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คําศัพ ท์ และตัวย่ อ
หัวหน้ าคนงาน: ลูกเรื อทีทํางานมานาน ซึ งได้รับมอบหมายให้กาํ กับดูแลและประสานงานการทํางานของลูกเรื อคนอืน ๆ
ในเรื อประมง โดยเฉพาะการใช้ การค้นหาและการซ่อมแซมเครื องมือทําประมง โดยทัวไปแล้ว
คนทีทํางานตําแหน่งนีมักจะเป็ นคนงานต่างด้าวทีมีประสบการณ์และพูดได้สองภาษา
นายหน้ า: เป็ นคนจัดหาแรงงานทีไม่ได้รับอนุญาต หรื อเป็ นคนกลาง ซึ งอาจมีส่วนเกียวข้องในแง่มุมต่าง ๆ ของการจ้างงาน
การกําหนดตําแหน่งงาน และ/หรื อกํากับดูแลคนงาน โดยมักได้รับเงินค่าตอบแทน หรื อได้รับเปอร์ เซ็นต์จากค่าจ้างของคนงาน
ตัวหัวหน้าคนงานอาจทําหน้าทีเป็ นนายหน้าก็ได้
แรงงานขัดหนี: สถานะหรื อสภาพอันเป็ นผลมาจากการติดหนี เพือให้ได้มาทํางานบริ การ
ส่ งผลให้ตอ้ งทํางานในการควบคุมของบุคคลอืน เพือชดใช้หนี
โดยไม่มีการตีมูลค่าบริ การเหล่านันอย่างเหมาะสมเพือเป็ นส่ วนหนึงของการชําระหนี
หรื อโดยไม่มีการจํากัดหรื อกําหนดระยะเวลาหรื อลักษณะการทํางานบริ การนันอย่างชัดเจน
กสร.: กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ภายใต้กระทรวงแรงงานรับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยค่าแรง
สภาพการทํางาน และองค์กรของลูกจ้างและนายจ้าง
กกจ.: กรมการจัดหางาน ภายใต้กระทรวงแรงงาน รับผิดชอบการบริ หารจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
อวนครอบ: เป็ นอวนทรงกระบอกสี เหลียมจัตุรัสทีถูกห้อยลงมาจากไม้ขนาดยาว ทีต่อเชือมออกมาจากด้านข้างของเรื อ
นําหนักของอวนทําให้อวนตกลงไปในนําได้อย่างรวดเร็ วเมือถูกปล่อยออกมาบริ เวณทีมีปลาชุกชุม
โดยเรื อประมงจะเปิ ดไฟล่อปลา
แรงงานประมง: ลูกเรื อบนเรื อประมงหรื อบางครังเรี ยก “คนงาน” หรื อ “ลูกเรื อ”
แรงงานบังคับ: การทํางานหรื อบริ การของบุคคลอันเป็ นผลมาจากการลงโทษทีมีเจตนาร้าย
และเป็ นการทํางานทีไม่ได้เกิดขึนจากความสมัครใจ โปรดดู อนุสัญญา ILO ฉบับที 29
ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ ข้อ 2(1)
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ILO: International Labour Organization องค์การแรงงานระหว่างประเทศ เป็ นหน่วยงานชํานาญการขององค์การสหประชาชาติ
IOM: International Organization for Migration
องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐานเป็ นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลทีทํางานเกียวกับผูอ้ พยพ และในปี
ได้กลายเป็ น “องค์กรทีมีส่วนเชือมโยง” (Related Organization) กับองค์การสหประชาชาติ
IUU: การประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated fishing)
หมายถึงการทําประมงใด ๆ ซึ งขัดกับมาตรการคุม้ ครองและจัดการสิ งแวดล้อม
และขันตอนปฏิบตั ิทีต้องรายงานในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับสากล
รง.: กระทรวงแรงงานกํากับดูแลค่าแรง สภาพการทํางาน สิ ทธิแรงงาน การจัดการแรงงานต่างด้าว และแรงงานสัมพันธ์
ในภาคประมง กระทรวงมีหน้าทีกํากับดูแลการขึนทะเบียนและการออกเอกสารให้แรงงานต่างด้าว
รวมทังการตรวจสอบลูกเรื อประมงทีศูนย์ PIPO และการตรวจเรื อกลางทะเล
พม.: กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ทาํ หน้าทีหลักด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทย และให้
สถานสงเคราะห์ชวคราวของผู
ั
เ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์กบั ผูช้ าย ผูห้ ญิงและเด็ก
คสช.: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รัฐบาลทหารทีจัดตังขึนมาหลังรัฐประหารเดือนพฤษภาคม 2557 โดยมีหวั หน้าคสช.คือ
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
NFAT: สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเป็ นกลุ่มองค์กรประมงระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค จังหวัดและอําเภอ
ซึ งเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของผูป้ ระกอบการประมงระดับอุตสาหกรรม
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จฯ: One Stop Service Centers1 หมายถึงสํานักงานทังทีมีทีตังถาวรและชัวคราว
ภายใต้การบริ หารของกรมการจัดหางาน และจัดตังขึนในพืนทีซึ งมีประชากรต่างด้าวอยูจ่ าํ นวนมาก
นายจ้างสามารถนําตัวคนงานต่างด้าวไปขึนทะเบียนเพือรับ “บัตรชมพู” ของรัฐบาลได้ สําหรับแรงงานต่างด้าวในภาคประมง
ยังสามารถจดทะเบียนได้ทีศูนย์ประสานงานแรงงานประมง2

1ชือไทยอย่างเป็ นทางการ: ศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวแบบเบ็ดเสร็จ
2 ชือไทยอย่างเป็ นทางการ: ศูนย์ประสานงานแรงงานประมง

โซ่ ทซ่ี อนไว้

2

บัตรชมพู: บัตรประจําตัวคนซึ งไม่มีสัญชาติไทย3 ซึ งเป็ นบัตรสี ชมพูทีออกให้กบั แรงงานข้ามชาติ
เพือให้สามารถอยูอ่ าศัยชัวคราวและทํางานในประเทศไทย
คนต่างด้าวทีทํางานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลจะได้รับบัตรชมพูซึงมีหน่วยงานทีออกให้แยกต่างหากจากคนงานก
ลุ่มอืน ๆ
PIPO: ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง เป็ นเครื อข่ายระดับประเทศซึ งเริ มดําเนินการตังแต่เดือนพฤษภาคม 2558
ถือเป็ นกลไกสําคัญของความพยายามติดตาม ควบคุม และสอดส่ องการทําประมงครังใหม่ของประเทศไทย
โดยจะมีทีมสหวิชาชีพตรวจเรื อและลูกเรื อ สําหรับเรื อประมงแต่ละลําทีแล่นเข้ามาจอดหรื อออกจากท่าเทียบเรื อ
อวนล้อม: อวนขนาดใหญ่ทีใช้เพือโอบล้อมฝูงปลา เพือดักจับปลาอยูข่ า้ งใน
อวนล้อมมีหลายรู ปแบบด้วยกันและมีการนํามาใช้กบั สัตว์นาประเภทที
ํ
แตกต่างกันในประเทศไทย
ไต้ ก๋ง: กัปตันของเรื อประมง
TIP: การค้ามนุษย์
การค้ ามนุษย์: หมายถึง การจัดหา การขนส่ ง การส่ งต่อ การจัดให้อยูอ่ าศัย หรื อการรับไว้ซึงบุคคลด้วยวิธีการขู่เข็ญ
หรื อด้วยการใช้กาลัง หรื อด้วยการบีบบังคับในรู ปแบบอืนใด ด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการหลอกลวง
ด้วยการใช้อาํ นาจโดยมิชอบ หรื อด้วยการใช้สถานะความเสี ยงภัยจากการค้ามนุษย์โดยมิชอบ หรื อมีการให้ หรื อรับเงิน
หรื อผลประโยชน์เพือให้ได้มาซึ งความยินยอมของบุคคล ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมบุคคลอืน เพือความมุ่งประสงค์
ในการแสวงประโยชน์ โปรดดู อนุสัญญาสหประชาชาติเพือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติทีจัดตังในลักษณะองค์กร (United
Nations Convention against Transnational Organized Crime) พิธีสารเพือป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก”( Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children )
ข้อ 3(a)
ผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์ : ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทีได้รับการจําแนกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์โดยทางการไทย ทางการอินโดนีเซี ย
หรื อ IOM
อวนลาก: อวนทีมีรูปทรงกรวยและถูกลากด้วยเรื อหนึงหรื อสองลํา โดยให้อวนจมอยูใ่ นนําหรื อจมลงไปครึ งหนึ ง
อวนลากในประเทศไทยมีอยูส่ องลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกัน กล่าวคือ เป็ นเรื ออวนลากเดียวและเรื ออวนลากคู่
3 ชือไทยอย่างเป็ นทางการ: บัตรประจําตัวคนซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทย
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สรุป
เงินของเราอยูก่ บั เขา [เจ้าของ] เขาจึงมีอาํ นาจตัดสิ นใจจะอนุญาต [ให้เปลียนงาน] ได้หรื อไม่
พวกเขามีอาํ นาจทังหมดและเราทําอะไรไม่ได้เลย
–สี นวน สาว แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาในเรื อประมง อ.เมือง จังหวัดระยอง
แม้จะมีการประกาศอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ถึงความพยายามทีจะแก้ปัญหาในอุตสาหกรรมประมงไทย
แต่รัฐบาลไทยยังไม่ได้ดาํ เนินการทีจําเป็ น เพือยุติแรงงานบังคับและการปฏิบตั ิมิชอบร้ายแรงในรู ปแบบอืนในเรื อประมง
รายงานนีให้ขอ้ มูลประเด็นแรงงานบังคับ และการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนอืน ๆ ในภาคประมงไทย
จําแนกสภาพการทํางานทีเลวร้าย กระบวนการจ้างงาน เงือนไขการจ้างงาน และการปฏิบตั ิในอุตสาหกรรม
ซึ งส่ งผลให้แรงงานข้ามชาติอยูใ่ นสภาพทีถูกปฏิบตั ิมิชอบ และต้องทนอยูใ่ นสภาพนันต่อไป
เป็ นการประเมินผลการดําเนินงานของรัฐบาลเพือแก้ปัญหาการละเมิดสิ ทธิแรงงานและการปฏิบตั ิทีเลวร้ายอืน ๆ
ต่อแรงงานต่างด้าวภาคประมง
ยังเน้นให้เห็นการปรับปรุ งและข้อบกพร่ องของระบบกฎหมายและขันตอนปฏิบตั ิในไทยของหน่วยงานในพืนที
อันเป็ นเหตุให้เกิดปัญหาเหยือแรงงานบังคับทีเกิดขึนได้จากช่องว่างของกรอบเพือการป้องกันและคุม้ ครองทีเป็ นอยู่
ยกตัวอย่างเช่น ในรายงานของรัฐบาลไทยเมือปี
ระบุวา่ จากการตรวจคัดแยกคนงานประมง 474,334 คน
กลับไม่พบว่ามีกรณี แรงงานบังคับแม้แต่คนเดียว ซึ งเป็ นเรื องน่าประหลาดใจ4
ความแพร่ หลายชองแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย
สะท้อนให้เห็นการขาดความเคารพต่อสิ ทธิขนพื
ั นฐานในภาคส่ วนนี ซึ งเกิดขึนมาอย่างยาวนาน
ข้อค้นพบของฮิวแมนไรท์วอทช์ชีว่า การละเมิดสิ ทธิแรงงานและสิ ทธิมนุษยชนเป็ นผลมาจากองค์ประกอบร่ วมกันในหลายส่ วน
อันเป็ นเหตุให้คนงานตกอยูใ่ นสถานการณ์ของแรงงานบังคับ ตามนิยามในอนุสัญญา ILO ฉบับที
ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พ.ศ.
ในเดือนมิถุนายน 57 หนังสื อพิมพ์ The Guardian รายงานว่า ปลาทีผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ทีทํางานในเรื อประมงไทยจับได้
ถูกนํามาผลิตเป็ นอาหารสําหรับกุง้ ทีเพาะเลียง และส่ งออกผ่านอุตสาหกรรมแช่แข็งไปยังผูค้ า้ ปลีกรายใหญ่ระดับโลกสี แห่ง5
4 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ ามนุษย์ประจําปี
: การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทย,1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558, (กรุ งเทพฯ:
รัฐบาลไทย 2559), น. 108
5 Kate Hodal, Chris Kelly and Felicity Lawrence, “Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK,” Guardian,
มิถนุ ายน 2557, https://www.theguardian.com/global-development/2557/jun/10/supermarket-prawns-thailand-produced-slave-labour, เข้ าถึงเมือ
กุมภาพันธ์ 2560
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อีกสิ บวันต่อมา กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ลดอันดับประเทศไทยในรายงานประจําปี ว่าด้วยการค้ามนุษย์ (TIP) ลงไป
Tier 3 ซึ งถือเป็ นระดับตําสุ ด
ส่ วนหนึงเป็ นผลมาจากการเปิ ดโปงของสื อหลายครังทําให้เกิดข้อกังวลอย่างจริ งจังเกียวกับการสังหาร การทุบตี
และการค้ามนุษย์ต่อแรงงานต่างด้าวภาคประมงหลายคนจากพม่าและกัมพูชา ในเดือนเมษายน
คณะกรรมาธิ การยุโรปได้แจก “ใบเหลือง” เพือเตือนประเทศไทย
โดยถือว่าเป็ นประเทศทีไม่ให้ความร่ วมมือในการต่อต้านการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร การควบคุม (IUU)
หากมีการแจก “ใบแดง” จะส่ งผลให้ทางสหภาพยุโรป (EU) ต้องออกมาตรการแทรกแซง
ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ งเป็ นรัฐบาลทหารของไทยได้รับมือด้วยการยกเครื องระบบติดตาม
ควบคุมและบริ หารจัดการอุตสาหกรรมประมงใหม่ทงหมด
ั
โดยมีการกําหนดกรอบการตรวจสอบระหว่างหน่วยงานแบบใหม่ทวประเทศ
ั
และมีทีมเจ้าหน้าทีซึ งจะต้องทําหน้าทีตรวจสอบเรื อประมงทุกครังทีออกและเข้าท่าเทียบเรื อ มีการแก้ไขกฎหมายให้เข้มแข็งขึน
และกําหนดบทลงโทษเพิมขึนอย่างมากต่อการละเมิดสิ ทธิของแรงงานประมง
การปฏิรูปเหล่านีมุ่งกําหนดระบบควบคุมกิจการประมง และแก้ปัญหาการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม
แต่มีผลน้อยมากในการแก้ปัญหาการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิ มนุษยชนทีคนงานต้องเผชิญจากการกระทําของเจ้าของเรื อ
หัวหน้าลูกเรื อ นายหน้า และเจ้าหน้าทีตํารวจ ในเวลาเดียวกัน
ผลกระทบจากมาตรการควบคุมทีเข้มงวดเพือปรับปรุ งสภาพการทํางานในทะเล มีอยูจ่ าํ กัด
โดยเป็ นผลมาจากความย่อหย่อนในการปฏิบตั ิและการบังคับใช้กฎหมาย
อาจกล่าวได้วา่ สถานการณ์บางอย่างเลวร้ายลง ยกตัวอย่างเช่น การขึนทะเบียนโดยออก “บัตรชมพู” ของรัฐบาลทีเริ มขึนเมือปี
เพือลดจํานวนผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารทีทํางานในประเทศไทย
ส่ งผลให้สถานะตามกฎหมายของแรงงานประมงผูกติดกับพืนทีทํางานและนายจ้าง ซึ งหากคนงานต้องการเปลียนงาน
ต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างเสี ยก่อน ทําให้เกิดสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการปฏิบตั ิมิชอบอย่างกว้างขวาง การออกบัตรชมพู
รวมทังการปฏิบตั ิอย่างอืนซึ งแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับข้อมูลหรื อไม่ได้รับคู่สาํ เนาของสัญญาจ้างงาน
ได้กลายเป็ นช่องทางให้กลุ่มบุคคลทีไร้คุณธรรมสามารถปกปิ ดพฤติกรรมการข่มขืนใจและการหลอกลวง
โดยอ้างว่ามีการปฏิบตั ิตามกรอบกฎหมายได้
การปฏิบตั ิเช่นนี ส่ งผลให้การปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิเกิดขึนเป็ นประจําและขาดการตรวจสอบ
เนืองจากเจ้าหน้าทีพอใจแค่การรับฟังเอกสารทีได้รับมาจากบริ ษทั ประมง
ในขณะทีรัฐบาลใช้กรอบการตรวจสอบด้านแรงงานทีไม่ครอบคลุมการปฏิบตั ิดา้ นแรงงานทีแท้จริ งในทะเล
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ปั ญหาด้านสิ ทธิ มนุษยชนหลายประการในอุตสาหกรรมประมงไทย
มักเกิดขึนกับแรงงานข้ามชาติในแทบจะทุกภาคส่ วนของเศรษฐกิจของไทย ทําให้เกิดการแสวงหาประโยชน์อย่างรุ นแรง
และบางครังเป็ นผลมาจากนโยบายการอพยพแรงงานระดับชาติทีเสี ยงอันตรายของรัฐบาล
รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายการอพยพแรงงาน ทีมุ่งลดภาพลักษณ์ในด้านลบของสาธารณะ
ทีมีต่อข้อกล่าวหาว่าผูเ้ ข้าเมืองเป็ นภัยต่อความมันคงในราชอาณาจักร
โดยชูประเด็นความต้องการด้านเศรษฐกิจในแง่ของแรงงานราคาถูก แต่ผลลัพธ์ทีเกิดขึนเป็ นตรงกันข้าม
และไม่สอดคล้องกับการกําหนดนโยบายเกียวกับผูเ้ ข้าเมือง
โดยแนวทางดําเนินงานในปัจจุบนั มุ่งเน้นทีการควบคุมแนวชายแดนอย่างเข้มงวด และการปราบปรามการเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ
ซึ งไม่มีประสิ ทธิภาพ และเพียงแต่ส่งผลให้คนต่างด้าวต้องเลือกวิธีเข้าเมืองทีแพงขึนและปลอดภัยน้อยลง
และเพียงแต่ทาํ ให้ผลู ้ กั ลอบนําเข้าบุคคลและผูค้ า้ มนุษย์ได้รับผลกําไรมากขึนเท่านันเอง

แรงงานบังคับ
นับแต่ปี 2559 ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์แรงงานในงานประมงทังในอดีตและปั จจุบนั 248 คน เกียวกับขันตอนการจ้างงาน
เงินเดือน และระบบการจ่ายค่าแรง ชัวโมงการทํางาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน และอีกหลายประเด็นอืน ๆ
กลุ่มดังกล่าวประกอบด้วย คนซึ งทางการไทยและหน่วยงานอืน ๆ จําแนกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์จาํ แนกว่า ได้เกิดสถานการณ์แรงงานบังคับ ประเภทในกลุ่มคนงาน กลุ่ม
และจากการสัมภาษณ์เดียวแรงงานประมง 90 จาก 138 คน โดยเราสัมภาษณ์ผทู ้ ียังทํางานอยูใ่ นเรื อขณะทีมีการสัมภาษณ์6
แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยเกิดขึนได้ท่ามกลางวัฒนธรรมการปฏิบตั ิมิชอบ
แม้วา่ รัฐบาลจะประกาศอย่างครึ กโครมทีจะขจัดปั ญหาเหล่านี และพยายามสร้างภาพลักษณ์ทีดีระดับสากลก็ตาม
แม้จะมีการพัฒนาทีดีขึนบ้าง แต่สถานการณ์ไม่ได้เปลียนแปลงไปมากนัก นับแต่มีการสํารวจแรงงานประมงครังใหญ่จาํ นวน
คนเมือปี
ซึ งพบว่า หนึ งในห้าของแรงงานเหล่านี
“ระบุวา่ ต้องทํางานโดยไม่สมัครใจและถูกควบคุมบังคับด้วยการลงโทษเพือป้องกันไม่ให้หลบหนี”7
งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า แรงงานข้ามชาติทีสมัครใจทํางานในเรื อประมงไทย มักไม่สามารถเปลียนไปทํางานอืนได้
เนืองจากเจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง และนายหน้ามักใช้งานพวกเขาเป็ นแรงงานบังคับ

6 ไม่ถือเป็ นการสํารวจเชิงสถิติทีสมบูรณ์ และไม่สามารถตีความได้ เช่นนัน โปรดดู บททีว่าด้ วยวิธีวิทยาและบทที VI สําหรับข้ อมูลเพิมเติม
7 สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุ งเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,
2556), น. 75
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พวกเขาอาจต้องทํางานร่ วมกับคนงานคนอืนทีได้งานทําในช่องทางเดียวกัน แต่อาจไม่ได้เป็ นเหยือแรงงานบังคับ
หรื ออาจทํางานร่ วมกับคนอืน ๆ ทีถือว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ ขึนอยูก่ บั วิธีการทีได้มาซึ งงานทีทํานัน

ระบบการตรวจสอบทีอ่ อนแอ
งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์พบตัวชีวัดแรงงานบังคับหลายตัว ซึ งเจ้าหน้าทีไทยไม่ได้แก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ
รวมทังการหลอกลวงเกียวกับเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญ การยึดเอกสารประจําตัว การไม่จ่ายค่าแรง
การสร้างหนี เพือผูกพันให้ตอ้ งทํางาน การกําหนดให้ตอ้ งทํางานเป็ นเวลานาน
และการไม่ให้อิสระกับคนงานในการเปลียนนายจ้าง
กรอบการตรวจสอบทีสําคัญซึ งรัฐบาลทหารไทยนํามาใช้เมือปี
กลับใช้ไม่ได้ผลเนืองจากไม่มีปฏิสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าทีผูต้ รวจกับแรงงาน กล่าวคือ
พนักงานตรวจแรงงานมักทํางานโดยมีฐานความเชือผิด ๆ ว่า เฉพาะผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารเท่านันที
อาจตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ได้ และมักพอใจกับการตรวจสอบเอกสารทีดูน่าสงสัย
และเชือถือข้อมูลทีตรวจสอบไม่ได้ทีได้รับมาจากหัวหน้าลูกเรื อหรื อนายจ้าง
และใช้ขอ้ มูลนันเพือตรวจสอบการปฏิบตั ิและสภาพการทํางาน โดยการตรวจสอบมุ่งเน้นทีการติดตามและควบคุมคนงาน
ดูแค่วา่ ว่าแรงงานประมงเป็ นบุคคลเดียวกับผูท้ ีมีชือในบัตรชมพู
และชือของลูกเรื อปรากฏอยูใ่ นบัญชีลูกเรื อของเรื อทีพวกเขาอยูเ่ ท่านัน
เจ้าหน้าทีระดับสู งจากหน่วยงานในพืนทีให้ขอ้ สังเกตกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
ความพยายามของรัฐบาลในการคัดแยกตัวผูเ้ สี ยหาย มักมุ่งเน้นทีการแสวงหาประโยชน์ทีมองเห็นได้ชดั เจนหรื อเป็ นรู ปธรรม
อย่างเช่น การถูกกักบริ เวณ หรื อการทําร้ายร่ างกาย ในบางกรณี เจ้าหน้าทีประเมินเพือคัดแยกตัวเหยือของการปฏิบตั ิมิชอบ
โดยดูจากหลักฐานภายนอก เช่น ดูวา่ คนงานมีร่องรอยถูกทําร้ายร่ างกายหรื อไม่เท่านัน
ความล้มเหลวของรัฐบาลไทยในการคัดแยกตัว
และช่วยเหลือเหยือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงทีไม่ได้เป็ นเหยือของการค้ามนุษย์
ส่ วนหนึงเป็ นผลมาจากการทีกฎหมายไทยไม่กาํ หนดฐานความผิดเป็ นการเฉพาะให้กบั แรงงานบังคับ
เนืองจากไม่มีขอ้ กฎหมายเพือเอาผิดกับการปฏิบตั ิซึงเปลียนให้บุคคลทีเริ มจากการทํางานประมงอย่างสมัครใจ
ให้เข้าสู่ สถานการณ์ของแรงงานบังคับ ส่ งผลให้ผเู ้ สี ยหายแทบไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาทีเหมาะสม
หรื อส่ งผลให้ไม่สามารถเอาผิดกับผูก้ ระทําผิดได้
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ก้ าวย่ างต่ อไป
เพือแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์และการปฏิบตั ิมิชอบในอุตสาหกรรมประมง
และเพือประกันว่าผูเ้ สี ยหายได้รับการคุม้ ครองอย่างเหมาะสม รัฐบาลไทยควรออกกฎหมายเพือห้ามใช้แรงงานบังคับทุกรู ปแบบ
เพือให้ความสําคัญอย่างจริ งจังกับทุกช่องทางและองค์ประกอบของการกระทําความผิดเช่นนี
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยได้รับการแก้ไขเพิมเติมเมือปี
โดยมีการเพิมเนือหาเกียวกับช่องทางต่าง ๆ
ทีบุคคลอาจตกเป็ นแรงงานบังคับได้ อย่างเช่น แรงงานขัดหนี
แต่ยงั คงไม่ได้ให้ความคุม้ ครองกับเหยือแรงงานบังคับทีไม่ได้เป็ นเหยือการค้ามนุษย์8
ประเทศไทยจําเป็ นต้องมีกฎหมายเฉพาะทีครอบคลุมความหมายของแรงงานบังคับ มากกว่าการตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์
ปละตระหนักว่ายังคงมีช่องทางอืน ๆ อีกมากทีบุคคลจะตกเป็ นแรงงานบังคับ นอกจากช่องทางต่าง ๆ
ทีกําหนดไว้อยูแ่ ล้วในกฎหมายไทย
พนักงานตรวจแรงงานจําเป็ นต้องมีเครื องมือทีดีขึนและได้รับการอบรม
เพือช่วยให้สามารถสอบสวนการปฏิบตั ิของนายจ้างและสภาพการทํางานเพือจัดทําตัวชีวัดแรงงานบังคับ
จําเป็ นต้องมีการจัดสรรทรัพยากรทีเพียงพอโดยเฉพาะพนักงานตรวจแรงงานทีผ่านการอบรม เครื องมือการคัดแยกตัว
และล่ามมากขึน ให้กบั หน่วยงานของรัฐทีสําคัญ อย่างเช่น กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานและกรมการจัดหางาน
ซึ งต่างเป็ นหน่วยงานภายใต้กระทรวงแรงงาน
ระบบการตรวจสอบแรงงานและกรอบการสัมภาษณ์ ควรได้รับการแก้ไขใหม่อย่างสิ นเชิง
เพือประกันว่ามีการให้ความสําคัญสู งสุ ดกับความเห็นของคนงานในขันตอนปฏิบตั ิใหม่นี
ซึ งควรประกอบด้วยหลักประกันเพือคุม้ ครองคนงานทีกล้าแสดงความเห็น ข้อบทซึ งเป็ นการเลือกปฏิบตั ิต่อแรงงานข้ามชาติ
โดยมีการขัดขวางไม่ให้พวกเขาสามารถรวมตัวหรื อเป็ นกรรมการสหภาพแรงงานได้ ควรถูกขจัดออกไปโดยเร่ งด่วน
ทังนีเพือช่วยให้คนงานทุกคนสามารถใช้สิทธิ ทีจะมีเสรี ภาพในการสมาคมได้
ควรมีการแก้ไขเพิมเติมช่องโหว่ในกฎหมายและระเบียบแรงงาน เพือให้มีเนือหาสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน
และมีการบังคับใช้อย่างจริ งจัง ทางการต้องดําเนิ นงาน เพือทําให้ผมู ้ ีส่วนรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิมิชอบ รวมทังเจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง
นายหน้า และเจ้าหน้าทีทีทุจริ ต ต้องรับผิดชอบ
การจัดหางานเข้าสู่ อุตสาหกรรมประมงควรเกิดขึนอย่างเป็ นธรรม นายจ้างควรเป็ นผูจ้ ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกคนงาน
ไม่ใช่ให้คนงานจ่าย ควรมีการกํากับดูแลบุคคลทีสามซึ งจัดสรรแรงงานข้ามชาติให้กบั เรื อประมงอย่างจริ งจัง
เพือประกันว่านายหน้าซึ งทํางานเหล่านี เป็ นผูไ้ ด้รับอนุญาต และเป็ นการจ้างงานผ่านระบบอย่างเป็ นทางการ
8 โปรดดู บทที VI สําหรับการวิเคราะห์เพิมติม

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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มีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพือให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้อย่างชัดเจน
ทังนีเพือป้องกันการเก็บค่าใช้จ่ายทีสู งเกินจริ งในการจ้างงาน
คนงานควรได้รับสําเนาสัญญาจ้างงานทีเขียนในภาษาซึ งตนเองเข้าใจ
นายจ้างจะต้องอธิบายให้คนงานเข้าใจถึงสิ ทธิของตนและข้อกําหนดและเงือนไขในการทํางานอย่างชัดเจน
ก่อนพวกเขาจะลงนามในสัญญา
คนงานควรได้รับค่าแรงตามเวลาทีกําหนด โดยควรได้รับค่าแรงอย่างน้อยทุกเดือน และควรได้รับค่าจ้างล่วงเวลา
ซึ งเป็ นสิ งทีเจ้าหน้าทีต้องกํากับดูแลและตรวจสอบให้เข้มงวดยิงขึน
แรงงานข้ามชาติควรสามารถเข้าถึงเอกสารประจําตัว สามารถลาออก และเปลียนนายจ้างได้อย่างอิสระ
ควรมีเวลาพักอย่างเพียงพอและทํางานในสภาพแวดล้อมทีปลอดภัยและยอมรับได้ สอดคล้องกับระเบียบปฏิบตั ิทีเป็ นอยู่
เจ้าของเรื อต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานด้านสุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพตามกฎหมายไทย
รัฐบาลยังควรร่ วมมือมากขึนกับองค์กรพัฒนาเอกชน เพือช่วยให้แรงงานประมงได้ทราบข้อมูลเกียวกับสิ ทธิแรงงานของตน
และจัดให้เข้าถึงการเยียวยาเมือเกิดการปฏิบตั ิมิชอบขึน ควรมีการแก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
เพือขจัดข้อกําหนดทีเลือกปฏิบตั ิทีอนุญาตให้เฉพาะบุคคลสัญชาติไทยทีจะสามารถจัดตังสหภาพแรงงาน
และได้รับเลือกเข้าเป็ นกรรมการของสหภาพแรงงานได้ กฎหมายดังกล่าวขัดขวางไม่ให้แรงงานข้ามชาติจากพม่า กัมพูชา ลาว
เวียดนาม และประเทศอืน ๆ สามารถใช้สิทธิของตนในการรวมตัวเป็ นองค์กร
และการเจรจาต่อรองร่ วมเพือให้มีค่าแรงและสภาพการทํางานทีดีขึน
ระหว่างทีการปฏิรูปของรัฐบาลไทยดําเนินต่อไป บรรดาผูผ้ ลิต ผูซ้ ื อ และผูค้ า้ ปลีกในระดับสากลทีซื อผลิตภัณฑ์อาหารจากไทย
มีบทบาทสําคัญเพือประกันว่า พวกเขาจะไม่คา้ กําไรจากแรงงานบังคับ
หน่วยงานเหล่านียังควรกระตุน้ รัฐบาลและอุตสาหกรรมประมง ให้พฒั นาวัฒนธรรมทีเคารพสิ ทธิ
ซึ งจะยิงเร่ งให้การขจัดแรงงานบังคับในภาคประมงเกิดขึนได้เร็ วขึน
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วิธีวทิ ยา
ข้อมูลในรายงานนีได้มาจากการสัมภาษณ์และการวิจยั ในปี 2558, 2559 และ 2560
โดยเจ้าหน้าทีและทีปรึ กษาหลายคนของฮิวแมนไรท์วอทช์
แรงงานในงานประมงทังในอดีตและปัจจุบนั ทัง 248 คน ประกอบด้วยคนงานพม่า คน กัมพูชา 70 คน และไทย 4 คน
ได้เข้าร่ วมในโฟกัสกรุ๊ ปและการสัมภาษณ์เดียว ครัง เป็ นการสัมภาษณ์ผชู ้ าย
คนทีได้รับการจําแนกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ ส่ วนใหญ่เป็ นการจําแนกโดยทางการไทย (นับแต่นีเรี ยก
“ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์”)9 คนงานทังหมดได้หลบหนีออกมาหรื อได้รับความช่วยเหลือออกมาระหว่างเดือนพฤษภาคม 2557
ถึงกรกฎาคม 2559 ส่ วนคนงานชายอีก คนทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์
ทํางานในอุตสาหกรรมประมงขณะทีให้สัมภาษณ์ ยกเว้นเพียงไม่กีกรณี
นอกจากการสัมภาษณ์ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และคนงาน ยังมีการสัมภาษณ์เจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง และเจ้าหน้าทีสมาคมประมง
รวมทังตัวแทนจากกลุ่มประชาสังคม องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานของรัฐไทยทีสําคัญ
เราทําการวิจยั ใน จาก จังหวัดชายฝังของไทย ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม ชุมพร สุ ราษฎร์ ธานี นครศรี ธรรมราช สงขลา ปั ตตานี ตรัง ภูเก็ต พังงา และระนอง
พืนทีวิจยั บางส่ วนถือเป็ นแหล่งทีมีท่าเทียบเรื อทีสําคัญสุ ดของไทย ทังในแง่มูลค่าและปริ มาณสัตว์นาํ (ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง
และสงขลา) บางส่ วนเป็ นพืนทีอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรู ป (เช่น สมุทรสาคร) และท่าเทียบเรื อซึ งมีรายงานข่าวว่า
เป็ นบริ เวณทีมักมีการแสวงหาประโยชน์ในภาคประมง
งานวิจยั มุ่งสํารวจว่าการทํางานในทะเลมีความแตกต่างกันอย่างไรเมือคํานึงถึงเรื อประมงประเภทต่าง ๆ
และโมเดลของธุรกิจทีแตกต่างกัน เราได้สัมภาษณ์ลูกเรื อซึ งทํางานในเรื อทีใช้เครื องมือประมงประเภทต่าง ๆ ทังเรื ออวนลาก
เรื ออวนล้อม เรื ออวนครอบ และเรื ออวนลอย เรื อคราดหอย และเรื อจับปู
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีอายุระหว่าง 13- ปี แรงงานข้ามชาติบางส่ วนทํางานในประเทศไทยมากว่า ปี ส่ วนคนอืน ๆ
บางคนเพิงจะเข้ามาเมืองไทยเป็ นครังแรก โดยบางคนเพิงเข้ามาเมือเดือนพฤศจิกายน 2559 ในทํานองเดียวกัน
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลมีประสบการณ์ในการทํางานประมงแตกต่างกันไป ตังแต่ทาํ งานมา ปี หรื อนานกว่านัน

9 คนงานส่วนหนึงได้ รับการจําแนกว่าเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์โดยเจ้ าหน้ าทีรัฐบาลอินโดนีเซีย หรื อโดยองค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ ายถินฐาน
(IOM)
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หรื อยังไม่มีประสบการณ์เลยในช่วงทีให้สัมภาษณ์ นอกจากการสัมภาษณ์ลูกเรื อประมงทัวไป
ฮิวแมนไรท์วอทช์ยงั สัมภาษณ์ลูกเรื อประมงทีทํางานมานาน รวมทังหัวหน้าคนงาน วิศวกร คนทํากับข้าว นายท้าย และไต้ก๋ง
เราใช้วธิ ีการต่าง ๆ เพือคัดเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์ กล่าวคือ เกิดขึนจากการพูดคุยกับชุมชนของคนต่างด้าวโดยตรง
และได้รับการแนะนํามาจากองค์กรภาคประชาสังคมทีทํางานช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติ10
เนืองจากแรงงานประมงต้องออกเรื อครังละหลายวันหรื อหลายปี
ส่ งผลให้การคัดเลือกผูใ้ ห้สัมภาษณ์ยงั ขึนอยูก่ บั จํานวนแรงงานข้ามชาติทีเหลืออยูบ่ นฝังด้วย
ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์บางส่ วนทีสถานสงเคราะห์ของรัฐบาล
โดยได้รับอนุญาตจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ แต่หากเป็ นไปได้
เราจะทําการสัมภาษณ์ในสถานทีลับซึ งจัดเตรี ยมให้โดยหน่วยงานในพืนที การสัมภาษณ์เกิดขึนในภาษาไทย พม่า และเขมร
โดยการสัมภาษณ์บางส่ วนเกิดขึนโดยไม่มีล่าม โดยการใช้ภาษาทีสื อสารตรงกันทังของผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้สมั ภาษณ์
(ส่ วนใหญ่เป็ นภาษาไทย)
เราใช้นามแฝงกับชือของคนงานและผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ทงหมดในรายงานนี
ั
ในบางกรณี ยังมีการปกปิ ดข้อมูลส่ วนบุคคล
หรื อมีการเปลียนแปลงข้อมูล เพือป้องกันไม่ให้ถูกตอบโต้จากนายจ้างหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐในพืนที
ภาพของคนงานทีใช้ประกอบในรายงานนีไม่ใช่ภาพของเหยือแรงงานบังคับหรื อบุคคลทีให้สัมภาษณ์กบั เรา
เราไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้กบั ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพือแลกกับข้อมูลเหล่านัน
เพือให้เกิดการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาในประเด็นทีอ่อนไหว
ฮิวแมนไรท์วอทช์จึงเห็นชอบกับการสัมภาษณ์ตวั แทนอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าทีของรัฐ โดยมีการปิ ดชือ
เว้นแต่มีความจําเป็ นอย่างอืน
การสัมภาษณ์ทงหมดเกิ
ั
ดขึนโดยได้รับความยินยอม และมีการชีแจงกับบุคคลทีเกียวข้อง
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้รับแจ้งว่าสามารถปฏิเสธการตอบคําถาม หรื อขอยุติการสัมภาษณ์ในเวลาใดก็ได้
เป็ นการสัมภาษณ์ตามชุดคําถามทีจัดทําขึนโดยฮิวแมนไรท์วอทช์และทีปรึ กษา
แนวทางการสอบถามเป็ นไปตามบริ บทของการสัมภาษณ์ และเงือนไขของการสัมภาษณ์แต่ละครัง
สภาพแวดล้อมทีเป็ นอุปสรรคอาจทําให้การสัมภาษณ์บางส่ วนไม่เป็ นไปตามกรอบคําถามอย่างสมบูรณ์
สําหรับการสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ขอ้ มูลทัง คน

10 การสุม่ ตัวอย่างโดยไม่ใช้ ความน่าจะเป็ น (Non-probability sampling method)
รวมทังการสุม่ ตัวอย่างทีทําได้ โดยสะดวกและเพือความมุง่ ประสงค์บางประการ
11
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เราได้จดั หมวดหมู่ตวั ชีวัดแรงงานบังคับจากการสัมภาษณ์ 58 ครัง
สอดคล้องกับชุดของตัวชีวัดแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยทีจัดทําโดยฮิวแมนไรท์วอทช์11
ตามกรอบดังกล่าวจะประกอบด้วยตัวชีวัด ตัว ทีสะท้อนถึงองค์ความรู ้ของผูว้ ิจยั
และแนวทางทีกําหนดโดยผูต้ รวจสอบตัวชีวัดแรงงานบังคับ12 และตามวิธีวทิ ยาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เพือการประเมินจํานวนแรงงานบังคับในบรรดาผูใ้ หญ่ทีให้สัมภาษณ์13
มีการใช้กรอบความคิดนีเพือตรวจสอบตัวชีวัดจากการสัมภาษณ์ ครัง14
ทังนีเพือคัดแยกตัวแรงงานบังคับตามวิธีวทิ ยาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เราได้สรุ ปองค์ความรู ้จากกระบวนการนี ในบทที VI ของรายงาน
ข้อค้นพบจากงานวิจยั ในส่ วนนี ไม่ได้สะท้อนภาพของการปฏิบตั ิของนายจ้าง เงือนไขการจ้างงาน สภาพการทํางาน
หรื อความชุกของแรงงานบังคับ ในระดับประเทศหรื ออุตสาหกรรม
งานวิจยั นีมีขอ้ จํากัดหลายประการ การทํางานในเรื อประมงมีสภาพแตกต่างกันไปตามเครื องมือประมงทีใช้ ผลิตภาพ
และปริ มาณสัตว์นาที
ํ จับได้ สภาพอากาศ และสภาพท้องทะเล ฤดูกาล และในบางกรณี ขึนอยูก่ บั วันทางจันทรคติ
ด้วยเหตุดงั กล่าว
เราจึงไม่สามารถสัมภาษณ์แรงงานประมงทีทํางานในเรื อประเภทเดียวกันในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึงทีท่าเทียบเรื อ
ในการเดินทางไปสัมภาษณ์ครังเดียวได้ นอกจากนัน ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ผชู ้ ายในจํานวนน้อย (39 คน)
ซึ งเคยทํางานในเรื อประมงนอกน่านนําทีออกเรื อเป็ นเวลานานในแต่ละครัง
แต่ในขณะทีสัมภาษณ์พวกเขาไม่ได้ทาํ งานเหล่านีแล้ว
เรายังสัมภาษณ์แรงงานประมงทีทํางานในเรื อทีออกทะเลเป็ นเวลานานไม่มากนัก
เนืองจากพวกเขามักต้องออกเรื อนอกน่านนําเป็ นเวลาหลายปี และมักไม่ค่อยเดินทางกลับเข้าฝัง
การดําเนินงานซับซ้อนยิงขึนเมือรัฐบาลประกาศการปฏิรูป
ซึ งทําให้จาํ นวนเรื อประมงนอกน่านนําทียังออกหาปลาลดลงอย่างมาก

11 โปรดดู ภาคผนวก I ตัวชีวัดเชิงปฏิบตั ิสําหรับภาคประมงไทยเหล่านี ไม่ถือเป็ นรายการตัวชีวัดทีสมบูรณ์
12 อย่างเช่น Sedex, Guidance on Operational Practice & Indicators of Forced Labor (Version 1.0, กุมภาพันธ์ 2559)
13 ตัวชีวัด 43 จาก 45 ตัวของฮิวแมนไรท์วอทช์ สอดคล้ องกับตัวชีวัด 31 ตัว ความไม่สมัครใจ หรื อการลงโทษตามกรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
หนึงในสองตัวชีวัดทีนํามาใช้ เกิดขึนเนืองจากมีหลักฐานว่านายหน้ าหลายคนมีส่วนร่วมในการส่งตัวคนงานข้ ามชาติเข้ าสู่ประเทศไทย
ซึงยิงเพิมความเสียงของการแสวงหาประโยชน์เมือคนงานเดินทางมาถึง ตัวชีวัดทีสอง เกียวข้ องกับการจํากัดเสรี ภาพในการเดินทาง
อันเป็ นผลมาจากการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้ าวตามนโยบายของรัฐบาลไทย ซึงสะท้ อนให้ เห็นจากแนวปฏิบตั ิของ Sedex
ซึงถือว่าข้ อมูลส่วนนีเป็ นตัวชีวัดแรงงานบังคับในกรอบประเมินความเสียง โปรดดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (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, กัมพูชา 2552-2553, (กรุ งเทพฯ: UNIAP, 2010), น. 50; Sedex, Guidance on
Operational Practice & Indicators of Forced Labor, (Version 1.0, กุมภาพันธ์ 2559), น. 22
14 ประกอบด้ วยการสัมภาษณ์รายบุคคลและการทําโฟกัสกรุ๊ป การสัมภาษณ์คนงาน (n=138) ซึงทํางานประมงในขณะทีให้ สมั ภาษณ์
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นอกจากนัน เรายังไม่สามารถสอบถามคนงานเกียวกับการแสวงหาประโยชน์
และความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิในการสัมภาษณ์บางครังได้ (ระหว่างการสัมภาษณ์ทีท่าเทียบเรื อ บนเรื อ
และในสถานสงเคราะห์ของรัฐบาลซึ งมีอยูไ่ ม่กีครัง) ทังนีเนืองจากอาจมีหวั หน้าลูกเรื ออยูใ่ นการสัมภาษณ์ดว้ ย
(รวมทังมีแรงงานข้ามชาติทีทํางานมานานอย่างเช่น หัวหน้าคนงานและคนทีใกล้ชิดกับไต้ก๋งอยูร่ ่ วมในการสัมภาษณ์ดว้ ย)
หรื อมีเจ้าหน้าทีของรัฐอยูร่ ่ วมด้วย การทีมีหวั หน้าคนงาน (ซึ งบางครังมีส่วนร่ วมในการแสวงหาประโยชน์กบั คนงานอืน ๆ)
อยูร่ ่ วมด้วยในการทําโฟกัสกรุ๊ ป ย่อมส่ งผลกระทบต่อการตอบคําถามในการสัมภาษณ์เหล่านัน
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I. กรณีศึกษา: เรื องราวของซอวิน
หลังจากไม่ได้ขึนฝังมาสองปี ผมรู ้วา่ ผมต้องช่วยตัวเอง จากนันมา ผมเริ มซักผ้าให้ไต้ก๋งและนวดให้เขา
ไต้ก๋งก็ตอบแทนด้วยการไม่ทุบตีหรื อบังคับให้ผมทํางานหนัก ๆ แต่ตอนทีเราเข้าน่านนํามาเลเซี ย
ไต้ก๋งฆ่าลูกเรื อไปคนหนึง เป็ นจุดทีทําให้ผมตัดสิ นใจหนีออกมา
ในปี 2554 ซอวิน (นามแฝง) อายุ 57 ปี เดินทางเข้าสู่ ประเทศไทยเพือหางานทํา
หวังจะมีรายได้เพือส่ งกลับไปให้ครอบครัวในพม่า เขาให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
เขาเดินทางมาพร้อมกับนายหน้าโดยนัดเจอกันทีเกาะสองทางด้านใต้สุดของพม่า
นายหน้าบอกว่าจะพาเขาข้ามพรมแดนและหางานให้ทาํ ในโรงงานแปรรู ปอาหาร โดยเขาจะได้รับค่าแรง บาทต่อวัน
อย่างไรก็ดี เมือเดินทางมาถึงพรมแดนไทย ซอวินถูกจับให้นงอยู
ั ด่ า้ นท้ายของรถกระบะ ปะปนกับผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารคนอืน
ๆ ในสภาพทีแออัดจนแทบหายใจไม่ออก
ผูล้ กั ลอบนําเข้ามนุษย์ยงั เอาผ้าคลุมมาปิ ดไว้เพือซ่อนพวกเขาตอนทีรถไปถึงด่านตรวจของตํารวจ
คนต่างด้าวอีกคนในรถทุบเขาทีศีรษะ และบอกให้นอนนิง ๆ ตอนทีเขาพยายามขยับตัว
เมือซอวินมาถึงอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง ชายฝังตะวันตกเฉี ยงใต้ของไทย เขาถูกขังรวมกับผูช้ ายคนอืนอีก คน ในตอนเช้า
มีการแยกตัวผูช้ ายออกมาและขายให้กบั นายหน้าหลายคน ซึ งได้ควบคุมตัวลูกเรื อต่างด้าวเหล่านี ไปทํางานทีแพปลาแห่งต่าง ๆ
ในเมือง ซอวินบอกว่าเขาได้ทาํ งานในเรื ออวนลากโดยไม่ได้รับค่าแรงเป็ นเวลาสามเดือน
เขาคิดว่าจะได้เป็ นอิสระเมือเรื อเข้าถึงชายฝัง แต่นายหน้าส่ งคนมารอทีท่าเทียบเรื อและเอาตัวเขาไปขังไว้อีก
คราวนีเป็ นเวลาสามวัน
จากนันนายหน้าของซอวินขายเขาให้กบั เรื อในจังหวัดสงขลา ทางชายฝังตะวันออกเฉี ยงใต้ของไทย
โดยมีเรื อมารับตัวเขาไปทะเลจีนใต้ จากนันก็ถูกบังคับให้ลงเรื ออวนล้อม (เป็ นเรื อทีใช้อวนขนาดใหญ่)
ซึ งทําประมงผิดกฎหมายโดยไปจับปลาทูทีน่านนําอินโดนีเซี ย ซอวินเล่าทังนําตาว่า เขาต้องใช้ชีวิตอยูบ่ นเรื อลํานันทังปี
ไต้ก๋งคนไทยมักจะทุบตีลูกเรื อโดยใช้ท่อนเหล็ก และมีการเอาปื นมาขู่ “ค่าแรง” ของพวกเขาคืออาหารจํานวนน้อย
และไต้ก๋งจะไม่ให้กินข้าว ถ้าเห็นว่าลูกเรื อคนไหนไม่ขยันทํางาน
แรงงานชายบางคนเริ มมีสภาพขาดสารอาหารและเจ็บป่ วยอย่างหนัก มีการติดโรคต่าง ๆ รวมทังโรคหิ ด
ลูกเรื อคนหนึงป่ วยหนักจนไม่สามารถทํางานได้ ซอวินบอกว่าเขายังคงมีสติตอนทีไต้ก๋งจับตัวผูช้ ายคนนีโยนออกไปในทะเล
ทําให้เขาจมนําตาย
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สุ ดท้ายซอวินถูกขายกลางทะเลให้กบั เรื ออวนล้อมของคนไทยอีกลําหนึง
ในตอนนันถือว่าเขาเป็ นลูกเรื อทีมีประสบการณ์ทาํ งานจึงมีมูลค่าสู งขึน ทําให้เขาถูกทําร้ายร่ างกายน้อยกว่าลูกเรื อคนอืน
แต่ลูกเรื อยังคงถูกลงโทษอย่างรุ นแรง อย่างเช่น แรงงานประมงชาวมอญคนหนึ งถูกกล่าวหาว่าทําอวนขาด
“ไต้ก๋งโกรธมากและเริ มทุบตีหวั หน้าคนงานชาวมอญเพือลงโทษเขา จากนันไต้ก๋งก็ผลักหัวหน้าคนงานขึนไปบนดาดฟ้าของเรื อ
บีบคอเขาจนตาย จากนันก็โยนศพลงไปในทะเล ผมรู ้สึกกลัวมาก”
คืนวันหนึ ง ซอวินตัดสิ นใจโดดลงไปในทะเลใกล้ชายฝังประเทศมาเลเซี ย
โชคดีทีเรื ออวนล้อมของคนไทยอีกลําหนึ งแล่นผ่านมาและช่วยนําตัวเขาขึนจากในทะเล และเอาตัวไปซ่อนไว้ในเรื อ
ไม่นานหลังจากนัน เขาได้ขึนฝังมาเลเซี ย นับเป็ นการขึนฝังเป็ นครังแรกในรอบเกือบสองปี
สุ ดท้ายซอวินเดินทางกลับไปบ้านเขาในพม่า ซึ งทําให้เขาต้องสู ญเสี ยรายได้ทีสะสมมาหลายปี
และค่าแรงทีพม่าก็ตาจนไม่
ํ
สามารถเลียงดูครอบครัวได้ เขาจึงเดินทางกลับมาเมืองไทย
คราวนีได้นาํ สมาชิกในครอบครัวมาด้วยหลายคน ซอวินและลูกชายบอกกับฮิวแมนไรท์วอทช์เมือเดือนกันยายน 2559
ทีท่าเทียบเรื อซึ งพลุกพล่านแห่งหนึงในภาคใต้ของไทย ซึ งเป็ นแหล่งทีคนงานต่างด้าวชายมักทํางานในอุตสาหกรรมประมง
แม้วา่ ผูช้ ายเหล่านันอาจไม่ได้เป็ นเหยือการค้ามนุษย์ทุกคนแบบเดียวกับซอวิน
แต่ซอวินก็ได้เห็นพวกเขาเผชิญกับการปฏิบตั ิมิชอบอย่างร้ายแรง ซึ งเป็ นการกระทําของนายหน้า นายจ้าง และตํารวจทีทุจริ ต
ซอวินบอกว่า เขาหวังว่าคนงานต่างด้าวชาวพม่าซึ งทํางานมานานพอสมควรในเมืองไทย
ควรหยุดทําตัวเป็ นนายหน้าและค้ากําไรจากการปฏิบตั ิมิชอบต่อคนพม่าด้วยกันเอง
และหวังว่าอุตสาหกรรมประมงจะยุติการพึงพาความช่วยเหลือจากนายหน้าเถือนทีค้ากําไรจากการปฏิบตั ิมิชอบต่อคนต่างด้าว
รวมทังรัฐบาลไทยจะเริ มรับฟังเสี ยงของหน่วยงานซึ งทําหน้าทีเป็ นปากเสี ยงเพือสิ ทธิของคนงาน
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II. การอพยพของแรงงานในประเทศไทย
มันไม่ใช่ปัญหาแค่บางกรณี แต่เป็ นเกิดขึนข้ามพรมแดน ตอนนีผมรู ้แล้วว่ามีผคู ้ า้ มนุษย์อยูจ่ ริ ง
ไม่ควรมีใครเชือคําพูดของพวกนี ง่าย ๆ
–ซานหลา, ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่า, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559

การอพยพของแรงงานเข้ าสู่ ประเทศไทย
การอพยพของแรงงานข้ามพรมแดนไทยทีมีระยะทางยาว และมีจุดทีหลบหนีขา้ มแดนหลายแห่ง
เกิดขึนพร้อมกับความไม่เสมอภาคทีเพิมขึน การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ ว
และการเปลียนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ วซึ งได้เปลียนโฉมหน้าแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
ในช่วงทศวรรษตังแต่กลางทศวรรษ
จนถึงกลางทศวรรษ
ประเทศไทยมีเศรษฐกิจทีเติบโตเร็ วสุ ดในโลก15
และในช่วงเวลานันได้เปลียนจากประเทศส่ งออกแรงงานสุ ทธิมาเป็ นประเทศนําเข้าแรงงานสุ ทธิ 16
เราไม่ทราบจํานวนทีแท้จริ งของแรงงานข้ามชาติและผูต้ ิดตามทีอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย ซึ งเดินทางมาจากพม่ากัมพูชา และลาว
จากการประมาณเมือปี
คาดว่าคนงานต่างด้าวในประเทศไทย มาจากสามประเทศเพือนบ้านเหล่านี หรื อคิดเป็ นประมาณ 8% ของประชากรในวัยทํางานของไทยซึ งมีอยูก่ ว่า 38 ล้านคน17 ธนาคารโลกรายงานว่าประเทศมีจาํ นวนแรงงานต่างด้าวมากสุ ดในอาเซียน
โดยมีอยู่ . ล้านคนในปี

โดยเป็ นคนงานจากพม่า % ตามมาด้วยลาว % และกัมพูชา %18

จํานวนคนต่างด้าวไม่มีเอกสารถือว่าเยอะกว่าคนต่างด้าวทีมีเอกสารมาก
จากสถิติล่าสุ ดของรัฐบาลไทยเกียวกับการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวคาดว่า ชีว่ามีแรงงานจากพม่า
กัมพูชาและลาวทีขึนทะเบียน ,726, คน ในปี ณ เดือนพฤศจิกายน 19

