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คาํศัพท์และตวัย่อ 
 
หัวหน้าคนงาน: ลูกเรือทีทาํงานมานาน ซึงไดรั้บมอบหมายใหก้าํกบัดูแลและประสานงานการทาํงานของลูกเรือคนอืน ๆ 
ในเรือประมง โดยเฉพาะการใช ้การคน้หาและการซ่อมแซมเครืองมือทาํประมง โดยทวัไปแลว้ 
คนทีทาํงานตาํแหน่งนีมกัจะเป็นคนงานต่างดา้วทีมีประสบการณ์และพูดไดส้องภาษา  
 
นายหน้า: เป็นคนจดัหาแรงงานทีไม่ไดรั้บอนุญาต หรือเป็นคนกลาง ซึงอาจมีส่วนเกียวขอ้งในแง่มุมต่าง ๆ ของการจา้งงาน 
การกาํหนดตาํแหน่งงาน และ/หรือกาํกบัดูแลคนงาน โดยมกัไดรั้บเงินค่าตอบแทน หรือไดรั้บเปอร์เซ็นตจ์ากค่าจา้งของคนงาน 
ตวัหวัหนา้คนงานอาจทาํหนา้ทีเป็นนายหนา้กไ็ด ้ 
 
แรงงานขัดหนี: สถานะหรือสภาพอนัเป็นผลมาจากการติดหนี เพือใหไ้ดม้าทาํงานบริการ 
ส่งผลใหต้อ้งทาํงานในการควบคุมของบุคคลอืน เพือชดใชห้นี 
โดยไม่มีการตีมูลค่าบริการเหล่านนัอยา่งเหมาะสมเพือเป็นส่วนหนึงของการชาํระหนี 
หรือโดยไม่มีการจาํกดัหรือกาํหนดระยะเวลาหรือลกัษณะการทาํงานบริการนนัอยา่งชดัเจน  
 
กสร.: กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน ภายใตก้ระทรวงแรงงานรับผดิชอบในการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยค่าแรง 
สภาพการทาํงาน และองคก์รของลูกจา้งและนายจา้ง   
 
กกจ.: กรมการจดัหางาน ภายใตก้ระทรวงแรงงาน รับผดิชอบการบริหารจดัการแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 
 
อวนครอบ: เป็นอวนทรงกระบอกสีเหลียมจตุัรัสทีถูกหอ้ยลงมาจากไมข้นาดยาว ทีต่อเชือมออกมาจากดา้นขา้งของเรือ 
นาํหนกัของอวนทาํใหอ้วนตกลงไปในนาํไดอ้ยา่งรวดเร็วเมือถูกปล่อยออกมาบริเวณทีมีปลาชุกชุม 
โดยเรือประมงจะเปิดไฟล่อปลา  
 
แรงงานประมง: ลูกเรือบนเรือประมงหรือบางครังเรียก “คนงาน” หรือ “ลูกเรือ” 
 
แรงงานบังคบั: การทาํงานหรือบริการของบุคคลอนัเป็นผลมาจากการลงโทษทีมีเจตนาร้าย 
และเป็นการทาํงานทีไม่ไดเ้กิดขึนจากความสมคัรใจ โปรดดู อนุสัญญา ILO ฉบบัที 29 
วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบั ขอ้ 2(1) 
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ILO: International Labour Organization องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ เป็นหน่วยงานชาํนาญการขององคก์ารสหประชาชาติ 
 
IOM: International Organization for Migration 
องคก์ารระหวา่งประเทศเพือการโยกยา้ยถินฐานเป็นหน่วยงานระหวา่งรัฐบาลทีทาํงานเกียวกบัผูอ้พยพ และในปี  
ไดก้ลายเป็น “องคก์รทีมีส่วนเชือมโยง” (Related Organization) กบัองคก์ารสหประชาชาติ 
 
IUU: การประมงทีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated fishing) 
หมายถึงการทาํประมงใด ๆ ซึงขดักบัมาตรการคุม้ครองและจดัการสิงแวดลอ้ม 
และขนัตอนปฏิบติัทีตอ้งรายงานในระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาคและระดบัสากล   
 
รง.: กระทรวงแรงงานกาํกบัดูแลค่าแรง สภาพการทาํงาน สิทธิแรงงาน การจดัการแรงงานต่างดา้ว และแรงงานสัมพนัธ์ 
ในภาคประมง กระทรวงมีหนา้ทีกาํกบัดูแลการขึนทะเบียนและการออกเอกสารใหแ้รงงานต่างดา้ว 
รวมทงัการตรวจสอบลูกเรือประมงทีศูนย ์PIPO และการตรวจเรือกลางทะเล  
 
พม.: กระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษยท์าํหนา้ทีหลกัดา้นการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นประเทศไทย และให ้
สถานสงเคราะห์ชวัคราวของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยก์บัผูช้าย ผูห้ญิงและเดก็  
 
คสช.: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลทหารทีจดัตงัขึนมาหลงัรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีหวัหนา้คสช.คือ 
นายกรัฐมนตรีประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
 
NFAT: สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็นกลุ่มองคก์รประมงระดบัภูมิภาค อนุภูมิภาค จงัหวดัและอาํเภอ 
ซึงเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของผูป้ระกอบการประมงระดบัอุตสาหกรรม  
 
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จฯ: One Stop Service Centers1 หมายถึงสาํนกังานทงัทีมีทีตงัถาวรและชวัคราว 
ภายใตก้ารบริหารของกรมการจดัหางาน และจดัตงัขึนในพืนทีซึงมีประชากรต่างดา้วอยูจ่าํนวนมาก 
นายจา้งสามารถนาํตวัคนงานต่างดา้วไปขึนทะเบียนเพือรับ “บตัรชมพ”ู ของรัฐบาลได ้สาํหรับแรงงานต่างดา้วในภาคประมง 
ยงัสามารถจดทะเบียนไดที้ศูนยป์ระสานงานแรงงานประมง2 
  

                                                           
1ชือไทยอย่างเป็นทางการ: ศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานตา่งด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 
2 ชือไทยอย่างเป็นทางการ: ศนูย์ประสานงานแรงงานประมง 
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บัตรชมพู: บตัรประจาํตวัคนซึงไม่มีสัญชาติไทย3 ซึงเป็นบตัรสีชมพทีูออกใหก้บัแรงงานขา้มชาติ 
เพือใหส้ามารถอยูอ่าศยัชวัคราวและทาํงานในประเทศไทย 
คนต่างดา้วทีทาํงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลจะไดรั้บบตัรชมพซึูงมีหน่วยงานทีออกใหแ้ยกต่างหากจากคนงานก
ลุ่มอืน ๆ 
 
PIPO: ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง เป็นเครือข่ายระดบัประเทศซึงเริมดาํเนินการตงัแต่เดือนพฤษภาคม 2558 
ถือเป็นกลไกสาํคญัของความพยายามติดตาม ควบคุม และสอดส่องการทาํประมงครังใหม่ของประเทศไทย 
โดยจะมีทีมสหวิชาชีพตรวจเรือและลูกเรือ สาํหรับเรือประมงแต่ละลาํทีแล่นเขา้มาจอดหรือออกจากท่าเทียบเรือ 
 
อวนล้อม: อวนขนาดใหญ่ทีใชเ้พือโอบลอ้มฝงูปลา เพือดกัจบัปลาอยูข่า้งใน 
อวนลอ้มมีหลายรูปแบบดว้ยกนัและมีการนาํมาใชก้บัสัตวน์าํประเภททีแตกต่างกนัในประเทศไทย  
 
ไต้ก๋ง: กปัตนัของเรือประมง 
 
TIP: การคา้มนุษย ์
 
การค้ามนุษย์: หมายถึง การจดัหา การขนส่ง การส่งต่อ การจดัใหอ้ยูอ่าศยั หรือการรับไวซึ้งบุคคลดว้ยวธีิการขู่เขญ็ 
หรือดว้ยการใชก้าลงั หรือดว้ยการบีบบงัคบัในรูปแบบอืนใด ดว้ยการลกัพาตวั ดว้ยการฉอ้โกง ดว้ยการหลอกลวง 
ดว้ยการใชอ้าํนาจโดยมิชอบ หรือดว้ยการใชส้ถานะความเสียงภยัจากการคา้มนุษยโ์ดยมิชอบ หรือมีการให ้หรือรับเงิน 
หรือผลประโยชน์เพือใหไ้ดม้าซึงความยนิยอมของบุคคล ผูมี้อาํนาจควบคุมบุคคลอืน เพือความมุ่งประสงค ์
ในการแสวงประโยชน์ โปรดดู อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อตา้นอาชญากรรมขา้มชาติทีจดัตงัในลกัษณะองคก์ร (United 
Nations Convention against Transnational Organized Crime) พิธีสารเพือป้องกนั ปราบปราม และลงโทษการคา้มนุษย ์
โดยเฉพาะสตรีและเดก็”( Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children ) 
ขอ้ 3(a)  
 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์: ผูใ้หข้อ้มูลทีไดรั้บการจาํแนกวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยโ์ดยทางการไทย ทางการอินโดนีเซีย 
หรือ IOM  
 
อวนลาก: อวนทีมีรูปทรงกรวยและถูกลากดว้ยเรือหนึงหรือสองลาํ โดยใหอ้วนจมอยูใ่นนาํหรือจมลงไปครึงหนึง 
อวนลากในประเทศไทยมีอยูส่องลกัษณะใหญ่ ๆ ดว้ยกนั กล่าวคือ เป็นเรืออวนลากเดียวและเรืออวนลากคู่    

                                                           
3 ชือไทยอย่างเป็นทางการ: บตัรประจําตวัคนซงึไมมี่สญัชาติไทย 
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สรุป 
 

เงินของเราอยูก่บัเขา [เจา้ของ] เขาจึงมีอาํนาจตดัสินใจจะอนุญาต [ใหเ้ปลียนงาน] ไดห้รือไม่ 
พวกเขามีอาํนาจทงัหมดและเราทาํอะไรไม่ไดเ้ลย  
–สีนวน สาว แรงงานต่างดา้วชาวกมัพูชาในเรือประมง อ.เมือง จงัหวดัระยอง 

 
แมจ้ะมีการประกาศอยา่งกวา้งขวางในช่วงหลายปีทีผา่นมา ถึงความพยายามทีจะแกปั้ญหาในอุตสาหกรรมประมงไทย 
แต่รัฐบาลไทยยงัไม่ไดด้าํเนินการทีจาํเป็น เพือยติุแรงงานบงัคบัและการปฏิบติัมิชอบร้ายแรงในรูปแบบอืนในเรือประมง  
 
รายงานนีใหข้อ้มูลประเดน็แรงงานบงัคบั และการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิมนุษยชนอืน ๆ ในภาคประมงไทย 
จาํแนกสภาพการทาํงานทีเลวร้าย กระบวนการจา้งงาน เงือนไขการจา้งงาน และการปฏิบติัในอุตสาหกรรม 
ซึงส่งผลใหแ้รงงานขา้มชาติอยูใ่นสภาพทีถูกปฏิบติัมิชอบ และตอ้งทนอยูใ่นสภาพนนัต่อไป 
เป็นการประเมินผลการดาํเนินงานของรัฐบาลเพือแกปั้ญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและการปฏิบติัทีเลวร้ายอืน ๆ 
ต่อแรงงานต่างดา้วภาคประมง 
ยงัเนน้ใหเ้ห็นการปรับปรุงและขอ้บกพร่องของระบบกฎหมายและขนัตอนปฏิบติัในไทยของหน่วยงานในพืนที 
อนัเป็นเหตุใหเ้กิดปัญหาเหยอืแรงงานบงัคบัทีเกิดขึนไดจ้ากช่องวา่งของกรอบเพือการป้องกนัและคุม้ครองทีเป็นอยู ่
ยกตวัอยา่งเช่น ในรายงานของรัฐบาลไทยเมือปี  ระบุวา่จากการตรวจคดัแยกคนงานประมง 474,334 คน 
กลบัไม่พบวา่มีกรณีแรงงานบงัคบัแมแ้ต่คนเดียว ซึงเป็นเรืองน่าประหลาดใจ4 
 
ความแพร่หลายชองแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทย 
สะทอ้นใหเ้ห็นการขาดความเคารพต่อสิทธิขนัพืนฐานในภาคส่วนนี ซึงเกิดขึนมาอยา่งยาวนาน 
ขอ้คน้พบของฮิวแมนไรทว์อทชชี์วา่ การละเมิดสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชนเป็นผลมาจากองคป์ระกอบร่วมกนัในหลายส่วน 
อนัเป็นเหตุใหค้นงานตกอยูใ่นสถานการณ์ของแรงงานบงัคบั ตามนิยามในอนุสัญญา ILO ฉบบัที  
วา่ดว้ยการเกณฑแ์รงงานหรือแรงงานบงัคบัขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ พ.ศ.   
 
ในเดือนมิถุนายน 57 หนงัสือพิมพ ์The Guardian รายงานวา่ ปลาทีผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยที์ทาํงานในเรือประมงไทยจบัได ้
ถูกนาํมาผลิตเป็นอาหารสาํหรับกุง้ทีเพาะเลียง และส่งออกผา่นอุตสาหกรรมแช่แขง็ไปยงัผูค้า้ปลีกรายใหญ่ระดบัโลกสีแห่ง5 

                                                           
4 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ามนษุย์ประจําปี : การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย,1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558, (กรุงเทพฯ: 
รัฐบาลไทย 2559), น. 108 
5 Kate Hodal, Chris Kelly and Felicity Lawrence, “Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK,” Guardian,  
มิถนุายน 2557, https://www.theguardian.com/global-development/2557/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour, เข้าถงึเมือ  
กมุภาพนัธ์ 2560  
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อีกสิบวนัต่อมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ไดล้ดอนัดบัประเทศไทยในรายงานประจาํปีวา่ดว้ยการคา้มนุษย ์(TIP) ลงไป 
Tier 3 ซึงถือเป็นระดบัตาํสุด 
ส่วนหนึงเป็นผลมาจากการเปิดโปงของสือหลายครังทาํใหเ้กิดขอ้กงัวลอยา่งจริงจงัเกียวกบัการสังหาร การทุบตี 
และการคา้มนุษยต่์อแรงงานต่างดา้วภาคประมงหลายคนจากพม่าและกมัพชูา ในเดือนเมษายน  
คณะกรรมาธิการยโุรปไดแ้จก “ใบเหลือง” เพือเตือนประเทศไทย 
โดยถือวา่เป็นประเทศทีไม่ใหค้วามร่วมมือในการต่อตา้นการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร การควบคุม (IUU) 
หากมีการแจก “ใบแดง” จะส่งผลใหท้างสหภาพยโุรป (EU) ตอ้งออกมาตรการแทรกแซง  
 
ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึงเป็นรัฐบาลทหารของไทยไดรั้บมือดว้ยการยกเครืองระบบติดตาม 
ควบคุมและบริหารจดัการอุตสาหกรรมประมงใหม่ทงัหมด 
โดยมีการกาํหนดกรอบการตรวจสอบระหวา่งหน่วยงานแบบใหม่ทวัประเทศ 
และมีทีมเจา้หนา้ทีซึงจะตอ้งทาํหนา้ทีตรวจสอบเรือประมงทุกครังทีออกและเขา้ท่าเทียบเรือ มีการแกไ้ขกฎหมายใหเ้ขม้แขง็ขึน 
และกาํหนดบทลงโทษเพิมขึนอยา่งมากต่อการละเมิดสิทธิของแรงงานประมง  
 
การปฏิรูปเหล่านีมุ่งกาํหนดระบบควบคุมกิจการประมง และแกปั้ญหาการประมงทีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม 
แต่มีผลนอ้ยมากในการแกปั้ญหาการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิมนุษยชนทีคนงานตอ้งเผชิญจากการกระทาํของเจา้ของเรือ 
หวัหนา้ลูกเรือ นายหนา้ และเจา้หนา้ทีตาํรวจ ในเวลาเดียวกนั 
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมทีเขม้งวดเพือปรับปรุงสภาพการทาํงานในทะเล มีอยูจ่าํกดั 
โดยเป็นผลมาจากความยอ่หยอ่นในการปฏิบติัและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
 
อาจกล่าวไดว้า่สถานการณ์บางอยา่งเลวร้ายลง ยกตวัอยา่งเช่น การขึนทะเบียนโดยออก “บตัรชมพ”ู ของรัฐบาลทีเริมขึนเมือปี 

 เพือลดจาํนวนผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารทีทาํงานในประเทศไทย 
ส่งผลใหส้ถานะตามกฎหมายของแรงงานประมงผกูติดกบัพืนทีทาํงานและนายจา้ง ซึงหากคนงานตอ้งการเปลียนงาน 
ตอ้งไดรั้บอนุญาตจากนายจา้งเสียก่อน ทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการปฏิบติัมิชอบอยา่งกวา้งขวาง การออกบตัรชมพู 
รวมทงัการปฏิบติัอยา่งอืนซึงแรงงานขา้มชาติไม่ไดรั้บขอ้มูลหรือไม่ไดรั้บคู่สาํเนาของสัญญาจา้งงาน 
ไดก้ลายเป็นช่องทางใหก้ลุ่มบุคคลทีไร้คุณธรรมสามารถปกปิดพฤติกรรมการข่มขืนใจและการหลอกลวง 
โดยอา้งวา่มีการปฏิบติัตามกรอบกฎหมายได ้
การปฏิบติัเช่นนีส่งผลใหก้ารปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิเกิดขึนเป็นประจาํและขาดการตรวจสอบ 
เนืองจากเจา้หนา้ทีพอใจแค่การรับฟังเอกสารทีไดรั้บมาจากบริษทัประมง 
ในขณะทีรัฐบาลใชก้รอบการตรวจสอบดา้นแรงงานทีไม่ครอบคลุมการปฏิบติัดา้นแรงงานทีแทจ้ริงในทะเล  
 



 
โซ่ทซ่ีอนไว้  6 

ปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนหลายประการในอุตสาหกรรมประมงไทย 
มกัเกิดขึนกบัแรงงานขา้มชาติในแทบจะทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจของไทย ทาํใหเ้กิดการแสวงหาประโยชน์อยา่งรุนแรง 
และบางครังเป็นผลมาจากนโยบายการอพยพแรงงานระดบัชาติทีเสียงอนัตรายของรัฐบาล  
 
รัฐบาลไทยไดป้ระกาศนโยบายการอพยพแรงงาน ทีมุ่งลดภาพลกัษณ์ในดา้นลบของสาธารณะ 
ทีมีต่อขอ้กล่าวหาวา่ผูเ้ขา้เมืองเป็นภยัต่อความมนัคงในราชอาณาจกัร 
โดยชูประเดน็ความตอ้งการดา้นเศรษฐกิจในแง่ของแรงงานราคาถูก แต่ผลลพัธ์ทีเกิดขึนเป็นตรงกนัขา้ม 
และไม่สอดคลอ้งกบัการกาํหนดนโยบายเกียวกบัผูเ้ขา้เมือง 
โดยแนวทางดาํเนินงานในปัจจุบนัมุ่งเนน้ทีการควบคุมแนวชายแดนอยา่งเขม้งวด และการปราบปรามการเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ 
ซึงไม่มีประสิทธิภาพ และเพียงแต่ส่งผลใหค้นต่างดา้วตอ้งเลือกวิธีเขา้เมืองทีแพงขึนและปลอดภยันอ้ยลง 
และเพียงแต่ทาํใหผู้ล้กัลอบนาํเขา้บุคคลและผูค้า้มนุษยไ์ดรั้บผลกาํไรมากขึนเท่านนัเอง  
 

แรงงานบังคบั 
นบัแต่ปี 2559 ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์แรงงานในงานประมงทงัในอดีตและปัจจุบนั 248 คน เกียวกบัขนัตอนการจา้งงาน 
เงินเดือน และระบบการจ่ายค่าแรง ชวัโมงการทาํงาน อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน และอีกหลายประเดน็อืน ๆ 
กลุ่มดงักล่าวประกอบดว้ย  คนซึงทางการไทยและหน่วยงานอืน ๆ จาํแนกวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
งานวจิยัของฮิวแมนไรทว์อทชจ์าํแนกวา่ ไดเ้กิดสถานการณ์แรงงานบงัคบั  ประเภทในกลุ่มคนงาน  กลุ่ม 
และจากการสัมภาษณ์เดียวแรงงานประมง 90 จาก 138 คน โดยเราสัมภาษณ์ผูที้ยงัทาํงานอยูใ่นเรือขณะทีมีการสัมภาษณ์6 
 
แรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทยเกิดขึนไดท่้ามกลางวฒันธรรมการปฏิบติัมิชอบ 
แมว้า่รัฐบาลจะประกาศอยา่งครึกโครมทีจะขจดัปัญหาเหล่านี และพยายามสร้างภาพลกัษณ์ทีดีระดบัสากลกต็าม 
แมจ้ะมีการพฒันาทีดีขึนบา้ง แต่สถานการณ์ไม่ไดเ้ปลียนแปลงไปมากนกั นบัแต่มีการสาํรวจแรงงานประมงครังใหญ่จาํนวน 

 คนเมือปี  ซึงพบวา่ หนึงในหา้ของแรงงานเหล่านี 
“ระบุวา่ตอ้งทาํงานโดยไม่สมคัรใจและถูกควบคุมบงัคบัดว้ยการลงโทษเพือป้องกนัไม่ใหห้ลบหนี”7  
 
งานวจิยัของฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ แรงงานขา้มชาติทีสมคัรใจทาํงานในเรือประมงไทย มกัไม่สามารถเปลียนไปทาํงานอืนได ้
เนืองจากเจา้ของเรือ ไตก๋้ง และนายหนา้มกัใชง้านพวกเขาเป็นแรงงานบงัคบั 

                                                           
6 ไมถื่อเป็นการสํารวจเชิงสถิติทีสมบรูณ์ และไมส่ามารถตีความได้เช่นนนั โปรดด ูบททีวา่ด้วยวิธีวิทยาและบทที VI สําหรับข้อมลูเพิมเติม  
7 สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 
2556), น. 75 
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พวกเขาอาจตอ้งทาํงานร่วมกบัคนงานคนอืนทีไดง้านทาํในช่องทางเดียวกนั แต่อาจไม่ไดเ้ป็นเหยอืแรงงานบงัคบั 
หรืออาจทาํงานร่วมกบัคนอืน ๆ ทีถือวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์ขึนอยูก่บัวิธีการทีไดม้าซึงงานทีทาํนนั 
 

ระบบการตรวจสอบทอ่ีอนแอ  
งานวจิยัของฮิวแมนไรทว์อทชพ์บตวัชีวดัแรงงานบงัคบัหลายตวั ซึงเจา้หนา้ทีไทยไม่ไดแ้กปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
รวมทงัการหลอกลวงเกียวกบัเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญั การยดึเอกสารประจาํตวั การไม่จ่ายค่าแรง 
การสร้างหนีเพือผกูพนัใหต้อ้งทาํงาน การกาํหนดใหต้อ้งทาํงานเป็นเวลานาน 
และการไม่ใหอิ้สระกบัคนงานในการเปลียนนายจา้ง  
 
กรอบการตรวจสอบทีสาํคญัซึงรัฐบาลทหารไทยนาํมาใชเ้มือปี  
กลบัใชไ้ม่ไดผ้ลเนืองจากไม่มีปฏิสัมพนัธ์อยา่งชดัเจนระหวา่งเจา้หนา้ทีผูต้รวจกบัแรงงาน กล่าวคือ 
พนกังานตรวจแรงงานมกัทาํงานโดยมีฐานความเชือผดิ ๆ วา่ เฉพาะผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารเท่านนัที 
อาจตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้และมกัพอใจกบัการตรวจสอบเอกสารทีดูน่าสงสัย 
และเชือถือขอ้มูลทีตรวจสอบไม่ไดที้ไดรั้บมาจากหวัหนา้ลูกเรือหรือนายจา้ง 
และใชข้อ้มูลนนัเพือตรวจสอบการปฏิบติัและสภาพการทาํงาน โดยการตรวจสอบมุ่งเนน้ทีการติดตามและควบคุมคนงาน 
ดูแค่วา่วา่แรงงานประมงเป็นบุคคลเดียวกบัผูที้มีชือในบตัรชมพู 
และชือของลูกเรือปรากฏอยูใ่นบญัชีลูกเรือของเรือทีพวกเขาอยูเ่ท่านนั  
 
เจา้หนา้ทีระดบัสูงจากหน่วยงานในพืนทีใหข้อ้สังเกตกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
ความพยายามของรัฐบาลในการคดัแยกตวัผูเ้สียหาย มกัมุ่งเนน้ทีการแสวงหาประโยชน์ทีมองเห็นไดช้ดัเจนหรือเป็นรูปธรรม 
อยา่งเช่น การถูกกกับริเวณ หรือการทาํร้ายร่างกาย ในบางกรณี เจา้หนา้ทีประเมินเพือคดัแยกตวัเหยอืของการปฏิบติัมิชอบ 
โดยดูจากหลกัฐานภายนอก เช่น ดูวา่คนงานมีร่องรอยถูกทาํร้ายร่างกายหรือไม่เท่านนั   
 
ความลม้เหลวของรัฐบาลไทยในการคดัแยกตวั 
และช่วยเหลือเหยอืแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงทีไม่ไดเ้ป็นเหยอืของการคา้มนุษย ์
ส่วนหนึงเป็นผลมาจากการทีกฎหมายไทยไม่กาํหนดฐานความผิดเป็นการเฉพาะใหก้บัแรงงานบงัคบั 
เนืองจากไม่มีขอ้กฎหมายเพือเอาผดิกบัการปฏิบติัซึงเปลียนใหบุ้คคลทีเริมจากการทาํงานประมงอยา่งสมคัรใจ 
ใหเ้ขา้สู่สถานการณ์ของแรงงานบงัคบั ส่งผลใหผู้เ้สียหายแทบไม่สามารถเขา้ถึงการเยยีวยาทีเหมาะสม 
หรือส่งผลใหไ้ม่สามารถเอาผิดกบัผูก้ระทาํผดิได ้
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ก้าวย่างต่อไป  
เพือแกปั้ญหาการแสวงหาประโยชน์และการปฏิบติัมิชอบในอุตสาหกรรมประมง 
และเพือประกนัวา่ผูเ้สียหายไดรั้บการคุม้ครองอยา่งเหมาะสม รัฐบาลไทยควรออกกฎหมายเพือหา้มใชแ้รงงานบงัคบัทุกรูปแบบ 
เพือใหค้วามสาํคญัอยา่งจริงจงักบัทุกช่องทางและองคป์ระกอบของการกระทาํความผดิเช่นนี 
กฎหมายต่อตา้นการคา้มนุษยข์องไทยไดรั้บการแกไ้ขเพิมเติมเมือปี  โดยมีการเพิมเนือหาเกียวกบัช่องทางต่าง ๆ 
ทีบุคคลอาจตกเป็นแรงงานบงัคบัได ้อยา่งเช่น แรงงานขดัหนี 
แต่ยงัคงไม่ไดใ้หค้วามคุม้ครองกบัเหยอืแรงงานบงัคบัทีไม่ไดเ้ป็นเหยอืการคา้มนุษย8์ 
ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายเฉพาะทีครอบคลุมความหมายของแรงงานบงัคบั มากกวา่การตกเป็นเหยอืการคา้มนุษย ์
ปละตระหนกัวา่ยงัคงมีช่องทางอืน ๆ อีกมากทีบุคคลจะตกเป็นแรงงานบงัคบั นอกจากช่องทางต่าง ๆ 
ทีกาํหนดไวอ้ยูแ่ลว้ในกฎหมายไทย  
 
พนกังานตรวจแรงงานจาํเป็นตอ้งมีเครืองมือทีดีขึนและไดรั้บการอบรม 
เพือช่วยใหส้ามารถสอบสวนการปฏิบติัของนายจา้งและสภาพการทาํงานเพือจดัทาํตวัชีวดัแรงงานบงัคบั 
จาํเป็นตอ้งมีการจดัสรรทรัพยากรทีเพียงพอโดยเฉพาะพนกังานตรวจแรงงานทีผา่นการอบรม เครืองมือการคดัแยกตวั 
และล่ามมากขึน ใหก้บัหน่วยงานของรัฐทีสาํคญั อยา่งเช่น กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานและกรมการจดัหางาน 
ซึงต่างเป็นหน่วยงานภายใตก้ระทรวงแรงงาน 
 
ระบบการตรวจสอบแรงงานและกรอบการสัมภาษณ์ ควรไดรั้บการแกไ้ขใหม่อยา่งสินเชิง 
เพือประกนัวา่มีการใหค้วามสาํคญัสูงสุดกบัความเห็นของคนงานในขนัตอนปฏิบติัใหม่นี 
ซึงควรประกอบดว้ยหลกัประกนัเพือคุม้ครองคนงานทีกลา้แสดงความเห็น ขอ้บทซึงเป็นการเลือกปฏิบติัต่อแรงงานขา้มชาติ 
โดยมีการขดัขวางไม่ใหพ้วกเขาสามารถรวมตวัหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได ้ควรถูกขจดัออกไปโดยเร่งด่วน 
ทงันีเพือช่วยใหค้นงานทุกคนสามารถใชสิ้ทธิทีจะมีเสรีภาพในการสมาคมได ้
ควรมีการแกไ้ขเพิมเติมช่องโหวใ่นกฎหมายและระเบียบแรงงาน เพือใหมี้เนือหาสอดคลอ้งกบัมาตรฐานแรงงาน 
และมีการบงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั ทางการตอ้งดาํเนินงาน เพือทาํใหผู้มี้ส่วนรับผดิชอบต่อการปฏิบติัมิชอบ รวมทงัเจา้ของเรือ ไตก๋้ง 
นายหนา้ และเจา้หนา้ทีทีทุจริต ตอ้งรับผดิชอบ  
 
การจดัหางานเขา้สู่อุตสาหกรรมประมงควรเกิดขึนอยา่งเป็นธรรม นายจา้งควรเป็นผูจ่้ายเงินค่าใชจ่้ายในการคดัเลือกคนงาน 
ไม่ใช่ใหค้นงานจ่าย ควรมีการกาํกบัดูแลบุคคลทีสามซึงจดัสรรแรงงานขา้มชาติใหก้บัเรือประมงอยา่งจริงจงั 
เพือประกนัวา่นายหนา้ซึงทาํงานเหล่านีเป็นผูไ้ดรั้บอนุญาต และเป็นการจา้งงานผา่นระบบอยา่งเป็นทางการ 
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มีการตรวจสอบอยา่งใกลชิ้ดเพือใหมี้การปฏิบติัตามหลกัเกณฑที์กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจน 
ทงันีเพือป้องกนัการเกบ็ค่าใชจ่้ายทีสูงเกินจริงในการจา้งงาน 
คนงานควรไดรั้บสาํเนาสัญญาจา้งงานทีเขียนในภาษาซึงตนเองเขา้ใจ 
นายจา้งจะตอ้งอธิบายใหค้นงานเขา้ใจถึงสิทธิของตนและขอ้กาํหนดและเงือนไขในการทาํงานอยา่งชดัเจน 
ก่อนพวกเขาจะลงนามในสัญญา  
 
คนงานควรไดรั้บค่าแรงตามเวลาทีกาํหนด โดยควรไดรั้บค่าแรงอยา่งนอ้ยทุกเดือน และควรไดรั้บค่าจา้งล่วงเวลา 
ซึงเป็นสิงทีเจา้หนา้ทีตอ้งกาํกบัดูแลและตรวจสอบใหเ้ขม้งวดยงิขึน  
 
แรงงานขา้มชาติควรสามารถเขา้ถึงเอกสารประจาํตวั สามารถลาออก และเปลียนนายจา้งไดอ้ยา่งอิสระ 
ควรมีเวลาพกัอยา่งเพียงพอและทาํงานในสภาพแวดลอ้มทีปลอดภยัและยอมรับได ้สอดคลอ้งกบัระเบียบปฏิบติัทีเป็นอยู ่
เจา้ของเรือตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานดา้นสุขอนามยั ความปลอดภยั และสวสัดิภาพตามกฎหมายไทย  
 
รัฐบาลยงัควรร่วมมือมากขึนกบัองคก์รพฒันาเอกชน เพือช่วยใหแ้รงงานประมงไดท้ราบขอ้มูลเกียวกบัสิทธิแรงงานของตน 
และจดัใหเ้ขา้ถึงการเยยีวยาเมือเกิดการปฏิบติัมิชอบขึน ควรมีการแกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ 
เพือขจดัขอ้กาํหนดทีเลือกปฏิบติัทีอนุญาตใหเ้ฉพาะบุคคลสัญชาติไทยทีจะสามารถจดัตงัสหภาพแรงงาน 
และไดรั้บเลือกเขา้เป็นกรรมการของสหภาพแรงงานได ้กฎหมายดงักล่าวขดัขวางไม่ใหแ้รงงานขา้มชาติจากพม่า กมัพชูา ลาว   
เวยีดนาม และประเทศอืน ๆ สามารถใชสิ้ทธิของตนในการรวมตวัเป็นองคก์ร 
และการเจรจาต่อรองร่วมเพือใหมี้ค่าแรงและสภาพการทาํงานทีดีขึน 
 
 ระหวา่งทีการปฏิรูปของรัฐบาลไทยดาํเนินต่อไป บรรดาผูผ้ลิต ผูซื้อ และผูค้า้ปลีกในระดบัสากลทีซือผลิตภณัฑอ์าหารจากไทย 
มีบทบาทสาํคญัเพือประกนัวา่ พวกเขาจะไม่คา้กาํไรจากแรงงานบงัคบั 
หน่วยงานเหล่านียงัควรกระตุน้รัฐบาลและอุตสาหกรรมประมง ใหพ้ฒันาวฒันธรรมทีเคารพสิทธิ 
ซึงจะยงิเร่งใหก้ารขจดัแรงงานบงัคบัในภาคประมงเกิดขึนไดเ้ร็วขึน  
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วธีิวทิยา 
 
ขอ้มูลในรายงานนีไดม้าจากการสัมภาษณ์และการวจิยัในปี 2558, 2559 และ 2560 
โดยเจา้หนา้ทีและทีปรึกษาหลายคนของฮิวแมนไรทว์อทช ์
 
แรงงานในงานประมงทงัในอดีตและปัจจุบนัทงั 248 คน ประกอบดว้ยคนงานพม่า  คน กมัพชูา 70 คน และไทย 4 คน 
ไดเ้ขา้ร่วมในโฟกสักรุ๊ปและการสัมภาษณ์เดียว  ครัง เป็นการสัมภาษณ์ผูช้าย  
คนทีไดรั้บการจาํแนกวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์ส่วนใหญ่เป็นการจาํแนกโดยทางการไทย (นบัแต่นีเรียก 
“ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย”์)9 คนงานทงัหมดไดห้ลบหนีออกมาหรือไดรั้บความช่วยเหลือออกมาระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2557 
ถึงกรกฎาคม 2559 ส่วนคนงานชายอีก  คนทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทช ์
ทาํงานในอุตสาหกรรมประมงขณะทีใหส้ัมภาษณ์ ยกเวน้เพียงไม่กีกรณี  
 
นอกจากการสัมภาษณ์ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละคนงาน ยงัมีการสัมภาษณ์เจา้ของเรือ ไตก๋้ง และเจา้หนา้ทีสมาคมประมง  
รวมทงัตวัแทนจากกลุ่มประชาสังคม องคก์รระหวา่งประเทศ และหน่วยงานของรัฐไทยทีสาํคญั 
 
เราทาํการวจิยัใน  จาก  จงัหวดัชายฝังของไทย ไดแ้ก่ ตราด จนัทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
สมุทรสงคราม ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ตรัง ภูเกต็ พงังา และระนอง 
พืนทีวจิยับางส่วนถือเป็นแหล่งทีมีท่าเทียบเรือทีสาํคญัสุดของไทย ทงัในแง่มูลค่าและปริมาณสัตวน์าํ (ปัตตานี ภูเกต็ ระนอง 
และสงขลา) บางส่วนเป็นพืนทีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป (เช่น สมุทรสาคร) และท่าเทียบเรือซึงมีรายงานข่าววา่ 
เป็นบริเวณทีมกัมีการแสวงหาประโยชน์ในภาคประมง 
 
งานวจิยัมุ่งสาํรวจวา่การทาํงานในทะเลมีความแตกต่างกนัอยา่งไรเมือคาํนึงถึงเรือประมงประเภทต่าง ๆ 
และโมเดลของธุรกิจทีแตกต่างกนั เราไดส้ัมภาษณ์ลูกเรือซึงทาํงานในเรือทีใชเ้ครืองมือประมงประเภทต่าง ๆ ทงัเรืออวนลาก  
เรืออวนลอ้ม เรืออวนครอบ และเรืออวนลอย เรือคราดหอย และเรือจบัปู 
 
ผูใ้หข้อ้มูลมีอายรุะหวา่ง 13-  ปี แรงงานขา้มชาติบางส่วนทาํงานในประเทศไทยมากวา่  ปี ส่วนคนอืน ๆ 
บางคนเพิงจะเขา้มาเมืองไทยเป็นครังแรก โดยบางคนเพิงเขา้มาเมือเดือนพฤศจิกายน 2559 ในทาํนองเดียวกนั 
ผูใ้หข้อ้มูลมีประสบการณ์ในการทาํงานประมงแตกต่างกนัไป ตงัแต่ทาํงานมา  ปีหรือนานกวา่นนั 

                                                           
9 คนงานส่วนหนงึได้รับการจําแนกว่าเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์โดยเจ้าหน้าทีรัฐบาลอินโดนีเซีย หรือโดยองค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน 
(IOM) 
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หรือยงัไม่มีประสบการณ์เลยในช่วงทีใหส้ัมภาษณ์ นอกจากการสัมภาษณ์ลูกเรือประมงทวัไป 
ฮิวแมนไรทว์อทชย์งัสัมภาษณ์ลูกเรือประมงทีทาํงานมานาน รวมทงัหวัหนา้คนงาน วศิวกร คนทาํกบัขา้ว  นายทา้ย และไตก๋้ง  
 
เราใชว้ธีิการต่าง ๆ เพือคดัเลือกผูใ้หส้ัมภาษณ์ กล่าวคือ เกิดขึนจากการพูดคุยกบัชุมชนของคนต่างดา้วโดยตรง 
และไดรั้บการแนะนาํมาจากองคก์รภาคประชาสังคมทีทาํงานช่วยเหลือแรงงานขา้มชาติ10 
เนืองจากแรงงานประมงตอ้งออกเรือครังละหลายวนัหรือหลายปี 
ส่งผลใหก้ารคดัเลือกผูใ้หส้ัมภาษณ์ยงัขึนอยูก่บัจาํนวนแรงงานขา้มชาติทีเหลืออยูบ่นฝังดว้ย  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยบ์างส่วนทีสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล 
โดยไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงพฒันาสังคมและความมนัคงของมนุษย ์แต่หากเป็นไปได ้
เราจะทาํการสัมภาษณ์ในสถานทีลบัซึงจดัเตรียมใหโ้ดยหน่วยงานในพืนที การสัมภาษณ์เกิดขึนในภาษาไทย พม่า และเขมร 
โดยการสัมภาษณ์บางส่วนเกิดขึนโดยไม่มีล่าม โดยการใชภ้าษาทีสือสารตรงกนัทงัของผูส้ัมภาษณ์และผูใ้หส้มัภาษณ์ 
(ส่วนใหญ่เป็นภาษาไทย)   
 
เราใชน้ามแฝงกบัชือของคนงานและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยท์งัหมดในรายงานนี ในบางกรณี ยงัมีการปกปิดขอ้มูลส่วนบุคคล 
หรือมีการเปลียนแปลงขอ้มูล เพือป้องกนัไม่ใหถู้กตอบโตจ้ากนายจา้งหรือเจา้หนา้ทีของรัฐในพืนที 
ภาพของคนงานทีใชป้ระกอบในรายงานนีไม่ใช่ภาพของเหยอืแรงงานบงัคบัหรือบุคคลทีใหส้ัมภาษณ์กบัเรา 
เราไม่ไดจ่้ายค่าตอบแทนใหก้บัผูใ้หข้อ้มูลเพือแลกกบัขอ้มูลเหล่านนั 
เพือใหเ้กิดการพูดคุยอยา่งตรงไปตรงมาในประเดน็ทีอ่อนไหว 
ฮิวแมนไรทว์อทชจึ์งเห็นชอบกบัการสัมภาษณ์ตวัแทนอุตสาหกรรมและเจา้หนา้ทีของรัฐ โดยมีการปิดชือ 
เวน้แต่มีความจาํเป็นอยา่งอืน  
 
การสัมภาษณ์ทงัหมดเกิดขึนโดยไดรั้บความยนิยอม และมีการชีแจงกบับุคคลทีเกียวขอ้ง 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ไดรั้บแจง้วา่สามารถปฏิเสธการตอบคาํถาม หรือขอยติุการสัมภาษณ์ในเวลาใดกไ็ด ้
เป็นการสัมภาษณ์ตามชุดคาํถามทีจดัทาํขึนโดยฮิวแมนไรทว์อทชแ์ละทีปรึกษา 
แนวทางการสอบถามเป็นไปตามบริบทของการสัมภาษณ์ และเงือนไขของการสัมภาษณ์แต่ละครัง 
สภาพแวดลอ้มทีเป็นอุปสรรคอาจทาํใหก้ารสัมภาษณ์บางส่วนไม่เป็นไปตามกรอบคาํถามอยา่งสมบูรณ์ 
สาํหรับการสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลทงั  คน 
 

                                                           
10 การสุม่ตวัอย่างโดยไมใ่ช้ความน่าจะเป็น (Non-probability sampling method) 
รวมทงัการสุม่ตวัอย่างทีทําได้โดยสะดวกและเพือความมุง่ประสงค์บางประการ 
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เราไดจ้ดัหมวดหมู่ตวัชีวดัแรงงานบงัคบัจากการสัมภาษณ์ 58 ครัง 
สอดคลอ้งกบัชุดของตวัชีวดัแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทยทีจดัทาํโดยฮิวแมนไรทว์อทช1์1 
ตามกรอบดงักล่าวจะประกอบดว้ยตวัชีวดั  ตวั ทีสะทอ้นถึงองคค์วามรู้ของผูว้ิจยั 
และแนวทางทีกาํหนดโดยผูต้รวจสอบตวัชีวดัแรงงานบงัคบั12 และตามวธีิวทิยาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
เพือการประเมินจาํนวนแรงงานบงัคบัในบรรดาผูใ้หญ่ทีใหส้ัมภาษณ์13  
 
มีการใชก้รอบความคิดนีเพือตรวจสอบตวัชีวดัจากการสัมภาษณ์  ครัง14 
ทงันีเพือคดัแยกตวัแรงงานบงัคบัตามวธีิวทิยาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
เราไดส้รุปองคค์วามรู้จากกระบวนการนีในบทที VI ของรายงาน 
ขอ้คน้พบจากงานวจิยัในส่วนนีไม่ไดส้ะทอ้นภาพของการปฏิบติัของนายจา้ง เงือนไขการจา้งงาน สภาพการทาํงาน 
หรือความชุกของแรงงานบงัคบั ในระดบัประเทศหรืออุตสาหกรรม 
 
งานวจิยันีมีขอ้จาํกดัหลายประการ การทาํงานในเรือประมงมีสภาพแตกต่างกนัไปตามเครืองมือประมงทีใช ้ผลิตภาพ 
และปริมาณสัตวน์าํทีจบัได ้สภาพอากาศ และสภาพทอ้งทะเล ฤดูกาล และในบางกรณีขึนอยูก่บัวนัทางจนัทรคติ 
ดว้ยเหตุดงักล่าว 
เราจึงไม่สามารถสัมภาษณ์แรงงานประมงทีทาํงานในเรือประเภทเดียวกนัในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึงทีท่าเทียบเรือ 
ในการเดินทางไปสัมภาษณ์ครังเดียวได ้นอกจากนนั ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ผูช้ายในจาํนวนนอ้ย (39 คน) 
ซึงเคยทาํงานในเรือประมงนอกน่านนาํทีออกเรือเป็นเวลานานในแต่ละครัง 
แต่ในขณะทีสัมภาษณ์พวกเขาไม่ไดท้าํงานเหล่านีแลว้ 
เรายงัสัมภาษณ์แรงงานประมงทีทาํงานในเรือทีออกทะเลเป็นเวลานานไม่มากนกั 
เนืองจากพวกเขามกัตอ้งออกเรือนอกน่านนาํเป็นเวลาหลายปี และมกัไม่ค่อยเดินทางกลบัเขา้ฝัง 
การดาํเนินงานซบัซอ้นยงิขึนเมือรัฐบาลประกาศการปฏิรูป 
ซึงทาํใหจ้าํนวนเรือประมงนอกน่านนาํทียงัออกหาปลาลดลงอยา่งมาก   
 

                                                           
11 โปรดด ูภาคผนวก I ตวัชีวดัเชิงปฏิบติัสําหรับภาคประมงไทยเหลา่นี ไมถื่อเป็นรายการตวัชีวดัทีสมบรูณ์  
12 อย่างเช่น Sedex, Guidance on Operational Practice & Indicators of Forced Labor (Version 1.0, กมุภาพนัธ์ 2559) 
13 ตวัชีวดั 43 จาก 45 ตวัของฮิวแมนไรท์วอทช์ สอดคล้องกบัตวัชีวดั 31 ตวั  ความไมส่มคัรใจ หรือการลงโทษตามกรอบขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 
หนึงในสองตวัชีวดัทีนํามาใช้เกิดขึนเนืองจากมีหลกัฐานวา่นายหน้าหลายคนมีส่วนร่วมในการสง่ตวัคนงานข้ามชาติเข้าสู่ประเทศไทย 
ซงึยิงเพิมความเสียงของการแสวงหาประโยชน์เมือคนงานเดินทางมาถงึ ตวัชีวดัทีสอง เกียวข้องกบัการจํากดัเสรีภาพในการเดินทาง 
อนัเป็นผลมาจากการขนึทะเบียนแรงงานตา่งด้าวตามนโยบายของรัฐบาลไทย ซงึสะท้อนให้เหน็จากแนวปฏิบติัของ Sedex 
ซงึถือวา่ข้อมลูส่วนนีเป็นตวัชีวดัแรงงานบงัคบัในกรอบประเมินความเสียง โปรดด ูองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: 
Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, (เจนีวา: ILO, 2012), น. 23-5; United Agencies Inter-Agency Project on Human 
Trafficking (UNIAP), Human Trafficking Sentinel Surveillance: ปอยเปต, กมัพชูา 2552-2553, (กรุงเทพฯ: UNIAP, 2010), น. 50; Sedex, Guidance on 
Operational Practice & Indicators of Forced Labor, (Version 1.0, กมุภาพนัธ์ 2559), น. 22 
14 ประกอบด้วยการสมัภาษณ์รายบคุคลและการทําโฟกสักรุ๊ป การสมัภาษณ์คนงาน (n=138) ซงึทํางานประมงในขณะทีให้สมัภาษณ์ 
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นอกจากนนั เรายงัไม่สามารถสอบถามคนงานเกียวกบัการแสวงหาประโยชน์ 
และความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิในการสัมภาษณ์บางครังได ้(ระหวา่งการสัมภาษณ์ทีท่าเทียบเรือ บนเรือ 
และในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาลซึงมีอยูไ่ม่กีครัง) ทงันีเนืองจากอาจมีหวัหนา้ลูกเรืออยูใ่นการสัมภาษณ์ดว้ย 
(รวมทงัมีแรงงานขา้มชาติทีทาํงานมานานอยา่งเช่น หวัหนา้คนงานและคนทีใกลชิ้ดกบัไตก๋้งอยูร่่วมในการสัมภาษณ์ดว้ย) 
หรือมีเจา้หนา้ทีของรัฐอยูร่่วมดว้ย การทีมีหวัหนา้คนงาน (ซึงบางครังมีส่วนร่วมในการแสวงหาประโยชน์กบัคนงานอืน ๆ) 
อยูร่่วมดว้ยในการทาํโฟกสักรุ๊ป ยอ่มส่งผลกระทบต่อการตอบคาํถามในการสัมภาษณ์เหล่านนั  
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I. กรณศีึกษา: เรืองราวของซอวนิ 
 

หลงัจากไม่ไดขึ้นฝังมาสองปี ผมรู้วา่ผมตอ้งช่วยตวัเอง จากนนัมา ผมเริมซกัผา้ใหไ้ตก๋้งและนวดใหเ้ขา 
ไตก๋้งกต็อบแทนดว้ยการไม่ทุบตีหรือบงัคบัใหผ้มทาํงานหนกั ๆ แต่ตอนทีเราเขา้น่านนาํมาเลเซีย 
ไตก๋้งฆ่าลูกเรือไปคนหนึง เป็นจุดทีทาํใหผ้มตดัสินใจหนีออกมา 

 
ในปี 2554 ซอวิน (นามแฝง) อาย ุ57 ปี เดินทางเขา้สู่ประเทศไทยเพือหางานทาํ 
หวงัจะมีรายไดเ้พือส่งกลบัไปใหค้รอบครัวในพม่า เขาใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
เขาเดินทางมาพร้อมกบันายหนา้โดยนดัเจอกนัทีเกาะสองทางดา้นใตสุ้ดของพม่า 
นายหนา้บอกวา่จะพาเขาขา้มพรมแดนและหางานใหท้าํในโรงงานแปรรูปอาหาร โดยเขาจะไดรั้บค่าแรง  บาทต่อวนั 
อยา่งไรกดี็ เมือเดินทางมาถึงพรมแดนไทย ซอวินถูกจบัใหน้งัอยูด่า้นทา้ยของรถกระบะ ปะปนกบัผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารคนอืน 
ๆ ในสภาพทีแออดัจนแทบหายใจไม่ออก 
ผูล้กัลอบนาํเขา้มนุษยย์งัเอาผา้คลุมมาปิดไวเ้พือซ่อนพวกเขาตอนทีรถไปถึงด่านตรวจของตาํรวจ 
คนต่างดา้วอีกคนในรถทุบเขาทีศีรษะ และบอกใหน้อนนิง ๆ ตอนทีเขาพยายามขยบัตวั  
 
เมือซอวนิมาถึงอาํเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ชายฝังตะวนัตกเฉียงใตข้องไทย เขาถูกขงัรวมกบัผูช้ายคนอืนอีก  คน ในตอนเชา้ 
มีการแยกตวัผูช้ายออกมาและขายใหก้บันายหนา้หลายคน ซึงไดค้วบคุมตวัลูกเรือต่างดา้วเหล่านีไปทาํงานทีแพปลาแห่งต่าง ๆ 
ในเมือง ซอวนิบอกวา่เขาไดท้าํงานในเรืออวนลากโดยไม่ไดรั้บค่าแรงเป็นเวลาสามเดือน 
เขาคิดวา่จะไดเ้ป็นอิสระเมือเรือเขา้ถึงชายฝัง แต่นายหนา้ส่งคนมารอทีท่าเทียบเรือและเอาตวัเขาไปขงัไวอี้ก 
คราวนีเป็นเวลาสามวนั  
 
จากนนันายหนา้ของซอวนิขายเขาใหก้บัเรือในจงัหวดัสงขลา ทางชายฝังตะวนัออกเฉียงใตข้องไทย 
โดยมีเรือมารับตวัเขาไปทะเลจีนใต ้จากนนักถู็กบงัคบัใหล้งเรืออวนลอ้ม (เป็นเรือทีใชอ้วนขนาดใหญ่) 
ซึงทาํประมงผดิกฎหมายโดยไปจบัปลาทูทีน่านนาํอินโดนีเซีย ซอวนิเล่าทงันาํตาวา่ เขาตอ้งใชชี้วิตอยูบ่นเรือลาํนนัทงัปี 
ไตก๋้งคนไทยมกัจะทุบตีลูกเรือโดยใชท่้อนเหลก็ และมีการเอาปืนมาขู่ “ค่าแรง” ของพวกเขาคืออาหารจาํนวนนอ้ย 
และไตก๋้งจะไม่ใหกิ้นขา้ว ถา้เห็นวา่ลูกเรือคนไหนไม่ขยนัทาํงาน 
แรงงานชายบางคนเริมมีสภาพขาดสารอาหารและเจบ็ป่วยอยา่งหนกั มีการติดโรคต่าง ๆ รวมทงัโรคหิด 
ลูกเรือคนหนึงป่วยหนกัจนไม่สามารถทาํงานได ้ซอวนิบอกวา่เขายงัคงมีสติตอนทีไตก๋้งจบัตวัผูช้ายคนนีโยนออกไปในทะเล 
ทาํใหเ้ขาจมนาํตาย  
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สุดทา้ยซอวนิถูกขายกลางทะเลใหก้บัเรืออวนลอ้มของคนไทยอีกลาํหนึง 
ในตอนนนัถือวา่เขาเป็นลูกเรือทีมีประสบการณ์ทาํงานจึงมีมูลค่าสูงขึน ทาํใหเ้ขาถูกทาํร้ายร่างกายนอ้ยกวา่ลูกเรือคนอืน 
แต่ลูกเรือยงัคงถูกลงโทษอยา่งรุนแรง อยา่งเช่น แรงงานประมงชาวมอญคนหนึงถูกกล่าวหาวา่ทาํอวนขาด 
“ไตก๋้งโกรธมากและเริมทุบตีหวัหนา้คนงานชาวมอญเพือลงโทษเขา จากนนัไตก๋้งกผ็ลกัหวัหนา้คนงานขึนไปบนดาดฟ้าของเรือ 
บีบคอเขาจนตาย จากนนักโ็ยนศพลงไปในทะเล ผมรู้สึกกลวัมาก”  
 
คืนวนัหนึง ซอวินตดัสินใจโดดลงไปในทะเลใกลช้ายฝังประเทศมาเลเซีย 
โชคดีทีเรืออวนลอ้มของคนไทยอีกลาํหนึงแล่นผา่นมาและช่วยนาํตวัเขาขึนจากในทะเล และเอาตวัไปซ่อนไวใ้นเรือ 
ไม่นานหลงัจากนนั เขาไดขึ้นฝังมาเลเซีย นบัเป็นการขึนฝังเป็นครังแรกในรอบเกือบสองปี  
 
สุดทา้ยซอวนิเดินทางกลบัไปบา้นเขาในพม่า ซึงทาํใหเ้ขาตอ้งสูญเสียรายไดที้สะสมมาหลายปี 
และค่าแรงทีพม่ากต็าํจนไม่สามารถเลียงดูครอบครัวได ้เขาจึงเดินทางกลบัมาเมืองไทย 
คราวนีไดน้าํสมาชิกในครอบครัวมาดว้ยหลายคน ซอวนิและลูกชายบอกกบัฮิวแมนไรทว์อทชเ์มือเดือนกนัยายน 2559 
ทีท่าเทียบเรือซึงพลุกพล่านแห่งหนึงในภาคใตข้องไทย ซึงเป็นแหล่งทีคนงานต่างดา้วชายมกัทาํงานในอุตสาหกรรมประมง 
แมว้า่ผูช้ายเหล่านนัอาจไม่ไดเ้ป็นเหยอืการคา้มนุษยทุ์กคนแบบเดียวกบัซอวนิ 
แต่ซอวนิกไ็ดเ้ห็นพวกเขาเผชิญกบัการปฏิบติัมิชอบอยา่งร้ายแรง ซึงเป็นการกระทาํของนายหนา้ นายจา้ง และตาํรวจทีทุจริต  
 
ซอวนิบอกวา่ เขาหวงัวา่คนงานต่างดา้วชาวพม่าซึงทาํงานมานานพอสมควรในเมืองไทย 
ควรหยดุทาํตวัเป็นนายหนา้และคา้กาํไรจากการปฏิบติัมิชอบต่อคนพม่าดว้ยกนัเอง 
และหวงัวา่อุตสาหกรรมประมงจะยติุการพึงพาความช่วยเหลือจากนายหนา้เถือนทีคา้กาํไรจากการปฏิบติัมิชอบต่อคนต่างดา้ว 
รวมทงัรัฐบาลไทยจะเริมรับฟังเสียงของหน่วยงานซึงทาํหนา้ทีเป็นปากเสียงเพือสิทธิของคนงาน 
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II. การอพยพของแรงงานในประเทศไทย 
 

มนัไม่ใช่ปัญหาแค่บางกรณี แต่เป็นเกิดขึนขา้มพรมแดน ตอนนีผมรู้แลว้วา่มีผูค้า้มนุษยอ์ยูจ่ริง 
ไม่ควรมีใครเชือคาํพดูของพวกนีง่าย ๆ  
–ซานหลา, ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่า, ต.บางริน, ระนอง, มีนาคม 2559 

 

การอพยพของแรงงานเข้าสู่ประเทศไทย 
การอพยพของแรงงานขา้มพรมแดนไทยทีมีระยะทางยาว และมีจุดทีหลบหนีขา้มแดนหลายแห่ง 
เกิดขึนพร้อมกบัความไม่เสมอภาคทีเพิมขึน การเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว 
และการเปลียนแปลงทางสังคมอยา่งรวดเร็วซึงไดเ้ปลียนโฉมหนา้แผน่ดินใหญ่ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
ในช่วงทศวรรษตงัแต่กลางทศวรรษ  จนถึงกลางทศวรรษ  ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีเติบโตเร็วสุดในโลก15 
และในช่วงเวลานนัไดเ้ปลียนจากประเทศส่งออกแรงงานสุทธิมาเป็นประเทศนาํเขา้แรงงานสุทธิ16 
 
เราไม่ทราบจาํนวนทีแทจ้ริงของแรงงานขา้มชาติและผูติ้ดตามทีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซึงเดินทางมาจากพม่ากมัพชูา และลาว 
จากการประมาณเมือปี  คาดวา่คนงานต่างดา้วในประเทศไทย มาจากสามประเทศเพือนบา้นเหล่านี หรือคิดเป็นประมาณ -
8% ของประชากรในวยัทาํงานของไทยซึงมีอยูก่วา่ 38 ลา้นคน17 ธนาคารโลกรายงานวา่ประเทศมีจาํนวนแรงงานต่างดา้วมากสุดในอาเซียน 
โดยมีอยู ่ .  ลา้นคนในปี  โดยเป็นคนงานจากพม่า % ตามมาดว้ยลาว % และกมัพชูา %18 
จาํนวนคนต่างดา้วไม่มีเอกสารถือวา่เยอะกวา่คนต่างดา้วทีมีเอกสารมาก 
จากสถิติล่าสุดของรัฐบาลไทยเกียวกบัการขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วคาดวา่ ชีวา่มีแรงงานจากพม่า 
กมัพชูาและลาวทีขึนทะเบียน ,726,  คน ในปี ณ เดือนพฤศจิกายน 19 
 

                                                           
15 ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, “The Thai economy in the mid-1990s”, Southeast Asian Affairs, 2539, น. 369-381 
16 Rosalia Sciortino and Sureeporn Punpuing, “Migration in the context of Thailand,” International Migration in Thailand 2552, (กรุงเทพฯ: 
องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน, 2552), น. 14 
17 Jerrold W. Huguet, “Thailand Migration Profile,” Thailand Migration Report 2557, (กรุงเทพฯ: United Nations Thematic Working Group on 
Migration in Thailand, 2557), น. 3  
18 Mauro Testaverde, Harry Moroz, Clare H. Hollweg, and Achim Schmillen; World Bank Group, Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers 
to Labor Mobility in Southeast Asia,  ตลุาคม , 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28342/9781464811067.pdf?sequence=22&isAllowed=y (เข้าถงึเมือ 15 ธนัวาคม 
2560) น. 42  
19 กรมการจดัหางาน “สถิติจํานวนคนต่างด้าวทีได้รับอนญุาตทํางานคงเหลือทวัราชอาณาจกัร” พฤศจิกายน 2560 
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/7052e59ba89b4962a8ef46cb3814050c.pdf (เข้าถงึเมือ 15 ธนัวาคม 2560) 



 

  

 17          ฮิวแมนไรท์วอทช์ | มกราคม 2018 

รูปแบบการอพยพของแรงงานจากประเทศเพือนบา้นเขา้สู่ประเทศไทย 
ไดรั้บอิทธิพลจากความตอ้งการแรงงานราคาถูกในประเทศไทย ภาคการผลิตเพือส่งออก ภาคเกษตร ก่อสร้าง 
และอาหารทะเลของไทยเป็นแหล่งจา้งงานสาํคญัของคนงานไร้ฝีมือจากพม่า กมัพชูา ลาว และเวียดนามเมือเร็ว ๆ นี 
 
คนต่างดา้วมกัเดินทางมาทีประเทศไทย เพือโอกาสการจา้งงานทีดีขึน 
แต่การอพยพของพวกเขาเป็นผลมาจากปัจจยัหลายประการ รวมทงัการทีตอ้งพลดัถินฐาน เนืองจากสงครามและการพฒันา 
การเขา้มาอยูร่วมกบัครอบครัว การเลือกปฏิบติัทางสังคม และการปราบปรามทางการเมือง การวา่งงาน 
การเปลียนแปลงโครงสร้างประชากร และการเวนคืนยดึทีดินและปัญหาการไร้ทีดิน20 
สาํหรับคนหนุ่มซึงทาํงานในอุตสาหกรรมประมงไทย 
ความคาดหวงัของครอบครัวของพวกเขามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอพยพ21  
 
การอพยพของประชากรจากประเทศเพือนบา้นเขา้สู่ประเทศไทย ไดรั้บอิทธิพลจากความตอ้งการแรงงานราคาถูกในประเทศ 
ภาคการผลิต เกษตรกรรม ก่อสร้าง และแปรรูปอาหารทะเลเพือส่งออกของไทย เป็นทีรองรับแรงงานไร้ฝีมือจาํนวนมากจากพม่า 
กมัพชูา ลาว และล่าสุดคือเวยีดนาม ภาคประมงไม่ใช่ภาคเดียวทีมีการแสวงหาประโยชน์อยา่งกวา้งขวาง 
จากการสาํรวจในวงกวา้งเมือปี  ในบรรดาแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือเกือบ ,  คนในประเทศไทยและมาเลเซียพบวา่ 
กวา่ครึงหนึงของแรงงานต่างดา้วในภาคเศรษฐกิจทีแตกต่างกนัหกดา้น ตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิแรงงาน 
โดยเกิดมากสุดในภาคประมงและก่อสร้าง กล่าวคือ % ของแรงงานต่างดา้วใหข้อ้มูลวา่ถูกปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิในทีทาํงาน22 
 

การกาํหนดนโยบายการอพยพของไทย 
ขอ้กงัวลเรืองความมนัคงในราชอาณาจกัร มกัเป็นประเดน็สาํคญัในการกาํหนดนโยบายเกียวกบัผูเ้ขา้เมืองในประเทศไทย23 
ผูก้าํหนดนโยบายโดยเฉพาะสภาความมนัคงแห่งชาติ ทหารและตาํรวจ ต่างมองวา่แรงงานไร้ฝีมือและคนต่างดา้วจากพม่า 
กมัพชูา และลาวเป็น ‘คนต่างดา้วผดิกฎหมาย’ ซึงบ่อนทาํลายความสงบเรียบร้อยในสังคมและความมนัคงทางเศรษฐกิจ 
เป็นส่วนหนึงของกลุ่มอาชญากร และเป็นตวัแพร่เชือ24 

                                                           
20 ยกตวัอย่างเช่น งานวิจยัของฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า การสญูเสียทีดินในพืนทีต่าง ๆ 
ของรัฐกะเหรียงกลายเป็นปัจจยัผลกัดนัให้หลายครอบครัวสง่ลกูชายและลกูสาวเพือมาหางานทําในประเทศไทย โปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์, “The Farmer 
Becomes the Criminal: Human Rights and Land Confiscation in Burma’s Karen State,”  พฤศจิกายน 2559, 
https://www.hrw.org/report/2016/11/03/farmer-becomes-criminal/human-rights-and-land-confiscation-karen-state (เข้าถงึเมือ  มีนาคม 2560)  
21 Maryann Bylander, “Contested mobilities: gendered migration pressures among Cambodian youth,” Gender, Place and Culture: A Journal of 
Feminist Geography, vol. 22 (8), 2557, น. 1-17 
22 Harkins et al, Risks and rewards: Outcomes of labor migration in South-East Asia, (กรุงเทพฯ: ILO and IOM, 2560), น. 55 
23 ฮิวแมนไรท์วอทช์, Thailand – From the Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand,  กมุภาพนัธ์ 2553, 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/thailand0210_insert_low.pdf (เข้าถงึเมือ  มกราคม 2559) 
24 Malee Sunpuwan and Sakkarin Niyomsilpa, The Survey of Thai Public Opinion towards Myanmar Refugees and Migrant Workers: An 
Overview, Institute for Population and Social Research, มหาวิทยาลยัมหิดล, 2557, http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-
File-475.pdf (เข้าถึงเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
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หวัหนา้ฝ่ายคนหนึงในกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
ทีผา่นมามีการหลงัไหลเขา้มาของคนต่างดา้ว “ผิดกฎหมาย” จาํนวนมาก พวกเขาเขา้มา “ขโมย” งานไปจากคนไทย25  
 
ความรังเกียจต่อเพือนมนุษยย์งัเห็นไดช้ดัเจนในสังคมทวัไป จากการสาํรวจความเห็นของ YouGov เมือเดือนตุลาคม  
พบวา่ผูใ้หข้อ้มูลจากประเทศไทยมีทศันคติดา้นลบมากสุดต่อคนต่างดา้วในบรรดา  ประเทศทีมีการสาํรวจความเห็น26 
สะทอ้นใหเ้ห็นผลกระทบของการรายงานข่าวทีเจือดว้ยอคติและมีถอ้ยคาํต่อตา้นคนเขา้เมืองซึงมาจากความเห็นของเจา้หนา้ทีแล
ะผูน้าํความคิดดา้นต่าง ๆ ในการสาํรวจเมือปี  ขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศพบวา่ ประมาณ 80% 
ของผูใ้หข้อ้มูลคนไทยเห็นวา่คนต่างดา้วเป็นผูอ้ยูเ่บืองหลงัปัญหาอาชญากรรมจาํนวนมาก 
และเห็นวา่รัฐบาลควรจาํกดัการเขา้เมือง และคนต่างดา้วทีเขา้เมืองโดยไม่ปรกติเหล่านีไม่ควรมีสิทธิในการทาํงาน27  
 
ทีน่าเศร้าคือแทบไม่มีการปรับปรุงใด ๆ เลยนบัแต่รองนายกรัฐมนตรีในขณะนนัคือพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน 
ซึงไดก้ล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2550 วา่ ควรมีการผลกัดนัผูห้ญิงต่างดา้วทีตงัครรภใ์หก้ลบัไปคลอดลูกทีบา้นตวัเองในพม่า 
กมัพชูา และลาว28 ทงัหมดมีเหตุผลทีชดัเจนมาจากเรืองประชากรและลทัธิชาตินิยม 
กล่าวคือเป็นการมองวา่ถา้ยอมใหค้นต่างดา้วคลอดลูกในไทย จะทาํใหพ้วกเขาอยากเขา้มาตงัถินฐานในประเทศ  
 
