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โครงการปฏิบัติการพิเศษขจัดการใช้แรงงานบังคับ (Special Action Programme to Combat Forced Labour)



บทน�า 

	 เอกสารฉบับน้ีน�าเสนอความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับตัวชี้วัดขององค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศว่าด้วยแรงงานบังคับ	ตัวชี้วัดเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที ่

ผูบ้งัคบัใช้กฎหมายอาญาในระดบัปฏบัิต	ิพนกังานตรวจแรงงาน	นกัสหภาพแรงงาน	

เจ้าหน้าท่ีองค์การพัฒนาเอกชน	และบุคลากรอื่นๆ	 น�าไปใช้เพ่ือคัดแยกบุคคลท่ี

อาจจะตกอยู่ในสถานการณ์แรงงานบังคับจากซึ่งอาจจ�าเป็นต้องได้รับความช่วย

เหลือเร่งด่วน	ตัวชี้วัดเหล่านี้แสดงถึงสัญญาณ	หรือ	“เบาะแส”	ที่แสดงถึงความเป็น

ไปได้ของสภาวะของการบังคับใช้แรงงาน		

	 ตัวชี้วัดเหล่าน้ีพัฒนาจากทฤษฎีและประสบการณ์การด�าเนินงานของ

โครงการปฏิบัติการพิเศษขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	 เพ่ือขจัดการใช้

แรงงาน	บังคับ	(ILO’s	Special	Action	Programme	to	Combat	Forced	Labour:	

SAP-FL)	 โดยท่ีการพัฒนาตัวชี้วัดเหล่านี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของบทนิยามว่าด้วย

แรงงานบังคับตามท่ีบัญญัติไว้ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่า

ด้วยแรงงานบังคับ	ค.ศ.	1930	(ฉบับที่	29)	ซึ่งบัญญัติว่าหมายถึง	“งานหรือบริการ

ทุกชนิด	 ซึ่งเกณฑ์เอาจากบุคคลใดๆ	 โดยการขู่เข็ญว่าจะลงโทษและซึ่งบุคคลดัง

กล่าวนั้นมิได้สมัครใจที่จะท�าเอง”	

	 ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้ก�าหนดตัวชี้วัดจ�านวน	11	ข้อ	 โดยเป็นการให้ตัวอย่างท่ี

เกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง	เพื่อแสดงรายละเอียดในแต่ละข้อ	พร้อมกับค�า

อธิบายโดยสังเขปเพ่ือแสดงให้เห็นถึงลักษณะข้อเท็จจริงของตัวชี้วัดในทางปฏิบัต	ิ

ตัวชี้วัดเหล่าน้ีจะช่วยให้ท่านเข้าใจว่าภาวะการบังคับใช้แรงงานเกิดข้ึนได้อย่างไร	

และมีผลกระทบต่อผู้เสียหายอย่างไร	



ตัวชี้วัดภาวะแรงงานบังคับ มีดังต่อไปนี้:  

•		การละเมิดอันเนื่องมาจากความเปราะบางของแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	
•	 การหลอกลวง	
•		การจ�ากัดเสรีภาพในการเดินทาง	
•		การถูกโดดเดี่ยวจากสังคม
•		ความรุนแรงต่อร่างกายและความรุนแรงทางเพศ	
•		การขู่เข็ญและการข่มขู่	
•		การยึดเอกสารประจ�าตัว	
•		การไม่จ่ายค่าจ้าง	
•	 แรงงานขัดหนี้	
•		สภาพการท�างานและสภาพการด�ารงชีพที่เลวร้าย	
•		ชั่วโมงการท�างานล่วงเวลาที่ยาวนาน	