15 ผาสุก พงษ์ ไพจิตร, “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:
องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ ายถินฐาน, 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, ตุลาคม
,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/28342/9781464811067.pdf?sequence=22&isAllowed=y (เข้ าถึงเมือ 15 ธันวาคม
2560) น. 42
19 กรมการจัดหางาน “สถิติจํานวนคนต่างด้ าวทีได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัวราชอาณาจักร” พฤศจิกายน 2560
https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/alien_th/7052e59ba89b4962a8ef46cb3814050c.pdf (เข้ าถึงเมือ 15 ธันวาคม 2560)
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รู ปแบบการอพยพของแรงงานจากประเทศเพือนบ้านเข้าสู่ ประเทศไทย
ได้รับอิทธิพลจากความต้องการแรงงานราคาถูกในประเทศไทย ภาคการผลิตเพือส่ งออก ภาคเกษตร ก่อสร้าง
และอาหารทะเลของไทยเป็ นแหล่งจ้างงานสําคัญของคนงานไร้ฝีมือจากพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนามเมือเร็ ว ๆ นี
คนต่างด้าวมักเดินทางมาทีประเทศไทย เพือโอกาสการจ้างงานทีดีขึน
แต่การอพยพของพวกเขาเป็ นผลมาจากปัจจัยหลายประการ รวมทังการทีต้องพลัดถินฐาน เนืองจากสงครามและการพัฒนา
การเข้ามาอยูร่ วมกับครอบครัว การเลือกปฏิบตั ิทางสังคม และการปราบปรามทางการเมือง การว่างงาน
การเปลียนแปลงโครงสร้างประชากร และการเวนคืนยึดทีดินและปัญหาการไร้ทีดิน20
สําหรับคนหนุ่มซึ งทํางานในอุตสาหกรรมประมงไทย
ความคาดหวังของครอบครัวของพวกเขามีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจอพยพ21
การอพยพของประชากรจากประเทศเพือนบ้านเข้าสู่ ประเทศไทย ได้รับอิทธิ พลจากความต้องการแรงงานราคาถูกในประเทศ
ภาคการผลิต เกษตรกรรม ก่อสร้าง และแปรรู ปอาหารทะเลเพือส่ งออกของไทย เป็ นทีรองรับแรงงานไร้ฝีมือจํานวนมากจากพม่า
กัมพูชา ลาว และล่าสุ ดคือเวียดนาม ภาคประมงไม่ใช่ภาคเดียวทีมีการแสวงหาประโยชน์อย่างกว้างขวาง
จากการสํารวจในวงกว้างเมือปี
ในบรรดาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเกือบ , คนในประเทศไทยและมาเลเซี ยพบว่า
กว่าครึ งหนึงของแรงงานต่างด้าวในภาคเศรษฐกิจทีแตกต่างกันหกด้าน ต้องเผชิญกับการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิ แรงงาน
โดยเกิดมากสุ ดในภาคประมงและก่อสร้าง กล่าวคือ % ของแรงงานต่างด้าวให้ขอ้ มูลว่าถูกปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิในทีทํางาน22

การกําหนดนโยบายการอพยพของไทย
ข้อกังวลเรื องความมันคงในราชอาณาจักร มักเป็ นประเด็นสําคัญในการกําหนดนโยบายเกียวกับผูเ้ ข้าเมืองในประเทศไทย23
ผูก้ าํ หนดนโยบายโดยเฉพาะสภาความมันคงแห่งชาติ ทหารและตํารวจ ต่างมองว่าแรงงานไร้ฝีมือและคนต่างด้าวจากพม่า
กัมพูชา และลาวเป็ น ‘คนต่างด้าวผิดกฎหมาย’ ซึ งบ่อนทําลายความสงบเรี ยบร้อยในสังคมและความมันคงทางเศรษฐกิจ
เป็ นส่ วนหนึ งของกลุ่มอาชญากร และเป็ นตัวแพร่ เชือ24
20 ยกตัวอย่างเช่น งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า การสูญเสียทีดินในพืนทีต่าง ๆ
ของรัฐกะเหรี ยงกลายเป็ นปั จจัยผลักดันให้ หลายครอบครัวส่งลูกชายและลูกสาวเพือมาหางานทําในประเทศไทย โปรดดู 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 (เข้ าถึงเมือ 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, กุมภาพันธ์ 2553,
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/thailand0210_insert_low.pdf (เข้ าถึงเมือ 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, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557, http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/ReportFile-475.pdf (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
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หัวหน้าฝ่ ายคนหนึงในกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
ทีผ่านมามีการหลังไหลเข้ามาของคนต่างด้าว “ผิดกฎหมาย” จํานวนมาก พวกเขาเข้ามา “ขโมย” งานไปจากคนไทย25
ความรังเกียจต่อเพือนมนุษย์ยงั เห็นได้ชดั เจนในสังคมทัวไป จากการสํารวจความเห็นของ YouGov เมือเดือนตุลาคม
พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากประเทศไทยมีทศั นคติดา้ นลบมากสุ ดต่อคนต่างด้าวในบรรดา ประเทศทีมีการสํารวจความเห็น26
สะท้อนให้เห็นผลกระทบของการรายงานข่าวทีเจือด้วยอคติและมีถอ้ ยคําต่อต้านคนเข้าเมืองซึ งมาจากความเห็นของเจ้าหน้าทีแล
ะผูน้ าํ ความคิดด้านต่าง ๆ ในการสํารวจเมือปี
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่า ประมาณ 80%
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลคนไทยเห็นว่าคนต่างด้าวเป็ นผูอ้ ยูเ่ บืองหลังปัญหาอาชญากรรมจํานวนมาก
และเห็นว่ารัฐบาลควรจํากัดการเข้าเมือง และคนต่างด้าวทีเข้าเมืองโดยไม่ปรกติเหล่านีไม่ควรมีสิทธิในการทํางาน27
ทีน่าเศร้าคือแทบไม่มีการปรับปรุ งใด ๆ เลยนับแต่รองนายกรัฐมนตรี ในขณะนันคือพล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน
ซึ งได้กล่าวในเดือนพฤศจิกายน 2550 ว่า ควรมีการผลักดันผูห้ ญิงต่างด้าวทีตังครรภ์ให้กลับไปคลอดลูกทีบ้านตัวเองในพม่า
กัมพูชา และลาว28 ทังหมดมีเหตุผลทีชัดเจนมาจากเรื องประชากรและลัทธิชาตินิยม
กล่าวคือเป็ นการมองว่าถ้ายอมให้คนต่างด้าวคลอดลูกในไทย จะทําให้พวกเขาอยากเข้ามาตังถินฐานในประเทศ
แนวนโยบายของไทยเกียวกับการบริ หารจัดการการอพยพของแรงงาน
ทําให้คนต่างด้าวเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์มากขึน ผูก้ าํ หนดนโยบายไม่คิดว่า
คนต่างด้าวควรมีบทบาทอย่างจริ งจังในการตัดสิ นใจ หรื อมีส่วนร่ วมในกระบวนการเข้าเมืองในระยะยาวเพือการพึงตนเองได้
ซึ งเป็ นกลไกทีประเทศไทยและประเทศเพือนบ้านต้องพึงพา
ส่ งผลให้เกิดนโยบายทีสร้างผลกระทบในทางตรงข้ามจากสิ งทีผูก้ าํ หนดนโยบายตังใจทํา29
นับแต่เริ มมีความพยายามขึนทะเบียนแรงงานข้ามชาติจากพม่า ลาว และกัมพูชาในประเทศไทยเมือปี
รัฐบาลไทยชุดต่าง ๆ
ยังคงปราบปรามมากขึนต่อการเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ ซึ งเพิมความเสี ยงและทําให้เกิดค่าใช้จ่ายมากขึนต่อผูเ้ ข้าเมือง
แทนทีจะลดจํานวนคนเข้าเมืองและแก้ปัญหาการตังถินฐานอย่างถาวรตามทีผูก้ าํ หนดนโยบายตังใจไว้แต่แรก30
25 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้อํานวยการสํานักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 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/ (เข้ าถึงเมือ ธันวาคม 2559)
27 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, Public attitudes to Migrant Workers: A Four Country Study (กรุ งเทพฯ: ILO, 2556), น. 20
28 Shah Paung, “Pregnant Workers Fear Repatriation from Thailand”, The Irrawaddy, http://www2.irrawaddy.com/article.php?art_id=9422
(เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
29 Stephen Castles, “Why migration policies fail,” Ethnic and Racial Studies, vol. 27 (2), 2547, น. 205-227
30 การเพิมอุปสรรคต่อการเข้ าเมืองยังส่งผลให้ จํานวนคนต่างด้ าวทีเดินทางกลับประเทศของตนเองลดลง
เนืองจากพวกเขามีความประสงค์ทีจะลงหลักปั กฐานในประเทศปลายทางมากขึน เมือมีโอกาสทีจะอพยพเข้ ามาได้ โดยมีค่าใช้ จ่ายน้ อย
เป็ นไปโดยสะดวกและปลอดภัยน้ อยลง โปรดดู Hein de Haas and Simona Vezzoli, “Migration and Development: Lessons from the Mexico-US and
Morocco-EU experiences,” International Migration Institute Working Paper ฉบับที 22, University of Oxford, 2553
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ในบางกรณี การปราบปรามผูเ้ ข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ ทําให้คนต่างด้าวเหล่านีต้องพึงพามากขึนต่อเครื อข่ายลักลอบนําเข้ามนุษย์31
ทําให้พวกเขาเสี ยงภัยมากขึน ต้องพึงพานายหน้ามากขึน และเสี ยงจะตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์มากขึน
การอพยพของแรงงานไร้ฝีมือผ่านช่องทางไม่ปรกติ เป็ นยุทธศาสตร์เพือเอาตัวรอดของครัวเรื อนทียากจนในประเทศต้นทาง
ยกตัวอย่างเช่น การอพยพของชาวกัมพูชาเข้าสู่ ประเทศไทย ส่ วนใหญ่มกั เข้ามาในช่องทางไม่ปรกติ และอาจถือเป็ นการ
“สนับสนุนคนจน” เมือเทียบกับโอกาสต่าง ๆ อย่างเช่นในมาเลเซี ย32 ในระหว่างการสัมภาษณ์
แรงงานต่างด้าวทีไม่สามารถจ่ายค่านายหน้าเป็ นเงินสดได้
บอกว่าพวกเขารู ้สึกเหมือนถูกบังคับให้เป็ นแรงงานขัดหนีในภาคประมงเมือเดินทางมาถึง
โดยต้องทํางานชดใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง แรงงานบางคนให้ขอ้ มูลว่า
ได้ถูกนายหน้าขายให้กบั นายจ้างหรื อตัวแทนของนายจ้าง33
ในเวลาเดียวกัน ความต้องการแรงงานราคาถูกทีมีความเสี ยงในหลายภาคเศรษฐกิจ
ส่ งผลให้มีการกําหนดนโยบายเกียวกับผูเ้ ข้าเมืองทีเต็มไปด้วยความลักลัน
มักสะท้อนให้เห็นการเลียงกฎหมายของกลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ รวมทังกลุ่มผูม้ ีสิทธิเลือกตังและเจ้าหน้าทีสมาคมประมง
ทําให้เกิดการยอมรับหรื อส่ งเสริ มให้มีการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ34
หลังจากการปราบปรามในช่วงแรกต่อคนงานทีไม่มีเอกสาร ในระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 57
โดยมีการจับกุมและส่ งกลับแรงงานต่างด้าวเกือบ 3,000 คนในช่วงเวลาแค่ วันนับแต่ยดึ อํานาจ
รัฐบาลทหารไทยต้องเผชิญกับผลกระทบด้านลบทีไม่พึงประสงค์
เนืองจากแรงงานข้ามชาติหลายหมืนคนถูกนําตัวไปทิงไว้บริ เวณพรมแดนไทย-กัมพูชา
รัฐบาลทหารไทยรับมือกับเหตุการณ์โดยแถลงในทางตรงข้าม ยืนยันว่าทีผ่านมาไม่มีการส่ งกลับคนงาน
และมีการยอมรับความสําคัญของแรงงานข้ามชาติทีมีต่อเศรษฐกิจ ในเวลาเดียวกัน
ยังอํานวยความสะดวกให้คนงานเดินทางกลับจากกัมพูชา “โดยสมัครใจ” ทัง ๆ
ทีก่อนหน้านันได้ออกแถลงการณ์ระบุวา่ คนงานเหล่านีเป็ น “ภัยคุกคาม”35 จนถึงวันที มิถุนายน
มีรายงานว่าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา 226,000 คน ได้หลบหนีหรื อถูกส่ งออกจากประเทศไทยไปแล้ว36
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 โปรดดู ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน อ.รัตภูมิ สงขลา กันยายน
และฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์จอโม
คนงานพม่าในเรื อประมง แสมสาร ชลบุรี มีนาคม
และโปรดดู 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, (เชียงใหม่: Mekong Migration Network, 2557), น. 13-14
36 อ้ างแล้ ว, น. 2
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ผูน้ าํ ธุรกิจได้แก้ปัญหาโดยเน้นให้เห็นความสําคัญของแรงงานข้ามชาติทีมีต่อธุรกิจของตน ช่วงทีวิกฤตเกิดขึนได้ครึ งทาง
ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) อ้างว่าเรื อประมงไทยกว่า %
จําเป็ นต้องจอดทีท่าเทียบเรื อเนืองจากขาดแคลนคนงาน โดยเป็ นผลมาจากการเดินทางกลับของคนงานเหล่านี 37
ผลจากแรงกดดันของนายจ้าง เจ้าของเรื อประมงขนาดใหญ่ และเจ้าของสวนเกษตรในภาคตะวันออกของไทย
รัฐบาลทหารได้ออกคําสังเมือวันที มิถุนายน 2557
ประกาศมาตรการใหม่เพืออํานวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากกัมพูชาเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
รวมทังแรงงานไร้ฝีมือทัวไป38
ในวันที มิถุนายน 2560 รัฐบาลประกาศใช้พระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานคนต่างด้าวฉบับใหม่
ซึ งทําให้เกิดความประหลาดใจทังชุมชนคนงานต่างด้าวและนายจ้างชาวไทย
โดยมีการกําหนดบทลงโทษทีรุ นแรงต่อแรงงานข้ามชาติทีถูกจับกุมขณะไม่มีใบอนุญาตทํางาน บทลงโทษทีรุ นแรงตามมาตรา
ของพระราชกําหนด กําหนดให้จบั กุมแรงงานต่างด้าวทีไม่มีใบอนุญาตทํางาน
ซึ งอาจถูกดําเนินคดีอาญาและจําคุกไม่เกินห้าปี และ/หรื อปรับตังแต่ 2,000-100,000 บาท
ส่ วนนายจ้างซึ งจ้างแรงงานต่างด้าวทีไม่มีใบอนุญาตทํางาน หรื อให้ทาํ งานทีหวงห้าม จะต้องถูกปรับตังแต่ 400,000-800,000
บาทต่อคนงานหนึงคน39 ส่ งผลให้คนงานพม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนามหลายหมืนคน โดยเฉพาะผูไ้ ม่มีเอกสารทีถูกต้อง
ตกใจและเก็บข้าวของหลบหนีไปทีพรมแดนและกลับประเทศของตนเอง40
นายจ้างในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทังภาคประมงและก่อสร้าง แสดงออกทังความโกรธ
ความผิดหวังและความกังวลเกียวกับการกําหนดค่าปรับทีสู งเกินไป และการลดลงของแรงงานอย่างฉับพลัน
ซึ งพวกเขามองว่าเป็ นปัจจัยหลักทีช่วยให้บริ ษทั สามารถแข่งขันได้ในหลายภาคเศรษฐกิจด้วยกัน
ทังคนงานและนายจ้างต่างร้องเรี ยนเกียวกับการทุจริ ตของตํารวจ ซึ งถูกกล่าวหาว่า
รี ดไถเงินจากธุรกิจและคนงานจํานวนมากซึ งไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของพรก.ได้ทนั เวลา41
โดยเฉพาะอย่างยิงสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ได้แสดงความเห็นต่อต้านกฎหมายนีอย่างชัดเจน โดยวิจารณ์วา่
รัฐบาลมีส่วนทําให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีกลับสู่ ประเทศของตนเป็ นจํานวนมาก
37 ASTV Manager Online, “นายกประมงไทย หวัน! ต่างด้ าวเผ่น ทําธุรกิจประมงเจ๊ งทังประเทศ” มิถนุ ายน, 2557,
http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9570000068064
38 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที /
เรื อง
มาตรการชัวคราวในการแก้ ไขปั ญหาแรงงานต่างด้ าวและการค้ ามนุษย์” มิถนุ ายน 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 (เข้ าถึงเมือ 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 (เข้ าถึงเมือ กรกฎาคม 2560)
41 “Police Warned Against Extorting Migrants”, Bangkok Post, กรกฎาคม 2559, http://www.bangkokpost.com/news/general/1279755/policewarned-against-extorting-migrants, (เข้ าถึงเมือ กรกฎาคม 2560)
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รัฐบาลตอบสนองต่อเสี ยงวิพากษ์วจิ ารณ์โดยการชะลอการบังคับใช้ขอ้ บททีสําคัญของกฎหมาย
และสัญญาว่าจะปรับปรุ งแก้ไขเนือหาของกฎหมาย ในวันที กรกฎาคม 2560 นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์
ได้ใช้อาํ นาจเบ็ดเสร็ จของเขาตามมาตรา ของรัฐธรรมนูญชัวคราว พ.ศ. 2557
เพือชะลอการปฏิบตั ิตามหลายมาตราของกฎหมายนี ซึ งเกียวข้องกับการลงโทษคนงานและนายจ้างออกไปจนถึงวันที
มกราคม 42 ในวันที กรกฎาคม สภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติ (สนช.)
ทีได้รับการแต่งตังจากรัฐบาลทหารได้รับรองพระราชกําหนดฉบับนีเป็ นกฎหมายด้วยคะแนนเสี ยง 177 ต่อ
โดยมีผงู ้ ดออกเสี ยง คน43 ส่ งผลให้พรก.นีมีผลบังคับใช้ทุกมาตราภายหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ยกเว้นมาตราทีถูกชะลอการบังคับใช้ตามคําสังของมาตรา
ตามคําสังคสช.ที / หน่วยงานร่ วมของกระทรวงต่าง ๆ ซึ งมีกระทรวงแรงงานเป็ นประธาน
จะปรับปรุ งเนือหาของกฎหมายในส่ วนทีถูกชะลอการบังคับใช้ รวมทังเนือหาเพิมเติม
ตัวแทนของหน่วยงานภาคประชาสังคมกังวลเกียวกับสิ ทธิของแรงงานต่างด้าว รวมทังฮิวแมนไรท์วอทช์
หน่วยงานสหประชาชาติ และนักการทูต ได้ถูกเรี ยกเพือขอคําปรึ กษาเป็ นระยะ ๆ ในกระบวนการนี44 ในวันที ธันวาคม
คณะรัฐมนตรี ไทยมีมติให้ชะลอการบังคับใช้ขอ้ 101, 102, 119 และ122 ของพระราชกําหนดต่อไป
และให้มีเวลามากขึนเพือการปฏิรูปกฎหมาย โดยกําหนดเส้นตายของการบังคับใช้พระราชกําหนดใหม่เป็ นวันที มิถุนายน
ทังนีเพือให้สามารถจัดทําและผ่านข้อบทแก้ไขทีจําเป็ นสําหรับพระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว45
เนือหาส่ วนอืนของกฎหมายสะท้อนให้เห็นอิทธิ พลของประเด็นความมันคงในราชอาณาจักรทีมีต่อการบริ หารจัดการผูเ้ ข้าเมือง
โดยเฉพาะอย่างยิงมาตรา ทีระบุวา่ “เพือประโยชน์ในการรักษาความมันคงแห่งราชอาณาจักรและความปลอดภัยสาธารณะ
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจประกาศกําหนดเขตทีพักอาศัยสําหรับผูร้ ับอนุญาตใ
ห้ทาํ งาน เฉพาะจําพวกใดหรื อท้องทีใดก็ได้”46 รัฐมนตรี มหาดไทยซึ งมีอาํ นาจเช่นนี สามารถตัดสิ นใจได้วา่
จะกําหนดพืนทีอยูอ่ าศัยและพืนทีทํางานของแรงงานข้ามชาติระหว่างอยูใ่ นประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดี
ในทีประชุมร่ วมของหลายหน่วยงานเพือแก้ไขกฎหมาย ทางคณะกรรมการกฤษฎีกาแสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อ โดยระบุวา่
42 พระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานคนต่างด้ าว พ.ศ. 2560 มาตรา 101, 102, 103 และ 104
43 ฮิวแมนไรท์วอทช์ “ประเทศไทย: คนงานต่างด้ าว 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 (เข้ าถึงเมือ กรกฎาคม
2560)
44 เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารื อว่าด้ วยร่ างพระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้ าว ธันวาคม
(13:00-16:30 น.)
ห้ องประชุมเทียน อาชากุล กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (สําเนาอยู่กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์) นอกจากนี
ฮิวแมนไรท์วอทช์ยงั ได้ สนทนากับเจ้ าหน้ าทีระดับสูงของสํานักนายกรัฐมนตรี ทีกรุงเทพฯ เมือวันที กรกฎาคม
และ ธันวาคม
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ เกียวกับ “คําสังคสช.ที 33/2560 วันที 4
45 จดหมายลงวันที 28 ธันวาคม 2560 จากนายจริ นทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานถึงผู้บญ
กรกฎาคม 2560 ว่าด้ วยมาตรการชัวคราวเพือแก้ ไขข้ อขัดข้ องในการบริ การจัดการการทํางานของคนต่างด้ าว”
46 แปลอย่างไม่เป็ นทางการโดย ฮิวแมนไรท์วอทช์, พระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานคนต่างด้ าว มาตรา 15 สําเนาอยู่ทีฮิวแมนไรท์วอทช์
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เป็ นการละเมิดสิ ทธิแรงงานต่างด้าว และทางคณะกรรมการกฤษฎีกามีขอ้ เสนอแนะให้ตดั ข้อ
ออกไปจากกฎหมายซึ งได้รับความสนับสนุนจากทีประชุมร่ วมของหลายฝ่ าย47

การขึนทะเบียนแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทย
ประเทศไทยไม่มีกรอบนโยบายระดับชาติในระยะยาวทีเป็ นเอกภาพ เกียวกับการอพยพของแรงงาน
ทําให้เพิมความเสี ยงทีจะเกิดแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
เนืองจากไม่มีช่องทางเข้าสู่ ประเทศซึ งมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมและถูกกฎหมายอย่างชัดเจน
คนต่างด้าวจึงเลือกเดินทางทีเสี ยงภัยมากกว่า และต้องพึงพานายหน้าซึ งอาจเกียวข้องกับเครื อข่ายผูค้ า้ มนุษย์
สําหรับแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทีไม่มีเอกสารและไม่ได้ขึนทะเบียน การขาดนโยบายการอพยพของแรงงานไทย
ส่ งผลให้เกิดความเสี ยงต่อการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์มากขึน
นับแต่มีมติคณะรัฐมนตรี ครังแรกเกียวกับการอพยพของแรงงานไร้ฝีมือเมือปี
รัฐบาลทีผ่าน ๆ
มาได้ปฏิบตั ิตามนโยบายทีมีลกั ษณะผ่อนปรนและให้มีการขึนทะเบียนเป็ นช่วง ๆ
โดยอนุญาตให้คนงานต่างด้าวทีเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติทาํ งานชัวคราว โดยรอการส่ งกลับหรื อรอการขึนทะเบียนโดยสมบูรณ์
ช่วงต้นทศวรรษ
ประเทศไทยได้นาํ นโยบายระดับชาติฉบับแรกมาใช้
เปิ ดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสามารถเข้าเมืองอย่างถูกกฎหมาย เมือมีการลงนามบันทึกความเข้าใจแบบทวิภาคี (MOU)
เพือความร่ วมมือด้านแรงงานกับประเทศพม่า กัมพูชา และลาว จนถึงปลายทศวรรษ
แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือสามารถเข้าเมืองได้สามช่องทางเพือทํางานชัวคราวในประเทศไทย48
ช่องทางแรกคือการจดทะเบียนกับรัฐบาลไทยเพือขอใบอนุญาตทํางาน โดยเป็ นการอนุญาตแบบชัวคราวเพือรอการส่ งกลับ
จากนันมีการขยายระยะเวลาออกไป ช่องทางทีสอง คือการเข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สัญชาติกบั เจ้าหน้าทีในประเทศของตนเอง
ทังนีเพือขอหนังสื อเดินทางชัวคราวหรื อหนังสื อสําคัญประจําตัว (CI) จากนันจึงเข้าสู่ กระบวนการขึนทะเบียน49 ช่องทางทีสาม
47 เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารื อว่าด้ วยร่ างพระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้ าว 6 ธันวาคม 2560 (13:00-16:30 น.)
ห้ องประชุมเทียน อัชกุล กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน (สําเนาอยู่กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์)
และการนําเสนอของตัวแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในทีประชุม ซึงเจ้ าหน้ าทีของฮิวแมนไรท์วอทช์คนหนึงได้ เข้ าร่วม
48 ในทางปฏิบตั ิแล้ ว ช่องทางเข้ าเมืองอย่างเป็ นทางการสําหรับแรงงานต่างด้ าวไร้ ฝีมือเต็มไปด้ วยความไม่แน่นอน และขาดประสิทธิภาพตังแต่เบืองต้ น
มีการวิจารณ์ว่าทีผ่านมามีการสือสารและประชาสัมพันธ์อย่างไม่มีประสิทธิภาพเกียวกับระเบียบและขันตอนการสมัครทีจัดทําขึนโดยกรมการจัดหางาน
(กระทรวงแรงงาน) และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจากภายในหน่วยงาน และคณะรัฐมนตรี ในบรรดาชุมชนแรงงานต่างด้ าว
รวมทังมีการวิจารณ์วา่ เป็ นขันตอนทีสินเปลืองเวลา ซับซ้ อนตามแบบราชการและมีราคาแพง
กระบวนการขึนทะเบียนทีซับซ้ อนและขาดการประชาสัมพันธ์เช่นนีเปิ ดโอกาสให้ เจ้ าหน้ าทีทีทุจริ ตทังในประเทศไทยและประเทศต้ นทาง
และหน่วยงานเถือนอย่างเช่น นายหน้ าและสํานักงานจัดหางาน สามารถเรี ยกเก็บเงินใต้ โต๊ ะและแสวงหาประโยชน์จากความเสียงของแรงงานต่างด้ าวได้
49 กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติของไทย ซึงเป็ นความพยายามทีจะจัดระเบียบแรงงานต่างด้ าวจํานวนมาก ยังขาดความเป็ นเอกภาพและความต่อเนือง
ั ชาติ
ตามกระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติซงกํ
ึ าหนดให้ พลเมืองสัญชาติกมั พูชา พม่า และลาวทีทํางานอยู่ในประเทศไทยเข้ าสู่การพิสจู น์สญ
ระหว่างทีอยู่ในประเทศไทยโดยเจ้ าหน้ าทีผู้พิสจู น์เดินทางมาจากประเทศของตนเอง และขอรับหนังสือเดินทางจากรัฐบาลของประเทศตนเอง
เป็ นกระบวนการทีไม่สามารถจัดทําได้ ตามทีกําหนดและมีการขยายเวลาหลายครัง นับแต่วนั สินสุดโครงการครังแรกเมือเดือนกุมภาพันธ์
ความล้ มเหลวเหล่านีเป็ นผลมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน รวมทังความอ่อนแอของระบบกํากับดูแลของไทย ข้ อพิพาทระหว่างประเทศไทยกับพม่า
และความล้ มเหลวของรัฐบาลพม่า กัมพูชา และลาวในการเดินทางมาตรวจพิสจู น์สญ
ั ชาติในภาคสนาม และออกหนังสือเดินทางให้ กบั แรงงานข้ ามชาติทนั เวลา

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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คือการเข้าสู่ กระบวนการ MOU
จากนันให้เดินทางผ่านช่องทางเข้าเมืองอย่างเป็ นทางการผ่านการประสานงานของหน่วยงานจัดหาแรงงานในประเทศต้นทาง
ซึ งร่ วมมือกับกรมการจัดหางานและนายจ้างชาวไทย
อย่างไรก็ดี เนืองจากมีการเก็บค่าใช้จ่ายจํานวนมากโดยหน่วยงานจัดหางาน ทังในพม่า กัมพูชา และลาว
ส่ งผลให้มีผเู ้ ลือกเข้าเมืองผ่านช่องทางอย่างเป็ นทางการนีไม่มากนัก ในปี
มีคนงานต่างด้าวทีเข้าสู่ ประเทศไทยโดยผ่านกระบวนการ MOU เพียง 5%50 ในปี 2559
จากการสํารวจขององค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน (IOM) ในบรรดาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
คนในประเทศไทย พบว่า 80% ของพวกเขาเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ51
จากการสํารวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน
ในบรรดาคนต่างด้าวกว่า , คนทีอพยพจากพม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนามเพือมาหางานทีใช้ทกั ษะตําในเมืองไทยเมือปี
พบว่า การเข้ามาผ่านช่องทางไม่ปรกติทาํ ได้รวดเร็ วกว่าสองถึงสามเท่าและถูกกว่าช่องทางปรกติกว่าสองเท่า52
ในเดือนมิถุนายน 57 คสช. ได้ออก “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที 70/2557
เรื องมาตรการชัวคราวในการแก้ไขปั ญหาแรงงานต่างด้าว (ทักษะตํา) และการค้ามนุษย์” ที 70/2557”53 ส่ งผลให้มีการออก
“บัตรชมพู” ซึ งเป็ นบัตรประจําตัวคนซึ งไม่มีสัญชาติไทยให้กบั แรงงานต่างด้าวกว่า 1.5 ล้านคน และผูต้ ิดตาม 92,000
คนจากกัมพูชา (45%) พม่า (41%) และลาว (14%)54
คนต่างด้าวซึ งถือบัตรชมพูไม่สามารถเดินทางออกนอกจังหวัดทีขึนทะเบียนเป็ นเวลาเกินเจ็ดวันได้
ยกเว้นได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากเจ้าหน้าทีของรัฐในท้องถิน และถูกกีดกันจากกลไกคุม้ ครองทางสังคมบางประการ
รวมทังกองทุนเงินทดแทน
มาตรการนีเดิมกําหนดให้เป็ นมาตรการชัวคราว เพือขยายเวลาของกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและการจัดระเบียบ
แต่จนถึงเดือนมีนาคม 2558 เนืองจากรัฐบาลพม่าและกัมพูชาได้ออกหนังสื อเดินทางและหนังสื อสําคัญประจําตัวไม่มากนัก
และมีผตู ้ กค้างอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ส่ งผลให้คนงานไม่อยากเข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สญ
ั ชาติ
รัฐบาลไทยจึงถูกบีบให้ตอ้ งต่ออายุบตั รชมพูออกไปจากเดือนตุลาคม
จนถึงกลางปี
50 Claudia Natali และคณะ, “International migration policy in Thailand” Thailand Migration Report 2557, (กรุ งเทพฯ: 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 (เข้ าถึงเมือ 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 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), “ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที /
เรื องมาตรการชัวคราวในการแก้ ไขปั ญหาแรงงานต่างด้ าวและการค้ ามนุษย์” คสช. มิถนุ ายน 2557
54 สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว, ประเทศไทย, สถิติจํานวนคนต่างด้ าวทีได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัวราชอาณาจักร ตุลาคม
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นับแต่นนมายั
ั งมีต่ออายุบตั รชมพูเพิมขึนอีกหลายครัง ในปัจจุบนั สํานักบริ หารแรงงานต่างด้าว และกรมการจัดหางานระบุวา่
แรงงานต่างด้าวภาคประมงจากพม่าและกัมพูชาต้องผ่านการพิสูจน์สัญชาติก่อนบัตรชมพูของตนจะหมดอายุ55
ดังทีผูส้ ังเกตการณ์จาํ นวนมากคาดการณ์
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทีดําเนินการโดยประเทศกัมพูชาและพม่าเป็ นไปอย่างเชืองช้า จนกระทังวันที ธันวาคม
คณะรัฐมนตรี มีมติให้ต่ออายุบตั รชมพูออกไปอีกหกเดือนจนถึงวันที มิถุนายน 56
ในวันที กุมภาพันธ์ 2559
รัฐบาลได้กาํ หนดนโยบายลดการจัดระเบียบซึ งทําให้เกิดความเสี ยงด้านสถานะตามกฎหมายของแรงงานจํานวนมาก
โดยมีการยกเลิกหนังสื อเดินทางชัวคราวและการออกวีซ่าซึ งกําหนดหมดอายุก่อนเดือนมีนาคม
ซึ งเป็ นการบังคับให้แรงงานต่างด้าวทีมีเอกสารเหล่านีและผูท้ ีอยูร่ ะหว่างขันตอนการพิสูจน์สัญชาติ
ต้องกลับเข้าสู่ ระบบบัตรชมพูทีมีการจํากัดสิ ทธิมากกว่า57
ทังยังห้ามแรงงานต่างด้าวทีเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติรายใหม่ขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพู

55 กรมการจัดหางาน, “คนต่างด้ าวทีมีบตั รชมพู ประเภททัวไป (บัตรหมดอายุวนั ที 31 มี.ค. 61) กลุ่มประมง และแปรรูปสัตว์นํา (บัตรหมดอายุวนั ที 30 พ.ย. 60)
ต้ องทําอย่างไร?”, https://www.doe.go.th/prd/alien/faq/param/site/152/cat/25/sub/24/pull/detail/view/faq-detail/object_id/195, (เข้ าถึงเมือ ธันวาคม
2560)
ั ชาการตํารวจแห่งชาติ เกียวกับ “คําสังคสช.ที 33/2560 วันที 4
56 จดหมายลงวันที 28 ธันวาคม 2560 จากนายจริ นทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงานถึงผู้บญ
กรกฎาคม 2560 ว่าด้ วยมาตรการชัวคราวเพือแก้ ไขข้ อขัดข้ องในการบริ การจัดการการทํางานของคนต่างด้ าว”
57 มติคณะรัฐมนตรี เมือวันที กุมภาพันธ์
เรื อง การบริ หารจัดการแรงงานต่างด้ าว

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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III. กระบวนการจัดหางานในอุตสาหกรรมประมง
คนนําทางของเรา [ผ่านป่ า] เป็ นส่ วนหนึงของขบวนการนี คนขับรถกระบะและไต้ก๋งผลัดเวรกันควบคุมตัวเราไว้
ทําให้เราไม่สามารถหลบหนีได้ พวกเขามีปืน
–เยซาร์นีตุน, ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่า, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2560

ความต้ องการแรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประมง
ในช่วงสามทศวรรษทีผ่านมา ผลจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในประเทศไทย ทําให้เกิดโอกาสในการจ้างงานใหม่ ๆ
คนไทยมักหลีกเลียงทีจะทํางานประมง โดยถือว่าเป็ นงานทีอันตรายและสกปรก ได้ค่าแรงตํา และมีภาพลักษณ์ทางสังคมไม่ดี58
ในขณะทีประชากรไทยสู งวัยมากขึน ทําให้มีคนไทยอายุระหว่าง - ปี เข้าทํางานน้อยลง 400,000 คนในแต่ละปี 59
แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือนบ้านทีพัฒนาน้อยกว่า อย่างเช่น พม่า กัมพูชา และลาว ซึ งมีประชากรอายุนอ้ ย
จึงสามารถอุดช่องว่างตลาดแรงงานในไทยได้
ในปี
กรมประมงให้ขอ้ มูลว่า 82% ของแรงงานประมงในไทยจํานวน 172,430 คนเป็ นแรงงานข้ามชาติ60
ในเดือนพฤษภาคม
กรมการจัดหางานระบุวา่ มีแรงงานขึนทะเบียนในภาคประมง 49,138 คน แยกออกเป็ นผูถ้ ือบัตรชมพู
33,851 คน และอีก 13,856 คนทีผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้ว มีเพียง , คนทีเข้ามาทํางานโดยผ่านกระบวนการ
MOU61 ภายหลังการเปิ ดให้มีการลงทะเบียนเพิมเติมระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิ งหาคม
จํานวนแรงงานประมงขึนทะเบียนจากกัมพูชา ลาว และพม่าเพิมขึนอีก 10,605 คน62

58 องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ ายถินฐาน (IOM), “การค้ ามนุษย์ตอ่ แรงงานประมงชายในประเทศไทย,” มกราคม 2554
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/thailand/Trafficking-of-Fishermen-Thailand.pdf (เข้ าถึงเมือ
กุมภาพันธ์ 2560)
59Jerrold W. Huguet, “Thailand and Migration Profile, “Thailand Migration Report 2557, (กรุ งเทพฯ: United Nations Thematic Working Group on
Migration in Thailand, 2557), น. 4
60 กรมประมง, แผนการบริ หารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติ ดา้ นการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558-2562, (กรุงเทพฯ:
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2558), น. 10
61 สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว สมาคมประมงแห่งประเทศไทยยืนข้ อเสนอกระทรวงแรงงาน แก้ ปัญหาขาดแคลนแรงงานประมงกว่า 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, (เข้ าถึงเมือ กรกฎาคม
)
62 กรมการจัดหางาน ตัวเลชในตาราง “Number of Remaining Registered Fishing and SFP Migrant Workers from Cambodia, Lao PDR and Myanmar
in Thailand” ได้ รับจากแหล่งข่าวทีปกปิ ดตัวตน สําเนาอยู่ทีฮิวแมนไรท์วอทช์ เมือจําแนกตามสัญชาติพบว่า แรงงาน 52,554 คนในภาคประมงมาจากพม่า
29,545 คนมาจากกัมพูชา และ 2,260 คนมาจากลาว ตัวเลขนีรวมถึงแรงงานประมงทีเข้ ามาตามกระบวนการ MOU และผู้ถือบัตรชมพู
หรื อผู้ทีเข้ ามาโดยใช้ บตั รผ่านแดนชัวคราว
25
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แรงงานข้ามชาติทีไร้ฝีมือ แรงงานทีได้ค่าแรงตําและมีอายุนอ้ ย ทังทีเข้าเมืองอย่างปรกติและไม่ปรกติ
เป็ นปัจจัยสําคัญช่วยให้อุตสาหกรรมส่ งออกทีสําคัญของไทยรวมทังภาคประมง สามารถแข่งขันได้มาเป็ นเวลานาน63
หลักฐานต่าง ๆ ชีว่า แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือเป็ นปัจจัยกระตุน้ ให้บริ ษทั ต่าง ๆ
ไม่ยอมเปลียนผ่านไปสู่ รูปแบบการผลิตทีเน้นเทคโนโลยีมากขึน64 ซึ งเป็ นแนวโน้มทีเห็นได้ชดั ในอุตสาหกรรมประมงไทย
ซึ งผูป้ ระกอบการมักจะไม่ลงทุนพัฒนาฝูงเรื อโดยใช้เทคโนโลยีทีช่วยประหยัดแรงงาน และเพิมประสิ ทธิผลและผลผลิต65
การทีไม่ลงทุนในรู ปแบบธุรกิจทีให้ผลิตภาพของแรงงานเพิมขึน และทําให้พึงพากับแรงงานราคาถูกน้อยลง
ทําให้อุตสาหกรรมประมงขาดความยังยืน และมีผลผลิตลดลงในช่วงครึ งศตวรรษทีผ่านมา66
ผลิตภาพทีตําของบริ ษทั ประมงหลายแห่งในไทย ส่ งผลในเชิงการกดค่าแรง ทําให้มีแรงจูงใจกับคนงานน้อยลง
และทําให้เกิดความต้องการแรงงานราคาถูกเพิมขึนอย่างมาก เจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง
และผูแ้ ทนสมาคมประมงจังหวัดทุกคนทีให้สัมภาษณ์บอกกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เกิดการขาดแคลนคนงานในภาคประมง
ในช่วงหลายปี ทีผ่านมา ปัญหาการขาดแคลนแรงงานยิงเลวร้ายลงอย่างต่อเนือง เนืองจากคนงานต่างด้าวไม่สนใจทําประมง
แต่หนั ไปสนใจงานบนฝังทีมีรายได้มากกว่า (เช่น งานก่อสร้าง)
ซึ งจากการคาดการณ์ล่าสุ ดของอุตสาหกรรมประมงเชือว่ามีการขาดแคลนแรงงานถึง 74,000 คน67
งานวิจยั เกียวกับอุตสาหกรรมประมงไทย ต่างชีให้เห็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานทีเกิดขึนอย่างเรื อรัง
ซึ งมีส่วนเกียวข้องกับการทํางานประมงทีมีความน่าสนใจน้อยลง โดยเฉพาะปัญหาค่าแรงตํา ชัวโมงการทํางานยาวนาน
และสภาพการทํางานทีเสี ยงอันตรายและยากลําบาก ทําให้เกิดความเสี ยงทีจะตกเป็ นแรงงานบังคับในภาคประมงเพิมขึน68
คนต่างด้าวเริ มคุน้ เคยกับความเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือการแสวงหาประโยชน์ในการทํางานประมงมากขึน
ทังนีเป็ นผลมาจากการรณรงค์ของกลุ่มประชาสังคม การรายงานข่าวอย่างกว้างขวางในภาษาพม่าและเขมร
ไปจนถึงความสามารถในการสื อสารทีสะดวกมากขึนและมีค่าใช้จ่ายน้อยลง โดยผ่านการส่ งข้อความทางแอป สมาร์ทโฟน
และการเชือมโยงทางอินเตอร์เน็ต
63 Elaine Pearson, The Mekong Challenge—Underpaid, Overworked and Overlooked: The realities of young migrant workers in Thailand (vol.
1), (กรุ งเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2549), น.88
64 Uri Dadush, The Effect of Low-Skilled Labor Migration on the Host Economy (วอชิงตัน 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 (เข้ าถึงเมือ
ธันวาคม 2559)
65 การลงทุนในอุปกรณ์ทําประมงทีทันสมัย อาจส่งผลกระทบในเชิงบวก โดยแรงงานประมงชาวพม่าคนหนึงอธิบายกับฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า ในปี
ทางบริ ษัททีเขาทํางานด้ วยได้ ตดั สินใจติดตังอุปกรณ์ทีเป็ นกลไกในการวางและลากทีดักปูบนเรื อ การเปลียนแปลงเช่นนี
ซึงทําให้ สามารถวางกับดักได้ มากขึนและมีต้นทุนประมาณ 3,000-6,000 บาทต่อคืน และค่าแรงได้ เพิมขึนเป็ นสองเท่าตามสัดส่วนของปริ มาณสัตว์นําทีจับได้
แม้ ว่าจะทําให้ เวลาพักมีน้อยลงก็ตาม โปรดดู ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ อ่องโซ อ.ดอนสัก, จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 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-ofmigrant-squeeze/1293855, (เข้ าถึงเมือ สิงหาคม 2560)
68 สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุ งเทพฯ:
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2556), น. 29
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ส่ งผลให้นบั แต่ปี 2557 รัฐบาลและภาคเอกชนได้เสนอแนวคิดหลายประการ เพือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
รวมทังการจัดให้นกั โทษชันดีไปทํางานในเรื อประมง69
และยังมีความร่ วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนเพือกระตุน้ ให้คนไทยสนใจงานประมง70
ระหว่างปี 2558-2559 เรื อประมงหลายพันลําต้องหยุดทํางาน
โดยเป็ นผลมาจากการทีรัฐบาลไทยได้รับแจกใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยุโรป
ซึ งทําให้มีแนวโน้มว่าภาคส่ งออกของไทยจะถูกแทรกแซง และอาจมีการห้ามนําเข้าอาหารทะเลในตลาดของสหภาพยุโรป
โดยเป็ นผลมาจากการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU)71 เพือรักษาแรงงานต่างด้าวภาคประมง
60,000 คน ซึ งได้รับผลกระทบจากการหยุดออกเรื อให้อยูใ่ นไทยต่อไป ในเดือนกรกฎาคม 2558
กระทรวงแรงงานจึงอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนทํางานในเรื อประมงมากกว่าหนึงลํา72
ในปี 2559 เจ้าหน้าทีอาวุโสระดับจังหวัดซึ งเป็ นส่ วนหนึงของทีมสหวิชาชีพทีทําหน้าทีตรวจเรื อ อธิบายกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
แรงงานต่างด้าวภาคประมงซึ งไม่ทราบข้อห้ามในการจ้างงานของตน ได้ละทิงเรื อประมง เพือไปหางานทําในชายฝัง
รวมทังการทํางานก่อสร้าง แม้วา่ การทําเช่นนันจะทําให้แรงงานต่างด้าวทีไม่มีเอกสารเสี ยงจะถูกจับกุมและส่ งกลับ73
เจ้าของเรื อและหน่วยงานภาคประชาสังคมให้ความเห็นในทํานองเดียวกันว่า
มีการเคลือนย้ายของแรงงานจากอุตสาหกรรมประมงเข้าสู่ ชายฝัง ซึ งเกิดขึนโดยไม่ถูกกฎหมาย
ตัวแทนอุตสาหกรรมทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ ต่างเน้นถึงปัญหาทีพวกเขาต้องเผชิญ
อันเป็ นผลมาจากการแก้ปัญหาของรัฐบาลไทยทีถูกคุกคามจากการแทรกแซงของสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ
เจ้าของเรื อซึ งให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า การปฏิรูปการกํากับดูแลทีเกิดขึนตังแต่ช่วงกลางปี
ส่ งผลกระทบด้านลบทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจของตน74
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 (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
70 รุ่งนภา สงวนสมบัติ, “จ.สมุทรสงคราม นําร่องส่งเสริ มแรงงานไทยเข้ าสูภ่ าคประมงแก้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต” สํานักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย, ธันวาคม 2558
71 ระบบการแจกบัตรของสหภาพยุโรปเป็ นกระบวนการทีสหภาพยุโรปจะทําการประเมินและตัดสินประเทศภายนอกเป็ นช่วง ๆ
ว่าได้ มีการดําเนินงานอย่างเพียงพอเพือยุติการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ การควบคุมหรื อไม่ ซึงถ้ าทําได้ ก็จะได้ รับ “บัตรเขียว”
และทําให้ มีการยุติการแทรกแซงทางการค้ า หรื อถ้ าทําไม่ได้ ก็จะได้ รับแจก “ใบแดง” ซึงจะนําไปสูก่ ารแทรกแซงทางการค้ า โปรดดู Council Regulation (EC) No
1005/2008, กันยายน
, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:286:0001:0032:EN:PDF (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์
2560)
72 นภาเพ็ญ ศุภโกศล “รมว.แรงงาน ยืนยันยังไม่มีแนวคิดขยายเวลาจดทะเบียนแรงงานต่างด้ าวประมง เน้ นนําเข้ าอย่างถูกกฎหมาย” สํานักข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ ประเทศไทย, กรกฎาคม 2558
73 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ชู ่วยหัวหน้ าศูนย์ควบคุมการแจ้ งเข้ า-ออกเรื อประมงจังหวัด, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
74 เจ้ าของเรื อมักอ้ างว่ามีคา่ ใช้ จ่ายเพิมขึนเนืองจากต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมาย (อย่างเช่น
ค่าติดตังอุปกรณ์เพือติดตามเรื อและค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงานเนืองจากต้ องเปลียนเครื องมือประมงทีผิดกฎหมาย) รวมทังการสูญเสียรายได้ เช่น
การทีต้ องหยุดออกเรื อชัวคราว หรื อการเปลียนแปลงระบบการจัดสรรสิทธิการทําประมง ต้ นทุนใหม่ ๆ ยังเกิดขึนโดยตรงเนืองจากการเปลียนแปลงวิธีการจ้ างงาน
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การจัดหางานในอุตสาหกรรมประมง
เนืองจากไม่มีระบบการเข้าเมืองตามปรกติทีตรงไปตรงมา และมีค่าใช้จ่ายเหมาะสมสําหรับคนงาน
เป็ นเหตุให้แรงงานต่างด้าวส่ วนใหญ่ไม่มีทางเลือก นอกจากจะต้องขอความช่วยเหลือจากนายหน้าและผูล้ กั ลอบนําเข้ามนุษย์
แรงงานข้ามชาติเกือบทังหมดในภาคประมงของไทย แรงงานต่างด้าวจากกัมพูชา พม่า
และลาวส่ วนใหญ่ทีอพยพเข้าสู่ ประเทศไทย มักจะมาทํางานอย่างไม่ปรกติ75
การขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาลทหารเมือปี
ส่ งผลให้แรงงานประมงต่างด้าวซึ งเดิมส่ วนใหญ่ไม่มีเอกสาร76 ได้รับแจกบัตรชมพู ในระหว่างการสัมภาษณ์
แรงงานประมงส่ วนใหญ่ทีมาถึงเมืองไทยก่อนและหลังปี
บอกว่าเข้าเมืองโดยใช้ช่องทางไม่ปรกติ
บางครังต้องผ่านนายหน้าหลายคน และผ่านการจัดหางานอย่างไม่เป็ นทางการเพือเข้าสู่ ภาคประมง
นายหน้าแรงงานในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง ทําหน้าทีในการจัดหางานแทนนายจ้าง ไต้ก๋ง หรื อหัวหน้าคนงาน
โดยในการจัดหางานมักเกียวข้องกับนายหน้าหลายคน ส่ วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย คนเหล่านีเชียวชาญในการหาคนงาน
จัดทําเอกสาร ส่ งตัวบุคคลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ และส่ งตัวให้กบั นายจ้าง77
การเข้าเมืองโดยผ่านความช่วยเหลือของนายหน้าทําให้เกิดความเสี ยงอย่างมาก
งานวิจยั เกียวกับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทีเดินทางเข้าประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติ
ชีว่าการแสวงหาประโยชน์ดา้ นแรงงานหรื อการค้ามนุษย์จะเพิมขึน 1.5-1.7
เท่าสําหรับนายหน้าแต่ละคนทีเกียวข้องกับการเดินทางไปและข้ามพรมแดนไทย78
นายหน้าหลายคนไม่มีคุณธรรมและมุ่งเอาเปรี ยบคนงาน
แต่อีกหลายคนก็ทาํ หน้าทีให้บริ การกับคนต่างด้าวเนืองจากไม่มีทางเลือกทีเป็ นไปได้อย่างอืน79
แต่ไม่วา่ จะเป็ นการเข้าเมืองอย่างไม่เป็ นทางการ และการเข้าเมืองทีปราศจากการกํากับดูแลอย่างเป็ นทางการ
หรื อการขึนทะเบียนล้วนทําให้เกิดความเสี ยงต่อแรงงานต่างด้าว
ยกตัวอย่างเช่น เจ้ าของเรื อให้ ข้อมูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ มีค่าใช้ จ่ายเพิมขึนเนืองจากการจัดเตรี ยมและปรับปรุงข้ อมูลในเอกสารให้ ทนั สมัย
ทังนีเพือให้ คนงานแต่ละคนสามารถผ่านจุดตรวจการแจ้ งเข้ า-ออกเรื อประมงได้
75 See: Harkins et al, Risks and rewards: Outcomes of Labor Migration in South-East Asia, (Bangkok: ILO and IOM, 2017), p. 34.
76 สุภางค์ จันทวานิชและคณะ, 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:
ศูนย์วิจยั การย้ ายถินแห่งเอเชีย, 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 แรงงานต่างด้ าวภาคประมงบางคนทีให้ สมั ภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า พวกเขาเชือใจนายหน้ าทีใช้ งาน และพอใจกับคุณภาพของบริ การและค่าใช้ จ่าย
ยกตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื อประมงอวนล้ อมและอวนลาก, อ.ปากนํา ชุมพร, กันยายน 2559
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เครื อข่ายของนายหน้าซึ งลักลอบนําเข้าและค้ามนุษย์ต่อคนต่างด้าวเพือนําตัวพวกเขาเข้าสู่ ประเทศไทย
มักมีลกั ษณะยืดหยุน่ และไม่มีการประสานงานจากส่ วนกลาง ด้วยเหตุดงั กล่าว
การเข้ามาของกลุ่มอาชญากรทีมีการจัดตังและมีโครงสร้างระดับสู งจึงจํากัดอยูเ่ ฉพาะหน้าทีบางประการ ยกตัวอย่างเช่น
“คนดูตน้ ทาง”80 ซึ งทําหน้าทีประจําอยูต่ ามด่านพรมแดนใหญ่ ๆ และจะคอยสร้างความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าทีทีทุจริ ต
เพืออํานวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเมืองของกลุ่มผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารกลุ่มใหญ่ทีเดินทางมาพร้อมกับนายหน้าทีแตกต่
างกัน81
ในบรรดาคนงานทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า พวกเขารู ้จกั อุตสาหกรรมประมงจากคําแนะนําของเพือน ญาติ
หรื อคนคุน้ เคยในชุมชนของตน ตามพืนทีชายแดน หรื อระหว่างทํางานในอุตสาหกรรมอืน ๆ ในประเทศไทย อย่างเช่น
การก่อสร้าง เกษตรกรรมหรื อการผลิต โดยมักเป็ นการแนะนําให้ทาํ กับบางบริ ษทั อย่างชัดเจน
มีการแนะนําเกียวกับท่าเทียบเรื อต่าง ๆ
และมีการให้เบอร์โทรศัพท์ของนายหน้าหรื อหัวหน้าคนงานทีพยายามหาคนงานมาทดแทนแรงงานทีขาดไป82
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ส่วนใหญ่ทีฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ เลือกเดินทางเข้ามาโดยสมัครใจในตอนแรก
แต่ต่อมาได้ตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ระหว่างเดินทางเข้ามาจริ ง
คนทีมีบทบาทสําคัญในการนําคนงานมาทํางานอย่างไม่สมัครใจในภาคประมงคือนายหน้า
ซึ งอาจได้ติดต่อโดยตรงกับคนงานเอง หรื อคนงานอาจเข้าหาพวกเขาตามคําแนะนําของคนอืน
นายหน้าทีเกียวข้องกับการค้ามนุษย์ในบางกรณี ยงั เป็ นคนทีคุน้ เคยกับผูต้ กเป็ นเหยือ เลมินอธิบาย
เรารู ้จกั นายหน้าคนหนึงตังแต่เขาทํางานในพม่า เขาเป็ นเพือนบ้านของเราเอง ก็ตอนทีเดินทางมาถึงเมืองไทยนันแหละ
เราจึงเห็นปัญหา และเริ มรู ้ธาตุแท้วา่ เขาเป็ นผูค้ า้ มนุษย์ ตอนแรกก็คิดว่าเขาจะมาช่วยให้เราหางานทํา83

