
การรวบรวมตััวอย่า่งการปฏิิบติััท่ี่�ดี ่  – 
เพื่่�อต่ัอสู้้�การแสู้วงหาผลประโย่ชน์์ใน์หว่ง
โซ่อุ่ปที่าน์จากสู้มาชกิของคณะที่ำางาน์
กระบวน์การบาหลว่า่ดี�วย่การค�ามนุ์ษย่ ์ 

บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ี  
ใน์การต่ัอสู้้�การแสู้วงหาผล
ประโย่ชน์์ใน์หว่งโซ่อุ่ปที่าน์

กรุะบวนการุบาหล่ี
ว่า่ด้้ว่ยการลัักลัอบขนผู้้โ้ยกยา้ยถ่ิ่�นฐาน การค้้ามนุษย ์แลัะอาชญากรรมขา้มชาต่ิท่ี่�เก่�ยว่ขอ้ง  



กรุะบวนการุบาหล่ีวา่ด้ีวย่การุลัีกลีอบขนผู้้โ้ย่กย่า้ย่ถิิ่�นฐาน การุค้้า
มนษุย่ ์แลีะอาชญากรุรุมขา้มชาติัท่�เก่�ย่วขอ้ง (กรุะบวนการุบาหล่ี) ถิ่ก้
ก่อตัั�งข้�นในปคี้.ศ. 2002 แลีะเปน็กรุะบวนการุให้ค้ำาปรุก้ษารุะดัีบ
ภูม้ภิูาค้เชงิสมคั้รุใจแลีะไมม่ผู่้ลีผู้้กมดัี โดีย่มรุ่ฐับาลีของปรุะเทศ
ออสเตัรุเล่ีย่แลีะสาธารุณรุฐัอินโดีน่เซีย่่เปน็ปรุะธานรุว่ม กรุะบวนการุ
บาหล่ีปรุะกอบด้ีวย่ปรุะเทศสมาชกิ 46 ปรุะเทศแลีะองค์้การุรุะหวา่ง
ปรุะเทศสององค์้การุ   

พิมิพิเ์ผู้ย่แพิรุ:่ มถิิ่นุาย่น 2021

บทสรุุปฉบบัน่�เป็น็ทรัพัยากรัสำำาหรับัผู้้�กำาหนด
นโยบายรัฐับาล ซึ่่�งรัวบรัวมตััวอยา่งการัป็ฏิิบติัั
ท่�ดเ่พ่�อสำรั�างแรังบนัดาลใจและเป็น็แนวทางให�
รัฐับาลต่ัาง ๆ ในการัพจิารัณาทางเล่อกเพ่�อ
เสำรัมิสำรั�างการัตัอบสำนองต่ัอการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน บทสำรุัป็ฉบบัน่�จะเป็น็
เอกสำารั‘มช่ว่ติั’ท่�สำามารัถป็รับัป็รุังให�เป็น็
ปั็จจุบนัและเพิ�มเติัมได�เม่�อเวลาผู้า่นไป็  



ขอขอบค้ณุ 

บทสรุุปฉบบัน่�ถิ่ก้พิฒันาข้�นมาโดีย่ค้ณะทำางานกรุะบวนการุบาหล่ีวา่ด้ีวย่การุค้้ามนุษย่ ์ด้ีวย่ค้วาม
รุว่มมอืชว่ย่เหลืีอจากสมาชกิต่ัอไปน่�:

ศู้นยอ์ำานวยการัคุุ้�มคุ้รัองพลเมอ่งอินโดนเ่ซึ่ย่และหนว่ยงานทาง
กฎหมายอินโดนเ่ซึ่ย่
กรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศู
อินโดนเ่ซึ่ย่

สำาขาสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมแ่ละการัคุ้�ามนษุย์
กลุ่มงานศุูลกากรั
กองกำาลังพทัิกษ์พรัมแดนออสำเตัรัเล่ย
ออสำเตัรัเล่ย

กองต่ัอตั�านอาชญากรัรัมข�ามชาติั
กองกำาลังตัำารัวจเมย่นมารั์
เมย่นมารั์

รัะบบของนายจ�างและการัรับัป็รัะกัน การัจ�างงานนวิซึ่แ่ลนด์
กรัะทรัวงนวตัักรัรัมธุุรักิจและการัจ�างงาน
นวิซึ่แ่ลนด์

สำำานกังานสำอบสำวนการัคุ้�าและการัลักลอบขนย�ายมนษุย์
กรัมสำบ่สำวนอาชญากรัรัม
ศูรัลั่งกา

กองบงัคัุ้บการัป็อ้งกันป็รัาบป็รัามการัคุ้�ามนษุย์
สำำานกังานอัยการัสำง้สำดุ
ป็รัะเทศูไทย

กรัมอาชว่อนามยัและคุ้วามป็ลอดภัย
กรัะทรัวงทรัพัยากรัมนษุยแ์ละเอมเิรัตัไทเซึ่ชั�น
สำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำ์

สำำานกังานเพ่�อการัตัรัวจสำอบและต่ัอสำ้�กับการัคุ้�ามนษุย์
กรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศูของสำหรัฐัอเมรักิา
สำหรัฐัอเมรักิา

กรัมการักงสำลุ
กรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศู
เวย่ดนาม

1บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



ค้ำานำา

เรุามค่้วามย่นิด่ีท่�จะนำาเสนอบทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการุต่ัอส้ก้ารุแสวงหาปรุะโย่ชน์ใน
ห่วงโซีอุ่ปทาน (บทสรุุป) ฉบบัน่� ในนามของค้ณะทำางานกรุะบวนการุบาหล่ีวา่ด้ีวย่การุค้้ามนุษย่ ์
(ค้ณะทำางานฯ)  บทสรุุปฉบบัน่�นำาการุรุวบรุวมค้วามคิ้ดีรุเิรุิ�มในการุปฏิิบติััท่�ด่ีจากสมาชกิค้ณะ
ทำางานมาไวด้้ีวย่กัน เพิื�อเปน็แนวปฏิิบติััของรุฐับาลีในภูม้ภิูาค้น่� ในการุต่ัอส้ก้ารุแสวงหาผู้ลี
ปรุะโย่ชน์ในห่วงโซีอุ่ปทาน ซี้�งได้ีจดัีทำาข้�นตัามลีำาดัีบค้วามสำาคั้ญสง้สดุีท่�ค้ณะทำางานฯได้ีมก่ารุ
ตักลีงกัน ณ ท่�ปรุะชุมปรุะจำาปคี้.ศ. 2019 แลีะมส่ว่นชว่ย่ในการุจดัีลีำาดัีบค้วามสำาคั้ญสง้สดุีของ
การุปรุะชุมของหนว่ย่งานภูาค้รุฐับาลีแลีะภูาค้ธุรุกิจ ท่�กล่ีาวถ้ิ่งในขอ้แนะนำาเรุื�องการุย่อมรุบั การุ
ดีำาเนนิการุแลีะค้วามก้าวหนา้ (AAA) 

1 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm.

การัแสำวงหาป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานอาจมห่ลายรัป้็แบบ ซึ่่�งรัวมถ่งการัคุ้�ามนษุย ์สำภาวะคุ้วามเป็น็ทาสำและรัป้็แบบการัแสำวงหา
ป็รัะโยชนท่์�รั�ายแรัง เชน่ ภารัะจำายอม แรังงานบงัคัุ้บ แรังงานขดัหน่� การัหลอกลวงจดัหาแรังงานเพ่�อใช�แรังงานหรัอ่บรักิารั เป็น็ท่�นา่
เศูรั�าท่�การัป็ฏิิบติััเหล่าน่�เป็น็ท่�แพรัห่ลายมากกวา่ท่�เคุ้ยเป็น็มาก่อน องค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศูป็รัะเมนิวา่มคุ่้นติัดกับอย้ใ่นแรังงาน
บงัคัุ้บทั�วโลกเป็น็จำานวนมากกวา่ 24 ล�านคุ้น รัวมถ่ง 16 ล�านคุ้นในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานภาคุ้เอกชน1ไมม่ป่็รัะเทศูใดท่�รัอดพ�นและไมม่ภ่าคุ้
อุตัสำาหกรัรัมหรัอ่ภาคุ้สำว่นใดท่�ไมม่คุ่้วามเสำ่�ยง    

ยิ�งไป็กวา่นั�น การัรัะบาดใหญข่องโรัคุ้ติัดเช่�อไวรัสัำโคุ้โรันา่ (โคุ้วดิ-19) ทั�วโลกทำาให�เกิดคุ้วามเสำ่�ยงของการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชนใ์นภม้ภิาคุ้ท่�เป็น็คุ้วามเสำ่�ยงใหมแ่ละท่�เพิ�มสำง้ข่�น ผู้ลกรัะทบทางเศูรัษฐกิจของโรัคุ้ติัดเช่�อไวรัสัำโคุ้โรันา่ (โคุ้วดิ-19) กำาลังทำาให�ตััว
ขบัเคุ้ล่�อนของการัคุ้�ามนษุยร์ันุแรังข่�น ซึ่่�งรัวมถ่งการัสำญ้งานและรัายได� นอกจากน่� โรัคุ้ติัดเช่�อไวรัสัำโคุ้โรันา่ (โคุ้วดิ-19) ยงัทำาให�เกิด
คุ้วามท�าทายในการัรัะบุและการัสำนับสำนนุผู้้�เสำย่หายด�วย  

รัฐับาลมบ่ทบาทสำำาคัุ้ญในการัต่ัอสำ้�การัแสำวงหาป็รัะโยชน์และการัลงมอ่กรัะทำา รัวมถ่งในการัทำางานรัว่มมอ่กับภาคุ้เอกชน องค์ุ้การั
รัะหวา่งป็รัะเทศูและป็รัะชาสำงัคุ้ม อยา่งไรัก็ตัาม เรัาไมส่ำามารัถต่ัอสำ้�อาชญากรัรัมเหล่าน่�ตัามลำาพงัได� เรัาจำาเป็น็ตั�องมก่ารัตัอบสำนอง
อยา่งแขง็ขนัในรัะดบัภม้ภิาคุ้และรัะดบันานาชาติัเพ่�อท่�จะแก�ปั็ญหาการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์และคุุ้�มคุ้รัองและสำนบัสำนนุผู้้�ท่�ตักอย้ใ่น
คุ้วามเสำ่�ยง     

บทสำรัปุ็ฉบบัน่�เป็น็ผู้ลผู้ลิตัของการัป็รัะสำานงานและคุ้วามรัว่มมอ่ในรัะดบัภม้ภิาคุ้ ด�วยการันำาคุ้วามรั้ �และคุ้วามชำานาญจากสำบิหกป็รัะเทศู
และองค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศูสำามองค์ุ้การั ท่�เป็น็สำมาชกิของคุ้ณะทำางานฯ  มารัวมไว�ด�วยกัน โดยมจุ่ดมุง่หมายในการัอำานวยคุ้วาม
สำะดวกข�อม้ลและการัแบง่ปั็นคุ้วามรั้ �เก่�ยวกับคุ้วามคิุ้ดรัเิรัิ�มในการัต่ัอสำ้�การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน เพ่�อสำรั�างแรังดลใจใน
การัดำาเนนิการัของรัฐับาลในรัะดบัโลก 

เรัาหวงัท่�จะได�ทำางานของเรัาต่ัอไป็กับคุ้ณะทำางานฯและสำมาชกิกรัะบวนการับาหล่ในวงกว�างยิ�งข่�น เพ่�อเสำรัมิสำรั�างการัตัอบสำนองของ
รัฐับาลต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน และเพ่�อทำางานไป็สำ้อ่นาคุ้ตัท่�ไมม่ผู่้้�ใดเป็น็ผู้้�เสำย่หายของอาชญากรัรัมเหล่าน่�

นาย่โรุลีเล่ีย่นไซีย่า เซีอมริุตัั ค้ณุวาเน็สซีา่ โฮลีเบน็
ป็รัะธุานรัว่ม ป็รัะธุานรัว่ม 
คุ้ณะทำางานกรัะบวนการับาหล่วา่ด�วย  คุ้ณะทำางานกรัะบวนการับาหล่วา่ด�วย 
การัคุ้�ามนษุย ์ การัคุ้�ามนษุย ์
กรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศู  กองกำาลังพทัิกษ์พรัมแดนออสำเตัรัเล่ย 
อินโดนเ่ซึ่ย่ ออสำเตัรัเล่ย

2 กระบวนการบาหลีี



ค้ำาศัพิท์
บทสำรัปุ็ฉบบัน่�ใช�คุ้ำาวา่การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์เพ่�ออธุบิายถ่งการัคุ้�ามนษุย ์สำภาวะการัเป็น็ทาสำ ภารัะจำายอม แรังงานบงัคัุ้บ แรังงานขดั
หน่� และการัหลอกลวงจดัหางาน   

อักษรุย่อ่แลีะ ค้ำาย่อ่

Ba li Process Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related 
Transnational Crime

GABF Bali Process Government and Business Forum

ILO International Labour Organization

IOM International Organization for Migration

IPAC International Programme on the Elimination of Child Labour

N GO Non-government organization

OAC D Organisation for Economic Co-operation and Development

RSO Bali Process Regional Support Office

SDGs The United Nations Sustainable Development Goals

C om p en d ium Compendium of Good Practice Examples to Combat Exploitation in  
Supply Chains

TIP Protocol Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime

UN United Nations

UN GP United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights

UN HC R United Nations High Commissioner for Refugees

UN ODC United Nations Office on Drugs and Crime

W orkin g Group Bali Process Working Group on Trafficking in Persons

3บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



สารุบญั

การุต่ัอส้ก้ารุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นห่วงโซีอุ่ปทาน 6

‘หว่งโซึ่อุ่ป็ทาน’ และ ‘คุ้วามโป็รัง่ใสำของหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน’ หมายถ่งอะไรั? 7
ขนาดและขอบเขตัของปั็ญหา 7
คุ้วามท�าทายใหมแ่ละต่ัอเน่�อง 8

การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นห่วงโซีอุ่ปทานมลั่ีกษณะอย่า่งไรุC 10

การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์คุ่้ออะไรั 11
การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลก 11
กรัณศู่่กษาเฉพาะภาคุ้สำว่น  12

การุนิย่ามการุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นบรุบิทนานาชาติั 15

พธิุส่ำารัเพ่�อป็อ้งกัน ป็รัาบป็รัามและลงโทษการัคุ้�ามนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสำตัรัแ่ละเด็ก  16
อนสุำญัญาวา่ด�วยแรังงานบงัคัุ้บขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู คุ้.ศู. 1930 (ฉบบัท่� 29) 17
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การุต่ัอส้ก้ารุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชน์
ในห่วงโซีอุ่ปทาน

ค้นหลีาย่ล้ีานค้นทั�วโลีกถิ่ก้แสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นห่วงโซีอุ่ปทาน
ของสนิค้้าแลีะบรุกิารุท่�เรุาขาย่ ซีื�อ แลีะบรุโิภูค้ทกุวนั การุแสวงหาผู้ลี
ปรุะโย่ชน์ในห่วงโซีอุ่ปทาน สามารุถิ่เกิดีข้�นได้ีในอุตัสาหกรุรุมทกุ
ปรุะเภูทแลีะทกุภูาค้สว่น รุวมถ้ิ่งในการุผู้ลิีตัเสื�อผู้า้แลีะอาหารุ การุ
ก่อสรุา้งโค้รุงสรุา้งพิื�นฐานท่�จำาเปน็ เชน่ ถิ่นนแลีะอาค้ารุ แลีะการุให้
บรุกิารุต่ัาง ๆ รุวมถ้ิ่งการุทำาค้วามสะอาดี การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชน์
เกิดีข้�นทั�วไปในห่วงโซีอุ่ปทานทกุภูม้ภิูาค้ทั�วโลีก แลีะทำาให้เกิดีกำาไรุท่�
ผู้ดิีกฎหมาย่ปรุะมาณ $150 พินัล้ีานเหรุย่่ญสหรุฐัต่ัอป2ี 

2 International Labour Organization, “ILO says forced labour generates annual profits of US$150 billion” 20 May 2014  
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_243201/lang--en/index.htm.

กระบวนการบาหลีี6



‘ห่วงโซีอุ่ปทาน’ แลีะ ‘ค้วามโปรุง่ใสของห่วงโซีอุ่ปทาน’ หมาย่ถ้ิ่งอะไรุC
ทกุรัฐับาลและธุุรักิจมห่ว่งโซึ่อุ่ป็ทาน หว่งโซึ่อุ่ป็ทานเหล่าน่�ป็รัะกอบข่�นด�วยผู้้�คุ้นท่�จดัจำาหนา่ยผู้ลิตัภัณฑ์์และบรักิารัท่�จำาเป็น็ในการัดำาเนิน
งานของรัฐับาลหรัอ่ธุุรักิจ ตััวอยา่งเชน่ หว่งโซึ่อุ่ป็ทานของบรัษัิทแฟชั�น รัวมถ่งกรัรัมกรัเก็บฝ้้าย คุ้นงานแป็รัรัป้็ฝ้้ายให�เป็น็ผู้น่ผู้�า คุ้น
งานเยบ็ผู้�าให�เป็น็เสำ่�อผู้�า คุ้นขบัรัถบรัรัทกุท่�ขนสำง่เสำ่�อผู้�าสำำาเรัจ็รัป้็ไป็สำง่รั�านของบรัษัิทแฟชั�น และพนกังานขายในรั�านดงักล่าวเหล่านั�น 
ในทำานองเดย่วกัน หว่งโซึ่อุ่ป็ทานในการัก่อสำรั�างของรัฐับาลอาจรัวมถ่งแรังงานผู้ลิตัวตััถดุบิ แรังงานแป็รัรัป้็วตััถดุบิให�เป็น็วสัำดทุ่�ใช�ใน
การัก่อสำรั�าง แรังงานขนสำง่สำนิคุ้�าจากโรังงานไป็ยงัสำถานท่�ก่อสำรั�าง และชา่งก่อสำรั�างท่�ทำางานในสำถานท่�ก่อสำรั�าง

มบ่อ่ยคุ้รัั�งท่�ผู้้�ท่�ทำางานในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานอาจมคุ่้วามเสำ่�ยงต่ัอการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์อยา่งไรัก็ตัาม รัฐับาลและธุุรักิจ
จำานวนมากทรัาบเก่�ยวกับหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตันน�อยมาก ทำาให�ตัรัวจพบการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนท่์�อาจกำาลังเกิดข่�นใน
หว่งโซึ่อุ่ป็ทานได�ยาก รัฐับาลและธุุรักิจทั�งหลายสำามารัถเรัย่นรั้ �เพิ�มเติัมเก่�ยวกับหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตันได� ด�วยการัทำาคุ้วามเข�าใจวา่
ผู้ลิตัภัณฑ์์และบรักิารัท่�ตันใช�นั�นมว่ธิุก่ารัผู้ลิตัและการัสำง่มอบอยา่งไรั ซึ่่�งจะชว่ยทำาให�หว่งโซึ่อุ่ป็ทานมคุ่้วามโป็รัง่ใสำมากข่�น และนั�น
หมายคุ้วามวา่จะสำามารัถรัะบุกรัณก่ารัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์ด� 

ขนาดีแลีะขอบเขตัของปญัหา
การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานเป็น็ป็รัะเดน็สำำาคัุ้ญรัะดบัโลก องค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู (ILO) ป็รัะเมนิวา่ มผู่้้�เสำย่หาย
จากการับงัคัุ้บใช�แรังงานมากกวา่ 24 ล�านคุ้นทั�วโลก3  และป็รัะเมนิวา่คุ้นเหล่าน่� 16 ล�านคุ้นถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน
โลก ซึ่่�งรัวมถ่งในอุตัสำาหกรัรัมต่ัาง ๆ เชน่ การัก่อสำรั�าง  สำิ�งทอ การัเกษตัรั และแรังงานในบ�าน 

ผู้้�เสำย่หายเหล่าน่�รั �อยละ 50 ถก้แสำวงหาป็รัะโยชนผ์ู้า่นการัเป็น็แรังงานขดัหน่�4

ผู้้�เสำย่หาย 4.8 ล�านคุ้นตักอย้ใ่นการับงัคัุ้บใช�ป็รัะโยชนท์างเพศู และผู้้�เสำย่หาย 4 
ล�านคุ้นเป็็นแรังงานบงัคัุ้บท่�เกิดข่�นในภาคุ้รัฐั4

สำตัรัแ่ละเดก็ได�รับัผู้ลกรัะทบในสำดัสำว่นท่�สำง้ โดยนบัเป็น็รั�อยละ 99 ของผู้้�เสำย่
หายในอุตัสำาหกรัรัมการัคุ้�าทางเพศูเชงิพาณชิย ์และรั�อยละ 58 ในอุตัสำาหกรัรัม
ภาคุ้อ่�น ๆ4

แรังงานบงัคัุ้บเกิดข่�นในทกุป็รัะเทศูทั�วโลก  แต่ัแพรัห่ลายมากท่�สำดุในภาคุ้พ่�น
เอเชย่และแป็ซึ่ฟิกิ5

3 International Labour Organization, “Forced labour, modern slavery and human trafficking” 2014  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm. 

4 International Labour Organization, “Ending forced labour by 2030: A review of policies and programmes” 10 December 2018  
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_653986/lang--en/index.htm.

5 International Labour Organization, “Forced Labour in Asia and the Pacific” 2021  
https://www.ilo.org/asia/areas/forced-labour/WCMS_634534/lang--en/index.htm.
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ค้วามท้าทาย่ใหมแ่ลีะต่ัอเนื�อง
สำภาวะบางป็รัะการัของโลกสำามารัถสำรั�างแรังงานท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์สำภาวะเหล่าน่�รัวมถ่ง: 

 � คุ้วามเสำ่�ยงทางภม้ศิูาสำตัรัต่์ัอคุ้วามขดัแย�ง กรัะแสำการัย�ายถิ�นสำง้ การัพลัดถิ�นฐานและการับรัหิารัจดัการัท่�ไมด่ ่

 � การัดำาเนนิธุุรักิจท่�มแ่รังผู้ลักดัน‘การัแขง่ขนัไป็สำ้จุ่ดตัำ�าสำดุ’ เพ่�อผู้ลิตัสำนิคุ้�าและบรักิารัอยา่งถก้ท่�สำดุเท่าท่�จะเป็น็ไป็ได� และ

 � ลักษณะของหว่งโซึ่อุ่ป็ทานท่�ซึ่บัซึ่�อนมากข่�น

สำภาวะเหล่าน่�ยงัคุ้งเป็น็คุ้วามท�าทายต่ัอเน่�องในคุ้วามพยายามจดัการัการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานทั�วโลก  
ในเวลาเดย่วกัน คุ้วามท�าทายท่�เกิดข่�นใหม ่ๆ เชน่ การัรัะบาดใหญข่องโรัคุ้ติัดเช่�อไวรัสัำโคุ้โรันา่ (โคุ้วดิ -19) ทั�วโลก ทำาให�จำาเป็น็ตั�องมก่ารั
ตัอบสำนองเรัง่ดว่นและแนวทางแก�ไขแบบใหม่

ความเสี่่�ยงทางภูมูศิาสี่ตร์์
ทกุป็รัะเทศูในโลกสำามารัถตักอย้ใ่นคุ้วามเสำ่�ยงจากสำาเหตัตุั�นตัอหรัอ่ตััวขบัเคุ้ล่�อนท่�เพิ�มคุ้วามเป็รัาะบางของป็รัะชากรัต่ัอการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชน ์ ซึ่่�งรัวมถ่ง:

 � การัพลัดถิ�นฐาน รัวมถ่งเน่�องจากคุ้วามขดัแย�งหรัอ่ภัยพบิติััทางธุรัรัมชาติั

 � คุ้วามยากจน รัวมถ่งเน่�องจากการัวา่งงานหรัอ่การัจ�างงานไมเ่ต็ัมท่�

 � หลักนติิัธุรัรัมท่�อ่อนแอ

 � คุ้วามไมเ่สำมอภาคุ้และการัทำาให�ไมม่คุ่้วามสำำาคัุ้ญ

 � แนวป็ฏิิบติััด�านการัจดัหางานรัะหวา่งป็รัะเทศูท่�มข่�อบกพรัอ่ง และ

 � การัคุุ้�มคุ้รัองในสำถานป็รัะกอบการัท่�ไมด่่

แนวปฏิิบัติัขององค์กร์ –  ‘การ์แขง่ขนัไปสีู่จุุ่ดตำ�าสี่ดุ’
ธุุรักิจและรัฐับาลต่ัาง ๆ สำามารัถมผู่้ลทำาให�เกิดการัแสำวงหาป็รัะโยชน์ของคุ้นงานด�วยการัเข�ารัว่มใน ‘การัแขง่ขนัไป็สำ้จุ่ดตัำ�าสำดุ’ เพ่�อลด
คุ่้าใช�จา่ยและลดเวลาในการัผู้ลิตัและการัสำง่มอบ  เม่�อสำำารัวจมาตัรัการัลดตั�นทนุ ธุุรักิจอาจมองข�ามผู้ลกรัะทบด�านสำทิธุมินษุยชนของ
การัตััดสำนิใจของตัน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผู้ลกรัะทบต่ัอคุ้นงานท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงท่�สำดุซึ่่�งซึ่อ่นล่กอย้ใ่นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตัน   

ในทำานองเดย่วกัน ในการัแขง่ขนัเพ่�อดง่ดด้การัลงทนุจากต่ัางชาติัรัฐับาลอาจลดการักำากับดแ้ลและการับงัคัุ้บด�านสำภาพการัทำางานท่�ด ่
เพ่�อลดคุ่้าแรังงานสำำาหรับัธุุรักิจท่�มก่ารัดำาเนนิการัในป็รัะเทศูนั�น รัฐับาลอาจทำางานกับภาคุ้เอกชนเพ่�อขบัเคุ้ล่�อน‘การัแขง่ขนัไป็สำ้จุ่ด
สำง้สำดุ’แทน เพ่�อทำาให�การัป็ฏิิบติััในสำถานสำถานป็รัะกอบการัดข่่�นทั�วทั�งธุุรักิจ ซึ่่�งรัฐับาลสำามารัถทำาได�ด�วยการัสำนบัสำนนุการัป็ฏิิบติััด�าน
การัซึ่่�อของธุุรักิจท่�สำง่เสำรัมิหว่งโซึ่อุ่ป็ทานท่�มคุ่้วามรับัผู้ดิชอบและโป็รัง่ใสำ และด�วยการัทำาให�กรัะบวนการัจดัหาในภาคุ้รัฐัแขง็แกรัง่ข่�น 
เพ่�อสำนบัสำนนุการัป็ฏิิบติััทางธุุรักิจท่�มคุ่้วามรับัผู้ดิชอบ

ค้ำาแนะนำา: ทำางานกับภูาค้เอกชนเพิื�อสรุา้งค้วามเขา้ใจ 

 � สำำาคัุ้ญท่�รัฐับาลทำางานกับภาคุ้เอกชน เพ่�อสำำารัวจโอกาสำในการัสำนบัสำนนุการัดำาเนนิธุุรักิจท่�ม่
คุ้วามรับัผู้ดิชอบและป็รับัป็รุังคุ้วามโป็รัง่ใสำของหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน รัวมถ่งผู้า่นคุ้วามรัเิรัิ�มทั�งท่�
เก่�ยวข�องและไมเ่ก่�ยวข�องกับการักำากับดแ้ล