	 ในบางกรณีแม้มีลักษณะท่ีเข้าข่ายตัวชี้วัดใดเพียงประการเดียวก็อาจ

ถือว่าเป็นสถานการณ์การใช้แรงงานบังคับ	แต่ในหลายกรณีอาจจะต้องพิจารณา

หลายตัวชี้วัดประกอบกัน	 เพ่ือท่ีจะตัดสินได้ว่ามีการใช้แรงงานบังคับเกิดขึ้น	 

โดยภาพรวมตัวชี้วัดภาวะแรงงานบังคับท้ัง	11	ตัวชี้วัดข้างต้น	มีเน้ือหาครอบคลุม	

องค์ประกอบส�าคัญของสถานการณ์การใช้แรงงานบังคับ	 ดังนั้นตัวชี้วัดข้างต้น

สามารถน�ามาใช้เป็นหลักพ้ืนฐานในการประเมินว่าแรงงานคนใดตกเป็นเหย่ือของ

การใช้แรงงานบังคับหรือไม่	

	 นอกจากน้ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศยังได้พัฒนาเครื่องมือใน 

รูปแบบการเรียนรู ้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมใน 

การคัดแยกและสอบสวนในกรณีของการบังคับใช้แรงงาน





การละเมิดอันเนื่องมาจากความเปราะบาง
ของแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

“หญิงแม่บ้านชาวจีนที่ท�างาน 365 วันต่อปี พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เลย ยกเว้น 
‘อรุณสวัสดิ์’ และ ‘ราตรีสวัสดิ์’ เนื่องจากปัญหาด้านการสื่อสาร การท�างาน  
โดยไม่มีวันหยุดและโดดเดี่ยว ท�าให้แม่บ้านคนนี้ไม่เป็นอิสระและมีความเป็นอยู่
เยี่ยงทาส”

พนักงานตรวจแรงงานในประเทศฝรั่งเศส	

	 ไม่ว่าใครก็อาจตกเป็นเหย่ือของการใช้แรงงานบังคับ	แต่คนท่ีไม่สามารถส่ือสาร	
ในภาษาท้องถ่ินได้	 ไม่มีความรู้เก่ียวกฎระเบียบหรือมีข้อจ�ากัดในการด�ารงชีวิต	 เป็นกลุ่ม
ชาติพันธุ์	 พิการ	 หรือมีลักษณะอื่นใดซึ่งท�าให้แตกต่างจากผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม	 จะมี
ความเปราะบางต่อการถูกละเมิดและมักตกเป็นเหย่ือของการถูกบังคับใช้แรงงานมากกว่า
กลุ่มอื่น	

	 การที่แรงงานอยู่ในสถานการณ์ท่ีมีความเปราะบาง	 เช่น	 มีข้อจ�ากัดในการ 
ด�ารงชีพ	 ไม่จ�าเป็นที่แรงงานนั้นจะต้องกลายเป็นแรงงานบังคับเสมอไป	 แต่เกิดขึ้นเมื่อ
นายจ้างแสวงหาประโยชน์จากความเปราะบางนั้น	 เช่น	 ให้แรงงานท�างานเป็นเวลา
ยาวนานเกินสมควร	 หรือการไม่จ่ายค่าจ้าง	 กรณีนี้มีแนวโน้มต่อการเกิดการใช้แรงงาน
บังคับ	 ภาวะการบังคับใช้แรงงานมีโอกาสเกิดได้มากข้ึนในกรณีที่แรงงานต้องพ่ึงพิง
นายจ้างหลายประการ	 เช่น	 เมื่อแรงงานต้องพ่ึงพึงนายจ้างไม่เพียงแต่เรื่องการท�างาน
เท่านั้น	แต่รวมถึงการพึ่งพิงด้านที่พัก	อาหาร	หรืองานส�าหรับญาติของแรงงานด้วย	





การหลอกลวง

 “แม่บอกฉันว่าป้าจะมารับฉันไปอยู่ด้วย ป้าสัญญาว่าจะส่งเสียให้เรียนหนังสือ
แต่กลับเอาฉันมาเป็นคนรับใช้” 