แนวนโยบายของไทยเกียวกบัการบริหารจดัการการอพยพของแรงงาน 
ทาํใหค้นต่างดา้วเสียงทีจะตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยแ์ละการแสวงหาประโยชน์มากขึน ผูก้าํหนดนโยบายไม่คิดวา่ 
คนต่างดา้วควรมีบทบาทอยา่งจริงจงัในการตดัสินใจ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเขา้เมืองในระยะยาวเพือการพึงตนเองได ้
ซึงเป็นกลไกทีประเทศไทยและประเทศเพือนบา้นตอ้งพึงพา 
ส่งผลใหเ้กิดนโยบายทีสร้างผลกระทบในทางตรงขา้มจากสิงทีผูก้าํหนดนโยบายตงัใจทาํ29  
 
นบัแต่เริมมีความพยายามขึนทะเบียนแรงงานขา้มชาติจากพม่า ลาว และกมัพชูาในประเทศไทยเมือปี  รัฐบาลไทยชุดต่าง ๆ 
ยงัคงปราบปรามมากขึนต่อการเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ ซึงเพิมความเสียงและทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมากขึนต่อผูเ้ขา้เมือง 
แทนทีจะลดจาํนวนคนเขา้เมืองและแกปั้ญหาการตงัถินฐานอยา่งถาวรตามทีผูก้าํหนดนโยบายตงัใจไวแ้ต่แรก30  

                                                           
25 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ อํานวยการสํานกัสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดั, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
26 Matthew Smith, “International survey: globalisation is still seen as a force for good in the world,” YouGov,  พฤศจิกายน 2559, 
https://yougov.co.uk/news/2016/11/17/international-survey/ (เข้าถงึเมือ  ธันวาคม 2559) 
27 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, Public attitudes to Migrant Workers: A Four Country Study (กรุงเทพฯ: ILO, 2556), น. 20 
28 Shah Paung, “Pregnant Workers Fear Repatriation from Thailand”, The Irrawaddy, http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=9422 
(เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
29 Stephen Castles, “Why migration policies fail,” Ethnic and Racial Studies, vol. 27 (2), 2547, น. 205-227 
30 การเพิมอปุสรรคต่อการเข้าเมืองยงัสง่ผลให้จํานวนคนตา่งด้าวทีเดินทางกลบัประเทศของตนเองลดลง 
เนืองจากพวกเขามีความประสงค์ทีจะลงหลกัปักฐานในประเทศปลายทางมากขึน เมือมีโอกาสทีจะอพยพเข้ามาได้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อย 
เป็นไปโดยสะดวกและปลอดภยัน้อยลง โปรดด ูHein de Haas and Simona Vezzoli, “Migration and Development: Lessons from the Mexico-US and 
Morocco-EU experiences,” International Migration Institute Working Paper ฉบบัที 22, University of Oxford, 2553 
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ในบางกรณี การปราบปรามผูเ้ขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ ทาํใหค้นต่างดา้วเหล่านีตอ้งพึงพามากขึนต่อเครือข่ายลกัลอบนาํเขา้มนุษย3์1 
ทาํใหพ้วกเขาเสียงภยัมากขึน ตอ้งพึงพานายหนา้มากขึน และเสียงจะตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยม์ากขึน 
การอพยพของแรงงานไร้ฝีมือผา่นช่องทางไม่ปรกติ เป็นยทุธศาสตร์เพือเอาตวัรอดของครัวเรือนทียากจนในประเทศตน้ทาง 
ยกตวัอยา่งเช่น การอพยพของชาวกมัพชูาเขา้สู่ประเทศไทย ส่วนใหญ่มกัเขา้มาในช่องทางไม่ปรกติ และอาจถือเป็นการ 
“สนบัสนุนคนจน” เมือเทียบกบัโอกาสต่าง ๆ อยา่งเช่นในมาเลเซีย32 ในระหวา่งการสัมภาษณ์ 
แรงงานต่างดา้วทีไม่สามารถจ่ายค่านายหนา้เป็นเงินสดได ้
บอกวา่พวกเขารู้สึกเหมือนถูกบงัคบัใหเ้ป็นแรงงานขดัหนีในภาคประมงเมือเดินทางมาถึง 
โดยตอ้งทาํงานชดใชค้่าใชจ่้ายในการเดินทาง แรงงานบางคนใหข้อ้มูลวา่ 
ไดถู้กนายหนา้ขายใหก้บันายจา้งหรือตวัแทนของนายจา้ง33 
 
ในเวลาเดียวกนั ความตอ้งการแรงงานราคาถูกทีมีความเสียงในหลายภาคเศรษฐกิจ 
ส่งผลใหมี้การกาํหนดนโยบายเกียวกบัผูเ้ขา้เมืองทีเตม็ไปดว้ยความลกัลนั 
มกัสะทอ้นใหเ้ห็นการเลียงกฎหมายของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมทงักลุ่มผูมี้สิทธิเลือกตงัและเจา้หนา้ทีสมาคมประมง 
ทาํใหเ้กิดการยอมรับหรือส่งเสริมใหมี้การเขา้มาของแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือ34  
 
หลงัจากการปราบปรามในช่วงแรกต่อคนงานทีไม่มีเอกสาร ในระหวา่งเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 57 
โดยมีการจบักมุและส่งกลบัแรงงานต่างดา้วเกือบ 3,000 คนในช่วงเวลาแค่  วนันบัแต่ยดึอาํนาจ 
รัฐบาลทหารไทยตอ้งเผชิญกบัผลกระทบดา้นลบทีไม่พึงประสงค ์
เนืองจากแรงงานขา้มชาติหลายหมืนคนถูกนาํตวัไปทิงไวบ้ริเวณพรมแดนไทย-กมัพชูา 
รัฐบาลทหารไทยรับมือกบัเหตุการณ์โดยแถลงในทางตรงขา้ม ยนืยนัวา่ทีผา่นมาไม่มีการส่งกลบัคนงาน 
และมีการยอมรับความสาํคญัของแรงงานขา้มชาติทีมีต่อเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกนั 
ยงัอาํนวยความสะดวกใหค้นงานเดินทางกลบัจากกมัพชูา “โดยสมคัรใจ” ทงั ๆ 
ทีก่อนหนา้นนัไดอ้อกแถลงการณ์ระบุวา่คนงานเหล่านีเป็น “ภยัคุกคาม”35 จนถึงวนัที  มิถุนายน 
มีรายงานวา่แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา 226,000 คน ไดห้ลบหนีหรือถูกส่งออกจากประเทศไทยไปแลว้36 

                                                           
31 Douglas S. Massey and Fernando Riosmena, “Undocumented Migration from Latin America in an Era of Rising U.S. Enforcement,” Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, vol. 630 (1), 2553, น. 294-321 
32 Maryann Bylander, “Poor and on the move: South-South migration and poverty in Cambodia”, Migration Studies, vol. 5 (2), 2560, น. 237-266 
33 โปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าแปดคน อ.รัตภมิู สงขลา  กนัยายน  และฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์จอโม 
คนงานพม่าในเรือประมง แสมสาร ชลบรีุ  มีนาคม  และโปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์ From the Tiger to the Crocodile 
34 Christina Boswell, “Theorizing Migration Policy: Is There a Third Way?,” International Migration Review, vol. 41 (1), 2550 น. 95 
35 Mekong Migration Network (MMN), The Precarious Status of Migrants in Thailand: Reflections on the Exodus of Cambodian Migrants and 
Lessons Learned, (เชียงใหม:่ Mekong Migration Network, 2557), น. 13-14 
36 อ้างแล้ว, น. 2 
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ผูน้าํธุรกิจไดแ้กปั้ญหาโดยเนน้ใหเ้ห็นความสาํคญัของแรงงานขา้มชาติทีมีต่อธุรกิจของตน ช่วงทีวกิฤตเกิดขึนไดค้รึงทาง 
ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) อา้งวา่เรือประมงไทยกวา่ % 
จาํเป็นตอ้งจอดทีท่าเทียบเรือเนืองจากขาดแคลนคนงาน โดยเป็นผลมาจากการเดินทางกลบัของคนงานเหล่านี37 
ผลจากแรงกดดนัของนายจา้ง เจา้ของเรือประมงขนาดใหญ่ และเจา้ของสวนเกษตรในภาคตะวนัออกของไทย 
รัฐบาลทหารไดอ้อกคาํสังเมือวนัที  มิถุนายน 2557 
ประกาศมาตรการใหม่เพืออาํนวยความสะดวกใหแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจากกมัพชูาเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย 
รวมทงัแรงงานไร้ฝีมือทวัไป38 
 
ในวนัที  มิถุนายน 2560 รัฐบาลประกาศใชพ้ระราชกาํหนดบริหารจดัการการทาํงานคนต่างดา้วฉบบัใหม่ 
ซึงทาํใหเ้กิดความประหลาดใจทงัชุมชนคนงานต่างดา้วและนายจา้งชาวไทย 
โดยมีการกาํหนดบทลงโทษทีรุนแรงต่อแรงงานขา้มชาติทีถูกจบักมุขณะไม่มีใบอนุญาตทาํงาน บทลงโทษทีรุนแรงตามมาตรา 

 ของพระราชกาํหนด กาํหนดใหจ้บักมุแรงงานต่างดา้วทีไม่มีใบอนุญาตทาํงาน 
ซึงอาจถูกดาํเนินคดีอาญาและจาํคุกไม่เกินหา้ปี และ/หรือปรับตงัแต่ 2,000-100,000 บาท 
ส่วนนายจา้งซึงจา้งแรงงานต่างดา้วทีไม่มีใบอนุญาตทาํงาน หรือใหท้าํงานทีหวงหา้ม จะตอ้งถูกปรับตงัแต่ 400,000-800,000 
บาทต่อคนงานหนึงคน39 ส่งผลใหค้นงานพม่า กมัพชูา ลาว และเวียดนามหลายหมืนคน โดยเฉพาะผูไ้ม่มีเอกสารทีถูกตอ้ง 
ตกใจและเกบ็ขา้วของหลบหนีไปทีพรมแดนและกลบัประเทศของตนเอง40   
 
นายจา้งในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทงัภาคประมงและก่อสร้าง แสดงออกทงัความโกรธ 
ความผดิหวงัและความกงัวลเกียวกบัการกาํหนดค่าปรับทีสูงเกินไป และการลดลงของแรงงานอยา่งฉบัพลนั 
ซึงพวกเขามองวา่เป็นปัจจยัหลกัทีช่วยใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัไดใ้นหลายภาคเศรษฐกิจดว้ยกนั 
ทงัคนงานและนายจา้งต่างร้องเรียนเกียวกบัการทุจริตของตาํรวจ ซึงถูกกล่าวหาวา่ 
รีดไถเงินจากธุรกิจและคนงานจาํนวนมากซึงไม่สามารถปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของพรก.ไดท้นัเวลา41 
โดยเฉพาะอยา่งยงิสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ไดแ้สดงความเห็นต่อตา้นกฎหมายนีอยา่งชดัเจน โดยวจิารณ์วา่ 
รัฐบาลมีส่วนทาํใหแ้รงงานต่างดา้วหลบหนีกลบัสู่ประเทศของตนเป็นจาํนวนมาก  
                                                           
37 ASTV Manager Online, “นายกประมงไทย หวนั! ตา่งด้าวเผ่น ทําธุรกิจประมงเจ๊งทงัประเทศ”  มิถนุายน, 2557, 
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000068064 
38 คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.), “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที /  เรือง 
มาตรการชวัคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์”  มิถนุายน 2557 
39 ฮิวแมนไรท์วอทช์, “Thailand: Migrant Worker Law Triggers Regional Exodus – Revise New Decree to End Disproportionate Penalties, Protect 
Rights,”  กรกฎาคม 2560, https://www.hrw.org/news/2017/07/07/thailand-migrant-worker-law-triggers-regional-exodus (เข้าถึงเมือ  กรกฎาคม 
2560)  
40 Amy Sawitta Lefevre, “Thailand's new labor rules send thousands of migrant workers fleeing” Reuters,  กรกฎาคม 2560, 
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles-oil-idUSKBN1A20GI (เข้าถึงเมือ  กรกฎาคม 2560)  
41 “Police Warned Against Extorting Migrants”, Bangkok Post,  กรกฎาคม 2559, http://www.bangkokpost.com/news/general/1279755/police-
warned-against-extorting-migrants, (เข้าถงึเมือ  กรกฎาคม 2560)  
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รัฐบาลตอบสนองต่อเสียงวพิากษว์จิารณ์โดยการชะลอการบงัคบัใชข้อ้บททีสาํคญัของกฎหมาย 
และสัญญาวา่จะปรับปรุงแกไ้ขเนือหาของกฎหมาย ในวนัที  กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรีพลเอกประยทุธ์ 
ไดใ้ชอ้าํนาจเบด็เสร็จของเขาตามมาตรา  ของรัฐธรรมนูญชวัคราว พ.ศ. 2557 
เพือชะลอการปฏิบติัตามหลายมาตราของกฎหมายนี ซึงเกียวขอ้งกบัการลงโทษคนงานและนายจา้งออกไปจนถึงวนัที  
มกราคม 42 ในวนัที  กรกฎาคม สภานิติบญัญติัแห่งชาติ (สนช.) 
ทีไดรั้บการแต่งตงัจากรัฐบาลทหารไดรั้บรองพระราชกาํหนดฉบบันีเป็นกฎหมายดว้ยคะแนนเสียง 177 ต่อ  
โดยมีผูง้ดออกเสียง  คน43 ส่งผลใหพ้รก.นีมีผลบงัคบัใชทุ้กมาตราภายหลงัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยกเวน้มาตราทีถูกชะลอการบงัคบัใชต้ามคาํสังของมาตรา   
 
ตามคาํสังคสช.ที /  หน่วยงานร่วมของกระทรวงต่าง ๆ ซึงมีกระทรวงแรงงานเป็นประธาน 
จะปรับปรุงเนือหาของกฎหมายในส่วนทีถูกชะลอการบงัคบัใช ้รวมทงัเนือหาเพิมเติม 
ตวัแทนของหน่วยงานภาคประชาสังคมกงัวลเกียวกบัสิทธิของแรงงานต่างดา้ว รวมทงัฮิวแมนไรทว์อทช ์
หน่วยงานสหประชาชาติ และนกัการทูต ไดถู้กเรียกเพือขอคาํปรึกษาเป็นระยะ ๆ ในกระบวนการนี44 ในวนัที  ธนัวาคม  
คณะรัฐมนตรีไทยมีมติใหช้ะลอการบงัคบัใชข้อ้ 101, 102, 119 และ122 ของพระราชกาํหนดต่อไป 
และใหมี้เวลามากขึนเพือการปฏิรูปกฎหมาย โดยกาํหนดเส้นตายของการบงัคบัใชพ้ระราชกาํหนดใหม่เป็นวนัที  มิถุนายน 

 
ทงันีเพือใหส้ามารถจดัทาํและผา่นขอ้บทแกไ้ขทีจาํเป็นสาํหรับพระราชกาํหนดการบริหารจดัการการทาํงานของคนต่างดา้ว45  
 
เนือหาส่วนอืนของกฎหมายสะทอ้นใหเ้ห็นอิทธิพลของประเดน็ความมนัคงในราชอาณาจกัรทีมีต่อการบริหารจดัการผูเ้ขา้เมือง 
โดยเฉพาะอยา่งยงิมาตรา  ทีระบุวา่ “เพือประโยชน์ในการรักษาความมนัคงแห่งราชอาณาจกัรและความปลอดภยัสาธารณะ 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอาจประกาศกาํหนดเขตทีพกัอาศยัสาํหรับผูรั้บอนุญาตใ
หท้าํงาน เฉพาะจาํพวกใดหรือทอ้งทีใดกไ็ด”้46 รัฐมนตรีมหาดไทยซึงมีอาํนาจเช่นนี สามารถตดัสินใจไดว้า่ 
จะกาํหนดพืนทีอยูอ่าศยัและพืนทีทาํงานของแรงงานขา้มชาติระหวา่งอยูใ่นประเทศไทยได ้อยา่งไรกดี็ 
ในทีประชุมร่วมของหลายหน่วยงานเพือแกไ้ขกฎหมาย ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงความไม่เห็นดว้ยกบัขอ้  โดยระบุวา่ 

                                                           
42 พระราชกําหนดบริหารจดัการการทํางานคนตา่งด้าว พ.ศ. 2560 มาตรา 101, 102, 103 และ 104   
43 ฮิวแมนไรท์วอทช์ “ประเทศไทย: คนงานต่างด้าว Law Triggers Regional Exodus – Revise New Decree to End Disproportionate Penalties, Protect 
Rights,”  กรกฎาคม 2560, https://www.hrw.org/news/2560/07/07/thailand-migrant-คนงาน-law-triggers-regional-exodus (เข้าถึงเมือ  กรกฎาคม 
2560) 
44 เอกสารประกอบการประชมุปรึกษาหารือวา่ด้วยร่างพระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนตา่งด้าว  ธนัวาคม  (13:00-16:30 น.) 
ห้องประชมุเทียน อาชากลุ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน (สําเนาอยู่กบัฮิวแมนไรท์วอทช์) นอกจากนี 
ฮิวแมนไรท์วอทช์ยงัได้สนทนากบัเจ้าหน้าทีระดบัสงูของสํานกันายกรัฐมนตรีทีกรุงเทพฯ เมือวนัที  กรกฎาคม  และ  ธนัวาคม   
45 จดหมายลงวนัที 28 ธนัวาคม 2560 จากนายจรินทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงานถงึผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ เกียวกบั “คําสงัคสช.ที 33/2560 วนัที 4 
กรกฎาคม 2560 วา่ด้วยมาตรการชวัคราวเพือแก้ไขข้อขดัข้องในการบริการจดัการการทํางานของคนต่างด้าว” 
46 แปลอย่างไมเ่ป็นทางการโดย ฮิวแมนไรท์วอทช์, พระราชกําหนดบริหารจดัการการทํางานคนต่างด้าว มาตรา 15 สําเนาอยู่ทีฮิวแมนไรท์วอทช์  



 
โซ่ทซ่ีอนไว้  22 

เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานต่างดา้ว และทางคณะกรรมการกฤษฎีกามีขอ้เสนอแนะใหต้ดัขอ้  
ออกไปจากกฎหมายซึงไดรั้บความสนบัสนุนจากทีประชุมร่วมของหลายฝ่าย47    
 

การขนึทะเบียนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย   
ประเทศไทยไม่มีกรอบนโยบายระดบัชาติในระยะยาวทีเป็นเอกภาพ เกียวกบัการอพยพของแรงงาน 
ทาํใหเ้พิมความเสียงทีจะเกิดแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์
เนืองจากไม่มีช่องทางเขา้สู่ประเทศซึงมีค่าใชจ่้ายเหมาะสมและถูกกฎหมายอยา่งชดัเจน 
คนต่างดา้วจึงเลือกเดินทางทีเสียงภยัมากกวา่ และตอ้งพึงพานายหนา้ซึงอาจเกียวขอ้งกบัเครือข่ายผูค้า้มนุษย ์
สาํหรับแรงงานต่างดา้วในภาคประมงทีไม่มีเอกสารและไม่ไดขึ้นทะเบียน การขาดนโยบายการอพยพของแรงงานไทย 
ส่งผลใหเ้กิดความเสียงต่อการคา้มนุษยแ์ละการแสวงหาประโยชน์มากขึน 
 
นบัแต่มีมติคณะรัฐมนตรีครังแรกเกียวกบัการอพยพของแรงงานไร้ฝีมือเมือปี  รัฐบาลทีผา่น ๆ 
มาไดป้ฏิบติัตามนโยบายทีมีลกัษณะผอ่นปรนและใหมี้การขึนทะเบียนเป็นช่วง ๆ 
โดยอนุญาตใหค้นงานต่างดา้วทีเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติทาํงานชวัคราว โดยรอการส่งกลบัหรือรอการขึนทะเบียนโดยสมบูรณ์  
 
ช่วงตน้ทศวรรษ  ประเทศไทยไดน้าํนโยบายระดบัชาติฉบบัแรกมาใช ้
เปิดโอกาสใหแ้รงงานต่างดา้วไร้ฝีมือสามารถเขา้เมืองอยา่งถูกกฎหมาย เมือมีการลงนามบนัทึกความเขา้ใจแบบทวิภาคี (MOU) 
เพือความร่วมมือดา้นแรงงานกบัประเทศพม่า กมัพชูา และลาว จนถึงปลายทศวรรษ  
แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือสามารถเขา้เมืองไดส้ามช่องทางเพือทาํงานชวัคราวในประเทศไทย48 
ช่องทางแรกคือการจดทะเบียนกบัรัฐบาลไทยเพือขอใบอนุญาตทาํงาน โดยเป็นการอนุญาตแบบชวัคราวเพือรอการส่งกลบั 
จากนนัมีการขยายระยะเวลาออกไป ช่องทางทีสอง คือการเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกบัเจา้หนา้ทีในประเทศของตนเอง 
ทงันีเพือขอหนงัสือเดินทางชวัคราวหรือหนงัสือสาํคญัประจาํตวั (CI) จากนนัจึงเขา้สู่กระบวนการขึนทะเบียน49 ช่องทางทีสาม 
                                                           
47 เอกสารประกอบการประชมุปรึกษาหารือวา่ด้วยร่างพระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนตา่งด้าว 6 ธนัวาคม 2560 (13:00-16:30 น.) 
ห้องประชมุเทียน อชักลุ กรมการจดัหางาน กระทรวงแรงงาน (สําเนาอยู่กบัฮิวแมนไรท์วอทช์) 
และการนําเสนอของตวัแทนสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาในทีประชมุ ซงึเจ้าหน้าทีของฮิวแมนไรท์วอทช์คนหนงึได้เข้าร่วม 
48 ในทางปฏิบติัแล้ว ช่องทางเข้าเมืองอย่างเป็นทางการสําหรับแรงงานตา่งด้าวไร้ฝีมือเตม็ไปด้วยความไม่แน่นอน และขาดประสิทธิภาพตงัแตเ่บืองต้น 
มีการวิจารณ์ว่าทีผ่านมามีการสือสารและประชาสมัพนัธ์อย่างไมมี่ประสิทธิภาพเกียวกบัระเบียบและขนัตอนการสมคัรทีจดัทําขนึโดยกรมการจดัหางาน 
(กระทรวงแรงงาน) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจากภายในหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรี ในบรรดาชมุชนแรงงานตา่งด้าว 
รวมทงัมีการวิจารณ์วา่เป็นขนัตอนทีสินเปลืองเวลา ซบัซ้อนตามแบบราชการและมีราคาแพง 
กระบวนการขึนทะเบียนทีซบัซ้อนและขาดการประชาสมัพนัธ์เช่นนีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าทีทีทจุริตทงัในประเทศไทยและประเทศต้นทาง 
และหน่วยงานเถือนอย่างเช่น นายหน้าและสํานกังานจดัหางาน สามารถเรียกเก็บเงินใต้โต๊ะและแสวงหาประโยชน์จากความเสียงของแรงงานต่างด้าวได้  
49 กระบวนการพิสจูน์สญัชาติของไทย ซงึเป็นความพยายามทีจะจดัระเบียบแรงงานต่างด้าวจํานวนมาก ยงัขาดความเป็นเอกภาพและความต่อเนือง 
ตามกระบวนการพิสจูน์สญัชาติซงึกําหนดให้พลเมืองสญัชาติกมัพชูา พมา่ และลาวทีทํางานอยู่ในประเทศไทยเข้าสู่การพิสจูน์สญัชาติ 
ระหว่างทีอยู่ในประเทศไทยโดยเจ้าหน้าทีผู้ พิสจูน์เดินทางมาจากประเทศของตนเอง และขอรับหนงัสือเดินทางจากรัฐบาลของประเทศตนเอง 
เป็นกระบวนการทีไม่สามารถจดัทําได้ตามทีกําหนดและมีการขยายเวลาหลายครัง นบัแต่วนัสินสดุโครงการครังแรกเมือเดือนกมุภาพนัธ์  
ความล้มเหลวเหล่านีเป็นผลมาจากหลายสาเหตดุ้วยกนั รวมทงัความออ่นแอของระบบกํากบัดแูลของไทย ข้อพิพาทระหวา่งประเทศไทยกบัพม่า 
และความล้มเหลวของรัฐบาลพม่า กมัพชูา และลาวในการเดินทางมาตรวจพิสจูน์สญัชาติในภาคสนาม และออกหนงัสือเดินทางให้กบัแรงงานข้ามชาติทนัเวลา  
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คือการเขา้สู่กระบวนการ MOU 
จากนนัใหเ้ดินทางผา่นช่องทางเขา้เมืองอยา่งเป็นทางการผา่นการประสานงานของหน่วยงานจดัหาแรงงานในประเทศตน้ทาง 
ซึงร่วมมือกบักรมการจดัหางานและนายจา้งชาวไทย  
 
อยา่งไรกดี็ เนืองจากมีการเกบ็ค่าใชจ่้ายจาํนวนมากโดยหน่วยงานจดัหางาน ทงัในพม่า กมัพชูา และลาว 
ส่งผลใหมี้ผูเ้ลือกเขา้เมืองผา่นช่องทางอยา่งเป็นทางการนีไม่มากนกั ในปี  
มีคนงานต่างดา้วทีเขา้สู่ประเทศไทยโดยผา่นกระบวนการ MOU เพียง 5%50 ในปี 2559 
จากการสาํรวจขององคก์ารระหวา่งประเทศเพือการโยกยา้ยถินฐาน (IOM) ในบรรดาแรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูา  
คนในประเทศไทย พบวา่ 80% ของพวกเขาเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ51  
 
จากการสาํรวจขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและองคก์ารระหวา่งประเทศเพือการโยกยา้ยถินฐาน 
ในบรรดาคนต่างดา้วกวา่ ,  คนทีอพยพจากพม่า ลาว กมัพชูา และเวยีดนามเพือมาหางานทีใชท้กัษะตาํในเมืองไทยเมือปี 

 พบวา่ การเขา้มาผา่นช่องทางไม่ปรกติทาํไดร้วดเร็วกวา่สองถึงสามเท่าและถูกกวา่ช่องทางปรกติกวา่สองเท่า52 
 
ในเดือนมิถุนายน 57 คสช. ไดอ้อก “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที 70/2557 
เรืองมาตรการชวัคราวในการแกไ้ขปัญหาแรงงานต่างดา้ว (ทกัษะตาํ) และการคา้มนุษย”์  ที 70/2557”53 ส่งผลใหมี้การออก 
“บตัรชมพู” ซึงเป็นบตัรประจาํตวัคนซึงไม่มีสัญชาติไทยใหก้บัแรงงานต่างดา้วกวา่ 1.5 ลา้นคน และผูติ้ดตาม 92,000 
คนจากกมัพชูา (45%) พม่า (41%) และลาว (14%)54 
คนต่างดา้วซึงถือบตัรชมพไูม่สามารถเดินทางออกนอกจงัหวดัทีขึนทะเบียนเป็นเวลาเกินเจด็วนัได ้
ยกเวน้ไดรั้บอนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากเจา้หนา้ทีของรัฐในทอ้งถิน และถูกกีดกนัจากกลไกคุม้ครองทางสังคมบางประการ 
รวมทงักองทุนเงินทดแทน  
 
มาตรการนีเดิมกาํหนดใหเ้ป็นมาตรการชวัคราว เพือขยายเวลาของกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและการจดัระเบียบ 
แต่จนถึงเดือนมีนาคม 2558 เนืองจากรัฐบาลพม่าและกมัพูชาไดอ้อกหนงัสือเดินทางและหนงัสือสาํคญัประจาํตวัไม่มากนกั 
และมีผูต้กคา้งอยูเ่ป็นจาํนวนมาก ส่งผลใหค้นงานไม่อยากเขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สญัชาติ 
รัฐบาลไทยจึงถูกบีบใหต้อ้งต่ออายบุตัรชมพอูอกไปจากเดือนตุลาคม  จนถึงกลางปี  

                                                           
50 Claudia Natali และคณะ, “International migration policy in Thailand” Thailand Migration Report 2557, (กรุงเทพฯ: United Nations Thematic 
Working Group on Migration in Thailand 2557), น. 15 
51 Bung Sengkong และ Ananth Baliga, “Cambodian Migrants to Thailand Still Lack Papers: IOM” Phnom Penh Post, 10 สิงหาคม 2559, 
http://www.phnompenhpost.com/national/Cambodia-migrants-thailand-still-lack-papers-iom (เข้าถงึเมือ  มีนาคม 2560)  
52 Harkins et al, Risks and rewards: Outcomes of labor migration in South-East Asia, (Bangkok: ILO and IOM, 2017), p. 36. 
53 คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.), “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัที /  
เรืองมาตรการชวัคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานตา่งด้าวและการค้ามนษุย์” คสช.  มิถนุายน 2557 
54 สํานกับริหารแรงงานต่างด้าว, ประเทศไทย, สถิติจํานวนคนตา่งด้าวทีได้รับอนญุาตทํางานคงเหลือทวัราชอาณาจกัร ตลุาคม    
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นบัแต่นนัมายงัมีต่ออายบุตัรชมพเูพิมขึนอีกหลายครัง ในปัจจุบนั สาํนกับริหารแรงงานต่างดา้ว และกรมการจดัหางานระบุวา่ 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงจากพม่าและกมัพูชาตอ้งผา่นการพิสูจน์สัญชาติก่อนบตัรชมพขูองตนจะหมดอาย5ุ5 
ดงัทีผูส้ังเกตการณ์จาํนวนมากคาดการณ์ 
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทีดาํเนินการโดยประเทศกมัพชูาและพม่าเป็นไปอยา่งเชืองชา้ จนกระทงัวนัที  ธนัวาคม  
คณะรัฐมนตรีมีมติใหต่้ออายบุตัรชมพอูอกไปอีกหกเดือนจนถึงวนัที  มิถุนายน 56 
ในวนัที  กมุภาพนัธ์ 2559 
รัฐบาลไดก้าํหนดนโยบายลดการจดัระเบียบซึงทาํใหเ้กิดความเสียงดา้นสถานะตามกฎหมายของแรงงานจาํนวนมาก 
โดยมีการยกเลิกหนงัสือเดินทางชวัคราวและการออกวซ่ีาซึงกาํหนดหมดอายกุ่อนเดือนมีนาคม  
ซึงเป็นการบงัคบัใหแ้รงงานต่างดา้วทีมีเอกสารเหล่านีและผูที้อยูร่ะหวา่งขนัตอนการพิสูจน์สัญชาติ 
ตอ้งกลบัเขา้สู่ระบบบตัรชมพทีูมีการจาํกดัสิทธิมากกวา่57 
ทงัยงัหา้มแรงงานต่างดา้วทีเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติรายใหม่ขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพู 

                                                           
55 กรมการจดัหางาน, “คนต่างด้าวทีมีบตัรชมพ ูประเภททวัไป (บตัรหมดอายวุนัที 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมง และแปรรูปสตัว์นํา (บตัรหมดอายวุนัที 30 พ.ย. 60) 
ต้องทําอย่างไร?”, https://www.doe.go.th/prd/alien/faq/param/site/152/cat/25/sub/24/pull/detail/view/faq-detail/object_id/195, (เข้าถงึเมือ  ธนัวาคม 
2560)    
56 จดหมายลงวนัที 28 ธนัวาคม 2560 จากนายจรินทร์ จกักะพาก ปลดักระทรวงแรงงานถงึผู้บญัชาการตํารวจแหง่ชาติ เกียวกบั “คําสงัคสช.ที 33/2560 วนัที 4 
กรกฎาคม 2560 วา่ด้วยมาตรการชวัคราวเพือแก้ไขข้อขดัข้องในการบริการจดัการการทํางานของคนต่างด้าว” 
57 มติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที  กมุภาพนัธ์  เรือง การบริหารจดัการแรงงานต่างด้าว 
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III. กระบวนการจดัหางานในอุตสาหกรรมประมง 
 

คนนาํทางของเรา [ผา่นป่า] เป็นส่วนหนึงของขบวนการนี คนขบัรถกระบะและไตก๋้งผลดัเวรกนัควบคุมตวัเราไว ้
ทาํใหเ้ราไม่สามารถหลบหนีได ้พวกเขามีปืน  
–เยซาร์นีตุน, ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่า, ต.บางริน, ระนอง, มีนาคม 2560 

 

ความต้องการแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง 
ในช่วงสามทศวรรษทีผา่นมา ผลจากการพฒันาดา้นเศรษฐกิจในประเทศไทย ทาํใหเ้กิดโอกาสในการจา้งงานใหม่ ๆ 
คนไทยมกัหลีกเลียงทีจะทาํงานประมง โดยถือวา่เป็นงานทีอนัตรายและสกปรก ไดค้่าแรงตาํ และมีภาพลกัษณ์ทางสังคมไม่ดี58 
ในขณะทีประชากรไทยสูงวยัมากขึน ทาํใหมี้คนไทยอายรุะหวา่ง -  ปีเขา้ทาํงานนอ้ยลง 400,000 คนในแต่ละปี59 
แรงงานขา้มชาติจากประเทศเพือนบา้นทีพฒันานอ้ยกวา่ อยา่งเช่น พม่า กมัพูชา และลาว ซึงมีประชากรอายนุอ้ย 
จึงสามารถอุดช่องวา่งตลาดแรงงานในไทยได ้ 
 
ในปี  กรมประมงใหข้อ้มูลวา่ 82% ของแรงงานประมงในไทยจาํนวน 172,430 คนเป็นแรงงานขา้มชาติ60 
ในเดือนพฤษภาคม  กรมการจดัหางานระบุวา่มีแรงงานขึนทะเบียนในภาคประมง 49,138 คน แยกออกเป็นผูถื้อบตัรชมพ ู
33,851 คน และอีก 13,856 คนทีผา่นกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแลว้ มีเพียง ,  คนทีเขา้มาทาํงานโดยผา่นกระบวนการ 
MOU61 ภายหลงัการเปิดใหมี้การลงทะเบียนเพิมเติมระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม  
จาํนวนแรงงานประมงขึนทะเบียนจากกมัพชูา ลาว และพม่าเพิมขึนอีก 10,605 คน62  
 

                                                           
58 องค์การระหวา่งประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน (IOM), “การค้ามนษุย์ตอ่แรงงานประมงชายในประเทศไทย,”  มกราคม 2554 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/thailand/Trafficking-of-Fishermen-Thailand.pdf (เข้าถงึเมือ  
กมุภาพนัธ์ 2560)  
59Jerrold W. Huguet, “Thailand and Migration Profile, “Thailand Migration Report 2557, (กรุงเทพฯ: United Nations Thematic Working Group on 
Migration in Thailand, 2557), น. 4 
60 กรมประมง, แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562, (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2558), น. 10 
61 สํานกับริหารแรงงานต่างด้าว สมาคมประมงแหง่ประเทศไทยยืนข้อเสนอกระทรวงแรงงาน แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 60,000 คน 9 พฤษภาคม 
2560 https://www.doe.go.th/prd/alien/service/param/site/152/cat/23/sub/0/pull/detail/view/detail/object_id/2327, (เข้าถงึเมือ  กรกฎาคม )  
62 กรมการจดัหางาน ตวัเลชในตาราง “Number of Remaining Registered Fishing and SFP Migrant Workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar 
in Thailand” ได้รับจากแหลง่ข่าวทีปกปิดตวัตน สําเนาอยู่ทีฮิวแมนไรท์วอทช์ เมือจําแนกตามสญัชาติพบวา่ แรงงาน 52,554 คนในภาคประมงมาจากพมา่ 
29,545 คนมาจากกมัพชูา และ 2,260 คนมาจากลาว ตวัเลขนีรวมถึงแรงงานประมงทีเข้ามาตามกระบวนการ MOU และผู้ ถือบตัรชมพ ู
หรือผู้ ทีเข้ามาโดยใช้บตัรผ่านแดนชวัคราว  
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แรงงานขา้มชาติทีไร้ฝีมือ แรงงานทีไดค้่าแรงตาํและมีอายนุอ้ย ทงัทีเขา้เมืองอยา่งปรกติและไม่ปรกติ 
เป็นปัจจยัสาํคญัช่วยใหอุ้ตสาหกรรมส่งออกทีสาํคญัของไทยรวมทงัภาคประมง สามารถแข่งขนัไดม้าเป็นเวลานาน63 
หลกัฐานต่าง ๆ ชีวา่ แรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือเป็นปัจจยักระตุน้ใหบ้ริษทัต่าง ๆ 
ไม่ยอมเปลียนผา่นไปสู่รูปแบบการผลิตทีเนน้เทคโนโลยมีากขึน64 ซึงเป็นแนวโนม้ทีเห็นไดช้ดัในอุตสาหกรรมประมงไทย 
ซึงผูป้ระกอบการมกัจะไม่ลงทุนพฒันาฝงูเรือโดยใชเ้ทคโนโลยทีีช่วยประหยดัแรงงาน และเพิมประสิทธิผลและผลผลิต65 
การทีไม่ลงทุนในรูปแบบธุรกิจทีใหผ้ลิตภาพของแรงงานเพิมขึน และทาํใหพึ้งพากบัแรงงานราคาถูกนอ้ยลง 
ทาํใหอุ้ตสาหกรรมประมงขาดความยงัยนื และมีผลผลิตลดลงในช่วงครึงศตวรรษทีผา่นมา66 
 
ผลิตภาพทีตาํของบริษทัประมงหลายแห่งในไทย ส่งผลในเชิงการกดค่าแรง ทาํใหมี้แรงจูงใจกบัคนงานนอ้ยลง 
และทาํใหเ้กิดความตอ้งการแรงงานราคาถูกเพิมขึนอยา่งมาก เจา้ของเรือ ไตก๋้ง 
และผูแ้ทนสมาคมประมงจงัหวดัทุกคนทีใหส้ัมภาษณ์บอกกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ เกิดการขาดแคลนคนงานในภาคประมง 
ในช่วงหลายปีทีผา่นมา ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยงิเลวร้ายลงอยา่งต่อเนือง เนืองจากคนงานต่างดา้วไม่สนใจทาํประมง 
แต่หนัไปสนใจงานบนฝังทีมีรายไดม้ากกวา่ (เช่น งานก่อสร้าง) 
ซึงจากการคาดการณ์ล่าสุดของอุตสาหกรรมประมงเชือวา่มีการขาดแคลนแรงงานถึง 74,000 คน67 
 
งานวจิยัเกียวกบัอุตสาหกรรมประมงไทย ต่างชีใหเ้ห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีเกิดขึนอยา่งเรือรัง 
ซึงมีส่วนเกียวขอ้งกบัการทาํงานประมงทีมีความน่าสนใจนอ้ยลง โดยเฉพาะปัญหาค่าแรงตาํ ชวัโมงการทาํงานยาวนาน 
และสภาพการทาํงานทีเสียงอนัตรายและยากลาํบาก ทาํใหเ้กิดความเสียงทีจะตกเป็นแรงงานบงัคบัในภาคประมงเพิมขึน68 
คนต่างดา้วเริมคุน้เคยกบัความเสียงทีจะตกเป็นเหยอืการแสวงหาประโยชน์ในการทาํงานประมงมากขึน 
ทงันีเป็นผลมาจากการรณรงคข์องกลุ่มประชาสังคม การรายงานข่าวอยา่งกวา้งขวางในภาษาพม่าและเขมร 
ไปจนถึงความสามารถในการสือสารทีสะดวกมากขึนและมีค่าใชจ่้ายนอ้ยลง โดยผา่นการส่งขอ้ความทางแอป สมาร์ทโฟน 
และการเชือมโยงทางอินเตอร์เน็ต  
                                                           
63 Elaine Pearson, The Mekong Challenge—Underpaid, Overworked and Overlooked: The realities of young migrant workers in Thailand (vol. 
1), (กรุงเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2549), น.88 
64 Uri Dadush, The Effect of Low-Skilled Labor Migration on the Host Economy (วอชิงตนั ดีซี Global Knowledge Partnership on Migration and 
Development KNOMAD, 2557) 
http://www.knomad.org/powerpoints/working_papers/Effect%20of%20Low%20Skilled%20Labor%20Working%20Paper%201.pdf (เข้าถงึเมือ  
ธนัวาคม 2559) 
65 การลงทนุในอปุกรณ์ทําประมงทีทนัสมยั อาจสง่ผลกระทบในเชิงบวก โดยแรงงานประมงชาวพม่าคนหนึงอธิบายกบัฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า ในปี  
ทางบริษัททีเขาทํางานด้วยได้ตดัสินใจติดตงัอปุกรณ์ทีเป็นกลไกในการวางและลากทีดกัปบูนเรือ การเปลียนแปลงเช่นนี 
ซงึทําให้สามารถวางกบัดกัได้มากขึนและมีต้นทนุประมาณ 3,000-6,000 บาทตอ่คืน และคา่แรงได้เพิมขนึเป็นสองเท่าตามสดัสว่นของปริมาณสตัว์นําทีจบัได้ 
แม้ว่าจะทําให้เวลาพกัมีน้อยลงก็ตาม โปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ออ่งโซ อ.ดอนสกั, จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559 
66 Environmental Justice Foundation, Pirates and Slaves: How Overfishing in Thailand Fuels Trafficking and Plundering of our Oceans, 
(London: Environmental Justice Foundation 2558) 
67 “Fishing feels pinch of migrant squeeze,” Bangkok Post,  กรกฎาคม 2560, http://www.bangkokpost.com/archive/fishing-feels-pinch-of-
migrant-squeeze/1293855, (เข้าถงึเมือ  สิงหาคม 2560) 
68 สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ: 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2556), น. 29 
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ส่งผลใหน้บัแต่ปี 2557 รัฐบาลและภาคเอกชนไดเ้สนอแนวคิดหลายประการ เพือแกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงาน 
รวมทงัการจดัใหน้กัโทษชนัดีไปทาํงานในเรือประมง69 
และยงัมีความร่วมมือระหวา่งภาครัฐกบัเอกชนเพือกระตุน้ใหค้นไทยสนใจงานประมง70  
 
ระหวา่งปี 2558-2559 เรือประมงหลายพนัลาํตอ้งหยดุทาํงาน 
โดยเป็นผลมาจากการทีรัฐบาลไทยไดรั้บแจกใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยโุรป 
ซึงทาํใหมี้แนวโนม้วา่ภาคส่งออกของไทยจะถูกแทรกแซง และอาจมีการหา้มนาํเขา้อาหารทะเลในตลาดของสหภาพยโุรป 
โดยเป็นผลมาจากการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)71 เพือรักษาแรงงานต่างดา้วภาคประมง 
60,000 คน ซึงไดรั้บผลกระทบจากการหยดุออกเรือใหอ้ยูใ่นไทยต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2558 
กระทรวงแรงงานจึงอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วจดทะเบียนทาํงานในเรือประมงมากกวา่หนึงลาํ72  
 
ในปี 2559 เจา้หนา้ทีอาวโุสระดบัจงัหวดัซึงเป็นส่วนหนึงของทีมสหวชิาชีพทีทาํหนา้ทีตรวจเรือ อธิบายกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงซึงไม่ทราบขอ้หา้มในการจา้งงานของตน ไดล้ะทิงเรือประมง เพือไปหางานทาํในชายฝัง 
รวมทงัการทาํงานก่อสร้าง แมว้า่การทาํเช่นนนัจะทาํใหแ้รงงานต่างดา้วทีไม่มีเอกสารเสียงจะถูกจบักมุและส่งกลบั73 
เจา้ของเรือและหน่วยงานภาคประชาสังคมใหค้วามเห็นในทาํนองเดียวกนัวา่ 
มีการเคลือนยา้ยของแรงงานจากอุตสาหกรรมประมงเขา้สู่ชายฝัง ซึงเกิดขึนโดยไม่ถูกกฎหมาย 
 
ตวัแทนอุตสาหกรรมทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทช ์ต่างเนน้ถึงปัญหาทีพวกเขาตอ้งเผชิญ 
อนัเป็นผลมาจากการแกปั้ญหาของรัฐบาลไทยทีถูกคุกคามจากการแทรกแซงของสหภาพยโุรปและสหรัฐฯ 
เจา้ของเรือซึงใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ การปฏิรูปการกาํกบัดูแลทีเกิดขึนตงัแต่ช่วงกลางปี  
ส่งผลกระทบดา้นลบทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจของตน74 

                                                           
69 “Thailand: Don’t Supply Prisoners to Fishing Boats” ใบแถลงข่าว ฮิวแมนไรท์วอทช์,  ธันวาคม 2557, 
https://www.hrw.org/news/2557/12/10/thailand-dont-supply-prisoners-fishing-boats (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
70 รุ่งนภา สงวนสมบติั, “จ.สมทุรสงคราม นําร่องสง่เสริมแรงงานไทยเข้าสูภ่าคประมงแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต” สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 
ประเทศไทย,  ธันวาคม 2558 
71 ระบบการแจกบตัรของสหภาพยโุรปเป็นกระบวนการทีสหภาพยโุรปจะทําการประเมินและตดัสินประเทศภายนอกเป็นช่วง ๆ 
วา่ได้มีการดําเนินงานอย่างเพียงพอเพือยติุการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุหรือไม ่ซงึถ้าทําได้ก็จะได้รับ “บตัรเขียว” 
และทําให้มีการยติุการแทรกแซงทางการค้า หรือถ้าทําไมไ่ด้ ก็จะได้รับแจก “ใบแดง” ซงึจะนําไปสูก่ารแทรกแซงทางการค้า โปรดด ูCouncil Regulation (EC) No 
1005/2008,  กนัยายน , http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:EN:PDF (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 
2560)  
72 นภาเพ็ญ ศภุโกศล “รมว.แรงงาน ยืนยนัยงัไม่มีแนวคิดขยายเวลาจดทะเบียนแรงงานตา่งด้าวประมง เน้นนําเข้าอย่างถกูกฎหมาย” สํานักข่าว 
กรมประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย,  กรกฎาคม 2558 
73 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ช่วยหวัหน้าศนูย์ควบคมุการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจงัหวดั, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
74 เจ้าของเรือมกัอ้างว่ามีคา่ใช้จ่ายเพิมขนึเนืองจากต้องปฏิบติัตามกฎหมาย (อย่างเช่น 
คา่ติดตงัอปุกรณ์เพือติดตามเรือและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานเนืองจากต้องเปลียนเครืองมือประมงทีผิดกฎหมาย) รวมทงัการสญูเสียรายได้ เช่น 
การทีต้องหยดุออกเรือชวัคราว หรือการเปลียนแปลงระบบการจดัสรรสิทธิการทําประมง ต้นทนุใหม ่ๆ ยงัเกิดขึนโดยตรงเนืองจากการเปลียนแปลงวิธีการจ้างงาน 
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การจัดหางานในอุตสาหกรรมประมง  
เนืองจากไม่มีระบบการเขา้เมืองตามปรกติทีตรงไปตรงมา และมีค่าใชจ่้ายเหมาะสมสาํหรับคนงาน 
เป็นเหตุใหแ้รงงานต่างดา้วส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือก นอกจากจะตอ้งขอความช่วยเหลือจากนายหนา้และผูล้กัลอบนาํเขา้มนุษย ์
แรงงานขา้มชาติเกือบทงัหมดในภาคประมงของไทย แรงงานต่างดา้วจากกมัพูชา พม่า 
และลาวส่วนใหญ่ทีอพยพเขา้สู่ประเทศไทย มกัจะมาทาํงานอยา่งไม่ปรกติ75 
การขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วตามนโยบายของรัฐบาลทหารเมือปี  
ส่งผลใหแ้รงงานประมงต่างดา้วซึงเดิมส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร76 ไดรั้บแจกบตัรชมพ ูในระหวา่งการสัมภาษณ์ 
แรงงานประมงส่วนใหญ่ทีมาถึงเมืองไทยก่อนและหลงัปี  บอกวา่เขา้เมืองโดยใชช่้องทางไม่ปรกติ 
บางครังตอ้งผา่นนายหนา้หลายคน และผา่นการจดัหางานอยา่งไม่เป็นทางการเพือเขา้สู่ภาคประมง  
 
นายหนา้แรงงานในประเทศตน้ทางและประเทศปลายทาง ทาํหนา้ทีในการจดัหางานแทนนายจา้ง ไตก๋้ง หรือหวัหนา้คนงาน 
โดยในการจดัหางานมกัเกียวขอ้งกบันายหนา้หลายคน ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย คนเหล่านีเชียวชาญในการหาคนงาน 
จดัทาํเอกสาร ส่งตวับุคคลขา้มพรมแดนระหวา่งประเทศ และส่งตวัใหก้บันายจา้ง77 
การเขา้เมืองโดยผา่นความช่วยเหลือของนายหนา้ทาํใหเ้กิดความเสียงอยา่งมาก 
งานวจิยัเกียวกบัแรงงานต่างดา้วชาวกมัพูชาทีเดินทางเขา้ประเทศไทยขององคก์ารสหประชาชาติ 
ชีวา่การแสวงหาประโยชน์ดา้นแรงงานหรือการคา้มนุษยจ์ะเพิมขึน 1.5-1.7 
เท่าสาํหรับนายหนา้แต่ละคนทีเกียวขอ้งกบัการเดินทางไปและขา้มพรมแดนไทย78 
 
นายหนา้หลายคนไม่มีคุณธรรมและมุ่งเอาเปรียบคนงาน 
แต่อีกหลายคนกท็าํหนา้ทีใหบ้ริการกบัคนต่างดา้วเนืองจากไม่มีทางเลือกทีเป็นไปไดอ้ยา่งอืน79 
แต่ไม่วา่จะเป็นการเขา้เมืองอยา่งไม่เป็นทางการ และการเขา้เมืองทีปราศจากการกาํกบัดูแลอยา่งเป็นทางการ 
หรือการขึนทะเบียนลว้นทาํใหเ้กิดความเสียงต่อแรงงานต่างดา้ว 

                                                                                                                                                                                           
ยกตวัอย่างเช่น เจ้าของเรือให้ข้อมลูกบัฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนเนืองจากการจดัเตรียมและปรับปรุงข้อมลูในเอกสารให้ทนัสมยั 
ทงันีเพือให้คนงานแตล่ะคนสามารถผ่านจดุตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงได้ 
75 See: Harkins et al, Risks and rewards: Outcomes of Labor Migration in South-East Asia, (Bangkok: ILO and IOM, 2017), p. 34. 
76 สภุางค์ จนัทวานิชและคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (Bangkok: International Labour 
Organization, 2013), p. 36, (http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf), (accessed February 6, 2017).  
77 Srakaew, S. และ Tangpratchakoon, P. Brokers and Labour Migration from Myanmar: A Case Study from Samut Sakhon (กรุงเทพฯ: 
ศนูย์วิจยัการย้ายถินแหง่เอเชีย, 2552) 
78  United Agencies Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP), Human Trafficking Sentinel Surveillance: Poipet, Cambodia 2009-2010, 
http://un-act.org/publication/view/human-trafficking-sentinel-surveillance-poipet-cambodia-2009-2010/, (กรุงเทพฯ: UNIAP, 2553), น. 50 
79 แรงงานต่างด้าวภาคประมงบางคนทีให้สมัภาษณ์กบัฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า พวกเขาเชือใจนายหน้าทีใช้งาน และพอใจกบัคณุภาพของบริการและคา่ใช้จ่าย 
ยกตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรือประมงอวนล้อมและอวนลาก, อ.ปากนํา ชมุพร,  กนัยายน 2559 
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เครือข่ายของนายหนา้ซึงลกัลอบนาํเขา้และคา้มนุษยต่์อคนต่างดา้วเพือนาํตวัพวกเขาเขา้สู่ประเทศไทย 
มกัมีลกัษณะยดืหยุน่และไม่มีการประสานงานจากส่วนกลาง ดว้ยเหตุดงักล่าว 
การเขา้มาของกลุ่มอาชญากรทีมีการจดัตงัและมีโครงสร้างระดบัสูงจึงจาํกดัอยูเ่ฉพาะหนา้ทีบางประการ ยกตวัอยา่งเช่น 
“คนดูตน้ทาง”80 ซึงทาํหนา้ทีประจาํอยูต่ามด่านพรมแดนใหญ่ ๆ และจะคอยสร้างความสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ทีทีทุจริต 
เพืออาํนวยความสะดวกในการเดินทางเขา้เมืองของกลุ่มผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารกลุ่มใหญ่ทีเดินทางมาพร้อมกบันายหนา้ทีแตกต่
างกนั81  
 
ในบรรดาคนงานทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ พวกเขารู้จกัอุตสาหกรรมประมงจากคาํแนะนาํของเพือน ญาติ 
หรือคนคุน้เคยในชุมชนของตน ตามพืนทีชายแดน หรือระหวา่งทาํงานในอุตสาหกรรมอืน ๆ ในประเทศไทย อยา่งเช่น 
การก่อสร้าง เกษตรกรรมหรือการผลิต โดยมกัเป็นการแนะนาํใหท้าํกบับางบริษทัอยา่งชดัเจน 
มีการแนะนาํเกียวกบัท่าเทียบเรือต่าง ๆ 
และมีการใหเ้บอร์โทรศพัทข์องนายหนา้หรือหวัหนา้คนงานทีพยายามหาคนงานมาทดแทนแรงงานทีขาดไป82  
 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยส่์วนใหญ่ทีฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ เลือกเดินทางเขา้มาโดยสมคัรใจในตอนแรก 
แต่ต่อมาไดต้กเป็นเหยอืการคา้มนุษยร์ะหวา่งเดินทางเขา้มาจริง 
คนทีมีบทบาทสาํคญัในการนาํคนงานมาทาํงานอยา่งไม่สมคัรใจในภาคประมงคือนายหนา้ 
ซึงอาจไดติ้ดต่อโดยตรงกบัคนงานเอง หรือคนงานอาจเขา้หาพวกเขาตามคาํแนะนาํของคนอืน 
นายหนา้ทีเกียวขอ้งกบัการคา้มนุษยใ์นบางกรณียงัเป็นคนทีคุน้เคยกบัผูต้กเป็นเหยอื เลมินอธิบาย  
 

เรารู้จกันายหนา้คนหนึงตงัแต่เขาทาํงานในพม่า เขาเป็นเพือนบา้นของเราเอง กต็อนทีเดินทางมาถึงเมืองไทยนนัแหละ 
เราจึงเห็นปัญหา และเริมรู้ธาตุแทว้า่เขาเป็นผูค้า้มนุษย ์ตอนแรกกคิ็ดวา่เขาจะมาช่วยใหเ้ราหางานทาํ83 

 

                                                           
80 ยกตวัอย่างเช่น ผู้ชายหลายคนทีเป็นตกเป็นเหยือการค้ามนษุย์ทีทา่เรือกนัตงับอกวา่ 
นายหน้าในพืนทีจะสร้างความสมัพนัธ์กบัเจ้าหน้าทีไทยทีทจุริตซงึประจําอยู่ทีด่านตรวจ 
ทงันีเพือขนผู้ เข้าเมืองทีไม่มีเอกสารเข้ามาในภาคใต้ผ่านด่านพรมแดนเกาะสอง-ระนอง โดยนายหน้าเหลา่นีจะรู้จกั “คนดตู้นทาง” 
ซงึเป็นภรรยาของเจ้าหน้าทีระดบัสงูของตม.พม่าทีเกาะสอง 
ซงึถกูกลา่วหาวา่เป็นผู้ ทีช่วยอํานวยความสะดวกในการขนผู้ เข้าเมืองทีไมมี่เอกสารจํานวนมากข้ามพรมแดนไทย-พม่าเข้ามา โปรดด ู
ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
81 มีหลกัฐานว่าอตุสาหกรรมประมงนอกน่านนําของไทยมีส่วนเชือมโยงอย่างใกล้ชิดกบักลุม่อาชญากรรม 
รัฐบาลอินโดนีเซียได้กลา่วหาวา่เรือประมงจากตา่งชาติ รวมทงัเรือของไทย มีส่วนเกียวข้องกบักิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ 
ตงัแต่การลกัลอบนําเข้าสตัว์ป่าไปจนถงึการลกัลอบนําเข้ายาเสพติดจากไทย 
ทีผ่านมาเจ้าหน้าทีได้พยายามปราบปรามธุรกิจค้าของเถือนระดบัอตุสาหกรรมเช่นนี ซงึมีการผลิตเอกสารปลอมให้กบัคนงานตา่งด้าวทีทํางานในเรือนอกน่านนํา 
โปรดด ู“จบัโรงพิมพ์ ปลอมซีแมนบุ๊ก,” ไทยรัฐ  สิงหาคม 2557, https://www.thairath.co.th/content/443624, (เข้าถึงเมือ  กนัยายน 2560) 
82 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาเก้าคนในเรืออวนครอบปันไฟ, แหลมงอบ, ตราด,  พฤศจิกายน 2559 
83 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าเก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
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ผูค้า้มนุษยส์ามารถเขา้ถึงและแสวงหาประโยชน์จากบุคคลผูเ้ปราะบางเหล่านีผา่นหลายวธีิการ ถนัเน 
ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ เขาตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยจ์ากการจ่ายเงินใหน้ายหนา้ 12,000 บาท 
ซึงเป็นเงินทีสะสมเอาไวเ้พือเดินทางไปเยยีมภรรยาซึงทาํงานอยูที่ภูเกต็84 
ตาํรวจไดจ้บักมุกวงเลและขงัเขาไวที้ศูนยก์กัตวัคนต่างดา้วในจงัหวดัระนอง 
ซึงผูค้า้มนุษยไ์ดม้าเยยีมและบอกเขาวา่สามารถพาไปทาํงานได ้“เขาประกนัตวัผมออกจากคุกและส่งตวัผมไปทีกนัตงั” 
กวงเลกล่าว85  
 
ทองเส็ง อาย ุ  ปี ชาวกมัพชูา ซึงทาํงานในเรืออวนลอ้มปันไฟในจงัหวดัระยองบอกวา่ 
ญาติทางฝ่ายภรรยาไดพ้าตวัเขาและบุคคลอีกสามคนเขา้เมืองไทยในฐานะเหยอืการคา้มนุษยต์งัแต่อาย ุ  ปี86 
 
บางบริษทัและเรือบางลาํเจาะจงหาคนงานผา่นเครือข่ายเพือนฝงู โดยมกัไม่ผา่นนายหนา้ 
ดงัทีหวัหนา้คนงานชาวพม่าในจงัหวดัพงังาบอกวา่ “ตอนทีเราตอ้งการคนงานใหม่ เราจะพึงพาเครือข่ายเพือนฝงูหรือคนรู้จกั 
โดยสอบถามจากลูกเรือในปัจจุบนัของเราเอง”87 
 
อยา่งไรกดี็ การจดัหางานโดยไม่ผา่นนายหนา้อาจเป็นสิงทีผูป้ระกอบการหลายส่วนทาํไม่ได ้
โดยเฉพาะบริษทัขนาดใหญ่ทีกาํลงัดินรนหาคนงานมาอุดช่องวา่งดา้นแรงงาน 
นายจา้งจึงมกัตอ้งพึงพาไตก๋้งซึงกต็อ้งขอความช่วยเหลือจากหวัหนา้คนงานอีกทอดหนึง 
เพราะพวกเขาอาจรู้จกันายหนา้ในพืนทีเป้าหมาย 
หรือเป็นนายหนา้ทีเกียวขอ้งกบัการส่งคนงานมาจากประเทศเพือนบา้นโดยตรงอยูแ่ลว้ 
ตวัหวัหนา้คนงานบางคนเป็นนายหนา้เอง และนายหนา้บางคนซึงทาํงานบนชายฝัง อาจเคยเป็นแรงงานประมงในทะเลมาก่อน 
 
นายจา้งหลายคนไม่มีเวลามาดูแลเรืองการจา้งงานคนงานโดยตรง 
ผูป้ระกอบการเรืออวนลอ้มปลาทูในจงัหวดัปัตตานีคนหนึงบอกวา่  
 

จะใหเ้จา้ของเรือถึง  ลาํรู้เรืองเกียวกบัการจา้งคนงานไดอ้ยา่งไร? 
พวกเขาอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลใหจ้ดัหาคนงาน  คนต่อเรือหนึงลาํ ทงัหมดกป็ระมาณ  คน 
แต่รัฐบาลกไ็ม่สามารถหาคนใหเ้ราแมแ้ต่  คน คุณจะไปคาดหวงัวา่เราจะประกอบกิจการเรือเช่นนีไดอ้ยา่งไร?88 

 
                                                           
84 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
85 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 6 คน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559 
86 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ทองเสง็ แรงงานกมัพชูาในเรืออวนล้อมปันไฟ, อ.เมือง, ระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
87 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 10 คนจากเรืออวนล้อม, บ้านนําเค็ม, พงังา,  มีนาคม 2559  
88 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนล้อมปลาทชูาวไทย อ.เมือง, ปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
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นายหนา้จากทงัประเทศตน้ทาง ตามแนวพรมแดน และในประเทศปลายทาง อาจร่วมมือกบันายจา้ง ไตก๋้ง หรือ 
หวัหนา้คนงานเพือหลอกลวงหรือข่มขืนใจคนต่างดา้วใหท้าํงานประมง เนืองจากเป็นการจา้งงานอยา่งไม่เป็นทางการ 
ส่งผลใหค้นงานไม่ไดรั้บแจง้ถึงสิทธิของตนเอง และไม่ไดท้ราบถึงสภาพการทาํงานและความเป็นอยูข่องงานประมง 
ก่อนจะเริมทาํงาน89  
 

ความสําคญัของต้นทุนทางสังคมและเครือข่ายแรงงานข้ามชาติ 
เครือข่ายระหวา่งบุคคลเชือมโยงคนต่างดา้ว อดีตคนต่างดา้ว และชาวบา้นทงัในพืนทีตน้ทางและปลายทางเขา้ดว้ยกนั 
เป็นเหมือนเครือญาติ กลุ่มเพือนฝงูและชุมชน ในช่วงทีผา่นมา 
เครือข่ายแรงงานขา้มชาติเริมมีการขยบัตวัเดินทางขา้มประเทศมากขึน เพราะสามารถลดค่าใชจ่้ายและความเสียงของการเดินทาง 
และเพิมโอกาสทีจะไดรั้บประโยชน์จากการอพยพดา้นแรงงานได9้0 ความสัมพนัธ์เชือมโยงภายในเครือข่ายแรงงานขา้มชาติ 
ทาํใหค้นต่างดา้วในพืนทีตน้ทางมีความรู้จกัมกัคุน้กบัพืนทีปลายทาง และสามารถเขา้ถึงตน้ทุนทางสังคม ทงัขอ้มูล เงินทุน 
ความช่วยเหลือ และอิทธิพลต่าง ๆ ซึงจะช่วยใหพ้วกเขาสามารถอพยพเขา้เมืองไดอ้ยา่งปลอดภยั  
 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงมีขอ้ไดเ้ปรียบทีสาํคญัหลายประการ 
เนืองจากพวกเขามีเครือญาติหรือครอบครัวอยูใ่นชุมชนคนไทยในพืนทีปลายทางอยูแ่ลว้ 
บางคนมีประสบการณ์ทาํงานในเมืองไทยมาก่อน หรือมีความเชือมโยงกบัเครือข่ายแรงงานขา้มชาติ 
ทาํใหเ้พิมโอกาสทีจะหางานทาํไดอ้ยา่งเหมาะสม และมีความเขา้ใจต่อสิทธิของตนเอง 
หรือมีเครือข่ายทางสังคมทีสามารถใหค้วามช่วยเหลือในยามวา่งงาน 
หรืออาจทาํใหแ้รงงานต่างดา้วพึงพานายจา้งและคนกลางนอ้ยลง  
 
แต่คนทีไม่มีความสัมพนัธ์เชือมโยงเช่นนนั มีความเสียงมากขึนทีจะถูกปฏิบติัมิชอบ 
แรงงานขา้มชาติจากพม่าและกมัพชูาทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ 
แรงงานทีเขา้มาใหม่มกัเสียงมากสุดทีจะตกเป็นเหยอืของการคา้มนุษยแ์ละการแสวงหาประโยชน์ ลูกเรือหลายคนบอกวา่ 
การทีไดแ้ลกเปลียนขอ้มูลกนัเกียวกบันายจา้ง เรือ ไตก๋้ง หวัหนา้คนงาน และนายหนา้ 
ในบรรดาแรงงานต่างดา้วทีอยูอ่าศยัมานาน เป็นปัจจยัสาํคญัทีช่วยลดความเสียง91 
ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่แรงงานต่างดา้วภาคประมงหลายคน ซึงทาํงานในสภาพทีค่อนขา้งดี 

                                                           
89 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. , ข้อ 17 (กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.  ข้อ ) 
90 Douglas S. Massey, “Social Structure, Household Strategies, and Cumulative Causation of Migration,” Population Index, vol. 56 (1), 1990, น. 
3-26 
91 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ จอโม คนงานตา่งด้าวชาวพมา่ทีทํางานในเรืออวนลาก, ท่าเทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
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อาจเคยทาํงานในอุตสาหกรรมนนัหรือประเทศนนัมาก่อนเป็นเวลานาน หรือเคยเป็นแรงงานอพยพหมุนเวยีนไปมาหลายครัง 
โดยมีการเดินทางกลบับา้นเป็นช่วง ๆ92   
 

การเดนิทางเข้าสู่ประเทศไทย 
เส้นแบ่งพรมแดนทีมีจุดแทรกซึมมากมาย การคอรัปชนัในบรรดาเจา้หนา้ทีตามด่านพรมแดน ความตอ้งการแรงงานไร้ฝีมือ 
และอุตสาหกรรมการนาํคนเขา้เมืองของบริษทัและนายหนา้ทีเติบโตมากมาย 
ลว้นเป็นปัจจยัซึงทาํใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มทีนาํไปสู่การหลงัไหลเขา้มาของคนต่างดา้วจากพม่าและกมัพูชา 
ทงัการเขา้เมืองอยา่งปรกติและไม่ปรกติ โดยผา่นระเบียงการอพยพทีมีการจดัตงัเป็นอยา่งดี 
 
แรงงานประมงทงัในอดีตและปัจจุบนัทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทช ์มกัพูดตรงกนัวา่ 
พวกเขาใชห้นึงในเจด็ด่านพรมแดนเขา้สู่ประเทศไทย จากกมัพูชาและพม่า ซึงรวมถึงด่านทีปอยเปต-อรัญประเทศ เกาะกง-
หาดเลก็ และดวนเลม็-บา้นแหลมทางฝังกมัพูชา และเกาะสอง-ระนอง ทีคี-พนุาํร้อน พญาตองซู-ด่านเจดียส์ามองค ์และเมียวดี-
แม่สอด ทางฝังพม่า 
 
แรงงานประมงทงัหมดอพยพมาจากพืนทีชนบทในพม่าและกมัพชูา 
หลายคนตอ้งเป็นคนต่างดา้วทีทาํงานอยูช่วัคราวเป็นเวลาหลายเดือนถึงหลายปี โดยสามารถเดินทางกลบับา้นช่วงเทศกาล 
วนัหยดุ และงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ไดปี้ละครังถึงสองครัง หลายคนพกัอาศยัอยูที่ท่าเทียบเรือทวัประเทศไทย 
โดยมกัพกัอยูก่บัครอบครัว 
คนต่างดา้วบางคนเลือกทาํงานประมงตามกรอบเวลาทีสอดคลอ้งกบัการเดินทางกลบับา้นเพือทาํการเกษตรของตน93  
 