80 ยกตัวอย่างเช่น ผู้ชายหลายคนทีเป็ นตกเป็ นเหยือการค้ ามนุษย์ทีท่าเรื อกันตังบอกว่า
นายหน้ าในพืนทีจะสร้ างความสัมพันธ์กบั เจ้ าหน้ าทีไทยทีทุจริ ตซึงประจําอยู่ทีด่านตรวจ
ทังนีเพือขนผู้เข้ าเมืองทีไม่มีเอกสารเข้ ามาในภาคใต้ ผ่านด่านพรมแดนเกาะสอง-ระนอง โดยนายหน้ าเหล่านีจะรู้จกั “คนดูต้นทาง”
ซึงเป็ นภรรยาของเจ้ าหน้ าทีระดับสูงของตม.พม่าทีเกาะสอง
ซึงถูกกล่าวหาว่าเป็ นผู้ทีช่วยอํานวยความสะดวกในการขนผู้เข้ าเมืองทีไม่มีเอกสารจํานวนมากข้ ามพรมแดนไทย-พม่าเข้ ามา โปรดดู
ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
81 มีหลักฐานว่าอุตสาหกรรมประมงนอกน่านนําของไทยมีส่วนเชือมโยงอย่างใกล้ ชิดกับกลุม่ อาชญากรรม
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ กล่าวหาว่าเรื อประมงจากต่างชาติ รวมทังเรื อของไทย มีส่วนเกียวข้ องกับกิจกรรมของกลุ่มอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ
ตังแต่การลักลอบนําเข้ าสัตว์ป่าไปจนถึงการลักลอบนําเข้ ายาเสพติดจากไทย
ทีผ่านมาเจ้ าหน้ าทีได้ พยายามปราบปรามธุรกิจค้ าของเถือนระดับอุตสาหกรรมเช่นนี ซึงมีการผลิตเอกสารปลอมให้ กบั คนงานต่างด้ าวทีทํางานในเรื อนอกน่านนํา
โปรดดู “จับโรงพิมพ์ ปลอมซีแมนบุ๊ก,” ไทยรัฐ สิงหาคม 2557, https://www.thairath.co.th/content/443624, (เข้ าถึงเมือ กันยายน 2560)
82 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาเก้ าคนในเรื ออวนครอบปั นไฟ, แหลมงอบ, ตราด, พฤศจิกายน 2559
83 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
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ผูค้ า้ มนุษย์สามารถเข้าถึงและแสวงหาประโยชน์จากบุคคลผูเ้ ปราะบางเหล่านีผ่านหลายวิธีการ ถันเน
ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เขาตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์จากการจ่ายเงินให้นายหน้า 12,000 บาท
ซึ งเป็ นเงินทีสะสมเอาไว้เพือเดินทางไปเยียมภรรยาซึ งทํางานอยูท่ ีภูเก็ต84
ตํารวจได้จบั กุมกวงเลและขังเขาไว้ทีศูนย์กกั ตัวคนต่างด้าวในจังหวัดระนอง
ซึ งผูค้ า้ มนุษย์ได้มาเยียมและบอกเขาว่าสามารถพาไปทํางานได้ “เขาประกันตัวผมออกจากคุกและส่ งตัวผมไปทีกันตัง”
กวงเลกล่าว85
ทองเส็ง อายุ ปี ชาวกัมพูชา ซึ งทํางานในเรื ออวนล้อมปันไฟในจังหวัดระยองบอกว่า
ญาติทางฝ่ ายภรรยาได้พาตัวเขาและบุคคลอีกสามคนเข้าเมืองไทยในฐานะเหยือการค้ามนุษย์ตงแต่
ั อายุ ปี 86
บางบริ ษทั และเรื อบางลําเจาะจงหาคนงานผ่านเครื อข่ายเพือนฝูง โดยมักไม่ผา่ นนายหน้า
ดังทีหัวหน้าคนงานชาวพม่าในจังหวัดพังงาบอกว่า “ตอนทีเราต้องการคนงานใหม่ เราจะพึงพาเครื อข่ายเพือนฝูงหรื อคนรู ้จกั
โดยสอบถามจากลูกเรื อในปั จจุบนั ของเราเอง”87
อย่างไรก็ดี การจัดหางานโดยไม่ผา่ นนายหน้าอาจเป็ นสิ งทีผูป้ ระกอบการหลายส่ วนทําไม่ได้
โดยเฉพาะบริ ษทั ขนาดใหญ่ทีกําลังดินรนหาคนงานมาอุดช่องว่างด้านแรงงาน
นายจ้างจึงมักต้องพึงพาไต้ก๋งซึ งก็ตอ้ งขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าคนงานอีกทอดหนึง
เพราะพวกเขาอาจรู ้จกั นายหน้าในพืนทีเป้ าหมาย
หรื อเป็ นนายหน้าทีเกียวข้องกับการส่ งคนงานมาจากประเทศเพือนบ้านโดยตรงอยูแ่ ล้ว
ตัวหัวหน้าคนงานบางคนเป็ นนายหน้าเอง และนายหน้าบางคนซึ งทํางานบนชายฝัง อาจเคยเป็ นแรงงานประมงในทะเลมาก่อน
นายจ้างหลายคนไม่มีเวลามาดูแลเรื องการจ้างงานคนงานโดยตรง
ผูป้ ระกอบการเรื ออวนล้อมปลาทูในจังหวัดปัตตานีคนหนึ งบอกว่า
จะให้เจ้าของเรื อถึง ลํารู ้เรื องเกียวกับการจ้างคนงานได้อย่างไร?
พวกเขาอาจต้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลให้จดั หาคนงาน คนต่อเรื อหนึ งลํา ทังหมดก็ประมาณ คน
แต่รัฐบาลก็ไม่สามารถหาคนให้เราแม้แต่ คน คุณจะไปคาดหวังว่าเราจะประกอบกิจการเรื อเช่นนีได้อย่างไร?88

84 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
85 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 6 คน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559
86 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ทองเส็ง แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ, อ.เมือง, ระยอง, พฤศจิกายน 2559
87 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 10 คนจากเรื ออวนล้ อม, บ้ านนําเค็ม, พังงา, มีนาคม 2559
88 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนล้ อมปลาทูชาวไทย อ.เมือง, ปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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นายหน้าจากทังประเทศต้นทาง ตามแนวพรมแดน และในประเทศปลายทาง อาจร่ วมมือกับนายจ้าง ไต้ก๋ง หรื อ
หัวหน้าคนงานเพือหลอกลวงหรื อข่มขืนใจคนต่างด้าวให้ทาํ งานประมง เนืองจากเป็ นการจ้างงานอย่างไม่เป็ นทางการ
ส่ งผลให้คนงานไม่ได้รับแจ้งถึงสิ ทธิของตนเอง และไม่ได้ทราบถึงสภาพการทํางานและความเป็ นอยูข่ องงานประมง
ก่อนจะเริ มทํางาน89

ความสําคัญของต้ นทุนทางสังคมและเครื อข่ ายแรงงานข้ ามชาติ
เครื อข่ายระหว่างบุคคลเชือมโยงคนต่างด้าว อดีตคนต่างด้าว และชาวบ้านทังในพืนทีต้นทางและปลายทางเข้าด้วยกัน
เป็ นเหมือนเครื อญาติ กลุ่มเพือนฝูงและชุมชน ในช่วงทีผ่านมา
เครื อข่ายแรงงานข้ามชาติเริ มมีการขยับตัวเดินทางข้ามประเทศมากขึน เพราะสามารถลดค่าใช้จ่ายและความเสี ยงของการเดินทาง
และเพิมโอกาสทีจะได้รับประโยชน์จากการอพยพด้านแรงงานได้90 ความสัมพันธ์เชือมโยงภายในเครื อข่ายแรงงานข้ามชาติ
ทําให้คนต่างด้าวในพืนทีต้นทางมีความรู ้จกั มักคุน้ กับพืนทีปลายทาง และสามารถเข้าถึงต้นทุนทางสังคม ทังข้อมูล เงินทุน
ความช่วยเหลือ และอิทธิพลต่าง ๆ ซึ งจะช่วยให้พวกเขาสามารถอพยพเข้าเมืองได้อย่างปลอดภัย
แรงงานต่างด้าวภาคประมงมีขอ้ ได้เปรี ยบทีสําคัญหลายประการ
เนืองจากพวกเขามีเครื อญาติหรื อครอบครัวอยูใ่ นชุมชนคนไทยในพืนทีปลายทางอยูแ่ ล้ว
บางคนมีประสบการณ์ทาํ งานในเมืองไทยมาก่อน หรื อมีความเชือมโยงกับเครื อข่ายแรงงานข้ามชาติ
ทําให้เพิมโอกาสทีจะหางานทําได้อย่างเหมาะสม และมีความเข้าใจต่อสิ ทธิของตนเอง
หรื อมีเครื อข่ายทางสังคมทีสามารถให้ความช่วยเหลือในยามว่างงาน
หรื ออาจทําให้แรงงานต่างด้าวพึงพานายจ้างและคนกลางน้อยลง
แต่คนทีไม่มีความสัมพันธ์เชือมโยงเช่นนัน มีความเสี ยงมากขึนทีจะถูกปฏิบตั ิมิชอบ
แรงงานข้ามชาติจากพม่าและกัมพูชาทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า
แรงงานทีเข้ามาใหม่มกั เสี ยงมากสุ ดทีจะตกเป็ นเหยือของการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ ลูกเรื อหลายคนบอกว่า
การทีได้แลกเปลียนข้อมูลกันเกียวกับนายจ้าง เรื อ ไต้ก๋ง หัวหน้าคนงาน และนายหน้า
ในบรรดาแรงงานต่างด้าวทีอยูอ่ าศัยมานาน เป็ นปั จจัยสําคัญทีช่วยลดความเสี ยง91
ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่าแรงงานต่างด้าวภาคประมงหลายคน ซึ งทํางานในสภาพทีค่อนข้างดี

89 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
, ข้ อ 17 (กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
ข้ อ )
90 Douglas S. Massey, “Social Structure, Household Strategies, and Cumulative Causation of Migration,” Population Index, vol. 56 (1), 1990, น.
3-26
91 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ จอโม คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
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อาจเคยทํางานในอุตสาหกรรมนันหรื อประเทศนันมาก่อนเป็ นเวลานาน หรื อเคยเป็ นแรงงานอพยพหมุนเวียนไปมาหลายครัง
โดยมีการเดินทางกลับบ้านเป็ นช่วง ๆ92

การเดินทางเข้ าสู่ ประเทศไทย
เส้นแบ่งพรมแดนทีมีจุดแทรกซึ มมากมาย การคอรัปชันในบรรดาเจ้าหน้าทีตามด่านพรมแดน ความต้องการแรงงานไร้ฝีมือ
และอุตสาหกรรมการนําคนเข้าเมืองของบริ ษทั และนายหน้าทีเติบโตมากมาย
ล้วนเป็ นปัจจัยซึ งทําให้เกิดสภาพแวดล้อมทีนําไปสู่ การหลังไหลเข้ามาของคนต่างด้าวจากพม่าและกัมพูชา
ทังการเข้าเมืองอย่างปรกติและไม่ปรกติ โดยผ่านระเบียงการอพยพทีมีการจัดตังเป็ นอย่างดี
แรงงานประมงทังในอดีตและปั จจุบนั ทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ มักพูดตรงกันว่า
พวกเขาใช้หนึงในเจ็ดด่านพรมแดนเข้าสู่ ประเทศไทย จากกัมพูชาและพม่า ซึ งรวมถึงด่านทีปอยเปต-อรัญประเทศ เกาะกงหาดเล็ก และดวนเล็ม-บ้านแหลมทางฝังกัมพูชา และเกาะสอง-ระนอง ทีคี-พุนาร้
ํ อน พญาตองซู-ด่านเจดียส์ ามองค์ และเมียวดีแม่สอด ทางฝังพม่า
แรงงานประมงทังหมดอพยพมาจากพืนทีชนบทในพม่าและกัมพูชา
หลายคนต้องเป็ นคนต่างด้าวทีทํางานอยูช่ วคราวเป็
ั
นเวลาหลายเดือนถึงหลายปี โดยสามารถเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาล
วันหยุด และงานเฉลิมฉลองต่าง ๆ ได้ปีละครังถึงสองครัง หลายคนพักอาศัยอยูท่ ีท่าเทียบเรื อทัวประเทศไทย
โดยมักพักอยูก่ บั ครอบครัว
คนต่างด้าวบางคนเลือกทํางานประมงตามกรอบเวลาทีสอดคล้องกับการเดินทางกลับบ้านเพือทําการเกษตรของตน93
แรงงานในงานประมงทังในปั จจุบนั และอดีต ส่ วนใหญ่มกั บอกด้วยเหตุผลเดียวกันว่าทีตัดสิ นใจเดินทางมาเพราะความยากจน
และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมทียากจนในบ้านเกิด บางคนต้องการมาอยูก่ บั ครอบครัวซึ งทํางานในเมืองไทย
และบางคนทะเลาะกับครอบครัวทีบ้านเกิดของตน
การเดินทางของผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารเข้าสู่ ประเทศไทย มักเกิดขึนในเส้นทางทียาวไกลและซับซ้อน
การเดินทางเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติจาํ เป็ นต้องพึงพาการนําทางและความช่วยเหลือ
ทําให้คนต่างด้าวมีอาํ นาจในการควบคุมการเดินทางของตนเองน้อยลงมาก
และยังทําให้เสี ยงมากขึนทีจะตกอยูใ่ ต้อนั ตรายและการข่มขืนใจ ดังจะเห็นได้จากกรณี ผชู ้ ายพม่า

92 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อม, อ.เมือง, ระยอง, พฤศจิกายน 2559
93 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาเก้ าคนทีทํางานในเรื ออวนครอบปั นไฟ, แหลมงอบ, ตราด, พฤศจิกายน 2559
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คนทีได้รับความช่วยเหลือจากจังหวัดภูเก็ตเมือต้นปี 255994 พวกเขาส่ วนใหญ่เดินทางผ่านด่านพญาตองซูด่านเจดียส์ ามองค์ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 - มกราคม 2559 โดยใช้ใบอนุญาตผ่านแดนชัวคราว95
และนัดพบกับนายหน้าชาวมอญทีฝังไทย และได้รับแจ้งว่าจะไปทํางานในไร่ ออ้ ย โรงงานแปรรู ปกุง้ และงานก่อสร้าง
และได้รับแจ้งว่าจะได้เงินเดือน 8,000-9,000 บาท พร้อมทีอยูอ่ าศัย
โดยพวกเขาสามารถจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหางานโดยหักออกจากเงินเดือนในช่วงเวลาประมาณสองหรื อสามเดือน
กลุ่มผูช้ ายเหล่านีบอกว่า พวกเขาถูกนําตัวไปทีไร่ ออ้ ยแถวนัน และมีการถ่ายรู ปพวกเขาเอาไว้
และจากนันมีการนําตัวผูช้ ายส่ วนใหญ่ขึนรถกระบะ โดยนอนเรี ยงกันแบบหัวชนเท้า
และมีการเอาผ้าพลาสติกสี ดาํ ทีมีการเจาะรู เพือการหายใจมาคลุมไว้
ส่ วนผูช้ ายบางคนถูกซ่อนไว้ในบริ เวณทีเก็บของบนรถบัสขนาดใหญ่ ซึ งเป็ นของเอกชน และมีการนําสิ งของต่าง ๆ
มาปิ ดบังพวกเขาไว้ คนทีอยูใ่ นรถกระบะจะมีคนขับเป็ นเจ้าหน้าทีตํารวจในเครื องแบบ
ทําให้สามารถขับผ่านด่านตรวจได้หลายสิ บแห่ง บางครังเจ้าหน้าทีก็เห็นคนงานเหล่านี แต่กไ็ ม่ได้เรี ยกให้หยุด96
ชายคนหนึ งให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ “[ทหาร] บอกผมและผูช้ ายอีกสองคนให้ลงมาจากท้ายกระบะ
พวกเขาตรวจดูหน้าของเราโดยไม่พดู อะไร จากนันก็บอกให้กลับขึนรถกระบะไป”97
ผูช้ ายกลุ่มนีบอกว่า เมือเดินทางไปถึงจุดพักในทีต่าง ๆ พวกเขามักจะได้รับแจกหนังสื อเดินทางปลอมของพม่า
ซึ งติดรู ปทีถ่ายตรงทีไร่ ออ้ ย จากนันมีการนําตัวขึนไปบนรถตู ้ และขับพาไปทีภูเก็ต
เมือไปถึงจะมีผชู ้ ายคนอืนมานําตัวไปตามเส้นทางต่าง ๆ ทังหมดบอกว่าพวกเขาจะถูกขังในห้องก่อนจะได้ลงเรื อประมง
ทุกครังทีมีเรื อเข้า นายหน้าจะมารับตัวพวกเขาทีท่าเทียบเรื อ และจะถูกนํามาขังไว้อีก
จนกระทังพวกเขาได้รับความช่วยเหลือเมือเดือนมกราคม 255998

การตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ ในอุตสาหกรรมประมง
วายมินเพียว
94 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11
คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
95 มีการออกใบอนุญาตผ่านแดนชัวคราวหลายแบบให้ กบั พลเมืองชาวพม่า กัมพูชา และลาว โดยทางเจ้ าหน้ าทีจังหวัดเป็ นคนออกบัตร
ซึงผู้ถือบัตรมีสิทธิพํานักอาศัยในประเทศไทยตามระยะเวลาทีแตกต่างกัน และอาศัยอยู่ในบางจังหวัด ทังยังอาจใช้ บตั รนีเพือสมัครงานได้ ตามกฎหมาย
96 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
97 อ้ างแล้ ว
98 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559 ฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559
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ในเดือนมิถุนายน 2559 มีนายหน้าเดินทางมาทีหมู่บา้ นของวายมินเพียวในรัฐมอญ ประเทศพม่า
โดยสัญญาจะหางานให้ทาํ ในโรงงานตัดเย็บทีจังหวัดราชบุรี และจะได้เงินเดือน 8,500 บาท พร้อมทีพักอาศัยและอาหาร
นายหน้าบอกว่ามีค่าใช้จ่ายสําหรับการเดินทางและการสมัครงาน 25,500 บาท และจะมีการหักออกจากเงินเดือนสามเดือน
นายจ้างได้นาํ ตัววายมินเพียวและแรงงานอีกห้าคนไปทีทวาย จากนันนําตัวไปทีเกาะสอง
และเดินทางเข้ามาฝังไทยตอนกลางคืนโดยใช้เรื อหางยาวพร้อมกับคนงานอีก คน
จากนันมีการนําตัวพวกเขาขึนรถบรรทุกซึ งมีผคู ้ ุม้ กันถืออาวุธ เพือพาไปทีสวนปาล์ม จากนันก็พาไปทีสวนยาง
และมีการเดินทางผ่านป่ าและเขาไปจนถึงสวน พวกเขาไม่ได้รับอาหาร
และหากพยายามหลบหนีออกจากบ้านหรื อหากพบว่าพูดเสี ยงดังเกินไป เจ้าของคนไทยจะยิงปื นขึนฟ้า
หลังจากผ่านไปสองวัน เจ้าของสวนได้พาพวกเขาไปทีสวนอีกแห่งหนึง ซึ งต้องใช้เวลาเดินทางหกชัวโมง
จากนันก็ถูกควบคุมตัวในบ้านอีกหลังหนึงโดยนายหน้าชาวยะไข่ “เขาและกลุ่มของเขาบอกว่า
พวกเราไม่ได้รับอนุญาตให้พดู คุย” วายมินเพียวกล่าว “เขาขู่จะแทงเราด้วยมีดถ้าส่ งเสี ยงออกมา”99 หลังผ่านไปสองคืน
พวกเขาถูกพาขึนรถมอเตอร์ไซค์ไปจังหวัดปั ตตานี ก่อนจะถูกนําตัวลงเรื อประมง100
จอโม
เมืออายุได้ ปี จอโมเดินทางพร้อมนายหน้าชาวพม่าจากเมียวดีขา้ มแม่นาเมยเข้
ํ
าสู่ อาํ เภอแม่สอดของไทย
ซึ งนายหน้าบอกเขาว่าจะให้มาทํางานก่อสร้าง โดยจะได้รับค่าจ้างวันละ บาท
จากจุดนันมีรถกระบะนําตัวเขาพร้อมกับผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารอีกเจ็ดคน และคนไทยอีกคนหนึ งไปแสมสาร อําเภอสัตหี บ
จังหวัดชลบุรี จากนันผูค้ า้ มนุษย์นาํ ตัวชายทังห้าคนไปทีท่าเทียบเรื อทันที และขังอีกสองคนทีเหลือเอาไว้ รวมทังจอโม
ซึ งถูกขังอยูป่ ระมาณหนึ งสัปดาห์ เจ้าของเรื ออวนลากจ่ายเงินให้นายหน้า 11,000 บาทสําหรับแรงงานชายแต่ละคน
จอโมต้องทํางานในเรื ออวนลากอีกหกเดือน โดยไม่ได้รับค่าแรง แต่มีหนีทีต้องจ่าย 22,000 บาทรวมทังดอกเบีย
หลังผ่านไปหกเดือน หัวหน้าคนงานบอกกับจอโมว่ามีการหักล้างหนีหมดแล้ว
แต่เขายังต้องทํางานในเรื อต่อไปจนกว่าจะมีคนอืนมาทํางานแทน อีกหลายปี ต่อมา จอโมยังคงถูกขังอยูท่ ีท่าเทียบเรื อแสมสาร
โดยต้องทํางานให้กบั นายจ้างทีเอารัดเอาเปรี ยบแบบเดียวกัน101
หม่ องวิน
ก่อนทีหม่องวินจะตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ เขาทํางานในเรื อขนส่ งนํามันขนาดเล็กทีสงขลา
ซึ งจําหน่ายนํามันให้กบั เรื อประมง ในเดือนมิถุนายน 2559 เมือเรื อขนส่ งนํามันเข้าจอดทีท่าเทียบเรื อตามปรกติ
เจ้าของเรื อไม่ได้เตรี ยมค่าจ้าง , บาทให้กบั เขา หม่องวินจึงตัดสิ นใจไปซื อบริ การทีซ่องในคืนนัน
จากนันมีมอเตอร์ไซค์รับจ้างพาตัวเขาไปทีโรงงานแห่งหนึ งทีท่าเรื อท่าสาน จังหวัดสงขลา ในตอนเช้า
99 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า คน รัตภูมิ จังหวัดสงขลา กันยายน
100 อ้ างแล้ ว
101 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์จอโม แรงงานต่างด้ าวชาวพม่าในเรื ออวนลาก แสมสาร จังหวัดชลบุรี มีนาคม
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เจ้าของซ่องซึ งมีชือเรี ยกว่า “รัก” บอกหม่องวินว่า เขาติดหนี , บาทเป็ นค่าเครื องดืมและค่าซื อบริ การทางเพศ
หม่องวินอธิบายว่าเขายังรอการจ่ายค่าแรงอยู่ แต่รักเอาตัวเขาไปขังไว้ในห้องเป็ นเวลา วัน
จากนันรักได้นาํ ตัวหม่องวินไปขอเบิกเงิน , บาทจากนายจ้างของเขา ซึ งนายจ้างได้ให้มาทังหมด อย่างไรก็ดี
คราวนีรักบอกหม่องวินว่า เขายังต้องทํางานเพือชดใช้ให้อีก โดยขู่หม่องวินว่าเขารู ้จกั กับตํารวจในพืนที
วันต่อมารักพาหม่องวินไปทีเรื อขนถ่ายปลาจากเรื ออวนลากสัญชาติเวียดนาม
แต่ความจริ งเป็ นเรื อไทยซึ งทําการประมงอย่างผิดกฎหมายในอ่าวไทย เขาต้องทํางานในเรื ออวนลากเป็ นเวลา
วันก่อนทีตํารวจนําจะจับตัวและควบคุมตัวเขาไว้ หม่องวินเชือว่าเขาน่าจะถูกขายให้กบั เรื ออวนลากเป็ นเงินจํานวน 10,000
บาท102

สถานะตามกฎหมายของแรงงานข้ ามชาติ
ในการสํารวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศปี
พบว่ากว่าครึ งหนึงของแรงงานต่างด้าวภาคประมงทีสัมภาษณ์ในประเทศไทยไม่มีเอกสาร103
จากการสํารวจก่อนหน้านันขององค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐานพบว่า
แรงงานต่างด้าวภาคประมงทีทําประมงนอกน่านนําในมาเลเซี ย อินโดนีเซี ยและทีอืน ๆ
มักได้รับแจกหนังสื อคนประจําเรื อปลอมทีทําขึนเลียนแบบเอกสารของกรมเจ้าท่า โดยใช้ขอ้ มูลประวัติส่วนบุคคลปลอม
เพือแอบอ้างว่าแรงงานต่างด้าวภาคประมงเหล่านี เป็ นบุคคลสัญชาติไทย
เฉพาะภาพถ่ายของผูถ้ ือหนังสื อของคนประจําเรื อเท่านันทีเป็ นภาพจริ ง104
ในเดือนมีนาคม 2558
รัฐบาลทหารไทยมีมติคณะรัฐมนตรี เปิ ดให้จดทะเบียนสองครังต่อปี ทีศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จ
ทังแบบมีสาํ นักงานประจําและแบบเคลือนที โดยเปิ ดให้บริ การตามจังหวัดชายฝังต่าง ๆ105 ในปัจจุบนั
แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงไทยเกือบทุกคนขึนทะเบียนเป็ นผูถ้ ือบัตรชมพูตามนโยบายของคสช.
ซึ งอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวภาคประมงทํางานในอุตสาหกรรมประมงในช่วงเวลาทีกําหนดนับแต่วนั ทีออกบัตร106

102 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์หม่องวิน ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า รัตภูมิ จังหวัดสงขลา กันยายน
103 สุภางค์ จันทวานิชและคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุงเทพฯ:
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2556), น. 36 (http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf), เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560
104 องค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ ายถินฐาน (IOM), “การค้ ามนุษย์ตอ่ แรงงานประมงชายในประเทศไทย,” มกราคม 2554,
https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/activities/countries/docs/thailand/Trafficking-of-Fishermen-Thailand.pdf (เข้ าถึงเมือ
กุมภาพันธ์ 2560), น. 21-24
105 มติคณะรัฐมนตรี มีนาคม 2558 เรื อง การจัดระบบแรงงานต่างด้ าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา
106 โปรดดู มาตรา 83 พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
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ในเดือนเมษายน-มิถุนายน
ช่วงขึนทะเบียน แรงงานต่างด้าวภาคประมง 54,402 คนได้รับบัตรชมพูและกว่า 13,000 คน
ได้มาขึนทะเบียนเพิมเติมในช่วงขยายเวลาตังแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 จนถึงกรกฎาคม 2559107
แรงงานประมงเกือบทังหมดทีฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ต่างได้รับบัตรชมพู108
ช่วงเวลาการขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพู
เป็ นไปตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ดา้ นแรงงาน (กนร.)109
คณะกรรมการรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยภาคเอกชน รวมทังสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
ซึ งเป็ นผูส้ ่ งมอบตัวเลขประมาณการแรงงานทีขาดแคลนในอุตสาหกรรมนี
ในปี 2560 กระทรวงแรงงานประกาศให้แรงงานต่างด้าวภาคประมงไปต่ออายุบตั รชมพูก่อนสิ นเดือนมีนาคม
ไม่เช่นนันจะถูกส่ งกลับ จนถึงปลายเดือนมีนาคม
มีรายงานว่ากว่าสองในสามของแรงงานภาคประมงยังไม่ได้ไปขึนทะเบียนแต่อย่างใด110 เพือแก้ปัญหาการต่ออายุทีมีนอ้ ยมาก
กรมการจัดหางานจึงเริ มกระบวนการเจรจากับประเทศเพือนบ้าน
ตามกรอบความตกลงแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเพือจ้างงานคนงานประมง111
แรงงานข้ามชาติทีให้สัมภาษณ์บางคน ซึ งมาจากจังหวัดชายแดน เช่น จันทบุรี ตราด และระนอง
ได้รับใบอนุญาตทํางานพร้อมกับการอนุญาตให้อยูอ่ าศัยชัวคราวทีพรมแดนเป็ นเวลาสามเดือน ซึ งมีค่าใช้จ่ายรวมกัน 2,010
บาท112 เจ้าของเรื อทีจ้างคนงานต่างด้าวตามกระบวนการนี ให้ขอ้ มูลว่า คนงานส่ วนใหญ่มกั นิยมขึนทะเบียนเพือขอบัตรชมพู
ทังนีเนืองจากหากต้องการใบอนุญาตทํางานเป็ นการชัวคราว ต้องมีการเสี ยค่าใช้จ่าย
และยังต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าทีทีด่านพรมแดนทุกเดือน ส่ งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน113 จากตัวเลขของรัฐบาลพบว่า
แรงงานต่างด้าวภาคประมง 13,335 คน ได้เข้าสู่ กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ส่ วนอีก 1,041 คนเข้ามาทํางานโดยผ่านกรอบ
MOU เพือความร่ วมมือด้านแรงงานกับประเทศเพือนบ้าน114

107 สํานักบริ หารแรงงานต่างด้ าว, ประเทศไทย, สถิติจํานวนคนต่างด้ าวทีได้ รับอนุญาตทํางานคงเหลือทัวราชอาณาจักร ตุลาคม 2559, (กรุงเทพฯ:
กระทรวงแรงงาน, ตุลาคม 2559)
108 กกจ.บันทึกการออกบัตรชมพูแต่ละใบให้ กบั ลูกเรื อ
รวมทังข้ อมูลของเรื อโดยจัดทําเป็ นฐานข้ อมูลออนไลน์และเปิ ดให้ หน่วยงานทีสําคัญสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้
ทําให้ เจ้ าหน้ าทีผู้ตรวจในพืนทีสามารถพิสจู น์ความถูกต้ องของบัตรชมพูได้
109 คณะกรรมการนโยบายการจัดการปั ญหาแรงงานต่างด้ าวและการค้ ามนุษย์ด้านแรงงาน (กนร.)
110 “Migrant workers told to register or face deportation,” Nation, มีนาคม 2560, http://www.nationmultimedia.com/news/national/30309872
(เข้ าถึงเมือ เมษายน 2560)
111 Na-ark Rojanasuvan, “DOE seeks G2G deal to find more fishermen” สํานักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ แห่งประเทศไทย, เมษายน 2560,
http://thainews.prd.go.th/website_en/news/news_detail/WNSOC6004020010012 (เข้ าถึงเมือ เมษายน 2560)
112 ประกอบด้ วยค่าทําใบอนุญาตทํางาน 350 บาท ค่าตรวจสุขภาพ บาท ค่าประกันสุขภาพ บาท และค่าทําบัตรผ่านแดนชัวคราว 700 บาท
113 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนครอบปั นไฟ บ้ านปากนําแขมหนู จันทบุรี, พฤศจิกายน 2559
114 อ้ างแล้ ว ฮิวแมนไรท์วอทช์ไม่เคยพบแรงงานต่างด้ าวภาคประมงทีเข้ าเมืองโดยผ่านกระบวนการจ้ างงานตาม MOU

โซ่ ทซ่ี อนไว้

36

เจ้าหน้าทีกรมการจัดหางานบอกว่า คนงานไม่ตอ้ งการลงทุนในกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ
เนืองจากมีความสับสนในบรรดาแรงงานต่างด้าวภาคประมงเกียวกับประโยชน์ทีจะได้รับ
เมือเปรี ยบเทียบกับขันตอนทีซับซ้อนและมีค่าใช้จ่าย115
โกสัล แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาซึ งทํางานในจังหวัดปัตตานีบอกว่า “ทุกวันนีถ้าเราได้หนังสื อเดินทางมา เราคงโยนมันทิง
เพราะมีขอ้ จํากัดเยอะ และนายจ้างสามารถหาบัตรชมพูให้เราได้”116 เจ้าหน้าทีกกจ.บางคนตังข้อสังเกตว่า
กระบวนการพิสูจน์สัญชาติทีมีค่าใช้จ่ายสู งและมีขนตอนซั
ั
บซ้อนแบบราชการ
ไม่เหมาะสมกับแรงงานภาคประมงทีมีการเคลือนย้ายถินฐานและมีความยืดหยุน่ สู ง117
ตัวแทนอุตสาหกรรมทุกคนทีให้สัมภาษณ์เห็นด้วยกับการเปิ ดเสรี ระบบบัตรชมพู
ซึ งทําให้นายจ้างไม่จาํ เป็ นต้องไปขึนทะเบียนคนงานบางช่วง
ซึ งเป็ นวิธีการทีดีสุดในการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ดี ระบบบัตรชมพูไม่ได้ช่วยให้แรงงานประมงได้รับสิ ทธิเท่าเทียมกับแรงงานข้ามชาติทีขึนทะเบียน
ทังนีเพราะเป็ นการผูกติดสถานะการขึนทะเบียนของพวกเขากับนายจ้างบางคน
และจํากัดให้เดินทางได้เฉพาะในจังหวัดทีขึนทะเบียนเท่านัน หากจะเดินทางไปต่างจังหวัด
คนต่างด้าวเหล่านีต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าทีระดับจังหวัดหรื อนายจ้าง และสามารถเดินทางได้ในระยะเวลาเพียงเจ็ดวัน118
แรงงานต่างด้าวภาคประมงทีถือบัตรชมพูสามารถเข้าถึงกลไกของระบบประกันสังคมบางส่ วน
แต่ไม่สามารถขอเงินชดเชยจากกองทุนเงินทดแทน เมือเกิดอุบตั ิเหตุในทีทํางานได้119
ในปี
ค่าใช้จ่ายทังหมดในการขอรับบัตรชมพูอยูท่ ี 3,080 บาท120 ซึ งตํากว่าการขึนทะเบียนก่อนปี
ถึง 45%121
แรงงานข้ามชาติตอ้ งจ่ายค่าบัตรชมพูในช่วงทีขึนทะเบียน แต่เจ้าของเรื อส่ วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า
พวกเขาเป็ นคนออกเงินเพือทําบัตรชมพูให้ลูกจ้าง ซึ งชัดเจนจากการสัมภาษณ์แรงงานประมงว่า
มีการถอนทุนคืนจากคนงานโดยการหักจากค่าจ้าง
แต่มีนายจ้างเพียงไม่กีคนทียอมรับว่าได้กระทําการทีเอารัดเอาเปรี ยบเช่นนี ในระหว่างการให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์122
115 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ชู ํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
116 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โกสัล, แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.เมือง, จ.ปั ตตานี, สิงหาคม 2559
117 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ชู ํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
118 การจํากัดเสรี ภาพในการเดินทางเช่นนี
ถือเป็ นการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ ามชาติตามอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศว่าด้ วยการคุ้มครองสิทธิของคนงานอพยพและสมาชิกครอบครัว
โดยมติสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที 45/158, ข้ อ 39
ซึงมีการรับรองเมือวันที ธันวาคม
119 ค่าใช้ จ่ายในส่วนนีประกอบด้ วยค่าทําใบอนุญาตทํางาน 900 บาท ค่าตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 1,600 บาท และค่าทําบัตรชมพู 80 บาท
120 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ ามนุษย์ประจําปี
: การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทย, มกราคม- ธันวาคม 2558, (กรุงเทพฯ:
รัฐบาลไทย 2559), น.100
121 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนครอบปั นไฟ, บ้ านปากนําแขมหนู, จันทบุรี, พฤศจิกายน 2559
122 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ, อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
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คนงานให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาจ่ายเงินให้กบั นายหน้า หัวหน้าคนงาน และนายจ้างเป็ นค่าทําบัตรแตกต่างกันไป
โดยจ่ายน้อยกว่ามูลค่าบัตรไปจนถึงสองเท่าของค่าใช้จ่ายในการทําบัตรชมพู
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ระบุวา่ ต้องจ่ายเงินประมาณ -1,000 บาท ซึ งสู งกว่าค่าใช้จ่ายตามทีรัฐบาลกําหนด
แม้แต่คนงานทีมีประสบการณ์ เช่น หัวหน้าคนงานให้ขอ้ มูลว่า
พวกเขาก็ถูกนายจ้างเก็บค่าใช้จ่ายในการทําบัตรชมพูเกินความจริ ง123
คนงานหลายคนไม่ทราบค่าใช้จ่ายทีแท้จริ งในการทําบัตรชมพู เนืองจากนายจ้างไม่บอก
ซึ งทังนายหน้าและนายจ้างต่างเรี ยกเก็บค่าบัตรชมพูจากแรงงานประมง
และถือเป็ นแนวทางทัวไปทีพวกเขานํามาใช้เพือควบคุมคนงานให้เป็ นแรงงานขัดหนี

ช่ องว่ างของกรอบการขึนทะเบียนแรงงานต่ างด้ าว
ปั จจัยสําคัญทีเพิมความเสี ยงต่อการค้ามนุษย์ของแรงงานต่างด้าวภาคประมง
คือการทีนายจ้างมอบอํานาจให้บุคคลทีสามทําหน้าทีนําตัวคนต่างด้าวไปขอรับบัตรชมพู
การปล่อยให้นายหน้าเถือนสามารถควบคุมการจ้างงานจนถึงขันจัดคนงานไปลงเรื อทํางาน
ประกอบกับการขาดการกํากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐและนายจ้างเกียวกับกระบวนการขึนทะเบียน
ยิงเพิมความเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือแรงงานบังคับ

123 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 14 คน, สถานสงเคราะห์ชวคราว
ั
อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, 30 กันยายน 2559
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เมียวมินตุน
เมียวมินตุนจากรัฐยะไข่ในพม่า อาศัยอยูใ่ นจังหวัดปัตตานี ในวันที กรกฎาคม 2559
เขาตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์และถูกนําตัวจากพม่ารวมทังคนอืนอีก คน ซึ งเป็ นเด็กผูช้ ายอายุ ปี หนึงคน
มาทํางานในเรื ออวนล้อม ตอนแรกพวกเขาปฏิเสธทีจะทํางาน และพยายามหลบหนีจากท่าเทียบเรื อ
แต่คนของนายหน้าสามารถจับตัวพวกเขาไว้ได้ และส่ งกลับมาทีเรื อ หัวหน้าคนงานบอกกับยามทีเฝ้าว่าให้ยงิ ทิง
ถ้าใครพยายามหลบหนีอีก
นายหน้าบอกให้พวกเขาทํางานในเรื อเพือจ่ายชําระหนีซึ งเป็ นค่าใช้จ่ายในการนําตัวพวกเขามายังจังหวัดปั ตตานี
กลุ่มผูช้ ายเหล่านีเสนอว่าจะจ่ายเงินคืนให้กบั นายหน้า โดยขอเงินจากครอบครัวทีบ้านในพม่า
แต่นายหน้ากลับเรี ยกร้องเงินเพิมขึนตังแต่ 20,000-25,000 บาท เมียวมินตุนบอกว่า “เราเริ มหมดหวังว่า [นายหน้า]
จะปล่อยให้พวกเราไปถ้าเราจ่ายหนีจนหมด เราจึงตัดสิ นใจทํางานบนเรื อให้พวกเขา
เพราะมันไม่ปลอดภัยทีจะพยายามเดินทางกลับบ้านด้วยตัวของเราเอง”124
ช่วงนันเรื อประมงพร้อมจะออกจากชายฝัง แต่ไต้ก๋งบอกกับผูช้ ายและเด็กผูช้ ายทัง คน125
ว่าพวกเขายังลงเรื อไม่ได้เพราะยังไม่มีบตั รชมพู นายหน้าเดินทางมาทีท่าเทียบเรื อและถ่ายรู ปของทุกคนไว้
เมือนายหน้าบอกให้เซ็นชือในแบบฟอร์มขอบัตรชมพู มีผชู ้ ายบางส่ วนยอมทําตาม รวมทังทุราอ่อง:
ตอนทีพวกเขาบอกให้เราเซ็นชือในเอกสารเพือขอบัตรชมพู พวกเราสามคนปฏิเสธและบอกว่าเราไม่ยอมทํางานในเรื อ
เราได้ติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตพม่าและอยูร่ ะหว่างรอความช่วยเหลือ ส่ วนคนอืน ๆ ไม่สามารถทําบัตรชมพูได้
อาจเป็ นเพราะผลจากทีพวกเราสามคนถ่วงเวลาเอาไว้126
นายหน้าจึงมาใหม่พร้อมกับชายชาวพม่าสู งวัย ซึ งพวกเขาบอกว่าเป็ น “เจ้าของเรื อ”
เพือพยายามหว่านล้อมให้ทงสามคนยอมเซ็
ั
นชือในเอกสารขอทําบัตร สุ ดท้ายพวกเขายอมทําตาม
แต่วา่ ทางสถานเอกอัครราชทูตพม่าทีกรุ งเทพฯ ได้เริ มปฏิบตั ิการช่วยเหลือพวกเขาก่อน
เจ้าหน้าทีไทยพร้อมกับภาคประชาสังคมจากพม่า ได้บุกเข้าไปช่วยเหลือคนงานกลุ่มนีเมือวันที 10 กรกฎาคม 2559
ก่อนทีเรื อจะออกจากท่าเพียงเล็กน้อย และพบว่ามีคนงานทีไม่มีเอกสารอย่างชัดเจน คน คนงานชายและเด็ก
124 เด็กผู้ชายอายุ ปี ให้ ข้อมูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า นายหน้ าไม่มีปัญหากับอายุของเขาเลย
ส่วนเจ้ าหน้ าทีในสถานสงเคราะห์เพือต่อต้ านการค้ ามนุษย์ยืนยันกับฮิวแมนไรท์วอทช์ว่า สามารถยืนยันอายุของเขาได้
125 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 14 คน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
หนึงในคนต่างด้ าวมีโทรศัพท์มือถือและได้ ติดต่อพ่อแม่ของเขาทีพม่า พ่อแม่ของเขาได้ โทรศัพท์ไปทีสถานเอกอัครราชทูตพม่าทีกรุ งเทพฯ
และขอให้ เจ้ าหน้ าทีไปช่วยเหลือลูกชาย
126 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
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คนเหล่านี ไม่เคยมีโอกาสพูดคุยกับเจ้าของบริ ษทั เรื อประมง ไม่มีโอกาสพูดกับเจ้าหน้าทีของไทย
หรื อไม่มีโอกาสได้ไปทําบัตรชมพูทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ ด้วยตนเองแต่อย่างใด
แรงงานต่างด้าวภาคประมงให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาถูกนําตัวไปทีศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็ จโดยนายจ้าง
ผูจ้ ดั การท่าเทียบเรื อ ไต้ก๋ง นายหน้า ญาติของนายหน้า เพือนของนายหน้า คนทีควบคุมบังคับ และคนทีพวกเขาไม่รู้จกั
เจ้าของเรื อหลายคนบอกว่า พวกเขาใช้ให้นายหน้าเป็ นผูน้ าํ ตัวแรงงานข้ามชาติไปขึนทะเบียน
เจ้าหน้าทีอาวุโสของกกจ.จังหวัดคนหนึงคาดการณ์วา่ 60% ของการทําบัตรชมพูให้กบั แรงงานประมงในจังหวัดของเธอ
เป็ นผลมาจากการดําเนินงานของนายหน้า127 เจ้าของเรื อในจังหวัดตราดบอกว่า
ตังแต่มีระบบแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงและการออกบัตรชมพู ทําให้มีงานเอกสารมากมาย
ผมไม่สามารถจัดการงานทังหมดได้ดว้ ยตนเอง เลยต้องจ้างนายหน้าให้มาทํางานเหล่านีแทน
ทังการทําสัญญาจ้างงานและการขอบัตรชมพู พวกเขาคิดผมหัวละ บาท ทําให้ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผมเพิมขึน128
นายหน้าและคนกลางทีไร้คุณธรรมได้ฉวยโอกาสทีกฎหมายอนุญาตให้บุคคลทีสามขึนทะเบียนการทํางานของคนต่างด้าวได้
โดยมีการค้ากําไรจากคนงานทียากจน มีการใช้รูปแบบบังคับขืนใจต่าง ๆ รวมทังแรงงานขัดหนีและกับดักต่าง ๆ
โกโกอ่อง ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่า ถูกนําตัวไปทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ ทีภูเก็ตโดยน้องชายของนายหน้าชาวไทย
เขาให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เขารู ้สึกถูกกีดกันตลอดเวลาระหว่างการทําบัตรชมพู
โดยเขาบอกว่าเจ้าหน้าทีในเครื องแบบทุกคนทีศูนย์ฯ ไม่ได้แสดงความสนใจในตัวเขา
หรื อเพือนคนงานซึ งเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เลย ในวันแรกทีไปศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ เจ้าหน้าทีถ่ายรู ปพวกเขา
และขอตัวอย่างเลือดและปัสสาวะจากคนงานเพือตรวจ จากนันพวกเขาก็ได้รับแบบฟอร์มการขอบัตรชมพูเป็ นภาษาไทย
ซึ งทางนายหน้าได้กรอกข้อมูลไว้หมดแล้ว และพวกเขาก็อ่านภาษาไทยไม่ได้ จากนันพวกเขาก็เซ็นชือ
ในคืนวันนัน หลังจากนายหน้าขังโกโกอ่องและเพือนคนงานคนอืนไว้ในห้องแล้ว
คนงานพม่าคนหนึงทีเคยเป็ นตํารวจบอกพวกเขาว่า พวกเขาต้องฉวยโอกาสตอนนีเพือหลบหนี
ในวันทีสองทีไปศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ นายหน้าให้เงินพวกเขาคนละ 3,080 บาทเพือจ่ายค่าบัตรและขอรับบัตรชมพูของตน
ทันทีทีอดีตตํารวจเห็นว่าคนทีควบคุมพวกตนเริ มเสี ยสมาธิ เขาก็หลบหนีไปจากศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ
และเชิดเอาเงินไปด้วย ซึ งเจ้าหน้าทีก็ไม่ทนั สังเกตเห็น ส่ วนคนของนายหน้าได้พาคนงานทีเหลือกลับไปและขังไว้

127 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
128 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559
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ในช่วงทําบัตรชมพู ไม่มีเจ้าหน้าทีไทยคนไหนทีพูดคุยกับโกโกอ่องหรื อเพือนคนงานเลย
สุ ดท้ายโกโกอ่องได้รับความช่วยเหลือออกจากการถูกกักบริ เวณโดยทางการไทย เนืองจากมีผแู ้ จ้งเบาะแส129
แรงงานต่างด้าวภาคประมงส่ วนใหญ่ รวมทังผูท้ ีสามารถพูดภาษาไทย และให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า
พวกเขาไม่มีโอกาสพูดคุยอย่างจริ งจังกับเจ้าหน้าทีทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ
แม้วา่ เจ้าหน้าทีบางคนจะถามคําถามเพือขอข้อมูลส่ วนบุคคลอยูบ่ า้ ง (เช่น ชือ ทีอยู่ ฯลฯ) เพือใช้กรอกแบบฟอร์ม
ในทางเทคนิค เมือคนต่างด้าวได้รับบัตรชมพูแล้ว พวกเขาก็สามารถทํางานในเรื อประมงได้
(และสามารถเดินทางผ่านจุดตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง) สําหรับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
ทําให้เวลาช่วงทีมาถึงในประเทศไทยกับการลงเรื อสันลง
หนึงในผูช้ ายซึ งเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ทีภูเก็ตก่อนหน้ากลุ่มของโกโกอ่อง แต่ได้รับความช่วยเหลือออกมาพร้อมกัน
ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ :
ตอนทีมาถึงผมยังไม่รู้เรื องอะไร พวกเขาจับตัวผมเข้าไปไว้ในห้องกักขัง ตอนทีผมเห็นเรื อเข้ามา
ผมจึงรู ้วา่ ผมจะต้องทํางานในเรื อ ผมไปทําบัตรชมพูวนั ทีสี พอวันทีห้าก็ได้ออกเรื อแล้ว130
เจ้าหน้าทีกกจ.ในบางจังหวัดให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
พวกเขาพยายามใช้ตวั ชีวัดการค้ามนุษย์หรื อการแสวงหาประโยชน์ เพือจําแนกตัวผูเ้ สี ยหายซึ งเป็ นคนงานทีมีบตั รชมพู
และตรวจสอบกับเจ้าของบริ ษทั เมือคิดว่านายหน้าอาจมีส่วนในการช่วยคนงานทําบัตร131

129 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, 14 มีนาคม 2559
130 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
131 ฮิวแมนไรท์วอทช์, From the Tiger to the Crocodile น. 59-71
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IV.
นโยบายการจ้ างงานและสภาพการทํางานทีเลวร้ ายในอุตสาหกรรมป
ระมงไทย
ถ้าต้องการออกจากงาน ผมต้องขออนุญาตจากนายจ้างก่อน นายจ้างบางคนยอมให้เราไปได้
แต่บางคนจะอ้างว่าเราต้องจ่ายหนีให้เขาก่อน เช่น ถ้าผมสามารถจ่ายเงิน 25,000 บาทให้นายจ้างได้ …
เขาอาจปล่อยให้ผมไป แต่ถา้ เขาไม่พอใจ...ผมก็ตอ้ งจ่ายให้เขาเท่าทีเขาเรี ยกมา
–เต๊ดเพียวลิน, แรงงานประมงชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนล้อม, จังหวัดปั ตตานี, สิ งหาคม 2559

การยึดบัตรชมพูและไม่ สามารถเปลียนนายจ้ าง
การยึดเอกสารประจําตัวทําให้คนงานเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือแรงงานบังคับ
การยึดเอกสารประจําตัวทําให้นายจ้างสามารถควบคุมการเคลือนไหวของคนงาน และขัดขวางไม่ให้เปลียนนายจ้าง
การทีนายจ้างยึดเอกสารหรื อบัตรชมพูเอาไว้ ทําให้เกิดอุปสรรคในใจอย่างมากต่อแรงงานต่างด้าว
และทําให้พวกเขาไม่คิดว่าจะสามารถหนีไปทํางานอืนได้
แรงงานต่างด้าวกลัวการสู ญเสี ยเงินทีลงทุนไปกับบัตรชมพู กลัวจะสู ญเสี ยความคุม้ ครองและประโยชน์ต่าง ๆ
จากสถานะตามกฎหมาย แม้จะมีไม่มากนักก็ตาม หากไม่มีบตั รชมพู พวกเขาเสี ยงจะถูกจับกุม คุมขัง และส่ งกลับโดยตํารวจไทย
ซึ งมักปฏิบตั ิมิชอบกับคนต่างด้าวทีไม่มีเอกสาร และมีการรี ดไถเงิน
บางครังมีการเรี ยกเงินสู งกว่าเงินเดือนทังเดือนเพือแลกกับการปล่อยตัว132
นายจ้างหลายคนจะแจกสําเนาบัตรชมพูทีเคลือบพลาสติกเอาไว้ให้กบั แรงงานประมง โดยนายจ้างจะยึดบัตรตัวจริ งเอาไว้
ส่ งผลให้แรงงานข้ามชาติทีไม่มีบตั รตัวจริ งไม่สามารถเดินทางได้อย่างเสรี นอกท่าเทียบเรื อ
เพราะในพืนทีแถบนันตํารวจจะยอมรับสําเนาบัตรทีออกให้โดยนายจ้างทีพวกเขารู ้จกั
บัตรชมพูของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์มกั ถูกนายหน้า หัวหน้าคนงาน หรื อไต้ก๋งยึดเอาไว้
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนหนึงบอกว่า “เราทําบัตรชมพูเมือวันที มกราคม และได้รับบัตรตอนบ่ายสามของวันต่อมา แต่

132 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง,
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[นายหน้า] บังคับให้เรากลับไปทีห้องกักขังและไม่เคยคืนบัตรให้กบั เรา”133 นายหน้าและไต้ก๋งยังยึดเอกสารเดินทางอืน ๆ
ไปด้วย รวมทังหนังสื อเดินทางและหนังสื อคนประจําเรื อ134
การยึดและการเก็บบัตรชมพูของคนงานทีไม่ได้เป็ นเหยือการค้ามนุษย์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
แรงงานประมงทีให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะได้รับสําเนาบัตรทีเคลือบพลาสติก
หรื อในบางกรณี จะได้รับเป็ นแผ่นกระดาษทีถ่ายเอกสารจากบัตรของพวกเขา โดยบัตรตัวจริ งมักถูกยึดไว้โดยไต้ก๋งบนเรื อ
หรื อนายจ้างจะเก็บไว้ในสํานักงาน คนต่างด้าวบางคนให้ขอ้ มูลว่า บัตรชมพูถือเป็ นการลงทุนทีสําคัญ
และพวกเขาก็ยนิ ดีให้นายจ้างเก็บเอาไว้ เพราะกลัวว่าจะทําบัตรหาย ถ้าเอาติดตัวไปทํางานในทะเล135
นายจ้างบางคนจะเก็บบัตรชมพูของคนงานไว้ ซึ งคนงานสามารถขอบัตรได้จากหัวหน้าคนงาน ไต้ก๋ง หรื อนายจ้าง
คนงานบางส่ วนให้ขอ้ มูลว่า นายจ้างจะยอมให้บตั รกับตนหากอธิ บายเหตุผล “ได้ดี” ว่าทําไมต้องมีบตั รไว้กบั ตัว
“ถ้าเรามีเหตุผลทีสมควร นายจ้างก็จะให้เอกสารกับเราคืนมา” สี นวน สาวชาวกัมพูชาซึ งทํางานในจังหวัดระยองกล่าว136
อย่างไรก็ดี คนงานหลายคนให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ พวกเขาไม่สามารถขอบัตรชมพูของตัวเองได้
โดยนายจ้างและไต้ก๋งมักปฏิเสธทีจะให้ โดยบอกว่าต้องการเก็บรักษาไว้ให้เพือความปลอดภัย
หรื อจนกว่าคนงานจะจ่ายหนีทีเกิดจากค่าใช้จ่ายในการทําบัตรชมพูจนหมด
หรื อเป็ นการจ่ายเงินทีรับไปล่วงหน้าหรื อค่าใช้จ่ายอืน ๆ เวเสทสันบอกว่า “นายจ้างเก็บบัตรชมพูของผมไว้ [เขาเก็บเอาไว้]
เพราะพวกเราบางคนชอบหนีไปทัง ๆ ทียังจ่ายหนีไม่หมด แต่นายจ้างบางคนคิดว่าพวกเราอาจทํา [บัตร] หาย
หรื อหนีไปพร้อมบัตร”137
แรงงานประมงมองว่า การยึดบัตรชมพูในลักษณะนี เป็ นยุทธวิธีทีนายจ้างใช้เพือบังคับให้ทาํ งานให้ตน ทองเส็ง
แรงงานประมงชาวกัมพูชาซึ งทํางานในจังหวัดระยองมา 16 ปี ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
เขาเคยขอให้นายจ้างเอาบัตรชมพูทียังไม่หมดอายุมาให้ ตอนทีสัญญาจ้างงานครบกําหนดแล้ว
เพือจะเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุด แต่นายจ้างตอบแบบห้วน ๆ ว่าไม่เชือใจเขา และกลัวว่าเขาจะหนีหายไปพร้อมบัตร138

133ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์จีระพันธ์ ชมพูนชุ ,
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวไทย, อ.เมือง, สมุทรสาคร, ตุลาคม 2558
134 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ,อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
135 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์สีนวน สาว, แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนล้ อม,อ.เมือง จังหวัดระยอง, 12 พฤศจิกายน 2559
136 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ,อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
137 ทองเส็งอธิบายว่าในตอนนัน ทางบริ ษัทขาดแคลนแรงงาน และนายจ้ างพยายามรักษาคนงานในเรื ออวนล้ อมของเขาไว้
ทองเส็งและลูกเรื อทํางานในเรื ออวนดํา ถือว่าเป็ นคนงานทีมีทกั ษะและสามารถทํางานกลางทะเลได้ เป็ นเวลานาน เมือเปรี ยบเทียบกับคนงานจากเรื ออวนเขียว
ทําให้ นายจ้ างเห็นว่าพวกเขาเป็ นลูกจ้ างทีมีคณ
ุ ค่า ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์ทองเส็ง, แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ, อ.เมือง, ระยอง, พฤศจิกายน
2559
138 แปลอย่างไม่เป็ นทางการโดยฮิวแมนไรท์วอทช์, พระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานคนต่างด้ าว, ข้ อ 131, สําเนาต้ นฉบับอยู่กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์
43

ฮิวแมนไรท์ วอทช์ | มกราคม 2018

ข้อบทสําคัญประการหนึ งของพระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานคนต่างด้าว คือ ตังแต่วนั ที มิถุนายน 2560 เป็ นต้นไป
จะถือเป็ นความผิดอาญาหากบุคคลใด “ยึดใบอนุญาตทํางานหรื อเอกสารสําคัญประจําตัวของคนต่างด้าวไว้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึ งแสนบาท หรื อทังจําทังปรับ139
บัตรชมพูกาํ หนดให้แรงงานต่างด้าวภาคประมงต้องอยูก่ บั นายจ้างคนเดียวและเรื อของนายจ้าง
คนงานบางส่ วนทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ให้ขอ้ มูลว่า นายจ้าง หัวหน้าคนงาน
หรื อนายหน้าเป็ นคนถือบัตรชมพูของตนไว้ และพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงบัตรได้ หรื อรู ้สึกว่าไม่สามารถเปลียนไปทํางานอืนได้
เพราะเสี ยงทีจะเสี ยบัตรชมพูของตนไป
โซลินอ่อง ซึ งทํางานในเรื ออวนล้อมในจังหวัดปั ตตานี เข้ามาทํางานโดยสมัครใจ
แต่ในปัจจุบนั ได้ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากแรงงานบังคับ ชัวโมงการทํางานทียาวนาน จํานวนเงินทีเขาได้รับ
และวิธีการจ่ายเงินให้กบั เขา ถือเป็ นการปฏิบตั ิทีละเมิดระเบียบละกฎหมายของไทย
นายหน้าหักเงินเป็ นจํานวนมากจากเงินเดือนของเขา โซลินอ่องต้องการเปลียนนายจ้างแต่ทาํ ไม่ได้
นายหน้าบอกกับไต้ก๋งและนายจ้างของเขาให้ยดึ บัตรชมพูของเขาไว้ นายหน้าบอกโซลินอ่องว่า เขาต้องจ่ายเงินเป็ นจํานวน
20,000 บาทหากต้องการเปลียนงาน “พวกเขากลัวว่าเราจะเปลียนนายจ้าง ถ้าเรามี [บัตร] ไว้ในครอบครอง” โซลินอ่องกล่าว140
นับแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 รัฐบาลไทยบอกว่าได้อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงและแปรรู ปอาหารทะเล
สามารถเปลียนนายจ้างได้โดยไม่มีขอ้ จํากัด ทังนีเพือ “ให้แรงงานมีความยืดหยุน่
และปิ ดโอกาสทีนายจ้างจะใช้อาํ นาจควบคุมความสามารถของคนต่างด้าวในการทํางานอย่างถูกกฎหมาย ในประเทศไทย
และเรี ยกร้องอย่างไม่เป็ นธรรม”141
อย่างไรก็ดี มาตรการของรัฐบาลข้างต้นไม่ได้รับการปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เนืองจากคนงานสามารถเปลียนนายจ้างได้
เฉพาะเมือนายจ้างอนุญาตให้ทาํ เช่นนัน ในเงือนไขของแบบฟอร์มการขอเปลียนนายจ้าง (แบบวพ. ) นายจ้างจะมีขอ้ ได้เปรี ยบ
ทังเจ้าของเรื อ142 และไต้ก๋ง143 ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
ระบบบัตรชมพูให้ประโยชน์อย่างสําคัญเพราะทําให้คนงานไม่สามารถ “หลบหนี” ได้อีกต่อไป