 � นอกจากน่� รัฐับาลสำามารัถรัว่มมอ่กับผู้้�จดัจำาหนา่ยของรัฐัเพ่�อจดัการัแก�ไขคุ้วามเสำ่�ยงของการั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของภาคุ้รัฐั รัวมถ่งโดยการักำาหนดคุ้วามคุ้าดหวงัสำำาหรับัผู้้�
จดัจำาหนา่ยของรัฐัไว�ให�ชดัเจน
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 ความซับััซัอ้นของห่ว่งโซัอุ่ปทาน
ธุรัรัมชาติัของหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดับโลก ทำาให�การัสำรัรัหา การัผู้ลิตั การัผู้ลิตัสำนิคุ้�าอุตัสำาหกรัรัมและการัจำาหนา่ยสำนิคุ้�าและบรักิารัสำามารัถ
เกิดข่�นได�ในสำว่นต่ัาง ๆ ของโลก หว่งโซึ่อุ่ป็ทานโลกมคุ่้วามซึ่บัซึ่�อนเพิ�มข่�นและเคุ้ล่�อนท่�เรัว็กวา่ท่�เคุ้ยเป็น็ด�วยเชน่กัน ซึ่่�งหมายคุ้วาม
วา่การัรัะบุและติัดตัามรัอ่งรัอยหว่งโซึ่อุ่ป็ทานอาจทำาได�ยากมาก สำนิคุ้�าสำว่นมากผู้า่นหว่งโซึ่ย่าวท่�มผู่้้�ผู้ลิตั ผู้้�สำรั�าง ผู้้�จำาหนา่ยและผู้้�คุ้�าป็ล่ก 
ก่อนมาถ่งผู้้�บรัโิภคุ้ ด�วยเหตันุ่� การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์จง่อาจถก้ซึ่อ่นอย้ล่่กในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานและรัะบุและคุ้�นพบได�ยาก ทำาให�ธุุรักิจและ
รัฐับาลต่ัาง ๆ สำามารัถมส่ำว่นทำาให�เกิดการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์โดยท่�ไมท่รัาบได�

การ์ร์ะบัาดของโร์คติดเชื้้�อไวร์สัี่โคโร์นา่ (โควดิ-19) 
การัรัะบาดของโรัคุ้ติัดเช่�อไวรัสัำโคุ้โรันา่ (โคุ้วดิ-19) ทั�วโลกได�เพิ�มคุ้วามเสำ่�ยงจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนส์ำง้ข่�นสำำาหรับัผู้้�ท่�เสำ่�ยงสำง้สำดุ
ต่ัอการัป็ฏิิบติััเหล่าน่� ซึ่่�งรัวมถ่งคุ้นงานในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลก ปั็จจยัในการัขบัเคุ้ล่�อนคุ้วามเสำ่�ยงท่�เพิ�มข่�นมห่ลายป็รัะการั รัวมถ่ง:

 � การัสำญ้เสำย่งานและรัายได�

 � คุ้วามตัรัะหนกัรั้ �สำทิธุใินสำถานท่�ทำางานตัำ�า

 � ข�อกำาหนดให�มช่ั �วโมงการัทำางานล่วงเวลาท่�ยาวนานเพ่�อคุ้รัอบคุ้ลมุชอ่งวา่งคุ้วามสำามารัถในการัผู้ลิตั

 � คุ้วามตั�องการัเพิ�มข่�นเน่�องจากการัขาดแคุ้ลนในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน และ

 � การัจำากัดเสำรัภ่าพในการัเดนิทางท่�จำากัดคุ้วามสำามารัถของคุ้นงานในการัเดนิทางกลับป็รัะเทศูบ�านเกิดของตันอยา่งป็ลอดภัย

ในเวลาเดย่วกัน มาตัรัการัจำากัดเสำรัภ่าพในการัเดนิทางและการัป็ฏิิสำมัพนัธุร์ัะหวา่งบุคุ้คุ้ล ตัลอดจนการัเป็ล่�ยนแป็ลงสำภาพแรังงาน 
ทำาให�กรัะบวนการัและการัคุ้วบคุ้มุการัป็รัะเมนิคุ้วามเสำ่�ยงท่�มอ่ย้ห่ยุดชะงัก ปั็จจยัต่ัาง ๆ เหล่าน่�รัวมกันเพิ�มคุ้วามเสำ่�ยงของคุ้นงานในหว่ง
โซึ่อุ่ป็ทานโลกต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ จง่เป็น็สำิ�งสำำาคัุ้ญท่�ทั�งรัฐับาลและธุุรักิจยงัคุ้งตั�องเฝ้้าจบัตัามองและทำางานรัว่มกัน เพ่�อ
จดัการัแก�ไขปั็ญหาคุ้วามเสำ่�ยงในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ท่�เพิ�มข่�นเน่�องจากโรัคุ้ติัดเช่�อไวรัสัำโคุ้โรันา่ (โคุ้วดิ-19)

9บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน
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การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนคื์้ออะไรุ
การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน รัวมถ่งแนวป็ฏิิบติััท่�แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนร์ั�ายแรัง ท่�มก่ารัใช�การับงัคัุ้บ ข้เ่ขญ็ หรัอ่การัหลอก
ลวงในการัหาผู้ลป็รัะโยชน์จากผู้้�เสำย่หาย และบอ่นทำาลายหรัอ่ลิดรัอนเสำรัภ่าพของคุ้นพวกนั�น สำำาหรับัวตััถปุ็รัะสำงค์ุ้ของบทสำรุัป็ฉบบัน่� 
การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์มไ่ด�รัวมถ่งการัป็ฏิิบติััต่ัาง ๆ เชน่ สำภาวะการัทำางานตัำ�ากวา่มาตัรัฐานหรัอ่การัจา่ยคุ่้าแรังตัำ�ากวา่คุ่้าแรังขั�นตัำ�า 
ถ่งแม�วา่การัป็ฏิิบติััเหล่าน่�เป็น็อันตัรัาย และอาจเกิดข่�นในกรัณก่ารัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์บางกรัณด่�วยก็ตัาม ตัารัางด�านล่างน่�แสำดงให�
เหน็วา่การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์จากแรังงานอาจมลั่กษณะอยา่งไรับ�าง เม่�อเป็รัย่บเท่ยบกับมาตัรัฐานการัทำางานท่�ด่

การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นห่วงโซีอุ่ปทานรุะดัีบโลีก
ผู้้�เสำย่หายจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์จำานวนมากของโลก ถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนส์ำามารัถ
เกิดข่�นได�ในทกุขั�นตัอนของหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน รัวมถ่ง:

 � การัผู้ลิตัวตััถดุบิ

 � การัผู้ลิตัทางอุตัสำาหกรัรัมและการัป็รับัแต่ังสำนิคุ้�า  

 � การัจดัจำาหนา่ยบรักิารัต่ัาง ๆ เชน่ บรักิารัทำาคุ้วามสำะอาดและบรักิารัรักัษาคุ้วามป็ลอดภัย

 � การัเดนิเรัอ่หรัอ่การัสำง่มอบสำนิคุ้�าทั�วโลก และ

 � การักำาจดั การัรั่�อถอน หรัอ่การัเคุ้ล่�อนย�ายสำนิคุ้�าท่�ไมไ่ด�ใช�อ่กต่ัอไป็แล�ว 

การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนส์ำามารัถเกิดข่�นได�ในทกุจุดของวงจรัแรังงาน รัวมถ่งท่�จุดการัจดัหางาน ไมว่า่เวลาใดรัะหวา่งการัจ�างงาน และ
แม�กรัะทั�งเวลาออกจากงาน แม�การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์สำามารัถเกิดข่�นได�หลายวธิุใ่นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน ลักษณะสำำาคัุ้ญท่�สำามารัถช่�ให�เหน็
คุ้วามเสำ่�ยงสำง้ยิ�งข่�นของการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์มห่ลายป็รัะการัคุ่้อ:

 � ค้วามเส่�ย่งในภูาค้ธุรุกิจแลีะกลีุม่อุตัสาหกรุรุม: ภาคุ้ธุุรักิจและกลุ่มอุตัสำาหกรัรัมบางอยา่งอาจมก่ารัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนส์ำง้ 
เน่�องจากคุ้ณุสำมบติััเฉพาะ ผู้ลิตัภัณฑ์์และกรัะบวนการัของ ตััวอยา่งเชน่ กลุ่มอุตัสำาหกรัรัมท่�ได�รับัการัยอมรับัวา่มคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้ทั�ว
โลก ได�แก่ อุตัสำาหกรัรัมการัสำกัดแรั ่สำิ�งทอและแฟชั�น การัป็รัะมง เคุ้รั่�องใช�อิเล็กทรัอนกิสำ ์การัทำาคุ้วามสำะอาดและการัเกษตัรั  

 � ค้วามเส่�ย่งในผู้ลิีตัภัูณฑ์์แลีะการุบรุกิารุ: ผู้ลิตัภัณฑ์์และการับรักิารับางอยา่งอาจมคุ่้วามเสำ่�ยงในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนส์ำง้เน่�อง
ด�วยวธิุก่ารัผู้ลิตัข่�น จดัหาหรัอ่ใช�งาน  

 � ค้วามเส่�ย่งทางภูม้ศิาสตัรุ:์ บางป็รัะเทศูอาจมคุ่้วามเสำ่�ยงจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนส์ำง้กวา่ เน่�องจากการับรัหิารัจดัการัไมด่่ หลัก
นติิัธุรัรัมอ่อนแอ คุ้วามขดัแย�ง คุ้อรัร์ัปั็ชนั การัพลัดถิ�น คุ้วามล�มเหลวของรัฐัในการัป็กป็อ้งสำทิธุมินษุยชน กรัะแสำของการัย�ายถิ�น
สำง้ และปั็จจยัทางเศูรัษฐกิจและสำงัคุ้ม เชน่ คุ้วามยากจนหรัอ่การัเล่อกป็ฏิิบติััท่�แพรัห่ลาย 

 � ค้วามเส่�ย่งทางธุรุกิจ: ลักษณะของแมแ่บบหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของนิติับุคุ้คุ้ลบางรัายอาจทำาให�เกิดคุ้วามเสำ่�ยงของการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชนส์ำง้ข่�น ตััวอยา่งเชน่ การัพ่�งพาการัทำาสำญัญาเหมาชว่งและการัใช�บรัษัิทจดัหาแรังงานท่�แพรัห่ลายสำามารัถทำาให�เกิดคุ้วาม
เสำ่�ยงด�านการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์เพิ�มข่�น

รุ้ปแบบของการุแสวงหาผู้ลี
ปรุะโย่ชนจ์ากค้นงาน  

 � แรังงานไมส่ำามารัถป็ฏิิเสำธุหรัอ่
หยุดงาน เน่�องจากการับงัคัุ้บ
ข้เ่ขญ็หรัอ่การัหลอกลวง หรัอ่
หน่�สำนิ

 � แรังงานถก้ลิดรัอนเสำรัภ่าพสำว่น
ตััว

สภูาพิการุทำางานท่�เปน็อันตัรุาย่  
หรุอืตัำ�ากวา่มาตัรุฐาน

 � แรังงานสำามารัถป็ฏิิเสำธุหรัอ่หยุด
งาน แต่ัการักรัะทำาดงักล่าวอาจนำา
ไป็สำ้ผู่้ลเสำย่ได�

 � แรังงานไมไ่ด�รับัการัจา่ยเงินท่�เป็น็
ธุรัรัม และไมไ่ด�รับัสำทิธุปิ็รัะโยชนบ์าง
ป็รัะการัหรัอ่ทั�งหมด

 � แรังงานตั�องทำางานยาวนานหลาย
ชั�วโมง 

 � สำถานป็รัะกอบการัไมม่คุ่้วาม
ป็ลอดภัย

 งานท่�มค่้ณุค่้า

 � สำทิธุขิองแรังงานได�รับัคุ้วามเคุ้ารัพ

 � แรังงานมเ่สำรัภ่าพท่�จะป็ฏิิเสำธุหรัอ่
หยุดงาน

 � แรังงานได�รับัคุ่้าจ�างอยา่งเป็็นธุรัรัม 
(อยา่งน�อยคุ่้าแรังขั�นตัำ�า)

 � สำถานป็รัะกอบการัมคุ่้วามป็ลอดภัย

11บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



กรุณ่ศ้กษาเฉพิาะภูาค้สว่น  
กรัณศู่่กษาสำมมุติัเฉพาะภาคุ้ต่ัอไป็น่� ให�ตััวอยา่งของการัป็ฏิิบติััในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนท่์�เกิดข่�นทกุวนัในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลก 
และเน�นให�เหน็ถ่งคุ้วามยากลำาบากบางป็รัะการัในการัรัะบุและการัโตั�ตัอบต่ัอการัป็ฏิิบติััเหล่าน่� โดยทั�วไป็ภาคุ้สำว่นท่�นำาเสำนอในกรัณศู่่กษา
เหล่าน่�ถก้พจิารัณาวา่มคุ่้วามเสำ่�ยงในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์สำง้ ซึ่่�งรัวมถ่งแรังงานบงัคัุ้บด�วย

ภูาค้การุเดิีนเรุอื – กรุณ่ศ้กษา 

ภาคุ้การัเดนิเรัอ่นำาเสำนอคุ้วามท�าทายท่�ไมเ่หมอ่นใคุ้รัในการัต่ัอสำ้�การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์คุ้น
เดนิเรัอ่มคุ่้วามเสำ่�ยงโดยเฉพาะอยา่งยิ�งต่ัอคุ้วามเสำ่�ยงจากการัถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์
เน่�องจากคุ้วามโดดเด่�ยวทางกายภาพและทางภม้ศิูาสำตัรัเ์ป็น็เวลายาวนาน และการัเดนิทางไป็
ต่ัางป็รัะเทศูบอ่ย กลไกการักำากับดแ้ลและการับงัคัุ้บใช�กฎหมายในอุตัสำาหกรัรัมการัเดนิเรัอ่ม่
แนวโน�มท่�จะอ่อนแอ นอกจากน่� คุ้วามกลัวท่�จะรัายงานหรัอ่การัขาดคุ้วามตัรัะหนกัวา่มก่ลไกใน
การัรัายงาน ทำาให�จำานวนคุ้นเดนิเรัอ่ท่�แท�จรังิท่�ตั�องการัคุ้วามชว่ยเหล่อมส่ำง้กวา่ท่�ข�อม้ลตััวเลข
แสำดงมากกวา่มาก เรัอ่ท่�ชกัธุงต่ัางป็รัะเทศูท่�ดำาเนนิงานภายในนา่นนำ�าของป็รัะเทศูหน่�งจะม่
คุ้วามเสำ่�ยงสำง้สำดุเพรัาะป็รัะเทศูเจ�าบ�านมกัไมไ่ด�สำอบสำวนสำภาวะบนเรัอ่

ตััวอย่า่ง: ซึ่มิเพลิ ชปิ็ป็ิ� งเป็น็บรัษัิทขนสำง่ตั้�คุ้อนเทนเนอรัท่์�ให�บรักิารัขนสำง่สำนิคุ้�าทางทะเลแก่บรัษัิทใหญ่จำานวนหน่�ง หลังจาก
ได�รับัคุ้ำาแจ�งท่�ไมร่ัะบุช่�อ เรัอ่สำนิคุ้�าลำาหน่�งของบรัษัิทซึ่มิเพลิ ชปิ็ป็ิ� งถก้กักไว�ในท่าเรัอ่แหง่หน่�ง เม่�อพนักงานสำอบสำวนข่�นไป็บน
เรัอ่ ลก้เรัอ่รัายงานวา่พวกเขาตั�องด่�มนำ�าทะเลเพรัาะไมม่น่ำ�าท่�ด่�มได�บนเรัอ่ลำานั�น นอกจากน่� พวกลก้เรัอ่ยงัรัายงานด�วยวา่พวก
เขาถก้บงัคัุ้บให�กินอาหารัท่�กินไมไ่ด� ไมม่ล่ก้เรัอ่คุ้นไหนได�รับัการัจา่ยคุ่้าจ�างสำำาหรับั 12 เดอ่นท่�ผู้า่นมา ไมม่ใ่คุ้รัสำามารัถลงจาก
เรัอ่ไมว่า่เวลาไหนก็ตัาม แม�กรัะทั�งเวลาเรัอ่เท่ยบท่า และได�จา่ยคุ่้าธุรัรัมเนย่มสำง้เพ่�อให�ได�ทำางานน่�แล�วก่อนหน�าน่� 

ภูาค้การุก่อสรุา้ง – กรุณ่ศ้กษา

หว่งโซึ่อุ่ป็ทานท่�ยาวและมห่ลายรัะดับ และอัตัรัาการัทำาสำญัญาเหมาชว่งสำง้ในภาคุ้การัก่อสำรั�าง 
สำามารัถทำาให�การัรัะดบัมองเหน็และการัคุ้วบคุ้มุการัจดัหาผู้้�จดัจำาหนา่ยและผู้้�รับัเหมาชว่งและการั
ป็ฏิิบติััในการัจ�างงานลดเหล่อเพย่งน�อยนดิได� นอกจากน่� การัผู้ลิตัวสัำดจุำานวนมากท่�ใช�ในการั
ก่อสำรั�าง เชน่ อิฐ หนิ คุ้อนกรัต่ัและเหล็กกล�าหมุนเวย่น ยงัอาจมกั่บคุ้วามเสำ่�ยงในการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชนอ์ยา่งมน่ยัสำำาคัุ้ญได� แรังงานสำำาหรับัโคุ้รังการัก่อสำรั�างในสำดัสำว่นสำง้อาจมาจากแรังงาน
ย�ายถิ�นท่�มทั่กษะตัำ�าซึ่่�งเสำ่�ยงต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์  

ตััวอย่า่ง: คุ้อนสำตัรักัชนั คุ้อรัป์็เป็น็บรัษัิทก่อสำรั�างขนาดใหญท่่�เช่�ยวชาญด�านการัก่อสำรั�างถนน
และสำะพานรัถไฟ โคุ้รังการัก่อสำรั�างสำะพานของบรัษัิทคุ้อนสำตัรักัชนั คุ้อรัป์็เน�นเรั่�องสำว่นป็รัะกอบ
ของสำิ�งก่อสำรั�างท่�จดัเตัรัย่มนอกสำถานท่�ก่อสำรั�างก่อนนำามาป็รัะกอบเป็น็รัป้็รัา่งจากเหล็กกล�าและ
คุ้อนกรัต่ั หว่งโซึ่อุ่ป็ทานของบรัษัิทคุ้อนสำตัรักัชนั คุ้อรัป์็สำำาหรับัสำว่นป็รัะกอบของสำิ�งก่อสำรั�างท่�จดัเตัรัย่มไว�ก่อนเหล่าน่�รัวมถ่ง
สำสุำานเรัอ่ในภม้ภิาคุ้ชายฝั้� งหลายแหง่ในต่ัางป็รัะเทศู บรัษัิทคุ้อนสำตัรักัชนั คุ้อรัป์็ไมท่รัาบวา่สำสุำานเรัอ่เหล่าน่�กำาลังใช�แรังงาน
บงัคัุ้บให�สำรั�างเศูษเหล็กเพ่�อนำามากลับมาใช�หมุนเวย่นทำาเหล็กกล�า แต่ัเม่�อการัป็ฏิิบติััเหล่าน่�ถก้นำามาแจ�งให�บรัษัิทคุ้อนสำตัรักั
ชนั คุ้อรัป์็ทรัาบ การัสำบ่สำวนได�เปิ็ดเผู้ยให�ทรัาบวา่บรัษัิทคุ้อนสำตัรักัชนั คุ้อรัป์็ไมส่ำามารัถบอกได�วา่ได�มก่ารัใช�แรังงานบงัคัุ้บ
สำรั�างสำว่นป็รัะกอบชิ�นไหนของสำะพานบ�าง 

12 กระบวนการบาหลีี



ภูาค้อิเล็ีกทรุอนกิส ์– กรุณ่ศ้กษา 

หว่งโซึ่อุ่ป็ทานในภาคุ้อิเล็กทรัอนกิสำม์คุ่้วามซึ่บัซึ่�อนอยา่งยิ�งและมบ่อ่ยคุ้รัั�งท่�เก่�ยวข�องกับรัะดบั
การัรับัเหมาชว่งงานจากต่ัางป็รัะเทศูหลายรัะดบัในผู้ลิตัเคุ้รั่�องอิเล็กทรัอนกิสำ ์ทำาให�ธุุรักิจมอง
เหน็หว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตันเองได�ยากข่�น และเพิ�มคุ้วามเสำ่�ยงในการัถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์ซึ่่�งไป็
รัวมถ่งแรังงานบงัคัุ้บด�วย นอกจากน่� การัใช�บรัษัิทจดัหาแรังงานซึ่่�งเป็น็บุคุ้คุ้ลท่�สำามเพิ�มข่�น 
สำามารัถทำาให�แรังงานมคุ่้วามเสำ่�ยงต่ัอการัแสำวงหาป็รัะโยชนเ์พิ�มข่�นด�วย

ตััวอย่า่ง: บรัษัิทข�ามชาติัแหง่หน่�งได�ลงนามในสำญัญาใหมกั่บบรัษัิทอิเล็กทรัอนกิสำข์นาดใหญ่
แหง่หน่�งช่�อบรัษัิทเอฟวรั่�เดย ์อิเล็กทรัอนกิสำ ์ให�จดัจำาหนา่ยคุ้อมพวิเตัอรั ์แล็ป็ท็อป็และจอคุ้อมพวิเตัอรัใ์ห�สำำานกังานของ
บรัษัิททั�งหมดทั�วโลก บรัษัิทเอฟวรั่�เดย ์อิเล็กทรัอนิกสำท์ำาสำญัญารับัชว่งการัผู้ลิตักับบรัษัิทอิเล็กโทรัสำแต็ัก ซึ่่�งเป็น็บรัษัิทแหง่
หน่�งท่�มฐ่านอย้ใ่นป็รัะเทศูท่�สำาม ซึ่่�งต่ัอมาองค์ุ้กรัเอกชนท�องถิ�นองค์ุ้กรัหน่�งในป็รัะเทศูท่�สำามนั�นพบวา่ แรังงานของบรัษัิทอิ
เล็กโทรัสำแต็ักถก้หลอกมาจากป็รัะเทศูอ่�นโดยบรัษัิทจดัหางานซึ่่�งเป็น็บุคุ้คุ้ลท่�สำามท่�สำญัญาวา่พวกเขาจะได�รับัเงินเดอ่นด ่ม่
การังานมั�นคุ้งและมโ่อกาสำด ่แรังงานทั�งหมดเหล่าน่�จา่ยเงินก�อนใหญใ่ห�ผู้้�จดัหางานเพ่�อรักัษาคุ้วามมั�นคุ้งในการัเดนิทางไป็
ป็รัะเทศูเจ�าบ�านและการัจ�างงานกับบรัษัิทอิเล็กโทรัสำแต็ัก พวกเขาได�รับัการับอกกล่าววา่ผู้้�จดัหางานจะจดัการัวซ่ึ่า่สำำาหรับั
ทำางานและท่�อย้ใ่ห�เม่�อพวกเขาเดินทางไป็ถ่ง แต่ัเม่�อแรังงานไป็ถ่งก็ถก้ยด่หนงัสำอ่เดนิทาง และถก้บงัคัุ้บให�อย้ร่ัว่มห�องเล็ก ๆ 
กับแรังงานคุ้นอ่�นอ่กสำบิสำองคุ้นในสำภาวะการัเป็น็อย้ท่่�เลวรั�าย แรังงานเหล่านั�นไมไ่ด�รับัวซ่ึ่า่ท่�เหมาะสำมถก้ตั�องและได�รับัการั
บอกให�รั้ �วา่ถ�าพวกเขาพยายามหนอ่อกไป็ บรัษัิทอิเล็กโทรัสำแต็ักจะรัายงานตัำารัวจวา่พวกเขาทำาผู้ดิด�านการัเข�าเมอ่ง 

ค้ำาแนะนำา: จดัีการุแก้ไขการุปฏิิบติััท่�อาจเอื�อต่ัอการุแสวงหาผู้ลี
ปรุะโย่ชน ์ 

รัฐับาลสำามารัถดำาเนนิการัเพ่�อแก�ไขวธิุป่็ฏิิบติััในการัดำาเนนิการัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานท่�อาจเป็น็เหตัุ
ให�เกิดหรัอ่มส่ำว่นในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์ด� ซึ่่�งรัวมถ่ง: 

 � การัเรัย่กเก็บคุ่้าธุรัรัมเนย่มการัจดัหางานจากแรังงาน

 � ผู้ก้ท่�พกัของแรังงานไว�กับสำถานะการัจ�างงาน

 � การัยด่เอกสำารัแสำดงตัน เชน่ หนงัสำอ่เดนิทาง

 � การักำาหนดเวลาการัผู้ลิตัและแนวป็ฏิิบติััในการัซึ่่�อท่�ไมส่ำามารัถทำาได� และ 

 � การัจา่ยคุ่้าจ�างตัำ�ากวา่สำมคุ้วรั รัวมถ่งการัหกัเงินคุ่้าจ�างท่�ผู้ดิกฎหมาย

13บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



ภูาค้สิ�งทอ – กรุณ่ศ้กษา 

อุตัสำาหกรัรัมสำิ�งทอได�รับัการัยอมรับัจากทั�วโลกวา่เป็น็ภาคุ้ท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้ต่ัอการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชน ์อันเน่�องมาจากคุ้วามเสำ่�ยงท่�เก่�ยวข�องกับการัผู้ลิตัวตััถดุบิและกรัะบวนการัแป็รัรัป้็
วตััถดุบิเหล่าน่�ในเวลาต่ัอมา หว่งโซึ่อุ่ป็ทานของภาคุ้สำิ�งทอนั�นมองเหน็ได�จำากัดเน่�องจากการัรับั
เหมาชว่งท่�แพรัห่ลายและบางคุ้รัั�งไมไ่ด�รับัการัอนมุติัั ซึ่่�งสำามารัถทำาให�ยากท่�จะรัะบุการัป็ฏิิบติััท่�
ผู้ดิกฎหมายอาญา รัายงานป็คีุ้.ศู. 2018 ของดชันข่่�วดัจำานวนทาสำทั�วโลกของม้ลนธิุวิอล์ก ฟรั่
ป็รัะมาณวา่ กลุ่มป็รัะเทศูจ ่20 นำาเข�าเสำ่�อผู้�าเคุ้รั่�องนุง่หม่ท่�มม้่ลคุ่้ามากกวา่ 127 พนัล�านเหรัย่ญ 
โดยท่�เคุ้รั่�องนุง่หม่เหล่านั�นจำานวนมากมคุ่้วามเสำ่�ยงในการัผู้ลิตัโดยแรังงานบงัคัุ้บ

