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อ้างถึง: ร่างกฎหมายของประเทศไทยซึ่งคุกคามองคก์รภาคประชาสังคมที่
ด าเนินงานต่อต้านและแก้ปัญหาการค้ามนุษย ์
 

เรียน รฐัมนตรีบลิงเคน 

พวกเรา องคก์รสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยช์นซึ่งไดล้งนามในจดหมายฉบบันี ้เขียน
จดหมายฉบับนี ้ขึ ้น เพื่ อแสดงความกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการ
ด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. .... ของ
ประเทศไทย ซึ่งคณะรฐัมนตรีเห็นชอบในหลกัการเมื่อเดือนกุมภาพันธ ์25641 หาก
ร่างกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฉบับนีม้ีการประกาศใช้จะเป็น
ภัยคุกคามรา้ยแรงต่อการท างานของภาคประชาสังคมไทย รวมทั้งส่งผลกระทบ
รา้ยแรงต่อทั้งองคก์รทุน และองคก์รพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศซึ่งท างานเพื่อ
แกปั้ญหาการคา้มนุษยแ์ละสิทธิแรงงานในประเทศไทย ดว้ยเหตุนี ้เราขอเรียกรอ้ง
กระทรวงการต่างประเทศสหรฐั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส  านกัติดตามและต่อตา้นการคา้
มนุ ษ ย์  (TIP Office) ใน การ เรี ย ก ร้อ งแล ะกดดั น รัฐบ าล ไท ย ให้ ถ อน ร่ า ง
พระราชบญัญัติฉบบันี ้ 
 
มาตราต่าง ๆ ในร่างพระราชบัญญัติฉบับนีล้ะเมิดสิทธิและเสรีภาพในการสมาคม 
ซึ่งไดร้บัการคุม้ครองตามกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR) โดยประเทศไทยไดใ้หส้ตัยาบนัรบัรองกติกาฉบบันีเ้ม่ือปี 2539 อย่าง
ชดัเจน ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีก้  าหนดนิยามขององคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรกวา้ง
มากเกินไป ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการใช้กฎหมายโดยพลการต่อกลุ่มต่าง ๆ ที่

 
1 “Thailand’s NGO law: Uprooting foreign influence or gagging govt critics?,” Thai PBS 
World, 21 เมษายน 2564, https://www.thaipbsworld.com/thailands-ngo-law-uprooting-
foreign-influence-or-gagging-govt-critics/.  
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วิพากษ์วิจารณร์ฐับาล2 อีกทัง้ยงัใหอ้ านาจกระทรวงมหาดไทยในการใชด้ลุพินิจเพื่อ 
ปฏิเสธการจดแจง้หรือจดทะเบียนองคก์รต่าง ๆ ดว้ยเหตุผลที่อาจไม่เป็นธรรมเพื่อ
ควบคุมการด าเนินงานของหน่วยงานที่จดแจง้ และจ ากัดการด าเนินงานต่าง ๆ ที่
ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากบุคคล องคก์รหรือแหล่งทุนต่างประเทศ รา่งพระราชบญัญัติ
ฉบับนีท้  าใหส้ิทธิในเสรีภาพในการสมาคมเป็นอาชญากรรม เนื่องจากก าหนดโทษ
ทางอาญาต่อการด าเนินงานขององคก์รที่ไม่มีการจดแจง้หรือขึน้ทะเบียน โดยมีโทษ
จ าคกุหา้ปีและปรบัเป็นเงินจ านวนมาก3  

 

ในวนัที่ 26 มีนาคม 2564 ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติสามท่านไดส้ง่จดหมาย
ถึงรฐับาลไทย ย า้เนน้ถึงขอ้กังวลที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติฉบบันี ้และบทบัญญัติ
โดย “ชีใ้ห้เห็นว่า หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รฐัไม่ยอมรับความเชี่ยวชาญและการ
สนบัสนุนจากหน่วยงาน [ภาคประชาสงัคม] เท่าที่ควร และถึงขัน้พิจารณาว่า พวก
เขาอาจเป็นภยัคกุคามต่อสงัคม” จดหมายฉบบันีเ้ตือนว่า รา่งพระราชบญัญัติฉบบันี ้
“ไม่สอดคล้องกับพันธกรณีของรัฐที่จะต้อง ‘สรา้งและรักษาสภาพแวดล้อมอัน
ปลอดภัยและเกือ้หนุนเพื่อช่วยใหภ้าคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สามารถด าเนินการไดอ้ย่างเสรีโดยปราศจากอุปสรรคและอันตราย’”4 อนัที่จริงนั้น 
ภาคประชาสงัคมที่เขม้แข็ง ด าเนินการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอิสระเป็น

