สหรัฐอเมริกายกระดับสถานะไทยสู Tier 2 ในรายงาน TIP Report 2022

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ที่ผานมา กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ไดเผยแพรรายงานสถานการณ
การค า มนุ ษ ย (Trafficking in Persons Report: TIP Report) ประจํ า ป 2565 และได ป รั บ ให ส ถานการณ
การคามนุษยของประเทศไทยอยูในระดับ Tier 2 จากเดิมที่อยูในระดับ Tier 2 Watch List ในป 2564
เนื่องจากหนวยงานภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงแรงงาน และสํ านั กงานตํ ารวจ มี ความพยายามอยางมีนัยสําคัญในการแก ไขป ญหาการค ามนุ ษย เชน
การสืบสวนดานการคามนุษยที่เพิ่มขึ้น การจัดทํากลไกการสง
ต อ ระดั บ ชาติ (National Referral Mechanism: NRM)
เสร็จสมบูรณ ซึ่งขยายระยะเวลาฟนฟูไตรตรองกอนการ
คัดแยกผูเสียหายเปนเวลา ๔๕ วัน และการจัดตั้งศูนยคัด
แยกและคุ ม ครองผู เ สี ย หายแห ง ใหม แม ว า จะอยู ใ น
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ก็ตาม

สถานการณการคามนุษยในไทย

ในชวง 8 ปที่ผานมา (ระหวางป 2558 – 2565) ประเทศไทยเคยถูกจัดใหเปนประเทศที่อยูในกลุม Tier 3 ในป 2558 และเปน
Tier 2 Watch List ในป 2559 – 2560 กอนที่จะไดเลื่อนระดับขึ้นมาเปนประเทศในกลุม Tier 2 ระหวางป 2561 จนถึง 2563
และถูกปรับลดระดับกลับไปเปนประเทศในกลุม Tier 2 Watch List ในป 2564 ลาสุด ประเทศไทยไดกลับขึ้นมาอยูในระดับ Tier
2 อีกครั้งในปนี้
สถานการณการคามนุษยในประเทศไทยระหวางป 2558 – 2565

ขอแนะนําสําคัญ

สหรัฐฯ ไดเสนอขอแนะนําสําคัญแกประเทศไทยในการแกไขปญหาการคามนุษย อาทิ
• อบรมเจาหนาที่และสรางความมั่นใจวามีการนําแนวทางปฏิบัติใหมดานการบังคับใชมาตรา 6/1 ภายใต
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษยและการระบุตัวตนเหยื่อบังคับใชแรงงานมาใชอยาง
มีประสิทธิภาพ
• สืบสวนเชิงรุกและดําเนินการทางกฎหมายกับเจาหนาที่ผูถูกกลาวหาวามีสวนชวยในกระบวนการคามนุษย
และลงโทษผูกระทําผิดอยางเพียงพอเหมาะสม
• สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถของผูเสียหายในการเดินทางไดอยางเสรี และมีการประเมินการบริหาร
จัดสรรที่พักพิง (Shelter Placement) ซ้ําเปนระยะ เพื่อปองกันไมใหผูเสียหายตองอยูในที่พักพิงนานเกิน
ความจําเปน

• สรางความมั่นใจวาเจาหนาที่ภาครัฐไดมีการนําขั้นตอนการดูแลผูเสียหายหรือบุคคลที่เคยประสบกับ
เหตุการณที่กระทบกระเทือนจิตใจมาใชในขณะที่มีการสัมภาษณกับบุคคลที่มีความเปนไปไดวาอาจเปน
ผูเสียหาย ซึ่งรวมถึงขณะการตรวจแรงงาน (Labor Inspection)
• สรางความมั่นใจวามีการนํากลไกการสงตอระดับชาติและการขยายระยะเวลาฟนฟูไตรตรองกอนการคัด
แยกผูเสียหายเปนเวลา ๔๕ วัน ไปใชอยางมีประสิทธิภาพ
• เพิ่มความตระหนักรูแกเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและยังไมเขาใจถึงขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นถึงการคามนุษย เชน
การบีบบังคับหรือขมขูเพื่อเอาเงินจากผูเสียหาย (Debt-Based Coercion) การทํางานลวงเวลาเกินกวาเหตุ
การยึดเอกสาร และการไมจายคาจาง
• สรางความมั่นใจวาที่พักพิง ซึ่งบริหารจัดการโดยหนวยงานภาครัฐและองคกรเอกชน (Non-Governmental
Organization: NGO) มีการดูแลบาดแผลทางใจและสงมอบการดูแลเฉพาะสวนบุคคลแกผูเสียหายอยาง
เพียงพอ เชน การชวยเหลือทางกฎหมาย การดูแลดานจิตใจ และการจัดทํานโยบายดานการบริ การ
ผูเสียหาย (Victim Service) เพื่อนําไปบังคับใชกับที่พักพิงทุกแหง
• สรางความมั่นใจวาไดมีการนําขอรองเรียนจากแรงงานยายถิ่น (Migrant Worker) และการละเมิดดาน
การใชแรงงาน ที่มีขอบงชี้วาเปนการบังคับแรงงาน เขาสูกระบวนการสืบสวนดานการคามนุษย
• เพิ่มตัวเลือกทางกฎหมายแกผูเสียหายตางดาวที่อาศัยในที่พักพิง เชน อนุญาตใหออกจากระบบที่พักพิงได
เมื่อพรอมทํางานกับองคกรภายนอก