ตััวอย่า่ง: อัมเบรัล็ลารั ์ย้นฟิอรัม์เป็น็บรัษัิทเสำ่�อผู้�าท่�จดัจำาหนา่ยเคุ้รั่�องแบบให�ธุุรักิจขนาดใหญจ่ำานวนหน่�ง รัวมถ่งกลุ่มและผู้้�
คุ้�าป็ล่กอาหารัจานดว่นหลายแหง่ บรัษัิทอัมเบรัล็ลารั ์ ย้นฟิอรัม์ใช�ผู้้�รับัเหมาชว่งจำานวนมากในต่ัางป็รัะเทศูให�ผู้ลิตัเคุ้รั่�องแบบ
ของบรัษัิท เพ่�อลดตั�นทนุให�เหล่อน�อยท่�สำดุ บรัษัิทอัมเบรัล็ลารั ์ย้นฟิอรัม์เป็ล่�ยนผู้้�รับัเหมาชว่งทำางานเป็น็ป็รัะจำา และมกัจะใช�
สำญัญารัะยะสำั�นเพ่�อให�ได�มาซึ่่�งคุ้ำาสำั�งซึ่่�อจำานวนมาก การัสำบ่สำวนคุ้รัั�งหน่�งแสำดงให�เหน็วา่ผู้้�รับัเหมาชว่งหลายคุ้นของบรัษัิทอัม
เบรัล็ลารั ์ย้นฟิอรัม์ ผู้ลิตัเคุ้รั่�องแบบในโรังงานท่�มก่ารัใช�แรังงานบงัคัุ้บอยา่งแพรัห่ลาย จากนั�นผู้้�จดัจำาหนา่ยก็จะติัดป็า้ยท่�
เคุ้รั่�องแบบวา่ผู้ลิตัในป็รัะเทศูอ่�น

ค้ำาแนะนำา: ลีองพิจิารุณาวา่ค้ณุสามารุถิ่ได้ีรุบัผู้ลีปรุะโย่ชน์จากค้วาม
เช่�ย่วชาญของบุค้ค้ลีท่�สามอย่า่งไรุ

 � รัฐับาลต่ัาง ๆ สำามารัถไตัรัต่ัรัองวา่จะหาคุ้วามเช่�ยวชาญได�จากท่�ไหนเพ่�อป็รับัป็รุังการัโตั�ตัอบโดย
รัวมของตันต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ รัวมถ่งโดยการัรัว่มมอ่กับหนว่ยงานอุตัสำาหกรัรัม 
คุ้วามรัเิรัิ�มของผู้้�มส่ำว่นได�เสำย่ องค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศู องค์ุ้กรัเอกชนท่�มคุ่้วามเช่�ยวชาญและ
สำหภาพแรังงาน
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บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน

รุฐับาลีอย้่ใ่นตัำาแหนง่ท่�แตักต่ัางท่�จะพิฒันาแลีะนำากรุอบการุ
ทำางานทางกฎหมาย่ท่�มป่รุะสทิธผิู้ลีไปปฏิิบติััในการุต่ัอส้ก้ารุ
แสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นห่วงโซีอุ่ปทาน มก่ฎหมาย่แลีะมาตัรุฐาน
นานาชาติัจำานวนมาก ท่�สามารุถิ่ให้แนวทางสำาหรุบัค้วามพิย่าย่าม
ของรุฐับาลีในการุพิฒันากรุอบการุทำางานเหล่ีาน่�แลีะต่ัอส้กั้บการุ
แสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์นห่วงโซีอุ่ปทาน 

การุนยิ่ามการุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชน์
ในบรุบิทนานาชาติั



พิธิส่ารุเพิื�อปอ้งกัน ปรุาบปรุามแลีะลีงโทษการุค้้ามนุษย่ ์โดีย่เฉพิาะอย่า่งย่ิ�งสตัรุ่
แลีะเด็ีก  
พธิุส่ำารัเพ่�อป็อ้งกัน ป็รัาบป็รัามและลงโทษการัคุ้�ามนษุย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสำตัรัแ่ละเดก็ (พธิุส่ำารั TIP) เสำรัมิเพิ�มเติัมสำารัะใน อนสุำญัญา
สำหป็รัะชาชาติัเพ่�อต่ัอตั�านองค์ุ้กรัอาชญากรัรัมข�ามชาติัท่�จดัตัั�งในลักษณะองค์ุ้กรั6 และเป็น็เคุ้รั่�องมอ่ป็ฐมภม้ริัะหวา่งป็รัะเทศูซึ่่�งช่�แนะ
แนวทางการัตัอบสำนองของรัฐับาลต่ัอการัคุ้�ามนษุย ์ พธิุส่ำารั TIP กำาหนดแนวป็ฏิิบติััสำำาคัุ้ญให�รัฐัสำรั�างการัตัอบสำนองท่�มป่็รัะสำทิธุผิู้ล
และนำาไป็ใช�ป็ฏิิบติััในการัต่ัอสำ้�อาชญากรัรัมการัคุ้�ามนษุย ์ซึ่่�งรัวมถ่งในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานโลก  

ภูาร์ะห่น้าท่�ห่ลััก
พธิุส่ำารั TIP ป็รัะกอบด�วย 20 มาตัรัา ภารัะหน�าท่�หลักของรัฐัได�แก่:

การุรุบัมาตัรุการุทางกฎหมาย่แลีะอื�น ๆ 
เพิื�อกำาหนดีให้การุค้้ามนษุย่เ์ปน็
อาชญากรุรุม และการัสำรั�างหลักป็รัะกันวา่
คุ้วามผู้ดิทางอาญาจะคุ้รัอบคุ้ลมุถ่ง:   

 � คุ้วามพยายามท่�จะกรัะทำาคุ้วามผู้ดิฐานคุ้�า
มนษุย์

 � การัเข�ารัว่มในฐานะเป็น็ผู้้�สำมรั้ �รัว่มคิุ้ดใน
การักรัะทำาคุ้วามผู้ดิฐานคุ้�ามนษุย์

 � การัจดัการัหรัอ่สำั�งการัให�ผู้้�อ่�นกรัะทำาคุ้วาม
ผู้ดิฐานคุ้�ามนษุย์

การุกำาหนดีให้การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนใ์น
รุ้ปแบบอื�น ๆ ท่�เชื�อมโย่งกับการุค้้ามนุษย่์
เปน็อาชญากรุรุม รัวมถ่ง:

 � แรังงานขดัหน่�

 � แรังงานบงัคัุ้บ

 � การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนท์างเพศู และ

 � การัตััดอวยัวะในรัา่งกายโดยป็รัาศูจาก
คุ้วามยนิยอม

การุจดัีการุกับค้วามต้ัองการุ ด�านการั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ท่�ขบัเคุ้ล่�อนอาชญากรัรัม
การัคุ้�ามนษุย ์และแรังขบัเคุ้ล่�อนท่�เพิ�มคุ้วาม
เสำ่�ยงต่ัออาชญากรัรัมการัคุ้�ามนษุย์

การุทำางานรุว่มมอืกันกับองค์้กรุภูาค้
ปรุะชาสงัค้ม และผู้้�มส่ำว่นได�เสำย่ในภาคุ้
เอกชนอ่�น ๆ เพ่�อกำาหนดนโยบาย โคุ้รังการั
และมาตัรัการัท่�เหมาะสำมอ่�น ๆ เพ่�อต่ัอสำ้�และ
ป็อ้งกันการัคุ้�ามนษุย ์   

การุให้การุสนบัสนนุแลีะคุ้้มค้รุองแก่ผู้้เ้สย่่หาย่ รัวมถ่งโดยการั:

 � การัป็กป็อ้งอัตัลักษณ์ คุ้วามเป็น็สำว่นตััวและสำทิธุมินษุยชนท่�ได�รับัการัยอมรับัรัะหวา่งป็รัะเทศูของพวกเขา

 � ให�การัคุุ้�มคุ้รัองทางกายภาพ การัคุุ้�มคุ้รัองจากการัตักเป็น็ผู้้�เสำย่หายใหมอ่่ก และวธิุก่ารัฟ้� นฟ้ทางกายภาพ ทาง
จติัวทิยาและทางสำงัคุ้มท่�จำาเป็น็

 � ใช�มาตัรัการัท่�เป็ดิโอกาสำให�ผู้้�เสำย่หายได�รับัการัชดใช�คุ่้าสำนิไหมทดแทนคุ้วามเสำย่หายท่�ได�รับั และ 

 � เก่�อหนนุการัสำง่ผู้้�เสำย่หายกลับป็รัะเทศูโดยคุ้ำานง่ถ่งคุ้วามป็ลอดภัยของคุ้นเหล่านั�น

6 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women 
and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime” 15 November 2000.
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อนสุญัญาวา่ด้ีวย่แรุงงานบงัคั้บขององค์้การุแรุงงานรุะหวา่งปรุะเทศ ค้.ศ. 1930 
(ฉบบัท่� 29)
อนสุำญัญาวา่ด�วยแรังงานบงัคัุ้บหรัอ่แรังงานเกณฑ์์ คุ้.ศู. 1930 (ฉบบัท่� 29) (อนสุำญัญาวา่ด�วยแรังงานบงัคัุ้บ) เป็น็หน่�งในแป็ด
อนสุำญัญาหลักขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู7 อนสุำญัญาวา่ด�วยแรังงานบงัคัุ้บกำาหนดแนวทางท่�สำำาคัุ้ญให�รัฐัในการัสำรั�างคุ้วาม
แขง็แกรัง่ให�คุ้วามพยามยามในการัต่ัอสำ้�แรังงานบงัคัุ้บในทกุรัป้็แบบ  

ภูาร์ะห่น้าท่�ห่ลััก

ปรุาบปรุามการุใชแ้รุงงานบงัคั้บ
หรุอืแรุงงานเกณฑ์์ทกุรัป้็แบบให�ได�

ภายในเวลาสำั�นท่�สำดุเท่าท่�จะทำาได�   

สรุา้งหลัีกปรุะกันวา่บทลีงโทษท่�
กฎหมาย่กำาหนดีมป่รุะสทิธผิู้ลีและ

บงัคัุ้บใช�อยา่งเคุ้รัง่คุ้รัดั   

ลีงโทษการุใชแ้รุงงานบงัคั้บหรุอื
แรุงงานเกณฑ์์  

ฐานคุ้วามผู้ดิทางอาญา 

T029 – พิธิส่ารุปคี้.ศ. 2014 สว่นเสรุมิอนสุญัญาวา่ด้ีวย่แรุงงานบงัคั้บ
ปคี้.ศ.1930   
พธิุส่ำารัน่�กำาหนดให�รัฐัสำมาชกิให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองและการัเยย่วยาท่�มป่็รัะสำทิธุผิู้ล รัวมถ่งการัชดใช�คุ่้าสำนิไหมทดแทนให�แก่ผู้้�เสำย่หาย
แรังงานบงัคัุ้บ นอกจากน่� พธิุส่ำารัน่�ยงับงัคัุ้บให�รัฐัพฒันานโยบายและแผู้นการัทำางานรัะดบัชาติัท่�มป่็รัะสำทิธุผิู้ลและยั�งยน่สำำาหรับัการั
ป็รัาบป็รัามแรังงานบงัคัุ้บหรัอ่แรังงานเกณฑ์์ และข�อแนะเสำรัมิ 203 รัวมถ่งมาตัรัการัเสำรัมิเก่�ยวกับบทบาทของภาคุ้เอกชนและการั
จดัการัแก�ไขปั็ญหาแรังงานบงัคัุ้บในการัป็ฏิิบติัังานภาคุ้เอกชน 

องค์้การุแรุงงานรุะหวา่งปรุะเทศ G189 อนสุญัญาวา่ด้ีวย่แรุงงานทำางานบา้น 
ปคี้.ศ. 2011  
อนสุำญัญาวา่ด�วยแรังงานทำางานบ�าน กำาหนดมาตัรัฐานแรังงานสำำาหรับัแรังงานทำางานบ�านและบงัคัุ้บใช�เม่�อเดอ่นกันยายน 2013 
อนสุำญัญาฉบบัน่�กำาหนดวา่แรังงานตั�องได�รับัชั�วโมงพกัผู้อ่นป็รัะจำาวนัและป็รัะจำาสำปั็ดาห ์สำทิธุปิ็รัะโยชนใ์นคุ่้าแรังขั�นตัำ�า และเล่อกได�วา่จะ
อย้แ่ละพกัผู้อ่นวนัหยุดท่�ไหน อนสุำญัญากล่าวด�วยวา่รัฐัท่�ลงสำตััยาบนัตั�องมม่าตัรัการัป็อ้งกันคุ้วามรันุแรังและตั�องกำาหนดอายุขั�นตัำ�าให�
ตัรังกับอายุขั�นตัำ�าสำำาหรับัการัจ�างงานป็รัะเภทอ่�น 

หลัีกการุช่�แนะแห่งองค์้การุสหปรุะชาชาติัวา่ด้ีวย่ธุรุกิจแลีะสทิธมินษุย่ชน 
หลักการัช่�แนะแหง่องค์ุ้การัสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจและสำทิธุมินษุยชน8 เป็น็มาตัรัฐานรัะดบัโลกซึ่่�งคุ้ณะมนตัรัส่ำทิธุมินษุยชนแหง่
สำหป็รัะชาชาติัให�การัรับัรัองในป็คีุ้.ศู. 2011  หลักการัช่�แนะแหง่สำหป็รัะชาชาติัฯ ซึ่่�งป็รัะกอบด�วยหลักการั 31 ป็รัะการั มจุ่ดมุง่หมายท่�จะ
สำนบัสำนนุการันำาใช�กรัอบทำางาน “คุุ้�มคุ้รัอง เคุ้ารัพและเยย่วยา” ของสำหป็รัะชาชาติั หลักการัช่�แนะแหง่สำหป็รัะชาชาติัฯกำาหนดแนวป็ฏิิบติัั
ท่�สำำาคัุ้ญสำำาหรับัภาคุ้รัฐัและธุุรักิจ วา่ด�วยวธิุส่ำรั�างแนวป็ฏิิบติััท่�ดส่ำำาหรับัธุุรักิจและสำรั�างคุ้วามรับัผู้ดิชอบขององค์ุ้กรัอยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ล 
การับ้รัณาการัหลักการัช่�แนะแหง่สำหป็รัะชาชาติัฯเข�ากับการัป็ฏิิบติััของธุุรักิจอยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ลจะสำามารัถชว่ยสำรั�างสำิ�งแวดล�อมท่�นำาไป็
สำ้คุ่้วามเคุ้ารัพและการัคุุ้�มคุ้รัองสำทิธุมินษุยชนได�   

7 International Labour Organization, “Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)” 28 June 1930.
8 United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights, “Guiding Principles on Business and Human Rights” 2011  

https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf.
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มาตร์ฐานห่ลััก
หลักการัช่�แนะแหง่สำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชน กำาหนดมาตัรัฐานชดัเจนสำำาหรับัรัฐั ซึ่่�งรัวมถ่งมาตัรัฐานต่ัอไป็น่�:

การัรับัรั้ �หนา้ท่�ภูาย่ใต้ักฎหมาย่รุะหวา่งปรุะเทศเพิื�อรุกัษาแลีะคุ้้มค้รุองสทิธมินษุย่ชนแลีะ
เสรุภู่าพิขั�นพิื�นฐานของรัฐัท่�มอ่ย้ ่รัวมถ่ง:

 � การัคุุ้�มคุ้รัองสำทิธุมินษุยชนต่ัอการัถก้ธุุรักิจใช�โดยมชิอบ 

 � การัป็ฏิิบติััตัามขั�นตัอนท่�เหมาะสำมเพ่�อป็อ้งกัน สำอบสำวน ลงโทษและแก�ไขการัละเมดิสำทิธุิ
มนษุยชน ผู้า่นนโยบาย กฎหมาย ข�อบงัคัุ้บและการัพจิารัณาพพิากษาท่�มป่็รัะสำทิธุผิู้ล

 � การักำาหนดคุ้วามคุ้าดหวงัท่�ชดัเจนวา่ธุุรักิจตั�องเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชน

 � การับงัคัุ้บใช�กฎหมายท่�กำาหนดให�ธุุรักิจเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชน

 � การัให�แนวป็ฏิิบติััแก่ธุุรักิจวา่ด�วยวธิุใ่ห�คุ้วามเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชนและการัสำนบัสำนนุให�ธุุรักิจ
สำ่�อสำารัวธิุจ่ดัการัผู้ลกรัะทบด�านสำทิธุมินษุยชนของธุุรักิจ และ

 � การักำากับดแ้ลกิจกรัรัมทางธุุรักิจตัามคุ้วามจำาเป็น็และเหมาะสำมเพ่�อให�แนใ่จวา่สำทิธุมินษุยชน
ได�รับัการัเคุ้ารัพ

การัให�การัเข�าถ่งการุเย่ย่่วย่าสำาหรุบัผู้้เ้สย่่หาย่จากการุใชโ้ดีย่มชิอบท่�เก่�ย่วขอ้งกับธุรุกิจรัวม
ถ่งการักรัะทำาต่ัอไป็น่�:

 � การัป็ฏิิบติััตัามขั�นตัอนท่�เหมาะสำม เพ่�อสำรั�างหลักป็รัะกันวา่เม่�อเกิดการัละเมดิสำทิธุมินษุยชน ผู้้�
ท่�ได�รับัผู้ลกรัะทบสำามารัถเข�าถ่งการัเยย่วยาท่�มป่็รัะสำทิธุภิาพ

 � การัสำรั�างหลักป็รัะกันคุ้วามมป่็รัะสำทิธุผิู้ลของกลไกการัรั�องทกุขท่์�เก่�ยวกับการัละเมดิสำทิธุิ
มนษุยชนทั�งในและนอกกรัะบวนการัยุติัธุรัรัมภายในป็รัะเทศู  

 � การัสำรั�างหลักป็รัะกันให�มอุ่ป็สำรัรัคุ้น�อยท่�สำดุทางกฎหมาย ทางป็ฏิิบติััและอุป็สำรัรัคุ้อ่�น ๆ ท่�
เก่�ยวข�องกับธุุรักิจ สำำาหรับัผู้้�ท่�แสำวงหาการัเยย่วยาและ  

 � การัสำรั�างหลักป็รัะกันวา่กลไกการัรั�องทกุขน์อกกรัะบวนการัยุติัธุรัรัมเป็น็กลไกท่�ถก้ตั�องตัาม
กฎหมาย สำามารัถเข�าถ่งได� สำามารัถคุ้าดเดาได� มคุ่้วามเสำมอภาคุ้ โป็รัง่ใสำ ไมข่ดักับสำทิธุ ิและ
เป็น็แหล่งการัเรัย่นรั้ �อยา่งต่ัอเน่�อง 

นอกจากน่� ธุรุกิจย่งัมภู่ารุะหนา้ท่�ตัามหลักการัช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัฯ ดงัต่ัอไป็น่�: 

 � การัดำาเนนิกิจกรัรัมคุ้วามรับัผู้ดิชอบขององค์ุ้กรัเพ่�อเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชนและป็ฏิิบติััตัาม
กฎหมายท่�เก่�ยวข�อง

 � การัแสำดงคุ้วามยด่มั�นของธุุรักิจต่ัอการัเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชนผู้า่นแถลงการัณน์โยบายท่�
คุ้รัอบคุ้ลมุ เป็ดิเผู้ยต่ัอสำาธุารัณะและเข�าถ่งได�

 � การัจดัการัแก�ไขและการัป็รัะเมนิผู้ลกรัะทบท่�ไมพ่ง่ป็รัะสำงค์ุ้ต่ัอสำทิธุมินษุยชนซึ่่�งเก่�ยวข�องกับ
ธุุรักิจ และการันำาผู้ลลัพธุท่์�คุ้�นพบจากการัป็รัะเมนิผู้ลกรัะทบเหล่าน่�มาบ้รัณาการัอยา่งเหมาะ
สำมในการัป็ฏิิบติััหน�าท่�และกรัะบวนการัภายใน และ

 � ทำาการัตัรัวจสำอบเชงิล่กต่ัอเน่�องเก่�ยวกับสำทิธุมินษุยชน เพ่�อรัะบุ ป็อ้งกัน บรัรัเทาและอธุบิาย
วา่ธุุรักิจนั�น ๆ จดัการัแก�ไขปั็ญหาผู้ลกรัะทบท่�ไมพ่ง่ป็รัะสำงค์ุ้ต่ัอสำทิธุมินษุยชนอยา่งไรั 
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ค้ำาสำาคั้ญ: ค้ำานยิ่ามแลีะแนวค้วามคิ้ดี 



การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนท์างอาชญากรุรุม

การ์ค้ามนษุย์
การัคุ้�ามนษุย ์คุ่้อการัจดัหางาน การัขนสำง่ การัโอน การัป็ดิบงัซึ่อ่นเรั�นหรัอ่การัรับับุคุ้คุ้ล โดยวธิุห่ลอกลวง บงัคัุ้บข้เ่ขญ็หรัอ่วธิุอ่่�นใดท่�
ไมเ่หมาะสำม เพ่�อวตััถปุ็รัะสำงค์ุ้ในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์จากบุคุ้คุ้ลคุ้นนั�น การัคุ้�ามนษุยส์ำามารัถเกิดข่�นภายในป็รัะเทศูหรัอ่รัะหวา่ง
ป็รัะเทศู พธิุส่ำารัเพ่�อป็อ้งกัน ป็รัาบป็รัามและลงโทษการัคุ้�ามนษุย ์โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสำตัรัแ่ละเดก็ ข�อ 3(เอ) รัะบุองค์ุ้ป็รัะกอบหลักสำาม
ป็รัะการัของคุ้วามผู้ดิฐานการัคุ้�ามนษุยด์งัน่�:

                การุค้้ามนษุย่์

วธิ่

การัขม่ข้โ่ดยการัใช�กำาลังบงัคัุ้บ

การับบ่บงัคัุ้บ

การัหลอกลวง

การัลักพาตััว

การัฉ�อโกง

การัใช�อำานาจโดยมชิอบ

การัใช�สำถานะของคุ้วามเป็รัาะบางโดยมชิอบ

การัให�หรัอ่ะการัรับัการัจา่ยเงินหรัอ่ผู้ลป็รัะโยชน์

วตััถิ่ปุรุะสงค์้

การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนร์ัวมถ่ง:  

 ‐ การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนจ์ากการัคุ้�าป็รัะเวณผู่้้�อ่�น

 ‐ การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนท์างเพศูในรัป้็แบบอ่�น ๆ

 ‐ แรังงานหรัอ่บรักิารับงัคัุ้บ

 ‐ สำภาวะการัเป็น็ทาสำหรัอ่การัป็ฏิิบติััท่�คุ้ล�ายคุ้ล่งกับ
การัเป็น็ทาสำ

 ‐ ภารัะจำายอม

 ‐ การัตััดอวยัวะ

การุกรุะทำา

การัจดัหางาน

การัขนสำง่

การัโอน

การัป็ดิบงัซึ่อ่นเรั�น

การัรับับุคุ้คุ้ล

+

+

A
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สี่ภูาวะการ์เป็นทาสี่ 
อนสุำญัญาวา่ด�วยสำภาวะคุ้วามเป็น็ทาสำแหง่องค์ุ้การัสำหป็รัะชาชาติัคุ้.ศู. 1962 นยิามสำภาวะการัเป็น็ทาสำวา่คุ่้อสำถานะหรัอ่สำภาวะของ
บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�ง ซึ่่�งถก้คุ้วบคุ้มุอำานาจสำว่นหน่�งสำว่นใดหรัอ่ทั�งหมดท่�ติัดมากับสำทิธุใินคุ้วามเป็น็เจ�าของ ซึ่่�งรัวมถ่งเม่�อคุ้วามเป็น็เจ�าของ
เกิดข่�น เน่�องจากหน่�หรัอ่สำญัญาท่�ผู้้�เสำย่หายคุ้นนั�นทำาให�เกิดข่�น  

สำภาวะการัเป็น็ทาสำอาจรัวมถ่งสำถานการัณ์ท่�บางคุ้น: 

 � ซึ่่�อหรัอ่ขายบุคุ้คุ้ลอ่กคุ้นหน่�ง

 � ใช�บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งหรัอ่แรังงานของบุคุ้คุ้ลนั�นอยา่งแทบไมม่ข่อบเขตัจำากัด

 � คุ้วบคุ้มุการัเคุ้ล่�อนไหวของบุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�ง หรัอ่

 � ทำาให�บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งทำางานด�วยคุ่้าจ�างเพย่งน�อยนดิหรัอ่ไมม่คุ่่้าจ�างเลย

ภูาร์ะจุำายอม
ในกรัณท่่�บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งไมม่เ่สำรัภ่าพท่�หยุดทำางานหรัอ่ออกจากสำถานท่�ท่�บุคุ้คุ้ลนั�นทำางาน และเสำรัภ่าพสำว่นตััวของบุคุ้คุ้ลผู้้�นั �นถก้จำากัด
อยา่งมน่ยัสำำาคัุ้ญด�วย

การ์จุดัห่าแร์งงานห่ร์อ้บัร์กิาร์ท่�ห่ลัอกลัวง  
ในกรัณท่่�บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งถก้หลอกลวงวา่จะได�ไป็ทำางานป็รัะเภทไหน จะไป็อย้น่านแคุ่้ไหน สำภาวะการัใช�ชว่ติัหรัอ่การัทำางานเป็น็อยา่งไรั 
หรัอ่บุคุ้คุ้ลคุ้นนั�นจะหาเงินได�มากน�อยแคุ่้ไหน

แร์งงานขดัห่น่�
ในกรัณท่่�บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งทำางานเพ่�อจา่ยหน่�ท่�เกิดข่�นจรังิหรัอ่ท่�คิุ้ดวา่เป็น็ ซึ่่�งมจ่ำานวนมากเกินจรังิ และบุคุ้คุ้ลคุ้นนั�นอาจจะไมส่ำามารัถมว่นั
จา่ยคุ่้นได�หมด บอ่ยคุ้รัั�งท่�บุคุ้คุ้ลนั�นแทบจะไมส่ำามารัถคุ้วบคุ้มุได�วา่ตันจะตั�องทำางานนานเท่าไรั หรัอ่จะตั�องทำางานป็รัะเภทไหน เพ่�อจา่ย
คุ่้นหน่�นั �น 

แร์งงานบังัคับั
อนสุำญัญาวา่ด�วยแรังงานบงัคัุ้บขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศูคุ้.ศู. 1930 (ฉบบัท่� 29) นยิามแรังงานบงัคัุ้บวา่เป็น็งานหรัอ่
บรักิารัทั�งหมดท่�ได�มาจากบุคุ้คุ้ลใดบุคุ้คุ้ลหน่�ง ซึ่่�งทำาภายใตั�การัขม่ข้ว่า่จะถก้ลงโทษ และบุคุ้คุ้ลคุ้นนั�นไมไ่ด�เสำนอทำาให�ด�วยตันเองด�วย
คุ้วามสำมคัุ้รัใจ

คุ้ำานยิามน่�ป็รัะกอบด�วยองค์ุ้ป็รัะกอบสำามอยา่งคุ่้อ  

1. งานหรุอืบรุกิารุ หมายถ่งงานทกุป็รัะเภทท่�เกิดข่�นในกิจกรัรัม อุตัสำาหกรัรัม หรัอ่ภาคุ้สำว่นใด ๆ รัวมถ่งในเศูรัษฐกิจนอกรัะบบ

2. การุค้กุค้ามวา่จะลีงโทษ หมายถ่งบทลงโทษหลากหลายท่�ใช�บงัคัุ้บใคุ้รัคุ้นหน่�งให�ทำางาน 

3. ค้วามไมส่มคั้รุใจ หมายถ่งการัป็รัาศูจากคุ้วามยนิยอมท่�เป็น็อิสำรัะและข�อม้ลของแรังงานในการัรับังานและเสำรัภ่าพท่�จะออกจาก
งานเวลาใดก็ได�  
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การุคุ้้มค้รุองแรุงงาน