 
2 ร่างกฎหมายฉบับนีนิ้ยามองคก์รไม่แสวงหาก าไรว่า ‘คณะบุคคลท่ีมิไดจ้ัดตั้งขึน้ตามกฎหมาย
เฉพาะแต่ด าเนินกิจกรรมโดยไม่มีวตัถุประสงคใ์นการแสวงหารายไดห้รือก าไรมาแบ่งกันกันดว้ย’ 
นิยามนีส้ามารถตีความไดว่้ามีความใกลเ้คียงกับกลุ่มใด ๆ ท่ีไม่ใช่กลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไม่
เป็นทางการหรือไม่ได้มีการจัดการก็ตาม เช่น องคก์รชุมชน กลุ่มเคลื่อนไหว ชมรมต่าง ๆ กลุ่ม
แรงงาน และสมาคมที่มีการด าเนินงานระยะสัน้  
3รายงานขององคก์รพฒันาเอกชนหลายฉบบัท่ียื่นต่อคณะกรรมการกฤษฎีกามบีทวิเคราะหร์า่ง
กฎหมายฉบบันีอ้ย่างละเอียด เช่น รายงานท่ีรา่งโดย องคก์ร Article 19, International 
Commission of Jurists (ICJ) และ Human Rights Watch 
4“อ านาจหนา้ท่ีของผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิในเสรีภาพในการสมาคมและ
การชมุนมุอย่างสงบ ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยการส่งเสริมสิทธิในเสรีภาพดา้น
ความเห็นและการแสดงออก และผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยสถานการณข์องนกั
ปกป้องสิทธิมนุษยชน” OL THA/ 2/2021, 26 มีนาคม 2564  

องคก์รร่วมลงนาม   
 
1. ALTSEAN-BURMA 
2. The American Federation of Labor 

and Congress of Industrial 
Organizations (AFL-CIO) 

3. Article 19  

4. เครือข่ายประชาธิปไตยเอเชีย (ADN) 

5. Asylum Access Thailand 
6. Be Slavery Free 
7. Business & Human Rights Resource 

Centre (BHRRC) 
8. Center for Alliance of Labor and 

Human Rights (CENTRAL)  

9. มลูนิธิผสานวฒันธรรม (CRCF) 

10. Environmental Justice Foundation 
11. Ethical Trading Initiative  
12. FinnWatch  
13. FishWise 
14. Fortify Rights  

15. มลูนิธิการศกึษาเพื่อการพฒันา (FED) 

16. มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (FRY) 

17. Freedom Fund  
18. Freedom United 
19. Global Labor Justice – International 

Labor Rights Forum (GLJ-ILRF) 
20. Greenpeace Southeast Asia 

21. มลูนิธิเพ่ือสิทธิมนษุยชนและการพฒันา 

(HRDF)  
22. Human Rights Watch  
23. Human Trafficking Legal Center 
24. Humanity United Action  
25. Institute for Human Rights and 

Business (IHRB) 
26. International Commission of Jurists 

(ICJ) 
27. International Trade Union 

Confederation (ITUC) 
28. International Transport Workers’ 

Confederation (ITF) 
29. Issara Institute  
30. Lawyers' Rights Watch Canada 
31. Manushya Foundation 

32. มลูนิธิเพ่ือสขุภาพและการเรียนรูข้องแรงงาน
กลุ่มชาติพนัธุ ์(MAP Foundation)  

33. คณะท างานแรงงานขา้มชาติ (MWG)  

34. เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานขา้มชาติ 
(MWRN) 

35. มลูนิธิศกัยภาพชมุชน (PEF)  

36. Serve the People Association, 
Taoyuan (SPA)  

37. สมาพนัธแ์รงงานรฐัวิสาหกิจสมัพนัธ ์
(SERC) 

38. ภาคเครือข่ายองคก์รภาคประชาสงัคมเพ่ือ
อาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน  

39. คณะกรรมการสมานฉนัทแ์รงงานไทย 

(TLSC) 

40. มลูนิธิอาสาสมคัรเพ่ือสงัคม (TVS) 

