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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

1.1  ความเป็นมาและขอบเขตของการศึกษา 

อนุสญัญาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศที�วา่ดว้ยแรงงานบงัคบัสองฉบบั คือ อนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. 

&,-% (ฉบบัที� $,) และอนุสญัญาวา่ดว้ยการยกเลิกแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,01 (ฉบบัที� &%0) มีส่วนสาํคญัในการแกไ้ขปัญหา

แรงงานบงัคบัและเป็นส่วนหนึ�งในบรรดาอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศที�มีการใหส้ตัยาบนัอยา่งกวา้งขวางมาก

ที�สุดขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ อยา่งไรก็ดีพบวา่มีช่องวา่งในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามอนุสญัญาฯ ซึ�งทาํให้

จาํเป็นตอ้งมีการพิจารณากาํหนดมาตรการเพิ�มเติมเพื�อที�จะทาํการปราบปรามแรงงานบงัคบัในรูปแบบต่างๆ ที�ปรากฏใน

ปัจจุบนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและยั�งยนื 

ดงันั@น ในการประชุมใหญ่แรงงานระหวา่งประเทศในเดือนมิถุนายน พ.ศ. $001 ผูแ้ทนในองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ

รับรองพิธีสารประกอบอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,-% (พ.ศ. 2557) ซึ�งเป็นตราสารประกอบอนุสญัญาวา่ดว้ย

แรงงานบงัคบั ค.ศ. &,-% (พ.ศ. 2473) และขอ้แนะวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั (มาตรการเสริม) ค.ศ. $%&' (ฉบบัที� $%-) ที�อธิบาย

และใหแ้นวทางในการปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบัที� $, และพิธีสารฯ ดงักล่าว 

ประเทศไทยใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาฉบบัที� $, และ &%0 ในปี พ.ศ. $0&$ และรัฐบาลไดรั้บรองและดาํเนินมาตรการหลายอยา่ง

เพื�อจดัการแกไ้ขปัญหาแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยต์ลอดช่วงเวลาสองสามทศวรรษที�ผา่นมา อยา่งไรก็ตาม ถึงแมรั้ฐบาล

จะไดพ้ยายามอยา่งมากแลว้ ความเห็นจากกลไกติดตามและตรวจสอบขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ตลอดจน

การศึกษาและรายงานเมื�อเร็วๆนี@  ก็ยงัชี@ใหเ้ห็นถึงสภาพการทาํงานที�ย ํ�าแยแ่ละการละเมิดที�แรงงานทกัษะตํ�าตอ้งเผชิญ 

(โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ) ในภาคอุตสาหกรรมบางประเภทที�มีการใชแ้รงงานเขม้ขน้ เช่น ภาคการประมงและการแปรรูป

อาหารทะเล 

ในบริบทเช่นนี@ เองและดว้ยการเป็นส่วนหนึ�งในการสนบัสนุนวตัถุประสงคห์ลกัที�จะสร้างความเขม้แขง็ใหก้บักรอบ

กฎหมายและการกาํกบัดูแลของประเทศไทยที�เกี�ยวกบัแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในอุตสาหกรรม

การประมงและอาหารทะเล การศึกษานี@ มีจุดมุ่งหมายที�จะประเมินกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�มีอยูข่องประเทศไทย 

ตลอดจนการดาํเนินการในทางปฏิบติั โดยเปรียบเทียบกบัขอ้กาํหนดต่างๆ ของอนุสญัญาฉบบัที� $, และพิธีสารประกอบ

อนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,-%  

การศึกษานี@ มีจุดมุ่งหมายที�จะพิจารณาวา่กรอบกฎหมายและการกาํกบัดูแลของไทยสอดคลอ้งกบัของพิธีสารฯ ฉบบัใหม่นี@

มากนอ้ยเพียงใดและมีความจาํเป็นหรือไม่ที�จะตอ้งมีการปรับแกห้รือเพิ�มเติมบทบญัญติัของกฎหมายไทยใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดในพิธีสารฯ โดยมุ่งเนน้ศึกษาถึงช่องวา่งของกฎหมาย การศึกษานี@และกระบวนการปรึกษาหารือไตรภาคีจะช่วย

ประเมินความพร้อมของประเทศไทยสาํหรับการใหส้ตัยาบนัพิธีสารฯ 

นอกจากการศึกษาคน้ควา้จากเอกสารแลว้ ยงัมีการวเิคราะห์กฎหมายเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวขอ้ง

มากที�สุดกบัพนัธกรณีหลกัที�กาํหนดในพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ไดแ้ก่ การมีนโยบายและแผนปฏิบติัการของประเทศ
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เพื�อการป้องกนัและปราบปรามแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์ การมีมาตรการป้องกนั การมีมาตรการในการระบุตวัและ

คุม้ครองผูเ้สียหาย มาตรการดูแลใหผู้เ้สียหายเขา้ถึงการเยยีวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

นอกจากนี@  ผูว้จิยัยงัไดว้เิคราะห์คาํนิยามทางกฎหมายที�เป็นอยูข่องแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์ และการตีความและการ

นาํไปใชใ้นทางปฏิบติัเนื�องจากมีความเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันานโยบายที�มีประสิทธิผลและการดาํเนินมาตรการใหเ้ป็นไป

ตามเป้าหมาย ทา้ยนี@ มีการจดัสนทนากลุ่มที�มีฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งมาเขา้ร่วมเพื�อตรวจสอบยนืยนัผลการศึกษาที�ไดจ้ากการ

วเิคราะห์กฎหมายเปรียบเทียบและแสดงความเห็นใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัการดาํเนินการตามกฎหมายที�กาํลงัพิจารณา 

ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ไดรั้บการนาํเสนอบนฐานของความเขา้ใจทั�วไปที�วา่สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศไม่มี

อาํนาจภายใตธ้รรมนูญขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศที�จะใหค้าํตีความตราสารต่างๆ ที�รับรองโดยที�ประชุมใหญ่

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ หรือประเมินความสอดคลอ้งของกฎหมายและการปฏิบติัของประเทศกบัตราสารเหล่านี@  

และนาํเสนอโดยไม่มีอคติต่อความเห็นที�อาจจะมีการใหไ้วโ้ดยกลไกติดตามและตรวจสอบขององคก์รแรงงานระหวา่ง

ประเทศ  

ข้อค้นพบที7สําคญั – ช่องว่างและอุปสรรค 

การศึกษาวเิคราะห์แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยไดด้าํเนินมาตรการเชิงบวกเพื�อปรับปรุงกรอบกฎหมายและการกาํกบัดูแล

เพื�อป้องกนัและจดัการกบัปัญหาการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั และเสริมสร้างความคุม้ครองสิทธิของแรงงานที�รวมถึงภาค

การประมงดว้ย อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีปัญหาอุปสรรคที�สมควรไดรั้บการพิจารณาแกไ้ขโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องของการ

บงัคบัใชบ้ทบญัญติักฎหมาย และการดาํเนินมาตรการและนโยบายบางประการ อุปสรรคเหล่านี@ เกี�ยวขอ้งกบัสามประเด็น

หลกัๆ ดงัต่อไปนี@ : 

• คาํนิยามทางกฎหมายและการคดัแยกผูเ้สียหาย: การศึกษานี@พบวา่ผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและบรรเทา

ปัญหาการคา้มนุษยป์ระสบปัญหาในการคดัแยกกรณีที�มีการแสวงหาประโยชน์วา่จะเขา้ข่ายการคา้มนุษยแ์รงงาน หรือวา่

เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานตามกฎหมายแรงงานกนัแน่ ปัญหานี@ มีผลต่อการดาํเนินการตามบทบญัญติัทางกฎหมายและ

มาตรการที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ  การคุม้ครองผูเ้สียหาย การใหค้วามช่วยเหลือ และการเขา้ถึงค่าชดเชย ซึ�งจะใชไ้ดแ้ต่กบับุคคลที�

ไดรั้บการคดัแยกวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์ท่านั@น  

นอกจากนี@แลว้ แรงงานบังคบัไม่ได้ถือว่าเป็นฐานความผดิภายใต้กฎหมายไทย ซึ�งอาจเป็นอุปสรรคต่อการคดัแยก สอบสวน 

และดาํเนินคดีในกรณีที�มีการแสวงหาประโยชนจ์ากแรงงานอยา่งรุนแรงที�ไม่ไดเ้ป็นผลจากการคา้มนุษย ์แต่ก็ไม่เขา้ข่ายกรณี

คา้มนุษย ์ หรือกรณีที�องคป์ระกอบของการคา้มนุษยย์งัไม่ชดัเจน เมื�อพิจารณา แรงงานบงัคบั ตามที�นิยามในอนุสญัญา

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศฉบบัที�  $, เป็นแนวคิดที�มีขอบเขตที�กวา้งกวา่การคา้มนุษนย ์ และผูก้ระทาํความผดิที�

เกี�ยวกบักรณีแรงงานบงัคบัมกัจะมีการดาํเนินการหลายวธีิการ การไม่มีมาตรการที�ชดัเจนในการลงโทษแรงงงานบงัคบัทุก

รูปแบบอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการคดัแยกและการคุม้ครองผูเ้สียหายและการเขา้ถึงการเยยีวยาที�เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ซึ�งเป็นไปตามขอ้กาํหนดภายใตอ้นุสญัญาฯ ฉบบัที� $, และพิธีสารเสริมฯ  
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นอกจากนี@ยงัพบอีกดว้ยวา่ในทางปฏิบติั “แรงงานขดัหนี@ ” มกัเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัในการคดัแยกผูเ้สียหายจากการคา้

มนุษย ์ถึงแมว้า่ประเด็นนี@จะยงัไม่มีการบญัญติัภายใตก้ฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัที�มีอยูใ่นเวลานี@  อยา่งไรก็ตาม การเสนอ

แกไ้ขกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยที์�กาํลงัอยูใ่นการพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายที�จะ

อุดช่องวา่งนี@ดว้ยการขยายคาํนิยามแรงงานบงัคบัใหร้วมถึง ”การยดึเอกสาร” และ “การทาํใหบุ้คคลตกอยูใ่นสภาวะเป็น

แรงงานขดัหนี@ ” เป็นส่วนหนึ�งของวธีิการบงัคบัขู่เขญ็บุคคลใหต้กเป็นผูเ้สียหายการคา้มนุษยเ์พื�อเป็นแรงงานบงัคบั 

• การติดตามตรวจสอบและกาํกบัดูแลการจดัหางาน: การศึกษานี@พบวา่การติดตามตรวจสอบการจดัหางานและ

นายหนา้เพื�อป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัยงัตอ้งมีการพิจารณาและส่งเสริมมากขึ@น แมว้า่พระราชกาํหนดการนาํ

คนต่างดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. $00, จะแสดงถึงความกา้วหนา้จากกรอบการกาํกบัดูแลเดิม แต่การป้องกนั

การจดัหางานที�ฉอ้ฉลหลอกลวงและการคุม้ครองแรงงานจากการถูกเอารัดเอาเปรียบที�อาจนาํไปสู่การเป็นแรงงานขดัหนี@นั@น

จะตอ้งอาศยัการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดดงักล่าวอยา่งมีประสิทธิผล  

นอกจากนี@  พระราชกาํหนดดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดใหมี้การจดัตั@งกลไกการร้องทุกข ์หรือช่องทางสาํหรับการร้องทุกขเ์กี�ยวกบั

การเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิแรงงานขา้มชาติในระหะวา่งการจดัหางาน ที�อาจเป็นอุปสรรคต่อการคดัแยกและ

สอบสวนคดีเกี�ยวกบัแสวงหาประโยชน์ต่างๆ นอกจากนี@พระราชกาํหนดนี@ยงัครอบคลุมแต่เฉพาะแรงงานที�ผา่นการจดัหา

ตามขอ้ตกลงทวภิาคีกบัประเทศตน้ทาง และนายหนา้จดัหางานที�มีใบอนุญาตจากรัฐเท่านั@น  

 ในบริบทเช่นนี@  การติดตามตรวจสอบการปฏิบติัของนายจา้งและนายหนา้จดัหางาน ตลอดจนการจดัการลงโทษอยา่ง

เหมาะสมสาํหรับการปฏิบติัที�ไม่ถูกตอ้ง จะตอ้งอาศยัการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเขม้แขง็และประสานความร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งทั@งหมด ตลอดจนระหวา่งหน่วยงานรัฐที�อยูใ่นประเทศไทยกบัประเทศตน้ทาง 

• การประสานงานและการทาํงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง: การวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่ามีการ

ประสานงานและการร่วมมือกนัดีขึ@นระหว่างฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งในระดบัปฏิบติัการ เช่น ระหว่างหน่วยงานบงัคบัใช้

กฎหมาย และระหวา่งหน่วยงานรัฐกบัองคก์รประชาสังคม อยา่งไรก็ตาม ยงัจาํเป็นตอ้งมีการร่วมมือและประสานงานกนั

มากขึ@นในระดบันโยบาย โดยเฉพาะนโยบายแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยเ์พื�อการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานและแรงงาน

บงัคบั นโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์องกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของ

มนุษย ์(พม.)และกระทรวงแรงงานดูจะมีแนวทางในการจดัการประเด็นอาชญากรรมและการคุม้ครองแรงงานแยกออกจาก

กนั แทนที�จะใชแ้นวทางที�เป็นองคร์วมเพื�อแกปั้ญหาทั@งในมิติทางอาญาและตลาดแรงงานที�เกี�ยวกบัการคา้มนุษย ์แรงงาน

บงัคบั และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน 

ในบริบทเช่นนี@  การมีมาตรการเพื�อเพิ�มการติดตามตรวจสอบและประเมินนโยบายและการดาํเนินการอาจเป็นประโยชน์

ในการทบทวนและปรับปรุงยทุธศาสตร์ที�มีอยูเ่พื�อพฒันาการจดัการกบัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัอยา่งตรงเป้าหมาย

มากขึ@น 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 

โดยภาพรวม กฎหมายและขอ้บงัคบัของไทยดูจะเป็นไปตามมาตรฐานที�กาํหนดโดยอนุสญัญาฉบบัที� $, และพิธี

สาร ค.ศ. 2014 อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลก็ยงัสามารถพิจารณาที�จะทาํใหก้รอบกฎหมายและสถาบนัเขม้แขง็ขึ@นไปอีกไดเ้พื�อใหมี้

กระบวนการยติุธรรมที�ดีขึ@นและการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้สียหายจากกรณีแรงงานบงัคบัในทุกรูปแบบไดดี้ขึ@น  

รัฐบาลควรดาํเนินการแกไ้ขพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื�อใหร้วมถึงองคป์ระกอบที�เป็น “แรงงาน

ขดัหนี@ ” และ “การยดึเอกสาร” และพิจารณาใหก้ฎหมายครอบคลุมถึงตวัชี@วดัอาจจะเป็นแรงงานบงัคบัอื�นๆ อยา่งเช่น การไม่

ยอมจ่ายค่าจา้งหรือการหกัค่าจา้งที�ผิดปกติเพื�อใหเ้ป็นฐานความผิดหรือเป็นองคป์ระกอบของการทาํความผิดฐานคา้มนุษย ์

รัฐบาลควรเพิ�มความพยายามในการจดัการกบัปัญหาตลาดแรงงานที�เป็นปัญหาเชิงระบบที�เพิ�มความเสี�ยงของการแสวงหา

ประโยชน์ดา้นแรงงานและแรงงานบงัคบั เพื�อลดช่องวา่งระหวา่งการดาํเนินการทางอาญาและความยติุธรรมดา้นแรงงานใน

กรณีการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพื�อดูแลใหผู้เ้สียหายของการแสวงหาประโยชนจ์ากแรงงานและ

แรงงานบงัคบัไดรั้บความคุม้ครอง ช่วยเหลือ และชดเชย อยา่งเหมาะสมเพียงพอสาํหรับความทุกขท์รมานที�ไดป้ระสบ เพื�อ

การนี@ รัฐบาลควรพยายามสร้างความร่วมมือและประสานงานอยา่งเขม้แขง็ระหวา่งทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและ

จดัการปัญหาการคา้มนุษย ์แรงงานบงัคบั และการละเมิดกฎหมายแรงงาน ทั@งในระดบัปฏิบติัการและนโยบาย เพื�อประกนัวา่

ผูก้ระทาํผิดจะถูกดาํเนินคดีและผูเ้สียหายทั@งหมดไดรั้บความคุม้ครองและความช่วยเหลืออยา่งมีประสิทธิผล 

รัฐบาลควรเพิ�มความพยายามในการรวบรวม วเิคราะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียดที�เชื�อถือไดเ้กี�ยวกบัการคา้มนุษย ์

แรงงานบงัคบั และการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน เพื�อกาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบายที�มีเป้าหมายเพื�อจดัการกบัปัญหา

รากเหงา้ที�เพิ�มความเสี�ยงของการแสวงหาประโยชน์ และเพื�อประเมินความคืบหนา้ 

นอกจากนี@  รัฐบาลควรเพิ�มความพยายามในการประสานงาน ติดตามตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ฎหมาย เพื�อใหมี้การ

ดาํเนินการตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการจดัหาแรงงานขา้มชาติ การติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายของ

นายจา้ง นายหนา้ และบริษทัจดัหางาน และการจดัการลงโทษอยา่งเหมาะสมในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

ดงันั@น เพื�อจดัการกบัประเดน็ต่างๆ เหล่านี@  และเพื�อยนืยนัการใหค้าํมั�นของรัฐบาลไทยที�จะป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั ใหค้วามคุม้ครองและช่วยเหลือผูเ้สียหาย และนาํผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดี รัฐบาลควรพิจารณาให้

สตัยาบนัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัของไอแอลโอ 

การใหส้ตัยาบนัจะทาํใหน้านาประเทศไดม้องเห็นความพยายามดาํเนินการที�สาํคญัของรัฐบาลและจะทาํใหไ้ดมี้การสนทนา

แลกเปลี�ยนกบัหน่วยงานกาํกบัดูแลของไอแอลโอเกี�ยวกบัมาตรการต่างๆ การใหส้ตัยาบนัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัจะยงั

ช่วยวางแนวทางสาํหรับการพฒันานโยบายและความช่วยเหลือทางวชิาการ ทั@งในประเทศไทยและทั�วโลก และจะสนบัสนุน

การส่งเสริม ความคุม้ครองและความเคารพต่อสิทธิและหลกัการต่างๆ ที�ระบุในพิธีสารและอนุสญัญาฉบบัที� $, อีกดว้ย 
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บทที7 1 แนวทางการศึกษา 

1.1 ความเป็นมา 

ในช่วงสองสามทศวรรษที�ผา่นมา ประเทศไทยไดมี้ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งสูงและต่อเนื�อง โดยการส่งออกของ

ภาคการประมงและอาหารทะเล สินคา้อุตสาหกรรม และการเกษตร มีส่วนสาํคญัในการสร้างความเติบโตดงักล่าว 

อยา่งไรก็ตาม ถึงแมจ้ะมีภาพของการพฒันาทางสงัคม-เศรษฐกิจที�ดูเป็นบวกก็ตาม แต่การศึกษาและรายงานจาํนวนมาก

ในช่วงที�ผา่นมาไม่นานไดชี้@ใหเ้ห็นถึงสภาพการทาํงานที�ต ํ�ากวา่มาตรฐานและการข่มเหงเอารัดเอาเปรียบแรงงานทกัษะตํ�า

โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติตอ้งประสบในบางส่วนของอุตสาหกรรมที�ใชแ้รงงานเขม้ขน้ของประเทศ 

ในส่วนของภาคการประมงพาณิชย ์ มีรายงานระบุถึงประเด็นต่างๆ เช่น การขาดแคลนแรงงานไทยที�เตม็ใจทาํงานบน

เรือประมง การมีแรงงานขา้มชาติทกัษะตํ�าในจาํนวนมากที�มาจากประเทศเพื�อนบา้น และปัญหาอุปสรรคในการติดตาม

ตรวจสอบและกาํกบัดูแลการจา้งงานและสภาพการทาํงานในภาคนี@  วา่เป็นปัจจยับางส่วนที�ร่วมก่อใหเ้กิดภาวะเสี�ยงอยา่งสูง

ต่อการที�แรงงานจะถูกข่มเหงทารุณและแสวงหาประโยชน์1 

ขอ้กล่าวหาเรื�องแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยที์�เกิดกบัแรงงานในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลและไดรั้บ

การรายงานในสื�อและช่องทางต่างๆ นั@นไดก่้อใหเ้กิดแรงกดดนัและการตรวจสอบเป็นอยา่งมากในระดบัระหวา่งประเทศ 

รวมถึงจากผูซื้@อ ผูค้า้ปลีก และกลุ่มผูบ้ริโภค ที�เรียกร้องใหรั้ฐบาลดาํเนินมาตรการเพิ�มการกาํกบัดูแลและปรับปรุงการจดัหา

งานและสภาพการทาํงานของภาคประมงนี@  

เพื�อแกไ้ขปัญหาที�สาํคญันี@  องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ไอแอลโอ) ร่วมกบัรัฐบาลไทยและตวัแทนนายจา้งและตวัแทน

ลูกจา้งต่างๆ ไดด้าํเนินโครงการต่อต้านรูปแบบการทาํงานที�ไม่เป็นที�ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทย

โดยไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากสหภาพยโุรป มีจุดมุ่งหมายที�จะขจดัการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานโดยเฉพาะ

แรงงานขา้มชาติในภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเลของไทย ซึ�งจะเป็นการส่งเสริมการเคารพสิทธิขั@นพื@นฐานใน

การทาํงาน 

โครงการนี@ ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษกบัการจดัการปัญหาแรงงานบงัคบับนเรือประมงโดยอาศยัวธีิการต่างๆ ที�เอื@อต่อกนั เช่น 

การปรับปรุงกรอบกฎหมายและการกาํกบัดูแลของไทยใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื�อใหเ้สริมตอ่วตัถุประสงคห์ลกัเรื�องการเสริมสร้างกรอบกฎหมายและการกาํกบัดูแลของไทยเกี�ยวกบัแรงงานบงัคบัและ

การคา้มนุษย ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล การศึกษานี@ จึงมุ่งที�จะประเมินกฎหมายและขอ้บงัคบัที�มีอยู่

ของประเทศ ตลอดจนการดาํเนินการในทางปฏิบติั โดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานระหวา่งประเทศหลกัวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั

                                                           

1 ดูตวัอยา่งเช่น: Robertson, P.: Trafficking of fisherman in Thailand (Bangkok, International Organization for Migration, 2011). 
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สองชุด คือ อนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,-% (ฉบบัที�$,) และพิธีสารค.ศ. 2014 (ต่อไปนี@จะเรียกวา่ “พิธีสารแรงงาน

บงัคบั”) ของอนุสญัญาดงักล่าว   

การวเิคราะห์สถานการณ์และช่องวา่งนั@นทาํเพื�อที�จะพิจารณาวา่กรอบกฎหมายและการกาํกบัดูแลของไทยจะเอื@อให้

บทบญัญติัของพิธีสารแรงงานบงัคบัสามารถเกิดผลไดเ้พียงใด และกฎหมายและการปฏิบติัในปัจจุบนัจะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข

หรือเสริมเพิ�มอยา่งไรเพื�อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดขั@นตํ�า ดว้ยการระบุประเดน็หลกัๆ ที�อาจตอ้งมีการแกไ้ข การศึกษานี@และ

การปรึกษาหารือไตรภาคีจะช่วยในการพิจารณาความพร้อมของประเทศในการใหส้ตัยาบนัพิธีสารดงักล่าว 

ดว้ยเหตทีุ�มีการรายงานเกี�ยวกบัการกระทาํทารุณร้ายแรงโดยเฉพาะต่อแรงงานขา้มชาติ และกรณีแรงงานบงัคบัและการคา้

มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเลของไทย ดงันั@นก็จะมีการใหค้วามสนใจเป็นพิเศษต่อกฎหมาย 

ขอ้บงัคบั และมาตรการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพการทาํงานและการจา้งงานของแรงงานบนเรือประมงและในอุตสาหกรรม

การแปรรูปอาหารทะเล 

วตัถุประสงคข์องการศึกษามีดงัตอ่ไปนี@ :  

• ศึกษาและรวบรวมกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมาตรการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและบรรเทาปัญหาแรงงาน

บงัคบัและการคา้มนุษย ์โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล 

• ระบุชี@วา่บทบญัญติัในอนุสญัญาฉบบัที� $, และพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัมีอยูใ่นกฎหมาย ขอ้บงัคบั และวธีิ

ปฏิบติัที�มีอยูข่องไทยหรือไม่ และอยา่งไร 

• ระบุชี@ ช่องวา่งในกฎหมายและแนวปฏิบติัของไทยเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดเฉพาะของพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัที�

จะตอ้งมีการจดัการแกไ้ขเพื�อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพิธีสารฯ 

• เสนอแนะสิ�งที�ตอ้งมีการเปลี�ยนแปลงเพื�อใหมี้ความสอดคลอ้งกบัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัและนาํไปสู่การให้

สตัยาบนั 

1.3 พธีิสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคบั ค.ศ. '()*  

ในการประชุมครั@ งที� &%- ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. $001 ที�ประชุมใหญ่แรงงานระหวา่งประเทศใหก้ารรับรองพิธีสารของ

อนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,-% รวมถึงขอ้แนะวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั (มาตรการเสริม) ค.ศ. $%&' (ฉบบัที� $%-) ซึ�ง

เสริมทั@งอนุสญัญาและพิธีสาร และใหแ้นวทางสาํหรับการนาํไปดาํเนินการ 

แมว้า่อนุสญัญาฉบบัที� $, และอนุสญัญาวา่ดว้ยการยกเลิกแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,01 (ฉบบัที� &%0) จะไดมี้ส่วนสาํคญัในการ

ต่อตา้นการใชแ้รงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานในทุกรูปแบบและยงัอยูใ่นกลุ่มตราสารของไอแอลโอที�ไดรั้บการให้

สตัยาบนัอยา่งกวา้งขวางที�สุด แต่ช่องวา่งในการดาํเนินการก็ทาํใหต้อ้งมีมาตรการเพิ�มเติมเพื�อจะไดท้าํการปราบปรามการใช้

แรงงานบงัคบัมีประสิทธิผลและยั�งยนืในทุกรูปแบบของปัญหาที�ปรากฏในปัจจุบนั 
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ดงัที�ระบุในอารัมภบทของพิธีสารฯ มีแรงงานจาํนวนมากขึ@นที�ถูกแสวงหาประโยชนใ์นภาคธุรกิจเอกชน โดยใน

อุตสาหกรรมบางภาคและแรงงานบางกลุ่ม (โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ) ตกอยูใ่นภาวะเสี�ยงต่อการถูกบงัคบัใชแ้รงงานมาก

เป็นพิเศษ นอกจากนี@  การคา้มนุษยเ์พื�อเป็นแรงงานบงัคบัที�อาจรวมถึงการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ เป็นเรื�องที�สร้างความ

กงัวลในระดบัระหวา่งประเทศมากขึ@นเรื�อยๆ ซึ�งจาํเป็นตอ้งมีการดาํเนินการเฉพาะที�มีเป้าหมายชดัเจน 

เพื�อที�จะจดัการแกไ้ขปัญหาช่องวา่งเหล่านี@  พิธีสารจึงกาํหนดพนัธกรณีเฉพาะสาํหรับการป้องกนัแรงงานบงัคบั ใหค้วาม

คุม้ครองแก่ผูเ้สียหายและใหพ้วกเขาเขา้ถึงการเยยีวยา เช่น ค่าชดเชย และเนน้ความเชื�อมโยงระหวา่งแรงงานบงัคบักบัการคา้

มนุษย ์พนัธกรณีหลกัเหล่านี@ มีอยูใ่นขอ้ที� & ของพิธีสารซึ�งกาํหนดต่อไปอีกวา่ประเทศภาคีตอ้งมีนโยบายและแผนปฏิบติัการ

โดยมีการปรึกษาหารือกบัองคก์รนายจา้งและองคก์รแรงงาน และมีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบเพื�อเพิ�มผลของมาตรการ

ต่อตา้นการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์

บทบญัญติัในพิธีสารฯ และแนวทางที�ใหไ้วใ้นขอ้แนะใหร้ายละเอียดมากขึ@นเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดในการป้องกนั การคุม้ครอง 

การเขา้ถึงการเยยีวยา การบงัคบัใชก้ฎหมาย และความร่วมมือระหวา่งประเทศ และใหค้าํอธิบายชี@แจงวา่มาตรการอะไรที�ถือ

วา่มีประสิทธิผล ตวับทของตราสารทั@งสองฉบบั ตลอดจนอนุสญัญาฉบบัที� $, มีอยูใ่นภาคผนวก )-h ของรายงานฉบบันี@   

1.4 ระเบียบวธีิวจิยั และข้อจาํกดัของการวเิคราะห์ 

การศึกษานี@ประกอบดว้ยสองส่วนหลกั คือ การวเิคราะห์สถานการณ์แบบสรุป และการวเิคราะห์ที�ถี�ถว้นครอบคลุมมากขึ@น

เกี�ยวกบัช่องวา่งระหวา่งพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบักบักฎหมายและการปฏิบติัที�เป็นอยูข่องไทย 

การวเิคราะห์สถานการณ์ใหภ้าพรวมของปัญหาการใชแ้รงงานบงัคบัในประเทศในแง่ระดบัและลกัษณะของปัญหา 

ตลอดจนกลุ่มแรงงานและภาคอุตสาหกรรมหลกัๆ ที�มีความเสี�ยง และยงักล่าวถึงกรอบเชิงสถาบนัที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนั

และปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมประมงและแปรรูป

อาหารทะเล การวเิคราะห์สถานการณ์อาศยัการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เป็นหลกัโดยมุ่งเนน้รายงานและการศึกษาของ

ไอแอลโอและฝ่ายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้มูลสถิติของรัฐ ตลอดจนขอ้คิดเห็นของหน่วยงานกาํกบัดูแลของไอแอลโอที�ทาํขึ@นจาก

ขอ้มูลที�ไดรั้บจากรัฐบาลไทยและภาคีทางสงัคมต่างๆ  

การวเิคราะห์ช่องวา่งใชแ้นวทางและตารางแม่แบบที�พฒันาโดยไอแอลโอสาํหรับการประเมินกฎหมายและขอ้บงัคบัของ

ประเทศเปรียบเทียบกบัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั การศึกษาเริ�มตน้ดว้ยการทบทวนกฎหมาย นโยบายและขอ้บงัคบัที�มีอยู่

ของไทยที�เกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบั และแนวปฏิบติัดา้นแรงงานในภาคประมงและอาหาร

ทะเลเป็นการเฉพาะ เพื�อจดัทาํผงัเชื�อมโยงตราสารที�เกี�ยวขอ้งที�จะตอ้งพิจารณาในการวเิคราะห์  

จากนั@นก็เป็นการวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทียบระหวา่งกฎหมายและนโยบายที�เกี�ยวขอ้งที�สุดกบัขอ้กาํหนดในพิธีสารวา่

ดว้ยแรงงานบงัคบั จุดมุ่งหมายคือการสาํรวจหาช่องวา่งในการปฏิบติัในเรื�องพนัธกรณีหลกัที�ระบุในพิธีสาร ค.ศ. $%&' นั�น

คือ การกาํหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการของประเทศเพื�อการป้องกนัและปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้
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มนุษย ์ การกาํหนดมาตรการป้องกนั การกาํหนดมาตรการในการคดัแยกและคุม้ครองผูเ้สียหาย มาตรการดูแลผูเ้สียหายใน

การเขา้ถึงการเยยีวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่วมมือระหวา่งประเทศ2 

นกัวจิยัยงัไดใ้ชข้อ้มูลจากการวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทียบเพื�อสร้างชุดคาํถามเบื@องตน้ที�จะใชใ้นการประเมินเชิง

คุณภาพโดยการจดัสนทนากลุ่ม ตารางที�เสร็จสมบูรณ์ที�ประกอบดว้ยผงัแสดงกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง ผลการวเิคราะห์กฎหมาย

เชิงเปรียบเทียบและคาํถามสาํหรับการสนทนากลุ่มซึ�งอยูใ่นภาคผนวก ' ของรายงานฉบบันี@  

มีการจดัสนทนากลุ่มเป็นเวลา - วนัโดยมีฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งต่างๆ เขา้ร่วม เช่น ตวัแทนนายจา้งและตวัแทนลูกจา้ง ตวัแทนจาก

ภาคประชาสงัคม หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์กระทรวงแรงงาน และ

กระทรวงสาธารณสุข วตัถุประสงคห์ลกัของการจดัสนทนากลุ่มคือการตรวจสอบยนืยนัผลที�ไดจ้ากการวเิคราะห์กฎหมาย

เชิงเปรียบเทียบและใหน้กัวจิยัไดรั้บรู้ความคิดเห็นต่างๆ เกี�ยวกบัการดาํเนินการในทางปฏิบติัของกฎหมายที�กาํลงัศึกษา 

ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ไดรั้บการนาํเสนอบนฐานของความเขา้ใจทั�วไปที�วา่สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศไม่มี

อาํนาจภายใตธ้รรมนูญขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศที�จะใหค้าํตีความตราสารต่างๆ ที�รับรองโดยที�ประชุมใหญ่

องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ หรือประเมินความสอดคลอ้งของกฎหมายและการปฏิบติัของประเทศกบัตราสารเหล่านี@  

                                                           
2 พนัธกรณีที�กาํหนดไวใ้นพิธีสารมีดงันี@  

• พฒันานโยบายและแผนปฏบิัตกิารของประเทศเพื�อการปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัอยา่งมีประสิทธิผลและต่อเนื�อง ซึ�งจะตอ้งอาศยัการ
ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบของเจา้หนา้ที� นโยบายและแผนปฏิบติัการระดบัประเทศจะไดรั้บการพฒันาโดยมกีารปรึกษาหารือกบัองค์กรนายจ้าง

และองค์กรแรงงาน 

• กาํหนดมาตรการเฉพาะสําหรับจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ที7เป็นแรงงานบงัคบั 

