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สาระส าคญัใน TIP Report 2021

ไม่ปฏบิตัิตาม

มาตรฐานขัน้ต า่

แต่มีความ

พยายามอย่างมี

นยัส าคญั

ไม่แสดงใหเ้หน็

ถงึความพยายาม

โดยรวมที่

เพิ่มข้ึนเม่ือเทียบ

กบัปี 62

ขอ้เสนอแนะ

ส าคญัต่อการ

ด าเนินงานของ

ประเทศไทย

5 ขอ้ 9 ขอ้ 15 ขอ้



เหตผุลที่ลดระดบั 9 ขอ้ : คา้มนุษยด์า้นแรงงาน 4 ขอ้

◦ สอบสวนคดีคา้มนุษยแ์ละด าเนินคดีกบัผูต้อ้งสงสยัลดลง

◦ ตดัสนิลงโทษผูค้า้มนุษยน์อ้ยลง

◦ มีรายงานอย่างแพร่หลายว่าพบแรงงานบงัคบัอยู่ในกลุม่ของแรงงานขา้มชาตใินหลายอตุสาหกรรมของประเทศไทย แต่ระบตุวัผูเ้สยีหายจาก

การคา้มนุษยด์า้นแรงงานไดจ้ านวนนอ้ยเม่ือเทยีบกบัขอบเขตของปญัหา

◦ เจา้หนา้ที่ขาดความเขา้ใจเรื่องการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน

◦ ขาดขัน้ตอนการปฏบิตัทิี่เป็นมาตรฐานส าหรบัผูต้รวจแรงงานในการสง่ต่อคดีที่อาจเกดิข้ึนไปยงัหน่วยงานบงัคบัใชก้ฎหมาย

◦ ไม่มีการรายงานระบตุวัผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษยด์า้นแรงงานที่เกดิจากการตรวจเรอืประมงที่ท่าเรอื

◦ การจดับรกิารดูแลผูเ้สยีหายมีไม่เพยีงพอ

◦ ผูเ้สยีหายบางรายในสถานคุม้ครองของรฐัขาดอสิระในการเคลื่อนไหว

◦ เจา้หนา้ที่ของรฐัทจุรติและเกี่ยวขอ้งกบัขบวนการคา้มนุษย ์และมีการลงโทษ 5 ราย





International Labour Organization

อนุสญัญาฉบบัที่ 29 ว่าดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรอืแรงงานบงัคบั ค.ศ. 1930

และพธิีสารประกอบอนุสญัญา ค.ศ. 2014 (ฉบบัที่ 203)

ไทยไม่มีกฎหมายเกี่ยวกบัการกระท าความผิดฐานใชแ้รงงานบงัคบั 

ซ่ึงเป็นการกระท าความผิดที่ไม่เขา้ข่ายคา้มนุษยไ์วอ้ยา่งชดัเจน

ไทยเป็นประเทศที่มีความเสีย่งที่จะที่ไม่ใหค้วามร่วมมือ (possibility of identifying as 

non-cooperating country) 

หรอืใบเหลอืงภายใตก้ฎ IUU Fishing

ไทยถกูจดัอนัดบัรายงานการคา้มนุษยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิาในระดบั Tier 3

ตามกฎหมาย TVPA

ความเป็นมาและความส าคญัของปญัหา (1)



กระทรวงแรงงานท าอะไรไปบา้งกบัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน ?

ผลดี
ภาพลกัษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
ยกระดบัมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
ขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการส่งออกสินค้าท่ีใช้
แรงงานเป็นปัจจัยส าคัญในการผลิต โดยเฉพาะใน
อตุสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลของประเทศไทยจากกรณี
ท่ีถกูพาดพิงว่ามีการใช้แรงงานบงัคบั

รฐับาลไทย โดย รมว.รง. พลต ารวจเอก อดลุย ์แสงสงิแกว้ ไดใ้หส้ตัยาบนัพธิีสารฯ 

เม่ือวนัที่ 2-8 มิถนุายน 2561  ณ ILO กรุงเจนีวา สวิสเซอรแ์ลนด์1
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กระทรวงแรงงานท าอะไรไปบา้งกบัปญัหาการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน ?