41. Verité 

 
 

https://www.article19.org/wp-content/uploads/2021/04/ARTICLE-19-submission-NGO-Law.pdf
https://www.icj.org/thailand-repressive-draft-law-on-the-operation-of-not-for-profit-organizations-must-be-revised-or-scrapped/
https://www.icj.org/thailand-repressive-draft-law-on-the-operation-of-not-for-profit-organizations-must-be-revised-or-scrapped/
https://www.hrw.org/news/2021/03/30/letter-thailand-office-council-state-re-proposed-law-not-profit-organizations
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องคป์ระกอบที่ส  าคัญอย่างยิ่งในสงัคมประชาธิปไตย และมีบทบาทส าคัญต่อ TIP 
Office ในการที่ส  านักงานจะได้รับข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน
ภมูิภาคที่ถกูตอ้ง ทนัเหตกุารณ ์และมีหลกัฐานสนบัสนนุ 
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ความส าคัญของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการค้ามนุษยแ์ละให้ความชว่ยเหลอืผู้เสยีหาย  
การเพิ่มอ านาจควบคมุโดยพลการของรฐัต่อองคก์รภาคประชาสงัคมจะส่งผลรา้ยแรงต่อการด าเนินงานของพวกเขา ท าให้
เกิดการเซ็นเซอรต์นเอง และท าใหไ้ม่มีผูก้ลา้เปิดเผยขอ้มูลกรณีที่เจา้หน้าที่ทุจริต เนื่องจากเจา้หนา้ที่อาจตอบโตก้ลุ่มที่
ออกมากล่าวหาว่าพวกเขาเก่ียวขอ้งโดยตรงหรือเพิกเฉยต่อการคา้มนษุย ์รา่งพระราชบญัญัติซึ่งท าใหภ้าคประชาสงัคมไทย
อยู่ภายใตก้ารควบคมุของเจา้หนา้ที่รฐัเช่นนี ้ย่อมสง่ผลเสียหายรา้ยแรงต่อความพยายามในการแกปั้ญหาการคา้มนษุย ์ซึ่ง
มีขอ้จ ากดัและความทา้ทายมากอยู่แลว้ 
 
ดงัที่ผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติทัง้สามท่านไดต้ั้งขอ้สงัเกตในจดหมายเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 ว่า ภาคประชา
สงัคมมีบทบาทส าคัญในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์และด าเนินการเพื่อสนบัสนุนการป้องกันการคา้มนุษย ์ตลอดจนให้
ความช่วยเหลือผูเ้สียหาย บทบาทของภาคประชาสงัคมยังรวมไปถึงการสนับสนุนบุคคลที่เป็นชนกลุ่มนอ้ยและกลุ่มชาย
ขอบ สนบัสนุนการปอ้งกนัอาชญากรรม ส่งเสริมความรบัผิดชอบทางสังคม และความรบัผิดชอบที่ตรวจสอบไดข้องบรรษัท 
ด าเนินการวิจยั เปิดเผยขอ้มูลการปฏิบัติมิชอบ และสรา้งความเขม้แข็งใหก้ลุ่มผูเ้ปราะบาง อาทิผูห้ญิง เยาวชน แรงงาน
ขา้มชาติ บคุคลไรร้ฐั และผูเ้ปราะบางกลุม่อื่น ๆ5  
 
องคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศไทยสนบัสนุนคณะท างานระหว่างหน่วยงานของรฐัในการคน้หาและจ าแนกผูเ้สียหาย

จากการคา้มนษุยท์ั่วประเทศ6 ก่อตัง้และด าเนินการสถานคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยท์ัง้สถานแรกรบัและสถานพกั

พิงเพื่อประกันว่า กลุ่มผูเ้ปราะบางจะไดร้บัการปกป้องและคุม้ครอง7 องคก์รภาคประชาสงัคมมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งใน

การวิเคราะหช์่องว่างทางกฎหมายและนโยบายซึ่งเอือ้อ านวยใหเ้กิดการคา้มนษุยแ์ละการใชแ้รงงานบงัคบั รวมทัง้ไดจ้ดัท า

 
5“อ านาจหนา้ท่ีของผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิในเสรีภาพในการสมาคมและการชมุนมุอย่างสงบ ผูร้ายงานพิเศษแห่ง
สหประชาชาติว่าดว้ยการส่งเสริมสิทธิในเสรีภาพดา้นความเห็นและการแสดงออก และผูร้ายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าดว้ยสถานการณ์
ของนกัปกป้องสิทธิมนุษยชน” OL THA/ 2/2021, 26 มีนาคม 2564 
6 Paul Buckley and Ubonwan Boonrattanasamai, “Trafficking in Persons in Thailand,” Thailand Migration Report 2019, Edited by 
Benjamin Harkins, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, 2019, https://thailand.iom.int/thailand-
migration-report-2019-0, น. 159.  
7 Courtland Robinson, Charlie Thame and Casey Branchini, “Anti-trafficking in Thailand: a Stakeholder Analysis of Thai 
Government Efforts, the US TIP Report and Rankings, and Recommendations for Action,”  Johns Hopkins Bloomberg School of 
Public Health, 
https://www.academia.edu/27488198/Anti_Human_Trafficking_in_Thailand_a_Stakeholder_Analysis_of_Thai_Government_Effort
s_the_US_TIP_Report_and_Rankings_and_Recommendations_for_Action, น. ix  

