
 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

รายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ ประจ าปี ๒๕๖๒  (Trafficking In Persons (TIP) Report 2019) 

ผลการจัดล าดับ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. Department of State) ปรับ
อันดับให้ไทยอยู่ใน Tier 2 ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมา (๒๕๖๑) โดยประเทศในกลุ่มอาเซียนได้รับการจัดอันดับ 
ดังนี้  Tier 1 ฟิลิปปินส์ Tier 2 อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ไทย Tier 2 Watch List มาเลเซีย บรูไน กัมพูชา ลาว 
เวียดนาม และ Tier 3 เมียนมา ทั้งนี้ ผลการจัดอันดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียใต้ เอเชีย
กลาง และเอเชียตะวันออกกลาง ปรากฏตามตาราง ๑.๑  

 
ผลการจัดอันดับ TIP Report 2019 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียใต้ เอเชียกลาง  

และเอเชียตะวันออกกลาง 
ล าดับ Tier 1 Tier 2 Tier 2 Watch List Tier 3 Special Case 
๑. ออสเตรเลีย ฮ่องกง  อัฟกานิสถาน ภูฐาน เยเมน  
๒. อิสราเอล อินเดีย อุซเบกิสถาน จีน  
๓. ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย บังกลาเทศ อิหร่าน   
๔. เกาหลีใต้ จอร์แดน บรูไน เมียนม่า  
๕. นิวซีแลนด ์ คูเวต กัมพูชา เกาหลีเหนือ  
๖. ฟิลิปปินส์ เลบานอน ฟิจิ ปาปัว นิวกิน ี  
๗. ไต้หวัน สาธารณรัฐ 

ไมโครนีเซีย 
อิรัก  ซาอุดิอาระเบีย  

๘.  มาเก๊า คาซักสถาน ซีเรีย  
๙.  มองโกเลีย คีร์กีซสถาน เติร์กเมนิสถาน  
๑๐.  เนปาล ลาว   
๑๑.  โอมาน มาเลเซีย   
๑๒.  ปากีสถาน มัลดีฟ   
๑๓.  ปาเลา เกาะมาร์แชล   
๑๔.  กาตาร์ ศรีลังกา   
๑๕.  สิงคโปร ์ เวียดนาม   
๑๖.  เกาะโซโลมอน    
๑๗.  ทาจิกิซสถาน    
๑๘.  ไทย    
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ผลการจัดอันดับ TIP Report 2019 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เอเชียใต้ เอเชียกลาง  
และเอเชียตะวันออกกลาง 

ล าดับ Tier 1 Tier 2 Tier 2 Watch List Tier 3 Special Case 
๑๙.  ติมอร์ ตะวันออก    
๒๐.  ทองก้า    
๒๑.  สาธารณรัฐ

อาหรับอิมิเรต 
   

 
 
ความเห็นจากการประเมินประเทศไทยของสหรัฐฯ การด าเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม ไทยได้แสดงความพยายามในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวอย่างยิ่งยวดเมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่ผ่านมา ดังนั้น สหรัฐฯ จึงจัดให้ไทยยังคงอยู่ในอันดับที่ ๒ เช่นเดิม 
ความพยายามของไทยในการแก้ปัญหา ได้แก่ การเพ่ิมการระบุบ่งชี้ผู้เสียหายมากขึ้น การลงโทษจ าคุกผู้กระท าผิดและ
เจ้าหน้าที่ผู้สมรู้ร่วมคิด การพัฒนาคู่มือการจัดอบรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการปราบปรามการค้ามนุษย์โดยร่วมมือกับ
ภาคประชาสังคมและจัดท านโยบายที่เกี่ยวข้อง และการจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านแรงงานเพ่ือท าการระบุตัวตนของเหยื่อ
การค้ามนุษย์และส่งต่อผู้ที่เข้าข่ายการตกเป็นเหยื่อไปยังทีมงานสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teams)  