การ์จุดัห่างานท่�เปน็ธร์ร์มแลัะมจุ่ร์ยิธร์ร์ม
การัจดัหางานท่�มจ่รัยิธุรัรัม คุ่้อกรัะบวนการันำาแรังงานมารัว่มงานอยา่งเป็น็ธุรัรัม โป็รัง่ใสำและตัามคุ้วามสำามารัถ หลักการัทั�วไป็และแนว
ป็ฏิิบติััในการัดำาเนนิการัเพ่�อการัจดัหางานท่�ยุติัธุรัรัมขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู สำง่เสำรัมิวา่การัจดัหางานคุ้วรัเกิดข่�นใน
ลักษณะท่�เคุ้ารัพ คุุ้�มคุ้รัองและป็ฏิิบติััตัามสำทิธุมินษุยชนท่�ได�รับัการัยอมรับัในรัะดบัสำากล 

หลักการัดกักาเพ่�อการัย�ายถิ�นอยา่งมศัู่กดิ�ศูรัข่องสำถาบนัเพ่�อสำทิธุมินษุยชนและธุุรักิจ คุ่้อหลักการัท่�อย้บ่นพ่�นฐานของสำทิธุมินษุยชน
ชุดหน่�งท่�เพิ�มพ้นคุ้วามเคุ้ารัพในสำทิธุขิองแรังงานย�ายถิ�น ตัั�งแต่ัจุดของการัจดัหางานและตัลอดรัะยะการัจ�างงาน   

ข�อม้ลด�านล่างน่�กล่าวถ่งจุดเดน่ของหลักการัดักกา 10 ป็รัะการัคุ่้อ:

ให�การัเข�าถ่งการัเยย่วยา

เคุ้ารัพเสำรัภ่าพท่�จะเป็ล่�ยนการัจ�างงาน และให�ป็รัะกันวา่จะได�เดนิทางกลับอยา่งป็ลอดภัย

9

10

สำญัญาจ�างงานสำำาหรับัแรังงานย�ายถิ�นทั�งหมดชดัเจนและโป็รัง่ใสำ2

นโยบายและกรัะบวนการัไรั�คุ้วามแบง่แยก 3

ไมย่ด่เก็บหนงัสำอ่เดนิทางหรัอ่เอกสำารัแสำดงตันของแรังงานย�ายถิ�นผู้้�ใดไว�4

การัจา่ยคุ่้าแรังสำมำ�าเสำมอ โดยตัรังและตัรังเวลา5

เคุ้ารัพสำทิธุใินการัมผู่้้�แทนของแรังงานย�ายถิ�น6

สำภาวะในการัทำางานป็ลอดภัยและเหมาะสำม7

สำภาวะในการัอย้อ่าศัูยป็ลอดภัยและเหมาะสำม8

ไมเ่รัย่กเก็บคุ่้าธุรัรัมเนย่มจากแรังงานย�ายถิ�น 1

หลัีกการุแกน เอ การัป็ฏิิบติััท่�เท่าเท่ยมกัน ไมม่ก่ารัเล่อกป็ฏิิบติัั  

หลัีกการุแกน บ ่แรังงานทกุคุ้นได�รับัการัคุุ้�มคุ้รัองจากกฎหมายการัจ�างงาน

22 กระบวนการบาหลีี



ธุรุกิจแลีะสทิธมินษุย่ชน

การ์ตร์วจุสี่อบัเชื้งิลึัก
คุ้ำาวา่ “การัตัรัวจสำอบอยา่งเชงิล่ก” เก่�ยวข�องกับคุ้วามรับัผู้ดิชอบต่ัอ เน่�องในการัดำาเนนิการักรัะบวนการัซึ่่�งรัะบุ ป็อ้งกัน บรัรัเทาและ
อธุบิายวธิุก่ารัละเมดิสำทิธุมินษุยชน กรัะบวนการัเหล่าน่�ตั�องรัวมถ่งการัป็รัะเมนิผู้ลกรัะทบต่ัอสำทิธุมินษุยชนท่�เกิดข่�นจรังิและท่�อาจเกิด
ข่�น การับ้รัณาการัและการัป็ฏิิบติััเม่�อมก่ารัคุ้�นพบ การัติัดตัามรัอ่งรัอยการัตัอบสำนองต่ัางๆ และการัสำ่�อสำารัวา่ผู้ลกรัะทบเหล่านั�นได�รับั
การัจดัการัแก�ไขอยา่งไรั

หลักการัช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชนแนะนำาวา่รัฐัคุ้วรัทำาตัามขั�นตัอนเพิ�มเติัมในกรัณท่่�เหมาะสำม ให�หนว่ยงาน
ของรัฐัและวสิำาหกิจธุุรักิจ ซึ่่�งได�รับัการัสำนบัสำนนุและธุุรักิจจากรัฐั ตัรัวจสำอบสำทิธุมินษุยชนอยา่งรัอบด�าน ซึ่่�งการักรัะทำาป็รัะเภทน่�จะชว่ย
คุุ้�มคุ้รัองต่ัอการัใช�สำทิธุมินษุยชนโดยมชิอบของหนว่ยงานรัฐับาลและวสิำาหกิจธุุรักิจท่�รัฐัเป็น็เจ�าของหรัอ่คุ้วบคุ้มุ หรัอ่หนว่ยงานรัฐับาล
และวสิำาหกิจธุุรักิจท่�ได� รับัการัสำนับสำนนุและบรักิารัต่ัางๆมากมายจากหนว่ยงานของรัฐั 

กลัไกการ์ร์อ้งทกุข ์
กลไกการัรั�องทกุขแ์ละการัเยย่วยาเป็น็แนวคิุ้ดหลักในหลักการัช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชนและเป็น็สำว่น
สำำาคัุ้ญของการัตัอบสำนองท่�มป่็รัะสำทิธุผิู้ลต่ัอการัต่ัอสำ้�การัแสำวงหาป็รัะโยชนท์างอาญาในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน กลไกการัรั�องทกุขเ์ก่�ยวข�องกับ
กรัะบวนการัรั�องเรัย่นทางกฎหมายหรัอ่ไมใ่ชก่ฎหมายท่�เป็น็ทางการั ซึ่่�งบุคุ้คุ้ล แรังงานหรัอ่ชุมชนท่�ได�รับัผู้ลกรัะทบในทางลบจาก
กิจกรัรัมและการัดำาเนนิการัของธุุรักิจสำามารัถใช�ได�

หลักการัช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชนกำาหนดวา่ องค์ุ้กรัหน่�งท่�รัะบุวา่ตันเป็น็เหตัใุห�หรัอ่มส่ำว่นทำาให�เกิดผู้ลกรัะ
ทบด�านสำทิธุมินษุยชนท่�ไมพ่ง่ป็รัะสำงค์ุ้ ตั�องให� หรัอ่ให�คุ้วามรัว่มมอ่ในการัเยย่วยาผู้ลกรัะทบนั�น การัเยย่วยามห่ลายรัป้็แบบ รัวมถ่งการั
ทำาขั�นตัอนต่ัางๆเพ่�อสำรั�างหลักป็รัะกันวา่คุ้วามเสำย่หายจะไมเ่กิดข่�นอ่ก การัขอโทษอยา่งเป็น็ทางการั การัให�คุ่้าสำนิไหมทดแทนหรัอ่การั
หยุดป็รัะกอบกิจกรัรัมบางอยา่ง

 ห่ลัักการ์นายจุา้งจุา่ย
หลักการันายจ�างจา่ยกำาหนดวา่ไมม่แ่รังงานคุ้นไหนคุ้วรัตั�องจา่ยเพ่�อให�ได�งาน แรังงานไมคุ่้วรัเป็น็ผู้้�ออกคุ่้าใช�จา่ยสำำาหรับัการัจดัหางาน
แต่ัคุ้วรัเป็น็นายจ�าง นายจ�างคุ้วรัเป็น็ผู้้�ออกคุ่้าใช�จา่ยและคุ่้าธุรัรัมเนย่มทั�งหมดท่�เก่�ยวข�องกับการัจดัหางาน การัเดนิทางและการัดำาเนิน
การัของแรังงานย�ายถิ�น ตัั�งแต่ัป็รัะเทศูบ�านเกิดของแรังงานจนถ่งสำถานท่�ทำางาน ตัลอดจนคุ่้าใช�จา่ยเก่�ยวกับการัเดนิทางกลับของ
แรังงาน เม่�อไมใ่ชก่ารัโยกย�ายท่�อย้ถ่าวรั

การันำาหลักการันายจ�างจา่ยมาใช�นั�นสำอดคุ้ล�องกับหลักการัช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชนและถ่อเป็น็ขั�นตัอนท่�
สำำาคัุ้ญในการับรัรัลเุป็า้หมายการัพฒันาท่�ยั �งยน่แหง่สำหป็รัะชาชาติัเป็า้หมาย 8.7 วา่ด�วยงานท่�เหมาะสำมสำำาหรับัทกุคุ้น แนวทางน่�จะ
คุุ้�มคุ้รัองแรังงานย�ายถิ�นและต่ัอตั�านคุ้วามเสำ่�ยงของแรังงานบงัคัุ้บในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานโลก

23บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



รุฐับาลีสามารุถิ่เพิิ�มค้วามแขง็แกรุง่ในการุตัอบสนองต่ัอการุแสวงหาผู้ลี
ปรุะโย่ชน์ในห่วงโซีอุ่ปทานได้ีหลีาย่วธิ ่ซี้�งรุวมถ้ิ่ง:   

• การุนำาโดีย่ตััวอย่า่งและการัสำนบัสำนนุแนวป็ฏิิบติััท่�ดท่่�สำดุผู้า่นการัจดัซึ่่�อจดั
จ�างของภาคุ้รัฐัเอง 

• การุใชอ้ำานาจต่ัอรุองทางตัลีาดีของรุฐับาลีในฐานะผู้้จ้ดัีหารุาย่ใหญ่เพ่�อ
ขบัเคุ้ล่�อนให�เกิดการัเป็ล่�ยนแป็ลงในทางท่�ด ่

• การุเสรุมิสรุา้งกรุอบกฎหมาย่แลีะนโย่บาย่ และ

• การุพิฒันาค้วามรุเิรุิ�มในการุสรุา้งค้วามตัรุะหนกัแลีะการุสรุา้งขด่ีค้วาม
สามารุถิ่

รุฐับาลีสามารุถิ่ทำาอะไรุได้ีบา้งC

กระบวนการบาหลีี24



การุนำาโดีย่ตััวอย่า่งแลีะการุสนับสนนุแนวปฏิิบติััท่�ด่ีท่�สดุี 
รัฐับาลอย้ใ่นตัำาแหนง่ท่�แตักต่ัางท่�จะกำาหนดมาตัรัฐานการัป็ฏิิบติััท่�ด ่ด�วยการันำาโดยการัเป็น็ตััวอยา่ง ในการัต่ัอสำ้�คุ้วามเสำ่�ยงต่ัอการั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นการัจดัซึ่่�อจดัจ�างของรัฐัเอง รัฐับาลทั�วโลกกำาลังแสำดงคุ้วามมุง่มั�นท่�เพิ�มข่�นในป็ฏิิบติััการัเชงิรักุป็รัะเภทน่� 
แนวทางของรัฐับาลท่�เข�มแขง็และคุ้รัอบคุ้ลมุ ในการัต่ัอสำ้�การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน สำามารัถเป็น็ตััวอยา่งหน่�งของ
แนวทางการัป็ฏิิบติััท่�ดส่ำำาหรับัธุุรักิจและป็รัะชาสำงัคุ้ม ในฐานะผู้้�จดัซึ่่�อจดัจ�างสำนิคุ้�าและบรักิารัจำานวนมาก รัฐับาลได�รับัการัสำนบัสำนุนให�
สำงัเกตัดก้ารัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของการัจดัซึ่่�อจดัจ�างและการัลงทนุของรัฐั รัฐับาลสำามารัถทำาขั�น
ตัอนเพ่�อรัะบุพ่�นท่�ตัลอดหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของรัฐัท่�อาจมคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้ต่ัอการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์การัรัะบุพ่�นท่�คุ้วาม
เสำ่�ยงสำง้เหล่าน่�อยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ลสำามารัถทำาให�รัฐับาลดำาเนนิการัตัามเป็า้หมายในการัป็รัะเมนิและการัจดัการัแก�ไขคุ้วามเสำ่�ยงเหล่าน่�ได�

นวิซีแ่ลีนด์ี: แนวทางการุปฏิิบติัังานอย่า่งมจ่รุยิ่ธรุรุมแลีะย่ั�งย่นื

รัฐับาลนวิซึ่แ่ลนดไ์ด�พฒันาทรัพัยากรัข่�นมาหน่�งชุด เพ่�อโน�มน�าวให�ธุุรักิจและรัฐับาลใช�การัป็ฏิิบติััท่�เป็น็ธุรัรัมต่ัอแรังงานผู้า่น
การัใช�แนวทางป็ฏิิบติัังานอยา่งมจ่รัยิธุรัรัมและยั�งยน่ ทรัพัยากรัเหล่าน่� ซึ่่�งมุง่ไป็ท่�นายจ�าง ผู้้�จดัหา เจ�าของแฟรันไชสำแ์ละผู้้�
จดัหางาน เน�นเรั่�องมาตัรัฐานการัจ�างงานและคุ้วามเสำ่�ยงด�านสำทิธุขิองแรังงานและมนษุยชน และยงัคุ้งมคุ่้วามเก่�ยวข�องกับ
การันำาใช�ผู้ลลัพธุข์องกฎรัะเบย่บการัจดัซึ่่�อจดัจ�างท่�กว�างขวางของนิวซึ่แ่ลนดฉ์บบัใหม ่“การัป็รับัป็รังุสำภาวะการัทำางานให�ดข่่�น
สำำาหรับัแรังงานของนิวซึ่แ่ลนด”์ ซึ่่�งเพิ�มคุ้วามคุ้าดหวงัให�ธุุรักิจป็รับัป็รังุสำภาวะสำำาหรับัแรังงานในวงการัอุตัสำาหกรัรัมท่�มคุ่้วาม
เสำ่�ยงสำง้

ทร์พัยากร์ต่าง ๆ ได้แก่: 

รุาย่การุตัรุวจสอบมาตัรุฐาน 
การุจา้งงาน

รัายการัตัรัวจสำอบท่�แก�ไขได�ซึ่่�งนายจ�าง
สำามารัถป็ฏิิบติััตัามเพ่�อป็รัะเมนิการั
ป็ฏิิบติััตัามกฎรัะเบย่บ

ค้้่มอืมาตัรุฐานการุจา้งงาน

คุ้้่มอ่ท่�มาพรั�อมรัายการัตัรัวจสำอบ ซึ่่�งรัวม
ถ่งคุ้ำาอธุบิายท่�เก่�ยวข�องของข�อกฎหมาย
ท่�เก่�ยวข�องกับมาตัรัฐานการัจ�างงาน

ขั�นตัอนท่�มป่รุะโย่ชน์
ขั�นตัอนเรัิ�มตั�นท่�ผู้้�จดัหาสำามารัถ 
ทำาได�เพ่�อรัะบุและลดคุ้วามเสำ่�ยงด�านสำทิธุิ
ของแรังงานในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานให�เหล่อ
น�อยท่�สำดุ  

กรุะบวนการุจดัีซีื�อจดัีจา้ง

ขั�นตัอนท่�สำามารัถนำามาป็ฏิิบติััใน
กรัะบวนการัจดัซึ่่�อจดัจ�าง เพ่�อชว่ยในการั
รับัป็รัะกันการัป็ฏิิบติััตัามมาตัรัฐานการั
จ�างงานในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน   

ตัารุางปัจจยั่ค้วามเส่�ย่งต่ัาง ๆ

ปั็จจยัคุ้วามเสำ่�ยงท่�จะชว่ยรัะบุสำว่นต่ัาง ๆ 
ท่�เกิดการัไมป่็ฏิิบติััตัามมาตัรัฐาน

รุาย่การุบรุรุเทาค้วามเส่�ย่ง

การับรัรัเทาคุ้วามเสำ่�ยงท่�คุ้วรัพจิารัณา
หลังจากการัป็รัะเมนิคุ้วามเสำ่�ยง 

ค้ำาแนะนำาสำาหรุบัเจา้ของแฟรุนไชส์

เคุ้รั่�องมอ่ท่�จะชว่ยเจ�าของแฟรันไชสำ์
ตัรัวจสำอบและจดัการัคุ้วามเสำ่�ยงในการั
ป็ฏิิบติััตัามกฎเก่�ยวกับการัจ�างงาน
ตัลอดชว่ติัสำญัญาแฟรันไชสำ ์

การุพิจิารุณาผู้้ส้รุรุหา
คุ้ำาถามเก่�ยวกับการัตัรัวจสำอบ 
สำถานะสำำาหรับัผู้้�จดัหางานและนายหน�า
จดัหางานท่�ตั�องถามก่อนท่�จะสำง่ผู้้�สำมคัุ้รั
ไป็องค์ุ้กรัอ่�น 
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ร์ฐับัาลันิวซัแ่ลันด์ได้พฒันาทร์พัยากร์เห่ล่ัาน่�โดย: 

การุวจิยั่แนวป็ฏิิบติััของท�องถิ�นและรัะหวา่งป็รัะเทศูท่�มอ่ย้ ่

การุมส่ว่นรุว่มกับภาคุ้สำว่นท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้เก่�ยวกับกรัะบวนการัท่�มอ่ย้แ่ละคุ้วามเสำ่�ยง
ของภาคุ้ธุุรักิจ 

การุเรุย่่นรุ้จ้ากหน่วยงานรัฐับาลซึ่่�งใช�แนวป็ฏิิบติััเหล่าน่�ในกรัะบวนการัจดัซึ่่�อจดัจ�าง  

การุปรุก้ษาหารุอืกับองค์ุ้กรัต่ัาง ๆ ท่�สำาธุติัการัป็ฏิิบติััท่�ดท่่�สำดุ 

การุอภิูปรุาย่กับผู้้�เช่�ยวชาญในการัจดัซึ่่�อจดัจ�าง สำทิธุขิองแรังงานและมนษุยชน และการั
สำรั�างคุ้วามมั�นใจ 
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วตัถุปุร์ะสี่งค์

รัฐับาลนวิซึ่แ่ลนดไ์ด�พฒันาทรัพัยากรัเหล่าน่�ข่�นด�วยคุ้วามตัั�งใจวา่ทรัพัยากรัเหล่าน่�จะ:  

 � ชว่ยให�ผู้้�ใช�เข�าใจและใช�แนวทางการัป็ฏิิบติัังานท่�มจ่รัยิธุรัรัมและยั�งยน่เก่�ยวกับการัป็ฏิิบติััต่ัอแรังงาน   

 � สำรั�างคุ้วามตัรัะหนักถ่งการัเรัย่กรั�องท่�เพิ�มสำง้ข่�นจากผู้้�มส่ำว่นได�เสำย่ให�มก่ารัป็ฏิิบติััท่�เป็น็ธุรัรัมกับแรังงาน และ

 � วางแนวทางท่�องค์ุ้กรัสำามารัถนำาไป็ใช�เพ่�อเพิ�มคุ้วามมั�นใจให�ตันเองวา่องค์ุ้กรัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตันมก่ารัป็ฏิิบติััต่ัอ
แรังงานอยา่งเป็น็ธุรัรัม

ด�วยการันำาไป็ใช�อยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ล ทรัพัยากรัเหล่าน่�จะมผู่้ลเชงิบวกต่ัอสำขุภาพ คุ้วามป็ลอดภัย การัเพิ�มผู้ลผู้ลิตัและคุ้วามเป็็น
อย้ท่่�ดข่องแรังงานทั�วโลก 

การ์มองไปขา้งห่น้า
หนว่ยงานต่ัาง ๆ ของรัฐับาลของนวิซึ่แ่ลนดไ์ด�ใช�ทรัพัยากรัท่�เพิ�งจดัพมิพอ์อกมาเม่�อเรัว็ ๆ น่�ไป็แล�วในการัจดัซึ่่�อจดัจ�างบรักิารั
ทำาคุ้วามสำะอาด รัฐับาลกำาลังเรัย่นรั้ �เก่�ยวกับการันำาแนวป็ฏิิบติััไป็ใช�จรังิผู้า่นการัใช�ทรัพัยากรัเหล่านั�นและผู้า่นการัทำางานรัว่มกัน
รัะหวา่งหน่วยงานอุตัสำาหกรัรัมและหน่วยงานของรัฐั ทรัพัยากรัเหล่านั�นทำาหน�าท่�เป็น็จุดเรัิ�มตั�นท่�มป่็รัะโยชนส์ำำาหรับัองค์ุ้กรัต่ัาง 
ๆ ท่�จะลงมอ่จดัการัและรับัผู้ดิชอบการัแก�ไขปั็ญหาการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนจ์ากแรังงานในองค์ุ้กรัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของ
องค์ุ้กรั อ่านทรัพัยากรัเหล่าน่�ได�ท่� https://www.employment.govt.nz/workplace-policies/ethical-sustainable-
work-practices/.

กรัะทรัวงธุุรักิจ นวตัักรัรัมและการัจ�างงาน กำาลังให�การัสำนบัสำนนุผู้้�นำาภาคุ้สำว่นต่ัาง ๆ และหนว่ยงานของรัฐั ให�นำาทรัพัยากรั
เหล่านั�นไป็ป็ฏิิบติัั และกำาลังพฒันาแนวป็ฏิิบติััเพิ�มเติัมสำำาหรับัเจ�าของลิขสำทิธุิ�การัจำาหนา่ย  นายหน�าจดัหางาน และผู้้�จดัหางาน  
ผู้้�อำานวยการัและนักลงทนุด�วย   

ค้ำาแนะนำา: รุว่มมอืกันในแนวทางน่�  

 � รัฐับาลสำามารัถใช�ป็รัะโยชนจ์ากคุ้วามเช่�ยวชาญขององค์ุ้กรัอ่�น ๆ เพ่�อคุุ้�มคุ้รัองแรังงานจากการั
ถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์และการัตัอบสำนองต่ัอกรัณก่ารัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนต่์ัาง ๆ

 � รัฐับาลสำามารัถป็รัก่ษาองค์ุ้การัต่ัางป็รัะเทศูท่�มคุ่้วามเช่�ยวชาญ องค์ุ้กรัเอกชน นกัวชิาการัและ
เจ�าหน�าท่�แนวหน�า เพ่�อพฒันาการัตัอบสำนองท่�คุ้รัอบคุ้ลมุกว�างขวางและ แขง็แกรัง่ต่ัอการั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน
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อำานาจต่ัอรุองของรุฐับาลี
รัฐับาลมอ่ำานาจต่ัอรัองท่�มน่ยัสำำาคัุ้ญท่�จะใช�กิจกรัรัมการัซึ่่�อจดัจ�างของรัฐัในการัขบัเคุ้ล่�อนการัเป็ล่�ยนแป็ลงไป็ในทางท่�ดโ่ดยผู้้�จดั
จำาหนา่ย เพ่�อสำรั�างหลักป็รัะกันวา่แรังงานในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลกมก่ารัเข�าถ่งงานท่�ดแ่ละป็รัาศูจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์
เน่�องจากขนาดและขอบเขตัของการัจดัซึ่่�อจดัจ�างของภาคุ้รัฐั รัฐับาลจง่อย้ใ่นตัำาแหนง่ท่�แตักต่ัางท่�จะขบัเคุ้ล่�อนแนวป็ฏิิบติััท่�ดทั่�วไป็ใน
ทกุรัะดับของรัฐับาล ธุุรักิจและชุมชนท่�กว�างกวา่นั�นได�

สหรุฐัอเมรุกิา: เค้รุื�องมอืในการุจดัีหาอย่า่งมค่้วามรุบัผิู้ดีชอบ 

เคุ้รั่�องมอ่ในการัจดัหาอยา่งมคุ่้วามรับัผู้ดิชอบของสำหรัฐัอเมรักิา (RST) เป็น็แพลตัฟอรัม์ออนไลนท่์�รัวมถ่งทรัพัยากรัต่ัาง ๆ ท่�
ชว่ยผู้้�ทำาสำญัญากับรัฐับาลสำหพนัธุรัฐั เจ�าหน�าท่�จดัซึ่่�อและธุุรักิจสำามารัถรัะบุ ป็อ้งกันและจดัการัแก�ไขคุ้วามเสำ่�ยงจากการัคุ้�า
มนษุยใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน สำำานกังานการัคุ้�ามนษุยข์องสำหรัฐัอเมรักิายอมรับัวา่บรัษัิทภาคุ้เอกชนและผู้้�มส่ำว่นได�เสำย่อ่�น ๆ ได�มาขอ
คุ้วามชว่ยเหล่อในการัรัะบุ การัป็อ้งกันและการัจดัการัแก�ไขปั็ญหาการัคุ้�ามนษุยใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลก วตััถปุ็รัะสำงค์ุ้ของการั
พฒันา RST คุ่้อเพ่�อสำรั�างหลักป็รัะกันวา่ทรัพัยากรัต่ัาง ๆ ท่�มส่ำามารัถให�ป็รัะโยชนแ์ละข�อม้ลต่ัอการัจดัซึ่่�อจดัจ�างทั�งในภาคุ้รัฐั
และภาคุ้เอกชน 

ลัักษณะสี่ำาคัญของเคร์้�องมอ้การ์จุดัห่าอยา่งมค่วามร์บััผิดิชื้อบั
RST รัวมการัตัรัวจสำอบเชงิล่กภาคุ้อุตัสำาหกรัรัมสำำาคัุ้ญ 11 ภาคุ้และสำนิคุ้�า 43 ป็รัะเภทท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงจากการัคุ้�ามนษุย ์และรัวม
ถ่งเคุ้รั่�องมอ่การัจดัการัคุ้วามเสำ่�ยงท่�คุ้รัอบคุ้ลมุ 10 อยา่ง อ่กทั�งเคุ้รั่�องมอ่ท่�ทำาข่�นเป็น็พเิศูษสำำาหรับัภาคุ้อาหารัทะเลและภาคุ้
อาหารัและเคุ้รั่�องด่�ม ตัั�งแต่ัมก่ารัเรัิ�มใช�งานในคุ้.ศู. 2016 แพลตัฟอรัม์น่�ได�รับัการัป็รับัป็รังุให�เป็น็ปั็จจุบนัทกุป็ ีรัวมถ่งมก่ารั
เพิ�มเติัมเคุ้รั่�องมอ่เฉพาะภาคุ้ใหม ่ๆ ด�วย

RST เป็น็ศู้นยร์ัวมแหล่งข�อม้ลท่�ใช�ง่ายและฟรัแ่ก่ผู้้�ใช� รัฐับาลสำหรัฐัอเมรักิาสำนบัสำนนุการัใช�แพลตัฟอรัม์น่�โดยมจุ่ดมุง่หมายท่�จะ
สำนบัสำนนุการัสำรั�างนโยบายท่�แขง็แกรัง่ ป็รับัป็รังุการัคัุ้ดกรัองและการัวดัผู้ล และสำง่เสำรัมิการับรัหิารัจดัการัการัป็ฏิิบติััตัามกฎ
ภายในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดับโลก 

เคุ้รั่�องมอ่ท่�มอ่อนไลนผ์ู้า่น RST คุ่้อ:

ตััวอยา่งหลักจรัรัยาบรัรัณ ตััวอยา่งข�อตักลงของผู้้�ขาย

เคุ้รั่�องมอ่การัสำมัภาษณแ์รังง
งานย�ายถิ�น

ตััวอยา่งการัป็รัะเมนิด�วย
ตันเองของผู้้�จดัจำาหนา่ยและ
ผู้้�รับัเหมาชว่ง

เคุ้รั่�องมอ่คัุ้ดกรัองและวดัผู้ลผู้้�
จดัหาแรังงาน

ตััวอยา่งแผู้นการัป็ฏิิบติััตัาม
กฎสำำาหรับัการักำากับดแ้ลการั
ซึ่่�อของรัฐับาลสำหพนัธุรัฐัของ
สำหรัฐัอเมรักิา: การัต่ัอสำ้�การัคุ้�า
มนษุย ์
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การ์ร์ว่มมอ้
RST ถก้ก่อตัั�งข่�นมาด�วยคุ้วามรัว่มมอ่ใกล�ชดิกับหนว่ยงานของรัฐับาลสำหรัฐัอเมรักิาและองค์ุ้กรั รัฐับาลสำหรัฐัอเมรักิาได�ให�การั
รัว่มมอ่โดยหลักกับองค์ุ้กรัด�านการัจดัการัหว่งโซึ่อุ่ป็ทานช่�อเวรัเิตั� นอกเหนอ่จากการัทำางานกับเมด อิน อะ ฟรั ่เวริัล์ด และ
สำถาบนัแอสำเพน็ ในการัพฒันา RST น่� ทางรัฐับาลสำหรัฐัอเมรักิาและเวรัเิตั�ได�เรัย่กรั�องขอข�อม้ลจากผู้้�รัอดชว่ติัจากการัคุ้�า
มนษุยแ์ละผู้้�มส่ำว่นได�สำว่นเสำย่จากภาคุ้เอกชนและป็รัะชาสำงัคุ้มอ่�น ๆ   

สำหรัฐัอเมรักิาได�ให�เงินอุดหนนุคุ้วามพยายามขององค์ุ้กรัเอกชนต่ัาง ๆ และได�ทำางานใกล�ชดิกับเวรัเิตั� เพ่�อชว่ยกันสำรั�าง RST น่�
ข่�นมาสำำาหรับับรัษัิท ผู้้�ทำาสำญัญากับรัฐับาลสำหพนัธุรัฐั ผู้้�เช่�ยวชาญด�านการัจดัซึ่่�อจดัจ�างและการัทำาสำญัญาของรัฐับาลสำหพนัธุรัฐั 
ผู้้�สำนบัสำนนุ นกัลงทนุ ผู้้�บรัโิภคุ้และคุ้นอ่�น ๆ  ท่�พยายามแก�ไขปั็ญหาการัคุ้�ามนษุยใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตัน

การ์มองไปขา้งห่น้า
RST ยงัคุ้งววิฒันาการัและขยายออกไป็ เพ่�อรัวมอุตัสำาหกรัรัมใหม ่ๆ ท่�เก่�ยวข�องกับหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของภาคุ้รัฐัและภาคุ้เอกชน 
ปั็จจุบนัมเ่คุ้รั่�องมอ่ชุดใหมท่่�กำาลังอย้ใ่นรัะหวา่งการัพฒันาให�เป็น็ไป็ตัามคุ้วามตั�องการัของภาคุ้รักัษาคุ้วามป็ลอดภัยเอกชนท่�
หลากหลาย รัฐับาลสำหรัฐัอเมรักิากำาลังจะพฒันาเวบ็บนิารัส์ำำาหรับัการัอบรัม เพ่�อให�คุ้วามชว่ยเหล่อด�านการัตัลาดและการัแจก
จา่ยเคุ้รั่�องมอ่ใหมเ่หล่าน่�  

RST ได�แสำดงให�เหน็แล�ววา่เป็น็ทรัพัยากรัท่�ทรังคุ้ณุคุ่้า การัวเิคุ้รัาะหข์�อม้ลแสำดงให�เหน็วา่การัใช�เวบ็ไซึ่ต์ัน่�ได�มก่ารัเติับโตัอยา่ง
ต่ัอเน่�อง รัวมถ่งผู้้�ใช�ใหมแ่ละผู้้�ใช�เดมิท่�กลับมาใช�จากป็รัะเทศูต่ัาง ๆ ทั�วโลก เพ่�อให�แพลตัฟอรัม์ออนไลนน์่�สำามารัถสำะท�อนข�อม้ล
ท่�ถก้ตั�องและยงัคุ้งป็รับัป็รุังข�อม้ลให�เป็น็ปั็จจุบนัเสำมอ กรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศูของสำหรัฐัอเมรักิาจำาเป็น็ตั�องมทั่พยากรั
ทางการัเงินและการัมส่ำว่นรัว่มในการัสำนบัสำนนุจากผู้้�เช่�ยวชาญในด�านน่�อยา่งต่ัอเน่�อง คุ้ณุสำามารัถเข�าใช� RST ได�ท่�  
https://www.responsiblesourcingtool.org/ 

ค้ำาแนะนำา: พิจิารุณาวา่ค้ณุสามารุถิ่ชว่ย่สรุา้งขด่ีค้วามสามารุถิ่ได้ีท่�
ไหน 

 � รัฐับาลสำามารัถดำาเนนิการัเพ่�อสำรั�างคุ้วามสำมัพนัธุท่์�ให�การัสำนบัสำนนุ โป็รัง่ใสำและให�คุ้วามรัว่มมอ่
กับผู้้�จดัจำาหนา่ยสำนิคุ้�าและบรักิารัให�รัฐับาล รัวมถ่งการัสำนบัสำนนุผู้้�จดัจำาหนา่ยให�เป็ดิเผู้ยเก่�ยว
กับคุ้วามเสำ่�ยงในการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์

 � สำ่�อสำารัคุ้วามคุ้าดหวงัอยา่งชดัเจนต่ัอผู้้�จดัจำาหนา่ย รัวมถ่งโดยการัสำรั�างหลักป็รัะกันวา่การั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์จะได�รับัการัจดัการัแก�ไขโดยเฉพาะอยา่งยิ�งในสำญัญาและกลไกการัตัรัวจ
สำอบคุ้ณุสำมบติััท่�เก่�ยวข�อง 

 � พฒันากลยุทธุก์ารัมส่ำว่นรัว่มของผู้้�จดัจำาหนา่ย เพ่�อชว่ยกำาหนดเป็า้หมายการัตัอบสำนองของ
รัฐับาล โดยมุง่เน�นท่�ผู้้�จดัจำาหนา่ยท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้กวา่

29บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



การุเสรุมิสรุา้งค้วามแขง็แกรุง่ให้กรุอบกฎหมาย่แลีะนโย่บาย่
รัฐับาลสำามารัถขบัเคุ้ล่�อนการัเป็ล่�ยนแป็ลงท่�มคุ่้วามหมายผู้า่นการัรัเิรัิ�มด�านกฎหมาย กรัอบกฎหมายท่�แขง็แกรัง่เป็น็พ่�นฐานของการั
ตัอบสำนองท่�แขง็แกรัง่และมป่็รัะสำทิธุผิู้ลต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน การัดำาเนนิการัสำำาคัุ้ญท่�รัฐับาลสำามารัถทำาได�เพ่�อ
เสำรัมิสำรั�างกรัอบกฎหมาย รัวมถ่ง:

 � การุรุกัษากรัอบกรัะบวนการัยุติัธุรัรัมทางอาญาท่�แขง็แกรัง่และรัะบอบการัลงโทษเพ่�อต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชน์

 � การุสรุา้งหลัีกปรุะกันวา่กรัอบกฎหมายและนโยบายจะสำามารัถคุุ้�มคุ้รัองและสำนับสำนนุผู้้�เสำย่หายหรัอ่ผู้้�ท่�เสำ่�ยงต่ัอการัคุ้�ามนษุยแ์ละ
การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์ด�  

 � การุพิจิารุณากฎหมายใหม ่เชน่ กฎหมายคุ้วามโป็รัง่ใสำของหว่งโซึ่อุ่ป็ทานหรัอ่การัตัรัวจสำอบเชงิล่กด�านสำทิธุมินษุยชน ท่�จะเพิ�ม

คุ้วามรับัผู้ดิชอบและคุ้วามโป็รัง่ใสำของธุุรักิจ   

ออสเตัรุเล่ีย่: พิรุะรุาชบญัญัติัวา่ด้ีวย่สภูาวะการุเปน็ทาสยุ่ค้ใหม ่ค้.ศ. 2018

รัฐับาลออสำเตัรัเล่ยกำาลังต่ัอสำ้�กับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมใ่นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลกผู้า่น พรัะรัาชบญัญติััสำภาวะการัเป็น็ทาสำ
ยุคุ้ใหม ่คุ้.ศู. 2018 (Cth) (พรัะรัาชบญัญติััฯ)  พรัะรัาชบญัญติััฯฉบบัน่�กำาหนดให�ธุุรักิจขนาดใหญจ่ำานวนมากกวา่ 3,000 แหง่ ท่�
ดำาเนนิการัอย้ใ่นตัลาดของออสำเตัรัเล่ยจดัทำาป็รัะกาศูแถลงการัณเ์ก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมใ่นทกุป็เีพ่�อเผู้ยแพรัแ่ก่
สำาธุารัณชน โดยแจกแจงรัายละเอ่ยดเก่�ยวกับการัดำาเนนิการัของบรัษัิทในการัป็รัะเมนิและแก�ไขปั็ญหาคุ้วามเสำ่�ยงจากสำภาวะ
การัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมข่องตัน พรัะรัาชบญัญติััฉบบัน่�กำาหนดมาตัรัฐานสำำาหรับัการัดำาเนนิการัของธุุรักิจไว�ชดัเจนเก่�ยวกับสำภาวะ
การัเป็น็ทาสำยุใหม ่และมจุ่ดมุง่หมายท่�จะขบัเคุ้ล่�อนให�เกิดการัเป็ล่�ยนแป็ลง ด�วยการัทำาให�ธุุรักิจรับัผู้ดิชอบต่ัอวธิุจ่ดัการัดำาเนนิ
ธุุรักิจและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตัน พรัะรัาชบญัญติััฉบบัน่�มผู่้ลใช�กับรัฐับาลเคุ้รัอ่รัฐัออสำเตัรัเล่ยด�วยซึ่่�งเป็น็คุ้รัั�งแรักของโลก โดย
กำาหนดให�จดัทำาป็รัะกาศูแถลงการัณ์เก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมใ่นทกุป็ ีโดยกล่าวถ่งกฎเกณฑ์์เดย่วกับท่�กำาหนดไว�
สำำาหรับัป็รัะกาศูแถลงการัณเ์ก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมข่องธุุรักิจ 

การ์พฒันาพร์ะร์าชื้บัญัญติัฉบับััน่�
รัฐับาลออสำเตัรัเล่ยได�พฒันาพรัะรัาชบญัญัติัฉบบัน่�ผู้า่นกรัะบวนการัป็รัก่ษาและรัว่มมอ่กับชุมชนอยา่งกว�างขวางเป็น็เวลา 10 
เดอ่น การัป็รัก่ษาหารัอ่เหล่าน่�รัวมถ่งเอกสำารัการัอภิป็รัายโดยละเอ่ยด รัายงานข�อเสำนอแนะเป็น็ลายลักษณอั์กษรั 99 ฉบบัจากผู้้�
มส่ำว่นได�เสำย่ และการันั�งป็รัก่ษาหารัอ่ 16 คุ้รัั�งกับธุุรักิจมากกวา่ 170 แหง่และผู้้�เช่�ยวชาญในภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม ออสำเตัรัเล่ยกำาลัง
ทำางานรัว่มมอ่กับภาคุ้ธุุรักิจและภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม เพ่�อนำาใช�พรัะรัาชบญัญติััฉบบัน่�ผู้า่นหนว่ยงานการัมส่ำว่นรัว่มทางธุุรักิจเก่�ยวกับ
สำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม ่(หนว่ยงานฯ) ของกองกำาลังพทัิกษ์พรัมแดนออสำเตัรัเล่ย อน่�งหนว่ยงานฯ ยงัทำางานรัว่มกับธุุรักิจและ
ผู้้�เช่�ยวชาญภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม เพ่�อพฒันาแนวป็ฏิิบติััสำำาหรับัองค์ุ้กรัท่�ตั�องทำาการัรัายงานในเรั่�องวธิุป่็ฏิิบติััตัามกฎหมายด�วย  

ลัักษณะสี่ำาคัญของพร์ะร์าชื้บัญัญติัฉบับััน่�

เกณฑ์์การุรุาย่งานชดัีเจน

นติิับุคุ้คุ้ลใด ๆ ท่�ดำาเนนิการัใน
ออสำเตัรัเล่ยท่�มร่ัายได�รัวมป็รัะจำาป็เีกิน 
100 ล�านเหรัย่ญออสำเตัรัเล่ยตั�อง
ป็ฏิิบติััตัาม  

การุพิมิพิเ์ผู้ย่แพิรุรุ่วมศ้นย่์

จะตั�องสำง่คุ้ำาแถลงการัณ ์ให�รัฐับาล
ออสำเตัรัเล่ยเพ่�อพมิพเ์ผู้ยแพรัแ่ก่
สำาธุารัณชนบนทะเบย่นออนไลน์

เกณฑ์์การุรุาย่งานท่�บงัคั้บ

คุ้ำาแถลงการัณ์ทกุฉบบัตั�องกล่าวตัาม
เกณฑ์์การัรัายงานท่�บงัคัุ้บเดย่วกัน

การุใชกั้บรุฐับาลี

รัฐับาลออสำเตัรัเล่ยก็ตั�องตัรัะเตัรัย่ม
คุ้ำาแถลงการัณเ์ก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็
ทาสำยุคุ้ใหมป่็รัะจำาป็ดี�วย

30 กระบวนการบาหลีี



การุค้รุอบค้ลีมุในวงกวา้ง

พรัะรัาชบญัญติััฉบบัน่�ใช�นติิับุคุ้คุ้ลเชงิ
พาณิชยแ์ละการักศุูลมากกวา่ 3,000 
องค์ุ้กรั ซึ่่�งรัวมถ่งนติิับุคุ้คุ้ลต่ัาง
ป็รัะเทศูและนิติับุคุ้คุ้ลในออสำเตัรัเล่ย

การุอนมุติััจากผู้้บ้รุหิารุอาวุโส 

ป็รัะกาศูแถลงการัณต์ั�องได�รับัการั
อนมุติััจากหนว่ยงานกำากับดแ้ลหลัก
ของบรัษัิทโดยมผู่้้�แทนท่�ได�รับัอนมุติัั
ลงนาม

การุแนะแนวแลีะการุสนบัสนนุ

หนว่ยงานการัมส่ำว่นรัว่มทางธุุรักิจ
เก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม ่ซึ่่�ง
เป็น็สำว่นหน่�งของกองกำาลังพทัิกษ์
พรัมแดนออสำเตัรัเล่ย ถก้ก่อตัั�งข่�นมา
เพ่�อให�การัสำนับสำนนุและคุ้ำาแนะนำาแก่
นติิับุคุ้คุ้ลท่�ทำารัายงาน

ค้วามรุบัผู้ดิีชอบต่ัอสาธารุณะ

นติิับุคุ้คุ้ลท่�ไมป่็ฏิิบติััตัามพรัะรัาช
บญัญติััฯ อาจถก้รัฐัมนตัรัท่่�เก่�ยวข�อง
แจ�งช่�อให�สำาธุารัณะทรัาบ

การ์สี่ร์า้งความตร์ะห่นัก 
ตัั�งแต่ัเดอ่นมกรัาคุ้ม คุ้.ศู. 2019 หนว่ยงานฯ ได�เข�ารัว่มในอ่เว�นท์การัสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัมากวา่ 150 คุ้รัั�งทั�วป็รัะเทศู
ออสำเตัรัเล่ยและในต่ัางป็รัะเทศู ในเดอ่นมถินุายน คุ้.ศู. 2019 รัฐับาลออสำเตัรัเล่ยได�เป็น็เจ�าภาพจดัการัป็รัะชุมเรั่�องสำภาวะการั
เป็น็ทาสำยุคุ้ใหมส่ำำาหรับัผู้้�แทน 400 คุ้นจากป็รัะเทศูต่ัาง ๆ 18 ป็รัะเทศู การัป็รัะชุมคุ้รัั�งน่�ได�นำาผู้้�เช่�ยวชาญต่ัาง ๆ มารัว่มกัน
อภิป็รัายเรั่�องข�อกำาหนดด�านการัรัายงานของพรัะรัาชบญัญติััฯ และวธิุท่่�รัฐับาลกับธุุรักิจสำามารัถทำางานรัว่มกันในการัจดัการัแก�
ปั็ญหาสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม่

นอกจากน่�หนว่ยงานฯ ยงัทำางานใกล�ชดิในรัฐับาลออสำเตัรัเล่ย เพ่�อสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัเก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมแ่ละ
สำรั�างขด่คุ้วามสำามารัถของเจ�าหน�าท่�รัฐัในการัจดัการัแก�ปั็ญหาคุ้วามเสำ่�ยงจากสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม ่ในเดอ่นธุนัวาคุ้ม  
คุ้.ศู. 2020 รัฐับาลออสำเตัรัเล่ยได�พมิพเ์ผู้ยแพรัป่็รัะกาศูแถลงการัณ ์เก่�ยวกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมฉ่บบัแรักของรัฐับาล
สำหพนัธุรัฐั โดยสำรัปุ็คุ้วามพยายามในการัจดัการัแก�ไขปั็ญหาคุ้วามเสำ่�ยงของสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมใ่นการัจดัซึ่่�อจดั 
จ�างของรัฐั 

การ์มองไปขา้งห่น้า
พรัะรัาชบญัญติััฯกำาหนดให�มก่ารัทบทวนคุ้วามมป่็รัะสำทิธุผิู้ลของพรัะรัาชบญัญติััฯทกุสำามป็ ีซึ่่�งเป็น็การัยอมรับัวา่คุ้วามพยายาม
รัะดบัโลกท่�จะต่ัอสำ้�กับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมผู่้า่นคุ้วามโป็รัง่ใสำของหว่งโซึ่อุ่ป็ทานยงัอย้ใ่นรัะยะเรัิ�มตั�น และเพ่�อสำรั�างหลัก
ป็รัะกันวา่สำามารัถป็รัะเมนิป็รัะสำทิธุผิู้ลของพรัะรัาชบญัญติััฯได�ในแง่ของการัพฒันาในอนาคุ้ตั ทั�งน่� รัฐับาลออสำเตัรัเล่ยจะเรัิ�ม
การัทบทวนสำามปี็น่�ในคุ้.ศู. 2022

ค้ำาแนะนำา: สนับสนุนการุอบรุมแลีะการุสรุา้งค้วามตัรุะหนัก 

 � เจ�าหน�าท่�รัฐัสำามารัถสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัเก่�ยวกับการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนภ์ายในหนว่ยงานของ
ตันและสำง่เสำรัมิแนวป็ฏิิบติััท่�ด ่ซึ่่�งรัวมถ่งขั�นตัอนตัรัวจสำอบเชงิล่ก ด�วย

 � การัสำง่เสำรัมิวสัำดสุำำาหรับัการัอบรัมทั�งภายในและภายนอกเป็น็เรั่�องสำำาคัุ้ญในการัเพิ�มพ้นพ่�นฐาน
คุ้วามรั้ �ของเจ�าหน�าท่�
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ปรุะเทศไทย่: การุแก้ไขเพิิ�มเติัมกฎหมาย่วา่ด้ีวย่การุต่ัอต้ัานการุค้้ามนุษย่ ์ 

สำำานกังานอัยการัสำง้สำดุของป็รัะเทศูไทยกำาลังทำางานเพ่�อแก�ไขเพิ�มเติัมกฎหมายวา่ด�วยการัต่ัอตั�านการัคุ้�ามนษุย ์เพ่�อกำาหนด
ให�การับงัคัุ้บใช�แรังงานเป็น็การักรัะทำาผู้ดิทางอาญาอยา่งหน่�งโดยตััวของมนัเองตัามมาตัรัา 6/1 วตััถปุ็รัะสำงค์ุ้ของการัแก�ไข
เพิ�มเติัมน่�คุ่้อเพ่�อทำาให�ผู้้�เสำย่หายจากการัใช�แรังงานบงัคัุ้บได�รับัการัสำนบัสำนนุทางกฎหมายเชน่เดย่วกับผู้้�เสำย่หายอ่�น ๆ จากการั
คุ้�ามนษุย ์ด�วยการัแก�ไขเพิ�มเติัมน่� ป็รัะเทศูไทยมุง่หวงัท่�จะสำนบัสำนนุให�ผู้้�เสำย่หายให�คุ้วามรัว่มมอ่กับหนว่ยบงัคัุ้บใช�กฎหมาย เพ่�อ
ชว่ยให�มก่ารัดำาเนนิคุ้ดกั่บผู้้�กรัะทำาอยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ล และด�วยการัลงมอ่กรัะทำาทันท่และอยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ลในการัจดัการัการั
ละเมดิกฎหมาย ป็รัะเทศูไทยมุง่หวงัท่�จะป็อ้งกันสำถานการัณท่์�แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์มใ่ห�เลวรั�ายลงจนกลายเป็น็การับงัคัุ้บข้เ่ขญ็
แรังงาน

ความมุง่ห่วงัของการ์แก้ไขเพิ�มเติม
บทบญัญติััท่�มก่ารัแก�ไขเพิ�มเติัมน่�ตัั�งใจให�ถก้นำามาใช�เป็น็เคุ้รั่�องมอ่ท่�ใช�งานได�จรังิท่�สำามารัถชว่ยในการัดำาเนนิคุ้ดคุ่้วามผู้ดิฐาน
คุ้�ามนษุยแ์ละคุ้วามผู้ดิฐานบงัคัุ้บใช�แรังงาน การัแก�ไขเพิ�มเติัมจะสำรั�างหลักป็รัะกันวา่ผู้้�เสำย่หายจากการับงัคัุ้บใช�แรังงานจะได�รับั
การัคุุ้�มคุ้รัองและการัสำนับสำนนุเท่าเท่ยมกันตัามบทบญัญติััใหม ่ซึ่่�งตัามบทบญัญติััใหมน่่� ผู้้�เสำย่หายจากการับงัคัุ้บใช�แรังงานจะ
ได�รับัการัสำนบัสำนนุทางกฎหมายในลักษณะเดย่วกับผู้้�เสำย่หายจากการัคุ้�ามนษุย ์ซึ่่�งรัวมถ่งการัชดใช�และการัยกเว�นจากการัฟอ้ง
รั�องดำาเนนิคุ้ดคุ่้วามผู้ดิท่�เกิดข่�นหรัอ่เก่�ยวข�องโดยตัรังกับการัถก้ทำาให�เป็น็ผู้้�เสำย่หาย รัฐับาลไทยกำาลังทำางานเพ่�อสำรั�างหลัก
ป็รัะกันวา่ผู้้�เสำย่หายจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ ไมว่า่จะเป็น็แรังงานย�ายถิ�นตัามป็กติัหรัอ่ไมป่็กติั จะตั�องได�รับัการัคุุ้�มคุ้รัอง
และการัสำนบัสำนนุอยา่งเท่าเท่ยมกันภายใตั�บทบญัญติััท่�แก�ไขเพิ�มเติัมน่�

ทำาไมจง้มก่ารุแก้ไขเพิิ�มเติัมกฎหมาย่ฉบบัน่�C

การับงัคัุ้บใช�แรังงานเป็น็คุ้วามผู้ดิรั�ายแรัง ซึ่่�งตั�องมก่ารัตัอบสำนองทางกรัะบวนการัยุติัธุรัรัมทางอาญาท่�แขง็แกรัง่ 
ปั็จจุบนัในป็รัะเทศูไทยไมม่ก่ฎหมายเฉพาะสำำาหรับัการัลงโทษการับงัคัุ้บใช�แรังงานซึ่่�งไมใ่ชผู่้ลท่�เกิดจากการัคุ้�ามนษุย ์การั
คุ้�ามนษุยเ์พ่�อการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์จากแรังงานมอั่ตัรัาการัคุ้�นพบและการัลงโทษตัำ�ากวา่ เม่�อเป็รัย่บเท่ยบกับการัคุ้�า
มนษุยเ์พ่�อการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ทางเพศูอ่กด�วย ซึ่่�งเป็น็สำิ�งท่�รัฐับาลไทยกำาลังมุง่หวงัท่�จะแก�ไขผู้า่นการัแก�ไข
เป็ล่�ยนแป็ลงกฎหมายการัต่ัอตั�านการัคุ้�ามนษุย์

ค้ำาแนะนำา: รุวมการุสนบัสนุนผู้้เ้สย่่หาย่ไวใ้นการุออกกฎหมาย่ 

 � รัฐับาลสำามารัถพจิารัณาถ่งวธิุท่่�จะบ้รัณาการัการัคุุ้�มคุ้รัองและการัสำนบัสำนนุผู้้�เสำย่หายไว�ในการั
ออกกฎหมาย

32 กระบวนการบาหลีี



การ์มองไปขา้งห่น้า

การุสรุา้งขด่ีค้วามสามารุถิ่

การัพฒันานโยบายและการัสำรั�างขด่คุ้วามสำามารัถสำำาหรับับรัษัิทจดัหางานและจ�างงาน
เอกชน ด�วยการัรับัทรัาบวา่บรัษัิทเอกชนเหล่าน่�มบ่ทบาทสำำาคัุ้ญในตัลาดแรังงาน   

แนวทางแลีะการุสนับสนนุ

การัพฒันาแนวทางและการัอบรัมท่�ชดัเจนเพ่�อสำนับสำนนุการัแก�ไขเป็ล่�ยนแป็ลงเพิ�มเติัม 
โดยท่�จะมก่ารัพฒันาและเผู้ยแพรัร่ัายการัข�อบง่ช่�สำำาหรับัการัใช�แรังงานบงัคัุ้บ เพ่�อชว่ย
เหล่อบุคุ้ลากรัแนวหน�าในการัป็รัะเมนิและรัะบุผู้้�เสำย่หายจากการัใช�แรังงานบงัคัุ้บ ให�พวก
เขาสำามารัถได�รับัการัสำง่ต่ัอไป็ยงัองค์ุ้กรัท่�ให�คุ้วามชว่ยเหล่อตัามเป็า้หมาย   

การุตัรุวจสอบอย่า่งลีะเอ่ย่ดี

การัสำง่เสำรัมิบทบาทสำำาคัุ้ญของการัตัรัวจสำอบแรังงานในคุ้วามพยายามท่�จะรัะบุการัละเมดิ
กฎหมายแรังงานท่�เก่�ยวข�องกับการัใช�แรังงานบงัคัุ้บ

ค้วามรุว่มมอืเพิิ�มข้�น

การัเพิ�มคุ้วามรัว่มมอ่รัะหวา่งหนว่ยงานของรัฐัท่�เก่�ยวข�อง และการัรัวมการับงัคัุ้บใช�
กฎหมายแรังงานและกฎหมายอาญาเข�าด�วยกันเพ่�อสำอบสำวนคุ้วามผู้ดิเก่�ยวกับการัใช�
แรังงานบงัคัุ้บ  