• กาํหนดมาตรการป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบั 

o ใหก้ารศึกษาและขอ้มูลแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูที้�ถือวา่อยูใ่นภาวะเสี�ยงเป็นพิเศษ เพื�อป้องกนัไม่ใหต้กเป็นผูเ้สียหายของการใช้
แรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์

o ใหก้ารศึกษาและขอ้มูลแก่นายจา้งเพื�อป้องกนัไม่ใหเ้ขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งในการใชแ้รงงานบงัคบั 

o ดาํเนินการดูแลให้ 
� มีการบงัคบัใชก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบั รวมถึงกฎหมายแรงงานตามที�เหมาะสม 

ครอบคลุมแรงงานทุกคนในทุกภาคของเศรษฐกิจ และ 

� การตรวจแรงงานและการดาํเนินการอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการตามกฎหมายดงักล่าวมีความเขม้แขง็ 

o คุม้ครองบุคคล โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ จากการกระทาํที�เอาเปรียบและการหลอกลวงในกระบวนการจดัหางาน 

o ส่งเสริมการใชค้วามระมดัระวงัอยา่งแขง็ขนัโดยทั@งภาครัฐและเอกชนเพื�อป้องกนัและจดัการความเสี�ยงของการใชแ้รงงานบงัคบัและ
การคา้มนุษย ์และ 

o จดัการสาเหตุรากเหงา้และปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความเสี�ยงของการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์

• กาํหนดใหมี้มาตรการที�มีประสิทธิผลเพื�อการคดัแยก ปล่อยตวั คุ้มครอง ฟืk นฟูผู้เสียหายทัkงหมดของการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์
ตลอดจนการใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนในรูปแบบอื�นๆ 

• ดูแลใหผู้เ้สียหายของแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยทุ์กคนไมว่า่จะมีสถานภาพทางกฎหมายหรือสถานะพาํนกัในเขตแดนประเทศอยา่งไร มีการ

เข้าถึงการเยยีวยาที7เหมาะสมและมปีระสิทธิผล เช่น ค่าชดเชย 

• ดาํเนินมาตรการที�สอดคลอ้งตามหลกัการพื@นฐานของระบบกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื�อดูแลใหพ้นกังานเจา้หนา้ที�มีสิทธิที�จะไมด่าํเนินคดี
หรือลงโทษผูเ้สียหายของแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์

• ความร่วมมอืระหว่างประเทศ เพื�อป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบ รวมถึงการคา้มนุษย ์
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และนาํเสนอโดยไม่มีอคติต่อความเห็นที�อาจจะมีการใหไ้วโ้ดยกลไกติดตามและตรวจสอบขององคก์รแรงงานระหวา่ง

ประเทศ 

บทที7 l การวเิคราะห์สถานการณ์: ความแพร่หลายของแรงงานบังคบักบัอตุสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเลของ

ไทย  

l.' ลกัษณะและระดบัของปัญหาการใช้แรงงานบังคบัและการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

จากการประมาณการล่าสุดของไอแอลโอ มีคนกวา่ && ลา้นคนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิคตกเป็นผูเ้สียหายของแรงงานบงัคบั 

คิดเป็นสดัส่วนเกินครึ� งของจาํนวนทั@งหมดทั�วโลก (ร้อยละ 0j)3 และผลกาํไรผิดกฎหมายจากการใชแ้รงงานบงัคบัในเอเชีย-

แปซิฟิคมีค่าประมาณ 0&.k พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ในจาํนวนนี@  &-.' พนัลา้นเหรียญสหรัฐฯ เป็นผลกาํไรที�เกิดขึ@นใน

ภาคการเกษตร การผลิตสินคา้อุตสาหกรรม การก่อสร้าง และการประมง4 และเกิดจากการไม่จ่ายค่าจา้ง การไม่แจง้ภาษี และ

ไม่จ่ายสมทบหลกัประกนัทางสงัคม ฯลฯ 

อยา่งไรก็ตาม ในระดบัประเทศ ระดบัปัญหาการใชแ้รงงานบงัคบัยงัเป็นภาพที�ไม่ชดัเจนนกั ส่วนใหญ่เนื�องจากอุปสรรคใน

การคดัแยกตวัผูเ้สียหาย การประสานงานในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการหาหลกัฐานเอาผิดกบัผูก้ระทาํผิด โดยเฉพาะใน

กรณีที�เกี�ยวกบัการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน 

จากขอ้มูลในรายงานประเทศวา่ดว้ยการคา้มนุษย ์พ.ศ. $001 ของรัฐบาลไทย5 มีการสอบสวนกรณีการคา้มนุษย ์$k% กรณีใน

ปีนั@น นาํไปสู่การดาํเนินคดี &&0 คดี และตดัสินโทษจาํเลย &%' คน 

ในจาํนวนคดีทั@งหมด $k% คดีที�มีการสอบสวนพบวา่ มีคดีที�เกี�ยวกบัการแสวงหาประโยชนท์างเพศ จาํนวน $$$ คดี และคดีที�

เป็นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน จาํนวน '1 คดี (โดยในจาํนวนดงักล่าว เป็นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในภาค

ประมง จาํนวน && คดี) และ  คดีที�เป็นการบงัคบัใหข้อทาน && คดี  จากจาํนวนคดีที�มีการดาํเนินคดีทั@งหมด  นั@นพบวา่ เป็นคดี

แสวงหาประโยชน์ทางเพศ จาํนวน &%$ คดี คดีที�เป็นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานจาํนวน 1 คดี และ คดีที�เป็นการบงัคบั

ใหข้อทานจาํนวน j คดี  อยา่งไรก็ดีรายงานไม่ไดใ้หข้อ้มูลเกี�ยวกบัจาํนวนกรณีการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมงที�มีการ

ดาํเนินคดี 

ในส่วนของการคดัแยกผูเ้สียหาย ในปีพ.ศ. $001  รายงานระบุวา่มีการคดัแยกผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยท์ั@งหมด 0,0 คน (เป็น 

ชาย $&0 คน และหญิง -k% คน) ซึ�งถูกคดัแยกในประเทศไทย โดยผูเ้สียหายทั@งหมด เป็นคนสญัชาติไทยจาํนวน $1' คน ลาว 

&%k คน เมียนมา k- คน และ กมัพชูา $, คน และอื�นๆ อีก &%& คน ผูเ้สียหายที�ไดรั้บการคดัแยกส่วนใหญ่ (จาํนวน -k% คน) มี

อายตุ ํ�ากวา่ &k ปี 

สถิติตวัเลขเหล่านี@แสดงใหเ้ห็นวา่ จาํนวนคดีและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์พื�อแสวงหาประโยชนจ์ากแรงงานที�สามารถคดั

แยกไดย้งัมีอตัราค่อนขา้งตํ�า โดยเฉพาะเมื�อคาํนึงถึงมาตรการต่างๆ ที�รัฐบาลไดด้าํเนินการในช่วงไม่กี�ปีที�ผา่นมา รวมถึงการ

                                                           

3 ILO: ILO Global Estimate of Forced Labour - Results and Methodology (Geneva, 2012).  
4 ILO: Profits and Poverty - The Economics of Forced Labour (Geneva, 2014). 
5 กระทรวงการต่างประเทศของไทย: รายงานประเทศว่าด้วยการค้ามนุษย์ พ.ศ. ���� (2014 Trafficking in Persons Country Report) (กรุงเทพฯ, lnn() 
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ออกกฎหมายใหม่ๆ และนโยบายต่างๆ นอกจากนี@  ขอ้เท็จจริงที�วา่มีกรณีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานจาํนวนมากใน

ภาคการประมงและแปรรูปอาหารทะเล (ที�มีแรงงานขา้มชาติราว $%%,%%% คน) ที�ยงัทะยอยปรากฏอยา่งต่อเนื�องตามรายงาน

ข่าวและการเผยแพร่ขององคก์รพฒันาเอกชน ก็เป็นตวัชี@วดัที�สาํคญัวา่จาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพิ�มเติมสาํหรับการคดัแยก

ผูเ้สียหาย การป้องกนั และขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษยเ์พื�อแสวงหาประโยชนจ์ากแรงงาน ที�มีประสิทธิผล

ยิ�งขึ@น 

2.2 กลุ่มแรงงานและภาคเศรษฐกจิที7มคีวามเสี7ยงเป็นพเิศษ 

การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในประเทศไทยมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัแบบแผนที�เกิดทั�วโลกและในภูมิภาค คือ มีมากใน

ภาคการผลิตที�มีการจา้งแรงงานทกัษะตํ�าหรือไร้ฝีมือ ในอุตสาหกรรมที�เป็นไปตามฤดูกาล (ที�ความตอ้งการแรงงานมีลกัษณะ

ขึ@นลง) และในภาคการผลิตที�สภาพการทาํงานที�ต ํ�ากวา่มาตราฐานและการบงัคบัใชก้ฎหมายที�ไม่เพียงพอ เช่น 

• การเกษตร 

• การประมง 

• การก่อสร้าง 

• อาหาร รวมถึงการแปรรูปและบรรจุหีบห่ออาหารทะเล 

• การผลิตสินคา้ 

• อุตสาหกรรมทางเพศและความบนัเทิง 

ภายในภาคการผลิตและการบริการเหล่านี@และภาคอื�นๆ ที�มกัมีการใชแ้รงงานบงัคบั แรงงานบางประเภทมีความเสี�ยงสูงที�จะ

ตกเป็นผูเ้สียหายของการแสวงหาประโยชน์และการกดขี�ทารุณ กลุ่มแรงงานที�มีความเสี�ยงมากที�สุดในประเทศไทยคือ

แรงงานไร้ฝีมือจากชนบท กลุ่มชาติพนัธ์ุ ชาวเขา และแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะจากลาว กมัพชูา และเมียนมา  

ปัจจยัที�เพิ�มความเสี�ยงใหก้บักลุ่มคนเหล่านี@ ซึ�งถูกแสวงหาประโยชน์นั@นมีจาํนวนมาก ซบัซอ้น และสมัพนัธ์กนั เช่น การเลือก

ปฏิบติัและการกีดกนัทางสงัคม ความคุม้ครองที�จาํกดัภายใตก้ฎหมายของประเทศ ช่องทางจาํกดัในการเขา้ถึงการศึกษา การ

จา้งงานหรือโอกาสทางเลือกในชีวติ การกาํกบัดูแลแรงงานยา้ยถิ�นที�ไม่มีประสิทธิผล เป็นตน้ 

ในส่วนของแรงงานขา้มชาตินั@น ภาวะเสี�ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์มกัจะเพิ�มมากขึ@นในกรณีที�การจดัหางานผา่นนาย

หนา้ที�ไม่อยูภ่ายใตก้ารกาํกบัควบคุม บริษทัจดัหางานที�ผดิกฎหมาย หรือเครือข่ายการจดัหางานที�ไม่เป็นทางการ ภาวะเช่นนี@

เพิ�มความเสี�ยงที�แรงงานจะถูกบงัคบัใหต้อ้งจ่ายค่าจดัหางานในราคาที�ไม่เป็นธรรม ซึ�งก็จะไปเพิ�มภาวะเสี�ยงต่อการตกเป็น

แรงงานขดัหนี@  นอกจากนี@  ในกรณีของแรงงานที�มีสถานะการยา้ยถิ�นในรูปแบบที�ไม่ปกติ ขอ้จาํกดัในการแสวงหาโอกาสอื�น

ในชีวติและโอกาสเป็นไปไดที้�จะตอ้งตกอยูใ่นสภาพขึ@นต่อนายจา้งอยา่งมาก ก็ยิ�งเพิ�มความเสี�ยงที�จะถูกแสวงหาประโยชน์

มากขึ@นไปอีก 

ภาวะเสี�ยงของแรงงานขา้มชาติตอ่การตกอยูใ่นสภาพแรงงานบงัคบั โดยเฉพาะในภาคการประมง ไดรั้บการเนน้ให้

ความสาํคญัโดยคณะกรรมการผูเ้ชี�ยวชาญวา่ดว้ยการปฏิบติัตามอนุสญัญาและขอ้แนะของไอแอลโอ (ILO Committee of 
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Experts on the Application of Conventions and Recommendations - CEACR) ซึ�งเป็นหน่วยงานที�มีหนา้ที�ติดตามตรวจสอบ

การดาํเนินการตามมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศ รวมถึงอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัฉบบัตา่งๆ  

ในขอ้สงัเกตปีพ.ศ. $00j วา่ดว้ยการดาํเนินการของประเทศไทยตามอนุสญัญาฉบบัที� $, (ในภาคผนวก j ของรายงานฉบบันี@ ) 

คณะกรรมการดงักล่าวกล่าวถึงรายงานจากผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชนของแรงงานขา้มชาติที�

แสดงขอ้ห่วงใยเกี�ยวกบัแบบแผนการแสวงหาประโยชน์ที�เกิดขึ@นกบัแรงงานขา้มชาติจาํนวนมากในประเทศไทย โดยเฉพาะ

แรงงานขา้มชาติที�มีสถานะการเขา้เมืองที�ไม่ปกติ6 คณะกรรมการดงักล่าวยงัไดก้ล่าวถึงการศึกษาขององคก์ารระหวา่ง

ประเทศเพื�อการโยกยา้ยถิ�นฐาน (International Organization for Migration - IOM) ที�ระบุวา่กระบวนการจดัหาแรงงาน

สาํหรับแรงงานขา้มชาติในภาคการประมงยงัมีลกัษณะไม่เป็นทางการอยูม่าก ซึ�งมกันาํไปสู่การกดขี�ทารุณแรงงาน 

ในเรื�องนี@  คณะกรรมการดงักล่าวเนน้ย ํ@าความสาํคญัของการดาํเนินมาตรการที�มีประสิทธิผล “เพื�อดูแลใหร้ะบบการจา้งงาน

แรงงานขา้มชาติจะไม่พาพวกเขาไปอยูใ่นสถานการณ์ที�มีภาวะเสี�ยงยิ�งขึ@น โดยเฉพาะในที�ที�พวกเขาตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัที�

กดขี�เอารัดเอาเปรียบ อยา่งเช่น การไม่จ่ายค่าจา้ง การขาดอิสรภาพ และความรุนแรงทางกายภาพและทางเพศ” คณะกรรมการ

ระบุวา่หากไม่มีการแกไ้ขการปฏิบติัเหล่านั@น อาจนาํไปสู่สถานการณ์ของการกดขี�ทารุณที�อาจเป็นการใชแ้รงงานบงัคบั 

2.3 การแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน แรงงานบังคบั และการค้ามนุษย์ในภาคการประมงของไทย 

ในช่วงไม่กี�ปีมานี@  ไอแอลโอ องคก์รระหวา่งประเทศและองคก์รพฒันาเอกชนไดท้าํการศึกษาวจิยัจาํนวนมากเกี�ยวกบัสภาพ

การทาํงานและสถานการณ์การแสวงหาประโยชน์ที�ประสบโดยแรงงานในภาคการประมงของไทย ในปีพ.ศ. $00j รายงาน

ของไอแอลโอเนน้ใหเ้ห็นวา่การใชแ้รงงานขา้มชาติที�ขาดการฝึกฝนและไม่ไดรั้บขอ้มูลดีพอ การโดดเดี�ยวของแรงงานใน

ทะเลเป็นเวลาหลายเดือน สภาพการทาํงานที�ล่อแหลมและขาดสุขอนามยั และช่องวา่งในการกาํกบัดูแลและความไม่มี

ประสิทธิภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นปัจจยัสาํคญัส่วนหนึ�งของการเกิดขึ@นของแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์นภาค

การประมงโดยทั�วไป7 

รายงานนั@นยงัระบุดว้ยวา่เจา้ของเรือมกับงัคบัใหลู้กเรือทาํงานเป็นเวลายาวนานโดยไม่มีเวลาพกัผอ่นประจาํสปัดาห์และได้

ค่าแรงตํ�ามาก ทั@งที�เป็นงานที�อนัตรายและหนกั แต่มาตรฐานสุขภาพและความปลอดภยัก็มกัถูกละเลย ลูกเรือถูกบงัคบัให้

ทาํงานในสภาพอากาศที�เลวร้าย ใชง้านเครื�องยนตร์กลไกที�อนัตรายและไม่มีชุดป้องกนัที�เหมาะสมที�จะป้องกนัพวกเขาจาก

แสงแดดและนํ@ าทะเล 

ในทาํนองเดียวกนั การสาํรวจของไอแอลโอเกี�ยวกบัการปฏิบติัในการจา้งงานและสภาพการทาํงานในภาคการประมงของ

ไทยไดใ้หค้วามรู้ความเขา้ใจอยา่งมากเกี�ยวกบัวธีิการจดัหาแรงงานขา้มชาติมาเป็นลูกเรือ สภาพการทาํงาน และแบบแผน

ของการแสวงหาประโยชน์ รวมถึงแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย์8 

                                                           

6 ILO: Observation (CEACR) – รับรองเมื7อปี 2556, เผยแพร่ในการประชุม ILC ครัkงที7 103 (2557), อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) 
(ลาํดบัที7 29) – ประเทศไทย (ให้สัตยาบันพ.ศ. 2512). 
7 ILO: Caught at Sea: forced labour and trafficking in fisheries (Geneva, 2013).  
8ILO 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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การศึกษาของไอแอลโอระบุวา่อุตสาหกรรมประมงของไทยไดมี้การเปลี�ยนแปลงอยา่งสาํคญัในโครงสร้างการจา้งงานและ

สภาพการทาํงานตั@งแต่ภยัพิบติัทางธรรมชาติครั@ งใหญ่ในปลายทศวรรษ &,k% ก่อใหเ้กิดการลดลงอยา่งมากของจาํนวน

แรงงานไทยที�เตม็ใจจะทาํงานบนเรือประมง ซึ�งก็ส่งผลทาํใหภ้าคนี@ตอ้งพึ�งพาแรงงานขา้มชาติจากประเทศเพื�อนบา้นอยา่ง

มาก หลกัๆ คือจากเมียนมาและกมัพชูา อยา่งไรก็ตาม กระทั�งในหมู่แรงงานขา้มชาติเองก็ตาม ความปรารถนาที�จะทาํงานบน

เรือประมงก็ตํ�า (โดยเฉพาะเนื�องจากอตัราค่าแรงตํ�าและสภาพการทาํงานที�ย ํ�าแย)่ ซึ�งนาํไปสู่ความเสี�ยงที�เพิ�มขึ@นของการจดัหา

งานที�หลอกลวงและบงัคบัขู่เขญ็โดยเฉพาะกบัแรงงานขา้มชาติที�ไม่มีเอกสาร 

ในประเดน็นี@  การศึกษาดงักล่าวระบุวา่ราวหนึ�งในสามของลูกเรือแรงงานขา้มชาติที�อยูใ่นการสาํรวจของไอแอลโอในปีพ.ศ. 

$00j ไดรั้บการจดัหางานโดยนายหนา้ที�เรียกเก็บเงินสาํหรับการจดัการเดินทางและหานายจา้ง ซึ�งเพิ�มความเสี�ยงต่อการถูก

แสวงหาประโยชน์และการตกเป็นแรงงานขดัหนี@ 9 และถึงแมว้า่แรงงานอาจจะตกลงกบันายหนา้โดยสมคัรใจ แต่ก็มกัลงเอย

ดว้ยการตกอยูใ่นสถานการณ์ที�ตนไม่สามารถออกจากงานไดเ้นื�องจากมีหนี@ ติดคา้งอยู ่ การศึกษาของไอแอลโอยงัระบุดว้ยวา่

เกือบหนึ�งในสี�ของแรงงานที�อยูใ่นการสาํรวจที�อาศยันายหนา้ตอ้งเผชิญกบัการถูกหกัค่าแรงเพื�อจ่ายค่าธรรมเนียมในการ

จดัหางาน และหลายคนที�อา้งวา่ไดจ่้ายค่าธรรมเนียมในการจดัหางานไปตั@งแตต่น้ก็ทาํเช่นนั@นดว้ยการขอยมืเงินจาก

ครอบครัว นายจา้งหรือนายหนา้จดัหางาน และดงันั@นก็อยูใ่นสภาพมีหนี@ สินเช่นกนั10 

การเอารัดเอาเปรียบที�แรงงานขา้มชาติตอ้งประสบระหวา่งการจดัหางานและการกดขี�ทารุณระหวา่งการจา้งงานบนเรือ 

ประมงในประเทศไทยก็ไดรั้บการเนน้ย ํ@าเช่นกนัโดยคณะกรรมการ CEACR ในขอ้สงัเกตของคณะกรรมการฯ ในปีพ.ศ. 

$00j เกี�ยวกบัการดาํเนินการตามอนุสญัญาฉบบัที� $, ของประเทศไทย11 คณะกรรมการระบุวา่ “ลกัษณะการเคลื�อนยา้ยไป

เรื�อยๆ ของการทาํงานประมงและการตอ้งออกจากฝั�งเป็นเวลานานๆ เป็นอุปสรรคต่อการคดัแยกผูเ้สียหายที�ทาํงานภายใต้

สภาพแรงงานบงัคบั” และเรียกร้องใหรั้ฐบาลดาํเนินมาตรการ “เพื�อดูแลใหแ้รงงานขา้มชาติ (โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

ประมง) ไดรั้บความคุม้ครองอยา่งเตม็ที�จากการปฏิบติัและสภาพที�กดขี�ทารุณที�เท่ากบัเป็นการบงัคบัใชแ้รงงาน” 

คณะกรรมการยงัเรียกร้องใหรั้ฐบาลไทยมีมาตรการที�เขม้ขน้ขึ@น “เพื�อบงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

ต่อผูที้�มุ่งแสวงหาประโยชนจ์ากลูกเรือที�เป็นแรงงานขา้มชาติ ตลอดจนดูแลใหมี้การลงโทษผูที้�ทาํใหแ้รงงานเหล่านี@ตอ้งตก

อยูใ่นสภาพของแรงงานบงัคบั” 

 

                                                           
9ILO 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 เพิ7งอ้าง. 
11 ILO: Observation (CEACR) - รับรองเมื7อปี 2556, เผยแพร่ในการประชุม ILC ครัkงที7 103 (2557), อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคบั ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) 
(ลาํดบัที7 29) – ประเทศไทย (ให้สัตยาบันพ.ศ. 2512). 
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บทที7 3 การวเิคราะห์ช่องว่าง: พธีิสารว่าด้วยแรงงานบังคบัของไอแอลโอกบัอุตสาหกรรมการประมงและแปรรูปอาหารทะเล

ของไทย 

3.1 สรุปกฎหมายที7เกี7ยวข้อง 

กฎหมายหลกับางส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะในอุตสาหกรรม

การประมงและแปรรูปอาหารทะเล มีเช่น: 

• พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. $0'& 

• กฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. $001  

• พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. $00& (แกไ้ขเพิ�มเติมพ.ศ. $00k) 

• พระราชบญัญติัวธีิพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. $00, 

• พระราชกาํหนดการนาํคนต่างดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. $00, 

ประเด็นสาํคญัของกฎหมายเหล่านี@สามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี@  

- พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ. lnh': ใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานในเรื�องอายขุั@นตํ�าสาํหรับการจา้งงาน ค่าจา้ง 

จาํนวนชั�วโมงการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลา และยงัใหอ้าํนาจเจา้หนา้ที�ของกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานในการตรวจ

แรงงานและบงัคบัใชก้ฎหมาย 

แมว้า่พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานจะครอบคลุมแรงงานทุกคนในประเทศไทยอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่คาํนึงถึง

สถานะการยา้ยถิ�นหรืออาชีพ แต่มาตรา $$ ก็ระบุวา่แรงงานในบางภาค (เช่น การเกษตร การขนสินคา้บรรทุกทางเรือ การ

ขนส่ง และการประมง) อาจไดรั้บความคุม้ครองที�ต่างออกไปตามที�กฎกระทรวงระบุ 

- กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. lnno: กาํหนดมาตรฐานขั@นตํ�าสาํหรับการคุม้ครองแรงงานใน

อุตสาหกรรมประมง โดยหา้มการจา้งงานเด็กอายตุ ํ�ากวา่ &k ปีบนเรือประมง ( ขอ้ ') และกาํหนดใหต้อ้งมีช่วงเวลาพกัผอ่น

และมีสญัญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ขอ้ 0 และ j ตามลาํดบั) แรงงานทุกคนในภาคการประมง (ไม่ขึ@นกบัจาํนวน

แรงงานประมงและลูกเรือบนเรือ) ลว้นมีสิทธิไดรั้บค่าแรงขั@นตํ�า ช่วงเวลาพกั และวนัหยดุประจาํเดือนและประจาํปีที�ไดรั้บ

ค่าจา้ง 

กฎกระทรวงดงักล่าวไดป้ระกาศใชแ้ทนกฎกระทรวงฉบบัที� &% (พ.ศ. $0'&) ที�จาํกดัการคุม้ครองแรงงานในบทบญัญติับาง

มาตราของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานและไม่ครอบคลุมเรือประมงที�มีลูกเรือนอ้ยกวา่ $% คนหรือทาํประมงนอกน่านนํ@ า

ของไทยเป็นเวลานานกวา่หนึ�งปี 

- พระราชบัญญัตป้ิองกนัและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. lnn' (ฉบับที7 l พ.ศ. lnnp): พระราชบญัญติันี@ยดึตามการใชภ้าษา

ในพิธีสารของสหประชาชาติเพื�อป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะสตรีและเด็ก (พ.ศ. $0'-) โดยให้

นิยามทางกฎหมายสาํหรับการคา้มนุษยว์า่ การเป็นธุระ “จดัหา ซื@อ ขาย จาํหน่าย พามาจากหรือส่งไปยงัที�ใด หน่วงเหนี�ยว

กกัขงั จดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือรับไวซึ้�งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใชก้าํลงับงัคบั ลกัพาตวั ฉอ้ฉล หลอกลวง ใชอ้าํนาจโดยมิชอบ หรือโดย
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ใหเ้งินหรือผลประโยชน์อยา่งอื�นแก่ผูป้กครองหรือผูดู้แลบุคคลนั@น เพื�อใหผู้ป้กครองหรือผูดู้แลใหค้วามยนิยอมแก่ผูก้ระทาํ

ความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที�ตนดูแล” เพื�อวตัถุประสงคข์อง “การแสวงหาประโยชน์” พระราชบญัญติัฉบบั

นี@ขยายนิยามทางกฎหมายเดิมของการคา้มนุษยใ์หร้วมถึงการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน แรงงานบงัคบั และการคา้มนุษย์

ที�มีผูเ้สียหายที�เป็นผูช้าย  

พระราชบญัญติัฉบบันี@ยงัยอมรับหลกัการของการไม่ดาํเนินคดีต่อผูเ้สียหายการคา้มนุษยส์าํหรับการกระทาํความผิดสืบเนื�อง

บางอยา่งที�พวกเขาอาจถูกบงัคบัใหต้อ้งทาํ เช่น การละเมิดกฎระเบียบการเขา้ประเทศและมีเอกสารประจาํตวัปลอม 

พระราชบญัญติักาํหนดใหมี้การจดัตั@งคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ ซึ�งประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง มีหนา้ที�กาํหนดยทุธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ 

พระราชบญัญติัฉบบัแกไ้ข พ.ศ. $00k ใหเ้จา้หนา้ที�มีอาํนาจปิดหรือระงบัการดาํเนินกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้มนุษยไ์ด ้และ

ยงัใหค้วามคุม้ครองแก่ผูแ้จง้เหตุโดยไม่ตอ้งรับผิดทั@งทางแพง่และทางอาญา 

- พระราชบัญญตัวิธีิพจิารณาคดค้ีามนุษย์ พ.ศ. lnn(: กาํหนดขั@นตอนพิเศษสาํหรับการดาํเนินคดีคา้มนุษย ์จดัตั@งแผนกคดีคา้

มนุษยขึ์@นในศาลอุทธรณ์โดยมีหนา้ที�จดัการคดีคา้มนุษย ์ เพิ�มความยดืหยุน่คล่องตวัในการไต่สวนพิจารณาคดี (เช่น อนุญาต

ใหมี้การเบิกความโดยอาศยัการถ่ายทอดภาพและเสียงในลกัษณะการประชุมทางจอภาพได)้ ใหผู้เ้สียหายการคา้มนุษยมี์

ช่องทางในการเรียกค่าสินไหมทดแทนทั@งในกระบวนการทางอาญาและทางแพง่ และกาํหนดระบบใหค้วามคุม้ครองแก่

พยานและผูเ้สียหายและยอมรับสิทธิในการคุม้ครองการไม่ระบุตวัตน 

- พระราชกาํหนดการนําคนต่างด้าวมาทาํงานกบันายจ้างในประเทศ พ.ศ. lnn(: กาํหนดกฎเกณฑส์าํหรับการจดัหาแรงงาน

ขา้มชาติโดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อป้องกนัการคา้มนุษย ์ การลกัลอบนาํคนเขา้ประเทศและการจา้งงานที�ผดิกฎหมาย ตลอดจน

เพิ�มความคุม้ครองสาํหรับแรงงานขา้มชาติ พระราชกาํหนดกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของกิจการจดัหางาน (บริษทัจาํกดัหรือ

มหาชนจาํกดั) และกาํหนดหนา้ที�รับผิดชอบหลายประการใหก้บันายหนา้จดัหางาน (ผูรั้บอนุญาต) และนายจา้งที�นาํแรงงาน

ขา้มชาติเขา้มาในประเทศเพื�อการจา้งงานภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจที�ลงนามกบัประเทศตน้ทาง 

3.1.1 กรอบเชิงสถาบันเกี7ยวกบัการป้องกนัและปราบปรามการใช้แรงงานบังคบัและการค้ามนุษย์ในประเทศไทย 

ตารางต่อไปนี@ เป็นการสรุปหนา้ที�รับผิดชอบของหน่วยงานรัฐหลกัๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและปราบปรามการใช้

แรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย โดยเฉพาะในภาคประมง อยา่งไรก็ตาม ควรหมายเหตุวา่แมว้า่อาํนาจหนา้ที�

ของหน่วยงานต่างๆ มีการกาํหนดอยา่งชดัเจนภายใตก้ฎหมายและขอ้บงัคบัของประเทศ แต่การแบ่งหนา้ที�และการ

ประสานงานในทางปฏิบติัไม่ไดมี้ความชดัเจนเสมอไป 
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หน่วยงาน หนา้ที�ที�เกี�ยวขอ้ง ความเห็นเพิ�มเติม 

กรมการจดัหางาน 

(กระทรวงแรงงาน 

• ขึ@นทะเบียน กาํกบัดูแลและติดตามตรวจสอบ

การจา้งงานของแรงงานขา้มชาติทั@งหมดใน

ประเทศไทย รวมถึงแรงงานในภาคประมง 

• ออกใบอนุญาตทาํงาน ต่ออายใุบอนุญาตทาํงาน 

อนุญาตการเปลี�ยนนายจา้ง และตรวจสถานที�

ทาํงานหาแรงงานที�ไม่มีเอกสาร 

• รับและสอบสวนขอ้ร้องเรียนที�เกี�ยวกบัการ

จดัหางาน 

• บนเรือประมง การตรวจใบอนุญาต

ทาํงานเป็นหนา้ที�ของตาํรวจนํ@ าและ

กองทพัเรือ 

กรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน 

(กระทรวง

แรงงาน) 

• บงัคบัใชก้ฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง

ทะเล และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวกบัการคุม้ครอง

แรงงานและสภาพการทาํงาน 

• มีหนา้ที�สอบสวนการละเมิดสิทธิแรงงานที�

เกิดขึ@นบนเรือประมงภายใน -% วนันบัจาก

รับคาํร้อง 

• ไม่มีส่วนร่วมในการตรวจเรือประมง

ในทะเล เนื�องจากเป็นหนา้ที�ของ

ตาํรวจนํ@ าและกองทพัเรือ 

• กรมฯ อาจสนบัสนุนการทาํงานของ

ตาํรวจนํ@ าและกองทพัเรือไดด้ว้ยการ

ประเมินวา่สภาพการทาํงานและการ

จา้งงานบนเรือประมงเป็นไปตาม

กฎหมายหรือไม่ 

กระทรวงการ

พฒันาสงัคมและ

ความมั�นคงของ

มนุษย ์

• ประสานงานการดาํเนินงานต่างๆ เพื�อต่อตา้น

การคา้มนุษย ์รวมถึงประสานงาน

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆ ที�จดัตั@งขึ@นภายใตก้ฎหมาย

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

• บงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์รวมถึงอาํนาจในการตรวจคน้ 

• มีหนา้ที�ป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละใหค้วาม

ช่วยเหลือและความคุม้ครองแก่ผูเ้สียหาย (ทั@ง

ไทยและต่างชาติ) 

• ประสานงานกบัตาํรวจในระหวา่งการพิจารณา

คดีและกบัองคก์รอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการให้

ความคุม้ครองผูเ้สียหาย (เช่น องคก์รเอกชน) 
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กองบงัคบัการ

ปราบปรามการคา้

มนุษย ์

• เขา้ตรวจคน้ ระบุตวั และสอบสวนกรณีการคา้

มนุษย ์โดยเฉพาะในพื@นที� “ล่อแหลม”  

• ความรับผิดชอบในการสอบสวน

อาชญากรรมที�เกิดขึ@นบนเรือประมง

และในน่านนํ@ าของไทยเป็นหนา้ที�ของ

ตาํรวจนํ@ าและกองทพัเรือ 

ตาํรวจนํ@ า • หน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายหลกัในทะเล 

• มีหนา้ที�ปราบปรามอาชญากรรมที�เกิดขึ@นใน

น่านนํ@ าบริเวณชายฝั�งของไทย (ภายในระยะ &$ 

ไมลท์ะเลจากฝั�ง) 

