
ข้อมูลน่ารู้เก่ียวกับรายงานประจ าปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เร่ืองสถานการณ์การค้ามนุษย์ 

(Trafficking in Persons Report – TIP Report) 
 
1. TIP Report คืออะไร 

 Trafficking in Persons Report หรือท่ีเรียกสัน้ ๆ วา่ TIP Report เป็นรายงานประจ าปีท่ีกระทรวง 
การตา่งประเทศสหรัฐฯ จะต้องจดัท าตามกฎหมายคุ้มครองเหย่ือการค้ามนษุย์ (Trafficking Victims Protection 
Act – TVPA) ค.ศ. 2000 โดยประเมินสถานการณ์และการด าเนินการตอ่ต้านการค้ามนษุย์ของรัฐบาลประเทศตา่ง ๆ 
ทัว่โลกรวม 188 ประเทศ 

 กฎหมาย TVPA ได้รับการอนมุตัโิดยรัฐสภาสหรัฐฯ เม่ือปี ค.ศ. 2000 เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของสหรัฐฯ โดยมีการจดัตัง้ส านกังานเพ่ือการตรวจสอบและตอ่สู้กบัการค้ามนษุย์ 
Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons (J/TIP) ขึน้ภายใต้กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ มี
หน้าท่ีหลกัในการตรวจสอบและป้องกนัปัญหาการค้ามนษุย์ทัง้ภายในสหรัฐฯ และประเทศตา่ง ๆ โดยหนึง่ในหน้าท่ี
หลกัของส านกังาน TIP Office ก็คือ การจดัท ารายงานเพ่ือเสนอตอ่รัฐสภาสหรัฐฯ ในเดือนมิถนุายนของทกุปี 
 
2. สหรัฐฯ จัดระดับประเทศต่าง ๆ อย่างไรใน TIP Report  

 สหรัฐฯ จดัระดบัประเทศตา่ง ๆ ตามเกณฑ์ในกฎหมาย TVPA เป็น 4 ระดบั ได้แก่ 
ระดบัท่ี 1 (Tier 1) คือ ประเทศท่ีด าเนินการสอดคล้องกบัมาตรฐานขัน้ต ่าตามกฎหมายของสหรัฐฯ 

ทัง้ด้านการป้องกนัและบงัคบัใช้กฎหมายตอ่ต้านการค้ามนษุย์และการคุ้มครองเหย่ือการค้ามนษุย์  
ระดบัท่ี 2 (Tier 2) คือ ประเทศท่ีด าเนินการไมส่อดคล้องกบัมาตรฐานขัน้ต ่าตามกฎหมายสหรัฐฯ 

แตมี่ความพยายามปรับปรุงแก้ไข  
ระดบัท่ี 2 ซึง่ต้องจบัตามองเป็นพิเศษ (Tier 2 Watch List) คล้ายกบั Tier 2 โดยมีจ านวนเหย่ือ

การค้ามนษุย์เพิ่มขึน้ หรือไม่มีหลกัฐานชดัเจนวา่รัฐบาลเพิ่มความพยายามด าเนินการตอ่ต้านการค้ามนษุย์  
ระดบัท่ี 3 (Tier 3) คือ ระดบัต ่าสดุ หมายถึงประเทศท่ีด าเนินการไมส่อดคล้องกบัมาตรฐาน 

ขัน้ต ่าตามกฎหมายสหรัฐฯ และไมมี่ความพยายามแก้ไข ซึง่สหรัฐฯ อาจพิจารณาระงบัการให้ความชว่ยเหลือท่ีมิใช่
ความชว่ยเหลือเพ่ือมนษุยธรรมและการค้าได้ 

  นอกจากนี ้ยงัอาจไมใ่ห้งบประมาณสนบัสนนุแก่ลกูจ้างของรัฐบาลประเทศ Tier 3 ในการเข้าร่วม
โครงการแลกเปล่ียนด้านการศกึษาและวฒันธรรม รวมทัง้อาจคดัค้านความชว่ยเหลือท่ีรัฐบาลประเทศนัน้ ๆ อาจ
ได้รับจากสถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ เชน่ กองทนุการเงินระหวา่งประเทศ (International Monetary Fund – 
IMF) และธนาคารโลก (World Bank) ได้ด้วย 
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อยา่งไรก็ดี มาตรการระงบัความชว่ยเหลือดงักล่าวจะมิได้เกิดขึน้โดยอตัโนมตัิทนัทีท่ี 
ประเทศใดประเทศหนึง่ได้รับการประเมินให้อยูใ่น Tier 3 เน่ืองจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ สามารถใช้สิทธิในการ
ยกเว้น (Presidential Waiver) มาตรการระงบัความชว่ยเหลือแก่ประเทศท่ีได้รับการประเมินให้อยู่ใน Tier 3 ได้  
หากประธานาธิบดีพิจารณาแล้ววา่เป็นผลประโยชน์แก่สหรัฐฯ หรือเพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบทางอ้อมตอ่ประชากร
กลุม่ท่ีมีความเปราะบางซึง่รวมถึงสตรีและเด็ก   