แรงงานในงานประมงทงัในปัจจุบนัและอดีต ส่วนใหญ่มกับอกดว้ยเหตุผลเดียวกนัวา่ทีตดัสินใจเดินทางมาเพราะความยากจน 
และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทียากจนในบา้นเกิด บางคนตอ้งการมาอยูก่บัครอบครัวซึงทาํงานในเมืองไทย 
และบางคนทะเลาะกบัครอบครัวทีบา้นเกิดของตน  
 
การเดินทางของผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารเขา้สู่ประเทศไทย มกัเกิดขึนในเส้นทางทียาวไกลและซบัซอ้น 
การเดินทางเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติจาํเป็นตอ้งพึงพาการนาํทางและความช่วยเหลือ 
ทาํใหค้นต่างดา้วมีอาํนาจในการควบคุมการเดินทางของตนเองนอ้ยลงมาก 
และยงัทาํใหเ้สียงมากขึนทีจะตกอยูใ่ตอ้นัตรายและการข่มขืนใจ ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีผูช้ายพม่า  

                                                           
92 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานตา่งด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อม, อ.เมือง, ระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
93 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาเก้าคนทีทํางานในเรืออวนครอบปันไฟ, แหลมงอบ, ตราด,  พฤศจิกายน 2559  
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คนทีไดรั้บความช่วยเหลือจากจงัหวดัภูเกต็เมือตน้ปี 255994 พวกเขาส่วนใหญ่เดินทางผา่นด่านพญาตองซู-
ด่านเจดียส์ามองคช่์วงประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 - มกราคม 2559 โดยใชใ้บอนุญาตผา่นแดนชวัคราว95 
และนดัพบกบันายหนา้ชาวมอญทีฝังไทย และไดรั้บแจง้วา่จะไปทาํงานในไร่ออ้ย โรงงานแปรรูปกุง้ และงานก่อสร้าง 
และไดรั้บแจง้วา่จะไดเ้งินเดือน 8,000-9,000 บาท พร้อมทีอยูอ่าศยั 
โดยพวกเขาสามารถจ่ายค่าใชจ่้ายในการจดัหางานโดยหกัออกจากเงินเดือนในช่วงเวลาประมาณสองหรือสามเดือน  
 
กลุ่มผูช้ายเหล่านีบอกวา่ พวกเขาถูกนาํตวัไปทีไร่ออ้ยแถวนนั และมีการถ่ายรูปพวกเขาเอาไว ้
และจากนนัมีการนาํตวัผูช้ายส่วนใหญ่ขึนรถกระบะ โดยนอนเรียงกนัแบบหวัชนเทา้ 
และมีการเอาผา้พลาสติกสีดาํทีมีการเจาะรูเพือการหายใจมาคลุมไว ้
ส่วนผูช้ายบางคนถูกซ่อนไวใ้นบริเวณทีเกบ็ของบนรถบสัขนาดใหญ่ ซึงเป็นของเอกชน และมีการนาํสิงของต่าง ๆ 
มาปิดบงัพวกเขาไว ้คนทีอยูใ่นรถกระบะจะมีคนขบัเป็นเจา้หนา้ทีตาํรวจในเครืองแบบ 
ทาํใหส้ามารถขบัผา่นด่านตรวจไดห้ลายสิบแห่ง บางครังเจา้หนา้ทีกเ็ห็นคนงานเหล่านี แต่กไ็ม่ไดเ้รียกใหห้ยดุ96 
ชายคนหนึงใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ “[ทหาร] บอกผมและผูช้ายอีกสองคนใหล้งมาจากทา้ยกระบะ 
พวกเขาตรวจดูหนา้ของเราโดยไม่พดูอะไร จากนนักบ็อกใหก้ลบัขึนรถกระบะไป”97 
 
ผูช้ายกลุ่มนีบอกวา่ เมือเดินทางไปถึงจุดพกัในทีต่าง ๆ พวกเขามกัจะไดรั้บแจกหนงัสือเดินทางปลอมของพม่า 
ซึงติดรูปทีถ่ายตรงทีไร่ออ้ย จากนนัมีการนาํตวัขึนไปบนรถตู ้และขบัพาไปทีภูเกต็ 
เมือไปถึงจะมีผูช้ายคนอืนมานาํตวัไปตามเส้นทางต่าง ๆ ทงัหมดบอกวา่พวกเขาจะถูกขงัในหอ้งก่อนจะไดล้งเรือประมง 
ทุกครังทีมีเรือเขา้ นายหนา้จะมารับตวัพวกเขาทีท่าเทียบเรือ และจะถูกนาํมาขงัไวอี้ก 
จนกระทงัพวกเขาไดรั้บความช่วยเหลือเมือเดือนมกราคม 255998 
 

การตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมง 
 
วายมนิเพยีว 

                                                           
94 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าเก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 
คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
95 มีการออกใบอนญุาตผ่านแดนชวัคราวหลายแบบให้กบัพลเมืองชาวพม่า กมัพชูา และลาว โดยทางเจ้าหน้าทีจงัหวดัเป็นคนออกบตัร 
ซงึผู้ ถือบตัรมีสิทธิพํานกัอาศยัในประเทศไทยตามระยะเวลาทีแตกต่างกนั และอาศยัอยู่ในบางจงัหวดั ทงัยงัอาจใช้บตัรนีเพือสมคัรงานได้ตามกฎหมาย 
96 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
97 อ้างแล้ว 
98 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 ฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าเก้าคน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 
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ในเดือน 25 มิถุนายน 59 มีนายหนา้เดินทางมาทีหมู่บา้นของวายมินเพียวในรัฐมอญ ประเทศพม่า 
โดยสัญญาจะหางานใหท้าํในโรงงานตดัเยบ็ทีจงัหวดัราชบุรี และจะไดเ้งินเดือน 8,500 บาท พร้อมทีพกัอาศยัและอาหาร 
นายหนา้บอกวา่มีค่าใชจ่้ายสาํหรับการเดินทางและการสมคัรงาน 25,500 บาท และจะมีการหกัออกจากเงินเดือนสามเดือน 
นายจา้งไดน้าํตวัวายมินเพียวและแรงงานอีกหา้คนไปทีทวาย จากนนันาํตวัไปทีเกาะสอง 
และเดินทางเขา้มาฝังไทยตอนกลางคืนโดยใชเ้รือหางยาวพร้อมกบัคนงานอีก  คน 
จากนนัมีการนาํตวัพวกเขาขึนรถบรรทุกซึงมีผูคุ้ม้กนัถืออาวธุ เพือพาไปทีสวนปาลม์ จากนนักพ็าไปทีสวนยาง 
และมีการเดินทางผา่นป่าและเขาไปจนถึงสวน พวกเขาไม่ไดรั้บอาหาร 
และหากพยายามหลบหนีออกจากบา้นหรือหากพบวา่พดูเสียงดงัเกินไป เจา้ของคนไทยจะยงิปืนขึนฟ้า 
หลงัจากผา่นไปสองวนั เจา้ของสวนไดพ้าพวกเขาไปทีสวนอีกแห่งหนึง ซึงตอ้งใชเ้วลาเดินทางหกชวัโมง 
จากนนักถู็กควบคุมตวัในบา้นอีกหลงัหนึงโดยนายหนา้ชาวยะไข่ “เขาและกลุ่มของเขาบอกวา่ 
พวกเราไม่ไดรั้บอนุญาตใหพ้ดูคุย” วายมินเพียวกล่าว “เขาขู่จะแทงเราดว้ยมีดถา้ส่งเสียงออกมา”99 หลงัผา่นไปสองคืน 
พวกเขาถูกพาขึนรถมอเตอร์ไซคไ์ปจงัหวดัปัตตานี ก่อนจะถูกนาํตวัลงเรือประมง100 
 
จอโม 
เมืออายไุด ้  ปี จอโมเดินทางพร้อมนายหนา้ชาวพม่าจากเมียวดีขา้มแม่นาํเมยเขา้สู่อาํเภอแม่สอดของไทย 
ซึงนายหนา้บอกเขาวา่จะใหม้าทาํงานก่อสร้าง โดยจะไดรั้บค่าจา้งวนัละ  บาท 
จากจุดนนัมีรถกระบะนาํตวัเขาพร้อมกบัผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารอีกเจด็คน และคนไทยอีกคนหนึงไปแสมสาร อาํเภอสัตหีบ 
จงัหวดัชลบุรี จากนนัผูค้า้มนุษยน์าํตวัชายทงัหา้คนไปทีท่าเทียบเรือทนัที และขงัอีกสองคนทีเหลือเอาไว ้รวมทงัจอโม 
ซึงถูกขงัอยูป่ระมาณหนึงสัปดาห์ เจา้ของเรืออวนลากจ่ายเงินใหน้ายหนา้ 11,000 บาทสาํหรับแรงงานชายแต่ละคน 
จอโมตอ้งทาํงานในเรืออวนลากอีกหกเดือน โดยไม่ไดรั้บค่าแรง แต่มีหนีทีตอ้งจ่าย 22,000 บาทรวมทงัดอกเบีย 
หลงัผา่นไปหกเดือน หวัหนา้คนงานบอกกบัจอโมวา่มีการหกัลา้งหนีหมดแลว้ 
แต่เขายงัตอ้งทาํงานในเรือต่อไปจนกวา่จะมีคนอืนมาทาํงานแทน อีกหลายปีต่อมา จอโมยงัคงถูกขงัอยูที่ท่าเทียบเรือแสมสาร 
โดยตอ้งทาํงานใหก้บันายจา้งทีเอารัดเอาเปรียบแบบเดียวกนั101 
 
หม่องวิน 
ก่อนทีหม่องวนิจะตกเป็นเหยอืการคา้มนุษย ์เขาทาํงานในเรือขนส่งนาํมนัขนาดเลก็ทีสงขลา 
ซึงจาํหน่ายนาํมนัใหก้บัเรือประมง ในเดือน 25 มิถุนายน 59 เมือเรือขนส่งนาํมนัเขา้จอดทีท่าเทียบเรือตามปรกติ 
เจา้ของเรือไม่ไดเ้ตรียมค่าจา้ง ,  บาทใหก้บัเขา หม่องวนิจึงตดัสินใจไปซือบริการทีซ่องในคืนนนั 
จากนนัมีมอเตอร์ไซครั์บจา้งพาตวัเขาไปทีโรงงานแห่งหนึงทีท่าเรือท่าสาน จงัหวดัสงขลา ในตอนเชา้ 

                                                           
99 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่  คน รัตภมิู จงัหวดัสงขลา  กนัยายน  
100 อ้างแล้ว 
101 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์จอโม แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในเรืออวนลาก แสมสาร จงัหวดัชลบรีุ  มีนาคม  
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เจา้ของซ่องซึงมีชือเรียกวา่ “รัก” บอกหม่องวินวา่ เขาติดหนี ,  บาทเป็นค่าเครืองดืมและค่าซือบริการทางเพศ 
หม่องวนิอธิบายวา่เขายงัรอการจ่ายค่าแรงอยู ่แต่รักเอาตวัเขาไปขงัไวใ้นหอ้งเป็นเวลา  วนั 
จากนนัรักไดน้าํตวัหม่องวนิไปขอเบิกเงิน ,  บาทจากนายจา้งของเขา ซึงนายจา้งไดใ้หม้าทงัหมด อยา่งไรกดี็ 
คราวนีรักบอกหม่องวนิวา่ เขายงัตอ้งทาํงานเพือชดใชใ้หอี้ก โดยขู่หม่องวนิวา่เขารู้จกักบัตาํรวจในพืนที 
วนัต่อมารักพาหม่องวนิไปทีเรือขนถ่ายปลาจากเรืออวนลากสัญชาติเวยีดนาม 
แต่ความจริงเป็นเรือไทยซึงทาํการประมงอยา่งผดิกฎหมายในอ่าวไทย เขาตอ้งทาํงานในเรืออวนลากเป็นเวลา  
วนัก่อนทีตาํรวจนาํจะจบัตวัและควบคุมตวัเขาไว ้หม่องวินเชือวา่เขาน่าจะถูกขายใหก้บัเรืออวนลากเป็นเงินจาํนวน 10,000 
บาท102 

 

สถานะตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ 
ในการสาํรวจขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศปี  
พบวา่กวา่ครึงหนึงของแรงงานต่างดา้วภาคประมงทีสัมภาษณ์ในประเทศไทยไม่มีเอกสาร103 
จากการสาํรวจก่อนหนา้นนัขององคก์ารระหวา่งประเทศเพือการโยกยา้ยถินฐานพบวา่ 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงทีทาํประมงนอกน่านนาํในมาเลเซีย อินโดนีเซียและทีอืน ๆ 
มกัไดรั้บแจกหนงัสือคนประจาํเรือปลอมทีทาํขึนเลียนแบบเอกสารของกรมเจา้ท่า โดยใชข้อ้มูลประวติัส่วนบุคคลปลอม 
เพือแอบอา้งวา่แรงงานต่างดา้วภาคประมงเหล่านีเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
เฉพาะภาพถ่ายของผูถื้อหนงัสือของคนประจาํเรือเท่านนัทีเป็นภาพจริง104   
 
ในเดือนมีนาคม 2558 
รัฐบาลทหารไทยมีมติคณะรัฐมนตรีเปิดใหจ้ดทะเบียนสองครังต่อปีทีศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จ 
ทงัแบบมีสาํนกังานประจาํและแบบเคลือนที โดยเปิดใหบ้ริการตามจงัหวดัชายฝังต่าง ๆ105 ในปัจจุบนั 
แรงงานขา้มชาติในอุตสาหกรรมประมงไทยเกือบทุกคนขึนทะเบียนเป็นผูถื้อบตัรชมพตูามนโยบายของคสช. 
ซึงอนุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วภาคประมงทาํงานในอุตสาหกรรมประมงในช่วงเวลาทีกาํหนดนบัแต่วนัทีออกบตัร106  
 

                                                           
102 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์หมอ่งวิน ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า รัตภมิู จงัหวดัสงขลา  กนัยายน  
103 สภุางค์ จนัทวานิชและคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ: 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2556), น. 36 (http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf), เข้าถึงเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560  
104 องค์การระหวา่งประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน (IOM), “การค้ามนษุย์ตอ่แรงงานประมงชายในประเทศไทย,”  มกราคม 2554, 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/thailand/Trafficking-of-Fishermen-Thailand.pdf (เข้าถงึเมือ  
กมุภาพนัธ์ 2560), น. 21-24  
105 มติคณะรัฐมนตรี  มีนาคม 2558 เรือง การจดัระบบแรงงานตา่งด้าวสญัชาติเมียนมา ลาว และกมัพชูา 
106 โปรดด ูมาตรา 83 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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ในเดือนเมษายน-มิถุนายน  ช่วงขึนทะเบียน แรงงานต่างดา้วภาคประมง 54,402 คนไดรั้บบตัรชมพแูละกวา่ 13,000 คน 
ไดม้าขึนทะเบียนเพิมเติมในช่วงขยายเวลาตงัแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงกรกฎาคม 2559107 
แรงงานประมงเกือบทงัหมดทีฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ต่างไดรั้บบตัรชมพู108  
 
ช่วงเวลาการขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพ ู
เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจดัการปัญหาแรงงานต่างดา้วและการคา้มนุษยด์า้นแรงงาน (กนร.)109 
คณะกรรมการรับฟังขอ้มูลจากหน่วยงานของรัฐและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาคเอกชน รวมทงัสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
ซึงเป็นผูส่้งมอบตวัเลขประมาณการแรงงานทีขาดแคลนในอุตสาหกรรมนี  
 
ในปี 2560 กระทรวงแรงงานประกาศใหแ้รงงานต่างดา้วภาคประมงไปต่ออายบุตัรชมพกู่อนสินเดือนมีนาคม 
ไม่เช่นนนัจะถูกส่งกลบั จนถึงปลายเดือนมีนาคม 
มีรายงานวา่กวา่สองในสามของแรงงานภาคประมงยงัไม่ไดไ้ปขึนทะเบียนแต่อยา่งใด110 เพือแกปั้ญหาการต่ออายทีุมีนอ้ยมาก 
กรมการจดัหางานจึงเริมกระบวนการเจรจากบัประเทศเพือนบา้น 
ตามกรอบความตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเพือจา้งงานคนงานประมง111 
 
แรงงานขา้มชาติทีใหส้ัมภาษณ์บางคน ซึงมาจากจงัหวดัชายแดน เช่น จนัทบุรี ตราด และระนอง 
ไดรั้บใบอนุญาตทาํงานพร้อมกบัการอนุญาตใหอ้ยูอ่าศยัชวัคราวทีพรมแดนเป็นเวลาสามเดือน ซึงมีค่าใชจ่้ายรวมกนั 2,010 
บาท112 เจา้ของเรือทีจา้งคนงานต่างดา้วตามกระบวนการนีใหข้อ้มูลวา่ คนงานส่วนใหญ่มกันิยมขึนทะเบียนเพือขอบตัรชมพู 
ทงันีเนืองจากหากตอ้งการใบอนุญาตทาํงานเป็นการชวัคราว ตอ้งมีการเสียค่าใชจ่้าย 
และยงัตอ้งไปรายงานตวักบัเจา้หนา้ทีทีด่านพรมแดนทุกเดือน ส่งผลใหเ้กิดการขาดแคลนแรงงาน113 จากตวัเลขของรัฐบาลพบวา่ 
แรงงานต่างดา้วภาคประมง 13,335 คน ไดเ้ขา้สู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแลว้ ส่วนอีก 1,041 คนเขา้มาทาํงานโดยผา่นกรอบ 
MOU เพือความร่วมมือดา้นแรงงานกบัประเทศเพือนบา้น114 
 

                                                           
107 สํานกับริหารแรงงานต่างด้าว, ประเทศไทย, สถิติจํานวนคนตา่งด้าวทีได้รับอนญุาตทํางานคงเหลือทวัราชอาณาจกัร ตลุาคม 2559, (กรุงเทพฯ: 
กระทรวงแรงงาน, ตลุาคม 2559) 
108 กกจ.บนัทกึการออกบตัรชมพแูต่ละใบให้กบัลกูเรือ 
รวมทงัข้อมลูของเรือโดยจดัทําเป็นฐานข้อมลูออนไลน์และเปิดให้หน่วยงานทีสําคญัสามารถเข้าถงึข้อมลูได้ 
ทําให้เจ้าหน้าทีผู้ตรวจในพืนทีสามารถพิสจูน์ความถกูต้องของบตัรชมพไูด้   
109 คณะกรรมการนโยบายการจดัการปัญหาแรงงานตา่งด้าวและการค้ามนษุย์ด้านแรงงาน (กนร.) 
110 “Migrant workers told to register or face deportation,” Nation,  มีนาคม 2560, http://www.nationmultimedia.com/news/national/30309872 
(เข้าถงึเมือ  เมษายน 2560) 
111 Na-ark Rojanasuvan, “DOE seeks G2G deal to find more fishermen” สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย,  เมษายน 2560, 
http://thainews.prd.go.th/website_en/news/news_detail/WNSOC6004020010012 (เข้าถงึเมือ  เมษายน 2560) 
112 ประกอบด้วยค่าทําใบอนญุาตทํางาน 350 บาท ค่าตรวจสขุภาพ  บาท คา่ประกนัสขุภาพ  บาท และคา่ทําบตัรผ่านแดนชวัคราว 700 บาท 
113 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนครอบปันไฟ บ้านปากนําแขมหน ูจนัทบรีุ,  พฤศจิกายน 2559 
114 อ้างแล้ว ฮิวแมนไรท์วอทช์ไมเ่คยพบแรงงานตา่งด้าวภาคประมงทีเข้าเมืองโดยผ่านกระบวนการจ้างงานตาม MOU 
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เจา้หนา้ทีกรมการจดัหางานบอกวา่ คนงานไม่ตอ้งการลงทุนในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ 
เนืองจากมีความสับสนในบรรดาแรงงานต่างดา้วภาคประมงเกียวกบัประโยชน์ทีจะไดรั้บ 
เมือเปรียบเทียบกบัขนัตอนทีซบัซอ้นและมีค่าใชจ่้าย115 
 
โกสัล แรงงานต่างดา้วชาวกมัพชูาซึงทาํงานในจงัหวดัปัตตานีบอกวา่ “ทุกวนันีถา้เราไดห้นงัสือเดินทางมา เราคงโยนมนัทิง 
เพราะมีขอ้จาํกดัเยอะ และนายจา้งสามารถหาบตัรชมพใูหเ้ราได”้116 เจา้หนา้ทีกกจ.บางคนตงัขอ้สังเกตวา่ 
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทีมีค่าใชจ่้ายสูงและมีขนัตอนซบัซอ้นแบบราชการ 
ไม่เหมาะสมกบัแรงงานภาคประมงทีมีการเคลือนยา้ยถินฐานและมีความยดืหยุน่สูง117 
ตวัแทนอุตสาหกรรมทุกคนทีใหส้ัมภาษณ์เห็นดว้ยกบัการเปิดเสรีระบบบตัรชมพ ู
ซึงทาํใหน้ายจา้งไม่จาํเป็นตอ้งไปขึนทะเบียนคนงานบางช่วง 
ซึงเป็นวธีิการทีดีสุดในการแกปั้ญหาขาดแคลนแรงงานและตอบสนองความตอ้งการของอุตสาหกรรม   
 
อยา่งไรกดี็ ระบบบตัรชมพไูม่ไดช่้วยใหแ้รงงานประมงไดรั้บสิทธิเท่าเทียมกบัแรงงานขา้มชาติทีขึนทะเบียน 
ทงันีเพราะเป็นการผกูติดสถานะการขึนทะเบียนของพวกเขากบันายจา้งบางคน 
และจาํกดัใหเ้ดินทางไดเ้ฉพาะในจงัหวดัทีขึนทะเบียนเท่านนั หากจะเดินทางไปต่างจงัหวดั 
คนต่างดา้วเหล่านีตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ทีระดบัจงัหวดัหรือนายจา้ง และสามารถเดินทางไดใ้นระยะเวลาเพียงเจด็วนั118 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงทีถือบตัรชมพสูามารถเขา้ถึงกลไกของระบบประกนัสังคมบางส่วน 
แต่ไม่สามารถขอเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน เมือเกิดอุบติัเหตุในทีทาํงานได1้19 
 
ในปี  ค่าใชจ่้ายทงัหมดในการขอรับบตัรชมพอูยูที่ 3,080 บาท120 ซึงตาํกวา่การขึนทะเบียนก่อนปี  ถึง 45%121 
แรงงานขา้มชาติตอ้งจ่ายค่าบตัรชมพใูนช่วงทีขึนทะเบียน แต่เจา้ของเรือส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลวา่ 
พวกเขาเป็นคนออกเงินเพือทาํบตัรชมพใูหลู้กจา้ง ซึงชดัเจนจากการสัมภาษณ์แรงงานประมงวา่ 
มีการถอนทุนคืนจากคนงานโดยการหกัจากค่าจา้ง 
แต่มีนายจา้งเพียงไม่กีคนทียอมรับวา่ไดก้ระทาํการทีเอารัดเอาเปรียบเช่นนีในระหวา่งการใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทช1์22  

                                                           
115 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
116 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โกสลั, แรงงานกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.เมือง, จ.ปัตตานี,  สิงหาคม 2559 
117 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
118 การจํากดัเสรีภาพในการเดินทางเช่นนี 
ถือเป็นการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติตามอนสุญัญาระหวา่งประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว 
ซงึมีการรับรองเมือวนัที  ธันวาคม  โดยมติสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาติที 45/158, ข้อ 39 
119 คา่ใช้จ่ายในส่วนนีประกอบด้วยค่าทําใบอนญุาตทํางาน 900 บาท คา่ตรวจสขุภาพ 500 บาท ค่าประกนัสขุภาพ 1,600 บาท และค่าทําบตัรชมพ ู80 บาท  
120 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ามนษุย์ประจําปี : การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย,  มกราคม-  ธนัวาคม 2558, (กรุงเทพฯ: 
รัฐบาลไทย 2559), น.100 
121 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนครอบปันไฟ, บ้านปากนําแขมหน,ู จนัทบรีุ,  พฤศจิกายน 2559 
122 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อมปันไฟ, อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 



 
โซ่ทซ่ีอนไว้  38 

 
คนงานใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาจ่ายเงินใหก้บันายหนา้ หวัหนา้คนงาน และนายจา้งเป็นค่าทาํบตัรแตกต่างกนัไป 
โดยจ่ายนอ้ยกวา่มูลค่าบตัรไปจนถึงสองเท่าของค่าใชจ่้ายในการทาํบตัรชมพ ู
โดยผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ระบุวา่ตอ้งจ่ายเงินประมาณ -1,000 บาท ซึงสูงกวา่ค่าใชจ่้ายตามทีรัฐบาลกาํหนด 
แมแ้ต่คนงานทีมีประสบการณ์ เช่น หวัหนา้คนงานใหข้อ้มูลวา่ 
พวกเขากถู็กนายจา้งเกบ็ค่าใชจ่้ายในการทาํบตัรชมพเูกินความจริง123 
คนงานหลายคนไม่ทราบค่าใชจ่้ายทีแทจ้ริงในการทาํบตัรชมพู เนืองจากนายจา้งไม่บอก 
ซึงทงันายหนา้และนายจา้งต่างเรียกเกบ็ค่าบตัรชมพจูากแรงงานประมง 
และถือเป็นแนวทางทวัไปทีพวกเขานาํมาใชเ้พือควบคุมคนงานใหเ้ป็นแรงงานขดัหนี 
 

ช่องว่างของกรอบการขนึทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ปัจจยัสาํคญัทีเพิมความเสียงต่อการคา้มนุษยข์องแรงงานต่างดา้วภาคประมง 
คือการทีนายจา้งมอบอาํนาจใหบุ้คคลทีสามทาํหนา้ทีนาํตวัคนต่างดา้วไปขอรับบตัรชมพู 
การปล่อยใหน้ายหนา้เถือนสามารถควบคุมการจา้งงานจนถึงขนัจดัคนงานไปลงเรือทาํงาน 
ประกอบกบัการขาดการกาํกบัดูแลจากหน่วยงานของรัฐและนายจา้งเกียวกบักระบวนการขึนทะเบียน 
ยงิเพิมความเสียงทีจะตกเป็นเหยอืแรงงานบงัคบั 

 

                                                           
123 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 14 คน, สถานสงเคราะห์ชวัคราว อ.รัตภมิู  จงัหวดัสงขลา, 30 กนัยายน 2559 
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เมียวมินตุน 
 
เมียวมินตุนจากรัฐยะไข่ในพม่า อาศยัอยูใ่นจงัหวดัปัตตานี ในวนัที  กรกฎาคม 2559 
เขาตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยแ์ละถูกนาํตวัจากพม่ารวมทงัคนอืนอีก  คน ซึงเป็นเดก็ผูช้ายอาย ุ  ปีหนึงคน 
มาทาํงานในเรืออวนลอ้ม ตอนแรกพวกเขาปฏิเสธทีจะทาํงาน และพยายามหลบหนีจากท่าเทียบเรือ 
แต่คนของนายหนา้สามารถจบัตวัพวกเขาไวไ้ด ้และส่งกลบัมาทีเรือ หวัหนา้คนงานบอกกบัยามทีเฝ้าวา่ใหย้งิทิง 
ถา้ใครพยายามหลบหนีอีก 
นายหนา้บอกใหพ้วกเขาทาํงานในเรือเพือจ่ายชาํระหนีซึงเป็นค่าใชจ่้ายในการนาํตวัพวกเขามายงัจงัหวดัปัตตานี 
กลุ่มผูช้ายเหล่านีเสนอวา่จะจ่ายเงินคืนใหก้บันายหนา้ โดยขอเงินจากครอบครัวทีบา้นในพม่า 
แต่นายหนา้กลบัเรียกร้องเงินเพิมขึนตงัแต่ 20,000-25,000 บาท เมียวมินตุนบอกวา่ “เราเริมหมดหวงัวา่ [นายหนา้] 
จะปล่อยใหพ้วกเราไปถา้เราจ่ายหนีจนหมด เราจึงตดัสินใจทาํงานบนเรือใหพ้วกเขา 
เพราะมนัไม่ปลอดภยัทีจะพยายามเดินทางกลบับา้นดว้ยตวัของเราเอง”124 
 
ช่วงนนัเรือประมงพร้อมจะออกจากชายฝัง แต่ไตก๋้งบอกกบัผูช้ายและเดก็ผูช้ายทงั  คน125 
วา่พวกเขายงัลงเรือไม่ไดเ้พราะยงัไม่มีบตัรชมพ ูนายหนา้เดินทางมาทีท่าเทียบเรือและถ่ายรูปของทุกคนไว ้
เมือนายหนา้บอกใหเ้ซ็นชือในแบบฟอร์มขอบตัรชมพ ูมีผูช้ายบางส่วนยอมทาํตาม รวมทงัทุราอ่อง:  
 
ตอนทีพวกเขาบอกใหเ้ราเซ็นชือในเอกสารเพือขอบตัรชมพู พวกเราสามคนปฏิเสธและบอกวา่เราไม่ยอมทาํงานในเรือ 
เราไดติ้ดต่อกบัสถานเอกอคัรราชทูตพม่าและอยูร่ะหวา่งรอความช่วยเหลือ ส่วนคนอืน ๆ ไม่สามารถทาํบตัรชมพไูด ้
อาจเป็นเพราะผลจากทีพวกเราสามคนถ่วงเวลาเอาไว1้26 
 
นายหนา้จึงมาใหม่พร้อมกบัชายชาวพม่าสูงวยั ซึงพวกเขาบอกวา่เป็น “เจา้ของเรือ” 
เพือพยายามหวา่นลอ้มใหท้งัสามคนยอมเซ็นชือในเอกสารขอทาํบตัร สุดทา้ยพวกเขายอมทาํตาม 
แต่วา่ทางสถานเอกอคัรราชทูตพม่าทีกรุงเทพฯ ไดเ้ริมปฏิบติัการช่วยเหลือพวกเขาก่อน 
เจา้หนา้ทีไทยพร้อมกบัภาคประชาสังคมจากพม่า ไดบุ้กเขา้ไปช่วยเหลือคนงานกลุ่มนีเมือวนัที 10  กรกฎาคม 2559 
ก่อนทีเรือจะออกจากท่าเพียงเลก็นอ้ย และพบวา่มีคนงานทีไม่มีเอกสารอยา่งชดัเจน  คน คนงานชายและเดก็  

                                                           
124 เดก็ผู้ชายอาย ุ  ปีให้ข้อมลูกบัฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า นายหน้าไมมี่ปัญหากบัอายขุองเขาเลย 
สว่นเจ้าหน้าทีในสถานสงเคราะห์เพือตอ่ต้านการค้ามนษุย์ยืนยนักบัฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า สามารถยืนยนัอายขุองเขาได้ 
125 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 14 คน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
หนึงในคนตา่งด้าวมีโทรศพัท์มือถือและได้ติดตอ่พ่อแมข่องเขาทีพมา่ พ่อแมข่องเขาได้โทรศพัท์ไปทีสถานเอกอคัรราชทตูพมา่ทีกรุงเทพฯ 
และขอให้เจ้าหน้าทีไปช่วยเหลือลกูชาย 
126 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
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คนเหล่านีไม่เคยมีโอกาสพดูคุยกบัเจา้ของบริษทัเรือประมง ไม่มีโอกาสพดูกบัเจา้หนา้ทีของไทย 
หรือไม่มีโอกาสไดไ้ปทาํบตัรชมพทีูศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ ดว้ยตนเองแต่อยา่งใด 

 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาถูกนาํตวัไปทีศูนยบ์ริการจดทะเบียนแรงงานต่างดา้วแบบเบด็เสร็จโดยนายจา้ง 
ผูจ้ดัการท่าเทียบเรือ ไตก๋้ง นายหนา้ ญาติของนายหนา้ เพือนของนายหนา้ คนทีควบคุมบงัคบั และคนทีพวกเขาไม่รู้จกั 
เจา้ของเรือหลายคนบอกวา่ พวกเขาใชใ้หน้ายหนา้เป็นผูน้าํตวัแรงงานขา้มชาติไปขึนทะเบียน 
เจา้หนา้ทีอาวโุสของกกจ.จงัหวดัคนหนึงคาดการณ์วา่ 60% ของการทาํบตัรชมพใูหก้บัแรงงานประมงในจงัหวดัของเธอ 
เป็นผลมาจากการดาํเนินงานของนายหนา้127 เจา้ของเรือในจงัหวดัตราดบอกวา่  
 
ตงัแต่มีระบบแจง้เขา้-ออกเรือประมงและการออกบตัรชมพู ทาํใหมี้งานเอกสารมากมาย 
ผมไม่สามารถจดัการงานทงัหมดไดด้ว้ยตนเอง เลยตอ้งจา้งนายหนา้ใหม้าทาํงานเหล่านีแทน 
ทงัการทาํสัญญาจา้งงานและการขอบตัรชมพ ูพวกเขาคิดผมหวัละ  บาท ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานของผมเพิมขึน128 
 
นายหนา้และคนกลางทีไร้คุณธรรมไดฉ้วยโอกาสทีกฎหมายอนุญาตใหบุ้คคลทีสามขึนทะเบียนการทาํงานของคนต่างดา้วได ้
โดยมีการคา้กาํไรจากคนงานทียากจน มีการใชรู้ปแบบบงัคบัขืนใจต่าง ๆ รวมทงัแรงงานขดัหนีและกบัดกัต่าง ๆ 
 
โกโกอ่อง ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่า ถูกนาํตวัไปทีศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ ทีภูเกต็โดยนอ้งชายของนายหนา้ชาวไทย 
เขาใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ เขารู้สึกถูกกีดกนัตลอดเวลาระหวา่งการทาํบตัรชมพู 
โดยเขาบอกวา่เจา้หนา้ทีในเครืองแบบทุกคนทีศูนยฯ์ ไม่ไดแ้สดงความสนใจในตวัเขา 
หรือเพือนคนงานซึงเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์ลย ในวนัแรกทีไปศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ เจา้หนา้ทีถ่ายรูปพวกเขา 
และขอตวัอยา่งเลือดและปัสสาวะจากคนงานเพือตรวจ จากนนัพวกเขากไ็ดรั้บแบบฟอร์มการขอบตัรชมพเูป็นภาษาไทย 
ซึงทางนายหนา้ไดก้รอกขอ้มูลไวห้มดแลว้ และพวกเขากอ็่านภาษาไทยไม่ได ้จากนนัพวกเขากเ็ซ็นชือ  
 
ในคืนวนันนั หลงัจากนายหนา้ขงัโกโกอ่องและเพือนคนงานคนอืนไวใ้นหอ้งแลว้ 
คนงานพม่าคนหนึงทีเคยเป็นตาํรวจบอกพวกเขาวา่ พวกเขาตอ้งฉวยโอกาสตอนนีเพือหลบหนี 
ในวนัทีสองทีไปศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ นายหนา้ใหเ้งินพวกเขาคนละ 3,080 บาทเพือจ่ายค่าบตัรและขอรับบตัรชมพขูองตน 
ทนัทีทีอดีตตาํรวจเห็นวา่คนทีควบคุมพวกตนเริมเสียสมาธิ เขากห็ลบหนีไปจากศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ 
และเชิดเอาเงินไปดว้ย ซึงเจา้หนา้ทีกไ็ม่ทนัสังเกตเห็น ส่วนคนของนายหนา้ไดพ้าคนงานทีเหลือกลบัไปและขงัไว ้

                                                           
127 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
128 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 
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ในช่วงทาํบตัรชมพ ูไม่มีเจา้หนา้ทีไทยคนไหนทีพดูคุยกบัโกโกอ่องหรือเพือนคนงานเลย 
สุดทา้ยโกโกอ่องไดรั้บความช่วยเหลือออกจากการถูกกกับริเวณโดยทางการไทย เนืองจากมีผูแ้จง้เบาะแส129  
 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงส่วนใหญ่ รวมทงัผูที้สามารถพดูภาษาไทย และใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ 
พวกเขาไม่มีโอกาสพดูคุยอยา่งจริงจงักบัเจา้หนา้ทีทีศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ 
แมว้า่เจา้หนา้ทีบางคนจะถามคาํถามเพือขอขอ้มูลส่วนบุคคลอยูบ่า้ง (เช่น ชือ ทีอยู ่ฯลฯ) เพือใชก้รอกแบบฟอร์ม 
 
ในทางเทคนิค เมือคนต่างดา้วไดรั้บบตัรชมพแูลว้ พวกเขากส็ามารถทาํงานในเรือประมงได ้
(และสามารถเดินทางผา่นจุดตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมง) สาํหรับผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
ทาํใหเ้วลาช่วงทีมาถึงในประเทศไทยกบัการลงเรือสันลง 
หนึงในผูช้ายซึงเป็นเหยอืการคา้มนุษยที์ภูเกต็ก่อนหนา้กลุ่มของโกโกอ่อง แต่ไดรั้บความช่วยเหลือออกมาพร้อมกนั 
ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่:  
 
ตอนทีมาถึงผมยงัไม่รู้เรืองอะไร พวกเขาจบัตวัผมเขา้ไปไวใ้นหอ้งกกัขงั ตอนทีผมเห็นเรือเขา้มา 
ผมจึงรู้วา่ผมจะตอ้งทาํงานในเรือ ผมไปทาํบตัรชมพวูนัทีสี พอวนัทีหา้กไ็ดอ้อกเรือแลว้130 
 
เจา้หนา้ทีกกจ.ในบางจงัหวดัใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
พวกเขาพยายามใชต้วัชีวดัการคา้มนุษยห์รือการแสวงหาประโยชน์ เพือจาํแนกตวัผูเ้สียหายซึงเป็นคนงานทีมีบตัรชมพ ู
และตรวจสอบกบัเจา้ของบริษทัเมือคิดวา่นายหนา้อาจมีส่วนในการช่วยคนงานทาํบตัร131  

                                                           
129 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง, 14 มีนาคม 2559 
130 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
131 ฮิวแมนไรท์วอทช์, From the Tiger to the Crocodile น. 59-71 
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IV. 
นโยบายการจ้างงานและสภาพการทาํงานทเีลวร้ายในอุตสาหกรรมป

ระมงไทย 
 

ถา้ตอ้งการออกจากงาน ผมตอ้งขออนุญาตจากนายจา้งก่อน นายจา้งบางคนยอมใหเ้ราไปได ้
แต่บางคนจะอา้งวา่เราตอ้งจ่ายหนีใหเ้ขาก่อน เช่น ถา้ผมสามารถจ่ายเงิน 25,000 บาทใหน้ายจา้งได ้… 
เขาอาจปล่อยใหผ้มไป แต่ถา้เขาไม่พอใจ...ผมกต็อ้งจ่ายใหเ้ขาเท่าทีเขาเรียกมา   
–เตด๊เพียวลิน, แรงงานประมงชาวพม่าทีทาํงานในเรืออวนลอ้ม, จงัหวดัปัตตานี, สิงหาคม 2559 

 

การยดึบัตรชมพูและไม่สามารถเปลียนนายจ้าง 
การยดึเอกสารประจาํตวัทาํใหค้นงานเสียงทีจะตกเป็นเหยอืแรงงานบงัคบั 
การยดึเอกสารประจาํตวัทาํใหน้ายจา้งสามารถควบคุมการเคลือนไหวของคนงาน และขดัขวางไม่ใหเ้ปลียนนายจา้ง 
การทีนายจา้งยดึเอกสารหรือบตัรชมพเูอาไว ้ทาํใหเ้กิดอุปสรรคในใจอยา่งมากต่อแรงงานต่างดา้ว 
และทาํใหพ้วกเขาไม่คิดวา่จะสามารถหนีไปทาํงานอืนได ้ 
 
แรงงานต่างดา้วกลวัการสูญเสียเงินทีลงทุนไปกบับตัรชมพู กลวัจะสูญเสียความคุม้ครองและประโยชน์ต่าง ๆ 
จากสถานะตามกฎหมาย แมจ้ะมีไม่มากนกักต็าม หากไม่มีบตัรชมพ ูพวกเขาเสียงจะถูกจบักมุ คุมขงั และส่งกลบัโดยตาํรวจไทย 
ซึงมกัปฏิบติัมิชอบกบัคนต่างดา้วทีไม่มีเอกสาร และมีการรีดไถเงิน 
บางครังมีการเรียกเงินสูงกวา่เงินเดือนทงัเดือนเพือแลกกบัการปล่อยตวั132 
นายจา้งหลายคนจะแจกสาํเนาบตัรชมพทีูเคลือบพลาสติกเอาไวใ้หก้บัแรงงานประมง โดยนายจา้งจะยดึบตัรตวัจริงเอาไว ้
ส่งผลใหแ้รงงานขา้มชาติทีไม่มีบตัรตวัจริงไม่สามารถเดินทางไดอ้ยา่งเสรีนอกท่าเทียบเรือ 
เพราะในพืนทีแถบนนัตาํรวจจะยอมรับสาํเนาบตัรทีออกใหโ้ดยนายจา้งทีพวกเขารู้จกั  
 
บตัรชมพขูองผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยม์กัถูกนายหนา้ หวัหนา้คนงาน หรือไตก๋้งยดึเอาไว ้
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นหนึงบอกวา่ “เราทาํบตัรชมพเูมือวนัที  มกราคม และไดรั้บบตัรตอนบ่ายสามของวนัต่อมา แต่ 

                                                           
132 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่เก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
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[นายหนา้] บงัคบัใหเ้รากลบัไปทีหอ้งกกัขงัและไม่เคยคืนบตัรใหก้บัเรา”133 นายหนา้และไตก๋้งยงัยดึเอกสารเดินทางอืน ๆ 
ไปดว้ย รวมทงัหนงัสือเดินทางและหนงัสือคนประจาํเรือ134  
 
การยดึและการเกบ็บตัรชมพขูองคนงานทีไม่ไดเ้ป็นเหยอืการคา้มนุษย ์ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน 
แรงงานประมงทีใหส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะไดรั้บสาํเนาบตัรทีเคลือบพลาสติก 
หรือในบางกรณีจะไดรั้บเป็นแผน่กระดาษทีถ่ายเอกสารจากบตัรของพวกเขา โดยบตัรตวัจริงมกัถูกยดึไวโ้ดยไตก๋้งบนเรือ 
หรือนายจา้งจะเกบ็ไวใ้นสาํนกังาน คนต่างดา้วบางคนใหข้อ้มูลวา่ บตัรชมพถืูอเป็นการลงทุนทีสาํคญั 
และพวกเขากย็นิดีใหน้ายจา้งเกบ็เอาไว ้เพราะกลวัวา่จะทาํบตัรหาย ถา้เอาติดตวัไปทาํงานในทะเล135 
 
นายจา้งบางคนจะเกบ็บตัรชมพขูองคนงานไว ้ซึงคนงานสามารถขอบตัรไดจ้ากหวัหนา้คนงาน ไตก๋้ง หรือนายจา้ง 
คนงานบางส่วนใหข้อ้มูลวา่ นายจา้งจะยอมใหบ้ตัรกบัตนหากอธิบายเหตุผล “ไดดี้” วา่ทาํไมตอ้งมีบตัรไวก้บัตวั 
“ถา้เรามีเหตุผลทีสมควร นายจา้งกจ็ะใหเ้อกสารกบัเราคืนมา” สีนวน สาวชาวกมัพชูาซึงทาํงานในจงัหวดัระยองกล่าว136 
อยา่งไรกดี็ คนงานหลายคนใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ พวกเขาไม่สามารถขอบตัรชมพขูองตวัเองได ้
โดยนายจา้งและไตก๋้งมกัปฏิเสธทีจะให ้โดยบอกวา่ตอ้งการเกบ็รักษาไวใ้หเ้พือความปลอดภยั 
หรือจนกวา่คนงานจะจ่ายหนีทีเกิดจากค่าใชจ่้ายในการทาํบตัรชมพจูนหมด 
หรือเป็นการจ่ายเงินทีรับไปล่วงหนา้หรือค่าใชจ่้ายอืน ๆ เวเสทสันบอกวา่ “นายจา้งเกบ็บตัรชมพูของผมไว ้[เขาเกบ็เอาไว]้ 
เพราะพวกเราบางคนชอบหนีไปทงั ๆ ทียงัจ่ายหนีไม่หมด แต่นายจา้งบางคนคิดวา่พวกเราอาจทาํ [บตัร] หาย 
หรือหนีไปพร้อมบตัร”137  
 
แรงงานประมงมองวา่ การยดึบตัรชมพใูนลกัษณะนีเป็นยทุธวธีิทีนายจา้งใชเ้พือบงัคบัใหท้าํงานใหต้น ทองเส็ง 
แรงงานประมงชาวกมัพชูาซึงทาํงานในจงัหวดัระยองมา 16 ปี ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
เขาเคยขอใหน้ายจา้งเอาบตัรชมพทีูยงัไม่หมดอายมุาให ้ตอนทีสัญญาจา้งงานครบกาํหนดแลว้ 
เพือจะเดินทางกลบับา้นในช่วงวนัหยดุ แต่นายจา้งตอบแบบหว้น ๆ วา่ไม่เชือใจเขา และกลวัวา่เขาจะหนีหายไปพร้อมบตัร138 
 

                                                           
133ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์จีระพนัธ์ ชมพนูชุ, 
ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวไทย, อ.เมือง, สมทุรสาคร,  ตลุาคม 2558 
134 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานตา่งด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อมปันไฟ,อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
135 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์สีนวน สาว, แรงงานกมัพชูาในเรืออวนล้อม,อ.เมือง จงัหวดัระยอง, 12 พฤศจิกายน 2559 
136 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อมปันไฟ,อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
137 ทองเสง็อธิบายวา่ในตอนนนั ทางบริษัทขาดแคลนแรงงาน และนายจ้างพยายามรักษาคนงานในเรืออวนล้อมของเขาไว้ 
ทองเสง็และลกูเรือทํางานในเรืออวนดํา ถือวา่เป็นคนงานทีมีทกัษะและสามารถทํางานกลางทะเลได้เป็นเวลานาน เมือเปรียบเทียบกบัคนงานจากเรืออวนเขียว 
ทําให้นายจ้างเห็นว่าพวกเขาเป็นลกูจ้างทีมีคณุค่า ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์ทองเสง็, แรงงานกมัพชูาในเรืออวนล้อมปันไฟ, อ.เมือง, ระยอง,  พฤศจิกายน 
2559 
138 แปลอย่างไมเ่ป็นทางการโดยฮิวแมนไรท์วอทช์, พระราชกําหนดบริหารจดัการการทํางานคนต่างด้าว, ข้อ 131, สําเนาต้นฉบบัอยู่กบัฮิวแมนไรท์วอทช์ 
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ขอ้บทสาํคญัประการหนึงของพระราชกาํหนดบริหารจดัการการทาํงานคนต่างดา้ว คือ ตงัแต่วนัที  มิถุนายน 2560 เป็นตน้ไป 
จะถือเป็นความผดิอาญาหากบุคคลใด “ยดึใบอนุญาตทาํงานหรือเอกสารสาํคญัประจาํตวัของคนต่างดา้วไว ้
ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทงัจาํทงัปรับ139  
 
บตัรชมพกูาํหนดใหแ้รงงานต่างดา้วภาคประมงตอ้งอยูก่บันายจา้งคนเดียวและเรือของนายจา้ง 
คนงานบางส่วนทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชใ์หข้อ้มูลวา่ นายจา้ง หวัหนา้คนงาน 
หรือนายหนา้เป็นคนถือบตัรชมพขูองตนไว ้และพวกเขาไม่สามารถเขา้ถึงบตัรได ้หรือรู้สึกวา่ไม่สามารถเปลียนไปทาํงานอืนได ้
เพราะเสียงทีจะเสียบตัรชมพขูองตนไป  
 
โซลินอ่อง ซึงทาํงานในเรืออวนลอ้มในจงัหวดัปัตตานี เขา้มาทาํงานโดยสมคัรใจ 
แต่ในปัจจุบนัไดต้กเป็นผูเ้สียหายจากแรงงานบงัคบั ชวัโมงการทาํงานทียาวนาน จาํนวนเงินทีเขาไดรั้บ 
และวธีิการจ่ายเงินใหก้บัเขา ถือเป็นการปฏิบติัทีละเมิดระเบียบละกฎหมายของไทย 
นายหนา้หกัเงินเป็นจาํนวนมากจากเงินเดือนของเขา โซลินอ่องตอ้งการเปลียนนายจา้งแต่ทาํไม่ได ้
นายหนา้บอกกบัไตก๋้งและนายจา้งของเขาใหย้ดึบตัรชมพขูองเขาไว ้นายหนา้บอกโซลินอ่องวา่ เขาตอ้งจ่ายเงินเป็นจาํนวน 
20,000 บาทหากตอ้งการเปลียนงาน “พวกเขากลวัวา่เราจะเปลียนนายจา้ง ถา้เรามี [บตัร] ไวใ้นครอบครอง” โซลินอ่องกล่าว140 
 
นบัแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 รัฐบาลไทยบอกวา่ไดอ้นุญาตใหแ้รงงานต่างดา้วในอุตสาหกรรมประมงและแปรรูปอาหารทะเล 
สามารถเปลียนนายจา้งไดโ้ดยไม่มีขอ้จาํกดั ทงันีเพือ “ใหแ้รงงานมีความยดืหยุน่ 
และปิดโอกาสทีนายจา้งจะใชอ้าํนาจควบคุมความสามารถของคนต่างดา้วในการทาํงานอยา่งถูกกฎหมาย ในประเทศไทย 
และเรียกร้องอยา่งไม่เป็นธรรม”141  
 
อยา่งไรกดี็ มาตรการของรัฐบาลขา้งตน้ไม่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งจริงจงั เนืองจากคนงานสามารถเปลียนนายจา้งได ้
เฉพาะเมือนายจา้งอนุญาตใหท้าํเช่นนนั ในเงือนไขของแบบฟอร์มการขอเปลียนนายจา้ง (แบบวพ. ) นายจา้งจะมีขอ้ไดเ้ปรียบ 
ทงัเจา้ของเรือ142 และไตก๋้ง143 ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
ระบบบตัรชมพูใหป้ระโยชน์อยา่งสาํคญัเพราะทาํใหค้นงานไม่สามารถ “หลบหนี” ไดอี้กต่อไป  
 

                                                           
139  
140 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู,่ อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
141 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ามนษุย์ประจําปี : การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย, 1มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558, (กรุงเทพฯ: 
รัฐบาลไทย 2559), น. 49 
142 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ เจ้าของเรืออวนล้อมห้าคน อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
143 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ไต้ก๋งชาวไทยทีทํางานในเรืออวนครอบปันไฟ, แหลมสิงห์, จนัทบรีุ,  พฤศจิกายน 2559 
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นโยบายของกระทรวงแรงงานกาํหนดวา่ ถา้บตัรชมพขูองคนงานยงัไม่หมดอาย ุคนงานมีค่าใชจ่้าย ,  
บาทหากตอ้งการเปลียนนายจา้ง และขอแกไ้ขบตัรชมพตูามนโยบายการเปลียนนายจา้งของรัฐบาล 
เจา้หนา้ทีกกจ.ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ แรงงานประมงสามารถเปลียนนายจา้งไดทุ้กเวลา 
ยกเวน้ช่วงทีขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพสูาํหรับคนงานใหม่ โดยไม่จาํเป็นตอ้งระบุเหตุผล เจา้หนา้ทีคนหนึงบอกวา่ 
คนงานมีเหตุผลทวัไปหา้ประการในการขอเปลียนนายจา้ง ไดแ้ก่ นายจา้งเสียชีวติ มีการปิดบริษทั 
นายจา้งไม่ตอ้งการจา้งงานเขาอีกต่อไป นายจา้งไม่ยอมจ่ายค่าแรง หรือคนงานถูกปฏิบติัมิชอบ144 
 
เจา้หนา้ทีกกจ.ในจงัหวดัต่าง ๆ จะใชดุ้ลพินิจแตกต่างกนัไปในการพิจารณาวา่ นายจา้งใชอ้าํนาจขดัขวางการยา้ยงานหรือไม่ 
เจา้หนา้ทีบางส่วนบอกวา่ คนงานไม่เคยมีปัญหาในการเปลียนนายจา้งเลย145 ส่วนคนอืนใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
ปัญหาเหล่านีเกิดขึนเนืองจากคนงานยงัติดหนีนายจา้ง ไม่ใช่วา่นายจา้งพยายามควบคุมคนงานโดยปฏิเสธไม่ใหย้า้ยงาน146  
 
แรงงานต่างดา้วภาคประมงซึงทาํงานในทีต่าง ๆ และทาํงานใหบ้ริษทัทีต่างกนั 
มีความเขา้ใจต่างกนัเกียวกบัความสามารถในการเปลียนนายจา้ง 
ซึงสะทอ้นใหเ้ห็นความลม้เหลวของรัฐบาลในการสือสารการเปลียนแปลงดา้นนโยบายเมือปี  ใหค้นงานทราบ 
มีผูใ้หข้อ้มูลเพียงบางส่วนทีบอกวา่ พวกเขาสามารถใชสิ้ทธิเปลียนนายจา้งได ้แรงงานชายกลุ่มหนึงทีทาํงานบนเรืออวนลากคู่ใน 
อ.ขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช เปลียนนายจา้งประมาณทุกหกเดือน147 
ส่วนแรงงานพม่าซึงทาํงานบนเรือคราดหอยในจงัหวดัสุราษฎร์ธานีบอกวา่ เขาสามารถยา้ยงานจากนายจา้งเดิมในอ.ขนอมได1้48  
 
คนงานคนอืนรู้วา่ พวกเขาตอ้งขอความยนิยอมจากนายจา้งคนปัจจุบนั เพือเปลียนไปทาํงานกบันายจา้งอีกคนหนึง 
แต่กม็กัไดรั้บขอ้มูลผดิ ๆ วา่ไม่สามารถเปลียนนายจา้งไดเ้ลย จนกวา่บตัรชมพขูองตนจะหมดอาย1ุ49  
 
แรงงานประมงบอกวา่ พวกเขาตอ้งจ่ายเงินมากถึง 3,000 บาท เพือเปลียนนายจา้ง โดยมีอยูร่ายหนึงคือโซลินอ่องทีไดรั้บแจง้วา่ 
เขาตอ้งจ่ายเงิน 20,000 บาท ในตวัอยา่งอนัหนึง หวัหนา้คนงานแจง้ต่อลูกเรือขณะทีเจา้หนา้ทีฮิวแมนไรทว์อทชอ์ยูด่ว้ยวา่ 
คนงานตอ้งใชเ้งิน 3,000 บาทเพือเปลียนงาน150 ในกรณีอืน ๆ นายจา้งหรือไตก๋้งแจง้กบัคนงานวา่ 
พวกเขาตอ้งจ่ายเงินเพือออกบตัรใหม่เอง151 

                                                           
144 โปรดด ูตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
145 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
146 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
147 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ คนงานต่างด้าวชาวพม่าแปดคนในเรืออวนลาก, อ.ขนอม, จงัหวดันครศรีธรรมราช,  กนัยายน 2559 
148 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ซินนองแล็ต, คนงานต่างด้าวชาวพมา่ทีทํางานในเรือคราด, อ.เมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559 
149 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าสีคนทีทํางานในเรืออวนลากและเรือคราด ท่าเรือคลองดา่น, จงัหวดัสมทุรปราการ,  สิงหาคม 2559 
150 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 16 คน ในเรืออวนล้อม, อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี,  สิงหาคม 2559 
151 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ เพมโสภน แรงงานกมัพชูาในเรืออวนล้อมในอ.เมือง, จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
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แรงงานประมงหลายคนชีใหเ้ห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งวา่จา้งนายหนา้มาเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งนายจา้งใหม่กบันายจา้งเก่าแล
ะกกจ. ทงันีเพือใหย้า้ยงานได ้ซึงพวกเขาตอ้งจ่ายเงิน 2,500 บาท152  
 
เหยอืแรงงานบงัคบัหลายคนบอกวา่ นายจา้งแจง้พวกเขาวา่เงินค่าแรงล่วงหนา้จากการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
ถือเป็นหนีทีพวกเขาตอ้งชดใช ้นอกเหนือจากค่าใชจ่้ายในการขึนทะเบียนอืน ๆ ก่อนทีพวกเขาจะเปลียนงานได1้53 
 
สาํหรับคนงานบางคน เสรีภาพในการเปลียนงานยงัขึนอยูก่บัตวันายจา้ง โฮ มาน 
แรงงานประมงชาวกมัพชูาทีมีประสบการณ์ทาํงานในเรืออวนครอบปันไฟในจงัหวดัตราดบอกวา่  
 
ถา้นายจา้งเป็นคนดี เขาจะยอมเซ็นชือใหคุ้ณตามทีร้องขอ แต่ถา้นายจา้งเป็นคนไม่ดีและตอ้งการกดดนัใหคุ้ณอยูต่่อไป 
พวกเขากจ็ะไม่เซ็นชือให ้ทาํใหคุ้ณมีปัญหา154 
 
นายจา้งมกัปฏิเสธไม่ใหแ้รงงานประมงเปลียนงาน เนืองจากหาคนงานใหม่ยาก จายเตง็วินพดูดว้ยความคบัขอ้งใจวา่ 
นายจา้งของเขาไม่ยอมใหเ้ขาเปลียนงานทีมีค่าแรงดีขึน แมจ้ะทาํงานใหเ้ขามาเป็นเวลาหลายปีแลว้ 
 
แมว้า่ผมจะขยนัทาํงาน แต่ผมกไ็ดเ้งินเดือนหลกั [3,300 บาทต่อเดือน] ส่วนลูกเรือคนอืนไดค้่าแรงมากกวา่ผม 
เมือผมเห็นโอกาสจะเปลียนงานซึงจะทาํใหไ้ดเ้งิน [5,800 บาทต่อเดือน] หรือ [7,500 บาทต่อเดือน] 
แต่นายจา้งคนปัจจุบนัไม่ยอมใหผ้มไป เขาไม่ยอมเซ็นชือ แมว้า่ผมจะทาํงานทีนีมาเป็นเวลา  ปี155 
 
บางครังนายจา้งจะคา้งการจ่ายค่าแรงเป็นเวลาหลายเดือนหรือปลายปี ขึนอยูก่บัระบบการจ่ายค่าแรง156 
แรงงานประมงชาวกมัพชูาคนหนึงเล่าใหฟั้งถึงปัญหาทีแรงงานประมงตอ้งเจอหากขอเปลียนงานวา่ “เงินของเราคา้งอยูก่บัเขา 
[เจา้ของ] เขาจึงมีสิทธิทีจะยอมใหเ้ราไปหรือไม่กไ็ด ้เขามีอาํนาจทงัหมด ส่วนเราทาํอะไรไม่ไดเ้ลย”157 
 
แรงงานขา้มชาติมีทางเลือกไม่มากนกัหากนายจา้งปฏิเสธไม่ยอมใหเ้ปลียนงาน เจา้หนา้ทีกกจ.คนหนึงบอกวา่ 
คนงานสามารถร้องเรียนกบัศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ ได ้

                                                           
152 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ องุโช อ.ดอนสกั, จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559  
153 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, ปากนํา, จงัหวดัชมุพร,  กนัยายน 2559 
154 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
155 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, อ.เมือง, จงัหวดัระนอง, 8 มีนาคม 2559 
156 โปรดด ูบทที III, ระบบการจ่ายค่าแรงทีเอารัดเอาเปรียบสําหรับรายละเอียดเพิมเติม  
157 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ สีนวน สาว, แรงงานกมัพชูาในa เรืออวนล้อม, อ.เมือง, ระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
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ซึงจะมีการสอบสวนและส่งเรืองต่อไปใหก้บักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน158 อยา่งไรกดี็ 
เจา้หนา้ทีบอกวา่จาํไม่ไดว้า่เคยมีกรณีของคนงานทีติดต่อและร้องเรียนเรืองนีมา  
 
คนต่างดา้วบางคนบอกวา่ พวกเขากลวัทีจะร้องเรียนปัญหากบันายจา้งกบัเจา้หนา้ที กรณีทีไม่ยอมอนุญาตใหเ้ปลียนงาน159 
เพียวมินเตด็ แรงงานประมงชาวพม่าทีทาํงานทีภูเกต็บอกวา่ เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคในการเปลียนนายจา้งไดง่้าย ๆ 
โดยการโยนบตัรชมพทิูง และไปเริมตน้ใหม่ในจงัหวดัอืนเพือทาํงานกบันายจา้งอีกคนหนึง160 
 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน 
ในเดือนธนัวาคม 2557 ประเทศไทยไดน้าํกรอบการกาํกบัดูแลงานประมงใหม่มาใช ้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือปรับปรุงและอุดช่องโหวที่เกิดขึนจากกฎกระทรวง ฉบบัที , พ.ศ.  
ทีออกตามความในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ.  ทีถูกวจิารณ์อยา่งหนกั161 
กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 กาํหนดขอ้บทหลายประการเกียวกบัการทาํงานภาคประมง 
รวมทงักาํหนดอายกุารทาํงานขนัตาํ เวลาพกั สัญญาจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทนและค่าแรงในวนัหยดุ จาํนวนวนัหยดุ วนัลา 
และการส่งกลบัประเทศ162  
 
ตามความเห็นของ ILO กฎกระทรวง พ.ศ. 2557 สะทอ้นถึง “ตวัอยา่งของการปฏิรูปกฎหมายทีละเอียดมากสุด 
เพือใหเ้ป็นไปตาม [อนุสัญญา ILO วา่ดว้ยงานในภาคการประมง 2550 (ฉบบัที 188)]”163 
ซึงมีเป้าหมายเพือประกนัใหเ้กิดงานทีมีคุณค่าของภาคประมงทวัโลก ในเดือนธนัวาคม 2559 
กระทรวงแรงงานประกาศวา่ประเทศไทยประสงคจ์ะใหส้ัตยาบนัรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที 188 
วา่ดว้ยงานในภาคการประมง ซึงกาํหนดมาตรฐานการคุม้ครองแรงงาน สภาพการทาํงานและความปลอดภยัในเรือประมง164  
 

                                                           
158 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
159 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
160 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่า 12 คนในเรืออวนล้อมและอวนครอบปันไฟ,  มีนาคม 2559 
161 กฎกระทรวง ฉบบัที 10, พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
http://www.labour.go.th/en/attachments/article/18/Labour_Protection_Act_BE2541.pdf, (เข้าถึงเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
162 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. , http://www.labour.go.th/th/attachments/article/23969/23969.pdf 
(เข้าถงึเมือ 19 เมษายน 2560) 
163 Birgitte Krogh-Poulsen and Svenja Fohgrub, Fishers First: Good practices to end labour exploitation at sea, (เจนีวา: 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 2559), น. 28 
164 กระทรวงแรงงาน, “ก.แรงงาน เตรียมรับอนสุญัญา ILO 2 ฉบบั คาดปี 60 มีความชดัเจนยิงขึน หวงัสร้างหลกัประกนั 
คุ้มครองแรงงานในอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล”,  ธนัวาคม 2559, http://www.mol.go.th/content/55506/1482223425 (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 
2560) 
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กฎกระทรวง พ.ศ. 2557 กาํหนดใหน้ายจา้ง 
ตอ้งจดัเตรียมสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรสาํหรับแรงงานประมงทีทาํงานในเรือของตน165 
ขอ้ความทา้ยสัญญาจา้งงานทุกฉบบัตอ้งเป็นไปดงันี   
 
สัญญาฉบบันีทาํขึนเป็นภาษาไทยจาํนวนสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั เกบ็ไวที้นายจา้งหนึงฉบบัและลูกจา้งหนึงฉบบั 
ซึงคู่สัญญาทงัสองฝ่ายไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความของสัญญานีดีโดยตลอดแลว้ จึงลงลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน166  
 
สัญญาจา้งงานจดัทาํตามแบบฟอร์มทีตรงกนัในสองภาษา โดยกระทรวงแรงงาน และมีการแปลเป็นภาษาพม่า เขมร ลาว 
เวยีดนาม และองักฤษ167 ซึงนายจา้ง ตวัแทนนายจา้ง หรือบางครังนายหนา้จะเป็นผูก้รอกขอ้มูลเป็นภาษาไทย 
โดยระบุหนา้ทีการทาํงานบนเรือของคนงาน ระยะเวลาการจา้งงานและค่าแรงหรือเงินเดือน 
หรือระบบการแบ่งเปอร์เซ็นตต์ามทีกาํหนด   
 
สัญญาจา้งงานยงัระบุสิทธิของแรงงานประมง เช่น กาํหนดใหค้นงานมีสิทธิไดค้่าแรงขนัตาํ 
มีการระบุเวลาพกัขนัตาํต่อวนัและต่อสัปดาห์ และระบุความรับผิดชอบของนายจา้งในแง่การจดัเตรียมอาหารทีเพียงพอ 
นาํดืมสะอาด หอ้งส้วม ยารักษาโรค เวชภณัฑ ์และอุปกรณ์เพือความปลอดภยั 
สัญญาจา้งงานระบุใหน้ายจา้งตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบก่อนทาํงานเกียวกบัสภาพการทาํงานในเรือ 
และใหค้าํแนะนาํเกียวกบัการใชเ้ครืองมือประมง ทงัยงักาํหนดใหค้นงานมีสิทธิทีจะสือสารกบัครอบครัวหรือเจา้หนา้ทีของรัฐ 
และนายจา้งตอ้งดูแลใหค้นงานเขา้ถึงอุปกรณ์การสือสาร  
 
ตวัแทนอุตสาหกรรมทุกคนทีใหส้ัมภาษณ์ฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ แรงงานประมง % ไดเ้ซ็นสัญญาจา้งงาน 
แมเ้จา้ของเรือจะยอมรับวา่ พวกเขามอบหมายหนา้ทีเหล่านีใหเ้ป็นของนายหนา้168 
 
แต่คนงานส่วนใหญ่ทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ พวกเขาไม่เคยไดรั้บสัญญาอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทีอธิบายถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขทีสาํคญัเกียวกบัการจา้งงาน ตามทีกาํหนดในกฎหมาย โดยคร่าว ๆ 
มีแรงงานประมงหนึงในสามทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชแ์ละบอกวา่ จาํไดว้า่เคยเซ็นชือในเอกสารทีเขียนเป็นสองภาษา 
แต่ไม่รู้วา่เป็นเอกสารอะไร และไม่ไดรั้บแจง้วา่มีเนือหาอยา่งไร169 “เรามี [สัญญาจา้งงานทีลงนามแลว้]” 
แรงงานประมงชาวพม่าคนหนึงบอก “แต่เราไม่รู้ [วา่ขา้งในมีเนือหาอยา่งไร] นายจา้งไม่เคยบอกใหเ้รารู้”170 
                                                           