• ตรวจคน้เรือเพื�อสอดส่องและปราบปรามการ

ก่ออาชญากรรมรวมถึงการคา้มนุษย ์

• งคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์

• ไม่มีอาํนาจสอบสวนและดาํเนินคดี

อยา่งเป็นทางการ 

• เมื�อพบกรณีที�น่าจะเป็นการคา้มนุษย ์

จะตอ้งส่งตอ่ใหห้น่วยงานอื�นทาํการ

สอบสวนและดาํเนินคดีซึ�งอาจส่งผล

จาํกดัการติดตามคดีจนเสร็จสิ@น

กระบวนการ 

กองทพัเรือ • ปราปบรามอาชญากรรมที�เกิดขึ@นในระยะเกิน 

&$ ไมลท์ะเลจากชายฝั�ง 

• ตรวจคน้เรือเพื�อสอดส่องและปราบปรามการ

ก่ออาชญากรรมรวมถึงการคา้มนุษย ์

• กองทพัเรือและตาํรวจนํ@ ามีหนา้ที�บงัคบัใช้

กฎหมายเดียวกนัในเขตอาํนาจของตนเอง 

• บงัคบัใชพ้.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์

• เช่นเดียวกบัตาํรวจนํ@ า กองทพัเรือไม่มี

อาํนาจสอบสวนและดาํเนินคดีคา้

มนุษยอ์ยา่งเป็นทางการ เมื�อพบกรณี

การคา้มนุษย ์จะตอ้งส่งต่อให้

หน่วยงานอื�นทาํการสอบสวน 

กรมเจา้ท่า • หน่วยงานหลกัดูแลการขึ@นทะเบียนและ

ตรวจสอบเรือประมง และออกเอกสาร “ลูกเรือ” 

ใหก้บัลูกเรือไทยบนเรือประมงไทย 

• ออกใบอนุญาตทาํงานสาํหรับการจา้งงานบน

เรือประมง 

 

• แมว้า่กรมเจา้ท่าจะมีหนา้ที�ดูแลความ

ปลอดภยัของลูกเรือ แต่การสอบสวน

การคา้มนุษยเ์ป็นหนา้ที�ของทหารเรือ 

• เอกสาร “ลูกเรือ” บนัทึกระยะเวลาที�

ลูกเรืออยูบ่นเรือประมง แต่ไม่ถือวา่

เป็นการขึ@นทะเบียนแรงงานหรือ

ใบอนุญาต 

• กรมเจา้ท่าไม่มีหนา้ที�ตรวจสอบ

เรือประมงในทะเล หนา้ที�ดงักล่าว

เป็นของตาํรวจนํ@ าและกองทพัเรือ 
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ศูนยค์วบคุมการ

แจง้เขา้ – ออก

เรือประมง 

• ตรวจสอบเรือเพื�อดูแลใหมี้การขึ@นทะเบียนเรือ 

ลูกเรือและแรงงานประมงอยา่งถูกตอ้ง 

• หากเอกสารไม่ถูกตอ้ง เจา้หนา้ที�สามารถ

ดาํเนินการจดัการดา้นเอกสารใหถู้กตอ้ง

เรียบร้อยได ้

 

• เจา้หนา้ที�ศูนยฯ์ ไม่มีอาํนาจตรวจสอบ

การจา้งงานและสภาพการทาํงาน 

• หากไดรั้บแจง้จากแรงงานประมงถึง

ปัญหาดา้นกฎหมายแรงงาน ศูนยฯ์ จะ

ประสานงานกบักรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน 

• สาํหรับกรณีที�เกี�ยวขอ้งกบัแรงงาน

ขา้มชาติที�เขา้เมืองอยา่งผดิกฎหมาย 

ศูนยฯ์ จะส่งต่อกรณีดงักล่าวไปยงั

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

สาํนกังานตรวจคน

เขา้เมือง 

• บงัคบัใชก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษย ์ตลอดจนกฎหมายและขอ้บงัคบัเกี�ยวกบั

การตรวจคนเขา้เมืองทั@งหมด 

• ติดตามตรวจสอบคนทาํงานต่างชาติทั@งหมดที�

เขา้และออกจากประเทศ รวมถึงแรงงานประมง 

• มีอาํนาจจบักมุและส่งตวัแรงงานขา้มชาติที�

ไม่ไดขึ้@นทะเบียน (รวมถึงแรงงานประมง) กลบั

ประเทศ 

• เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมืองมีอาํนาจ

ตรวจสอบสถานที�ทาํงานทุกประเภท

ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการตรวจคนเขา้

เมือง 

 

กระทรวง

สาธารณสุข 

• เกี�ยวขอ้งในการออกและต่อใบอนุญาตทาํงาน

สาํหรับแรงงานขา้มชาติโดยการตรวจสุขภาพที�

เป็นเงื�อนไขบงัคบั 

• มีหนา้ที�ใหก้ารฝึกอบรมดา้นโภชนาการและ

สุขอนามยัใหก้บัเจา้ของเรือและไตก๋้งเรือ 

• ถึงแมว้า่แรงงานขา้มชาติที�มีสถานะ

ถูกกฎหมายจะตอ้งทาํการตรวจ

สุขภาพ แต่ยงัมีแรงงานขา้มชาติที�ไม่มี

เอกสารในภาคการประมงอยูใ่น

สดัส่วนที�สูงมาก 

 

 

3.2 สรุปข้อค้นพบ 

ขอ้คน้พบของการศึกษามาจากการประเมินสองส่วนหลกั คือการวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทียบสาํหรับกฎหมาย ขอ้บงัคบั

และนโยบายที�เกี�ยวขอ้งโดยเทียบกบัขอ้กาํหนดในพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั และการปรึกษาหารือกบัฝ่ายต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

โดยกระบวนการจดัสนทนากลุ่ม รายละเอียดเกี�ยวกบัวธีิการที�กล่าวนส่วน 1.4 ของรายงานนี@  

ทั@งการวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทียบและการสนทนากลุ่มเชิงคุณภาพมีการพิจารณาขอ้กาํหนดหลกัๆ ของพิธีสารฯ  นั�น

คือ การกาํหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการของประเทศเพื�อป้องกนัและปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์
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การกาํหนดมาตรการป้องกนั การกาํหนดมาตรการในการระบุตวัและคุม้ครองผูเ้สียหาย มาตรการดูแลผูเ้สียหายใหเ้ขา้ถึงการ

เยยีวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่วมมือระหวา่งประเทศ เนื@อหาในส่วนต่อไปนี@ เป็นขอ้คน้พบหลกัของการประเมินในหวัขอ้

เหล่านี@  นอกจากนี@  เนื�องจากวา่นิยามทางกฎหมายและแนวคิดทางกฎหมายมีความสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบายและการ

ดาํเนินการป้องกนัและปราบปรามแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยอ์ยา่งมีประสิทธิผลและมีเป้าหมาย ผูว้จิยัจึงไดว้เิคราะห์

นิยามทางกฎหมายทางกฎหมาย การนาํไปใชแ้ละตีความในทางปฏิบติัดว้ย  

).l.'  นิยามทางกฎหมาย 

การวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทยีบ 

ก) นิยามทางกฎหมายของแรงงานบังคบัตามอนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับที7 l( 

อนุสญัญาฉบบัที� $, ที�ประเทศไทยใหส้ตัยาบนัในปีพ.ศ. $0&$ ใหนิ้ยามทางกฎหมายของแรงงานบงัคบัหรือการเกณฑ์

แรงงานวา่เป็น “งานหรือบริการทุกชนิด ซึ�งเกณฑเ์อาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เขญ็การลงโทษ และซึ�งบุคคลดงักล่าวนั@นมิได้

สมคัรใจที�จะทาํเอง” นิยามนี@ไดมี้การนาํมาใชอี้กครั@ งในพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั 12 

แรงงานบงัคบัจึงเป็นสิ�งตรงขา้มกบังานที�มีคุณค่าและหมายถึงสถานการณ์ที�บุคคลถูกบงัคบัขู่เขญ็ใหท้าํงานโดยไม่สมคัรใจ

ดว้ยการใชค้วามรุนแรงหรือการขม่ขู่ หรือดว้ยวธีิการที�ซบัซอ้นกวา่ เช่น หนี@คา้งสะสม การยดึเอกสารประจาํตวั หรือการขู่

จะแจง้เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง การปฏิบติัเช่นนี@มกัเกิดขึ@นตรงชายขอบของตลาดแรงงานที�การกาํกบัดูแลและการบงัคบัใช้

กฎหมายที�อ่อนแอและแรงงานแทบไม่มีหรือไม่มีโอกาสรวมตวัจดัตั@งหรือแสวงหาความคุม้ครองจากการถูกละเมิดสิทธิ 

ตามอนุสญัญาฉบบัที� $, ประเทศที�ใหส้ตัยาบนัมีพนัธกรณีตอ้งปราบปรามการใช้แรงงานบังคบัในทุกรูปแบบ (มาตรา &(&)) 

และอนุสญัญายงัระบุวา่การใชแ้รงงานบงัคบั “จะตอ้งถูกลงโทษเช่นการกระทาํความผดิทางอาญา” และบทลงโทษตาม

กฎหมายนั@น “พอเพยีงอย่างแท้จริงและใช้บังคบัอย่างเข้มงวด” (มาตรา $0) 

ในประเดน็นี@  หน่วยงานกาํกบัควบคุมของไอแอลโอไดถื้อวา่ประเทศต่างๆ ควรดาํเนินมาตรการที�จาํเป็นเพื�อทาํใหก้ฎหมาย

ของตนถี�ถว้นครอบคลุมและเหมาะสมสําหรับการลงโทษผู้กระทาํการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานบังคบั และทาํใหก้าร

ปฏิบติัเช่นนั@นยติุลง13  เพื�อดาํเนินการดงักล่าว ประเทศต่างๆ ควรพิจารณาบริบทของประเทศ และ ระบบกฎหมายของ

ประเทศเพื�อใหค้รอบคุลมรูการกระทาํที�เกี�ยวกบัการบงัคบัใชแ้รงงานในทุกรูปแบบ และเพื�อเป็นการประกนัวา่การกระทาํดงั

วา่นั@นจะตอ้งไดรั้บการลงโทษภายใตก้ฎหมายที�เหมาะสม คณะกรรมการ CEACR ยงัไดร้ะบุดว้ยวา่: 

 “ถึงแม้ต้องการจะให้เป็นตามวตัถปุระสงค์กต็าม แต่บทบัญญติัเฉพาะที�ทาํให้การใช้แรงงานบังคับเป็นการกระทาํความผิดที�

มีบทลงโทษอย่างเหมาะสมนัEนกไ็ม่จาํเป็นเสมอไปที�จะทาํให้บทบัญญติัในมาตรา FG ของอนุสัญญาบังเกิดผล ในการ

                                                           

12 มาตรา ' วรรค ) พธีิสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคบั ค.ศ. '()* 
13 ILO: Eradication of forced labour - General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดแรงงานบังคบั 

ค.ศ. 1957 (ลําดับที� 105) (Geneva, 2007), ย่อหน้า 136. 



  

 

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกี�ยวกบัพิธีสารประกอบอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ $%&' 

 

21

International  

Labour 

Office 

ประเมินการดาํเนินการตามอนุสัญญาฉบับที� FI คณะกรรมการขอคาํรับรองจากรัฐบาลต่างๆ (...) ว่ามีบทบญัญัติที+ลงโทษ

ผู้กระทาํความผดิฐานใช้แรงงานบังคบั” 14 

ดงันั@น บทบญัญติัต่างๆ จึงสามารถถูกใชใ้นทางปฏิบติั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อถูกตีความร่วมกบับทบญัญติัอื�นที�เกี�ยวกบั 

การคา้มนุษย ์ การบงัคบัขูเ่ขญ็ การข่มขู่คุกคามหรือใชค้วามรุนแรง และสภาพการทาํงานที�ต ํ�ากวา่มาตรฐาน เป็นตน้ 

เป้าประสงคก็์คือการดูแลใหมี้หลกัประกนัวา่ลกัษณะและระดบัของปัญหาที�ประสบในทางปฏิบติัในแต่ละประเทศนั@นไดรั้บ

การพิจารณา และกฎหมายมุ่งเป้าไปที�ปัญหาเหล่านี@ดว้ยการกาํหนดบทลงโทษอยา่งเหมาะสม ท่ามกลางมาตรการอื�นๆ15 

เมื�อพิจารณาถึงจุดเกาะเกี�ยวระหวา่งการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั คณะกรรมการ CEACR  ไดมี้ขอ้สงัเกตวา่แรงงานบงัคบั

ตามนยัแห่งอนุสญัญาฯ ฉบบัที� $, นั@นเป็นแนวคิดที�ครอบคลุมกวา้งกวา่การคา้มุนษย ์ และดงันั@นจึงมีความสาํคญัสาํหรับ

ประเทศต่างๆที�ควรมีมาตรการต่างๆที�ชดัเจนโดยพิจารณาจากหลกัการวา่ดว้ยการตีความกฎหมายอาญาที�ตอ้งเคร่งครัด16 

ข) นิยามทางกฎหมายภายใต้กฎหมายไทย 

ภายใตก้ฎหมายไทย แรงงานบงัคบัไม่ไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นฐานความผิดโดยตวัของมนัเอง อยา่งไรก็ตาม กฎหมายป้องกนั

และปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. $00& ก็กาํหนดใหก้ารคา้มนุษยเ์พื�อวตัถุประสงคข์องการแสวงหาประโยชน์เป็นความผิด 

ตามมาตรา ' ของกฎหมายนี@  การ “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ”  หมายความวา่  “การแสวงหาประโยชน์จากการคา้ประเวณี 

การผลิตหรือเผยแพร่วตัถุหรือสื�อลามก การแสวงหาประโยชนทางเพศในรูปแบบอื�น การเอาคนลงเป็นทาส การนาํคนมา

ขอทาน การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ การบงัคบัตดัอวยัวะเพื�อการคา้ หรือการอื�นใดที�คลา้ยคลึงกนัอนัเป็นการขดูรีด

บุคคล ไม่วา่บุคคลนั@นจะยนิยอมหรือไม่ก็ตาม” มาตราเดียวกนันี@ นิยาม “การบงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ” วา่ “การข่มขืนใจ

ใหท้าํงานหรือใหบ้ริการ โดยทาํใหก้ลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อชีวติ ร่างกาย  เสรีภาพ ชื�อเสียง หรือทรัพยสิ์นของบุคคลนั@นเอง 

หรือของผูอื้�น โดยขูเ่ขญ็ดว้ยประการใด ๆ  โดยใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือโดยทาํใหบุ้คคลนั@นอยูใ่นภาวะที�ไม่สามารถขดัขืน

ได”้  

นอกจากการคา้มนุษยที์�เป็นความผิดทางอาญา ประมวลกฎหมายอาญาของไทยยงักาํหนดความผดิฐานการเอาคนลงเป็นทาส 

(มาตรา -&$) ขณะที�กฎหมายคุม้ครองแรงงานมีบทบญัญติัวา่ดว้ยสภาพการทาํงาน รวมถึงจาํนวนชั�วโมงการทาํงาน ค่าจา้ง

และค่าจา้งทาํงานล่วงเวลา ตลอดจนบทบญัญติัที�หา้มการใชแ้รงงานเด็ก 

ในดา้นการมีบทลงโทษอยา่งเหมาะสมสาํหรับการใชแ้รงงานบงัคบัตามที�กาํหนดในอนุสญัญาฉบบัที� $, การยอมรับวา่การ

ใชแ้รงงานบงัคบัเป็นรูปแบบหนึ�งของการแสวงหาประโยชน์ภายใตก้ฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. $00& 

แสดงถึงความคืบหนา้จากกฎหมายเดิมก่อนหนา้นี@ ที�ยอมรับแต่เพียงการคา้มนุษยที์�มีผูเ้สียหายเป็นผูห้ญิงเพื�อวตัถุประสงค์

                                                           

14 เพิ7งอ้าง, ย่อหน้า 137, เชิงอรรถ 319. 
15 เพิ7งอ้าง, ย่อหน้า 138. 
16 16 ดูตวัอย่าง  ILO: Observation (CEACR)- adopted 2010, published 100th ILC session (2011), Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Peru 
(Ratification: 1960). 
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ของการแสวงหาประโยชนท์างเพศเท่านั@นวา่เป็นความผิดอาญา17 อยา่งไรก็ตาม การไม่กาํหนดให้การใช้แรงงานบังคบัเป็น

ฐานความผดิอาจเป็นข้อท้าทายที7สําคญัต่อการคดัแยก สอบสวน และดาํเนินคดกีบักรณีที7เป็นการแสวงหาประโยชน์จาก

แรงงานอย่างร้ายแรงที7ไม่ได้เป็นผลจากการค้ามนุษย์ หรือกรณทีี7องค์ประกอบเรื7องการค้ามนุษย์ไม่ชัดเจน เมื7อพจิารณา

แรงงานบังคบั ตามที7นิยามในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที7  l( เป็นแนวคดิที7มขีอบเขตที7กว้างกว่าการค้า

มนุษนย์ และผู้กระทาํความผดิที7เกี7ยวกบักรณแีรงงานบังคบัมกัจะมกีารดาํเนินการหลายวธีิการ การไม่มมีาตรการที7ชัดเจนใน

การลงโทษแรงงงานบังคบัทุกรูปแบบอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการคดัแยกและการคุ้มครองผู้เสียหายและการเข้าถึงการ

เยยีวยาที7เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ ตามที7กาํหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ฉบับที7 l( และพธีิสารเสริม 

นอกจากนี@  กฎหมายและนโยบายปัจจุบนัดาํเนินการกบักรณีการคา้มนุษยแ์ละการแสวงหาประโยชนใ์นเชิงแรงงานในวธีิการ

ที�แยกออกจากกนัโดยมุ่งเนน้ไม่วา่จะเป็นในมุมมองยติุธรรมทางอาญาหรือการคุม้ครองแรงงาน โดยไม่มีวธีิการที�ครอบคลุม

รอบดา้นเพื�อแกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงาบงัคบัทั@งที�เป็นดาํเนินการในดา้นยติุธรรมทางอาญาและดา้นแรงงาน  

ในบริบทนี@  การบงัคบัใชก้ฎหมายเพื�อป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ซึ�งใชแ้นวทางยติุธรรมทางอาญา อยูภ่ายใตอ้าณติั

ของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์และสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในขณะที�การบงัคบัใชก้ฎหมายแรงงาน 

และการลงโทษในความผดิที�เกี�ยวกบัการแสวงหาประโยชน์ในเชิงแรงงานอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบของกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงาน  อยา่งไรก็ดีในกรณีแรงงานประมง การบงัคบัใชก้าํหมายอาญา การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย์

และคุม้ครองแรงงานอยูภ่ายใตอ้าณติัของตาํรวจนํ@ า และทหารเรือ  ดงันั@นการไม่มีแนวทางการบงัคบัใชก้ฎหมายที�ครอบคลุม

และสอดคลอ้งกนัอาจก่อใหเ้กิดขอ้ทา้ทายเพิ�มเติมในการคดัแยกผูเ้สียหายจากการถูกบงัคบัใชแ้รงงาน ซึ�งอาจไม่ใช่ผูเ้สียหาย

จากการคา้มนุษย ์และการลงโทษการบงัคบัใชแ้รงงานในทุกรูปแบบที�เกิดขึ@นในประเทศ   

 

การสนทนากลุ่ม 

เจา้หนา้ที�บงัคบัใชก้ฎหมายระบุในระหวา่งการสนทนากลุ่มวา่ เจา้หนา้ที�และหน่วยงานที�มีหนา้ที�คดัแยก สอบสวน และ

ดาํเนินคดีกรณีการคา้มนุษยแ์ละการใชแ้รงงานบงัคบันั@นปฏิบติัหนา้ที�ของตนตามนิยามทางกฎหมายที�กาํหนดในกฎหมายที�

เกี�ยวขอ้ง  

ในประเดน็นี@  ตวัแทนจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติและภาคประชาสงัคมระบุวา่กฎหมายในปัจจุบนัและนิยามทางกฎหมาย

ของการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัมีปัญหาสาํหรับการคดัแยกผูเ้สียหายและคดี โดยเฉพาะกรณีการแสวงหาประโยชน์จาก

แรงงาน ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่มกัประสบปัญหาอยูเ่สมอในการประเมินวา่สถานการณ์ที�มีการแสวงหาประโยชน์หนึ�งๆ เขา้ข่าย

เป็นการคา้มนุษยเ์พื�อแรงงานบงัคบัหรือวา่เป็นเพียงการละเมิดกฎหมายแรงงาน ซึ�งส่งผลต่อการดาํเนินมาตรการป้องกนัและ

คุม้ครองผูเ้สียหาย ตลอดจนการเขา้ถึงการเยยีวยาและค่าชดเชยของผูเ้สียหาย  

                                                           

17 พระราชบัญญตัมิาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการค้าหญงิและเดก็ พ.ศ. lnh* 
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ผูเ้ขา้ร่วมยงัเนน้ดว้ยวา่ประเดน็ “แรงงานขดัหนี@ ” มกัมีส่วนสาํคญัในการคดัแยกผูเ้สียหาย ในเรื�องนี@  ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่ร่างแกไ้ข

พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยไ์ดรั้บการเสนอเขา้สภานิติบญัญติัแห่งชาติและกาํลงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณา 

จุดมุ่งหมายหนึ�งของร่างแกไ้ขดงักล่าวคือการขยายนิยามทางกฎหมายในปัจจุบนัของแรงงานบงัคบัภายใตม้าตรา ' ใหร้วม 

“การยดึเอกสารสาํคญัประจาํตวั” และ “การนาํภาระหนี@ของบุคคลหรือของผูอื้�นมาเป็นสิ�งผกูมดัโดยมิชอบ” เป็นวธีิการ

บงัคบัใหบุ้คคลถูกบงัคบัใชแ้รงงานดว้ย 

ในประเดน็ของการกาํหนดใหก้ารใชแ้รงงานบงัคบัเป็นความผดิโดยตวัของมนัเอง ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่หากจะมีการพิจารณา

กาํหนดความผิดใดๆ ก็จาํเป็นจะตอ้งพิจารณาวา่บทบญัญติัดงักล่าวจะอยูใ่นกฎหมายแพง่ แรงงาน หรืออาญา และจะมี

บทลงโทษอยา่งไร 

3.2.2 นโยบายและแผนปฏบิัตกิารแห่งชาต ิ

การวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทยีบ 

ตามมาตรา & ของพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ประเทศภาคีจะตอ้งกาํหนดนโยบายและแผนปฏบิัติการของประเทศในการ

ปราบปรามการใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิผลและต่อเนื�องโดยมีการปรึกษาหารือกบัองค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง 

ที�จะเป็นการดาํเนินการอย่างเป็นระบบของเจ้าหน้าที�ต่างๆ ที�เกี�ยวข้องและด้วยการประสานงาน (ตามความเหมาะสม) กับ

องค์กรนายจ้างและองค์กรลกูจ้าง ตลอดจนกลุ่มอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง นอกจากนีE มาตรการต่างๆ (...) จะต้องรวมถึงมาตรการ

เฉพาะในการจดัการปัญหาการค้ามนุษย์เพื�อเป็นแรงงานบังคับอีกด้วย 

ประเทศไทยไดมี้นโยบายหลายอยา่งเพื�อแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยเ์พื�อการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและแรงงาน รวมถึง

การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานในภาคการประมง ตลอดจนมีนโยบายเฉพาะในการจดัการปัญหาการทาํประมงที�ผิด

กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เป็นตน้วา่ นโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์ (พ.ศ. $00' - $00,) ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์และแผนปฏิบติัการ

ในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ พ.ศ. $00, ตลอดจนแผนการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยใ์นภาคการ

ประมง พ.ศ. $00, ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

แผนปฏิบติัการและนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลครอบคลุมประเดน็ต่างๆ จาํนวนมากเกี�ยวกบัการป้องกนัและปราบปราม

การคา้มนุษย ์ เช่น การเสริมสร้างความรู้และเครื�องมือสาํหรับการตรวจแรงงานที�มุ่งเนน้เรื�องการคา้มนุษย ์ และการจดัตั@ง

หน่วยตรวจแรงงานที�ประกอบดว้ยหลายหน่วยงานเพื�อจดัการกบัปัญหาการทาํประมงที�ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้

การควบคุม และรูปแบบการทาํงานที�ยอมรับไม่ไดใ้นภาคการประมง อยา่งไรก็ตาม นโยบายต่างๆ ที�มีอยูไ่ม่มีการอา้งถึงวา่ได้

ผา่นการปรึกษาหารือกบัองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้งมาก่อนหรือไม่ 

ในส่วนของมาตรการเฉพาะในการปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื�อวตัถุประสงคข์องการใชแ้รงงานบงัคบั รัฐบาลไดมี้พ.ร.บ.

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ พ.ศ. $00& ที�เอาผิดกบัการคา้มนุษยเ์พื�อวตัถุประสงคข์องการใชแ้รงงานบงัคบัและการ
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แสวงหาประโยชน์จากแรงงาน ซึ�งแสดงถึงความคืบหนา้จากกฎหมายเดิมที�เกี�ยวกบัการคา้มนุษยที์�เอาผิดแต่เพียงการคา้

มนุษยที์�มีผูเ้สียหายเป็นผูห้ญิงเพื�อวตัถุประสงคข์องการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเท่านั@น 

การสนทนากลุ่ม 

นโยบายที7พฒันาขึkนมาจากการปรึกษาหารือกบัตวัแทนนายจ้างและตวัแทนลูกจ้าง: ตวัแทนจากกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั�นคงของมนุษยชี์@แจงในระหวา่งการสนทนากลุ่มวา่ทั@งองคก์รภาคประชาสงัคมและตวัแทนนายจา้งและตวัแทน

ลูกจา้ง มีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและการร่างกฎหมายป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ 

ความร่วมมอืและการประสานงานในระหว่างการวางนโยบายและการดาํเนินการ: ผูเ้ขา้ร่วมในการสนทนากลุ่ม “ผูบ้งัคบัใช้

กฎหมาย” ตลอดจนตวัแทนจากภาคประชาสงัคมระบุวา่ความร่วมมือและการประสานงานในการกาํหนดนโยบายและการ

ดาํเนินการดีขึ@นอยา่งมากสาํหรับนโยบายปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละรูปแบบการทาํงานที�ยอมรับไม่ได ้ ที�คณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) นาํมาใชใ้นช่วงเวลาไม่นานมานี@  ตวัแทนจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายเห็นดว้ยวา่มีการเปลี�ยนแปลง

ทศันคติในหน่วยงานของตนเกี�ยวกบัการคดัแยกคดีคา้มนุษยแ์ละการคุม้ครองผูเ้สียหาย ซึ�งช่วยใหมี้ความร่วมมือระหวา่ง

หน่วยงานต่างๆ ดีขึ@น 

อยา่งไรก็ตาม จากการสนทนากลุ่มไดค้วามวา่ระดบัการประสานงานความร่วมมือของเจา้หนา้ทีในระดบัปฏิบติัการดูจะมีสูง

กวา่ในบรรดาหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย ขณะที�ในระดบักระทรวง อาํนาจหนา้ที�ดูเหมือนจะต่างกนัชดัเจนและไม่ทบัซอ้น

กนั ในแง่นี@  นโยบายและยทุธศาสตร์ส่วนใหญ่ที�กล่าวถึงมุ่งเนน้แนวทางความยติุธรรมทางอาญา/ การต่อตา้นการคา้มนุษย ์

หรือที�แนวทางดา้นการคุม้ครองแรงงาน มากกวา่ที�จะเป็นแนวทางที�ถี�ถว้นครอบคลุมที�มุ่งเป้าไปที�การคา้มนุษยแ์ละการ

ละเมิดสิทธิแรงงานเพื�อจดัการปัญหาการคา้มนุษยเ์พื�อการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานและแรงงานบงัคบั   

ตดิตามและประเมนินโยบายและแผนปฏบิัตกิารของประเทศในการจดัการปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบงัคบั: ตวัแทน

จากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษยอ์า้งถึงรายงานประจาํปีที�ทาํร่วมกบัหน่วยงานทั@งหมดที�เกี�ยวขอ้งใน

การป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ อยา่งไรก็ตาม ไม่มีขอ้มูลเพิ�มเติมเกี�ยวกบัการประเมินนโยบายและมาตรการโดย

มุ่งเนน้แผนยทุธศาสตร์ 

3.2.3 การป้องกนั 

การวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทยีบ 

มาตรา $ ของพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบักาํหนดใหป้ระเทศภาคีตอ้งมีมาตรการในการป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบั เช่น 

• ใหก้ารศึกษาและขอ้มูลแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูที้�ถือวา่อยูใ่นภาวะเสี�ยงเป็นพิเศษ เพื�อป้องกนัไม่ใหพ้วกเขาตก
เป็นผูเ้สียหายของแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์

• ใหก้ารศึกษาและขอ้มูลแก่นายจา้งเพื�อป้องกนัไม่ใหพ้วกเขามีส่วนเกี�ยวขอ้งในการใชแ้รงงานบงัคบั 

• ดาํเนินการดูแลให ้
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o มีการบงัคบัใชก้ฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบั รวมถึงกฎหมายแรงงานตามความ
เหมาะสม ครอบคลุมแรงงานทุกคนในทุกภาคของเศรษฐกิจ และมีการเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัการ
ตรวจแรงงานและกิจกรรมอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินการตามกฎหมาย 

o คุม้ครองบุคคล โดยเฉพาะแรงงานขา้มชาติ จากการกระทาํที�กดขี�เอารัดเอาเปรียบและฉอ้ฉลใน
กระบวนการจดัหางาน 

o ส่งเสริมการดาํเนินการอยา่งรอบคอบโดยทั@งภาครัฐและเอกชนเพื�อป้องกนัและจดัการความเสี�ยงของการ
ใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์และ 

o จดัการสาเหตุรากเหงา้และปัจจยัที�ทาํใหเ้กิดความเสี�ยงของการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์
 

นโยบายและกฎหมายที�รัฐบาลไทยนาํมาใชมี้เนื@อหาและบทบญัญติัจาํนวนมากวา่ดว้ยการป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละการ

คุม้ครองสิทธิแรงงาน เป็นตน้วา่ มาตรการในการเสริมสร้างศกัยภาพของเจา้หนา้ที�บงัคบัใชก้ฎหมาย ตลอดจนโครงการริเริ�ม

ในการเสริมสร้างความร่วมมือกบัประเทศตน้ทางเพื�อดูแลใหมี้การจดัหาแรงงานและการยา้ยถิ�นที�ปลอดภยัขึ@น 

พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. $0'& ใหค้วามคุม้ครองสิทธิแรงงานในดา้นค่าแรง อายขุั@นตํ�าสาํหรับการจา้งงาน จาํนวนชั�วโมง

ทาํงาน วนัหยดุประจาํปี และการทาํงานล่วงเวลา เป็นตน้ ขณะที�กฎหมายนี@ครอบคลุมแรงงานทั@งหมดทั@งคนไทยและต่างชาติ 

แต่ก็อาจมีการออกกฎกระทรวงพิเศษเพื�อคุม้ครองงานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินคา้เรือเดิน

ทะเล งานที�รับไปทาํที�บา้น งานขนส่ง และงานอื�นตามที�กาํหนดในพระราชกฤษฎีกา (มาตรา $$)  

ในประเดน็นี@  กฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. $001 กาํหนดใหแ้รงงานทั@งหมดในภาคการ

ประมง ไม่วา่จะมีจาํนวนแรงงานประมงและลูกเรือบนเรือประมงเท่าใด มีสิทธิไดรั้บค่าแรงขั@นตํ�า เวลาพกั และวนัหยดุ

ประจาํเดือนและประจาํปีที�ไดรั้บค่าจา้ง นายจา้งยงัมีหนา้ที�ตอ้งใหส้ญัญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรกบัแรงงานทุกคน และ

หา้มการจา้งบุคคลอายตุ ํ�ากวา่ &k ปีบนเรือประมง ในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลก็มีการหา้มการจา้งงานบุคคลที�มี

อายตุ ํ�ากวา่ &k ปีภายใตก้ฎกระทรวงกาํหนดสถานที�ที�หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งซึ�งเป็นเด็กอายตุ ํ�ากวา่สิบแปดปีทาํงาน พ.ศ. $00, 

ที�ประกาศใชใ้นเดือนมกราคม พ.ศ. $00, 

อยา่งไรก็ตาม ถึงจะมีการใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานภายใตก้ฎหมายที�มีอยูแ่ละมีความพยายามของรัฐบาลที�จะเพิ�มศกัยภาพ

ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งแลว้ก็ตาม การบงัคบัใชก้ฎหมายก็ยงัคงอ่อนแอ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในดา้นการตรวจแรงงานในภาค

การผลิต เช่น ภาคประมงและการแปรรูปอาหารทะเล และการคดัแยกคดีคา้มนุษย ์แรงงานบงัคบั และการแสวงหาประโยชน์

จากแรงงานที�กระทาํต่อแรงงานขา้มชาติในอุตสาหกรรมเหล่านี@  การบงัคบัใชก้ฎหมายมีอุปสรรคจากการมีล่ามจาํนวนจาํกดั

สาํหรับการสนบัสนุนการตรวจแรงงานและการสมัภาษณ์แรงงานเบื@องตน้ ตลอดจนการขาดช่องทางที�เป็นทางเลือกใหก้บั

แรงงานขา้มชาติที�จะร้องทุกขเ์กี�ยวกบัการกระทาํกดขี�ทารุณและการละเมิดสิทธิแรงงาน 

ในส่วนของการป้องกนัการจดัหางานที�มีการหลอกลวง รัฐบาลไดอ้อกพระราชกาํหนดการนาํคนต่างดา้วมาทาํงานกบั

นายจา้งในประเทศ พ.ศ. $00, ซึ�งกาํหนดกฎเกณฑส์าํหรับการจดัหาแรงงานขา้มชาติและกาํกบัดูแลการดาํเนินการของ

กิจการจดัหาแรงงานดว้ยการกาํหนดหนา้ที�ต่างๆ ใหก้บันายหนา้จดัหางานและนายจา้ง เช่น การตอ้งมีสญัญาจา้งงานเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร และยงัหา้มไม่ใหน้ายหนา้เรียกเก็บหรือรับค่าธรรมเนียมที�เป็นเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นจากแรงงานขา้มชาติ 
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(มาตรา $0($)) โทษของการละเมิดบทบญัญติันี@ คือ จาํคุกไม่เกิน & ปีและจ่ายค่าปรับ 0 เท่าของเงินหรือทรัพยสิ์นที�เรียกเก็บ

จากแรงงาน (มาตรา 0$) 