หญิงสาวชาวแซมเบีย	

	 การหลอกลวงน้ันเก่ียวข้องกับการท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญาแก่แรงงานไม่ว่าจะ	 
โดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร	 เหย่ือแรงงานบังคับมักเข้าท�างานโดยถูกหลอกว่า
เป็นงานสบายและมีค่าตอบแทนที่ดี	 แต่เมื่อเริ่มท�างานแล้วสภาพการท�างานกลับไม่เป็น
ไปตามท่ีบอก	 และแรงงานพบว่าตนตกอยู่ในสภาพการท�างานที่เลวร้ายโดยท่ีไม่อาจ 
หลีกหนีได้	 ในกรณีเหล่าน้ีถือว่าแรงงานให้ความยินยอมโดยปราศจากเสรีภาพและการ 
ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน	 หากแรงงานได้รู ้ถึงความเป็นจริงก็คงจะหาได้ตกลงท�างาน 
นั้นๆ	ไม่	

	 การรับบุคคลเข้าท�างานที่เป็นการหลอกลวงนั้นอาจรวมถึงการให้สัญญาท่ีไม่เป็น
จริงเกี่ยวกับสภาพการท�างานและค่าจ้าง	 ยังอาจรวมถึงประเภทของงาน	 ท่ีพัก	และสภาพ
ความเป็นอยู่	 การขอมีสถานะทางกฎหมายของแรงงาน	สถานที่ท�างาน	หรือรายละเอียด
เก่ียวกับนายจ้าง	นอกจากนี้อาจมีการรับเด็กเข้าท�างานโดยให้สัญญาที่ไม่เป็นจริงต่อเด็ก
หรือผู้ปกครองเกี่ยวกับการเข้าเรียนในโรงเรียนหรือการให้ผู้ปกครองสามารถมาเยี่ยมได้





การจ�ากัดเสรีภาพในการเดินทาง

 “มีลูกกรงท่ีหน้าต่างและมีประตูเหล็กเหมือนเรือนจ�า ท�าให้เป็นไปไม่ได้ที่จะ 
หลบหนี แม้แต่จะคิดก็สุดท่ีจะคิด ฉันอยู่ในนั้นสองเดือน เขาก็พาฉันไปให้ลูกค้า 
แล้วก็พากลับมา โดยมีคนคุมอยู่ตลอด” 

เด็กหญิงวัย	16	ปี	จากคาซัคสถานซึ่งเป็นเหยื่อการค้ามนุษย ์
	เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศในประเทศรัสเซีย

	 แรงงานบังคับอาจถูกคุมขังและถูกเฝ้าเพ่ือป้องกันไม่ให้หลบหนีในระหว่างการ	
ท�างานหรือในระหว่างเดินทาง

	 หากแรงงานไม่สามารถเข้าหรือออกที่ท�างานได้โดยเสรี	 เพราะมีข้อจ�ากัดบาง	
ประการท่ีไม่สมเหตุสมผล	 ถือเป็นตัวชี้วัดท่ีชัดเจนว่ามีภาวะแรงงานบังคับ	ส่วนข้อจ�ากัด 
ท่ีชอบด้วยกฎหมายนั้นอาจรวมถึงข้อจ�ากัดเก่ียวกับการคุ้มครองความปลอดภัยของ
แรงงานในสถานท่ีท�างานท่ีเสี่ยงอันตราย	หรือการท่ีต้องขออนุญาตหัวหน้างานเพ่ือพบ
แพทย์ตามที่นัดหมาย	

	 ทั้งน้ีแรงงานบังคับอาจถูกควบคุมเสรีภาพในการเดินทางภายในท่ีท�างานโดย	
การใช้กล้องวงจรปิดคอยติดตาม	หรือโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	และการควบคุม
นอกที่ท�างานโดยมีตัวแทนของนายจ้างติดตามแรงงานไปเมื่อออกนอกที่ท�างาน





การถูกโดดเดี่ยวจากสังคม  

“แคมป์คนงานอยู่ในพื้นที่ซึ่งเข้าถึงยาก หากจะเดินทางเข้าตัวเมืองจะต้องวาง 
แผนเดินทางล่วงหน้าหลายวัน การเดินทางต้องใช้เครื่องบินเล็กหรือใช้เรือล่อง 
แม่น�้าเท่านั้น ซึ่งอาจใช้เวลาถึง 22 วัน” 