165 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.   
166 สญัญาจ้างในงานประมงทะเล แบบ ปม.1 
167 โปรดด ูภาคผนวก IV 
168 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนลากหลายคน, แมก่ลอง, จงัหวดัสมทุรสงคราม,  กนัยายน 2559 
169 คนงานบางส่วนไมเ่หน็คณุคา่ของสญัญาจ้างงาน โดยเน้นความสําคญัของสิงทีพวกเขาเรียกวา่ “การไว้ใจนายจ้าง” 
และอ้างวา่หวัหน้าคนงานชีแจงด้วยคําพดูให้ทราบทกุอย่างเกียวกบัสิงทีต้องทราบ 
170 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าสีคนทีทํางานในเรืออวนลากและเรือคราด ท่าเรือคลองดา่น, สมทุรปราการ,  สิงหาคม 2559 
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แรงงานประมงจาํนวนมากบอกวา่ พวกเขาเซ็นชือในเอกสารตอนขอบตัรชมพเูท่านนั 
โดยมกัไปเซ็นทีศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ พวกเขาบอกวา่ ตอ้งเซ็นชือในเอกสารหลายชินในช่วงทีขึนทะเบียน 
โดยจะมีคนบอกใหเ้ซ็นทุกอยา่งและไม่ใหเ้วลาในการอ่านหรือทบทวนเนือหา 
ส่วนนายจา้งและนายหนา้บางคนอาจหลอกใหค้นงานเซ็นชือในสญัญาจา้งงาน 
โดยอา้งวา่เป็นแบบฟอร์มการขอใบอนุญาตทาํงาน แรงงานขา้มชาติยงัใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
พวกเขาไม่ไดรั้บฟังคาํชีแจงจากปากของนายจา้งหรือเจา้หนา้ทีของรัฐ เกียวกบัเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญัเลย 
ประมาณครึงหนึงในการสัมภาษณ์ของฮิวแมนไรทว์อทช ์เราพบวา่คนงานบอกวา่ไม่ไดรั้บแจง้หรือไดรั้บแจง้ขอ้มูลผดิ ๆ 
เกียวกบัเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญั 
ส่งผลใหน้ายจา้งสามารถและไดล้ะเมิดเงือนไขของสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยไม่ตอ้งรับผดิ 
ส่วนแรงงานประมงกแ็ทบไม่มีโอกาสทีจะขอใหต้รวจสอบกรณีทีเกิดการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิแรงงานและแรงงานบงัคบัระหว่
างทีอยูบ่นเรือ  
 
ลิม โสขนาเดินทางมาทีเมืองไทยเมือปี  เพือมาอยูก่บัญาติ เขาพกัอยูก่บัภรรยาทีจงัหวดัจนัทบุรี 
และไดท้าํงานในเรืออวนลากกุง้ โดยไดรั้บค่าตอบแทนตาํกวา่ค่าแรงขนัตาํ 
นายจา้งของเขาละเมิดกฎหมายแรงงานโดยการยดึสองในสามของเงินเดือนของเขาไวเ้ป็นเวลาสองปี 
และจ่ายส่วนทีเหลือใหแ้บบเหมาจ่าย ลิม โสขนาและแรงงานประมงคนอืนในเรือเชือวา่ พวกเขาไดเ้ซ็นชือในสัญญาจา้งงาน 
แต่กไ็ม่แน่ใจ พวกเขาบอกวา่นายจา้งเป็นคนเกบ็เอกสารเหล่านนัไว ้
และพวกเขาคิดวา่อาจจะไดเ้ซ็นชือในเอกสารหลายชินรวมทงัสัญญาจา้งงาน ตอนไปทาํเรืองขอบตัรชมพู 
แต่เนืองจากนายจา้งไม่เปิดโอกาสใหลิ้ม โสขนาอ่านเนือหาในสัญญา เขาจึงตรวจสอบไม่ไดว้า่ไดรั้บค่าแรงถูกตอ้ง 
หรือไม่ไดอ้่านเนือหาของสัญญามาตรฐานเกียวกบัหนา้ทีของนายจา้งทีจะตอ้งจ่ายค่าแรงใหค้นงานตามค่าแรงขนัตาํ171 
เนืองจากไม่สามารถเอาเรืองกบันายจา้งของเขาได ้ลิม โสขนาจึงยอมรับเงินเพียง ,  บาทสาํหรับการทาํงาน  วนัต่อเดือน172 
 
การตรวจสัญญาจา้งงานเป็นส่วนหนึงของกรอบควบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
และเจา้ของเรือจะตอ้งและตอ้งสามารถแสดงสัญญาจา้งงานของคนงานแต่ละคนได ้เมือเรือออกหรือเขา้ทีท่าเทียบเรือ 
เจา้หนา้ทีอาวโุสทีกสร.จงัหวดัหลายคนซึงใหส้ัมภาษณ์ฮิวแมนไรทว์อทช ์เห็นดว้ยวา่แรงงานประมงทงั 100% 
ไดเ้ซ็นชือในสัญญาจา้งงาน พวกเขาเชือมนัในคาํกล่าวอา้งของอุตสาหกรรมประมง 

                                                           
171 ในวนัที  มกราคม 2560, ประเทศไทยได้ปรับคา่แรงขนัตําเพิมขนึ 5-10 บาท ใน  จงัหวดั โดยในแปดจงัหวดัยงัคงกําหนดคา่แรงที  บาทตอ่วนั “Daily 
Minimum Wage Rates in Thailand to Increase from January 1, 2017”, https://www.aseanbriefing.com/news/2016/12/02/daily-minimum-wage-
thailand-increase-january-1-2017.html (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560) รัฐบาลไทยอยู่ระหวา่งปรับอตัราคา่จ้างขนัตําสําหรับปี  
โดยอาจให้มีการปรับสงูถงึ  บาทตอ่วนั แตท่งันียงัไม่มีการจําแนกอตัราการปรับเพิมซงึแตกต่างกนัไปในแตล่ะพืนที ไทยพีบีเอส “Minimum Wage Hike Likely 
this Month”, 5 มกราคม 2561, http://englishnews.thaipbs.or.th/minimum-wage-hike-likely-month/  (เข้าถงึเมือ  มกราคม ) 
172 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานกมัพชูาสีคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
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โดยบอกวา่คนงานน่าจะเขา้ใจขอ้กาํหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญาจา้งงาน “เพราะพวกเขาลงชือไปเรียบร้อยแลว้นี” 
และคนงานทุกคนต่างกมี็สาํเนาสัญญาจา้งงานเป็นของตนเอง173 
 
อยา่งไรกดี็ ทงัตวัแทนอุตสาหกรรมและเจา้หนา้ทีกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานยอมรับวา่ 
คนงานมกัไม่มีสาํเนาสัญญาจา้งงานอยูก่บัตวัเอง แต่ไตก๋้งเป็นคนเกบ็ไว ้
(และแสดงใหเ้จา้หนา้ทีดูระหวา่งการตรวจเพือควบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมง)174 
ไม่มีคนงานรายใดทีใหส้ัมภาษณ์ฮิวแมนไรทว์อทชที์บอกวา่ มีสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยูใ่นมือตวัเอง 
 
เจา้หนา้ทีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นพยานระหวา่งการลงนามในสัญญาจา้งงาน เจา้หนา้ทีของรัฐใหข้อ้มูลวา่ 
ผูที้เป็นพยานจะเป็นตวัแทนนายจา้ง175 เจา้หนา้ทีกกจ.ในจงัหวดัหนึง 
ยอมรับวา่เจา้หนา้ทีจะยอมรับสัญญาจา้งงานโดยไม่จาํเป็นตอ้งมีการลงชือของพยานหนึงหรือสองคน176 หมายถึงวา่ 
การลงชือของพยานไม่ไดเ้ป็นหลกัประกนัวา่ คนงานรู้หรือเขา้ใจวา่กาํลงัลงนามในสัญญาซึงมีขอ้กาํหนดและเงือนไข 
ซึงผกูพนักบันายจา้ง 
 
แมว้า่การสัมภาษณ์คนงานของฮิวแมนไรทว์อทชจ์ะชีวา่ 
แรงงานประมงจาํนวนมากตอ้งลงชือในสัญญาจา้งงานทีศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ 
โดยไม่เขา้ใจเนือหาในระหวา่งการขึนทะเบียนขอบตัรชมพู แต่เจา้หนา้ทีกกจ.บางส่วนอา้งวา่ 
สัญญาจา้งงานทงัหมดมีการลงนามก่อนทีคนงานจะไปถึงศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ177 เจา้หนา้ทีกกจ.ในหลายจงัหวดับอกวา่ 
ทีศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ ไม่มีแนวปฏิบติัทีเป็นมาตรฐานชดัเจนเกียวกบัสัญญาจา้งงาน 
และการพิจารณาวา่แรงงานต่างดา้วเขา้ใจเงือนไขการจา้งงานในสัญญาจา้งงาน 
หรือเขา้ใจสิทธิตามกฎหมายแรงงานของตนเองหรือไม่178  เจา้หนา้ทีกกจ.คนหนึงบอกวา่ ไม่จาํเป็นตอ้งไปทาํอะไรแบบนนั 
เพราะนายจา้งไดอ้ธิบายสิงต่าง ๆ ใหค้นงานทราบแลว้ตงัแต่ช่วงทีเดินทางมาถึงศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ179  
 

                                                           
173 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
174 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนครอบปันไฟ, บ้านปากนําแขมหน,ู จนัทบรีุ,  พฤศจิกายน 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ 
ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
175 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
176 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
177 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
178 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
179 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  สิงหาคม 2559 
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ระบบของรัฐบาลไทยไม่ไดส้นใจวา่ แรงงานประมงมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัสัญญาจา้งงานหรือไม่ 
ซึงตรงกนัขา้มอยา่งสินเชิงกบัขอ้กาํหนดทีเขม้งวดทีไตก๋้งตอ้งนาํสัญญาจา้งงานมาแสดงใหเ้จา้หนา้ทีทีตรวจการเขา้ออกของเรือ
ทุกครังทีเรือออกหรือเขา้ท่าเทียบเรือ 
 
เกียวกบัขอ้คน้พบเบืองตน้ของฮิวแมนไรทว์อทชต่์อสัญญาจา้งงาน เจา้หนา้ทีอาวโุสของกสร.จงัหวดัคนหนึงยอมรับวา่ 
เงือนไขการจา้งงานในภาคประมงในทางปฏิบติัน่าจะสอดคลอ้งกบัรายละเอียดในสัญญาจา้งงาน และเอกสารเหล่านนัเป็นแค่ 
“เศษขยะ” ทีถูกออกแบบมาเพือใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดตามกฎหมายเท่านนั180  
 

ชัวโมงการทาํงานทยีาวนาน 
ไตก๋้งและเจา้ของเรือยงัไม่ไดป้รับรูปแบบการทาํงาน 
และการปฏิบติัในทะเลใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดวา่ดว้ยเวลาพกัตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2557 
เป็นเหตุใหแ้รงงานประมงตอ้งทาํงานต่อเนืองเป็นเวลาอนัยาวนานหลายชวัโมง และแมว้า่คนงานส่วนใหญ่ใหข้อ้มูลวา่ 
ตนเองตอ้งทาํงานอยา่งต่อเนืองเป็นระบบเกินกวา่เวลาทีกาํหนดไวใ้นกฎหมายของประเทศ 
แต่งานเหล่านีกไ็ม่ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย และไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์เนืองจากการทาํงานล่วงเวลา181 
 
ส่งผลใหแ้รงงานประมงจาํนวนมาก รวมทงัจนัเนียนอ่อง คนงานหนุ่มจากพม่าในพงังา ซึงทาํงานในเรืออวนลอ้ม 
ตอ้งทาํงานเป็นระยะเวลาทีทา้ทายต่อความสามารถของมนุษย ์เพือแลกกบัค่าแรงขนัตาํ หรือนอ้ยกวา่ดว้ยซาํ182  
 
จนัเนียนอ่องใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ เขาตอ้งออกทะเล  วนัต่อเดือน 
และยงัตอ้งใชเ้วลาอีกสามวนัทาํงานใหก้บันายจา้งของเขาทีท่าเทียบเรือ เขามกัเริมทาํงานตอนบ่ายสอง 
ช่วงทีลูกเรือเตรียมตวัก่อนจะออกจากฝัง เรือประมงจะออกหาปลาตอนกลางคืน 
และมกักลบัมาตอนประมาณเจด็หรือแปดโมงเชา้ ซึงเขาตอ้งช่วยขนถ่ายปลาออกมา 
และทาํความสะอาดดาดฟ้าของเรือก่อนจะไปนอน เป็นเหตุใหเ้ขามกัตอ้งทาํงานนานถึง  ชวัโมงต่อวนั183 
 

                                                           
180 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
181 ตามมาตรา 3 ของกฎกระทรวง พ.ศ.2557 คา่ทํางานล่วงเวลาตามมาตรา 24 ของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ไมมี่ผลบงัคบัใช้ตอ่งานในภาคประมง  
182 กรณีทีชวัโมงการทํางานยาวนานเกินกวา่ทีจํากดัไว้ในกฎหมายระดบัชาติ และคนงานได้รับเพียงค่าแรงขนัตําหรือน้อยกวา่นนั 
ถือได้ว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ เสียหายจากแรงงานบงัคบั โปรดด ูองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
รายงานของคณะกรรมการผู้ ชํานาญการวา่ด้วยการบงัคบัใช้อนสุญัญาและข้อเสนอแนะ (ข้อ ,  และ  ของธรรมนญู), รายงาน III (Part 1B) 
การสํารวจทวัไปเกียวกบัอนสุญัญาฉบบัที 29 วา่ด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบงัคบั พ.ศ.2473 และอนสุญัญาฉบบัที  ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั 
พ.ศ.  ทีประชมุองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ สมยัประชมุที 96, 2550 น. 71-72 
183 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 10 คนจากเรืออวนล้อม, บ้านนําเค็ม, พงังา,  มีนาคม 2559 
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ตามมาตรา 5 ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 แรงงานประมงตอ้งมีเวลาพกัไม่นอ้ยกวา่ 10 ชวัโมงทุกการทาํงาน  ชวัโมง 
หรือไม่นอ้ยกวา่  ชวัโมงทุกการทาํงานเจด็วนั184 เวลาพกัขนัตาํตามทีกาํหนดในมาตรา 5 เป็นขอ้กาํหนดทีนาํมาจากขอ้ 14(1) 
ของอนุสัญญา ILO วา่ดว้ยงานในภาคการประมง 2550 (ฉบบัที 188)  
 
อยา่งไรกดี็ กรณีแรงงานประมงทาํงานนานกวา่ 14 ชวัโมงต่อวนั ซึงถือวา่ละเมิดขอ้กาํหนดเวลาพกัขนัตาํ 
เป็นสิงทีเกิดขึนทวัไปสาํหรับบรรดาคนงานทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทช ์ซึงบอกวา่ “พวกเขาตอ้งทาํงานโดยเฉลียเกือบ 
16 ชวัโมงต่อวนั185 จายตุนอ่องลวิน คนงานในเรืออวนลอ้มในภูเกต็บอก  
 

ความจริงเราไม่ไดมี้เวลาพกัมากสักเท่าไร เช่น เราออกจากท่าเทียบเรือตอนหกโมงเชา้ ตอ้งไปวางอวนเพือจบัปลา 
จากนนักล็ากอวนขึนมาพร้อมกบัปลา เราตอ้งทาํแบบนีเป็นประจาํจนถึงกลางดึก ขึนอยูก่บัจาํนวนปลาทีเราจบัได ้
กวา่เราจะไดก้ลบัมาทีท่าเทียบเรืออีกครังกเ็ป็นเชา้วนัรุ่งขึน ทาํใหเ้ราแทบไม่มีเวลาพกั 
เพราะหลงัจากนนัเรากต็อ้งเริมขนถ่ายปลาออกจากเรืออีก186 

 
ความแตกต่างของเครืองมือประมงประเภทต่าง ๆ และวธีิทาํประมง ขนาดของเรือและลูกเรือ 
และการใชเ้ครืองยนตก์ลไกในเรือทีแตกต่างกนั เป็นตวักาํหนดความเขม้ขน้ของการทาํงานและชวัโมงการทาํงานในเรือ 
ชวัโมงการทาํงานสาํหรับแรงงานประมงจะขึนอยูก่บัปริมาณของสัตวน์าํทีจบัได ้
และขึนอยูก่บัวา่มีงานทีเกิดขึนเป็นพิเศษหรือไม่ (เช่น การซ่อมอวนหรือการขนถ่ายปลาออกจากเรือ) 
ซึงแตกต่างกนัไปในแต่ละวนั 
 
แมว้า่การจบัสัตวน์าํไดม้ากจะเพิมชวัโมงการทาํงานในเรือบางลาํ เนืองจากตอ้งใชเ้วลามากขึนในการลากอวน คดัแยกปลา 
และจดัเกบ็ปลา แต่กรณีทีจบัไดน้อ้ยกอ็าจส่งผลใหช้วัโมงการทาํงานยาวนานได ้ยกตวัอยา่งเช่น มินเฮงเต 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าอธิบายกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ แรงงานชายในเรืออวนลากทีเขาทาํงาน 
ถูกกดดนัตลอดเวลาใหต้อ้งจบัสัตวน์าํไดม้ากขึน กรณีทีจบัมาไดน้อ้ย 
เพราะไตก๋้งจะแบ่งค่าแรงส่วนหนึงเป็นเปอร์เซ็นตข์องมูลค่าสัตวน์าํทีจบัได ้“พวกเขาไม่สนใจวา่คุณตอ้งทาํงานหนกัแค่ไหน” 
มินเฮงเตกล่าว “ถึงคุณจะทาํงานจนตาย เขากแ็ค่โยนศพคุณลงในทะเล”187 
 

                                                           
184 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.  ข้อ 5   
185 เป็นค่าเฉลียของตวัเลข 39 ตวัตามข้อมลูทีฮิวแมนไรท์วอทช์ โดยถือเป็นชวัโมงการทํางานทีเข้มข้น (มธัยฐาน=16, ฐานนิยม=15). 
ไมส่ะท้อนค่าเฉลียของชวัโมงการทํางานของคนงานทงัในอดีตและปัจจบุนัทงั 248 คนทีให้สมัภาษณ์กบัฮิวแมนไรท์วอทช์   
186 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่า 12 คนในเรืออวนล้อมและอวนครอบ ท่าเทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  มีนาคม 2559 
187 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
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จาํนวนชวัโมงการทาํงานของลูกเรือจึงขึนอยูก่บัแรงจูงใจดา้นค่าตอบแทนและการมีงานทาํ 
ซึงขึนอยูก่บัวา่คนงานสามารถจบัปลาไดถึ้งโควตาทีกาํหนดหรือไม่ รวมทงัยงัขึนอยูก่บัอารมณ์ของไตก๋้งดว้ย188 หาน ลิน หม่อง 
ผูเ้สียหายจากแรงงานบงัคบัชาวพม่าบอกวา่ 
 
ในวนัปรกติ เราอาจมีเวลาพกัอยูบ่า้ง แต่กขึ็นอยูก่บัจาํนวนปลาและไตก๋้งเอง เพราะไตก๋้งจะรู้สึกเครียดถา้จบัปลาไดไ้ม่มากพอ 
บางครังพวกเราตอ้งวางและลากอวนตลอดเวลาต่อเนืองกนั จนแทบไม่มีเวลาแมแ้ต่จะจิบกาแฟสักแกว้189 
 
ความแตกต่างของเรือประเภทต่าง ๆ เป็นตวักาํหนดจาํนวนชวัโมงการทาํงานทีแตกต่างกนัดว้ย 
แมว้า่เราอาจไม่สามารถเปรียบเทียบไดช้ดัเจนจากขอ้มูลทีมีอยู ่
เนืองจากมีหลายปัจจยัทีอาจส่งผลกระทบต่อการคาดการณ์ชวัโมงการทาํงานในแต่ละวนัของคนงาน190 
รวมทงัยงัมีความแตกต่างกนัอยา่งมาก ระหวา่งสิงทีแรงงานประมงถือวา่เป็นการทาํงานกบักิจกรรมอยา่งอืน เช่น 
การซ่อมอวนและการบาํรุงรักษาเรือโดยทวัไป รวมทงัการทาํงานตามสัง 
ซึงแรงงานประมงมกัไม่เอาเวลาเหล่านีเขา้มารวมในชวัโมงการทาํงาน  
 

ชัวโมงการทํางานบนเรือประมงประเภทต่าง  ๆ
 
ต่อไปนีเป็นขอ้สรุปจากขอ้คน้พบของฮิวแมนไรทว์อทชเ์กียวกบัชวัโมงการทาํงานในเรือประมง 
ทีใชเ้ครืองมือประมงสามประเภทใหญ่ ๆ191 
 
เรืออวนลาก 
แรงงานประมงในเรืออวนลากตอ้งอยูใ่นทะเลนานสุด โดยตอ้งออกเรือเจด็วนัหรือเป็นเวลาหลายเดือนในแต่ละครัง 
เรืออวนลากส่วนใหญ่มีลูกเรือไม่มากนกัระหวา่ง -  คน การทาํงานในเรืออวนลากอาจแบ่งไดเ้ป็น -  กะ 
แต่ละกะใชเ้วลาประมาณ -  ชวัโมง ทงัการวางอวนลาก และตอ้งใชเ้วลาอีกหลายชวัโมงเพือคดัแยกปลา แพก็ใส่กล่อง 

                                                           
188 ความต้องการของไต้ก๋งให้ลกูเรือทํางานหนกัขนึ เป็นหนึงในเหตลุสําคญัของการใช้ความรุนแรงของไต้ก๋งและลกูเรืออาวโุสคนอืนต่อลกูเรือ โปรดด ูข้อ III, 
ความรุนแรง การข่มขู่ และการคกุคาม สําหรับรายละเอียดเพิมเติม 
189 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์หานลินหม่อง ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า, อ.เมือง, สมทุรสาคร,  ตลุาคม 2558 
190 ฮิวแมนไรท์วอทช์สอบถามแรงงานประมงเกียวกบัชวัโมงการทํางานในแตล่ะวนั รวมทงัชวัโมงการทํางานในช่วงทีงานเร่ง เมือเรือจบัปลาได้เป็นจํานวนมาก 
(หรือทีเรียกว่า “ช่วงทีงานเร่ง”) 
191 เราไม่มีผู้ ให้ข้อมลูซงึเคยทํางานในเรือจบัป ูหรืออวนลอย และเรือคราดมากเพียงพอ 
ทําให้ไมส่ามารถคาดการณ์เวลาในการทํางานของเรือประเภทเหลา่นีได้อย่างแม่นยํา เราได้ข้อมลูจากแรงงานเพียงห้าคนทีเคยทํางานในเรือเหลา่นี 
และพบวา่คนงานจากเรือสองลําต้องเผชิญกบัการละเมิดกฎกระทรวงพ.ศ.2557 รวมทงัในเรืออวนลอยและเรือคราดปลาหมกึ 
ผู้ให้ข้อมลูคนทีสามซงึทํางานในเรือจบัปใูห้ข้อมลูว่า ปรกติเขาต้องทํางาน 14 ชวัโมงตอ่วนั โปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ซินนองแลต็, 
คนงานต่างด้าวชาวพมา่ทีทํางานในเรือคราด, อ.เมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559; และฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ องึโซ, อ.ดอนสกั, 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559  
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และจดัเกบ็ในตูข้องเรือ การทาํงานเป็นกะเหล่านีวนเวยีนกนัไปตลอดทงัเชา้และกลางวนั รวมทงักลางคืน ขึนอยูก่บัปัจจยัต่าง 
ๆ คนงานอวนลากบางคนใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาตอ้งทาํงานเป็นกะต่อเนืองกนั  ชวัโมง โดยทาํงาน  ชวัโมงและพกั  ชวัโมง 
ยกตวัอยา่งเช่น 
 
คนงานอวนลากทงัในอดีตและปัจจุบนัซึงใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ พวกเขาตอ้งทาํงาน -  ชวัโมงต่อวนั เฉลีย 
18.4 ชวัโมงต่อวนัในช่วงทีงานเร่ง192  
 
ชวัโมงการทาํงานทีต่อเนืองยาวนานมกัสัมพนัธ์กบัสถานการณ์ของแรงงานบงัคบั 
กรณีทีอวนลากขาดตอ้งมีการใชแ้รงงานเขม้ขน้เพือการซ่อมแซม 
จึงมกัมีรายงานการทาํงานทีต่อเนืองยาวนานมากในเรืออวนลาก (เกินกวา่สามลาํทีใหส้ัมภาษณ์) 
มากกวา่เรือทีใชเ้ครืองมือประมงอยา่งอืน และมกัมีส่วนเกียวขอ้งกบัแรงงานบงัคบัหรือการซ่อมอวน193  
 
เรืออวนล้อม 
การทาํอวนลอ้มของไทยตอ้งใชแ้รงงานเขม้ขน้มาก โดยตอ้งใชค้นงาน 6-  คนขึนอยูก่บัขนาดของเรือและวธีิการวางอวน 
เรืออวนลอ้มมกัจอดทีท่าเทียบเรือประมาณ -  วนัต่อเดือน ส่วนใหญ่ในช่วงขา้งขึน 
แมว้า่เรือบางลาํอาจยงัคงออกหาปลาทุกช่วงเวลา เรืออวนลอ้มอาจออกหาปลาทงัช่วงกลางวนัหรือกลางคืน โดยมีการลงอวน 

-  ครังต่อ  ชวัโมง เรืออวนลอ้มอาจรอเป็นเวลาหลายชวัโมงกวา่จะลงอวนในช่วงทีฝงูเรือขนาดเลก็ทีติดไฟออกหาปลา 
แรงงานในเรือทาํงานเป็นกะอยา่งเขม้ขน้หลายกะ รวมทงัการวางอวน การลากอวน การคดัแยกปลา 
และการแพก็ปลาใส่กล่อง  
 
คนงานทงัในอดีตและปัจจุบนัในเรืออวนลอ้มใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ พวกเขาตอ้งทาํงาน 8-  ชวัโมงต่อวนั 
หรือเฉลีย 16.5 ชวัโมงต่อวนัในช่วงทีงานเร่ง194  
 
ในเรือบางลาํ หลงัจากการลากอวนและการพกัในกะใหญ่ คนงานจะเริมงานดว้ยการซ่อมอวน 
เจา้ของเรือบางลาํจะทาํการซ่อมแซมอวนทีท่าเทียบเรือ เมืออวนลอ้มทีอาจมีความยาวมากถึง .  กิโลเมตรไดรั้บความเสียหาย 
คนงานจะตอ้งทาํงานต่อเนืองกนัยาวนานมาก195 แรงงานประมงในอวนลอ้มไม่กีคนใหข้อ้มูลวา่ 
พวกเขาตอ้งทาํงานต่อเนืองกนัเป็นเวลาสองวนัในช่วงทีออกเรือเป็นเวลาหลายวนัหรือหลายสัปดาห์  
 

                                                           
192 เป็นค่าเฉลียของตวัเลข 15 ตวัตามข้อมลูทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้รับ ซงึถือเป็นชวัโมงการทํางานทีเข้มข้น (มธัยฐาน=18, ฐานนิยม=18) 
193 แม้ว่าอวนลากจะไม่ครอบคลมุพืนทีหรือมีความยาวเช่นเดียวกบัอวนประเภทอืน ( เช่น อวนล้อมหรืออวนลอย) 
แตเ่นืองจากเป็นอวนทีมกัใช้จบัปลาทีอยู่ด้านท้องนํา จงึมีความเสียงทีจะเกิดความเสียหายมากขนึ  
194 เป็นค่าเฉลียของตวัเลข 11 ตวัตามข้อมลูทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้รับ ซงึถือเป็นชวัโมงการทํางานทีเข้มข้น (มธัยฐาน=16, ฐานนิยม=23) 
195 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ซอวิน, ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่, ไมเ่ปิดเผยสถานที, 10 สิงหาคม 2559 
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เรืออวนครอบ 
เรืออวนครอบซึงจบัปลากะตกัและปลาหมึก มกัมีลูกเรือไม่ถึง  คน เรืออวนครอบมกัจอดทีท่าเทียบเรือประมาณ -  
วนัต่อเดือน โดยเฉพาะในช่วงขา้งขึน หรือในช่วงทีสภาพอากาศไม่ดี เรือจะออกหาปลาตอนกลางคืน 
มีการเปิดไฟทีติดอยูก่บัเสาในเรือเพือล่อปลา และอาจตอ้งรอนานถึง  ชวัโมงหลงัการวางอวน และบางครังตอ้งวางอวนถึง  
ครังในหนึงคืน  
 
สัตวน์าํทีจบัไดจ้ากเรืออวนครอบมกัเป็นปลาขนาดเลก็ ซึงจะถูกเกบ็ไวร้วมกนัในกล่องทีมีนาํแขง็ 
ทาํใหไ้ม่ตอ้งเสียเวลาในการคดัแยก ต่างจากเรืออวนลากหรือเรืออวนลอ้ม 
 
คนงานทงัในอดีตและปัจจุบนัในเรืออวนครอบบอกวา่ พวกเขาตอ้งทาํงาน -15 ชวัโมงต่อวนั เฉลีย 11.5 
ชวัโมงในช่วงทีงานเร่ง196 อยา่งไรกดี็ 
ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่ไม่รวมเวลาทีตอ้งใชซ่้อมอวนและการขนถ่ายปลาออกจากเรือเขา้ไปในชวัโมงการทาํงาน197  

 
ระเบียบของรัฐบาลกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งกรอกขอ้มูลเวลาพกัสาํหรับแรงงานประมงใน “แบบปม. ” ในการออกเรือแต่ละครัง 
ลูกเรือประมงแต่ละคนตอ้งลงเวลาพกัในแต่ละวนัตามแบบปม.  สาํหรับการออกเรือแต่ละครัง 
จากนนัจึงมีการส่งขอ้มูลเหล่านีใหก้บัเจา้พนกังานผูต้รวจของกสร. แบบฟอร์มทีฮิวแมนไรทว์อทชเ์ห็นในระหวา่งการทาํวจิยั 
มกักาํหนดเวลาพกัเป็นรายชวัโมงทีแน่นอน โดยมีการพิมพข์อ้มูลไวล่้วงหนา้เพือใหค้นงานแค่เซ็นชือ 
แทนทีจะเป็นการกรอกขอ้มูลในแต่ละวนัระหวา่งการออกเรือ 
 
เจา้หนา้ทีอาวโุสของกสร.ในจงัหวดัหนึงบอกวา่ 
พวกเขาไดส้อบถามเกียวกบัชวัโมงการทาํงานของแรงงานประมงในช่วงการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
ซึงเป็นขอ้อา้งทีน่าสงสัย เนืองจากเจา้พนกังานผูต้รวจอา้งวา่ 
ชวัโมงการทาํงานและเวลาพกัของคนงานเป็นเวลาทีตายตวัและไม่แตกต่างกนัตามประเภทของเครืองมือประมง198 
เจา้พนกังานผูต้รวจของ กสร.คนหนึงในอีกจงัหวดัหนึงบอกวา่ พวกเขารับฟังแต่ 
“สิงทีนายจา้งหรือไตก๋้งบอกเกียวกบัชวัโมงการทาํงาน”199 เจา้พนกังานผูต้รวจของกสร.บางคนใหข้อ้มูลวา่ 
มีการตรวจขอ้มูลในแบบ ปม.2 เทียบกบัสมุดบนัทึกเวลาในการทาํประมง200 
                                                           
196 เป็นค่าเฉลียของตวัเลข  ตวัตามข้อมลูทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้รับ ซงึถือเป็นชวัโมงการทํางานทีเข้มข้น (มธัยฐาน=11, ฐานนิยม=10) 
197 ข้อมลูของพวกเขายงัไมร่วมเวลาทีพวกเขาใช้เพือจบัปลาของตวัเอง และนําไปขายให้กบันายจ้างเพือเป็นรายได้เสริม ซงึมกัเป็นสิงทีคนงานต้องทํา 
และอาจเป็นเรืองทีจําเป็นสําหรับคนงานในระบบการจ่ายคา่แรงบางประเภทในเรืออวนครอบ ยกตวัอย่างเช่น คนงานในเรือแบบนีอาจได้เงินเดือนตําเพียง 5,000 
บาท รายได้สว่นทีเหลือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากปริมาณสตัว์นําทีจบัได้ กรณีทีได้ปลาน้อย กรณีทีมีปริมาณการจบัสตัว์นําผนัผวนตามฤดกูาล 
หรือหากราคาสตัว์นําตกตํา ล้วนเป็นปัจจยัทีทําให้รายได้ลดลงอย่างมาก หรืออาจทําให้แรงงานไมไ่ด้รับเงินเพิมจากเงินเดือนทีได้รับเลย 
เป็นเหตใุห้คนงานต้องจบัปลาส่วนตวัเพือหารายได้เสริม  
198 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
199 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
200 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
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ซึงใหร้ายละเอียดวา่มีการลากอวนขึนบนเรือช่วงใดบา้ง 
แมใ้นงานวิจยัของหน่วยงานอืนจะพบวา่ขอ้มูลในสมุดบนัทึกเวลาเหล่านีไม่น่าเชือถือ และอาจมีการรายงานผดิพลาดกต็าม201 
 
เนืองจากไม่มีการกาํหนดช่วงเวลาพกัทีชดัเจน ส่งผลใหเ้กิดความเหนือยลา้และเพิมความเสียงทีจะเกิดอุบติัเหตุ 
คนงานเรืออวนลากและเรืออวนลอ้มใหข้อ้มูลวา่ แรงงานประมงเป็นลมในช่วงทีทาํงานเร่ง “มนัเหมือนการทรมาน” ซินมินเตด๊ 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยที์ไดรั้บการช่วยเหลือจากเรืออวนลากคู่บอก “ครังหนึงผมเหนือยมากจนลม้ตกออกจากเรือ 
แต่พวกเขากล็ากตวัผมขึนมาทาํงานอีก”202 
 
ดา้นทา้ยของแบบ ปม.2 มีขอ้ความทีตรงกบัขอ้ความในขอ้ 21(4) ของ Working Time Directive (2003/88/EC) 
ของสหภาพยโุรปทีวา่ “ชวัโมงการพกัแบ่งไดไ้ม่เกินสองช่วง โดยหนึงในสองช่วงตอ้งนานอยา่งนอ้ยหกชวัโมง 
และตอ้งมีระยะห่างระหวา่งสองช่วงเวลาพกัไม่เกินสิบสีชวัโมง”203  
 
แมจ้ะมีการคดัลอกขอ้กาํหนดเช่นนีมาอยูใ่นแบบฟอร์มของรัฐบาลไทย 
แต่การกาํหนดช่วงเวลาพกัดงักล่าวกไ็ม่ปรากฏในกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 
แรงงานประมงจาํนวนมากทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ ไม่มีช่วงเวลาพกัทีแบ่งตามทีกาํหนดในแบบ ปม.2. 
การทาํงานเป็นกะต่อเนืองกนัในเรืออวนลากเป็นเรืองทีน่ากงัวลอยา่งยงิ เนืองจากมีกรณีทีแรงงานประมงรายงานวา่ ตอ้งทาํงาน 

 ชวัโมง จากนนัจะไดพ้กั  หรือ  ชวัโมง ทาํแบบนีติดต่อกนัเป็นเวลานาน204 ในทางปฏิบติัแลว้ 
เราแทบจะไม่สามารถจาํแนกและตรวจสอบชวัโมงการทาํงานและเวลาพกัทีแทจ้ริงในเรือประมงได ้
ทงันีเพราะอาจมีการเปลียนแปลงไปในแต่ละวนั และอาจไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัอืน เช่น ฤดูกาล ขอ้จาํกดัทางเทคนิค 
จาํนวนลูกเรือ และสถานทีทาํประมง205 
 
การทาํงานประมงโดยพืนฐานแลว้มีความไม่แน่นอน ระเบียบปฏิบติัจึงตอ้งมีความยดืหยุน่ 
ซึงเปิดโอกาสใหน้ายจา้งสามารถละเมิดขอ้จาํกดัของชวัโมงการทาํงานไดห้ากจาํเป็น 

                                                           
201 Greenpeace Southeast Asia, Turn the Tide: Human rights abuses and illegal fishing in Thailand’s overseas fishing industry, (กรุงเทพฯ: 
Greenpeace Southeast Asia 2559), น. 66 
202 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่เก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
203 แบบจดัเวลาพกัในงานประมงทะเล แบบ ปม. 2 
204 ยกตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพมา่สีคนทีทํางานในเรืออวนลาก, ทา่เรือคลองด่าน, สมทุรปราการ,  สิงหาคม 2559 
205 ในปี 2554, คณะกรรมาธิการยโุรปเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบติังานของรัฐเกียวกบัข้อกําหนดตอ่แรงงานประมงใน Working Time Directive 
(2003/88/EC) ซงึเป็นไปตามข้อ 14(1) ของอนสุญัญาวา่ด้วยงานในภาคการประมง, 2550 (ฉบบัที 188) โดยมีข้อสงัเกตว่าประเทศยโุรปสามประเทศ 
“เน้นให้เห็นปัญหาในทางปฏิบติัของการคาดการณ์และตรวจสอบชวัโมงการทํางานทีแท้จริงในเรือ 
รวมทงัความเป็นไปได้ทีจะหลีกเลียงการปฏิบติัตามข้อกําหนดทีจํากดัเวลาของการทํางาน” ประเทศยโุรปอีกประเทศหนงึยงัตงัข้อสงัเกตว่า 
อาจมีการละเมิดการจํากดัชวัโมงการทํางานได้ในทางปฏิบติั โปรดด ูคณะกรรมาธิการยโุรป 
การทบทวนการดําเนินงานและข้อกําหนดเกียวกบัคนงานในเรือประมงทะเลตาม Directive 2003/88/EC, (บรัสเซลส์: คณะกรรมาธิการยโุรป, 2554), น. 4-5  
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โดยทีตอ้งประกนัวา่แรงงานประมงจะไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมตามขอ้ 5 ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 
รวมทงัทีกาํหนดวา่ 
 

ในกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น นายจา้งอาจใหลู้กจา้งทาํงานในเวลาพกัไดโ้ดยตอ้งจดัใหมี้เวลาพกัชดเชยโดยเร็ว 
และใหจ้ดัทาํหลกัฐานเวลาพกัไว2้06  
 

อยา่งไรกดี็ ขอ้ 5 ไม่ครอบคลุมเนือหาสาํคญัของอนุสัญญาวา่ดว้ยงานในภาคการประมง พ.ศ.  (ฉบบัที 188) ที  
“สามารถอนุญาตโดยมีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้จาํกดั ใหท้าํการยกเวน้ [การจาํกดัชวัโมงการทาํงานได]้”207 กฎกระทรวง พ.ศ. 
2557 ไม่ไดป้ระกนัวา่ขอ้ยกเวน้นีเป็นเรืองชวัคราว และใหท้าํไดโ้ดยมีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้จาํกดั 
โดยไม่มีการกาํหนดเงือนไขหรือขอ้จาํกดัทางกฎหมาย เพือป้องกนัไม่ใหน้ายจา้งบงัคบัใหแ้รงงานประมงตอ้งทาํงานเพิมเติม208 
 

ระบบการจ่ายค่าแรงทเีอารัดเอาเปรียบ 
ตน้ทุนค่าแรงในเรือประมงไทยเป็นตน้ทุนอนัดบัสอง รองจากค่าใชจ่้ายดา้นเชือเพลิง 
และถือเป็นหนึงในสามของตน้ทุนการทาํประมงหลกัของไทย209 เจา้ของเรือทีไร้คุณธรรมจะหาทางลดตน้ทุนค่าแรง 
โดยการเลือกใชเ้งือนไขการจา้งงานและสภาพการทาํงานทีผดิกฎหมาย 
และแรงงานประมงทีเป็นเหยอืการคา้มนุษยแ์ละการใชแ้รงงานบงัคบั  
 
ระบบการจ่ายค่าแรงทีผดิกฎหมายซึงรวมถึงการยดึค่าแรงของคนงาน 
เป็นสิงทีมกัถูกนาํมาใชเ้พือควบคุมแรงงานประมงและบงัคบัใหพ้วกเขาทาํงานต่อไป แรงงานประมงใหข้อ้มูลวา่ 
นายจา้งไดย้ดึค่าจา้งบางส่วนหรือทงัหมดเอาไว ้และจะจ่ายใหต่้อเมือหมดสัญญาหรือหลงัจากนนั 
และยนืยนัวา่นายจา้งใชว้ธีิปฏิบติัเช่นนีเพือบงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งอดทนทาํงานในสภาพทีเลวร้ายต่อไป  
 
แรงงานประมงบางส่วนบอกวา่ พวกเขาไดรั้บค่าแรงเฉพาะวนัทีออกเรือเท่านนั ไม่รวมวนัซึงทาํงานอยูที่ท่าเทียบเรือ 
วนัทีขนถ่ายปลาออกจากเรือ หรือวนัทีทาํงานอืน ๆ210 คนงานบอกวา่รู้สึกเหมือนถูกโกงค่าแรง 
จากรายไดที้หกัเปอร์เซ็นตจ์ากปลาทีขายได ้หรือการหกัค่าแรงอยา่งผิดกฎหมายเพือชาํระเงินทีไดรั้บมาล่วงหนา้ 

                                                           
206 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.  ข้อ  
207 อนสุญัญา ILO ฉบบัที  ว่าด้วยงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 รับรอง  มิถนุายน 2550 เจนีวา, 
ทีประชมุองค์การแรงงานระหวา่งประเทศสมยัประชมุที 96 ข้อ 14(2) 
208 หากไม่มีการคุ้มครองด้านกฎหมายทีเป็นผล แรงงานประมงจํานวนมากไม่มีทางเลือกแตต้่องทํางานต่อเนืองเป็นเวลาหลายชวัโมง 
พวกเขารู้สกึถกูบงัคบัให้ต้องทํางานตามคําสงั ไมเ่ช่นนนัจะถกูไลอ่อก จะถกูหกัค่าแรง จะถกูดดุ่า จะถกูทบุตี หรือถกูลงโทษด้วยรูปแบบตา่ง ๆ 
209 U. Tietze, Joel Prado and Jean-Michel Le Ry, Techno-economic performance of marine capture fisheries, FAO fisheries technical paper 
421, (กรุงโรม: องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ: 2544), บทที 2.3  
210 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, ปากนํา, ชมุพร,  กนัยายน 2559 
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หรือหกัจากเงินกู ้สินคา้และบริการอืน ๆ เจา้ของเรือ ไตก๋้ง และหวัหนา้คนงานใชย้ทุธวธีิต่าง ๆ 
เพือบงัคบัใหแ้รงงานประมงทาํงานเหมือนแรงงานขดัหนีและตอ้งอยูใ่นเรือต่อไป 
ทงัการคิดราคาสินคา้และบริการทีสูงกวา่ความเป็นจริง การคิดดอกเบียแพง ๆ 
และการไม่กาํหนดระยะเวลาการชาํระหนีอยา่งชดัเจน 
 
ในปี  จากการสาํรวจขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศในบรรดาแรงงานประมงเกือบ 500 คนในประเทศไทยพบวา่ 
พวกเขามีรายไดโ้ดยเฉลียต่อเดือนไม่ถึง 6,500 บาท โดยแรงงานขา้มชาติจะมีรายไดไ้ม่ถึงครึงหนึงของแรงงานไทย211 
นบัแต่การสาํรวจครังนนัซึงยงัพบวา่ กวา่ครึงหนึงของแรงงานขา้มชาติมีรายไดไ้ม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน 
จึงมีการออกกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 เพือกาํหนดใหมี้การจ่ายค่าแรงขนัตาํกบัแรงงานประมง212  
 
ในบางกรณี การปฏิรูปกฎหมายเช่นนีมีส่วนช่วยเพิมค่าแรงอยา่งมาก ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่บางกรณีมีการขึนเงินเดือนเกือบ 
50% นบัแต่กฎกระทรวงใหม่มีผลบงัคบัใช2้13 หากแรงงานประมงไดรั้บเงินค่าล่วงเวลาสอดคลอ้งตามขอ้กาํหนด 
เช่นเดียวกบัคนงานในอุตสาหกรรมอืนตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
คนงานประมงจะตอ้งไดรั้บค่าแรงมากกวา่นีอีก แต่มนัไม่ไดเ้ป็นภาพทีชดัเจนทงัหมด 
เนืองจากตวัแทนอุตสาหกรรมและเจา้หนา้ทีกสร.บางส่วนบอกวา่ 
อตัราค่าแรงมกัจะสูงกวา่ค่าแรงตามขอ้มูลทีไดจ้ากแรงงานประมง214  
 
จอโม ตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมงไทยเมืออายไุด ้16 ปี ตอนอาย ุ  ปีเขามีรายไดต่้อเดือน 4,500 
บาทเมือไปทาํงานในเรืออีกลาํหนึง แต่ในปี  หวัหนา้คนงานของเขาซึงทาํหนา้ที “เกบ็รักษา” ค่าแรงของเขาเอาไว ้
ไดห้ลบหนีไปพร้อมกบัเงิน 17,000 บาท ซึงเป็นเงินเดือนหกเดือนสาํหรับเขา จอโมหมดหวงัทีจะไดเ้งินคืนมา 
จากการทาํงานล่าสุดในเรืออวนลากอีกลาํหนึง จอโมไม่ไดเ้ซ็นชือหรือไม่ไดเ้ห็นสัญญาจา้งงาน แต่เขาตกลงกบัหวัหนา้คนงาน 
ยนิยอมรับค่าแรง ,  บาทต่อเดือน โดยจะมีการจ่ายแบบเหมาจ่ายหลงัการทาํงานหกเดือน จอโมไม่มีทางเลือกอยา่งอืน  
 
หวัหนา้คนงานใหจ้อโมยมืเงินเพือใชจ่้ายส่วนตวักอ้นหนึง โดยจะมีการหกัเงินออกจากค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
แต่หวัหนา้คนงานจะยอมใหลู้กเรือไปซือของทีร้านไดเ้มือจ่ายหนีเก่าก่อนแลว้ ถา้ยงัไม่จ่าย 
หวัหนา้คนงานกจ็ะซือของแลว้นาํขึนมาขายใหก้บัแรงงานประมง โดยบวกราคาเขา้ไป 

                                                           
211 สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ: 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2556), น. 53 
212 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. , ข้อ 4 (กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. , ข้อ 3) 
213 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
214 ยกตวัอย่างเช่น ตวัแทนหลายคนจากสมาคมประมงจงัหวดัอ้างวา่ ไมมี่แรงงานประมงคนไหนในจงัหวดัของเขาทีได้รับเงินคา่จ้างน้อยกว่า 10,000 
บาทต่อเดือน แตใ่นความเป็นจริงแล้ว เฉพาะลกูเรือหรือแรงงานประมงทีมีประสบการณ์และทํางานในเรือบางประเภท (อย่างเช่น  เรืออวนครอบ) 
หรือมีสญัญาการจ่ายคา่แรงบางอย่าง (เช่น การแบ่งเปอร์เซน็ต์) เทา่นนั ทีจะได้รับเงินค่าจ้าง 10,000 บาทตอ่เดือนหรือกว่านนั 
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หวัหนา้คนงานยงัขายของผิดกฎหมายอยา่งยาบา้ดว้ย215 โดยขายใหก้บัลูกเรือราคาเมด็ละ  บาท 
“เขาจะขายใหคุ้ณเท่าไรกไ็ดต้ามทีตอ้งการ” จอโมบอก “แต่จะมีการบวกเขา้ไปกบัหนีเดิมของเรา”216 

คนงานหลายคนเสพติดกบัยาเหล่านี รวมทงัจอโม ซึงอยูร่ะหวา่งการพยายามหยดุเสพ  
 
จอโมไม่สามารถบอกกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ ปัจจุบนัเขาเป็นหนีหวัหนา้คนงานคนใหม่เท่าไร 
หรือไม่อาจบอกไดว้า่เมือสัญญาจา้งงานสินสุด เขาจะไดรั้บเงินเท่าไร หวัหนา้คนงานเป็นผูเ้กบ็บนัทึกการจ่ายเอาไว ้
“แต่พอถึงเวลาคาํนวณค่าแรงหลงัทาํงานไปหกเดือน พวกเขาจะใส่ตวัเลขลงไปยงัไงกไ็ด”้ จอโมกล่าว217 
 

แรงงานขดัหนี 
นายหนา้มกัทาํธุรกิจแบบคิดค่าใชจ่้ายและค่าบริการต่าง ๆ ซึงทาํใหค้นงานเสียงทีจะตกเป็นเหยอืแรงงานขดัหนี 
ค่าใชจ่้ายเหล่านีอาจรวมถึงค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าจดัการ และการหางานใหท้าํ 
แต่มกัไม่มีการแจกแจงรายละเอียดของค่าใชจ่้ายแต่ละอยา่ง หรือไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้รงงานต่างดา้วทราบ 
โดยผูแ้บกภาระค่าใชจ่้ายเหล่านีจะเป็นตวัแรงงานต่างดา้วหรือนายจา้ง หรือมีการแบ่งกนัคนละครึง 
แมว้า่โดยทวัไปมกัมีการใชว้ธีิหกัเงินจากรายไดข้องคนงาน โดยหกัจากเงินล่วงหนา้ทีไดรั้บจากนายจา้ง นายจา้ง นายหนา้ 
และหวัหนา้คนงานบางคนใชว้ธีิคิดดอกเบียแบบดอกเบียเชิงเดียวหรือดอกเบียทบตน้ 
สาํหรับเงินกูที้จ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายของนายหนา้  
 
นายจา้งมกัยดึบตัรประจาํตวัของแรงงานขา้มชาติทีติดหนีเอาไว ้หรือหา้มไม่ใหพ้วกเขาเดินทาง 
เพือป้องกนัไม่ใหห้ลบหนีก่อนจ่ายหนีจนหมด 
 
ค่าใชจ่้ายจาํนวนมากและหนีทีเกียวขอ้งเป็นอุปสรรคทาํใหแ้รงงานต่างดา้วตอ้งยอมทาํงาน ทงัทีมีรายไดน้อ้ยหรือไม่ไดรั้บค่าแรง 
แรงงานทีมีภาระหนีสิน โดยเฉพาะแรงงานทีนายจา้งจ่ายเงินล่วงหนา้ใหไ้ปก่อน จึงมกัไม่สามารถเปลียนนายจา้งได ้
ไม่สามารถใชสิ้ทธิของตนหรือไม่สามารถเจรจาเพือใหมี้สภาพและเงือนไขการจา้งงานทีดีขึน 
 
ฮิวแมนไรทว์อทชค์าดวา่มีค่าใชจ่้ายมากถึง 25,500 บาท และค่าทาํบตัรชมพถึูง 6,000 บาท 
ในขณะทีรัฐบาลกาํหนดค่าทาํบตัรชมพไูวที้ 3,080 บาท218 ในกรณีหนึง 
ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่นายหนา้ไดบ้วกกาํไรเขา้ไปเกือบ 5,000% ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการทาํเอกสารเดินทางเพิมสูงขึน219  
                                                           
215 มีการให้หรือบงัคบัให้แรงงานเสพสารกระตุ้นเพือให้ทํางานได้มากขึน รวมทงัยงัเป็นกบัดกัเพือให้กลายเป็นแรงงานขดัหนี 
การปฏิบติัเช่นนีถือเป็นตวัชีวดัทีหนกัแน่นว่ามีการใช้แรงงานบงัคบั โปรดด ูภาคผนวก I 
216 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์จอโม แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในเรืออวนลาก แสมสาร จงัหวดัชลบรีุ  มีนาคม  
217 อ้างแล้ว 
218 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
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การชาํระหนีไม่ตรงเวลา มกัทาํใหค้นต่างดา้วเสียงทีจะตกเป็นเหยอืการแสวงหาประโยชน์และแรงงานบงัคบั 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นหนึงบอกวา่ 

 
นายหนา้บอกวา่เราจะสามารถชาํระหนีค่าเดินทางไดภ้ายในเวลาสามเดือนครึง 
แต่สุดทา้ยเราตอ้งทาํงานสีเดือนเพือจ่ายหนีทงัหมด หลงัผา่นไปสีเดือน ผมขอลาออกจากงาน 
แต่พวกเขาซอ้มผมและขงัไวใ้นหอ้งเป็นเวลาหนึงสัปดาห์ ก่อนจะบงัคบัใหท้าํงานต่อ220 

 
ความเสียงทีจะตกเป็นแรงงานขดัหนีเพิมขึนอยา่งมาก กรณีทีมีการหกัเงินเดือนเพือจ่ายหนี 
และไม่มีการกาํหนดเงือนไขการชาํระหนีทีชดัเจน หรือเปลียนแปลงไปตามอาํเภอใจของเจา้หนี ยกตวัอยา่งเช่น 
แรงงานต่างดา้วชาวพม่าคนหนึงติดหนีหวัหนา้คนงานเป็นเงิน 18,000 บาท หลงัไดง้านทาํในเรือประมงในจงัหวดัปัตตานี 
หลงัจากทาํงานไปหลายเดือนเพือจ่ายหนี แรงงานคนดงักล่าวยงัไม่ทราบวา่มีหนีเหลืออยูเ่ท่าไร221 
 
ในเดือนสิงหาคม 2559 ประเทศไทยไดป้ระกาศใชก้ฎหมายและระเบียบใหม่ 
เพือควบคุมหน่วยงานจดัหางานเถือนทีเป็นปัญหาเรือรังในภาคส่วนเศรษฐกิจทีสาํคญัของไทย 
ทงัพระราชกาํหนดบริหารจดัการการทาํงานคนต่างดา้ว  พ.ศ.  และพระราชกาํหนด พ.ศ. 2559 กาํหนดให ้
“นายจา้งเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน สอดคลอ้งกบัเนือหาของอนุสัญญา ILO วา่ดว้ยสาํนกังานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบบัที 
181) ทีบอกวา่ “หา้มผูรั้บอนุญาตเรียกหรือรับเงินหรือทรัพยสิ์นอืนใดจากคนต่างดา้ว”222 
นายจา้งซึงไม่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของสาํนกังานจดัหางานทีไดรั้บอนุญาต โดยเฉพาะเจา้ของเรือประมงส่วนใหญ่ 
สามารถขออนุญาตเพือนาํเขา้แรงงานจากประเทศเพือนบา้นไดโ้ดยตรง  
 
แต่เนืองจากไม่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด เพือบงัคบัใหน้ายหนา้ตอ้งขออนุญาตอยา่งเป็นทางการ 
และการบงัคบัใหน้ายจา้งตอ้งใชง้านเฉพาะนายหนา้ทีไดรั้บอนุญาตเท่านนั ดูเหมือนวา่กฎหมายนีจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ 
ต่อระบบการจดัหางานอยา่งไม่เป็นทางการทีฝังรากลึกมานานในอุตสาหกรรมประมง 
และค่าใชจ่้ายทีแรงงานประมงต่างดา้วตอ้งจ่ายในการจดัหางาน  
 
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หลายเดือนหลงัจากระเบียบใหม่มีผลบงัคบัใช ้ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดพ้บกบัโสกพน อาย ุ  ปี 
แรงงานต่างดา้วชาวกมัพูชาทีท่าเทียบเรือใน อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด 
                                                                                                                                                                                           
219 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
220 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่เก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
221 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 16 คน ในเรืออวนล้อม, อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี,  สิงหาคม 2559 
222 โปรดด ูพระราชกําหนดการบริหารจดัการการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ.  มาตรา  
พระราชกําหนดการนําคนตา่งด้าวมาทํางานกบันายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 มาตรา 25(1)   



 

  

 61          ฮิวแมนไรท์วอทช์ | มกราคม 2018 

โสกพนเดินทางจากบา้นของเขาในจงัหวดักมัปงสะปือพร้อมกบัเพือน 
มาทาํงานเป็นแรงงานไม่มีเอกสารในเมืองไทยไม่กีวนัก่อนหนา้นี 
โสกพนและเพือนร่วมทางของเขาตอ้งรออยูที่ท่าเทียบเรือเป็นเวลาหลายวนัก่อนจะไดบ้ตัรชมพขูองตน223 โสกพนบอกวา่ 
เขาเป็นหนีนายจา้งของเขา ซึงใหเ้งินล่วงหนา้มาเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน 
และจะถูกหกัออกจากค่าจา้งของเขาตอนสินสุดการจา้ง โสกพนไม่ทราบชดัเจนวา่จะมีการหกัเงินจากค่าแรงเท่าไร 
แต่เขารู้วา่ตอ้งจ่ายค่าดอกเบียรายเดือน % ใหก้บัหนีทีมีกบันายจา้งของเขา 
ชายคนหนึงซึงทาํงานในเรือลาํเดียวกบัโสกพนและไดท้าํงานในเรือลาํนีมาหกเดือนแลว้ ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
เดิมเขาเป็นหนีนายจา้งไม่ถึง 4,500 บาทสาํหรับค่านายหนา้ หลงัจากทาํงานไปหกเดือน เขาจ่ายหนีคืนไดเ้พียงครึงเดียว224  
 
แรงงานประมงทีจ่ายเงินผา่นคนกลาง เช่น นายหนา้และหวัหนา้คนงาน 
มกัเสียงจะตกเป็นเหยอืแรงงานขดัหนีและการแสวงหาประโยชน์ ปรกติแลว้ 
นายจา้งหรือไตก๋้งจะกาํหนดโควตาใหห้วัหนา้คนงานไปหาลูกเรือมา และกาํหนดเงินทีจะจ่ายให ้
จากนนัหวัหนา้คนงานกไ็ปตกลงกบัคนงานแต่ละคนเกียวกบัค่าแรง225 
หวัหนา้คนงานชาวพม่าคนหนึงจากเรืออวนลอ้มในจงัหวดัปัตตานี อธิบายวธีิจ่ายเงินใหก้บัลูกเรือของเขาดงันี  
 

ผมไดเ้งินมา 100,000 บาทหกัจากกาํไรของเดือนนี ทาํใหผ้มสามารถออกเงินล่วงหนา้ใหก้บัคนทีตอ้งการได ้
เราจะจ่ายค่าแรงใหต้ามความสามารถและประสบการณ์ เราจ่าย 6,000 บาท [ต่อเดือน] ใหก้บัคนงานใหม่ 
และจะเพิมขึนใหต้ามประสบการณ์จาก 6,500 เป็น 7,000 จนถึง 8,000 และ 15,000 บาท [ต่อเดือน]226 

 
หวัหนา้คนงานและนายหนา้บางคนโกงค่าแรงของคนงาน โดยการอา้งหนีทีไม่มีจริงและการโกงตวัเลขหนี 
หรือการหกัเงินจากเงินเดือน ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นหนึงบอกวา่  
 

เราไดเ้งิน 6,000-7,000 บาท [จากนายหนา้] ทุกหกเดือนตอนทีเรือออกทะเล แต่ความจริงแลว้ 
เรารู้วา่นายจา้งจ่ายเงินใหน้ายหนา้ 15,000 บาทสาํหรับคนงานแต่ละคนทุกครังทีเราออกทะเล227  

 
กรณีทีหวัหนา้ลูกเรือเป็นคนจ่ายค่าแรง ความโปร่งใสในการทาํบญัชีถือเป็นเรืองสาํคญั 
คนงานทีใหส้ัมภาษณ์เพียงไม่กีคนจะทาํบญัชีรายไดแ้ละรายจ่ายของตนเอง ตามระบบการจ่ายค่าแรงอยา่งไม่เป็นทางการเช่นนี 

                                                           
223 ในเวลาตอ่มาหวัหน้าคนงานแจ้งกบัฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เขาคาดว่าจะได้รับบตัรชมพตูอนสินเดือน แม้จะไมมี่การเปิดขนึทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพใูนปี 
2559 
224 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสามคนจากเรืออวนล้อม, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
225 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนล้อมปลาทชูาวไทย อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
226 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 16 คน ในเรืออวนล้อม, อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี,  สิงหาคม 2559 
227 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559 
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แรงงานประมงอาจตกใจทีพบวา่ตวัเองมีบญัชีรับเงินล่วงหนา้มาตงัหลายกอ้น ตกใจกบัการจ่ายค่าแรงบางส่วน ค่าใชจ่้าย หนี 
และการชาํระหนี   
 
คนต่างดา้วบางคนใหข้อ้มูลวา่ ไม่มีโอกาสไดเ้ห็นบญัชีรับ-จ่ายเกียวกบัการชาํระหนี 
เฉพาะลูกเรือทีทาํงานในเรือสองลาํใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
อยูใ่นสภาพทีมีนโยบายการจา้งงานและสภาพการทาํงานทีดีสุด ทาํใหส้ามารถขอดูบญัชีรับ-
จ่ายทีนายจา้งหรือหวัหนา้คนงานเกบ็ไวไ้ด2้28 
 
การทีนายหนา้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการจ่ายค่าแรงใหแ้รงงานประมงเป็นตวัชีวดัทีชดัเจนวา่ มีการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัมกัตอ้งจ่ายค่าแรงส่วนหนึงใหก้บันายหนา้ เพือชาํระหนีเนืองจากการจดัหางาน 
แต่นายหนา้กมี็ส่วนเกียวขอ้งกบัธุรกรรมการเงินอยา่งอืนของแรงงานประมง เจา้ของเรือและไตก๋้งใหข้อ้มูลวา่ 
พวกเขาเคยเห็นนายหนา้ซึงอาจเรียกไดว้า่เป็นผูป้ล่อยกูที้คิดดอกเบียสูง โดยมีการคิดดอกเบียสูงถึง % 
และมีการหกัคา่แรงทงัหมดของคนงานในวนัทีจ่ายเงิน229 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าคนหนึงทีถูกนายหนา้หลอกใหเ้ป็นแรงงานขดัหนีบอกวา่   

 
ผมยมืเงินมาแค่ 5,000 บาท ตอนทีเริมทาํงานทีนี แต่นายหนา้บอกวา่ดอกเบียของผมสูงขึนทุกเดือน ไม่มีวนัหยดุเลย230  

 
แรงงานซึงอยูใ่นสภาพเช่นนนัมกัมีความหวาดกลวั เนืองจากเจา้หนา้ที นายหนา้ หรือนายจา้งมีความสัมพนัธ์กบัตาํรวจในพืนที 
ทาํใหค้นงานกลวัจะสูญเสียบตัรชมพไูป และอาจถูกตอบโตด้ว้ยการทาํร้ายร่างกาย 
นายหนา้มกัพยายามทาํใหค้นงานเกิดภาวะพึงพา โดยการเสนอใหค้นงานเขา้ถึงสินคา้และบริการประเภทต่าง ๆ 
ทงัการหางานใหท้าํ บริการทีอยูอ่าศยั บริการออมทรัพยแ์ละใหกู้ ้การช่วยเหลือเพือจดัทาํเอกสาร และการซือบริการทางเพศ 
การซือยา และเหลา้ นายหนา้มกับงัคบัใหแ้รงงานประมงมีหนีเพิมขึน ดว้ยการบวกกาํไรเขา้ไปในราคาสินคา้และบริการเหล่านี 
ซอวนิบอกวา่  
 
ปรกติเวลาคนงานเขา้ถึงฝัง พวกเขาควรไดรั้บเงิน ,  บาท แต่นายหนา้จะเอาอาหาร กาแฟ 
และเหลา้มาขายใหใ้นราคาสูงกวา่ทีซือในร้านแถวนนั และครังต่อไปเมือคนงานเขา้สู่ฝัง พวกเขากจ็ะไดรั้บเงินแค่  บาท 
เพราะถูกหกัไปกบัค่าใชจ่้ายก่อนหนา้นี231 
 
                                                           
228 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ซินนองแล็ต คนงานต่างด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรือคราด, อ.เมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559 
และฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานตา่งด้าวชาวกมัพชูาเก้าคนในเรืออวนครอบปันไฟ, แหลมงอบ, จงัหวดัตราด,  พฤศจิกายน 2559 
229 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าของเรืออวนครอบ, อ.เมือง, จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
230 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559 
231 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ซอวิน, ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่, ไมเ่ปิดเผยสถานที, 10 สิงหาคม 2559 



 

  

 63          ฮิวแมนไรท์วอทช์ | มกราคม 2018 

ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยบ์อกวา่ ตอนทีถูกขงัอยูพ่วกเขากต็อ้งจ่ายค่าอาหารดว้ย คนงานพม่าคนหนึงบอกวา่: 
 

ตอนทีเราอยูใ่นหอ้งกกัขงั พวกเขาใหอ้าหารเราวนัละสองมือ มือแรกตอนเกา้โมงเชา้ และอีกมือตอนบ่ายสามโมง 
แต่ไม่ใช่อาหารฟรี ตอนทีเราออกเรือ พวกเขากห็กัค่าอาหารออกจากค่าแรง สมมติวา่ถา้เราถูกขงัไวห้า้วนั 
เราจะถูกหกัเงิน  บาทจากค่าอาหาร  มือ232 

 
นายหนา้อาจเลือกใชป้ฏิบติัการทางจิตวทิยาทีลึกซึงกวา่ นอกเหนือจากการข่มขืนใจ การข่มขู่ และการคุกคาม ยกตวัอยา่งเช่น 
คนงานบอกวา่นายหนา้คนหนึงมกัทาํตวัเป็นเหมือน “แม่”233 ตินอ่องวนิบอกวา่ 
นายจา้งของเขาร่วมมือกบันายหนา้ในการควบคุมตวัเขาและคนอืนไว ้ 
 

เราไม่มีหนีทีตอ้งจ่าย [นายหนา้] เอาเงินของเราไปหมด ตอนทีเรือเขา้ฝัง เราจะไปทีหอ้งพร้อมกบันายจา้ง รปภ. และ 
[นายหนา้] จากนนันายจา้งจะใหค้่าแรงเราและบอกใหเ้ซ็นชือในเอกสาร 
มีการถ่ายรูปของเราตอนทีไดรั้บค่าแรงและตอนเซ็นในเอกสารรับเงินไวด้ว้ย จากนนั [นายหนา้] 
จะบอกใหเ้รามอบเงินใหก้บัเธอโดยทนัที234 

 
การทาํใหเ้กิดความรู้สึกตอ้งการเงิน ช่วยใหน้ายหนา้สามารถควบคุมแรงงานโดยผา่นการสร้างหนีไดง่้ายขึน 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าคนหนึงบอก:  

 
เพียงแค่เราบอกเหตุผลทีดีพอ เรากจ็ะไดรั้บเงินจาก [นายหนา้] แต่เราไม่ไดมี้เหตุผลทีดีหลายอยา่ง 
เพราะเราอยากไดอ้ะไรเรากซื็อได ้เราสามารถดืมสามารถกินทีร้านของนายหนา้ได ้
เราสามารถหลบันอนกบัพนกังานบริการทีนนัได ้แต่ [นายหนา้]จะไม่ชอบ ถา้เราไปใชบ้ริการทีร้านอืน 
หรือไปทีบา้นคนพม่าคนอืน235 

 
ฮิวแมนไรทว์อทชจ์าํแนกจาํนวนหนี ระยะเวลาและวธีิการจ่ายเงินทีแตกต่างกนัไปตามประเภทของเรือประมง 
 