อยา่งไรก็ตาม พระราชกาํหนดดงักล่าวก็ไม่ไดก้าํหนดใหมี้กลไกการร้องเรียนหรือช่องทางอื�นใดสาํหรับการแจง้การทารุณ

และละเมิดสิทธิของแรงงานขา้มชาติในระหวา่งการจา้งงาน นอกจากนี@  พระราชกาํหนดนี@ไม่ไดเ้ปิดโอกาสใหแ้รงงาน

สามารถเปลี�ยนงานไดใ้นกรณีเกิดการทารุณหรือแสวงหาประโยชน์โดยนายจา้ง การมีบทบญัญติัเกี�ยวกบัเรื�องนี@โดยเฉพาะจะ

สามารถช่วยลดความเสี�ยงที�จะถูกแสวงหาประโยชน์อนัเกิดจากการที�แรงงานตอ้งพึ�งพานายจา้งมากขึ@น ซึ�งยงัอาจเป็น

อุปสรรคต่อการคดัแยกกรณีการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั ตลอดจนการร้องเรียนเรื�องการถูกทารุณอีกดว้ย 

ประการสุดทา้ย พระราชกาํหนดนี@ครอบคลุมแต่เฉพาะแรงงานที�ผา่นการจดัหาตามบนัทึกความเขา้ใจที�ลงนามกบัประเทศ

ตน้ทาง และนายหนา้จดัหางานที�ไดรั้บอนุญาตจากรัฐบาลเท่านั@น ดงันั@น อาจจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพิ�มเติมเพื�อใหมี้การ

คุม้ครองแรงงานทุกคนจากการหลอกลวงในการจดัหางาน และมีการคดัแยกกรณี สอบสวน และลงโทษในกรณีการละเมิดที�

กระทาํโดยนายหนา้ที�ไม่ไดรั้บอนุญาตและกิจการจดัหางานที�ไม่ไดถู้กควบคุม 

การสนทนากลุ่ม 

มาตรการในการให้ข้อมูลและการศึกษาแก่แรงงานและนายจ้าง: ตวัแทนจากภาคประชาสงัคมและสหภาพเล่าถึงโครงการ

ริเริ�มที�องคก์รของทั@งสองไดด้าํเนินการ (หรือร่วมดาํเนินการ) สาํหรับการป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั ผูเ้ขา้ร่วม

กล่าวถึงกิจกรรมการใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัการบงัคบัใชก้ฎหมายและสิทธิของแรงงานที�มุ่งเป้าไปที�นายจา้งและแรงงานใน

อุตสาหกรรมการประมงเป็นการเฉพาะ ผูเ้ขา้ร่วมบอกวา่กิจกรรมดงักล่าวส่งผลเชิงบวก คือ สภาพการทาํงานและสุขอนามยั

โดยเฉพาะในบริเวณท่าเรือดีขึ@น และยงัเนน้วา่กิจกรรมการใหข้อ้มูลเป็นเวทีที�ดีเยี�ยมสาํหรับการพฒันาการสื�อสารพดูคุย

ระหวา่งนายจา้งและแรงงาน และเป็นช่องทางใหค้นทั@งสองกลุ่มไดห้ยบิยกปัญหาต่างๆ ขึ@นมาพดูคุยกนั  

ตวัแทนจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษยแ์ละกระทรวงแรงงานใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัการฝึกอบรมที�จดั

ใหก้บัแรงงานขา้มชาติเมื�อมาถึงประเทศไทย ตลอดจนเอกสารแผน่พบัระบุกฎเกณฑแ์ละสิทธิพื@นฐานที�แจกจ่ายใหก้บั

แรงงานตามสถานที�ทาํงานต่างๆ อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขา้ร่วมก็ระบุวา่ปัญหาเรื�องภาษายงัคงเป็นอุปสรรคสาํคญัสาํหรับการให้

ขอ้มูลและการศึกษาแก่แรงงานขา้มชาติ และบอกวา่ยงัมีล่ามจาํนวนไม่เพียงพอสาํหรับเรื�องนี@  

เสริมความเข้มแข็งให้กบัการตรวจแรงงานและการบังคบัใช้กฎหมาย: ผูเ้ขา้ร่วมในการสนทนากลุ่ม “ผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย” ให้

ขอ้มูลเกี�ยวกบัการฝึกอบรมเกี�ยวกบัการป้องกนัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัที�จดัใหก้บัเจา้หนา้ที�ของหน่วยงานที�

เกี�ยวขอ้ง เช่น พนกังานผูต้รวจแรงงาน กองบงัคบัการปราบปรามการคา้มนุษย ์และกองทพัเรือ  

อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ขา้ร่วมเนน้วา่ ถึงแมจ้ะมีการดาํเนินกิจกรรมเสริมสร้างศกัยภาพโดยประสานงานกบัทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

แลว้ก็ตาม ความเขา้ใจประเด็นและนิยามทางกฎหมายในหมู่เจา้หนา้ที�และหน่วยงานต่างๆ ก็มีระดบัที�แตกต่างกนัไป ซึ�งอาจ

ส่งผลต่อการคดักรองผูเ้สียหายอยา่งมีประสิทธิภาพและการเขา้ถึงมาตรการความคุม้ครองและการเยยีวยา 
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มาตรการในการกาํกบัดูแลและตดิตามตรวจสอบการจดัหางาน: ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่พระราชกาํหนดการนาํคนต่างดา้วมาทาํงาน

กบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. $00, เพิ�งถูกนาํมาใชใ้นปีนี@  และดงันั@นจึงยงัไม่ทนัไดมี้การประเมินการนาํมาใชใ้นทางปฏิบติั  

อยา่งไรก็ตาม ตวัแทนจากกระทรวงแรงงานระบุวา่ ปัญหาทา้ทายหลกัอยา่งหนึ�งในการดาํเนินการตามพระราชกาํหนดใหม่นี@

คือการติดตามตรวจสอบกิจการจดัหางานและนายหนา้ต่างๆ เพื�อใหมี้การปฏิบติัที�ถูกตอ้งและความร่วมมือ 

ผูเ้ขา้ร่วมบางคนยงัระบุดว้ยวา่จาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพิ�มเติมเพื�อใหข้อ้มูลและการศึกษาแก่แรงงานขา้มชาติในเรื�องการจดัหา

งานที�ถูกตอ้งเป็นธรรม ตลอดจนความเสี�ยงที�จะถูกแสวงหาประโยชน์ และสิทธิและหนา้ที�ของพวกเขาในระหวา่งยา้ยถิ�นหา

งานทาํ 

3.2.4 การคุ้มครองผู้เสียหาย 

การวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทยีบ 

มาตรา - ของพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัระบุวา่ ประเทศภาคีจะตอ้ง 

ดาํเนินมาตรการที�มีประสิทธิผลเพื�อการคดัแยก ปล่อย คุ้มครอง และฟื8 นฟูผู้เสียหายจากการบังคบัใช้แรงงานบังคบั ตลอดจน

การให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปแบบอื�นๆ 

ในประเดน็นี@  พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. $00& มีบทบญัญติัหลายขอ้วา่ดว้ยมาตรการใหค้วาม

ช่วยเหลือ ความคุม้ครอง และการฟื@ นฟแูก่ผูเ้สียหายการคา้มนุษย ์ซึ�งรวมถึงบทบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ถึงการรักษาพยาบาลและ

การฟื@ นฟทูางกายและจิตใจ ความคุม้ครองทางกฎหมาย และความช่วยเหลือทางวตัถุ เช่น การใหที้�พกัพิง อาหาร และการ

ฝึกอบรม 

อยา่งไรก็ตาม บทบญัญติัเหล่านี@ ก็ครอบคลุมแต่เฉพาะบุคคลที�ไดรั้บการคดัแยกวา่เป็นผูเ้สียหายการคา้มนุษยเ์ท่านั@น ดงันั@น 

การดาํเนินการและบงัคบัใชม้าตรการคุม้ครองภายใตพ้.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยจึ์งขึ@นอยูก่บัการระบุชี@กรณี

และคดัแยกผูเ้สียหายการคา้มนุษยใ์หไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเท่านั@น ซึ�งอาจสร้างปัญหาในกรณีแรงงานบงัคบัที�องคป์ระกอบ

ที�เป็น (หรือความเชื�อมโยงกบั) การคา้มนุษยไ์ม่ชดัเจนหรือไม่ปรากฏ 

ในส่วนของมาตรการคุม้ครองสาํหรับผูเ้สียหายการคา้มนุษยที์�เป็นแรงงานขา้มชาติ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้

มนุษยก์าํหนดวา่ผูเ้สียหายการคา้มนุษย ์ (ที�ไดรั้บการระบุตวัเช่นนั@น) อาจไดรั้บอนุญาตเป็นการชั�วคราวใหอ้ยูใ่นประเทศไทย

ในระหวา่งการดาํเนินคดีทางกฎหมาย ขณะรับการรักษาทางการแพทยห์รือเรียกร้องค่าชดเชย ในช่วงเวลานี@  ผูเ้สียหายอาจ

ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานได ้ เมื�อสิ@นสุดกระบวนการ ผูเ้สียหายที�เป็นแรงงานขา้มชาติที�ไม่มีสิทธิอยูใ่นประเทศภายใตก้ฎหมาย

ตรวจคนเขา้เมืองหรือนโยบายจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติจะถูกส่งตวักลบัประเทศหรือภูมิลาํเนาเดิม 

ควรหมายเหตุในเรื�องนี@ไวว้า่ ตามแนวทางที�ใหไ้วใ้นขอ้เสนอแนะของไอแอลโอฉบบัที� $%- ผูเ้สียหายที�เป็นแรงงานขา้มชาติ

ควรไดมี้ระยะเวลาในการไตร่ตรองและการฟื@ นฟเูพื�อจะไดท้าํการตดัสินใจอยา่งมีขอ้มูลเกี�ยวกบัมาตรการคุม้ครองและการมี

ส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม ผูเ้สียหายทุกรายควรไดรั้บความคุม้ครองและความช่วยเหลือ โดยไม่
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ขึ@นกบัความเตม็ใจใหค้วามร่วมมือในกระบวนการต่างๆ และการส่งตวักลบัประเทศควรเป็นไปโดยสมคัรใจ (ยอ่หนา้ที� 0 

และ &&) 

การสนทนากลุ่ม 

การคดัแยกผู้เสียหาย: ผูเ้ขา้ร่วมที�เป็นตวัแทนหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายและภาคประชาสงัคมระบุวา่ ถึงแมว้า่จะมีมาตรการ

คุม้ครองผูเ้สียหายอยูก็่ตาม แต่ก็ใชไ้ดแ้ต่กบับุคคลที�ไดรั้บการคดัแยกผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์ท่านั@น ในประเด็นนี@  

ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่ธรรมชาติของการปรับเปลี�ยนไปเรื�อยๆ ของการคา้มนุษย ์ แรงงานบงัคบัและการแสวงหาประโยชน์จาก

แรงงาน และระดบัความเขา้ใจ (และการตีความ) เกี�ยวกบันิยามทางกฎหมายทางกฎหมายที�แตกต่างกนัก็มกัสร้างปัญหาใหก้บั

การคดักรองผูเ้สียหาย 

ในส่วนของมาตรการเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัการคดัแยกผูเ้สียหาย ผูเ้ขา้ร่วมจากหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายใหข้อ้มูล

เกี�ยวกบัการผึกอบรมที�จดัใหก้บัพนกังานตรวจแรงงาน ตาํรวจ ตาํรวจตรวจคนเขา้เมือง และกองทพัเรือ ในการคดัแยก

ผูเ้สียหาย ผูเ้ขา้ร่วมยงัใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัแนวทางและรายการตรวจสอบที�ใชโ้ดยหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมายในกิจกรรม

เสริมสร้างศกัยภาพ ตลอดจนในการใชร้ะบุชี@กรณีการคา้มนุษย ์ 

ตวัแทนจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานระบุวา่ดว้ยความร่วมมือกบัไอแอลโอ กรมฯ ไดจ้ดัทาํแบบตรวจเพื�อช่วย

พนกังานตรวจแรงงานในการคดัแยกกรณีการบงัคบัใชแ้รงงาน ตลอดจนการส่งต่อกรณีการคา้มนุษยไ์ปยงัหน่วยงานอื�นที�

เกี�ยวขอ้ง 

การคุ้มครองผู้เสียหายและความร่วมมอืในกระบวนการพจิารคด:ี ในส่วนของการคุม้ครองผูเ้สียหาย ผูเ้ขา้ร่วมทั@งหมดเห็น

ตรงกนัวา่ผูเ้สียหาย-พยานหรือผูเ้สียหายการคา้มนุษยที์�ใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินคดีมีช่องทางเขา้ถึงความคุม้ครอง ความ

ช่วยเหลือ ที�พกัพิงที�จดัการโดยรัฐหรือองคก์รเอกชนและการใหค้าํปรึกษาทางกฎหมาย ในกรณีเช่นนี@  ผูเ้สียหายที�เป็น

แรงงานขา้มชาติอาจไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยไดเ้ป็นเวลาถึงสองปี (ขึ@นกบัระยะเวลาในการดาํเนินคดี) และอาจ

ไดรั้บอนุญาตใหท้าํงานบางประเภทได ้ บุคคลที�ไดรั้บการคดัแยกวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยจ์ะไดรั้บความคุม้ครอง

จากการถูกดาํเนินคดีสาํหรับการกระทาํผิดบางอยา่งที�อาจไดท้าํไปโดยสืบเนื�องมาจากการเป็นผูเ้สียหายการคา้มนุษย ์ เช่น 

การละเมิดกฎหมายตรวจคนเขา้เมืองและครอบครองเอกสารประจาํตวัปลอม  

อยา่งไรก็ตาม ตวัแทนจากภาคประชาสงัคมระบุวา่ผูเ้สียหายที�เป็นแรงงานขา้มชาติที�ไม่เตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการ

ดาํเนินคดีโดยปกติแลว้ก็จะถูกส่งกลบัประเทศและการดาํเนินคดีก็เป็นอนัยติุ ในเรื�องนี@  ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่ผูเ้สียหายที�เป็น

แรงงานขา้มชาติจาํนวนมากลงัเลที�จะใหข้อ้มูลเบื@องตน้และใหค้วามร่วมมือในการดาํเนินคดี เนื�องจากเกรงกลวัภยัจาก

เจา้หนา้ที�และนายจา้ง หรือกลวัการถูกตีตราทั@งในไทยและประเทศบา้นเกิด ผูเ้ขา้ร่วมยงัระบุดว้ยวา่ปัญหาดา้นภาษาเนื�องจาก

มีล่ามจาํนวนจาํกดัเป็นอุปสรรคในการคดัแยกผูเ้สียหาย ในการใหข้อ้มูลเกี�ยวกบัสิทธิและขั@นตอนตา่งๆ และในการขอความ

ร่วมมือ ในเรื�องนี@  ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่รัฐบาลจะมีนโยบายใหม่เพื�อใหส้ามารถจดัหาผูช่้วยดา้นภาษาภายใตพ้.ร.บ.การทาํงานของ

คนต่างดา้วเพื�อเสริมการคดักรองผูเ้สียหายและใหค้วามคุม้ครองแก่แรงงานขา้มชาติ (ขอ้มูล ณ พฤศจิกายน $00,) 
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3.2.5 การเข้าถึงการเยยีวยา เช่น ค่าชดเชย 

การวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทยีบ 

มาตรา ' ของพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบักาํหนดใหป้ระเทศภาคีตอ้ง: 

ดูแลให้ผู้เสียหายของแรงงานบังคับและการค้ามนษุย์ทุกคน โดยไม่ว่าจะมีสถานภาพทางกฎหมายหรือสถานะการพาํนัก

อาศัยในประเทศอย่างไร มีการเข้าถงึการเยยีวยาที+เหมาะสมและมีประสิทธิผล เช่น ค่าชดเชย ประเทศภาคีจะต้องดาํเนิน

มาตรการที�จาํเป็นเพื�อดูแลให้พนักงานเจ้าหน้าที�มีสิทธิที+จะไม่ดาํเนินคดหีรือลงโทษผู้เสียหายของแรงงานบังคับหรือการ

เกณฑ์แรงงานสาํหรับการมีส่วนเกี�ยวข้องในการกระทาํผิดกฎหมายที�พวกเขาจาํต้องทาํโดยเป็นผลโดยตรงจากการตกอยู่

ภายใต้แรงงานบังคับหรือการเกณฑ์แรงงาน  ตามหลกัการพืEนฐานของระบบกฎหมายของประเทศ 

ในประเทศไทย พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละพ.ร.บ.วธีิพิจารณาคดีคา้มนุษยเ์ปิดโอกาสใหผู้เ้สียหายไดมี้

ช่องทางต่างๆ ในการเขา้ถึงการเยยีวยาโดยศาล เช่น การสามารถยื�นคาํร้องร่วมกบัอยัการได ้ การยื�นฟ้องคดีต่างหากในศาล

แพง่หรือศาลอาญา และการเรียกค่าสินไหมทดแทนดว้ยการฟ้องร้องทางอาญาและแพง่  

ในส่วนของบทลงโทษผูก้ระทาํผดิ นอกจากโทษทางอาญาแลว้ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยย์งักาํหนดความ

รับผิดทางอาญาของนิติบุคคล และพ.ร.บ.ฉบบัแกไ้ขปีพ.ศ. $00k ใหเ้จา้หนา้ที�มีอาํนาจระงบัการดาํเนินกิจการเป็นการ

ชั�วคราวและพกัใบอนุญาตของกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัการคา้มนุษยไ์ดใ้นทนัที 

ในส่วนของผูเ้สียหายที�เป็นแรงงานขา้มชาติ พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยก์าํหนดวา่ผูเ้สียหายการคา้มนุษยอ์าจ

ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นประเทศไทยไดเ้ป็นการชั�วคราวในระหวา่งการดาํเนินคดีหรือการเรียกค่าสินไหมทดแทน นอกจากนี@  

กฎหมายนี@ยงัมีบทบญัญติัที�ไม่เอาผิดกบัผูเ้สียหายที�จาํตอ้งกระทาํความผิดเกี�ยวกบัการเขา้เมือง การใหข้อ้มูลเทจ็ และการ

ปลอมแปลงหรือใชเ้อกสารเดินทางปลอม  

อยา่งไรก็ตาม การเขา้ถึงการเยยีวยา สิทธิในค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนการไม่ถูกเอาผิดเป็นมาตรการที�ครอบคลุมแตเ่ฉพาะ

บุคคลที�ไดรั้บการระบุวา่เป็นผูเ้สียหายการคา้มนุษยเ์ท่านั@น ในเรื�องนี@  การดาํเนินการและบงัคบัใชพ้.ร.บ.ป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งใหมี้ประสิทธิผลจึงขึ@นอยูก่บัการคดัแยกผูเ้สียหายที�มีประสิทธิผล ซึ�ง

อาจเป็นปัญหา โดยเฉพาะในกรณีของแรงงานบงัคบัที�องคป์ระกอบที�เป็น (หรือความเชื�อมโยงกบั) การคา้มนุษยไ์ม่ชดัเจน

หรือไม่ปรากฏ 

การสนทนากลุ่ม 

การเข้าถึงความยุตธิรรม: ตวัแทนจากสาํนกังานอยัการสูงสุดระบุวา่ ระบบการดาํเนินคดีสาํหรับการดาํเนินคดีคา้มนุษยไ์ด้

เปลี�ยนจากระบบกล่าวหาเป็นระบบไต่สวน18 ซึ�งเปิดโอกาสใหผู้พิ้พากษามีบทบาทในการสอบสวนคดีและรวบรวมหลกัฐาน

                                                           

18 ในระบบกล่าวหา ตวัแทนของแต่ละฝ่ายโต้เถียงหักล้างกนั โดยที7บทบาทของผู้พพิากษาคอืการดูแลหลกัการของความเที7ยงธรรม และวางตวัเป็นกลางจนกว่า

จะทาํการตดัสินคด ีในระบบไต่สวน ศาลมบีทบาทในการหาข้อเทจ็จริงด้วยการไต่สวนทัkงสองฝ่ายและพยาน และแสวงหาหลกัฐานหรือการวเิคราะห์เพิ7มเตมิ

ตามที7เหมาะสม 
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มากขึ@นในการดาํเนินคดีคา้มนุษย ์  ผูพิ้พากษาจะพิจารณาคดีจากการสอบสวนคดีจากอยัการและอาจมีคาํถามพยานโดยตรง

ในระหวา่งการพิจารณาคดีในศาล ในขณะที�กรณีดงักล่าวอาจตีความไดว้า่อยัการอาจมีบทบาทในการดาํเนินคดีที�ลดลง 

อยา่งไรก็ดีความรับผิดชอบของอยัการในระหวา่งการสอบสวนนั@นจะมีมากขึ@น เนื�องจากคุณภาพของการสอบสวนนั@นถือ

เป็นหวัใจสาํคญัของความสาํเร็จในการดาํเนินคดีคา้มนุษย ์ 

การเข้าถึงค่าชดเชย: ตวัแทนจากภาคประชาสงัคมชี@ใหเ้ห็นถึงแนวทางและทศันคติที�ต่างกนัอยา่งชดัเจนในเรื�องการชดเชย

ใหก้บัผูเ้สียหายการคา้มนุษยเ์พื�อแสวงหาประโยชน์ทางเพศกบัดา้นแรงงาน โดยระบุวา่ขณะที�การชดเชยสาํหรับผูเ้สียหาย

ของการแสวงหาประโยชนท์างเพศมกัจะเป็น “ค่าสินไหมทดแทนสาํหรับความทุกขท์รมานที�ไดป้ระสบ” แต่ในกรณีของการ

แสวงหาประโยชน์ดา้นแรงงาน การชดเชยมกัจะถูกมองวา่เป็นการตกลงจ่ายค่าจา้งที�คา้งจ่ายเท่านั@น เขาระบุวา่ในสถานการณ์

ที�นายจา้งและแรงงานที�ถูกแสวงหาประโยชน์มาศาลเพื�อเจรจาตกลงเรื�องค่าจา้งที�คา้งจ่าย แรงงานมกัจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ

โดยจาํตอ้งยอมรับเงินในจาํนวนที�นอ้ยกวา่ที�ควรได ้และจะไม่ไดรั้บการชดเชยสาํหรับการสูญเสียหรือการบาดเจ็บใดๆ    

3.2.6 ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 

การวเิคราะห์กฎหมายเชิงเปรียบเทยีบ 

มาตรา 0 ของพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบักาํหนดวา่ 

ประเทศภาคีจะต้องร่วมมอืกนัเพื�อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับในทุกรูปแบบ 

ประเทศไทยไดล้งนามในบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยการควบคุมดูแลการยา้ยถิ�นของแรงงานและมาตรการในการแกไ้ขปัญหา

การคา้มนุษยก์บัประเทศตน้ทางหลกัๆ เช่น ลาว กมัพชูา และเมียนมา ประเทศไทยยงัเป็นหนึ�งในภาคีหกประเทศที�มีการลง

นามในบนัทึกความเขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมือในระดบัอนุภูมิภาคเพื�อต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ@ าโขง ซึ�งเป็น

ความริเริ�มที�มีชื�อวา่ ความร่วมมือในการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ@ าโขง (COMMIT) 

นอกจากนี@  แมว้า่พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยจ์ะไม่มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ แต่ก็

กาํหนดใหมี้การจดัตั@งคณะกรรมการประสานและกาํกบัการดาํเนินงานป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ (คณะกรรมการ

ปกค.) หนา้ที�หนึ�งของคณะกรรมการชุดนี@ คือการร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานและองคก์รระหวา่งประเทศในการ

ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

การสนทนากลุ่ม 

ผูเ้ขา้ร่วมในการสนทนากลุ่มทั@งสามกลุ่มใหต้วัอยา่งของการร่วมมือระหวา่งประเทศของหน่วยงานหรือองคก์รของตนกบั

ประเทศตน้ทางหลกัๆ ยกตวัอยา่งเช่น ตวัแทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษกล่าวถึงการทาํงานร่วมกบัเมียนมาที�กาํลงัทาํอยู ่ซึ�ง

ต่อไปจะทาํแบบเดียวกนันี@กบักมัพชูาและลาว  
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ตวัแทนจากภาคประชาสงัคมกล่าวถึงการร่วมงานกบัเครือข่ายนกักฎหมายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นการคุม้ครองและ

ส่งเสริมสิทธิของแรงงานขา้มชาติ ตวัแทนจากกระทรวงพม.และกระทรวงแรงงานกล่าวถึงบนัทึกความเขา้ใจที�ลงนามกบั

ประเทศเพื�อนบา้น (เมียนมา ลาว และกมัพชูา) ตลอดจนขอ้ตกลงทวภิาคีระหวา่งกระทรวงแรงงานของไทยกบักระทรวง

แรงงานของกมัพชูา ลาว เมียนมา และเวยีดนาม 

สาํหรับเรื�องหลกัๆ ที�จาํเป็นตอ้งมีการเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศ ผูเ้ขา้ร่วมส่วนใหญ่เนน้ถึงปัญหาดา้นภาษาเนื�องจาก

การมีล่ามจาํนวนจาํกดัในประเทศไทย ผูเ้ขา้ร่วมระบุวา่จาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพิ�มเติมทางดา้นความร่วมมือระหวา่งประเทศ

เพื�อขจดัปัญหานี@ ในการป้องกนัและบรรเทาปัญหาการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั การคุม้ครองผูเ้สียหาย และการเขา้ถึง

กระบวนการยติุธรรม  

 

บทที7 h สรุป ข้อเสนอแนะและความมุ่งหวงัในการให้สัตยาบัน 

ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ที�ไดรั้บการสนบัสนุนดว้ยขอ้มูลจากการคน้ควา้เอกสาร

และการสนทนากลุ่ม ระบุวา่ประเทศไทยไดด้าํเนินมาตรการเชิงบวกจาํนวนมากเพื�อปรับปรุงกรอบกฎหมายและการกาํกบั

ดูแลในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละการใชแ้รงงานบงัคบั รวมถึงในภาคประมง  

มาตรการเชิงบวก เช่น การกาํหนดใหก้ารคา้มนุษยเ์พื�อแรงงานบงัคบัเป็นความผิด (ดว้ยการออกพ.ร.บ.ป้องกนัและ

ปราบปรามการคา้มนุษย ์ ในปีพ.ศ. $00&) การกาํหนดนโยบายของประเทศในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

รวมถึงนโยบายที�มุ่งเป้าไปที�ภาคการประมงเป็นการเฉพาะ การทบทวนแกไ้ขกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง

ทะเล และการปรับปรุงกฎหมายเกี�ยวกบัการจดัหาแรงงานขา้มชาติที�รวมถึงการหา้มเรียกเงินหรือทรัพยสิ์นเป็นค่าธรรวม

เนียมในการจดัหางาน  

โดยรวมแลว้ การวเิคราะห์สถานการณ์ พบวา่ กฎหมายและขอ้บงัคบัของไทยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที�กาํหนดโดยอนุสญัญา

ฉบบัที� $, และพิธีสารปีค.ศ. $%&' กรอบกฎหมายและการกาํกบัดูแลสอดรับกบัขอ้กาํหนดหลกัของพิธีสารฯ นั�นคือ การ

กาํหนดนโยบายและแผนปฏิบติัการของประเทศในการป้องกนัและปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์ การ

กาํหนดมาตรการป้องกนั การกาํหนดมาตรการในการระบุชี@ตวัและคุม้ครองผูเ้สียหาย มาตรการดูแลใหผู้เ้สียหายเขา้ถึงการ

เยยีวยา เช่น ค่าชดเชย และความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

อยา่งไรก็ตาม แมว้า่กรอบกฎหมายที�เขม้แขง็ดูจะเป็นไปตามมาตรฐานระหวา่งประเทศ แต่ก็ยงัคงมีปัญหาอุปสรรคตอ้งแกไ้ข

เกี�ยวกบัการบงัคบัใชบ้ทบญัญติับางขอ้ ตลอดจนการดาํเนินมาตรการและนโยบายบางส่วน มีคาํอธิบายอุปสรรคเหล่านี@อยา่ง

ละเอียดในเนื@อหาส่วนถดัไปนี@   

4.1 ช่องว่างและอุปสรรคหลกั 

นิยามทางกฎหมายและการคดัแยกผู้เสียหาย: กรอบกฎหมายในปัจจุบนัมีบทบญัญติัที�ลงโทษผูก้ระทาํความผิดฐานคา้มนุษย ์

รวมถึงการคา้มนุษยแ์รงงาน และกาํหนดการใหค้วามคุม้ครองแก่ผูเ้สียหาย การเขา้ถึงการเยยีวยาและสิทธิในการเรียก
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ค่าชดเชยของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์ อยา่งไรก็ตาม การบงัคบัใชแ้ละดาํเนินการตามบทบญัญติัดงักล่าวที�จะใหไ้ดผ้ล

ขึ@นอยูก่บัการตีความนิยามทางกฎหมายตามกฎหมายต่างๆ อยา่งเหมาะสมและการคดักรองผูเ้สียหายที�มีประสิทธิภาพ  

ในเรื�องนี@  ขอ้คน้พบจากการวเิคราะห์ระบุวา่เจา้หนา้ที�บงัคบัใชก้ฎหมายและฝ่ายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและบรรเทา

ปัญหาการคา้มนุษยป์ระสบความยากลาํบากในการประเมินวา่สถานการณ์ที�มีการแสวงหาประโยชน์หนึ�งๆ จะเขา้ข่ายการคา้

มนุษยเ์พื�อแรงงานบงัคบัหรือวา่เป็นเพียงการละเมิดกฎหมายแรงงานเท่านั@น ซึ�งจะส่งผลต่อการดาํเนินมาตรการป้องกนัและ

คุม้ครองผูเ้สียหายในทางปฏิบติั ตลอดจนการเขา้ถึงการเยยีวยาและค่าชดเชย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเนื�องจากวา่บทบญัญติั

ดงักล่าวภายใตก้ฎหมายไทยใชค้รอบคลุมแตเ่ฉพาะบุคคลที�ไดรั้บการระบุวา่เป็นผูเ้สียหายการคา้มนุษยเ์ท่านั@น 

ขอ้คน้พบยงัระบุดว้ยวา่การบงัคบัใชก้ฎหมายและการคดักรองผูเ้สียหายมกัมีอุปสรรคจากการมีล่ามจาํนวนจาํกดัในการช่วย

การตรวจแรงงานและการสมัภาษณ์แรงงานเบื@องตน้ ตลอดจนการขาดช่องทางทางเลือกอื�นสาํหรับแรงงานขา้มชาติที�จะแจง้

หรือร้องเรียนการทารุณและละเมิดสิทธิแรงงาน ซึ�งเป็นปัญหาโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในภาคที�มีการจา้งงานแรงงานขา้มชาติ

จาํนวนมากรวมถึงกรณีภาคการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล 

นอกจากนี@  การไม่ถือวา่การใชแ้รงงานบงัคบัเป็นความผิดโดยตวัของมนัเองภายใตก้ฎหมายไทยอาจเป็นอุปสรรคต่อการคดั

แยก การสอบสวน และการดาํเนินคดีกบักรณีที�เป็นการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานอยา่งรุนแรงที�ไม่ไดเ้ป็นผลจากการคา้

มนุษย ์ หรือกรณีที�องคป์ระกอบที�เป็นการคา้มนุษยไ์ม่ชดัเจน ช่องวา่งในขด้กฎหมายนี@อาจเป็นอุปสรรคต่อการคดัแยกและ

การคุม้ครองผูเ้สียหายที�มีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขา้ถึงการเยยีวยาที�เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามที�กาํหนดภายใต้

อนุสญัญาฯ ฉบบัที� $, และพิธีสารเสริม 

จากการศึกษาพบวา่ “แรงงานขดัหนี@ ” มกัเป็นประเด็นสาํคญัในการคดัแยกผูเ้สียหายการคา้มนุษย ์ ถึงแมว้า่ประเดน็นี@จะยงัไม่

ถูกครอบคลุมภายใตก้ฎหมายที�มีอยูใ่นเวลานี@ ก็ตาม การเสนอแกไ้ขพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยที์�กาํลงัอยูใ่น

การพิจารณาของสภานิติบญัญติัแห่งชาติมีจุดมุ่งหมายที�จะขยายนิยามทางกฎหมายของแรงงานบงัคบัโดยใหร้วมถึง “การยดึ

เอกสาร” และ “การทาํใหบุ้คคลเป็นแรงงานขดัหนี@ ” เป็นส่วนหนึ�งของวธีิการบงัคบัขูเ่ขญ็บุคคลใหต้กเป็นแรงงานบงัคบั  

ดว้ยสภาพการณ์เช่นนี@  รัฐบาลสามารถพิจารณาปรับปรุงกรอบกฎหมายและสถาบนัใหเ้ขม้แขง็ขึ@นไดเ้พื�อใหมี้การดาํเนินการ

ตามกระบวนการยติุธรรมที�ดีขึ@นและการคุม้ครองผูเ้สียหายที�ดีขึ@น โดยเฉพาะในกรณีการคา้มนุษยเ์พื�อการแสวงหาประโยชน์

ดา้นแรงงานและแรงงานบงัคบั  

รัฐบาลควรดาํเนินการแกไ้ขพ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยเ์พื�อใหค้รอบคลุมถึงองคป์ระกอบที�เป็น “แรงงานขดั

หนี@ ” และ “การยดึเอกสาร” และพิจารณาใหก้ฎหมายครอบคลุมถึงตวัชี@วดัโที�อาจชี@ ถึงแรงงานบงัคบัอื�นๆ อยา่งเช่น การไม่

ยอมจ่ายค่าจา้งหรือการหกัค่าจา้งนอกจากที�กฎมายอนุญาต ใหเ้ป็นความผิดเฉพาะหรือเป็นองคป์ระกอบของการทาํความผิด

ฐานคา้มนุษย ์

รัฐบาลควรเพิ�มความพยายามในการจดัการกบัปัญหาตลาดแรงงานที�เป็นปัญหาเชิงระบบที�เพิ�มความเสี�ยงของการแสวงหา

ประโยชน์ดา้นแรงงานและแรงงานบงัคบั เพื�อลดช่องวา่งระหวา่งการดาํเนินการทางอาญาและความยติุธรรมดา้นแรงงานใน