 กฎหมาย TVPA ท่ีปรับปรุงเม่ือ ค .ศ . 2008 ก าหนดเพิ่มด้วยวา่ ประเทศท่ีถกูจดัระดบัใน Tier 2 Watch  
List ติดตอ่กนัเป็นเวลา 2 ปี ปีถดัไปอาจถกูปรับลดระดบัลงสู่ Tier 3 โดยอตัโนมตัิ เว้นแต่จะสามารถแสดงหลกัฐานได้วา่
ในรอบปีท่ีผา่นมามีพฒันาการท่ีส าคญัท่ีสมควรได้รับการปรับระดบัขึน้จาก Tier 2 Watch List ให้เป็น Tier 2 หรือ 
Tier 1 หรือมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสมส าหรับการได้รับยกเว้นจากการถกูปรับลดระดบัโดยอตัโนมตัจิากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการตา่งประเทศสหรัฐฯ โดยประเทศดงักล่าวจะต้องสามารถแสดงแผนงานท่ีจะใช้ความพยายามเพิ่มขึน้ใน
การตอ่ต้านการค้ามนษุย์และทุม่เททรัพยากรเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามแผนงาน 
 
3. มาตรฐานขัน้ต ่าที่ใช้ประเมินประเทศต่าง ๆ ใน TIP Report วัดอย่างไร 

 เกณฑ์ในการจดัระดบัประเทศตา่ง ๆ ใน TIP Report อ้างอิงถึงมาตรฐานขัน้ต ่าในการขจดั 
การค้ามนษุย์ตามมาตรา 108 ของกฎหมาย TVPA ได้แก่ 

1) รัฐบาลห้ามไมใ่ห้มีการค้ามนษุย์ และมีการลงโทษหากมีการค้ามนษุย์เกิดขึน้   
2) รัฐบาลก าหนดบทลงโทษท่ีชดัเจนและเพียงพอตอ่การค้ามนษุย์ท่ีเก่ียวข้องกบัการแสวง 

ประโยชน์ทางเพศ การค้ามนษุย์ท่ีมีเหย่ือเป็นเดก็ หรือการค้ามนษุย์ท่ีมีการขม่ขืน การลกัพาตวั หรือท่ีมีเหย่ือเสียชีวิต 
3) รัฐบาลก าหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงเพียงพอตอ่การป้องกนัไมใ่ห้เกิดการค้ามนษุย์ และ 

สะท้อนความร้ายแรงของความผิด   
4) รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างจริงจงัและตอ่เน่ืองในการขจดัปัญหาการค้ามนษุย์  

 หลกัเกณฑ์ท่ีแสดงให้เห็นวา่รัฐบาลพยายามอย่างจริงจงัและตอ่เน่ืองในการขจดัการค้ามนษุย์ 
ตามข้อ 4) มีดงันี ้ 

1) มีการสืบสวนและด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผิด 
2) มีการคุ้มครองเหย่ือและชว่ยเหลือเหย่ือในกระบวนการสืบสวนและด าเนินคดี 
3) มีการก าหนดมาตรการป้องกนัการค้ามนษุย์ เชน่ การให้ข้อมลูและความรู้แก่สาธารณชน 

เก่ียวกบัสาเหตแุละผลจากการค้ามนษุย์ การก าหนดอตัลกัษณ์ของบคุคล (การจดทะเบียนการเกิดและการให้
สญัชาต ิเป็นต้น) และการป้องกนัการใช้แรงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็ก 