แรงงานพื้นเมืองในประเทศเปรูที่หลบหนีออกมา

	 เหย่ือที่ถูกบังคับใช้แรงงานมักต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในพ้ืนที่ห่างไกลไม่สามารถ
ติดต่อกับโลกภายนอกได้	

	 แรงงานอาจไม่รู ้ว่าตนอยู่ที่ใด	 ที่ท�างานอาจอยู่ไกลชุมชนและอาจไม่มีวิธีที่จะ	 
เดินทางได้	 อย่างไรก็ดีกรณีแรงงานถูกโดดเดี่ยวจากสังคมอาจเกิดขึ้นแม้แรงงานอยู่ใน 
เขตชุมชน	 แต่ถูกควบคุมไว้ที่ใดท่ีหนึ่งไม่สามารถเดินทางไปไหน	 หรือโดนยึดโทรศัพท์ 
มือถือ	 หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ	 เพ่ือป้องกันไม่ให้แรงงานติดต่อกับครอบครัวหรือขอ
ความช่วยเหลือ	

	 การถูกโดดเดี่ยวอาจสืบเน่ืองมาจากการท่ีสถานประกอบการน้ันเป็นสถาน
ประกอบการนอกระบบและไม่ได้ขึ้นทะเบียน	 จึงท�าให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องประสบกับ
ความยากล�าบากในการระบุสถานท่ีตั้งและติดตามตรวจสอบสถานประกอบการนั้นว่า 
เกิดเหตุใดกับแรงงานบ้าง





ความรุนแรงต่อร่างกายและความรุนแรง 
ทางเพศ   

“ฉันถูกละเมิดเกือบจะทันทีที่มาถึง ฉันถูกกระท�าเช่นนี้บ่อยครั้งขึ้นและรุนแรงขึ้น 
ฉันถูกตบ ถูกเฆี่ยน และถูกชกอยู่เสมอ”  

แรงงานท�างานบ้านชาวกัมพูชา	วัย	22	ปี	ในประเทศมาเลเซีย

	 แรงงานบังคับ	 สมาชิกในครอบครัว	 และผู้ใกล้ชิดอาจเป็นเหย่ือความรุนแรง
ต่อร่างกายและความรุนแรงทางเพศ	 ความรุนแรงนั้นอาจรวมถึงการบังคับให้แรงงานใช้ 
ยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์	เพื่อที่จะควบคุมแรงงานได้มากขึ้น	ทั้งอาจมีการใช้ความรุนแรง
เพ่ือบังคับแรงงานให้ท�างานที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงตั้งแต่ต้น	 เช่น	 ต้องมีเพศ
สัมพันธ์กับนายจ้าง	หรือสมาชิกในครอบครัว	หรืออาจเป็นวิธีการที่เบากว่า	เช่น	ต้องท�างาน
บ้านนอกเหนือจากภารกิจ	 “ปกติ”	 ของตน	การล่อลวงหรือการลักพาตัวเป็นรูปแบบความ
รุนแรงแบบสุดขั้วรูปแบบหนึ่ง	ซึ่งอาจมีการใช้เพื่อจับบุคคลน�าไปบังคับให้ท�างาน	

	 เน่ืองจากความรุนแรงไม่ใช่สิ่งที่สามารถยอมรับได้ไม่ว่าจะใช้มาตรฐานใด	 ดังนั้น
ความรุนแรงจึงเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่ามีภาวะบังคับใช้แรงงาน	





การขู่เข็ญและการข่มขู่    

“เมื่อฉันบอกนายจ้างว่าฉันอยากจะออกจากงาน เขาก็ขู่ฉันแล้วพูดว่าถ้าฉันไม่
จ่ายเงิน 600 เหรียญสหรัฐฯ เขาก็จะไปแจ้งต�ารวจว่าฉันไม่มีเอกสาร ฉันท�าอะไร
ไม่ได้เพราะฉันไม่มีเอกสาร และฉันก็รู้ว่าต�ารวจจะไม่ช่วยฉัน”  

แรงงานข้ามชาติชาวเอธิโอเปียวัย	31	ปี	ในเลบานอน

	 เหย่ือแรงงานบังคับอาจถูกคุกคามและข่มขู่เมื่อร้องเรียนเก่ียวกับสภาพของตน	
หรือเมื่อประสงค์จะออกจากงาน	