139
140 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู,่ อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
141 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ ามนุษย์ประจําปี
: การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทย, 1มกราคม – 31 ธันวาคม 2558, (กรุงเทพฯ:
รัฐบาลไทย 2559), น. 49
142 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ เจ้ าของเรื ออวนล้ อมห้ าคน อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
143 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ไต้ ก๋งชาวไทยทีทํางานในเรื ออวนครอบปั นไฟ, แหลมสิงห์, จันทบุรี, พฤศจิกายน 2559
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นโยบายของกระทรวงแรงงานกําหนดว่า ถ้าบัตรชมพูของคนงานยังไม่หมดอายุ คนงานมีค่าใช้จ่าย ,
บาทหากต้องการเปลียนนายจ้าง และขอแก้ไขบัตรชมพูตามนโยบายการเปลียนนายจ้างของรัฐบาล
เจ้าหน้าทีกกจ.ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ แรงงานประมงสามารถเปลียนนายจ้างได้ทุกเวลา
ยกเว้นช่วงทีขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพูสาํ หรับคนงานใหม่ โดยไม่จาํ เป็ นต้องระบุเหตุผล เจ้าหน้าทีคนหนึงบอกว่า
คนงานมีเหตุผลทัวไปห้าประการในการขอเปลียนนายจ้าง ได้แก่ นายจ้างเสี ยชีวติ มีการปิ ดบริ ษทั
นายจ้างไม่ตอ้ งการจ้างงานเขาอีกต่อไป นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรง หรื อคนงานถูกปฏิบตั ิมิชอบ144
เจ้าหน้าทีกกจ.ในจังหวัดต่าง ๆ จะใช้ดุลพินิจแตกต่างกันไปในการพิจารณาว่า นายจ้างใช้อาํ นาจขัดขวางการย้ายงานหรื อไม่
เจ้าหน้าทีบางส่ วนบอกว่า คนงานไม่เคยมีปัญหาในการเปลียนนายจ้างเลย145 ส่ วนคนอืนให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
ปัญหาเหล่านี เกิดขึนเนืองจากคนงานยังติดหนี นายจ้าง ไม่ใช่วา่ นายจ้างพยายามควบคุมคนงานโดยปฏิเสธไม่ให้ยา้ ยงาน146
แรงงานต่างด้าวภาคประมงซึ งทํางานในทีต่าง ๆ และทํางานให้บริ ษทั ทีต่างกัน
มีความเข้าใจต่างกันเกียวกับความสามารถในการเปลียนนายจ้าง
ซึ งสะท้อนให้เห็นความล้มเหลวของรัฐบาลในการสื อสารการเปลียนแปลงด้านนโยบายเมือปี
ให้คนงานทราบ
มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลเพียงบางส่ วนทีบอกว่า พวกเขาสามารถใช้สิทธิเปลียนนายจ้างได้ แรงงานชายกลุ่มหนึงทีทํางานบนเรื ออวนลากคู่ใน
อ.ขนอม จังหวัดนครศรี ธรรมราช เปลียนนายจ้างประมาณทุกหกเดือน147
ส่ วนแรงงานพม่าซึ งทํางานบนเรื อคราดหอยในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีบอกว่า เขาสามารถย้ายงานจากนายจ้างเดิมในอ.ขนอมได้148
คนงานคนอืนรู ้วา่ พวกเขาต้องขอความยินยอมจากนายจ้างคนปัจจุบนั เพือเปลียนไปทํางานกับนายจ้างอีกคนหนึง
แต่กม็ กั ได้รับข้อมูลผิด ๆ ว่าไม่สามารถเปลียนนายจ้างได้เลย จนกว่าบัตรชมพูของตนจะหมดอายุ149
แรงงานประมงบอกว่า พวกเขาต้องจ่ายเงินมากถึง 3,000 บาท เพือเปลียนนายจ้าง โดยมีอยูร่ ายหนึงคือโซลินอ่องทีได้รับแจ้งว่า
เขาต้องจ่ายเงิน 20,000 บาท ในตัวอย่างอันหนึ ง หัวหน้าคนงานแจ้งต่อลูกเรื อขณะทีเจ้าหน้าทีฮิวแมนไรท์วอทช์อยูด่ ว้ ยว่า
คนงานต้องใช้เงิน 3,000 บาทเพือเปลียนงาน150 ในกรณี อืน ๆ นายจ้างหรื อไต้ก๋งแจ้งกับคนงานว่า
พวกเขาต้องจ่ายเงินเพือออกบัตรใหม่เอง151

144 โปรดดู ตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ชู ํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
145 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
146 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
147 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ คนงานต่างด้ าวชาวพม่าแปดคนในเรื ออวนลาก, อ.ขนอม, จังหวัดนครศรี ธรรมราช, กันยายน 2559
148 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ซินนองแล็ต, คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื อคราด, อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 2559
149 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าสีคนทีทํางานในเรื ออวนลากและเรื อคราด ท่าเรื อคลองด่าน, จังหวัดสมุทรปราการ, สิงหาคม 2559
150 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 16 คน ในเรื ออวนล้ อม, อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, สิงหาคม 2559
151 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ เพมโสภน แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนล้ อมในอ.เมือง, จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
45

ฮิวแมนไรท์ วอทช์ | มกราคม 2018

แรงงานประมงหลายคนชีให้เห็นความจําเป็ นทีจะต้องว่าจ้างนายหน้ามาเป็ นผูป้ ระสานงานระหว่างนายจ้างใหม่กบั นายจ้างเก่าแล
ะกกจ. ทังนีเพือให้ยา้ ยงานได้ ซึ งพวกเขาต้องจ่ายเงิน 2,500 บาท152
เหยือแรงงานบังคับหลายคนบอกว่า นายจ้างแจ้งพวกเขาว่าเงินค่าแรงล่วงหน้าจากการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย
ถือเป็ นหนีทีพวกเขาต้องชดใช้ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการขึนทะเบียนอืน ๆ ก่อนทีพวกเขาจะเปลียนงานได้153
สําหรับคนงานบางคน เสรี ภาพในการเปลียนงานยังขึนอยูก่ บั ตัวนายจ้าง โฮ มาน
แรงงานประมงชาวกัมพูชาทีมีประสบการณ์ทาํ งานในเรื ออวนครอบปันไฟในจังหวัดตราดบอกว่า
ถ้านายจ้างเป็ นคนดี เขาจะยอมเซ็นชือให้คุณตามทีร้องขอ แต่ถา้ นายจ้างเป็ นคนไม่ดีและต้องการกดดันให้คุณอยูต่ ่อไป
พวกเขาก็จะไม่เซ็นชือให้ ทําให้คุณมีปัญหา154
นายจ้างมักปฏิเสธไม่ให้แรงงานประมงเปลียนงาน เนืองจากหาคนงานใหม่ยาก จายเต็งวินพูดด้วยความคับข้องใจว่า
นายจ้างของเขาไม่ยอมให้เขาเปลียนงานทีมีค่าแรงดีขึน แม้จะทํางานให้เขามาเป็ นเวลาหลายปี แล้ว
แม้วา่ ผมจะขยันทํางาน แต่ผมก็ได้เงินเดือนหลัก [3,300 บาทต่อเดือน] ส่ วนลูกเรื อคนอืนได้ค่าแรงมากกว่าผม
เมือผมเห็นโอกาสจะเปลียนงานซึ งจะทําให้ได้เงิน [5,800 บาทต่อเดือน] หรื อ [7,500 บาทต่อเดือน]
แต่นายจ้างคนปั จจุบนั ไม่ยอมให้ผมไป เขาไม่ยอมเซ็นชือ แม้วา่ ผมจะทํางานทีนีมาเป็ นเวลา ปี 155
บางครังนายจ้างจะค้างการจ่ายค่าแรงเป็ นเวลาหลายเดือนหรื อปลายปี ขึนอยูก่ บั ระบบการจ่ายค่าแรง156
แรงงานประมงชาวกัมพูชาคนหนึงเล่าให้ฟังถึงปั ญหาทีแรงงานประมงต้องเจอหากขอเปลียนงานว่า “เงินของเราค้างอยูก่ บั เขา
[เจ้าของ] เขาจึงมีสิทธิทีจะยอมให้เราไปหรื อไม่กไ็ ด้ เขามีอาํ นาจทังหมด ส่ วนเราทําอะไรไม่ได้เลย”157
แรงงานข้ามชาติมีทางเลือกไม่มากนักหากนายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้เปลียนงาน เจ้าหน้าทีกกจ.คนหนึงบอกว่า
คนงานสามารถร้องเรี ยนกับศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ ได้

152 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ อุงโช อ.ดอนสัก, จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 2559
153 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, ปากนํา, จังหวัดชุมพร, กันยายน 2559
154 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
155 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, อ.เมือง, จังหวัดระนอง, 8 มีนาคม 2559
156 โปรดดู บทที III, ระบบการจ่ายค่าแรงทีเอารัดเอาเปรี ยบสําหรับรายละเอียดเพิมเติม
157 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ สีนวน สาว, แรงงานกัมพูชาในa เรื ออวนล้ อม, อ.เมือง, ระยอง, พฤศจิกายน 2559

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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ซึ งจะมีการสอบสวนและส่ งเรื องต่อไปให้กบั กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน158 อย่างไรก็ดี
เจ้าหน้าทีบอกว่าจําไม่ได้วา่ เคยมีกรณี ของคนงานทีติดต่อและร้องเรี ยนเรื องนีมา
คนต่างด้าวบางคนบอกว่า พวกเขากลัวทีจะร้องเรี ยนปัญหากับนายจ้างกับเจ้าหน้าที กรณี ทีไม่ยอมอนุญาตให้เปลียนงาน159
เพียวมินเต็ด แรงงานประมงชาวพม่าทีทํางานทีภูเก็ตบอกว่า เขาสามารถเอาชนะอุปสรรคในการเปลียนนายจ้างได้ง่าย ๆ
โดยการโยนบัตรชมพูทิง และไปเริ มต้นใหม่ในจังหวัดอืนเพือทํางานกับนายจ้างอีกคนหนึง160

ไม่ ปฏิบัติตามสัญญาจ้ างงาน
ในเดือนธันวาคม 2557 ประเทศไทยได้นาํ กรอบการกํากับดูแลงานประมงใหม่มาใช้
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือปรับปรุ งและอุดช่องโหว่ทีเกิดขึนจากกฎกระทรวง ฉบับที , พ.ศ.
ทีออกตามความในพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
ทีถูกวิจารณ์อย่างหนัก161
กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 กําหนดข้อบทหลายประการเกียวกับการทํางานภาคประมง
รวมทังกําหนดอายุการทํางานขันตํา เวลาพัก สัญญาจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทนและค่าแรงในวันหยุด จํานวนวันหยุด วันลา
และการส่ งกลับประเทศ162
ตามความเห็นของ ILO กฎกระทรวง พ.ศ. 2557 สะท้อนถึง “ตัวอย่างของการปฏิรูปกฎหมายทีละเอียดมากสุ ด
เพือให้เป็ นไปตาม [อนุสัญญา ILO ว่าด้วยงานในภาคการประมง 2550 (ฉบับที 188)]”163
ซึ งมีเป้าหมายเพือประกันให้เกิดงานทีมีคุณค่าของภาคประมงทัวโลก ในเดือนธันวาคม 2559
กระทรวงแรงงานประกาศว่าประเทศไทยประสงค์จะให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที 188
ว่าด้วยงานในภาคการประมง ซึ งกําหนดมาตรฐานการคุม้ ครองแรงงาน สภาพการทํางานและความปลอดภัยในเรื อประมง164

158 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
159 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
160 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่า 12 คนในเรื ออวนล้ อมและอวนครอบปั นไฟ, มีนาคม 2559
161 กฎกระทรวง ฉบับที 10, พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
http://www.labour.go.th/en/attachments/article/18/Labour_Protection_Act_BE2541.pdf, (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
162 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
, http://www.labour.go.th/th/attachments/article/23969/23969.pdf
(เข้ าถึงเมือ 19 เมษายน 2560)
163 Birgitte Krogh-Poulsen and Svenja Fohgrub, Fishers First: Good practices to end labour exploitation at sea, (เจนีวา:
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 2559), น. 28
164 กระทรวงแรงงาน, “ก.แรงงาน เตรี ยมรับอนุสญ
ั ญา ILO 2 ฉบับ คาดปี 60 มีความชัดเจนยิงขึน หวังสร้ างหลักประกัน
คุ้มครองแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล”, ธันวาคม 2559, http://www.mol.go.th/content/55506/1482223425 (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์
2560)
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กฎกระทรวง พ.ศ. 2557 กําหนดให้นายจ้าง
ต้องจัดเตรี ยมสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสําหรับแรงงานประมงทีทํางานในเรื อของตน165
ข้อความท้ายสัญญาจ้างงานทุกฉบับต้องเป็ นไปดังนี
สัญญาฉบับนีทําขึนเป็ นภาษาไทยจํานวนสองฉบับมีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ทีนายจ้างหนึ งฉบับและลูกจ้างหนึงฉบับ
ซึ งคู่สัญญาทังสองฝ่ ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานีดีโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน166
สัญญาจ้างงานจัดทําตามแบบฟอร์มทีตรงกันในสองภาษา โดยกระทรวงแรงงาน และมีการแปลเป็ นภาษาพม่า เขมร ลาว
เวียดนาม และอังกฤษ167 ซึ งนายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง หรื อบางครังนายหน้าจะเป็ นผูก้ รอกข้อมูลเป็ นภาษาไทย
โดยระบุหน้าทีการทํางานบนเรื อของคนงาน ระยะเวลาการจ้างงานและค่าแรงหรื อเงินเดือน
หรื อระบบการแบ่งเปอร์เซ็นต์ตามทีกําหนด
สัญญาจ้างงานยังระบุสิทธิของแรงงานประมง เช่น กําหนดให้คนงานมีสิทธิได้ค่าแรงขันตํา
มีการระบุเวลาพักขันตําต่อวันและต่อสัปดาห์ และระบุความรับผิดชอบของนายจ้างในแง่การจัดเตรี ยมอาหารทีเพียงพอ
นําดืมสะอาด ห้องส้วม ยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เพือความปลอดภัย
สัญญาจ้างงานระบุให้นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนทํางานเกียวกับสภาพการทํางานในเรื อ
และให้คาํ แนะนําเกียวกับการใช้เครื องมือประมง ทังยังกําหนดให้คนงานมีสิทธิทีจะสื อสารกับครอบครัวหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐ
และนายจ้างต้องดูแลให้คนงานเข้าถึงอุปกรณ์การสื อสาร
ตัวแทนอุตสาหกรรมทุกคนทีให้สัมภาษณ์ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า แรงงานประมง
แม้เจ้าของเรื อจะยอมรับว่า พวกเขามอบหมายหน้าทีเหล่านีให้เป็ นของนายหน้า168

% ได้เซ็นสัญญาจ้างงาน

แต่คนงานส่ วนใหญ่ทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า พวกเขาไม่เคยได้รับสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทีอธิบายถึงข้อกําหนดและเงือนไขทีสําคัญเกียวกับการจ้างงาน ตามทีกําหนดในกฎหมาย โดยคร่ าว ๆ
มีแรงงานประมงหนึงในสามทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์และบอกว่า จําได้วา่ เคยเซ็นชือในเอกสารทีเขียนเป็ นสองภาษา
แต่ไม่รู้วา่ เป็ นเอกสารอะไร และไม่ได้รับแจ้งว่ามีเนือหาอย่างไร169 “เรามี [สัญญาจ้างงานทีลงนามแล้ว]”
แรงงานประมงชาวพม่าคนหนึ งบอก “แต่เราไม่รู้ [ว่าข้างในมีเนือหาอย่างไร] นายจ้างไม่เคยบอกให้เรารู ้”170
165 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
166 สัญญาจ้ างในงานประมงทะเล แบบ ปม.1
167 โปรดดู ภาคผนวก IV
168 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนลากหลายคน, แม่กลอง, จังหวัดสมุทรสงคราม, กันยายน 2559
169 คนงานบางส่วนไม่เห็นคุณค่าของสัญญาจ้ างงาน โดยเน้ นความสําคัญของสิงทีพวกเขาเรี ยกว่า “การไว้ ใจนายจ้ าง”
และอ้ างว่าหัวหน้ าคนงานชีแจงด้ วยคําพูดให้ ทราบทุกอย่างเกียวกับสิงทีต้ องทราบ
170 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าสีคนทีทํางานในเรื ออวนลากและเรื อคราด ท่าเรื อคลองด่าน, สมุทรปราการ,

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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แรงงานประมงจํานวนมากบอกว่า พวกเขาเซ็นชือในเอกสารตอนขอบัตรชมพูเท่านัน
โดยมักไปเซ็นทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ พวกเขาบอกว่า ต้องเซ็นชือในเอกสารหลายชินในช่วงทีขึนทะเบียน
โดยจะมีคนบอกให้เซ็นทุกอย่างและไม่ให้เวลาในการอ่านหรื อทบทวนเนือหา
ส่ วนนายจ้างและนายหน้าบางคนอาจหลอกให้คนงานเซ็นชือในสัญญาจ้างงาน
โดยอ้างว่าเป็ นแบบฟอร์มการขอใบอนุญาตทํางาน แรงงานข้ามชาติยงั ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
พวกเขาไม่ได้รับฟังคําชีแจงจากปากของนายจ้างหรื อเจ้าหน้าทีของรัฐ เกียวกับเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญเลย
ประมาณครึ งหนึ งในการสัมภาษณ์ของฮิวแมนไรท์วอทช์ เราพบว่าคนงานบอกว่าไม่ได้รับแจ้งหรื อได้รับแจ้งข้อมูลผิด ๆ
เกียวกับเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญ
ส่ งผลให้นายจ้างสามารถและได้ละเมิดเงือนไขของสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่ตอ้ งรับผิด
ส่ วนแรงงานประมงก็แทบไม่มีโอกาสทีจะขอให้ตรวจสอบกรณี ทีเกิดการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิแรงงานและแรงงานบังคับระหว่
างทีอยูบ่ นเรื อ
ลิม โสขนาเดินทางมาทีเมืองไทยเมือปี
เพือมาอยูก่ บั ญาติ เขาพักอยูก่ บั ภรรยาทีจังหวัดจันทบุรี
และได้ทาํ งานในเรื ออวนลากกุง้ โดยได้รับค่าตอบแทนตํากว่าค่าแรงขันตํา
นายจ้างของเขาละเมิดกฎหมายแรงงานโดยการยึดสองในสามของเงินเดือนของเขาไว้เป็ นเวลาสองปี
และจ่ายส่ วนทีเหลือให้แบบเหมาจ่าย ลิม โสขนาและแรงงานประมงคนอืนในเรื อเชือว่า พวกเขาได้เซ็นชือในสัญญาจ้างงาน
แต่กไ็ ม่แน่ใจ พวกเขาบอกว่านายจ้างเป็ นคนเก็บเอกสารเหล่านันไว้
และพวกเขาคิดว่าอาจจะได้เซ็นชือในเอกสารหลายชินรวมทังสัญญาจ้างงาน ตอนไปทําเรื องขอบัตรชมพู
แต่เนืองจากนายจ้างไม่เปิ ดโอกาสให้ลิม โสขนาอ่านเนือหาในสัญญา เขาจึงตรวจสอบไม่ได้วา่ ได้รับค่าแรงถูกต้อง
หรื อไม่ได้อ่านเนือหาของสัญญามาตรฐานเกียวกับหน้าทีของนายจ้างทีจะต้องจ่ายค่าแรงให้คนงานตามค่าแรงขันตํา171
เนืองจากไม่สามารถเอาเรื องกับนายจ้างของเขาได้ ลิม โสขนาจึงยอมรับเงินเพียง , บาทสําหรับการทํางาน วันต่อเดือน172
การตรวจสัญญาจ้างงานเป็ นส่ วนหนึงของกรอบควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
และเจ้าของเรื อจะต้องและต้องสามารถแสดงสัญญาจ้างงานของคนงานแต่ละคนได้ เมือเรื อออกหรื อเข้าทีท่าเทียบเรื อ
เจ้าหน้าทีอาวุโสทีกสร.จังหวัดหลายคนซึ งให้สัมภาษณ์ฮิวแมนไรท์วอทช์ เห็นด้วยว่าแรงงานประมงทัง 100%
ได้เซ็นชือในสัญญาจ้างงาน พวกเขาเชือมันในคํากล่าวอ้างของอุตสาหกรรมประมง
171 ในวันที มกราคม 2560, ประเทศไทยได้ ปรับค่าแรงขันตําเพิมขึน 5-10 บาท ใน จังหวัด โดยในแปดจังหวัดยังคงกําหนดค่าแรงที บาทต่อวัน “Daily
Minimum Wage Rates in Thailand to Increase from January 1, 2017”, https://www.aseanbriefing.com/news/2016/12/02/daily-minimum-wagethailand-increase-january-1-2017.html (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560) รัฐบาลไทยอยู่ระหว่างปรับอัตราค่าจ้ างขันตําสําหรับปี
โดยอาจให้ มีการปรับสูงถึง บาทต่อวัน แต่ทงนี
ั ยังไม่มีการจําแนกอัตราการปรับเพิมซึงแตกต่างกันไปในแต่ละพืนที ไทยพีบีเอส “Minimum Wage Hike Likely
this Month”, 5 มกราคม 2561, http://englishnews.thaipbs.or.th/minimum-wage-hike-likely-month/ (เข้ าถึงเมือ มกราคม
)
172 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานกัมพูชาสีคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
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โดยบอกว่าคนงานน่าจะเข้าใจข้อกําหนดและเงือนไขทีระบุในสัญญาจ้างงาน “เพราะพวกเขาลงชือไปเรี ยบร้อยแล้วนี”
และคนงานทุกคนต่างก็มีสาํ เนาสัญญาจ้างงานเป็ นของตนเอง173
อย่างไรก็ดี ทังตัวแทนอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าทีกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานยอมรับว่า
คนงานมักไม่มีสาํ เนาสัญญาจ้างงานอยูก่ บั ตัวเอง แต่ไต้ก๋งเป็ นคนเก็บไว้
(และแสดงให้เจ้าหน้าทีดูระหว่างการตรวจเพือควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง)174
ไม่มีคนงานรายใดทีให้สัมภาษณ์ฮิวแมนไรท์วอทช์ทีบอกว่า มีสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรอยูใ่ นมือตัวเอง
เจ้าหน้าทีไม่จาํ เป็ นต้องเป็ นพยานระหว่างการลงนามในสัญญาจ้างงาน เจ้าหน้าทีของรัฐให้ขอ้ มูลว่า
ผูท้ ีเป็ นพยานจะเป็ นตัวแทนนายจ้าง175 เจ้าหน้าทีกกจ.ในจังหวัดหนึ ง
ยอมรับว่าเจ้าหน้าทีจะยอมรับสัญญาจ้างงานโดยไม่จาํ เป็ นต้องมีการลงชือของพยานหนึงหรื อสองคน176 หมายถึงว่า
การลงชือของพยานไม่ได้เป็ นหลักประกันว่า คนงานรู ้หรื อเข้าใจว่ากําลังลงนามในสัญญาซึ งมีขอ้ กําหนดและเงือนไข
ซึ งผูกพันกับนายจ้าง
แม้วา่ การสัมภาษณ์คนงานของฮิวแมนไรท์วอทช์จะชีว่า
แรงงานประมงจํานวนมากต้องลงชือในสัญญาจ้างงานทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ
โดยไม่เข้าใจเนือหาในระหว่างการขึนทะเบียนขอบัตรชมพู แต่เจ้าหน้าทีกกจ.บางส่ วนอ้างว่า
สัญญาจ้างงานทังหมดมีการลงนามก่อนทีคนงานจะไปถึงศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ177 เจ้าหน้าทีกกจ.ในหลายจังหวัดบอกว่า
ทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ ไม่มีแนวปฏิบตั ิทีเป็ นมาตรฐานชัดเจนเกียวกับสัญญาจ้างงาน
และการพิจารณาว่าแรงงานต่างด้าวเข้าใจเงือนไขการจ้างงานในสัญญาจ้างงาน
หรื อเข้าใจสิ ทธิตามกฎหมายแรงงานของตนเองหรื อไม่178 เจ้าหน้าทีกกจ.คนหนึงบอกว่า ไม่จาํ เป็ นต้องไปทําอะไรแบบนัน
เพราะนายจ้างได้อธิบายสิ งต่าง ๆ ให้คนงานทราบแล้วตังแต่ช่วงทีเดินทางมาถึงศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ179

173 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ชู ํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
174 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนครอบปั นไฟ, บ้ านปากนําแขมหนู, จันทบุรี, พฤศจิกายน 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์
ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
175 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
176 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
177 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
178 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
179 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, สิงหาคม 2559
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ระบบของรัฐบาลไทยไม่ได้สนใจว่า แรงงานประมงมีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับสัญญาจ้างงานหรื อไม่
ซึ งตรงกันข้ามอย่างสิ นเชิงกับข้อกําหนดทีเข้มงวดทีไต้ก๋งต้องนําสัญญาจ้างงานมาแสดงให้เจ้าหน้าทีทีตรวจการเข้าออกของเรื อ
ทุกครังทีเรื อออกหรื อเข้าท่าเทียบเรื อ
เกียวกับข้อค้นพบเบืองต้นของฮิวแมนไรท์วอทช์ต่อสัญญาจ้างงาน เจ้าหน้าทีอาวุโสของกสร.จังหวัดคนหนึ งยอมรับว่า
เงือนไขการจ้างงานในภาคประมงในทางปฏิบตั ิน่าจะสอดคล้องกับรายละเอียดในสัญญาจ้างงาน และเอกสารเหล่านันเป็ นแค่
“เศษขยะ” ทีถูกออกแบบมาเพือให้สอดคล้องกับข้อกําหนดตามกฎหมายเท่านัน180

ชัวโมงการทํางานทียาวนาน
ไต้ก๋งและเจ้าของเรื อยังไม่ได้ปรับรู ปแบบการทํางาน
และการปฏิบตั ิในทะเลให้สอดคล้องกับข้อกําหนดว่าด้วยเวลาพักตามกฏกระทรวง พ.ศ. 2557
เป็ นเหตุให้แรงงานประมงต้องทํางานต่อเนืองเป็ นเวลาอันยาวนานหลายชัวโมง และแม้วา่ คนงานส่ วนใหญ่ให้ขอ้ มูลว่า
ตนเองต้องทํางานอย่างต่อเนืองเป็ นระบบเกินกว่าเวลาทีกําหนดไว้ในกฎหมายของประเทศ
แต่งานเหล่านีก็ไม่ได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมาย และไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์เนืองจากการทํางานล่วงเวลา181
ส่ งผลให้แรงงานประมงจํานวนมาก รวมทังจันเนียนอ่อง คนงานหนุ่มจากพม่าในพังงา ซึ งทํางานในเรื ออวนล้อม
ต้องทํางานเป็ นระยะเวลาทีท้าทายต่อความสามารถของมนุษย์ เพือแลกกับค่าแรงขันตํา หรื อน้อยกว่าด้วยซํา182
จันเนียนอ่องให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เขาต้องออกทะเล วันต่อเดือน
และยังต้องใช้เวลาอีกสามวันทํางานให้กบั นายจ้างของเขาทีท่าเทียบเรื อ เขามักเริ มทํางานตอนบ่ายสอง
ช่วงทีลูกเรื อเตรี ยมตัวก่อนจะออกจากฝัง เรื อประมงจะออกหาปลาตอนกลางคืน
และมักกลับมาตอนประมาณเจ็ดหรื อแปดโมงเช้า ซึ งเขาต้องช่วยขนถ่ายปลาออกมา
และทําความสะอาดดาดฟ้าของเรื อก่อนจะไปนอน เป็ นเหตุให้เขามักต้องทํางานนานถึง ชัวโมงต่อวัน183

180 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
181 ตามมาตรา 3 ของกฎกระทรวง พ.ศ.2557 ค่าทํางานล่วงเวลาตามมาตรา 24 ของพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ไม่มีผลบังคับใช้ ตอ่ งานในภาคประมง
182 กรณีทีชัวโมงการทํางานยาวนานเกินกว่าทีจํากัดไว้ ในกฎหมายระดับชาติ และคนงานได้ รับเพียงค่าแรงขันตําหรื อน้ อยกว่านัน
ถือได้ ว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ โปรดดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รายงานของคณะกรรมการผู้ชํานาญการว่าด้ วยการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาและข้ อเสนอแนะ (ข้ อ , และ ของธรรมนูญ), รายงาน III (Part 1B)
การสํารวจทัวไปเกียวกับอนุสญ
ั ญาฉบับที 29 ว่าด้ วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ พ.ศ.2473 และอนุสญ
ั ญาฉบับที ว่าด้ วยการยกเลิกแรงงานบังคับ
พ.ศ.
ทีประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที 96, 2550 น. 71-72
183 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 10 คนจากเรื ออวนล้ อม, บ้ านนําเค็ม, พังงา, มีนาคม 2559
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ตามมาตรา 5 ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 แรงงานประมงต้องมีเวลาพักไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัวโมงทุกการทํางาน ชัวโมง
หรื อไม่นอ้ ยกว่า ชัวโมงทุกการทํางานเจ็ดวัน184 เวลาพักขันตําตามทีกําหนดในมาตรา 5 เป็ นข้อกําหนดทีนํามาจากข้อ 14(1)
ของอนุสัญญา ILO ว่าด้วยงานในภาคการประมง 2550 (ฉบับที 188)
อย่างไรก็ดี กรณี แรงงานประมงทํางานนานกว่า 14 ชัวโมงต่อวัน ซึ งถือว่าละเมิดข้อกําหนดเวลาพักขันตํา
เป็ นสิ งทีเกิดขึนทัวไปสําหรับบรรดาคนงานทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ ซึ งบอกว่า “พวกเขาต้องทํางานโดยเฉลียเกือบ
16 ชัวโมงต่อวัน185 จายตุนอ่องลวิน คนงานในเรื ออวนล้อมในภูเก็ตบอก
ความจริ งเราไม่ได้มีเวลาพักมากสักเท่าไร เช่น เราออกจากท่าเทียบเรื อตอนหกโมงเช้า ต้องไปวางอวนเพือจับปลา
จากนันก็ลากอวนขึนมาพร้อมกับปลา เราต้องทําแบบนีเป็ นประจําจนถึงกลางดึก ขึนอยูก่ บั จํานวนปลาทีเราจับได้
กว่าเราจะได้กลับมาทีท่าเทียบเรื ออีกครังก็เป็ นเช้าวันรุ่ งขึน ทําให้เราแทบไม่มีเวลาพัก
เพราะหลังจากนันเราก็ตอ้ งเริ มขนถ่ายปลาออกจากเรื ออีก186
ความแตกต่างของเครื องมือประมงประเภทต่าง ๆ และวิธีทาํ ประมง ขนาดของเรื อและลูกเรื อ
และการใช้เครื องยนต์กลไกในเรื อทีแตกต่างกัน เป็ นตัวกําหนดความเข้มข้นของการทํางานและชัวโมงการทํางานในเรื อ
ชัวโมงการทํางานสําหรับแรงงานประมงจะขึนอยูก่ บั ปริ มาณของสัตว์นาที
ํ จับได้
และขึนอยูก่ บั ว่ามีงานทีเกิดขึนเป็ นพิเศษหรื อไม่ (เช่น การซ่อมอวนหรื อการขนถ่ายปลาออกจากเรื อ)
ซึ งแตกต่างกันไปในแต่ละวัน
แม้วา่ การจับสัตว์นาได้
ํ มากจะเพิมชัวโมงการทํางานในเรื อบางลํา เนืองจากต้องใช้เวลามากขึนในการลากอวน คัดแยกปลา
และจัดเก็บปลา แต่กรณี ทีจับได้นอ้ ยก็อาจส่ งผลให้ชวโมงการทํ
ั
างานยาวนานได้ ยกตัวอย่างเช่น มินเฮงเต
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าอธิ บายกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ แรงงานชายในเรื ออวนลากทีเขาทํางาน
ถูกกดดันตลอดเวลาให้ตอ้ งจับสัตว์นาได้
ํ มากขึน กรณี ทีจับมาได้นอ้ ย
เพราะไต้ก๋งจะแบ่งค่าแรงส่ วนหนึงเป็ นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัตว์นาที
ํ จับได้ “พวกเขาไม่สนใจว่าคุณต้องทํางานหนักแค่ไหน”
มินเฮงเตกล่าว “ถึงคุณจะทํางานจนตาย เขาก็แค่โยนศพคุณลงในทะเล”187

184 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
ข้ อ 5
185 เป็ นค่าเฉลียของตัวเลข 39 ตัวตามข้ อมูลทีฮิวแมนไรท์วอทช์ โดยถือเป็ นชัวโมงการทํางานทีเข้ มข้ น (มัธยฐาน=16, ฐานนิยม=15).
ไม่สะท้ อนค่าเฉลียของชัวโมงการทํางานของคนงานทังในอดีตและปั จจุบนั ทัง 248 คนทีให้ สมั ภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์
186 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่า 12 คนในเรื ออวนล้ อมและอวนครอบ ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, มีนาคม 2559
187 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
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จํานวนชัวโมงการทํางานของลูกเรื อจึงขึนอยูก่ บั แรงจูงใจด้านค่าตอบแทนและการมีงานทํา
ซึ งขึนอยูก่ บั ว่าคนงานสามารถจับปลาได้ถึงโควตาทีกําหนดหรื อไม่ รวมทังยังขึนอยูก่ บั อารมณ์ของไต้ก๋งด้วย188 หาน ลิน หม่อง
ผูเ้ สี ยหายจากแรงงานบังคับชาวพม่าบอกว่า
ในวันปรกติ เราอาจมีเวลาพักอยูบ่ า้ ง แต่กข็ ึนอยูก่ บั จํานวนปลาและไต้ก๋งเอง เพราะไต้ก๋งจะรู ้สึกเครี ยดถ้าจับปลาได้ไม่มากพอ
บางครังพวกเราต้องวางและลากอวนตลอดเวลาต่อเนืองกัน จนแทบไม่มีเวลาแม้แต่จะจิบกาแฟสักแก้ว189
ความแตกต่างของเรื อประเภทต่าง ๆ เป็ นตัวกําหนดจํานวนชัวโมงการทํางานทีแตกต่างกันด้วย
แม้วา่ เราอาจไม่สามารถเปรี ยบเทียบได้ชดั เจนจากข้อมูลทีมีอยู่
เนืองจากมีหลายปั จจัยทีอาจส่ งผลกระทบต่อการคาดการณ์ชวโมงการทํ
ั
างานในแต่ละวันของคนงาน190
รวมทังยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างสิ งทีแรงงานประมงถือว่าเป็ นการทํางานกับกิจกรรมอย่างอืน เช่น
การซ่อมอวนและการบํารุ งรักษาเรื อโดยทัวไป รวมทังการทํางานตามสัง
ซึ งแรงงานประมงมักไม่เอาเวลาเหล่านีเข้ามารวมในชัวโมงการทํางาน

ชัวโมงการทํางานบนเรื อประมงประเภทต่ าง ๆ
ต่อไปนีเป็ นข้อสรุ ปจากข้อค้นพบของฮิวแมนไรท์วอทช์เกียวกับชัวโมงการทํางานในเรื อประมง
ทีใช้เครื องมือประมงสามประเภทใหญ่ ๆ191
เรื ออวนลาก
แรงงานประมงในเรื ออวนลากต้องอยูใ่ นทะเลนานสุ ด โดยต้องออกเรื อเจ็ดวันหรื อเป็ นเวลาหลายเดือนในแต่ละครัง
เรื ออวนลากส่ วนใหญ่มีลูกเรื อไม่มากนักระหว่าง - คน การทํางานในเรื ออวนลากอาจแบ่งได้เป็ น - กะ
แต่ละกะใช้เวลาประมาณ - ชัวโมง ทังการวางอวนลาก และต้องใช้เวลาอีกหลายชัวโมงเพือคัดแยกปลา แพ็กใส่ กล่อง
188 ความต้ องการของไต้ ก๋งให้ ลกู เรื อทํางานหนักขึน เป็ นหนึงในเหตุลสําคัญของการใช้ ความรุ นแรงของไต้ ก๋งและลูกเรื ออาวุโสคนอืนต่อลูกเรื อ โปรดดู ข้ อ III,
ความรุ นแรง การข่มขู่ และการคุกคาม สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
189 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์หานลินหม่อง ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, อ.เมือง, สมุทรสาคร, ตุลาคม 2558
190 ฮิวแมนไรท์วอทช์สอบถามแรงงานประมงเกียวกับชัวโมงการทํางานในแต่ละวัน รวมทังชัวโมงการทํางานในช่วงทีงานเร่ง เมือเรื อจับปลาได้ เป็ นจํานวนมาก
(หรื อทีเรี ยกว่า “ช่วงทีงานเร่ ง”)
191 เราไม่มีผ้ ใู ห้ ข้อมูลซึงเคยทํางานในเรื อจับปู หรื ออวนลอย และเรื อคราดมากเพียงพอ
ทําให้ ไม่สามารถคาดการณ์เวลาในการทํางานของเรื อประเภทเหล่านีได้ อย่างแม่นยํา เราได้ ข้อมูลจากแรงงานเพียงห้ าคนทีเคยทํางานในเรื อเหล่านี
และพบว่าคนงานจากเรื อสองลําต้ องเผชิญกับการละเมิดกฎกระทรวงพ.ศ.2557 รวมทังในเรื ออวนลอยและเรื อคราดปลาหมึก
ผู้ให้ ข้อมูลคนทีสามซึงทํางานในเรื อจับปูให้ ข้อมูลว่า ปรกติเขาต้ องทํางาน 14 ชัวโมงต่อวัน โปรดดู ฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ซินนองแล็ต,
คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื อคราด, อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 2559; และฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ อึงโซ, อ.ดอนสัก,
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 2559
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และจัดเก็บในตูข้ องเรื อ การทํางานเป็ นกะเหล่านี วนเวียนกันไปตลอดทังเช้าและกลางวัน รวมทังกลางคืน ขึนอยูก่ บั ปัจจัยต่าง
ๆ คนงานอวนลากบางคนให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาต้องทํางานเป็ นกะต่อเนืองกัน ชัวโมง โดยทํางาน ชัวโมงและพัก ชัวโมง
ยกตัวอย่างเช่น
คนงานอวนลากทังในอดีตและปั จจุบนั ซึ งให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า พวกเขาต้องทํางาน - ชัวโมงต่อวัน เฉลีย
18.4 ชัวโมงต่อวันในช่วงทีงานเร่ ง192
ชัวโมงการทํางานทีต่อเนืองยาวนานมักสัมพันธ์กบั สถานการณ์ของแรงงานบังคับ
กรณี ทีอวนลากขาดต้องมีการใช้แรงงานเข้มข้นเพือการซ่อมแซม
จึงมักมีรายงานการทํางานทีต่อเนืองยาวนานมากในเรื ออวนลาก (เกินกว่าสามลําทีให้สัมภาษณ์)
มากกว่าเรื อทีใช้เครื องมือประมงอย่างอืน และมักมีส่วนเกียวข้องกับแรงงานบังคับหรื อการซ่อมอวน193
เรื ออวนล้อม
การทําอวนล้อมของไทยต้องใช้แรงงานเข้มข้นมาก โดยต้องใช้คนงาน 6- คนขึนอยูก่ บั ขนาดของเรื อและวิธีการวางอวน
เรื ออวนล้อมมักจอดทีท่าเทียบเรื อประมาณ - วันต่อเดือน ส่ วนใหญ่ในช่วงข้างขึน
แม้วา่ เรื อบางลําอาจยังคงออกหาปลาทุกช่วงเวลา เรื ออวนล้อมอาจออกหาปลาทังช่วงกลางวันหรื อกลางคืน โดยมีการลงอวน
- ครังต่อ ชัวโมง เรื ออวนล้อมอาจรอเป็ นเวลาหลายชัวโมงกว่าจะลงอวนในช่วงทีฝูงเรื อขนาดเล็กทีติดไฟออกหาปลา
แรงงานในเรื อทํางานเป็ นกะอย่างเข้มข้นหลายกะ รวมทังการวางอวน การลากอวน การคัดแยกปลา
และการแพ็กปลาใส่ กล่อง
คนงานทังในอดีตและปัจจุบนั ในเรื ออวนล้อมให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ พวกเขาต้องทํางาน 8- ชัวโมงต่อวัน
หรื อเฉลีย 16.5 ชัวโมงต่อวันในช่วงทีงานเร่ ง194
ในเรื อบางลํา หลังจากการลากอวนและการพักในกะใหญ่ คนงานจะเริ มงานด้วยการซ่อมอวน
เจ้าของเรื อบางลําจะทําการซ่อมแซมอวนทีท่าเทียบเรื อ เมืออวนล้อมทีอาจมีความยาวมากถึง . กิโลเมตรได้รับความเสี ยหาย
คนงานจะต้องทํางานต่อเนืองกันยาวนานมาก195 แรงงานประมงในอวนล้อมไม่กีคนให้ขอ้ มูลว่า
พวกเขาต้องทํางานต่อเนืองกันเป็ นเวลาสองวันในช่วงทีออกเรื อเป็ นเวลาหลายวันหรื อหลายสัปดาห์

192 เป็ นค่าเฉลียของตัวเลข 15 ตัวตามข้ อมูลทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้ รับ ซึงถือเป็ นชัวโมงการทํางานทีเข้ มข้ น (มัธยฐาน=18, ฐานนิยม=18)
193 แม้ ว่าอวนลากจะไม่ครอบคลุมพืนทีหรื อมีความยาวเช่นเดียวกับอวนประเภทอืน ( เช่น อวนล้ อมหรื ออวนลอย)
แต่เนืองจากเป็ นอวนทีมักใช้ จบั ปลาทีอยู่ด้านท้ องนํา จึงมีความเสียงทีจะเกิดความเสียหายมากขึน
194 เป็ นค่าเฉลียของตัวเลข 11 ตัวตามข้ อมูลทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้ รับ ซึงถือเป็ นชัวโมงการทํางานทีเข้ มข้ น (มัธยฐาน=16, ฐานนิยม=23)
195 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ซอวิน, ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, ไม่เปิ ดเผยสถานที, 10 สิงหาคม 2559
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เรื ออวนครอบ
เรื ออวนครอบซึ งจับปลากะตักและปลาหมึก มักมีลูกเรื อไม่ถึง คน เรื ออวนครอบมักจอดทีท่าเทียบเรื อประมาณ วันต่อเดือน โดยเฉพาะในช่วงข้างขึน หรื อในช่วงทีสภาพอากาศไม่ดี เรื อจะออกหาปลาตอนกลางคืน
มีการเปิ ดไฟทีติดอยูก่ บั เสาในเรื อเพือล่อปลา และอาจต้องรอนานถึง ชัวโมงหลังการวางอวน และบางครังต้องวางอวนถึง
ครังในหนึ งคืน
สัตว์นาที
ํ จับได้จากเรื ออวนครอบมักเป็ นปลาขนาดเล็ก ซึ งจะถูกเก็บไว้รวมกันในกล่องทีมีนาแข็
ํ ง
ทําให้ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาในการคัดแยก ต่างจากเรื ออวนลากหรื อเรื ออวนล้อม
คนงานทังในอดีตและปัจจุบนั ในเรื ออวนครอบบอกว่า พวกเขาต้องทํางาน -15 ชัวโมงต่อวัน เฉลีย 11.5
ชัวโมงในช่วงทีงานเร่ ง196 อย่างไรก็ดี
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่ไม่รวมเวลาทีต้องใช้ซ่อมอวนและการขนถ่ายปลาออกจากเรื อเข้าไปในชัวโมงการทํางาน197
ระเบียบของรัฐบาลกําหนดให้นายจ้างต้องกรอกข้อมูลเวลาพักสําหรับแรงงานประมงใน “แบบปม. ” ในการออกเรื อแต่ละครัง
ลูกเรื อประมงแต่ละคนต้องลงเวลาพักในแต่ละวันตามแบบปม. สําหรับการออกเรื อแต่ละครัง
จากนันจึงมีการส่ งข้อมูลเหล่านี ให้กบั เจ้าพนักงานผูต้ รวจของกสร. แบบฟอร์มทีฮิวแมนไรท์วอทช์เห็นในระหว่างการทําวิจยั
มักกําหนดเวลาพักเป็ นรายชัวโมงทีแน่นอน โดยมีการพิมพ์ขอ้ มูลไว้ล่วงหน้าเพือให้คนงานแค่เซ็นชือ
แทนทีจะเป็ นการกรอกข้อมูลในแต่ละวันระหว่างการออกเรื อ
เจ้าหน้าทีอาวุโสของกสร.ในจังหวัดหนึงบอกว่า
พวกเขาได้สอบถามเกียวกับชัวโมงการทํางานของแรงงานประมงในช่วงการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
ซึ งเป็ นข้ออ้างทีน่าสงสัย เนืองจากเจ้าพนักงานผูต้ รวจอ้างว่า
ชัวโมงการทํางานและเวลาพักของคนงานเป็ นเวลาทีตายตัวและไม่แตกต่างกันตามประเภทของเครื องมือประมง198
เจ้าพนักงานผูต้ รวจของ กสร.คนหนึงในอีกจังหวัดหนึงบอกว่า พวกเขารับฟังแต่
“สิ งทีนายจ้างหรื อไต้ก๋งบอกเกียวกับชัวโมงการทํางาน”199 เจ้าพนักงานผูต้ รวจของกสร.บางคนให้ขอ้ มูลว่า
มีการตรวจข้อมูลในแบบ ปม.2 เทียบกับสมุดบันทึกเวลาในการทําประมง200
196 เป็ นค่าเฉลียของตัวเลข ตัวตามข้ อมูลทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้ รับ ซึงถือเป็ นชัวโมงการทํางานทีเข้ มข้ น (มัธยฐาน=11, ฐานนิยม=10)
197 ข้ อมูลของพวกเขายังไม่รวมเวลาทีพวกเขาใช้ เพือจับปลาของตัวเอง และนําไปขายให้ กบั นายจ้ างเพือเป็ นรายได้ เสริ ม ซึงมักเป็ นสิงทีคนงานต้ องทํา
และอาจเป็ นเรื องทีจําเป็ นสําหรับคนงานในระบบการจ่ายค่าแรงบางประเภทในเรื ออวนครอบ ยกตัวอย่างเช่น คนงานในเรื อแบบนีอาจได้ เงินเดือนตําเพียง 5,000
บาท รายได้ สว่ นทีเหลือจะคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์จากปริ มาณสัตว์นําทีจับได้ กรณีทีได้ ปลาน้ อย กรณีทีมีปริ มาณการจับสัตว์นําผันผวนตามฤดูกาล
หรื อหากราคาสัตว์นําตกตํา ล้ วนเป็ นปั จจัยทีทําให้ รายได้ ลดลงอย่างมาก หรื ออาจทําให้ แรงงานไม่ได้ รับเงินเพิมจากเงินเดือนทีได้ รับเลย
เป็ นเหตุให้ คนงานต้ องจับปลาส่วนตัวเพือหารายได้ เสริ ม
198 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
199 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
200 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
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ซึ งให้รายละเอียดว่ามีการลากอวนขึนบนเรื อช่วงใดบ้าง
แม้ในงานวิจยั ของหน่วยงานอืนจะพบว่าข้อมูลในสมุดบันทึกเวลาเหล่านีไม่น่าเชือถือ และอาจมีการรายงานผิดพลาดก็ตาม201
เนืองจากไม่มีการกําหนดช่วงเวลาพักทีชัดเจน ส่ งผลให้เกิดความเหนือยล้าและเพิมความเสี ยงทีจะเกิดอุบตั ิเหตุ
คนงานเรื ออวนลากและเรื ออวนล้อมให้ขอ้ มูลว่า แรงงานประมงเป็ นลมในช่วงทีทํางานเร่ ง “มันเหมือนการทรมาน” ซิ นมินเต๊ด
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ทีได้รับการช่วยเหลือจากเรื ออวนลากคู่บอก “ครังหนึงผมเหนือยมากจนล้มตกออกจากเรื อ
แต่พวกเขาก็ลากตัวผมขึนมาทํางานอีก”202
ด้านท้ายของแบบ ปม.2 มีขอ้ ความทีตรงกับข้อความในข้อ 21(4) ของ Working Time Directive (2003/88/EC)
ของสหภาพยุโรปทีว่า “ชัวโมงการพักแบ่งได้ไม่เกินสองช่วง โดยหนึงในสองช่วงต้องนานอย่างน้อยหกชัวโมง
และต้องมีระยะห่างระหว่างสองช่วงเวลาพักไม่เกินสิ บสี ชัวโมง”203
แม้จะมีการคัดลอกข้อกําหนดเช่นนีมาอยูใ่ นแบบฟอร์มของรัฐบาลไทย
แต่การกําหนดช่วงเวลาพักดังกล่าวก็ไม่ปรากฏในกฎกระทรวง พ.ศ. 2557
แรงงานประมงจํานวนมากทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า ไม่มีช่วงเวลาพักทีแบ่งตามทีกําหนดในแบบ ปม.2.
การทํางานเป็ นกะต่อเนืองกันในเรื ออวนลากเป็ นเรื องทีน่ากังวลอย่างยิง เนืองจากมีกรณี ทีแรงงานประมงรายงานว่า ต้องทํางาน
ชัวโมง จากนันจะได้พกั หรื อ ชัวโมง ทําแบบนีติดต่อกันเป็ นเวลานาน204 ในทางปฏิบตั ิแล้ว
เราแทบจะไม่สามารถจําแนกและตรวจสอบชัวโมงการทํางานและเวลาพักทีแท้จริ งในเรื อประมงได้
ทังนีเพราะอาจมีการเปลียนแปลงไปในแต่ละวัน และอาจได้รับอิทธิพลจากปัจจัยอืน เช่น ฤดูกาล ข้อจํากัดทางเทคนิค
จํานวนลูกเรื อ และสถานทีทําประมง205
การทํางานประมงโดยพืนฐานแล้วมีความไม่แน่นอน ระเบียบปฏิบตั ิจึงต้องมีความยืดหยุน่
ซึ งเปิ ดโอกาสให้นายจ้างสามารถละเมิดข้อจํากัดของชัวโมงการทํางานได้หากจําเป็ น

201 Greenpeace Southeast Asia, Turn the Tide: Human rights abuses and illegal fishing in Thailand’s overseas fishing industry, (กรุ งเทพฯ:
Greenpeace Southeast Asia 2559), น. 66
202 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
203 แบบจัดเวลาพักในงานประมงทะเล แบบ ปม. 2
204 ยกตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าสีคนทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเรื อคลองด่าน, สมุทรปราการ, สิงหาคม 2559
205 ในปี 2554, คณะกรรมาธิการยุโรปเผยแพร่รายงานประเมินผลการปฏิบตั ิงานของรัฐเกียวกับข้ อกําหนดต่อแรงงานประมงใน Working Time Directive
(2003/88/EC) ซึงเป็ นไปตามข้ อ 14(1) ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยงานในภาคการประมง, 2550 (ฉบับที 188) โดยมีข้อสังเกตว่าประเทศยุโรปสามประเทศ
“เน้ นให้ เห็นปั ญหาในทางปฏิบตั ิของการคาดการณ์และตรวจสอบชัวโมงการทํางานทีแท้ จริ งในเรื อ
รวมทังความเป็ นไปได้ ทีจะหลีกเลียงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดทีจํากัดเวลาของการทํางาน” ประเทศยุโรปอีกประเทศหนึงยังตังข้ อสังเกตว่า
อาจมีการละเมิดการจํากัดชัวโมงการทํางานได้ ในทางปฏิบตั ิ โปรดดู คณะกรรมาธิการยุโรป
การทบทวนการดําเนินงานและข้ อกําหนดเกียวกับคนงานในเรื อประมงทะเลตาม Directive 2003/88/EC, (บรัสเซลส์: คณะกรรมาธิการยุโรป, 2554), น. 4-5
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โดยทีต้องประกันว่าแรงงานประมงจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมตามข้อ 5 ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557
รวมทังทีกําหนดว่า
ในกรณี ฉุกเฉิ นหรื อจําเป็ น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานในเวลาพักได้โดยต้องจัดให้มีเวลาพักชดเชยโดยเร็ ว
และให้จดั ทําหลักฐานเวลาพักไว้206
อย่างไรก็ดี ข้อ 5 ไม่ครอบคลุมเนือหาสําคัญของอนุสัญญาว่าด้วยงานในภาคการประมง พ.ศ.
(ฉบับที 188) ที
“สามารถอนุญาตโดยมีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้ จํากัด ให้ทาํ การยกเว้น [การจํากัดชัวโมงการทํางานได้]”207 กฎกระทรวง พ.ศ.
2557 ไม่ได้ประกันว่าข้อยกเว้นนีเป็ นเรื องชัวคราว และให้ทาํ ได้โดยมีเหตุผลเฉพาะและมีขอ้ จํากัด
โดยไม่มีการกําหนดเงือนไขหรื อข้อจํากัดทางกฎหมาย เพือป้องกันไม่ให้นายจ้างบังคับให้แรงงานประมงต้องทํางานเพิมเติม208