การุอบรุม

การัสำำารัวจโอกาสำต่ัาง ๆ ในป็รัะเทศูตั�นทางและป็รัะเทศูป็ลายทาง เพ่�ออำานวยคุ้วามสำะดวก
ในการัอบรัมเจ�าหน�าท่�แนวหน�าเก่�ยวกับการัป็อ้งกันการัใช�แรังงานบงัคัุ้บและการับงัคัุ้บใช�
กฎหมาย โดยท่�จะมก่ารัอบรัมดงักล่าวให�บุคุ้ลากรัผู้้�บงัคัุ้บใช�กฎหมาย ผู้้�ตัรัวจแรังงาน 
สำหภาพแรังงานและองค์ุ้กรัภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม  
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การุสรุา้งค้วามตัรุะหนักแลีะการุสรุา้งขด่ีค้วามสามารุถิ่
การัตัอบสำนองต่ัอคุ้วามเสำ่�ยงจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานจำาเป็น็ตั�องใช�วธิุก่ารัเชงิรักุ รัฐับาลสำามารัถสำรั�างคุ้วาม
ตัรัะหนกัเก่�ยวกับคุ้วามเสำ่�ยงและสำิ�งบง่ช่�ด�านการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์ห�เจ�าหน�าท่�ของรัฐั ภาคุ้เอกชนและชุมชนในวง
กว�าง รัฐับาลยงัสำามารัถทำาให�ธุุรักิจร้ั�จกัวธิุร่ัะบุและตัอบสำนองต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์ด�ดข่่�น รัวมถ่งการัสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัเก่�ยว
กับเสำ�นทางสำ้ก่ารัเยย่วยาท่�เป็น็ไป็ได� รัฐับาลได�รับัการัสำนับสำนนุให�รัว่มมอ่ทำางานกับองค์ุ้กรัตััวแทนของอุตัสำาหกรัรัมและผู้้�เช่�ยวชาญใน
องค์ุ้กรัภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้มในกรัณท่่�เหมาะสำม        

อินโดีน่เซีย่่: ค้ำาแนะนำาทางวชิาการุแลีะการุสรุา้งขด่ีค้วามสามารุถิ่ของรุฐับาลีท้องถิิ่�น 

รัฐับาลอินโดนเ่ซึ่ย่กำาลังทำาให�บทบาทของรัฐับาลในภม้ภิาคุ้ในการัป็อ้งกันการัคุ้�ามนษุยแ์ขง็แกรัง่ข่�น โดยการัให�คุ้ำาแนะนำาทาง
วชิาการัและการัก่อตัั�งโคุ้รังการัการัสำรั�างขด่คุ้วามสำามารัถสำำาหรับัรัฐับาลท�องถิ�น เพ่�อท่�จะรัะบุและตัอบสำนองต่ัอกรัณคุ่้�ามนษุย์
ได�ดข่่�น  

วตัถุปุร์ะสี่งค์
คุ้วามรัเิรัิ�มน่�มจุ่ดมุง่หมายท่�จะป็รับัป็รุังคุ้วามเข�าใจของเจ�าหน�าท่�รัฐัเก่�ยวกับอันตัรัายของการัคุ้�ามนษุย ์และสำง่เสำรัมิคุ้วาม
สำามารัถของเจ�าหน�าท่�ท่�จะคุุ้�มคุ้รัองผู้้�เสำย่หายและคุ้รัอบคุ้รัวัของพวกเขาท่�บ�าน โคุ้รังการัน่�มเ่ป็า้หมายอย้ท่่�หนว่ยงานรัฐับาล โดย
เฉพาะหนว่ยงานท่�รับัผู้ดิชอบในการัให�บรักิารัทางสำงัคุ้มและบรักิารัด�านแรังงานในจงัหวดัตั�นทางของผู้้�ย�ายถิ�น    

โคุ้รังการัน่�เป็ดิโอกาสำให�รัฐับาลท�องถิ�นได�รับัคุ้วามเข�าใจท่�คุ้รัอบคุ้ลมุเก่�ยวกับข�อคุ้วรัพจิารัณาท่�สำำาคัุ้ญในการัให�การัสำนบัสำนนุท่�ด่
กวา่แก่พลเมอ่งอินโดนเ่ซึ่ย่ซึ่่�งเป็น็ผู้้�เสำย่หายจากการัคุ้�ามนษุยใ์นต่ัางป็รัะเทศู รัวมถ่งข�อม้ลเก่�ยวกับการัคุุ้�มคุ้รัองท่�มอ่ย้ท่่�สำถาน
เอกอัคุ้รัรัาชทต้ัอินโดนเ่ซึ่ย่ในต่ัางป็รัะเทศู ตัลอดจนกรัะบวนการัรัว่มมอ่รัะหวา่งหนว่ยงานรัฐับาลในรัะดับชาติัและรัะดบัภม้ภิาคุ้  

การัให�คุ้วามรั้ �ท่�ดข่่�นเก่�ยวกับคุ้วามเสำ่�ยงและตััวบง่ช่�การัคุ้�ามนษุยแ์ก่หนว่ยบงัคัุ้บใช�กฎหมายท�องถิ�น จะนำาไป็สำ้ก่ารัคุุ้�มคุ้รัองผู้้�เสำย่
หายได�ดข่่�น และด�วยการัสำรั�างขด่คุ้วามสำามารัถตัามเป็า้หมายน่� รัฐับาลอินโดนเ่ซึ่ย่หวงัวา่จะให�การัสำนบัสำนนุผู้้�เสำย่หายได�ดข่่�น 
ผู้า่นการัฟ้� นฟ้ การัสำง่คุ่้นกลับป็รัะเทศูและคุ้วามพยายามในการัป็อ้งกันรัว่มกันรัะหวา่งป็รัะเทศูท่�เก่�ยวข�อง       

การ์ถุอดบัทเร์ย่น 
รัฐับาลอินโดนเ่ซึ่ย่ยอมรับัวา่ ในบางสำว่นของป็รัะเทศู การัตัอบสำนองต่ัอคุ้ดก่ารัคุ้�ามนษุยอ์าจทำาได�ยาก เน่�องจากทรัพัยากรั
ทางการัเงินและเจ�าหน�าท่�ท่�อุทิศูตันให�กับการัจดัการัคุ้ดคุ่้�ามนษุยม์จ่ำากัด   

เพ่�อท่�จะเอาชนะคุ้วามท�าทายเหล่าน่� กรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศูของอินโดนเ่ซึ่ย่สำนบัสำนนุให�คุ้ณะทำางานเฉพาะกิจแหง่ชาติัรัะบุวธิุ่
ทำาให�คุ้วามสำามารัถของรัฐับาลรัะดบัภม้ภิาคุ้ดข่่�น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรั่�องเก่�ยวกับทรัพัยากรัมนษุยแ์ละงบป็รัะมาณ ในเวลา
เดย่วกันกรัะทรัวงการัต่ัางป็รัะเทศูจะใช�คุ้วามรัว่มมอ่รัะหวา่งป็รัะเทศูให�ได�ผู้ลดท่่�สำดุเพ่�อชว่ยเหล่อรัฐับาลในภม้ภิาคุ้ในการัแก�
ปั็ญหาน่�       

การ์มองไปขา้งห่น้า
ในการัออกแบบโคุ้รังการัสำรั�างคุ้วามสำามารัถสำำาหรับัเจ�าหน�าท่�รัฐับาลในภม้ภิาคุ้ อินโดนเ่ซึ่ย่กำาลังพฒันาโมดล้มาตัรัฐานของ
กิจกรัรัมแนวทางการัป็ฏิิบติัั โมดล้เหล่าน่�จะเสำรัมิแนวทางการัป็ฏิิบติััท่�มอ่ย้ ่นอกจากน่� รัฐับาลอินโดนเ่ซึ่ย่กำาลังจะพฒันาคุ้วาม
รัว่มมอ่ในการัใช�แนวป็ฏิิบติััเชงิเทคุ้นคิุ้กับหนว่ยงานท่�เก่�ยวข�องทั�งรัฐับาลต่ัอไป็       

34 กระบวนการบาหลีี



การุให้การุสนับสนนุแลีะค้วามคุ้้มค้รุองแก่แรุงงาน
การัให�คุ้วามคุุ้�มคุ้รัองแรังงานจากการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนเ์ป็น็สำิ�งสำำาคัุ้ญท่�สำดุอยา่งหน่�งของทกุรัฐับาลท่�จะตั�องดำาเนนิการั หลักการั
ช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชนทำาให�เหน็ชดัเจน วา่องค์ุ้กรัต่ัางๆ ท่�รัะบุวา่พวกตันเป็น็เหตัใุห�เกิดหรัอ่มส่ำว่นทำาให�
เกิดผู้ลกรัะทบต่ัอสำทิธุมินษุยชนในเชงิลบ ตั�องให�หรัอ่รัว่มมอ่ในการัให�การัเยย่วยาสำำาหรับัผู้ลกรัะทบนั�น    

เวย่่ดีนาม: หลัีกจรุรุย่าบรุรุณสำาหรุบับรุษัิทจดัีหางาน  

เวย่ดนามได�พฒันาหลักจรัรัยาบรัรัณสำำาหรับับรัษัิทจดัหางานเวย่ดนามท่�สำง่แรังงานไป็ทำางานต่ัางป็รัะเทศู หลักจรัรัยาบรัรัณน่�
ถก้พฒันาข่�นมาคุ้รัั�งแรักในคุ้.ศู. 2010 เพ่�อแสำดงการัรับัรั้ �ถ่งคุ้วามเสำ่�ยงจากการัใช�แรังงานบงัคัุ้บและการัคุ้�ามนษุยใ์นการัจดัหา
งาน โดยกำาหนดหลักการัพ่�นฐานท่�บรัษัิทจดัหางานเวย่ดนามคุ้วรัป็ฏิิบติััตัาม หลักจรัรัยาบรัรัณน่�ได�รับัการัป็รับัป็รังุแก�ไข
ในคุ้.ศู.2018 รัว่มกับองค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู องค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศูเพ่�อการัโยกย�ายถิ�น และองค์ุ้การัเพ่�อสำตัรัแ่หง่
สำหป็รัะชาชาติั  

วตัถุปุร์ะสี่งค์
มปั่็จจยัจำานวนมากท่�นำาไป็สำ้ก่ารัพฒันาการัรัเิรัิ�มน่� ซึ่่�งรัวมถ่ง:

 � คุ้วามเสำ่�ยงจากการัใช�แรังงานบงัคัุ้บและการัคุ้�ามนษุยใ์นการัจดัหางาน

 � การัขาดหลักการัในการัดำาเนนิการัท่�คุ้รัอบคุ้ลมุเพ่�อเป็น็แนวทางในการัจดัหางาน สำง่เสำรัมิให�เกิดคุ้วามรับัผู้ดิชอบและ
คุุ้�มคุ้รัองแรังงานย�ายถิ�นในเวลาท่�เหมาะสำม

 � คุ้วามมุง่มั�นของเวย่ดนามต่ัออนสุำญัญารัะหวา่งป็รัะเทศูท่�เก่�ยวข�อง

 � คุ้วามไมเ่สำมอภาคุ้ทางเพศูและขาดการัเสำรัมิพลังสำตัรั ่และ

 � คุ้วามจำาเป็น็ในการัป็รับัป็รังุคุ้วามมป่็รัะสำทิธุภิาพของบรัษัิทจดัหางาน

ขณะท่�การันำาหลักจรัรัยาบรัรัณน่�ไป็ใช�เป็น็ไป็ด�วยคุ้วามสำมคัุ้รัใจ แต่ัหลักจรัรัยาบรัรัณน่�ก็เป็น็เคุ้รั่�องมอ่ท่�สำำาคัุ้ญสำำาหรับักิจการัท่�
สำนบัสำนนุการัสำง่เสำรัมิแนวการัป็ฏิิบติััตัามกฎหมาย การับรัหิารัจดัการัธุุรักิจท่�ดก่วา่ และการัป็อ้งกันการับงัคัุ้บใช�แรังงานและ
การัคุ้�ามนษุย ์หลักจรัรัยาบรัรัณท่�ได�รับัการัทบทวนแก�ไขรัวมถ่งเคุ้รั่�องมอ่เฝ้้ามองท่�ได�รับัการัออกแบบมาเพ่�อเพิ�มคุ้วามโป็รัง่ใสำ
ในการัจดัอันดบับรัษัิทจดัหางาน และจดัการัแก�ไขคุ้วามท�าทายท่�แรังงานย�ายถิ�นพบบอ่ย ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ�งแรังงานทำางาน
บ�าน

ผิลักร์ะทบัของการ์ร์เิร์ิ�ม
การัท่�บรัษัิทจดัหางานใช�หลักจรัรัยาบรัรัณน่� สำง่ผู้ลให�มก่ารัเพิ�มคุ้วามตัรัะหนกัและคุ้วามรั้ �โดยรัวมเก่�ยวกับปั็ญหาต่ัาง ๆ ท่�
แรังงานย�ายถิ�นพบเจอ ทั�งในกลุ่มเจ�าหน�าท่�บรัษัิทจดัหางานและแรังงานย�ายถิ�น ภายใตั�การัรัเิรัิ�มน่� แรังงานท่�กำาลังจะไป็ทำางาน
ต่ัางป็รัะเทศูได�รับัการัอบรัมท่�จำาเป็น็ก่อนออกเดนิทาง และรับัทรัาบข�อม้ลเก่�ยวกับสำญัญาและสำทิธุขิองแรังงานท่�ได�มก่ารัอธุบิาย
ให�ฟงั ได�มก่ารันำาหลักจรัรัยาบรัรัณไป็ใช�เพิ�มข่�นอยา่งมน่ยัสำำาคัุ้ญตัั�งแต่ัมก่ารัเรัิ�มใช�ในคุ้.ศู. 2010  ในคุ้.ศู. 2013 บรัษัิทจดัหา
งาน 20 บรัษัิทได�จดทะเบย่นใช�จรัรัยาบรัรัณน่� ซึ่่�งเป็รัย่บเท่ยบได�จำานวนบรัษัิทจดัหางาน 104 บรัษัิทท่�จดทะเบย่นในคุ้.ศู. 2018

การ์มองไปขา้งห่น้า
เวย่ดนามกำาลังทำางานเพ่�อเพิ�มคุ้วามแขง็แกรัง่ของการัติัดตัามและการัวดัผู้ลการัใช�หลักจรัรัยาบรัรัณผู้า่นการัวดัผู้ลบรัษัิท
จดัหางาน 125 แหง่ภายในสำิ�นป็คีุ้.ศู. 2020 และเวย่ดนามจะยงัคุ้งให�การัฝึ้กอบรัมสำำาหรับัพนกังานบรัษัิทจดัหางานทั�งหมด เน�น
ข�อบงัคัุ้บแหง่ชาติัและอนสุำญัญาต่ัาง ๆ ขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งชาติั และสำนบัสำนนุให�มก่ารัใช�หลักจรัรัยาบรัรัณต่ัอไป็

35บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



ศรุลั่ีงกา: การุปอ้งกันชาวศรุลั่ีงกาจากการุถิ่ก้ทำาให้เปน็เหย่ื�อการุค้้ามนุษย่ใ์นต่ัางปรุะเทศ  

รัฐับาลศูรัลั่งการับัทรัาบวา่การัคุ้�ามนษุยเ์ป็น็อาชญากรัรัมอยา่งหน่�งท่�ทำาให�เกิดผู้ลกำาไรัมากท่�สำดุในโลก รัฐับาลศูรัลั่งกาได�รัะบุวา่ 
ชาวศูรัลั่งกาหลายคุ้นสำมคัุ้รัไป็ศู่กษาในรัะดับสำง้ข่�นและหางานนอกเวลาทำาในต่ัางป็รัะเทศู และคุ้นเหล่านั�นหลายคุ้นได�ตักเป็น็ผู้้�
เสำย่หายจากใช�แรังงานบงัคัุ้บในโรังงานหรัอ่บรัษัิทในต่ัางป็รัะเทศู โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในป็รัะเทศูยุโรัป็ตัะวนัออก จำานวนองค์ุ้กรั
อาชญากรัรัมท่�เพิ�มข่�นใช�สำ่�อสำงัคุ้มโฆษณาเพ่�อพุง่เป็า้ไป็ท่�ชาวศูรัลั่งกา และจดัหางานให�พวกเขาไป็ทำางาน องค์ุ้กรัเหล่าน่�มกัเรัย่ก
เก็บคุ่้าธุรัรัมเนย่มการัจดัหางานคุ้นละรัะหวา่ง 200,000 – 1,500,000 รัป้็ศีูรัลั่งกา แล�วหลายคุ้นท่�ตักเป็น็ผู้้�เสำย่หายจากนาย
หน�าจดัหางานเหล่าน่�ก็ถก้คุ้�ามนษุยใ์นต่ัางป็รัะเทศูและถก้บงัคัุ้บให�ทำางานโดยได�รับัคุ่้าแรังเพย่งเล็กน�อยหรัอ่ไมไ่ด�เลย   

การ์ปอ้งกันการ์ค้ามนษุยแ์ลัะการ์แสี่วงห่าผิลัปร์ะโยชื้นจ์ุากแร์งงาน
กรัมการัสำบ่สำวนอาชญากรัรัมของศูรัลั่งกา ได�พฒันาการัรัเิรัิ�มใหม ่ๆ ข่�นมาเพ่�อป็อ้งกันชาวศูรัลั่งกาไมใ่ห�ตักเป็น็ผู้้�เสำย่หายจาก
การัคุ้�ามนษุยใ์นต่ัางป็รัะเทศู  ภายใตั�การัรัเิรัิ�มใหมเ่หล่าน่� สำำานกังานการัจ�างงานต่ัางป็รัะเทศูของศูรัลั่งกา (SLBFE) และบรัษัิท
นำาเท่�ยวจำานวนมากกำาลังทำางานรัว่มกันเพ่�อขดัขวางและป็อ้งกันชาวศูรัลั่งกาไมใ่ห�ตักเป็น็ผู้้�เสำย่หายจากการัคุ้�ามนษุยแ์ละการั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนจ์ากแรังงานในต่ัางป็รัะเทศู     

ภายใตั�การัรัเิรัิ�มใหม ่ๆ SLBFE และบรัษัิทนำาเท่�ยวกำาลังทำางานรัว่มกันในการัลงทะเบย่นใบสำั�งงานจากต่ัางป็รัะเทศู  
และสำรั�างหลักป็รัะกันวา่ทั�งผู้้�สำมคัุ้รังานและบรัษัิทนำาเท่�ยวเซึ่น็สำญัญาการัจ�างงาน หากบุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งได�รับัการัคัุ้ดเล่อกให�ไป็
ทำางานโดยไมม่ก่ารัลงทะเบย่นผู้า่น SLBFE บรัษัิทนำาเท่�ยวท่�เก่�ยวข�องจะถก้ฟอ้งรั�องตัามกฎหมายอาญาและในข�อกล่าวหาการั
ละเมดิพรัะรัาชบญัญติััสำำานกังานต่ัางป็รัะเทศูของศูรัลั่งกา การัรัเิรัิ�มน่�มุง่หมายท่�จะคุ้วบคุ้มุการัย�ายถิ�นของแรังงาน ป็อ้งกัน 
การัใช�แรังงานบงัคัุ้บและแรังงานรัาคุ้าถก้ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน และขดัขวางการัทำาให�ชาวศูรัลั่งกาท่�ทำางานในต่ัางป็รัะเทศูตั�องตัก
เป็น็ผู้้�เสำย่หาย 
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ค้ำาแนะนำา: รุว่มมอืกับชุมชนท้องถิิ่�น  

 � รัฐับาลสำามารัถสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัและขด่คุ้วามสำามารัถในชุมชนให�สำามารัถรัะบุข�อบง่ช่�ของการั
คุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์ด�ดก่วา่  

 � รัฐับาลสำามารัถทำางานรัว่มกันกับสำมาชกิและกลุ่มต่ัาง ๆ ในชุมชนผู้า่นเคุ้รัอ่ขา่ยเป็น็ทางการัหรัอ่
ไมเ่ป็น็ทางการั เพ่�อทำาให�รัฐับาลเก็บรัวบรัวมข�อม้ลและสำนบัสำนนุแรังงานได�ดข่่�น

ความท้าทายต่าง ๆ
รัฐับาลศูรัลั่งกาได�รัะบุคุ้วามท�าทายต่ัาง ๆ ในงานการัป็อ้งกันและขดัขวางของรัฐับาล   
ตัารัางข�างล่างน่�สำรัปุ็คุ้วามท�าทายบางป็รัะการัเหล่าน่�:

การุจดัีหางานผู้า่นสื�อสงัค้ม

การัจดัหางานสำำาหรับัการัจ�างแรังงาน มกัอำานวยคุ้วามสำะดวกผู้า่นสำ่�อสำงัคุ้ม โดย
ผู้้�จดัหางานสำว่นใหญอ่ย้น่อกศูรัลั่งกา ซึ่่�งทำาให�การัป็อ้งกันและการัขดัขวาง
เป็น็การัท�าทายอยา่งยิ�งสำำาหรับัเจ�าหน�าท่�ศูรัลั่งกา  

ค้วามกลัีวเจา้หนา้ท่�ตัรุวจค้นเขา้เมอืง

บอ่ยคุ้รัั�งท่�ผู้้�เสำย่หายจากการัคุ้�ามนษุยลั์งเลท่�จะรัายงานกรัณข่องตันให�เจ�า
หน�าท่�ทรัาบ เน่�องจากคุ้วามกลัวเก่�ยวกับวธิุแ่ละสำถานะการัเข�าเมอ่งของตัน 

การุขาดีเอกสารุ 

การัทำาเอกสำารัธุุรักรัรัมทางการัเงินต่ัาง ๆ แทบจะไมเ่กิดข่�น จง่ทำาให�เจ�าหน�าท่�
พสิำจ้นก์ารัทำาธุุรักรัรัมได�ยาก

การ์มองไปขา้งห่น้า
รัฐับาลศูรัลั่งกากำาลังให�การัศู่กษาแก่สำาธุารัณชนและสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัเก่�ยวกับข�อบง่ช่�การัคุ้�ามนษุย ์ในคุ้วามพยายามท่�จะ
ป็อ้งกันไมใ่ห�คุ้นติัดอย้ใ่นสำถานการัณก์ารัใช�แรังงานบงัคัุ้บมากข่�น อน่�ง รัฐับาลยงัเน�นการัเสำรัมิสำรั�างคุ้วามรั้ �และคุ้วามสำามารัถ
ของเจ�าหน�าท่�สำบ่สำวนในการัตัอบสำนองต่ัอกรัณก่ารัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนจ์ากแรังงานท่�เก่�ยวข�องด�วย   
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รุฐับาลีสามารุถิ่ทำางานเปน็พินัธมติัรุ
กับใค้รุได้ีบา้งC
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ค้วามเปน็พินัธมติัรุท่�กวา้งขวางค้รุอบค้ลีมุ 
คุ้วามรัว่มมอ่คุ่้อกญุแจไป็สำ้แ่นวทางท่�กว�างขวางและคุ้รัอบคุ้ลมุในการัต่ัอสำ้�การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์เรัาทกุคุ้นมบ่ทบาทในการัต่ัอสำ้�การั
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน กล่าวคุ่้อ:

ธุรุกิจต่ัางๆสำามารัถเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชน เยย่วยาคุ้วามบาดเจบ็ และใช�อำานาจในการัต่ัอรัองของ
ธุุรักิจเพ่�อสำรั�างอิทธุพิลและสำรั�างการัเป็ล่�ยนแป็ลงในทางท่�ด ่  

แรุงงานสำามารัถสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัและคุ้วามเข�าใจในสำทิธุขิองตัน ซึ่่�งรัวมถ่งผู้า่นการัเข�ารัว่มกับ
หรัอ่การัก่อตัั�งสำหภาพแรังงาน  

องค์้กรุปรุะชาสงัค้มสำามารัถสำง่เสำรัมิการัป็ฏิิบติััท่�ดท่่�สำดุ สำรั�างคุ้วามตัรัะหนกัและนำาธุุรักิจและ
รัฐับาลมามส่ำว่นรัว่มเพ่�อแบง่ปั็นคุ้วามเช่�ยวชาญและเสำรัมิสำรั�างคุ้วามรับัผู้ดิชอบ 

องค์้การุรุะหวา่งปรุะเทศแลีะในภูม้ภิูาค้ สำามารัถกำาหนดมาตัรัฐานและขบัเคุ้ล่�อนการัทำางานท่�
สำอดคุ้ล�องไป็ในทางเดย่วกัน   

ค้วามรุว่มมอืกันรุะหวา่งรุฐับาลี
รัฐับาลสำามารัถทำางานรัว่มกันเพ่�อสำรั�างการัตัอบสำนองในรัะดับภม้ภิาคุ้ท่�แขง็แกรัง่ต่ัอการัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์ คุ้วาม
รัว่มมอ่รัะหวา่งรัฐับาลสำามารัถนำาไป็สำ้แ่นวทางรัะหวา่งป็รัะเทศูท่�สำอดคุ้ล�องกันมากข่�นสำำาหรับัการัต่ัอสำ้�กับอาชญากรัรัมเหล่าน่�

หลักการัเพ่�อเป็น็แนวทางในการัทำางานของรัฐับาลในการัต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุยใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดบัโลก (หลักการั)9 คุ่้อตััวอยา่งหน่�งของ
คุ้วามรัว่มมอ่รัะหวา่งรัฐับาล รัฐับาลของป็รัะเทศูออสำเตัรัเล่ย นวิซึ่แ่ลนด ์สำหรัฐัอเมรักิา แคุ้นาดา และสำหรัาชอาณาจกัรัได�รัว่มมอ่กัน
พฒันาหลักการัเหล่าน่�ในคุ้.ศู.2018 และให�แนวทางสำำาหรับัรัฐับาลของป็รัะเทศูต่ัาง ๆ ในการัใช�อำานาจต่ัอรัองของป็รัะเทศูเพ่�อจดัการั
แก�ไขการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน หลักการัเหล่าน่�กำาหนดกรัอบซึ่่�งทกุป็รัะเทศูสำามารัถนำามาใช�สำรั�างกลยุทธุเ์พ่�อการัดำาเนิน
การัอยา่งมป่็รัะสำทิธุผิู้ลในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของภาคุ้รัฐัและภาคุ้เอกชน 

โคุ้รังรัา่งหลักการัสำำาคัุ้ญทั�งสำ่�มอ่ย้ใ่นตัารัางข�างล่างน่�:

หลัีกการุเพิื�อเปน็แนวทางในการุทำางานของรุฐับาลีในการุต่ัอส้ก้ารุค้้ามนษุย่ใ์นห่วงโซีอุ่ปทานรุะดัีบโลีก  

หลัีกการุท่� 1 รัฐับาลต่ัาง ๆ คุ้วรัดำาเนนิการัเพ่�อป็อ้งกันและจดัการัแก�ไขการัคุ้�ามนษุยใ์นแนวทางป็ฏิิบติััในการัจดัซึ่่�อจดัจ�าง
ของรัฐั

หลัีกการุท่� 2 รัฐับาลต่ัาง ๆ คุ้วรัสำนบัสำนนุภาคุ้เอกชนให�ป็อ้งกันและจดัการัแก�ไขการัคุ้�ามนษุยใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน

หลัีกการุท่� 3 รัฐับาลต่ัาง ๆ คุ้วรัพฒันานโยบายและแนวป็ฏิิบติััด�านการัจดัหาแรังงานท่�มคุ่้วามรับัผู้ดิชอบ

หลัีกการุท่� 4 รัฐับาลต่ัาง ๆ คุ้วรัมุง่มั�นเพ่�อให�เกิดคุ้วามสำอดคุ้ล�องไป็ในทางเดย่วกัน