	 นอกเหนือจากการใช้ความรุนแรงต่อร่างกายแล้วการข่มขู ่ลักษณะอื่นๆ	 ต่อ	
แรงงานที่ปรากฏทั่วไปนั้น	 รวมถึงการขู่ว่าจะแจ้งเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง	การไม่จ่าย 
ค่าจ้าง	 การไม่ให้ใช้ที่พักหรือที่ดิน	 การไล่สมาชิกในครอบครัว	 การให้ท�างานในสภาพ
ท่ีเลวร้ายกว่าเดิม	 หรือการถอนสิทธิพิเศษบางประการ	 เช่น	 สิทธิที่จะออกนอกที่ท�างาน	 
การเหยียดหยามและท�าลายศักดิ์ศรีของแรงงานอย่างสม�่าเสมอนี้	 ยังถือเป็นการทรมาน
ด้านจิตใจ	ที่ท�าให้แรงงานมีความรู้สึกแย่ต่อตนเองและท�าให้ให้มีความเปราะบางมากขึ้น	
 
	 ผลกระทบและความเป็นไปได้ของการข่มขู่นั้นจะต้องประเมินจากความรู้สึกของ
แรงงาน	 ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความเชื่อ	 อายุ	 วัฒนธรรม	 และสถานะทางสังคมและ
เศรษฐกิจของบุคคลนั้นๆ





การยึดเอกสารประจ�าตัว     

“เมื่อผมผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองแล้ว คนขับก็เอาหนังสือเดินทางของผมไป  
ผมออกจากงานไม่ได้ เพราะหนังสือเดินทางของผมอยู่กับนายจ้าง และผมก ็
ไปไหนมาไหนไม่ได้ถ้าไม่มีหนังสือเดินทาง”  

ชายชาวเนปาลที่ท�างานเป็นคนท�าความสะอาดในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

	 การท่ีนายจ้างยึดเอกสารประจ�าตัวหรือทรัพย์สินมีค่าอื่นๆ	 ของแรงงานเป็น 
องค์ประกอบของภาวะแรงงานบังคับประการหน่ึง	 หากแรงงานไม่สามารถเข้าถึงเอกสาร
หรือทรัพย์สินตามท่ีแรงงานต้องการ	 และหากแรงงานรู้สึกว่าตนไม่อาจออกจากงานได้
เว้นแต่อาจต้องเสี่ยงว่าจะต้องสูญเสียเอกสารหรือทรัพย์สินน้ันๆ	 ในหลายๆ	กรณีหากไม่มี
เอกสารประจ�าตัว	แรงงานจะไม่สามารถเข้าท�างานอื่นๆ	หรือรับบริการต่างๆ	ที่จ�าเป็น	และ
อาจกลัวที่จะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่หรือองค์กรพัฒนาเอกชน





การไม่จ่ายค่าจ้าง      

“ตอนแรกนายจ้างสัญญากับผมว่าจะให้เงินเดือน แล้วผมก็เริ่มท�างาน นายจ้าง 
ให้อาหาร บางครั้งก็ซื้อเสื้อผ้ามาให้ผมบ้าง แต่ผมก็ยังรอเงินเดือน เมื่อผมถามถึง
เงินเดือน เขาก็จะบอกว่าจะให้ ‘หลังจากขายของนี้ได้แล้ว’ ผมก็ยังคงท�างานกับ
นายจ้าง คืนหนึ่งผมบอกนายจ้างว่าผมอยากได้เงินค่าจ้างที่นายจ้างติดค้างผมไว้ 
เพราะผมต้องการออกจากงาน นายจ้างก็กระโจนใส่ผม แล้วก็เริ่มตีผม ตะโกนใส่
ผมว่า ‘ถ้าเธออยากไปเธอก็ไปได้ แต่ฉันจะไม่ให้อะไรเธอทั้งนั้น’ ผมก็ออกมาแล้ว 
ร้องไห้ ผมอยู่กับนายจ้าง 16 เดือน แต่ไม่ได้อะไรเลย”   