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
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ขอ้เสนออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูป และเรียกรอ้งใหน้านาชาติสนใจต่อปัญหาเหล่านี ้กลุ่มประชากรหลายกลุ่มซึ่งมี

ความเสี่ยงต่อการคา้มนุษยม์ักไม่ไดร้บัการคุม้ครองจากรฐั เช่น แรงงานขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารเนื่องจากมีความเกรงกลวั

เจา้หนา้ที่บงัคบัใชก้ฎหมาย ซึ่งองคก์รพฒันาเอกชนและองคก์รชุมชนมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการเขา้ถึงกลุม่ประชากร

เหลา่นี ้ทัง้นี ้องคก์รแรงงานขา้มชาติหลายแห่งในประเทศไทยเป็นองคก์รไม่ไดจ้ดทะเบียน ซึ่งพวกเขาตอ้งเผชิญปัญหาและ

ความทา้ทายอย่างรุนแรงดา้นการจดทะเบียนองคก์ร การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดต่าง ๆ เช่น การรายงานผลการด าเนินงาน 

และรายงานการเงินตามที่ก าหนดในรา่งพระราชบญัญัติฉบบันี ้8 

กลุ่มภาคประชาสงัคมเป็นผูส้นบัสนุนส าคัญในการด าเนินงานเพื่อยุติการแสวงหาประโยชนอ์ย่างโหดรา้ยต่อแรงงานขา้ม

ชาติจากประเทศพม่า กัมพูชา และลาวซึ่งท างานในเรือประมงของไทย โรงงานอาหารทะเล และภาคส่วนอื่น ๆ ของ

เศรษฐกิจไทยซึ่งท าใหพ้วกเขาตอ้งเผชิญกับการแสวงหาประโยชนแ์ละการปฏิบตัิมิชอบ9 การคา้มนษุยแ์ละการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนอย่างรา้ยแรง รวมทัง้อาชญากรรมกลางทะเลในเรือประมงไทยเป็นสาเหตุส  าคัญที่ท  าใหม้ีการลดระดบัประเทศ

ไทยลงไปที่อันดับ 3 (Tier 3)  ในรายงานการคา้มนุษยปี์ 2557 ในขณะที่ปัญหาแรงงานขัดหนีแ้ละการใชแ้รงงานบังคับ

ยงัคงเป็นขอ้กังวลส าคัญในเรือประมง10 แรงงานขา้มชาติเหล่านีม้ักติดต่อขอความช่วยเหลือจากองคก์รภาคประชาสงัคม 

และสมาคมแรงงานขา้มชาติ เนื่องจากไม่ไวว้างใจว่าเจ้าหน้าที่ของไทยจะคุม้ครองพวกเขาได้หรือไม่ พวกเขาไม่ไดใ้ช้

ภาษาไทย และเชื่อว่าความช่วยเหลือจากองคก์รภาคประชาสงัคมของไทยจะช่วยใหพ้วกเขาไดร้บัความยุติธรรมมากกว่า11 

 
8 ภายใตก้ฎหมายไทย คณะกรรมการองคก์รพฒันาเอกชน/มลูนิธิตอ้งเป็นผูม้ีสญัชาติไทย และมีขอ้ก าหนดดา้นการเงินและการบริหาร ซึ่งเป็น
เหตใุหแ้รงงานขา้มชาติไม่สามารถจดทะเบียนองคก์รไดอ้ย่างอิสระ  
9 องคก์รภาคประชาสงัคมเป็นหน่วยงานแรก ๆ ท่ีรบัการรอ้งเรียนจากแรงงานประมงที่ตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนษุยใ์นน่านน า้อินโดนีเซีย 
รวมทัง้ใหค้วามช่วยเหลือน าตวัพวกเขากลบัประเทศ และใหท่ี้พกัพิงระยะยาวแก่ผูเ้สียหาย 
10 “Endline research findings on fishers and seafood workers in Thailand,” Ship to Shore Rights, ILO, March 10, 2020,  
 https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_737990/lang--en/index.htm  

11 “Access Unknown: Access to Justice from the Perspectives of Cambodian Migrant Workers in Thailand, Global Alliance 
Against Traffic in Women,” 2017, https://www.gaatw.org/resources/publications/918-access-unknown-access-to-justice-from-
the-perspectives-of-cambodian-migrant-workers-in-thailand; และโปรดด ูBenjamin Harkins and Meri Åhlberg, “Access to Justice 
for Migrant Workers in South-East Asia, ILO, 2017, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_565877.pdf; และโปรดด ู“Ensuring migrant workers access to justice: An assessment of 
Thailand’s Migrant Workers Assistance Centers,” ILO, 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_762346.pdf  

https://www.ilo.org/asia/media-centre/news/WCMS_737990/lang--en/index.htm
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_565877.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_565877.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_762346.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_762346.pdf
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องคก์รพัฒนาเอกชนของไทยหลายแห่งจึงมีบทบาทส าคัญในการแกปั้ญหาช่องว่างการเขา้ถึงความยุติธรรมของแรงงาน