                                                           
232 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 
233 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
234 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559 
235 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
ร้านค้าของนายหน้าตงัอยู่ติดกบัทีทําการของบริษัทประมง 
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เรืออวนลาก 
คนงานอวนลากส่วนใหญ่ทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ ไดรั้บเงินเดือนคงทีหรือค่าใชจ่้ายในลกัษณะเหมาจ่าย 
หลงัทาํงานมาระยะหนึงแรงงานประมงสามารถขอเบิกเงินล่วงหนา้หรือขอเบิกเงินเดือนประจาํทีควรจะไดรั้บได ้ในทงัสองกรณี 
จะมีการหกัเงินดงักล่าวออกจากค่าแรงเหมาจ่ายกอ้นสุดทา้ย ตามระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย นายจา้งจะเกบ็เงินไวม้ากถึง 
93% ของรายได ้โดยกวา่คนงานจะไดค้่าจา้งอาจใชเ้วลาถึงสองปี เงินเดือนในแต่ละเดือนอยูร่ะหวา่ง ,000-12,000 บาท 
โดยหวัหนา้คนงานจะเป็นคนกาํหนดเงินเดือนใหต้ามความสามารถและประสบการณ์ในการทาํงานของแรงงานประมงแต่ละคน  
 
ในบรรดาผูที้ใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ คนงานเรืออวนลากมกัไดรั้บค่าแรงตาํกวา่ค่าแรงขนัตาํ 
เมือเทียบกบัคนงานในเรือประเภทอืน คนงานในเรืออวนลากบางคนจะยงัไม่ไดรั้บค่าแรงแมภ้ายหลงัหมดสัญญาจา้งงานแลว้ 
โดยนายจา้งจะเกบ็ไวเ้ป็นเวลาหนึง การปฏิบติัทงัสองแบบรวมทงัการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
มกัเกิดขึนพร้อมกบัปัญหาแรงงานบงัคบัจากขอ้มูลของฮิวแมนไรทว์อทช ์
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์นเรืออวนลากซึงไดรั้บค่าแรง ใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาไดรั้บค่าแรงคิดเป็นเงิน 1,000-4,800 บาทต่อเดือน 
 

เรืออวนล้อม 
ระบบการจ่ายค่าแรงทวัไปบนเรืออวนลอ้มมีสองรูปแบบคือ การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
ซึงในบางกรณีอาจรวมถึงเงินเงินโบนสั (จ่ายตามอาํเภอใจของนายจา้ง) ขึนอยูก่บัมูลค่าของสัตวน์าํทีจบัได ้
และระบบแบ่งเปอร์เซ็นต ์โดยคนงานจะไดรั้บเงินเดือนส่วนหนึง และไดรั้บเปอร์เซ็นตจ์ากการขายปลา 
โดยในบางกรณีจะมีการจ่ายเปอร์เซ็นตเ์หล่านีแบบเหมาจ่าย 
แรงงานประมงในเรือลาํหนึงไดค้่าจา้งเป็นรายวนัแบบเป็นเงินเดือนและแบ่งเปอร์เซ็นต ์236 
คนงานในเรือบางลาํไดรั้บเงินเดือนประจาํหรือค่าแรงรายวนั ในบรรดาคนงานทีฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ 
เกือบสามในสีของค่าแรงของพวกเขาจะถูกยดึไวโ้ดยนายจา้ง ตามระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
โดยกวา่จะไดรั้บค่าแรงอาจกินเวลานานถึงสองปี  
 
รายไดข้องคนงานในเรืออวนลอ้มมกัสูงกวา่คนงานในเรืออวนลาก ส่วนหนึงเป็นเพราะแรงงานในเรืออวนลอ้มมีทกัษะมากกวา่ 
และอีกส่วนหนึงเป็นเพราะใชร้ะบบแบ่งเปอร์เซ็นต ์รายไดจ้ากระบบการจ่ายค่าแรงทีแตกต่างกนั อาจคิดเป็นเงินเดือนระหวา่ง 
3,000-11,000 บาท ไม่รวมเงินโบนสัและเงินเพิมอืน ๆ เงินเพิมเหล่านนัจะคิดเป็นเปอร์เซ็นตจ์ากการขายปลา 
ซึงจะทาํใหค้นงานไดเ้งินเพิมในแต่ละเดือนประมาณ 2,000-3,000 บาท โดยมีเงินเพิมต่างกนัไปและอาจสูงกวา่นี 
ขึนอยูก่บัฤดูกาลและปัจจยัอืน ๆ ทีส่งผลกระทบต่อปริมาณการจบัสัตวน์าํ  

                                                           
236 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อมปันไฟ,อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
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ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ กรณีทีคนงานไดรั้บค่าแรงตาํกวา่ค่าแรงขนัตาํ 
กรณีทีนายจา้งไม่จ่ายค่าแรงเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี มกัเกิดขึนในเรืออวนลอ้มมากกวา่เรือประเภทอืน 
แต่การปฏิบติัในทงัสองกรณี มกัเกิดขึนพร้อมกบัสถานการณ์ของแรงงานบงัคบั ตามขอ้มูลของฮิวแมนไรทว์อทช ์
เราพบวา่ไม่มีผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยจ์ากเรืออวนลอ้มใหข้อ้มูลวา่ไดรั้บค่าแรง  
 

เรืออวนครอบ 
คนงานในเรืออวนครอบมกัไดรั้บค่าแรงในรูปของเงินเดือนและการแบ่งเปอร์เซ็นต ์กล่าวคือ คนงานจะไดรั้บเงินเดือน 
รวมทงัการแบ่งเปอร์เซ็นตจ์ากมูลค่าสัตวน์าํทีจบัได ้โดยในบางกรณีจะมีการจ่ายเงินเพิมเหล่านีแบบเหมาจ่าย  
 
ระบบการจา้งงานแบบบงัคบักาํหนดใหก้ารไดรั้บค่าแรงแบบเหมาจ่าย อาจกิจเวลานานถึงแปดเดือน 
คนงานในเรือลาํหนึงไดรั้บเงินโบนสัจากมูลค่าของสัตวน์าํทีจบัได ้และเป็นการจ่ายทีขึนอยูก่บัความพอใจของนายจา้ง 
นอกเหนือจากเงินเดือนทีไดอ้ยูแ่ลว้237 เงินเดือนฐานในเรืออวนครอบอยูร่ะหวา่ง 5,000-10,000 บาท 
ไม่รวมเงินโบนสัและเงินเพิม เงินเพิมจะคิดเป็นเปอร์เซ็นตข์องมูลค่าสัตวน์าํทีจบัได ้และมกัจะทาํใหร้ายไดต่้อเดือนเพิมขึนถึง 

,  บาท แมว้า่อาจมีจาํนวนแตกต่างกนัไปขึนอยูก่บัฤดูกาลและปัจจยัอืน ๆ 
ทีส่งผลกระทบต่อปริมาณการจบัสัตวน์าํและผลิตภาพ  
 
แรงงานประมงบางส่วนตอ้งหารายไดเ้สริม โดยการใชอุ้ปกรณ์ประมงส่วนตวัจบัปลาหรือปลาหมึก 
ในช่วงหลงัหรือช่วงรอยต่อระหวา่งการทาํงานเป็นกะ คนงานคนหนึงใหข้อ้มูลวา่ เขามีรายไดเ้สริม 5,000-14,000 บาทต่อเดือน 
จากการขายปลาหมึกใหน้ายจา้งในราคาคงที238  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บกรณีหนึง ซึงมีการจ่ายค่าแรงตาํกวา่กฎหมายในเรืออวนครอบ กล่าวคือเงินเดือนฐานตาํกวา่ค่าแรงขนัตาํ 
เมือคาํนวณจากจาํนวนวนัทีทาํงานและเงินเพิม ,  บาททีจ่ายใหเ้พียงสองครังในรอบ  เดือนทีผา่นมา239 
แต่ไม่มีผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยร์ายใดทีใหส้ัมภาษณ์ ซึงเคยทาํงานในเรืออวนครอบ  
 

การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 

                                                           
237 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่า 12 คนในเรืออวนล้อมและเรืออวนครอบ ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  มีนาคม 2559 
238 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ชอ เน, แรงงานต่างด้าวชาวพม่าในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.เมือง จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี,  กนัยายน 2559 
239 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
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ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายหมายถึงเงินไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ (เงินเดือนฐาน การแบ่งเปอร์เซ็นตจ์ากปลาทีขายได ้
เงินโบนสั) จะเป็นการจ่ายแบบเหมาจ่ายตามเวลาทีกาํหนด โดยในเบืองตน้ จะมีการจ่ายเงินใหก้บัคนงานตามช่วงเวลา 
โดยมกัจ่ายเป็นเงินล่วงหนา้หรือจ่ายส่วนหนึงของเงินเดือนให ้ 
 
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายเป็นกลไกสาํคญัในการควบคุมแรงงานต่างดา้วภาคประมง บงัคบัใหพ้วกเขาตอ้งทาํงานกบันายจา้ง 
บีบใหพ้วกเขาตอ้งยอมรับเงือนไขการจา้งงานทีไม่เป็นธรรม และสภาพการทาํงานทีตาํกวา่มาตรฐาน 
และตอ้งอดทนทาํงานในเรือในสถานการณ์ของแรงงานขดัหนีและแรงงานบงัคบั 
แรงงานประมงทีพยายามหลบหนีอาจสูญเสียเงินค่าแรงทงัหมดไป (มกัจะเป็นเวลาหกเดือนหรือกวา่นนั) 
ตอ้งสูญเสียสถานะตามกฎหมาย และเผชิญกบัการคุกคามและความรุนแรงของเจา้ของเรือ ไตก๋้ง และนายหนา้ 
ซึงอา้งวา่คนงานยงัคงติด “หนี” กบัเขาอยู ่ 
 
แรงงานประมงจาํนวนมากซึงตอบคาํถามเกียวกบัระบบการจ่ายค่าแรงใหข้อ้มูลวา่ 
พวกเขามกัไดรั้บค่าแรงตรงกบัช่วงทีมีการเปลียนอวนทีติดตงับนเรือ 
ซึงเป็นช่วงทีมีค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทีสาํคญัสาํหรับเรือทุกประเภท240  
 
ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบหนึงในจงัหวดัปัตตานี จะมีการจ่ายตามสถานะของครอบครัวคนงาน 
โดยคนงานทีไม่มีครอบครัวซึงอยูที่ท่าเทียบเรือ ตอ้งขอเบิกเงินล่วงหนา้จากค่าแรงแบบเหมาจ่ายหากพวกเขาตอ้งการเงินสด 
ส่วนคนงานทีมีครอบครัวซึงอยูที่ท่าเทียบเรือ จะไดรั้บเงินกวา่ % ของค่าตอบแทนประจาํในแต่ละเดือน 
ส่วนทีเหลือจะกนัไวเ้พือจ่ายแบบเหมาจ่าย241  
 
เบียน วอน ทาํงานในเรืออวนลอ้ม และไดรั้บค่าแรง 10,000 บาทต่อเดือนในระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
เรือจะเขา้สู่ฝังในจงัหวดัระยองสามครังต่อเดือน ทาํใหเ้ขาไดรั้บเงิน  บาทในแต่ละครัง เมือเรือเขา้ฝังเป็นครังทีสาม 
เรือจอดอยูที่ท่าเป็นเวลาหลายวนัในระหวา่งทีลูกเรือซ่อมแซมอวน เมืองานซ่อมแซมเสร็จแลว้ เบียน วอน ไดรั้บเงิน ,  
บาทและอีก  บาทตอนทีเรือออกจากฝัง ทาํใหร้ายไดต่้อเดือนของเขาเพิมเป็น 4,600 บาท หลงัทาํงานครบสองปี 
นายจา้งของเขาจะหกัเงิน ,  บาทต่อเดือนสาํหรับเงินเดือน  เดือนเพือเป็นค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ทาํใหเ้บียน วอน 
จะไดรั้บเงินค่าจา้งแบบเหมาจ่ายทงัหมด 129,600 บาทหลงัการทาํงานสองปี242 
 
แรงงานประมงมกัไม่มีหลกัประกนัวา่จะไดรั้บแบบเหมาจ่ายเตม็จาํนวนและไดรั้บเงินตรงเวลา เนืองจากบนัทึกการรับ-
จ่ายเงินระหวา่งนายจา้งกบัคนงานในช่วงเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ทาํใหมี้โอกาสทีจะโกงค่าจา้งของแรงงาน 

                                                           
240 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู,่ อ.เมือง จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
241 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โกสลั, แรงงานกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.เมือง จงัหวดัปัตตานี,  สิงหาคม 2559 
242242  
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โดยการตบแต่งตวัเลขของบญัชี นอกจากนนั การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายยงัละเมิดสิทธิดา้นแรงงานของแรงงานประมง 
เพราะนายจา้งมกัไม่ใหท้างเลือกอืนกบัแรงงาน เบียน วอนบอกวา่ 
 

คุณไม่สามารถออกจากงานได ้เพราะถา้คุณออกไปคุณกจ็ะไม่ไดรั้บเงิน และถึงคุณตอ้งการจะออกไป 
กขึ็นอยูก่บัวา่เขาจะยอมใหคุ้ณไปหรือไม่ ถา้คุณตอ้งการออกจากงานโดยเอาเงินและบตัรไปดว้ย 
คุณตอ้งขออนุญาตจากนายจา้ง243  

 
นายจา้งบางคนใชเ้งือนไขการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย เป็นเครืองมือเพือป้องกนัไม่ใหแ้รงงานเปลียนไปทาํงานอืน 
โดยบอกกบัคนงานวา่ พวกเขามี “หนี” ซึงเป็นเงินทีจ่ายล่วงหนา้ 
และคนงานตอ้งชาํระหนีเหล่านีก่อนจะยา้ยไปทาํงานกบันายจา้งคนใหม่ได2้44 ชดัเจนวา่ 
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายมีจุดประสงคเ์พือควบคุมแรงงานประมง และดึงตวัพวกเขาเอาไวใ้หไ้ด ้
แมจ้ะเป็นการกระทาํทีขดัต่อกฎหมายแรงงาน และละเมิดสิทธิของคนงานทีจะไดรั้บค่าตอบแทนเป็นรายเดือน 
 
แรงงานชายในระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายซึงไดรั้บเงินล่วงหนา้ มีความเสียงจะตกเป็นหนีทีงอกเงยเช่นกนั เปมสีพน 
แรงงานกมัพูชาในระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย ซึงทาํงานในเรืออวนลอ้มจงัหวดัตราด 
อธิบายวา่เขาและเพือนร่วมงานตอ้งกูเ้งินจากนายจา้งเพือส่งใหก้บัครอบครัว หรือออกไปเทียวเตร่กบัเพือนทีท่าเทียบเรือ 
แมว้า่เขาตอ้งยมืเงินสดเพียงเพราะวา่ระบบการจ่ายเงินบนเรือเช่นนี แต่นายจา้งของเขากคิ็ดดอกเบียเงินกูทุ้กกอ้นเดือนละ % 
“คิดวา่หลงัหกัดอกเบียและค่าใชจ่้ายแลว้ ผมคงไม่เหลือเงินค่าจา้งสักเท่าไร” เปมสีพนกล่าว245 
 
แรงงานประมงจาํนวนมากบอกวา่ กวา่จะไดเ้งินค่าจา้งทงัหมดพวกเขาตอ้งทาํงานจนครบช่วงเวลาหนึง 
ซึงส่วนใหญ่จะนานกวา่หกเดือน หรือบางครังเป็นเวลาหนึงปี เยมินอ่องบอกวา่ 
นายหนา้จะยดึค่าจา้งไวห้นึงในสามตามระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย เดิมนายหนา้บอกเขาวา่ 
เขาจะไดรั้บเงินค่าจา้งทงัหมดหลงัทาํงานหกเดือน แต่เมือทาํงานไป  เดือน เขายงัไม่ไดรั้บค่าจา้ง เยมินอ่องเคยทวงถามเงิน 
แต่นายหนา้ไม่ยอมให ้ ทาํใหเ้ขาไม่กลา้ทวงอีกเพราะกลวัวา่นายหนา้จะซอ้มเขา เพราะเขาเคยไดย้นิคนทีโดนแบบนนัมาแลว้246  
 
ในบางกรณี นายหนา้ หวัหนา้คนงาน และนายจา้งจะอา้งเหตุผลต่าง ๆ เช่น ไดก้าํไรนอ้ยหรือจบัปลาไดน้อ้ย 
เพือบอกกบัคนงานวา่ทาํไมตอ้งยดึเงินค่าจา้งของพวกเขาไว ้
แรงงานประมงชาวกมัพชูาซึงทาํงานเป็นเวลาหลายเดือนภายใตร้ะบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายใหข้อ้มูลวา่ 

                                                           
243 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานกมัพชูาสีคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
244 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, ปากนํา, ชมุพร,  กนัยายน 2559 
245 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสามคนจากเรืออวนล้อม, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
246 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู,่ อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
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เขาไดรั้บเงินเพียงสามในสีของค่าแรงขนัตาํ เพราะหวัหนา้คนงานบอกกบัเขาวา่ พวกเขาตอ้งตกงาน 
เนืองจากเรืออวนลากถูกจบัเพราะไปเกียวขอ้งกบัการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม247  
 
ในการใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทช ์
เจา้หนา้ทีอาวโุสกสร.จงัหวดัไดอ้า้งการตีความทีตรงกนัขา้มเกียวกบับางมาตราของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 เพือชีแจงวา่ 
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายอาจไม่ผดิกฎหมาย โดยในขอ้ 10(1) 
มีเนือหาเกียวกบัระยะเวลาการจ่ายค่าแรงในภาคประมงและระบุวา่ “ในกรณีทีมีการคาํนวณค่าจา้งเป็นรายเดือน รายวนั 
รายชวัโมงหรือเป็นระยะเวลาอยา่งอืนทีไม่เกินหนึงเดือน ใหจ่้ายเดือนหนึงไม่นอ้ยกวา่หนึงครัง 
เวน้แต่จะมีการตกลงกนัเป็นอยา่งอืนทีเป็นประโยชน์แก่ลูกจา้ง”248 เจา้หนา้ทีกสร.บางคนบอกวา่ 
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายเป็นสิงตอ้งหา้ม เนืองจากไม่ไดเ้ป็นการจ่ายค่าแรงทุกเดือน249 แต่เจา้หนา้ทีคนอืนแยง้วา่ 
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายเป็นสิงทีทาํได ้ตราบทีมีการกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งงาน250 
หรือเป็นการตกลงทีเป็นประโยชน์ต่อลูกจา้ง251 อยา่งไรกดี็ 
แรงงานประมงบางคนไดรั้บค่าจา้งแบบเหมาจ่ายจากนายจา้งเพราะไม่มีทางเลือกอืน252 ตามขอ้นีของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 
ซึงแมจ้ะบงัคบัใชเ้ฉพาะภาคประมง แต่กส็ะทอ้นเนือหาของมาตรา 70(1) ของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ซึงกาํหนดใหจ่้ายค่าแรงกบัคนงานอยา่งนอ้ยเดือนละหนึงครัง  
 

ไม่มีการคุ้มครองด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
การทาํงานในเรือประมงไทย ซึงเสียงอนัตราย บนดาดฟ้าของเรือมีการเคลือนไหวตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในช่วงทีสภาพอากาศหรือทะเลเลวร้าย บนดาดฟ้าจะเตม็ไปดว้ยนาํทะเลและลืนจากการออกเรือก่อนหนา้นนั 
พวกเขาอาจตอ้งทาํงานกบัเครืองจกัรกล สายไฟ และท่อไอเสียทีร้อนและเป็นอนัตราย เรือหลายลาํไม่มีหอ้งส้วม 
ทาํใหก้ารทาํกิจวตัรประจาํวนัเป็นเรืองเสียงอนัตราย แรงงานประมงตอ้งทาํงานตอนกลางวนัโดยแทบไม่มีเวลาพกั 
หรือทาํงานตอนกลางคืนช่วงทีการมองเห็นไม่ดีนกั 
การทาํงานต่อเนืองเป็นเวลานานและเขม้ขน้ทาํใหเ้กิดอาการเหนือยลา้อยา่งรวดเร็ว ลูกเรือมกัดืมแอลกอฮอลแ์ละใชย้ากระตุน้ 
อยา่งเช่นใบกระท่อมและยาบา้ ซึงยงิทาํใหเ้กิดความเสียงมากขึน การขาดการฝึกอบรม เรือทีขาดการบาํรุงรักษา253 

                                                           
247 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์อดีตแรงงานข้ามชาติกมัพชูาสีคนทีได้รับการช่วยเหลือจากอินโดนีเซีย, ชีเกร็ง เสียมราฐ กมัพชูา,  กรกฎาคม 2559  
248 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.  ข้อ . ) 
249 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  พฤศจิกายน 2559 
250 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมการจดัหางาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  สิงหาคม 2559 
251 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
252 ยกตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์แรงงานประมงชาวกมัพชูาจากเรืออวนล้อม อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด  พฤศจิกายน  
253 จากการสํารวจเรือประมงทีออกจากท่าเทียบเรือทวัประเทศไทยในปี  
พบวา่ประมาณครึงหนงึของเรือไมไ่ด้มาตรฐานด้านความปลอดภยัตามข้อกําหนดของกรมเจ้าท่า ปัญหาตา่ง ๆ ทีพบในการสํารวจครังนนัได้แก่ 39% 
ของเรือในภาคใต้มีการบํารุงรักษาอย่างสมําเสมอ 
และไมถ่งึครึงหนึงของเรือทางตอนเหนือของอา่วไทยและทะเลอนัดามนัมีการติดตงัอปุกรณ์พืนฐานเพือความปลอดภยั โปรดด ูBundit Chokesanguan 
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อุปสรรคดา้นภาษา และการขาดอุปกรณ์เพือความปลอดภยับนเรือ ทาํใหแ้รงงานประมงเสียงทีจะเกิดอุบติัเหตุ 
ไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติ254  
 
การสาํรวจภาคประมงไทยพบวา่ 20% ของคนงาน255 และเกือบ 50% ของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย2์56 
เคยไดรั้บบาดเจ็บจากการทาํงาน แรงงานประมงบอกวา่พวกเขาไดเ้ห็นผูไ้ดรั้บบาดเจบ็หลายครังในช่วงสองปีทีผา่นมา 
ไม่วา่จะเป็นการไดรั้บบาดแผลจากของมีคม และบาดแผลฉีกขาด กระดูกหกั นิวขาดหรือมือขาด และการสูญเสียอวยัวะ 
อาการบาดเจบ็ทางศีรษะทงัทีทาํใหต้ายและไม่ตาย อาการอมัพาตครึงซีก ไฟชอ็ต การเสียชีวติเนืองจากการใชเ้ครืองจกัรกล 
และการเสียชีวิตของแรงงานประมงจาํนวนมากทีตกจากเรือและจมนาํตาย  
 
แรงงานประมงมกัพดูถึงแง่มุมทีเสียงภยัและเสียงอนัตรายในเรือประมงไทย 
โดยผูใ้หข้อ้มูลไดพ้ดูถึงอนัตรายและอุบติัเหตุทีเกิดจากการทาํงานในเรือประมงไทยหกอยา่งทีสาํคญัดงันี 
 

• เมือเครืองจกัรทีใชว้างอวนหลุดออกจากเสาทีติดตงัและกระเดน็ไปอยา่งรวดเร็ว 
• เมือถูกสายรัดตีระหวา่งทีใชว้นิชล์ากอวนและเหวยีงเขา้มาบนดาดฟ้าเรือ 
• เมือทีลากอวนหรืออุปกรณ์ทีใชล้ากหล่นลงมาใส่ดาดฟ้า 
• เมือมือหรืออวยัวะเขา้ไปติดอยูใ่นวนิชห์รือกลไกอืน ๆ  
• เมือเกิดความเสือมหรือไม่ปลอดภยัของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่งผลใหเ้กิดความเสียงจ่อไฟชอ็ต 
• เกียวกบัปัจจยัอืน ๆ เช่น ขนัตอนการทาํงานทีไม่ปลอดภยั ความเหนือยลา้ สภาพการทาํงานทียากลาํบาก 

หรือการทีตอ้งไปเขา้หอ้งนาํดา้นขา้งของเรือ ซึงทาํใหแ้รงงานประมงตกเรือ257 
 
หลงัจากการทาํงานในเรือทีมีสภาพเลวร้ายหลายปี เนืองจากถูกไตก๋้งทุบตีและถูกโกงค่าแรง 
หานลินหม่องไดเ้ลือนขนัจนกลายเป็นหวัหนา้คนงานทีดูแลลูกเรือ  คน วนัหนึงระหวา่งอยูใ่นน่านนาํของอินโดนีเซีย 
ไตก๋้งสังใหลู้กเรือวางอวนลาก ขณะทีลูกเรือลากอวนกลบัเขา้มาในเรือ สายรัด258 ไดตี้กลบัเขา้มาหาหานลินหม่อง 
ตดันิวมือขวาของเขาขาดไปขา้งหนึง ส่วนอีกสามนิวกไ็ดรั้บความเสียหาย เมือมือของเขาถูกวนิชดู์ดเขา้ไป 

                                                                                                                                                                                           
และคณะ, Impact of Fisheries Management in Improving Safety at Sea Measures: A case study in Thailand, Fish for the People, vol. 7 (2), 
(ศนูย์พฒันาประมงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ), น.33 
254 Peter Hurst, Safety and health training manual for the commercial fishing industry in Thailand, (กรุงเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 
2557), น. 6-17 
255 สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ: 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2556), น. 58 
256 Nicola Pocock และคณะ, “Labour trafficking among men and boys in the Greater Mekong Sub-region: Exploitation, violence occupational 
health risks and injuries,” PLoS ONE, vol.11 (12), น. 13 
257 ข้อ16 ของกฎกระทรวง พ.ศ.2557 กําหนดให้นายจ้างต้องจดัให้มีห้องส้วม “เพือให้เหมาะสมกบัการทํางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ” โปรดด ู
กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. , ข้อ 16   
258 Warps หมายถึงเชือกรัดเครืองมือประมง ทําให้เรือสามารถควบคมุการวางและการเก็บเครืองมือประมงได้  
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ในเรือมีเพียงเวชภณัฑข์นัพืนฐาน ไตก๋้งไดส่้งหานลินหม่องไปทีเรืออีกลาํหนึงทีกาํลงัแล่นกลบัเขา้สู่ชายฝัง 
ซึงแพทยบ์อกเขาวา่จาํเป็นตอ้งตดันิวของเขา หานลินหม่องยนืยนัวา่ตอ้งการกลบัไปผา่ตดัทีประเทศไทย 
เขาตอ้งจดัการการเดินทางของตวัเอง และตอ้งรออีกประมาณหนึงเดือนกวา่จะไดก้ลบัไปประเทศไทย โดยติดเรือแช่แขง็ไป 
กวา่เขาจะไปถึง นิวของเขากเ็น่าและจาํเป็นตอ้งตดัออก ทางบริษทัจ่ายค่ารักษาพยาบาลให ้แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยอยา่งอืน 
หานลินหม่องบอกวา่ไม่มีบริษทัประมงแห่งอืนตอ้งการจา้งเขาอีกเนืองจากอาการบาดเจบ็259 
 
แมว้า่เรือประมงทุกลาํจะมีการส่องไฟ 
แต่สาํหรับเรือทีใชไ้ฟขนาดใหญ่เพือล่อปลาอาจมีความเสียงมากขึนเนืองจากปัญหาไฟชอ็ต โกจอจอโต 
แรงงานประมงชาวพม่าในจงัหวดัระนองอธิบายถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนครังหนึงวา่  

 
เมือหกเดือนก่อน เพือนของผมคนหนึงถูกไฟช็อต เป็นช่วงกลางคืนและเรือตอ้งออกหาปลา 
แต่หลอดไฟหลอดหนึงมีปัญหา เขาพยายามซ่อมหลอดไฟแต่ถูกไฟชอ็ต 
ทาํใหเ้ขาตกลงไปในทะเลและจมนาํตาย...ครอบครัวของเขาไม่ไดรั้บค่าชดเชย แต่นายจา้งจ่ายเงิน ,  
บาทเป็นค่าทาํศพให2้60 

 
ในหลายกรณีแมจ้ะไม่ทุกกรณี นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลและช่วยออกค่าทาํศพใหห้ากมีการเสียชีวติ261 
ขึนอยูก่บัวา่มีการจา้งงานแรงงานประมงจากทีใด ขอ้ 15(2) ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 
กาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งออกค่าใชจ่้ายในการส่งคนงานกลบัประเทศ กรณีทีไดรั้บบาดเจบ็ ลม้ป่วย 
หรือเสียชีวติเนืองจากอาการบาดเจบ็บนเรือประมง262 
แมว้า่แรงงานขา้มชาติทีไดรั้บบาดเจบ็จนไม่เป็นทีตอ้งการของนายจา้งคนอืน กลบัไม่ไดรั้บความช่วยเหลือใหเ้ดินทางกลบัมา 
แทบจะทุกกรณีทีมีการใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทช2์63 อยา่งไรกดี็ 
จากการสัมภาษณ์คนงานครังหนึงชีวา่มีความพยายามปฏิบติัตามขอ้บทในกฎหมายแรงงานในส่วนของนายจา้ง264 
 
แรงงานประมงทีไดรั้บบาดเจบ็บางส่วนไม่ไดรั้บการรักษาพยาบาลอยา่งเหมาะสม หรือไม่สามารถร้องเรียนได ้
เนืองจากตกเป็นเหยอืการแสวงหาประโยชน์และแรงงานบงัคบั เตด๊เพียวลิน ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 

                                                           
259 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์หานลินหม่อง ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า, อ.เมือง สมทุรสาคร, สมทุรสาคร,  ตลุาคม 2558 
260 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, อ.เมือง ระนอง, ระนอง, 8 มีนาคม2559 
261 อตุสาหกรรมประมงของไทยไม่มีระบบการรายงานการเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บทีเข้มแข็ง 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศคาดการณ์ว่าอตุสาหกรรมประมงมีอตัราผู้ เสียชีวิตประมาณ ,  คนตอ่ปี โปรดด ูองค์การแรงงานระหว่างประเทศ, Safety 
and health in the fishing industry, Report of the Tripartite Meeting on Safety and Health in the Fishing Industry (เจนีวา, 2542), น. 17   
262 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.  ข้อ 15(2)   
263 ผู้ ถือบตัรชมพบูางคนเชือวา่ จากสถานะตามกฎหมายทีตนมี ไมไ่ด้ช่วยให้พวกเขามีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเพือส่งกลบัประเทศ 
กรณีทีเจ็บป่วยร้ายแรงหรือได้รับบาดเจ็บ โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานต่างด้าวชาวพมา่ 10 คนจากเรืออวนล้อม, บ้านนําเค็ม, พงังา,  
มีนาคม 2559 
264 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานกมัพชูาสามคนในเรือจบัป,ู อ.บ้านเพ จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
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มีการทะเลาะกนัอยา่งหนกัเมือเดือนสิงหาคม 2559 เป็นเหตุใหลู้กเรืออวนลอ้มคนหนึงใชมี้ดแทงเขา 
ทาํใหเ้กิดแผลเหวอะหวะทีหนา้ทอ้ง นายจา้งของเต๊ดเพียวลินจ่ายค่ารักษาฉุกเฉินให ้แต่ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลงัจากนนั 
เตด๊เพียวลินประสงคจ์ะแจง้ความกบัตาํรวจ แต่นายจา้งไม่ยอมใหไ้ป 
เตด๊เพียวลินคาดวา่ตวัเองจะตอ้งกลบัมาทาํงานในเรือลาํนีอีก หากรักษาตวัไดดี้แลว้ โดยตอ้งทาํงานร่วมกบัคนทีแทงเขา265 
 
นอกจากเหตุการณ์ในจงัหวดัปัตตานีซึงทาํใหแ้รงงานเสียขาไปขา้งหนึงแลว้ ไม่มีแรงงานประมงคนอืน ๆ 
ทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชซึ์งบอกวา่ เคยทราบวา่มีอุบติัเหตุในภาคประมงในช่วงสองปีทีผา่นมา 
ซึงเป็นกรณีทีนายจา้งยอมจ่ายค่าชดเชยใหก้บัคนงานทีไดรั้บบาดเจบ็ หรือใหก้บัครอบครัวของแรงงานซึงเสียชีวติในทะเล266 
 
ดงัทีกล่าวถึงมาแลว้ในรายงานนี แรงงานต่างดา้วทีขึนทะเบียนและถือบตัรชมพ ูซึงส่วนใหญ่เป็นแรงงานภาคประมง 
จะไม่มีสิทธิเขา้ถึงเงินชดเชยจากอุบติัเหตุในการทาํงานโดยผา่นกองทุนเงินทดแทน 
แรงงานประมงชาวพม่าคนหนึงทีทาํงานในเรืออวนลอ้มในจงัหวดัพงังากล่าววา่  
 

ถา้มีใครเจบ็ป่วยหรือไดรั้บบาดเจบ็ พวกเขาจะส่งตวัเราไปทีคลินิกและจ่ายค่ารักษาให ้
แต่คนงานจะไม่ไดรั้บเงินอยา่งอืนอีก ลูกเรือของเราคนหนึงตกลงไปในทะเลและเสียชีวติ 
แต่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยอะไรใหเ้ลย267 

 
กฎกระทรวงระบบความปลอดภยั สุขอนามยั และสวสัดิภาพในการทาํงานของคนประจาํเรือ พ.ศ. 2559 (“กฎกระทรวง 
พ.ศ.2559”) ซึงมีผลบงัคบัใชเ้มือเดือนมกราคม 2559 กาํหนดมาตรฐานขนัตาํดา้นสุขอนามยั 
ความปลอดภยัและสวสัดิภาพสาํหรับลูกเรือในเรือประมง268 อยา่งไรกดี็ ขอ้กาํหนดสาํคญัเกียวกบัการจดัใหมี้อาหาร นาํ 
พืนทีพกัผอ่นและเวชภณัฑอ์ยา่งเพียงพอ ยงัขาดรายละเอียดทีชดัเจน    
 
ยกตวัอยา่งเช่น กฎกระทรวงกาํหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต “ตอ้งจดัใหมี้อาหาร นาํ ดืม ทีมีคุณภาพ ถูกสุขลกัษณะ 
และมีปริมาณทีเพียงพอ ใหเ้หมาะสมกบัการทาํงานและระยะเวลาการใชชี้วิตบนเรือประมง”269 
อีกขอ้หนึงกาํหนดใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาต 
“ตอ้งจดัใหมี้ยาและเวชภณัฑที์จาํเป็นสาํหรับการปฐมพยาบาลเบืองตน้ทีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานบนเรือประมง 
โดยใหค้าํนึงถึงจาํนวนคนประจาํเรือและระยะเวลาในการออกไปทาํการประมง”270  
                                                           
265 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู,่ อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
266 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่า 12 คนในเรืออวนล้อมและอวนครอบ , ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  มีนาคม 2559 
267 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 10 คนจากเรืออวนล้อม, บ้านนําเค็ม, พงังา,  มีนาคม 2559  
268 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กฎกระทรวงระบบความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ. 2559 ,
http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/25591126123757_file.pdf (เข้าถงึเมือ 19 เมษายน 2560) 
269 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กฎกระทรวงระบบความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ. 2559  ข้อ 6   
270 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กฎกระทรวงระบบความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดิภาพในการทํางานของคนประจําเรือ พ.ศ. 2559  ข้อ  
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กฎกระทรวง พ.ศ.2559 ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดของขอ้กาํหนดมาตรฐานขนัตาํ หรือไม่ไดก้าํหนดปริมาณอาหาร นาํ หรือเวชภณัฑ ์
ทาํใหเ้กิดปัญหา เนืองจากมีการเกบ็ขอ้มูลอยา่งกวา้งขวางเกียวกบัความเสียงภยัดา้นสุขภาพต่อแรงงานประมง 
ซึงอาจไดรั้บการบรรเทาไดถ้า้มีการออกกฎหมายเพียงไม่กีขอ้ แรงงานบางคนทาํงานในเรือซึงออกหาปลาเป็นเวลานานในแต่ละครัง เช่น 
เกินกวา่หนึงสปัดาห์ พวกเขาใหข้อ้มูลวา่อาหารสด อยา่งเช่นผกัและเนือสตัว ์มกัจะหมดลงเร็วกวา่ทีควร 
เป็นเหตุใหค้นงานตอ้งกินแต่ขา้วกบัปลาทอดหรือปลาตม้เป็นเวลาหลายวนั271 อีกตวัอยา่งทีเกียวขอ้งคือ 
การแพร่ระบาดของโรคเหน็บชาซึงเป็นผลมาจากการขาดวิตามินบี  เกิดขึนในเรือประมงนอกน่านนาํ 
และทาํใหมี้ผูเ้สียชีวิตหลายคนในช่วงหลายปีทีผา่นมา272 ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นหนึงทีไดรั้บการช่วยเหลือจากเรือ 
ซึงทาํประมงนอกน่านนาํในมหาสมุทรอินเดียเป็นเวลา  เดือน ใหข้อ้มูลเกียวกบัอาการทีมีลกัษณะคลา้ยโรคเหน็บชา 
กล่าวคือมือเทา้บวมและเดินเหินไดย้ากลาํบาก273  
 
การออกขอ้กาํหนดใหเ้รือดูแลเรืองโภชนาการของลูกเรือ เช่น การใหบ้ริการอาหารทีทดแทนวิตามินบี  
หรือกาํหนดใหมี้การใหว้ติามินเสริม ไม่ใช่มาตรการทีจะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมากมาย 
และจะมีผลช่วยคุม้ครองสุขภาพของแรงงานประมง ทงันีขึนอยูก่บัระยะเวลาการออกเรือและสภาพของการเดินทาง 
ซึงเป็นขอ้บกพร่องของมาตรการคุม้ครองสุขภาพแรงงานประมงของกฎกระทรวง พ.ศ.   
 
นอกจากนนั ระเบียบนียงัไม่มีผลบงัคบัใชต่้อผูป้ระกอบการเรือพาณิชยที์มีขนาดเลก็กวา่  ตนักรอส 
ซึงไม่จาํเป็นตอ้งใหบ้ริการขนัพืนฐานเพือประกนัสุขอนามยั ความปลอดภยั และสวสัดิภาพของลูกเรือ ทาํใหเ้กิดปัญหา 
เนืองจากฝงูเรือพาณิชยข์องไทยจาํนวนมากเป็นเรือทีมีขนาดเลก็กวา่  ตนักรอส274 
 
แมจ้ะมีขอ้กาํหนดเพือควบคุม 
แต่เจา้ของเรือชาวไทยหลายคนไม่ไดอ้าํนวยความสะดวกดา้นสุขอนามยัและจดัใหมี้เวชภณัฑอ์ยา่งเพียงพอ 
เพือใชใ้นการรักษาพยาบาล หรือเพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค ในเรือประมงทะเลซึงมีสภาพปิดและขาดสุขอนามยั 
คนงานทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชร้์องเรียนวา่ แมพ้วกเขามกัจะเจบ็ป่วยดว้ยอาการต่าง ๆ 

                                                           
271 อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรืออวนลากและอวนล้อม ปากนํา จ.ชมุพร  กนัยายน  
272 Greenpeace Southeast Asia, Turn the Tide: Human rights abuses and illegal fishing in Thailand’s overseas fishing industry (กรุงเทพฯ: 
Greenpeace Southeast Asia 2559), น. 11-18, http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/reports/Turn-The-Tide-Human-Rights-Abuses-and-
Illegal-Fishing-in-Thailands-Overseas-Fishing-Industry/ (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
273 โปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
ลกูเรือประมงคนอืนทีมาจากฝงูเรือเดียวกนั และเกิดอาการแบบเดียวกนั (ทํางานมากเกินไป ได้รับอาหารอย่างจํากดั) 
และผู้ ทีเข้าฝังไม่กีวนัก่อนจะได้รับการตรวจโรคโดยสํานกังานควบคมุโรคติดตอ่ ยืนยนัวา่ได้เกิดโรคเหน็บชาขนึจริงในหลายกรณี  
274 นอกจากนนั ข้อ 11 ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2559 กําหนดให้นายจ้างต้องพาลกูเรือไปตรวจร่างกายและขอรับ 
“ใบรับรองวา่สามารถทํางานบนเรือประมงได้ก่อนออกไปทําการประมงครังแรก” แตก็่อนญุาตให้มีการตรวจสขุภาพได้ระหวา่งการขอทําบตัรชมพ ู
ซงึประกอบด้วยการตรวจปัสสาวะและการคดักรองโรคเจ็ดชนิดจากการตรวจเลือด ซงึเป็นข้อมลูทีนํามาใช้ได้แทนใบรับรองแพทย์ 
และเป็นหลกัฐานยืนยนัวา่แรงงานตา่งด้าวมีความพร้อมทีจะลงเรือ 
ควรมีการตรวจประเมินสขุภาพของแรงงานทงัทีเป็นคนไทยและคนซงึไมมี่สญัชาติไทยอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนจะรับรองให้คนเหล่านนัทํางานในเรือประมง 
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ทงัความเหนือยลา้เนืองจากความร้อน โรคและอาการไขที้ไม่ทราบสาเหตุ ปัญหาเกียวกบัลาํไส้และโรคทอ้งร่วง 
และอาการเมาเรือเรือรัง แต่เรือประมงกม็กัจะพกพาเฉพาะเวชภณัฑข์นัพืนฐานสุดไปดว้ยเท่านนั เช่น ยาแกป้วด  
 
แรงงานประมงบางส่วนยงัใหข้อ้มูลวา่ เมือพวกเขาไปขอยาจากไตก๋้ง หรือบอกวา่ไม่สามารถทาํงานไดเ้นืองจากเจ็บป่วย 
มีความเสียงทีพวกเขาจะถูกทาํร้ายร่างกาย หรือถูกลงโทษอยา่งอืน 275 แมว้า่แรงงานประมงจะมีสิทธิลาป่วยไดถึ้ง  
วนัในแต่ละปีตามขอ้  ของกฎกระทรวงนี แต่การเจบ็ป่วยบนเรือประมงอาจหมายถึงการไม่ไดรั้บค่าแรงในวนันนั 
และหวัหนา้ลูกเรืออาจขู่จะหกัค่าแรง เพือบีบใหแ้รงงานประมงตอ้งทาํงานโดยไม่ตอ้งหยดุพกั เบียน วอน 
แรงงานประมงชาวกมัพชูาในจงัหวดัระยองมีขอ้สังเกตวา่ คนทีป่วยจนทาํงานไม่ไหวจะถูกตดัเงินเดือน276  
 

ไม่มีสิทธิจัดตังและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน  
กฎหมายแรงงานไทยในปัจจุบนั อยา่งเช่น พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.  
หา้มแรงงานขา้มชาติจดัตงัหรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานของตนเอง 
เป็นขอ้บททีเลือกปฏิบติัและจาํกดัสิทธิทีมีใหเ้ฉพาะพลเมืองสัญชาติไทย พระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์อนุญาตใหบุ้คคล  
คนหรือกวา่นนัสามารถรวมตวักนัเพือจดัตงัสหภาพแรงงานและจดทะเบียนกบันายทะเบียนภายใตก้สร.ได ้อยา่งไรกดี็ บุคคล  
คนหรือกวา่นนัซึงมกัเรียกวา่เป็น “ผูก่้อตงั” สหภาพแรงงาน ตอ้งเป็นบุคคลผูมี้สัญชาติไทยเท่านนั  
 
โดยเฉพาะมาตรา 88 ของพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์กาํหนดวา่  
 

ผูมี้สิทธิจดัตงัสหภาพแรงงานตอ้งเป็นลูกจา้งของนายจา้งคนเดียวกนั 
หรือเป็นลูกจา้งซึงทาํงานในกิจการประเภทเดียวกนัโดยไม่คาํนึงวา่จะมีนายจา้งกีคน บรรลนิุติภาวะและมีสัญชาติไทย   

 
มาตรา 100 ของพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์กาํหนดใหค้ณะกรรมการสหภาพแรงงาน “เป็นผูด้าํเนินการ 
และเป็นผูแ้ทนของสหภาพแรงงาน” อยา่งไรกดี็ ตามมาตรา 101 
“ผูซึ้งจะไดรั้บเลือกตงัหรือแต่งตงัเป็นกรรมการ....ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปนี … (2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด”277  
 
ทงัสองมาตราของพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ขดักบัอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหวา่งประเทศ 
ซึงประเทศไทยไดใ้หส้ัตยาบนัรับรอง ยกตวัอยา่งเช่น กติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

                                                           
275 โปรดด ูความรุนแรง การข่มขู่และการคกุคามในบทนี  
276 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานกมัพชูาสีคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
277 กองนิติการ, กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, กสร. 45/2547, พระราชบัญญติัแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
http://www.mol.go.th/sites/default/files/images/other/labourRelation2518_en.pdf, (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560) 
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(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึงในขอ้ 22(1) กาํหนดวา่ 
“บุคคลทุกคนยอ่มมีสิทธิในเสรีภาพในการรวมกนัเป็นสมาคม 
รวมทงัสิทธิทีจะก่อตงัและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานเพือปกป้องประโยชน์ของตน” 
ซึงเป็นสิทธิทีครอบคลุมบุคคลทุกคนโดยไม่เลือก “เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม” ตามขอ้ 2 ของกติกา ICCPR278 
ในทาํนองเดียวกนั ขอ้ 8(1)(ก) ของกติการะหวา่งประเทศวา่ดว้ยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม (International 
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) กาํหนดวา่รัฐบาลตอ้งดาํเนินการเพือประกนั 
“สิทธิของทุกคนทีจะก่อตงัสหภาพแรงงานและเขา้ร่วมสหภาพแรงงานตามทีตนเลือก” ในทาํนองเดียวกนั ขอ้  ของกติกา 
ICESCR กาํหนดวา่สิทธิดงักล่าวครอบคลุมกบับุคคลทุกคนโดยไม่คาํนึงถึง “เผา่พนัธ์ุแห่งชาติหรือสังคม”279 
 
ประเทศไทยไม่ไดใ้หส้ัตยาบนัรับรองอนุสัญญา ILO  ฉบบัที 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบบัที 98 
(การรวมตวัและร่วมเจรจาต่อรองร่วม) อยา่งไรกดี็ ในฐานะสมาชิกของ ILO ประเทศไทยมีหนา้ทีตอ้งปฏิบติัตามปฏิญญา ILO 
วา่ดว้ยหลกัการและสิทธิขนัพืนฐานในการทาํงาน ทีรับรองในปี  ซึงในขอ้ 2 ระบุวา่ 
“สมาชิกทุกประเทศแมว้า่ยงัมิไดใ้หส้ัตยาบนัอนุสัญญาดงักล่าว  แต่โดยทีมีสมาชิกภาพอยูใ่นองคก์าร  
จึงมีพนัธกรณีทีจะตอ้งเคารพส่งเสริม  
และปฏิบติัใหเ้ป็นจริงตามหลกัการเกียวกบัสิทธิขนัพืนฐานทีเป็นหวัเรืองของอนุสัญญาเหล่านนัทงันีโดยสุจริตและเป็นไปตามธ
รรมนูญหลกัการเหล่านี” ซึงรวมถึงขอ้ (ก) วา่ดว้ย “เสรีภาพในการสมาคม 
และการรับรองทีมีผลจริงจงัสาํหรับสิทธิในการต่อรองร่วม”280 
 

การติดตามตัวและการควบคมุตัวโดบมิชอบด้วยกฎหมาย 
คนงานในเรือประมงไทยถูกจบัตามองอยา่งต่อเนืองโดยไตก๋้งและหวัหนา้ลูกเรือ และตอ้งอยูเ่ฉพาะในพืนทีทีกาํหนด 
รูปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมประมง ยงิส่งเสริมการกีดกนัเช่นนี โดยเนน้การจาํกดัเสรีภาพในการเดินทาง ยกตวัอยา่งเช่น 
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละพบวา่ สถานการณ์ 
การแสวงหาประโยชน์และการปฏิบติัมิชอบมกัรุนแรงมากขึน 

                                                           
278 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Sup. (ฉบบัที 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 
(1966), 999 U.N.T.S. 171, มีผลบังคบัใช้เมือ 23 พฤษภาคม 2519 
 https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-องักฤษ.pdf (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
279 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Sup. (ฉบบัที 16) at 49, U.N. Doc. 
A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, มีผลบังคบัใช้เมือ  มกราคม   
 http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
280 ปฏิญญา ILO ว่าด้วยหลกัการและสิทธิขนัพืนฐานในการทํางาน, 18 มิถนุายน 2541, 37 I.L.M. 1233 (1998) 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm, (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
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เมือเป็นการทาํงานในเรือทีออกนอกน่านนาํเป็นเวลานานในแต่ละครัง จากการสาํรวจแรงงานประมงครังใหญ่ในปี  พบวา่ 
สภาพของแรงงานบงัคบัมกัเกิดขึนในเรือทีออกนอกน่านนาํเป็นเวลานานในแต่ละครัง281  
 
เรือขนถ่ายปลากลางทะเล ซึงเป็นเรือประมงทีมารับขนถ่ายปลาจากเรือใหญ่ในกลางทะเล 
เพือใหเ้รือหาปลาสามารถอยูใ่นทะเลเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี 
ยงิเพิมการกีดกนัคนงานและทาํใหเ้สียงทีจะตกเป็นแรงงานบงัคบัมากขึน 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัอธิบายถึงการถูกขายจากเรือลาํหนึงไปเรืออีกลาํหนึง 
ในระหวา่งการขนถ่ายปลากลางทะเลสาํหรับ ยกตวัอยา่งเช่น จนัอมั ชาวกมัพชูาจากสวายเรียง 
ตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยแ์ละถูกนาํตวัใส่เรือขนส่งสินคา้ดว้ยตูค้วบคุมอุณหภูมิเป็นระยะทางกวา่ 7,000 กิโลเมตร 
จากสมุทรสาคร ไปยงัชายฝังอนัห่างไกลในแอฟริกาตะวนัออก และเขาตอ้งติดอยูที่นนัเป็นเวลา  
เดือนก่อนจะไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงานตรวจแรงงานของรัฐบาลไทยทางทะเล282  
 
เมืออยูใ่นฝัง การปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิอยา่งร้ายแรงต่อแรงงานประมง มกัประกอบดว้ย การข่มขืนใจหรือการกกัขงั 
เพือป้องกนัไม่ใหห้ลบหนี ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่มีรูปแบบการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิทีสาํคญัสองประการ 
 
ในรูปแบบแรก ผูค้า้มนุษยจ์ะควบคุมตวัผูช้ายและเดก็ผูช้าย โดยเป็นการควบคุมทงัทางร่างกายและจิตใจ (เช่น 
ขู่วา่พวกเขาจะถูกตาํรวจทีเป็นพวกเดียวกนักบัผูค้า้มนุษยจ์บั ถา้พยายามหลบหนี) โดยเป็นการขู่ทงัในช่วงจา้งงาน 
และก่อนจะลงเรือประมง นายหนา้มกัเป็นผูน้าํตวัแรงงานไปส่งบนเรือ รับค่าจา้ง 
และไม่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการแสวงหาประโยชน์ของแรงงานประมงอีกต่อไป ในรูปแบบทีสอง 
นายหนา้ซึงทาํงานอยา่งใกลชิ้ดกบัไตก๋้งและเจา้ของเรือ จะยงัคงแสวงหาประโยชน์จากผูเ้สียหายต่อไป 
โดยเป็นผูค้วบคุมตวับุคคลเหล่านีระหวา่งอยูบ่นฝัง จาํกดัไม่ใหพ้วกเขาเดินทางทงัในทางร่างกายหรือจิตใจ 
ในระหวา่งทีรอเรือออกจากฝังอีกครังหนึง  
 
ผูเ้สียหายในกรณีแรกมกัเป็นคนต่างดา้วทีถูกนาํตวัมา โดยผา่นสภาพทีดูหมินศกัดิศรีหรืออนัตราย (เช่น 
ถูกซ่อนไวใ้นช่องซึงมีอากาศหายใจอยา่งจาํกดั) และถูกกกัขงัไวบ้างช่วงของการเดินทางก่อนจะถึงจุดหมาย 
พวกเขามกัเป็นแรงงานชายทีไดรั้บการสัญญาวา่จะไดท้าํงานในโรงงานหรืองานบนฝังอืน ๆ 
และเป็นผูที้ไม่ตอ้งจ่ายเงินหรือจ่ายเงินไม่มากนกัใหก้บัการเดินทาง 
แต่ตอ้งยนิยอมทาํงานและใหห้กัค่าใชจ่้ายในการจดัหางานใหก้บันายหนา้  
 

                                                           
281 สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ: 
องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 2556) 
282 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
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อยา่งไรกดี็ นายหนา้บางส่วนเหล่านนัไดเ้ปลียนไปเป็นผูค้า้มนุษย ์และไดข้ายขาดแรงงานต่างดา้วโดยคิดเงินเป็นรายหวั 
เพือส่งมอบตวัคนงานใหก้บัเจา้ของเรือหรือไตก๋้ง ในหลายกรณี แรงงานประมงทีเป็นเหยอืการคา้มนุษยใ์นประเภทนี 
จะถูกขงัไวใ้นหอ้งพกัของเอกชนบนชายฝัง หรือถูกขงัในเรือประมงตรงท่าเทียบเรือ เพือรอใหเ้รือออกจากฝัง 
หรือรอใหเ้รืออีกลาํเขา้ฝัง  
 
เหงียนถนัซึงหลบหนีออกมาจากเรืออวนลากของคนไทย เคยทาํประมงทีท่าเทียบเรือทีเมือง Benjina ประเทศอินโดนีเซีย 
ซึงเขาตอ้งทาํงานเป็นแรงงานประมงทีเป็นเหยอืการคา้มนุษยเ์ป็นเวลา  เดือน 
เขาหลบหนีเขา้ไปในป่าใกลก้บัท่าเทียบเรือพร้อมกบัลูกเรือชาวพม่าคนอืนอีกสามคน หลงัจากเรือเขา้เทียบฝัง แต่ผา่นไป  วนั 
เมืออาหารหมด พวกเขาตอ้งออกมาจากทีซ่อนตวั เจา้หนา้ทีของบริษทัจบัตวัเหงียนถนัและเพือนไวไ้ด ้และขงัไวใ้นหอ้งขนาด 

 ตารางฟุตในสาํนกังานของบริษทั พร้อมกบัผูช้ายอีก  คน ไตก๋้งเสนอใหร้างวลั ,  
รูเปียะสาํหรับใครทีสามารถจบัตวัแรงงานประมงทีหนีไปไดอี้กหนึงคน ตอนแรก 
เหงียนถนัและเพือนไม่ยอมกลบัไปทาํงานบนเรือ โดยบอกกบัคนทีควบคุมตวัวา่จะกระโดดลงทะเลถา้ถูกบงัคบัใหก้ลบัไปอีก 
แต่ผูค้วบคุมตวับอกวา่ เขามีทางเลือกเดียวกคื็อตอ้งถูกขงัไวโ้ดยไม่มีเวลากาํหนด หลงัจากอยูใ่นหอ้งขงัหลายสัปดาห์ 
เหงียนถนัเริมเปลียนใจ “พวกเราไดอ้าหารแค่วนัละมือเดียว แต่อยา่งนอ้ยเรากไ็ม่ถูกซอ้ม” เขาบอก283 
 
โสเพียกพนจากกมัปงสะปือ กมัพชูา ถูกบงัคบัใหท้าํงานเป็นคนงานในเรืออวนลอย ซึงทาํประมงในมหาสมุทรอินเดีย 
หลงัจากตกเป็นเหยอืการคา้มนุษย2์84 ในเดือนธนัวาคม 2557 
เจา้ของฝงูเรือและลูกนอ้งของเขาไดข้งัตวัโสเพียกพนพร้อมกบัผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นอืนอีก  คน 
ในสาํนกังานของบริษทั ซึงตงัอยูร่ะหวา่งโกดงัสินคา้กบัเรือ ในระหวา่งทีรอเอกสาร 
พวกเขาถูกฝึกใหใ้ชอ้วนบนเรือซึงมีความยาวหลายกิโล ตอนกลางคืน ยามจะขงัพวกเขาไว ้เมือเขาและคนอืน ๆ 
พยายามหลบหนีในคืนวนัหนึง ตาํรวจจบัตวัไดที้จุดตรวจ และไดย้ดึโทรศพัทข์องโสเพียกพนไป 
และสอบถามวา่เขามีหนงัสือเดินทางหรือไม่ เขาตอบวา่ไม่มี เนืองจากนายจา้งไดย้ดึเอาไว ้
ตาํรวจจึงนาํแรงงานเหล่านีใส่รถและขบัไปส่งทีบา้นนายจา้ง 
ผูจ้ดัการชาวกมัพชูาของบริษทับอกกบัแรงงานเหล่านีในเวลาต่อมาวา่ พวกเขาถูกขายมาในราคา 30,000 บาท 
 
วนัหนึง พวกเขาถูกนาํตวัไปกรมเจา้ท่าเพือรับหนงัสือคนประจาํเรือ285 โสเพียกพนซึงพดูไทยไดส้อบถามเจา้หนา้ทีคนหนึงวา่ 
จะสามารถขอหยดุงานหลงัจากทาํงานไปสองหรือสามเดือนไดห้รือไม่ เจา้หนา้ทีไทยยนืยนัวา่สามารถทาํได ้อยา่งไรกดี็ 
                                                           
283 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เหงียนถนั, ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า, ย่างกุ้ง พมา่,  กนัยายน 2559 
284 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
285 หนงัสือคนประจําเรือเป็นเอกสารทีรัฐบาลไทยออกให้ และบคุคลทีเข้าออกน่านนําไทยและทํางานในเรือประมงนอกน่านนําต้องนํามาแสดง 
เป็นเอกสารทีมีการปลอมแปลงอย่างกว้างขวาง และเดิมทางเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของอินโดนีเซียเคยยอมรับเอกสารเดินทางเช่นนีมาก่อน Phil Robertson, 
Trafficking of fishermen in Thailand, (กรุงเทพฯ: IOM, 2554), น. 22, 
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/thailand/Trafficking-of-Fishermen-Thailand.pdf, (เข้าถงึเมือ  
กมุภาพนัธ์ 2560) 



 

  

 77          ฮิวแมนไรท์วอทช์ | มกราคม 2018 

ในคาํพิพากษาเมือเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม 2560 
ศาลจงัหวดัระนองไดพิ้พากษายกฟ้องคดีการคา้มนุษยส์องคดีทีเกียวขอ้งกบัโสเพียกพนและเพือน โดยยกฟ้องจาํเลยในคดีอาญา 
คาํพิพากษาระบุเหตุผลหลายประการ โดยศาลมีขอ้สังเกตวา่ ชายเหล่านีมิไดแ้สดงท่าทีใหต้าํรวจทราบวา่ 
“ตนถูกหลอกหรือถูกบงัคบัและยงัขึนรถกระบะเพือกลบัมายงัทีพกั [พร้อมกบันายจา้ง]”286 และ 
“เจา้หนา้ทีไดส้อบถามผูเ้สียหายถึงความสมคัรใจในการทางานบนเรือแลว้”287 

 
วายมินเพียว ชายชาวพม่าทีถูกคา้มนุษยจ์ากรัฐมอญ 
อธิบายถึงสิงทีเกิดขึนกบัเขาเมือเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือในจงัหวดัปัตตานีวา่  
 

มีหวัหนา้คนงานซึงคอยควบคุมตวัเรา และมียามอยูค่นหนึงทีท่าเทียบเรือ แต่ยงัไงเรากไ็ม่กลา้หนีไปบนฝังอยูแ่ลว้ 
เพราะเรากลวัยาม หวัหนา้คนงานบอกวา่ ยามจะทาํร้ายเราถา้เราพยายามหลบหนี288 

 
คนงานและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นอืน ๆ ถูกจาํกดัการเดินทางในช่วงทีออกเรือและเขา้ฝัง แรงงานประมงบางส่วนบอกวา่ 
พวกเขาไม่ไดรั้บอนุญาตใหเ้ดินทางจากท่าเทียบเรือเขา้ไปในเมืองทีอยูใ่กล ้ๆ289  
แรงงานประมงคนอืนบอกวา่พวกเขาถูกขงัไวโ้ดยเจา้หนา้ทีตาํรวจทีทุจริตซึงรับเงินจากนายหนา้ 
ในระหวา่งการออกจากฝังและการรอทีท่าเทียบเรือ290  
 
เจา้หนา้ทีไทยไดช่้วยเหลือธนวฒัน์ Wonmoree เมือเดือนมกราคม 2559 หลงัตกเป็นเหยอืการคา้มนุษย ์  ปี 
และมีการบงัคบัใหเ้ขาทาํงานทงัในเรือประมงไทยและร้านคาราโอเกะหลายแห่งในจงัหวดัสงขลา 
เขาใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ เขาเคยไปทีท่าเทียบเรือในสงขลา  กวา่ครัง 
โดยแต่ละครังผูค้า้มนุษยจ์ะขงัเขาไวใ้นร้านคาราโอเกะเป็นเวลาประมาณ  สัปดาห์ 
โดยส่วนใหญ่เขาจะถูกขงัรวมกบัคนไทยคนอืนอีกสีหรือหา้คน และนายหนา้จะมาหาพวกเขาทุกคืน 
ในร้านแห่งนีมีผูห้ญิงทาํงานไม่มากนกั ธนวฒัน์บอกวา่ ผูห้ญิงเหล่านีมาทีนี “เพียงเพือสร้างภาพวา่เป็น [บาร์เหลา้] 
แต่ทีจริงมนัเป็นสถานทีทีใชก้กัขงัพวกผม”291 
 

                                                           
286มลูนิธิเพือสิทธิมนษุยชนและการพฒันา, “ใบแจ้งข่าว : ศาลจงัหวดัระนอง พิพากษายกฟ้องจําเลย คดีหมายเลข คม. 2,4/2559 
คดีค้ามนษุย์ในแรงงานประมงชาวกมัพชูา จํานวน 11 คน”, 24 มีนาคม 2560, http://hrdfoundation.org/?p=1816&lang=en (เข้าถงึเมือ  เมษายน 2560) 
287 มลูนิธิเพือสิทธิมนษุยชนและการพฒันา, “ใบแจ้งข่าว : ศาลจงัหวดัระนอง พิพากษายกฟ้องจําเลย คดีค้ามนษุย์ในแรงงานประมงชาวกมัพชูา” 23 กมุภาพนัธ์ 
2560, http://hrdfoundation.org/?p=1792&lang=en (เข้าถึงเมือ 25 เมษายน 2560) 
288 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 14 คน, สถานสงเคราะห์ชวัคราว อ.รัตภมิู  จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
289 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ซีฟเมง็, แรงงานกมัพชูาในเรืออวนลาก, อ.ศรีราชา, ชลบรีุ,  พฤศจิกายน 2559 
290 โปรดด ูอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพมา่สามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู่, อ.เมือง จงัหวดัปัตตานี, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 
2559 
291 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวไทย 2 คน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
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ทีท่าเทียบเรือรัษฎา จงัหวดัภูเกต็ 
ผูค้า้มนุษยจ์ะผลดักนันาํผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าขึนเรืออวนลากและนาํมาขงัในหอ้งกกัขงัทีทาํจากสังกะสีและอยูติ่ดกั
บบา้นของนายหนา้ ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าคนหนึงบอกวา่ 

 
ทุกครังทีขึนฝังจากเรืออวนลาก พวกเขาจะนาํตวัเราเขา้หอ้งกกัขงั 
พวกเขายอมใหเ้ราออกมาเฉพาะตอนทีตอ้งทาํงานบนเรือ เราทาํงานบนเรือประมงเป็นเวลาหนึงสัปดาห์ 
จากนนักถู็กนาํตวักลบัเขา้มาหอ้งกกัขงัเดิม เราไม่มีโอกาสไปทีไหนเลย292 
 

ในหอ้งกกัขงัทีร้อน มืด และแออดั โดยเฉพาะตอนกลางคืน ผูเ้สียหายชาวพม่าบอกวา่ 
“มีอยูส่องคนตอ้งไปนอนอยูใ่นหอ้งส้วมเพราะเรามีกนัอยูท่งัหมด  คน” เมียวคายใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่293 
นายหนา้จะเปิดประตูใหส้องครังต่อวนัตอนทีใหอ้าหารเรา นายหนา้จะปิดไฟในหอ้งตอนกลางคืน 
เพือไม่ใหค้นขา้งนอกสังเกตเห็น “ถา้มีใครผา่นมาพวกเขาคงคิดวา่เป็นหอ้งเปล่า ๆ” เมียวคายบอก294 
หนึงในผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยถู์กหมุนเวยีนนาํตวัไปมาระหวา่งหอ้งกกัขงักบัเรืออวนลากรัษฎาเป็นเวลาเกา้เดือน 
ก่อนจะไดรั้บความช่วยเหลือ เขาบอกวา่เขาไดเ้ห็นผูช้ายหลายคนพยายามหลบหนีและถูกจบั 
ทาํใหถู้กนายหนา้และพรรคพวกรุมทาํร้ายร่างกาย  
 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละเหยอืแรงงานบงัคบัในท่าเทียบเรือรัษฎาและทีอืน ๆ บอกวา่ตนเองถูกจบัตามองอยา่งต่อเนือง 
โดยมีเครือข่ายของบุคคลต่าง ๆ รวมทงัคนขบัมอเตอร์ไซครั์บจา้ง เจา้ของร้านคา้ และแมก้ระทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจ 
เพือป้องกนัไม่ใหพ้วกเขาหลบหนีจากท่าเทียบเรือหรือในเมือง เมียวคายใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ “ตอนขึนฝังครังแรก 
ทุกคนคิดจะหลบหนีทงันนั แต่มีคนของนายหนา้อยูเ่ตม็ไปหมด”295 
หม่องวนิบอกวา่แมแ้ต่คนขบัมอเตอร์ไซครั์บจา้งยงัช่วยหาคนงานใหน้ายหนา้  
 

ร้านคาราโอเกะของ [นายหนา้] เป็นเหมือนกบัดกัทีล่อเหยอืคนไทยและพม่าจาํนวนมาก 
ซึงทาํใหพ้วกเขาถูกขายต่อใหก้บัเรือ [นายหนา้] ขายคนเหล่านีไปในราคา 20,000-30,000 บาท…. 
เขามีเครือข่ายทงัคนขบัมอเตอร์ไซครั์บจา้งซึงช่วยหาคนใหเ้ขา 
และพาคนเหล่านนัไปนอนกบัผูห้ญิงทีร้านคาราโอเกะ296 

 

                                                           
292 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่เก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
293 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
294 อ้างแล้ว 
295 อ้างแล้ว 
296 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ หมอ่งวิน, ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
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ในท่าเรือกนัตงั จงัหวดัตรัง 
นายหนา้จะมีระบบสอดส่องดูแลและมีการคุกคามเพือควบคุมคนงานใหอ้ยูแ่ต่ในท่าเทียบเรือเป็นเวลาหลายปี 
ตาํรวจจะขายตวัผูพ้ยายามหลบหนีคืนใหก้บันายหนา้ในราคา 1,000-4,000 บาท 
โดยนายหนา้จะบวกเงินค่าใชจ่้ายเหล่านีเขา้ไปในหนีของคน ๆ นนั297 
นายหนา้คนหนึงมกัแจง้ความกบัตาํรวจทีทุจริตวา่แรงงานประมงเมาเหลา้ ซึงตาํรวจจะจบักมุแรงงาน จากนนันายหนา้กจ็ะไป 
“ประกนัตวัเขาออกมา” และบวกเงินค่าประกนัเขา้ไปในหนีของแรงงานคนนนั298 
 