ผลกัดนัใหม้ีการออกกฎหมายว่าดว้ยการบงัคบัใชแ้รงงาน

พระราชก าหนดแกไ้ขเพิ่มเติมพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์

พ.ศ. 2551 พ.ศ.2562

2

นิยาม ขอบเขตการบงัคบัใช ้บทลงโทษ การช่วยเหลอืเยยีวยาผูเ้สยีหาย



สทิธิแรงงาน บงัคบัใชแ้รงงาน และคา้มนุษย์

คา้มนุษย์

บงัคบัใชแ้รงงาน

สทิธิแรงงาน

มีการกระท า 

มีวิธีการ 

มีวตัถปุระสงคแ์สวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ

มีวิธีการ 

มีวตัถปุระสงคแ์สวงหา

ประโยชน์โดยมิชอบ

ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน 

พ.ศ.2541



นิยาม “แรงงานบงัคบั” ตามกฎหมาย

มาตรา 6/1 แหง่ พ.ร.ก.แกไ้ขเพิม่เติม พ.ร.บ. ป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562

บญัญตัวิ่า “ผูใ้ดข่มขืนใจผูอ้ืน่ใหท้ างานหรอืใหบ้รกิารโดยวธิกีารอย่างหน่ึงอย่างใด ดงัต่อไปน้ี

(๑) ท าใหก้ลวัว่าจะเกดิอนัตรายต่อชีวติ รา่งกาย เสรภีาพ ช่ือเสยีง หรอืทรพัยส์นิของบคุคลนั้นเองหรอื

ของผูอ้ืน่

(๒) ขู่เข็ญดว้ยประการใด ๆ

(๓) ใชก้ าลงัประทษุรา้ย

(๔) ยดึเอกสารส าคญัประจ าตวัของบคุคลนั้นไว ้

(๕) น าภาระหน้ีของบคุคลนั้นหรอืของผูอ้ืน่มาเป็นสิง่ผูกมดัโดยมิชอบ

(๖) ท าดว้ยประการอืน่ใดอนัมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบัการกระท าดงักลา่วขา้งตน้

ถา้ไดก้ระท าใหผู้อ้ืน่นั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขดัขืนได ้

ผูน้ั้นกระท าความผิดฐานบงัคบัใชแ้รงงานหรอืบรกิาร
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KPIs

ละเมิด

เพราะ

เปราะบาง
หลอกล

วง

จ ากดั

เสรภีาพการ

เดินทาง

ถกูโดด

เด่ียว

ความรุนแรง

ต่อร่างกาย 

เพศ

ขู่เข็ญ

ข่มขู่

ยดึ

เอกสาร

ไม่จา่ย

ค่าจา้ง

แรงงาน

ขดัหน้ี

สภาพท างาน 

ด ารงชีพที่

เลวรา้ย

ท างาน

ลว่งเวลา

ยาวนาน



Gap Analysis

KPIs ILO
นิยามตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานบงัคบัของไทย

ท าใหก้ลวัว่าจะ

เกดิอนัตราย

ขู่เข็ญ ใชก้ าลงั

ประทษุรา้ย

ยดึเอกสารส าคญั

ประจ าตวั

น าภาระหน้ีเป็น

สิ่งผูกมดัโดยมิ

ชอบ

ท าประการอืน่ใด

ที่คลา้ยคลงึ

ขา้งตน้

ละเมิดเพราะเปราะบาง

หลอกลวง

จ ากดัเสรภีาพการเดินทาง

ถกูโดดเดี่ยว

รุนแรงต่อรา่งกาย เพศ  

ขู่เข็ญ ข่มขู่  

ยดึเอกสาร 

ไม่จา่ยค่าจา้ง

ขดัหน้ี 

สภาพท างาน ด ารงชีพที่

เลวรา้ย

ท าลว่งเวลายาวนาน



ขอ้เสนอมาตรการเพือ่ยกระดบั TIP Report

◦ ทบทวนกฎหมาย

◦ พฒันาระบบ IT

◦ สรา้งเครอืข่ายและกลไกความรว่มมือกบัทกุภาคสว่น โดยเฉพาะภาคประชาสงัคมใหม้ากข้ึน ทัง้ในและต่างประเทศ ดึงภาคธุรกจิเขา้มามีสว่นรว่ม

พฒันามาตรการแกไ้ขปญัหา แลกเปลี่ยนเรยีนรูก้บัแรงงานกลุม่เสี่ยงเพือ่ถอดบทเรยีนและน าไปสูแ่นวทางการท างานรว่มกนั

◦ เพิม่ประสทิธิภาพการตรวจแรงงานแบบเขม้ขน้ + พฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ที่

◦ สง่เสรมิ GLP ในสถานประกอบการ

◦ สรา้งความตระหนักรูใ้หแ้กส่งัคม

◦ สรา้งกลไกการคุม้ครองที่มีประสทิธิภาพและเขา้ถงึงา่ย

◦ พฒันาตวัช้ีวดัแรงงานบงัคบั

◦ ศึกษา วเิคราะห ์วจิยั วางระบบตดิตามประเมินผล และพฒันาคู่มือมาตรฐานการปฏบิตัิ
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