9 United Nations Department of State, Principles To Guide Government Action to Combat Human Trafficking in Global Supply Chains, 2018.
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รุฐับาลีแลีะพินัธมติัรุทางธุรุกิจ
คุ้วามรัว่มมอ่รัะหวา่งรัฐับาลและธุุรักิจมคุ่้วามจำาเป็น็สำำาหรับัการัตัอบสำนองรัะดบัชาติัท่�คุ้รัอบคุ้ลมุกว�างขวางต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์
ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน การัรัว่มมอ่กับธุุรักิจจะทำาให�รัฐับาลสำามารัถเข�าถ่งคุ้วามเช่�ยวชาญในเน่�อหาเฉพาะเจาะจง เข�าถ่งผู้้�รับัข�อม้ลในวงกว�าง
ข่�นและเรัย่นรั้ �จากภาคุ้ธุุรักิจได�

การุปรุะชุมรุะหวา่งภูาค้รุฐัแลีะภูาค้ธุรุกิจภูาย่ใต้ักรุะบวนการุบาหล่ี – กรุณ่ศ้กษา  

การัป็รัะชุมรัะหวา่งภาคุ้รัฐัและภาคุ้ธุุรักิจภายใตั�กรัะบวนการับาหล่ (GABF) นำาภาคุ้รัฐัและผู้้�นำาอาวุโสำในภาคุ้ธุุรักิจมารัวมกันเพ่�อ
พจิารัณาวธิุป่็อ้งกันและต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุย ์การัใช�แรังงานบงัคัุ้บและการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นรัป้็แบบอ่�น ๆ

ในเดอ่นสำงิหาคุ้ม คุ้.ศู.2018 GABF ได�ให�การัรับัรัองข�อแนะนำาเรั่�องการัยอมรับั การัดำาเนนิการัและคุ้วามก�าวหน�า (AAA) 

 � การุย่อมรุบัคุ่้อการัให�การัสำนับสำนนุภาคุ้ธุุรักิจและภาคุ้รัฐัให�มคุ่้วามเข�าใจคุ้วามท�าทายท่�เก่�ยวข�องกับอาชญากรัรัมข�ามชาติั
เหล่าน่� 

 � การุดีำาเนนิการุ คุ่้อการัสำนับสำนนุรัฐับาลให�ทำาให�กรัอบนโยบายและกฎหมายเข�มแขง็ข่�น และสำนบัสำนนุธุุรักิจให�ดำาเนนิธุุรักิจ
อยา่งมจ่รัยิธุรัรัม

 � ค้วามก้าวหนา้ มคุ่้วามเก่�ยวข�องกับการัพฒันากรัอบการัป็กคุ้รัอง เพ่�อสำรั�างหลักป็รัะกันคุ้วามยั�งยน่และป็รัะสำทิธุผิู้ลของ
การัป็รัะชุม GABF

ข�อแนะนำาเหล่าน่�ให�โคุ้รังรัา่งการัดำาเนนิการัในการัเสำรัมิสำรั�างคุ้วามแขง็แกรัง่และการันำาใช�กรัอบงานด�านนโยบายกฎหมาย และ
พฒันาคุ้วามพยายามรัะยะยาวท่�จะป็รับัป็รุังคุ้วามโป็รัง่ใสำของหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน การัจดัหาแรังงานท่�มจ่รัยิธุรัรัม และการัคุุ้�มคุ้รัอง
แรังงานและการัแก�ไข  เอกสำารัฉบบัน่�เป็น็เอกสำารันโยบายท่�สำำาคัุ้ญฉบบัแรักซึ่่�งได�มก่ารัตักลงเหน็ชอบรัะหวา่งภาคุ้เอกชนและ
ภาคุ้รัฐั ในการัจดัการักับการัใช�แรังงานบงัคัุ้บ การัคุ้�ามนษุยแ์ละการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนท่์�เก่�ยวข�อง      

สหรุฐัอาหรุบัเอมเิรุตัส:์ กลียุ่ทธโ์ลีกของเรุาอนาค้ตัของเรุา  

กลยุทธุ ์“โลกของเรัาอนาคุ้ตัของเรัา” ของสำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำ ์เป็น็การัรัเิรัิ�มในการัตัอบสำนองต่ัอคุ้วามท�าทายท่�เผู้ชญิในหว่ง
โซึ่อุ่ป็ทาน รัวมถ่งการัคุ้�ามนษุย ์ภายใตั�กลยุทธุ ์“โลกของเรัาอนาคุ้ตัของเรัา” สำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำไ์ด�พฒันานโยบายวา่ด�วย
สำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมแ่ละการัคุ้�ามนษุย ์และนำาหลักจรัรัยาบรัรัณมาใช�กับบรัษัิทดไ้บ พอรัต์ัสำ ์เวริัล์ด ซึ่่�งเป็น็บรัษัิทข�ามชาติัท่�
ของรัฐั สำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำย์งัได�ก่อตัั�งคุ้ณะทำางานรัะหวา่งกรัะทรัวงด�านสำทิธุมินษุยชน ซึ่่�งมุง่หวงัท่�จะพฒันากรัอบสำทิธุิ
มนษุยชนและกรัะบวนการัและขั�นตัอนตัรัวจสำอบอยา่งรัอบคุ้อบด�วย  

การ์พฒันากลัยุทธ ์
รัฐับาลสำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำมุ์ง่มั�นในการัสำนบัสำนนุมาตัรัฐานคุ้วามซึ่่�อสำตััยท์างธุุรักิจรัะดบัสำง้และการัสำรั�างหลักป็รัะกันการั
ป็ฏิิบติััตัามกฎหมายท�องถิ�นและกรัอบการัป็รัะสำานงานรัะหวา่งป็รัะเทศู กลยุทธุ ์“โลกของเรัาอนาคุ้ตัของเรัา” ถก้รัา่งข่�นให�
สำอดคุ้ล�องกับพรัะรัาชบญัญติััสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม ่คุ้.ศู.2015 ของสำหรัาชอาณาจกัรั และกฎหมายอาหรับัเอมเิรัตัสำ ์ฉบบั
ท่� 51 ของคุ้.ศู. 2006 วา่ด�วยการัต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุย ์ในการัพฒันากลยุทธุ ์“โลกของเรัา อนาคุ้ตัของเรัา”  สำหรัฐัอาหรับัเอมิ
เรัตัสำร์ับัคุ้ำาป็รัก่ษาจากผู้้�มส่ำว่นได�สำว่นเสำย่ เรัิ�มดำาเนนิการัตัรัวจสำอบสำถานะอยา่งรัอบคุ้อบ และทบทวนการัดำาเนนิการัภายใน 
สำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำไ์ด�ก่อตัั�งคุ้ณะทำางานท่�รัะบุวา่การัใช�ผู้้�รับัเหมาภายนอกและการัใช�ท่าเรัอ่ของบรัษัิทดไ้บ พอรัต์ัสำ ์เวริัล์ด 
ของฝ่้ายอ่�น ๆ นั�นเป็น็แหล่งท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้สำดุสำำาหรับัการัคุ้�ามนษุย์

บัร์ษัิทดไูบั พอร์ต์สี่ ์เวริ์ล์ัด 
กลยุทธุ ์“โลกของเรัา อนาคุ้ตัของเรัา” ของสำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำไ์ด�รับัการัพฒันาเพรัาะบรัษัิทดไ้บ พอรัต์ัสำ ์เวริัล์ดได�รับัการัรัะบุ
วา่เป็น็ผู้้�นำาโลกในการับรัหิารัหว่งโซึ่อุ่ป็ทานรัะดับโลกแหง่หน่�ง บรัษัิทดไ้บ พอรัต์ัสำ ์เวริัล์ดดำาเนนิการัธุุรักิจท่�เก่�ยวข�องกันมากกวา่
ห�าสำบิธุุรักิจและจ�างแรังงานมากกวา่ 56,000 คุ้นท่�ทำางานในสำ่�สำบิป็รัะเทศูด�วยกัน 

40 กระบวนการบาหลีี



สำหรัฐัอาหรับัเอมเิรัตัสำย์อมรับัวา่บรัษัิทดไ้บ พอรัต์ัสำ ์เวริัล์ดอาจมบ่ทบาทสำำาคัุ้ญในการัทำาให�ชว่ติัของแรังงานดข่่�น ทำาให�ชุมชน
ของแรังงานเหล่านั�นแขง็แกรัง่และทำาให�สำิ�งแวดล�อมของพวกเขาดข่่�น เน่�องจากขนาดและการัเข�าถ่งทั�วโลกของบรัษัิท รัวมถ่ง
การัจดัการัแก�ไขปั็ญหาสำภาวะการัเป็น็ทาสำ การัใช�แรังงานบงัคัุ้บและการัคุ้�ามนษุยใ์นการัดำาเนนิการัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของบรัษัิท

ลัักษณะสี่ำาคัญของกลัยุทธ ์“โลักของเร์าอนาคตของเร์า” :

มาตัรัฐานของบรัษัิทซึ่่�งกำาหนดภารัะ
ผู้ก้พนัของลก้จ�างให�รัายงานเหตักุารัณ์
สำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมท่่�ตั�องสำงสำยั
หรัอ่ท่�ทรัาบเป็น็แน่ชดั 

นโยบายการัจดัหางานซึ่่�งห�ามการัใช�
แรังงานเดก็และการัยด่เอกสำารัแสำดงตัน
ของแรังงาน 

การัป็รัะเมนิตันเองเก่�ยวกับสำภาวะการั
เป็น็ทาสำยุคุ้ใหมข่องผู้้�จดัจำาหนา่ยและ
หลักจรัรัยาบรัรัณของผู้้�ขายในฐานะเป็น็
สำว่นหน่�งของกรัะบวนการัคัุ้ดกรัองผู้้�ขาย 

การัตัรัวจสำอบภายในองค์ุ้กรัและบน
คุ้อมพวิเตัอรัเ์ก่�ยวกับการัป็ฏิิบติััตัาม
นโยบายท่�เฝ้้าติัดตัามโดยฝ่้ายการัจดัการั 
และการัแบง่ปั็นองค์ุ้คุ้วามรั้ �กับผู้้�รับัเหมา 

การัสำรั�างสำายด่วนแจ�งเบาะแสำท่�บรัหิารั
จดัการัจากภายนอกท่�เก็บข�อม้ลเป็น็
คุ้วามลับเพ่�อรัายงานการัละเมดิสำทิธุิ
มนษุยชน   

การัสำรั�างคุ้ณะทำางานเพ่�อจดัการัแก�ไข
ป็รัะเดน็ท่�เกิดข่�นใหมแ่ละการัฝึ้กอบรัม
ออนไลน์เพ่�อเพิ�มคุ้วามตัรัะหนกัสำภาวะ
การัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม ่   

การ์มองไปขา้งห่น้า
ก�าวต่ัอไป็สำำาหรับักลยุทธุ ์“โลกของเรัาอนาคุ้ตัของเรัา” รัวมถ่งการัทำาการัวเิคุ้รัาะหภ์ายใตั�กลไกการัเฝ้้าติัดตัามและการัวดัผู้ล ซึ่่�ง
ได�มก่ารัพฒันาเพ่�อเฝ้้าติัดตัามดชันช่่�วดัคุ้วามสำำาเรัจ็หลักทั�วทั�งบรัษัิทดไ้บ พอรัต์ัสำ ์เวริัล์ด ซึ่่�งจะสำรั�างหลักป็รัะกันวา่จะมก่ารันำา
นโยบายและกรัะบวนการัท่�เก่�ยวข�องกับสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมแ่ละการัคุ้�ามนษุยไ์ป็ใช�จนเกิดป็รัะโยชนส์ำง้สำดุ   

ค้ำาแนะนำา: สรุา้งพินัธมติัรุกับผู้้ม้ส่ว่นได้ีสว่นเสย่่ท่�เก่�ย่วขอ้ง  

 � สำนบัสำนนุให�รัฐับาลสำรั�างพนัธุมติัรักับภาคุ้ธุุรักิจ กลุ่มผู้้�เช่�ยวชาญภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม กลุ่มชุมชน
ท�องถิ�น ผู้้�มส่ำว่นได�สำว่นเสำย่หลายหนว่ยงาน และหนว่ยงานอุตัสำาหกรัรัม เพ่�อทำาให�รัฐัมคุ่้วาม
เข�าใจดข่่�นเก่�ยวกับคุ้วามเสำ่�ยงของการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน

 � รัฐับาลสำามารัถใช�ป็รัะโยชนจ์ากพนัธุมติัรัเหล่าน่�เพ่�อเสำรัมิสำรั�างแนวทางในการัแก�ไขปั็ญหาคุ้วาม
เสำ่�ยงเหล่าน่�ของรัฐั 

41บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน



ค้วามรุว่มมอืของรุฐับาลีกับองค์้การุรุะหวา่งปรุะเทศแลีะพิหภุูาค่้
องค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศูเสำนอทรัพัยากรัอันมคุ่่้าท่�รัฐับาลสำามารัถใช�เพ่�อกำาหนดแนวทางเก่�ยวกับการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์การัเป็น็
พนัธุมติัรักับองค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศูสำามารัถเสำรัมิสำรั�างการัตัอบสำนองของรัฐับาลต่ัอการัละเมดิสำทิธุมินษุยชน นอกเหนอ่จากการัเพิ�ม
คุ้วามนา่เช่�อถ่อและคุ้วามสำามารัถในการัการัตัรัวจสำอบข�อเท็จจรังิท่�จำาเป็น็ ข�างล่างน่�คุ่้อกรัณศู่่กษาบางกรัณซ่ึ่่�งเน�นให�เหน็ถ่งผู้ล
ป็รัะโยชนข์องการัทำางานรัว่มกันรัะหวา่งรัฐับาลกับองค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศู  

โค้รุงการุค้วามรุบัผู้ดิีชอบขององค์้กรุต่ัอการุขจดัีการุค้้ามนุษย่แ์ลีะสภูาวะการุเปน็ทาส
ขององค์้การุรุะหวา่งปรุะเทศเพิื�อการุโย่กย่า้ย่ถิิ่�น (MSM GRIWT) - กรุณ่ศ้กษา 

โคุ้รังการัคุ้วามรับัผู้ดิชอบขององค์ุ้กรัต่ัอการัขจดัการัคุ้�ามนษุยแ์ละสำภาวะการัเป็น็ทาสำขององค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศูเพ่�อการั
โยกย�ายถิ�น (CREST) เป็น็หุ�นสำว่นรัะดบัภม้ภิาคุ้รัะหวา่งผู้้�มส่ำว่นรัว่มในหว่งโซึ่อุ่ป็ทานในการัเคุ้ารัพสำทิธุมินษุยชนและสำทิธุิ
แรังงานของแรังงานย�ายถิ�นในการัดำาเนนิการัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของตัน    

CREST พยายามสำรั�างคุ้วามรัว่มมอ่ท่�สำง่เสำรัมิการัเข�าถ่งชอ่งทางหรัอ่บรักิารัจดัหางานท่�มจ่รัยิธุรัรัมท่�ดข่่�นสำำาหรับัแรังงาน
ย�ายถิ�น การัขจดัคุ่้าธุรัรัมเนย่มเรัย่กเก็บจากผู้้�แสำวงหางานย�ายถิ�น และการัป็ฏิิบติััในการัจ�างงานอยา่งกว�างขวางท่�รับั
ป็รัะกันข�อกำาหนด เง่�อนไขและการัเยย่วยาท่�โป็รัง่ใสำสำำาหรับัแรังงาน    

IOM กำาลังรัว่มมอ่ในโคุ้รังการัต่ัาง ๆ กับรัฐับาล ธุุรักิจและอุตัสำาหกรัรัมผู้า่น CREST ซึ่่�งรัวมถ่ง:

 � นโย่บาย่แลีะแนวปฏิิบติัั  

 — คุ้วามชว่ยเหล่อในการัพฒันาแนวทางท่�สำอดคุ้ล�องกันสำำาหรับัแรังงานย�ายถิ�นและการัจดัหางานอยา่งมจ่รัยิธุรัรัม  

 � การุทำาแผู้นท่�ห่วงโซีอุ่ปทานแรุงงาน  

 — การัป็รัะเมนิและการัวจิยัทั�วเสำ�นทางการัย�ายถิ�นเพ่�อป็รับัป็รุังการัมองเหน็และการักำากับดแ้ลในกรัะบวนการัจดัหา
แรังงาน  

 � การุสรุา้งขด่ีค้วามสามารุถิ่  

 — โป็รัแกรัมอบรัมสำำาหรับัแบรันด ์ลก้จ�างและผู้้�จดัหางาน เพ่�อจดัการัคุ้วามเสำ่�ยงทางธุุรักิจและสำทิธุมินษุยชน  

 � การุจดัีหางานอย่า่งมจ่รุยิ่ธรุรุมแลีะการุตัรุวจสอบอย่า่งรุอบค้อบ 

 — เคุ้รั่�องมอ่สำำาหรับับรัษัิท นายจ�างและผู้้�จดัหางานเพ่�อดำาเนนิกรัะบวนการัตัรัวจสำอบอยา่งรัอบคุ้อบสำำาหรับัการัจดัหา
งานอยา่งมจ่รัยิธุรัรัม  

 � บรุกิารุสนบัสนนุผู้้ย้่า้ย่ถิิ่�น 

 — เอกสำารัป็ฐมนเิทศูสำำาหรับัแรังงานย�ายถิ�น เพ่�อเพิ�มการัเข�าถ่งข�อม้ลท่�โป็รัง่ใสำและเก่�ยวข�องในทกุขั�นตัอนของการัย�าย
ถิ�น  

 � กลีไกการุเย่ย่่วย่าแลีะการุรุอ้งทกุข ์

 — แนวป็ฏิิบติััและเคุ้รั่�องมอ่สำำาหรับันายจ�างและผู้้�จดัหางานในการัให�ชอ่งทางการัรั�องทกุขแ์ละการัเยย่วยาแก่แรังงาน  

42 กระบวนการบาหลีี



โค้รุงการุสง่เสรุมิแลีะคุ้้มค้รุองแรุงงานขา้มชาติัในกลีุ่มปรุะเทศอาเซีย่่นขององค์้การุ
แรุงงานรุะหวา่งปรุะเทศ - กรุณ่ศ้กษา

โคุ้รังการัสำง่เสำรัมิและคุุ้�มคุ้รัองแรังงานข�ามชาติัในกลุ่มป็รัะเทศูอาเซึ่ย่นขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู ให�คุ้วามชว่ย
เหล่อทางเทคุ้นคิุ้และการัสำนับสำนนุแก่รัฐับาล หนว่ยงานในรัะดบัภม้ภิาคุ้และภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม เพ่�อทำาให�การัโยกย�ายถิ�นของ
แรังงานได�ป็รัะโยชนส์ำง้สำดุและลดคุ้วามเสำ่�ยงมากท่�สำดุ

โคุ้รังการัสำง่เสำรัมิและคุุ้�มคุ้รัองแรังงานข�ามชาติัในกลุ่มป็รัะเทศูอาเซึ่ย่น ทำางานรัว่มกับกรัะทรัวงแรังงาน องค์ุ้กรัของ
แรังงานและของนายจ�าง สำมาคุ้มบรัษัิทจดัหางาน และองค์ุ้กรัภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้มในหกป็รัะเทศูในกลุ่มป็รัะเทศูอาเซึ่ย่น กล่าว
คุ่้อ กัมพ้ชา สำาธุารัณรัฐัป็รัะชาธุปิ็ไตัยป็รัะชาชนลาว มาเลเซึ่ย่ เมย่นมารั ์ไทย และเวย่ดนาม   

รัะหวา่งป็คีุ้.ศู. 2011 และ 2019 โคุ้รังการัสำง่เสำรัมิและคุุ้�มคุ้รัองแรังงานข�ามชาติัในกลุ่มป็รัะเทศูอาเซึ่ย่น บรัรัลผุู้ลดงัน่�คุ่้อ:

 � การันำานโย่บาย่แลีะตัรุาสารุทางกฎหมาย่ 34 ฉบบัมาใช� ด�วยคุ้วามชว่ยเหล่อทางวชิาการัจากโคุ้รังการัสำง่เสำรัมิและ
คุุ้�มคุ้รัองแรังงานข�ามชาติัในกลุ่มป็รัะเทศูอาเซึ่ย่น    

 � การัอบรัม36,476 ค้นจากกลุ่มรัฐัสำมาชกิอาเซึ่ย่นเก่�ยวกับปั็ญหาการักำากับดแ้ลแรังงาน   

 � คุ้วามมุง่มั�นต่ัอหลักจรัรัยาบรัรัณวา่ด�วยการัจดัหาแรังงานท่�เป็น็ธุรัรัมและมจ่รัยิธุรัรัมของ บรุษัิทจา้งงาน 376 บรุษัิท
ในเมย่นมารัแ์ละเวย่ดนาม  และ 

 � คุ้ำาสำั�งให�จา่ยคุ่้าสำนิไหมทดแทนจำานวน 4,787,431 เหรุย่่ญสหรุฐั แก่แรังงานย�ายถิ�นสำำาหรับัการัเรัย่กรั�องทางกฎหมาย    
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ค้วามรุว่มมอืของภูาค้รุฐักับภูาค้ปรุะชาสงัค้ม  

รัฐับาลจำาเป็น็ตั�องนำาภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้มเข�ามารัว่มด�วย เพ่�อให�รัฐับาลยงัคุ้งอย้ท่่�แนวหน�าของปั็ญหาท่�เกิดข่�นใหมแ่ละเข�าใจป็รัะสำบการัณ์
ชว่ติัของผู้้�รัอดชว่ติัจากการัเป็น็ผู้้�เสำย่หายและของบุคุ้คุ้ลท่�เสำ่�ยงต่ัอการัถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนไ์ด�ดข่่�น องค์ุ้กรัภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม
สำามารัถให�ข�อม้ลเชงิล่กในเรั่�องปั็ญหาต่ัางๆ และเสำนอแนะวธิุท่่�รัฐับาลสำามารัถทำาให�การัตัอบสำนองของรัฐัเข�มแขง็มพ่ลังได�

พิมา่: แผู้นปฏิิบติััการุรุะดัีบชาติัวา่ด้ีวย่การุต่ัอส้ก้ารุค้้ามนษุย่ค์้.ศ. 2017–21

รัฐับาลพมา่ได�พฒันาแผู้นป็ฏิิบติััการัรัะดบัชาติัวา่ด�วยการัต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุย ์การัพฒันาทรัพัยากรัเหล่าน่�เกิดข่�นด�วยการัยอมรับั
วา่การัตัอบโตั�การัคุ้�ามนษุยไ์มส่ำามารัถทำาได�ในวธิุเ่ดย่วกับอาชญากรัรัมแบบดั�งเดมิ

ตัามกฎหมายวา่ด�วยการัต่ัอตั�านการัคุ้�ามนษุยค์ุ้.ศู.2005 ของเมย่นมารัห์นว่ยงานกลางในการัป็รัาบป็รัามการัคุ้�ามนษุย ์ได�
พฒันาแผู้นป็ฏิิบติััการัรัะดบัชาติัท่�มก่ารัต่ัออายุทกุห�าป็ ีเพ่�อป็รัะสำานคุ้วามพยายามของหนว่ยงานรัฐับาลในการัต่ัอสำ้�การัคุ้�า
มนษุย ์ซึ่่�งสำง่ผู้ลให�เกิดการัจดัตัั�งแผู้นป็ฏิิบติััการัรัะดบัชาติัวา่ด�วยการัต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุยท่์�มต่่ัอเน่�องทกุห�าป็ ีซึ่่�งรัวมถ่งมาตัรัการั
ในการัจดัการัแก�ไขการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน  ปั็จจุบนักำาลังใช�แผู้นป็ฏิิบติััการัรัะดบัชาติัห�าป็ฉีบบัท่�สำาม 
(2017-21) (แผู้นฯ) หลักการัสำำาคัุ้ญอยา่งหน่�งของแผู้นฯ คุ่้อการัจดัลำาดบัคุ้วามสำำาคัุ้ญของสำทิธุขิองผู้้�เสำย่หายผู้า่นการัสำรั�าง
หลักป็รัะกันการัใช�แนวทางท่�มผู่้้�เสำย่หายเป็น็ศู้นยก์ลาง      

การ์พฒันาแผินปฏิิบัติัการ์ร์ะดับัชื้าติค.ศ. 2017–21
รัะหวา่งการัพฒันาแผู้นน่� คุ้ณะทำางานสำามกลุ่มได�พฒันาแผู้นงานป็รัะจำาป็ใีนภาคุ้สำว่นอุตัสำาหกรัรัมของแต่ัละกลุ่มเพ่�อขบัเคุ้ล่�อน
การันำาแผู้นน่�ไป็ป็ฏิิบติัั ซึ่่�งทำาได�โดยคุ้วามรัว่มมอ่กับภาคุ้ป็รัะชาสำงัคุ้ม  แผู้นน่�ได�ชว่ยพมา่รัะบุรัป้็แบบและแนวโน�มใหมใ่นการัคุ้�า
มนษุย ์และเพิ�มคุ้วามรัว่มมอ่รัะหวา่งหน่วยงานรัฐับาลกับสำมาชกิอ่�น ๆ ของชุมชน แผู้นดงักล่าวยงัมส่ำว่นชว่ยให�มคุ่้วามรัว่มมอ่
ในการัสำบ่สำวนและดำาเนนิคุ้ดด่ข่่�นอยา่งมาก และชว่ยให�การัตัอบสำนองโดยรัวมต่ัอคุ้ดก่ารัคุ้�ามนษุยม์คุ่้วามแขง็แกรัง่ข่�น   

ขั�นตอนต่อไปสี่ำาห่ร์บััแผินปฏิิบัติัการ์ร์ะดับัชื้าติของพมา่:

การัป็รับัป็รุังแก�ไขกฎหมายและเทศูบญัญติััวา่ด�วยการัต่ัอตั�านการัคุ้�ามนษุย ์ 

การัจดัให�มห่ลักสำต้ัรัอบรัมเก่�ยวกับกฎหมาย กฎรัะเบย่บและข�อบงัคัุ้บให�แก่องค์ุ้กรัต่ัาง ๆ 
ท่�เก่�ยวข�อง
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การัพฒันาแผู้นการัทำางานรัะดบัชาติัป็รัะจำาป็ี

จดัตัั�งคุ้ณะติัดตัามและป็รัะเมนิผู้ล

การัดำาเนนิโคุ้รังการัให�การัศู่กษาเก่�ยวกับการัย�ายถิ�นอยา่งป็ลอดภัย

การัจดัการัป็รัะชุมเชงิป็ฏิิบติััการัเพ่�อให�การัศู่กษาสำำาหรับัผู้้�รับัผู้ดิชอบจากองค์ุ้กรัเอกชน      