แรงงานประมงทีเป็นเหยอืการคา้มนุษยม์กัไม่แน่ใจวา่ตนเองอยูที่ไหน นอกจากรู้วา่อยูใ่นหอ้งกกัขงับริเวณท่าเทียบเรือ 
ประกอบกบัไม่รู้ภาษาไทย ทาํใหต้อ้งวนเวียนอยูแ่ถวท่าเทียบเรือเท่านนั นายจา้ง ไตก๋้ง หวัหนา้คนงาน และนายหนา้ 
ยงิมีขอ้ไดเ้ปรียบในการสอดส่องและควบคุมการเคลือนไหวของแรงงานประมงมากขึน 
เนืองจากระเบียบของรัฐบาลทีจาํกดัเสรีภาพในการเดินทางของผูถื้อบตัรชมพู ซึงทาํใหส้ถานะของคนงานผกูติดอยูก่บันายจา้ง 
และกาํหนดใหแ้รงงานต่างดา้วตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ทีระดบัจงัหวดั ก่อนจะเดินทางออกนอกพืนทีได ้  
 
เส้นทางทีเชือมต่อท่าเทียบเรือทีห่างไกลทีแสมสาร จงัหวดัชลบุรีกบัถนนหลวง เป็นถนนเส้นตรงยาว  กิโลเมตรเพียงเส้นเดียว 
“บางคนมีคนทีรู้จกัอยูน่อก [ท่าเทียบเรือ] และสามารถนดัแนะใหเ้อารถมารับเพือหลบหนีไปได ้
แต่คนทีไม่รู้เส้นทางมกัจะถูกจบัเสียก่อน” จอโมกล่าว299 สายของนายหนา้จะติดตามคนทีหลบหนี 
และแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีตาํรวจไปตามจบัตวักลบัมา และนาํมาขายคืนใหก้บัหวัหนา้คนงาน จอโมบอกต่อ 
“บางคนไปมอบตวักบัตาํรวจ คิดวา่จะถูกส่งกลบัไปพม่า แต่แทนทีจะเป็นเช่นนนัพวกเขาถูกขายต่อไป 
และอยูใ่นสภาพทียากลาํบากกวา่ทีเคยเป็นมา”300 
 

การข่มขู่ การคกุคามและความรุนแรง 
ฮิวแมนไรทว์อทชเ์กบ็ขอ้มูลการข่มขู่ การคุกคามและความรุนแรงทีกระทาํต่อคนงานในหลายกรณี 
ทงัการทาํร้ายร่างกายระหวา่งอยูบ่นเรือ โดยไตก๋้ง หวัหนา้คนงานและหวัหนา้ลูกเรือ 
จะทุบตีแรงงานประมงทีทาํงานไม่เร็วทนัใจหรือไม่เร็วอยา่งทีคาดหวงั บางครังคนงานทีมาใหม่จะถูกทุบตีเป็นประจาํ 
จนกวา่พวกเขาจะทาํงานไดเ้ร็วขึนและดียงิขึน ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นหนึงบอกวา่  

 

                                                           
297 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
298 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง,  มีนาคม 2559 
299 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์จอโม, คนงานตา่งด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรืออวนลาก, ท่าเทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
300 อ้างแล้ว 
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ถา้เราทาํงานไม่ถูกใจ [หวัหนา้คนงาน] ถา้เขาตอ้งการใหเ้ราทาํงานเร็วขึนและดีขึน แต่เราทาํไม่ได ้
เรากต็อ้งทาํงานต่อไปจนกวา่จะหมดแรง301 
 
แรงงานประมงยงัใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาถูกซอ้มเพราะไม่เขา้ใจคาํสังของหวัหนา้คนงาน เนืองจากความแตกต่างดา้นภาษา 
นอกจากจะถูกต่อยและเตะแลว้ แรงงานประมงบอกวา่หวัหนา้ลูกเรือจะใชว้ธีิลงโทษหลายแบบ รวมทงัการใชหิ้นลบัมีด 
แท่งเหลก็ หางปลากระเบน ขดเชือก และท่อนไม ้ยงัมีการกระทาํทีอบัอายเพือลงโทษคนงาน อยา่งเช่น ถูกราดจนตวัเปียก 
หรือการทาํใหส้ยบยอม อยา่งเช่น ไตก๋้งจะเอารองเทา้เหยยีบทีศีรษะของลูกเรือ 
ซึงถือเป็นการดูหมินอยา่งร้ายแรงตามธรรมเนียมชาวพทุธในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต3้02 
 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์หข้อ้มูลวา่ พวกเขามกัเห็นหรือมีประสบการณ์ถูกลงโทษดว้ยความรุนแรง 
เนืองจากปฏิเสธหรือไม่สามารถทาํงานได ้เพราะเจบ็ป่วยหรือเหนือยเกินไป ตาํรวจนาํไดช่้วยเหลือธนวฒัน์จากร้อยเอด็เมือปี 
2559 หลงัตกเป็นเหยอืแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงกวา่หนึงทศวรรษ ธนวฒัน์ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
เขากงัวลเสมอวา่จะตอ้งเจบ็ป่วย กลวัวา่ไตก๋้งจะฆ่าเขาและโยนเขาทิงทะเล ถา้เขาไม่สามารถทาํงานไดอี้ก 
“ผมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนีเกิดขึนกวา่  ครัง” ธนวฒัน์กล่าว303  
 
จนัอมั เหยอืการคา้มนุษยที์เป็นคนงานอวนลอยทีตอ้งลากอวนลอยยาว 12-15 กิโลเมตรบอกวา่ 
การทุบตีมกัเกิดขึนช่วงทีซ่อมอวน ในช่วง  เดือนทีพวกเขาทาํงานอยา่งต่อเนืองในทะเล ลูกเรือมีอาหารกินไม่เพียงพอ 
ทาํใหเ้หนือยลา้ และตอ้งแอบไปพกัในระหวา่งการทาํงานทียาวนานบนดาดฟ้าระหวา่งการซ่อมอวน ถา้มีคนเห็น 
พวกเขากจ็ะถูกซอ้ม304 
 
ในอีกกรณีหนึง โกโกวนิขอไปพกัระหวา่งซ่อมอวน หวัหนา้คนงานบอกวา่ “ขึนอยูก่บัเขา” โกโกวินคิดวา่เป็นคาํอนุญาต 
เขาจึงไปพกัผอ่น แต่หวัหนา้คนงานเดินตามมาและใชท่้อนไมตี้เขา หลงัผา่นไปหกสัปดาห์ 
อาการบาดเจบ็ของโกโกวินกย็งัไม่หาย305 
 
กองกนัไฮ อาย ุ20 ปี จากเขตอิรวดี พม่า บอกกบัไตก๋้งชาวไทยวา่เขาป่วยและทาํงานต่อไปไม่ไหว เขาขอออกจากเรือ 
ไตก๋้งจึงต่อยเขา้ทีศีรษะของกองกนัไฮและเตะจนเขาสินสติไป306 
 

                                                           
301 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
302 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
303 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวไทย 2 คน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
304 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
305 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่เก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
306 อ้างแล้ว 
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หวัหนา้คนงานและไตก๋้งเรืออวนลากคู่ทีท่าเทียบเรือรัษฎา ภูเกต็ มกัทุบตีไวเพียวนาย  เวลาทีทาํงานไม่เร็วทนัใจ 
หวัหนา้คนงานเคยบอกกบัคนงานวา่ ถา้ป่วย พวกเขากส็ามารถไปพกัเป็นเวลาหนึงกะได ้และถา้ยงัทาํงานต่อไปไม่ไหว 
พวกเขากจ็ะถูกโยนทิงทะเล ไวเพียวนายบอกวา่การทีเขาทาํงานต่อเนืองกนัได ้  ชวัโมงต่อวนั เป็นเพราะไดกิ้นกาแฟฟรี 
“คุณไม่ตอ้งนอนเป็นเวลาหลายวนัถา้ไดกิ้นกาแฟ ซึงทาํใหคุ้ณทาํงานอยา่งต่อเนืองได”้ เขาบอก 
ไวเพียวนายเชือวา่ไตก๋้งหรือหวัหนา้คนงานคงแอบใส่ยาบา้ในกาแฟ จากประสบการณ์เมือกลบัขึนสู่ฝัง 
และจากลกัษณะทีผอมบางของลูกเรือบางคน “พวกเราตอ้งกินทุกอยา่งทีพวกเขานาํมาให”้ เขาบอก307 หลงัทาํงานหนึงกะ 
ไวเพียวนายเป็นลมเพราะความเหนือยลา้ในระหวา่งทีลูกเรือกาํลงัลากอวน เขาลม้ลงทีดา้นขา้งของเรือ แต่ยงัควา้ทีกนัไวท้นั 
ทาํใหไ้ม่ตกจากเรืออวนครอบลงไปในนาํ แต่ไตก๋้งตะโกนบอกลูกเรือไม่ใหช่้วยเขา 
ไวเพียวนายตอ้งหาทางดึงตวัเองขึนมาบนเรือ 
เหตุการณ์นีทาํใหผู้เ้สียหายจากการคา้มนุษยอี์กคนหนึงหลบหนีจากท่าเทียบเรือในเชา้วนัหนึง 
และลูกเรือคนนีไดพ้าเจา้หนา้ทีมาช่วยเหลือแรงงานอีกกวา่  คนออกจากหอ้งกกัขงัของนายหนา้ในท่าเทียบเรือรัษฎา308 
 
มกัมีการใชก้าํลงัเพือข่มขู่และคุกคามคนงานเพือใหป้ฏิบติัตามคาํสัง และเพือป้องกนัไม่ใหห้ลบหนี 
พวกเขามกัขู่วา่จะถูกส่งตวัหรือขายใหก้บัเรืออีกลาํหนึง หรือถูกส่งตวัไปท่าเทียบเรืออีกแห่งหนึง 
ไตก๋้งทีทาํประมงในมหาสมุทรอินเดียขู่จะไม่ใหน้อนและขู่จะแยกตวัลูกของคนงานไปทีเรืออีกลาํหนึง 
ถา้คนงานทาํงานไม่ไดต้ามทีตอ้งการ ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์หข้อ้มูลวา่ ไตก๋้งบอกเขาวา่ “ในอดีต 
พวกเราจะตอ้งถูกยงิตายทงัหมดถา้ทาํงานไดห่้วยแค่นี”309  
 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละแรงงานขา้มชาติใหข้อ้มูลวา่ นายหนา้มกัอา้งเจา้หนา้ทีไทยเพือข่มขู่แรงงานต่างดา้วภาคประมง 
ยกตวัอยา่งเช่น นายหนา้ของโซลินอ่องบอกเขาวา่ เขาจะตอ้งยอมใหน้ายจา้งยดึค่าแรงของเขาไวห้นึงในสาม 
ตามระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย หรือไม่เช่นนนัเขาจะแจง้ความกบัตาํรวจทีปัตตานี310 ในอีกกรณีหนึง 
ผูค้า้มนุษยใ์นจงัหวดัปัตตานีบอกกบัแรงงานต่างดา้ววา่ ตาํรวจจะมาจบัถา้เดินทางออกไปจากท่าเรือ311 
นายหนา้ทีท่าเทียบเรือรัษฎา ภูเกต็ชีไปทีตาํรวจแถวท่าเรือซึงคุน้เคยกนักบัเขาและเตือนคนงานวา่ 
จะไม่ไดรั้บความช่วยเหลือจากเจา้หนา้ทีในพืนทีแต่อยา่งใด312 
 
ยงัมีการใชค้วามรุนแรงทางร่างกายยงิกวา่นีกบัแรงงานทีพยายามหลบหนีจากเรือ จากสาํนกังานของบริษทัแต่ไม่สาํเร็จ 
หรือหลบหนีจากการควบคุมตวัของไตก๋้ง หวัหนา้คนงาน หรือนายหนา้ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยจ์ากทุกชาติใหข้อ้มูลวา่ 

                                                           
307 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่เก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
308 อ้างแล้ว 
309 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 
310 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู,่ อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
311 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 14 คน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
312 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่ 11 คน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 
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เคยถูกทุบตีเนืองจากพยายามหลบหนีจากเรือหรือจากหอ้งกกัขงัทีท่าเทียบเรือ 
การลงโทษเหล่านีมีทงัการสังหารซึงเกิดขึนในทะเลและบนบก และมีการบงัคบัใหแ้รงงานคนอืนยนืดูดว้ย 
หลงัจากเดินทางมาถึงท่าเทียบเรือแสมสาร จงัหวดัชลบุรีไดไ้ม่นาน 
จอโมกไ็ดเ้ห็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนเมือหวัหนา้คนงานจบัไดว้า่มีคนพยายามหลบหนี 
“ผมเห็นพวกเขาหกัแขนและหกัขาเพือเป็นการลงโทษ” จอโมกล่าว313  
 
ตุนเมียตทูบอกวา่ หลงัหลบหนีจากท่าเทียบเรือของนายจา้งมา เขาไดท้าํงานในเรือทีท่าเทียบเรืออีกแห่งหนึงในอาํเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง และพบวา่มีมือปืนซึงทาํงานใหน้ายหนา้มารอเขาอยูเ่มือเขาขึนฝังพร้อมกบัเรือลาํใหม่ 
มือปืนเหล่านนัไดม้ดัมือเขาไวแ้ละพาตวัไปทีบา้นของนายหนา้ เขาถูกบงัคบัใหคุ้กเข่าลงกบัพืน 
และสามีของนายหนา้เอาปืนจ่อหวั พร้อมกบัถามวา่ “อยากทาํงานหรือวา่อยากตาย” 
ตุนเมียตทูไม่มีทางเลือกอืนนอกจากตอ้งกลบัไปทาํงานในเรือประมงลาํเดิม314 
 

การฆาตกรรมในทะเล  
แรงงานประมงทงัในปัจจุบนัและอดีตต่างใหข้อ้มูลในฐานะประจกัษพ์ยาน และไดฟั้งคาํบอกเล่าจากคนอืน 
เกียวกบัการฆาตกรรมในทะเล ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวไทยคนหนึงบอกวา่ไดเ้ห็น 
การสังหารกลุ่มผูช้ายทีพยายามหลบหนีจากเรือในทีสาธารณะ เขาบอกวา่มีการเอาเชือกมาคลอ้งคอคนเหล่านี 
และแขวนร่างของพวกเขาติดกบัดา้นทา้ยเรือเพือลากไปในนาํทะเล  
 

ตอนทีเรือแล่นผา่นเกาะ จะมีคนพยายามกระโดดลงนาํและหลบหนี 
ไตก๋้งกจ็ะตามตวัไปและพยายาม....เอาตวัพวกเขากลบัขึนเรือ และมีการเชือดไก่ใหลิ้งดู ซึงพอทาํแบบนนั 
ไม่มีใครกลา้เขา้ไปใหค้วามช่วยเหลือ เราไดแ้ต่มองดูห่าง ๆ315 

 
ไตก๋้งยงัฆ่าคนกลางทะเลเพราะบนัดาลโทสะ 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยบ์รรยายถึงเหตุการณ์ของผูช้ายคนหนึงทีถูกไตก๋้งยงิเพราะไปด่าเขา316 
ส่วนผูช้ายอีกคนหนึงถูกบีบคอจากนนักป็ล่อยใหจ้มนาํตาย เพราะไตก๋้งคิดวา่ชายคนนีเป็นตน้เหตุทาํใหอ้วนทาํงานผดิปรกติ317  
 

                                                           
313 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์จอโม, คนงานตา่งด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรืออวนลาก, ท่าเทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
314 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
315 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวไทย 2 คน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
316 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
317 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ซอวิน, ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่, ไมเ่ปิดเผยสถานที, 10 สิงหาคม 2559 
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ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าเล่าวา่ 
ไตก๋้งสีคนทีมกัทาํประมงผิดกฎหมายในน่านนาํอินโดนีเซียนอกชายฝังอาเจะห์ตรงช่องแคบมะละกา 
และมีการซือขายแลกเปลียนปลา ผกัสด 
รวมทงัอาจจะมียาบา้ดว้ยกบัชาวอินโดนีเซียซึงอยูใ่นเรือใกลช้ายฝังบริเวณทีเป็นสวนปาลม์ ในการแลกเปลียนครังหนึง 
ไตก๋้งชาวไทยไดย้งิปืนใส่ชาวอินโดนีเซียทีติดต่อซือขายกนัสามคนจนเสียชีวิต ก่อนทีจะพาเรือของชาวอินโดนีเซียหนีไป 
แรงงานประมงซึงเห็นเหตุการณ์สังหารคาดวา่ อาจเป็นการฆ่ากนัเพราะปัญหายาเสพติด 
เนืองจากไตก๋้งสงสัยวา่ชาวอินโดนีเซียเหล่านีเป็นสายใหก้บักองทพัเรือทีตรวจจบั การทาํประมงผิดกฎหมาย 
ไตก๋้งไดขู้่ลูกเรือชาวพม่าวา่ “คงรู้นะวา่จะเกิดอะไรขึน” ถา้เอาเรืองนีไปพูดกบัใคร318 
 
ผูใ้หข้อ้มูลหลายคนบอกถึงท่าเทียบเรือทีมกัเกิดการฆาตกรรม และการตายอยา่งไม่ทราบสาเหตุของแรงงานประมง319 
ซึงมีทงัทีท่าเรือกนัตงั จงัหวดัตรัง ซึงเอน็จีโอรายงานวา่มกัเกิดเหตุการทรมานและการฆาตกรรม320  
 
เมือเวลาผา่นไป ระบบการควบคุมโดยใชค้วามรุนแรงและการฆาตกรรม 
ไดส่้งผลกระทบอยา่งกวา้งขวางทาํใหไ้ม่มีการขดัขืนหรือหลบหนี คนต่างดา้วทีท่าเทียบเรือแสมสาร จงัหวดัชลบุรี 
ชีใหดู้ภูเขาทีอยูด่า้นหลงัเมืองซึงเป็นอุปสรรคต่อการหลบหนี และใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
ทีนนัเป็นทีฝังศพของแรงงานจาํนวนมากทีพยายามหลบหนี321 แรงงานชายบางคนซึงติดอยูที่ท่าเรือกนัตงัมาหลายปีเชือวา่ 
นายหนา้เป็นพอ่มดซึงมีการประกอบพิธีกรรมตอนกลางคืน 
โดยการเอากระดูกของแรงงานประมงทีเธอเป็นผูส้ังหารมาประกอบพิธี322   
  

                                                           
318 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
319 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
320 Environmental Justice Foundation, Thailand’s Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry, 
(ลอนดอน: EJF 2556) https://ejfoundation.org//resources/downloads/EJF-Thailand-Seafood-Slaves-low-res.pdf (เข้าถงึเมือ  สิงหาคม 2560) และ 
Environmental Justice Foundation, Thailand’s Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry (ลอนดอน: 
EJF 2558) https://ejfoundation.org//resources/downloads/EJF-Thailand-Seafood-Slaves-low-res.pdf (เข้าถงึเมือ  สิงหาคม 2560) 
321 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์จอโม, คนงานตา่งด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรืออวนลาก, ท่าเทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
322 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559และฮิวแมนไรท์วอทช์ 
สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
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V. กรณศีึกษา: ท่าเทยีบเรือรัษฎา ภูเก็ต 
 
ภูเกต็เป็นแหล่งท่องเทียวของนกัท่องเทียวต่างชาติเพราะมีหาดทรายขาวสะอาด ทะเลสีเทอร์ควอยซ์ 
และมีแหล่งท่องเทียวยามคาํคืนทีคึกคกั 
ซึงดูเหมือนเป็นภาพตรงขา้มกบัความทารุณโหดร้ายของแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทย อยา่งไรกดี็ 
ทีบริเวณชายหาดดา้นตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะทีท่าเทียบเรือรัษฎา 
ติดกบับริเวณทีนกัท่องเทียวนบัพนัคนขึนเรือเฟอร์รีไปเกาะพีพีทุกปี ถือเป็นท่าเทียบเรืออวนลากทีสาํคญัของภูเกต็  
 
เมียวจีอยูที่สถานสงเคราะห์ของผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยข์องรัฐบาลไทยไม่นานนกั 
ก่อนทีเจา้หนา้ทีคนหนึงจะเอาภาพถ่ายของศพ ๆ หนึงทีเสียชีวติจากการถูกแทง  แผลใหดู้ 
ชายผูเ้สียชีวิตเป็นคนไทยทีรู้จกักนัในชือ “โกแป๋” ซึงไดร่้วมมือกบัมาโย ภรรยาชาวพม่าของเขา 
ในการทาํใหเ้มียวจีตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยพ์ร้อมกบัแรงงานชายชาวพม่าคนอืนอีกอยา่งนอ้ย  คน 
พวกเขาถูกบงัคบัใหท้าํงานในเรืออวนลากทีบริเวณท่าเทียบเรือรัษฎา 
เป็นเวลาหลายเดือนทีสามีภรรยาคู่นีนาํตวัเมียวจีออกจากหอ้งกกัขงัทีท่าเรือ เพือไปทาํงานในเรืออวนลากคู่ 
เมือทาํงานเสร็จกน็าํกลบัมาขงัอีก หวัหนา้ลูกเรือบงัคบัใหเ้ขากินยาบา้เพือใหท้าํงานได ้  ชวัโมงต่อวนัในทะเล 
เมียวจีตอ้งทาํงานเพราะถูกบงัคบัและใชค้วามรุนแรง เมืออยูบ่นฝัง เขาตอ้งทาํตามทีถูกสัง 
เพราะกลวัจะถูกเจา้หนา้ทีตาํรวจทีทุจริตซึงเป็นพวกเดียวกบันายหนา้จบักมุ ไม่วา่เขาจะทาํงานหนกัแค่ไหน 
แต่หนีกดู็เหมือนจะไม่มีวนัหมด จนกระทงัก่อนถึงช่วงทีเขาไดรั้บการช่วยเหลือออกมา 
สภาพชีวิตทียากลาํบากทาํใหเ้มียวจีรู้สึกหมดหวงั323  
 
เจา้หนา้ทีของสถานสงเคราะห์ไม่ไดอ้ธิบายใหเ้มียวจีฟัง เกียวกบัรายละเอียดการฆาตกรรมโกแป๋ 
ซึงเป็นนายหนา้ทีหลบหนีการจบักมุตอนทีตาํรวจบุกตรวจคน้เมือเดือนมกราคม 2559 มีรายงานข่าววา่ 
โกแป๋ไดห้ลบหนีไปพร้อมกบัเชิดบตัรชมพขูองแรงงานขา้มชาติประมาณ  คนไปดว้ย324 
เมียวจีและผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยค์นอืนจากท่าเทียบเรือรัษฎาเชือวา่ โกแป๋อยูร่ะหวา่งการหลบหนี 
ส่วนภรรยาของเขาไดรั้บสารภาพกบัตาํรวจแลว้วา่มีส่วนเกียวขอ้งกบัการคา้มนุษยข์องสามี 
แรงงานเชือวา่โกแป๋อาจถูกฆ่าปิดปากเพือไม่ใหค้นรู้ความลบั ซึงเกิดขึนทีท่าเทียบเรือรัษฎา325  
 

                                                           
323 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าเก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
324 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา จงัหวดัภเูก็ต,  เมษายน 2559 
325 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าเก้าคน, ต.บางริน, จงัหวดัระนอง,  มีนาคม 2559 
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กลุ่มผูช้ายทีไดรั้บการช่วยเหลือจากหอ้งกกัขงัของโกแป๋ในท่าเทียบเรือรัษฎาใหข้อ้มูลวา่ 
ไดท้าํงานในเรืออวนลากคู่อยา่งนอ้ยหา้ลาํซึงแล่นออกจากสองท่าเทียบเรือทีพวกเขาระบุชือได ้
 
แมภ้ายหลงัการบุกตรวจคน้เมือเดือนมกราคม 2559 ผูใ้หข้อ้มูลในพืนทีบอกวา่ คนงานทีท่าเรือแห่งนีและในเรือเหล่านี 
กย็งัคงตอ้งทาํงานต่อเนืองกนัเป็นเวลานาน ถูกยดึเอกสารประจาํตวั ตกเป็นแรงงานขดัหนีและถูกข่มขู่ 
ถูกคุกคามอยูใ่นระบบทีควบคุมโดยนายหนา้ดว้ยความสนบัสนุนจากเจา้หนา้ทีตาํรวจในพืนที326  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าจากท่าเทียบเรือรัษฎา 
และทราบวา่หวัหนา้ลูกเรือโดยเฉพาะหวัหนา้คนงาน ยงัเป็นผูจ้ดัหาสารเสพติดอยา่งยาบา้ใหก้บัลูกเรือ 
และยงัมีส่วนเกียวขอ้งอยา่งเขม้แขง็ในการแสวงหาประโยชน์327 
 

การทุจริตของเจ้าหน้าททีภูีเกต็   
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์แหล่งข่าวหลายแหล่ง ภายในชุมชนแรงงานต่างดา้วทีท่าเทียบเรือรัษฎา 
ซึงอธิบายวา่ตาํรวจไทยมีส่วนช่วยเหลือและคุม้ครองการคา้มนุษยข์องนายหนา้อยา่งไร 
ไตก๋้งจากจากบริษทัประมงรัษฎาตอ้งพึงพานายหนา้อยา่งโกแป๋ เพือหาคนงานมาทาํงานบนเรือ 
โดยโกแป๋ไดรั้บความคุม้ครองจากเจา้หนา้ทีตาํรวจในพืนที นายหนา้จะจดัส่งคนงานทีเป็นเหยอืการคา้มนุษย ์
ผา่นสะพานสารสินทีเชือมระหวา่งตอนเหนือของเกาะภูเกต็กบัแผน่ดินใหญ่ 
และการส่งผา่นด่านตรวจท่าฉตัรชยัดว้ยความช่วยเหลือจากตาํรวจทีทุจริต328 
 
นายหนา้ทีท่าเทียบเรือรัษฎาใชค้วามสัมพนัธ์ทีมีกบัเจา้หนา้ทีตาํรวจในพืนที เพือสร้างหนีใหเ้พิมขึนกบัแรงงานขา้มชาติ 
แรงงานประมงทงัทีมีเอกสารและไม่มีเอกสารอาจถูกตาํรวจทีท่าเทียบเรือรัษฎาจบักมุในขอ้หาทีกขึุนมา 
จากนนักถู็กบงัคบัใหไ้ปหยบิยมืเงินเพือมาจ่ายค่าสินบนหรือจ่ายค่าประกนัตวั ตาํรวจรีดไถเงินจากแรงงานต่างดา้วมากถึง  
บาท ถา้พบวา่พวกเขามีเพียงสาํเนาบตัรหรือใบโทรสารบตัรชมพูของตน ในบางกรณี 
ตาํรวจจะยดัยาบา้ในตวัคนงานทีถูกควบคุมตวัเอาไว ้เพือรีดไถเงิน อาจมากถึง ,  บาทเพือแลกกบัการปล่อยตวั329 
แรงงานขา้มชาติคนอืนใหข้อ้มูลวา่ พวกเขาตอ้งจ่ายเงินค่าคุม้ครองใหต้าํรวจทีท่าเทียบเรือรัษฎาเดือนละ 300 บาท330 
 
                                                           
326 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, 
ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559; และฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่า 12 คนในเรืออวนล้อมและอวนครอบ , 
ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  มีนาคม 2559  
327 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่าเก้าคน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
328  ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวพม่า 12 คนในเรืออวนล้อมและอวนครอบ , ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  มีนาคม 2559 
329 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559 
330 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559  
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นายหนา้สองคนทีถือวา่ประสบความสาํเร็จมากสุดในภูเกต็ไดแ้ก่นาย A.M. และ M.Z. ซึงเป็นชาวพม่าทงัคู่ A.M. 
ซึงมีอายมุากกวา่เป็นผูดู้แลเส้นทางการส่งคนงานพม่าผา่นจงัหวดัภูเกต็ ส่วน M.Z. จะดูแลเรืองการทาํบตัรชมพ ูดูแลระบบ hundi 
exchange (ระบบการส่งเงินกลบับา้นแบบเชือใจกนัแต่ไม่มีเอกสาร) และดูแลการเดินทางกลบับา้นของแรงงานพม่า  
 
มีรายงานวา่ทงัคู่มีความสัมพนัธ์ทีดีกบัเจา้หนา้ทีทีทุจริตในสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองภูเกต็ โดยรายงานระบุวา่ 
เจา้หนา้ทีตม.อนุญาตให ้A.M. สามารถเขา้ไปในหอ้ง 
ซึงเขาใชเ้พือเรียกเกบ็เงินจากนายหนา้ทีอยูใ่ตก้ารคุม้ครองของเขาในทุกเชา้วนัอาทิตย ์
เขายงัทาํหนา้ทีนาํส่งเงินสินบนทีไดรั้บจากแรงงานต่างดา้วทีถูกควบคุมตวั ใหก้บัเจา้หนา้ทีตม. 
เพือสร้างภาพวา่เจา้หนา้ทีไม่เกียวขอ้งกบัการทุจริต และไม่เคยรับเงินสินบนโดยตรงจากแรงงานขา้มชาติ331  
 
ผูใ้หข้อ้มูลในพืนทีซึงเป็นแรงงานต่างดา้วและแรงงานไทยบอกวา่ A.M. 
ยงัใชห้อ้งทีกล่าวถึงขา้งตน้เพือคดัเลือกตวัแรงงานต่างดา้วชาวพม่าทีจะถูกส่งกลบัประเทศ 
แรงงานทงัทีมีเอกสารและไม่มีเอกสารตอ้งจ่ายค่าบริการใหก้บั A.M. และเขากจ็ะแบ่งส่วนหนึงใหก้บับุคคลต่าง ๆ 
ทีดูแลการออกใบส่งตวักลบัประเทศ จากนนัจะมีการส่งตวัคนต่างดา้วคนนนัไปทีเมียวดี ประเทศพม่าผา่นอาํเภอแม่สอด 
จงัหวดัตาก จากแหล่งขอ้มูลทีน่าเชือถือได ้การเดินทางแต่ละครังใชเ้งินประมาณ ,  บาทและใชเ้วลาเดินทางหนึงวนัครึง332  
 
เมือผูถู้กส่งตวักลบัเดินทางไปถึงแม่สอด จะมีนายหนา้ของ A.M. 
ส่งตวัต่อไปยงัด่านตรวจตรงพรมแดนทีอยูใ่ตก้ารควบคุมของกองกาํลงักะเหรียงพทุธประชาธิปไตย (DKBA)333 
ตามขอ้มูลของแหล่งข่าวอีกคนหนึงในท่าเทียบเรือรัษฎา เมือเดินทางไปถึงฝังพรมแดนพม่าแลว้ 
แรงงานต่างดา้วจะถูกนาํตวัไปทีบา้นหลงัหนึง และจะถูกบงัคบัใหแ้ลกเงินบาทเป็นเงินจ๊าตของพม่า 
โดยตอ้งขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน334 หลงัแลกเงินเสร็จแลว้ นายหนา้จะพาเขาไปทีสถานีขนส่งในเมียวดีเพือเดินทางต่อไป 
ทีอาํเภอแม่สอดในเดือนพฤษภาคม 2559 
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ังเกตเห็นการส่งตวัแรงงานขา้มชาติพร้อมสัมภาระโดยใชร้ถยนตส์องคนัจากสาํนกังานตรวจคนเขา้เมืองภูเก็
ต ใหก้บัรถกระบะทีมีป้ายทะเบียนจากยา่งกุง้ใกลก้บัสะพานมิตรภาพไทย-พม่า 
 

การตายอย่างไม่ทราบสาเหตุ ศพลอยอยู่ในนํา  

                                                           
331 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559 
332 อ้างแล้ว 
333 DKBA ตงัด่านตรวจ โดยร่วมมือกบัเจ้าหน้าทีตรวจคนเข้าเมืองของไทยทีทจุริต และเป็นดา่นทีรู้จกักนัดีมาหลายปีในพืนทีแมส่อด โปรดด ูฮิวแมนไรท์วอทช์, 
From The Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand, กมุภาพนัธ์ 2553, น. 68-71  
334 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559 
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ในวนัที  มกราคม 2557 ชาวบา้นแถวท่าเทียบเรือรัษฎาพบศพของชายนิรนามคนหนึง อายรุะหวา่ง -  ปี 
ลอยอยูบ่ริเวณท่าเรือประมง จากการตรวจคน้ร่างกายพบกระเป๋าเงินแต่ไม่มีเอกสารประจาํตวั มีเพียงบตัรเติมเงินโทรศพัท ์  
บาท ตาํรวจตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุและไม่พบร่องรอยการต่อสู้ พวกเขาสรุปวา่ผูต้ายเป็นแรงงานชาวพม่า 
ซึงอาจจะตกลงมาจากเรือประมง หรือทะเลาะกบัลูกเรือประมงคนอืน เจา้หนา้ทีอา้งวา่จะมีการสอบสวนต่อไป 
แต่หลงัจากนนัมากไ็ม่มีการเผยแพร่ขอ้มูลเพิมเติมเกียวกบัคดีนีอีก335 หนึงวนัก่อนหนา้นนั มีผูพ้บศพของชายนิรนามอีกคนหนึง 
ลอยอยูใ่นแม่นาํสายเดียวกนั ชายคนนีถูกสังหารดว้ยการแทงเขา้ทีกกหูซา้ย ก่อนจะนาํศพมาทิงในแม่นาํ336 
 
อีกไม่กีเดือนต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2557 ตาํรวจในพืนทีพบศพอีกศพหนึง ซึงตาํรวจระบุวา่เป็นแรงงานชาวพม่าเช่นกนั 
โดยพบอยูบ่ริเวณริมฝังแม่นาํใกลก้บัแพปลาเดียวกนั ชายคนดงักล่าวถูกแทงเขา้ทีดา้นหลงัทางซา้ยมือของศีรษะ 
ก่อนจะถูกนาํศพมาทิงในแม่นาํ ตาํรวจตรวจสอบทีเกิดเหตุและคาดวา่ 
ชายคนนีเสียชีวิตจากการทะเลาะเบาะแวง้กบัแรงงานประมงดว้ยกนั และระบุวา่จะมีการสอบสวนเพิมเติม 
แต่ในทาํนองเดียวกนัเรืองกเ็งียบหายไปอีก337  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ยงัมีศพอืน ๆ ทีถูกพบในบริเวณแพปลารัษฎา 
โดยมีแพปลาอยูส่องแห่งตามทีระบุโดยผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวพม่าทีไดรั้บการช่วยเหลือ  คนเมือเดือนมกราคม 2559 
สือมวลชนรายงานข่าวการพบศพ โดยครังล่าสุดเป็นแรงงานในเดือนพฤศจิกายน 2559 
ซึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งน่าประหลาดใจ ประการแรก ชาวบา้นพบศพลอยอยูใ่กลก้บัแพปลา แต่ไม่มีใครรู้จกัผูเ้สียชีวติ 
ต่อมาตาํรวจกม็าในทีเกิดเหตุ และสันนิษฐานวา่ 
เป็นการเสียชีวิตทีเกิดจากการเมาเหลา้และทะเลาะวิวาทกนัเองในหมู่ลูกเรือประมง แต่สัญญาวา่จะสอบสวนหาขอ้มูลเพิมเติม 
แลว้เรืองกเ็งียบหายไป338  
 
ผูใ้หข้อ้มูลชาวพม่าซึงอาศยัอยูใ่นตาํบลรัษฎา ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ มกัมีการฆ่ากนัตายแบบนีเป็นประจาํ 
ผูใ้หข้อ้มูลบอกวา่ มกัเกิดจากสาเหตุหลกัสองประการ การทะเลาะกนัเรืองยาเสพติดในบรรดาแรงงานประมง 
หรือการทะเลาะกนัระหวา่งแรงงานประมงกบันายหนา้ หรือไตก๋้งกบันายหนา้สังหารลูกเรือทีไม่ทาํตามคาํสัง339  
 

                                                           
335 ASTV Manager Online, “พบศพชายนิรนามในคลองทา่จีนใกล้แพปลาชือดงัคาดเสียชีวิตมาแล้ว 1 วนั  มกราคม 2557 
336 ASTV Manager Online, พบศพชายนิรนามถกูแทงด้วยของมีคมนําศพทิงทะเลทีภเูก็ต  มกราคม 2557 
337 ASTV Manager Online, “พบศพชายนิรนามในคลองทา่จีน จ.ภเูก็ต มีร่องรอยถกูแทงทีกกหซู้าย  พฤษภาคม 2557 
338 ASTV Manager Online, พบศพชายนิรนามลอยนําบริเวณแพปลาภเูก็ต  กนัยายน 2556; ASTV Manager Online, พบศพพมา่ลอยอยู่หน้าแพปลาทีภเูก็ต 
คาดเมาตกทะเลดบั  กรกฎาคม 2558; ASTV Manager Online, พบศพชายนิรนามในทะเลหน้าทา่เทียบเรือองค์การสะพานปลาภเูก็ต  พฤศจิกายน 2559  
339 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  เมษายน 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, 
ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559;  ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ท่าเทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559  
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ผูใ้หข้อ้มูลในตาํบลรัษฎาสองคนระบุชือแพปลาแห่งหนึง ซึงมกัมีเรืองทะเลาะเบาะแวง้และการสังหาร340 ในทาํนองเดียวกนั 
เจา้หนา้ทีพยาบาลของโรงพยาบาลวชิระภูเกต็ ซึงเป็นทีรับศพจากแพปลารัษฎาเพือมาชนัสูตร ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
พวกเขาไดรั้บศพนิรนาม “จาํนวนมาก” ทีเกบ็กูไ้ดจ้ากแม่นาํใกลก้บัแพปลาเดียวกนั341  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชติ์ดต่อหน่วยงานทีรับผดิชอบในการเกบ็ศพ เพือสอบถามขอ้มูลเพิมเติม 
มูลนิธิกศุลธรรมทาํหนา้ทีเกบ็ศพทวัจงัหวดัภูเกต็342 ในช่วง 15 ปีทีผา่นมา ทางมูลนิธิไดเ้กบ็ศพนิรนามประมาณ  ศพ 
(ซึงเจา้หนา้ทีมูลนิธิเชือวา่เป็นแรงงานต่างดา้วทงัหมด) และไดน้าํไปฌาปนกิจทีสุสานบา้นไมข้าว อ.ถลาง จงัหวดัภูเกต็ 
 
อาสาสมคัรกูภ้ยัของมูลนิธิกศุลธรรมใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ เมือสีหรือหา้ปีก่อน 
พวกเขาเกบ็ศพทีลอยมาใกลก้บัแพปลารัษฎา เฉลียแลว้เดือนละหนึงครัง อยา่งไรกดี็ เจา้หนา้ทีอา้งวา่ในช่วงทีผา่นมา 
พวกเขาพบศพแบบนีทุกสามเดือน แต่จากหลกัฐานทีฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดม้าเมือเดือนเมษายน 2559 
กลบัขดัแยง้กบัคาํพดูดงักล่าว เนืองจากพบวา่ในช่วง  เดือนระหวา่งวนัที  มิถุนายน 58 -มีนาคม 2559 
ทางมูลนิธิกศุลธรรมเกบ็ศพทีลอยมาจากแพปลาในรัษฎาได ้  ศพ เฉลียแลว้เดือนละเกือบสองศพ343  
 
ผูใ้หข้อ้มูลเล่าใหฮิ้วแมนไรทว์อทชฟั์งถึงกรณีหนึงทีเกิดขึนเมือกลางเดือนมีนาคม 2559 โดยบอกวา่ 
ชายชาวพม่าคนหนึงไดโ้ทรศพัทแ์บบลบั ๆ ไปหาเอน็จีโอในพืนที 
ระหวา่งทีเขาถูกบงัคบัใหท้าํงานในเรืออวนลากคู่ทีออกจากท่าเทียบเรือรัษฎา 
ชายคนดงักล่าวโทรศพัทม์าจากหอ้งเครืองในเรืออวนลาก เพือป้องกนัไม่ใหห้วัหนา้คนงานไดย้นิ 
แรงงานประมงคนนนัทาํงานอยูบ่นเรือประมงมาหนึงปีแลว้ แต่เขารู้จกัหมายเลขของเรือเพียงสองลาํทีเป็นเรืออวนลากคู่ 
แต่ไม่รู้จกัชือเรือทงัสองลาํ ตวัเขาเองไม่มีบตัรชมพ ู 
 
แรงงานประมงชายคนนีไดโ้ทรศพัทม์า ขณะทีเรืออวนลากออกไปทาํประมงเป็นเวลาหนึงเดือน 
และบอกวา่เขาตอ้งการความช่วยเหลือเนืองจากสีวนัก่อน นอ้งชายของเขาหายตวัไปจากเรือ 
และเขาไม่แน่ใจวา่เกิดอะไรขึนกบันอ้งชาย ทางเอน็จีโอไดติ้ดต่อกบัเจา้หนา้ที แต่ทางศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-
ออกเรือประมงทีตาํบลรัษฎา ไม่สามารถคน้หาตาํแหน่งและดกัจบัเรืออวนลากลาํนนัได3้44 
เมือฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดร้ายชือของศพทีถูกพบบริเวณแพปลารัษฎาจากมูลนิธิกุศลธรรมแลว้ในเดือนเมษายน 2559 

                                                           
340 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, 
ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559  
341 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าหน้าทีจากโรงพยาบาลวชิระภเูก็ต, ไมเ่ปิดเผยชือ, อ.เมือง, ภเูก็ต,  เมษายน 2559 
342 ประเทศไทยไม่มีหน่วยกู้ภยัของรัฐ แตมี่หน่วยกู้ภยัของมลูนิธิหรือโรงพยาบาลเอกชน  มลูนิธิกศุลธรรม คณะกรรมการและพนกังาน 
http://www.kusoldharmphuket.com/human.php (เข้าถงึเมือ  มกราคม 2560) 
343 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ อาสาสมคัรกู้ภยัสองคนทีมลูนิธิกศุลธรรม, ไมเ่ปิดเผยชือ, อ.เมือง ภเูก็ต,  เมษายน 2559 
344 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลู, ไมเ่ปิดเผยชือ, กรุงเทพฯ,  มีนาคม 2559 
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ขอ้มูลระบุวา่มีการกูศ้พนิรนามเป็นครังสุดทา้ยเมือวนัที  มีนาคม  
โดยคาดวา่เป็นแรงงานต่างดา้วภาคประมงจากในพืนทีบริเวณแพปลาซึงมกัเป็นทีเกิดเหตุ345  
  

                                                           
345 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ อาสาสมคัรกู้ภยัสองคนทีมลูนิธิกศุลธรรม, ไมเ่ปิดเผยชือ, อ.เมือง, ภเูก็ต,  เมษายน 2559 
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VI. ข้อสรุปเกียวกับแรงงานบังคบัในอุตสาหกรรมประมงไทย 
 
ในปี  ประเทศไทยใหส้ัตยาบนัรับรองอนุสัญญา ILO วา่ดว้ยแรงงานบงัคบั พ.ศ.  (ฉบบัที 29)346 
ไทยเป็นประเทศเดียวทีเขา้ร่วมในทีประชุมองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศเมือวนัที  มิถุนายน 57 
และไดอ้อกเสียงคดัคา้นการรับรองพิธีสารเลือกรับ ILO พ.ศ.2557 ของอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั347 
แมว้า่อีกไม่กีวนัต่อมารัฐบาลจะเปลียนจุดยนื เนืองจากถูกวิพากษว์จิารณ์อยา่งต่อเนืองจากนานาชาติ348 แต่สามปีหลงัจากวนันนั 
ไทยยงัไม่กาํหนดใหแ้รงงานบงัคบัเป็นความผิดตามกฎหมายเป็นการเฉพาะ  
 
อยา่งไรกดี็ มีการนิยามคาํวา่ การคา้มนุษย ์เป็นอยา่งดีในพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์ พ.ศ. 2551 
กฎหมายต่อตา้นการคา้มนุษยข์องไทยยงันาํถอ้ยคาํจากพิธีสารปาเลอร์โม (Palermo Protocol) มาใช3้49 โดยมีการนิยาม 
ทงัการกระทาํ วิธีการ และเป้าประสงคข์องการคา้มนุษย ์ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลแกไ้ขเพิมเติมกฎหมาย พ.ศ.  
เป็นครังทีสาม โดยกาํหนดนิยามของการคา้มนุษยใ์หค้รอบคลุมเป้าประสงค ์เพือจะใชเ้ป็นแรงงานบงัคบัดว้ย 
การแกไ้ขเพิมเติมครังนี ไดเ้พิมเติมช่องทางทีผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยอ์าจตกเป็นเหยอืแรงงานบงัคบัได ้
โดยการพิจารณาจากการยดึเอกสารประจาํตวัและการใชเ้ป็นแรงงานขดัหนี350  
 
แมจ้ะมีการแกไ้ขเพิมเติมกฎหมายต่อตา้นการคา้มนุษยข์องไทยเมือเร็ว ๆ นี งานวจิยัของฮิวแมนไรทว์อทชชี์วา่ 
จาํเป็นตอ้งมีการแกไ้ขเพิมเติมเพือปรับปรุงกรอบการคุม้ครองแรงงานประมงใหดี้ขึน 
แมว้า่พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์จะกาํหนดใหแ้รงงานบงัคบัเป็นการแสวงหาประโยชน์รูปแบบหนึง 
แต่ผูเ้สียหายจากแรงงานบงัคบันนัจะตอ้งตกเป็นเหยอืการคา้มนุษย ์ซึงเป็นเหตุใหถู้กแสวงหาประโยชน์ 
ในรายงานวา่ดว้ยช่องวา่งการคุม้ครองของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยปี  
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศชีใหเ้ห็นความจาํเป็นทีจะตอ้งกาํหนดใหแ้รงงานบงัคบัเป็นฐานความผิดเป็นการเฉพาะ351   
 

                                                           
346 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, Normlex Information System on International Labor Standards, “Ratifications for Thailand”, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102843 (เข้าถงึเมือ  พฤษภาคม 2560) 
347 Stephanie Nebehay, “Pact to Halt Forced Labor Snubbed by Thailand, Gulf: ILO”, Reuters,  มิถนุายน 557, www.reuters.com/article/us-
labour-ilo/pact-to-halt-forced-labor-snubbed-by-thailand-gulf-ilo-idUSKBN0EM1Y025570611 (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
348 สภุลกัษณ์ กาญจนขนุดี, “Thailand Reverses Earlier Decision, Backs ILO Protocol on Forced Labour”, The Nation,  มิถนุายน  2557, 
http://www.nationmultimedia.com/national/Thailand-reverses-earlier-decision-backs-ILO-proto-30236260.html, (เข้าถงึเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)   
349 โปรดด ูอนสุญัญาสหประชาชาติเพือตอ่ต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ทีจดัตงัในลกัษณะองค์กร และพิธีสารเพือปอ้งกนั ปราบปรามและลงโทษ การค้ามนษุย์ 
โดยเฉพาะสตรีและเดก็ รับรองเมือ  พฤศจิกายน 2543, ปาเลอร์โม มติทีประชมุสมชัชาใหญ่ที 55/25, มีผลบงัคบัใช้เมือ  ธนัวาคม 2546, ข้อ 3(a) 
350 พระราชบญัญติัปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 4 
351 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, “Situation and gap analysis on the ILO Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930, and the 
fishing and seafood processing industries in Thailand”, (ILO: กรุงเทพฯ, 2560), น. 12 
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กฎหมายปัจจุบนัมีปัญหา เนืองจากแรงงานบงัคบัเป็นแนวคิดทีกวา้งกวา่การคา้มนุษย ์ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดส้ัมภาษณ์คนงาน  
คนซึงทาํงานในอุตสาหกรรมประมงขณะใหส้ัมภาษณ์352 จาก  กรณีทีพบวา่เป็นแรงงานบงัคบั ฮิวแมนไรทว์อทชจ์าํแนกไดว้า่ 
จากแรงงานทีสัมภาษณ์ มีอยู ่19 คนเป็นแรงงานทีเขา้ทาํงานในอุตสาหกรรมโดยสมคัรใจ353 
มีเพียงกรณีเดียวทีใหข้อ้มูลซึงสอดคลอ้งของสภาพการตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั 
การทีประเทศไทยไม่กาํหนดใหแ้รงงานบงัคบัเป็นฐานความผิดเป็นการเฉพาะ 
ทาํใหเ้กิดอุปสรรคในการดาํเนินงานของรัฐบาลเพือคดัแยกตวัและช่วยเหลือบุคคลทีตอ้งเผชิญกบัการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิอยา่
งร้ายแรง โดยอาจไม่เป็นผลโดยตรงมาจากการตกเป็นเหยอืการคา้มนุษย ์
 
งานวจิยัของฮิวแมนไรทว์อทชย์งัพบวา่ นโยบายเกียวกบัผูเ้ขา้เมืองรวมทงัระบบบตัรชมพู 
ส่งผลกระทบต่อการตกเป็นแรงงานบงัคบัในกรณีทีศึกษา โดยจากการสัมภาษณ์เกา้ครัง 
เราพบวา่ปัญหาแรงงานบงัคบัมีส่วนเชือมโยงกบัการจาํกดัเสรีภาพในการเดินทาง 
ซึงเป็นผลมาจากกรอบการขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว354 
เนืองจากผูถื้อบตัรชมพจูาํเป็นตอ้งขออนุญาตจากนายจา้งและเจา้หนา้ทีจงัหวดั 
ก่อนทีจะสามารถเดินทางออกไปนอกจงัหวดัทีจดทะเบียนได ้
และสถานะตามกฎหมายของพวกเขากผ็กูติดอยูก่บันายจา้งคนใดคนหนึงในแต่ละช่วงเวลา355 
 
ขอ้คน้พบยงัเนน้ใหเ้ห็นผลกระทบของนโยบายของรัฐบาล 
ทีมีต่อเสรีภาพของคนงานในการแสวงหาเงือนไขการจา้งงานหรือสภาพการทาํงานทีดีขึน 
หากไปทาํงานในบริษทัและในจงัหวดัอืน ขอ้เสนอแนะซึงไม่มีผลผกูพนัและเป็นบทเสริมของอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั 
เรียกร้องใหรั้ฐหลีกเลียง “การจาํกดัการเคลือนไหวอยา่งสมคัรใจของแรงงาน 
จากการจา้งงานในรูปแบบหนึงไปยงัการจา้งงานในอีกรูปแบบหนึง หรือจากพืนทีหนึงไปยงัอีกพืนทีหนึง 
ซึงอาจส่งผลในทางออ้ม เป็นการบงัคบัใหค้นงานตอ้งทาํงานเฉพาะในบางอุตสาหกรรมหรือบางพืนที”356 
ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญา ประเทศไทยควรแสดงความยดึมนัต่อการดาํเนินงาน เพือขจดัแรงงานบงัคบั 
ทงันีโดยการยกเลิกขอ้จาํกดัทีขดัขวางการเดินทางของแรงงานในภาคประมง 
 
จากการสัมภาษณ์แรงงานประมงในปัจจุบนั ยงัทาํใหเ้ราพบตวัชีวดัแรงงานบงัคบัซึงยงัไม่ถูกกาํหนดขึนมา 
ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ มีตวัชีวดัแรงงานบงัคบั  ประการ 

                                                           
352 ประกอบด้วยทงัการสมัภาษณ์เดียวและการทําโฟกสักรุ๊ปกบัผู้ให้ข้อมลูทงัหมด 138 คน โปรดด ูวิธีวิทยา สําหรับรายละเอียดเพิมเติม 
353 ไมป่ระสงค์จะสะท้อนภาพแรงงานบงัคบัในระดบัประเทศหรือภาคส่วน โปรดด ูวิธีวิทยา สําหรับรายละเอียดเพิมเติม 
354 รวมทงัตวัชีวดัต่าง ๆ เกียวกบับทลงโทษ โดยไม่มีตวัชีวดัเกียวกบัความไมส่มคัรใจ 
355 แรงงานประมงทีถือบตัรชมพสูามารถดดัแปลงการจดทะเบียน ให้สามารถทํางานกบันายจ้างหลายคนในเวลาเดียวกนัได้ 
356 ILO R035 –แรงงานบงัคบั (Indirect Compulsion) ข้อเสนอแนะ, 2473 (ฉบบัที 35), รับรอง  มิถนุายน , เจนีวา 
ทีประชมุองค์การแรงงานระหวา่งประเทศสมยัประชมุที14 ข้อ 3 
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ทีเกิดขึนกบับรรดาบุคคลทีไดรั้บการจาํแนกวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
ตามการจาํแนกของรัฐบาลอินโดนีเซียหรือองคก์ารระหวา่งประเทศเพือการโยกยา้ยถินฐาน357 
ตวัชีวดัส่วนใหญ่บรรยายถึงการปฏิบติัในลกัษณะทีเป็นการขืนใจและหลอกลวง เช่น การถูกกระทาํดว้ยความรุนแรง 
หรือการถูกกกับริเวณ สอดคลอ้งกบัความเห็นทีไดจ้ากการสัมภาษณ์เจา้หนา้ทีกสร.จงัหวดั ทีชีวา่ 
เจา้พนกังานผูต้รวจบางคนยงัคงพึงพาเฉพาะตวัชีวดัทีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 
ในระหวา่งการคดัแยกตวัผูที้ถือวา่เป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
 
ช่องวา่งของกฎหมายไทยเป็นเหตุใหเ้กิดจุดรัว ทีนาํไปสู่ปัญหาเหยอืแรงงานบงัคบัในภาคประมง 
ประเทศไทยจาํเป็นตอ้งมีกฎหมายใหม่ทีกาํหนดใหแ้รงงานบงัคบัเป็นฐานความผดิเป็นการเฉพาะ 
และหา้มการใชแ้รงงานบงัคบัในทุกรูปแบบ 
รัฐบาลไทยประกาศวา่อยูร่ะหวา่งการพิจารณาอยา่งจริงจงัทีจะใหส้ัตยาบนัรับรองพิธีสารเลือกรับ ILO พ.ศ.2557 
ของอนุสัญญาวา่ดว้ยแรงงานบงัคบั358 
ซึงกาํหนดเป็นพนัธกรณีใหป้ระเทศไทยตอ้งเพิมความพยายามอยา่งมากในการแกปั้ญหาแรงงานบงัคบั 
โดยส่วนหนึงประเทศไทยจะตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติัการระดบัชาติเพือแกปั้ญหาแรงงานบงัคบั ใชม้าตรการ “ทีเป็นผล 
เพือป้องกนัและขจดัการใชแ้รงงานบงัคบั กาํหนดใหผู้เ้สียหายไดรั้บค่าชดเชยและเขา้ถึงกลไกเยยีวยาทีเหมาะสมและเป็นผล 
อยา่งเช่น การไดรั้บค่าชดเชยไปจนถึงการลงโทษผูล้ะเมิดกฎหมายแรงงานบงัคบั”  
 
พิธีสารนีจะยงักาํหนดใหป้ระเทศไทย “ตอ้งใชม้าตรการทีเป็นผลเพือการจาํแนก การปลดปล่อย การคุม้ครอง 
และการฟืนฟูเยยีวยาผูเ้สียหายทุกคนจากแรงงานบงัคบัหรือไม่สมคัรใจ” และ 
“ดาํเนินความพยายามเพือประกนัวา่...มีกรอบกฎหมายและการบงัคบัใชอ้ยา่งเพียงพอเพือป้องกนัแรงงานบงัคบัหรือไม่สมคัรใจ 
รวมทงักฎหมายแรงงานหากเป็นไปได ้ซึงมีผลบงัคบัใชก้บัคนงานทุกคนและทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ”359 อยา่งไรกดี็ 
กระทรวงแรงงานไม่ไดป้ระกาศกรอบเวลาอยา่งชดัเจน ทงัในแง่การใหส้ัตยาบนัรับรองพิธีสารนี 
หรือการแกไ้ขกฎหมายแรงงานทีเหมาะสมเพือใหมี้เนือหาสอดคลอ้งกบัพิธีสารนี 
 
ในอุตสาหกรรมประมง ซึงมีการเคลือนยา้ยแรงงานสูง 
นโยบายการขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้วไม่ควรเป็นอุปสรรคขดัขวางเสรีภาพของคนงานในการเปลียนนายจา้ง 

                                                           
357 โปรดด ูภาคผนวก II 
358 สนุทรพจน์ของพล.อ.ศิริชยั ดิษฐกลุ รัฐมนตรีแรงงาน 
ในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพือตอ่ต้านรูปแบบการทํางานทีไมเ่ป็นทียอมรับในอตุสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 17 มีนาคม 2559, 
กระทรวงแรงงาน, กรุงเทพฯ, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/statement/wcms_461365.pdf (เข้าถงึเมือ  
กมุภาพนัธ์ 2560); “ไทย ยืนจดทะเบียนสตัยาบนัสาร ฉ.111 ต่อ ILO พร้อมพิจารณาเพิมอีก 2 ฉบบั”, กระทรวงแรงงาน, 14 มิถนุายน  2560, 
http://www.mol.go.th/en/content/60625/1497764171 (เข้าถงึเมือ  สิงหาคม 2560)  
359 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, Normlex Information System on International Labor Standards, P029 – Protocol of 2557 to the Forced Labour 
Convention, 2473, http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029, (เข้าถึงเมือ  กมุภาพนัธ์ 2560)  
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เพือใหเ้กิดการคดัแยกตวัและช่วยเหลือเหยอืแรงงานบงัคบัในภาคประมงทีดีขึน พนกังานตรวจแรงงานตอ้งมีเครืองมือใหม่ 
เพือช่วยใหส้ามารถจาํแนกร่องรอยของการตกเป็นแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมได ้(เช่น 
กรอบคาํถามทีชดัเจนยงิขึนเกียวกบัสัญญาจา้งงานและชวัโมงการทาํงาน) 
 

แรงงานบังคบัในบรรดาแรงงานประมงทยีงัทาํงานอยู่ในปัจจบัุน  
ฮิวแมนไรทว์อทชจ์าํแนกตวัชีวดัแรงงานบงัคบัจากการสัมภาษณ์ 58 ครัง 
โดยใชก้รอบทีจดัทาํตามวธีิวทิยาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
เพือประเมินแรงงานบงัคบัในบรรดาประชากรวยัผูใ้หญ่360 ดงัทีกล่าวถึงขา้งตน้ 
ในการสัมภาษณ์แรงงานต่างดา้วทียงัคงทาํงานประมงในขณะใหส้ัมภาษณ์  จาก 58 ครัง 
ฮิวแมนไรทว์อทชใ์ชว้ธีิวทิยาขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ 
เพือประเมินแรงงานบงัคบัและศึกษาลกัษณะทีปรากฏในกรณีต่าง ๆ ขึนอยูก่บัขอ้มูลทีไดรั้บจากการสัมภาษณ์361  
 
แรงงานบงัคบัมีองคป์ระกอบหลกัสองประการคือ ความไม่สมคัรใจและบทลงโทษ 
องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศไดจ้าํแนกแนวคิดความไม่สมคัรใจ หรือการขาดความยนิยอมออกเป็นสามมิติ ไดแ้ก่ 
การจดัหางานอยา่งไม่เสรี การทาํงานและสภาพชีวติภายใตก้ารข่มขู่บงัคบั 
และการไม่สามารถหลุดพน้ไปจากนายจา้งคนใดคนหนึงได ้
ขอ้มูลจากทงัสามมิตินาํไปสู่การกาํหนดตวัชีวดัแรงงานบงัคบัในระดบัเขม้ขน้และปานกลาง362 
เพือใหไ้ดรั้บการจาํแนกเป็นผูเ้สียหายจากแรงงานบงัคบัตามแนวทางนี 
บุคคลตอ้งมีคุณสมบติัตรงตามตวัชีวดัความไม่สมคัรใจอยา่งนอ้ยหนึงตวัจากทงัสามมิติ 
และตรงกบัตวัชีวดัของการลงโทษหนึงตวั (หรือการข่มขู่วา่จะลงโทษ) ซึงเกียวขอ้งกบัมิตินนั 
และสอดคลอ้งกบัหนึงในตวัชีวดัทีองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศถือวา่เป็นตวัชีวดัที ‘เขม้ขน้’363 
 

การจัดหางานอย่างไม่เสรี 
เราสามารถจาํแนกตวัอยา่งของแรงงานบงัคบั โดยใชอ้งคป์ระกอบของตวัชีวดัตามมิติของ ‘การจดัหางานอยา่งไม่เสรี’ ได ้
กล่าวคือการทีบุคคลถูกขายใหก้บัหวัหนา้คนงาน และถูกจองจาํในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน364 
                                                           
360 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, 
(เจนีวา: ILO, 2012). โปรดด ูวิธีวิทยา สําหรับรายละเอียดเพิมเติม  
361 โปรดด ูภาคผนวก III ยกตวัอย่างเช่น โปรไฟล์ 
362 ฮิวแมนไรท์วอทช์จดัทําตวัชีวดัแรงงานบงัคบัในอตุสาหกรรมประมงไทย  ตวั โปรดด ูวิธีวิทยาและภาคผนวก I สําหรับรายละเอียดเพิมเติม 
363 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, 
(เจนีวา: ILO, 2555), น. 96 
364 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ จอโม คนงานตา่งด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรืออวนลาก, ท่าเทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
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องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศตงัขอ้สังเกตวา่ ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจบางประการ อยา่งเช่น 
การถูกกกับริเวณจาํเป็นตอ้งมีลกัษณะเกียวขอ้งกบัการข่มขืนใจในระดบัหนึง และบ่งเป็นนยัถึงการใชก้ารลงโทษ365 
การสัมภาษณ์นีเป็นภาพสะทอ้นเพียงบุคคลทีทาํงานอยา่งเขม้ขน้ในอุตสาหกรรมประมง ในระหวา่งทีทาํการสัมภาษณ์ 
ซึงสอดคลอ้งกบันิยามของคาํวา่ ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยต์ามพิธีสารปาเลอร์โม 
โดยเป็นการสัมภาษณ์ครังเดียวซึงแรงงานใหข้อ้มูลวา่ เป็นการทาํงานทีขดักบัความสมคัรใจภายใตก้ารข่มขู่วา่จะลงโทษ 
ซึงเป็นหนึงในสามมิติตามกรอบขององคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ   
 

การทาํงานและสภาพชีวิตภายใต้การข่มขู่บังคบั  
เราไดจ้าํแนกตวัอยา่งแรงงานบงัคบั โดยใชอ้งคป์ระกอบของตวัชีวดัจากมิติของ 
‘การทาํงานและสภาพชีวิตภายใตก้ารข่มขู่บงัคบั’ ในทุกกรณี รูปแบบชวัโมงการทาํงานและการพกัผอ่น 
และรูปแบบการทาํงานในเรือประมง สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของสถานการณ์ทีเป็นแรงงานบงัคบั 
มีอยูก่รณีหนึงซึงเป็นแรงงานทีทาํงานในเรืออวนลากภายใตก้ารควบคุมของไตก๋้ง ซึงไม่อนุญาตใหลู้กเรือหลบันอน 
หากเขาเห็นวา่ยงัจบัปลาไดไ้ม่มากพอ แรงงานใหข้อ้มูลวา่ตอ้งทาํงานสองชวัโมงสลบักบัการพกัหนึงหรือสองชวัโมงตลอดเวลา 
โดยบางครังตอ้งทาํงานต่อเนืองกนัเป็นเวลาหลายวนัโดยไม่มีเวลาพกัทีเพียงพอ โดยเฉพาะเมือเกิดเหตุอวนขาด 
หรือเมือจบัปลาไดน้อ้ย366 
 
ตวัอยา่งแรงงานบงัคบัแปดประการตามมิตินี เกียวขอ้งกบัตวัชีวดัทีสะทอ้นถึงชวัโมงการทาํงานทียาวนาน 
รวมทงัการจ่ายค่าตอบแทนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่าแรงขนัตาํระดบัประเทศที 300 บาทต่อวนั367 ในการสัมภาษณ์สองครัง 
เราพบวา่คนงานตอ้งทาํงานยาวนาน โดยไดรั้บค่าแรงตาํกวา่หรือเท่ากบัค่าแรงขนัตาํตามกฎหมาย 
นอกเหนือจากตวัชีวดัความไม่สมคัรใจและบทลงโทษอยา่งเขม้ขน้ในมิตินี  
 
กรณีแรกเป็นแรงงานซึงใหข้อ้มูลวา่ ทาํงานในเรืออวนลอ้มยาวนานถึง 23 ชวัโมงต่อวนั 
ไตก๋้งบงัคบัใหเ้ขาพร้อมจะเรียกตวัมาทาํงาน  ชวัโมง โดยไม่ปล่อยใหแ้รงงานประมงมีเวลาพกัอยา่งเพียงพอ368 
แรงงานคนดงักล่าวใหข้อ้มูลวา่ เขาไดรั้บเงินเดือน 6,000 บาท และอธิบายวา่ นายหนา้ใชว้ธีิขู่จะทาํร้ายร่างกาย 

                                                           
365 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, 
(เจนีวา: ILO, 2555), น. 28 
366 ยกตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพมา่สีคนทีทํางานในเรืออวนลาก, ทา่เรือคลองด่าน, สมทุรปราการ,  สิงหาคม 2559 
367 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศมีข้อสงัเกตว่า คนงานทีจําเป็นต้องทํางานลว่งเวลานานกว่าข้อกําหนดในกฎหมายระดบัประเทศ เพือจะไมถ่กูไล่ออก 
หรือเพือให้ได้ค่าแรงขนัตํา ถือว่าเป็นผู้ เสียหายจากแรงงานบงัคบัตามอนสุญัญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั 2473 (ฉบบัที 29) โปรดด ูองค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 
รายงานของคณะผู้ ชํานาญการการบงัคบัใช้อนสุญัญาและข้อเสนอแนะ (ข้อ 19, 22 และ 35 ของธรรมนญู), รายงาน III (Part 1B), 
การสํารวจทวัไปเกียวกบัอนสุญัญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั พ.ศ. 2473 (ฉบบัที 29) และอนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการบงัคบัใช้แรงงาน พ.ศ.  (ฉบบัที 105), 
ทีประชมุองค์การแรงงานระหวา่งประเทศสมยัประชมุที 96, 2550 น. 71-72 
368 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลากคู,่ อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี, 10 สิงหาคม 2559 
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หรือแจง้ตาํรวจหากขดัขืนไม่ยอมรับการจ่ายเงินทีผดิกฎหมาย และตาํกวา่ค่าแรงขนัตาํอยา่งชดัเจน ทงัหมดเพือควบคุมตวัเขา 
(และแรงงานประมงคนอืน) เอาไว ้
 