ขา้มชาติดว้ยการรายงานขอ้มูลการละเมิดสิทธิแรงงานและอาชญากรรมเขา้สู่กลไกของรฐับาล12 ทัง้ยงัใหค้วามช่วยเหลือ

ดา้นกฎหมาย การแปล และเป็นตัวแทนของแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะผูห้ญิงซึ่งอยู่ในสถานการณ์ยากล าบากจากการ

เผชิญกบัการละเมิดสิทธิมนษุยชนและสิทธิแรงงาน13 

กฎหมายบางฉบับท าใหแ้รงงานตกอยู่ในสถานการณ์เปราะบางและอาจตกเป็นเหยื่อการคา้มนุษย1์4 องคก์รภาคประชา
สงัคมจึงมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการบรรเทาผลกระทบจากกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เป็นการเลือกปฏิบตัิต่อแรงงานขา้ม
ชาติและครอบครวัของพวกเขา แรงงานข้ามชาติเองตอ้งเผชิญกับข้อจ ากัดรา้ยแรงดา้นสิทธิในการรวมตัวเพื่อคุม้ครอง
ตนเอง เนื่องจากกฎหมายจ ากัดสิทธิต่อเสรีภาพในการสมาคม และการเจรจาต่อรองร่วม15 กลุ่มภาคประชาสังคมได้
ด าเนินการเพื่อสนบัสนนุการจดัตัง้องคก์รแรงงานขา้มชาติทัง้ที่จดทะเบียนและไม่จดทะเบียนหลายแห่ง รวมทัง้ศนูยแ์รงงาน 
องคก์รช่วยเหลือดา้นกฎหมาย และองคก์รที่ด าเนินการใหบ้ริการอื่น ๆ เพื่อเป็นตวัแทนของคนงานในที่ท  างาน และในพืน้ที่
ทางสงัคม การเมือง และวฒันธรรม หน่วยงานเหล่านีท้  างานเพื่อพฒันาและยกระดบัสภาพการท างาน และด าเนินการกับ
นายจา้งที่หลอกลวง บงัคบัขืนใจและแสวงหาประโยชนโ์ดยเฉพาะที่เกิดขึน้ในภาคอาหารทะเล ภาคประมง และสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 
 
 
 
 

 
12 “Ensuring migrant workers access to justice: An assessment of Thailand’s Migrant Workers Assistance Centers,” ILO, 2020, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_762346.pdf. 
13 Benjamin Harkins and Meri Åhlberg, “Access to Justice for Migrant Workers in South-East Asia, ILO, 2017, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_565877.pdf, น. 23. 
14 “Migrants, CSOs and the battle for labour rights in Thailand,” Asian Correspondent, January 11, 2016,  
 http://apmigration.ilo.org/news/migrants-csos-and-the-battle-for-labour-rights-in-thailand  

15 กฎหมายไทยคุม้ครองสิทธิในการจัดตัง้หรือเป็นแกนน าสหภาพแรงงานเฉพาะส าหรบัผูท่ี้มีสญัชาติไทยโดยการเกิดเท่านัน้ การเลือกปฏิบตัิ
ดา้นกฎหมายเช่นนี ้ขดัขวางไม่ใหภ้าคแรงงานและสถานประกอบการซึ่งประกอบดว้ยแรงงานขา้มชาติเป็นส่วนใหญ่สามารถรวมตวัจดัตัง้
สหภาพแรงงานและมีตวัแทนอย่างเป็นทางการได ้โปรดดู Kimberly Rogovin, ‘ถึงเวลาตอ้งเปลี่ยนแปลงแบบไพศาล: เหตใุดแรงงานขา้มชาติ
จึงตอ้งมีสิทธิดา้นสหภาพแรงงานเพื่อป้องกนัการใชแ้รงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย’, International Labor Rights Forum, 
มีนาคม 2563, https://laborrights.org/publications/time-sea-change-why-union-rights-migrant-workers-are-needed-prevent-
forced-labor-thai  https://laborrights.org/sites/default/files/publications/TimeforaSeaChange_THAI.pdf 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_762346.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_565877.pdf
http://apmigration.ilo.org/news/migrants-csos-and-the-battle-for-labour-rights-in-thailand
https://laborrights.org/publications/time-sea-change-why-union-rights-migrant-workers-are-needed-prevent-forced-labor-thai
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ข้อกังวลหลักเก่ียวกับผลกระทบทางกฎหมาย  
เนือ้หาและบทบญัญัติในรา่งพระราชบญัญัติว่าดว้ยการด าเนินงานขององคก์รที่ไม่แสวงหารายไดห้รือก าไรมาแบ่งปันกนั 
พ.ศ. ....มีแนวโนม้คกุคามการด าเนินงานของภาคประชาสงัคมซึ่งด าเนินงานต่อตา้นและแกปั้ญหาการคา้มนษุยใ์นหลาย
ดา้น ไดแ้ก่  