ระบบการจ่ ายค่ าแรงทีเอารั ดเอาเปรี ยบ
ต้นทุนค่าแรงในเรื อประมงไทยเป็ นต้นทุนอันดับสอง รองจากค่าใช้จ่ายด้านเชือเพลิง
และถือเป็ นหนึงในสามของต้นทุนการทําประมงหลักของไทย209 เจ้าของเรื อทีไร้คุณธรรมจะหาทางลดต้นทุนค่าแรง
โดยการเลือกใช้เงือนไขการจ้างงานและสภาพการทํางานทีผิดกฎหมาย
และแรงงานประมงทีเป็ นเหยือการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ
ระบบการจ่ายค่าแรงทีผิดกฎหมายซึ งรวมถึงการยึดค่าแรงของคนงาน
เป็ นสิ งทีมักถูกนํามาใช้เพือควบคุมแรงงานประมงและบังคับให้พวกเขาทํางานต่อไป แรงงานประมงให้ขอ้ มูลว่า
นายจ้างได้ยดึ ค่าจ้างบางส่ วนหรื อทังหมดเอาไว้ และจะจ่ายให้ต่อเมือหมดสัญญาหรื อหลังจากนัน
และยืนยันว่านายจ้างใช้วธิ ีปฏิบตั ิเช่นนีเพือบังคับให้พวกเขาต้องอดทนทํางานในสภาพทีเลวร้ายต่อไป
แรงงานประมงบางส่ วนบอกว่า พวกเขาได้รับค่าแรงเฉพาะวันทีออกเรื อเท่านัน ไม่รวมวันซึ งทํางานอยูท่ ีท่าเทียบเรื อ
วันทีขนถ่ายปลาออกจากเรื อ หรื อวันทีทํางานอืน ๆ210 คนงานบอกว่ารู ้สึกเหมือนถูกโกงค่าแรง
จากรายได้ทีหักเปอร์เซ็นต์จากปลาทีขายได้ หรื อการหักค่าแรงอย่างผิดกฎหมายเพือชําระเงินทีได้รับมาล่วงหน้า
206 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
ข้ อ
207 อนุสญ
ั ญา ILO ฉบับที ว่าด้ วยงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 รับรอง มิถนุ ายน 2550 เจนีวา,
ทีประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยประชุมที 96 ข้ อ 14(2)
208 หากไม่มีการคุ้มครองด้ านกฎหมายทีเป็ นผล แรงงานประมงจํานวนมากไม่มีทางเลือกแต่ต้องทํางานต่อเนืองเป็ นเวลาหลายชัวโมง
พวกเขารู้ สกึ ถูกบังคับให้ ต้องทํางานตามคําสัง ไม่เช่นนันจะถูกไล่ออก จะถูกหักค่าแรง จะถูกดุด่า จะถูกทุบตี หรื อถูกลงโทษด้ วยรูปแบบต่าง 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 สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, ปากนํา, ชุมพร, กันยายน 2559
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หรื อหักจากเงินกู้ สิ นค้าและบริ การอืน ๆ เจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง และหัวหน้าคนงานใช้ยทุ ธวิธีต่าง ๆ
เพือบังคับให้แรงงานประมงทํางานเหมือนแรงงานขัดหนีและต้องอยูใ่ นเรื อต่อไป
ทังการคิดราคาสิ นค้าและบริ การทีสู งกว่าความเป็ นจริ ง การคิดดอกเบียแพง ๆ
และการไม่กาํ หนดระยะเวลาการชําระหนีอย่างชัดเจน
ในปี
จากการสํารวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศในบรรดาแรงงานประมงเกือบ 500 คนในประเทศไทยพบว่า
พวกเขามีรายได้โดยเฉลียต่อเดือนไม่ถึง 6,500 บาท โดยแรงงานข้ามชาติจะมีรายได้ไม่ถึงครึ งหนึ งของแรงงานไทย211
นับแต่การสํารวจครังนันซึ งยังพบว่า กว่าครึ งหนึ งของแรงงานข้ามชาติมีรายได้ไม่ถึง 5,000 บาทต่อเดือน
จึงมีการออกกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 เพือกําหนดให้มีการจ่ายค่าแรงขันตํากับแรงงานประมง212
ในบางกรณี การปฏิรูปกฎหมายเช่นนีมีส่วนช่วยเพิมค่าแรงอย่างมาก ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่าบางกรณี มีการขึนเงินเดือนเกือบ
50% นับแต่กฎกระทรวงใหม่มีผลบังคับใช้213 หากแรงงานประมงได้รับเงินค่าล่วงเวลาสอดคล้องตามข้อกําหนด
เช่นเดียวกับคนงานในอุตสาหกรรมอืนตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
คนงานประมงจะต้องได้รับค่าแรงมากกว่านีอีก แต่มนั ไม่ได้เป็ นภาพทีชัดเจนทังหมด
เนืองจากตัวแทนอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าทีกสร.บางส่ วนบอกว่า
อัตราค่าแรงมักจะสู งกว่าค่าแรงตามข้อมูลทีได้จากแรงงานประมง214
จอโม ตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทยเมืออายุได้ 16 ปี ตอนอายุ ปี เขามีรายได้ตอ่ เดือน 4,500
บาทเมือไปทํางานในเรื ออีกลําหนึง แต่ในปี
หัวหน้าคนงานของเขาซึ งทําหน้าที “เก็บรักษา” ค่าแรงของเขาเอาไว้
ได้หลบหนีไปพร้อมกับเงิน 17,000 บาท ซึ งเป็ นเงินเดือนหกเดือนสําหรับเขา จอโมหมดหวังทีจะได้เงินคืนมา
จากการทํางานล่าสุ ดในเรื ออวนลากอีกลําหนึ ง จอโมไม่ได้เซ็นชือหรื อไม่ได้เห็นสัญญาจ้างงาน แต่เขาตกลงกับหัวหน้าคนงาน
ยินยอมรับค่าแรง , บาทต่อเดือน โดยจะมีการจ่ายแบบเหมาจ่ายหลังการทํางานหกเดือน จอโมไม่มีทางเลือกอย่างอืน
หัวหน้าคนงานให้จอโมยืมเงินเพือใช้จ่ายส่ วนตัวก้อนหนึง โดยจะมีการหักเงินออกจากค่าแรงแบบเหมาจ่าย
แต่หวั หน้าคนงานจะยอมให้ลูกเรื อไปซื อของทีร้านได้เมือจ่ายหนี เก่าก่อนแล้ว ถ้ายังไม่จ่าย
หัวหน้าคนงานก็จะซื อของแล้วนําขึนมาขายให้กบั แรงงานประมง โดยบวกราคาเข้าไป

211 สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุ งเทพฯ:
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2556), น. 53
212 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
, ข้ อ 4 (กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
, ข้ อ 3)
213 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
214 ยกตัวอย่างเช่น ตัวแทนหลายคนจากสมาคมประมงจังหวัดอ้ างว่า ไม่มีแรงงานประมงคนไหนในจังหวัดของเขาทีได้ รับเงินค่าจ้ างน้ อยกว่า 10,000
บาทต่อเดือน แต่ในความเป็ นจริ งแล้ ว เฉพาะลูกเรื อหรื อแรงงานประมงทีมีประสบการณ์และทํางานในเรื อบางประเภท (อย่างเช่น เรื ออวนครอบ)
หรื อมีสญ
ั ญาการจ่ายค่าแรงบางอย่าง (เช่น การแบ่งเปอร์ เซ็นต์) เท่านัน ทีจะได้ รับเงินค่าจ้ าง 10,000 บาทต่อเดือนหรื อกว่านัน
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หัวหน้าคนงานยังขายของผิดกฎหมายอย่างยาบ้าด้วย215 โดยขายให้กบั ลูกเรื อราคาเม็ดละ บาท
“เขาจะขายให้คุณเท่าไรก็ได้ตามทีต้องการ” จอโมบอก “แต่จะมีการบวกเข้าไปกับหนีเดิมของเรา”216
คนงานหลายคนเสพติดกับยาเหล่านี รวมทังจอโม ซึ งอยูร่ ะหว่างการพยายามหยุดเสพ
จอโมไม่สามารถบอกกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ ปัจจุบนั เขาเป็ นหนีหัวหน้าคนงานคนใหม่เท่าไร
หรื อไม่อาจบอกได้วา่ เมือสัญญาจ้างงานสิ นสุ ด เขาจะได้รับเงินเท่าไร หัวหน้าคนงานเป็ นผูเ้ ก็บบันทึกการจ่ายเอาไว้
“แต่พอถึงเวลาคํานวณค่าแรงหลังทํางานไปหกเดือน พวกเขาจะใส่ ตวั เลขลงไปยังไงก็ได้” จอโมกล่าว217

แรงงานขัดหนี
นายหน้ามักทําธุ รกิจแบบคิดค่าใช้จ่ายและค่าบริ การต่าง ๆ ซึ งทําให้คนงานเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือแรงงานขัดหนี
ค่าใช้จ่ายเหล่านี อาจรวมถึงค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าเอกสาร ค่าจัดการ และการหางานให้ทาํ
แต่มกั ไม่มีการแจกแจงรายละเอียดของค่าใช้จ่ายแต่ละอย่าง หรื อไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลให้แรงงานต่างด้าวทราบ
โดยผูแ้ บกภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี จะเป็ นตัวแรงงานต่างด้าวหรื อนายจ้าง หรื อมีการแบ่งกันคนละครึ ง
แม้วา่ โดยทัวไปมักมีการใช้วธิ ีหกั เงินจากรายได้ของคนงาน โดยหักจากเงินล่วงหน้าทีได้รับจากนายจ้าง นายจ้าง นายหน้า
และหัวหน้าคนงานบางคนใช้วธิ ี คิดดอกเบียแบบดอกเบียเชิงเดียวหรื อดอกเบียทบต้น
สําหรับเงินกูท้ ีจ่ายไปเป็ นค่าใช้จ่ายของนายหน้า
นายจ้างมักยึดบัตรประจําตัวของแรงงานข้ามชาติทีติดหนีเอาไว้ หรื อห้ามไม่ให้พวกเขาเดินทาง
เพือป้องกันไม่ให้หลบหนีก่อนจ่ายหนีจนหมด
ค่าใช้จ่ายจํานวนมากและหนีทีเกียวข้องเป็ นอุปสรรคทําให้แรงงานต่างด้าวต้องยอมทํางาน ทังทีมีรายได้นอ้ ยหรื อไม่ได้รับค่าแรง
แรงงานทีมีภาระหนีสิ น โดยเฉพาะแรงงานทีนายจ้างจ่ายเงินล่วงหน้าให้ไปก่อน จึงมักไม่สามารถเปลียนนายจ้างได้
ไม่สามารถใช้สิทธิของตนหรื อไม่สามารถเจรจาเพือให้มีสภาพและเงือนไขการจ้างงานทีดีขึน
ฮิวแมนไรท์วอทช์คาดว่ามีค่าใช้จ่ายมากถึง 25,500 บาท และค่าทําบัตรชมพูถึง 6,000 บาท
ในขณะทีรัฐบาลกําหนดค่าทําบัตรชมพูไว้ที 3,080 บาท218 ในกรณี หนึง
ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่านายหน้าได้บวกกําไรเข้าไปเกือบ 5,000% ทําให้ค่าใช้จ่ายในการทําเอกสารเดินทางเพิมสู งขึน219
215 มีการให้ หรื อบังคับให้ แรงงานเสพสารกระตุ้นเพือให้ ทํางานได้ มากขึน รวมทังยังเป็ นกับดักเพือให้ กลายเป็ นแรงงานขัดหนี
การปฏิบตั ิเช่นนีถือเป็ นตัวชีวัดทีหนักแน่นว่ามีการใช้ แรงงานบังคับ โปรดดู ภาคผนวก I
216 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์จอโม แรงงานต่างด้ าวชาวพม่าในเรื ออวนลาก แสมสาร จังหวัดชลบุรี มีนาคม
217 อ้ างแล้ ว
218 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ชู ํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
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การชําระหนี ไม่ตรงเวลา มักทําให้คนต่างด้าวเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือการแสวงหาประโยชน์และแรงงานบังคับ
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนหนึงบอกว่า
นายหน้าบอกว่าเราจะสามารถชําระหนีค่าเดินทางได้ภายในเวลาสามเดือนครึ ง
แต่สุดท้ายเราต้องทํางานสี เดือนเพือจ่ายหนีทังหมด หลังผ่านไปสี เดือน ผมขอลาออกจากงาน
แต่พวกเขาซ้อมผมและขังไว้ในห้องเป็ นเวลาหนึ งสัปดาห์ ก่อนจะบังคับให้ทาํ งานต่อ220
ความเสี ยงทีจะตกเป็ นแรงงานขัดหนีเพิมขึนอย่างมาก กรณี ทีมีการหักเงินเดือนเพือจ่ายหนี
และไม่มีการกําหนดเงือนไขการชําระหนีทีชัดเจน หรื อเปลียนแปลงไปตามอําเภอใจของเจ้าหนี ยกตัวอย่างเช่น
แรงงานต่างด้าวชาวพม่าคนหนึงติดหนีหัวหน้าคนงานเป็ นเงิน 18,000 บาท หลังได้งานทําในเรื อประมงในจังหวัดปัตตานี
หลังจากทํางานไปหลายเดือนเพือจ่ายหนี แรงงานคนดังกล่าวยังไม่ทราบว่ามีหนี เหลืออยูเ่ ท่าไร221
ในเดือนสิ งหาคม 2559 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายและระเบียบใหม่
เพือควบคุมหน่วยงานจัดหางานเถือนทีเป็ นปัญหาเรื อรังในภาคส่ วนเศรษฐกิจทีสําคัญของไทย
ทังพระราชกําหนดบริ หารจัดการการทํางานคนต่างด้าว พ.ศ.
และพระราชกําหนด พ.ศ. 2559 กําหนดให้
“นายจ้างเป็ นผูจ้ ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน สอดคล้องกับเนือหาของอนุสัญญา ILO ว่าด้วยสํานักงานเอกชน พ.ศ. 2540 (ฉบับที
181) ทีบอกว่า “ห้ามผูร้ ับอนุญาตเรี ยกหรื อรับเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดจากคนต่างด้าว”222
นายจ้างซึ งไม่ประสงค์จะใช้บริ การของสํานักงานจัดหางานทีได้รับอนุญาต โดยเฉพาะเจ้าของเรื อประมงส่ วนใหญ่
สามารถขออนุญาตเพือนําเข้าแรงงานจากประเทศเพือนบ้านได้โดยตรง
แต่เนืองจากไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่ งครัด เพือบังคับให้นายหน้าต้องขออนุญาตอย่างเป็ นทางการ
และการบังคับให้นายจ้างต้องใช้งานเฉพาะนายหน้าทีได้รับอนุญาตเท่านัน ดูเหมือนว่ากฎหมายนี จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ
ต่อระบบการจัดหางานอย่างไม่เป็ นทางการทีฝังรากลึกมานานในอุตสาหกรรมประมง
และค่าใช้จ่ายทีแรงงานประมงต่างด้าวต้องจ่ายในการจัดหางาน
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 หลายเดือนหลังจากระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ ฮิวแมนไรท์วอทช์ได้พบกับโสกพน อายุ ปี
แรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาทีท่าเทียบเรื อใน อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด
219 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
220 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
221 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 16 คน ในเรื ออวนล้ อม, อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, สิงหาคม 2559
222 โปรดดู พระราชกําหนดการบริ หารจัดการการทํางานของคนต่างด้ าว พ.ศ.
มาตรา
พระราชกําหนดการนําคนต่างด้ าวมาทํางานกับนายจ้ างในประเทศ พ.ศ. 2559 มาตรา 25(1)
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โสกพนเดินทางจากบ้านของเขาในจังหวัดกัมปงสะปื อพร้อมกับเพือน
มาทํางานเป็ นแรงงานไม่มีเอกสารในเมืองไทยไม่กีวันก่อนหน้านี
โสกพนและเพือนร่ วมทางของเขาต้องรออยูท่ ีท่าเทียบเรื อเป็ นเวลาหลายวันก่อนจะได้บตั รชมพูของตน223 โสกพนบอกว่า
เขาเป็ นหนี นายจ้างของเขา ซึ งให้เงินล่วงหน้ามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
และจะถูกหักออกจากค่าจ้างของเขาตอนสิ นสุ ดการจ้าง โสกพนไม่ทราบชัดเจนว่าจะมีการหักเงินจากค่าแรงเท่าไร
แต่เขารู ้วา่ ต้องจ่ายค่าดอกเบียรายเดือน % ให้กบั หนีทีมีกบั นายจ้างของเขา
ชายคนหนึ งซึ งทํางานในเรื อลําเดียวกับโสกพนและได้ทาํ งานในเรื อลํานีมาหกเดือนแล้ว ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
เดิมเขาเป็ นหนีนายจ้างไม่ถึง 4,500 บาทสําหรับค่านายหน้า หลังจากทํางานไปหกเดือน เขาจ่ายหนี คืนได้เพียงครึ งเดียว224
แรงงานประมงทีจ่ายเงินผ่านคนกลาง เช่น นายหน้าและหัวหน้าคนงาน
มักเสี ยงจะตกเป็ นเหยือแรงงานขัดหนีและการแสวงหาประโยชน์ ปรกติแล้ว
นายจ้างหรื อไต้ก๋งจะกําหนดโควตาให้หวั หน้าคนงานไปหาลูกเรื อมา และกําหนดเงินทีจะจ่ายให้
จากนันหัวหน้าคนงานก็ไปตกลงกับคนงานแต่ละคนเกียวกับค่าแรง225
หัวหน้าคนงานชาวพม่าคนหนึ งจากเรื ออวนล้อมในจังหวัดปัตตานี อธิบายวิธีจ่ายเงินให้กบั ลูกเรื อของเขาดังนี
ผมได้เงินมา 100,000 บาทหักจากกําไรของเดือนนี ทําให้ผมสามารถออกเงินล่วงหน้าให้กบั คนทีต้องการได้
เราจะจ่ายค่าแรงให้ตามความสามารถและประสบการณ์ เราจ่าย 6,000 บาท [ต่อเดือน] ให้กบั คนงานใหม่
และจะเพิมขึนให้ตามประสบการณ์จาก 6,500 เป็ น 7,000 จนถึง 8,000 และ 15,000 บาท [ต่อเดือน]226
หัวหน้าคนงานและนายหน้าบางคนโกงค่าแรงของคนงาน โดยการอ้างหนีทีไม่มีจริ งและการโกงตัวเลขหนี
หรื อการหักเงินจากเงินเดือน ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนหนึ งบอกว่า
เราได้เงิน 6,000-7,000 บาท [จากนายหน้า] ทุกหกเดือนตอนทีเรื อออกทะเล แต่ความจริ งแล้ว
เรารู ้วา่ นายจ้างจ่ายเงินให้นายหน้า 15,000 บาทสําหรับคนงานแต่ละคนทุกครังทีเราออกทะเล227
กรณี ทีหัวหน้าลูกเรื อเป็ นคนจ่ายค่าแรง ความโปร่ งใสในการทําบัญชีถือเป็ นเรื องสําคัญ
คนงานทีให้สัมภาษณ์เพียงไม่กีคนจะทําบัญชีรายได้และรายจ่ายของตนเอง ตามระบบการจ่ายค่าแรงอย่างไม่เป็ นทางการเช่นนี
223 ในเวลาต่อมาหัวหน้ าคนงานแจ้ งกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เขาคาดว่าจะได้ รับบัตรชมพูตอนสินเดือน แม้ จะไม่มีการเปิ ดขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพูในปี
2559
224 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสามคนจากเรื ออวนล้ อม, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
225 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนล้ อมปลาทูชาวไทย อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
226 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 16 คน ในเรื ออวนล้ อม, อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, สิงหาคม 2559
227 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559
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แรงงานประมงอาจตกใจทีพบว่าตัวเองมีบญั ชีรับเงินล่วงหน้ามาตังหลายก้อน ตกใจกับการจ่ายค่าแรงบางส่ วน ค่าใช้จ่าย หนี
และการชําระหนี
คนต่างด้าวบางคนให้ขอ้ มูลว่า ไม่มีโอกาสได้เห็นบัญชีรับ-จ่ายเกียวกับการชําระหนี
เฉพาะลูกเรื อทีทํางานในเรื อสองลําให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
อยูใ่ นสภาพทีมีนโยบายการจ้างงานและสภาพการทํางานทีดีสุด ทําให้สามารถขอดูบญั ชีรับจ่ายทีนายจ้างหรื อหัวหน้าคนงานเก็บไว้ได้228
การทีนายหน้ามีส่วนเกียวข้องกับการจ่ายค่าแรงให้แรงงานประมงเป็ นตัวชีวัดทีชัดเจนว่า มีการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับมักต้องจ่ายค่าแรงส่ วนหนึ งให้กบั นายหน้า เพือชําระหนีเนืองจากการจัดหางาน
แต่นายหน้าก็มีส่วนเกียวข้องกับธุรกรรมการเงินอย่างอืนของแรงงานประมง เจ้าของเรื อและไต้ก๋งให้ขอ้ มูลว่า
พวกเขาเคยเห็นนายหน้าซึ งอาจเรี ยกได้วา่ เป็ นผูป้ ล่อยกูท้ ีคิดดอกเบียสู ง โดยมีการคิดดอกเบียสู งถึง %
และมีการหักค่าแรงทังหมดของคนงานในวันทีจ่ายเงิน229
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าคนหนึงทีถูกนายหน้าหลอกให้เป็ นแรงงานขัดหนีบอกว่า
ผมยืมเงินมาแค่ 5,000 บาท ตอนทีเริ มทํางานทีนี แต่นายหน้าบอกว่าดอกเบียของผมสู งขึนทุกเดือน ไม่มีวนั หยุดเลย230
แรงงานซึ งอยูใ่ นสภาพเช่นนันมักมีความหวาดกลัว เนืองจากเจ้าหน้าที นายหน้า หรื อนายจ้างมีความสัมพันธ์กบั ตํารวจในพืนที
ทําให้คนงานกลัวจะสู ญเสี ยบัตรชมพูไป และอาจถูกตอบโต้ดว้ ยการทําร้ายร่ างกาย
นายหน้ามักพยายามทําให้คนงานเกิดภาวะพึงพา โดยการเสนอให้คนงานเข้าถึงสิ นค้าและบริ การประเภทต่าง ๆ
ทังการหางานให้ทาํ บริ การทีอยูอ่ าศัย บริ การออมทรัพย์และให้กู้ การช่วยเหลือเพือจัดทําเอกสาร และการซื อบริ การทางเพศ
การซื อยา และเหล้า นายหน้ามักบังคับให้แรงงานประมงมีหนีเพิมขึน ด้วยการบวกกําไรเข้าไปในราคาสิ นค้าและบริ การเหล่านี
ซอวินบอกว่า
ปรกติเวลาคนงานเข้าถึงฝัง พวกเขาควรได้รับเงิน , บาท แต่นายหน้าจะเอาอาหาร กาแฟ
และเหล้ามาขายให้ในราคาสู งกว่าทีซื อในร้านแถวนัน และครังต่อไปเมือคนงานเข้าสู่ ฝัง พวกเขาก็จะได้รับเงินแค่
เพราะถูกหักไปกับค่าใช้จ่ายก่อนหน้านี 231

228 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ซินนองแล็ต คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื อคราด, อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 2559
และฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาเก้ าคนในเรื ออวนครอบปั นไฟ, แหลมงอบ, จังหวัดตราด, พฤศจิกายน 2559
229 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าของเรื ออวนครอบ, อ.เมือง, จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
230 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559
231 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ซอวิน, ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, ไม่เปิ ดเผยสถานที, 10 สิงหาคม 2559
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บาท

ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์บอกว่า ตอนทีถูกขังอยูพ่ วกเขาก็ตอ้ งจ่ายค่าอาหารด้วย คนงานพม่าคนหนึงบอกว่า:
ตอนทีเราอยูใ่ นห้องกักขัง พวกเขาให้อาหารเราวันละสองมือ มือแรกตอนเก้าโมงเช้า และอีกมือตอนบ่ายสามโมง
แต่ไม่ใช่อาหารฟรี ตอนทีเราออกเรื อ พวกเขาก็หกั ค่าอาหารออกจากค่าแรง สมมติวา่ ถ้าเราถูกขังไว้หา้ วัน
เราจะถูกหักเงิน บาทจากค่าอาหาร มือ232
นายหน้าอาจเลือกใช้ปฏิบตั ิการทางจิตวิทยาทีลึกซึ งกว่า นอกเหนือจากการข่มขืนใจ การข่มขู่ และการคุกคาม ยกตัวอย่างเช่น
คนงานบอกว่านายหน้าคนหนึงมักทําตัวเป็ นเหมือน “แม่”233 ตินอ่องวินบอกว่า
นายจ้างของเขาร่ วมมือกับนายหน้าในการควบคุมตัวเขาและคนอืนไว้
เราไม่มีหนีทีต้องจ่าย [นายหน้า] เอาเงินของเราไปหมด ตอนทีเรื อเข้าฝัง เราจะไปทีห้องพร้อมกับนายจ้าง รปภ. และ
[นายหน้า] จากนันนายจ้างจะให้ค่าแรงเราและบอกให้เซ็นชือในเอกสาร
มีการถ่ายรู ปของเราตอนทีได้รับค่าแรงและตอนเซ็นในเอกสารรับเงินไว้ดว้ ย จากนัน [นายหน้า]
จะบอกให้เรามอบเงินให้กบั เธอโดยทันที234
การทําให้เกิดความรู ้สึกต้องการเงิน ช่วยให้นายหน้าสามารถควบคุมแรงงานโดยผ่านการสร้างหนีได้ง่ายขึน
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าคนหนึงบอก:
เพียงแค่เราบอกเหตุผลทีดีพอ เราก็จะได้รับเงินจาก [นายหน้า] แต่เราไม่ได้มีเหตุผลทีดีหลายอย่าง
เพราะเราอยากได้อะไรเราก็ซือได้ เราสามารถดืมสามารถกินทีร้านของนายหน้าได้
เราสามารถหลับนอนกับพนักงานบริ การทีนันได้ แต่ [นายหน้า]จะไม่ชอบ ถ้าเราไปใช้บริ การทีร้านอืน
หรื อไปทีบ้านคนพม่าคนอืน235
ฮิวแมนไรท์วอทช์จาํ แนกจํานวนหนี ระยะเวลาและวิธีการจ่ายเงินทีแตกต่างกันไปตามประเภทของเรื อประมง

232 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559
233 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
234 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559
235 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
ร้ านค้ าของนายหน้ าตังอยู่ติดกับทีทําการของบริ ษัทประมง
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ฮิวแมนไรท์ วอทช์ | มกราคม 2018

เรื ออวนลาก
คนงานอวนลากส่ วนใหญ่ทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า ได้รับเงินเดือนคงทีหรื อค่าใช้จ่ายในลักษณะเหมาจ่าย
หลังทํางานมาระยะหนึงแรงงานประมงสามารถขอเบิกเงินล่วงหน้าหรื อขอเบิกเงินเดือนประจําทีควรจะได้รับได้ ในทังสองกรณี
จะมีการหักเงินดังกล่าวออกจากค่าแรงเหมาจ่ายก้อนสุ ดท้าย ตามระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย นายจ้างจะเก็บเงินไว้มากถึง
93% ของรายได้ โดยกว่าคนงานจะได้ค่าจ้างอาจใช้เวลาถึงสองปี เงินเดือนในแต่ละเดือนอยูร่ ะหว่าง ,000-12,000 บาท
โดยหัวหน้าคนงานจะเป็ นคนกําหนดเงินเดือนให้ตามความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานของแรงงานประมงแต่ละคน
ในบรรดาผูท้ ีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า คนงานเรื ออวนลากมักได้รับค่าแรงตํากว่าค่าแรงขันตํา
เมือเทียบกับคนงานในเรื อประเภทอืน คนงานในเรื ออวนลากบางคนจะยังไม่ได้รับค่าแรงแม้ภายหลังหมดสัญญาจ้างงานแล้ว
โดยนายจ้างจะเก็บไว้เป็ นเวลาหนึง การปฏิบตั ิทงสองแบบรวมทั
ั
งการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย
มักเกิดขึนพร้อมกับปั ญหาแรงงานบังคับจากข้อมูลของฮิวแมนไรท์วอทช์
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในเรื ออวนลากซึ งได้รับค่าแรง ให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาได้รับค่าแรงคิดเป็ นเงิน 1,000-4,800 บาทต่อเดือน

เรื ออวนล้ อม
ระบบการจ่ายค่าแรงทัวไปบนเรื ออวนล้อมมีสองรู ปแบบคือ การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย
ซึ งในบางกรณี อาจรวมถึงเงินเงินโบนัส (จ่ายตามอําเภอใจของนายจ้าง) ขึนอยูก่ บั มูลค่าของสัตว์นาที
ํ จับได้
และระบบแบ่งเปอร์เซ็นต์ โดยคนงานจะได้รับเงินเดือนส่ วนหนึง และได้รับเปอร์เซ็นต์จากการขายปลา
โดยในบางกรณี จะมีการจ่ายเปอร์เซ็นต์เหล่านีแบบเหมาจ่าย
แรงงานประมงในเรื อลําหนึ งได้ค่าจ้างเป็ นรายวันแบบเป็ นเงินเดือนและแบ่งเปอร์เซ็นต์ 236
คนงานในเรื อบางลําได้รับเงินเดือนประจําหรื อค่าแรงรายวัน ในบรรดาคนงานทีฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์
เกือบสามในสี ของค่าแรงของพวกเขาจะถูกยึดไว้โดยนายจ้าง ตามระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย
โดยกว่าจะได้รับค่าแรงอาจกินเวลานานถึงสองปี
รายได้ของคนงานในเรื ออวนล้อมมักสู งกว่าคนงานในเรื ออวนลาก ส่ วนหนึงเป็ นเพราะแรงงานในเรื ออวนล้อมมีทกั ษะมากกว่า
และอีกส่ วนหนึ งเป็ นเพราะใช้ระบบแบ่งเปอร์ เซ็นต์ รายได้จากระบบการจ่ายค่าแรงทีแตกต่างกัน อาจคิดเป็ นเงินเดือนระหว่าง
3,000-11,000 บาท ไม่รวมเงินโบนัสและเงินเพิมอืน ๆ เงินเพิมเหล่านันจะคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์จากการขายปลา
ซึ งจะทําให้คนงานได้เงินเพิมในแต่ละเดือนประมาณ 2,000-3,000 บาท โดยมีเงินเพิมต่างกันไปและอาจสู งกว่านี
ขึนอยูก่ บั ฤดูกาลและปัจจัยอืน ๆ ทีส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการจับสัตว์นาํ
236 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ,อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
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ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า กรณี ทีคนงานได้รับค่าแรงตํากว่าค่าแรงขันตํา
กรณี ทีนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงเป็ นเวลาหลายเดือนหรื อหลายปี มักเกิดขึนในเรื ออวนล้อมมากกว่าเรื อประเภทอืน
แต่การปฏิบตั ิในทังสองกรณี มักเกิดขึนพร้อมกับสถานการณ์ของแรงงานบังคับ ตามข้อมูลของฮิวแมนไรท์วอทช์
เราพบว่าไม่มีผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์จากเรื ออวนล้อมให้ขอ้ มูลว่าได้รับค่าแรง

เรื ออวนครอบ
คนงานในเรื ออวนครอบมักได้รับค่าแรงในรู ปของเงินเดือนและการแบ่งเปอร์เซ็นต์ กล่าวคือ คนงานจะได้รับเงินเดือน
รวมทังการแบ่งเปอร์ เซ็นต์จากมูลค่าสัตว์นาที
ํ จับได้ โดยในบางกรณี จะมีการจ่ายเงินเพิมเหล่านีแบบเหมาจ่าย
ระบบการจ้างงานแบบบังคับกําหนดให้การได้รับค่าแรงแบบเหมาจ่าย อาจกิจเวลานานถึงแปดเดือน
คนงานในเรื อลําหนึงได้รับเงินโบนัสจากมูลค่าของสัตว์นาที
ํ จับได้ และเป็ นการจ่ายทีขึนอยูก่ บั ความพอใจของนายจ้าง
นอกเหนือจากเงินเดือนทีได้อยูแ่ ล้ว237 เงินเดือนฐานในเรื ออวนครอบอยูร่ ะหว่าง 5,000-10,000 บาท
ไม่รวมเงินโบนัสและเงินเพิม เงินเพิมจะคิดเป็ นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าสัตว์นาที
ํ จับได้ และมักจะทําให้รายได้ต่อเดือนเพิมขึนถึง
, บาท แม้วา่ อาจมีจาํ นวนแตกต่างกันไปขึนอยูก่ บั ฤดูกาลและปัจจัยอืน ๆ
ทีส่ งผลกระทบต่อปริ มาณการจับสัตว์นาและผลิ
ํ
ตภาพ
แรงงานประมงบางส่ วนต้องหารายได้เสริ ม โดยการใช้อุปกรณ์ประมงส่ วนตัวจับปลาหรื อปลาหมึก
ในช่วงหลังหรื อช่วงรอยต่อระหว่างการทํางานเป็ นกะ คนงานคนหนึงให้ขอ้ มูลว่า เขามีรายได้เสริ ม 5,000-14,000 บาทต่อเดือน
จากการขายปลาหมึกให้นายจ้างในราคาคงที238
ฮิวแมนไรท์วอทช์พบกรณี หนึง ซึ งมีการจ่ายค่าแรงตํากว่ากฎหมายในเรื ออวนครอบ กล่าวคือเงินเดือนฐานตํากว่าค่าแรงขันตํา
เมือคํานวณจากจํานวนวันทีทํางานและเงินเพิม , บาททีจ่ายให้เพียงสองครังในรอบ เดือนทีผ่านมา239
แต่ไม่มีผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์รายใดทีให้สัมภาษณ์ ซึ งเคยทํางานในเรื ออวนครอบ

การจ่ ายค่ าแรงแบบเหมาจ่ าย
237 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่า 12 คนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนครอบ ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, มีนาคม 2559
238 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ชอ เน, แรงงานต่างด้ าวชาวพม่าในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ ธานี, กันยายน 2559
239 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
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ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายหมายถึงเงินได้ในรู ปแบบต่าง ๆ (เงินเดือนฐาน การแบ่งเปอร์ เซ็นต์จากปลาทีขายได้
เงินโบนัส) จะเป็ นการจ่ายแบบเหมาจ่ายตามเวลาทีกําหนด โดยในเบืองต้น จะมีการจ่ายเงินให้กบั คนงานตามช่วงเวลา
โดยมักจ่ายเป็ นเงินล่วงหน้าหรื อจ่ายส่ วนหนึ งของเงินเดือนให้
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายเป็ นกลไกสําคัญในการควบคุมแรงงานต่างด้าวภาคประมง บังคับให้พวกเขาต้องทํางานกับนายจ้าง
บีบให้พวกเขาต้องยอมรับเงือนไขการจ้างงานทีไม่เป็ นธรรม และสภาพการทํางานทีตํากว่ามาตรฐาน
และต้องอดทนทํางานในเรื อในสถานการณ์ของแรงงานขัดหนีและแรงงานบังคับ
แรงงานประมงทีพยายามหลบหนีอาจสู ญเสี ยเงินค่าแรงทังหมดไป (มักจะเป็ นเวลาหกเดือนหรื อกว่านัน)
ต้องสู ญเสี ยสถานะตามกฎหมาย และเผชิญกับการคุกคามและความรุ นแรงของเจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง และนายหน้า
ซึ งอ้างว่าคนงานยังคงติด “หนี” กับเขาอยู่
แรงงานประมงจํานวนมากซึ งตอบคําถามเกียวกับระบบการจ่ายค่าแรงให้ขอ้ มูลว่า
พวกเขามักได้รับค่าแรงตรงกับช่วงทีมีการเปลียนอวนทีติดตังบนเรื อ
ซึ งเป็ นช่วงทีมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทีสําคัญสําหรับเรื อทุกประเภท240
ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบหนึงในจังหวัดปัตตานี จะมีการจ่ายตามสถานะของครอบครัวคนงาน
โดยคนงานทีไม่มีครอบครัวซึ งอยูท่ ีท่าเทียบเรื อ ต้องขอเบิกเงินล่วงหน้าจากค่าแรงแบบเหมาจ่ายหากพวกเขาต้องการเงินสด
ส่ วนคนงานทีมีครอบครัวซึ งอยูท่ ีท่าเทียบเรื อ จะได้รับเงินกว่า % ของค่าตอบแทนประจําในแต่ละเดือน
ส่ วนทีเหลือจะกันไว้เพือจ่ายแบบเหมาจ่าย241
เบียน วอน ทํางานในเรื ออวนล้อม และได้รับค่าแรง 10,000 บาทต่อเดือนในระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย
เรื อจะเข้าสู่ ฝังในจังหวัดระยองสามครังต่อเดือน ทําให้เขาได้รับเงิน บาทในแต่ละครัง เมือเรื อเข้าฝังเป็ นครังทีสาม
เรื อจอดอยูท่ ีท่าเป็ นเวลาหลายวันในระหว่างทีลูกเรื อซ่อมแซมอวน เมืองานซ่อมแซมเสร็ จแล้ว เบียน วอน ได้รับเงิน ,
บาทและอีก บาทตอนทีเรื อออกจากฝัง ทําให้รายได้ต่อเดือนของเขาเพิมเป็ น 4,600 บาท หลังทํางานครบสองปี
นายจ้างของเขาจะหักเงิน , บาทต่อเดือนสําหรับเงินเดือน เดือนเพือเป็ นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทําให้เบียน วอน
จะได้รับเงินค่าจ้างแบบเหมาจ่ายทังหมด 129,600 บาทหลังการทํางานสองปี 242
แรงงานประมงมักไม่มีหลักประกันว่าจะได้รับแบบเหมาจ่ายเต็มจํานวนและได้รับเงินตรงเวลา เนืองจากบันทึกการรับจ่ายเงินระหว่างนายจ้างกับคนงานในช่วงเวลาหลายเดือนหรื อหลายปี ทําให้มีโอกาสทีจะโกงค่าจ้างของแรงงาน
240 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู,่ อ.เมือง จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
241 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โกสัล, แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.เมือง จังหวัดปั ตตานี, สิงหาคม 2559
242242
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โดยการตบแต่งตัวเลขของบัญชี นอกจากนัน การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายยังละเมิดสิ ทธิ ดา้ นแรงงานของแรงงานประมง
เพราะนายจ้างมักไม่ให้ทางเลือกอืนกับแรงงาน เบียน วอนบอกว่า
คุณไม่สามารถออกจากงานได้ เพราะถ้าคุณออกไปคุณก็จะไม่ได้รับเงิน และถึงคุณต้องการจะออกไป
ก็ขึนอยูก่ บั ว่าเขาจะยอมให้คุณไปหรื อไม่ ถ้าคุณต้องการออกจากงานโดยเอาเงินและบัตรไปด้วย
คุณต้องขออนุญาตจากนายจ้าง243
นายจ้างบางคนใช้เงือนไขการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย เป็ นเครื องมือเพือป้องกันไม่ให้แรงงานเปลียนไปทํางานอืน
โดยบอกกับคนงานว่า พวกเขามี “หนี” ซึ งเป็ นเงินทีจ่ายล่วงหน้า
และคนงานต้องชําระหนีเหล่านี ก่อนจะย้ายไปทํางานกับนายจ้างคนใหม่ได้244 ชัดเจนว่า
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายมีจุดประสงค์เพือควบคุมแรงงานประมง และดึงตัวพวกเขาเอาไว้ให้ได้
แม้จะเป็ นการกระทําทีขัดต่อกฎหมายแรงงาน และละเมิดสิ ทธิของคนงานทีจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน
แรงงานชายในระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายซึ งได้รับเงินล่วงหน้า มีความเสี ยงจะตกเป็ นหนีทีงอกเงยเช่นกัน เปมสี พน
แรงงานกัมพูชาในระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย ซึ งทํางานในเรื ออวนล้อมจังหวัดตราด
อธิบายว่าเขาและเพือนร่ วมงานต้องกูเ้ งินจากนายจ้างเพือส่ งให้กบั ครอบครัว หรื อออกไปเทียวเตร่ กบั เพือนทีท่าเทียบเรื อ
แม้วา่ เขาต้องยืมเงินสดเพียงเพราะว่าระบบการจ่ายเงินบนเรื อเช่นนี แต่นายจ้างของเขาก็คิดดอกเบียเงินกูท้ ุกก้อนเดือนละ %
“คิดว่าหลังหักดอกเบียและค่าใช้จ่ายแล้ว ผมคงไม่เหลือเงินค่าจ้างสักเท่าไร” เปมสี พนกล่าว245
แรงงานประมงจํานวนมากบอกว่า กว่าจะได้เงินค่าจ้างทังหมดพวกเขาต้องทํางานจนครบช่วงเวลาหนึง
ซึ งส่ วนใหญ่จะนานกว่าหกเดือน หรื อบางครังเป็ นเวลาหนึ งปี เยมินอ่องบอกว่า
นายหน้าจะยึดค่าจ้างไว้หนึ งในสามตามระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย เดิมนายหน้าบอกเขาว่า
เขาจะได้รับเงินค่าจ้างทังหมดหลังทํางานหกเดือน แต่เมือทํางานไป เดือน เขายังไม่ได้รับค่าจ้าง เยมินอ่องเคยทวงถามเงิน
แต่นายหน้าไม่ยอมให้ ทําให้เขาไม่กล้าทวงอีกเพราะกลัวว่านายหน้าจะซ้อมเขา เพราะเขาเคยได้ยนิ คนทีโดนแบบนันมาแล้ว246
ในบางกรณี นายหน้า หัวหน้าคนงาน และนายจ้างจะอ้างเหตุผลต่าง ๆ เช่น ได้กาํ ไรน้อยหรื อจับปลาได้นอ้ ย
เพือบอกกับคนงานว่าทําไมต้องยึดเงินค่าจ้างของพวกเขาไว้
แรงงานประมงชาวกัมพูชาซึ งทํางานเป็ นเวลาหลายเดือนภายใต้ระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายให้ขอ้ มูลว่า
243 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานกัมพูชาสีคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
244 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, ปากนํา, ชุมพร, กันยายน 2559
245 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสามคนจากเรื ออวนล้ อม, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
246 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู,่ อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
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เขาได้รับเงินเพียงสามในสี ของค่าแรงขันตํา เพราะหัวหน้าคนงานบอกกับเขาว่า พวกเขาต้องตกงาน
เนืองจากเรื ออวนลากถูกจับเพราะไปเกียวข้องกับการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม247
ในการให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์
เจ้าหน้าทีอาวุโสกสร.จังหวัดได้อา้ งการตีความทีตรงกันข้ามเกียวกับบางมาตราของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 เพือชีแจงว่า
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายอาจไม่ผดิ กฎหมาย โดยในข้อ 10(1)
มีเนือหาเกียวกับระยะเวลาการจ่ายค่าแรงในภาคประมงและระบุวา่ “ในกรณี ทีมีการคํานวณค่าจ้างเป็ นรายเดือน รายวัน
รายชัวโมงหรื อเป็ นระยะเวลาอย่างอืนทีไม่เกินหนึงเดือน ให้จ่ายเดือนหนึงไม่นอ้ ยกว่าหนึงครัง
เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอืนทีเป็ นประโยชน์แก่ลูกจ้าง”248 เจ้าหน้าทีกสร.บางคนบอกว่า
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายเป็ นสิ งต้องห้าม เนืองจากไม่ได้เป็ นการจ่ายค่าแรงทุกเดือน249 แต่เจ้าหน้าทีคนอืนแย้งว่า
การจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายเป็ นสิ งทีทําได้ ตราบทีมีการกําหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน250
หรื อเป็ นการตกลงทีเป็ นประโยชน์ต่อลูกจ้าง251 อย่างไรก็ดี
แรงงานประมงบางคนได้รับค่าจ้างแบบเหมาจ่ายจากนายจ้างเพราะไม่มีทางเลือกอืน252 ตามข้อนีของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557
ซึ งแม้จะบังคับใช้เฉพาะภาคประมง แต่กส็ ะท้อนเนือหาของมาตรา 70(1) ของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ซึ งกําหนดให้จ่ายค่าแรงกับคนงานอย่างน้อยเดือนละหนึ งครัง

ไม่ มีการคุ้มครองด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
การทํางานในเรื อประมงไทย ซึ งเสี ยงอันตราย บนดาดฟ้าของเรื อมีการเคลือนไหวตลอดเวลา
โดยเฉพาะในช่วงทีสภาพอากาศหรื อทะเลเลวร้าย บนดาดฟ้าจะเต็มไปด้วยนําทะเลและลืนจากการออกเรื อก่อนหน้านัน
พวกเขาอาจต้องทํางานกับเครื องจักรกล สายไฟ และท่อไอเสี ยทีร้อนและเป็ นอันตราย เรื อหลายลําไม่มีหอ้ งส้วม
ทําให้การทํากิจวัตรประจําวันเป็ นเรื องเสี ยงอันตราย แรงงานประมงต้องทํางานตอนกลางวันโดยแทบไม่มีเวลาพัก
หรื อทํางานตอนกลางคืนช่วงทีการมองเห็นไม่ดีนกั
การทํางานต่อเนืองเป็ นเวลานานและเข้มข้นทําให้เกิดอาการเหนือยล้าอย่างรวดเร็ ว ลูกเรื อมักดืมแอลกอฮอล์และใช้ยากระตุน้
อย่างเช่นใบกระท่อมและยาบ้า ซึ งยิงทําให้เกิดความเสี ยงมากขึน การขาดการฝึ กอบรม เรื อทีขาดการบํารุ งรักษา253
247 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์อดีตแรงงานข้ ามชาติกมั พูชาสีคนทีได้ รับการช่วยเหลือจากอินโดนีเซีย, ชีเกร็ง เสียมราฐ กัมพูชา, กรกฎาคม 2559
248 กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
ข้ อ . )
249 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, พฤศจิกายน 2559
250 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมการจัดหางาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, สิงหาคม 2559
251 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
252 ยกตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์แรงงานประมงชาวกัมพูชาจากเรื ออวนล้ อม อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด พฤศจิกายน
253 จากการสํารวจเรื อประมงทีออกจากท่าเทียบเรื อทัวประเทศไทยในปี
พบว่าประมาณครึงหนึงของเรื อไม่ได้ มาตรฐานด้ านความปลอดภัยตามข้ อกําหนดของกรมเจ้ าท่า ปั ญหาต่าง ๆ ทีพบในการสํารวจครังนันได้ แก่ 39%
ของเรื อในภาคใต้ มีการบํารุ งรักษาอย่างสมําเสมอ
และไม่ถงึ ครึงหนึงของเรื อทางตอนเหนือของอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีการติดตังอุปกรณ์พืนฐานเพือความปลอดภัย โปรดดู Bundit Chokesanguan
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อุปสรรคด้านภาษา และการขาดอุปกรณ์เพือความปลอดภัยบนเรื อ ทําให้แรงงานประมงเสี ยงทีจะเกิดอุบตั ิเหตุ
ได้รับบาดเจ็บและเสี ยชีวติ 254
การสํารวจภาคประมงไทยพบว่า 20% ของคนงาน255 และเกือบ 50% ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์256
เคยได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน แรงงานประมงบอกว่าพวกเขาได้เห็นผูไ้ ด้รับบาดเจ็บหลายครังในช่วงสองปี ทีผ่านมา
ไม่วา่ จะเป็ นการได้รับบาดแผลจากของมีคม และบาดแผลฉี กขาด กระดูกหัก นิวขาดหรื อมือขาด และการสู ญเสี ยอวัยวะ
อาการบาดเจ็บทางศีรษะทังทีทําให้ตายและไม่ตาย อาการอัมพาตครึ งซี ก ไฟช็อต การเสี ยชีวติ เนืองจากการใช้เครื องจักรกล
และการเสี ยชีวิตของแรงงานประมงจํานวนมากทีตกจากเรื อและจมนําตาย
แรงงานประมงมักพูดถึงแง่มุมทีเสี ยงภัยและเสี ยงอันตรายในเรื อประมงไทย
โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลได้พดู ถึงอันตรายและอุบตั ิเหตุทีเกิดจากการทํางานในเรื อประมงไทยหกอย่างทีสําคัญดังนี
•
•
•
•
•
•

เมือเครื องจักรทีใช้วางอวนหลุดออกจากเสาทีติดตังและกระเด็นไปอย่างรวดเร็ ว
เมือถูกสายรัดตีระหว่างทีใช้วนิ ช์ลากอวนและเหวียงเข้ามาบนดาดฟ้าเรื อ
เมือทีลากอวนหรื ออุปกรณ์ทีใช้ลากหล่นลงมาใส่ ดาดฟ้า
เมือมือหรื ออวัยวะเข้าไปติดอยูใ่ นวินช์หรื อกลไกอืน ๆ
เมือเกิดความเสื อมหรื อไม่ปลอดภัยของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่ งผลให้เกิดความเสี ยงจ่อไฟช็อต
เกียวกับปั จจัยอืน ๆ เช่น ขันตอนการทํางานทีไม่ปลอดภัย ความเหนือยล้า สภาพการทํางานทียากลําบาก
หรื อการทีต้องไปเข้าห้องนําด้านข้างของเรื อ ซึ งทําให้แรงงานประมงตกเรื อ257

หลังจากการทํางานในเรื อทีมีสภาพเลวร้ายหลายปี เนืองจากถูกไต้ก๋งทุบตีและถูกโกงค่าแรง
หานลินหม่องได้เลือนขันจนกลายเป็ นหัวหน้าคนงานทีดูแลลูกเรื อ คน วันหนึงระหว่างอยูใ่ นน่านนําของอินโดนีเซี ย
ไต้ก๋งสังให้ลูกเรื อวางอวนลาก ขณะทีลูกเรื อลากอวนกลับเข้ามาในเรื อ สายรัด258 ได้ตีกลับเข้ามาหาหานลินหม่อง
ตัดนิ วมือขวาของเขาขาดไปข้างหนึง ส่ วนอีกสามนิวก็ได้รับความเสี ยหาย เมือมือของเขาถูกวินช์ดูดเข้าไป
และคณะ, Impact of Fisheries Management in Improving Safety at Sea Measures: A case study in Thailand, Fish for the People, vol. 7 (2),
(ศูนย์พฒ
ั นาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
), น.33
254 Peter Hurst, Safety and health training manual for the commercial fishing industry in Thailand, (กรุ งเทพฯ: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,
2557), น. 6-17
255 สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุ งเทพฯ:
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 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 ข้ อ16 ของกฎกระทรวง พ.ศ.2557 กําหนดให้ นายจ้ างต้ องจัดให้ มีห้องส้ วม “เพือให้ เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใช้ ชีวิตบนเรื อ” โปรดดู
กระทรวงแรงงาน, กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.
, ข้ อ 16
258 Warps หมายถึงเชือกรัดเครื องมือประมง ทําให้ เรื อสามารถควบคุมการวางและการเก็บเครื องมือประมงได้
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ในเรื อมีเพียงเวชภัณฑ์ขนพื
ั นฐาน ไต้ก๋งได้ส่งหานลินหม่องไปทีเรื ออีกลําหนึ งทีกําลังแล่นกลับเข้าสู่ ชายฝัง
ซึ งแพทย์บอกเขาว่าจําเป็ นต้องตัดนิวของเขา หานลินหม่องยืนยันว่าต้องการกลับไปผ่าตัดทีประเทศไทย
เขาต้องจัดการการเดินทางของตัวเอง และต้องรออีกประมาณหนึ งเดือนกว่าจะได้กลับไปประเทศไทย โดยติดเรื อแช่แข็งไป
กว่าเขาจะไปถึง นิวของเขาก็เน่าและจําเป็ นต้องตัดออก ทางบริ ษทั จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ แต่ไม่จ่ายค่าชดเชยอย่างอืน
หานลินหม่องบอกว่าไม่มีบริ ษทั ประมงแห่งอืนต้องการจ้างเขาอีกเนืองจากอาการบาดเจ็บ259
แม้วา่ เรื อประมงทุกลําจะมีการส่ องไฟ
แต่สาํ หรับเรื อทีใช้ไฟขนาดใหญ่เพือล่อปลาอาจมีความเสี ยงมากขึนเนืองจากปัญหาไฟช็อต โกจอจอโต
แรงงานประมงชาวพม่าในจังหวัดระนองอธิบายถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนครังหนึงว่า
เมือหกเดือนก่อน เพือนของผมคนหนึงถูกไฟช็อต เป็ นช่วงกลางคืนและเรื อต้องออกหาปลา
แต่หลอดไฟหลอดหนึงมีปัญหา เขาพยายามซ่อมหลอดไฟแต่ถูกไฟช็อต
ทําให้เขาตกลงไปในทะเลและจมนําตาย...ครอบครัวของเขาไม่ได้รับค่าชดเชย แต่นายจ้างจ่ายเงิน ,
บาทเป็ นค่าทําศพให้260
ในหลายกรณี แม้จะไม่ทุกกรณี นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลและช่วยออกค่าทําศพให้หากมีการเสี ยชีวติ 261
ขึนอยูก่ บั ว่ามีการจ้างงานแรงงานประมงจากทีใด ข้อ 15(2) ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557
กําหนดให้นายจ้างต้องออกค่าใช้จ่ายในการส่ งคนงานกลับประเทศ กรณี ทีได้รับบาดเจ็บ ล้มป่ วย
หรื อเสี ยชีวติ เนืองจากอาการบาดเจ็บบนเรื อประมง262
แม้วา่ แรงงานข้ามชาติทีได้รับบาดเจ็บจนไม่เป็ นทีต้องการของนายจ้างคนอืน กลับไม่ได้รับความช่วยเหลือให้เดินทางกลับมา
แทบจะทุกกรณี ทีมีการให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์263 อย่างไรก็ดี
จากการสัมภาษณ์คนงานครังหนึงชีว่ามีความพยายามปฏิบตั ิตามข้อบทในกฎหมายแรงงานในส่ วนของนายจ้าง264
แรงงานประมงทีได้รับบาดเจ็บบางส่ วนไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม หรื อไม่สามารถร้องเรี ยนได้
เนืองจากตกเป็ นเหยือการแสวงหาประโยชน์และแรงงานบังคับ เต๊ดเพียวลิน ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
259 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์หานลินหม่อง ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, อ.เมือง สมุทรสาคร, สมุทรสาคร, ตุลาคม 2558
260 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, อ.เมือง ระนอง, ระนอง, 8 มีนาคม2559
261 อุตสาหกรรมประมงของไทยไม่มีระบบการรายงานการเสียชีวิตและได้ รับบาดเจ็บทีเข้ มแข็ง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประมงมีอตั ราผู้เสียชีวิตประมาณ , คนต่อปี โปรดดู 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.
ข้ อ 15(2)
263 ผู้ถือบัตรชมพูบางคนเชือว่า จากสถานะตามกฎหมายทีตนมี ไม่ได้ ช่วยให้ พวกเขามีสิทธิได้ รับการช่วยเหลือเพือส่งกลับประเทศ
กรณีทีเจ็บป่ วยร้ ายแรงหรื อได้ รับบาดเจ็บ โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 10 คนจากเรื ออวนล้ อม, บ้ านนําเค็ม, พังงา,
มีนาคม 2559
264 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานกัมพูชาสามคนในเรื อจับปู, อ.บ้ านเพ จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
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มีการทะเลาะกันอย่างหนักเมือเดือนสิ งหาคม 2559 เป็ นเหตุให้ลูกเรื ออวนล้อมคนหนึงใช้มีดแทงเขา
ทําให้เกิดแผลเหวอะหวะทีหน้าท้อง นายจ้างของเต๊ดเพียวลินจ่ายค่ารักษาฉุ กเฉิ นให้ แต่ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลหลังจากนัน
เต๊ดเพียวลินประสงค์จะแจ้งความกับตํารวจ แต่นายจ้างไม่ยอมให้ไป
เต๊ดเพียวลินคาดว่าตัวเองจะต้องกลับมาทํางานในเรื อลํานีอีก หากรักษาตัวได้ดีแล้ว โดยต้องทํางานร่ วมกับคนทีแทงเขา265
นอกจากเหตุการณ์ในจังหวัดปั ตตานีซึงทําให้แรงงานเสี ยขาไปข้างหนึ งแล้ว ไม่มีแรงงานประมงคนอืน ๆ
ทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ซึงบอกว่า เคยทราบว่ามีอุบตั ิเหตุในภาคประมงในช่วงสองปี ทีผ่านมา
ซึ งเป็ นกรณี ทีนายจ้างยอมจ่ายค่าชดเชยให้กบั คนงานทีได้รับบาดเจ็บ หรื อให้กบั ครอบครัวของแรงงานซึ งเสี ยชีวติ ในทะเล266
ดังทีกล่าวถึงมาแล้วในรายงานนี แรงงานต่างด้าวทีขึนทะเบียนและถือบัตรชมพู ซึ งส่ วนใหญ่เป็ นแรงงานภาคประมง
จะไม่มีสิทธิ เข้าถึงเงินชดเชยจากอุบตั ิเหตุในการทํางานโดยผ่านกองทุนเงินทดแทน
แรงงานประมงชาวพม่าคนหนึ งทีทํางานในเรื ออวนล้อมในจังหวัดพังงากล่าวว่า
ถ้ามีใครเจ็บป่ วยหรื อได้รับบาดเจ็บ พวกเขาจะส่ งตัวเราไปทีคลินิกและจ่ายค่ารักษาให้
แต่คนงานจะไม่ได้รับเงินอย่างอืนอีก ลูกเรื อของเราคนหนึงตกลงไปในทะเลและเสี ยชีวติ
แต่ไม่มีการจ่ายค่าชดเชยอะไรให้เลย267
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุ ขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 2559 (“กฎกระทรวง
พ.ศ.2559”) ซึ งมีผลบังคับใช้เมือเดือนมกราคม 2559 กําหนดมาตรฐานขันตําด้านสุ ขอนามัย
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพสําหรับลูกเรื อในเรื อประมง268 อย่างไรก็ดี ข้อกําหนดสําคัญเกียวกับการจัดให้มีอาหาร นํา
พืนทีพักผ่อนและเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ ยังขาดรายละเอียดทีชัดเจน
ยกตัวอย่างเช่น กฎกระทรวงกําหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาต “ต้องจัดให้มีอาหาร นํา ดืม ทีมีคุณภาพ ถูกสุ ขลักษณะ
และมีปริ มาณทีเพียงพอ ให้เหมาะสมกับการทํางานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรื อประมง”269
อีกข้อหนึงกําหนดให้ผไู ้ ด้รับใบอนุญาต
“ต้องจัดให้มียาและเวชภัณฑ์ทีจําเป็ นสําหรับการปฐมพยาบาลเบืองต้นทีเหมาะสมกับการปฏิบตั ิงานบนเรื อประมง
โดยให้คาํ นึ งถึงจํานวนคนประจําเรื อและระยะเวลาในการออกไปทําการประมง”270
265 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู,่ อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
266 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่า 12 คนในเรื ออวนล้ อมและอวนครอบ , ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, มีนาคม 2559
267 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 10 คนจากเรื ออวนล้ อม, บ้ านนําเค็ม, พังงา, มีนาคม 2559
268 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 2559 ,
http://www4.fisheries.go.th/local/file_document/25591126123757_file.pdf (เข้ าถึงเมือ 19 เมษายน 2560)
269 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 2559 ข้ อ 6
270 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทํางานของคนประจําเรื อ พ.ศ. 2559 ข้ อ
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กฎกระทรวง พ.ศ.2559 ไม่ได้ให้รายละเอียดของข้อกําหนดมาตรฐานขันตํา หรื อไม่ได้กาํ หนดปริ มาณอาหาร นํา หรื อเวชภัณฑ์
ทําให้เกิดปัญหา เนืองจากมีการเก็บข้อมูลอย่างกว้างขวางเกียวกับความเสี ยงภัยด้านสุ ขภาพต่อแรงงานประมง
ซึ งอาจได้รับการบรรเทาได้ถา้ มีการออกกฎหมายเพียงไม่กีข้อ แรงงานบางคนทํางานในเรื อซึงออกหาปลาเป็ นเวลานานในแต่ละครัง เช่น
เกินกว่าหนึงสัปดาห์ พวกเขาให้ขอ้ มูลว่าอาหารสด อย่างเช่นผักและเนือสัตว์ มักจะหมดลงเร็ วกว่าทีควร
เป็ นเหตุให้คนงานต้องกินแต่ขา้ วกับปลาทอดหรื อปลาต้มเป็ นเวลาหลายวัน271 อีกตัวอย่างทีเกียวข้องคือ