กรณีทีสองเป็นแรงงานต่างดา้วชาวพม่าซึงไม่ไดรั้บอนุญาตใหดู้บญัชีรับจ่าย (การจ่ายค่าแรง การจ่ายหนี ค่าสินคา้และบริการ 
ฯลฯ) ซึงหวัหนา้คนงานเป็นคนถือบญัชีนีเอาไว ้แรงงานบอกวา่ เขาติดยาบา้ซึงไดรั้บมาจากหวัหนา้คนงาน 
และบอกวา่ถูกกกับริเวณระหวา่งอยูที่ท่าเทียบเรือทีเขาทาํงาน รวมทงัใหข้อ้มูลวา่ 
ถูกทาํร้ายร่างกายหากไม่สามารถปฏิบติัตามคาํสังใหท้าํงานขณะทีอยูบ่นเรือได3้69 
 

ไม่สามารถเปลียนนายจ้าง 
เราจาํแนกตวัอยา่งแรงงานบงัคบั  ประการ จากการใชอ้งคป์ระกอบของตวัชีวดัจากมิติของการ ‘ไม่สามารถเปลียนนายจา้ง’ 
ตวัอยา่งทงั  ประการ เชือมโยงกบัตวัชีวดัความไม่สมคัรใจ ทีอธิบายถึงขอ้จาํกดัของคนงานทีไม่สามารถเปลียนนายจา้งได ้
ขอ้จาํกดัดงักล่าวเป็นผลมาจากกรอบการขึนทะเบียนแรงงานต่างดา้ว 
ซึงผกูสถานะตามกฎหมายของแรงงานไวก้บัพืนทีใดพืนทีหนึง และจาํกดัใหเ้ดินทางไดเ้ฉพาะในจงัหวดัทีขึนทะเบียนเท่านนั370 
หกจาก  กรณีทีเกียวขอ้งกบัตวัชีวดัการลงโทษ มีลกัษณะของการยดึค่าแรงกรณีทีเป็นการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย 
และสามจากหกกรณีนนัยงัเกียวขอ้งกบัการข่มขู่วา่จะลงโทษ อนัเป็นผลมาจากการยดึเอกสารประจาํตวัของคนงาน 
 
ตวัอยา่งแรงงานบงัคบัหา้กรณีเกียวขอ้งกบัตวัชีวดัความไม่สมคัรใจอืน ๆ 
และเกียวขอ้งกบัตวัชีวดัทีชีวา่คนงานถูกบงัคบัใหต้อ้งจ่ายหนีใหก้บันายจา้ง ก่อนทีจะไดรั้บอนุญาตใหเ้ปลียนงาน 
กรณีคนงานทีถูกบงัคบัใหจ่้ายค่าธรรมเนียมเพือการเปลียนงาน มากกวา่ค่าธรรมเนียมทีเกบ็โดยกกจ. 
และกรณีทีคนงานไดรั้บแจง้วา่จาํเป็นตอ้งรอใหบ้ตัรชมพขูองตนหมดอายเุสียก่อนจึงจะสามารถเปลียนนายจา้งได ้
 
ในกรณีหนึง แรงงานชายชาวพม่าทาํงานในเรืออวนลอ้มในจงัหวดัชุมพร เขาไดรั้บเงินเดือนประมาณ 6,000-7,500 บาท 
ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยจะมีเงินจบัจ่ายใชส้อย (100-200 บาท) ในขณะทีเรือเขา้หรือออกจากฝัง371 
เมือแรงงานพยายามเปลียนงาน นายจา้งบอกกบัเขาวา่ นอกจากจะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมของกกจ.ทีเขาเป็นหนีแลว้ 
เขายงัจะตอ้งจ่ายหนีทงัหมดซึงรวมถึงเงินทีเขาไดรั้บ เพือจบัจ่ายใชส้อยในช่วงหลายเดือนทีผา่นมา 
นอกจากยดึค่าจา้งบางส่วนของคนงานเอาไว ้นายจา้งยงัยดึบตัรชมพขูองคนงาน 
และปฏิเสธไม่ใหค้นงานเขา้ถึงบตัรไดแ้มจ้ะร้องขอ  

                                                           
369 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์จอโม คนงานต่างด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรืออวนลาก, ทา่เทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
370 Sedex guidance ว่าด้วยแรงงานบงัคบัตงัข้อสงัเกตว่า อาจถือได้ว่าการผกูวีซ่าหรือใบอนญุาตทํางานของคนงานไว้กบันายจ้างคนใดคนหนึง 
เป็นตวัชีวดัของแรงงานบงัคบัได้ แต่การปฏิบติัเช่นนีถือว่าถกูต้องตามกฎหมายในหลายประเทศ และต้องมีการพิจารณาเชือมโยงกบัตวัชีวดัอืนด้วย โปรดด ู
Sedex, Guidance on Operational Practice & Indicators of Forced Labor (Version 1.0, กมุภาพนัธ์ 2559), น. 22 
371 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, ปากนํา, ชมุพร,  กนัยายน 2559 
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ในกรณีทีสอง แรงงานประมงไม่สามารถเปลียนงานได ้
จนกวา่จะจ่ายหนีทีมีกบันายหนา้เนืองจากการเดินทางเขา้สู่ประเทศไทยไดจ้นหมด372 
แรงงานคนดงักล่าวทาํงานภายใตร้ะบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยนายจา้งจะจ่ายเงินใหทุ้ก  เดือน 
ทุกเดือนคนงานจะไดรั้บค่าจา้งบางส่วนซึงมีจาํนวนไม่แน่นอนจากหวัหนา้คนงาน 
ซึงจะจ่ายเงินบางส่วนโดยตรงใหก้บันายหนา้เพือชาํระหนีของคนงาน หวัหนา้คนงานบอกกบัแรงงานคนดงักล่าววา่ 
หากตอ้งการเปลียนงาน เขาตอ้งจ่ายเงินมากกวา่ค่าธรรมเนียมของกกจ.สามเท่า  
 
ในหลายกรณี แรงงานตอ้งติดอยูใ่นสถานการณ์ของแรงงานบงัคบัเหล่านี 
ตอ้งเผชิญกบัสภาพทียากลาํบากและการละเมิดสิทธิในลกัษณะเดียวกบัผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยต์ามการจาํแนกอยา่งเป็นทางก
ารของรัฐบาลไทย จนกวา่ประเทศไทยจะกาํหนดกฎหมายพร้อมทงัระเบียบและนโยบายทีเป็นผล 
เพือแกปั้ญหาช่องวา่งระหวา่งกรณีแรงงานบงัคบักบักรณีการคา้มนุษยเ์หล่านี 
การทาํงานเพือยติุการละเมิดสิทธิในภาคประมงไทยจะยงัไม่สมบูรณ์  
  

                                                           
372 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่า 16 คน ในเรืออวนล้อม, อ.เมือง, จงัหวดัปัตตานี,  สิงหาคม 2559 
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VII. 
การดาํเนินงานของรัฐบาลเพือป้องกันแรงงานบังคบัในภาคประมง 

 
ถา้นายจา้งบอกวา่มีคนงานบนเรือแค่  คน [เจา้หนา้ที] กจ็ะเรียกตวัเฉพาะคนงาน 30 คนนนัมานบั 
พวกเขาแค่ตรวจบตัรเรา เรียกชือ และปล่อยเราไป   
–โสกขิม แรงงานประมงชาวกมัพชูาทีทาํงานในเรืออวนลอ้ม ในจงัหวดัระยอง, พฤศจิกายน 2559 

 
ในปี  รัฐบาลไทยระบุวา่ เพือป้องกนัการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมงไทย 
จาํเป็นตอ้งมีการใชม้าตรการหลกัหลายประการ รวมทงัการขึนทะเบียนผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสาร การจดัทาํสัญญาจา้งงาน 
การทาํใหบ้ตัรชมพเูปลียนนายจา้งได ้การตรวจแรงงาน (ณ ท่าเทียบเรือและระหวา่งอยูใ่นทะเล) 
และการเสริมสร้างศกัยภาพของหน่วยงานทีเกียวขอ้ง373 
 
แมใ้นช่วงหลายปีทีผา่นมามีการพฒันาระบบการตรวจสอบและควบคุมคนงานในเรือประมงทีดีขึน 
แต่กย็งัไม่มีการพฒันาระบบทีเขม้แขง็เพือตรวจสอบนโยบายการจา้งงานและสภาพการทาํงาน 
ซึงเป็นส่วนหนึงของการดาํเนินงานเพือบงัคบัใชก้ฎหมายและระเบียบ  
 
เจา้หนา้ทีไทยในหน่วยงานทีเกียวขอ้ง ยงัคงมีทรัพยากรไม่เพียงพอ 
และขาดความกระตือรือร้นในการจาํแนกตวัแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงอยา่งเป็นระบบ 
ขอ้บกพร่องของการสัมภาษณ์ในเบืองตน้และขนัตอนปฏิบติัเพือคุม้ครองผูเ้สียหาย 
เป็นองคป์ระกอบทีบนัทอนการตรวจแรงงานในทะเล และเป็นเหตุใหค้นงานเสียงจะถูกตอบโต ้
หากร้องเรียนวา่มีการปฏิบติัมิชอบ 
 
สัญญาจา้งงานเป็นขนัตอนบงัคบัตามกฎหมายสาํหรับอุตสาหกรรมประมง และจาํเป็นตอ้งไดรั้บการตรวจสอบอยา่งสมาํเสมอ 
แต่ในความเป็นจริง แรงงานประมงเกือบทุกคนไม่ทราบ หรือแทบไม่ทราบรายละเอียดทีกาํหนดในสัญญาจา้งงาน 
เนืองจากไม่มีการปฏิรูประบบการเปลียนนายจา้งในแบบฟอร์มของรัฐบาล ทาํใหใ้นทางปฏิบติัแลว้ 
บตัรชมพยูงัคงผกูคนงานเอาไวก้บันายจา้งคนใดคนหนึง 
เวน้แต่วา่แรงงานประมงจะไดรั้บอนุญาตอยา่งชดัเจนจากนายจา้งของตนใหส้ามารถเปลียนงานได ้ 
 
                                                           
373 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ามนษุย์ประจําปี : การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย, 1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558, (กรุงเทพฯ: 
รัฐบาลไทย 2559), น. 104-112 
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เจา้ของเรือและไตก๋้งเป็นผูถื้อเอกสารประจาํตวัตวัจริงของคนงาน โดยเจา้หนา้ทีไม่ทาํอะไรเลย 
นายหนา้และผูค้า้มนุษยที์ไร้คุณธรรมซึงล่อแรงงานเหล่านีใหม้าทาํงานในเรือประมง 
เป็นผูพ้าผูเ้สียหายเหล่านีไปสาํนกังานกกจ.เพือขึนทะเบียนขอรับบตัรชมพู 
โดยเจา้หนา้ทีของรัฐไม่ไดใ้ส่ใจทีจะพดูหรือสัมภาษณ์แรงงานเหล่านี เพือสอบถามวา่เขา้มาในเมืองไทยไดอ้ยา่งไร 
หรือพวกเขาทราบหรือไม่วา่จะทาํงานอะไร เจา้ของเรือ ไตก๋้ง 
และหวัหนา้คนงานจะยดึค่าจา้งส่วนใหญ่ของแรงงานประมงเอาไวเ้ป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี 
ในขณะทีเจา้หนา้ทีกสร.หาเหตุผลต่าง ๆ ทีคลุมเครือเพือสร้างความชอบธรรมใหก้บัการเพิเฉยในเรืองนี  
 
ปัญหาเหล่านีเกิดขึนหรือเลวร้ายลง 
โดยเป็นผลมาจากการทีหน่วยงานของรัฐไทยไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัแรงงานต่างดา้วในภาคประมงอยา่งเป็นระบบหรืออยา่งจริงจงั  
 

การขนึทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
ดงัทีกล่าวแลว้วา่ การจดัหางานเขา้สู่อุตสาหกรรมประมงอยา่งไม่เป็นทางการ ทาํใหแ้รงงานเสียงจะตกเป็นแรงงานบงัคบั 
การอพยพของแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจากประเทศเพือนบา้นเขา้สู่ประเทศไทย 
เป็นผลมาจากความตอ้งการแรงงานราคาถูกทีควบคุมไดง่้ายในภาคเศรษฐกิจทีสาํคญั 
การเพิมมาตรการรักษาความมนัคงตามแนวชายแดน และนโยบายการเขา้เมือง 
แทบไม่ไดช่้วยแกปั้ญหาการเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ 
และความเสียงของแรงงานขา้มชาติต่อการคา้มนุษยแ์ละการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิอืน ๆ 
 
เนืองจากขาดนโยบายการอพยพของแรงงานในระดบัชาติทีเป็นเอกภาพและในระยะยาว 
ทาํใหแ้รงานต่างดา้วมีความเสียงมากขึน โดยเป็นการเพิมค่าใชจ่้าย และทาํใหเ้สียงต่อการเขา้เมืองอยา่งไม่ปรกติ 
บีบใหพ้วกเขาตอ้งพึงพาความช่วยเหลือจากผูล้กัลอบนาํเขา้มนุษย ์และผูค้า้มนุษยที์ไร้คุณธรรม 
ประเทศไทยสามารถใชแ้นวทางป้องกนัอยา่งง่าย ๆ ได ้กล่าวคือการจดัทาํช่องทางการเขา้เมืองทีชดัเจน ไม่เสียค่าใชจ่้ายมากนกั 
ถูกตอ้งตามกฎหมาย และปลอดภยัสาํหรับแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจากประเทศเพือบา้น 
เพือใหส้ามารถทาํงานในภาคส่วนทีตอ้งการแรงงานได3้74 
 

                                                           
374 บนัทกึความเข้าใจเพือความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลประเทศเพือนบ้าน 
ไมไ่ด้เป็นยทุธศาสตร์ทีสามารถลดการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงได้เลย และไมมี่สว่นช่วยเรืองการปอ้งกนัแบบทีรัฐบาลไทยอ้างเลย 
ซงึไมใ่ช่เพราะวา่ประเทศตา่ง ๆ ไมป่ระสงค์จะลงนามในสญัญากบัประเทศไทย ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทีให้สมัภาษณ์กบัฮิวแมนไรท์วอทช์ 
รวมทงัเจ้าหน้าทีกรมการจดัหางาน เจ้าของเรือ และนายหน้าสญัญา MOU เห็นตรงกนัว่าขนัตอนการนําเข้าแรงงานทีมีคา่ใช้จ่ายสงู 
เตม็ไปด้วยขนัตอนทางราชการตามกรอบ MOU ของการนําเข้าแรงงานในปัจจบุนั 
ไมส่อดคล้องกบัการเลือนไหลและความยืดหยุ่นของแรงงานในอตุสาหกรรมประมงในปัจจบุนั 
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แมจ้ะมีความสาํเร็จจากความพยายามของรัฐบาลทหารไทย 
เพือลดจาํนวนคนงานทีไม่มีเอกสารในอุตสาหกรรมประมงซึงมีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
แต่มีเหตุผลทีน่าเชือถือวา่มาตรการเหล่านีอาจไม่ไดช่้วยสนบัสนุนความพยายามในการต่อตา้นการคา้มนุษย ์ในทางปฏิบติัแลว้ 
ประสิทธิภาพของการขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพใูนฐานะเป็นมาตรการป้องกนัการคา้มนุษย ์
ถูกบนัทอนลงอยา่งมากเนืองจากบทบาทของคนกลาง อยา่งเช่น นายหนา้และในบางกรณีผูค้า้มนุษย ์
ซึงมกัทาํหนา้ทีเป็นผูรั้บมอบอาํนาจจากนายจา้งในขนัตอนการขอรับบตัรชมพทีูศูนยบ์ริการแบบเบด็เสร็จฯ   
 

ประโยชน์ของสัญญาจ้างงาน 
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ัมภาษณ์ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละแรงงานประมง 248 คน และพบวา่ 
แมจ้ะมีการจดัทาํสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในอุตสาหกรรมประมงอยา่งแพร่หลาย 
แต่สิงทีรัฐบาลไทยทาํเป็นเพียงขนัตอนทางเอกสาร ซึงแทบไม่ไดเ้ปลียนแปลงแนวปฏิบติัทีเป็นอยูใ่นอุตสาหกรรมประมงเลย 
ไม่ตรงกบัเป้าประสงคที์กาํหนดใหมี้สัญญาจา้งงาน และไม่เป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างดา้วภาคประมง เราพบขอ้มูลทีน่าตกใจ 
รวมทงั 
 

• มีแรงงานเพียงคนเดียวทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชซึ์งบอกวา่ จาํไดแ้ละคิดวา่ไดอ้่านเนือหาของสัญญาจา้งงาน  
• ไม่มีแรงงานทีใหส้ัมภาษณ์รายใดเลยทีสาํเนาสัญญาจา้งงานทีมีการเซ็นชืออยูก่บัตวั 
• แรงงานประมงทุกคนยกเวน้เพียงคนเดียวจาํไดว้า่เคยเซ็นชือในสัญญาจา้งงาน ส่วนใหญ่สรุปวา่หากไดเ้ซ็นชือ 

คงเป็นการเซ็นเอกสารจาํนวนมากทีนายหนา้หรือตวัแทนของนายจา้งสังใหเ้ซ็นช่วงทีทาํบตัรชมพู  
• ไม่มีแรงงานรายใดเลยไดรั้บการชีแจงทางวาจา หรือตอบขอ้ซกัถามใด ๆ 

จากเจา้หนา้ทีของรัฐบาลไทยเกียวกบัขอ้กาํหนดและเงือนไขทีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งงาน  
 

สถานะตามกฎหมายทติีดตัวคนงาน 
แมว้า่ในทางการแลว้ บตัรชมพยูงัคงผกูคนงานต่างดา้วติดกบันายจา้งและพืนทีทาํงานบางแห่ง 
แต่แรงงานประมงมีสิทธิเปลียนนายจา้งโดยไม่มีขอ้จาํกดัตงัแต่ช่วงปลายปี  แลว้ อยา่งไรกดี็ ในการขอเปลียนนายจา้ง 
คนงานตอ้งทาํตามขอ้กาํหนดของกรมการจดัหางาน (กกจ.) 
กล่าวคือตอ้งขอคาํยนิยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนายจา้งคนปัจจุบนัเสียก่อน ซึงเป็นเอกสารทีตอ้งนาํมายนืกบักสร. 
พร้อมกบัเอกสารอืน ๆ ในการเปลียนนายจา้งในฐานขอ้มูลของกกจ. ซึงไดก้ลายเป็นขอ้จาํกดัขนัพืนฐาน 
กีดกนัไม่ใหค้นงานมีเสรีภาพในการเปลียนงาน ในหลายกรณี เจา้ของเรือและไตก๋้งจึงไม่อนุญาตใหเ้ปลียนนายจา้ง 
และข่มขู่คนงานทีพยายามทาํเช่นนนั และแมจ้ะไดรั้บคาํยนิยอมมาแลว้ 
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แต่แรงงานประมงมกัตอ้งจ่ายเงินใตโ้ตะ๊จาํนวนมากเพือใหส้ามารถเปลียนงานได ้นอกจากนนั แรงงานประมงจาํนวนมาก 
ดูเหมือนจะไม่ทราบหรือไม่ไดรั้บแจง้อยา่งดีพอวา่ สามารถเปลียนไปทาํงานกบันายจา้งคนอืนได ้นบัแต่มีการปฏิรูปกฎหมาย  
 

การตรวจแรงงานทท่ีาเทยีบเรือ 
เปรียบเทียบกบัสมยัทียงัไม่มีการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมง (PIPO) 
ตอนทีแรงงานต่างดา้วภาคประมงสามารถออกเรือโดยไม่มีการตรวจสอบ 
และในบญัชีลูกเรือบางครังมีการสวมชือคนไทยเขา้มาแทน ถือไดว้า่ทีผา่นมามีความกา้วหนา้มากขึน 
แต่สิงทีแทบไม่พฒันาเลยคือการจาํแนกวา่แรงงานในเรือเขา้สู่การจา้งงานไดอ้ยา่งไร 
มีขอ้กาํหนดและเงือนไขในการทาํงานอยา่งไร และพวกเขาอาจเป็นเหยอืแรงงานบงัคบัหรือการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิหรือไม่ 
 
การตรวจแรงงานในภาคประมงเป็นภารกิจของทีมสหวชิาชีพ 
โดยการประสานงานของศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ภายใตก้องทพัเรือไทย 
และเกิดขึนทงัในทะเลและทีท่าเทียบเรือ การตรวจแรงงานทีท่าเทียบเรือเป็นการจดัทาํตามระบบการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
 
กองทพัไดจ้ดัตงัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเรือประมงทวัประเทศ โดยใชอ้าํนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินตงัแต่เดือนเมษายน 
2558 แปดวนัหลงัสหภาพยโุรปให ้“ใบเหลือง” กบัประเทศไทย เนืองจากปัญหาการประมงทีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม375 แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวงัการทาํการประมง 2558-  ของประเทศไทยมีขอ้สังเกตวา่ 
“การตรวจสอบรายละเอียดและสภาพการทาํงานของลูกเรือประมง [เป็น] ส่วนหนึงของ PIPO และการตรวจสอบเรือในทะเล”376 
รัฐบาลอธิบายวา่ การตรวจแรงงานตามขนัตอน PIPO 
เป็นกลไกเพือคุม้ครองสิทธิของคนงานและแกปั้ญหาการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมง  
 
รายงานผลการดาํเนินการแกไ้ขปัญหาการคา้มนุษยข์องประเทศไทย ประจาํปี 2559 
อา้งความเห็นเช่นนีดา้นล่างของหนา้เดียวกนัวา่ ไดมี้การตรวจสอบคนงานประมง 474,334 ครังโดยผา่นระบบการแจง้เขา้-
ออกเรือประมง แต่กลบัไม่พบเหยอืของแรงงานบงัคบัแมแ้ต่รายเดียวจากการคดัแยกตวั ซึงเป็นเรืองน่าประหลาดใจมาก377 
 
เมือเรือออกหรือเขา้ฝัง ทีมสหวชิาชีพทีศูนยแ์จง้เขา้-ออกเรือประมง 
จะทาํหนา้ทีตรวจสอบการปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยการทาํประมง  ขอ้ โดยตามแผนติดตาม ควบคุม 

                                                           
375 คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.), คําสงัที 10/2558 เรือง การแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ 
376 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคมุ และเฝา้ระวงัการทําการประมง 2558-2019, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 33 
377 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ามนษุย์ประจําปี : การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย,1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558, (กรุงเทพฯ: 
รัฐบาลไทย 2559), น. 108 
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และเฝ้าระวงัการทาํการประมง มีเป้าหมายในการตรวจสอบเรือประมงพาณิชยทุ์กลาํ378 
ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ม่สามารถจาํแนกไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ การปฏิบติัโดยทวัไปของทีมงานการแจง้เขา้-ออกเรือประมงเป็นอยา่งไร 
ส่วนหนึงเป็นเพราะการไม่มีระบบทีเป็นมาตรฐาน และการจดัสรรทรัพยากรระหวา่งเครือข่าย PIPO ใน  จงัหวดัชายฝัง379  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ ขนัตอนการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมงอ่อนไหวอยา่งมากกบัผูส้ังเกตการณ์จากภายนอก 
และมีการจดัฉาก ซึงบางครังทาํใหไ้ตก๋้งงง ยกตวัอยา่งเช่น ทีมงาน PIPO บางทีมจะสังใหค้นงานใส่เสือชูชีพ และถ่ายภาพ 
เมือมีคนมาสังเกตการณ์ ซึงเป็นการจดัฉากอยา่งชดัเจน เนืองจากแรงงานประมงใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
ปรกติเจา้หนา้ทีจะไม่ตรวจอุปกรณ์นิรภยัในลกัษณะเช่นนี โดยในตวัอยา่งหนึง นกัวจิยัไปถึงช่วงทีการตรวจการแจง้เขา้-
ออกเรือประมงกาํลงัจบลงพอดี ไตก๋้งกาํลงัขอรับเอกสารมาปึกหนึงซึงมีทงับนัทึกและใบรับรองจากเจา้หนา้ที 
เมือเจา้หนา้ทีเหลือบมาเห็นผูว้จิยั จึงชะงกัไปขณะหนึง และแจง้กบัไตก๋้งวา่ การตรวจยงัไม่เสร็จ และจาํเป็นตอ้งตรวจเรือเพิมเติม 
ซึงทาํใหไ้ตก๋้งงุนงงมาก พร้อมกบัยนืเอกสารปึกนนัคืนใหก้บัผูต้รวจ380  
 
ขนัตอนการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมงยงัมีรูปแบบแตกต่างกนัอยา่งมาก โดยในบางจงัหวดัจะมีจุดตรวจทีแน่นอน 
แต่บางจงัหวดัจะใชที้มตรวจแบบเคลือนทีเพือสุ่มตรวจตามท่าเรือทีมีเรือหนาแน่น 
บางจงัหวดัมีการแบ่งทีมไปตรวจตามอาํเภอต่าง ๆ ในหลายจุด 
ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดส้ังเกตการณ์ขณะทีเจา้หนา้ทีกรมประมงทีเป็นขา้ราชการชนัผูน้อ้ยคนหนึงกาํลงัตรวจดา้นแรงงาน 
โดยตอ้งตรวจเรือทีกาํลงัออกจากท่าหลายลาํดว้ยกนั381 
 
การตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมง  จาก  ดา้น เกียวขอ้งโดยตรงกบัจาํนวนลูกเรือ 
กสร.มีหนา้ทีรับผดิชอบตรวจสอบสัญญาจา้งงาน ส่วนกกจ.ทาํหนา้ทีตรวจการขึนทะเบียนของแรงงานขา้มชาติ382 
หวัใจสาํคญัของการแจง้เขา้-ออกเรือประมงในแง่นีคือ การเชค็จาํนวนทีแน่นอนของคนบนเรือ 
ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัโควตาลูกเรือทีผนัแปรไปตามขนาดตนักรอสของเรือ และประเภทของเครืองมือประมง 
และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของกรมเจา้ท่า และการตรวจวา่ชือของลูกเรือทีอยูบ่นเรือตรงกบัชือในบตัรหรือไม่  
 

                                                           
378 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคมุ และเฝา้ระวงัการทําการประมง 2558-2562, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 61 
379 Josh Stride and Daniel Murphy, Assessing Government and Business Responses to the Thai Seafood Crisis, (Humanity United/Freedom 
Fund 2559) 
380  
381 รัฐบาลจดัการอบรมให้กบัเจ้าหน้าทีผู้บงัคบัใช้กฎหมายจากหลายหน่วยงาน ซงึเป็นเจ้าพนกังานทีมีอํานาจหน้าทีตามพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน, พ.ศ. 
2541 และพระราชบญัญติัปอ้งกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ พ.ศ. 2551  
382 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นส่วนหนงึของทีมสหวิชาชีพเพือตรวจแรงงานในภาคประมง ตงัแตปี่ 2556, โปรดด ูองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ, 
GMS TRIANGLE Project: Protecting Migrant Workers through Labour Inspection http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/genericdocument/wcms_249418.pdf, (เข้าถึงเมือ  ตลุาคม 2559) 
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ระบบการแจง้เขา้-ออกเรือประมง มีประสิทธิภาพในแง่การตรวจสอบและควบคุมคนทีอยูบ่นเรือประมง ตอนออกสู่ทะเล 
และตอนกลบัเขา้สู่ฝัง อยา่งไรกดี็ หวัหนา้คนงานโมใ้หฮิ้วแมนไรทว์อทชฟั์งวา่ 
พวกเขาสามารถเอาคนงานทีไม่ไดรั้บอนุญาตผา่นจุดตรวจ PIPO ได3้83  
 
ทีท่าเทียบเรือแสมสาร ชลบุรี จอโมใหข้อ้มูลวา่ เขาทาํงานเป็นแรงงานไม่มีเอกสารในเรืออวนลากเป็นเวลาหลายเดือนในปี 2558 
โดยเรือของเขาสามารถผา่นจุดตรวจ PIPO ได3้84 ในเดือนธนัวาคม 2559 
ศปมผ.ไดต้รวจจบัเรืออวนลากทีออกจากท่าเทียบเรือแสมสาร ซึงมีแรงงานชายชาวกมัพูชาเกินมา  คน 
ซึงมีรายงานข่าววา่เรือสามารถผา่นจุดตรวจ PIPO มาได ้ระหวา่งออกจากท่าเทียบเรือ385  
 
แมจ้ะมีการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
แต่ยงัเป็นเรืองค่อนขา้งง่ายทีจะใชเ้รือประเภทอืนเพือรับส่งคนงานจากเรือประมงทีกาํลงัเขา้หรือออกจากท่า 
หรือการแยกตวัคนงานบนเรือออกไปในเรือทีกาํลงัเขา้หรือออกจากฝัง ทีมการแจง้เขา้-
ออกเรือประมงในบางจงัหวดัไม่ไดล้งไปตรวจในเรือจริง ๆ 
จึงเป็นเรืองง่ายทีจะปกปิดคนงานบนเรือในระหวา่งการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมงเช่นนนั โดยในตวัอยา่งหนึง 
ฮิวแมนไรทว์อทชส์ังเกตเห็นการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมงโดยไม่มีเรือประมงอยูด่ว้ย 
หรือไม่มีการปรากฏตวัของลูกเรือทงัหมด  
 
นกัวจิยัไดส้ังเกตการณ์การตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมงในเจด็จงัหวดัทวัประเทศ 
โดยไดส้ังเกตการณ์การตรวจหลายครังในศูนย ์PIPO เดียวกนัในช่วงเวลาหลายเดือน 
และมีโอกาสไดพ้ดูคุยกบัทีมสหวชิาชีพทีมต่าง ๆ ฮิวแมนไรทว์อทชย์งัไดส้อบถามจากแรงงานขา้มชาติ 
และผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยเ์กียวกบัการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมงดว้ย 
 
ผูใ้หข้อ้มูลเกือบทุกคนมีความเห็นวา่ การปรับปรุงระบบติดตามและควบคุมเรือประมงผา่นระบบ PIPO ถือเป็นการพฒันาทีดีขึน 
ทงัแรงงานประมงชาวพม่าและกมัพชูามีความเห็นวา่ ระบบ PIPO ทาํใหก้รณีคนงานหายตวัไประหวา่งอยูใ่นทะเลเกิดยากขึน 
เนืองจากไตก๋้งและเจา้ของเรือตอ้งรายงานกบักองทพัเรือเมือลูกเรือไม่ไดก้ลบัมาพร้อมกบัเรือ386 
 

                                                           
383 ตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานตา่งด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อมปันไฟ,อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
384 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์จอโม, คนงานตา่งด้าวชาวพม่าทีทํางานในเรืออวนลาก, ท่าเทียบเรือแสมสาร, ชลบรีุ,  มีนาคม 2559 
385 Manager Online, “ทพัเรือภาคที 1 จบัเรือประมงไทยใช้แรงงานตา่งด้าวผิดกฎหมาย”  ธนัวาคม 2559, 
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000126943, (เข้าถึงเมือ  มกราคม 2560)  
386 ตวัอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานตา่งด้าวชาวกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
และฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพมา่เจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, ปากนํา, ชมุพร,  กนัยายน 2559  
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แมค้นงานจะมีความเห็นทวัไปในเชิงบวกต่อกลไกควบคุมผา่น PIPO แต่พวกเขาบอกวา่ 
กรอบการตรวจแรงงานในปัจจุบนัยงัไม่สามารถแกปั้ญหาการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมนี 
ระบบการแจง้เขา้-ออกเรือประมงยงัไม่เปิดโอกาสใหค้นงานร้องเรียน หรือกดดนัใหน้ายจา้งตอ้งรับผดิชอบ 
โดยแรงงานประมงใหข้อ้มูลวา่ รู้สึกไม่มนัใจเพียงพอทีร้องเรียนกบัเจา้หนา้ที PIPO ผูใ้หส้ัมภาษณ์คนหนึงตงัขอ้สังเกตวา่ 
คนงานไม่สามารถเขา้ถึงและร้องเรียนกบัเจา้หนา้ที PIPO ได ้
แมว้า่เอกสารประจาํตวัและค่าจา้งส่วนใหญ่ของพวกเขาจะถูกนายจา้งยดึเอาไว3้87  
 
แรงงานประมงทีชุมพรบอกวา่ หวัหนา้คนงานจะซอ้มคนงานเกียวกบัตอบคาํถามเจา้หนา้ที เพือปกปิดขอ้มูลการปฏิบติัมิชอบ 
อยา่งไรกดี็ แรงงานประมงบอกวา่ถา้พวกเขาร้องเรียนจริง ๆ 
นายจา้งกจ็ะใชเ้หตุผลเพือแกต้วัใหก้บัการกระทาํทีเป็นการละเมิดได ้
ส่วนตวัคนงานผูร้้องเรียนกจ็ะตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของเจา้หนา้ทีตาํรวจในพืนทีทีทุจริตและรับเงินจากนายหนา้และนายจา้
ง388 แรงงานประมงอีกลุ่มหนึงเขา้ใจผดิเกียวกบัการทาํงานของเจา้หนา้ที PIPO โดยพวกเขาเชือวา่เจา้หนา้ทีเหล่านีเป็นตาํรวจ 
และประจาํอยูที่ท่าเทียบเรือ โดยเป็นวธีิการหนึงทีนายจา้งใชเ้พือควบคุมแรงงานขา้มชาติ แรงงานประมงคนหนึงบอกวา่  
 

เราไม่กลา้ขอ [นายจา้ง] ดูสัญญาจา้งงาน เพราะเมือไรทีเราขึนฝัง จะมีการโชวบ์ตัรชมพขูองเราใหต้าํรวจดู 
และเราตอ้งพกัอาศยัอยูที่ [ท่าเทียบเรือ] เช่นกนั389 

 
ในการสัมภาษณ์ลูกเรือประมง ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ ผูใ้หข้อ้มูลทุกคนระบุวา่ 
ไม่มีการติดต่อสือสารอยา่งเป็นระบบระหวา่งเจา้หนา้ที PIPO กบัคนงานเลย โดยพวกเขาบอกวา่ 
ทางเจา้หนา้ทีไม่ไดพ้ยายามสอบถามเกียวกบัการจา้งงานและนโยบายการจา้งงาน 
หรือไม่ไดต้รวจสอบวา่สภาพการทาํงานสอดคลอ้งตามมาตรฐานของกฎหมายของอุตสาหกรรมนนัหรือไม่ คนงานใหข้อ้มูลวา่ 
พวกเขามีปฏิสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ที PIPO อยา่งจาํกดั เฉพาะการรับฟังคาํสังเท่านนั (เช่น 
การสังใหลู้กเรือนงัลงหรือยนืบตัรชมพมูาใหต้รวจ) ทองเส็ง ชาวกมัพชูาทีทาํงานในเรืออวนลอ้ม จงัหวดัระยอง 
เล่าใหฟั้งถึงสภาพการแจง้เขา้-ออกเรือประมงโดยทวัไปวา่ 
 
[เจา้หนา้ที] จะมาตรวจครังละ  คนโดยมาทางรถยนต ์มีทงัผูช้ายและผูห้ญิง พวกเขาจะสังใหเ้ราเขา้แถวและโชวบ์ตัรชมพู 
มีการขานชือ พวกเรากย็กมือขึน เสร็จแลว้พวกเขากไ็ป390  
 

                                                           
387 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาในเรืออวนครอบปันไฟ, อ.คลองใหญ่ จงัหวดัตราด, 10 พฤศจิกายน 2559 
388 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์คนงานตา่งด้าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรืออวนล้อมและเรืออวนลาก, ปากนํา, ชมุพร,  กนัยายน 2559 
389 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสองคนทํางานในเรืออวนครอบปันไฟ, แหลมงอบ, ตราด,  พฤศจิกายน 2559 
390 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ทองเส็ง, แรงงานกมัพชูาในเรืออวนล้อมปันไฟ, อ.เมือง, ระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
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ในระหวา่งกระบวนการนี ไตก๋้งตอ้งยนืแบบฟอร์มบนัทึกขอ้มูล ใบอนุญาตทาํงานและใบอนุญาตอืน ๆ ใหก้บัเจา้หนา้ทีเพือตรวจ 
โดยในบรรดาเอกสารเหล่านีประกอบดว้ยสัญญาจา้งงานทีเป็นลายลกัษณ์อกัษรของแรงงานประมงแต่ละคน 
ซึงแรงงานส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นเอกสารเหล่านีมาก่อน บางคนไม่รู้ดว้ยซาํวา่เคยเซ็นชือในเอกสารเหล่านีมาก่อน 
 
การยดึเอาการตรวจบตัรชมพวูา่เป็นหวัใจสาํคญัในการตรวจแรงงานระหวา่งขนัตอน PIPO ทาํใหเ้กิดปัญหา 
ไม่ใช่เพราะการทีรัฐบาลนาํเสนอวา่ การขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพแูละการตรวจการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
เป็นมาตรการป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ การคา้มนุษย ์และการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิมนุษยชนในภาคประมงเท่านนั 
โดยทวัไปแลว้เจา้หนา้ทีของรัฐจะปฏิบติัหนา้ทีโดยมีความเชือวา่ 
เฉพาะผูเ้ขา้เมืองทีไม่มีเอกสารเท่านนัทีอาจตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยห์รือแรงงานบงัคบัได3้91  
 
เจา้หนา้ทีกกจ. และกสร. ในเกา้จงัหวดัใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
พวกเขาเชือวา่ไม่มีทางทีผูถื้อบตัรชมพจูะตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยไ์ด ้และเมือฮิวแมนไรทว์อทชส์อบถาม 
เจา้หนา้ทีภาคสนามในหลายจงัหวดัอา้งวา่การมีบตัรชมพเูป็นหลกัประกนัวา่แรงงานประมงไม่ไดเ้ป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์ 
 
แมว้า่บตัรชมพจูะเป็นหวัใจสาํคญัของการตรวจแรงงานในปัจจุบนั แต่กมี็ขอ้บกพร่องขนัพืนฐาน 
โดยหน่วยงานหลกัควรตระหนกัวา่ แรงงานขา้มชาติทีขึนทะเบียนและถือบตัรชมพ ู
อาจตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยห์รือแรงงานบงัคบัไดเ้ช่นกนั และควรหาทางแกปั้ญหานี 
 
แรงงานประมงทุกคนทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชใ์นปี 2559 ซึงทาํงานในสภาพทีถือวา่เป็นแรงงานบงัคบั 
ลว้นแต่เป็นแรงงานทีขึนทะเบียน และไดรั้บบตัรชมพ ู
ยกเวน้ผูที้ตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมงนอกน่านนาํ 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยทุ์กคนทีใหส้ัมภาษณ์กบัฮิวแมนไรทว์อทชบ์อกวา่ พวกเขาขึนทะเบียนและมีบตัรชมพ ู
มีเพียงไม่กีคนทีอยูร่ะหวา่งการขึนทะเบียนเพือขอบตัร  
 
ตวัเลขนีรวมถึงคนทีถูกคา้มนุษยต์งัแต่ก่อนปี  และต่อมานายจา้งไดพ้าไปขึนทะเบียน ยกตวัอยา่งเช่น 
ทินอ่องวินซึงถูกบงัคบัใหท้าํงานในเรืออวนลากที อ.กนัตงั เป็นเวลาหา้ปี กวา่จะถูกนาํตวัไปขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพ3ู92 

                                                           
391 ความเชือเช่นนีไมไ่ด้ถือว่าไร้เหตผุลเสียทีเดียว เมือพิจารณาแนวโน้มจากในอดีต เนืองจากช่วงทีผ่านมา 
ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์และแรงงานบงัคบัสว่นใหญ่ มกัเป็นผู้ เข้าเมืองทีไมมี่เอกสาร 
นอกจากนียงัไมมี่การกําหนดนิยามของคําศพัท์หลกัทีชดัเจนสําหรับบรรดาเจ้าหน้าทีภาคสนาม ทีให้สมัภาษณ์กบัฮิวแมนไรท์วอทช์ ยกตวัอย่างเช่น 
เจ้าหน้าทีระดบัจงัหวดัมกัจะสบัสนระหว่างการจําแนกความผิดอาญาของนายจ้าง กบัการห้ามจ้างงานผู้ เข้าเมืองทีไมมี่เอกสาร ซงึเหมือนบอกเป็นนยัว่า 
การจ้างงานผู้ เข้าเมืองทีไม่มีเอกสารเป็นปัญหาหลกัทีต้องแก้ไข เพือยติุการทํางานที “ผิดกฎหมาย” เจ้าหน้าทีบางคนบอกวา่ 
พวกเขามองว่าการจ้างงานผู้ เข้าเมืองอย่างไมป่รกติหรือ “คนต่างด้าวผิดกฎหมาย” ถือเป็นความผิดฐานการค้ามนษุย์อย่างหนงึ 
ซงึเป็นการตอกยําความเชือในบรรดาหน่วยงานหลกัของรัฐวา่ การตรวจสอบสถานะตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ 
เป็นวิธีการทีมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหารูปแบบการทํางานภาคประมงซงึไมเ่ป็นทียอมรับ 
392 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่หกคน, อ.เมือง จงัหวดัสงขลา,  มีนาคม 2559 
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แรงงานประเภทนีรวมถึงผูช้ายและเดก็ผูช้ายซึงบางคนมีอายเุพียง  ปี 
ทีตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมประมงในระหวา่งปี 2558 และ 2559 
ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยร์ายหนึงปฏิเสธทีจะเซ็นชือในแบบฟอร์มเพือขอบตัรชมพ ูทาํใหเ้รือยงัไม่สามารถออกจากฝังได ้
เป็นการถ่วงเวลาเพือใหผู้ป้กครองเขา้มาช่วยเหลือ393  
 
งานวจิยัของฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ ผูมี้ส่วนเกียวขอ้งทีไร้คุณธรรมมองวา่บตัรชมพมีูความสาํคญักบัการคา้มนุษย ์
แรงงานบงัคบั และแรงงานขดัหนี โดยเพิมความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมผูที้ทาํงานในเรือประมงทะเล 
สถานการณ์เช่นนีประกอบกบัความเชือผดิ ๆ เกียวกบัผูถื้อบตัรชมพใูนบรรดาเจา้พนกังานผูต้รวจและเจา้หนา้ทีอืน ๆ 
ทาํใหก้ารตรวจสอบขนัพืนฐานต่อแรงงานประมงทีด่านตรวจ PIPO เพือป้องกนัการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิใด ๆ 
และเพือป้องกนัแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์มีคุณค่านอ้ยลง 
 

การตรวจแรงงานในทะเล 
 การตรวจแรงงานในทะเลเป็นเสาหลกัทีสอง เพือคุม้ครองระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบแบบใหม่ของไทย 
ตามแผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวงัการทาํการประมง ซึงศปมผ.เป็นผูป้ระสานงานการตรวจแรงงานในทะเลเหล่านี 
มีเป้าหมายตรวจสอบ 10% ของเรือประมงในแต่ละจงัหวดั โดยมีเจา้หนา้ทีของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานของรัฐอืน ๆ 
อีกสีแห่งเป็นฝ่ายปฏิบติัการ394 
 
รายงานของรัฐบาลไทยระบุวา่ เมือปี 2559 จาํนวนครังของการตรวจแรงงานในทะเลสูงกวา่เป้าหมายทีกาํหนดกวา่สองเท่า395 
รายงานไดใ้หส้ถิติเกียวกบัการละเมิดทีพบในการตรวจเรือประมง  ลาํ ในปฏิบติัการ  ครัง 
รวมทงัการตรวจพบกรณีการคา้มนุษยส์องกรณี แต่ไม่ไดใ้หร้ายละเอียดเกียวกบัการละเมิดทีเกิดขึนตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 
หรือพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 
เช่นเดียวกบัระบบการแจง้เขา้-ออกเรือประมง การตรวจแรงงานในทะเลมกัเนน้ทีการควบคุมดูแลวา่ ใครอยูใ่นเรือบา้ง 
แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวงัการทาํการประมงกาํหนดวา่เจา้หนา้ทีตอ้งตรวจบุคคลทีอยูใ่นเรือประมง 
โดยเทียบกบับญัชีรายชือลูกเรือในระหวา่งการตรวจในทะเล396 เจา้หนา้ทีกสร.จงัหวดัใหข้อ้มูลวา่ 
ทางหน่วยงานเป็นผูป้ระสานงานการตรวจในทะเลระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ 
โดยมีงบประมาณสนบัสนุนสาํหรับนาํมนัเชือเพลิงในการออกตรวจในทะเล  
                                                           
393 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียจากการค้ามนษุย์ชาวพม่า 14 คน, อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา,  กนัยายน 2559 
394 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคมุ และเฝา้ระวงัการทําการประมง 2558-2562, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 33 
395 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ามนษุย์ประจําปี : การดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์ของประเทศไทย,1 มกราคม – 31 ธนัวาคม 2558, (กรุงเทพฯ: 
รัฐบาลไทย 2559), น. 26 
396 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคมุ และเฝา้ระวงัการทําการประมง 2558-2562, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 29 
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ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ม่ไดส้อบถามผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์และแรงงานประมงอยา่งเป็นระบบเกียวกบัการตรวจในทะเล 
อยา่งไรกดี็ แรงงานกมัพูชาในเรืออวนลอ้มในจงัหวดัระยองบอกวา่ 
มีเจา้หนา้ทีมาตรวจในทะเลแต่ละครังห่างกนัสองหรือสามเดือน พวกเขาบอกวา่ในระหวา่งการตรวจ 
บางครังเจา้หนา้ทีเพียงแต่สอบถามไตก๋้งวา่มีลูกเรือในเรือกีคน เพือใหแ้น่ใจวา่ตรงกบัจาํนวนโควตาทีไดรั้บจากกรมเจา้ท่า 
แต่ในบางครังถา้มีล่ามอยูด่ว้ย เจา้หนา้ทีกจ็ะสอบถามลูกเรือวา่ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งไร และตอ้งออกทะเลนานแค่ไหน 
การสัมภาษณ์ใชเ้วลาประมาณ  นาที โดยไตก๋้งสามารถไดย้นิสิงทีสัมภาษณ์ 
หวัหนา้คนงานคนหนึงใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ มนัไม่เป็นปัญหาอะไร เนืองจาก “ในเรือของเรา 
เราไม่จาํเป็นตอ้งโกหก”397 
 
การสัมภาษณ์ผูช้ายหลายกลุ่มจากศูนยพ์กัพิงชวัคราวทาํใหพ้บวา่ 
เจา้หนา้ทีตรวจแรงงานไม่ไดป้ฏิบติัตามขนัตอนเพือคุม้ครองผูเ้สียหายระหวา่งการตรวจในทะเล 
เป็นเหตุใหผู้ที้อาจตกเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั ไม่ไดรั้บการคุม้ครองตามกรอบกฎหมาย  
 
เราไดส้ัมภาษณ์ครังแรกกบัผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยช์าวกมัพูชา  คน 
ซึงไดรั้บการช่วยเหลือจากเรืออวนลอยสามลาํทีเดินทางกลบัจากมหาสมุทรอินเดีย ในปี  
ในเบืองตน้มีการตรวจสอบเรือเหล่านีระหวา่งอยูใ่นทะเล จากนนัเรือกถู็กสังใหแ้ล่นกลบัเขา้ฝัง 
เพือใหเ้จา้หนา้ทีสามารถสัมภาษณ์คนงานไดอ้ยา่งเตม็ที ในระหวา่งการตรวจ แรงงานบางคนเล่าใหที้มสหวชิาชีพฟังวา่ 
พวกเขาขึนมาทาํงานบนเรือไดอ้ยา่งไร และมีสภาพการทาํงานอยา่งไร 
 
จากนนัมีการนาํลูกเรือกลบัไปในเรือประมง โดยมีเจา้หนา้ทีกองทพัเรือติดตามไปส่งทีท่าเทียบเรือ ในระหวา่งการเดินทาง 
ไตก๋้งบอกกบัลูกเรือวา่ไดโ้ทรศพัทคุ์ยกบัเจา้ของเรือแลว้ ซึงเจา้ของเรือสัญญาจะจ่ายค่าแรงทงัหมดให ้
และจะส่งพวกเขากลบับา้น แต่คนงานตอ้งบอกเจา้หนา้ทีวา่ไดรั้บการปฏิบติัเป็นอยา่งดี 
หลงัการสัมภาษณ์เพิมเติมและการจบักมุอีกหลายครัง เจา้หนา้ทีจาํแนกไดว้า่แรงงานทงั  คนเป็นผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์
อยา่งไรกดี็ แรงงานเหล่านีใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ ตอนทีพวกเขาถูกบงัคบัใหท้าํงานในเรืออวนลอย 
พวกเขาเป็นแรงงานกมัพชูาซึงมีกนัอยู ่  คน ไตก๋้งยงัมกัทาํร้ายร่างกายแรงงานชาวไทยจากเรือทงัสามลาํ 
ซึงตามรายงานระบุวา่ลูกเรือเหล่านีพยายามหนีระหวา่งอยูใ่นทะเล 
ทางการไทยไม่เคยจาํแนกตวัและช่วยเหลือบุคคลเหล่านีไดเ้ลย398 
 

                                                           
397 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์แรงงานต่างด้าวชาวกมัพชูาสีคนทีทํางานในเรืออวนล้อมปันไฟ,อ.เมือง จงัหวดัระยอง,  พฤศจิกายน 2559 
398 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวกมัพชูา 15 คน, ต.บางริน, ระนอง,  มีนาคม 2559 
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อีกกรณีหนึงเกิดขึนเมือเดือนตุลาคม 2558 โดยทางการไทยพยายามคน้หาและช่วยเหลือแรงงานจากเรืออวนลาก 
ทีทาํประมงจากท่าเรือกนัตงั จงัหวดัตรัง โดยเป็นการทาํประมงในพืนทีติดกบัเขตเศรษฐกิจจาํเพาะไทย-มาเลเซีย (EEZ) ทิฮาตุน 
ซึงอยูใ่นเรือวนันิดประมง หนึงในเรือทีเจา้หนา้ทีดกัจบั ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
เขารู้สึกตืนเตน้เมือเห็นเรือของเจา้หนา้ทีแล่นเขา้มา เพราะมองวา่เป็น “โอกาสทีจะหลบหนี”399  
 
แต่ลูกเรือบางคนกลบักงัวล เพราะการบุกเขา้มาตรวจคน้เมือไม่กีเดือนก่อนของกองบงัคบัปราบปรามการคา้มนุษย ์
สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทาํใหลู้กเรือมีความหวงัทีจะหลบหนีไดน้อ้ยลง และทาํใหไ้วว้างใจหน่วยงานของรัฐไทยนอ้ยลง   
 
ในปฏิบติัการครังนนั กองบงัคบัปราบปรามการคา้มนุษยไ์ม่สามารถช่วยเหลือแรงงานหา้คน 
ซึงทาํงานอยูใ่นเรืออวนลากอีกสองลาํซึงเป็นฝงูเรือเดียวกบัเรือวนันิดประมงได4้00 
จากการสัมภาษณ์ผูเ้สียหายจากการคา้มนุษยข์องฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ เจา้หนา้ทีไดน้าํตวัแรงงานทงัหา้คนลงจากเรือ 
แต่เจา้หนา้ทีกองบงัคบัปราบปรามการคา้มนุษยใ์นพืนทีกลบั “ขู่บงัคบัใหค้นงานพูดโกหก” 
ในระหวา่งการสัมภาษณ์ทีมีเจา้ของเรือร่วมอยูด่ว้ย401 ต่อมานายจา้งจ่ายเงินใหแ้รงงานเหล่านีคนละ 5,000 บาท 
นายหนา้รู้สึกฮึกเหิมใจจากผลของการสอบสวนของกองบงัคบัปราบปรามการคา้มนุษยม์าก ทิฮาตุนบอกวา่ 
“เมือเรือของเรากลบัเขา้สู่ฝัง สามีของนายหนา้บอกใหเ้ราไปเอาเบอร์โทรศพัทข์องเอน็จีโอมา และโทรไปบอกพวกเขาวา่ 
เขาไม่แคร์อะไรหรอก”402 
 
ในช่องแคบมะละกาในเดือนตุลาคม 2558 ลูกเรือของเรือวนันิดประมงตอ้งนงัยอง ๆ ทีหวัเรือของเรือตาํรวจนาํไทย 
ส่วนไตก๋้งถูกนาํตวัเขา้มาในเรือ เจา้หนา้ทีกรมสอบสวนคดีพิเศษและกสร.ไดส้ัมภาษณ์ลูกเรือโดยผา่นล่าม 
เจา้หนา้ทีถามลูกเรือวา่ ยงัตอ้งการทาํงานในเรือหรือตอ้งการออกจากงานและกลบัเขา้ฝัง แรงงานประมงหา้คนบอกวา่ 
พวกเขาอยากออกจากงาน แต่หนึงในนนับอกวา่ไม่ตอ้งการออกจากงาน เช่นเดียวกบัคนอืน ๆ ทิฮาตุนบอกวา่ 
ชายคนนนัเคยไดย้นิกรณีทีมีคนหลบหนี และไดย้นิคาํเตือนจากไตก๋้งวา่คนที “หลบหนีไปได”้ 
ไดถู้กขายไปใหก้บัแพปลาอีกแห่งหนึง ทิฮาตุนบอกเจา้หนา้ทีวา่เขาไม่สามารถกลบัไปทาํงานในเรือไดอี้ก  
 

ตอนทีผมขึนไปบนเรือของกองทพัไทย ผมบอก [ล่าม] วา่ ผมไม่อาจกลบัไปทาํงานในเรือไดอี้ก 
ไม่เช่นนนัจะถูกฆ่าตาย...ถา้ปฏิบติัการช่วยเหลือครังนีไม่ประสบความสาํเร็จ เราทุกคนคงตายแน่403  

 

                                                           
399 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา  กนัยายน   
400 Environmental Justice Foundation, Thailand’s Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry, 
(London: EJF, 2015), น. 31 
401 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมัภาษณ์ผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ชาวพมา่แปดคน อ.รัตภมิู จงัหวดัสงขลา 29 กนัยายน 2559 
402 อ้างแล้ว 
403 อ้างแล้ว 
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เจา้หนา้ทีไทยยงัคงอยูใ่นเรือของตาํรวจนาํ 
และทางตาํรวจนาํไดส้ังใหแ้รงงานชายหา้คนเกบ็สิงของของเขาขึนไปบนเรือวนันิดประมง และตรงไปทีหอ้งโดยสาร 
ไตก๋้งตามพวกเขาไปดว้ย และไดพ้ยายามบงัคบัพวกเขาใหอ้ยูต่่อ “ไตก๋้งบอกเราวา่ อยา่ตามเจา้หนา้ทีไป 
เพราะไม่อยา่งนนัพวกเรากจ็ะถูกขายไปทาํงานทีสงขลา...พวกเรากลวัวา่ถา้ปฏิบติัการช่วยเหลือครังนีมีผลลพัธ์แบบครังที 
[กองบงัคบัปราบปรามการคา้มนุษย]์ มาช่วย พวกเราคงตายแน่นอน”404  
 
ไตก๋้งสังใหลู้กเรือยนืเขา้แถวบนดาดฟ้าของเรือวนันิดประมง และแต่ละคนตอ้งบอกใหเ้จา้หนา้ทีบนเรือตาํรวจนาํทราบวา่ 
จะไปจากเรือหรือจะทาํงานในเรือต่อไป แรงงานเหล่านนัตะโกนออกไป โดยมีคนหนึงตะโกนวา่ พวกเขาตอ้งการไปจากเรือ 
ไตก๋้งกบ็อกใหพ้วกเขาอธิบายวา่ทาํไม พอไตก๋้งพดูมีลูกเรือเพียงสีคนทีบอกวา่ตอ้งการไป 
ทิฮาตุนและแรงงานสามคนกลบัไปทีเรือตาํรวจนาํ 
ระหวา่งทีเรือแล่นออกไปพวกเขาไดเ้ห็นคนงานพม่าทีเหลือในเรือสองลาํกาํลงัคดัแยกปลาอยูบ่นดาดฟ้าของเรือวนันิดประมง   

 
คนทีเหลืออยูบ่นเรือมองพวกเราช่วงทีจากไป เราพยายามเล่าความจริงในศาล และพยายามพดูใหช้ดัเจนวา่ 
ไม่ไดมี้แค่กลุ่มพวกเราเท่านนั แต่มีแรงงานคนอืน ๆ อีกทีไม่ไดรั้บค่าจา้ง พวกเขาถูกทรมาน 
และตกระกาํลาํบากภายใตน้าํมือของนายจา้ง405 
 

ในวนัทีทิฮาตุนไดรั้บความช่วยเหลือออกมา ทางการไทยดกัจบัเรือประมงทงัหมดสีลาํทีอ.กนัตงั และช่วยเหลือแรงงานได ้  
คนจากปฏิบติัการต่อตา้นการคา้มนุษยใ์นทะเล ผูเ้สียหายทีมาจากเรืออีกลาํหนึง ใหข้อ้มูลกบัฮิวแมนไรทว์อทชว์า่ 
พวกเขาเห็นเหตุการณ์แบบเดียวกนัเกิดขึนในเรือของตวัเอง กล่าวคือ ไตก๋้งจะบงัคบัไม่ใหแ้รงงานประมงทิงเรือไป 
แรงงานบางคนกลวัมากและไม่เชือใจเจา้หนา้ทีไทย หลงัปฏิบติัการของกองบงัคบัปราบปรามการคา้มนุษยค์รังนนั 
พวกเขาบอกวา่ไม่ตอ้งการขึนฝังเมือเจา้หนา้ทีไทยถาม ทาํใหเ้จา้หนา้ทีตอ้งปล่อยพวกเขากลบัไปในทะเลอีก 
“คนทียงัเหลืออยูบ่นเรือคงมีปัญหาหนกัแน่นอน ถา้เราไม่พดูความจริงเกียวกบัสิงทีเกิดขึนในเรือเหล่านนั” ทิฮาตุนกล่าว406 
 

การเสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานรัฐทสํีาคญั 
ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดพู้ดคุยกบัทีมและเจา้หนา้ที PIPO จากสาํนกังานจงัหวดัของกกจ. และกสร. ใน  จงัหวดัชายฝัง407 
พวกเขาต่างใหค้วามเห็นทีสอดคลอ้งหรือสะทอ้นความเห็นและประโยชน์ของเจา้ของเรือ 
ขอ้มูลเกียวกบัการปฏิบติัแบะสภาพการทาํงานของพวกเขา อยา่งเช่น ชวัโมงการทาํงาน มกัเป็นขอ้มูลทีขดัแยง้กบัแรงงานประมง 

                                                           
404 อ้างแล้ว 
405 อ้างแล้ว 
406 อ้างแล้ว 
407 ภเูก็ต, สงขลา, ระนอง, สมทุรสงคราม, สมทุรสาคร, สมทุรปราการ, ชลบรีุ, ระยอง, จนัทบรีุ และตราด 
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คาํอธิบายเกียวกบัการปฏิบติัตามกรอบกฎหมายและระเบียบควบคุมใหม่ของเจา้หนา้ที โดยเฉพาะในส่วนทีเกียวกบักฎกระทรวง 
พ.ศ. 2557 มกัเป็นการพูดแบบราชการ โดยไม่ใส่ใจกบัการมีส่วนร่วมหรือความเห็นของแรงงาน 
เจา้หนา้ทีบางคนตีความขอ้บทบางขอ้ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 ในทางตรงขา้ม อยา่งเช่น ในเรืองของระยะเวลาการจ่ายค่าแรง 
เจา้หนา้ทีผูต้รวจบางคนยอมรับวา่ พวกเขาตอ้งพึงขอ้มูลทีไดม้าจากไตก๋้งและเจา้ของเรือ 
รวมทงัขอ้มูลเอกสารจากบริษทัเป็นส่วนใหญ่  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชไ์ดส้ัมภาษณ์เจา้หนา้ทีและพบวา่ การประเมินผลทีอา้งอิงขอ้มูลจากคนงานจาํกดัอยูเ่พียงไม่กีกรณี 
โดยเป็นคาํถามเกียวกบัการจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการ และชวัโมงการทาํงาน 
เจา้หนา้ทีผูต้รวจของกสร.คนหนึงถึงกบับอกวา่ พวกเขาประเมินโดยอา้งอิงตวัชีวดัการปฏิบติัมิชอบทางกาย 
หรือการปฏิบติัทีโหดร้ายเป็นส่วนใหญ่408 เจา้หนา้ทีผูต้รวจของกสร.อีกคนหนึงบอกวา่ 
พวกเขาถามสองคาํถามทีสาํคญักบัคนงาน ไดแ้ก่ พวกเขาทาํงานโดยสมคัรใจหรือไม่ พวกเขาทราบหรือไม่วา่ไดรั้บค่าจา้งเท่าไร 
แต่เจา้พนกังานผูต้รวจของกสร.บางคนมกัตดัสินโดยทนัที โดยดูจากสภาพภายนอกเท่านนั 
เจา้หนา้ทีคนหนึงเล่าถึงสภาพการตรวจทีเป็นไปตามอาํเภอใจของเจา้หนา้ที โดยบอกวา่ “ถา้เราบอกใหพ้วกเขายมิ 
แรงงานส่วนใหญ่กจ็ะยมิ”409  
 
ปัญหาการไม่มีล่ามทีมีคุณภาพ เป็นขอ้บกพร่องสาํคญัของการตรวจแรงงาน 
เจา้หนา้ทีตอ้งพึงพาอาศยัล่ามทีไดรั้บการสนบัสนุนจากการทาํบนัทึกความเขา้ใจร่วมกบัองคก์รภาคประชาสังคมและสถาบนัการ
ศึกษา โดยล่ามจะเป็นส่วนหนึงของทีมสหวชิาชีพเพือทาํการตรวจในทะเล จนถึงปี  ทีม PIPO หลายทีมยงัไม่มีล่าม 
เจา้หนา้ทีบอกวา่พวกเขาตอ้งขอความช่วยเหลือจากลูกจา้งคนอืน อยา่งเช่น หวัหนา้คนงาน และผูจ้ดัการท่าเทียบเรือ 
เพือใหม้าช่วยเป็นล่าม410 
 
โดยทวัไป ความพยายามคดัแยกตวัเหยอืแรงงานบงัคบั ยงัมีลกัษณะแบบเดียวกบัทีเกิดขึนในช่วงรัฐบาลพลเรือน 
ก่อนการทาํรัฐประหารเมือเดือนพฤษภาคม 2557 เมือปี  ผูสื้อข่าวบีบีซีสอบถามพลตาํรวจเอกชชัวาล สุขสมกิจ 
ประธานคณะอนุกรรมการการคา้มนุษย ์ในอุตสาหกรรมประมง 
ซึงอยูใ่ตค้ณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษยแ์ห่งชาติวา่ เขาทราบหรือไม่วา่มีการใชแ้รงงานบงัคบัในเรือประมง 
จากการตรวจของทีมของเขาในครังล่าสุด “จากเท่าทีเราเห็น ไม่มีหอ้งขงัหรือทีกกัตวั” พลตาํรวจเอกชชัวาลตอบ 
“เราไม่เห็นร่องรอยของการทาํร้ายร่างกายหรือไม่เห็นจากการแสดงสีหนา้ เมือมองเขา้ไปในหนา้และตาของพวกเขา 
ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ไดถู้กบงัคบัใหต้อ้งทาํงาน"411 
                                                           
408 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์เจ้าหน้าทีสามคนของทีมสหวิชาชีพ PIPO ไมเ่ปิดเผยชือ, ทา่เทียบเรือรัษฎา ภเูก็ต,  พฤษภาคม 2559 
409 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์ ผู้ ชํานาญการด้านแรงงาน เจ้าหน้าทีระดบัสงู กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  กนัยายน 2559 
410 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สมัภาษณ์หวัหน้าศนูย์ควบคมุการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงจงัหวดั, ไมเ่ปิดเผยสถานที,  มีนาคม 2559 
411 Becky Palmstrom, “Forced to fish: Slavery on Thailand's trawlers” BBC News,  มกราคม 2557, http://www.bbc.com/news/magazine-
25814718 (เข้าถงึเมือ  มิถนุายน 2559) 
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ฮิวแมนไรทว์อทชพ์บวา่ เจา้หนา้ทีกสร.ซึงทาํหนา้ทีตรวจแรงงาน 
มกัจะใหค้วามสาํคญักบัตวัชีวดัการแสวงหาประโยชน์โดยทวัไปมากเกินไป เช่น ดูวา่มีร่องรอยการทาํร้ายร่างกาย 
หรือการถูกกกับริเวณหรือไม่ โดยไม่ใส่ใจกบัรูปแบบทีมองเห็นไดย้ากกวา่ของการหลอกลวงและการข่มขืนใจ (เช่น 
การยดึเอกสารประจาํตวั หรือการยดึค่าแรง) เจา้หนา้ทีไทยซึงตอ้งทาํงานกบัคนงานในขนัตอนสาํคญัต่าง ๆ 
รวมทงักระบวนการจา้งงาน (เช่น การขอบตัรชมพ)ู และทีทาํงานในขนัตอนการจา้งงานอืน ๆ 
ควรไดรั้บการอบรมและไดท้ราบถึงตวัชีวดัใหม่ ๆ ไดรั้บการจดัสรรทรัพยากร 
และมีล่ามทีช่วยใหส้ามารถคดัแยกตวัและแกปั้ญหาแรงงานบงัคบัในอุตสาหกรรมประมงไทยไดอ้ยา่งเป็นผล412 
  

                                                           
412 มีการแจกแบบสมัภาษณ์เบืองต้นสําหรับคดัแยกผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ (คม. ) แปดหน้าให้กบัทีมสหวิชาชีพ 
ซงึทําหน้าทีตรวจแรงงานร่วมกบัหลายหน่วยงานตงัแตต้่นปี  ซงึเป็นแนวทางคําถามเพือให้ครอบคลมุวิธีการตา่ง ๆ 
ทีบคุคลอาจตกเป็นเหยือการแสวงหาประโยชน์มากขนึ แตจ่ากการสอบถามของฮิวแมนไรท์วอทช์ 
ไมพ่บวา่พนกังานตรวจแรงงานของกสร.คนใดใช้เครืองมือคดัแยกตวัดงักล่าว เพือจําแนกตวัแรงงานประมงทีต้องการความช่วยเหลือ 
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VIII. ข้อเสนอแนะ 
 

สําหรับรัฐบาลไทย  
• ออกกฎหมายหา้มการใชแ้รงงานบงัคบั โดยถือเป็นฐานความผิดเฉพาะ และคาํนึงถึงวธีิการต่าง ๆ 

ทีบุคคลจะตกเป็นแรงงานบงัคบั ประกนัวา่กฎหมายใหม่นีกาํหนดบทลงโทษทงัทางแพง่และอาญาอยา่งเหมาะสม 
และใหค้วามคุม้ครองกบัผูเ้สียหาย  

• ยติุการจาํกดัสิทธิทีจะมีเสรีภาพในการเดินทางของแรงงานขา้มชาติ 
รวมทงัยกเลิกขอ้กาํหนดใหค้นต่างดา้วทีถือบตัรชมพ ูตอ้งขออนุญาตจากเจา้หนา้ทีในระดบัจงัหวดัทีตนขึนทะเบียน 
ก่อนจะเดินทางออกนอกจงัหวดัได ้ 

• แกก้ฎหมายเพือไม่ใหส้ถานะตามกฎหมายของแรงงานขา้มชาติ รวมทงัแรงงานในภาคประมง ตอ้งผกูติดอยูก่บันายจา้ง 
และแกไ้ขกระบวนการขึนทะเบียนตามทีเหมาะสม  