1. อ านาจตามดุลพินิจโดยมิชอบที่จะปฏิเสธการจดทะเบียน: องคก์รภาคประชาสงัคมซึ่งมีแนวทางการท างาน
ด้านการค้ามนุษย์แตกต่างจากรัฐบาลไทย หรือแสดงความเห็นวิพากษ์นโยบายด้านการค้ามนุษย์ และการ
ด าเนินงานในประเด็นและกรณีต่าง ๆ ของรฐับาลอาจถูกปฏิเสธไม่ใหจ้ดทะเบียน โดยเป็นการกระท าแบบพลการ 
และไม่เปิดโอกาสใหส้ามารถใชส้ิทธิในการอทุธรณท์างปกครอง และอาจเป็นเหตใุหถู้กบงัคบัใหต้อ้งท างานอย่าง
ผิดกฎหมายตามกฎหมายใหม่ หรือตอ้งยตุิการด าเนินงานลง ในระหว่างการอทุธรณค์ าสั่งเพิกถอนการจดทะเบียน
ต่อศาลปกครอง องคก์รภาคประชาสังคมจะอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตลอดช่วงของการไต่สวนซึ่ง
อาจใชเ้วลานานหลายปี  
 

2. บทลงโทษทางอาญา: กลุ่มภาคประชาสังคมที่จดทะเบียนและท างานต่อต้านการค้ามนุษย์อาจถูกด าเนิน
คดีอาญา และอาจตอ้งรบัโทษจ าคกุไม่เกินหา้ปี และถกูปรบั 100,000 บาท กลุ่มแรงงานขา้มชาติ โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่ไม่จดทะเบียนย่อมไม่ตอ้งการเสี่ยงที่จะด าเนินงานดว้ยความหวาดกลวัที่จะถูกด าเนินคดี ถูกคมุขงั และอาจถูก
เนรเทศกลบัประเทศ แรงงานขา้มชาติมกัตกเป็นหนี ้ส่วนหนึ่งเพราะตอ้งใชเ้งินในการเดินทางมาประเทศไทย พวก
เขาจึงไม่ตอ้งการท าสิ่งใดที่กระทบต่อการท างานและรายได ้ทัง้ยงัอาจท าใหถ้กูจบักมุและด าเนินคดีอีกดว้ย จึงเป็น
เรื่องส าคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับแรงงานขา้มชาติจากประเทศพม่าเมื่อพิจารณาถึงสถานการณด์า้นการเมืองที่
เกิดขึน้ในขณะนี ้ 
 