การแพร่ ระบาดของโรคเหน็บชาซึ งเป็ นผลมาจากการขาดวิตามินบี เกิดขึนในเรื อประมงนอกน่านนํา
และทําให้มีผเู ้ สี ยชีวิตหลายคนในช่วงหลายปี ทีผ่านมา272 ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนหนึงทีได้รับการช่วยเหลือจากเรื อ
ซึ งทําประมงนอกน่านนําในมหาสมุทรอินเดียเป็ นเวลา เดือน ให้ขอ้ มูลเกียวกับอาการทีมีลกั ษณะคล้ายโรคเหน็บชา
กล่าวคือมือเท้าบวมและเดินเหิ นได้ยากลําบาก273
การออกข้อกําหนดให้เรื อดูแลเรื องโภชนาการของลูกเรื อ เช่น การให้บริ การอาหารทีทดแทนวิตามินบี
หรื อกําหนดให้มีการให้วติ ามินเสริ ม ไม่ใช่มาตรการทีจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายมากมาย
และจะมีผลช่วยคุม้ ครองสุ ขภาพของแรงงานประมง ทังนีขึนอยูก่ บั ระยะเวลาการออกเรื อและสภาพของการเดินทาง
ซึ งเป็ นข้อบกพร่ องของมาตรการคุม้ ครองสุ ขภาพแรงงานประมงของกฎกระทรวง พ.ศ.
นอกจากนัน ระเบียบนียังไม่มีผลบังคับใช้ต่อผูป้ ระกอบการเรื อพาณิ ชย์ทีมีขนาดเล็กกว่า ตันกรอส
ซึ งไม่จาํ เป็ นต้องให้บริ การขันพืนฐานเพือประกันสุ ขอนามัย ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของลูกเรื อ ทําให้เกิดปั ญหา
เนืองจากฝูงเรื อพาณิ ชย์ของไทยจํานวนมากเป็ นเรื อทีมีขนาดเล็กกว่า ตันกรอส274
แม้จะมีขอ้ กําหนดเพือควบคุม
แต่เจ้าของเรื อชาวไทยหลายคนไม่ได้อาํ นวยความสะดวกด้านสุ ขอนามัยและจัดให้มีเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอ
เพือใช้ในการรักษาพยาบาล หรื อเพือป้องกันการแพร่ ระบาดของโรค ในเรื อประมงทะเลซึ งมีสภาพปิ ดและขาดสุ ขอนามัย
คนงานทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ร้องเรี ยนว่า แม้พวกเขามักจะเจ็บป่ วยด้วยอาการต่าง ๆ
271 อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนลากและอวนล้ อม ปากนํา จ.ชุมพร กันยายน
272 Greenpeace Southeast Asia, Turn the Tide: Human rights abuses and illegal fishing in Thailand’s overseas fishing industry (กรุ งเทพฯ:
Greenpeace Southeast Asia 2559), น. 11-18, http://www.greenpeace.org/new-zealand/en/reports/Turn-The-Tide-Human-Rights-Abuses-andIllegal-Fishing-in-Thailands-Overseas-Fishing-Industry/ (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
273 โปรดดู ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
ลูกเรื อประมงคนอืนทีมาจากฝูงเรื อเดียวกัน และเกิดอาการแบบเดียวกัน (ทํางานมากเกินไป ได้ รับอาหารอย่างจํากัด)
และผู้ทีเข้ าฝังไม่กีวันก่อนจะได้ รับการตรวจโรคโดยสํานักงานควบคุมโรคติดต่อ ยืนยันว่าได้ เกิดโรคเหน็บชาขึนจริ งในหลายกรณี
274 นอกจากนัน ข้ อ 11 ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2559 กําหนดให้ นายจ้ างต้ องพาลูกเรื อไปตรวจร่ างกายและขอรับ
“ใบรับรองว่าสามารถทํางานบนเรื อประมงได้ ก่อนออกไปทําการประมงครังแรก” แต่ก็อนุญาตให้ มีการตรวจสุขภาพได้ ระหว่างการขอทําบัตรชมพู
ซึงประกอบด้ วยการตรวจปั สสาวะและการคัดกรองโรคเจ็ดชนิดจากการตรวจเลือด ซึงเป็ นข้ อมูลทีนํามาใช้ ได้ แทนใบรับรองแพทย์
และเป็ นหลักฐานยืนยันว่าแรงงานต่างด้ าวมีความพร้ อมทีจะลงเรื อ
ควรมีการตรวจประเมินสุขภาพของแรงงานทังทีเป็ นคนไทยและคนซึงไม่มีสญ
ั ชาติไทยอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนจะรับรองให้ คนเหล่านันทํางานในเรื อประมง

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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ทังความเหนือยล้าเนืองจากความร้อน โรคและอาการไข้ทีไม่ทราบสาเหตุ ปั ญหาเกียวกับลําไส้และโรคท้องร่ วง
และอาการเมาเรื อเรื อรัง แต่เรื อประมงก็มกั จะพกพาเฉพาะเวชภัณฑ์ขนพื
ั นฐานสุ ดไปด้วยเท่านัน เช่น ยาแก้ปวด
แรงงานประมงบางส่ วนยังให้ขอ้ มูลว่า เมือพวกเขาไปขอยาจากไต้ก๋ง หรื อบอกว่าไม่สามารถทํางานได้เนืองจากเจ็บป่ วย
มีความเสี ยงทีพวกเขาจะถูกทําร้ายร่ างกาย หรื อถูกลงโทษอย่างอืน 275 แม้วา่ แรงงานประมงจะมีสิทธิลาป่ วยได้ถึง
วันในแต่ละปี ตามข้อ ของกฎกระทรวงนี แต่การเจ็บป่ วยบนเรื อประมงอาจหมายถึงการไม่ได้รับค่าแรงในวันนัน
และหัวหน้าลูกเรื ออาจขู่จะหักค่าแรง เพือบีบให้แรงงานประมงต้องทํางานโดยไม่ตอ้ งหยุดพัก เบียน วอน
แรงงานประมงชาวกัมพูชาในจังหวัดระยองมีขอ้ สังเกตว่า คนทีป่ วยจนทํางานไม่ไหวจะถูกตัดเงินเดือน276

ไม่ มีสิทธิจดั ตังและเป็ นกรรมการสหภาพแรงงาน
กฎหมายแรงงานไทยในปัจจุบนั อย่างเช่น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
ห้ามแรงงานข้ามชาติจดั ตังหรื อเป็ นกรรมการสหภาพแรงงานของตนเอง
เป็ นข้อบททีเลือกปฏิบตั ิและจํากัดสิ ทธิทีมีให้เฉพาะพลเมืองสัญชาติไทย พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์อนุญาตให้บุคคล
คนหรื อกว่านันสามารถรวมตัวกันเพือจัดตังสหภาพแรงงานและจดทะเบียนกับนายทะเบียนภายใต้กสร.ได้ อย่างไรก็ดี บุคคล
คนหรื อกว่านันซึ งมักเรี ยกว่าเป็ น “ผูก้ ่อตัง” สหภาพแรงงาน ต้องเป็ นบุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยเท่านัน
โดยเฉพาะมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กาํ หนดว่า
ผูม้ ีสิทธิจดั ตังสหภาพแรงงานต้องเป็ นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน
หรื อเป็ นลูกจ้างซึ งทํางานในกิจการประเภทเดียวกันโดยไม่คาํ นึงว่าจะมีนายจ้างกีคน บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทย
มาตรา 100 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กาํ หนดให้คณะกรรมการสหภาพแรงงาน “เป็ นผูด้ าํ เนินการ
และเป็ นผูแ้ ทนของสหภาพแรงงาน” อย่างไรก็ดี ตามมาตรา 101
“ผูซ้ ึ งจะได้รับเลือกตังหรื อแต่งตังเป็ นกรรมการ....ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี … (2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด”277
ทังสองมาตราของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ขดั กับอนุสัญญาสิ ทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
ซึ งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันรับรอง ยกตัวอย่างเช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิพลเมืองและสิ ทธิทางการเมือง
275 โปรดดู ความรุนแรง การข่มขู่และการคุกคามในบทนี
276 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานกัมพูชาสีคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
277 กองนิติการ, กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, กสร. 45/2547, พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
http://www.mol.go.th/sites/default/files/images/other/labourRelation2518_en.pdf, (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
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(International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) ซึ งในข้อ 22(1) กําหนดว่า
“บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิในเสรี ภาพในการรวมกันเป็ นสมาคม
รวมทังสิ ทธิทีจะก่อตังและเข้าร่ วมสหภาพแรงงานเพือปกป้องประโยชน์ของตน”
ซึ งเป็ นสิ ทธิทีครอบคลุมบุคคลทุกคนโดยไม่เลือก “เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม” ตามข้อ 2 ของกติกา ICCPR278
ในทํานองเดียวกัน ข้อ 8(1)(ก) ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิ ทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR) กําหนดว่ารัฐบาลต้องดําเนิ นการเพือประกัน
“สิ ทธิของทุกคนทีจะก่อตังสหภาพแรงงานและเข้าร่ วมสหภาพแรงงานตามทีตนเลือก” ในทํานองเดียวกัน ข้อ ของกติกา
ICESCR กําหนดว่าสิ ทธิดงั กล่าวครอบคลุมกับบุคคลทุกคนโดยไม่คาํ นึงถึง “เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรื อสังคม”279
ประเทศไทยไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที 87 (เสรี ภาพในการสมาคม) และฉบับที 98
(การรวมตัวและร่ วมเจรจาต่อรองร่ วม) อย่างไรก็ดี ในฐานะสมาชิกของ ILO ประเทศไทยมีหน้าทีต้องปฏิบตั ิตามปฏิญญา ILO
ว่าด้วยหลักการและสิ ทธิ ขนพื
ั นฐานในการทํางาน ทีรับรองในปี
ซึ งในข้อ 2 ระบุวา่
“สมาชิกทุกประเทศแม้วา่ ยังมิได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว แต่โดยทีมีสมาชิกภาพอยูใ่ นองค์การ
จึงมีพนั ธกรณี ทีจะต้องเคารพส่ งเสริ ม
และปฏิบตั ิให้เป็ นจริ งตามหลักการเกียวกับสิ ทธิขนพื
ั นฐานทีเป็ นหัวเรื องของอนุสัญญาเหล่านันทังนีโดยสุ จริ ตและเป็ นไปตามธ
รรมนูญหลักการเหล่านี” ซึ งรวมถึงข้อ (ก) ว่าด้วย “เสรี ภาพในการสมาคม
และการรับรองทีมีผลจริ งจังสําหรับสิ ทธิในการต่อรองร่ วม”280

การติดตามตัวและการควบคุมตัวโดบมิชอบด้ วยกฎหมาย
คนงานในเรื อประมงไทยถูกจับตามองอย่างต่อเนืองโดยไต้ก๋งและหัวหน้าลูกเรื อ และต้องอยูเ่ ฉพาะในพืนทีทีกําหนด
รู ปแบบธุรกิจในอุตสาหกรรมประมง ยิงส่ งเสริ มการกีดกันเช่นนี โดยเน้นการจํากัดเสรี ภาพในการเดินทาง ยกตัวอย่างเช่น
ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และพบว่า สถานการณ์
การแสวงหาประโยชน์และการปฏิบตั ิมิชอบมักรุ นแรงมากขึน

278 กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Sup. (ฉบับที 16) at 52, U.N. Doc. A/6316
(1966), 999 U.N.T.S. 171, มีผลบังคับใช้เมือ 23 พฤษภาคม 2519
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20999/volume-999-i-14668-อังกฤษ.pdf (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
279 กติการะหว่างประเทศว่าด้ วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม, G.A. res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Sup. (ฉบับที 16) at 49, U.N. Doc.
A/6316 (1966), 993 U.N.T.S. 3, มีผลบังคับใช้เมือ มกราคม
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx, (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
280 ปฏิญญา ILO ว่าด้ วยหลักการและสิทธิขนพื
ั นฐานในการทํางาน, 18 มิถนุ ายน 2541, 37 I.L.M. 1233 (1998)
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm, (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
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เมือเป็ นการทํางานในเรื อทีออกนอกน่านนําเป็ นเวลานานในแต่ละครัง จากการสํารวจแรงงานประมงครังใหญ่ในปี
สภาพของแรงงานบังคับมักเกิดขึนในเรื อทีออกนอกน่านนําเป็ นเวลานานในแต่ละครัง281

พบว่า

เรื อขนถ่ายปลากลางทะเล ซึ งเป็ นเรื อประมงทีมารับขนถ่ายปลาจากเรื อใหญ่ในกลางทะเล
เพือให้เรื อหาปลาสามารถอยูใ่ นทะเลเป็ นเวลาหลายเดือนหรื อหลายปี
ยิงเพิมการกีดกันคนงานและทําให้เสี ยงทีจะตกเป็ นแรงงานบังคับมากขึน
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับอธิบายถึงการถูกขายจากเรื อลําหนึงไปเรื ออีกลําหนึ ง
ในระหว่างการขนถ่ายปลากลางทะเลสําหรับ ยกตัวอย่างเช่น จันอัม ชาวกัมพูชาจากสวายเรี ยง
ตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์และถูกนําตัวใส่ เรื อขนส่ งสิ นค้าด้วยตูค้ วบคุมอุณหภูมิเป็ นระยะทางกว่า 7,000 กิโลเมตร
จากสมุทรสาคร ไปยังชายฝังอันห่างไกลในแอฟริ กาตะวันออก และเขาต้องติดอยูท่ ีนันเป็ นเวลา
เดือนก่อนจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานตรวจแรงงานของรัฐบาลไทยทางทะเล282
เมืออยูใ่ นฝัง การปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิอย่างร้ายแรงต่อแรงงานประมง มักประกอบด้วย การข่มขืนใจหรื อการกักขัง
เพือป้องกันไม่ให้หลบหนี ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่ามีรูปแบบการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิ ทีสําคัญสองประการ
ในรู ปแบบแรก ผูค้ า้ มนุษย์จะควบคุมตัวผูช้ ายและเด็กผูช้ าย โดยเป็ นการควบคุมทังทางร่ างกายและจิตใจ (เช่น
ขู่วา่ พวกเขาจะถูกตํารวจทีเป็ นพวกเดียวกันกับผูค้ า้ มนุษย์จบั ถ้าพยายามหลบหนี) โดยเป็ นการขู่ทงในช่
ั วงจ้างงาน
และก่อนจะลงเรื อประมง นายหน้ามักเป็ นผูน้ าํ ตัวแรงงานไปส่ งบนเรื อ รับค่าจ้าง
และไม่มีส่วนเกียวข้องกับการแสวงหาประโยชน์ของแรงงานประมงอีกต่อไป ในรู ปแบบทีสอง
นายหน้าซึ งทํางานอย่างใกล้ชิดกับไต้ก๋งและเจ้าของเรื อ จะยังคงแสวงหาประโยชน์จากผูเ้ สี ยหายต่อไป
โดยเป็ นผูค้ วบคุมตัวบุคคลเหล่านีระหว่างอยูบ่ นฝัง จํากัดไม่ให้พวกเขาเดินทางทังในทางร่ างกายหรื อจิตใจ
ในระหว่างทีรอเรื อออกจากฝังอีกครังหนึง
ผูเ้ สี ยหายในกรณี แรกมักเป็ นคนต่างด้าวทีถูกนําตัวมา โดยผ่านสภาพทีดูหมินศักดิศรี หรื ออันตราย (เช่น
ถูกซ่อนไว้ในช่องซึ งมีอากาศหายใจอย่างจํากัด) และถูกกักขังไว้บางช่วงของการเดินทางก่อนจะถึงจุดหมาย
พวกเขามักเป็ นแรงงานชายทีได้รับการสัญญาว่าจะได้ทาํ งานในโรงงานหรื องานบนฝังอืน ๆ
และเป็ นผูท้ ีไม่ตอ้ งจ่ายเงินหรื อจ่ายเงินไม่มากนักให้กบั การเดินทาง
แต่ตอ้ งยินยอมทํางานและให้หกั ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานให้กบั นายหน้า

281 สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, (กรุ งเทพฯ:
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2556)
282 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
75

ฮิวแมนไรท์ วอทช์ | มกราคม 2018

อย่างไรก็ดี นายหน้าบางส่ วนเหล่านันได้เปลียนไปเป็ นผูค้ า้ มนุษย์ และได้ขายขาดแรงงานต่างด้าวโดยคิดเงินเป็ นรายหัว
เพือส่ งมอบตัวคนงานให้กบั เจ้าของเรื อหรื อไต้ก๋ง ในหลายกรณี แรงงานประมงทีเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ในประเภทนี
จะถูกขังไว้ในห้องพักของเอกชนบนชายฝัง หรื อถูกขังในเรื อประมงตรงท่าเทียบเรื อ เพือรอให้เรื อออกจากฝัง
หรื อรอให้เรื ออีกลําเข้าฝัง
เหงียนถันซึ งหลบหนีออกมาจากเรื ออวนลากของคนไทย เคยทําประมงทีท่าเทียบเรื อทีเมือง Benjina ประเทศอินโดนีเซี ย
ซึ งเขาต้องทํางานเป็ นแรงงานประมงทีเป็ นเหยือการค้ามนุษย์เป็ นเวลา เดือน
เขาหลบหนีเข้าไปในป่ าใกล้กบั ท่าเทียบเรื อพร้อมกับลูกเรื อชาวพม่าคนอืนอีกสามคน หลังจากเรื อเข้าเทียบฝัง แต่ผา่ นไป วัน
เมืออาหารหมด พวกเขาต้องออกมาจากทีซ่อนตัว เจ้าหน้าทีของบริ ษทั จับตัวเหงียนถันและเพือนไว้ได้ และขังไว้ในห้องขนาด
ตารางฟุตในสํานักงานของบริ ษทั พร้อมกับผูช้ ายอีก คน ไต้ก๋งเสนอให้รางวัล ,
รู เปี ยะสําหรับใครทีสามารถจับตัวแรงงานประมงทีหนีไปได้อีกหนึงคน ตอนแรก
เหงียนถันและเพือนไม่ยอมกลับไปทํางานบนเรื อ โดยบอกกับคนทีควบคุมตัวว่าจะกระโดดลงทะเลถ้าถูกบังคับให้กลับไปอีก
แต่ผคู ้ วบคุมตัวบอกว่า เขามีทางเลือกเดียวก็คือต้องถูกขังไว้โดยไม่มีเวลากําหนด หลังจากอยูใ่ นห้องขังหลายสัปดาห์
เหงียนถันเริ มเปลียนใจ “พวกเราได้อาหารแค่วนั ละมือเดียว แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ถูกซ้อม” เขาบอก283
โสเพียกพนจากกัมปงสะปื อ กัมพูชา ถูกบังคับให้ทาํ งานเป็ นคนงานในเรื ออวนลอย ซึ งทําประมงในมหาสมุทรอินเดีย
หลังจากตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์284 ในเดือนธันวาคม 2557
เจ้าของฝูงเรื อและลูกน้องของเขาได้ขงั ตัวโสเพียกพนพร้อมกับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนอืนอีก คน
ในสํานักงานของบริ ษทั ซึ งตังอยูร่ ะหว่างโกดังสิ นค้ากับเรื อ ในระหว่างทีรอเอกสาร
พวกเขาถูกฝึ กให้ใช้อวนบนเรื อซึ งมีความยาวหลายกิโล ตอนกลางคืน ยามจะขังพวกเขาไว้ เมือเขาและคนอืน ๆ
พยายามหลบหนีในคืนวันหนึ ง ตํารวจจับตัวได้ทีจุดตรวจ และได้ยดึ โทรศัพท์ของโสเพียกพนไป
และสอบถามว่าเขามีหนังสื อเดินทางหรื อไม่ เขาตอบว่าไม่มี เนืองจากนายจ้างได้ยดึ เอาไว้
ตํารวจจึงนําแรงงานเหล่านี ใส่ รถและขับไปส่ งทีบ้านนายจ้าง
ผูจ้ ดั การชาวกัมพูชาของบริ ษทั บอกกับแรงงานเหล่านีในเวลาต่อมาว่า พวกเขาถูกขายมาในราคา 30,000 บาท
วันหนึ ง พวกเขาถูกนําตัวไปกรมเจ้าท่าเพือรับหนังสื อคนประจําเรื อ285 โสเพียกพนซึ งพูดไทยได้สอบถามเจ้าหน้าทีคนหนึงว่า
จะสามารถขอหยุดงานหลังจากทํางานไปสองหรื อสามเดือนได้หรื อไม่ เจ้าหน้าทีไทยยืนยันว่าสามารถทําได้ อย่างไรก็ดี
283 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เหงียนถัน, ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, ย่างกุ้ง พม่า, กันยายน 2559
284 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
285 หนังสือคนประจําเรื อเป็ นเอกสารทีรัฐบาลไทยออกให้ และบุคคลทีเข้ าออกน่านนําไทยและทํางานในเรื อประมงนอกน่านนําต้ องนํามาแสดง
เป็ นเอกสารทีมีการปลอมแปลงอย่างกว้ างขวาง และเดิมทางเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของอินโดนีเซียเคยยอมรับเอกสารเดินทางเช่นนีมาก่อน 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, (เข้ าถึงเมือ
กุมภาพันธ์ 2560)
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ในคําพิพากษาเมือเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560
ศาลจังหวัดระนองได้พิพากษายกฟ้องคดีการค้ามนุษย์สองคดีทีเกียวข้องกับโสเพียกพนและเพือน โดยยกฟ้องจําเลยในคดีอาญา
คําพิพากษาระบุเหตุผลหลายประการ โดยศาลมีขอ้ สังเกตว่า ชายเหล่านีมิได้แสดงท่าทีให้ตาํ รวจทราบว่า
“ตนถูกหลอกหรื อถูกบังคับและยังขึนรถกระบะเพือกลับมายังทีพัก [พร้อมกับนายจ้าง]”286 และ
“เจ้าหน้าทีได้สอบถามผูเ้ สี ยหายถึงความสมัครใจในการทางานบนเรื อแล้ว”287
วายมินเพียว ชายชาวพม่าทีถูกค้ามนุษย์จากรัฐมอญ
อธิบายถึงสิ งทีเกิดขึนกับเขาเมือเดินทางมาถึงท่าเทียบเรื อในจังหวัดปัตตานีวา่
มีหวั หน้าคนงานซึ งคอยควบคุมตัวเรา และมียามอยูค่ นหนึงทีท่าเทียบเรื อ แต่ยงั ไงเราก็ไม่กล้าหนีไปบนฝังอยูแ่ ล้ว
เพราะเรากลัวยาม หัวหน้าคนงานบอกว่า ยามจะทําร้ายเราถ้าเราพยายามหลบหนี288
คนงานและผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนอืน ๆ ถูกจํากัดการเดินทางในช่วงทีออกเรื อและเข้าฝัง แรงงานประมงบางส่ วนบอกว่า
พวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางจากท่าเทียบเรื อเข้าไปในเมืองทีอยูใ่ กล้ ๆ289
แรงงานประมงคนอืนบอกว่าพวกเขาถูกขังไว้โดยเจ้าหน้าทีตํารวจทีทุจริ ตซึ งรับเงินจากนายหน้า
ในระหว่างการออกจากฝังและการรอทีท่าเทียบเรื อ290
เจ้าหน้าทีไทยได้ช่วยเหลือธนวัฒน์ Wonmoree เมือเดือนมกราคม 2559 หลังตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ ปี
และมีการบังคับให้เขาทํางานทังในเรื อประมงไทยและร้านคาราโอเกะหลายแห่งในจังหวัดสงขลา
เขาให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เขาเคยไปทีท่าเทียบเรื อในสงขลา กว่าครัง
โดยแต่ละครังผูค้ า้ มนุษย์จะขังเขาไว้ในร้านคาราโอเกะเป็ นเวลาประมาณ สัปดาห์
โดยส่ วนใหญ่เขาจะถูกขังรวมกับคนไทยคนอืนอีกสี หรื อห้าคน และนายหน้าจะมาหาพวกเขาทุกคืน
ในร้านแห่งนีมีผหู ้ ญิงทํางานไม่มากนัก ธนวัฒน์บอกว่า ผูห้ ญิงเหล่านีมาทีนี “เพียงเพือสร้างภาพว่าเป็ น [บาร์เหล้า]
แต่ทีจริ งมันเป็ นสถานทีทีใช้กกั ขังพวกผม”291

286มูลนิธิเพือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, “ใบแจ้ งข่าว : ศาลจังหวัดระนอง พิพากษายกฟ้องจําเลย คดีหมายเลข คม. 2,4/2559
คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา จํานวน 11 คน”, 24 มีนาคม 2560, http://hrdfoundation.org/?p=1816&lang=en (เข้ าถึงเมือ เมษายน 2560)
287 มูลนิธิเพือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา, “ใบแจ้ งข่าว : ศาลจังหวัดระนอง พิพากษายกฟ้องจําเลย คดีค้ามนุษย์ในแรงงานประมงชาวกัมพูชา” 23 กุมภาพันธ์
2560, http://hrdfoundation.org/?p=1792&lang=en (เข้ าถึงเมือ 25 เมษายน 2560)
288 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 14 คน, สถานสงเคราะห์ชวคราว
ั
อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
289 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ซีฟเม็ง, แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนลาก, อ.ศรี ราชา, ชลบุรี, พฤศจิกายน 2559
290 โปรดดู อย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู่, อ.เมือง จังหวัดปั ตตานี, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม
2559
291 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวไทย 2 คน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
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ทีท่าเทียบเรื อรัษฎา จังหวัดภูเก็ต
ผูค้ า้ มนุษย์จะผลัดกันนําผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าขึนเรื ออวนลากและนํามาขังในห้องกักขังทีทําจากสังกะสี และอยูต่ ิดกั
บบ้านของนายหน้า ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าคนหนึงบอกว่า
ทุกครังทีขึนฝังจากเรื ออวนลาก พวกเขาจะนําตัวเราเข้าห้องกักขัง
พวกเขายอมให้เราออกมาเฉพาะตอนทีต้องทํางานบนเรื อ เราทํางานบนเรื อประมงเป็ นเวลาหนึงสัปดาห์
จากนันก็ถูกนําตัวกลับเข้ามาห้องกักขังเดิม เราไม่มีโอกาสไปทีไหนเลย292
ในห้องกักขังทีร้อน มืด และแออัด โดยเฉพาะตอนกลางคืน ผูเ้ สี ยหายชาวพม่าบอกว่า
“มีอยูส่ องคนต้องไปนอนอยูใ่ นห้องส้วมเพราะเรามีกนั อยูท่ งหมด
ั
คน” เมียวคายให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ 293
นายหน้าจะเปิ ดประตูให้สองครังต่อวันตอนทีให้อาหารเรา นายหน้าจะปิ ดไฟในห้องตอนกลางคืน
เพือไม่ให้คนข้างนอกสังเกตเห็น “ถ้ามีใครผ่านมาพวกเขาคงคิดว่าเป็ นห้องเปล่า ๆ” เมียวคายบอก294
หนึงในผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ถูกหมุนเวียนนําตัวไปมาระหว่างห้องกักขังกับเรื ออวนลากรัษฎาเป็ นเวลาเก้าเดือน
ก่อนจะได้รับความช่วยเหลือ เขาบอกว่าเขาได้เห็นผูช้ ายหลายคนพยายามหลบหนีและถูกจับ
ทําให้ถูกนายหน้าและพรรคพวกรุ มทําร้ายร่ างกาย
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และเหยือแรงงานบังคับในท่าเทียบเรื อรัษฎาและทีอืน ๆ บอกว่าตนเองถูกจับตามองอย่างต่อเนือง
โดยมีเครื อข่ายของบุคคลต่าง ๆ รวมทังคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เจ้าของร้านค้า และแม้กระทังเจ้าหน้าทีตํารวจ
เพือป้องกันไม่ให้พวกเขาหลบหนีจากท่าเทียบเรื อหรื อในเมือง เมียวคายให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ “ตอนขึนฝังครังแรก
ทุกคนคิดจะหลบหนีทงนั
ั น แต่มีคนของนายหน้าอยูเ่ ต็มไปหมด”295
หม่องวินบอกว่าแม้แต่คนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังช่วยหาคนงานให้นายหน้า
ร้านคาราโอเกะของ [นายหน้า] เป็ นเหมือนกับดักทีล่อเหยือคนไทยและพม่าจํานวนมาก
ซึ งทําให้พวกเขาถูกขายต่อให้กบั เรื อ [นายหน้า] ขายคนเหล่านีไปในราคา 20,000-30,000 บาท….
เขามีเครื อข่ายทังคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ งช่วยหาคนให้เขา
และพาคนเหล่านันไปนอนกับผูห้ ญิงทีร้านคาราโอเกะ296

292 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
293 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
294 อ้ างแล้ ว
295 อ้ างแล้ ว
296 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ หม่องวิน, ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
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ในท่าเรื อกันตัง จังหวัดตรัง
นายหน้าจะมีระบบสอดส่ องดูแลและมีการคุกคามเพือควบคุมคนงานให้อยูแ่ ต่ในท่าเทียบเรื อเป็ นเวลาหลายปี
ตํารวจจะขายตัวผูพ้ ยายามหลบหนีคืนให้กบั นายหน้าในราคา 1,000-4,000 บาท
โดยนายหน้าจะบวกเงินค่าใช้จ่ายเหล่านีเข้าไปในหนีของคน ๆ นัน297
นายหน้าคนหนึ งมักแจ้งความกับตํารวจทีทุจริ ตว่าแรงงานประมงเมาเหล้า ซึ งตํารวจจะจับกุมแรงงาน จากนันนายหน้าก็จะไป
“ประกันตัวเขาออกมา” และบวกเงินค่าประกันเข้าไปในหนีของแรงงานคนนัน298
แรงงานประมงทีเป็ นเหยือการค้ามนุษย์มกั ไม่แน่ใจว่าตนเองอยูท่ ีไหน นอกจากรู ้วา่ อยูใ่ นห้องกักขังบริ เวณท่าเทียบเรื อ
ประกอบกับไม่รู้ภาษาไทย ทําให้ตอ้ งวนเวียนอยูแ่ ถวท่าเทียบเรื อเท่านัน นายจ้าง ไต้ก๋ง หัวหน้าคนงาน และนายหน้า
ยิงมีขอ้ ได้เปรี ยบในการสอดส่ องและควบคุมการเคลือนไหวของแรงงานประมงมากขึน
เนืองจากระเบียบของรัฐบาลทีจํากัดเสรี ภาพในการเดินทางของผูถ้ ือบัตรชมพู ซึ งทําให้สถานะของคนงานผูกติดอยูก่ บั นายจ้าง
และกําหนดให้แรงงานต่างด้าวต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าทีระดับจังหวัด ก่อนจะเดินทางออกนอกพืนทีได้
เส้นทางทีเชือมต่อท่าเทียบเรื อทีห่างไกลทีแสมสาร จังหวัดชลบุรีกบั ถนนหลวง เป็ นถนนเส้นตรงยาว กิโลเมตรเพียงเส้นเดียว
“บางคนมีคนทีรู ้จกั อยูน่ อก [ท่าเทียบเรื อ] และสามารถนัดแนะให้เอารถมารับเพือหลบหนีไปได้
แต่คนทีไม่รู้เส้นทางมักจะถูกจับเสี ยก่อน” จอโมกล่าว299 สายของนายหน้าจะติดตามคนทีหลบหนี
และแจ้งให้เจ้าหน้าทีตํารวจไปตามจับตัวกลับมา และนํามาขายคืนให้กบั หัวหน้าคนงาน จอโมบอกต่อ
“บางคนไปมอบตัวกับตํารวจ คิดว่าจะถูกส่ งกลับไปพม่า แต่แทนทีจะเป็ นเช่นนันพวกเขาถูกขายต่อไป
และอยูใ่ นสภาพทียากลําบากกว่าทีเคยเป็ นมา”300

การข่ มขู่ การคุกคามและความรุนแรง
ฮิวแมนไรท์วอทช์เก็บข้อมูลการข่มขู่ การคุกคามและความรุ นแรงทีกระทําต่อคนงานในหลายกรณี
ทังการทําร้ายร่ างกายระหว่างอยูบ่ นเรื อ โดยไต้ก๋ง หัวหน้าคนงานและหัวหน้าลูกเรื อ
จะทุบตีแรงงานประมงทีทํางานไม่เร็ วทันใจหรื อไม่เร็ วอย่างทีคาดหวัง บางครังคนงานทีมาใหม่จะถูกทุบตีเป็ นประจํา
จนกว่าพวกเขาจะทํางานได้เร็ วขึนและดียงขึ
ิ น ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนหนึ งบอกว่า

297 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
298 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง, มีนาคม 2559
299 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์จอโม, คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
300 อ้ างแล้ ว
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ถ้าเราทํางานไม่ถูกใจ [หัวหน้าคนงาน] ถ้าเขาต้องการให้เราทํางานเร็ วขึนและดีขึน แต่เราทําไม่ได้
เราก็ตอ้ งทํางานต่อไปจนกว่าจะหมดแรง301
แรงงานประมงยังให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาถูกซ้อมเพราะไม่เข้าใจคําสังของหัวหน้าคนงาน เนืองจากความแตกต่างด้านภาษา
นอกจากจะถูกต่อยและเตะแล้ว แรงงานประมงบอกว่าหัวหน้าลูกเรื อจะใช้วธิ ีลงโทษหลายแบบ รวมทังการใช้หินลับมีด
แท่งเหล็ก หางปลากระเบน ขดเชือก และท่อนไม้ ยังมีการกระทําทีอับอายเพือลงโทษคนงาน อย่างเช่น ถูกราดจนตัวเปี ยก
หรื อการทําให้สยบยอม อย่างเช่น ไต้ก๋งจะเอารองเท้าเหยียบทีศีรษะของลูกเรื อ
ซึ งถือเป็ นการดูหมินอย่างร้ายแรงตามธรรมเนียมชาวพุทธในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้302
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ให้ขอ้ มูลว่า พวกเขามักเห็นหรื อมีประสบการณ์ถูกลงโทษด้วยความรุ นแรง
เนืองจากปฏิเสธหรื อไม่สามารถทํางานได้ เพราะเจ็บป่ วยหรื อเหนือยเกินไป ตํารวจนําได้ช่วยเหลือธนวัฒน์จากร้อยเอ็ดเมือปี
2559 หลังตกเป็ นเหยือแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงกว่าหนึงทศวรรษ ธนวัฒน์ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
เขากังวลเสมอว่าจะต้องเจ็บป่ วย กลัวว่าไต้ก๋งจะฆ่าเขาและโยนเขาทิงทะเล ถ้าเขาไม่สามารถทํางานได้อีก
“ผมเคยเห็นเหตุการณ์แบบนีเกิดขึนกว่า ครัง” ธนวัฒน์กล่าว303
จันอัม เหยือการค้ามนุษย์ทีเป็ นคนงานอวนลอยทีต้องลากอวนลอยยาว 12-15 กิโลเมตรบอกว่า
การทุบตีมกั เกิดขึนช่วงทีซ่อมอวน ในช่วง เดือนทีพวกเขาทํางานอย่างต่อเนืองในทะเล ลูกเรื อมีอาหารกินไม่เพียงพอ
ทําให้เหนือยล้า และต้องแอบไปพักในระหว่างการทํางานทียาวนานบนดาดฟ้าระหว่างการซ่อมอวน ถ้ามีคนเห็น
พวกเขาก็จะถูกซ้อม304
ในอีกกรณี หนึ ง โกโกวินขอไปพักระหว่างซ่อมอวน หัวหน้าคนงานบอกว่า “ขึนอยูก่ บั เขา” โกโกวินคิดว่าเป็ นคําอนุญาต
เขาจึงไปพักผ่อน แต่หวั หน้าคนงานเดินตามมาและใช้ท่อนไม้ตีเขา หลังผ่านไปหกสัปดาห์
อาการบาดเจ็บของโกโกวินก็ยงั ไม่หาย305
กองกันไฮ อายุ 20 ปี จากเขตอิรวดี พม่า บอกกับไต้ก๋งชาวไทยว่าเขาป่ วยและทํางานต่อไปไม่ไหว เขาขอออกจากเรื อ
ไต้ก๋งจึงต่อยเข้าทีศีรษะของกองกันไฮและเตะจนเขาสิ นสติไป306

301 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
302 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
303 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวไทย 2 คน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
304 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
305 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
306 อ้ างแล้ ว
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หัวหน้าคนงานและไต้ก๋งเรื ออวนลากคู่ทีท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต มักทุบตีไวเพียวนาย เวลาทีทํางานไม่เร็ วทันใจ
หัวหน้าคนงานเคยบอกกับคนงานว่า ถ้าป่ วย พวกเขาก็สามารถไปพักเป็ นเวลาหนึงกะได้ และถ้ายังทํางานต่อไปไม่ไหว
พวกเขาก็จะถูกโยนทิงทะเล ไวเพียวนายบอกว่าการทีเขาทํางานต่อเนืองกันได้ ชัวโมงต่อวัน เป็ นเพราะได้กินกาแฟฟรี
“คุณไม่ตอ้ งนอนเป็ นเวลาหลายวันถ้าได้กินกาแฟ ซึ งทําให้คุณทํางานอย่างต่อเนืองได้” เขาบอก
ไวเพียวนายเชือว่าไต้ก๋งหรื อหัวหน้าคนงานคงแอบใส่ ยาบ้าในกาแฟ จากประสบการณ์เมือกลับขึนสู่ ฝัง
และจากลักษณะทีผอมบางของลูกเรื อบางคน “พวกเราต้องกินทุกอย่างทีพวกเขานํามาให้” เขาบอก307 หลังทํางานหนึ งกะ
ไวเพียวนายเป็ นลมเพราะความเหนือยล้าในระหว่างทีลูกเรื อกําลังลากอวน เขาล้มลงทีด้านข้างของเรื อ แต่ยงั คว้าทีกันไว้ทนั
ทําให้ไม่ตกจากเรื ออวนครอบลงไปในนํา แต่ไต้ก๋งตะโกนบอกลูกเรื อไม่ให้ช่วยเขา
ไวเพียวนายต้องหาทางดึงตัวเองขึนมาบนเรื อ
เหตุการณ์นีทําให้ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์อีกคนหนึงหลบหนีจากท่าเทียบเรื อในเช้าวันหนึง
และลูกเรื อคนนี ได้พาเจ้าหน้าทีมาช่วยเหลือแรงงานอีกกว่า คนออกจากห้องกักขังของนายหน้าในท่าเทียบเรื อรัษฎา308
มักมีการใช้กาํ ลังเพือข่มขู่และคุกคามคนงานเพือให้ปฏิบตั ิตามคําสัง และเพือป้องกันไม่ให้หลบหนี
พวกเขามักขู่วา่ จะถูกส่ งตัวหรื อขายให้กบั เรื ออีกลําหนึง หรื อถูกส่ งตัวไปท่าเทียบเรื ออีกแห่งหนึง
ไต้ก๋งทีทําประมงในมหาสมุทรอินเดียขู่จะไม่ให้นอนและขู่จะแยกตัวลูกของคนงานไปทีเรื ออีกลําหนึง
ถ้าคนงานทํางานไม่ได้ตามทีต้องการ ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ให้ขอ้ มูลว่า ไต้ก๋งบอกเขาว่า “ในอดีต
พวกเราจะต้องถูกยิงตายทังหมดถ้าทํางานได้ห่วยแค่นี”309
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานข้ามชาติให้ขอ้ มูลว่า นายหน้ามักอ้างเจ้าหน้าทีไทยเพือข่มขู่แรงงานต่างด้าวภาคประมง
ยกตัวอย่างเช่น นายหน้าของโซลินอ่องบอกเขาว่า เขาจะต้องยอมให้นายจ้างยึดค่าแรงของเขาไว้หนึงในสาม
ตามระบบจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย หรื อไม่เช่นนันเขาจะแจ้งความกับตํารวจทีปัตตานี 310 ในอีกกรณี หนึง
ผูค้ า้ มนุษย์ในจังหวัดปัตตานีบอกกับแรงงานต่างด้าวว่า ตํารวจจะมาจับถ้าเดินทางออกไปจากท่าเรื อ311
นายหน้าทีท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ตชีไปทีตํารวจแถวท่าเรื อซึ งคุน้ เคยกันกับเขาและเตือนคนงานว่า
จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีในพืนทีแต่อย่างใด312
ยังมีการใช้ความรุ นแรงทางร่ างกายยิงกว่านีกับแรงงานทีพยายามหลบหนีจากเรื อ จากสํานักงานของบริ ษทั แต่ไม่สาํ เร็ จ
หรื อหลบหนีจากการควบคุมตัวของไต้ก๋ง หัวหน้าคนงาน หรื อนายหน้าผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์จากทุกชาติให้ขอ้ มูลว่า
307 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
308 อ้ างแล้ ว
309 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559
310 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู,่ อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
311 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 14 คน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
312 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 11 คน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559
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เคยถูกทุบตีเนืองจากพยายามหลบหนีจากเรื อหรื อจากห้องกักขังทีท่าเทียบเรื อ
การลงโทษเหล่านีมีทงการสั
ั
งหารซึ งเกิดขึนในทะเลและบนบก และมีการบังคับให้แรงงานคนอืนยืนดูดว้ ย
หลังจากเดินทางมาถึงท่าเทียบเรื อแสมสาร จังหวัดชลบุรีได้ไม่นาน
จอโมก็ได้เห็นเหตุการณ์ทีเกิดขึนเมือหัวหน้าคนงานจับได้วา่ มีคนพยายามหลบหนี
“ผมเห็นพวกเขาหักแขนและหักขาเพือเป็ นการลงโทษ” จอโมกล่าว313
ตุนเมียตทูบอกว่า หลังหลบหนีจากท่าเทียบเรื อของนายจ้างมา เขาได้ทาํ งานในเรื อทีท่าเทียบเรื ออีกแห่งหนึ งในอําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง และพบว่ามีมือปื นซึ งทํางานให้นายหน้ามารอเขาอยูเ่ มือเขาขึนฝังพร้อมกับเรื อลําใหม่
มือปื นเหล่านันได้มดั มือเขาไว้และพาตัวไปทีบ้านของนายหน้า เขาถูกบังคับให้คุกเข่าลงกับพืน
และสามีของนายหน้าเอาปื นจ่อหัว พร้อมกับถามว่า “อยากทํางานหรื อว่าอยากตาย”
ตุนเมียตทูไม่มีทางเลือกอืนนอกจากต้องกลับไปทํางานในเรื อประมงลําเดิม314

การฆาตกรรมในทะเล
แรงงานประมงทังในปัจจุบนั และอดีตต่างให้ขอ้ มูลในฐานะประจักษ์พยาน และได้ฟังคําบอกเล่าจากคนอืน
เกียวกับการฆาตกรรมในทะเล ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวไทยคนหนึงบอกว่าได้เห็น
การสังหารกลุ่มผูช้ ายทีพยายามหลบหนีจากเรื อในทีสาธารณะ เขาบอกว่ามีการเอาเชือกมาคล้องคอคนเหล่านี
และแขวนร่ างของพวกเขาติดกับด้านท้ายเรื อเพือลากไปในนําทะเล
ตอนทีเรื อแล่นผ่านเกาะ จะมีคนพยายามกระโดดลงนําและหลบหนี
ไต้ก๋งก็จะตามตัวไปและพยายาม....เอาตัวพวกเขากลับขึนเรื อ และมีการเชือดไก่ให้ลิงดู ซึ งพอทําแบบนัน
ไม่มีใครกล้าเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เราได้แต่มองดูห่าง ๆ315
ไต้ก๋งยังฆ่าคนกลางทะเลเพราะบันดาลโทสะ
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์บรรยายถึงเหตุการณ์ของผูช้ ายคนหนึ งทีถูกไต้ก๋งยิงเพราะไปด่าเขา316
ส่ วนผูช้ ายอีกคนหนึงถูกบีบคอจากนันก็ปล่อยให้จมนําตาย เพราะไต้ก๋งคิดว่าชายคนนีเป็ นต้นเหตุทาํ ให้อวนทํางานผิดปรกติ317

313 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์จอโม, คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
314 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
315 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวไทย 2 คน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
316 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
317 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ซอวิน, ผู้เสียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า, ไม่เปิ ดเผยสถานที, 10 สิงหาคม 2559
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ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าเล่าว่า
ไต้ก๋งสี คนทีมักทําประมงผิดกฎหมายในน่านนําอินโดนีเซี ยนอกชายฝังอาเจะห์ตรงช่องแคบมะละกา
และมีการซื อขายแลกเปลียนปลา ผักสด
รวมทังอาจจะมียาบ้าด้วยกับชาวอินโดนีเซี ยซึ งอยูใ่ นเรื อใกล้ชายฝังบริ เวณทีเป็ นสวนปาล์ม ในการแลกเปลียนครังหนึง
ไต้ก๋งชาวไทยได้ยงิ ปื นใส่ ชาวอินโดนีเซี ยทีติดต่อซื อขายกันสามคนจนเสี ยชีวิต ก่อนทีจะพาเรื อของชาวอินโดนีเซี ยหนีไป
แรงงานประมงซึ งเห็นเหตุการณ์สังหารคาดว่า อาจเป็ นการฆ่ากันเพราะปัญหายาเสพติด
เนืองจากไต้ก๋งสงสัยว่าชาวอินโดนีเซี ยเหล่านี เป็ นสายให้กบั กองทัพเรื อทีตรวจจับ การทําประมงผิดกฎหมาย
ไต้ก๋งได้ข่ลู ูกเรื อชาวพม่าว่า “คงรู ้นะว่าจะเกิดอะไรขึน” ถ้าเอาเรื องนีไปพูดกับใคร318
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายคนบอกถึงท่าเทียบเรื อทีมักเกิดการฆาตกรรม และการตายอย่างไม่ทราบสาเหตุของแรงงานประมง319
ซึ งมีทงที
ั ท่าเรื อกันตัง จังหวัดตรัง ซึ งเอ็นจีโอรายงานว่ามักเกิดเหตุการทรมานและการฆาตกรรม320
เมือเวลาผ่านไป ระบบการควบคุมโดยใช้ความรุ นแรงและการฆาตกรรม
ได้ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทําให้ไม่มีการขัดขืนหรื อหลบหนี คนต่างด้าวทีท่าเทียบเรื อแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ชีให้ดูภูเขาทีอยูด่ า้ นหลังเมืองซึ งเป็ นอุปสรรคต่อการหลบหนี และให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
ทีนันเป็ นทีฝังศพของแรงงานจํานวนมากทีพยายามหลบหนี321 แรงงานชายบางคนซึ งติดอยูท่ ีท่าเรื อกันตังมาหลายปี เชือว่า
นายหน้าเป็ นพ่อมดซึ งมีการประกอบพิธีกรรมตอนกลางคืน
โดยการเอากระดูกของแรงงานประมงทีเธอเป็ นผูส้ ังหารมาประกอบพิธี322

318 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
319 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 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 (เข้ าถึงเมือ 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 (เข้ าถึงเมือ สิงหาคม 2560)
321 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์จอโม, คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
322 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559และฮิวแมนไรท์วอทช์
สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
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V. กรณีศึกษา: ท่ าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต
ภูเก็ตเป็ นแหล่งท่องเทียวของนักท่องเทียวต่างชาติเพราะมีหาดทรายขาวสะอาด ทะเลสี เทอร์ ควอยซ์
และมีแหล่งท่องเทียวยามคําคืนทีคึกคัก
ซึ งดูเหมือนเป็ นภาพตรงข้ามกับความทารุ ณโหดร้ายของแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย อย่างไรก็ดี
ทีบริ เวณชายหาดด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ของเกาะทีท่าเทียบเรื อรัษฎา
ติดกับบริ เวณทีนักท่องเทียวนับพันคนขึนเรื อเฟอร์รีไปเกาะพีพีทุกปี ถือเป็ นท่าเทียบเรื ออวนลากทีสําคัญของภูเก็ต
เมียวจีอยูท่ ีสถานสงเคราะห์ของผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของรัฐบาลไทยไม่นานนัก
ก่อนทีเจ้าหน้าทีคนหนึงจะเอาภาพถ่ายของศพ ๆ หนึงทีเสี ยชีวติ จากการถูกแทง แผลให้ดู
ชายผูเ้ สี ยชีวิตเป็ นคนไทยทีรู ้จกั กันในชือ “โกแป๋ ” ซึ งได้ร่วมมือกับมาโย ภรรยาชาวพม่าของเขา
ในการทําให้เมียวจีตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์พร้อมกับแรงงานชายชาวพม่าคนอืนอีกอย่างน้อย คน
พวกเขาถูกบังคับให้ทาํ งานในเรื ออวนลากทีบริ เวณท่าเทียบเรื อรัษฎา
เป็ นเวลาหลายเดือนทีสามีภรรยาคู่นีนําตัวเมียวจีออกจากห้องกักขังทีท่าเรื อ เพือไปทํางานในเรื ออวนลากคู่
เมือทํางานเสร็ จก็นาํ กลับมาขังอีก หัวหน้าลูกเรื อบังคับให้เขากินยาบ้าเพือให้ทาํ งานได้ ชัวโมงต่อวันในทะเล
เมียวจีตอ้ งทํางานเพราะถูกบังคับและใช้ความรุ นแรง เมืออยูบ่ นฝัง เขาต้องทําตามทีถูกสัง
เพราะกลัวจะถูกเจ้าหน้าทีตํารวจทีทุจริ ตซึ งเป็ นพวกเดียวกับนายหน้าจับกุม ไม่วา่ เขาจะทํางานหนักแค่ไหน
แต่หนีก็ดูเหมือนจะไม่มีวนั หมด จนกระทังก่อนถึงช่วงทีเขาได้รับการช่วยเหลือออกมา
สภาพชีวิตทียากลําบากทําให้เมียวจีรู้สึกหมดหวัง323
เจ้าหน้าทีของสถานสงเคราะห์ไม่ได้อธิบายให้เมียวจีฟัง เกียวกับรายละเอียดการฆาตกรรมโกแป๋
ซึ งเป็ นนายหน้าทีหลบหนีการจับกุมตอนทีตํารวจบุกตรวจค้นเมือเดือนมกราคม 2559 มีรายงานข่าวว่า
โกแป๋ ได้หลบหนีไปพร้อมกับเชิดบัตรชมพูของแรงงานข้ามชาติประมาณ คนไปด้วย324
เมียวจีและผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์คนอืนจากท่าเทียบเรื อรัษฎาเชือว่า โกแป๋ อยูร่ ะหว่างการหลบหนี
ส่ วนภรรยาของเขาได้รับสารภาพกับตํารวจแล้วว่ามีส่วนเกียวข้องกับการค้ามนุษย์ของสามี
แรงงานเชือว่าโกแป๋ อาจถูกฆ่าปิ ดปากเพือไม่ให้คนรู ้ความลับ ซึ งเกิดขึนทีท่าเทียบเรื อรัษฎา325

323 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
324 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา จังหวัดภูเก็ต, เมษายน 2559
325 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, จังหวัดระนอง, มีนาคม 2559
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กลุ่มผูช้ ายทีได้รับการช่วยเหลือจากห้องกักขังของโกแป๋ ในท่าเทียบเรื อรัษฎาให้ขอ้ มูลว่า
ได้ทาํ งานในเรื ออวนลากคู่อย่างน้อยห้าลําซึ งแล่นออกจากสองท่าเทียบเรื อทีพวกเขาระบุชือได้
แม้ภายหลังการบุกตรวจค้นเมือเดือนมกราคม 2559 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในพืนทีบอกว่า คนงานทีท่าเรื อแห่งนีและในเรื อเหล่านี
ก็ยงั คงต้องทํางานต่อเนืองกันเป็ นเวลานาน ถูกยึดเอกสารประจําตัว ตกเป็ นแรงงานขัดหนีและถูกข่มขู่
ถูกคุกคามอยูใ่ นระบบทีควบคุมโดยนายหน้าด้วยความสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีตํารวจในพืนที326
ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าจากท่าเทียบเรื อรัษฎา
และทราบว่าหัวหน้าลูกเรื อโดยเฉพาะหัวหน้าคนงาน ยังเป็ นผูจ้ ดั หาสารเสพติดอย่างยาบ้าให้กบั ลูกเรื อ
และยังมีส่วนเกียวข้องอย่างเข้มแข็งในการแสวงหาประโยชน์327