เด็กชายวัย	16	ปี	ในประเทศไนเจอร์	
   

	 แรงงานอาจจะต้องอยู่กับนายจ้างท่ีปฏิบัติต่อตนโดยมิชอบในขณะที่รอรับ 
ค่าจ้างท่ีนายจ้างค้างจ่ายตน	การที่มีการจ่ายค่าจ้างไม่สม�่าเสมอหรือจ่ายล่าช้าไม่ได้สื่อ 
ว่ามีสถานการณ์แรงงานบังคับโดยอัตโนมัติ	 แต่เมื่อมีการไม่จ่ายค่าจ้างอย่างเป็นระบบ
และโดยเจตนาเพ่ือเป็นวิธีบังคับให้แรงงานอยู่ต่อและท�าให้แรงงานไม่มีโอกาสเปลี่ยน
นายจ้าง	กรณีเช่นนี้ชี้ถึงภาวะแรงงานบังคับ		





แรงงานขัดหนี้       

“คนงานยืมเงินจ�านวน 20,000 รูปีจากนายหน้า เมื่อจ่ายหนี้หมดเหลือแค่ 4,000 
รปีู นายหน้าก็หลอกโดยอ้างว่าคนงานตดิหน้ีกว่า 40,000 รปีู คนงานต้องไปท�างาน 
ในเหมือง โดยมีลูกชายของนายหน้าคอยเฝ้าระหว่างการท�างาน”   

หัวหน้าคนงานเหมืองในประเทศปากีสถาน
   

	 แรงงานบังคับมักจะท�างานเพื่อช�าระหนี้หรือแม้กระทั่งหนี้ที่ตกทอดมาถึงตน	ทั้งนี้
หน้ีอาจเกิดจากเงินค่าจ้างล่วงหน้า	 หรือเงินกู้เพ่ือเป็นค่าจัดหางาน	หรือค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทาง	ค่าใช้จ่ายจากการใช้ชีวิตประจ�าวัน	หรือค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉิน	 เช่น	 ค่ารักษา
พยาบาล	 โดยวิธีการทางบัญชี	 หน้ีของคนงานอาจถูกคิดดอกเบ้ียทบต้น	 โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงในกรณีที่แรงงานเป็นผู้ไม่รู้หนังสือ	ภาวะแรงงานขัดหน้ีอาจเกิดขึ้นในกรณีมีการ
รับเด็กเข้าท�างานเพ่ือเป็นการใช้หน้ีท่ีบิดามารดาหรือญาติของเด็กก่อข้ึน	ทั้งนี้นายจ้างหรือ
นายหน้าจัดหางานจะสร้างเงื่อนไขให้แรงงานไม่สามารถชดใช้หนี้ได้	 โดยให้ค่าจ้างต�่ากว่า
ความเป็นจริง	การเพิ่มอัตราดอกเบี้ย	หรือคิดค่าอาหารและที่พัก	

	 แรงงานขัดหนี้	 หรือการบังคับใช้แรงงานแทนการช�าระหน้ี	 สะท้อนถึงความไม	่ 
เท่าเทียมในอ�านาจการต่อรองระหว่างแรงงานซึ่งตกเป็นลูกหนี้และนายจ้างท่ีเป็นเจ้าหนี	้
ซึ่งหน้ีดังกล่าวมีผลผูกมัดแรงงานให้ท�างานกับนายจ้างโดยไม่มีก�าหนดเวลาที่แน่นอน	ซึ่ง
อาจเป็นระยะเวลาหนึ่งฤดูกาล	 เป็นปี	 หรือแม้กระทั่งชั่วชีวิตคนหลายรุ่นติดต่อกันไป	หน้ี 
ดังกล่าวน้ีไม่มีลักษณะเหมือนกับการกู้ยืมเงิน	 “ตามปกติ”	 จากธนาคารหรือจากผู้ปล่อย
เงินกู้ในระบบเพราะการช�าระหนี้จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเองของทั้งสองฝ่าย