3. ข้อจ ากัดต่อแหล่งทุนต่างชาติ: ตามรา่งพระราชบญัญัติฉบบันี ้องคก์รที่ไม่แสวงหาก าไรจะตอ้งขออนุญาตจาก
รฐัมนตรีกระทรวงมหาดไทยก่อนการด าเนินงานที่ไดร้บัทุนสนบัสนุนจากต่างชาติ ขอ้ก าหนดนีเ้ป็นความพยายาม
อย่างจงใจเพื่อติดตาม ควบคุมและจ ากัดการด าเนินงานขององคก์รภาคประชาสงัคมที่ไดร้บัทุนจากต่างชาติ ซึ่ง
ในทางปฏิบตัิ จะท าใหภ้าคประชาสงัคมแทบไม่สามารถรบัทนุจากต่างชาติเพื่อด าเนินงานที่รฐับาลไทยไม่เห็นชอบ
ไดเ้ลย องคก์รภาคประชาสงัคมไทยหลายแห่งอาจตอ้งยุติการด าเนินงานอย่างสิน้เชิง โดยเฉพาะกลุ่มที่ท  างาน
ต่อตา้นการคา้มนุษย ์ซึ่งเปิดโปงการทุจริตและการปฏิบตัิมิชอบซึ่งรฐับาลตอ้งการใหป้กปิดขอ้มลูเหล่านี ้ทัง้ยงัมี
เหตผุลอื่น ๆ ที่ขอ้จ ากดัเช่นนีจ้ะสรา้งปัญหาต่อการท างานต่อตา้นการคา้มนษุย ์ประการแรก สว่นใหญ่แลว้ องคก์ร
ที่ท  างานต่อตา้นการคา้มนษุยใ์นพืน้ที่มกัพึ่งพิงแหลง่ทนุจากต่างชาติ ขอ้จ ากดัดา้นการเงินเช่นนีย้่อมส่งผลกระทบ
ดา้นลบต่อการท างานในพืน้ที่และการท างานเชิงป้องกัน รวมทัง้การแกไ้ขกรณีการคา้มนุษยไ์ดอ้ย่างทนัท่วงที ซึ่ง
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จะเป็นปัญหาอย่างยิ่งหากรฐับาลไม่ด าเนินการและจดทะเบียนใหอ้งคก์รเหล่านีไ้ดใ้นเวลาที่เหมาะสม ประการที่
สอง ข้อก าหนดนีป้ฏิเสธความร่วมมือจากนานาชาติในการติดตามสถานการณ์ดา้นแรงงานและปัญหาการคา้
มนษุยใ์นอตุสาหกรรมที่มีห่วงโซ่อปุทานระหว่างประเทศ และในภาคสว่นที่มกัพบการคา้มนุษยห์รือมีการคา้มนษุย์
เกดิขึน้มากสดุ องคก์รพฒันาเอกชนต่างประเทศ ซึ่งรวมทัง้หน่วยงานที่ลงนามในจดหมายฉบบันีก้งัวลว่า พวกเขา
จะถกูขดัขวางจากรฐับาลไทยซึ่งไม่ตอ้งการใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนไทยติดตามสถานการณใ์นห่วงโซ่อุปทาน และ
ใหข้อ้มลูแก่ผูบ้รโิภคในประเทศที่เป็นผูซ้ือ้ ประการที่สาม ขอ้จ ากัดต่อแหล่งทุนต่างชาติในการสนบัสนุนโครงการ
ต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทยยังอาจส่งผลกระทบต่อโครงการระดับภูมิภาคที่ตั้งอยู่นอกประเทศ ซึ่งท า
หนา้ที่เป็นศนูยก์ลางส าคญัระดบัภมูิภาคในการท างานต่อตา้นการคา้มนษุยแ์ละดา้นสิทธิมนษุยชน 
 

4. อ านาจก ากับดูแลแบบแทรกแซง: ร่างพระราชบัญญัติฉบับนีใ้ห้อ านาจหน่วยงานภาครัฐในการเข้าไปใน
ส านักงานขององคก์รไม่แสวงหาก าไรเพื่อตรวจสอบและยึดขอ้มูลการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกสซ์ึ่งอาจถูกใชเ้พื่อ
การข่มขู่ได ้ทัง้ยงัเป็นการละเมิดการคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยห์รือครอบครวัของ
พวกเขา เนื่องจากขอ้มลูจะถูกเก็บเป็นความลบัในองคก์รที่ใหค้วามช่วยเหลือผูเ้สียหาย นอกจากนี ้เจา้หนา้ที่ของ
องคก์รยงัอาจไดร้บัความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาท างานในกรณีการคา้มนษุยท์ี่เจา้หนา้ที่รฐัมีสว่นรว่ม
ในการกระท าความผิด   
 

5. ข้อจ ากัดต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็น: ความหวาดกลัวว่าจะถูกเพิกถอนการจดทะเบียนย่อมส่งผล
กระทบรา้ยแรงต่อเสรีภาพในการแสดงความเห็นขององคก์รพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัด
รา้ยแรงต่อการด าเนินงานวิจัยและกิจกรรมรณรงคข์ององคก์รพัฒนาเอกชน รวมทัง้ความประสงคท์ี่จะเปิดเผย
ข้อมูลการละเมิดหรือความล้มเหลวของรัฐบาลต่อหน่วยงานระหว่างประเทศ ตลอดจนรัฐบาลสหรัฐ และ
สื่อมวลชน นอกจากนัน้ อ านาจของรฐับาลในการตรวจสอบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส ์ย่อมสง่ผลใหเ้กิดความ
หวาดกลวัต่อการแสดงความเห็นอย่างเสรีขององคก์รพฒันาเอกชน 
 

ความถดถอยในการด าเนินงานต่อต้านและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
ในเดือนเมษายน 2564 คณะท างานอาหารทะเล (Seafood Working Group - SWG) ซึ่งเป็นพันธมิตรระดับโลกในการ
ท างานวิจัยและรณรงค์ด้านสิทธิแรงงาน ซึ่งน าโดย Global Labor Justice - International Labor Rights Forum มี
ขอ้เสนอแนะใหล้ดอนัดบัของประเทศไทยในรายงานการคา้มนษุยปี์ 256416 ดว้ยเหตผุลว่า รฐับาลไทยยงัไม่สามารถ 