4) มีการร่วมมือกบัรัฐบาลประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือสืบสวนและด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผิด 
5) มีการสง่ผู้กระท าผิดฐานค้ามนษุย์ข้ามแดนตามกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ 
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6) มีการเฝ้าระวงัรูปแบบการเข้าออกเมืองเพ่ือหาหลกัฐานกรณีการค้ามนษุย์ และหนว่ยงาน 
บงัคบัใช้กฎหมายได้ใช้ประโยชน์จากหลกัฐานท่ีได้รับในการสืบสวนและด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผิด โดยคุ้มครองสิทธิ
ของเหย่ือในการเดนิทางเข้าออกประเทศของตน 

7) มีการสืบสวน ด าเนินคดี และลงโทษเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีสว่นเก่ียวข้องตอ่การค้ามนษุย์  
รวมทัง้มีมาตรการท่ีเหมาะสมตอ่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเพิกเฉยตอ่การค้ามนษุย์ 

8) จ านวนเหย่ือการค้ามนษุย์ท่ีไมใ่ชป่ระชากรของประเทศนัน้ ๆ มีจ านวนน้อย 
9) มีการติดตามประเมินความพยายามตามข้อ 1) – 8) และแจ้งผลการประเมินให้ 

สาธารณชนทราบเป็นระยะ 
10) มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์จากปีท่ีแล้ว 
11) มีความพยายามอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ืองเพ่ือลดความต้องการของการค้าเพ่ือแสวง 

ประโยชน์ทางเพศและลดการมีสว่นร่วมของประชากรของประเทศนัน้ ๆ ในการท่องเท่ียวเพ่ือแสวงประโยชน์ทางเพศ  
 
4. ประเทศไทยก็ท าอะไรตัง้มากมายเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ แต่ท าไมจึงถูกลดระดบัมาอยู่ Tier 3 
ใน TIP Report เม่ือปี 2557 

 การถกูลดระดบัของไทยในรายงาน TIP Report เม่ือปี 2557 เป็นการปรับลดระดบัโดยอตัโนมตั ิ 
เน่ืองจากไทยอยูใ่น Tier 2 Watch List มา 4 ปีแล้ว (ตัง้แตปี่ 2553) โดยเม่ือปี 2555 และ 2556 ประเทศไทยได้รับ
การยกเว้นไมถ่กูลดระดบัลงโดยอตัโนมตั ิแตข้่อยกเว้นในการปรับลดระดบัโดยอตัโนมตัติามกฎหมาย TVPA นัน้
สามารถท าได้ไมเ่กิน 2 ครัง้ตอ่เน่ือง ดงันัน้ในรายงาน TIP Report ปี 2557 ประเทศไทยจงึถกูลดระดบัลงมาท่ี Tier 3  

 สหรัฐฯ เห็นวา่ ประเทศไทยยงัด าเนินการไมส่อดคล้องกบัมาตรฐานขัน้ต ่าตามกฎหมาย  
TVPA โดยการบงัคบัใช้กฎหมายตอ่ต้านการค้ามนษุย์ยงัมีไมเ่พียงพอเม่ือเทียบกบัขนาดของปัญหา  
การคอร์รัปชัน่ในทกุระดบัยงัเป็นอปุสรรคส าคญั การแก้ไขปัญหาแรงงานบงัคบัและภาวะแรงงานขดัหนีข้องแรงงาน
ตา่งชาตใินภาคสว่นการค้าและประมงยงัไมเ่พียงพอ โดยไมส่ามารถสืบสวนและด าเนินคดีตอ่ผู้กระท าผิด ซึง่รวมถึง
เจ้าของเรือและผู้บงัคบัเรือท่ีใช้แรงงานตา่งชาตเิป็นแรงงานบงัคบั การขาดแคลนลา่มของหนว่ยงานภาครัฐยงัเป็น
อปุสรรคตอ่การคดัแยกและคุ้มครองเหย่ือ โดยทางการไทยคดัแยกเหย่ือการค้ามนษุย์ท่ีเป็นชาวตา่งชาตไิด้น้อยกว่าปีท่ี
ผา่นมา นอกจากนี ้ ยงัปรากฏรายงานขา่วเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึง่รวมถึงเจ้าหน้าท่ีกองทพัเรือมีความเก่ียวข้องกบัการ
แสวงประโยชน์จากผู้แสวงหาท่ีพกัพิงชาวโรฮีนจาจากเมียนมาร์และบงักลาเทศด้วย ซึง่กองทพัเรือปฏิเสธข้อกลา่วหา
ดงักลา่ว โดยฟ้องร้องด าเนินคดีตอ่ผู้ ส่ือขา่ว  