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยังไม่สามารถด าเนินการตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในหลายประเด็นที่ส าคัญ เช่น รัฐบาลท าการ
ด าเนินคดีและเอาผิดผู้ กระท าผิ ดในจ านวนน้ อยกว่ าความเป็ นจริ ง และท าการสืบสวนสอบสวนคดี  
การค้ามนุษย์เพ่ือการใช้แรงงานเพียง ๔๓ คดี นอกจากนี้ รัฐบาลยังจ ากัดการเคลื่อนย้ายและการสื่อสารของเหยื่อที่
อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐสมรู้ร่วมคิดด าเนินการกีดขวางความพยายามปราบปรามการค้ามนุษย์ 
และเจ้าหน้าที่ขาดการรายงานอย่างต่อเนื่องด้านคดีการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพ่ือการใช้แรงงาน  

ข้อแนะน าของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทย  
  - พัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายเชิงรุกในการด าเนินคดีและเอาผิดผู้ค้ามนุษย์เพ่ือการใช้
แรงงาน รวมทั้งการระบุตัวผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ 
  - ด าเนินการเชิงรุกด้านการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วม 
ในการช่วยเหลือการค้ามนุษย์ และท าการตั้งข้อหาและลงโทษผู้กระท าผิดให้เหมาะสม 
  - มีการตรวจสอบว่ารัฐบาลและองค์กร NGOs ที่จัดศูนย์พักพิงแก่เหยื่อค้ามนุษย์ ให้การดูแลเยียวยา
บาดแผลทางใจ (trauma-informed) ที่เกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการรักษาด้านสภาพจิตใจ  
  - จัดให้ผู้ตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะผู้บรรลุนิติภาวะ มีความสามารถเดินทางเข้า – ออกศูนย์พักพิง 
และการเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารได้อย่างอิสระ 
  - สนับสนุนการพัฒนาวิธีการดูแลผู้ตกเป็นเหยื่อและการเยียวยาบาดแผลทางใจ (victim-centric and 
trauma-informed approaches) ให้แก่ผู้พิพากษาผู้ดูแลคดีค้ามนุษย์  

ตาราง ๑.๑ ผลการจัดอันดับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซฟิิก เอเชียใต้ เอเชียกลาง และเอเชียตะวันออกกลาง 
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  - เพ่ิมความร่วมมือระหว่างองค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น (local civil society organizations) ที่
เป็นศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าว ศูนย์แรกรับเข้าท างาน (post-arrival centers) และศูนย์ พักพิงของรัฐ 
(government shelters) รวมทั้งจัดให้มีบทบัญญัติในการให้บริการเหยื่อค้ามนุษย์  
  - เพ่ิมความพยายามในการตรวจสอบว่านายจ้างได้จัดหาส าเนาสัญญาจ้างที่เป็นภาษาที่ลูกจ้างเข้าใจ
ให้แก่ลูกจ้าง 
  - เพ่ิมบทบัญญัติการจ่ายค่าชดเชย (compensation) และค่าชดใช้ (restitution) ให้แก่ เหยื่อ 
การค้ามนุษย์  
  - เพ่ิมให้ผู้มีแนวโน้มการตกเป็นเหยื่อสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้มากขึ้น ก่อนที่จะมีการชี้ชัดการ
เป็นเหยื่ออย่างเป็นทางการโดยทีมงานสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary teams)  
  - จัดให้เจ้าหน้าที่รัฐที่ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และที่ท างาน ณ ศูนย์พักพิงท างานร่วมกั บล่าม
แปลภาษา 
  - จัดให้บรรยากาศการรายงานการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างไร้ความกลัวต่อการถูกด าเนินคดีอาญา 
รวมทั้งการแอบอ้างเก็บค่าปรับจากนายจ้าง 
  - ตรวจสอบท้องที่การจ้างงานร่วมกับผู้ใช้แรงงาน ภายใต้หลักการบริหารจัดการจ้างงานตามแนว
ชายแดนส าหรับการค้ามนุษย์ (border-employment arrangements for trafficking)  
  - บังคับให้มีการจ่ายค่าจ้างอย่างสม่ าเสมอ จัดให้มีการตั้งข้อก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียม 
การสรรหาแรงงานต่างด้าว และให้สิทธิลูกจ้างในการเก็บรักษาเอกสารแสดงตนและหลักฐานการเงินด้วยตนเอง 

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/ 
2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf 
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