การทุจริ ตของเจ้ าหน้ าทีทีภูเก็ต
ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์แหล่งข่าวหลายแหล่ง ภายในชุมชนแรงงานต่างด้าวทีท่าเทียบเรื อรัษฎา
ซึ งอธิบายว่าตํารวจไทยมีส่วนช่วยเหลือและคุม้ ครองการค้ามนุษย์ของนายหน้าอย่างไร
ไต้ก๋งจากจากบริ ษทั ประมงรัษฎาต้องพึงพานายหน้าอย่างโกแป๋ เพือหาคนงานมาทํางานบนเรื อ
โดยโกแป๋ ได้รับความคุม้ ครองจากเจ้าหน้าทีตํารวจในพืนที นายหน้าจะจัดส่ งคนงานทีเป็ นเหยือการค้ามนุษย์
ผ่านสะพานสารสิ นทีเชือมระหว่างตอนเหนือของเกาะภูเก็ตกับแผ่นดินใหญ่
และการส่ งผ่านด่านตรวจท่าฉัตรชัยด้วยความช่วยเหลือจากตํารวจทีทุจริ ต328
นายหน้าทีท่าเทียบเรื อรัษฎาใช้ความสัมพันธ์ทีมีกบั เจ้าหน้าทีตํารวจในพืนที เพือสร้างหนีให้เพิมขึนกับแรงงานข้ามชาติ
แรงงานประมงทังทีมีเอกสารและไม่มีเอกสารอาจถูกตํารวจทีท่าเทียบเรื อรัษฎาจับกุมในข้อหาทีกุขึนมา
จากนันก็ถูกบังคับให้ไปหยิบยืมเงินเพือมาจ่ายค่าสิ นบนหรื อจ่ายค่าประกันตัว ตํารวจรี ดไถเงินจากแรงงานต่างด้าวมากถึง
บาท ถ้าพบว่าพวกเขามีเพียงสําเนาบัตรหรื อใบโทรสารบัตรชมพูของตน ในบางกรณี
ตํารวจจะยัดยาบ้าในตัวคนงานทีถูกควบคุมตัวเอาไว้ เพือรี ดไถเงิน อาจมากถึง , บาทเพือแลกกับการปล่อยตัว329
แรงงานข้ามชาติคนอืนให้ขอ้ มูลว่า พวกเขาต้องจ่ายเงินค่าคุม้ ครองให้ตาํ รวจทีท่าเทียบเรื อรัษฎาเดือนละ 300 บาท330

326 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ,
ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559; และฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่า 12 คนในเรื ออวนล้ อมและอวนครอบ ,
ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, มีนาคม 2559
327 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าเก้ าคน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
328 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวพม่า 12 คนในเรื ออวนล้ อมและอวนครอบ , ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, มีนาคม 2559
329 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
330 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
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นายหน้าสองคนทีถือว่าประสบความสําเร็ จมากสุ ดในภูเก็ตได้แก่นาย A.M. และ M.Z. ซึ งเป็ นชาวพม่าทังคู่ A.M.
ซึ งมีอายุมากกว่าเป็ นผูด้ ูแลเส้นทางการส่ งคนงานพม่าผ่านจังหวัดภูเก็ต ส่ วน M.Z. จะดูแลเรื องการทําบัตรชมพู ดูแลระบบ hundi
exchange (ระบบการส่ งเงินกลับบ้านแบบเชือใจกันแต่ไม่มีเอกสาร) และดูแลการเดินทางกลับบ้านของแรงงานพม่า
มีรายงานว่าทังคู่มีความสัมพันธ์ทีดีกบั เจ้าหน้าทีทีทุจริ ตในสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ต โดยรายงานระบุวา่
เจ้าหน้าทีตม.อนุญาตให้ A.M. สามารถเข้าไปในห้อง
ซึ งเขาใช้เพือเรี ยกเก็บเงินจากนายหน้าทีอยูใ่ ต้การคุม้ ครองของเขาในทุกเช้าวันอาทิตย์
เขายังทําหน้าทีนําส่ งเงินสิ นบนทีได้รับจากแรงงานต่างด้าวทีถูกควบคุมตัว ให้กบั เจ้าหน้าทีตม.
เพือสร้างภาพว่าเจ้าหน้าทีไม่เกียวข้องกับการทุจริ ต และไม่เคยรับเงินสิ นบนโดยตรงจากแรงงานข้ามชาติ331
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในพืนทีซึ งเป็ นแรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยบอกว่า A.M.
ยังใช้หอ้ งทีกล่าวถึงข้างต้นเพือคัดเลือกตัวแรงงานต่างด้าวชาวพม่าทีจะถูกส่ งกลับประเทศ
แรงงานทังทีมีเอกสารและไม่มีเอกสารต้องจ่ายค่าบริ การให้กบั A.M. และเขาก็จะแบ่งส่ วนหนึงให้กบั บุคคลต่าง ๆ
ทีดูแลการออกใบส่ งตัวกลับประเทศ จากนันจะมีการส่ งตัวคนต่างด้าวคนนันไปทีเมียวดี ประเทศพม่าผ่านอําเภอแม่สอด
จังหวัดตาก จากแหล่งข้อมูลทีน่าเชือถือได้ การเดินทางแต่ละครังใช้เงินประมาณ , บาทและใช้เวลาเดินทางหนึงวันครึ ง332
เมือผูถ้ ูกส่ งตัวกลับเดินทางไปถึงแม่สอด จะมีนายหน้าของ A.M.
ส่ งตัวต่อไปยังด่านตรวจตรงพรมแดนทีอยูใ่ ต้การควบคุมของกองกําลังกะเหรี ยงพุทธประชาธิปไตย (DKBA)333
ตามข้อมูลของแหล่งข่าวอีกคนหนึงในท่าเทียบเรื อรัษฎา เมือเดินทางไปถึงฝังพรมแดนพม่าแล้ว
แรงงานต่างด้าวจะถูกนําตัวไปทีบ้านหลังหนึง และจะถูกบังคับให้แลกเงินบาทเป็ นเงินจ๊าตของพม่า
โดยต้องขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน334 หลังแลกเงินเสร็ จแล้ว นายหน้าจะพาเขาไปทีสถานีขนส่ งในเมียวดีเพือเดินทางต่อไป
ทีอําเภอแม่สอดในเดือนพฤษภาคม 2559
ฮิวแมนไรท์วอทช์สังเกตเห็นการส่ งตัวแรงงานข้ามชาติพร้อมสัมภาระโดยใช้รถยนต์สองคันจากสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองภูเก็
ต ให้กบั รถกระบะทีมีป้ายทะเบียนจากย่างกุง้ ใกล้กบั สะพานมิตรภาพไทย-พม่า

การตายอย่ างไม่ ทราบสาเหตุ ศพลอยอยู่ในนํา
331 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
332 อ้ างแล้ ว
333 DKBA ตังด่านตรวจ โดยร่วมมือกับเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของไทยทีทุจริ ต และเป็ นด่านทีรู้จกั กันดีมาหลายปี ในพืนทีแม่สอด โปรดดู ฮิวแมนไรท์วอทช์,
From The Tiger to the Crocodile: Abuse of Migrant Workers in Thailand, กุมภาพันธ์ 2553, น. 68-71
334 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
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ในวันที มกราคม 2557 ชาวบ้านแถวท่าเทียบเรื อรัษฎาพบศพของชายนิรนามคนหนึง อายุระหว่าง - ปี
ลอยอยูบ่ ริ เวณท่าเรื อประมง จากการตรวจค้นร่ างกายพบกระเป๋ าเงินแต่ไม่มีเอกสารประจําตัว มีเพียงบัตรเติมเงินโทรศัพท์
บาท ตํารวจตรวจสอบสถานทีเกิดเหตุและไม่พบร่ องรอยการต่อสู ้ พวกเขาสรุ ปว่าผูต้ ายเป็ นแรงงานชาวพม่า
ซึ งอาจจะตกลงมาจากเรื อประมง หรื อทะเลาะกับลูกเรื อประมงคนอืน เจ้าหน้าทีอ้างว่าจะมีการสอบสวนต่อไป
แต่หลังจากนันมาก็ไม่มีการเผยแพร่ ขอ้ มูลเพิมเติมเกียวกับคดีนีอีก335 หนึ งวันก่อนหน้านัน มีผพู ้ บศพของชายนิรนามอีกคนหนึง
ลอยอยูใ่ นแม่นาสายเดี
ํ
ยวกัน ชายคนนีถูกสังหารด้วยการแทงเข้าทีกกหูซา้ ย ก่อนจะนําศพมาทิงในแม่นาํ 336
อีกไม่กีเดือนต่อมา ในเดือนพฤษภาคม 2557 ตํารวจในพืนทีพบศพอีกศพหนึ ง ซึ งตํารวจระบุวา่ เป็ นแรงงานชาวพม่าเช่นกัน
โดยพบอยูบ่ ริ เวณริ มฝังแม่นาใกล้
ํ กบั แพปลาเดียวกัน ชายคนดังกล่าวถูกแทงเข้าทีด้านหลังทางซ้ายมือของศีรษะ
ก่อนจะถูกนําศพมาทิงในแม่นาํ ตํารวจตรวจสอบทีเกิดเหตุและคาดว่า
ชายคนนีเสี ยชีวิตจากการทะเลาะเบาะแว้งกับแรงงานประมงด้วยกัน และระบุวา่ จะมีการสอบสวนเพิมเติม
แต่ในทํานองเดียวกันเรื องก็เงียบหายไปอีก337
ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่ายังมีศพอืน ๆ ทีถูกพบในบริ เวณแพปลารัษฎา
โดยมีแพปลาอยูส่ องแห่งตามทีระบุโดยผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวพม่าทีได้รับการช่วยเหลือ คนเมือเดือนมกราคม 2559
สื อมวลชนรายงานข่าวการพบศพ โดยครังล่าสุ ดเป็ นแรงงานในเดือนพฤศจิกายน 2559
ซึ งมีลกั ษณะคล้ายคลึงกันอย่างน่าประหลาดใจ ประการแรก ชาวบ้านพบศพลอยอยูใ่ กล้กบั แพปลา แต่ไม่มีใครรู ้จกั ผูเ้ สี ยชีวติ
ต่อมาตํารวจก็มาในทีเกิดเหตุ และสันนิษฐานว่า
เป็ นการเสี ยชีวิตทีเกิดจากการเมาเหล้าและทะเลาะวิวาทกันเองในหมู่ลูกเรื อประมง แต่สัญญาว่าจะสอบสวนหาข้อมูลเพิมเติม
แล้วเรื องก็เงียบหายไป338
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลชาวพม่าซึ งอาศัยอยูใ่ นตําบลรัษฎา ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ มักมีการฆ่ากันตายแบบนีเป็ นประจํา
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลบอกว่า มักเกิดจากสาเหตุหลักสองประการ การทะเลาะกันเรื องยาเสพติดในบรรดาแรงงานประมง
หรื อการทะเลาะกันระหว่างแรงงานประมงกับนายหน้า หรื อไต้ก๋งกับนายหน้าสังหารลูกเรื อทีไม่ทาํ ตามคําสัง339

335 ASTV Manager Online, “พบศพชายนิรนามในคลองท่าจีนใกล้ แพปลาชือดังคาดเสียชีวิตมาแล้ ว 1 วัน มกราคม 2557
336 ASTV Manager Online, พบศพชายนิรนามถูกแทงด้ วยของมีคมนําศพทิงทะเลทีภูเก็ต มกราคม 2557
337 ASTV Manager Online, “พบศพชายนิรนามในคลองท่าจีน จ.ภูเก็ต มีร่องรอยถูกแทงทีกกหูซ้าย พฤษภาคม 2557
338 ASTV Manager Online, พบศพชายนิรนามลอยนําบริ เวณแพปลาภูเก็ต กันยายน 2556; ASTV Manager Online, พบศพพม่าลอยอยู่หน้ าแพปลาทีภูเก็ต
คาดเมาตกทะเลดับ กรกฎาคม 2558; ASTV Manager Online, พบศพชายนิรนามในทะเลหน้ าท่าเทียบเรื อองค์การสะพานปลาภูเก็ต พฤศจิกายน 2559
339 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, เมษายน 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ,
ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559; ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
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ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในตําบลรัษฎาสองคนระบุชือแพปลาแห่งหนึง ซึ งมักมีเรื องทะเลาะเบาะแว้งและการสังหาร340 ในทํานองเดียวกัน
เจ้าหน้าทีพยาบาลของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ซึ งเป็ นทีรับศพจากแพปลารัษฎาเพือมาชันสู ตร ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
พวกเขาได้รับศพนิรนาม “จํานวนมาก” ทีเก็บกูไ้ ด้จากแม่นาใกล้
ํ กบั แพปลาเดียวกัน341
ฮิวแมนไรท์วอทช์ติดต่อหน่วยงานทีรับผิดชอบในการเก็บศพ เพือสอบถามข้อมูลเพิมเติม
มูลนิธิกศุ ลธรรมทําหน้าทีเก็บศพทัวจังหวัดภูเก็ต342 ในช่วง 15 ปี ทีผ่านมา ทางมูลนิธิได้เก็บศพนิรนามประมาณ ศพ
(ซึ งเจ้าหน้าทีมูลนิธิเชือว่าเป็ นแรงงานต่างด้าวทังหมด) และได้นาํ ไปฌาปนกิจทีสุ สานบ้านไม้ขาว อ.ถลาง จังหวัดภูเก็ต
อาสาสมัครกูภ้ ยั ของมูลนิธิกศุ ลธรรมให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ เมือสี หรื อห้าปี ก่อน
พวกเขาเก็บศพทีลอยมาใกล้กบั แพปลารัษฎา เฉลียแล้วเดือนละหนึงครัง อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าทีอ้างว่าในช่วงทีผ่านมา
พวกเขาพบศพแบบนีทุกสามเดือน แต่จากหลักฐานทีฮิวแมนไรท์วอทช์ได้มาเมือเดือนเมษายน 2559
กลับขัดแย้งกับคําพูดดังกล่าว เนืองจากพบว่าในช่วง เดือนระหว่างวันที มิถุนายน 58 -มีนาคม 2559
ทางมูลนิธิกศุ ลธรรมเก็บศพทีลอยมาจากแพปลาในรัษฎาได้ ศพ เฉลียแล้วเดือนละเกือบสองศพ343
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเล่าให้ฮิวแมนไรท์วอทช์ฟังถึงกรณี หนึงทีเกิดขึนเมือกลางเดือนมีนาคม 2559 โดยบอกว่า
ชายชาวพม่าคนหนึงได้โทรศัพท์แบบลับ ๆ ไปหาเอ็นจีโอในพืนที
ระหว่างทีเขาถูกบังคับให้ทาํ งานในเรื ออวนลากคู่ทีออกจากท่าเทียบเรื อรัษฎา
ชายคนดังกล่าวโทรศัพท์มาจากห้องเครื องในเรื ออวนลาก เพือป้องกันไม่ให้หวั หน้าคนงานได้ยนิ
แรงงานประมงคนนันทํางานอยูบ่ นเรื อประมงมาหนึงปี แล้ว แต่เขารู ้จกั หมายเลขของเรื อเพียงสองลําทีเป็ นเรื ออวนลากคู่
แต่ไม่รู้จกั ชือเรื อทังสองลํา ตัวเขาเองไม่มีบตั รชมพู
แรงงานประมงชายคนนีได้โทรศัพท์มา ขณะทีเรื ออวนลากออกไปทําประมงเป็ นเวลาหนึงเดือน
และบอกว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเนืองจากสี วันก่อน น้องชายของเขาหายตัวไปจากเรื อ
และเขาไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึนกับน้องชาย ทางเอ็นจีโอได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที แต่ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรื อประมงทีตําบลรัษฎา ไม่สามารถค้นหาตําแหน่งและดักจับเรื ออวนลากลํานันได้344
เมือฮิวแมนไรท์วอทช์ได้รายชือของศพทีถูกพบบริ เวณแพปลารัษฎาจากมูลนิธิกุศลธรรมแล้วในเดือนเมษายน 2559

340 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559 และฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล,
ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
341 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าทีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, ไม่เปิ ดเผยชือ, อ.เมือง, ภูเก็ต, เมษายน 2559
342 ประเทศไทยไม่มีหน่วยกู้ภยั ของรัฐ แต่มีหน่วยกู้ภยั ของมูลนิธิหรื อโรงพยาบาลเอกชน มูลนิธิกศุ ลธรรม คณะกรรมการและพนักงาน
http://www.kusoldharmphuket.com/human.php (เข้ าถึงเมือ มกราคม 2560)
343 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ อาสาสมัครกู้ภยั สองคนทีมูลนิธิกศุ ลธรรม, ไม่เปิ ดเผยชือ, อ.เมือง ภูเก็ต, เมษายน 2559
344 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล, ไม่เปิ ดเผยชือ, กรุงเทพฯ, มีนาคม 2559
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ข้อมูลระบุวา่ มีการกูศ้ พนิรนามเป็ นครังสุ ดท้ายเมือวันที มีนาคม
โดยคาดว่าเป็ นแรงงานต่างด้าวภาคประมงจากในพืนทีบริ เวณแพปลาซึ งมักเป็ นทีเกิดเหตุ345

345 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ อาสาสมัครกู้ภยั สองคนทีมูลนิธิกศุ ลธรรม, ไม่เปิ ดเผยชือ, อ.เมือง, ภูเก็ต, เมษายน 2559
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VI. ข้ อสรุปเกียวกับแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย
ในปี
ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ.
(ฉบับที 29)346
ไทยเป็ นประเทศเดียวทีเข้าร่ วมในทีประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมือวันที มิถุนายน 57
และได้ออกเสี ยงคัดค้านการรับรองพิธีสารเลือกรับ ILO พ.ศ.2557 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ347
แม้วา่ อีกไม่กีวันต่อมารัฐบาลจะเปลียนจุดยืน เนืองจากถูกวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างต่อเนืองจากนานาชาติ348 แต่สามปี หลังจากวันนัน
ไทยยังไม่กาํ หนดให้แรงงานบังคับเป็ นความผิดตามกฎหมายเป็ นการเฉพาะ
อย่างไรก็ดี มีการนิยามคําว่า การค้ามนุษย์ เป็ นอย่างดีในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยยังนําถ้อยคําจากพิธีสารปาเลอร์โม (Palermo Protocol) มาใช้349 โดยมีการนิยาม
ทังการกระทํา วิธีการ และเป้าประสงค์ของการค้ามนุษย์ ในเดือนมกราคม 2560 รัฐบาลแก้ไขเพิมเติมกฎหมาย พ.ศ.
เป็ นครังทีสาม โดยกําหนดนิยามของการค้ามนุษย์ให้ครอบคลุมเป้าประสงค์ เพือจะใช้เป็ นแรงงานบังคับด้วย
การแก้ไขเพิมเติมครังนี ได้เพิมเติมช่องทางทีผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์อาจตกเป็ นเหยือแรงงานบังคับได้
โดยการพิจารณาจากการยึดเอกสารประจําตัวและการใช้เป็ นแรงงานขัดหนี350
แม้จะมีการแก้ไขเพิมเติมกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยเมือเร็ ว ๆ นี งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์ชีว่า
จําเป็ นต้องมีการแก้ไขเพิมเติมเพือปรับปรุ งกรอบการคุม้ ครองแรงงานประมงให้ดีขึน
แม้วา่ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จะกําหนดให้แรงงานบังคับเป็ นการแสวงหาประโยชน์รูปแบบหนึง
แต่ผเู ้ สี ยหายจากแรงงานบังคับนันจะต้องตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ ซึ งเป็ นเหตุให้ถูกแสวงหาประโยชน์
ในรายงานว่าด้วยช่องว่างการคุม้ ครองของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยปี
องค์การแรงงานระหว่างประเทศชีให้เห็นความจําเป็ นทีจะต้องกําหนดให้แรงงานบังคับเป็ นฐานความผิดเป็ นการเฉพาะ351

346 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 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 (เข้ าถึงเมือ พฤษภาคม 2560)
347 Stephanie Nebehay, “Pact to Halt Forced Labor Snubbed by Thailand, Gulf: ILO”, Reuters, มิถนุ ายน 557, www.reuters.com/article/uslabour-ilo/pact-to-halt-forced-labor-snubbed-by-thailand-gulf-ilo-idUSKBN0EM1Y025570611 (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
348 สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี, “Thailand Reverses Earlier Decision, Backs ILO Protocol on Forced Labour”, The Nation, มิถนุ ายน 2557,
http://www.nationmultimedia.com/national/Thailand-reverses-earlier-decision-backs-ILO-proto-30236260.html, (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
ั ญาสหประชาชาติเพือต่อต้ านอาชญากรรมข้ ามชาติ ทีจัดตังในลักษณะองค์กร และพิธีสารเพือป้องกัน ปราบปรามและลงโทษ การค้ ามนุษย์
349 โปรดดู อนุสญ
โดยเฉพาะสตรี และเด็ก รับรองเมือ พฤศจิกายน 2543, ปาเลอร์ โม มติทีประชุมสมัชชาใหญ่ที 55/25, มีผลบังคับใช้ เมือ ธันวาคม 2546, ข้ อ 3(a)
350 พระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ (ฉบับที 3) พ.ศ. 2560 มาตรา 4
351 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, “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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กฎหมายปัจจุบนั มีปัญหา เนืองจากแรงงานบังคับเป็ นแนวคิดทีกว้างกว่าการค้ามนุษย์ ฮิวแมนไรท์วอทช์ได้สัมภาษณ์คนงาน
คนซึ งทํางานในอุตสาหกรรมประมงขณะให้สัมภาษณ์352 จาก กรณี ทีพบว่าเป็ นแรงงานบังคับ ฮิวแมนไรท์วอทช์จาํ แนกได้วา่
จากแรงงานทีสัมภาษณ์ มีอยู่ 19 คนเป็ นแรงงานทีเข้าทํางานในอุตสาหกรรมโดยสมัครใจ353
มีเพียงกรณี เดียวทีให้ขอ้ มูลซึ งสอดคล้องของสภาพการตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
การทีประเทศไทยไม่กาํ หนดให้แรงงานบังคับเป็ นฐานความผิดเป็ นการเฉพาะ
ทําให้เกิดอุปสรรคในการดําเนินงานของรัฐบาลเพือคัดแยกตัวและช่วยเหลือบุคคลทีต้องเผชิญกับการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิอย่า
งร้ายแรง โดยอาจไม่เป็ นผลโดยตรงมาจากการตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์
งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์ยงั พบว่า นโยบายเกียวกับผูเ้ ข้าเมืองรวมทังระบบบัตรชมพู
ส่ งผลกระทบต่อการตกเป็ นแรงงานบังคับในกรณี ทีศึกษา โดยจากการสัมภาษณ์เก้าครัง
เราพบว่าปัญหาแรงงานบังคับมีส่วนเชือมโยงกับการจํากัดเสรี ภาพในการเดินทาง
ซึ งเป็ นผลมาจากกรอบการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว354
เนืองจากผูถ้ ือบัตรชมพูจาํ เป็ นต้องขออนุญาตจากนายจ้างและเจ้าหน้าทีจังหวัด
ก่อนทีจะสามารถเดินทางออกไปนอกจังหวัดทีจดทะเบียนได้
และสถานะตามกฎหมายของพวกเขาก็ผกู ติดอยูก่ บั นายจ้างคนใดคนหนึงในแต่ละช่วงเวลา355
ข้อค้นพบยังเน้นให้เห็นผลกระทบของนโยบายของรัฐบาล
ทีมีต่อเสรี ภาพของคนงานในการแสวงหาเงือนไขการจ้างงานหรื อสภาพการทํางานทีดีขึน
หากไปทํางานในบริ ษทั และในจังหวัดอืน ข้อเสนอแนะซึ งไม่มีผลผูกพันและเป็ นบทเสริ มของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ
เรี ยกร้องให้รัฐหลีกเลียง “การจํากัดการเคลือนไหวอย่างสมัครใจของแรงงาน
จากการจ้างงานในรู ปแบบหนึงไปยังการจ้างงานในอีกรู ปแบบหนึง หรื อจากพืนทีหนึงไปยังอีกพืนทีหนึง
ซึ งอาจส่ งผลในทางอ้อม เป็ นการบังคับให้คนงานต้องทํางานเฉพาะในบางอุตสาหกรรมหรื อบางพืนที”356
ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญา ประเทศไทยควรแสดงความยึดมันต่อการดําเนินงาน เพือขจัดแรงงานบังคับ
ทังนีโดยการยกเลิกข้อจํากัดทีขัดขวางการเดินทางของแรงงานในภาคประมง
จากการสัมภาษณ์แรงงานประมงในปั จจุบนั ยังทําให้เราพบตัวชีวัดแรงงานบังคับซึ งยังไม่ถูกกําหนดขึนมา
ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า มีตวั ชีวัดแรงงานบังคับ ประการ
352 ประกอบด้ วยทังการสัมภาษณ์เดียวและการทําโฟกัสกรุ๊ปกับผู้ให้ ข้อมูลทังหมด 138 คน โปรดดู วิธีวิทยา สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
353 ไม่ประสงค์จะสะท้ อนภาพแรงงานบังคับในระดับประเทศหรื อภาคส่วน โปรดดู วิธีวิทยา สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
354 รวมทังตัวชีวัดต่าง ๆ เกียวกับบทลงโทษ โดยไม่มีตวั ชีวัดเกียวกับความไม่สมัครใจ
355 แรงงานประมงทีถือบัตรชมพูสามารถดัดแปลงการจดทะเบียน ให้ สามารถทํางานกับนายจ้ างหลายคนในเวลาเดียวกันได้
356 ILO R035 –แรงงานบังคับ (Indirect Compulsion) ข้ อเสนอแนะ, 2473 (ฉบับที 35), รับรอง มิถนุ ายน
, เจนีวา
ทีประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยประชุมที14 ข้ อ 3
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ทีเกิดขึนกับบรรดาบุคคลทีได้รับการจําแนกว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
ตามการจําแนกของรัฐบาลอินโดนีเซี ยหรื อองค์การระหว่างประเทศเพือการโยกย้ายถินฐาน357
ตัวชีวัดส่ วนใหญ่บรรยายถึงการปฏิบตั ิในลักษณะทีเป็ นการขืนใจและหลอกลวง เช่น การถูกกระทําด้วยความรุ นแรง
หรื อการถูกกักบริ เวณ สอดคล้องกับความเห็นทีได้จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีกสร.จังหวัด ทีชีว่า
เจ้าพนักงานผูต้ รวจบางคนยังคงพึงพาเฉพาะตัวชีวัดทีเห็นได้อย่างชัดเจน
ในระหว่างการคัดแยกตัวผูท้ ีถือว่าเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
ช่องว่างของกฎหมายไทยเป็ นเหตุให้เกิดจุดรัว ทีนําไปสู่ ปัญหาเหยือแรงงานบังคับในภาคประมง
ประเทศไทยจําเป็ นต้องมีกฎหมายใหม่ทีกําหนดให้แรงงานบังคับเป็ นฐานความผิดเป็ นการเฉพาะ
และห้ามการใช้แรงงานบังคับในทุกรู ปแบบ
รัฐบาลไทยประกาศว่าอยูร่ ะหว่างการพิจารณาอย่างจริ งจังทีจะให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ ILO พ.ศ.2557
ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ358
ซึ งกําหนดเป็ นพันธกรณี ให้ประเทศไทยต้องเพิมความพยายามอย่างมากในการแก้ปัญหาแรงงานบังคับ
โดยส่ วนหนึงประเทศไทยจะต้องจัดทําแผนปฏิบตั ิการระดับชาติเพือแก้ปัญหาแรงงานบังคับ ใช้มาตรการ “ทีเป็ นผล
เพือป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ กําหนดให้ผเู ้ สี ยหายได้รับค่าชดเชยและเข้าถึงกลไกเยียวยาทีเหมาะสมและเป็ นผล
อย่างเช่น การได้รับค่าชดเชยไปจนถึงการลงโทษผูล้ ะเมิดกฎหมายแรงงานบังคับ”
พิธีสารนีจะยังกําหนดให้ประเทศไทย “ต้องใช้มาตรการทีเป็ นผลเพือการจําแนก การปลดปล่อย การคุม้ ครอง
และการฟื นฟูเยียวยาผูเ้ สี ยหายทุกคนจากแรงงานบังคับหรื อไม่สมัครใจ” และ
“ดําเนินความพยายามเพือประกันว่า...มีกรอบกฎหมายและการบังคับใช้อย่างเพียงพอเพือป้องกันแรงงานบังคับหรื อไม่สมัครใจ
รวมทังกฎหมายแรงงานหากเป็ นไปได้ ซึ งมีผลบังคับใช้กบั คนงานทุกคนและทุกภาคส่ วนของเศรษฐกิจ”359 อย่างไรก็ดี
กระทรวงแรงงานไม่ได้ประกาศกรอบเวลาอย่างชัดเจน ทังในแง่การให้สัตยาบันรับรองพิธีสารนี
หรื อการแก้ไขกฎหมายแรงงานทีเหมาะสมเพือให้มีเนือหาสอดคล้องกับพิธีสารนี
ในอุตสาหกรรมประมง ซึ งมีการเคลือนย้ายแรงงานสู ง
นโยบายการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าวไม่ควรเป็ นอุปสรรคขัดขวางเสรี ภาพของคนงานในการเปลียนนายจ้าง
357 โปรดดู ภาคผนวก II
358 สุนทรพจน์ของพล.อ.ศิริชยั ดิษฐกุล รัฐมนตรี แรงงาน
ในพิธีเปิ ดโครงการความร่ วมมือทางวิชาการเพือต่อต้ านรูปแบบการทํางานทีไม่เป็ นทียอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล 17 มีนาคม 2559,
กระทรวงแรงงาน, กรุงเทพฯ, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/statement/wcms_461365.pdf (เข้ าถึงเมือ
กุมภาพันธ์ 2560); “ไทย ยืนจดทะเบียนสัตยาบันสาร ฉ.111 ต่อ ILO พร้ อมพิจารณาเพิมอีก 2 ฉบับ”, กระทรวงแรงงาน, 14 มิถนุ ายน 2560,
http://www.mol.go.th/en/content/60625/1497764171 (เข้ าถึงเมือ สิงหาคม 2560)
359 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 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, (เข้ าถึงเมือ กุมภาพันธ์ 2560)
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เพือให้เกิดการคัดแยกตัวและช่วยเหลือเหยือแรงงานบังคับในภาคประมงทีดีขึน พนักงานตรวจแรงงานต้องมีเครื องมือใหม่
เพือช่วยให้สามารถจําแนกร่ องรอยของการตกเป็ นแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมได้ (เช่น
กรอบคําถามทีชัดเจนยิงขึนเกียวกับสัญญาจ้างงานและชัวโมงการทํางาน)

แรงงานบังคับในบรรดาแรงงานประมงทียังทํางานอยู่ในปัจจุบัน
ฮิวแมนไรท์วอทช์จาํ แนกตัวชีวัดแรงงานบังคับจากการสัมภาษณ์ 58 ครัง
โดยใช้กรอบทีจัดทําตามวิธีวทิ ยาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เพือประเมินแรงงานบังคับในบรรดาประชากรวัยผูใ้ หญ่360 ดังทีกล่าวถึงข้างต้น
ในการสัมภาษณ์แรงงานต่างด้าวทียังคงทํางานประมงในขณะให้สัมภาษณ์ จาก 58 ครัง
ฮิวแมนไรท์วอทช์ใช้วธิ ีวทิ ยาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เพือประเมินแรงงานบังคับและศึกษาลักษณะทีปรากฏในกรณี ต่าง ๆ ขึนอยูก่ บั ข้อมูลทีได้รับจากการสัมภาษณ์361
แรงงานบังคับมีองค์ประกอบหลักสองประการคือ ความไม่สมัครใจและบทลงโทษ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้จาํ แนกแนวคิดความไม่สมัครใจ หรื อการขาดความยินยอมออกเป็ นสามมิติ ได้แก่
การจัดหางานอย่างไม่เสรี การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้การข่มขู่บงั คับ
และการไม่สามารถหลุดพ้นไปจากนายจ้างคนใดคนหนึงได้
ข้อมูลจากทังสามมิตินาํ ไปสู่ การกําหนดตัวชีวัดแรงงานบังคับในระดับเข้มข้นและปานกลาง362
เพือให้ได้รับการจําแนกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากแรงงานบังคับตามแนวทางนี
บุคคลต้องมีคุณสมบัติตรงตามตัวชีวัดความไม่สมัครใจอย่างน้อยหนึงตัวจากทังสามมิติ
และตรงกับตัวชีวัดของการลงโทษหนึงตัว (หรื อการข่มขู่วา่ จะลงโทษ) ซึ งเกียวข้องกับมิตินนั
และสอดคล้องกับหนึงในตัวชีวัดทีองค์การแรงงานระหว่างประเทศถือว่าเป็ นตัวชีวัดที ‘เข้มข้น’363

การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี
เราสามารถจําแนกตัวอย่างของแรงงานบังคับ โดยใช้องค์ประกอบของตัวชีวัดตามมิติของ ‘การจัดหางานอย่างไม่เสรี ’ ได้
กล่าวคือการทีบุคคลถูกขายให้กบั หัวหน้าคนงาน และถูกจองจําในระหว่างกระบวนการจัดหางาน364
360 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children,
(เจนีวา: ILO, 2012). โปรดดู วิธีวิทยา สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
361 โปรดดู ภาคผนวก III ยกตัวอย่างเช่น โปรไฟล์
362 ฮิวแมนไรท์วอทช์จดั ทําตัวชีวัดแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย ตัว โปรดดู วิธีวิทยาและภาคผนวก I สําหรับรายละเอียดเพิมเติม
363 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children,
(เจนีวา: ILO, 2555), น. 96
364 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ จอโม คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศตังข้อสังเกตว่า ตัวชีวัดความไม่สมัครใจบางประการ อย่างเช่น
การถูกกักบริ เวณจําเป็ นต้องมีลกั ษณะเกียวข้องกับการข่มขืนใจในระดับหนึง และบ่งเป็ นนัยถึงการใช้การลงโทษ365
การสัมภาษณ์นีเป็ นภาพสะท้อนเพียงบุคคลทีทํางานอย่างเข้มข้นในอุตสาหกรรมประมง ในระหว่างทีทําการสัมภาษณ์
ซึ งสอดคล้องกับนิยามของคําว่า ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ตามพิธีสารปาเลอร์โม
โดยเป็ นการสัมภาษณ์ครังเดียวซึ งแรงงานให้ขอ้ มูลว่า เป็ นการทํางานทีขัดกับความสมัครใจภายใต้การข่มขู่วา่ จะลงโทษ
ซึ งเป็ นหนึงในสามมิติตามกรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

การทํางานและสภาพชีวิตภายใต้ การข่ มขู่บังคับ
เราได้จาํ แนกตัวอย่างแรงงานบังคับ โดยใช้องค์ประกอบของตัวชีวัดจากมิติของ
‘การทํางานและสภาพชีวิตภายใต้การข่มขู่บงั คับ’ ในทุกกรณี รู ปแบบชัวโมงการทํางานและการพักผ่อน
และรู ปแบบการทํางานในเรื อประมง สอดคล้องกับองค์ประกอบของสถานการณ์ทีเป็ นแรงงานบังคับ
มีอยูก่ รณี หนึ งซึ งเป็ นแรงงานทีทํางานในเรื ออวนลากภายใต้การควบคุมของไต้ก๋ง ซึ งไม่อนุญาตให้ลูกเรื อหลับนอน
หากเขาเห็นว่ายังจับปลาได้ไม่มากพอ แรงงานให้ขอ้ มูลว่าต้องทํางานสองชัวโมงสลับกับการพักหนึงหรื อสองชัวโมงตลอดเวลา
โดยบางครังต้องทํางานต่อเนืองกันเป็ นเวลาหลายวันโดยไม่มีเวลาพักทีเพียงพอ โดยเฉพาะเมือเกิดเหตุอวนขาด
หรื อเมือจับปลาได้นอ้ ย366
ตัวอย่างแรงงานบังคับแปดประการตามมิตินี เกียวข้องกับตัวชีวัดทีสะท้อนถึงชัวโมงการทํางานทียาวนาน
รวมทังการจ่ายค่าตอบแทนน้อยกว่าหรื อเท่ากับค่าแรงขันตําระดับประเทศที 300 บาทต่อวัน367 ในการสัมภาษณ์สองครัง
เราพบว่าคนงานต้องทํางานยาวนาน โดยได้รับค่าแรงตํากว่าหรื อเท่ากับค่าแรงขันตําตามกฎหมาย
นอกเหนือจากตัวชีวัดความไม่สมัครใจและบทลงโทษอย่างเข้มข้นในมิตินี
กรณี แรกเป็ นแรงงานซึ งให้ขอ้ มูลว่า ทํางานในเรื ออวนล้อมยาวนานถึง 23 ชัวโมงต่อวัน
ไต้ก๋งบังคับให้เขาพร้อมจะเรี ยกตัวมาทํางาน ชัวโมง โดยไม่ปล่อยให้แรงงานประมงมีเวลาพักอย่างเพียงพอ368
แรงงานคนดังกล่าวให้ขอ้ มูลว่า เขาได้รับเงินเดือน 6,000 บาท และอธิบายว่า นายหน้าใช้วธิ ีข่จู ะทําร้ายร่ างกาย

365 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children,
(เจนีวา: ILO, 2555), น. 28
366 ยกตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าสีคนทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเรื อคลองด่าน, สมุทรปราการ, สิงหาคม 2559
367 องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีข้อสังเกตว่า คนงานทีจําเป็ นต้ องทํางานล่วงเวลานานกว่าข้ อกําหนดในกฎหมายระดับประเทศ เพือจะไม่ถกู ไล่ออก
หรื อเพือให้ ได้ ค่าแรงขันตํา ถือว่าเป็ นผู้เสียหายจากแรงงานบังคับตามอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานบังคับ 2473 (ฉบับที 29) โปรดดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,
รายงานของคณะผู้ชํานาญการการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาและข้ อเสนอแนะ (ข้ อ 19, 22 และ 35 ของธรรมนูญ), รายงาน III (Part 1B),
ั ญาว่าด้ วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 (ฉบับที 29) และอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยการขจัดการบังคับใช้ แรงงาน พ.ศ.
(ฉบับที 105),
การสํารวจทัวไปเกียวกับอนุสญ
ทีประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมัยประชุมที 96, 2550 น. 71-72
368 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานพม่าสามคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลากคู,่ อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี, 10 สิงหาคม 2559
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หรื อแจ้งตํารวจหากขัดขืนไม่ยอมรับการจ่ายเงินทีผิดกฎหมาย และตํากว่าค่าแรงขันตําอย่างชัดเจน ทังหมดเพือควบคุมตัวเขา
(และแรงงานประมงคนอืน) เอาไว้
กรณี ทีสองเป็ นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าซึ งไม่ได้รับอนุญาตให้ดูบญั ชีรับจ่าย (การจ่ายค่าแรง การจ่ายหนี ค่าสิ นค้าและบริ การ
ฯลฯ) ซึ งหัวหน้าคนงานเป็ นคนถือบัญชีนีเอาไว้ แรงงานบอกว่า เขาติดยาบ้าซึ งได้รับมาจากหัวหน้าคนงาน
และบอกว่าถูกกักบริ เวณระหว่างอยูท่ ีท่าเทียบเรื อทีเขาทํางาน รวมทังให้ขอ้ มูลว่า
ถูกทําร้ายร่ างกายหากไม่สามารถปฏิบตั ิตามคําสังให้ทาํ งานขณะทีอยูบ่ นเรื อได้369

ไม่ สามารถเปลียนนายจ้ าง
เราจําแนกตัวอย่างแรงงานบังคับ ประการ จากการใช้องค์ประกอบของตัวชีวัดจากมิติของการ ‘ไม่สามารถเปลียนนายจ้าง’
ตัวอย่างทัง ประการ เชือมโยงกับตัวชีวัดความไม่สมัครใจ ทีอธิ บายถึงข้อจํากัดของคนงานทีไม่สามารถเปลียนนายจ้างได้
ข้อจํากัดดังกล่าวเป็ นผลมาจากกรอบการขึนทะเบียนแรงงานต่างด้าว
ซึ งผูกสถานะตามกฎหมายของแรงงานไว้กบั พืนทีใดพืนทีหนึง และจํากัดให้เดินทางได้เฉพาะในจังหวัดทีขึนทะเบียนเท่านัน370
หกจาก กรณี ทีเกียวข้องกับตัวชีวัดการลงโทษ มีลกั ษณะของการยึดค่าแรงกรณี ทีเป็ นการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย
และสามจากหกกรณี นนยั
ั งเกียวข้องกับการข่มขู่วา่ จะลงโทษ อันเป็ นผลมาจากการยึดเอกสารประจําตัวของคนงาน
ตัวอย่างแรงงานบังคับห้ากรณี เกียวข้องกับตัวชีวัดความไม่สมัครใจอืน ๆ
และเกียวข้องกับตัวชีวัดทีชีว่าคนงานถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายหนีให้กบั นายจ้าง ก่อนทีจะได้รับอนุญาตให้เปลียนงาน
กรณี คนงานทีถูกบังคับให้จ่ายค่าธรรมเนียมเพือการเปลียนงาน มากกว่าค่าธรรมเนียมทีเก็บโดยกกจ.
และกรณี ทีคนงานได้รับแจ้งว่าจําเป็ นต้องรอให้บตั รชมพูของตนหมดอายุเสี ยก่อนจึงจะสามารถเปลียนนายจ้างได้
ในกรณี หนึง แรงงานชายชาวพม่าทํางานในเรื ออวนล้อมในจังหวัดชุมพร เขาได้รับเงินเดือนประมาณ 6,000-7,500 บาท
ในระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยจะมีเงินจับจ่ายใช้สอย (100-200 บาท) ในขณะทีเรื อเข้าหรื อออกจากฝัง371
เมือแรงงานพยายามเปลียนงาน นายจ้างบอกกับเขาว่า นอกจากจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมของกกจ.ทีเขาเป็ นหนีแล้ว
เขายังจะต้องจ่ายหนีทังหมดซึ งรวมถึงเงินทีเขาได้รับ เพือจับจ่ายใช้สอยในช่วงหลายเดือนทีผ่านมา
นอกจากยึดค่าจ้างบางส่ วนของคนงานเอาไว้ นายจ้างยังยึดบัตรชมพูของคนงาน
และปฏิเสธไม่ให้คนงานเข้าถึงบัตรได้แม้จะร้องขอ
369 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์จอโม คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
370 Sedex guidance ว่าด้ วยแรงงานบังคับตังข้ อสังเกตว่า อาจถือได้ ว่าการผูกวีซ่าหรื อใบอนุญาตทํางานของคนงานไว้ กบั นายจ้ างคนใดคนหนึง
เป็ นตัวชีวัดของแรงงานบังคับได้ แต่การปฏิบตั ิเช่นนีถือว่าถูกต้ องตามกฎหมายในหลายประเทศ และต้ องมีการพิจารณาเชือมโยงกับตัวชีวัดอืนด้ วย โปรดดู
Sedex, Guidance on Operational Practice & Indicators of Forced Labor (Version 1.0, กุมภาพันธ์ 2559), น. 22
371 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, ปากนํา, ชุมพร, กันยายน 2559
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ในกรณี ทีสอง แรงงานประมงไม่สามารถเปลียนงานได้
จนกว่าจะจ่ายหนีทีมีกบั นายหน้าเนืองจากการเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทยได้จนหมด372
แรงงานคนดังกล่าวทํางานภายใต้ระบบการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยนายจ้างจะจ่ายเงินให้ทุก เดือน
ทุกเดือนคนงานจะได้รับค่าจ้างบางส่ วนซึ งมีจาํ นวนไม่แน่นอนจากหัวหน้าคนงาน
ซึ งจะจ่ายเงินบางส่ วนโดยตรงให้กบั นายหน้าเพือชําระหนีของคนงาน หัวหน้าคนงานบอกกับแรงงานคนดังกล่าวว่า
หากต้องการเปลียนงาน เขาต้องจ่ายเงินมากกว่าค่าธรรมเนียมของกกจ.สามเท่า
ในหลายกรณี แรงงานต้องติดอยูใ่ นสถานการณ์ของแรงงานบังคับเหล่านี
ต้องเผชิญกับสภาพทียากลําบากและการละเมิดสิ ทธิ ในลักษณะเดียวกับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ตามการจําแนกอย่างเป็ นทางก
ารของรัฐบาลไทย จนกว่าประเทศไทยจะกําหนดกฎหมายพร้อมทังระเบียบและนโยบายทีเป็ นผล
เพือแก้ปัญหาช่องว่างระหว่างกรณี แรงงานบังคับกับกรณี การค้ามนุษย์เหล่านี
การทํางานเพือยุติการละเมิดสิ ทธิในภาคประมงไทยจะยังไม่สมบูรณ์

372 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่า 16 คน ในเรื ออวนล้ อม, อ.เมือง, จังหวัดปั ตตานี,

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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สิงหาคม 2559

VII.
การดําเนินงานของรัฐบาลเพือป้องกันแรงงานบังคับในภาคประมง
ถ้านายจ้างบอกว่ามีคนงานบนเรื อแค่ คน [เจ้าหน้าที] ก็จะเรี ยกตัวเฉพาะคนงาน 30 คนนันมานับ
พวกเขาแค่ตรวจบัตรเรา เรี ยกชือ และปล่อยเราไป
–โสกขิม แรงงานประมงชาวกัมพูชาทีทํางานในเรื ออวนล้อม ในจังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
ในปี
รัฐบาลไทยระบุวา่ เพือป้องกันการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงไทย
จําเป็ นต้องมีการใช้มาตรการหลักหลายประการ รวมทังการขึนทะเบียนผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสาร การจัดทําสัญญาจ้างงาน
การทําให้บตั รชมพูเปลียนนายจ้างได้ การตรวจแรงงาน (ณ ท่าเทียบเรื อและระหว่างอยูใ่ นทะเล)
และการเสริ มสร้างศักยภาพของหน่วยงานทีเกียวข้อง373
แม้ในช่วงหลายปี ทีผ่านมามีการพัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุมคนงานในเรื อประมงทีดีขึน
แต่กย็ งั ไม่มีการพัฒนาระบบทีเข้มแข็งเพือตรวจสอบนโยบายการจ้างงานและสภาพการทํางาน
ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของการดําเนินงานเพือบังคับใช้กฎหมายและระเบียบ
เจ้าหน้าทีไทยในหน่วยงานทีเกียวข้อง ยังคงมีทรัพยากรไม่เพียงพอ
และขาดความกระตือรื อร้นในการจําแนกตัวแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงอย่างเป็ นระบบ
ข้อบกพร่ องของการสัมภาษณ์ในเบืองต้นและขันตอนปฏิบตั ิเพือคุม้ ครองผูเ้ สี ยหาย
เป็ นองค์ประกอบทีบันทอนการตรวจแรงงานในทะเล และเป็ นเหตุให้คนงานเสี ยงจะถูกตอบโต้
หากร้องเรี ยนว่ามีการปฏิบตั ิมิชอบ
สัญญาจ้างงานเป็ นขันตอนบังคับตามกฎหมายสําหรับอุตสาหกรรมประมง และจําเป็ นต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสมําเสมอ
แต่ในความเป็ นจริ ง แรงงานประมงเกือบทุกคนไม่ทราบ หรื อแทบไม่ทราบรายละเอียดทีกําหนดในสัญญาจ้างงาน
เนืองจากไม่มีการปฏิรูประบบการเปลียนนายจ้างในแบบฟอร์มของรัฐบาล ทําให้ในทางปฏิบตั ิแล้ว
บัตรชมพูยงั คงผูกคนงานเอาไว้กบั นายจ้างคนใดคนหนึง
เว้นแต่วา่ แรงงานประมงจะได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจากนายจ้างของตนให้สามารถเปลียนงานได้

373 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ ามนุษย์ประจําปี
รัฐบาลไทย 2559), น. 104-112

: การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทย, 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558, (กรุงเทพฯ:
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เจ้าของเรื อและไต้ก๋งเป็ นผูถ้ ือเอกสารประจําตัวตัวจริ งของคนงาน โดยเจ้าหน้าทีไม่ทาํ อะไรเลย
นายหน้าและผูค้ า้ มนุษย์ทีไร้คุณธรรมซึ งล่อแรงงานเหล่านีให้มาทํางานในเรื อประมง
เป็ นผูพ้ าผูเ้ สี ยหายเหล่านีไปสํานักงานกกจ.เพือขึนทะเบียนขอรับบัตรชมพู
โดยเจ้าหน้าทีของรัฐไม่ได้ใส่ ใจทีจะพูดหรื อสัมภาษณ์แรงงานเหล่านี เพือสอบถามว่าเข้ามาในเมืองไทยได้อย่างไร
หรื อพวกเขาทราบหรื อไม่วา่ จะทํางานอะไร เจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง
และหัวหน้าคนงานจะยึดค่าจ้างส่ วนใหญ่ของแรงงานประมงเอาไว้เป็ นเวลาหลายเดือนหรื อหลายปี
ในขณะทีเจ้าหน้าทีกสร.หาเหตุผลต่าง ๆ ทีคลุมเครื อเพือสร้างความชอบธรรมให้กบั การเพิเฉยในเรื องนี
ปัญหาเหล่านี เกิดขึนหรื อเลวร้ายลง
โดยเป็ นผลมาจากการทีหน่วยงานของรัฐไทยไม่มีปฏิสัมพันธ์กบั แรงงานต่างด้าวในภาคประมงอย่างเป็ นระบบหรื ออย่างจริ งจัง

การขึนทะเบียนแรงงานต่ างด้ าว
ดังทีกล่าวแล้วว่า การจัดหางานเข้าสู่ อุตสาหกรรมประมงอย่างไม่เป็ นทางการ ทําให้แรงงานเสี ยงจะตกเป็ นแรงงานบังคับ
การอพยพของแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพือนบ้านเข้าสู่ ประเทศไทย
เป็ นผลมาจากความต้องการแรงงานราคาถูกทีควบคุมได้ง่ายในภาคเศรษฐกิจทีสําคัญ
การเพิมมาตรการรักษาความมันคงตามแนวชายแดน และนโยบายการเข้าเมือง
แทบไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ
และความเสี ยงของแรงงานข้ามชาติต่อการค้ามนุษย์และการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิอืน ๆ
เนืองจากขาดนโยบายการอพยพของแรงงานในระดับชาติทีเป็ นเอกภาพและในระยะยาว
ทําให้แรงานต่างด้าวมีความเสี ยงมากขึน โดยเป็ นการเพิมค่าใช้จ่าย และทําให้เสี ยงต่อการเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ
บีบให้พวกเขาต้องพึงพาความช่วยเหลือจากผูล้ กั ลอบนําเข้ามนุษย์ และผูค้ า้ มนุษย์ทีไร้คุณธรรม
ประเทศไทยสามารถใช้แนวทางป้องกันอย่างง่าย ๆ ได้ กล่าวคือการจัดทําช่องทางการเข้าเมืองทีชัดเจน ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายมากนัก
ถูกต้องตามกฎหมาย และปลอดภัยสําหรับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพือบ้าน
เพือให้สามารถทํางานในภาคส่ วนทีต้องการแรงงานได้374

374 บันทึกความเข้ าใจเพือความร่วมมือด้ านแรงงานระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศเพือนบ้ าน
ไม่ได้ เป็ นยุทธศาสตร์ ทีสามารถลดการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงได้ เลย และไม่มีสว่ นช่วยเรื องการป้องกันแบบทีรัฐบาลไทยอ้ างเลย
ซึงไม่ใช่เพราะว่าประเทศต่าง ๆ ไม่ประสงค์จะลงนามในสัญญากับประเทศไทย ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทีให้ สมั ภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์
รวมทังเจ้ าหน้ าทีกรมการจัดหางาน เจ้ าของเรื อ และนายหน้ าสัญญา MOU เห็นตรงกันว่าขันตอนการนําเข้ าแรงงานทีมีคา่ ใช้ จ่ายสูง
เต็มไปด้ วยขันตอนทางราชการตามกรอบ MOU ของการนําเข้ าแรงงานในปั จจุบนั
ไม่สอดคล้ องกับการเลือนไหลและความยืดหยุ่นของแรงงานในอุตสาหกรรมประมงในปั จจุบนั

โซ่ ทซ่ี อนไว้

98

แม้จะมีความสําเร็ จจากความพยายามของรัฐบาลทหารไทย
เพือลดจํานวนคนงานทีไม่มีเอกสารในอุตสาหกรรมประมงซึ งมีอยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
แต่มีเหตุผลทีน่าเชือถือว่ามาตรการเหล่านีอาจไม่ได้ช่วยสนับสนุนความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ในทางปฏิบตั ิแล้ว
ประสิ ทธิภาพของการขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพูในฐานะเป็ นมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์
ถูกบันทอนลงอย่างมากเนืองจากบทบาทของคนกลาง อย่างเช่น นายหน้าและในบางกรณี ผคู ้ า้ มนุษย์
ซึ งมักทําหน้าทีเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจจากนายจ้างในขันตอนการขอรับบัตรชมพูทีศูนย์บริ การแบบเบ็ดเสร็ จฯ

ประโยชน์ ของสัญญาจ้ างงาน
ฮิวแมนไรท์วอทช์สัมภาษณ์ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานประมง 248 คน และพบว่า
แม้จะมีการจัดทําสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในอุตสาหกรรมประมงอย่างแพร่ หลาย
แต่สิงทีรัฐบาลไทยทําเป็ นเพียงขันตอนทางเอกสาร ซึ งแทบไม่ได้เปลียนแปลงแนวปฏิบตั ิทีเป็ นอยูใ่ นอุตสาหกรรมประมงเลย
ไม่ตรงกับเป้าประสงค์ทีกําหนดให้มีสัญญาจ้างงาน และไม่เป็ นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าวภาคประมง เราพบข้อมูลทีน่าตกใจ
รวมทัง
•
•
•
•

มีแรงงานเพียงคนเดียวทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ซึงบอกว่า จําได้และคิดว่าได้อ่านเนือหาของสัญญาจ้างงาน
ไม่มีแรงงานทีให้สัมภาษณ์รายใดเลยทีสําเนาสัญญาจ้างงานทีมีการเซ็นชืออยูก่ บั ตัว
แรงงานประมงทุกคนยกเว้นเพียงคนเดียวจําได้วา่ เคยเซ็นชือในสัญญาจ้างงาน ส่ วนใหญ่สรุ ปว่าหากได้เซ็นชือ
คงเป็ นการเซ็นเอกสารจํานวนมากทีนายหน้าหรื อตัวแทนของนายจ้างสังให้เซ็นช่วงทีทําบัตรชมพู
ไม่มีแรงงานรายใดเลยได้รับการชีแจงทางวาจา หรื อตอบข้อซักถามใด ๆ
จากเจ้าหน้าทีของรัฐบาลไทยเกียวกับข้อกําหนดและเงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน

สถานะตามกฎหมายทีติดตัวคนงาน
แม้วา่ ในทางการแล้ว บัตรชมพูยงั คงผูกคนงานต่างด้าวติดกับนายจ้างและพืนทีทํางานบางแห่ ง
แต่แรงงานประมงมีสิทธิเปลียนนายจ้างโดยไม่มีขอ้ จํากัดตังแต่ช่วงปลายปี
แล้ว อย่างไรก็ดี ในการขอเปลียนนายจ้าง
คนงานต้องทําตามข้อกําหนดของกรมการจัดหางาน (กกจ.)
กล่าวคือต้องขอคํายินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้างคนปัจจุบนั เสี ยก่อน ซึ งเป็ นเอกสารทีต้องนํามายืนกับกสร.
พร้อมกับเอกสารอืน ๆ ในการเปลียนนายจ้างในฐานข้อมูลของกกจ. ซึ งได้กลายเป็ นข้อจํากัดขันพืนฐาน
กีดกันไม่ให้คนงานมีเสรี ภาพในการเปลียนงาน ในหลายกรณี เจ้าของเรื อและไต้ก๋งจึงไม่อนุญาตให้เปลียนนายจ้าง
และข่มขู่คนงานทีพยายามทําเช่นนัน และแม้จะได้รับคํายินยอมมาแล้ว
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แต่แรงงานประมงมักต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะจํานวนมากเพือให้สามารถเปลียนงานได้ นอกจากนัน แรงงานประมงจํานวนมาก
ดูเหมือนจะไม่ทราบหรื อไม่ได้รับแจ้งอย่างดีพอว่า สามารถเปลียนไปทํางานกับนายจ้างคนอืนได้ นับแต่มีการปฏิรูปกฎหมาย