TIP Report คืออะไร
รายงานสถานการณการคามนุษย หรือ TIP Report เปนรายงานที่รวบรวมขอมูลดานการคามนุษย ความพยายามในการแกปญหา
การค า มนุ ษย ของรั ฐ บาล และการประเมิ น สถานการณ และการดํ าเนิ น การของรั ฐ บาลทั่ ว โลกมากถึ ง 188 ประเทศและ
เขตการปกครอง ในการตอสูกับปญหาการคามนุษย โดยมีเกณฑการแบงระดับสถานการณการคามนุษย ดังนี้
Tier 1: ประเทศที่ มี การดํ าเนิ นการที่ สอดคล องกั บ มาตรฐานขั้ นต่ํ าตามกฎหมายคุ มครองเหยื่ อการค า มนุ ษย
(Trafficking Victims Protection Act: TVPA) ของสหรัฐฯ ในการปองกันและปกปองผูเสียหายจากการคา
มนุษยไดอยางครบถวน
Tier 2: ประเทศที่ไมไดดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ํากฎหมาย TVPA แตมีความพยายามในการแกไข
ปญหาอยางมีนัยสําคัญ เพื่อใหการดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานดังกลาว

Tier 2 Watch List: ประเทศที่รัฐบาลไมไดดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ํากฎหมาย TVPA แตมีความพยายาม
ในการปรั บปรุ งอย างมี นั ยสํ าคั ญ เพื่ อให การดํ าเนิ นการสอดคล องกั บมาตรฐานดั งกล าว โดยมีจํ านวน
ผูเสียหายจากการคามนุษยที่เพิ่มขึ้นอยางมากและไมมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม และ
ไมมีหลักฐานชัดเจนวารัฐบาลไดพยายามแกไขปญหาการคามนุษยเพิ่มขึ้นจากปกอนหนา
ทั้งนี้ หากสถานการณการคามนุษยของประเทศใดอยูในระดับ Tier 2 Watch List ติดตอกันเปนเวลา 2 ป
ในปถัดจากนั้น สหรัฐฯ จะปรับใหสถานการณการคามนุษยของประเทศดังกลาวอยูในระดับ Tier 2 หรือ
Tier 3 เท านั้ น โดยหากสถานการณ การค ามนุ ษย ในป ดั งกล าวยั งอยู ในเกณฑ ระดั บ Tier 2 Watch List
สหรัฐฯ จะจัดใหสถานการณการคามนุษยของประเทศนั้นเปน Tier 3 ในปถัด (ปที่ 3) ทันที
Tier 3: ประเทศที่ไมไดดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานขั้นต่ํากฎหมาย TVPA และไมมกี ารดําเนินการเพื่อแกไข
ปญหาคามนุษย
ผลกระทบตอประเทศที่อยูในกลุม Tier 3 อาจรวมถึงการสูญเสียความชวยเหลือดานมนุษยธรรม การถูก
ระงับงบสําหรับการเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนดานความรูการศึกษาและวัฒนธรรม การคัดคานการไดรับ
การสนับสนุนใหความชวยเหลือทางการเงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาในระดับพหุภาคี (Multilateral
Development Bank) กองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary Fund) ในบางกรณี
ที่มา:
https://www.state.gov/briefings/department-press-briefing-july-19-2022/
https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/
ฝายเกษตร ประจําสถานกงสุลใหญ ณ นครลอสแอนเจลิส
กรกฎาคม 2565