ความท้าทายในอนาคต 
รัฐับาลพมา่ยอมรับัวา่คุ้วามท�าทายท่�สำำาคัุ้ญหลายป็รัะการัในการัต่ัอสำ้�การัคุ้�ามนษุยย์งัคุ้งมอ่ย้ ่การัพฒันาทางเศูรัษฐกิจและ
สำงัคุ้มท่�ตัำ�ายงัคุ้งผู้ลักดันให�เกิดการัโยกย�ายถิ�นในรัะดบัสำง้ต่ัอไป็ การัโยกย�ายถิ�นเชน่น่�สำว่นใหญเ่กิดข่�นผู้า่นชอ่งทางท่�ไมเ่ป็น็
ทางการัและมคุ่้วามเสำ่�ยงสำง้ ซึ่่�งไมม่คุ่้วามสำามารัถในการัมองเหน็ได�ในรัะดบัสำง้ คุ้วามขดัแย�งต่ัาง ๆ ทั�วป็รัะเทศูได�เพิ�มคุ้วาม
เสำ่�ยงของป็รัะชากรับางกลุ่มต่ัอการัคุ้�ามนษุย ์คุ้วามขดัแย�งน่�ยงัจำากัดศัูกยภาพในคุ้วามสำำาเรัจ็ของการันำาผู้้�เสำย่หายจากการัคุ้�า
มนษุยเ์ข�าสำ้ส่ำงัคุ้มเมย่นมารัด์�วย รัฐับาลพมา่มเ่ป็า้หมายท่�จะจดัการักับคุ้วามท�าทายเหล่าน่�ในแผู้นป็ฏิิบติััการัแหง่ชาติัในอนาคุ้ตั 
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ภูาค้ผู้นวก 1: สรุุปค้ำาแนะนำา
สำรัปุ็คุ้ำาแนะนำาสำำาคัุ้ญสำำาหรับัการัจดัการัแก�ไขการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทานท่�ได�คุ้รัอบคุ้ลมุในบทสำรัปุ็น่� มด่งัต่ัอ
ไป็น่�:

 ทำางานรัว่มกับภาคุ้เอกชนเพ่�อสำรั�างคุ้วามเข�าใจ  

 จดัการัแก�ไขการัป็ฏิิบติััท่�อาจเอ่�อต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน ์ 

 พจิารัณาวา่คุ้ณุสำามารัถได�รับัผู้ลป็รัะโยชน์จากคุ้วามเช่�ยวชาญของบุคุ้คุ้ลท่�สำามได�อยา่งไรั  

 ทำางานรัว่มกันตัามแนวทางน่�  

 พจิารัณาวา่คุ้ณุสำามารัถชว่ยสำรั�างขด่คุ้วามสำามารัถได�ท่�ไหน

 สำนับสำนุนการัอบรัมและการัสำรั�างคุ้วามตัรัะหนกั

 รัวมการัสำนับสำนุนผู้้�เสำย่หายไว�ในการัออกกฎหมาย

 นำาชุมชนท�องถิ�นมารัว่มด�วย

 สำรั�างพนัธุมติัรักับผู้้�มส่ำว่นได�เสำย่
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ภูาค้ผู้นวก 2: อภิูธานศัพิท์

แรุงงานขดัีหน่� การัท่�บรักิารัของผู้้�เสำย่หายถก้ใช�เป็น็หลักป็รัะกันสำำาหรับัหน่�ท่�สำง้
เกินไป็อยา่งเหน็ได�ชดั หรัอ่ในกรัณท่่�ไมม่ก่ารัจำากัดหรัอ่รัะบุรัะยะ
เวลาและลักษณะของการับรักิารั

การุจดัีหาแรุงงานหรุอืบรุกิารุท่�หลีอกลีวง  ผู้้�เสำย่หายถก้หลอกลวงเก่�ยวกับลักษณะการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์
ของงานท่�ได�รับัการัวา่จ�างให�ไป็ทำาและอาจพบวา่ตันเองตักอย้ภ่าย
ใตั�การัคุ้�ามนษุย ์หรัอ่การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์

การุตัรุวจสอบเชงิล้ีก หน�าท่�รับัผู้ดิชอบต่ัอเน่�องขององค์ุ้กรัท่�จะดำาเนนิกรัะบวนการัซึ่่�ง
รัะบุ ป็อ้งกัน บรัรัเทา และรับัผู้ดิชอบถ่งวธิุจ่ดัการัคุ้วามเสำ่�ยงของ
การัคุ้�ามนษุยห์รัอ่การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์

การุจดัีหางานอย่า่งมจ่รุยิ่ธรุรุม  กรัะบวนการัวา่จ�างแรังงานอยา่งเป็น็ธุรัรัม โป็รัง่ใสำและตัามคุ้วาม
สำามามารัถ ในลักษณะท่�เคุ้ารัพ คุุ้�มคุ้รัองและป็ฏิิบติััตัามสำทิธุิ
มนษุยชนท่�ได�รับัการัยอมรับัในรัะดบัสำากล

แรุงงานบงัคั้บ ผู้้�เสำย่หายไมม่อิ่สำรัะท่�จะหยุดทำางาน หรัอ่ไมม่อิ่สำรัะท่�จะออกจากท่�
ทำางาน ผู้า่นการัใช�การับงัคัุ้บ ข้เ่ขญ็หรัอ่การัหลอกลวง

การุแต่ังงานแบบค้ลีมุถิ่งุชน มก่ารัใช�การับงัคัุ้บ ข้เ่ขญ็หรัอ่หลอกลวงผู้้�เสำย่หายให�แต่ังงาน 
หรัอ่ในกรัณท่่�ผู้้�เสำย่หายไมเ่ข�าใจลักษณะและผู้ลของพธิุแ่ต่ังงาน

กลีไกในการุรุอ้งทกุข์ กรัะบวนการัทางกฎหมายหรัอ่ไมใ่ชต่ัามกฎหมายท่�เป็น็ทางการั ท่�
บุคุ้คุ้ล แรังงาน หรัอ่ชุมชนท่�ได�รับัผู้ลกรัะทบเชงิลบจากกิจกรัรัม
และการัดำาเนนิงานทางธุุรักิจบางกรัะการัสำามารัถใช�ได� 

การุแสวงหาผู้ลีปรุะโย่ชนจ์ากแรุงงาน การัป็ฏิิบติััต่ัอใคุ้รับางคุ้นอยา่งไมเ่ป็น็ธุรัรัม หรัอ่การัเก็บคุ้น ๆ นั�น
ไว�ในสำภาวะท่�ไมเ่ป็น็ธุรัรัมเพ่�อรับัผู้ลป็รัะโยชน์จากงานหรัอ่
แรังงานของคุ้น ๆ นั�น

การุจา้งแรุงงาน                                                                                                                                           
                                                                          

ทั�งบรักิารัการัจ�างงานของรัฐัและบรัษัิทจดัหางานเอกชนท่�เสำนอ
บรักิารัการัจดัหาและการับรัรัจุแรังงาน

แรุงงานย่า้ย่ถิิ่�น บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งท่�ได�เดนิทางไป็ป็รัะเทศูหน่�ง ซึ่่�งเป็น็ป็รัะเทศูท่�ตัน
ไมใ่ชเ่ป็น็ผู้้�ถ่อสำญัชาติั พรั�อมคุ้วามคิุ้ดวา่ตันจะได�รับัการัจ�างงาน
ในป็รัะเทศูนั�น

สภูาวะการุเปน็ทาสสมยั่ใหมห่รุอืการุปฏิิบติััเหมอืนทาส การัป็ฏิิบติััท่�รัวมถ่งแรังงานบงัคัุ้บ แรังงานขดัหน่� การัสำมรัสำแบบ
คุ้ลมุถงุชน ภารัะจำายอม การัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์

การุลัีกลีอบขนผู้้โ้ย่กย่า้ย่ถิิ่�นฐาน การักรัะทำาหรัอ่การัป็ฏิิบติััในการัขนสำง่บุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งจากป็รัะเทศู
หน่�งไป็อ่กป็รัะเทศูหน่�งอยา่งผู้ดิกฎหมาย ตัามป็กติัด�วยคุ้วาม
ยนิยอมของบุคุ้คุ้ลท่�ถก้ลักลอบขนย�าย

การุจดัีหางาน การัโฆษณา การักรัะจายข�อม้ล การัคัุ้ดเล่อก การัขนสำง่หรัอ่การั
บรัรัจุคุ้นในการัจ�างงาน 
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ค่้าธรุรุมเน่ย่มการุจดัีหางาน คุ่้าธุรัรัมเนย่มหรัอ่คุ่้าใช�จา่ยใด ๆ ท่�เกิดข่�นในกรัะบวนการัจดัหา
งานเพ่�อให�คุ้นงานได�รับัการัจ�างงานหรัอ่บรัรัจุงาน โดยไมคุ่้ำานง่
ถ่งลักษณะ เวลาหรัอ่สำถานท่�ของการักำาหนดหรัอ่การัเก็บคุ่้าใช�
จา่ยเหล่านั�น

ภูารุะจำาย่อม ในกรัณท่่�เสำรัภ่าพของผู้้�เสำย่หายถก้จำากัดอยา่งมน่ยัสำำาคัุ้ญและ
ไมม่เ่สำรัภ่าพในการัหยุดทำางานหรัอ่ออกจากสำถานท่�ทำางานของ
ตัน

สภูาวะการุเปน็ทาส เม่�อผู้้�เสำย่หายถก้เป็น็เจ�าของเหมอ่นสำนิคุ้�าอยา่งหน่�ง สำามารัถเป็น็
วตััถสุำำาหรับัซึ่่�อ และถก้บงัคัุ้บใช�แรังงานอยา่งไมจ่ำากัด   

ห่วงโซีอุ่ปทาน ลำาดบัท่�สำมบ้รัณข์องกรัะบวนการัท่�เก่�ยวข�องกับการัผู้ลิตัและการั
จดัจำาหนา่ยสำนิคุ้�าหรัอ่บรักิารั 

ค้วามโปรุง่ใสของห่วงโซีอุ่ปทาน กรัะบวนการัเพิ�มคุ้วามสำามารัถในการัมองเหน็และการัแบง่ปั็น
ข�อม้ลให�สำาธุารัณชนเก่�ยวกับขั�นตัอน กรัะบวนการัและวธิุก่ารัท่�
เก่�ยวข�องกับการัผู้ลิตัและการัจดัจำาหนา่ยสำนิคุ้�าหรัอ่บรักิารัอยา่ง
หน่�ง

รุ้ปแบบท่�เลีวรุา้ย่ท่�สดุีของการุใชแ้รุงงานเด็ีก เม่�อเด็ก ๆ ถก้แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนผ์ู้า่นสำภาวะการัเป็น็ทาสำหรัอ่
การัป็ฏิิบติััท่�คุ้ล�ายคุ้ล่งกัน รัวมถ่งการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนท์าง
เพศู ถก้นำาไป็ทำางานท่�เป็น็อันตัรัายซึ่่�งอาจเป็น็อันตัรัายต่ัอสำขุภาพ 
คุ้วามป็ลอดภัยหรัอ่ขวญักำาลังใจของเดก็ หรัอ่ถก้ใช�ให�ผู้ลิตัหรัอ่
ขนยาเสำพติัด

การุค้้ามนุษย่์ การัจดัหาแรังงาน การัขนสำง่ การัโอน การัป็ดิบงัซึ่อ่นเรั�น หรัอ่
การัรับับุคุ้คุ้ล ด�วยการัขม่ข้ห่รัอ่การัใช�กำาลัง หรัอ่รัป้็แบบอ่�น ๆ 
ของการับบ่บงัคัุ้บ การัลักพาตััว การัฉ�อฉล การัหลอกลวง การัใช�
อำานาจในทางท่�ผู้ดิ หรัอ่สำภาวะคุ้วามเป็รัาะบาง เพ่�อให�ได�มาซึ่่�ง
คุ้วามยนิยอมของบุคุ้คุ้ลคุ้นหน่�งท่�มอ่ำานาจคุ้วบคุ้มุบุคุ้คุ้ลอ่กคุ้น
หน่�ง เพ่�อวตััถปุ็รัะสำงค์ุ้ในการัแสำวงหาป็รัะโยชน์

อาชญากรุรุมขา้มชาติั การัละเมดิกฎหมายท่�เก่�ยวข�องกับป็รัะเทศูตัั�งแต่ัหน่�งป็รัะเทศูข่�น
ไป็ในการัวางแผู้น การัดำาเนนิการัหรัอ่ผู้ลกรัะทบ ไมว่า่จะเป็น็ผู้ล 
กรัะทบท่�อาจเกิดข่�นหรัอ่ผู้ลกรัะทบท่�เกิดข่�นจรังิ

การุขโมย่ค่้าจา้ง การัป็ฏิิเสำธุคุ่้าจ�างหรัอ่สำทิธุปิ็รัะโยชนข์องลก้จ�างท่�จำาเป็น็ตั�องจา่ย
ให�ลก้จ�างโดยชอบธุรัรัม

48 กระบวนการบาหลีี



ภูาค้ผู้นวก 3: ทรุพัิย่ากรุหลัีก  

ทรุพัิย่ากรุ ภูาพิรุวม องค์้กรุ

สำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมใ่นการั
ดำาเนนิการัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของ
บรัษัิท: คุ้วามโป็รัง่ใสำท่�กำาหนดตัาม
กฎหมาย ขั�นตัอนตัรัวจสำอบอยา่ง
รัอบคุ้อบท่�กำาหนดตัามกฎหมาย 
และการัตัรัวจสำอบเชงิล่กในการัจดั
ซึ่่�อจดัจ�างของรัฐั

เอกสำารัท่�บรัรัยายถ่งสำิ�งท่�รัฐับาลชั�นนำาได�ทำาอย้เ่พ่�อ
สำนบัสำนนุให�ธุุรักิจรัะดบัโลกทำามากยิ�งข่�นเพ่�อขจดัสำภาวะ
การัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหม่

ศู้นยท์รัพัยากรัสำำาหรับั
ธุุรักิจและสำทิธุมินษุย
ชน

หลักจรัรัยาบรัรัณของสำมาคุ้ม
แรังงานท่�เป็น็ธุรัรัม

พยายามท่�จะป็กป็อ้งแรังงานท่�ผู้ลิดเสำ่�อผู้�า รัองเท�า 
ผู้ลิตัภัณฑ์์ทางการัเกษตัรัและผู้ลิตัภัณฑ์์อ่�น ๆ สำำาหรับัผู้้�
บรัโิภคุ้ทั�วโลก มพ่่�นฐานอย้บ่นมาตัรัฐานขององค์ุ้การั
แรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู

สำมาคุ้มแรังงานท่�เป็็น
ธุรัรัม

แรังงานบงัคัุ้บในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน: 
การัจดัการักับคุ้วามเสำ่�ยงและการั
ป็อ้งกันเสำรัภ่าพของแรังงาน

บทสำรัปุ็ท่�เน�นเรั่�องมาตัรัฐานรัะหวา่งป็รัะเทศู กรัอบงาน
และการัป็ฏิิบติััท่�ดท่่�สำดุเพ่�อรัะบุและกำาจดัแรังงานบงัคัุ้บ
ในหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน

สำมาคุ้มแรังงานท่�เป็็น
ธุรัรัม

หลักการัดกักาเพ่�อการัโยกย�ายถิ�น
อยา่งมศัู่กดิ�ศูรั่

หลักการัสำำาคัุ้ญและแนวทางสำำาหรับันายจ�างและผู้้�จดัหา
งานเก่�ยวกับการัอพยพย�ายถิ�นอยา่งป็ลอดภัย รัวมถ่ง
การัเก็บคุ่้าธุรัรัมเนย่มการัจดัหางานสำำาหรับัแรังงานย�าย
ถิ�นและการัยด่เอกสำารั

สำถาบนัเพ่�อสำทิธุิ
มนษุยชนและธุุรักิจ

ธุนาคุ้ารัทรัพัยากรัการัจดัหางาน
อยา่งมคุ่้วามรับัผู้ดิชอบ

มเ่คุ้รั่�องมอ่ คุ้ำาแนะนำาและการัวจิยัท่�หลากหลาย วา่ด�วย
วธิุส่ำรั�างหลักป็รัะกันให�แนใ่จวา่แรังงานย�ายถิ�นจะไมถ่ก้
แสำวงหาผู้ลป็รัะโยชนร์ัะหวา่งการัจดัหางาน

สำถาบนัเพ่�อสำทิธุิ
มนษุยชนและธุุรักิจ

คุ้วามรับัผู้ดิชอบขององค์ุ้กรัในการั
ขจดัสำภาวะการัเป็น็ทาสำและการัคุ้�า
ทาสำ (CREST)

CREST ตัอบสำนองคุ้วามท�าทายท่�ธุุรักิจกำาลังเผู้ชญิใน
การัจดัการัแก�ไขคุ้วามเสำ่�ยงของแรังงานย�ายถิ�นในการั
ดำาเนนิการัและหว่งโซึ่อุ่ป็ทานของธุุรักิจ

องค์ุ้การัรัะหวา่ง
ป็รัะเทศูเพ่�อการัโยก
ย�ายถิ�นฐาน

รัะบบคุ้วามซึ่่�อสำตััยส์ำจุรัติัในการั
จดัหางานรัะหวา่งป็รัะเทศู

คุ้วามรัเิรัิ�มรัะดบัโลกท่�ถก้ออกแบบมาเพ่�อสำง่เสำรัมิการั
จดัหาแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศูอยา่งมจ่รัยิธุรัรัม

องค์ุ้การัรัะหวา่ง
ป็รัะเทศูเพ่�อการัโยก
ย�ายถิ�นฐาน

ข�อเสำนอแนะมอนทรัอ่อลเก่�ยวกับ
การัจดัหางาน 

นำาเสำนอแนวทางในการัป็ฏิิบติััแก่ผู้้�กำาหนดนโยบายและ
หนว่ยงานกำากับดแ้ล เพ่�อป็รับัป็รุังรัะเบย่บข�อบงัคัุ้บและ
การักำากับดแ้ลการัจดัหางานรัะหวา่งป็รัะเทศูและการั
คุุ้�มคุ้รัองแรังงานย�ายถิ�น  

องค์ุ้การัรัะหวา่ง
ป็รัะเทศูเพ่�อการัโยก
ย�ายถิ�นฐาน
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พนัธุมติัรั 8.7 ขององค์ุ้การั
แรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศู  

พนัธุมติัรั 8.7 คุ่้อพนัธุมติัรัรัะดบัโลกท่�มคุ่้วามมุง่มั�นเพ่�อ
ให�บรัรัลเุป็า้หมาย 8.7 ของเป็า้หมายแผู้นการัพฒันาโลก
เพ่�อคุ้วามยั�งยน่คุ้.ศู. 2030 พนัธุมติัรั 8.7 มคุ่้้่มอ่
นโยบายต่ัางๆ ท่�ถก้ออกแบบมาเพ่�อให�ข�อม้ลวา่ด�วย
ป็รัะเดน็ต่ัางๆ รัวมถ่งการัคุ้�ามนษุย์

องค์ุ้การัแรังงาน
รัะหวา่งป็รัะเทศู

หลักการัทั�วไป็และแนวทางการั
ดำาเนนิงานสำำาหรับัการัจดัหางานท่�
เป็น็ธุรัรัมและคุ้ำานยิามของคุ้ำาวา่คุ่้า
ธุรัรัมเนย่มการัจดัหางานและคุ่้าใช�
จา่ยต่ัาง ๆ ท่�เก่�ยวข�อง

มจุ่ดมุง่หมายในการัจ�างงานในปั็จจุบนัและในอนาคุ้ตั
ขององค์ุ้การัแรังงานรัะหวา่งป็รัะเทศูและองค์ุ้การัอ่�น ๆ 
วา่ด�วยการัสำง่เสำรัมิและการัสำรั�างหลักป็รัะกันการัจดัหา
งานท่�เป็น็ธุรัรัม

องค์ุ้การัแรังงาน
รัะหวา่งป็รัะเทศู

การัต่ัอสำ้�แรังงานบงัคัุ้บ: คุ้้่มอ่
สำำาหรับันายจ�างและธุุรักิจ

ให�เอกสำารัและเคุ้รั่�องมอ่ท่�ใช�เป็น็แนวทางป็ฏิิบติััสำำาหรับั
นายจ�างและธุุรักิจ เพ่�อเสำรัมิสำรั�างขด่คุ้วามสำามารัถของ
พวกเขาในการัจดัการัแก�ไขคุ้วามเสำ่�ยงต่ัอแรังงานบงัคัุ้บ
และการัคุ้�ามนษุยใ์นการัดำาเนนิการัของตันและในหว่งโซึ่่
อุป็ทานรัะดับโลก

องค์ุ้การัแรังงาน
รัะหวา่งป็รัะเทศู

คุ้้่มอ่สำ่�อคุ้วามหมายต่ัอหลักการั
ช่�แนะของสำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วย
ธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชน

ให�คุ้วามรั้ �พ่�นฐานเพิ�มเติัมสำำาหรับัหลักการัช่�แนะของ
สำหป็รัะชาชาติัวา่ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชน เพ่�อ
สำนบัสำนนุคุ้วามเข�าใจคุ้วามหมายและคุ้วามตัั�งใจของหลัก
การัอยา่งเต็ัมท่�    

สำำานกังานข�าหลวง
ใหญเ่พ่�อสำทิธุมินษุย
ชน

หลักการัช่�แนะแหง่สำหป็รัะชาชาติัวา่
ด�วยธุุรักิจกับสำทิธุมินษุยชน

มาตัรัฐานการัป็อ้งกันและการัจดัการัแก�ไขภัยจากธุุรักิจ
ท่�เก่�ยวข�องกับสำทิธุมินษุยชนรัะดบัโลกท่�ได�รับัการั
ยอมรับัและคุ้ณะมนตัรัส่ำทิธุมินษุยชนแหง่ชาติัรับัรัองใน
เดอ่นมถินุายน คุ้.ศู. 2011

สำำานกังานข�าหลวง
ใหญเ่พ่�อสำทิธุมินษุย
ชน

ห�องสำมุดองค์ุ้กรัวา่ด�วยคุ้วามรัว่ม
มอ่ทางเศูรัษฐกิจและการัพฒันา

องค์ุ้กรัวา่ด�วยคุ้วามรัว่มมอ่ทางเศูรัษฐกิจและการัพฒันา 
เป็น็องค์ุ้การัรัะหวา่งป็รัะเทศูท่�ทำางานเพ่�อกำาหนดรัป้็แบบ
นโยบายเพ่�อเสำรัมิสำรั�างคุ้วามเจรัญิรัุง่เรัอ่ง คุ้วามเสำมอ
ภาคุ้ โอกาสำและคุ้วามเป็น็อย้ท่่�ดส่ำำาหรับัทกุคุ้น

องค์ุ้กรัวา่ด�วยคุ้วาม
รัว่มมอ่ทางเศูรัษฐกิจ
และการัพฒันา

แนวทางตั�นแบบเก่�ยวกับมาตัรัการั
ของรัฐับาลในการัป็อ้งกันการัคุ้�า
มนษุยเ์พ่�อการัแสำวงหาผู้ล
ป็รัะโยชนจ์ากแรังงานในหว่งโซึ่่
อุป็ทาน

แนวทางตั�นแบบให�เคุ้รั่�องมอ่เชงิป็ฏิิบติััเพ่�อชว่ยเหล่อรัฐั
ในการันำามาตัรัการัท่�เป็น็รัป้็ธุรัรัมไป็ใช�ป็ฏิิบติััเพ่�อป็อ้งกัน
การัคุ้�ามนษุยใ์นหว่งโซึ่อุ่ป็ทาน

องค์ุ้การัวา่ด�วยคุ้วาม
มั�นคุ้งและคุ้วามรัว่ม
มอ่ในยุโรัป็

เป็า้หมายการัพฒันาท่�ยงัยน่แหง่
สำหป็รัะชาชาติั

พมิพเ์ขย่วเพ่�อจดัการัคุ้วามท�าทายต่ัาง ๆ รัะดบัโลก ซึ่่�ง
รัวมถ่งคุ้วามยากจน คุ้วามไมเ่สำมอภาคุ้ การัเป็ล่�ยนแป็ลง
ของภม้อิากาศู การัเสำ่�อมโทรัมของสำภาพสำิ�งแวดล�อม 
คุ้วามสำงบและคุ้วามยุติัธุรัรัม

สำหป็รัะชาชาติั

สำำานกังานข�าหลวงใหญผู่้้�ล่�ภัยแหง่
สำหป็รัะชาชาติั - เวบ็เพจการัคุ้�า
มนษุย์

ข�อม้ลจากสำำานกังานข�าหลวงใหญผู่้้�ล่�ภัยแหง่
สำหป็รัะชาชาติั (UNHCR) เรั่�องคุ้วามเสำ่�ยงของการัคุ้�า
มนษุยต่์ัอผู้้�ล่�ภัย ซึ่่�งรัวมถ่งทรัพัยากรัท่�มป่็รัะโยชนจ์าก
สำำานกังานข�าหลวงใหญ่ผู้้�ล่�ภัยแหง่สำหป็รัะชาชาติัและ
องค์ุ้กรัพนัธุมติัรัต่ัาง ๆ 

สำำานกังานข�าหลวง
ใหญผู่้้�ล่�ภัยแหง่
สำหป็รัะชาชาติั
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สำำานกังานวา่ด�วยยาเสำพติัดและ
อาชญากรัรัมแหง่สำหป็รัะชาชาติั: 
การัคุ้�ามนษุยแ์ละการัลักลอบขน
ย�ายผู้้�ย�ายถิ�น

สำำานกังานวา่ด�วยยาเสำพติัดและอาชญากรัรัมแหง่
สำหป็รัะชาชาติัชว่ยรัฐัสำมาชกิในการัป็ฏิิรัป้็กรัะบวนการั
ยุติัธุรัรัมทางอาญาให�มป่็รัะสำทิธุภิาพ ยุติัธุรัรัมและม่
มนษุยธุรัรัม สำำานกังานน่�มท่รัพัยากรัเก่�ยวกับการัต่ัอสำ้�
การัคุ้�ามนษุยจ์ำานวนมาก

สำำานกังานวา่ด�วยยา
เสำพติัดและ
อาชญากรัรัมแหง่
สำหป็รัะชาชาติั

ทรัพัยากรัวอล์ก ฟรั ่ วอล์ก ฟรั ่คุ่้อกลุ่มสำทิธุมินษุยชนรัะหวา่งป็รัะเทศูท่�เน�น
เรั่�องการัขจดัสำภาวะการัเป็น็ทาสำยุคุ้ใหมใ่นทกุรัป้็แบบ 
กลุ่มน่�มท่รัพัยากรัจำานวนมากเก่�ยวกับการัคุุ้�มคุ้รัองผู้้�คุ้น
ท่�มคุ่้วามเสำ่�ยงต่ัอการัแสำวงหาผู้ลป็รัะโยชน์

วอล์ก ฟรั่

ข�อเสำนอแนะมอนทรัอ่อลเก่�ยวกับ
การัจดัหางาน: แผู้นขั�นตัอนการั
ดำาเนนิงานไป็สำ้ก่ารักำากับดแ้ลท่�ด่
ข่�น

แนวทางและคุ้วามคิุ้ดเชงิป็ฏิิบติััสำำาหรับัผู้้�กำาหนดนโยบาย 
เพ่�อป็รับัป็รังุรัะเบย่บข�อบงัคัุ้บและการักำากับดแ้ลการั
จดัหางานรัะหวา่งป็รัะเทศูและการัคุุ้�มคุ้รัองแรังงานย�าย
ถิ�น

องค์ุ้การัรัะหวา่ง
ป็รัะเทศูเพ่�อการัโยก
ย�ายถิ�นฐาน 

51บทสรุุปตััวอย่า่งการุปฏิิบติััท่�ด่ีในการต่่อสู้้�การแสู้วงหาผลประโยชนใ์นหว่งโซ่อุ่ปทาน
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