สภาพการท�างานและสภาพการด�ารงชีพที่
เลวร้าย       

“แรงงานถูกจัดให้พักในเพิงที่ท�าจากพลาสติก ดื่มน�้าที่ไม่สะอาด และถูกน�าไป
ซ่อนในรูหลังพุ่มไม้จนกระทั่งแรงงานหนีออกมาได้”  

พนักงานตรวจแรงงานบรรยายสภาพในไร่ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศบราซิล
   

	 เหย่ือแรงงานบังคับมักจะต้องอดทนต่อสภาพความเป็นอยู่และสภาพการท�างาน
ท่ีไม่พึงประสงค์	 อาจต้องท�างานในสภาพที่มีลักษณะเสื่อมเสีย	 (น่าอดสู	 หรือ	 สกปรก)	
หรือมีความเสี่ยง	 (ยากล�าบากหรืออันตราย	 โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม)	และ
เป็นการละเมิดต่อกฎหมายแรงงานอย่างร้ายแรง	 บุคคลที่เป็นแรงงานบังคับอาจต้อง 
ด�ารงชีพในสภาพที่ต�่ากว่ามาตรฐาน	 อาศัยร่วมกันอย่างแออัดเและไม่ดีต่อสุขภาพ	 
โดยไม่มีความเป็นส่วนตัวใดๆ	 ล�าพังแต่สภาพการท�างานและการเป็นอยู่ที่เลวร้ายแต่
ประการเดียวนั้นยังไม่อาจพิสูจน์ได้ว่ามีสภาวะของการบังคับใช้แรงงาน	บางครั้งแรงงาน
บางคนอาจสมัครใจยอมรับ	

	 สภาพที่เลวร้ายเน่ืองจากไม่มีทางเลือกอ่ืนๆ	อย่างไรก็ตามสภาพการท�างานหรือ	
สภาพความเป็นอยู่ท่ีเลวร้ายน้ันควรถือว่าเป็นการเตือนให้ระวังว่าอาจมีการบังคับขู่เข็ญที่
ท�าให้แรงงานที่ถูกละเมิดนั้นไม่อาจออกจากงานนั้นได้





ชั่วโมงการท�างานล่วงเวลาที่ยาวนาน 
       
“ผมต้องท�างานวันละ 19 ชั่วโมง โดยไม่มีเวลาพักหรือได้รับค่าจ้างล่วงเวลา หรือ
วันหยุดพักผ่อนใดๆ นายจ้างท�ากับผมเหมือนผมเป็นสัตว”์  

แรงงานย้ายถิ่นชาวเนปาล
   

	 แรงงานบังคับอาจต้องท�างานเป็นเวลายาวนานหลายชั่วโมงหรือหลายวันติดต่อ
กันเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายในประเทศก�าหนด	หรือเกินกว่าข้อตกลงร่วม	 แรงงาน
อาจถูกปฏิเสธไม่ให้หยุดพักในระหว่างเวลาท่ีท�างาน	หรือไม่ได้รับวันหยุด	ต้องท�างานเกิน
กะเวลาหรือชั่วโมงท�างานแทนเพ่ือนร่วมงานที่ไม่มาท�างาน	 หรืออาจต้องถูกเรียกท�างาน	 
24	ชั่วโมงตลอดวัน	7	วันต่อสัปดาห์	

	 การก�าหนดว่าการท�างานล่วงเวลาในกรณีใดเข้าข่ายฐานความผิดเรื่องแรงงาน	
บังคับหรือไม่น้ัน	อาจมีความซับซ้อนอยู่มาก	 ท้ังน้ีอาจระบุเป็นแนวทางพ้ืนฐานท่ัวไปได้ว่า	
หากลูกจ้างต้องท�างานล่วงเวลาเกินระยะเวลาท่ีกฎหมายของประเทศนั้นๆ	ก�าหนด	 โดยท่ี
มีการบังคับขู่เข็ญในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง	 (เช่น	การให้ออกจากงาน)	หรือให้ท�างานล่วง
เวลาเพื่อให้ได้รับค่าจ้างขั้นต�่า	ภาวะดังกล่าวเข้าข่ายการใช้แรงงานบังคับ	
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