 
16 “ความเห็นและขอ้กงัวลเก่ียวกบัการจดัอนัดบัของประเทศไทยในรายงานการคา้มนษุยปี์ 2564 ซึ่งจดัท าและเผยแพรโ่ดยกระทรวงการ
ต่างประเทศสหรฐั” Global Labor Justice-International Labor Rights Forum ในนามของคณะท างานอาหารทะเล (Seafood Working 
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ปฏิบตัิตามมาตรฐานขัน้ต ่าที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญัติคุม้ครองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยปี์ 2543 ของสหรฐัฯ (TVPA) 
ได ้และยงัมกีารละเมิดสิทธิแรงงานเพิ่มขึน้ซึ่งสืบเนื่องมาจากนโยบายดา้นโควิด-19 ของรฐับาลไทย  
 
จากการประชุมหารือรว่มกับกลุม่ภาคประชาสงัคมที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่หลายครัง้  SWG พบว่า รฐับาลไทยไม่ไดด้ าเนินการ
มากพอในหลายประเด็นหลัก ไดแ้ก่ การต่อตา้นการทุจริตของขา้ราชการและการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่รฐัในการคา้
มนุษย ์การคุม้ครองสิทธิต่อเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมซึ่งจะช่วยสนบัสนุนการป้องกันการใชแ้รงงาน
บงัคบั และปอ้งกนัไม่ใหน้ายจา้งใชวิ้ธีตอบโตแ้ละคกุคามดว้ยกระบวนการทางกฎหมายต่อคนงาน นกัสหภาพแรงงาน และ
นกัปกปอ้งสิทธิแรงงาน รวมทัง้การปิดปากผูท้ี่รวมตวั เจรจาต่อรอง และรายงานการละเมิดสิทธิแรงงาน17   

 
รา่งกฎหมายฉบบันีส้ะทอ้นถึงการขาดเจตจ านงทางการเมืองของรฐับาลไทยในการแกปั้ญหาการคา้มนษุย ์และยงัเป็นการ
ย า้เนน้ว่า รฐับาลปฏิเสธ ไม่ยอมรบัและไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการมีสภาพแวดลอ้มที่เกือ้หนุน เปิดกวา้งและให้
เสรีภาพแกภ่าคประชาสงัคม ในฐานะที่เป็นองคป์ระกอบหลกัในการปอ้งกนัและต่อตา้นการคา้มนษุย ์และในฐานะสว่นหนึง่
ของสงัคมประชาธิปไตยที่เปิดกวา้ง 
 
ข้อเสนอแนะ 

พวกเราขอเรียกรอ้งใหก้ระทรวงการต่างประเทศสหรฐัและส านกังานต่อตา้นการคา้มนษุยใ์นการเรียกรอ้งใหร้ฐับาลไทยถอน

รา่งพระราชบญัญัติว่าดว้ยการด าเนินงานขององคก์รที่ไม่แสวงหารายไดห้รือก าไรมาแบ่งปันกนั พ.ศ. ....  (2564) และ

ประกนัว่า กฎหมายและขอ้บงัคบัในอนาคตที่เก่ียวกบัองคก์รพฒันาเอกชนจะมีเนือ้หาสอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐาน

สิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศอย่างเครง่ครดั และพวกเราขอเรียกรอ้งให ้ TIP Office พิจารณาขอ้มลูในจดหมายฉบบันีใ้น

การจดัอนัดบัประเทศไทยในรายงานการคา้มนษุยปี์ 2564   

ขอแสดงความนบัถือ 

องคก์รรว่มลงนาม 

 
Group) 1 เมษายน 2564 https://laborrights.org/publications/comments-concerning-ranking-thailand-united-states-department-
state-2021-trafficking  
17 อา้งแลว้  

https://laborrights.org/publications/comments-concerning-ranking-thailand-united-states-department-state-2021-trafficking
https://laborrights.org/publications/comments-concerning-ranking-thailand-united-states-department-state-2021-trafficking
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 จดหมายเปิดผนกึฉบบันีร้ิเริ่มโดย Seafood Working Group (SWG) ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระดบัโลกดา้นแรงงาน สทิธิมนษุยชน และสิ่งแวดลอ้ม

เพือ่ยตุกิารบงัคบัแรงงานในอตุสาหกรรมอาหารทะเล ประสานงานหลกัโดย Global Labor Justice – International Labor Rights Forum (GLJ-ILRF) 

 

 

https://laborrights.org/industries/seafood?qt-quicktabs_seafood=3#qt-quicktabs_seafood
https://globallaborjustice.org/
https://laborrights.org/