  

 

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกี�ยวกบัพิธีสารประกอบอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ $%&' 

 

33

International  

Labour 

Office 

กรณีการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเพื�อดูแลใหผู้เ้สียหายของการแสวงหาประโยชนจ์ากแรงงานและ

แรงงานบงัคบัไดรั้บความคุม้ครอง ช่วยเหลือ และชดเชย อยา่งเหมาะสมเพียงพอสาํหรับความทุกขท์รมานที�ไดป้ระสบ 

ประการสุดทา้ย รัฐบาลควรเพิ�มความพยายามในการรวบรวม วเิคราะห์ และเผยแพร่ขอ้มูลรายละเอียดที�เชื�อถือไดเ้กี�ยวกบั

การคา้มนุษย ์ แรงงานบงัคบั และการแสวงหาประโยชน์ดา้นแรงงาน เพื�อกาํหนดยทุธศาสตร์และนโยบายที�มีเป้าหมายเพื�อ

จดัการกบัปัญหารากเหงา้ที�เพิ�มความเสี�ยงของการแสวงหาประโยชน์ และเพื�อประเมินความคืบหนา้ 

ตดิตามและกาํกบัดูแลการจดัหางาน: พิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัยอมรับถึงความเชื�อมโยงระหวา่งแรงงานบงัคบั การคา้

มนุษย ์ และการหลอกลวงในการจดัหางาน โดยกาํหนดใหมี้การใชม้าตรการป้องกนัที�รวมถึงการคุม้ครองบุคคลโดยเฉพาะ

แรงงานขา้มชาติ จากการหลอกลวงในการจดัหางานและเอาเปรียบ (มาตรา $ (ง))  

ในบริบทเช่นนี@  การวเิคราะห์ชี@วา่จาํเป็นตอ้งมีการเสริมความเขม้แขง็ใหก้บัการติดตามตรวจสอบการดาํเนินการและ

กระบวนการจดัหางานโดยหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในประเทศไทย  

การออกพระราชกาํหนดการนาํคนต่างดา้วมาทาํงานกบันายจา้งในประเทศ พ.ศ. $00, แสดงถึงความกา้วหนา้จากกรอบการ

กาํกบัดูแลเดิม โดยกาํหนดหนา้ที�ต่างๆ ใหก้บันายหนา้และนายจา้ง เช่น การตอ้งมีสญัญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรและ

การหา้มเรียกเงินหรือทรัพยสิ์นจากแรงงานขา้มชาติเป็นค่าธรรมเนียม  

อยา่งไรก็ตาม การป้องกนัการจดัหางานที�หลอกลวงและการคุม้ครองแรงงานขา้มชาติจากการถูกเอารัดเอาเปรียบในระหวา่ง

การจดัหางาน (ที�อาจนาํไปสู่สถานการณ์ของการคา้มนุษยแ์ละ/หรือแรงงานบงัคบั) จะตอ้งอาศยัการบงัคบัใชแ้ละการนาํพระ

ราชกาํหนดดงักล่าวมาใชอ้ยา่งมีประสิทธิผล   

นอกจากนี@  พระราชกาํหนดดงักล่าวไม่ไดก้าํหนดใหมี้การจดัตั@งกลไกการร้องทุกขห์รือช่องทางสาํหรับการแจง้หรือร้องเรียน

เกี�ยวกบัการเอารัดเอาเปรียบและละเมิดสิทธิแรงงานขา้มชาติในการทาํงาน นี�อาจเป็นอุปสรรคต่อการคดัแยกและสอบสวน

กรณีการแสวงหาประโยชน์ต่างๆ พระราชกาํหนดนี@ยงัครอบคลุมแต่เฉพาะแรงงานที�ผา่นการจดัหาตามบนัทึกความเขา้ใจที�

ลงนามกบัประเทศตน้ทาง และนายหนา้จดัหางานที�มีใบอนุญาตจากรัฐเท่านั@น ดงันั@น อาจจาํเป็นตอ้งมีมาตรการเพิ�มเติม

เพื�อใหมี้การคุม้ครองแรงงานทุกคนจากการหลอกลวงในการจดัหางาน และมีการคดัแยก สอบสวน และลงโทษในกรณีการ

ละเมิดที�กระทาํโดยนายหนา้ที�ไม่ไดรั้บอนุญาตและกิจการจดัหางานที�ไม่ไดถู้กกาํกบัควบคุม 

รัฐบาลควรเพิ�มความพยายามในการประสานงาน ติดตามตรวจสอบ และบงัคบัใชก้ฎหมายทั@งในระหวา่งหน่วยงานรัฐใน

ประเทศ ตลอดจนระหวา่งหน่วยงานรัฐในประเทศกบัของประเทศตน้ทาง เพื�อใหมี้การดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบ

ขอ้บงัคบัเกี�ยวกบัการจดัหางาน การติดตามตรวจสอบการปฏิบติัตามกฎหมายของนายจา้ง นายหนา้ และบริษทัจดัหางาน 

และการจดัการลงโทษอยา่งเหมาะสมในกรณีที�ไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย 

การประสานงานและการทาํงานร่วมกนัระหว่างฝ่ายต่างๆ ที7เกี7ยวข้อง: การวเิคราะห์ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มีการประสานงานและ

การร่วมมือกนัดีขึ@นระหวา่งฝ่ายตา่งๆ ที�เกี�ยวขอ้งในระดบัปฏิบติัการ เช่น ระหวา่งหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย (สาํนกังาน
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ตาํรวจแห่งชาติ ผูต้รวจแรงงาน เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง และกองทพัเรือ)  และระหวา่งหน่วยงานรัฐกบัองคก์รประชา

สงัคม  

อยา่งไรก็ตาม ยงัจาํเป็นตอ้งมีการร่วมมือกนัมากขึ@นในระดบันโยบาย โดยเฉพาะนโยบายแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยเ์พื�อการ

แสวงหาประโยชน์ดา้นแรงงานและแรงงานบงัคบั นโยบายและยทุธศาสตร์ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยข์อง

กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์ (พม.) และกระทรวงแรงงานดูจะมุ่งเนน้แง่มุมของกระบวนการ

ยติุธรรมทางอาญาหรือไม่กก็ารคุม้ครองแรงงาน แทนที�จะใชแ้นวทางที�ครอบคลุมที�มุ่งเป้าที�การคา้มนุษยแ์ละการละเมิดสิทธิ

แรงงานเพื�อจดัการทั@งมิติดา้นอาญาและดา้นแรงงานของการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั 

ดงันั@น ดงัที�ไดร้ะบุขา้งตน้และดว้ยความซบัซอ้นของปัญหาการคา้มนุษย ์ การแสวงหาประโยชน์ดา้นแรงงาน และแรงงาน

บงัคบั รัฐบาลควรพยายามสร้างความร่วมมือและประสานงานอยา่งเขม้แขง็ระหวา่งทุกฝ่ายที�เกี�ยวขอ้งในการป้องกนัและ

จดัการปัญหาการคา้มนุษย ์แรงงานบงัคบั และการละเมิดกฎหมายแรงงาน ทั@งในระดบัปฏิบติัการและนโยบาย เพื�อประกนัวา่

ผูก้ระทาํผิดจะถูกดาํเนินคดีและผูเ้สียหายทั@งหมดไดรั้บความคุม้ครองและความช่วยเหลืออยา่งมีประสิทธิผล  

นอกจากนี@  มาตรการในการเพิ�มการติดตามตรวจสอบและประเมินนโยบายและการดาํเนินการอาจเป็นประโยชน์ในการ

ทบทวนและปรับปรุงแนวทางต่างๆ ที�มีอยูเ่พื�อการวางแผนยทุธศาสตร์และพฒันาการจดัการแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยแ์ละ

แรงงานบงัคบั (รวมถึงการป้องกนัและการคุม้ครองและช่วยเหลือผูเ้สียหาย) 

4.2  ประโยชน์จากการให้สัตยาบนัพธีิสารว่าด้วยแรงงานบังคบัของไอแอลโอ 

ดงัที�กล่าวมาขา้งตน้ กฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของไทยในการต่อตา้นการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานต่างๆ ที�กาํหนดไวใ้นพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ถึงแมก้ารบงัคบัใชแ้ละดาํเนินการอาจจะยงัมีปัญหาอุปสรรค

ต่างๆ ที�ตอ้งแกไ้ขก็ตาม ดงันั@น รัฐบาลไทยควรพิจารณาใหส้ตัยาบนัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัเพื�อที�จะจดัการแกไ้ขเรื�อง

เหล่านี@อยา่งลงลึกและความเขม้ขน้มากขึ@น 

การใหส้ตัยาบนัจะเป็นการตอกย ํ@าและเสริมเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยแ์ละแรงงาน

บงัคบั ใหก้ารคุม้ครองและช่วยเหลือผูเ้สียหาย และนาํผูก้ระทาํผิดมาดาํเนินคดี และยงัจะทาํใหน้านาประเทศไดม้องเห็น

ความพยายามดาํเนินการของรัฐบาลในการปรับปรุงกฎหมาย นโยบายและการปฏิบติัในเรื�องดงักล่าว 

นอกจากนี@  การใหส้ตัยาบนัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัจะเอื@ออาํนวยการสนทนาแลกเปลี�ยนกบักลไกติดตามและตรวจสอบ

ของไอแอลโอเกี�ยวกบัมาตรการตา่งๆ ในเรื�องการนาํมาตรฐานระหวา่งประเทศไปใชใ้นกฎหมายและแนวทางปฏิบติัของ

ประเทศ ระบบการกาํกบัดูแลของไอแอลโอมุ่งใหค้วามสาํคญักบัการสนทนาที�ต่อเนื�องกบัรัฐบาลและภาคีทางสงัคมต่างๆ 

เพื�อสร้างความเขา้ใจที�ดีขึ@นเกี�ยวกบันยัต่างๆ ของมาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศในบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศ

เพื�อที�จะกา้วขา้มอุปสรรคและแกไ้ขปัญหาที�เผชิญอยู ่
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International  

Labour 

Office 

เพื�อการนี@  กลไกกาํกบัดูแลของไอแอลโอยงัเปิดโอกาสใหมี้ความช่วยเหลือทางวชิาการจากไอแอลโอในการช่วยส่งเสริมและ

ดาํเนินการตามขอ้ตกลงที�ใหส้ตัยาบนั อาจมีการใหค้วามช่วยเหลือในดา้นต่างๆ เช่น การพฒันาศกัยภาพ การฝึกอบรม 

คาํแนะนาํทางวชิาการ การร่างและปรับปรุงกฎหมาย 

การใหส้ตัยาบนัพิธีสารวา่ดว้ยแรงงานบงัคบัอยา่งกวา้งขวางจะช่วยนาํทางการพฒันานโยบายและการปฏิบติัทั�วโลก และจะ

ร่วมหนุนเสริมความพยายามที�มีอยูใ่นการจดัการแกปั้ญหาแรงงานบงัคบั การเอาคนเป็นทาสในยคุสมยัใหม่และการคา้มนุษย ์
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ภาคผนวก 1  - ตารางวเิคราะห์ช่องว่างของกฎหมาย: กรอบของกฎหมายไทยและพธิีสารว่าด้วยแรงงานบังคบั  
กฎหมายระหว่าง

ประเทศ 

ประเดน็ที7พจิารณา กฎหมาย กฎ หรือมาตรการ

ภายในประเทศที7มีหรือที7เห็น

เกี7ยวกบัประเดน็ที7พจิารณา 

กระทรวง/หน่วยงาน/

สถาบันที7มีหน้าที7ในการใช้

บังคบักฎหมาย 

รายละเอยีดมาตรการที7ใช้หรือที7

เห็นในการใช้บังคบัมาตรการ

ดงักล่าว   

ช่องว่างหลักที7พบโดยการวเิคราะห์

กฎหมายเปรียบเทียบ 

คาํถามที7ใช้ในการ

สัมภาษณ์กลุ่ม 

อนุสัญญาฉบับที7 

29 

 

นิยาม แรงงานบังคบั 

(ข้อ 2(1) “งานหรือ

บริการที7บังคับให้บุคคล

ใดๆ ทําภายใต้การข่มขู่

ว่าจะลงโทษและโดยที7

บุคคลนัkนมิได้ทําด้วยใจ

สมัคร”)  

 

- ภายใตก้ฎหมายไทย แรงงาน
บงัคบั มิไดก้าํหนด “แรงงาน
บงัคบั” ตามนิยามของ
อนุสญัญา ให้เป็นฐานความผิด
ทางอาญา  อยา่งไรก็ดี ภายใต้
พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 ไดม้ีการกาํหนดนิยาม คาํ
วา่ “การแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบ” ให้มีขอบเขตกวา้ง
โดยรวมถึง การแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ การเอาคน
ลงเป็นทาส  การบงัคบัใช้
แรงงานหรือบริการ และการ
อื�นอนัเป็นการขดูรีดบุคคล  

 
- นอกจากนี@  พระราชบญัญตัิ

ดงักล่าวไดก้าํหนดนิยาม การ
บงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ 
(แรงงานบงัคบั) วา่ “การข่มขืน
ใจให้ทาํงานหรือให้บริการโดย
ทาํให้กลวัวา่จะเกิดอนัตรายต่อ
ชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื�อเสียง 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์ 

- กระทรวงแรงงาน 

- นิยามคาํว่า “การบงัคบัใช้
แรงงานหรือบริการ”ตามม. 4 
พ.ร.บ.ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 
กาํหนดเฉพาะโทษการคา้
มนุษยเ์พื�อประโยชน์แรงงาน
บงัคบั  

 

- แมว้า่พ.ร.บ.ป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 จะกาํหนดนิยาม “การ
บงัคบัใชแ้รงงานหรือบริการ” 
แต่ในนิยามดงักล่าวโดยลาํพงั
มิไดม้ีโทษทางอาญาหรือมี
บทลงโทษดงัเช่นความผิดอาญา
อื�นตามกฎหมายไทย ดงันั@นจึง
อาจเป็นอุปสรรคในการคดัแยก
หรือระบุผูเ้สียหาย และการฟ้อง
คดีแรงงานบงัคบัที�มิไดเ้ป็นผล
จากการคา้มนุษย ์ 

 

1. นิยาม “การบงัคบัใช้
แรงงานหรือบริการ” 
ภายใต ้พ.ร.บ.ป้องกนั
และปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 (และ
การตีความ) สามารถ
ช่วยให้การสอบสวน
และการดาํเนินคดีคา้
มนุษยใ์นรูปแบบ
แรงงานบงัคบัมี
ประสิทธิภาพหรือไม่  
หากเป็นกรณีของ
แรงงานบงัคบัที�มิใช่
เป็นผลจากการคา้
มนุษยจ์ะเป็นเช่นไร 
เพราะเหตุใดจึงเป็น
เช่นนั@น  
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หรือทรัพยส์ินของบุคคล
นั@นเองหรือของบุคคลอื�น โดย
ขู่เขญ็ดว้ยประการใดๆ โดยใช้
กาํลงัประทุษร้าย หรือทาํให้
บุคคลนั@นอยูใ่นภาวะที�ไม่
สามารถขดัขืนได”้   

พธิีสารฉบับที7 29 

ข้อ 1 (ข้อแนะฉบับ

ที7 l*) วรรค 1 และ 

2) 

 

นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

แห่งชาติเพื7อการ

ปราบปรามแรงงาน

บังคบัในทุกรูป

แบบอย่างมี

ประสิทธิภาพและ

ต่อเนื7อง โดยผ่านการ

ป้องกนัและการ

คุ้มครองผู้เสียหายและ

การเข้าถึงค่าชดเชย

เยยีวยา แผนและ

นโยบายควรทําขึkนโดย

การปรึกษากบัองค์กร

นายจ้างและองค์กร

ลูกจ้าง  

 

- นโยบาย ยทุธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2554-2559 กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมั�นคงมนุษย ์

- แผนป้องกนัปราบปรามการคา้
มนุษย ์สาํนกังานตาํรวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2559 

- ประกาศกรมประมง เรื�อง 
แผนปฏิบตัิการระดบัชาติวา่
ดว้ยการป้องกนั ยบัย ั@งและขจดั
การทาํการประมงที�ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม พ.ศ. 2558-2562 
ฯ 

- แผนปฏิบตัิการปราบปราม
การคา้มนุษยใ์นภาคประมง 
พ.ศ. 2559 ของกรมตาํรวจ 

- อนุกรรมเรื�องแรงงานเด็ก 
แรงงานบงัคบั และแรงงานต่าง
ดา้ว ภายใต้

- คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์ 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงมหาดไทย 
- กระทรวงการ

ต่างประเทศ  
- ศาลฎีกา  
- อยัการสูงสุด 
- กระทรวงยตุิธรรม 
- กองทพัเรือ (ซึ� งกาํกบั

ศูนยบ์ญัชาการแกไ้ข
ปัญหาการทาํประมงผิด
กฎหมายและการใช้
แรงงานในรูปแบบที�
ยอมรับไม่ได)้  

- สาํนกังานตาํรวจ 
- กรมประมง 
 

- แผนปฏิบตัิการและนโยบายที�
รัฐบาลกาํหนดครอบคลุม
ประเด็นการป้องกนัและการ
ปราบปรามการคา้มนุษยต์่างๆ 
ซึ� งรวมถึงการคา้มนุษยใ์นภาค
ประมงทะเล ซึ� งรวมถึง
ประเด็นต่างๆ ดงันี@  
� การเสริมสร้างความรู้

และเครื�องมือการทาํงาน
สาํหรับพนกังานตรวจ
แรงงานโดยมุ่งเนน้การ
ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์

� การจดัตั@งศูนยบ์ญัชาการ
แกไ้ขปัญหาการทาํ
ประมงผิดกฎหมายและ
การใชแ้รงงานใน
รูปแบบที�ยอมรับไม่ได ้

 
 

 

- ประเทศไทยมีการออกนโยบาย
แห่งชาติและแผนปฏิบตัิการเพื�อ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษยม์ากมายแต่จากการศึกษา
แผนต่างๆ เห็นวา่ยงัไม่สามารถ
ระบุไดว้า่รัฐบาลให้ความสาํคญั
กบัความร่วมมือและการ
ปรึกษาหารือกบัภาคประชา
สงัคมในการพฒันาแผนและ
นโยบายป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์
 
 

2. รัฐบาลไดม้ีการ
ปรึกษาหารือกบัองคก์ร
นายจา้งและองคก์ร
ลูกจา้งในช่วงที�พฒันา
นโยบายและ
แผนปฏิบตัิการ
แห่งชาติเพื�อแกป้ัญหา
การคา้มนุษยแ์ละ
แรงงานบงัคบัหรือไม่ 
องคก์รนายจา้งและ
องคก์รลูกจา้งมีส่วน
ร่วมในช่วงที�มีการเริ�ม
ใชแ้ผนดงักล่าวหรือไม่  
 
3. นโยบายและ
แผนปฏิบตัิการ
แห่งชาติมีการควบคุม
ตรวจสอบและวดัผล
อยา่งไร  
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คณะกรรมการนโยบายเพื�อ
แกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยแ์ละ
การทาํประมงผิดกฎหมาย ที�
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  

- คาํสั�งหวัหนา้คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที� 10/2558 เรื�อง
การแกไ้ขปัญหา IUU 

- คณะกรรมการนโยบายการ
จดัการปัญหาแรงงานต่างดา้ว
และการคา้มนุษย ์ซึ� งแต่งตั@ง
โดยประกาศคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ฉบบัที� 73/2557  

 

 4. ในระหวา่ง
หน่วยงานต่างๆ มีความ
ร่วมมือกนัอยา่งไรใน
การใชบ้งัคบัและ
ปฏิบตัิการตามนโยบาย
และแผนปฏิบตัิการ
แห่งชาติเพื�อต่อตา้น
การคา้มนุษย ์
 
5. อะไรคือความทา้ทาย
หลกัของการทาํงาน
ของหน่วยตรวจ
แรงงานพิเศษเพื�อ
ต่อตา้นการทาํประมง
โดยผิดกฎหมายและ
การใชแ้รงงานใน
รูปแบบที�ไม่อาจ
ยอมรับได ้ซึ� ง
ประกอบดว้ยหลาย
หน่วยงาน (ซึ� งนาํโดย
ทหารเรือ)  

มาตรการเฉพาะในการ
ต่อตา้นการคา้มนุษย์
เพื�อวตัถุประสงค์
แรงงานบงัคบั 

- พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม
ในปี พ.ศ. 2558  

- กระทรวงพฒันาสังคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- พระราชบญัญตัิฯ มีบทบญัญตัิ
ครอบคลุมประเด็นการป้องกนั
และการปราบปรามการคา้
มนุษยต์่างๆ ซึ� งรวมถึงการ
ป้องกนั การปราบปราม การ

- พระราชบญัญตัินี@บญัญตัิโทษ
การคา้มนุษยเ์พื�อวตัถุประสงค์
แรงงานบงัคบัและการแสวงหา
ประโยชน์ดา้นแรงงาน ซึ� งแสดงให้
เห็นความกา้วหนา้ของกฎหมายซึ� ง
ในอดีตรับรองกฎหมายกาํหนดโทษ

6. กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์
และคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยป์ระสาน
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เขา้ถึงค่าชดเชยเยยีวยา และ
การคุม้ครองผูเ้สียหาย 

- ภายใตพ้ระราชบญัญตัิฯ มีการ
จดัตั@งคณะกรรมการป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์
เพื�อทาํหนา้ที�ตามกฎหมายซึ� ง
รวมถึงการให้คาํแนะนาํ 
พฒันานโยบายและกลยทุธ์ 
ออกคาํแนะนาํและตรวจสอบ
การใชบ้งัคบัมาตรฐานระหวา่ง
ประเทศเกี�ยวกบัการต่อตา้น
การคา้มนุษย ์(มาตรา 15 และ 
16) 

- ภายใตพ้ระราชบญัญตัิฯ มีการ
จดัตั@งคณะกรรมการประสาน
และกาํกบัการดาํเนินงาน
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์เพื�อทาํหนา้ที�ตาม
กฎหมายซึ� งรวมถึงการเตรียม
และตรวจสอบการใชบ้งัคบั
ตามแผนภายใต้
พระราชบญัญตัิ “เพื�อให้การ
บงัคบัใชก้ฎหมายเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด” (มาตรา 
22 และ 23) 

 

เฉพาะการคา้มนุษยใ์นสตรีเพื�อ
ประโยชน์ในการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศ 
อยา่งไรก็ดี จาํเป็นที�จะตอ้งเพิ�ม
ประสิทธิภาพกลไกใชบ้งัคบั
กฎหมายต่อไป โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน เช่น 
ในขณะที� กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์ยงัคงเป็น
หน่วยงานหลกัในการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษยแ์ต่สาํหรับ
กรณีการคา้มนุษยเ์พื�อแสวงหา
ประโยชน์ดา้นแรงงานจะเป็นตอ้ง
ร่วมมือกบักระทรวงแรงงาน 

ความร่วมมือกนัเพื�อใช้
บงัคบันโยบายและ
มาตรการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษยอ์ยา่งไร 
 
7. คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยซ์ึ� ง
ประกอบดว้ยหน่วยงาน
ต่างๆ มีการประสาน
ความร่วมมือกนั
อยา่งไรในการ
ดาํเนินการที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการคา้มนุษยเ์พื�อ
วตัถุประสงคใ์นการ
แสวงหาประโยชน์ดา้น
แรงงานหรือแรงงาน
บงัคบั  
 
8. คณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยท์าํการ
ตรวจสอบการใชบ้งัคบั
กฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษยอ์ยา่งไร  
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การป้องกนั 

พธิีสารฉบับที7 29 

ข้อ 2(a) – (f) (ข้อ

แนะฉบับที7 l*) 

วรรค 3, 8 และ 13 

(a)) 

 

มาตรการป้องกนัซึ� ง
รวมถึงการให้ขอ้มูล 
การศึกษา และการ
สร้างคามตระหนกั 
 

- มาตรา 23(3) พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 และฉบบั
แกไ้ขเพิ�มเติมในปี พ.ศ. 2558  

- ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วา่ดว้ยหลกัฐานในการรับ
นกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 และมติ
คณะรัฐมนตรีเรื�อง การศึกษา
สาํหรับบุคคลที�ไม่มีหลกัฐาน
ทางทะเบียน 2548 และ
กฎกระทรวงไดใ้ห้การศึกษา
แก่นกัเรียนโดยไม่นาํขอ้จาํกดั
เกี�ยวกบัหลกัฐานทางทะเบียน
หรือสญัชาติของนกัเรียนเป็น
เงื�อนไขในการรับนกัเรียน  

- มาตรา 19 - 20 พระราชบญัญตัิ
ทะเบียนราษฎร์ พ.ศ. 2534 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

- กระทรวงมหาดไทย 
- คณะกรรมการประสาน

และกาํกบัการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษย ์
 

- ภายใตก้ฎหมายป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์
คณะกรรมการประสานและ
กาํกบัการดาํเนินงานป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์มี
อาํนาจหนา้ที�ในการรวบรวม
และกาํกบัการรณรงคเ์พื�อให้
ขอ้มูลและให้การศึกษาแก่
สงัคมในเรื�องที�เกี�ยวกบัการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์ 

- ประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการและมติ
คณะรัฐมนตรี รับรองการศึกษา
ถว้นหนา้โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึง
สถานภาพทางกฎหมาย หรือ
การจาํกดัว่าตอ้งเป็นพลเมือง
ไทย  

- พระราชบญัญตัิทะเบียนราษฎร์ 
พ.ศ. 2534 ไดร้ับรองการจด
ทะเบียนเกิดโดยถว้นหนา้ 
(สาํหรับผูม้ีสญัชาติไทยและ
คนต่างชาติที�มีถิ�นที�อยูใ่น
ประเทศไทย) 

- แมว้า่บทบญัญตัิตาม พ.ร.บ.
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 จะมีมาตรการ
ป้องกนั ซึ� งรวมถึงการส่งเสริมการ
สร้างความตระหนกัและแลกเปลี�ยน
ขอ้มูล พระราชบญัญตัิฯ และ
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆ ดูจะ
สอดคลอ้งกบัพิธีสารฯ อยา่งไรก็
ตามไม่มีบทบญัญตัิที�พดูถึง
มาตรการสร้างความตระหนกัและ
การแลกเปลี�ยนขอ้มูลที�มุ่งเนน้กบั
ลูกจา้งหรือกลุ่มแรงงานที�เสี�ยงต่อ
การถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบเป็นการเฉพาะเป็นการเฉพาะ 
 

9. ท่านไดท้ราบถึง
มาตรการของรัฐที�
รณรงคเ์พื�อสร้างการ
ตระหนกัโดยมุ่งหมาย
สื�อสารกบันายจา้งหรือ
กลุ่มแรงงานที�เสี�ยงต่อ
การถูกแสวงหา
ประโยชน์หรือไม่ (เช่น 
แรงงานขา้มชาติ) 
 
 

การเสริมสร้างศกัยภาพ
และทาํใหก้ฎหมายที�

- พระราชบญัญตัิคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดย

- กระทรวงแรงงาน - มาตรา 22 พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้

- มาตรา 22 พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อาจ

10. พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงานให้การ
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เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะ
กฎหมายแรงงานมีการ
คุม้ครองที�ครอบคลุม 
 

เฉพาะที�เกี�ยวกบั อายขุ ั@นตํ�าใน
การจา้งแรงงาน การคุม้ครอง
แรงงานผูเ้ยาว ์และชั�วโมง
ทาํงานตามกฎหมาย วนัหยดุ
ตามประเพณี วนัหยดุประจาํปี 
วนัหยดุประจาํสปัดาห์ และการ
ทาํงานล่วงเวลา 

- กฎกระทรวง คุม้ครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 
และกฎกระทรวงอื�นๆ เช่น 
กฎกระทรวงฉบบัที� 14 พ.ศ. 
2555 ซึ� งคุม้ครองแรงงานบา้น 

อาํนาจกระทรวงแรงงานออก
กฎกระทรวง กาํหนดการ
คุม้ครองแก่แรงงานเกษตร 
แรงงานประมงทะเล งานขน
ถ่ายสินคา้เรือเดินทะเล งาน
บรรทุกและงานอื�นที�กาํหนด
โดยพระราชกฤษฎีกา ให้มีการ
คุม้ครองที�แตกต่างไปจาก
พระราชบญัญตัิได ้ 

- มาตรา 139 พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ให้อาํนาจพนกังานตรวจ
แรงงานเขา้ไปในสถาน
ประกอบกิจการ ในระหวา่ง
เวลาทาํงานปกติเพื�อตรวจ
แรงงาน หมวด 12 ของ
พระราชบญัญตัิฯ ไดใ้ห้สิทธิ
แก่ลูกจา้งในการยื�นคาํร้องแก่
พนกังานตรวจแรงงานในการ
ตรวจแรงงานในสถาน
ประกอบกิจการที�อาจมีการ
ละเมิดกฎหมายแรงงาน  

- กฎกระทรวง คุม้ครองแรงงาน
ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557  
ออกแทนกฎกระทรวงฉบบัที� 
10 ซึ� งให้การคุม้ครองที�จาํกดั
แก่แรงงานประมงทะเล นอ้ย

ทาํให้เกิดขอ้สงสยัวา่ขอบเขต
การคุม้ครองภายใตก้ฎกระทรวง
มีมาตรฐานขั@นตํ�าไปกวา่ตวั
พระราชบญัญตัิฯ หรือไม่  

- พนกังานตรวจแรงงานมีอาํนาจ
เขา้ไปตรวจสถานประกอบ
กิจการในเวลาทาํงาน อยา่งไรก็ดี
สถานประกอบกิจการบาง
ประเภท เช่น ไนตค์ลบั สถานที�
นวด คาราโอเกะและสถาน
ประกอบกิจการที�ไม่เป็นทางการ
ต่างๆ  พนกังานตรวจแรงงาน
อาจมีโอกาสเขา้ไปตรวจแรงงาน
นอ้ยกวา่ ซึ� งทาํให้ไม่มีการตรวจ
ระบุหรือคดัแยกผูท้ี�อาจเป็น
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์น
รูปแบบการแสวงหาประโยชน์
โดยมิชอบทางเพศหรือการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ดา้นแรงงาน 

 
 

 

คุม้ครองแก่แรงงานทุก
กลุ่ม ซึ� งรวมถึงแรงงาน
ขา้มชาติ อยา่งเท่าเทียม
กนัหรือไม่ เพราะเหตุ
ใด 
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กวา่พระราชบญัญตัิฯ และไม่
ใชบ้งัคบัแก่กรณีเรือประมงที�มี
ลูกจา้งนอ้ยกว่า 20 คน หรือ
เรือประมงที�ทาํงานนอก
ราชอาณาจกัรติดต่อกนัเป็น
เวลาเกิน 1 ปี 

- ภายใต ้กฎกระทรวง คุม้ครอง
แรงงานในงานประมงทะเล 
พ.ศ. 2557  นี@  แรงงานประมง
ทะเลทุกคนไม่วา่จะมีจาํนวน
เท่าไรในเรือหรือในสถาน
ประกอบกิจการไดร้ับการ
คุม้ครองค่าจา้งขั@นตํ�า เวลาพกั 
และวนัหยดุประจาํปีโดยไดร้ับ
ค่าจา้ง และไดร้ับสญัญาจา้ง
งานเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- นอกจากนี@  กฎกระทรวง 
คุม้ครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 ยงั
ห้ามมิให้จา้งงานเด็กที�มีอายตุ ํ�า
กวา่ 18 ปี ทาํงานในเรือประมง
ทะเล  

การให้การฝึกอบรมแก่
พนกังานเจา้หนา้ที� 
รวมถึง พนกังานตรวจ
แรงงาน 

- มาตรา 23(2) พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

-  คณะกรรมการประสาน
และกาํกบัการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษย ์ 

- คณะกรรมการประสานและ
กาํกบัการดาํเนินงานป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์มี
อาํนาจหนา้ที�เตรียมและ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามแผน

- บทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิฯ 
ดูจะสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตาม
พิธีสารฯ ในเรื�องที�เกี�ยวกบั
มาตรการเสริมสร้างศกัยภาพของ
พนกังานเจา้หนา้ที�และกฎหมายดู

11. พนกังานตรวจ
แรงงานของ กระทรวง
แรงงาน ไดร้ับการ
ฝึกอบรมเกี�ยวกบัการ
ป้องกนัและการ
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และคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการ
สร้างศกัยภาพแก่พนกังาน
เจา้หนา้ที�ที�รับผิดชอบในการ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์

-  องคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศให้การสนบัสนุนการ
จดัทาํหลกัสูตรอบรมเพื�อ
เสริมสร้างศกัยภาพการตรวจ
แรงงานในกลุ่มเสี�ยงต่อ
แรงงานบงัคบั และการ
ฝึกอบรมสาํหรับหน่วยตรวจ
แรงงานพิเศษซึ� งประกอบดว้ย
หน่วยงานต่างๆ ในการต่อตา้น
การประมงที�ผิดกฎหมาย ซึ� งนาํ
โดยทหารเรือ 
 

จะสอดคลอ้งกบัเงื�อนไขที�พิธีสารฯ 
กาํหนดในเรื�องนี@  

ปราบปรามการคา้
มนุษยต์าม
พระราชบญัญตัิป้องกนั
และปราบปรามการคา้
มนุษยอ์ยา่งทั�วถึง
หรือไม่ 
 
12. พนกังานเจา้หนา้ที�
ซึ� งเป็นตาํรวจ ตาํรวจ
นํ@า ทหารเรือ และ
หน่วยงานที�ใชบ้งัคบั
กฎหมายอื�นๆ ไดร้ับ
การฝึกอบรมเกี�ยวกบั
การป้องกนัและการ
ปราบปรามการคา้
มนุษยต์าม
พระราชบญัญตัิป้องกนั
และปราบปรามการคา้
มนุษยอ์ยา่งทั�วถึง
หรือไม่ 