• จดัใหมี้กลไกร้องเรียนอยา่งเป็นผล เพือประกนัวา่แรงงานประมงสามารถเปลียนนายจา้งได ้
โดยไม่ถูกขดัขวางโดยเจา้ของเรือ ไตก๋้ง หรือหวัหนา้คนงาน นายหนา้แรงงาน เจา้หนา้ทีของรัฐ หรืออืน ๆ  

• สังการใหก้ระทรวงแรงงานรวบรวมและตีพิมพเ์ผยแพร่ “บญัชีทีตอ้งจบัตามองพิเศษ” 
ประกอบดว้ยรายชือของบริษทัและผูบ้ริหารทีพบวา่มีส่วนสนบัสนุนความผิดอาญาฐานการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคั
บ ใหเ้ผยแพร่รายชือเหล่านีในเวบ็ไซตที์สาํคญัของรัฐบาล และมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ  

• เพิมมาตรการกาํกบัดูแลบริษทัทีอยูใ่นบญัชีรายชือนีอยา่งจริงจงั ทงันีเพือประกนัวา่ 
การใชแ้รงงานจากการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัจะยติุลง โดยยงัควรกาํหนดใหบ้ริษทัมีรายชืออยูใ่น 
“บญัชีทีตอ้งจบัตามองพิเศษ” ต่อไปอีกอยา่งนอ้ยสองปี 
หลงัจากเจา้หนา้ทีพบวา่ทางบริษทัไดย้ติุการใชแ้รงงานดงักล่าวแลว้ 

• ใหส้ัตยาบนัรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที 188 (อนุสัญญาวา่ดว้ยงานในภาคการประมง 2550) 
และพิธีสารของอนุสัญญา ILO ฉบบัที 29 (แรงงานบงัคบั พ.ศ. 2473) 
และใหอ้อกกฎหมายในประเทศเพือบงัคบัใชต้ามอนุสัญญาโดยทนัที  

• แกไ้ขเพิมเติมพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ.  
เพืออนุญาตใหค้นซึงไม่มีสัญชาติไทยทีทาํงานในประเทศไทย สามารถจดัตงัและจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 
(ตามมาตรา 88) และสามารถลงเลือกตงัเพือเป็นกรรมการสหภาพได ้(ตามมาตรา 100)  

• ใหส้ัตยาบนัรับรองอนุสัญญา ILO ฉบบัที 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และฉบบัที 98 
(สิทธิในการรวมตวัและร่วมเจรจาต่อรองร่วม) 
และประกนัวา่กฎหมายและระเบียบในประเทศจะไดรั้บการแกไ้ขเพิมเติมใหมี้เนือหาสอดคลอ้งกบัอนุสัญญาเหล่านี  
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• จดัทาํและนาํกรอบนโยบายการบริหารจดัการการอพยพของแรงงานในระยะยาวมาใช ้
โดยใหค้วามสาํคญัในเบืองตนักบัการคุม้ครองสิทธิของแรงงานขา้มชาติ 
และการอาํนวยใหมี้สถานะตามกฎหมายทีมนัคง 
ทงันีเพือลดความเสียงทีจะตกเป็นเหยอืของการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั 

• จดัทาํนโยบายการอพยพของแรงงานระดบัชาติ เพือแกปั้ญหาการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิทีเกิดขึนกบัคนงาน 
และกาํหนดแนวปฏิบติัทีดีสุด วธีิการทาํงานทีคุม้ค่ากบังบประมาณ 
เพือประกนัใหมี้ช่องทางการเขา้เมืองทีปลอดภยัสาํหรับแรงงานต่างดา้วไร้ฝีมือจากประเทศเพือนบา้น 
กาํหนดใหมี้เส้นทางการเขา้เมืองอยา่งปรกติทีมีค่าใชจ่้ายไม่มากนกั มีขนัตอนไม่ซบัซอ้น และมีประสิทธิภาพ 
และใหป้ระชาสัมพนัธ์ใหก้ลุ่มประชากรเป้าหมายทราบถึงนโยบายนีอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 

สําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี 
• สนบัสนุนใหมี้การสอบสวนและการดาํเนินคดีการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัในภาคประมงมากขึน 

และจดัใหมี้งบประมาณและความช่วยเหลือทีจาํเป็นเพือการดาํเนินงานเหล่านี  
• สนบัสนุนการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานของรัฐ เพือใหมี้การแลกเปลียนขอ้มูล 

และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชาสังคมและชุมชนคนงานต่างดา้วในการดาํเนินงานเพือต่อตา้นการคา้มนุษ
ย ์ทีมุ่งยติุแรงงานบงัคบั    

• ประกาศความสนบัสนุนการสอบสวนและดาํเนินคดีการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั 
เปลียนจากการเอาผดิเฉพาะผูที้เกียวขอ้งในระดบัล่าง 
เป็นการเอาผดิทีครอบคลุมถึงบุคคลสาํคญัทีอยูเ่บืองหลงัเครือข่ายการคา้มนุษย ์
รวมทงัเจา้ของบริษทัทีมีส่วนร่วมในการกระทาํความผดิ เจา้หนา้ทีของรัฐและเจา้หนา้ทีตาํรวจ 
และเจา้หนา้ทีกองกาํลงัความมนัคงอืน ๆ 

• แต่งตงัคณะกรรมการอิสระเพือจดัทาํขอ้เสนอแนะการแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย 
ทีส่งผลกระทบดา้นลบต่อสิทธิมนุษยชนของแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 
โดยคณะกรรมการควรประกอบดว้ยเจา้หนา้ทีของรัฐ และสมาชิกของเอน็จีโอทีเกียวขอ้ง รวมทงักลุ่มคนงานต่างดา้ว 
คณะกรรมการควรมีอาํนาจในการสอบสวนตามขอ้กล่าวหาอยา่งไม่ลาํเอียง 
รวมทงักรณีทีตาํรวจและเจา้หนา้ทีของรัฐถูกกล่าวหาวา่เกียวขอ้งกบัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั 
โดยใหค้ณะกรรมการมีอาํนาจออกหมายเรียกบุคคลเพือมาใหป้ากคาํ 
และใหข้อ้เสนอแนะเกียวกบัการสอบสวนทางอาญา 

 

สําหรับกระทรวงแรงงาน 
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• แกไ้ขกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ดงันี 
• แกไ้ขเพิมเติมขอ้ 2 เพือประกนัวา่นิยามของคาํวา่ “นายจา้ง” 

ครอบคลุมเจา้ของเรือประมงซึงใหบุ้คคลอืนเช่าเรือประมงเพือประกอบธุรกิจ 
โดยเจา้ของเรืออาจไม่ไดรั้บประโยชน์โดยตรง 
แต่เจา้ของเรือเป็นผูบ้าํรุงรักษาเรือและดูแลใหเ้รือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจทีสร้างกาํไรได ้ 

• แกไ้ขเพิมเติมขอ้ 5 เพือประกนัวา่ ขอ้ยกเวน้ต่อเวลาพกัขนัตาํควรเป็นขอ้ยกเวน้ชวัคราว ใหท้าํไดอ้ยา่งจาํกดั 
และทาํไดเ้มือมีเหตุผลกาํหนดในกฎกระทรวงอยา่งชดัเจน และไม่สามารถแบ่งเวลาพกัไดม้ากกวา่สองช่วง 
โดยแต่ละช่วงตอ้งมีเวลาพกัอยา่งนอ้ยหกชวัโมง413 

• แกไ้ขเพิมเติมขอ้ 5 ใหมี้เนือหาสอดคลอ้งกบั EU Council Directive 2560/159 
รวมทงัขอ้บททีจาํกดัชวัโมงการทาํงานไวที้ 48 ชวัโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลีย 
เป็นการคาํนวณโดยอา้งอิงกรอบเวลา  เดือน 

• แกไ้ขเพิมเติมขอ้ 6 
เพือกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งอธิบายทางวาจาเกียวกบัเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญัทีปรากฏอยูใ่นสัญญาจา้งงาน 
นายจา้งซึงไม่ยอมส่งมอบสาํเนาสัญญาจา้งงานทีลงนามแลว้ใหก้บัคนงาน (ขอ้ 6 ยอ่หนา้ ) 
ตอ้งถูกลงโทษอยา่งหนกั 

• แกไ้ขเพิมเติมขอ้ 10 เพือกาํหนดอยา่งชดัเจนวา่ ตอ้งมีการจ่ายค่าแรงโดยตรงใหก้บัแรงงานประมง 
โดยจ่ายทงักอ้นอยา่งนอ้ยเดือนละครัง ไม่วา่จะใชว้ธีิคาํนวณค่าจา้งแบบใด (รายเดือน รายวนั รายชวัโมง) 
ไม่ควรอนุญาตใหมี้การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย แทนทีจะปฏิบติัตามขอ้กาํหนดการจ่ายค่าแรงแบบรายเดือน  

• ออกกฎหมายกาํหนดใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าทาํงานล่วงเวลาเป็นรายชวัโมงใหก้บัแรงงานประมง 
สาํหรับเวลาทาํงานแต่ละชวัโมงทีเกินกวา่ระยะเวลาตามทีกาํหนดไวโ้ดยหน่วยงานทีกาํกบัดูแล 
หรือระยะเวลาทีกาํหนดไวใ้นความตกลงระหวา่งนายจา้งกบัหน่วยงานทีเป็นตวัแทนผลประโยชน์ของคนงา
น  

• กาํหนดใหไ้ตก๋้งและฝ่ายบุคคลตอ้งสอบถามความสมคัรใจของแรงงานประมงวา่ 
ประสงคจ์ะทาํงานล่วงเวลาหรือไม่ กาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูจ้ดัการทีลงโทษแรงงานประมง 
กรณีทีปฏิเสธไม่ทาํงานล่วงเวลา 
กาํหนดบทลงโทษใหก้บัเจา้ของเรือซึงบงัคบัใหแ้รงงานประมงทาํงานล่วงเวลา โดยใชว้ธีิขู่วา่จะไล่ออก 
ขู่วา่จะหกัเงินค่าแรง และมาตรการอืน ๆ ทีเหมาะสม  

• จดัประชุมและอบรมเพือใหค้วามรู้ (เป็นภาษาพม่า เขมร ลาวและไทย) ทีบริเวณท่าเทียบเรือและชุมชนของคนต่างดา้ว 
ร่วมมืออยา่งใกลชิ้ดกบัแรงงานขา้มชาติและแกนนาํของพวกเขา ชุมชนของคนต่างดา้วและเอน็จีโอ 

                                                           
413 ข้อเสนอแนะนีสอดคล้องกบัข้อกําหนดใน European Working Time Directive  
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ทงันีเพือช่วยใหแ้รงงานขา้มชาติตระหนกัถึงสิทธิของตนภายใตก้ฎหมายแรงงานของไทยและกฎกระทรวงคุม้ครองแร
งงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 

• เร่งดาํเนินการเพือแกไ้ขพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 
เพือใหแ้รงงานขา้มชาติทีขึนทะเบียนมีสิทธิในการจดัตงัและจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 
และลงเลือกตงัเป็นกรรมการสหภาพได ้  

 

สําหรับกรมการจัดหางาน (กกจ.) 
• แกไ้ขระเบียบของกรมเพืออนุญาตใหแ้รงงานประมงเปลียนนายจา้งไดต้ามทีตอ้งการ โดยไม่มีขอ้จาํกดั 

ยกเลิกขอ้กาํหนดใหค้นงานตอ้งขอความยนิยอมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือทางวาจาจากนายจา้งคนปัจจุบนั 
กรณีทีตอ้งการเปลียนงาน และประกนัวา่แรงงานขา้มชาติจะตอ้งไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ใหก้บักรมการจดัหางาน 
เมือตอ้งการเปลียนนายจา้ง 

• แกไ้ขขนัตอนการจา้งงานแรงงานขา้มชาติในอุตสาหกรรมประมง เพือประกนัวา่ 
การขึนทะเบียนจะทาํใหเ้กิดค่าใชจ่้ายไม่มากนกั มีขนัตอนทีรวดเร็ว ไม่ซบัซอ้นและมีประสิทธิภาพ 
กาํหนดเป็นวตัถุประสงคข์องนโยบายเพือประกนัวา่ การคาํนวณค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน 
ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพือนบา้น เป็นการคาํนวณจากตน้ทุนทีแทจ้ริง และใหด้าํเนินคดีกบันายหนา้ 
หน่วยงานจดัหางานและเจา้หนา้ทีของรัฐทีมีส่วนร่วมในการปันราคาค่าธรรมเนียมทีจดัเกบ็จากคนต่างดา้ว 

• ประกนัวา่ กระบวนการจดัหางานตงัอยูบ่นหลกัการทีวา่ “นายจา้งเป็นผูจ่้าย” 
และแรงงานต่างดา้วภาคประมงไม่จาํเป็นตอ้งชาํระค่าใชจ่้ายในการจดัหางานและเดินทางเขา้สู่ประเทศไทย 
ยกเวน้ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง  

• จดัทาํและเผยแพร่บญัชีรายชือหน่วยงานจดัหางาน ทงัในพม่า กมัพชูา และลาว 
ทีพบวา่เกบ็ค่าธรรมเนียมเกินจริงหรือมีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานขา้มชาติ 
รวมทงัมีขนัตอนทีจะปลดรายชือบริษทัจากบญัชีดงักล่าว 
กระตุน้ใหป้ระเทศเพือนบา้นดาํเนินคดีกบัหน่วยงานเช่นนนั  

• จดัตงัคณะทาํงานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีสมาชิกประกอบดว้ยหน่วยงานของรัฐ นายจา้ง เอน็จีโอ 
และตวัแทนของแรงงานขา้มชาติ ใหมี้การประชุมกนัหลายครังในแต่ละปี 
เพือใหค้าํปรึกษากบัรัฐบาลในแง่การดาํเนินงานเพือคุม้ครองแรงงานขา้มชาติ 
พร้อมทงัประกนัวา่นายจา้งจะสามารถจดัหาแรงงานต่างดา้วภาคประมงไดอ้ยา่งเพียงพอ 

• ประกนัวา่ แรงงานประมงตระหนกัเป็นอยา่งดีถึงขอ้กาํหนดและเงือนไขในสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยกาํหนดเป็นหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัดงันี  

• ควรกาํหนดใหเ้จา้หนา้ทีกกจ.ตอ้งอธิบายดว้ยวาจา (อาจไดรั้บความช่วยเหลือจากล่ามของรัฐบาล) 
เกียวกบัรายละเอียดในสัญญาจา้งงาน ก่อนทีแรงงานประมงจะลงชือเพือขอรับใบอนุญาตทาํงาน  
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• เจา้หนา้ทีกกจ. ควรประกนัวา่ แรงงานประมง นายจา้ง และพยาน (ซึงไม่ใช่เจา้หนา้ทีกกจ.) 
เป็นผูล้งนามในเอกสารดว้ยตนเองในสาํนกังานของกกจ. หลงัการชีแจงของ กกจ.   

• กกจ.ควรจดัทาํและเผยแพร่เอกสารและโปสเตอร์ในภาษาทีแรงงานขา้มชาติเขา้ใจ 
เพืออธิบายถึงขอ้กฎหมายเกียวกบัแรงงานประมง สัญญาจา้งงาน 
และระเบียบละกฎหมายเกียวกบัแรงงานของไทย ทงัเรืองสิทธิและประโยชน์ต่าง ๆ ของแรงงานประมง 
รวมทงั ชวัโมงและสภาพการทาํงาน และใหเ้ผยแพร่เอกสารเหล่านีอยา่งกวา้งขวางทีท่าเทียบเรือ 
และตามชุมชนของแรงงานต่างดา้วภาคประมง   

• กกจ.ควรจดักิจกรรมเผยแพร่ขอ้มูลโดยร่วมมือกบัชุมชนของคนต่างดา้วและเอน็จีโอ 
เพือใหค้วามรู้เกียวกบัขอ้กฎหมายทีสาํคญัของสัญญาจา้งงานมาตรฐานของแรงงานประมง 
และสิทธิขนัพืนฐานของแรงงานประมง 

• กกจ. ควรจดัทาํโปสเตอร์ในภาษาทีแรงงานต่างดา้วเขา้ใจ เพืออธิบายถึงสัญญาจา้งงาน 
และประกนัวา่จะมีการนาํโปสเตอร์เหล่านีไปติดตามท่าเรือ แพปลาของเอกชน 
และแพปลาทีเป็นของรัฐทีอยูใ่ตอ้งคก์ารสะพานปลา  

• จดัใหมี้การคดัแยกตวัแรงงานขา้มชาติในภาคประมงแบบสุ่ม ในช่วงทีแรงงานมาขอทาํบตัร หรือต่ออายบุตัรกบักกจ. 
ใหท้าํการคดัแยกตวัโดยใชต้วัชีวดัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัทีตรงกบัอุตสาหกรรมของแรงงาน 
และสอดคลอ้งกบักระบวนการจา้งงาน ประกนัวา่การคดัแยกตวัเกิดขึนในทีลบั ปลอดภยั 
โดยเจา้หนา้ทีผูท้าํการคดัแยกตวัไดผ้า่นการฝึกอบรม และไดรั้บความช่วยเหลือจากล่ามของรัฐบาล  

• เผยแพร่เอกสารเพือใหข้อ้มูลกบัคนงานต่างดา้วทุกคน (เอกสารในภาษาทีแรงงานขา้มชาติเขา้ใจ) 
เพือใหแ้รงงานทราบถึงสิทธิและประโยชน์ทีตนจะไดรั้บ รวมทงัสภาพการทาํงานและมาตรฐานขนัตาํในการทาํงาน 
ซึงเป็นไปตามขอ้กาํหนดในกฎหมายแรงงานไทย โดยแจกใหค้นงานในช่วงทีมาขอทาํบตัรใด ๆ กต็าม  

 

สําหรับกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) 
• แกไ้ขกฎกระทรวงทีประกาศใชต้ามพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 

เพือขจดัการเลือกปฏิบติัดว้ยเหตุผลเรืองสัญชาติทุกรูปแบบ  
• จดัทาํขนัตอนปฏิบติัและนโยบาย 

เพือการกาํกบัดูแลของนโยบายการจา้งงานและสภาพการทาํงานสาํหรับแรงงานขา้มชาติในอุตสาหกรรมประมงทีดีขึน 
นาํขนัตอนปฏิบติัทีไดรั้บการปรับปรุงไปบงัคบัใช ้และใหร้ายงานผลความคืบหนา้อยา่งเปิดเผย 
รวมทงัใหมี้การสอบสวนอยา่งจริงจงัต่อขอ้กล่าวหาวา่มีการละเมิดกฎหมายและระเบียบดา้นแรงงาน  

• ร่วมมือกบัองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและหน่วยงานใหค้วามช่วยเหลือ 
เพือจดัการฝึกอบรมใหก้บัเจา้พนกังานผูต้รวจในภาคสนามของกสร.เกียวกบัการสอบสวนดา้นนโยบายการจา้งงานแล
ะสภาพการทาํงานในอุตสาหกรรมประมง จาํแนกกรณีทีไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานแรงงาน 
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โดยใหค้วามสาํคญักบัสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวลาการทาํงานเป็นรายชวัโมงและรายวนั 
การจดัเวลาพกั ระบบการจ่ายค่าแรง หนีสิน และการยดึเอกสารประจาํตวั 

• เพิมบทบาทของพนกังานตรวจแรงงานของกสร. เพือทาํหนา้ทีคดักรองบุคคลทีอาจตกเป็นเหยอืแรงงานบงัคบั  
ประกนัวา่เจา้หนา้ทีผูต้รวจไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งเหมาะสม ในการคดักรองตวัอยา่งแรงงานบงัคบั 
ทงันีโดยใชชุ้ดตวัชีวดัมาตรฐานทีจดัทาํขึนโดยกสร. 
ดว้ยความช่วยเหลือดา้นเทคนิคจากองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศและหน่วยงานอืน ๆ  

• จดัใหเ้จา้พนกังานผูต้รวจของกสร.ในทุกจงัหวดัมีล่ามทีผา่นการฝึกอบรม เจา้พนกังานผูต้รวจของกสร. 
และล่ามควรประสานงานอยา่งใกลชิ้ดกบัเอน็จีโอ และหน่วยงานของคนงานต่างดา้ว  

• จดัทาํโครงการใหค้วามรู้กบัแรงงานขา้มชาติ เพือใหท้ราบถึงช่องทางเลือกในการร้องเรียน อยา่งเช่น 
บริการฮอตไลน์ของเอน็จีโอ กระตุน้การมีส่วนร่วมของเอน็จีโอ สหภาพแรงงาน และสมาคมของคนงานต่างดา้ว 
ในการแจง้เตือนใหก้สร.ทราบเมือเกิดกรณีละเมิดสิทธิแรงงาน 
และประเมินรวมทงัปรับปรุงขนัตอนและกระบวนการการตรวจแรงงานใหดี้ขึน  

• จดัทาํเครืองมือใหม่เพือการวเิคราะห์ รวมทงัการติดตามการทาํประมงโดยใชเ้ทคโนโลยเีซ็นเซอร์ระยะไกล 
เพือช่วยเหลือเจา้พนกังานผูต้รวจในการจาํแนกไตก๋้งและเจา้ของเรือ 
ซึงอาจไม่ปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ยเวลาพกัของคนงานในเรือประมง 
และใหใ้ชป้ระโยชน์จากขอ้มูลเหล่านนัในการจาํแนกเรือทีเป็นเป้าหมายในการตรวจทางทะเล  

 

สําหรับศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) 
• นาํการคดัแยกตวัแรงงานบงัคบัทีเป็นระบบมาใชใ้นกรอบของจุดแจง้เขา้-ออกเรือประมง 

โดยเป็นการดาํเนินงานของเจา้พนกังานจากหน่วยงานทีเกียวขอ้ง 
ซึงไดรั้บการฝึกอบรมใหส้ามารถคดัแยกตวัไดอ้ยา่งสมาํเสมอ 
โดยใชป้ระโยชน์จากชุดของตวัชีวดัแรงงานบงัคบัทีไดม้าตรฐาน ประกนัวา่การคดัแยกตวัจดัทาํขึนในพืนทีส่วนบุคคล 
มีความปลอดภยั และเจา้หนา้ทีผูค้ดัแยกไดรั้บความสนบัสนุนจากล่ามของรัฐบาลทีผา่นการฝึกอบรม  

• ใหก้ารอบรมและทรัพยากรอยา่งเพียงพอกบัทีมสหวชิาชีพ รวมทงัพนกังานตรวจแรงงาน ซึงทาํงานทงัทีจุดตรวจ 
PIPO และการออกตรวจในทะเล เพือใหส้ามารถจาํแนกกรณีของแรงงานบงัคบัและแรงงานขดัหนี 
และสามารถดาํเนินการเพือคุม้ครองคนงาน  

• จดัทาํขนัตอนปฏิบติัเพือส่งเสริมการคุม้ครองคนงาน ซึงอาจตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยห์รือแรงงานบงัคบั 
ระหวา่งการตรวจในทะเล  

• เพิมจาํนวนล่ามของรัฐบาลทีผา่นการฝึกอบรมในจุดตรวจ PIPO ทุกแห่ง และล่ามทีทาํงานกบัทีมสหวชิาชีพ 
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สําหรับประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป  
• กระตุน้ใหรั้ฐบาลไทยออกกฎหมายเอาผิดกบัแรงงานบงัคบั โดยถือเป็นฐานความผดิเฉพาะ สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

ILO 
• กระตุน้รัฐบาลไทยใหแ้กไ้ขเพิมเติมมาตรา 88 และ 101 ของพระราชบญัญติัแรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 

เพือยติุการเลือกปฏิบติัต่อคนซึงไม่มีสัญชาติไทย โดยกฎหมายดงักล่าวขดัขวางไม่ใหผู้ซึ้งไม่มีสัญชาติไทย 
จดัตงัและจดทะเบียนสหภาพแรงงาน 
และไม่สามารถลงสมคัรรับเลือกตงัเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการของสหภาพได ้ 

• กระตุน้รัฐบาลไทยใหส้ัตยาบนัรับรองอนุสัญญา ILO  ฉบบัที 87 (เสรีภาพในการสมาคม), 98 
(สิทธิในการรวมตวัและร่วมเจรจาต่อรองร่วม) และ 188 (อนุสัญญาวา่ดว้ยงานในภาคการประมง) รวมทงั 
พิธีสารของอนุสัญญา ILO ฉบบัที 29 (แรงงานบงัคบั) พ.ศ.  

• เรียกร้องรัฐบาลไทยใหป้ฏิรูปกฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มากยงิขึน 
และใหน้าํมาปฏิบติัอยา่งเป็นผล โดยมีการบงัคบัใชก้ฎหมายใจเชิงรุกในขนัตอนของการแจง้เขา้-ออกเรือประมง 
และการตรวจในทะเล  

• สหภาพยโุรปควรประกาศอยา่งเปิดเผยในฐานะทีเป็นนโยบายวา่ การให ้“ใบเหลือง” กบัประเทศไทย 
เป็นผลมาจากการประมงทีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
และการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัในบรรดาแรงงานประมง 
และประเทศไทยจะไม่สามารถยกระดบัสถานะของตนเองได ้
หากไม่ดาํเนินการใหเ้ป็นผลอยา่งชดัเจนในประเดน็ขา้งตน้ ทงัการปฏิรูปและการบงัคบัใชก้ฎหมาย  

• กระตุน้รัฐบาลไทยใหน้าํนโยบายคนงานต่างดา้ว 
ทีไม่ปฏิบติัต่อแรงงานขา้มชาติในฐานะภยัคุกคามต่อความมนัคงในราชอาณาจกัรมาใช ้
และยอมรับวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งนายจา้งกบัแรงงานขา้มชาติทีเป็นประโยชน์ต่อทงัสองฝ่าย 
ตอ้งตงัอยูบ่นพืนฐานของหลกันิติธรรม และการสามารถเอาผิดต่อนายจา้งทีปฏิบติัมิชอบ นายหนา้ 
และเจา้หนา้ทีทีทุจริตได ้

 

สําหรับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา  
• กระตุน้ใหรั้ฐบาลไทยออกกฎหมายเอาผิดกบัแรงงานบงัคบั โดยถือเป็นฐานความผดิเฉพาะ สอดคลอ้งกบัมาตรฐาน 

ILO  
• บงัคบัใช ้Tariff Act ค.ศ.  อยา่งเขม้งวดเพือสอบสวนและสังหา้มนาํเขา้สินคา้จากไทย 

ทีผลิตโดยเหยอืการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั แจง้ใหรั้ฐบาลและสมาคมนายจา้งของไทยทราบวา่ 
ทางหน่วยงานตรวจคนเขา้เมืองของสหรัฐฯ (Immigration and Customs Enforcement - ICE) 
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จะทาํการตรวจอาหารทะเลและผลิตภณัฑที์เกียวขอ้ง โดยถือเป็นเรืองสาํคญัเร่งด่วน 
จนกวา่จะมีการขจดัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัออกไปจากอุตสาหกรรมในส่วนนี 

• กระตุน้รัฐบาลไทยใหร่้วมมือกบัสมาคมคนต่างดา้ว เพือจดัทาํมาตรการต่อตา้นการคา้มนุษย ์
• เรียกร้องรัฐบาลไทยใหส้อบสวนและดาํเนินคดีกบัเจา้หนา้ทีของรัฐอยา่งเหมาะสม ทงัเจา้หนา้ทีตาํรวจและทหาร 

กรณีทีมีการกระทาํผดิทางอาญาเกียวกบัแรงงานบงัคบัหรือการคา้มนุษยใ์นภาคประมง 
 

สําหรับรัฐบาลพม่า (เมียนมา) กมัพูชา และลาว  
• สอบสวนและดาํเนินคดีอยา่งเหมาะสมกบัผูมี้ส่วนรับผดิชอบและมีส่วนร่วมในเครือข่ายการคา้มนุษยใ์นประเทศของต

น รวมทงัเครือข่ายทีร่วมมือกบันายหนา้ในประเทศไทย 
ซึงใชว้ธีิการหลอกลวงเพือนาํแรงงานชายและเดก็ผูช้ายเขา้สู่เรือประมงของไทย  

• ช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการดาํเนินคดีกบัผูค้า้มนุษย ์และการสนบัสนุนใหมี้การอพยพ “อยา่งปลอดภยั” 
รวมทงัยทุธศาสตร์อืน ๆ เพือลดความเสียงทีแรงงานขา้มชาติจะตกเป็นเหยอืการคา้มนุษยใ์นรูปแบบต่าง ๆ  

• กาํหนดระเบียบเพือขจดัค่าใชจ่้ายในการจดัหางานทีมีราคาสูง 
ซึงเรียกเกบ็โดยบริษทัจดัหางานทีจดทะเบียนอยา่งเป็นทางการและทาํหนา้ทีส่งแรงงานขา้มชาติเขา้สู่ประเทศไทยผา่น
ช่องทาง MOU ระหวา่งรัฐบาล ดาํเนินการอยา่งเหมาะสมต่อบริษทัจดัหางาน 
ทงัการตดัชือของบริษทัออกจากบญัชีบริษทัทีขึนทะเบียน ไปจนถึงการดาํเนินคดีกบัผูบ้ริหารของบริษทั 
กรณีทีพบวา่บริษทัเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายสูงเกินจริง 
อนัเป็นเหตุใหแ้รงงานขา้มชาติตอ้งกลายเป็นแรงงานขดัหนีในประเทศไทย 

• สังการใหส้ถานเอกอคัรราชทูตในกรุงเทพฯ เปิดบริการฮอตไลน์ 
และใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนกบัคนชาติของตน ซึงไดรั้บผลกระทบจากการคา้มนุษย ์แรงงานบงัคบั 
และการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิแรงงานอืน ๆ   

• กระตุน้รัฐบาลไทยใหด้าํเนินการเพือขจดัการคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบัในเรือประมงไทย 
และดาํเนินคดีกบัเจา้ของเรือและเจา้หนา้ทีทีทุจริตซึงกระทาํความผดิต่อแรงงานต่างดา้วภาคประมง   

 

สําหรับประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)  
• ใชป้ระโยชน์จากอนุสัญญาต่อตา้นการคา้มนุษยข์องอาเซียน เพือร่วมมือกบัรัฐบาลไทยในการคดัแยกตวัและแทรกแซง 

เพือยติุแรงงานบงัคบัและการคา้มนุษยใ์นเรือประมง 
และดาํเนินคดีกบัเจา้ของเรือและบุคคลอืนทีมีส่วนร่วมกบัการคา้มนุษย ์  
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สําหรับผู้ซือ ผู้นําเข้า ผู้จัดจําหน่าย และผู้ค้าปลีกอาหารไทยในประเทศต่าง ๆ  
• กาํหนดใหบ้ริษทัผูผ้ลิตในไทยซึงจา้งแรงงานขา้มชาติ ตอ้งเป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายทงัหมดในการจดัหาคนงาน 

และไม่เรียกร้องใหค้นงานชาํระเงินคืน  
• กาํหนดใหบ้ริษทัผูผ้ลิตในไทยสนบัสนุนสิทธิทีจะมีเสรีภาพในการสมาคมของแรงงานขา้มชาติในเชิงรุกและอยา่งชดัเ

จน โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึงของเงือนไขในการทาํธุรกิจ 
กรณีทีแรงงานขา้มชาติพยายามเขา้ร่วมในกระบวนการเจรจาต่อรองร่วม 
ตอ้งประกนัใหบ้ริษทัทีเกียวขอ้งเจรจาอยา่งสุจริตใจกบัคนงานทุกคนในหน่วยงานของตน  

• ร่วมมืออยา่งจริงจงักบัหน่วยงานภาคประชาสังคมในทอ้งถินและระหวา่งประเทศ 
ซึงทาํงานในประเดน็สิทธิแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย 
เพือติดตามและเปิดโปงการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิมนุษยชนในสายพานการผลิตและสนบัสนุนการเขา้มาแทรกแซงขอ
งเอน็จีโอและแรงงานขา้มชาติ เพือปกป้องสิทธิของแรงงานขา้มชาติ  

• กดดนันายจา้งและรัฐบาลไทยใหป้ระกนัใหค้นงานเขา้ถึงช่องทางในการร้องเรียนทีรวดเร็วและเป็นธรรม 
เพือใหไ้ดรั้บการเยยีวยาอยา่งเป็นผลเมือเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานขึน  

• ประกาศสนบัสนุนการดาํเนินงานของเอน็จีโอ สหภาพแรงงาน และกลุ่มคนงานต่างดา้ว 
เพือเรียกร้องใหเ้คารพสิทธิของพวกตนและป้องกนัไม่ใหห้น่วยงานเหล่านีตอ้งถูกตอบโตโ้จมตี 
โดยเฉพาะการใชก้ระบวนการยติุธรรมเพือการคุกคามของนายจา้ง นายหนา้ หรือกลุ่มอาชญากรรม 
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กิตตกิรรมประกาศ 
 
รายงานนีเขียนโดย Daniel Murphy ทีปรึกษาแผนกเอเชียของฮิวแมนไรทว์อทช ์โดยมีบรรณาธิการคือ Brad Adams 
ผูอ้าํนวยการแผนกเอเชีย James Ross ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมายและนโยบาย และ Danielle Haas 
บรรณาธิการอาวโุสของสาํนกังานโครงการ Arvind Ganesan ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และ Brian Root 
นกัวิเคราะห์ดา้นปริมาณซึงไดช่้วยอ่านทบทวนเนือหา Shayna Bauchner ผูป้ระสานงานฝ่ายเอเชีย 
ซึงใหค้วามช่วยเหลือดา้นบรรณาธิการและการผลิต รายงานนีไดรั้บการจดัเตรียมเพือตีพิมพโ์ดย Rebecca Rom-Frank 
โดยมีผูป้ระสานงานดา้นภาพและการจดัพิมพคื์อ Jose Martinez ผูป้ระสานงานอาวโุส และ Fitzroy Hepkins ผูจ้ดัการสาํนกังาน  
 
ฮิวแมนไรทว์อทชข์อขอบคุณหน่วยงานทีใหค้วามช่วยเหลือดา้นการวจิยั ไดแ้ก่ มูลนิธิการศึกษาเพือการพฒันา 
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสผ.) มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน (LPN) องคก์ารแพลน 
อินเตอร์เนชนัแนล ประเทศไทย มูลนิธิรักษไ์ทย บา้นสุขสันต ์(ศูนยอ์ภิบาลผูเ้ดินทางทะเล) และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย  
 
เหนือสิงอืนใด ฮิวแมนไรทว์อทชข์อขอบคุณแรงงานขา้มชาติจากพม่าและกมัพูชาทีเราไดส้ัมภาษณ์ รวมทงับุคคลอืน ๆ 
ทีเสียงภยัเพือนาํขอ้มูลมาใหก้บัเรา 
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ภาคผนวก I: ตวัชีวดัแรงงานบังคบัในอุตสาหกรรมประมงไทย 
 

การจัดหางานอย่างไม่เสรี: ตวัชีวัดคู่ความไม่สมคัรใจและบทลงโทษ 
หน่วยงานจดัหางานใชก้ารปฏิบติัแบบขืนใจ (เช่น การถูกกกับริเวณ การใชย้าเสพติด สุรา) 
เพือควบคุมจิตใจของคนงานในกระบวนการจา้งงาน414

การจัดหางานอย่างไม่เสรี: ตวัชีวัดความไม่สมคัรใจทชัีดเจน
คนงานถูกขายโดยนายจา้ง ตวัแทนของนายจา้ง หรือบุคคลทีสาม
คาํอธิบายดว้ยวาจาในจุดทีมีการจดัหางาน ไม่ตรงกบัลกัษณะงานทีแทจ้ริง
คนงานเป็นผูแ้บกรับตน้ทุนการจดัหางาน และคนงานเป็นหนีนายจา้ง ตวัแทนของนายจา้งหรือบุคคลทีสาม 
ซึงเป็นผูใ้หเ้งินกูห้รือเงินล่วงหนา้กบัคนงาน เพือสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน
คนงานถูกหลอกลวงหรือตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเกินจริงในการเดินทาง การตรวจสุขภาพ การทาํใบอนุญาตทาํงาน 
หรือการจ่ายใหสิ้นคา้หรือบริการอืนใดทีเกียวขอ้งกบัการจดัหางาน

การจัดหางานอย่างไม่เสรี: ตวัชีวัดความไม่สมคัรใจระดบักลาง
คนงานไดรั้บเอกสารประจาํตวัหรือเอกสารเดินทางปลอม และการจา้งงานของเขาผกูอยูก่บัเอกสารเหล่านี 
คาํอธิบายดว้ยวาจาทีจุดทีมีการจดัหางาน ไม่สะทอ้นถึงทีตงัทีแทจ้ริงของงาน ไม่สะทอ้นถึงรายได ้เงือนไขการจา้งงาน
สถานะการเขา้เมืองอยา่งปรกติ ทีอยูอ่าศยั หรือสภาพการทาํงาน และ/หรือค่าครองชีพทีแทจ้ริง
คนงานไม่ไดรั้บทราบขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญั ก่อนจะมีการจา้งงาน 
ไม่วา่จะเป็นการใหเ้อกสารทีเขียนในภาษาทีตนเขา้ใจ 
หรือการมอบสาํเนาสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมาย
คนงานไม่ไดรั้บแจง้หรือไดรั้บแจง้ขอ้มูลทีบิดเบือนเกียวกบัขอ้กาํหนดทีสาํคญัของการจา้งงาน 
และไม่ไดรั้บคาํอธิบายทางวาจาเกียวกบัขอ้กาํหนดของการจา้งงาน 
เพือใหส้ามารถเขา้ใจเนือหาของสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรได้
มีคนกลางจาํนวนมากทีเขา้มาเกียวขอ้งกบักระบวนการจดัหางาน

การจัดหางานอย่างไม่เสรี: ตวัชีวัดการลงโทษทชัีดเจน
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้ง หรือบุคคลทีสามเป็นผูย้ดึเอกสารประจาํตวัหรือเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว ้
ในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน 
คนงานถูกทาํร้ายร่างกายหรือขู่วา่จะทาํร้ายร่างกาย เพือควบคุมหรือข่มขืนใจในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน 
คนงานถูกขู่วา่จะมีการแจง้ตาํรวจใหม้าจบัในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน
คนงานถูกลงโทษ (เช่น การปฏิเสธไม่ใหอ้าหาร) หรือถูกขู่วา่จะลงโทษ 
เพือควบคุมหรือข่มขืนใจในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัคู่ความไม่สมคัรใจและบทลงโทษ 
คนงานตอ้งทาํงานต่อเนืองเป็นเวลานาน แต่มีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบัค่าแรงขนัตาํ415

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจทชัีดเจน 
                                                           
414 องค์การแรงงานระหวา่งประเทศมีข้อสงัเกตว่า ตวัชีวดัความไมส่มคัรใจบางประการจําเป็นต้องเกียวข้องกบัการข่มขืนใจในระดบัหนงึ 
และย่อมสะท้อนโดยอตัโนมติัว่ามีการใช้การลงโทษ (หรือการขู่วา่จะลงโทษ) โปรดด ูองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: 
Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, (เจนีวา: ILO, 2555), น.8 
415 กรณีทีชวัโมงการทํางานยาวนานเกินกวา่ทีจํากดัไว้ในกฎหมายระดบัชาติ และคนงานได้รับเพียงค่าแรงขนัตําหรือน้อยกวา่นนั 
ถือได้ว่าบคุคลดงักล่าวเป็นผู้ เสียหายจากแรงงานบงัคบั โปรดด ูองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
รายงานของคณะกรรมการผู้ ชํานาญการวา่ด้วยการบงัคบัใช้อนสุญัญาและข้อเสนอแนะ (ข้อ ,  และ  ของธรรมนญู), รายงาน III (Part 1B) 
การสํารวจทวัไปเกียวกบัอนสุญัญาฉบบัที 29 วา่ด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบงัคบั พ.ศ.2473 และอนสุญัญาฉบบัที 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบงัคบั 
พ.ศ. 2500 ทีประชมุองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ สมยัประชมุที 96, 2550 น. 71-72 
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นายจา้ง ตวัแทนนายจา้ง (เช่น รปภ.) หรือบุคคลทีสามทาํหนา้ทีควบคุมคนงาน 
โดยมีการจาํกดัเสรีภาพในการเดินทางอยา่งไร้เหตุผล ไม่ใหอ้อกจากทีทาํงาน ทีพกัอาศยั หรือบริเวณใกลเ้คียง 
มีการหกัค่าแรงสาํหรับสินคา้หรือบริการนอกเหนือจากทีกาํหนดในกฎหมาย (เช่น อาหารระหวา่งอยูใ่นเรือ) 
และ/หรือมีการใชเ้ป็นเงือนไขเพือควบคุมบงัคบัคนงาน
คนงานตอ้งเผชิญกบัสภาพชีวิตทีดูหมินศกัดิศรีระหวา่งอยูใ่นเรือประมง รวมทงัไม่สามารถเขา้ถึงนาํสะอาด สุขอนามยั 
และยารักษาโรคหรือเวชภณัฑ ์
คนงานถูกบงัคบัใหต้อ้งเตรียมพร้อมทีจะถูกเรียกใชง้านทงักลางวนัและกลางคืน
คนงานตอ้งทาํงานอยา่งเป็นระบบเกินกวา่เวลาทีกาํหนดในกฎหมาย (เช่น ชวัโมงการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลา วนัหยดุ) 
คนงานไม่ไดรั้บสิทธิลาป่วย 

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจในระดบักลาง 
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสาม มีส่วนร่วมหรือบงัคบัอยา่งจริงจงัใหค้นงานเสพติดและ/หรือพึงพาสารกระตุน้ (เช่น 
ยาบา้) 
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามปฏิเสธไม่ใหค้นงานไดรั้บทราบบนัทึกการรับจ่ายเงินเบิกล่วงหนา้ ค่าจา้งคา้งจ่าย 
เงินกู ้ดอกเบีย ค่าใชจ่้าย การชาํระหนี และ/หรือการชาํระค่าสินคา้หรือบริการทีเกิดขึนระหวา่งทงัสองฝ่าย 
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามปันมูลหนีของคนงานจนสูงเกินจริง (เช่น คิดอตัราดอกเบียแพง ๆ 
สาํหรับเงินกูห้รือเงินเบิกล่วงหนา้ ใชข้อ้กาํหนดและเงือนไขในการชาํระหนีอยา่งไม่ชอบดว้ยเหตุผล 
การตบแต่งตวัเลขในบญัชี การคิดราคาสินคา้หรือบริการแพงกวา่ความเป็นจริงอยา่งมาก)
คนงานถูกบงัคบัใหท้าํสิงทีผดิกฎหมาย (เช่น การประมงทีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม) 

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัการลงโทษทชัีดเจน 
แรงงานขา้มชาติไดรั้บแจง้วา่จะถูกจบั ส่งกลบั หรือจะแจง้ต่อเจา้หนา้ที หากพวกเขาไม่ยอมปฏิบติัตามคาํสังของนายจา้ง 
ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสาม 
มีการกีดกนัดา้นพืนที สังคม วฒันธรรม หรือภาษา เป็นเหตุใหแ้รงงานขา้มชาติต่อทาํงานอยูใ่นทีใดทีหนึง 
หรืออยูใ่นพืนทีใกลเ้คียง 
คนงานถูกนายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามควบคุมโดยใชอิ้ทธิพลทางศาสนา เวทมนตค์าถา 
จะมีการส่งคนตามประกอบคนงาน ขณะทีออกจากทีทาํงานหรือทีพกัอาศยั หรือตอ้งถูกจบัตามองอยา่งต่อเนืองโดยนายจา้ง
ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสาม (เช่น นายหนา้หรือสายของนายหนา้)
คนงานถูกจองจาํในช่วงทีไม่ไดท้าํงาน กล่าวคือถูกขงั ถูกลอ็ก หรือมียามเฝ้าใหอ้ยูใ่นทีใดทีหนึง
คนงานถูกกระทาํดว้ยความรุนแรงทางกายรูปแบบต่าง ๆ (เช่น การทุบตี การทรมาน)
โดยเป็นการลงโทษเมือไม่ปฏิบติัตามคาํสัง 
คนงานไดพ้บเห็นการใชค้วามรุนแรงทางกาย รวมทงัการทรมานและการฆาตกรรม 
ถูกสังใหล้งโทษคนงานคนอืนเมือมีการไม่ปฏิบติัตามคาํสัง
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามขู่จะลงโทษ (เช่น การส่งตวัญาติแยกไปอยูใ่นเรืออีกลาํหนึง 
การบงัคบัใหอ้ยูใ่นสภาพการทาํงานทีเลวร้ายลงอีก) เพือบงัคบัใหค้นงานตอ้งปฏิบติัตามคาํสัง 
คนงานถูกปฏิเสธไม่ใหเ้ขา้ถึงอาหารอยา่งเพียงพอ (ทงัในแง่ปริมาณและคุณค่าทางโภชนาการ) 
ไม่ใหเ้ขา้ถึงนาํดืมหรือการพกัผอ่น 

การไม่สามารถเปลียนงาน: ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจทชัีดเจน
คนงานถูกบงัคบัใหต้อ้งจ่ายหนีกบันายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามจนหมดก่อน 
จึงจะสามารถลาออกหรือเปลียนงานได ้ 
คนงานไม่สามารถเปลียนงานได ้จนกวา่จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมทีสูงเกินกวา่ทีราชการกาํหนดไวม้าก 
คนงานเชือวา่พวกเขาไม่สามารถเปลียนนายจา้งได ้จนกวา่จะตอ้งทาํงานไประยะเวลาหนึง

การไม่สามารถเปลียนงาน: ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจระดบักลาง
ใบอนุญาตทาํงานของคนงานต่างดา้วผกูติดอยูก่บัพืนทีใดพืนทีหนึง
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การไม่สามารถเปลียนงาน: ตวัชีวดัการลงโทษทีชัดเจน
มีการติดคา้งค่าจ่ายของคนงาน หรือมีการจ่ายชา้กวา่เวลาทีแจง้ไวใ้นช่วงเริมตน้การจา้งงาน
และ/หรือชา้กวา่ทีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งงานเป็นอยา่งมาก 
นายจา้งจ่ายค่าแรงหรือบางส่วนของค่าแรงผา่นบุคคลทีสาม
การจ่ายค่าแรงหรือการจ่ายเงินค่าแรงส่วนใหญ่ กลายเป็นเงือนไขกาํหนดใหค้นงานตอ้งไม่เปลียนงาน 
ก่อนจะทาํงานในช่วงเวลาขนัตาํหรือช่วงเวลาหนึง 
และ/หรือมีการยดึค่าแรงเอาไวห้ากมีการสินสุดลงของการจา้งงานก่อนเวลาทีกาํหนด
คนงานไม่สามารถเกบ็เงินสะสมจากค่าจา้งของตนเองได ้หรือรู้สึกวา่จาํเป็นตอ้งนาํเงินสะสมไปฝากไวก้บันายจา้ง 
ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสาม และคนงานไม่สามารถเขา้ถึงเงินสะสมของตนไดอ้ยา่งเสรี
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามยดึบตัรประจาํตวัและ/หรือเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว ้
โดยคนงานไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารเหล่านีเมือตอ้งการได ้
หรือรู้สึกวา่ไม่สามารถลาออกไดโ้ดยไม่เสียงทีจะสูญเสียเอกสารเหล่านีไป
คนงานถูกกระทาํดว้ยความรุนแรงทางกาย (เช่น การทุบตี การทรมาน)
เพือเป็นการลงโทษฐานทีพยายามลาออกจากงานหรือออกจากทีทาํงาน
คนงานไดพ้บเห็นการใชค้วามรุนแรงทางกาย รวมทงัการทรมานและการฆาตกรรม ถูกสังใหล้งโทษคนงานคนอืน
เพือเป็นการลงโทษฐานทีพยายามลาออกจากงานหรือออกจากทีทาํงาน
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ภาคผนวก II: 
ตวัชีวดัแรงงานบังคบัทจีาํแนกจากเฉพาะผู้ทไีด้รับการคดัแยกว่าเป็น

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
 

การจัดหางานอย่างไม่เสรี: ตวัชีวัดความไม่สมคัรใจระดบักลาง
คนงานไดรั้บเอกสารประจาํตวัหรือเอกสารเดินทางปลอม และการจา้งงานของพวกเขาผกูติดอยูก่บัเอกสารเหล่านี 

การจัดหางานอย่างไม่เสรี: ตวัชีวัดการลงโทษทชัีดเจน
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้ง หรือบุคคลทีสามเป็นผูย้ดึเอกสารประจาํตวัหรือเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว ้
ในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน 
คนงานถูกทาํร้ายร่างกายหรือขู่วา่จะทาํร้ายร่างกาย เพือควบคุมหรือข่มขืนใจในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน 
คนงานถูกขู่วา่จะมีการแจง้ตาํรวจใหม้าจบัในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน
คนงานถูกลงโทษ (เช่น การปฏิเสธไม่ใหอ้าหาร) หรือถูกขู่วา่จะลงโทษ 
เพือควบคุมหรือข่มขืนใจในระหวา่งกระบวนการจดัหางาน

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจทชัีดเจน 
คนงานตอ้งเผชิญกบัสภาพชีวิตทีดูหมินศกัดิศรีระหวา่งอยูใ่นเรือประมง รวมทงัไม่สามารถเขา้ถึงนาํสะอาด สุขอนามยั 
และยารักษาโรคหรือเวชภณัฑ ์

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัความไม่สมคัรใจระดบักลาง 
คนงานถูกบงัคบัใหท้าํสิงทีผดิกฎหมาย (เช่น การประมงทีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม) 

การทํางานและสภาพชีวติภายใต้การข่มขู่บังคบั: ตวัชีวดัการลงโทษทชัีดเจน 
คนงานถูกนายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามควบคุมโดยใชอิ้ทธิพลทางศาสนา เวทมนตค์าถา 
จะมีการส่งคนตามประกอบคนงาน ขณะทีออกจากทีทาํงานหรือทีพกัอาศยั หรือตอ้งถูกจบัตามองอยา่งต่อเนืองโดยนายจา้ง 
ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสาม (เช่น นายหนา้หรือสายของนายหนา้)
คนงานถูกจองจาํในช่วงทีไม่ไดท้าํงาน กล่าวคือถูกขงั ถูกลอ็ก หรือมียามเฝ้าใหอ้ยูใ่นทีใดทีหนึง
คนงานไดพ้บเห็นการใชค้วามรุนแรงทางกาย รวมทงัการทรมานและการฆาตกรรม 
ถูกสังใหล้งโทษคนงานคนอืนเมือมีการไม่ปฏิบติัตามคาํสัง

การไม่สามารถเปลียนงาน: ตวัชีวดัการลงโทษทีชัดเจน
คนงานไม่สามารถเกบ็เงินสะสมจากค่าจา้งของตนเองได ้หรือรู้สึกวา่จาํเป็นตอ้งนาํเงินสะสมไปฝากไวก้บันายจา้ง 
ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสาม และคนงานไม่สามารถเขา้ถึงเงินสะสมของตนไดอ้ยา่งเสรี
คนงานถูกกระทาํดว้ยความรุนแรงทางกาย (เช่น การทุบตี การทรมาน) 
เพือเป็นการลงโทษฐานทีพยายามลาออกจากงานหรือออกจากทีทาํงาน
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ภาคผนวก III: 
โปรไฟล์ของเหยือแรงงานบังคบัทจีาํแนกจากคนงานทียงัทํางานอยู่ใ

นอุตสาหกรรมประมงไทย 
 

โปรไฟล์ A 
คนงานเป็นผูแ้บกรับตน้ทุนในการจดัหางาน โดยตอ้งเป็นหนีกบันายจา้ง ตวัแทนของนายจา้งหรือบุคคลทีสาม 

ซึงเป็นผูป้ล่อยเงินกูห้รือใหเ้งินล่วงหนา้กบัคนงานเพือชาํระค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน   
นายหนา้ใหค้นงานกู ้ ,  บาท และคนงานตกเป็นหนีกบัหวัหนา้คนงานในจาํนวนเงินเดียวกนั 
คนงานไม่ไดรั้บทราบขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญั ก่อนจะมีการจา้งงาน 

ไม่วา่จะเป็นการใหเ้อกสารทีเขียนในภาษาทีตนเขา้ใจ 
หรือการมอบสาํเนาสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

คนงานไม่เชือวา่ไดล้งนามในเอกสารหรือสัญญาจา้งงานทีเขียนเป็นสองภาษา 
คนงานลงนามเฉพาะเอกสารทีใชป้ระกอบการขอรับบตัรชมพ ู 

คนงานไม่ไดรั้บแจง้หรือไดรั้บแจง้ขอ้มูลทีบิดเบือนเกียวกบัขอ้กาํหนดทีสาํคญัของการจา้งงาน 
และไม่ไดรั้บคาํอธิบายทางวาจาเกียวกบัขอ้กาํหนดของการจา้งงาน 
เพือใหส้ามารถเขา้ใจเนือหาของสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้ 

หลงัจากทาํงานไปสองเดือน คนงานยงัไม่ทราบวา่ตนเองมีเงินเดือนเท่าไร ไม่ทราบวา่มีหนีเหลืออยูเ่ท่าไร 
หรือตอ้งทาํงานอีกนานเท่าไรจึงใชห้นีหมด 
คนงานไม่ไดรั้บคาํอธิบายทางวาจาเกียวกบัเงือนไขการจา้งงานหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 
ตามทีระบุไวใ้นสัญญาจา้งงาน 
 มีคนกลางจาํนวนมากทีเขา้มาเกียวขอ้งกบักระบวนการจดัหางาน  

คนงานตอ้งพึงพานายหนา้เพือใหส้ามารถเดินทางจากบา้นเกิดมาทีชายแดน 
จากนนัมีการโทรศพัทแ์จง้นายหนา้อีกคนหนึง 
ซึงนายหนา้คนนีจะเป็นผูจ้ดัการเดินทางในส่วนทีเหลือขา้มพรมแดนไทยไปยงัแพปลาทีภาคใต ้ 

คนงานตอ้งทาํงานอยา่งเป็นระบบเกินกวา่เวลาทีกาํหนดในกฎหมาย (เช่น ชวัโมงการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลา 
วนัหยดุ)   

เขาตอ้งทาํงาน  ชวัโมงต่อวนั ในการออกเรือแต่ละครัง -  วนั  
คนงานตอ้งทาํงานต่อเนืองเป็นเวลานานเพือแลกกบัค่าแรงขนัตาํ  
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เขาตอ้งทาํงาน  ชวัโมงต่อวนั ในการออกเรือแต่ละครัง -  วนั และไดรั้บเงินเดือน ,  บาท 
(โดยเมือเขา้ฝังแต่ละครังจะไดรั้บเงิน - ,  บาท ส่วนทีเหลือจะถูกกนัไวใ้นระบบเหมาจ่าย 
ซึงจะจ่ายใหห้ลงัการทาํงานครบ  เดือน  

คนงานถูกบงัคบัใหต้อ้งจ่ายหนีกบันายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามจนหมดก่อน 
จึงจะสามารถลาออกหรือเปลียนงานได ้  

คนงานรายนีตอ้งจ่ายหนี ,  บาทใหก้บันายหนา้โดยการทาํงานในเรือประมง โดยเขาไม่รู้วา่มีหนีเหลืออยูเ่ท่าไร 
และตอ้งทาํงานนานแค่ไหนจึงจะจ่ายหนีจนหมด  

คนงานไม่สามารถเปลียนงานได ้จนกวา่จะตอ้งจ่ายค่าธรรมเนียมทีสูงเกินกวา่ทีราชการกาํหนดไวม้าก  
คนงานไดรั้บแจง้วา่ตอ้งจ่ายเงิน ,  บาทหากตอ้งการเปลียนงาน ซึงเป็นเงินทีตอ้งจ่ายใหก้บันายจา้งคนปัจจุบนั  
ใบอนุญาตทาํงานของคนงานต่างดา้วผกูติดอยูก่บัพืนทีใดพืนทีหนึง  
คนงานถือสาํเนาบตัรชมพเูคลือบพลาสติก และไดขึ้นทะเบียนขอรับบตัรชมพแูลว้   
นายจา้งจ่ายค่าแรงหรือบางส่วนของค่าแรงผา่นบุคคลทีสาม  
หวัหนา้คนงานจะจ่ายค่าจา้งใหค้นงานเพียงบางส่วนผา่นนายหนา้ 

เพือเป็นการชาํระหนีทีติดคา้งจากค่าใชจ่้ายในการจดัหางาน 
 การจ่ายค่าแรงหรือการจ่ายเงินค่าแรงส่วนใหญ่ กลายเป็นเงือนไขกาํหนดใหค้นงานตอ้งไม่เปลียนงาน 
ก่อนจะทาํงานในช่วงเวลาขนัตาํหรือช่วงเวลาหนึง 
และ/หรือมีการยดึค่าแรงเอาไวห้ากมีการสินสุดลงของการจา้งงานก่อนเวลาทีกาํหนด  

คนงานไดรั้บค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยเงินค่าจา้งส่วนใหญ่จะมีการจ่ายใหห้ลงัทาํงานครบ  เดือน  
 

โปรไฟล์ B 
คนงานไม่ไดรั้บทราบขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญั ก่อนจะมีการจา้งงาน 

ไม่วา่จะเป็นการใหเ้อกสารทีเขียนในภาษาทีตนเขา้ใจ 
หรือการมอบสาํเนาสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

คนงานคิดวา่ตนเองไดล้งนามในสัญญาจา้งงาน ในระหวา่งการขึนทะเบียนเพือขอรับบตัรชมพ ู
และเจา้ของเรือเป็นผูถื้อสัญญานนัไว ้เขาไม่เคยไดอ้่านเอกสารและไม่มีสาํเนาของเอกสาร  

คนงานไม่ไดรั้บแจง้หรือไดรั้บแจง้ขอ้มูลทีบิดเบือนเกียวกบัขอ้กาํหนดทีสาํคญัของการจา้งงาน 
และไม่ไดรั้บคาํอธิบายทางวาจาเกียวกบัขอ้กาํหนดของการจา้งงาน 
เพือใหส้ามารถเขา้ใจเนือหาของสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรได ้

คนงานไม่ไดรั้บแจง้ทางวาจาเกียวกบัเงือนไขการจา้งงานหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 
ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งงาน 
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 มีการหกัค่าแรงสาํหรับสินคา้หรือบริการนอกเหนือจากทีกาํหนดในกฎหมาย (เช่น อาหารระหวา่งอยูใ่นเรือ) 
และ/หรือมีการใชเ้ป็นเงือนไขเพือควบคุมบงัคบัคนงาน 

คนงานถูกหกัค่าแรงระหวา่งอยูใ่นทะเล แต่เจบ็ป่วยเกินกวา่ทีจะทาํงานได ้และตอ้งการเวลาพกั 
 คนงานไม่มีสิทธิลาป่วย 
 คนงานไดรั้บแจง้วา่ตอ้งทาํงานเมือเจบ็ป่วย และถูกปฏิเสธไม่ใหล้าป่วย  

นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามปฏิเสธไม่ใหค้นงานไดรั้บทราบบนัทึกการรับจ่ายเงินเบิกล่วงหนา้ 
ค่าจา้งคา้งจ่าย เงินกู ้ดอกเบีย ค่าใชจ่้าย การชาํระหนี และ/หรือการชาํระค่าสินคา้หรือบริการทีเกิดขึนระหวา่งทงัสองฝ่าย 
 นายจา้งเกบ็บญัชีเงินกู ้การจ่ายค่าแรง (คนงานไดรั้บค่าแรงสามเดือนต่อวนั 
และจะไดรั้บค่าแรงแบบเหมาจ่ายหลงัทาํงาน  เดือน) และบญัชีค่าเช่าบา้น ซึงเป็นของนายจา้ง 
คนงานไม่สามารถขอดูบญัชีเหล่านีได ้ 

ใบอนุญาตทาํงานของคนงานต่างดา้วผกูติดอยูก่บัพืนทีใดพืนทีหนึง  
คนงานถือสาํเนาบตัรชมพเูคลือบพลาสติก และไดขึ้นทะเบียนขอรับบตัรชมพแูลว้ 
การจ่ายค่าแรงหรือการจ่ายเงินค่าแรงส่วนใหญ่ กลายเป็นเงือนไขกาํหนดใหค้นงานตอ้งไม่เปลียนงาน 

ก่อนจะทาํงานในช่วงเวลาขนัตาํหรือช่วงเวลาหนึง 
และ/หรือมีการยดึค่าแรงเอาไวห้ากมีการสินสุดลงของการจา้งงานก่อนเวลาทีกาํหนด  

คนงานไดรั้บค่าแรงในระบบเหมาจ่าย โดยจะไดรั้บค่าจา้งส่วนใหญ่หลงัทาํงานครบ  เดือน 
และคนงานเชือวา่จะสูญเสียค่าจา้งทีนายจา้งเกบ็ไวไ้ปทงัหมด ถา้ลาออกจากงาน  

นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามยดึบตัรประจาํตวัและ/หรือเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว ้
โดยคนงานไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารเหล่านีเมือตอ้งการได ้
หรือรู้สึกวา่ไม่สามารถลาออกไดโ้ดยไม่เสียงทีจะสูญเสียเอกสารเหล่านีไป  

คนงานเชือวา่ไม่สามารถลาออกจากงานไดโ้ดยไม่เสียบตัรชมพไูป 
 

โปรไฟล์ C 
คาํอธิบายดว้ยวาจาทีจุดทีมีการจดัหางาน ไม่สะทอ้นถึงทีตงัทีแทจ้ริงของงาน ไม่สะทอ้นถึงรายได ้เงือนไขการจา้งงาน 

สถานะการเขา้เมืองอยา่งปรกติ ทีอยูอ่าศยั หรือสภาพการทาํงาน และ/หรือค่าครองชีพทีแทจ้ริง  
คนงานไดรั้บแจง้จากนายจา้งวา่ จะไดรั้บเงินเดือน ,  บาทต่อเดือน แต่ในความเป็นจริงเขาไดรั้บเงินเพียง , -

,  บาทต่อเดือน โดยค่าจา้งส่วนทีเหลือจะถูกกนัเอาไวเ้พือจ่ายแบบเหมาจ่าย หลงัทาํงานครบ  เดือน  
คนงานไม่ไดรั้บทราบขอ้กาํหนดและเงือนไขการจา้งงานทีสาํคญั ก่อนจะมีการจา้งงาน 

ไม่วา่จะเป็นการใหเ้อกสารทีเขียนในภาษาทีตนเขา้ใจ 
หรือการมอบสาํเนาสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหต้ามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 
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คนงานไม่เชือวา่ไดล้งนามในเอกสารหรือสัญญาจา้งงานทีเขียนเป็นสองภาษา 
คนงานลงนามเฉพาะเอกสารทีใชป้ระกอบการขอรับบตัรชมพ ู  

คนงานไม่ไดรั้บแจง้หรือไดรั้บแจง้ขอ้มูลทีบิดเบือนเกียวกบัขอ้กาํหนดทีสาํคญัของการจา้งงาน 
และไม่ไดรั้บคาํอธิบายทางวาจาเกียวกบัขอ้กาํหนดของการจา้งงาน 
เพือใหส้ามารถเขา้ใจสัญญาจา้งงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

คนงานไม่ไดรั้บแจง้ทางวาจาเกียวกบัเงือนไขการจา้งงานหรือสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 
ตามทีกาํหนดไวใ้นสัญญาจา้งงาน  
 คนงานตอ้งทาํงานอยา่งเป็นระบบเกินกวา่เวลาทีกาํหนดในกฎหมาย (เช่น ชวัโมงการทาํงาน การทาํงานล่วงเวลา 
วนัหยดุ)  

เขาตอ้งทาํงานนานถึง  ชวัโมงเป็นเวลา  วนัในแต่ละเดือน  
คนงานตอ้งทาํงานเป็นเวลายาวนานแต่ไดรั้บค่าจา้งตาํกวา่ค่าแรงขนัตาํ 
เขาตอ้งทาํงานนานถึง  ชวัโมงต่อวนั เป็นเวลา  วนัต่อเดือน และไดรั้บเงินเดือนรวมกนัประมาณ ,  บาท 

โดยมีการจ่ายใหเ้ป็นเงิน  หรือ  บาททุก -  วนั จากนนัจะมีการจ่ายใหอี้กประมาณ , - ,  บาทในแต่ละเดือน 
โดยเงินส่วนทีเหลือจะถูกกนัไวจ่้ายแบบเหมาจ่าย หลงัทาํงานครบ  เดือน  

นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามปฏิเสธไม่ใหค้นงานไดรั้บทราบบนัทึกการรับจ่ายเงินเบิกล่วงหนา้ 
ค่าจา้งคา้งจ่าย เงินกู ้ดอกเบีย ค่าใชจ่้าย การชาํระหนี และ/หรือการชาํระค่าสินคา้หรือบริการทีเกิดขึนระหวา่งทงัสองฝ่าย
 มีการหกัเงินจากค่าแรงของคนงานโดยไม่ทราบจาํนวน  

คนงานตอ้งชาํระหนีใหน้ายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามจนหมดก่อนจึงจะสามารถลาออกหรือเปลียนงานได ้ 
คนงานไดรั้บแจง้จากนายจา้งวา่ พวกเขาตอ้งจ่ายเงินทงัหมดรวมทงัเงินค่าแรงล่วงหนา้ทีไดรั้บจนถึงปัจจุบนั 

เพือใหส้ามารถเปลียนงานได ้ 
ใบอนุญาตทาํงานของคนงานต่างดา้วผกูติดอยูก่บัพืนทีใดพืนทีหนึง  
คนงานถือสาํเนาบตัรชมพเูคลือบพลาสติก และไดขึ้นทะเบียนขอรับบตัรชมพแูลว้  

 การจ่ายค่าแรงหรือการจ่ายเงินค่าแรงส่วนใหญ่ กลายเป็นเงือนไขกาํหนดใหค้นงานตอ้งไม่เปลียนงาน 
ก่อนจะทาํงานในช่วงเวลาขนัตาํหรือช่วงเวลาหนึง 
และ/หรือมีการยดึค่าแรงเอาไวห้ากมีการสินสุดลงของการจา้งงานก่อนเวลาทีกาํหนด  

คนงานไดรั้บค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยจะมีการจ่ายค่าแรงส่วนใหญ่หลงัทาํงานครบ  เดือน  
นายจา้ง ตวัแทนนายจา้งหรือบุคคลทีสามยดึบตัรประจาํตวัและ/หรือเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว ้

โดยคนงานไม่สามารถเขา้ถึงเอกสารเหล่านีเมือตอ้งการได ้
หรือรู้สึกวา่ไม่สามารถลาออกไดโ้ดยไม่เสียงทีจะสูญเสียเอกสารเหล่านีไป 

นายจา้งเป็นผูถื้อบตัรชมพขูองคนงาน และไม่ยอมมอบใหค้นงานแมจ้ะมีการร้องขอ  