การออกกฎและการ
กาํกบัดูแลเกี�ยวกบั
กระบวนการการจา้ง
งานและการจดัหา
แรงงาน  

- พระราชกาํหนดการนาํเขา้
แรงงานมาทาํงานกบันายจา้ง
ในประเทศ พ.ศ. 2559  

- พระราชบญัญตัิแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. 2559  
 

- กระทรวงแรงงาน - พระราชกาํหนดฯ กาํหนด
เงื�อนไขการจา้งแรงงานขา้ม
ชาติและกาํกบัการประกอบ
ธุรกิจจา้งแรงงานขา้มชาติ 
(บริษทัจาํกดั หรือ บริษทั
มหาชนจาํกดั) 

- พระราชกาํหนดฯ กาํหนด

- พระราชกาํหนดการนาํเขา้
แรงงานมาทาํงานกบันายจา้งใน
ประเทศ พ.ศ. 2559 ดูจะมี
บทบญัญตัิที�สอดคลอ้งกบัพิธี
สารฯ ในเรื�องที�เกี�ยวกบัการจา้ง
งานและการจดัหาแรงงาน 

13. ในทางใชบ้งัคบั
กฎหมายตามพระราช
กาํหนด บทบญัญตัิที�
คุม้ครองและป้องกนัมิ
ให้มีการจดัหางานโดย
ผิดกฎหมายสามารถใช้
บงัคบัและคุม้ครอง
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หนา้ที�ของผูไ้ดร้ับใบอนุญาต
และนายจา้ง ซึ� งรวมถึงการ
กาํหนดให้ใชส้ญัญาจา้งงานที�
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

- พระราชกาํหนดฯ กาํหนดห้าม
มิให้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตเรียก
เงินหรือทรัพยส์ินจากแรงงาน
ขา้มชาติ (มาตรา 25(2)) และ
ตามมาตรา 52 การฝ่าฝืน
มาตรา 25(2) ผูก้ระทาํตอ้ง
ไดร้ับโทษจาํคุกไม่เกิน 1 ปี
และปรับไม่เกิน 5 เท่าของ
จาํนวนเงินหรือทรัพยส์ินที�
เรียกกบัแรงงานขา้มชาติ 

- แต่พระราชกาํหนดฯ มีขอบเขต
ใชบ้งัคบัเพียงการจา้งแรงงาน
ขา้มชาติที�จดทะเบียนตาม
บนัทึกขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ
ไทยกบัประเทศตน้ทางของ
แรงงาน และกรณีผูไ้ดร้ับ
อนุญาตตามกฎหมาย ดงันั@นจึง
สมควรมีมาตรการที�จาํเป็น
เพิ�มเติมเพื�อประกนัความ
คุม้ครองแรงงานทุกคนจากการ
จา้งงานที�หลอกลวง และการ
กระทาํที�แมเ้ป็นผูจ้ดัหาแรงงาน
และเพื�อให้สามารถระบุ 
ตรวจสอบและลงโทษการ
กระทาํความผิดของบริษทัจดัหา
งานที�มิไดร้ับอนุญาตตาม
กฎหมาย 

แรงงานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
 
14. จากประสบการณ์
ของท่าน อะไรคือขอ้
ทา้ทายหรืออุปสรรคใน
การใชบ้งัคบัพระราช
กาํหนดนี@  
 
 
 
 

การส่งเสริมการ
เคลื�อนยา้ยแรงงานที�
ปลอดภยัและโดย
ถูกตอ้งตามกฎหมาย  

- พระราชบญัญตัิคนเขา้เมือง 
พ.ศ. 2522  

- พระราชบญัญตัิการทาํงานของ
คนต่างดา้ว พ.ศ. 2551 และ
กฎกระทรวง  

- มาตรา 28, 29 และ 31 พระราช
กาํหนดการนาํเขา้แรงงานมา
ทาํงานกบันายจา้งในประเทศ 
พ.ศ. 2559  

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั�นคงมนุษย ์
- กระทรวงการ

ต่างประเทศ 
- กระทรวงมหาดไทย 

 

- ขอ้กาํหนดสาํหรับหนงัสือ
เดินทาง เอกสารที�ใชใ้นการ
เดินทางและใบอนุญาตทาํงาน
ที�ถูกตอ้ง 

- โทษสาํหรับบุคคลที�ลกัลอบ
หรือนาํเขา้คนต่างดา้วเขา้มาใน
ประเทศโดยไม่ไดร้ับอนุญาต 

- ประเภทการทาํงานของคนต่าง
ดา้วที�ไดร้ับอนุญาตตาม
กฎหมายที�มีขอบเขตมากขึ@น 

- พระราชกาํหนดไม่มีบทบญัญตัิที�
อนุญาตให้ลูกจา้งสามารถเปลี�ยน
งานไดใ้นกรณีที�มีการละเมิดและ
การแสวงหาประโยชน์โดย
นายจา้ง  

- ภายใตว้รรค 7 ประกาศคณะ
รักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติฉบบัที� 70/2557 
เกี�ยวกบัการอนุญาตผ่อนผนัการ
อยูแ่ละทาํงานของแรงงานขา้ม

15. ในกรณีที�ลูกจา้งมี
เขา้เมืองโดยมิไดร้ับ
อนุญาต หรือทาํงาน
โดยไม่ไดร้ับอนุญาต 
แต่สงสยัวา่อาจจะเป็น
ผูเ้สียหายจากการคา้
มนุษยเ์พื�อแสวงหา
ประโยชน์ดา้นแรงงาน 
แรงงานบงัคบั หรือการ
ละเมิดดา้นแรงงาน
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- ประกาศของคณะรักษาความ
สงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบบัที� 
70/2557 วา่ดว้ยมาตรการ
แกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้ว 
และการคา้มนุษย ์

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
เมียนมาร์ว่าดว้ยความร่วมมือ
ในการจา้งแรงงาน  

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาววา่ดว้ยความ
ร่วมมือในการจา้งแรงงาน  

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
ราชอาณาจกัรกมัพชูาวา่ดว้ย
ความร่วมมือในการจา้ง
แรงงาน  

- มาตรา 28, 29 และ มาตรา 31 
พระราชกาํหนดฯ กาํหนดให้ผู ้
ไดร้ับใบอนุญาต หรือนายจา้ง 
มีหนา้ที�รับผิดชอบค่าใชจ้่าย
ในการส่งกลบัแรงงานขา้ม
ชาติเมื�อสิ@นสุดสญัญา 

- ประกาศคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัที� 
70/2557 กาํหนดให้มีการจด
ทะเบียนแรงงานขา้มชาติจาก
ประเทศพม่า ลาว กมัพชูา และ
การออกเอกสารสาํหรับ
แรงงานขา้มชาติที�เขา้เมืองไม่
ถูกตอ้ง 

 
 
 

ชาติได ้ ใบอนุญาตอาจถูก
ยกเลิกได ้ถา้แรงงานขา้มชาติมี
ปัญหาทางจิตใจหรือมีโรคที�
กระทรวงสาธารณสุขห้ามมิให้
ทาํงาน หรือมีสภาพร่างกายที�ไม่
เหมาะสมที�จะทาํงาน ขอ้กาํหนด
ดงักล่าวอาจเป็นอุปสรรค
ขดัขวางมิให้แรงงานขา้มชาติ
เขา้ถึงการรักษาพยาบาล ในกรณี
ที�การเจบ็ป่วยดงักล่าวเป็นผล
จากการถูกละเมิดหรือแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

 

อื�นๆ  โดยนายจา้งเป็น
ผูก้ระทาํละเมิด ในกรณี
นี@ เช่นมีมาตรฐานการ
ปฏิบตัิเป็นอยา่งไรต่อ
ลูกจา้งดงักล่าว 
 

การสนบัสนุนการ
กระทาํโดยสุจริตของ
ภาคมหาชนและ
ภาคเอกชน  
 

- บนัทึกความร่วมมือระหวา่ง
กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 
และกิจการประเภท
อุตสาหกรรมผา้ในจงัหวดัตาก 
วา่ดว้ยการป้องกนัและ
แกป้ัญหาการคา้มนุษยแ์ละ
แรงงานสมัพนัธ์ 

- กระทรวงแรงงาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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- บนัทึกความร่วมมือระหวา่ง
กรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน 
และอุตสาหกรรมออ้ย จงัหวดั
กาํแพงเพชร เพื�อป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาการใชแ้รงงานเด็ก
และแรงงานบงัคบัในกิจการ
ประเภทออ้ย 

การนาํเสนอปัญหา
สาเหตุตน้ตอและปัจจยั
เสี�ยงที�ทาํให้เกิด
แรงงานบงัคบั 
 

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
เมียนมาร์ว่าดว้ยความร่วมมือ
ในการจา้งแรงงาน  

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาววา่ดว้ยความ
ร่วมมือในการจา้งแรงงาน  

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
ราชอาณาจกัรกมัพชูาวา่ดว้ย
ความร่วมมือในการจา้ง
แรงงาน 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงการ

ต่างประเทศ 

- ความร่วมมือระหวา่งประเทศ
ตน้ทางของแรงงานขา้มชาติ
เพื�อให้มีการจา้งงาน การ
โยกยา้ยแรงงาน และการ
กลบัคืนสู่ถิ�นฐานที�ปลอดภยั
มากขึ@น  

- ขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัการตรวจ
ลงตรา ใบอนุญาตทาํงาน การ
ประกนัสุขภาพ การสมทบ
กองทุนส่งกลบัแรงงาน ภาษี 
และขอ้กาํหนดเกี�ยวกบัสญัญา
จา้งงาน 

- แมว้า่รัฐบาลจะมีมาตรการเพื�อ
แกป้ัญหาที�สาเหตุตน้ตอของ
แรงงานบงัคบั เช่น นโยบายและ
กฎหมายเพื�อการกบักบัการโยกยา้ย
ถิ�นฐานของแรงงานที�ดีขึ@น แต่
กระนั@นก็ดี รัฐบาลควรพิจารณา
มาตรการอื�นเพิ�มเติม เช่น การ
รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลและ
รายละเอียดที�เชื�อถือไดเ้กี�ยวกบั
การคา้มนุษย ์แรงงานบงัคบั และ
การแสวงหาประโยชน์ดา้นแรงงาน 
เพื�อพฒันาเป็นกลยทุธ์และนโยบาย
เพื�อแกไ้ขปัญหาที�สาเหตุตน้ตอซึ� ง
เป็นการลดปัจจยัความเสี�ยงของการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ
เพื�อวดัผลการดาํเนินงาน 

ไม่มี 

มาตรการป้องกนัอื�นๆ  - มาตรา 16(5) และ 23(4) 
พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 

- คณะกรรมการประสาน
และกาํกบัการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ

-  คณะกรรมการประสานและ
กาํกบัการดาํเนินงานป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์มี

ไม่มี ไม่มี 
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2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม
ในปี พ.ศ. 2558  

- คาํสั�งของหัวหนา้คณะรักษา
ความสงบเรียบร้อย ฉบบัที� 
10/2558 เกี�ยวกบัการแกป้ัญหา
การทาํประมงผิดกฎหมายฯ 

- ประกาศกรมประมง เรื�อง 
แผนปฏิบตัิการระดบัชาติวา่
ดว้ยการป้องกนั ยบัย ั@ง และการ
ขจดัการทาํประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 ฯ  

 

ปราบปรามการคา้
มนุษย ์ 

- ทหารเรือ กาํกบัหน่วย
ตรวจแรงงานเพื�อ
ต่อตา้นการทาํประมง
โดยผิดกฎหมายฯ ซึ� ง
ประกอบดว้ยหน่วยงาน
ต่างๆ รวมถึง กรม
ประมง ตาํรวจนํ@า 
ตาํรวจ ศุลกากร 
กระทรวงแรงงาน, 
กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

อาํนาจหนา้ที�ในการกาํกบัดู
และโครงการการศึกษาและ
วิจยัและการพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลเพื�อประโยชน์ใน
การป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์ 

-  คณะกรรมการประสานและ
กาํกบัการดาํเนินงานป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์มี
อาํนาจหนา้ที� รวบรวม
การศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื�อในการใชบ้งัคบักฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัิป้องกนั
และปราบปรามการคา้มนุษย ์ 

- คาํสั�งคณะรักษาความสงบ
เรียบร้อยแห่งชาติ ที� 10/2558 
และประกาศกรมประมง ฯ  

การคุ้มครองผู้เสียหาย 

พธิีสารฉบับที7 29 

ข้อ 3 (ข้อแนะฉบับ

ที7 l*) วรรค 5 -11 

และ 3 (a)) 

 

 

มาตรการการคดัแยก
ผูเ้สียหาย การปล่อย 
การคุม้ครอง การรักษา
และฟื@ นฟผููเ้สียหาย
แรงงานบงัคบั 
 

- หมวด 4 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 และฉบบั
แกไ้ขเพิ�มเติมในปี พ.ศ. 2558  
 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงมหาดไทย 

-  บทบญัญตัิเกี�ยวกบัการ
ช่วยเหลือ การคุม้ครอง การ
บาํบดัฟื@ นฟ ูผูเ้สียหาย ซึ� งเขา้
ร่วมในกระบวนการดาํเนินดคี
กบัผูก้ระทาํความผิด  

-  มาตรา 37 กาํหนดให้ผูเ้สียหาย 
อาจไดร้ับการผ่อนผนัให้อยูใ่น
ประเทศไทย ในระหวา่งการ
ดาํเนินคดี หรือระหวา่งการ

-  พระราชบญัญตัิฯ ดูจะมี
บทบญัญตัิที�สอดคลอ้งกบัพิธี
สารฯ เกี�ยวกบัการคุม้ครอง
ผูเ้สียหาย 

- แต่ในทางปฏิบตัิ บทบญัญตัิ
ดงักล่าวใชแ้ก่บุคคลที�ผา่นการ
คดัแยกและไดร้ับการระบุวา่เป็น
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์ท่านั@น 
ดงันั@นการคุม้ครองผูเ้สียหายที�มี

16. พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษยใ์ห้การ
คุม้ครองแก่ผูเ้สียหาย
จากการคา้มนุษยด์า้น
การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการ
แสวงหาประโยชน์ดา้น
แรงงาน อีกทั@งแรงงาน
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ไดร้ับความช่วยเหลือทาง
การแพทย ์ในระหวา่งนั@น
ผูเ้สียหายอาจไดร้ับอนุญาตให้
ทาํงาน  

-  ภายใตม้าตรา 37 และ 38 
กาํหนดให้ผูเ้สียหายที�เป็น
แรงงานขา้มชาติที�ไม่มีสิทธิ
อาศยัหรือสิทธิในไดร้ับการ
ผอ่นผนัในอยูใ่นประเทศ
ภายใตก้ฎหมายคนเขา้เมือง
หรือการจดทะเบียนแรงงาน
ขา้มชาติตอ้งถูกส่งกลบัไปยงั
ประเทศตน้ทางหรือประเทศที�
มีถิ�นที�อยูท่นัที   

ประสิทธิภาพจึงขึ@นอยูก่บัการคดั
แยกและการระบุผูเ้สียหายที�มี
ประสิทธิภาพ นี�คือสิ�งที�ทา้ทาย
โดยเฉพาะในกรณีของแรงงาน
บงัคบั ที�เป็นองคป์ระกอบหนึ�ง
กบั (หรือที�เชื�อมโยงกบั) การคา้
มนุษยท์ี�ไม่สามารถมองเห็นได้
อยา่งชดัเจนหรือที�มิไดม้ีสภาพ
บงัคบัชดัเจน 

- ดงันั@นจึงแนะนาํวา่ควรคาํนึงถึง
ขอ้ 3 พิธีสารวา่ดว้ยแรงงาน
บงัคบั ซึ� งกาํหนดให้มีมาตรการ
คุม้ครองแก่ผูเ้สียหายทุกคน และ
คาํแนะนาํในวรรค 5(2) ขอ้แนะ 
ฉบบัที� 203 ที�กาํหนดให้
มาตรการคุม้ครอง “ไม่ควร
กาํหนดเงื�อนไข แก่ผูเ้สียหายให้
ตอ้งรวมมือกบักระบวนการ
ดาํเนินคดีอาญาหรือกระบวนการ
อื�นๆ” (แมว้า่จะมิไดเ้ป็น
พนัธกรณีซึ� งต่างจากพิธีสาร)  

บงัคบัที�ไม่ใช่การคา้
มนุษยอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพและ
ครอบคลุมหรือไม่ 
เพราะเหตุใด 
 
17. ผูท้ี�อาจเป็น
ผูเ้สียหายจากการคา้
มนุษยแ์ละแรงงาน
บงัคบัไดร้ับการ “คดั

แยก” อยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่
ภายใตพ้ระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์เพราะเหตุ
ใด 
 
18. จากประสบการณ์
ของท่านอะไรคือขอ้ทา้
ทายหรืออุปสรรคใน
การคดัแยกและการ
คุม้ครองผูเ้สียหายจาก
การคา้มนุษยแ์ละ
แรงงานบงัคบั 

มาตรการคุม้ครองที�
อาจรวมถึง การให้การ
ฝึกอบรมแก่ผูท้ี�

- นโยบาย ยทุธศาสตร์ และ
มาตรการในการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- สาํนกังานตาํรวจ 

- นโยบาย ยทุธศาสตร์ และ
มาตรการแห่งชาติที�ออกโดย
รัฐบาลมีมาตรการเสริมสร้าง

- การให้การฝึกอบรมแก่เจา้หนา้ที�ที�
เกี�ยวขอ้งมิไดเ้ป็นเงื�อนไขหรือ
ขอ้กาํหนดตามพิธีสารฯ แต่เป็น

19. พนกังานเจา้หนา้ที� 
เช่น พนกังานตรวจ
แรงงานเจา้หนา้ที�
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เกี�ยวขอ้งในการระบุ
การกระทาํที�เป็น
แรงงานบงัคบั 

2554 – 2557 กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมั�นคงมนุษย ์

- แผนการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2559 สาํนกังานตาํรวจ 
 

 หรือพฒันาศกัยภาพของ
พนกังานตรวจแรงงานโดย
มุ่งเนน้การต่อตา้นการคา้
มนุษย ์ 

 

มาตรการคุม้ครองที�แนะนาํตามขอ้
แนะฉบบัที� $%-  อยา่งไรก็ตาม มีขอ้
น่าสงัเกตวา่การคดัแยกผูเ้สียหายที�มี
ประสิทธิภาพเป็นสิ�งสาํคญั ดว้ยเหตุ
นี@การให้การฝึกอบรมที�มี
ประสิทธิภาพแก่พนกังานเจา้หน้าที�
ในการคดัแยกและระบุผูเ้สียหายจึง
เป็นองคป์ระกอบสาํคญัในการ
ป้องกนัและปรามปรามแรงงาน
บงัคบัและการคา้มนุษยเ์ช่นเดียวกบั
มาตรการคุม้ครองผูเ้สียหาย 

กระทรวงแรงงาน, 
กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์
และตาํรวจ ทหารเรือ 
และพนกังานเจา้หนา้ที�
ตรวจคนเขา้เมืองไดร้ับ
การฝึกอบรมเกี�ยวกบั
วิธีการคดัแยกผูเ้สียหาย
จากการคา้มนุษย ์
แรงงานบงัคบั และ
เหตุการณ์หรือการ
กระทาํที�เป็นแรงงาน
บงัคบัหรือไม่ 
 

การพฒันาตวัชี@วดั
แรงงานบงัคบัเพื�อช่วย
ในการคดัแยกผูเ้สียหาย  

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 20. ประเทศไทยมีการ
พฒันาตวัชี@วดัเพื�อระบุ
การกระทาํที�เป็นการคา้
มนุษยท์ั@งในรูปแบบ
การแสวงหาประโยชน์
ทางเพศและการ
แสวงหาประโยชน์ดา้น
แรงงาน และแรงงาน
บงัคบัหรือไม่ 

การคุม้ครองทาง
กฎหมายแก่ผูเ้สียหาย 
 

- พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 โดยเฉพาะหมวด 4 และ

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั�นคงมนุษย ์
- สาํนกังานตาํรวจ 

- พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์
กาํหนดให้มีการคุม้ครองทาง
กฎหมายแก่ผูเ้สียหาย (และ

- การให้ความคุม้ครองทางกฎหมาย 
มิไดบ้ญัญตัิไวเ้ป็นการเฉพาะในพิธี
สาร แต่เป็นมาตรการคุม้ครองที�
แนะนาํในขอ้แนะฉบบัที� 203 

21. ผูเ้สียหายจากการคา้
มนุษยห์รือแรงงาน
บงัคบั (รวมถึงแรงงาน
ขา้มชาติที�เป็น
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ฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติมในปี พ.ศ. 
2558 

- มาตรา 10, 11 และ 27 
พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดี
คา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 

 

- ศาลฎีกา 
- อยัการสูงสุด 
 

ผูเ้สียหายที�เป็นพยาน) ซึ� งเขา้
ร่วมกระบวนการดาํเนินคดี
อาญา 

- พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดี
คา้มนุษย ์กาํหนดให้มี
ระยะเวลาดาํเนินคดี ที�สามารถ
ปรับเปลี�ยนไดต้ามความ
เหมาะสมและภายใตดุ้ลพินิจ
ของศาล และในกรณีที�
เหมาะสมสามารถใชก้าร
สืบพยานโดยการประชุมทาง
จอภาพ ภายใตก้ฎหมายนี@  ศาล
มีอาํนาจหนา้ที� สั�งให้ตาํรวจ
แสวงหาพยานหลกัฐานและ
เตรียมขอ้มูลผูเ้สียหาย เพื�อ
ประโยชน์ในการพิจารณา และ
ในการวินิจฉยัการปล่อยตวั
ชั�วคราวจาํเลยศาลตอ้ง
พิจารณาความเสียหายที�อาจ
เกิดขึ@นแก่ร่างกายและจิตใจ
ของผูเ้สียหาย (มาตรา 10) 
นอกเหนือจากนี@  ตอ้งพิจารณา
ความปลอดภยัของพยานและ
พยานหลกัฐาน เป็นสาํคญัใน
การวินิจฉยัอนุญาตปล่อยตวั
ชั�วคราวจาํเลย (มาตรา 11) 
และแมว้า่วรรค 1 มาตรา 27 

อยา่งไรก็ดี พึงเขา้ใจวา่ตาม ขอ้แนะ 
ผูเ้สียหายควรไดร้ับการคุม้ครองทาง
กฎหมายทุกคน โดยไม่มีเงื�อนไขว่า
ตอ้งเขา้ร่วมกระบวนการพิจารณา
คดีทางอาญาหรือกระบวนการอื�น
ใด (วรรค 5(2) และ 9 ขอ้แนะฯ) 

ผูเ้สียหาย) จะยงัคง
ไดร้ับการคุม้ครองทาง
กฎหมายหรือไม่ หาก
บุคคลดงักล่าวไม่ไดใ้ห้
ความร่วมมือกบั
เจา้หนา้ที�ในการ
ดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํ
ความผิดคา้มนุษยห์รือ
แรงงานบงัคบั 
 
22. จากประสบการณ์
ของท่าน อะไรคือขอ้
ทา้ทายหรืออุปสรรคที�
สาํคญัที�ทาํให้ผูเ้สียหาย
ไม่อาจเขา้ถึงการ
คุม้ครองทางกฎหมาย 
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จะเคารพสิทธิของจาํเลย ใน
การตรวจสอบพยานแต่มาตรา
ดงักล่าวก็ให้การคุม้ครองสิทธิ
ที�จะไม่แสดงตวัตนของพยาน 
ซึ� งทาํให้ตอ้งมีการปกปิดชื�อที�
อยูแ่ละขอ้มูลพยาน  

การให้ความช่วยเหลือ
ทางวตัถุที�สาํคญัแก่
ผูเ้สียหาย 
 

- หมวด 4 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

 

-  ขอ้กาํหนดในการให้ความ
ช่วยเหลือ รวมถึง อาหาร ที�พกั 
การศึกษา และการฝึกอบรมแก่
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยซ์ึ� ง
เขา้ร่วมกระบวนการพิจารณา
คดีอาญา  
 

-  การให้การช่วยเหลือทางวตัถุ
มิไดบ้ญัญตัิไวเ้ป็นการเฉพาะใน
พิธีสาร แต่เป็นมาตรการคุม้ครอง
ที�แนะนาํในขอ้แนะฉบบัที� 203  

 อยา่งไรก็ดี พึงเขา้ใจวา่ตาม ขอ้
แนะ ผูเ้สียหายควรไดร้ับความ
ช่วยเหลือทางวตัถุทุกคน โดยไม่
มีเงื�อนไขว่าตอ้งเขา้ร่วม
กระบวนการพิจารณาคดีทาง
อาญาหรือกระบวนการอื�นใด 
(วรรค 5(2) และ 9 ขอ้แนะฯ) 

ไม่มี 

การให้ความช่วยเหลือ
ทางการแพทย ์และการ
ฟื@ นฟทูางดา้นจิตใจแก่
ผูเ้สียหาย  

- หมวด 4 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 
 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

 

-  ขอ้กาํหนดในการให้ความ
ช่วยเหลือทางการแพทย ์และ
การบาํบดัฟื@ นฟดูา้นร่างกาย
และจิตใจ แก่ผูเ้สียหายจาก
การคา้มนุษยซ์ึ� งเขา้ร่วม
กระบวนการพิจารณาคดีอาญา  

- ผูเ้สียหายที�ไดร้ับการรักษาทาง
การแพทยอ์าจไดร้ับการผ่อน
ผนัให้อยูใ่นประเทศไทยเป็น
การชั�วคราว (มาตรา 37) 

-  การให้การช่วยเหลือทาง
การแพทย ์และการบาํบดัฟื@ นฟู
ดา้นร่างกายและจิตใจ มิได้
บญัญตัิไวเ้ป็นการเฉพาะในพิธี
สารฯ แต่เป็นมาตรการคุม้ครอง
ที�แนะนาํตามขอ้แนะฉบบัที� 203  

 อยา่งไรก็ดี พึงสังเกตตาม ขอ้
แนะฯ ผูเ้สียหายควรไดร้ับการ
ช่วยเหลือทางการแพทย ์และการ
บาํบดัฟื@ นฟดูา้นร่างกายและจิตใจ

ไม่มี 
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ทุกคน โดยไม่มีเงื�อนไขว่าตอ้ง
เขา้ร่วมกระบวนการพิจารณาคดี
ทางอาญาหรือกระบวนการอื�น
ใด (วรรค 5(2) และ 9 ขอ้แนะฯ) 

มาตรการคุม้ครอง
เฉพาะสาํหรับเด็กซึ� ง
เป็นผูเ้สียหายจาก
แรงงานบงัคบั 
 

- พระราชบญัญตัิคุม้ครองเด็ก 
พ.ศ. 2541 

- มาตรา 44 ถึง มาตรา 52 
พระราชบญัญตัิคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 (การ
คุม้ครองการใชแ้รงงานผูเ้ยาว)์ 

- นโยบายแห่งชาติเพื�อต่อตา้น
การใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบ
ที�เลวร้ายที�สุด พ.ศ. 2557 – 
2563  

- การแกไ้ขเพิ�มเติม
พระราชบญัญตัิคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เพื�อเพิ�ม
โทษการใชแ้รงงานเด็ก  

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

 

- สิทธิของเด็กในการไดร้ับการ
คุม้ครองจากแรงงานเด็กและ
การแสวงหาประโยชน์ สิทธิ
ในการไดร้ับการบาํบดัฟื@ นฟ ู
และเขา้ถึงบริการทางสงัคม 
และประโยชน์สูงสุดของเด็ก  

- อายขุ ั@นตํ�าที�สามารถจา้ง
แรงงานได ้การป้องกนัการใช้
แรงงานเด็กโดยผิดกฎหมาย 
การทาํทาํเบียนลูกจา้งที�เป็น
เยาวชน และการคุม้ครอง
พิเศษสาํหรับลูกจา้งที�เป็น
เยาวชน รวมถึงสิทธิในการ
พฒันา  

ไม่มี ไม่มี 

มาตรการคุม้ครอง
เฉพาะสาํหรับแรงงาน
ขา้มชาติซึ� งเป็น
ผูเ้สียหายจากแรงงาน
บงัคบั 
 

- หมวด 4 ของ พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 โดยเฉพาะ
มาตรา 36, 37, 38 และ 41 
 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

 

-  ขอ้กาํหนดการคุม้ครองและ
ความปลอดภยัของผูเ้สียหาย
จากการคา้มนุษย ์(และ
ผูเ้สียหายที�เป็นพยาน) ซึ� งเขา้
ร่วมกระบวนการดาํเนินคดี
อาญาต่อผูก้ระทาํผิด  

-  มาตรา 37 กาํหนดให้ผูเ้สียหาย
จากการคา้มนุษยอ์าจไดร้ับการ
อนุญาตผ่อนผนัให้อยูใ่น

-  ขอ้ 3 พิธีสารฯ กาํหนดให้มีการ
ให้ความคุม้ครองแก่ผูเ้สียหายทุก
คน อยา่งไรก็ดีไม่มีขอ้กาํหนดใน
พิธีสารกาํหนดให้มีการคุม้ครอง
แก่ผูเ้สียหายที�เป็นแรงงานขา้ม
ชาติเป็นการเฉพาะ กระนั@นก็ดี
ตามขอ้แนะฉบบัที� 203.  ไม่ควร
มีการกาํหนดเงื�อนไขการให้
ความคุม้ครอง รวมถึงเงื�อนไขที�

23. ในกรณีที�แรงงาน
ขา้มชาติซึ� งอาจเป็น
ผูเ้สียหายจากแรงงาน
บงัคบัหรือการคา้มนุษย์
ไม่ร่วมมือกบัเจา้หนา้ที�
รัฐในการดาํเนินคดีกบั
ผูก้ระทาํผิดฐานคา้
มนุษย ์โดยหลกัรัฐบาล
จะดาํเนินการอยา่งไร



  

การวิเคราะห์สถานการณ์และช่องว่างเกี�ยวกบัพิธีสารประกอบอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ $%&' 

 

53

ประเทศไดเ้ป็นกาชั�วคราวใน
ระหวา่งการดาํเนินคดี การ
รักษาทางการแพทย ์หรือเพื�อ
ไดร้ับการชดเชย ในระหวา่งนี@
ผูเ้สียหายอาจไดร้ับอนุญาตให้
ทาํงาน  

-  ภายใตม้าตรา 37 และ 38 
กาํหนดให้ผูเ้สียหายที�เป็น
แรงงานขา้มชาติที�ไม่มีสิทธิ
อาศยัหรือสิทธิในไดร้ับการ
ผอ่นผนัในอยูใ่นประเทศ
ภายใตก้ฎหมายคนเขา้เมือง
หรือการจดทะเบียนแรงงาน
ขา้มชาติตอ้งถูกส่งกลบัไปยงั
ประเทศตน้ทางหรือประเทศที�
มีถิ�นที�อยูท่นัที 

 

ให้แรงงานขา้มชาติตอ้งเขา้ร่วม
ในกระบวนการดาํเนินคดีอาญา
หรือกระบวนการอื�น นอกจากนี@
แรงงานขา้มชาติที�เป็นผูเ้สียหาย 
ควรไดร้ับระยะเวลา เพื�อ
ตดัสินใจวา่จะร่วมมือในการ
ดาํเนินคดีหรือไม่ (reflection and 
recovery period) เพื�อให้โอกาสผู ้
ที�อาจเป็นผูเ้สียหายในการไดร้ับ
ขอ้มูลและตดัสินใจเกี�ยวกบั
มาตรการคุม้ครองและการ
ร่วมมือกระกระบวนการยตุิธรรม 
และทา้ยที�สุด การส่งกลบัควร
เป็นไปโดยสมคัรใจ (วรรค 5 and 
11) 

กบัแรงงานขา้มชาติ
ดงักล่าว แรงงานขา้ม
ชาติดงักล่าวจะยงัคง
ไดร้ับการคุม้ครองทาง
กฎหมาย การช่วยเหลือ
ดา้นที�พกั การฝึกอบรม
หรือความช่วยเหลือ
อื�นๆ ตามกฎหมาย
หรือไม่ และในกรณีที�
แรงงานขา้มชาติเป็น
บุคคลเขา้เมือง อยูใ่น
ราชฯ หรือทาํงานโดย
ไม่ถูกตอ้ง แรงงานขา้ม
ชาติดงักล่าวจะถูกตั@ง
ขอ้หาหรือดาํเนินคดี
ฐานเขา้เมืองหรืออยูใ่น
ราชฯ โดยไม่ถูกตอ้ง
หรือทาํงานโดยไม่มี
ใบอนุญาตฯ หรือไม่ 
แรงงานขา้มชาติ
ดงักล่าวจะถูกส่งกลบั
โดยทนัทีหรือไม่  

มาตรการคุม้ครองอื�นๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

  การเข้าถึงค่าชดเชยเยียวยา 

ขอ้ 4 (ขอ้แนะฉบบั
ที� 203 วรรค 12 

มาตรการที�ทาํให้มั�นใจ
วา่ผูเ้สียหายจะไดร้ับ
การชดเชยเยยีวยา เช่น

-  หมวด 4 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- ศาลฎีกา 

-  กฎหมายให้ช่องทางต่างๆ ใน
การเขา้ถึงกระบวนการชดเชย
เยยีวยา : การเรียกค่าสินไหม

-  บทบญัญตัิดูจะสอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนดในพิธีสาร ฯ ซึ� ง
กาํหนดให้ผูเ้สียหายไม่วา่จะ

24. อะไรคือขอ้ทา้ทาย
หรืออุปสรรคสาํคญั
สาํหรับผูเ้สียหายในการ
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และ 13 (b) และ 
(c)) 

การชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน 

- มาตรา 13 - 15 พระราชบญัญตัิ
วิธีพิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2559  

- มาตรา 44/1 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา  

- พระราชบญัญตัิค่าตอบแทน
ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ้่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 

- อยัการสูงสุด 
 

 

ทดแทนโดยรวมเขา้กบัฟ้อง
ของอยัการ การฟ้องเพื�อเรียกค่า
สินไหมทดแทนเป็นคดีแยก
ออกมาในศาลแพง่หรือศาล
อาญา และ/หรือการเขา้ถึงการ
ชดเชยตามกองทุนของ
กฎหมาย (พระราชบญัญตัิ
ค่าตอบแทนผูเ้สียหายและค่า
ทดแทนและค่าใชจ้่ายแก่จาํเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544) 

-  มาตรา 37 กาํหนดให้ผูเ้สียหาย
อาจไดร้ับการอนุญาตผอ่นผนั
ให้อยูใ่นประเทศไทยเป็นการ
ชั�วคราว ในระหวา่งการ
ดาํเนินคดี การรักษาพยาบาล
และการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทน ในระหวา่งนี@ผูเ้สียหาย
อาจไดร้ับอนุญาตให้ทาํงาน  

- ภายใต ้พระราชบญัญตัิวิธี
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2559  และ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา  ผูเ้สียหาย
อาจไดร้ับการชดเชย โดยเรียก
ค่าสินไหมทดแทนรวมกบัฟ้อง
ของอยัการหรือโดยผูเ้สียหาย
แยกฟ้องในศาลแพง่หรือใน
ศาลอาญา  

ปรากฏตวัหรือมีสถานภาพทาง
กฎหมายเช่นไร ควรไดร้ับการ
ชดเชยที�เหมาะสม เช่น ค่า
สินไหมทดแทน  

 อยา่งไรก็ดีในทางปฏิบตัิ ไม่มี
ความแน่ชดัวา่บทบญัญตัิรวมถึง
แรงงานขา้มชาติที�เป็นผูเ้สียหาย
จากการแสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบที�มีสถานภาพการเขา้เมือง
หรืออยูใ่นประเทศโดยไม่ถูกตอ้ง
หรือไม่ โดยเฉพาะเมื�อพิจารณา
จากบทบญัญตัิพระราชบญัญตัิ
คนเขา้เมือง ซึ� งบงัคบัให้ตอ้ง
ส่งกลบัแรงงานขา้มชาติที�มี
สถานภาพเขา้เมืองหรืออยูใ่น
ประเทศโดยไม่ถูกตอ้งโดยทนัที  
- ดงันั@น บทบญัญตัิของกฎหมาย
เกี�ยวกบัการคุม้ครองผูเ้สียหาย 
และการเขา้ถึงค่าชดเชยเยยีวยา 
ตามพ.ร.บ. ป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 จึงอาจใชเ้ฉพาะกบั
ผูเ้สียหายที�ไดร้ับการระบุว่าเป็น
ผูเ้สียหายโดยพนกังานเจา้หนา้ที�
ตามกฎหมายเท่านั@น ดงันั@น การ
ใชบ้งัคบัตามมาตรการจึงขึ@นอยู่
กบัประสิทธิภาพในการคดัแยก

เขา้ถึงการคุม้ครองทาง
กฎหมาย การไดร้ับการ
ปรึกษาทางกฎหมาย
และการเขา้ถึงการ
ชดเชยเยยีวยา เช่น ค่า
สินไหมทดแทน จะทาํ
การแกไ้ขขอ้ทา้ทาย
หรืออุปสรรคนี@ได้
อยา่งไร 
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และการระบุตวัผูเ้สียหาย สิ�งนี@
อาจเป็นขอ้ทา้ทายโดยเฉพาะ
อยา่งยิ�งสาํหรับกรณีของแรงงาน
บงัคบั ซึ� งเป็นองคป์ระกอบหนึ�ง 
(หรือที�เชื�อมโยงกบั) ฐาน
ความผิดคา้มนุษยใ์นกรณีที�
พฤติการณ์บงัคบัไม่ชดัเจน
หรือไม่อาจเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

มาตรการต่างๆ ซึ� งอาจ
รวมถึง การให้ขอ้มูล
และคาํปรึกษาแก่
ผูเ้สียหายในสิทธิและ
บริการที�มีให้แก่
ผูเ้สียหาย 

- หมวด 4 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

 

-  การให้ขอ้มูลและการให้
คาํปรึกษาแก่ผูเ้สียหายเกี�ยวกบั
สิทธิและบริการโดยนกัสงัคม
สงเคราะห์ ภายใตม้าตรา 33 

-  การให้ขอ้มูลและการให้
คาํปรึกษาแก่ผูเ้สียหายเกี�ยวกบั
สิทธิและบริการโดยพนกังาน
อยัการ ภายใตม้าตรา 34  

-  การให้ขอ้มูลและคาํปรึกษามิได้
กาํหนดเป็นเงื�อนไขตามพิธีสารฯ 
เป็นการเฉพาะ แต่การให้ขอ้มูล
และคาํปรึกษาเป็นมาตรการที�
แนะนาํตามขอ้แนะ ฉบบัที� 203 
พระราชบญัญตัิฯ ดูจะสอดคลอ้ง
กบัคาํแนะนาํที�ให้ในขอ้แนะ 

ไม่มี 

การให้ความช่วยเหลือ
ทางกฎหมายแก่
ผูเ้สียหาย (โดยเฉพาะที�
ไม่มีค่าใชจ้่าย)  

- มาตรา 33 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 
 

 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั�นคงมนุษย ์
 

- มาตรา 33 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 กาํหนดให้มี
การคุม้ครองทางกฎหมาย และ
การเขา้ถึงการชดเชยเยยีวยา  

-  การช่วยเหลือทางกฎหมายมิได้
กาํหนดเป็นเงื�อนไขตามพิธีสารฯ 
เป็นการเฉพาะ แต่เป็นมาตรการ
ที�แนะนาํตามขอ้แนะ ฉบบัที� 203 
พระราชบญัญตัิฯ ดูจะสอดคลอ้ง
กบัคาํแนะนาํที�ให้ในขอ้แนะ 

ไม่มี 

บทบญัญตัิเกี�ยวกบั
ระยะเวลารอการ
ตดัสินใจและการฟื@ นฟ ู
(reflection and 
recovery period - เป็น

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ระยะเวลาตามกฎหมาย
ที�ให้ผูท้ี�อาจเป็น
ผูเ้สียหายไดม้ีโอกาส
ตดัสินใจวา่จะเขา้
ร่วมกบักระบวนการ
ดาํเนินคดีของรัฐต่อ
ผูก้ระทาํความผิด
หรือไม่ซึ� งในระหวา่งนี@
ผูท้ี�อาจเป็นผูเ้สียหายจะ
ไดร้ับการเขา้ถึงบริการ
และความช่วยเหลือ
ต่างๆ ของรัฐ) 
การเขา้ถึงกระบวนการ
ชดเชยเยยีวยาทางแพง่ 
ปกครองและทางอาญา
ในประเทศที�มีการ
ละเมิดเกิดขึ@น  
 

- หมวด 4 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 และฉบบั
แกไ้ขเพิ�มเติมในปี พ.ศ. 2558  

- มาตรา 13 พระราชบญัญตัิวิธี
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2559 

- มาตรา 44/1 ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา 

- กระทรวงแรงงาน 
- กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั�นคงมนุษย ์
- กระทรวงยตุิธรรม 
- ศาลฎีกา 
- อยัการสูงสุด 

 

- พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 กาํหนดใหก้ารมีการ
เขา้ถึงการชดเชยเยยีวยาและ
การชดใชค้่าสินไหมทดแทน
ตามกฎหมาย มาตรา 37 
กาํหนดให้ผูเ้สียหาย อาจไดร้ับ
การอนุญาตผอ่นผนัให้อยูใ่น
ประเทศไดเ้ป็นการชั�วคราว
เพื�อ การดาํเนินคดี การรักษา
ทางการแพทย ์และการไดร้ับ
การชดเชย ในระหวา่งนี@
ผูเ้สียหายอาจไดร้ับอนุญาตให้
ทาํงาน  

- พิธีสารมิไดก้าํหนดให้มีการ
เขา้ถึงการชดเชยทางแพง่ 
ปกครองและอาญา ในประเทศที�
มีการละเมิดเกิดขึ@นไวเ้ป็นการ
เฉพาะ แต่เป็นมาตรการที�แนะนาํ
ในขอ้แนะ ฉบบัที� 203 
พระราชบญัญตัิฯ ดูจะสอดคลอ้ง
กบัคาํแนะนาํที�ให้ในขอ้แนะ 
 

ไม่มี 
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- ภายใต ้พระราชบญัญตัิวิธี
พิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2559  และ ประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาคดีอาญา  
ผูเ้สียหายอาจไดร้ับการชดเชย 
โดยเรียกค่าสินไหมทดแทน
รวมกบัฟ้องของอยัการหรือ
โดยผูเ้สียหายแยกฟ้องในศาล
แพง่หรือในศาลอาญา 

การเขา้ถึงโปรแกรม
การชดใชค้่าสินไหม
ทดแทน 

- พระราชบญัญตัิค่าตอบแทน
ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ้่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- กระทรวงยตุิธรรม 

- การชดเชยเยยีวยาภายใต ้
พระราชบญัญตัิค่าตอบแทน
ผูเ้สียหายและค่าทดแทนและ
ค่าใชจ้่ายแก่จาํเลยในคดีอาญา 
พ.ศ. 2544 (ความรับผิดภายใต้
กฎหมายมหาชน) 

ไม่มี ไม่มี 

โทษหนกัขึ@นแก่
ผูก้ระทาํความผิด 
(นอกเหนือจากโทษ
ทางอาญาปกติ) เช่น
การยดึทรัพยส์ินและ
ความรับผิดทางอาญา
ของนิติบุคคล 
 

-  มาตรา 53 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

 
- มาตรา 14 พระราชบญัญตัิวิธี

พิจารณาคดีคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2559 

 
- พระราชบญัญตัิ ป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.  
พ.ศ. 2542 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- ศาลฎีกา 
- สาํนกังานป้องกนัและ

ปราบปรามการฟอกเงิน 
 
 

- มาตรา 53 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 กาํหนด
ความรับผิดทางอาญาของนิติ
บุคคล (โทษจาํคุกและปรับ) 

- ภายใตม้าตรา 14 
พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดี
คา้มนุษย ์พ.ศ. 2559 ศาลมี
อาํนาจและมีดุลพินิจในการให้ 
“ค่าเสียหายเชิงลงโทษ” แก่
ผูเ้สียหายในความผิดร้ายแรง  

-  พิธีสารมิไดก้าํหนดให้มีการ
กาํหนดโทษที�หนกัขึ@นแก่
ผูก้ระทาํความผิดไวเ้ป็นการ
เฉพาะ แต่เป็นมาตรการที�แนะนาํ
ในขอ้แนะ ฉบบัที� 203 
พระราชบญัญตัิฯ ดูจะสอดคลอ้ง
กบัคาํแนะนาํที�ให้ในขอ้แนะ 

 
 

ไม่มี 
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ความเป็นไปไดท้ี�
เจา้หนา้ที�รัฐจะไม่
ดาํเนินคดีกบัผูเ้สียหาย
ต่อการกระทาํที�เป็น
เหตุทาํให้ผูเ้สียหายตก
เป็นเหยื�อของแรงงาน
บงัคบั  
 
 

- มาตรา 41 พระราชบญัญตัิ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์พ.ศ. 2551 

 

- กระทรวงพฒันาสงัคม
และความมั�นคงมนุษย ์

- สาํนกังานตาํรวจ 
- สาํนกังานอยัการสูงสุด 

-  การไม่ดาํเนินคดีกบัผูเ้สียหาย
ในฐานความผิดที�ทาํให้
ผูเ้สียหายตกเป็นเหยื�อเช่น ฐาน
เขา้เมืองโดยไม่ถูกตอ้ง การ
ปลอมหรือการใชห้นงัสือ
เดินทางปลอม  

-  พิธีสารมิไดก้าํหนดให้มีการ
หลกัการไม่ดาํเนินคดีกบั
ผูเ้สียหายในฐานความผิดที�ทาํให้
ผูเ้สียหายตกเป็นเหยื�อไวเ้ป็นการ
เฉพาะ แต่เป็นมาตรการที�แนะนาํ
ในขอ้แนะ ฉบบัที� 203 
พระราชบญัญตัิฯ ดูจะสอดคลอ้ง
กบัคาํแนะนาํที�ให้ในขอ้แนะ 

 
 

25. ในทางปฏิบตัิ 
ผูเ้สียหาย (รวมถึง
แรงงานขา้มชาติที�เป็น
ผูเ้สียหาย) ไดร้ับการ
คุม้ครองโดยไม่ถูก
ดาํเนินคดีสาํหรับการ
กระทาํที�ถูกบงัคบัหรือ
ตอ้งทาํอนัเนื�องจากการ
เป็นผูเ้สียหายจาก
แรงงานบงัคบั (เช่น 
ความผิดที�เกี�ยวกบัการ
เขา้เมืองโดยไม่ถูกตอ้ง 
การปลอมหรือถือ
หนงัสือเดินทางปลอม) 
อยา่งมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพราะเหตุใด 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ขอ้ 5 (ขอ้แนะฉบบั
ที� 203 วรรค 14) 

ความร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในกลุ่ม
ประเทศสมาชิกเพื�อ
บรรลุเป้าหมายการ
ป้องกนัและปราบปราม
แรงงานบงัคบั  
 

- มาตรา 16(4) และ 23(5) 
พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 

- พระราชบญัญตัิวิธีพิจารณาคดี
คา้มนุษย ์พ.ศ. 2559  

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
สาธารณประชาธิปไตย
ประชาชนลาววา่ดว้ยความ

- คณะกรรมการประสาน
และกาํกบัการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษย ์ 

- รัฐบาลไทย 
- กระทรวงพฒันาสงัคม

และความมั�นคงมนุษย ์
- กระทรวงแรงงาน 

ไม่มี -  แมว้า่พระราชบญัญตัิฯ มิได้
กาํหนดให้มีความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศในระหวา่งรัฐ
ภาคีไวเ้ป็นการเฉพาะแต่
บทบญัญตัิตามพระราชบญัญตัิฯ 
ไดก้าํหนดให้ประเทศไทยมีการ
ทาํให้ความร่วมมือกบัองคก์าร
ระหวา่งประเทศ 

- นอกจากนี@  ประเทศไทยไดล้งนาม
ในบนัทึกความเขา้ใจกบัรัฐบาล

26. จากประสบการณ์
ของท่าน อะไรคือขอ้
ทา้ทายหรืออุปสรรค
สาํคญัในการทาํความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื�อป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษยแ์ละแรงงาน
บงัคบั และจะ
ดาํเนินการแกไ้ข
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ร่วมมือในการต่อตา้นการคา้
มนุษยโ์ดยเฉพาะในสตรีและ
เด็ก 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
ราชอาณาจกัรกมัพชูาวา่ดว้ย
ความร่วมมือในการขจดัการคา้
มนุษยโ์ดยเฉพาะในสตรีและ
เด็ก และการช่วยเหลือ
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
วนัที� 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 

- บนัทึกความเขา้ใจระหวา่ง
รัฐบาลราชอาณาจกัรไทยและ
เมียนมาร์ว่าดว้ยความร่วมมือ
ในการต่อตา้นการคา้มนุษย์
โดยเฉพาะในสตรีและเด็ก 

- บนัทึกความเขา้ใจ COMMIT 
ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ@าโขง เพื�อ
ต่อตา้นการคา้มนุษย ์วนัที� 29 
ตุลาคม พ.ศ. 2547  

- กระทรวงการ
ต่างประเทศ 

 

ประเทศที�เป็นตน้ทางเช่น 
ประเทศลาว กมัพชูา และพม่า
เกี�ยวกบัความร่วมมือทางแรงงาน
และการต่อตา้นการคา้มนุษย ์  

-  และประเทศไทยเป็นประเทศ
หนึ�งในหกประเทศที�เป็นภาคีใน
บนัทึกความเขา้ใจอนุภูมิภาคลุ่ม
นํ@าโขง เพื�อต่อตา้นการคา้มนุษย ์
(COMMIT) 

 

อุปสรรคดงักล่าว
อยา่งไร 
 

ความร่วมมือระหวา่ง
รัฐสมาชิกกบัองคก์าร
ระหวา่งประเทศและ
องคก์ารระดบัภูมิภาค
เพื�อบรรลุเป้าหมายการ
ป้องกนัและปราบปราม
แรงงานบงัคบั 

- มาตรา 16(4) และ 23(5) 
พระราชบญัญตัิป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 
2551 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม
ในปี พ.ศ. 2558 

- คณะกรรมการ
ประสานและกาํกบัการ
ดาํเนินงานป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้
มนุษย ์ 

- มีหนา้ที�อนัรวมถึงการ
ประสานความร่วมมือกบั 
“องคก์รต่างประเทศ” เพื�อ
ป้องกนัและปราบปรามการคา้
มนุษย ์

- คณะกรรมการประสานและ
กาํกบัการดาํเนินงานป้องกนั

-   ความร่วมมือระหวา่งรัฐสมาชิก
กบัองคก์ารระหวา่งประเทศและ
องคก์ารระดบัภูมิภาคมิได้
กาํหนดเป็นเงื�อนไขตามพิธีสารฯ 
เป็นการเฉพาะ แต่เป็นมาตรการ
ที�แนะนาํตามขอ้แนะ ฉบบัที� 203 

ไม่มี 
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 และปราบปรามการคา้มนุษย ์
ตอ้งติดตามผลและรายงานการ
ปฏิบตัิการพนัธกรณีระหวา่ง
ประเทศ รวมถึงความร่วมมือ
กบั “องคก์รต่างประเทศ” ใน
เรื�องที�เกี�ยวกบัการป้องกนัและ
ปราบปรามการคา้มนุษย ์ 

พระราชบญัญตัิฯ ดูจะสอดคลอ้ง
กบัคาํแนะนาํที�ให้ในขอ้แนะ 
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ภาคผนวก l – การอภิปรายกลุ่มย่อย: รายชื7อผู้เข้าร่วม 
วนัที7 ' หน่วยงานพนัธมติรและองค์กรภาคประชาสังคม  
&.  นางพฒันา พนัธุฟัก  ผูอ้าํนวยการสาํนกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
     กระทรวงแรงงาน 
$.  นางเพียงภาพ วทิยชาํนาญกลู ที�ปรึกษาปลดักระทรวงแรงงาน 
    กระทรวงแรงงาน 
-.  นางวไิลวรรณ โกยแกว้พริ@ง นกัวชิาการแรงงานชาํนาญการอาวโุส 

สาํนกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
    กระทรวงแรงงาน 
'. นางสาวจูเลีย บอร์จิอานนี�บาโท   ที�ปรึกษาของโครงการการต่อตา้นการใชแ้รงงานในรูปแบบที�ยอมรับไม่ไดใ้น 
     อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย  
     องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ 
0.  ผูแ้ทนจากมูลนิธิเพื�อสิทธิมนุษยชนและการพฒันา 
j.  ผูแ้ทนจากสมาพนัธ์แรงงานรัฐวสิาหกิจสมัพนัธ์ 
 

วนัที7 l – การบังคบัใช้กฎหมาย  

&.  นางพฒันา พนัธุฟัก  ผูอ้าํนวยการสาํนกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
     กระทรวงแรงงาน 
$.  นางเพียงภาพ วทิยชาํนาญกลู ที�ปรึกษาปลดักระทรวงแรงงาน 
    กระทรวงแรงงาน 
-. นางสาวจูเลีย บอร์จิอานนี�บาโท   ที�ปรึกษาของโครงการการต่อตา้นการใชแ้รงงานในรูปแบบที�ยอมรับไม่ไดใ้น 
     อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย  
     องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ 
'. ผูแ้ทนจากองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ 
0.  ผูแ้ทนจากสาํนกังานอยัการสูงสุด 

j.  ผูแ้ทนจากกรมการปกครอง 

1.  ผูแ้ทนจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน 

k.  ผูแ้ทนจากกรมจดัหางาน, กระทรวงแรงงาน 

,.  ผูแ้ทนจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

&%.  ผูแ้ทนจากกองปราบปรามการคา้มนุษย ์

&&.  ผูแ้ทนจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

&$.  ผูแ้ทนจากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

&-.  ผูแ้ทนจากกองทพัเรือ 

&'. ผูแ้ทนจากกรมประมง 
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วนัที7 ) – เจ้าหน้าที7จากภาครัฐบาลและกระทรวงต่างๆ  

&.  นางพฒันา พนัธุฟัก  ผูอ้าํนวยการสาํนกัประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 
     กระทรวงแรงงาน 
$.  นางเพียงภาพ วทิยชาํนาญกลู ที�ปรึกษาปลดักระทรวงแรงงาน 
    กระทรวงแรงงาน 
-. นางสาวจูเลีย บอร์จิอานนี�บาโท   ที�ปรึกษาของโครงการการต่อตา้นการใชแ้รงงานในรูปแบบที�ยอมรับไม่ไดใ้น 
     อุตสาหกรรมการประมงและอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย  
     องคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ 
'.  ผูแ้ทนจากองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศ 
5.  ผูแ้ทนจากสาํนกังานประกนัสงัคม 

j.  ผูแ้ทนจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน, กระทรวงแรงงาน 

7.  ผูแ้ทนจากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน 

8.  ผูแ้ทนจากกระทรวงสาธารณสุข 

9.  ผูแ้ทนจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์

10.  ผูแ้ทนจากกองกฎหมาย, กระทรวงแรงงาน 

11.  ผูแ้ทนจากกองยทุธศาสตร์และแผนงาน, กระทรวงแรงงาน 

 

ภาคผนวก ) - อนุสัญญาฉบับที7 l(: อนุสัญญาว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคบั 
ที�ประชุมใหญ่องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
ซึ�งคณะประศาสน์การของสาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศไดจ้ดัใหมี้การประชุมกนัขึ@น ณ นครเจนีวา และได ้
ประชุมกนัในสมยัประชุมที�สิบสี� เมื�อวนัที�10 มิถุนายน ค.ศ. 1930 และ 
โดยไดต้กลงรับขอ้เสนอบางประการ เกี�ยวกบัการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั ซึ�งเป็นเรื�องที�หนึ�ง ของระเบียบ 
วาระการประชุมในสมยัประชุมนั@น และ 
โดยไดก้าํหนดใหข้อ้เสนอเหล่านี@อยูใ่นรูปแบบของอนุสญัญาระหวา่งประเทศ 
ไดรั้บรองอนุสญัญาต่อไปนี@  ซึ�งเรียกวา่ อนุสญัญาวา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930 เมื�อวนัที� 
ยี�สิบแปด ของเดือนมิถุนายน ของปีคริสศกัราชหนึ�งพนัเกา้ร้อยสามสิบ เพื�อการใหส้ตัยาบนัโดยรัฐสมาชิกของ 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ตามความในบทบญัญติัแห่งธรรมนูญขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 

 

มาตรา 1 
&. รัฐสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ซึ�งใหส้ตัยาบนัอนุสญัญานี@  รับจะดาํเนินการระงบัการใช ้
การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบัทุกรูปแบบ ภายในระยะเวลาที�สั@นที�สุดเท่าที�จะทาํได ้
(มาตรา & ($) และ (-) เป็นบทบญัญติัเฉพาะกาลในหว้งเวลาของการเปลี�ยนผา่นและไม่สามารถนาํมาปรับใชไ้ดอี้กต่อไป) 
 

มาตรา 2 
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&. เพื�อประโยชน์แห่งอนุสญัญานี@  ใหค้าํวา่ “การเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั” หมายความวา่ งานหรือ 
บริการทุกชนิด ซึ�งเกณฑเ์อาจากบุคคลใดๆ โดยการขู่เขญ็การลงโทษ และซึ�งบุคคลดงักล่าวนั@นมิไดส้มคัรใจที�จะทาํ 
เอง 
2. อยา่งไรก็ตาม เพื�อประโยชน์แห่งอนุสญัญานี@คาํวา่ “การเกณฑแ์รงงาน หรือแรงงานบงัคบั” ไม่ 
หมายความรวมถึง 
(ก) งานหรือบริการใดๆ ซึ�งเกณฑโ์ดยการบงัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร สาํหรับงานที�มี 
ลกัษณะเป็นการทหารอยา่งแทจัริง 
(ข) งานหรือบริการใดๆ ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งของหนา้ที�ปกติของพลเมืองที�จะตอ้งปฏิบติัในประเทศที�มีการ 
ปกครองตนเองอยา่งเตม็ที� 
(ค) งานหรือบริการใดๆ ซึ�งเกณฑจ์ากบุคคลใดๆ อนัเนื�องมาจากคาํตดัสินลงโทษของศาลยติุธรรม แต่วา่งาน 
หรือบริการดงักล่าวนี@จะตอ้งดาํเนินไปภายใตก้ารกาํกบัดูแลและควบคุมของเจา้หนา้ที�ของรัฐ และบุคคลนั@น 
มิไดถู้กจา้งหรืออยูภ่ายใตก้ารจดัการของเอกชน บริษทัหรือสมาคมใด 
(ง) งานหรือบริการใดๆ ซึ�งเกณฑใ์นกรณีฉุกเฉิน กล่าวคือ ในกรณีที�เกิดสงครามหรือภยัพิบติัหรือมีทีท่าวา่จะ 
เกิดภยัพิบติัเช่น อคัคีภยั อุทกภยั ทุพภิกขภยั แผน่ดินไหว โรคระบาดร้ายแรง การรุกรานของสตัวแ์มลง 
หรือโรคระบาดของพืชผกั และสภาพการณ์อื�นๆ ทั�วไปอนัอาจจะเป็นอนัตรายต่อการดาํรงชีพหรือความอยู ่
ดีของประชากรทั@งหมด หรือแต่เพียงบางส่วน 
(จ) บริการต่างๆ ของชุมชนขนาดเลก็ที�สมาชิกของชุมชนนั@นดาํเนินงานเพื�อประโยชน์โดยตรงของชุมชนนั@นเอง 
ซึ�งอาจถือเป็นหนา้ที�พลเมืองปกติของสมาชิกในชุมชนนั@นที�จะตอ้งปฏิบติัแต่วา่สมาชิกของชุมชนหรือ 
ผูแ้ทนโดยตรงของเขาจะตอ้งมีสิทธิที�จะไดรั้บการปรึกษาหารือถึงความจาํเป็นของการบริการเช่นวา่นั@น 

(มาตรา 3-24 เป็นบทบญัญติัเฉพาะกาลในหว้งเวลาของการเปลี�ยนผา่นและไม่สามารถนาํมาปรับใชไ้ดอี้กต่อไป) 
 

มาตรา 25 
การเรียกเกณฑแ์รงงานหรือใชแ้รงงานบงัคบัที�ผดิกฎหมาย จะตอ้งถูกลงโทษเช่นการกระทาํความผดิทาง 
อาญา และเป็นหนา้ที�ของรัฐสมาชิกที�ใหส้ตัยาบนัอนุสญัญานี@จะตอ้งทาํใหแ้น่ใจวา่ บทลงโทษตามกฎหมายนั@น 
พอเพียงอยา่งแทจ้ริงและใชบ้งัคบัอยา่งเขม็งวด 

 (บทบัญญติัสุดท้าย) 
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ภาคผนวก h  - พธีิสารประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคบั ค.ศ. 1930 (อนุสัญญาฉบับที7 l() 
การประชุมสมยัสามญัขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดมี้การประชุมกนัที�เจนีวาโดยคณะประศาสน์การของ
สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศโดยประชุมกนัในสมยัที�หนึ�งร้อยสามเมื�อวนัที� $k พฤษภาคม ค.ศ. $%&' (พ.ศ. $001) และ
ไดต้ระหนกัวา่แรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑอ์นัเป็นส่วนหนึ�งของสิทธิขั@นพื@นฐานและแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ์
ไดล้ะเมิดสิทธิมนุษยชนและศกัดิ� ศรีของผูห้ญิงและผูช้ายเด็กหญิงและเด็กชายเป็นจาํนวนลา้นคน ก่อใหเ้กิดความยากจนที�
ถาวร และขดัขวางการไดม้าซึ�งงานที�มีคุณค่าสาํหรับทุกคน และไดต้ระหนกัถึงบทบาทสาํคญัของอนุสญัญาฉบบัที� $, วา่
ดว้ยแรงงานบงัคบั ค .ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) ซึ�งต่อไปนี@จะเรียกวา่ “อนุสญัญา” และอนุสญัญาฉบบัที� &%0 วา่ดว้ยการยกเลิก
แรงงานบงัคบั ค.ศ. &,01 (พ.ศ. $0%%) ในการต่อตา้นการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์แต่ช่องวา่งในการนาํไปปฏิบติั
เรียกร้องใหมี้มาตรการต่างๆเพิ�ม และโดยระลึกถึงคาํจาํกดัความของแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑภ์ายใตม้าตรา $ ของ
อนุสญัญาครอบคลุมรูปแบบทุกรูปแบบและสิ�งที�ปรากฏของแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑแ์ละใชก้บัมนุษยทุ์กคนโดย
ปราศจากความแตกต่าง และโดยมีขอ้สงัเกตวา่ช่วงของการเปลี�ยนผา่นที�จดัใหไ้วข้องอนุสญัญาฉบบัที� ๒๙ วา่ดว้ยแรงงาน
บงัคบั ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) ไดสิ้@นสุดไปแลว้ และบทบญัญติัมาตรา & วรรค $ และ - และมาตรา - ถึง มาตรา $' ไม่
สามารถนาํมาปรับใชไ้ด ้และไดต้ระหนกัวา่เนื@อหาและรูปแบบของแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑไ์ดเ้ปลี�ยนแปลงไปและ
การคา้มนุษยโ์ดยมีจุดหมายเพื�อการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑซึ์�งอาจเกี�ยวขอ้งกบัการแสวงประโยชนท์างเพศได้
เป็นประเด็นที�เป็นความกงัวลในระดบัระหวา่งประเทศเพิ�มมากขึ@นและตอ้งการการดาําเนินการโดยเร่งด่วนเพื�อการขจดั
แรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และโดยมีขอ้สงัเกตวา่มีจาํนวนคนงานที�ถูกใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัและ
แรงงานเกณฑเ์พิ�มมากขึ@นในภาคเอกชนอนัทาําใหมี้ภาคเศรษฐกิจเฉพาะหลายภาคที�มีความเปราะบางเป็นการเฉพาะและมี
กลุ่มคนงานเฉพาะหลายกลุ่มมีความเสี�ยงที�จะกลายเป็นผูเ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์โดยเฉพาะ
แรงงานต่างดา้ว และโดยมีขอ้สงัเกตวา่การปราบปรามแรงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานอยา่งมีประสิทธิภาพทาํใหเ้กิด
ความเชื�อมั�นในการแขง่ขนัอยา่งยติุธรรมระหวา่งนายจา้งทั@งหลายเช่นเดียวกบัการคุม้ครองคนทาํงาน และโดยระลึกถึง
มาตรฐานแรงงานระหวา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�อง อนุสญัญาฉบบัที� k1 วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุม้ครองสิทธิในการรวมตวักนั ค.ศ. &,'k (พ.ศ. $',&) อนุสญัญาฉบบัที� ,k วา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวักนัและการ
ร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. &,', (พ.ศ. $',$) อนุสญัญาฉบบัที� &%% วา่ดว้ยค่าตอบแทนที�เท่าเทียมกนั ค.ศ. &,0' (พ.ศ. $',') 
อนุสญัญาฉบบัที� &&& วา่ดว้ยการเลือกปฏิบติั (การจา้งงานและอาชีพ) ค.ศ. &,0k (พ.ศ. $0%&) อนุสญัญา ฉบบัที� &-k วา่ดว้ย
อายขุั@นตํ�า ค.ศ. &,k- (พ.ศ. $0&j) อนุสญัญาฉบบัที� &k$ วา่ดว้ย การใชแ้รงงานเด็กในรูปแบบที�เลวร้ายที�สุด ค.ศ. &,,, (พ.ศ. 
$0'$) อนุสญัญาฉบบัที� ,1 วา่ดว้ยการเคลื�อนยา้ยเพื�อการจา้งงาน(แกไ้ข) ค.ศ. &,', (พ.ศ. $',$) อนุสญัญาฉบบัที� &'- วา่ดว้ย
คนงานโยกยา้ยถิ�นฐาน(บทบญัญติัเสริม) ค.ศ. &,10 (พ.ศ. $0&k) อนุสญัญา ฉบบัที� &k, วา่ดว้ยคนงานทาํงานบา้น ค.ศ. $%&& 
(พ.ศ. $00') อนุสญัญาฉบบัที� &k& วา่ดว้ยหน่วยงานจดัหางานเอกชน ค.ศ. &,,1 (พ.ศ. $0'%) อนุสญัญาฉบบัที� k& วา่ดว้ยการ
ตรวจแรงงาน ค.ศ. &,'1 (พ.ศ. $',%) อนุสญัญาฉบบัที� &$, วา่ดว้ยการตรวจแรงงาน (ภาคเกษตรกรรม) ค.ศ. &,j, (พ.ศ. 
$0&$) เช่นเดียวกบั ปฏิญญาวา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขั@นพื@นฐานในการทาํงาน ค.ศ. &,,k (พ.ศ. $0'&) และปฏิญญาวา่ดว้ย
ความยติุธรรมทางสงัคมสาํหรับโลกาภิวฒัน์ที�เป็นธรรม ค.ศ. $%%k (พ.ศ. $00&) และโดยมีขอ้สงัเกตวา่ ตราสารระหวา่ง
ประเทศอื�นๆโดยเฉพาะปฏิญญาสากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน ค.ศ. &,'k (พ.ศ. $',&) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมืองค.ศ. &,jj (พ.ศ. $0%,) กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม 
ค.ศ. &,jj (พ.ศ. $0%,) อนุสญัญาวา่ดว้ยเรื�องทาส ค.ศ. &,$j (พ.ศ. $'j,) ส่วนเสริมอนุสญัญาวา่ดว้ยการยกเลิกทาส การคา้
ทาส และองคก์รและการปฏิบติัเยี�ยงทาส ค.ศ. &,0j (พ.ศ. $',,) อนุสญัญาสหประชาชาติเกี�ยวกบัการต่อตา้นอาชญากรรม
ขา้มชาติ ค.ศ. $%%% (พ.ศ. $0'-) และพิธีสารเพื�อป้องกนั ปราบปรามและลงโทษการคา้มนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงและเด็ก ค.ศ. 
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$%%% (พ.ศ. $0'-) พิธีสารต่อตา้นการลกัลอบนาําผูโ้ยกยา้ยถิ�นฐานเขา้เมืองทางบก ทะเล และอากาศ ค.ศ. $%%% (พ.ศ. $0'-) 
อนุสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคุม้ครองคนงานที�เป็นผูโ้ยกยา้ยถิ�นฐานทุกคนรวมถึงสมาชิกในครอบครัว ค.ศ. &,,% 
(พ.ศ. $0--) อนุสญัญา ต่อตา้นการทรมาณและการประติบติัหรือการลงโทษอื�นที�โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือย ํ�ายศีกัดิ� ศรี 
ค.ศ. &,k' (พ.ศ. $0$1) อนุสญัญาเพื�อขจดัรูปแบบทุกรูปแบบของการเลือกปฏิบติัต่อสตรี ค.ศ. &,1, (พ.ศ. $0$$) และ
อนุสญัญาวา่ดว้ยสิทธิของบุคคลผูพิ้การ ค.ศ. $%%j (พ.ศ. $0',)ไดต้ดัสินใจใหก้ารรับรองพิธีสารเฉพาะเพื�อระบุถึงช่องวา่ง
ในการปฏิบติัของอนุสญัญาและย ํ@าถึงมาตรการเพื�อการป้องกนั การคุม้ครอง และการเยยีวยาเช่นการชดเชยหรือการฟื@ นฟ ู
เป็นสิ�งจาํเป็นที�จะตอ้งทาําใหก้ารปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑมี์ประสิทธิภาพและยั�งยนื ทั@งนี@ตาม
วาระที�สี�ของการประชุมสมยันี@  และไดต้ดัสินใจวา่ขอ้เสนอนี@จะใชรู้ปแบบของพิธีสารเพื�ออนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั 
ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) รับรองพิธีสารนี@ เมื�อวนัที� สิบเอด็ ของเดือนมิถุนายน ปีสองพนัสิบสี�ซึ�งอาจถูกเรียกวา่ พิธีสาร $%&' 
สาํหรับอนุสญัญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1-) 
 
มาตรา ' 
&. ในการทาํใหเ้กิดผลผกูพนัภายใตอ้นุสญัญาเพื�อปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
รัฐสมาชิกแต่ละประเทศตอ้งใชม้าตรการที�มีประสิทธิภาพเพื�อป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงาน 
เกณฑด์งักล่าว เพื�อใหก้ารคุม้ครองและการเขา้ถึงการเยยีวยาที�มีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น การชดเชย 
ต่อผูเ้สียหาย และการลงโทษผูก้ระทาํผิดเกี�ยวกบัการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
$. รัฐสมาชิกแต่ละประเทศตอ้งพฒันานโยบายและแผนปฏิบติัการระดบัชาติเพื�อการปราบปรามแรงงานบงัคบัและแรงงาน
เกณฑอ์ยา่งมีประสิทธิภาพและยั�งยนืโดยการปรึกษาหารือกบัองคก์รนายจา้งและ 
องคก์รลูกจา้ง ซึ�งตอ้งมีการดาํเนินการอยา่งเป็นระบบโดยหน่วยงานผูท้รงอาํนาจและสอดประสานกบัองคก์ร 
นายจา้งและองคก์รลูกจา้งเช่นเดียวกบัองคก์ร อื�นๆที�เกี�ยวขอ้งตามความเหมาะสม 
-. คาําจาํากดัความของแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑที์�มีอยูใ่นอนุสญัญาไดถู้กนาํมายนืยนัใหม่ และดว้ยเหตนีุ@  มาตรการที�
เอ่ยอา้งถึงในพิธีสารนี@ตอ้งรวมการดาําเนินการเฉพาะเพื�อการต่อตา้นการคา้มนุษยเ์พื�อ 
การใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
 

มาตรา l 
มาตรการที�ใชใ้นการป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑต์อ้งรวมถึง 
(ก) การใหก้ารศึกษาและการใหข้อ้มูลประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูที้�อยูใ่นกลุ่มเสี�ยง เพื�อที�จะป้องกนัการ 
ตกเป็นผูเ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑ;์ 
(ข) การใหก้ารศึกษาและการใหข้อ้มูลนายจา้งเพื�อป้องกนัการเขา้ไปมีส่วนในการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ;์ 
(ค) การดาํเนินความพยายามเพื�อใหม้ั�นใจวา่: 
(&) มีกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกบัการป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑ ์รวมถึงกฎหมายแรงงาน 
ที�ครอบคลุมรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมาย ที�นาํไปใชก้บัแรงงานทุกคนและทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ 
($) มีการเสริมสร้างความเขม้แขง็ในเรื�องบริการการตรวจแรงงานและบริการอื�นที�รับผดิชอบในการนาํ 
กฎหมายนี@ไปปฏิบติั 
(ง) การคุม้ครองคนทาํงานซึ�งใชบ้ริการจดัหางานและการบรรจุเขา้ทาํงานโดยเฉพาะอยา่งยิ�งแรงงานโยกยา้ย 
ถิ�นฐาน ต่อการกระทาํละเมิดและการฉอ้โกงทั@งหลาย 
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(จ) มีการใหก้ารสนบัสนุนอยา่งเตม็กาําลงัเพื�อป้องกนัและดาํเนินการต่อความเสี�ยงที�จะเป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ์
ทั@งจากภาครัฐและภาคเอกชน และ 
(ฉ) มีการจดัการกบัปัญหาที�เป็นรากเหงา้และปัจจยัเสี�ยงต่อการเป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
 

มาตรา ) 
รัฐสมาชิกแต่ละรัฐตอ้งใชม้าตรการที�มีประสิทธิภาพในการคดัแยก การปล่อยตวั การคุม้ครอง การฟื@ นฟใูหผู้เ้สียหายทุกคน
กลบัคืนสู่สภาพปกติจากการถูกใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑร์วมถึงการจดัใหมี้การช่วยเหลือและการสนบัสนุน
ในรูปแบบต่างๆ 
 

มาตรา h 
&. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐตอ้งทาํใหเ้กิดความมั�นใจวา่ผูเ้สียหายทุกคนที�ถูกใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑมี์การเขา้ถึง
การเยยีวยาที�มีประสิทธิภาพ เช่นการชดเชย ตามความเหมาะสมโดยไม่ไดค้าํานึงถึงการปรากฏอยู ่หรือสถานะทางกฎหมาย
ในอาณาเขตแห่งชาตินั@น 
$. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐตอ้งใชม้าตรการต่างๆที�มีประสิทธิภาพตามความจาํเป็นเพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่หน่วยงานผูท้รง
อาํนาจต่างๆไม่มีสิทธิในการดาําเนินคดีหรือกาําหนดบทลงโทษตอ่ผูเ้สียหายจากการถูกใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัหรือแรงงาน
เกณฑอ์นัเนื�องจากการเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมที�ผิดกฎหมายซึ�งพวกเขาถูกบงัคบัใหก้ระทาํอนัเป็นผลโดยตรงจากการถูก
บงัคบัใชแ้รงงานหรือเกณฑแ์รงงาน ทั@งนี@  ตามหลกัการพื@นฐานของระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกนั@น 
 

มาตรา n 
รัฐสมาชิกตอ้งร่วมมือกนัเพื�อทาํใหม้ั�นใจวา่มีการป้องกนัและการขจดัรูปแบบต่างๆของการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงาน
เกณฑ ์
 

มาตรา v 
มาตรการต่างๆที�นาํามาปรับใชก้บัพิธีสารและอนุสญัญา ตอ้งถูกกาํหนดไวโ้ดยกฎหมายและกฎระเบียบ แห่งชาติ หรือโดย
หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ ภายหลงัมีการปรึกษาหารือกบัองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้งที�เกี�ยวขอ้ง 
 

มาตรา o 
บทบญัญติัวา่ดว้ยการเปลี�ยนผา่นของมาตรา & วรรค $ และวรรค - และมาตรา - ถึงมาตรา $' ของอนุสญัญาตอ้งถูกลบออก 
 

มาตรา 8 
1. รัฐสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ อาจใหส้ตัยาบนัพิธีสารนี@ ในเวลาเดียวกบั หรือภายหลงัการใหส้ตัยาบนั
อนุสญัญา โดยแจง้ใหผู้อ้าํนวยการใหญ่สาํนกัแรงงานระหวา่งประเทศทราบเพื�อการจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการ  
2. พิธีสารนี@ ใหมี้ผลใชบ้งัคบัเมื�อพน้สิบสองเดือน นบัแต่วนัที�การใหส้ตัยาบนัของรัฐสมาชิกจาํนวน 2 รัฐ ไดรั้บการจด
ทะเบียนไวก้บัผูอ้าํนวยการใหญ่แลว้ หลงัจากนั@นใหพิ้ธีสารฉบบันี@ มีผลใชบ้งัคบักบัรัฐสมาชิกใดๆ เมื�อพน้สิบสองเดือนนบั
แต่วนัที�การใหส้ตัยาบนัของตนไดรั้บการจดทะเบียนแลว้  และอนุสญัญาจะผกูพนัรัฐสมาชิกในบทบญัญติัมาตรา 1 -7 ของ
พิธีสารนี@  
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มาตรา 9 
1. รัฐสมาชิกซึ�งไดใ้หส้ตัยาบนัพิธีสารฉบบันี@อาจบอกเลิกการใหส้ตัยาบนัได ้ในเวลาใดที�มีการเปิดใหบ้อกเลิกการให้
สตัยาบนัอนุสญัญาตามบทบญัญติัมาตรา 30 โดนแจง้ต่อผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศเพื�อการจด
ทะเบียน  
2. การบอกเลิกการใหส้ตัยาบนัอนุสญัญาตามบทบญัญติัมาตรา 30 หรือ32 จะเป็นการบอกเลิกการใหส้ตัาบนัพิธีสารโดยผล
ของกฎหมาย  
3. การบอกเลิกการใหส้ตัยาบนัใดๆตามวรรค 1 หรือ วรรค 2 ของมาตรานี@จะไม่มีผลบงัคบัจนครบ 1 ปี ภายหลงัวนัทีมีการ
จดทะเบียน 
 
มาตรา 10 
1. ผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกัแรงงานระหวา่งประเทศจะตอ้งแจง้ใหทุ้กรัฐสมาชิกขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศทราบ
เกี�ยวกบัการจดทะเบียนการใหส้ตัยาบนั การประกาศ และการบอกเลิกการใหส้ตัยาบนัทั@งปวงที�รัฐสมาชิกขององคก์าร
แรงงานระหวา่งประเทศไดแ้จง้ตอ่ผูอ้าํนวยการใหญ่  
2. ในการแจง้ใหรั้ฐสมาชิกทราบเกี�ยวกบัการจดทะเบียนการใหส้ตัยาบนัครั@ งที�สอง ผูอ้าํนวยการใหญ่ตอ้งแจง้ใหรั้ฐสมาชิก
อื�นทราบถึงวนัที�พิธีสารฉบบันี@ มีผลบงัคบัใชด้ว้ย 
 
มาตรา 11 
ผูอ้าํนวยการใหญ่สาํนกัแรงงานระหวา่งประเทศจะตอ้งแจง้ใหเ้ลขาธิการสหประชาชาติทรายเกี�ยวกบัการจดทะเบียนตาม
บทบญัญติัมาตรา 102 ของกฎบตัรสหประชาชาติ โดยใหร้ายละเอียดทั@งหมดของการใหส้ตัยาบนั การประกาศ และการบอก
เลิกทั@งหลายที�มีการจดทะเบียนโดยผูอ้าํนวยการใหญ่ 
 
มาตรา 12 
ตวับทพิธีสารฉบบันี@ทั@งที�เป็นภาษาองักฤษและภาษาฝรั�งเศสมีผลบงัคบัเท่าเทียมกนั 
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ภาคผนวก n – ข้อแนะว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมสําหรับการปราบปรามการใช้แรงงานบังคบัอย่างมปีระสิทธิภาพ ค.ศ. l*'h  
การประชุมสมยัสามญัขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดมี้การประชุมกนัที�เจนีวาโดยคณะประศาสน์การของ
สาํนกังานแรงงานระหวา่งประเทศโดยประชุมกนัในสมยัที�หนึ�งร้อยสามเมื�อวนัที� $k พฤษภาคม ค.ศ. $%&' (พ.ศ. $001) และ
ไดมี้การรับรองพิธีสาร ค.ศ. $%&' ตามอนุสญัญาแรงงานบงัคบั ค.ศ. $'1- ซึ�งต่อไปนี@จะเรียกวา่ “พิธีสาร” และไดพิ้จารณาถึง
การรับรองขอ้เสนอเฉพาะเพื�อจดัการกบัปัญหาช่องวา่งในการนาํไปปฏิบติัตามอนุสญัญาฉบบัที� $, วา่ดว้ยแรงงานบงัคบั 
ค.ศ. &,-% (พ.ศ. $'1%)ซึ�งต่อไปนี@จะเรียกวา่ “อนุสญัญา” และไดย้นืยนัใหม่ถึงมาตรการในการป้องกนั การคุม้ครอง และการ
เยยีวยา เช่น การชดเชยและการฟื@ นฟ ูเป็นสิ�งจาํเป็นที�จะตอ้งทาํใหเ้กิดการปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ์
อยา่งย ั�งยนืและมีประสิทธิภาพซึ�งดาํเนินตามวาระที� สี�ของสมยัประชุม และไดมี้การตดัสินใจวา่ขอ้เสนอนี@จะตอ้งเป็น
รูปแบบของขอ้แนะซึ�งเสริมอนุสญัญา และของพิธีสารรับรองขอ้แนะดงัต่อไปนี@ เมื�อวนัที�สิบเอด็ของเดือนมิถุนายน ปีสอง
พนัสิบสี�ซึ�งอาจถูกเรียกวา่ ขอ้แนะวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั(ส่วนเสริม) ค.ศ. $%&' (พ.ศ. $0'1) 
&. รัฐสมาชิกควรสร้างหรือเสริมสร้างใหเ้กิดความเขม้แขง็ โดยการปรึกษาหารือร่วมกบัองคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้ง 
รวมถึงกลุ่มอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งตามที�จาํเป็นในเรื�อง: 
(&) นโยบายและแผนปฏิบติัการระดบัชาติพร้อมทั@งมาตรการตามเวลาที�กาํหนดโดยใชว้ธีิการที�คาํนึงถึงเรื�องเพศสภาวะ และ
เรื�องเด็กเพื�อใหเ้กิดมีการปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑใ์นทุกรูปแบบอยา่งมีประสิทธิภาพและยั�งยนื
โดยการป้องกนั การคุม้ครองผูเ้สียหายและการเขา้ถึงการเยยีวยา เช่น การชดเชยใหแ้ก่ผูเ้สียหายและการลงโทษผูก้ระทาํผิด 
($) หน่วยงานผูท้รงอาํนาจ เช่น พนกังานตรวจแรงงาน ฝ่ายตุลาการและองคร์ะดบัชาติต่างๆหรือกลไกในเชิงสถาบนัอื�นๆซึ�ง
เกี�ยวขอ้งกบัแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑเ์พื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่การพฒันาการประสานงาน การปฏิบติั การติดตามผล
และการประเมินผลนโยบายและแผนปฏิบติัการระดบัชาติ 
$. (&) รัฐสมาชิกควรจดัเก็บ วเิคราะห์และใหมี้ขอ้มูลทั@งทางสถิติและขอ้มูลในรายละเอียดที�สามารถใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยแยก
ตามเพศ อาย ุและลกัษณะอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ทั@งนี@ใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติและขอบเขตของแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑซึ์�ง
สามารถใชป้ระเมินความกา้วหนา้ในการดาํเนินการได ้
($) สิทธิส่วนบุคคล โดยคาํนึงวา่ตอ้งมีการเคารพขอ้มูลส่วนบุคคล 
 

การป้องกนั 
-. รัฐสมาชิกควรใชม้าตรการป้องกนัซึ�งรวมถึง 
(&) การเคารพ การส่งเสริม และการตระหนกัถึงหลกัการและสิทธิขั@นพื@นฐานในการทาํางาน 
($) การส่งเสริมเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองเพื�อใหค้นงานที�มีอยูใ่นภาวะที� 
เสี�ยงสามารถเขา้ร่วมองคก์รของคนงานได ้
(-) แผนงานเพื�อต่อตา้นการเลือกปฏิบติัที�เพิ�มความเสี�ยงในการเป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
(') ริเริ�มจดัการกบัปัญหาแรงงานเด็กและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาสาํหรับเด็กทั@งเด็กหญิงและเด็กชาย เพื�อเป็นเครื�อง
ป้องกนัไม่ใหเ้ด็กกลายเป็นเหยื�อของการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
(0) การดาํเนินงานเป็นขั@นตอนเพื�อเป็นการตระหนกัถึงพิธีสารและอนุสญัญา 
'. รัฐสมาชิกควรใชม้าตรการป้องกนัอยา่งมีประสิทธิภาพที�สุดโดยพิจารณาถึงสถานการณ์ของ 
ประเทศตน เช่น 
(&) มีการจดัการกบัปัญหาที�เป็นรากเหงา้และปัจจยัเสี�ยงต่อการเป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
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($) การรณรงคก์ารสร้างความตระหนกัรู้ในกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะสาํหรับกลุ่มที�มีความเสี�ยงสูงที�จะตกเป็นผูเ้สียหายของ
การใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์เพื�อบอกใหพ้วกเขาทราบนอกเหนือจากเรื�องอื�นๆ คือเรื�องวธีิการคุม้ครองตนเองจาก
การถูกจา้งงานที�มีการล่วงละเมิดหรือถูกฉอ้โกง รวมถึงการปฏิบติัต่างๆในการจา้งงาน สิทธิ และความรับผิดชอบของ
คนงานการขอรับความช่วยเหลือเมื�อจาํเป็น 
(-) การรณรงคก์ารสร้างความตระหนกัรู้ในกลุ่มเป้าหมายโดยคาํานึงถึงการลงโทษการล่วงละเมิดการหา้มการใชแ้รงงาน
บงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
(') แผนงานฝึกทกัษะสาํหรับกลุ่มคนที�มีความเสี�ยงเพื�อเพิ�มโอกาสในการจา้งงานและรายไดร้วมทั@งเพิ�มศกัยภาพ 
(0) ขั@นตอนต่างๆที�ใหเ้กิดความมั�นใจวา่กฎหมาย กฎ ระเบียบแห่งชาติเกี�ยวกบัความสมัพนัธ์ในการจา้งงานที�มีความ
ครอบคลุมในทุกภาคส่วนนั@นไดมี้การบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งเกี�ยวกบัเงื�อนไขและขอ้กาํหนดใน
การทาํงานควรระบุไวใ้หเ้ป็นที�เขา้ใจง่าย เหมาะสม ตรวจสอบไดใ้นสญัญาจา้งแรงงานที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยเป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบแห่งชาติหรือขอ้ตกลงร่วม 
(j) การประกนัสงัคมพื@นฐานไดป้ระกอบเขา้เป็นส่วนหนึ�งของการคุม้ครองทางสงัคมระดบัชาติดงัที�กาํหนดไวใ้นขอ้แนะ
ฉบบัที� $%$ วา่ดว้ยการคุม้ครองทางสงัคม ค.ศ. $%&$ (พ.ศ. $000) ทั@งนี@  เพื�อลดความเสี�ยงที�จะตกเป็นแรงงานบงัคบัหรือ
แรงงานเกณฑ ์
(1) การปฐมนิเทศและขอ้มูลก่อนการเดินทางออกนอกประเทศและเมื�อเดินทางถึงประเทศเป้าหมายของแรงงานโยกยา้ยถิ�น
ฐานเพื�อใหแ้รงงานเหล่านี@ไดมี้การเตรียมตวัที�จะทาํงานและอยูอ่าศยัในต่างแดนเพื�อสร้างความตระหนกัรู้และความเขา้ใจที�ดี
ขึ@นเกี�ยวกบัสถานการณ์การคา้มนุษยเ์พื�อการบงัคบัใชแ้รงงาน 
(k) นโยบายการจา้งงานและการโยกยา้ยถิ�นฐานแรงงานที�สอคลอ้งกนัโดยคาํนึงถึงความเสี�ยงที�แรงงานโยกยา้ยถิ�นฐานบาง
กลุ่มตอ้งเผชิญรวมถึงกลุ่มอื�นที�ตกอยูใ่นสถานการณ์พิเศษ และระบุถึงโอกาสต่างๆ ที�อาจเป็นผลใหเ้กิดสถานการณ์การ
บงัคบัใชแ้รงงาน 
(,) ส่งเสริมความพยายามที�สอดประสานกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้งกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในประเทศอื�นๆ
เพื�ออาํนวยความสะดวกในการโยกยา้ยถิ�นฐานอยา่งปลอดภยัและเป็นไปตามปกติ เพื�อป้องกนัการคา้มนุษย ์รวมทั@งความ
พยายามในการออกกฎหมาย การออกใบอนุญาต และการติดตามเฝ้าระวงั ผูจ้ดัหางานและหน่วยงานจดัหางาน และขจดัการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจดัหางานจากคนงานเพื�อป้องกนัเรื�องการเป็นแรงงานขดัหนี@  และรูปแบบอื�นๆของการบีบบงัคบั 
และ 
(&%) ในการทาํใหเ้กิดผลผกูพนัภายใตอ้นุสญัญาเพื�อปราบปรามการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์รัฐสมาชิกควรจดัให้
มีแนวทางและการสนบัสนุนแก่นายจา้งและธุรกิจใหใ้ชม้าตรการที�มีประสิทธิภาพในการแยกแยะ ป้องกนั บรรเทาและ
พิจารณาถึงวธีิการที�พวกเขาจะระบุความเสี�ยงของแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑใ์นสถานที�ดาําเนินธุรกิจ หรือในการผลิต
การบริการ หรือการปฏิบติัการที�พวกเขาอาจเขา้ไปเกี�ยวขอ้งโดยตรง 
 

การคุ้มครอง 
0. (&) ควรมีการดาําเนินความพยายามตามเป้าหมายเพื�อแยกแยะและปล่อยตวัแรงงานบงัคบัหรือ 
แรงงานเกณฑ ์
($) ควรมีการจดัมาตรการคุม้ครองใหแ้ก่ผูเ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์บนพื@นฐานที�วา่พวกเขามี
ความยนิยอม มาตรการเหล่านี@ไม่ควรจดัทาํอยา่งมีเงื�อนไขภายใตค้วามสมคัรใจของผูเ้สียหายที�จะร่วมมือในการดาํเนิน
กระบวนการทางอาญาหรือกระบวนการอื�นๆ 
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(-) ขั@นตอนต่างๆอาจถูกนาํมาใชเ้พื�อสนบัสนุนใหเ้กิดความร่วมมือของผูเ้สียหายในการคดัแยกและการลงโทษผูก้ระทาําผิด 
j. รัฐสมาชิกควรยอมรับบทบาทและศกัยภาพขององคก์รของคนงานและองคก์รอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อสนบัสนุนและช่วยเหลือ
ผูเ้สียหายจากการถูกใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
1. รัฐสมาชิกควรใชม้าตรการที�จาําเป็นเพื�อใหเ้กิดความมั�นใจวา่หน่วยงานผูท้รงอาํนาจมีสิทธิที�จะไม่ดาํเนินคดี หรือกาํหนด
บทลงโทษต่อผูเ้สียหายจากการถูกใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑใ์นการที�พวกเขาเขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบักิจกรรมที�ผิด
กฎหมายที�พวกเขาถูกบงัคบัใหก้ระทาํอนัเป็นผลโดยตรงจากการถูกบงัคบัใชแ้รงงานหรือการเกณฑแ์รงงานทั@งนี@ เป็นไปตาม
หลกัการพื@นฐานของระบบกฎหมายของรัฐสมาชิกนั@นๆ 
k. รัฐสมาชิกควรมีมาตรการเพื�อขจดัการกระทาําที�ล่วงละเมิดและเป็นการฉอ้โกงจากบริการจดัหางาน 
และการบรรจุเขา้ทาํงาน เช่น 
(&) การขจดัการเก็บค่าธรรมเนียมการจดัหางานจากคนงาน 
($) การกาําหนดใหมี้สญัญาที�โปร่งใสที�สามารถอธิบายเงื�อนไขของการจา้งงานและสภาพการทาํงาน 
(-) มีการสร้างกลไกการร้องทุกขที์�เพียงพอและเขา้ถึงได ้
(') มีการกาําหนดบทลงโทษที�เพียงพอ 
(0) มีการออกกฎหมายและการออกใบอนุญาตสาํหรับบริการเหล่านี@  
,. รัฐสมาชิกควรมีมาตรการคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพที�สุดเพื�อใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้สียหายทั@งหมดในการ
ช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงทีและการฟื@ นฟใูนระยะยาว ทั@งนี@  พิจารณาตามสถานการณ์ในประเทศ เช่น 
(&) มีความพยายามตามสมควรในการคุม้ครองความปลอดภยัของผูเ้สียหายที�เป็นแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเกณฑแ์ละ
ครอบครัวรวมถึงพยานตามความหมาะสม รวมถึงการคุม้ครองจากการข่มขู ่การแกแ้คน้ในกรณีที�ไดใ้หค้วามร่วมมือใน
กระบวนการทางกฎหมาย 
($) การใหที้�พกัพิงอยา่งพอเพียงและเหมาะสม 
(-) การรักษาพยาบาลรวมถึง ความช่วยเหลือทางสภาพจิตใจและทางร่างกายรวมถึงการจดัใหมี้มาตรการฟื@ นฟเูป็นกรณีพิเศษ
สาําหรับผูเ้สียหายหรือแรงงานเกณฑร์วมทั@งผูที้�ถูกกระทาํความรุนแรงทางเพศ 
(') การช่วยเหลือทางวตัถุ 
(0) การคุม้ครองความเป็นส่วนตวัและอตัลกัษณ์ 
(j) การช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงการจา้งงาน โอกาสทางการศึกษาและการฝึกอบรม 
&%. มาตรการเพื�อการคุม้ครองสาํหรับเด็กที�ถูกบงัคบัและเกณฑแ์รงงานควรคาํนึงถึงความตอ้งการพิเศษและประโยชน์ที�ดี
ที�สุดของเด็ก ใหเ้ป็นไปตามการคุม้ครองซึ�งกาํหนดไวใ้นอนุสญัญาวา่ดว้ยรูปแบบที�เลวร้ายของการใชแ้รงงานเด็ก ค.ศ. &,,, 
(พ.ศ. $0'$) และควรรวมถึง 
(&) การเขา้ถึงการศึกษาของเด็กหญิงและเด็กชาย 
($) การตั@งผูป้กครองหรือผูแ้ทนคนอื�นๆตามความเหมาะสม 
(-) เมื�อไม่มีความชดัเจนเรื�องอายขุองบุคคล แต่มีเหตุผลที�เชื�อไดว้า่เขาหรือเธออายนุอ้ยกวา่ &k ปี  
การสนันิษฐานวา่เป็นผูเ้ยาว ์การรอการตรวจสอบอาย ุ
(') ความพยายามใหเ้ด็กกลบัคืนสู่ครอบครัว เมื�อเป็นกรณีที�เป็นประโยชน์สูงสุดของเด็กควรจดัใหมี้การดูแลโดยคาํานึงถึง
พื@นฐานทางครอบครัว 
&&. รัฐสมาชิกควรมีมาตรการคุม้ครองอยา่งมีประสิทธิภาพที�สุดสาําหรับแรงงานโยกยา้ยถิ�นฐานเกี�ยวเนื�องกบัแรงงานบงัคบั
และแรงงานเกณฑโ์ดยไม่คาํนึงถึงสถานะทางกฎหมายในเขตแดนประเทศนั@น ทั@งนี@ พิจารณาตามสถานการณ์ในประเทศ โดย
ควรรวมถึง: 
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(&) บทบญัญติัเกี�ยวกบัช่วงเวลาการฟื@ นฟสูู่สภาพปกติและการพิจารณาไตร่ตรองเพื�อที�จะอนุญาตใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งมีการ
ตดัสินใจเกี�ยวกบัมาตรการการคุม้ครองและการเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการทางกฎหมายในช่วงที�บุคคลนั@นจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูใ่นดินแดนของรัฐสมาชิกที�เกี�ยวขอ้งเมื�อมีเหตุผลที�อาจเชื�อไดว้า่บุคคลนั@นเป็นผูเ้สียหายจากการใช้
แรงงานบงัคบัหรือการเกณฑแ์รงงาน 
($) บทบญัญติัที�อนุญาตใหเ้ป็นพลเมืองถาวรหรือชั�วคราวและการเขา้สู่ตลาดแรงงาน ตามความเหมาะสม 
(-) การอาํนวยความสะดวกในเรื�องการกลบัคืนสู่ประเทศตน้ทางอยา่งปลอดภยัและโดยเป็นไปตามความสมคัรใจ 
 

การชดเชยและเข้าถึงกระบวนการยุตธิรรม 
&$. รัฐสมาชิกควรใชม้าตรการเพื�อสร้างความมั�นใจวา่ผูเ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบัหรือการเกณฑแ์รงงานทุกคนมีการ
เขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมและการเยยีวยาอื�นอยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสม เช่น การชดเชยความเสียหายที�เป็นเรื�อง
เฉพาะตวัและความเสียหายที�ไม่ใช่สิ�งของ รวมถึง: 
(&) การจดัใหผู้เ้สียหายทุกคนมีการเขา้ถึงศาล อนุญาโตตุลาการ และกลไกการแกไ้ขปัญหาอื�นโดยตนเองหรือผูแ้ทน เพื�อ
เรียกร้องการเยยีวยา เช่นการชดเชยและค่าเสียหาย ทั@งนี@ เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและแนวปฏิบติัแห่งชาติ 
($) สร้างความมั�นใจวา่ผูเ้สียหายสามารถใชสิ้ทธิเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งการชดเชยและค่าเสียหายจากผูก้ระทาํผิดรวมถึงค่าจา้งคา้ง
จ่ายและเงินสมทบตามกฏหมายในเรื�องสิทธิประโยชน์การประกนัสงัคม 
(-) ทาํใหม้ั�นใจถึงการเขา้ถึงแผนงานการชดเชยที�มีอยู ่
(') การจดัใหมี้ขอ้มูลและคาํแนะนาํโดยคาํนึงถึงสิทธิตามกฎหมายของผูเ้สียหายและบริการที�มีอยูใ่นภาษาที�พวกเขาเขา้ใจได ้
เช่นเดียวกบัเรื�องการช่วยเหลือทางดา้นกฎหมาย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจะตอ้งไม่มีค่าบริการ 
(0) การจดัใหผู้เ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงานทุกคนในรัฐสมาชิกทั@งที�เป็นคนในชาติและหรือชาติ
อื�นสามารถติดตามการบริหารจดัการ การเยยีวยาทางแพง่และทางอาญาในประเทศสมาชิกที�เกี�ยวขอ้ง โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่
พวกเขาจะปรากฏตวัอยูห่รือมีสถานภาพทางกฎหมายในดินแดนแห่งชาตินั@น ภายใตข้อ้กาํหนดตามกระบวนการที�ไม่ยุง่ยาก 
ตามความเหมาะสม 
 

การบังคบัใช้ 
&-. รัฐสมาชิกควรมีการปฏิบติัเพื�อเสริมสร้างความเขม้แขง็ในการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบียบแห่งชาติและมาตรการ
อื�นๆ รวมถึง 
(&) การใหอ้าํนาจตามความจาํเป็น การจดัใหมี้ทรัพยากรที�จาํเป็นและการฝึกอบรมแก่กิจการตรวจแรงงานและหน่วยงานผู ้
ทรงอาํนาจและองคก์รอื�นๆที�เกี�ยวขอ้งเพื�อใหพ้วกเขามีการบงัคบัใชก้ฎหมายและร่วมมือกบัหน่วยงานอื�นที�เกี�ยวขอ้งเพื�อการ
ป้องกนัและการคุม้ครองผูเ้สียหายจากการใชแ้รงงานบงัคบัและการเกณฑแ์รงงาน 
($) การใหมี้บทกาํหนดโทษ นอกเหนือไปจากการรับโทษทางอาญา เช่น การยดึผลกาํไรจากการใชแ้รงงานบงัคบัและการ
เกณฑแ์รงงานและทรัพยสิ์นอื�นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบแห่งชาติ 
(-) การสร้างความมั�นใจวา่บุคคลตามกฎหมายตอ้งรับผิดชอบต่อการละเมิดการหา้มการใชแ้รงงานบงัคบัและ 
แรงงานเกณฑโ์ดยการปรับใชม้าตรา $0 ของอนุสญัญาและขอ้ (ข) ขา้งตน้ 
(') การเสริมสร้างความพยายามในการคดัแยกเหยื�อ รวมทั@งการพฒันาตวัชี@วดัเกี�ยวกบัแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ์
เพื�อใหพ้นกังานตรวจแรงงาน ตาํรวจ อยัการ นายจา้ง องคก์รนายจา้งและองคก์รลูกจา้ง องคก์รพฒันาเอกชน และผูป้ฏิบติั
อื�นๆที�เกี�ยวขอ้งไดน้าํไปใช ้
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ความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
&'. ควรสร้างเสริมความร่วมมือระหวา่งประเทศใหเ้ขม้แขง็ระหวา่งรัฐสมาชิกและองคก์รระหวา่งประเทศที�เกี�ยวขอ้งซึ�งจะ
ช่วยในการปราบปรามแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑซึ์�งกนัและกนัโดยรวมถึง 
(&) การเสริมสร้างความร่วมมือกนัระหวา่งประเทศองคก์รที�บงัคบัใชก้ฎหมายแรงงานเพื�อเพิ�มการ 
บงัคบัใชก้ฎหมายอาญา 
($) รวบรวมสรรพกาํลงัสาํหรับแผนงานปฏิบติัการระดบัชาติและความร่วมมือและความช่วยเหลือ 
ทางวชิาการระหวา่งประเทศ 
(-) ความช่วยเหลือร่วมกนัทางกฎหมาย 
(') ความช่วยเหลือร่วมกนัทางวชิาการรวมถึงการแลกเปลี�ยนขอ้มูลและการแบ่งปันแนว 
ปฏิบติัที�ดีและการเรียนรู้ในการตอ่ตา้นแรงงานบงัคบัและแรงงานเกณฑ ์
------------------------- 
ที�มา: http://ils.labour.go.th/images/stories/rec.pdf  

สาํนกัพฒันามาตรฐานแรงงาน 
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 

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 Anti-

Trafficking 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 
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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 
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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. 

 