การตรวจแรงงานทีท่ าเทียบเรื อ
เปรี ยบเทียบกับสมัยทียังไม่มีการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง (PIPO)
ตอนทีแรงงานต่างด้าวภาคประมงสามารถออกเรื อโดยไม่มีการตรวจสอบ
และในบัญชีลูกเรื อบางครังมีการสวมชือคนไทยเข้ามาแทน ถือได้วา่ ทีผ่านมามีความก้าวหน้ามากขึน
แต่สิงทีแทบไม่พฒั นาเลยคือการจําแนกว่าแรงงานในเรื อเข้าสู่ การจ้างงานได้อย่างไร
มีขอ้ กําหนดและเงือนไขในการทํางานอย่างไร และพวกเขาอาจเป็ นเหยือแรงงานบังคับหรื อการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิหรื อไม่
การตรวจแรงงานในภาคประมงเป็ นภารกิจของทีมสหวิชาชีพ
โดยการประสานงานของศูนย์บญั ชาการแก้ไขปั ญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ภายใต้กองทัพเรื อไทย
และเกิดขึนทังในทะเลและทีท่าเทียบเรื อ การตรวจแรงงานทีท่าเทียบเรื อเป็ นการจัดทําตามระบบการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
กองทัพได้จดั ตังศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงทัวประเทศ โดยใช้อาํ นาจในสถานการณ์ฉุกเฉิ นตังแต่เดือนเมษายน
2558 แปดวันหลังสหภาพยุโรปให้ “ใบเหลือง” กับประเทศไทย เนืองจากปัญหาการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม375 แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง 2558- ของประเทศไทยมีขอ้ สังเกตว่า
“การตรวจสอบรายละเอียดและสภาพการทํางานของลูกเรื อประมง [เป็ น] ส่ วนหนึงของ PIPO และการตรวจสอบเรื อในทะเล”376
รัฐบาลอธิบายว่า การตรวจแรงงานตามขันตอน PIPO
เป็ นกลไกเพือคุม้ ครองสิ ทธิ ของคนงานและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง
รายงานผลการดําเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจําปี 2559
อ้างความเห็นเช่นนีด้านล่างของหน้าเดียวกันว่า ได้มีการตรวจสอบคนงานประมง 474,334 ครังโดยผ่านระบบการแจ้งเข้าออกเรื อประมง แต่กลับไม่พบเหยือของแรงงานบังคับแม้แต่รายเดียวจากการคัดแยกตัว ซึ งเป็ นเรื องน่าประหลาดใจมาก377
เมือเรื อออกหรื อเข้าฝัง ทีมสหวิชาชีพทีศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
จะทําหน้าทีตรวจสอบการปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยการทําประมง ข้อ โดยตามแผนติดตาม ควบคุม
375 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.), คําสังที 10/2558 เรื อง การแก้ ไขปั ญหาการทําการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้ การควบคุม
376 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง 2558-2019, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 33
377 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ ามนุษย์ประจําปี
: การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทย,1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558, (กรุงเทพฯ:
รัฐบาลไทย 2559), น. 108
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และเฝ้าระวังการทําการประมง มีเป้าหมายในการตรวจสอบเรื อประมงพาณิ ชย์ทุกลํา378
ฮิวแมนไรท์วอทช์ไม่สามารถจําแนกได้อย่างชัดเจนว่า การปฏิบตั ิโดยทัวไปของทีมงานการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงเป็ นอย่างไร
ส่ วนหนึงเป็ นเพราะการไม่มีระบบทีเป็ นมาตรฐาน และการจัดสรรทรัพยากรระหว่างเครื อข่าย PIPO ใน จังหวัดชายฝัง379
ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า ขันตอนการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงอ่อนไหวอย่างมากกับผูส้ ังเกตการณ์จากภายนอก
และมีการจัดฉาก ซึ งบางครังทําให้ไต้ก๋งงง ยกตัวอย่างเช่น ทีมงาน PIPO บางทีมจะสังให้คนงานใส่ เสื อชูชีพ และถ่ายภาพ
เมือมีคนมาสังเกตการณ์ ซึ งเป็ นการจัดฉากอย่างชัดเจน เนืองจากแรงงานประมงให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
ปรกติเจ้าหน้าทีจะไม่ตรวจอุปกรณ์นิรภัยในลักษณะเช่นนี โดยในตัวอย่างหนึง นักวิจยั ไปถึงช่วงทีการตรวจการแจ้งเข้าออกเรื อประมงกําลังจบลงพอดี ไต้ก๋งกําลังขอรับเอกสารมาปึ กหนึ งซึ งมีทงบั
ั นทึกและใบรับรองจากเจ้าหน้าที
เมือเจ้าหน้าทีเหลือบมาเห็นผูว้ จิ ยั จึงชะงักไปขณะหนึง และแจ้งกับไต้ก๋งว่า การตรวจยังไม่เสร็ จ และจําเป็ นต้องตรวจเรื อเพิมเติม
ซึ งทําให้ไต้ก๋งงุนงงมาก พร้อมกับยืนเอกสารปึ กนันคืนให้กบั ผูต้ รวจ380
ขันตอนการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงยังมีรูปแบบแตกต่างกันอย่างมาก โดยในบางจังหวัดจะมีจุดตรวจทีแน่นอน
แต่บางจังหวัดจะใช้ทีมตรวจแบบเคลือนทีเพือสุ่ มตรวจตามท่าเรื อทีมีเรื อหนาแน่น
บางจังหวัดมีการแบ่งทีมไปตรวจตามอําเภอต่าง ๆ ในหลายจุด
ฮิวแมนไรท์วอทช์ได้สังเกตการณ์ขณะทีเจ้าหน้าทีกรมประมงทีเป็ นข้าราชการชันผูน้ อ้ ยคนหนึ งกําลังตรวจด้านแรงงาน
โดยต้องตรวจเรื อทีกําลังออกจากท่าหลายลําด้วยกัน381
การตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง จาก ด้าน เกียวข้องโดยตรงกับจํานวนลูกเรื อ
กสร.มีหน้าทีรับผิดชอบตรวจสอบสัญญาจ้างงาน ส่ วนกกจ.ทําหน้าทีตรวจการขึนทะเบียนของแรงงานข้ามชาติ382
หัวใจสําคัญของการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงในแง่นีคือ การเช็คจํานวนทีแน่นอนของคนบนเรื อ
ซึ งต้องสอดคล้องกับโควตาลูกเรื อทีผันแปรไปตามขนาดตันกรอสของเรื อ และประเภทของเครื องมือประมง
และเป็ นไปตามข้อกําหนดของกรมเจ้าท่า และการตรวจว่าชือของลูกเรื อทีอยูบ่ นเรื อตรงกับชือในบัตรหรื อไม่

378 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง 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 รัฐบาลจัดการอบรมให้ กบั เจ้ าหน้ าทีผู้บงั คับใช้ กฎหมายจากหลายหน่วยงาน ซึงเป็ นเจ้ าพนักงานทีมีอํานาจหน้ าทีตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน, พ.ศ.
2541 และพระราชบัญญัติปอ้ งกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์ พ.ศ. 2551
382 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็ นส่วนหนึงของทีมสหวิชาชีพเพือตรวจแรงงานในภาคประมง ตังแต่ปี 2556, โปรดดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ,
GMS TRIANGLE Project: Protecting Migrant Workers through Labour Inspection http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---robangkok/documents/genericdocument/wcms_249418.pdf, (เข้ าถึงเมือ ตุลาคม 2559)
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ระบบการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง มีประสิ ทธิภาพในแง่การตรวจสอบและควบคุมคนทีอยูบ่ นเรื อประมง ตอนออกสู่ ทะเล
และตอนกลับเข้าสู่ ฝัง อย่างไรก็ดี หัวหน้าคนงานโม้ให้ฮิวแมนไรท์วอทช์ฟังว่า
พวกเขาสามารถเอาคนงานทีไม่ได้รับอนุญาตผ่านจุดตรวจ PIPO ได้383
ทีท่าเทียบเรื อแสมสาร ชลบุรี จอโมให้ขอ้ มูลว่า เขาทํางานเป็ นแรงงานไม่มีเอกสารในเรื ออวนลากเป็ นเวลาหลายเดือนในปี 2558
โดยเรื อของเขาสามารถผ่านจุดตรวจ PIPO ได้384 ในเดือนธันวาคม 2559
ศปมผ.ได้ตรวจจับเรื ออวนลากทีออกจากท่าเทียบเรื อแสมสาร ซึ งมีแรงงานชายชาวกัมพูชาเกินมา คน
ซึ งมีรายงานข่าวว่าเรื อสามารถผ่านจุดตรวจ PIPO มาได้ ระหว่างออกจากท่าเทียบเรื อ385
แม้จะมีการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
แต่ยงั เป็ นเรื องค่อนข้างง่ายทีจะใช้เรื อประเภทอืนเพือรับส่ งคนงานจากเรื อประมงทีกําลังเข้าหรื อออกจากท่า
หรื อการแยกตัวคนงานบนเรื อออกไปในเรื อทีกําลังเข้าหรื อออกจากฝัง ทีมการแจ้งเข้าออกเรื อประมงในบางจังหวัดไม่ได้ลงไปตรวจในเรื อจริ ง ๆ
จึงเป็ นเรื องง่ายทีจะปกปิ ดคนงานบนเรื อในระหว่างการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงเช่นนัน โดยในตัวอย่างหนึ ง
ฮิวแมนไรท์วอทช์สังเกตเห็นการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงโดยไม่มีเรื อประมงอยูด่ ว้ ย
หรื อไม่มีการปรากฏตัวของลูกเรื อทังหมด
นักวิจยั ได้สังเกตการณ์การตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงในเจ็ดจังหวัดทัวประเทศ
โดยได้สังเกตการณ์การตรวจหลายครังในศูนย์ PIPO เดียวกันในช่วงเวลาหลายเดือน
และมีโอกาสได้พดู คุยกับทีมสหวิชาชีพทีมต่าง ๆ ฮิวแมนไรท์วอทช์ยงั ได้สอบถามจากแรงงานข้ามชาติ
และผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์เกียวกับการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงด้วย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลเกือบทุกคนมีความเห็นว่า การปรับปรุ งระบบติดตามและควบคุมเรื อประมงผ่านระบบ PIPO ถือเป็ นการพัฒนาทีดีขึน
ทังแรงงานประมงชาวพม่าและกัมพูชามีความเห็นว่า ระบบ PIPO ทําให้กรณี คนงานหายตัวไประหว่างอยูใ่ นทะเลเกิดยากขึน
เนืองจากไต้ก๋งและเจ้าของเรื อต้องรายงานกับกองทัพเรื อเมือลูกเรื อไม่ได้กลับมาพร้อมกับเรื อ386

383 ตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ,อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
384 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์จอโม, คนงานต่างด้ าวชาวพม่าทีทํางานในเรื ออวนลาก, ท่าเทียบเรื อแสมสาร, ชลบุรี, มีนาคม 2559
385 Manager Online, “ทัพเรื อภาคที 1 จับเรื อประมงไทยใช้ แรงงานต่างด้ าวผิดกฎหมาย” ธันวาคม 2559,
http://www.manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9590000126943, (เข้ าถึงเมือ มกราคม 2560)
386 ตัวอย่างเช่น ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
และฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, ปากนํา, ชุมพร, กันยายน 2559
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แม้คนงานจะมีความเห็นทัวไปในเชิงบวกต่อกลไกควบคุมผ่าน PIPO แต่พวกเขาบอกว่า
กรอบการตรวจแรงงานในปัจจุบนั ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมนี
ระบบการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงยังไม่เปิ ดโอกาสให้คนงานร้องเรี ยน หรื อกดดันให้นายจ้างต้องรับผิดชอบ
โดยแรงงานประมงให้ขอ้ มูลว่า รู ้สึกไม่มนใจเพี
ั
ยงพอทีร้องเรี ยนกับเจ้าหน้าที PIPO ผูใ้ ห้สัมภาษณ์คนหนึงตังข้อสังเกตว่า
คนงานไม่สามารถเข้าถึงและร้องเรี ยนกับเจ้าหน้าที PIPO ได้
แม้วา่ เอกสารประจําตัวและค่าจ้างส่ วนใหญ่ของพวกเขาจะถูกนายจ้างยึดเอาไว้387
แรงงานประมงทีชุมพรบอกว่า หัวหน้าคนงานจะซ้อมคนงานเกียวกับตอบคําถามเจ้าหน้าที เพือปกปิ ดข้อมูลการปฏิบตั ิมิชอบ
อย่างไรก็ดี แรงงานประมงบอกว่าถ้าพวกเขาร้องเรี ยนจริ ง ๆ
นายจ้างก็จะใช้เหตุผลเพือแก้ตวั ให้กบั การกระทําทีเป็ นการละเมิดได้
ส่ วนตัวคนงานผูร้ ้องเรี ยนก็จะตกเป็ นเป้าหมายการโจมตีของเจ้าหน้าทีตํารวจในพืนทีทีทุจริ ตและรับเงินจากนายหน้าและนายจ้า
ง388 แรงงานประมงอีกลุ่มหนึ งเข้าใจผิดเกียวกับการทํางานของเจ้าหน้าที PIPO โดยพวกเขาเชือว่าเจ้าหน้าทีเหล่านี เป็ นตํารวจ
และประจําอยูท่ ีท่าเทียบเรื อ โดยเป็ นวิธีการหนึงทีนายจ้างใช้เพือควบคุมแรงงานข้ามชาติ แรงงานประมงคนหนึ งบอกว่า
เราไม่กล้าขอ [นายจ้าง] ดูสัญญาจ้างงาน เพราะเมือไรทีเราขึนฝัง จะมีการโชว์บตั รชมพูของเราให้ตาํ รวจดู
และเราต้องพักอาศัยอยูท่ ี [ท่าเทียบเรื อ] เช่นกัน389
ในการสัมภาษณ์ลูกเรื อประมง ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลทุกคนระบุวา่
ไม่มีการติดต่อสื อสารอย่างเป็ นระบบระหว่างเจ้าหน้าที PIPO กับคนงานเลย โดยพวกเขาบอกว่า
ทางเจ้าหน้าทีไม่ได้พยายามสอบถามเกียวกับการจ้างงานและนโยบายการจ้างงาน
หรื อไม่ได้ตรวจสอบว่าสภาพการทํางานสอดคล้องตามมาตรฐานของกฎหมายของอุตสาหกรรมนันหรื อไม่ คนงานให้ขอ้ มูลว่า
พวกเขามีปฏิสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที PIPO อย่างจํากัด เฉพาะการรับฟังคําสังเท่านัน (เช่น
การสังให้ลูกเรื อนังลงหรื อยืนบัตรชมพูมาให้ตรวจ) ทองเส็ง ชาวกัมพูชาทีทํางานในเรื ออวนล้อม จังหวัดระยอง
เล่าให้ฟังถึงสภาพการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมงโดยทัวไปว่า
[เจ้าหน้าที] จะมาตรวจครังละ คนโดยมาทางรถยนต์ มีทงผู
ั ช้ ายและผูห้ ญิง พวกเขาจะสังให้เราเข้าแถวและโชว์บตั รชมพู
390
มีการขานชือ พวกเราก็ยกมือขึน เสร็ จแล้วพวกเขาก็ไป

387 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ โฮ มาน, แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาในเรื ออวนครอบปั นไฟ, อ.คลองใหญ่ จังหวัดตราด, 10 พฤศจิกายน 2559
388 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์คนงานต่างด้ าวชาวพม่าเจ็ดคนในเรื ออวนล้ อมและเรื ออวนลาก, ปากนํา, ชุมพร, กันยายน 2559
389 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสองคนทํางานในเรื ออวนครอบปั นไฟ, แหลมงอบ, ตราด, พฤศจิกายน 2559
390 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ทองเส็ง, แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ, อ.เมือง, ระยอง, พฤศจิกายน 2559
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ในระหว่างกระบวนการนี ไต้ก๋งต้องยืนแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ใบอนุญาตทํางานและใบอนุญาตอืน ๆ ให้กบั เจ้าหน้าทีเพือตรวจ
โดยในบรรดาเอกสารเหล่านีประกอบด้วยสัญญาจ้างงานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรของแรงงานประมงแต่ละคน
ซึ งแรงงานส่ วนใหญ่ไม่เคยเห็นเอกสารเหล่านีมาก่อน บางคนไม่รู้ดว้ ยซําว่าเคยเซ็นชือในเอกสารเหล่านีมาก่อน
การยึดเอาการตรวจบัตรชมพูวา่ เป็ นหัวใจสําคัญในการตรวจแรงงานระหว่างขันตอน PIPO ทําให้เกิดปัญหา
ไม่ใช่เพราะการทีรัฐบาลนําเสนอว่า การขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพูและการตรวจการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
เป็ นมาตรการป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การค้ามนุษย์ และการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนในภาคประมงเท่านัน
โดยทัวไปแล้วเจ้าหน้าทีของรัฐจะปฏิบตั ิหน้าทีโดยมีความเชือว่า
เฉพาะผูเ้ ข้าเมืองทีไม่มีเอกสารเท่านันทีอาจตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์หรื อแรงงานบังคับได้391
เจ้าหน้าทีกกจ. และกสร. ในเก้าจังหวัดให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
พวกเขาเชือว่าไม่มีทางทีผูถ้ ือบัตรชมพูจะตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ได้ และเมือฮิวแมนไรท์วอทช์สอบถาม
เจ้าหน้าทีภาคสนามในหลายจังหวัดอ้างว่าการมีบตั รชมพูเป็ นหลักประกันว่าแรงงานประมงไม่ได้เป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
แม้วา่ บัตรชมพูจะเป็ นหัวใจสําคัญของการตรวจแรงงานในปัจจุบนั แต่กม็ ีขอ้ บกพร่ องขันพืนฐาน
โดยหน่วยงานหลักควรตระหนักว่า แรงงานข้ามชาติทีขึนทะเบียนและถือบัตรชมพู
อาจตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์หรื อแรงงานบังคับได้เช่นกัน และควรหาทางแก้ปัญหานี
แรงงานประมงทุกคนทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ในปี 2559 ซึ งทํางานในสภาพทีถือว่าเป็ นแรงงานบังคับ
ล้วนแต่เป็ นแรงงานทีขึนทะเบียน และได้รับบัตรชมพู
ยกเว้นผูท้ ีตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงนอกน่านนํา
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ทุกคนทีให้สัมภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์บอกว่า พวกเขาขึนทะเบียนและมีบตั รชมพู
มีเพียงไม่กีคนทีอยูร่ ะหว่างการขึนทะเบียนเพือขอบัตร
ตัวเลขนีรวมถึงคนทีถูกค้ามนุษย์ตงแต่
ั ก่อนปี
และต่อมานายจ้างได้พาไปขึนทะเบียน ยกตัวอย่างเช่น
ทินอ่องวินซึ งถูกบังคับให้ทาํ งานในเรื ออวนลากที อ.กันตัง เป็ นเวลาห้าปี กว่าจะถูกนําตัวไปขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพู392
391 ความเชือเช่นนีไม่ได้ ถือว่าไร้ เหตุผลเสียทีเดียว เมือพิจารณาแนวโน้ มจากในอดีต เนืองจากช่วงทีผ่านมา
ผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์และแรงงานบังคับส่วนใหญ่ มักเป็ นผู้เข้ าเมืองทีไม่มีเอกสาร
นอกจากนียังไม่มีการกําหนดนิยามของคําศัพท์หลักทีชัดเจนสําหรับบรรดาเจ้ าหน้ าทีภาคสนาม ทีให้ สมั ภาษณ์กบั ฮิวแมนไรท์วอทช์ ยกตัวอย่างเช่น
เจ้ าหน้ าทีระดับจังหวัดมักจะสับสนระหว่างการจําแนกความผิดอาญาของนายจ้ าง กับการห้ ามจ้ างงานผู้เข้ าเมืองทีไม่มีเอกสาร ซึงเหมือนบอกเป็ นนัยว่า
การจ้ างงานผู้เข้ าเมืองทีไม่มีเอกสารเป็ นปั ญหาหลักทีต้ องแก้ ไข เพือยุติการทํางานที “ผิดกฎหมาย” เจ้ าหน้ าทีบางคนบอกว่า
พวกเขามองว่าการจ้ างงานผู้เข้ าเมืองอย่างไม่ปรกติหรื อ “คนต่างด้ าวผิดกฎหมาย” ถือเป็ นความผิดฐานการค้ ามนุษย์อย่างหนึง
ซึงเป็ นการตอกยําความเชือในบรรดาหน่วยงานหลักของรัฐว่า การตรวจสอบสถานะตามกฎหมายของแรงงานข้ ามชาติ
เป็ นวิธีการทีมีประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหารูปแบบการทํางานภาคประมงซึงไม่เป็ นทียอมรับ
392 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าหกคน, อ.เมือง จังหวัดสงขลา, มีนาคม 2559
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แรงงานประเภทนีรวมถึงผูช้ ายและเด็กผูช้ ายซึ งบางคนมีอายุเพียง ปี
ทีตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงในระหว่างปี 2558 และ 2559
ผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์รายหนึงปฏิเสธทีจะเซ็นชือในแบบฟอร์มเพือขอบัตรชมพู ทําให้เรื อยังไม่สามารถออกจากฝังได้
เป็ นการถ่วงเวลาเพือให้ผปู ้ กครองเข้ามาช่วยเหลือ393
งานวิจยั ของฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า ผูม้ ีส่วนเกียวข้องทีไร้คุณธรรมมองว่าบัตรชมพูมีความสําคัญกับการค้ามนุษย์
แรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี โดยเพิมความสามารถในการตรวจสอบและควบคุมผูท้ ีทํางานในเรื อประมงทะเล
สถานการณ์เช่นนีประกอบกับความเชือผิด ๆ เกียวกับผูถ้ ือบัตรชมพูในบรรดาเจ้าพนักงานผูต้ รวจและเจ้าหน้าทีอืน ๆ
ทําให้การตรวจสอบขันพืนฐานต่อแรงงานประมงทีด่านตรวจ PIPO เพือป้องกันการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิใด ๆ
และเพือป้องกันแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ มีคุณค่าน้อยลง

การตรวจแรงงานในทะเล
การตรวจแรงงานในทะเลเป็ นเสาหลักทีสอง เพือคุม้ ครองระบบการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบแบบใหม่ของไทย
ตามแผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง ซึ งศปมผ.เป็ นผูป้ ระสานงานการตรวจแรงงานในทะเลเหล่านี
มีเป้าหมายตรวจสอบ 10% ของเรื อประมงในแต่ละจังหวัด โดยมีเจ้าหน้าทีของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานของรัฐอืน ๆ
อีกสี แห่งเป็ นฝ่ ายปฏิบตั ิการ394
รายงานของรัฐบาลไทยระบุวา่ เมือปี 2559 จํานวนครังของการตรวจแรงงานในทะเลสู งกว่าเป้าหมายทีกําหนดกว่าสองเท่า395
รายงานได้ให้สถิติเกียวกับการละเมิดทีพบในการตรวจเรื อประมง ลํา ในปฏิบตั ิการ ครัง
รวมทังการตรวจพบกรณี การค้ามนุษย์สองกรณี แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกียวกับการละเมิดทีเกิดขึนตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2557
หรื อพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เช่นเดียวกับระบบการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง การตรวจแรงงานในทะเลมักเน้นทีการควบคุมดูแลว่า ใครอยูใ่ นเรื อบ้าง
แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมงกําหนดว่าเจ้าหน้าทีต้องตรวจบุคคลทีอยูใ่ นเรื อประมง
โดยเทียบกับบัญชีรายชือลูกเรื อในระหว่างการตรวจในทะเล396 เจ้าหน้าทีกสร.จังหวัดให้ขอ้ มูลว่า
ทางหน่วยงานเป็ นผูป้ ระสานงานการตรวจในทะเลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
โดยมีงบประมาณสนับสนุนสําหรับนํามันเชือเพลิงในการออกตรวจในทะเล
393 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่า 14 คน, อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา, กันยายน 2559
394 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง 2558-2562, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 33
395 รัฐบาลไทย, รายงานการค้ ามนุษย์ประจําปี
: การดําเนินการแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ของประเทศไทย,1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558, (กรุงเทพฯ:
รัฐบาลไทย 2559), น. 26
396 กรมประมง, แผนติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทําการประมง 2558-2562, (กรุงเทพฯ: กรมประมง 2558), น. 29
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ฮิวแมนไรท์วอทช์ไม่ได้สอบถามผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ และแรงงานประมงอย่างเป็ นระบบเกียวกับการตรวจในทะเล
อย่างไรก็ดี แรงงานกัมพูชาในเรื ออวนล้อมในจังหวัดระยองบอกว่า
มีเจ้าหน้าทีมาตรวจในทะเลแต่ละครังห่างกันสองหรื อสามเดือน พวกเขาบอกว่าในระหว่างการตรวจ
บางครังเจ้าหน้าทีเพียงแต่สอบถามไต้ก๋งว่ามีลูกเรื อในเรื อกีคน เพือให้แน่ใจว่าตรงกับจํานวนโควตาทีได้รับจากกรมเจ้าท่า
แต่ในบางครังถ้ามีล่ามอยูด่ ว้ ย เจ้าหน้าทีก็จะสอบถามลูกเรื อว่าได้รับการปฏิบตั ิอย่างไร และต้องออกทะเลนานแค่ไหน
การสัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณ นาที โดยไต้ก๋งสามารถได้ยนิ สิ งทีสัมภาษณ์
หัวหน้าคนงานคนหนึงให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ มันไม่เป็ นปัญหาอะไร เนืองจาก “ในเรื อของเรา
เราไม่จาํ เป็ นต้องโกหก”397
การสัมภาษณ์ผชู ้ ายหลายกลุ่มจากศูนย์พกั พิงชัวคราวทําให้พบว่า
เจ้าหน้าทีตรวจแรงงานไม่ได้ปฏิบตั ิตามขันตอนเพือคุม้ ครองผูเ้ สี ยหายระหว่างการตรวจในทะเล
เป็ นเหตุให้ผทู ้ ีอาจตกเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ ไม่ได้รับการคุม้ ครองตามกรอบกฎหมาย
เราได้สัมภาษณ์ครังแรกกับผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ชาวกัมพูชา คน
ซึ งได้รับการช่วยเหลือจากเรื ออวนลอยสามลําทีเดินทางกลับจากมหาสมุทรอินเดีย ในปี
ในเบืองต้นมีการตรวจสอบเรื อเหล่านีระหว่างอยูใ่ นทะเล จากนันเรื อก็ถูกสังให้แล่นกลับเข้าฝัง
เพือให้เจ้าหน้าทีสามารถสัมภาษณ์คนงานได้อย่างเต็มที ในระหว่างการตรวจ แรงงานบางคนเล่าให้ทีมสหวิชาชีพฟังว่า
พวกเขาขึนมาทํางานบนเรื อได้อย่างไร และมีสภาพการทํางานอย่างไร
จากนันมีการนําลูกเรื อกลับไปในเรื อประมง โดยมีเจ้าหน้าทีกองทัพเรื อติดตามไปส่ งทีท่าเทียบเรื อ ในระหว่างการเดินทาง
ไต้ก๋งบอกกับลูกเรื อว่าได้โทรศัพท์คุยกับเจ้าของเรื อแล้ว ซึ งเจ้าของเรื อสัญญาจะจ่ายค่าแรงทังหมดให้
และจะส่ งพวกเขากลับบ้าน แต่คนงานต้องบอกเจ้าหน้าทีว่าได้รับการปฏิบตั ิเป็ นอย่างดี
หลังการสัมภาษณ์เพิมเติมและการจับกุมอีกหลายครัง เจ้าหน้าทีจําแนกได้วา่ แรงงานทัง คนเป็ นผูเ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์
อย่างไรก็ดี แรงงานเหล่านีให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่ ตอนทีพวกเขาถูกบังคับให้ทาํ งานในเรื ออวนลอย
พวกเขาเป็ นแรงงานกัมพูชาซึ งมีกนั อยู่ คน ไต้ก๋งยังมักทําร้ายร่ างกายแรงงานชาวไทยจากเรื อทังสามลํา
ซึ งตามรายงานระบุวา่ ลูกเรื อเหล่านีพยายามหนีระหว่างอยูใ่ นทะเล
ทางการไทยไม่เคยจําแนกตัวและช่วยเหลือบุคคลเหล่านี ได้เลย398

397 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์แรงงานต่างด้ าวชาวกัมพูชาสีคนทีทํางานในเรื ออวนล้ อมปั นไฟ,อ.เมือง จังหวัดระยอง, พฤศจิกายน 2559
398 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวกัมพูชา 15 คน, ต.บางริ น, ระนอง, มีนาคม 2559
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อีกกรณี หนึ งเกิดขึนเมือเดือนตุลาคม 2558 โดยทางการไทยพยายามค้นหาและช่วยเหลือแรงงานจากเรื ออวนลาก
ทีทําประมงจากท่าเรื อกันตัง จังหวัดตรัง โดยเป็ นการทําประมงในพืนทีติดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะไทย-มาเลเซี ย (EEZ) ทิฮาตุน
ซึ งอยูใ่ นเรื อวันนิดประมง หนึ งในเรื อทีเจ้าหน้าทีดักจับ ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
เขารู ้สึกตืนเต้นเมือเห็นเรื อของเจ้าหน้าทีแล่นเข้ามา เพราะมองว่าเป็ น “โอกาสทีจะหลบหนี”399
แต่ลูกเรื อบางคนกลับกังวล เพราะการบุกเข้ามาตรวจค้นเมือไม่กีเดือนก่อนของกองบังคับปราบปรามการค้ามนุษย์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําให้ลูกเรื อมีความหวังทีจะหลบหนีได้นอ้ ยลง และทําให้ไว้วางใจหน่วยงานของรัฐไทยน้อยลง
ในปฏิบตั ิการครังนัน กองบังคับปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่สามารถช่วยเหลือแรงงานห้าคน
ซึ งทํางานอยูใ่ นเรื ออวนลากอีกสองลําซึ งเป็ นฝูงเรื อเดียวกับเรื อวันนิดประมงได้400
จากการสัมภาษณ์ผเู ้ สี ยหายจากการค้ามนุษย์ของฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า เจ้าหน้าทีได้นาํ ตัวแรงงานทังห้าคนลงจากเรื อ
แต่เจ้าหน้าทีกองบังคับปราบปรามการค้ามนุษย์ในพืนทีกลับ “ขู่บงั คับให้คนงานพูดโกหก”
ในระหว่างการสัมภาษณ์ทีมีเจ้าของเรื อร่ วมอยูด่ ว้ ย401 ต่อมานายจ้างจ่ายเงินให้แรงงานเหล่านีคนละ 5,000 บาท
นายหน้ารู ้สึกฮึกเหิ มใจจากผลของการสอบสวนของกองบังคับปราบปรามการค้ามนุษย์มาก ทิฮาตุนบอกว่า
“เมือเรื อของเรากลับเข้าสู่ ฝัง สามีของนายหน้าบอกให้เราไปเอาเบอร์ โทรศัพท์ของเอ็นจีโอมา และโทรไปบอกพวกเขาว่า
เขาไม่แคร์อะไรหรอก”402
ในช่องแคบมะละกาในเดือนตุลาคม 2558 ลูกเรื อของเรื อวันนิดประมงต้องนังยอง ๆ ทีหัวเรื อของเรื อตํารวจนําไทย
ส่ วนไต้ก๋งถูกนําตัวเข้ามาในเรื อ เจ้าหน้าทีกรมสอบสวนคดีพิเศษและกสร.ได้สัมภาษณ์ลูกเรื อโดยผ่านล่าม
เจ้าหน้าทีถามลูกเรื อว่า ยังต้องการทํางานในเรื อหรื อต้องการออกจากงานและกลับเข้าฝัง แรงงานประมงห้าคนบอกว่า
พวกเขาอยากออกจากงาน แต่หนึ งในนันบอกว่าไม่ตอ้ งการออกจากงาน เช่นเดียวกับคนอืน ๆ ทิฮาตุนบอกว่า
ชายคนนันเคยได้ยนิ กรณี ทีมีคนหลบหนี และได้ยนิ คําเตือนจากไต้ก๋งว่าคนที “หลบหนีไปได้”
ได้ถูกขายไปให้กบั แพปลาอีกแห่งหนึง ทิฮาตุนบอกเจ้าหน้าทีว่าเขาไม่สามารถกลับไปทํางานในเรื อได้อีก
ตอนทีผมขึนไปบนเรื อของกองทัพไทย ผมบอก [ล่าม] ว่า ผมไม่อาจกลับไปทํางานในเรื อได้อีก
ไม่เช่นนันจะถูกฆ่าตาย...ถ้าปฏิบตั ิการช่วยเหลือครังนีไม่ประสบความสําเร็ จ เราทุกคนคงตายแน่403

399 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา กันยายน
400 Environmental Justice Foundation, Thailand’s Seafood Slaves: Human Trafficking, Slavery and Murder in Kantang’s Fishing Industry,
(London: EJF, 2015), น. 31
401 ฮิวแมนไรท์วอทช์สมั ภาษณ์ผ้ เู สียหายจากการค้ ามนุษย์ชาวพม่าแปดคน อ.รัตภูมิ จังหวัดสงขลา 29 กันยายน 2559
402 อ้ างแล้ ว
403 อ้ างแล้ ว
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เจ้าหน้าทีไทยยังคงอยูใ่ นเรื อของตํารวจนํา
และทางตํารวจนําได้สังให้แรงงานชายห้าคนเก็บสิ งของของเขาขึนไปบนเรื อวันนิดประมง และตรงไปทีห้องโดยสาร
ไต้ก๋งตามพวกเขาไปด้วย และได้พยายามบังคับพวกเขาให้อยูต่ ่อ “ไต้ก๋งบอกเราว่า อย่าตามเจ้าหน้าทีไป
เพราะไม่อย่างนันพวกเราก็จะถูกขายไปทํางานทีสงขลา...พวกเรากลัวว่าถ้าปฏิบตั ิการช่วยเหลือครังนีมีผลลัพธ์แบบครังที
[กองบังคับปราบปรามการค้ามนุษย์] มาช่วย พวกเราคงตายแน่นอน”404
ไต้ก๋งสังให้ลูกเรื อยืนเข้าแถวบนดาดฟ้าของเรื อวันนิดประมง และแต่ละคนต้องบอกให้เจ้าหน้าทีบนเรื อตํารวจนําทราบว่า
จะไปจากเรื อหรื อจะทํางานในเรื อต่อไป แรงงานเหล่านันตะโกนออกไป โดยมีคนหนึงตะโกนว่า พวกเขาต้องการไปจากเรื อ
ไต้ก๋งก็บอกให้พวกเขาอธิบายว่าทําไม พอไต้ก๋งพูดมีลูกเรื อเพียงสี คนทีบอกว่าต้องการไป
ทิฮาตุนและแรงงานสามคนกลับไปทีเรื อตํารวจนํา
ระหว่างทีเรื อแล่นออกไปพวกเขาได้เห็นคนงานพม่าทีเหลือในเรื อสองลํากําลังคัดแยกปลาอยูบ่ นดาดฟ้าของเรื อวันนิดประมง
คนทีเหลืออยูบ่ นเรื อมองพวกเราช่วงทีจากไป เราพยายามเล่าความจริ งในศาล และพยายามพูดให้ชดั เจนว่า
ไม่ได้มีแค่กลุ่มพวกเราเท่านัน แต่มีแรงงานคนอืน ๆ อีกทีไม่ได้รับค่าจ้าง พวกเขาถูกทรมาน
และตกระกําลําบากภายใต้นามื
ํ อของนายจ้าง405
ในวันทีทิฮาตุนได้รับความช่วยเหลือออกมา ทางการไทยดักจับเรื อประมงทังหมดสี ลําทีอ.กันตัง และช่วยเหลือแรงงานได้
คนจากปฏิบตั ิการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทะเล ผูเ้ สี ยหายทีมาจากเรื ออีกลําหนึ ง ให้ขอ้ มูลกับฮิวแมนไรท์วอทช์วา่
พวกเขาเห็นเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึนในเรื อของตัวเอง กล่าวคือ ไต้ก๋งจะบังคับไม่ให้แรงงานประมงทิงเรื อไป
แรงงานบางคนกลัวมากและไม่เชือใจเจ้าหน้าทีไทย หลังปฏิบตั ิการของกองบังคับปราบปรามการค้ามนุษย์ครังนัน
พวกเขาบอกว่าไม่ตอ้ งการขึนฝังเมือเจ้าหน้าทีไทยถาม ทําให้เจ้าหน้าทีต้องปล่อยพวกเขากลับไปในทะเลอีก
“คนทียังเหลืออยูบ่ นเรื อคงมีปัญหาหนักแน่นอน ถ้าเราไม่พดู ความจริ งเกียวกับสิ งทีเกิดขึนในเรื อเหล่านัน” ทิฮาตุนกล่าว406

การเสริ มสร้ างศักยภาพของหน่ วยงานรั ฐทีสําคัญ
ฮิวแมนไรท์วอทช์ได้พูดคุยกับทีมและเจ้าหน้าที PIPO จากสํานักงานจังหวัดของกกจ. และกสร. ใน จังหวัดชายฝัง407
พวกเขาต่างให้ความเห็นทีสอดคล้องหรื อสะท้อนความเห็นและประโยชน์ของเจ้าของเรื อ
ข้อมูลเกียวกับการปฏิบตั ิแบะสภาพการทํางานของพวกเขา อย่างเช่น ชัวโมงการทํางาน มักเป็ นข้อมูลทีขัดแย้งกับแรงงานประมง
404 อ้ างแล้ ว
405 อ้ างแล้ ว
406 อ้ างแล้ ว
407 ภูเก็ต, สงขลา, ระนอง, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สมุทรปราการ, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด
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คําอธิ บายเกียวกับการปฏิบตั ิตามกรอบกฎหมายและระเบียบควบคุมใหม่ของเจ้าหน้าที โดยเฉพาะในส่ วนทีเกียวกับกฎกระทรวง
พ.ศ. 2557 มักเป็ นการพูดแบบราชการ โดยไม่ใส่ ใจกับการมีส่วนร่ วมหรื อความเห็นของแรงงาน
เจ้าหน้าทีบางคนตีความข้อบทบางข้อของกฎกระทรวง พ.ศ. 2557 ในทางตรงข้าม อย่างเช่น ในเรื องของระยะเวลาการจ่ายค่าแรง
เจ้าหน้าทีผูต้ รวจบางคนยอมรับว่า พวกเขาต้องพึงข้อมูลทีได้มาจากไต้ก๋งและเจ้าของเรื อ
รวมทังข้อมูลเอกสารจากบริ ษทั เป็ นส่ วนใหญ่
ฮิวแมนไรท์วอทช์ได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีและพบว่า การประเมินผลทีอ้างอิงข้อมูลจากคนงานจํากัดอยูเ่ พียงไม่กีกรณี
โดยเป็ นคําถามเกียวกับการจ้างงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ และชัวโมงการทํางาน
เจ้าหน้าทีผูต้ รวจของกสร.คนหนึ งถึงกับบอกว่า พวกเขาประเมินโดยอ้างอิงตัวชีวัดการปฏิบตั ิมิชอบทางกาย
หรื อการปฏิบตั ิทีโหดร้ายเป็ นส่ วนใหญ่408 เจ้าหน้าทีผูต้ รวจของกสร.อีกคนหนึ งบอกว่า
พวกเขาถามสองคําถามทีสําคัญกับคนงาน ได้แก่ พวกเขาทํางานโดยสมัครใจหรื อไม่ พวกเขาทราบหรื อไม่วา่ ได้รับค่าจ้างเท่าไร
แต่เจ้าพนักงานผูต้ รวจของกสร.บางคนมักตัดสิ นโดยทันที โดยดูจากสภาพภายนอกเท่านัน
เจ้าหน้าทีคนหนึ งเล่าถึงสภาพการตรวจทีเป็ นไปตามอําเภอใจของเจ้าหน้าที โดยบอกว่า “ถ้าเราบอกให้พวกเขายิม
แรงงานส่ วนใหญ่กจ็ ะยิม”409
ปัญหาการไม่มีล่ามทีมีคุณภาพ เป็ นข้อบกพร่ องสําคัญของการตรวจแรงงาน
เจ้าหน้าทีต้องพึงพาอาศัยล่ามทีได้รับการสนับสนุนจากการทําบันทึกความเข้าใจร่ วมกับองค์กรภาคประชาสังคมและสถาบันการ
ศึกษา โดยล่ามจะเป็ นส่ วนหนึงของทีมสหวิชาชีพเพือทําการตรวจในทะเล จนถึงปี
ทีม PIPO หลายทีมยังไม่มีล่าม
เจ้าหน้าทีบอกว่าพวกเขาต้องขอความช่วยเหลือจากลูกจ้างคนอืน อย่างเช่น หัวหน้าคนงาน และผูจ้ ดั การท่าเทียบเรื อ
เพือให้มาช่วยเป็ นล่าม410
โดยทัวไป ความพยายามคัดแยกตัวเหยือแรงงานบังคับ ยังมีลกั ษณะแบบเดียวกับทีเกิดขึนในช่วงรัฐบาลพลเรื อน
ก่อนการทํารัฐประหารเมือเดือนพฤษภาคม 2557 เมือปี
ผูส้ ื อข่าวบีบีซีสอบถามพลตํารวจเอกชัชวาล สุ ขสมกิจ
ประธานคณะอนุกรรมการการค้ามนุษย์ ในอุตสาหกรรมประมง
ซึ งอยูใ่ ต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติวา่ เขาทราบหรื อไม่วา่ มีการใช้แรงงานบังคับในเรื อประมง
จากการตรวจของทีมของเขาในครังล่าสุ ด “จากเท่าทีเราเห็น ไม่มีหอ้ งขังหรื อทีกักตัว” พลตํารวจเอกชัชวาลตอบ
“เราไม่เห็นร่ องรอยของการทําร้ายร่ างกายหรื อไม่เห็นจากการแสดงสี หน้า เมือมองเข้าไปในหน้าและตาของพวกเขา
ดูเหมือนพวกเขาจะไม่ได้ถูกบังคับให้ตอ้ งทํางาน"411
408 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์เจ้ าหน้ าทีสามคนของทีมสหวิชาชีพ PIPO ไม่เปิ ดเผยชือ, ท่าเทียบเรื อรัษฎา ภูเก็ต, พฤษภาคม 2559
409 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์ ผู้ชํานาญการด้ านแรงงาน เจ้ าหน้ าทีระดับสูง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, ไม่เปิ ดเผยสถานที, กันยายน 2559
410 ฮิวแมนไรท์วอทช์ สัมภาษณ์หวั หน้ าศูนย์ควบคุมการแจ้ งเข้ า-ออกเรื อประมงจังหวัด, ไม่เปิ ดเผยสถานที, มีนาคม 2559
411 Becky Palmstrom, “Forced to fish: Slavery on Thailand's trawlers” BBC News, มกราคม 2557, http://www.bbc.com/news/magazine25814718 (เข้ าถึงเมือ มิถนุ ายน 2559)
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ฮิวแมนไรท์วอทช์พบว่า เจ้าหน้าทีกสร.ซึ งทําหน้าทีตรวจแรงงาน
มักจะให้ความสําคัญกับตัวชีวัดการแสวงหาประโยชน์โดยทัวไปมากเกินไป เช่น ดูวา่ มีร่องรอยการทําร้ายร่ างกาย
หรื อการถูกกักบริ เวณหรื อไม่ โดยไม่ใส่ ใจกับรู ปแบบทีมองเห็นได้ยากกว่าของการหลอกลวงและการข่มขืนใจ (เช่น
การยึดเอกสารประจําตัว หรื อการยึดค่าแรง) เจ้าหน้าทีไทยซึ งต้องทํางานกับคนงานในขันตอนสําคัญต่าง ๆ
รวมทังกระบวนการจ้างงาน (เช่น การขอบัตรชมพู) และทีทํางานในขันตอนการจ้างงานอืน ๆ
ควรได้รับการอบรมและได้ทราบถึงตัวชีวัดใหม่ ๆ ได้รับการจัดสรรทรัพยากร
และมีล่ามทีช่วยให้สามารถคัดแยกตัวและแก้ปัญหาแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทยได้อย่างเป็ นผล412

412 มีการแจกแบบสัมภาษณ์เบืองต้ นสําหรับคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์ (คม. ) แปดหน้ าให้ กบั ทีมสหวิชาชีพ
ซึงทําหน้ าทีตรวจแรงงานร่วมกับหลายหน่วยงานตังแต่ต้นปี
ซึงเป็ นแนวทางคําถามเพือให้ ครอบคลุมวิธีการต่าง ๆ
ทีบุคคลอาจตกเป็ นเหยือการแสวงหาประโยชน์มากขึน แต่จากการสอบถามของฮิวแมนไรท์วอทช์
ไม่พบว่าพนักงานตรวจแรงงานของกสร.คนใดใช้ เครื องมือคัดแยกตัวดังกล่าว เพือจําแนกตัวแรงงานประมงทีต้ องการความช่วยเหลือ
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VIII. ข้ อเสนอแนะ
สําหรั บรั ฐบาลไทย
•

•

•
•
•

•

•

•

•

ออกกฎหมายห้ามการใช้แรงงานบังคับ โดยถือเป็ นฐานความผิดเฉพาะ และคํานึงถึงวิธีการต่าง ๆ
ทีบุคคลจะตกเป็ นแรงงานบังคับ ประกันว่ากฎหมายใหม่นีกําหนดบทลงโทษทังทางแพ่งและอาญาอย่างเหมาะสม
และให้ความคุม้ ครองกับผูเ้ สี ยหาย
ยุติการจํากัดสิ ทธิ ทีจะมีเสรี ภาพในการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ
รวมทังยกเลิกข้อกําหนดให้คนต่างด้าวทีถือบัตรชมพู ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าทีในระดับจังหวัดทีตนขึนทะเบียน
ก่อนจะเดินทางออกนอกจังหวัดได้
แก้กฎหมายเพือไม่ให้สถานะตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ รวมทังแรงงานในภาคประมง ต้องผูกติดอยูก่ บั นายจ้าง
และแก้ไขกระบวนการขึนทะเบียนตามทีเหมาะสม
จัดให้มีกลไกร้องเรี ยนอย่างเป็ นผล เพือประกันว่าแรงงานประมงสามารถเปลียนนายจ้างได้
โดยไม่ถูกขัดขวางโดยเจ้าของเรื อ ไต้ก๋ง หรื อหัวหน้าคนงาน นายหน้าแรงงาน เจ้าหน้าทีของรัฐ หรื ออืน ๆ
สังการให้กระทรวงแรงงานรวบรวมและตีพิมพ์เผยแพร่ “บัญชีทีต้องจับตามองพิเศษ”
ประกอบด้วยรายชือของบริ ษทั และผูบ้ ริ หารทีพบว่ามีส่วนสนับสนุนความผิดอาญาฐานการค้ามนุษย์และแรงงานบังคั
บ ให้เผยแพร่ รายชือเหล่านีในเว็บไซต์ทีสําคัญของรัฐบาล และมีการปรับปรุ งข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
เพิมมาตรการกํากับดูแลบริ ษทั ทีอยูใ่ นบัญชีรายชือนีอย่างจริ งจัง ทังนีเพือประกันว่า
การใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับจะยุติลง โดยยังควรกําหนดให้บริ ษทั มีรายชืออยูใ่ น
“บัญชีทีต้องจับตามองพิเศษ” ต่อไปอีกอย่างน้อยสองปี
หลังจากเจ้าหน้าทีพบว่าทางบริ ษทั ได้ยตุ ิการใช้แรงงานดังกล่าวแล้ว
ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที 188 (อนุสัญญาว่าด้วยงานในภาคการประมง 2550)
และพิธีสารของอนุสัญญา ILO ฉบับที 29 (แรงงานบังคับ พ.ศ. 2473)
และให้ออกกฎหมายในประเทศเพือบังคับใช้ตามอนุสัญญาโดยทันที
แก้ไขเพิมเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.
เพืออนุญาตให้คนซึ งไม่มีสัญชาติไทยทีทํางานในประเทศไทย สามารถจัดตังและจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
(ตามมาตรา 88) และสามารถลงเลือกตังเพือเป็ นกรรมการสหภาพได้ (ตามมาตรา 100)
ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที 87 (เสรี ภาพในการสมาคม) และฉบับที 98
(สิ ทธิในการรวมตัวและร่ วมเจรจาต่อรองร่ วม)
และประกันว่ากฎหมายและระเบียบในประเทศจะได้รับการแก้ไขเพิมเติมให้มีเนือหาสอดคล้องกับอนุสัญญาเหล่านี
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•

•

จัดทําและนํากรอบนโยบายการบริ หารจัดการการอพยพของแรงงานในระยะยาวมาใช้
โดยให้ความสําคัญในเบืองตันกับการคุม้ ครองสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ
และการอํานวยให้มีสถานะตามกฎหมายทีมันคง
ทังนีเพือลดความเสี ยงทีจะตกเป็ นเหยือของการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
จัดทํานโยบายการอพยพของแรงงานระดับชาติ เพือแก้ปัญหาการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิ ทีเกิดขึนกับคนงาน
และกําหนดแนวปฏิบตั ิทีดีสุด วิธีการทํางานทีคุม้ ค่ากับงบประมาณ
เพือประกันให้มีช่องทางการเข้าเมืองทีปลอดภัยสําหรับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือจากประเทศเพือนบ้าน
กําหนดให้มีเส้นทางการเข้าเมืองอย่างปรกติทีมีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก มีขนตอนไม่
ั
ซบั ซ้อน และมีประสิ ทธิภาพ
และให้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประชากรเป้าหมายทราบถึงนโยบายนีอย่างมีประสิ ทธิภาพ

สําหรั บสํานักนายกรัฐมนตรี
•
•

•

•

สนับสนุนให้มีการสอบสวนและการดําเนินคดีการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในภาคประมงมากขึน
และจัดให้มีงบประมาณและความช่วยเหลือทีจําเป็ นเพือการดําเนิ นงานเหล่านี
สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เพือให้มีการแลกเปลียนข้อมูล
และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของกลุ่มประชาสังคมและชุมชนคนงานต่างด้าวในการดําเนินงานเพือต่อต้านการค้ามนุษ
ย์ ทีมุ่งยุติแรงงานบังคับ
ประกาศความสนับสนุนการสอบสวนและดําเนินคดีการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
เปลียนจากการเอาผิดเฉพาะผูท้ ีเกียวข้องในระดับล่าง
เป็ นการเอาผิดทีครอบคลุมถึงบุคคลสําคัญทีอยูเ่ บืองหลังเครื อข่ายการค้ามนุษย์
รวมทังเจ้าของบริ ษทั ทีมีส่วนร่ วมในการกระทําความผิด เจ้าหน้าทีของรัฐและเจ้าหน้าทีตํารวจ
และเจ้าหน้าทีกองกําลังความมันคงอืน ๆ
แต่งตังคณะกรรมการอิสระเพือจัดทําข้อเสนอแนะการแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และนโยบาย
ทีส่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ ทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
โดยคณะกรรมการควรประกอบด้วยเจ้าหน้าทีของรัฐ และสมาชิกของเอ็นจีโอทีเกียวข้อง รวมทังกลุ่มคนงานต่างด้าว
คณะกรรมการควรมีอาํ นาจในการสอบสวนตามข้อกล่าวหาอย่างไม่ลาํ เอียง
รวมทังกรณี ทีตํารวจและเจ้าหน้าทีของรัฐถูกกล่าวหาว่าเกียวข้องกับการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
โดยให้คณะกรรมการมีอาํ นาจออกหมายเรี ยกบุคคลเพือมาให้ปากคํา
และให้ขอ้ เสนอแนะเกียวกับการสอบสวนทางอาญา

สําหรั บกระทรวงแรงงาน
โซ่ ทซ่ี อนไว้
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•

•

แก้ไขกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ดังนี
• แก้ไขเพิมเติมข้อ 2 เพือประกันว่านิ ยามของคําว่า “นายจ้าง”
ครอบคลุมเจ้าของเรื อประมงซึ งให้บุคคลอืนเช่าเรื อประมงเพือประกอบธุรกิจ
โดยเจ้าของเรื ออาจไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง
แต่เจ้าของเรื อเป็ นผูบ้ าํ รุ งรักษาเรื อและดูแลให้เรื อเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจทีสร้างกําไรได้
• แก้ไขเพิมเติมข้อ 5 เพือประกันว่า ข้อยกเว้นต่อเวลาพักขันตําควรเป็ นข้อยกเว้นชัวคราว ให้ทาํ ได้อย่างจํากัด
และทําได้เมือมีเหตุผลกําหนดในกฎกระทรวงอย่างชัดเจน และไม่สามารถแบ่งเวลาพักได้มากกว่าสองช่วง
โดยแต่ละช่วงต้องมีเวลาพักอย่างน้อยหกชัวโมง413
• แก้ไขเพิมเติมข้อ 5 ให้มีเนื อหาสอดคล้องกับ EU Council Directive 2560/159
รวมทังข้อบททีจํากัดชัวโมงการทํางานไว้ที 48 ชัวโมงต่อสัปดาห์โดยเฉลีย
เป็ นการคํานวณโดยอ้างอิงกรอบเวลา เดือน
• แก้ไขเพิมเติมข้อ 6
เพือกําหนดให้นายจ้างต้องอธิ บายทางวาจาเกียวกับเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญทีปรากฏอยูใ่ นสัญญาจ้างงาน
นายจ้างซึ งไม่ยอมส่ งมอบสําเนาสัญญาจ้างงานทีลงนามแล้วให้กบั คนงาน (ข้อ 6 ย่อหน้า )
ต้องถูกลงโทษอย่างหนัก
ั แรงงานประมง
• แก้ไขเพิมเติมข้อ 10 เพือกําหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องมีการจ่ายค่าแรงโดยตรงให้กบ
โดยจ่ายทังก้อนอย่างน้อยเดือนละครัง ไม่วา่ จะใช้วธิ ีคาํ นวณค่าจ้างแบบใด (รายเดือน รายวัน รายชัวโมง)
ไม่ควรอนุญาตให้มีการจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่าย แทนทีจะปฏิบตั ิตามข้อกําหนดการจ่ายค่าแรงแบบรายเดือน
ั แรงงานประมง
• ออกกฎหมายกําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าทํางานล่วงเวลาเป็ นรายชัวโมงให้กบ
สําหรับเวลาทํางานแต่ละชัวโมงทีเกินกว่าระยะเวลาตามทีกําหนดไว้โดยหน่วยงานทีกํากับดูแล
หรื อระยะเวลาทีกําหนดไว้ในความตกลงระหว่างนายจ้างกับหน่วยงานทีเป็ นตัวแทนผลประโยชน์ของคนงา
น
• กําหนดให้ไต้ก๋งและฝ่ ายบุคคลต้องสอบถามความสมัครใจของแรงงานประมงว่า
ประสงค์จะทํางานล่วงเวลาหรื อไม่ กําหนดบทลงโทษสําหรับผูจ้ ดั การทีลงโทษแรงงานประมง
กรณี ทีปฏิเสธไม่ทาํ งานล่วงเวลา
กําหนดบทลงโทษให้กบั เจ้าของเรื อซึ งบังคับให้แรงงานประมงทํางานล่วงเวลา โดยใช้วธิ ี ข่วู า่ จะไล่ออก
ขู่วา่ จะหักเงินค่าแรง และมาตรการอืน ๆ ทีเหมาะสม
จัดประชุมและอบรมเพือให้ความรู ้ (เป็ นภาษาพม่า เขมร ลาวและไทย) ทีบริ เวณท่าเทียบเรื อและชุมชนของคนต่างด้าว
ร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับแรงงานข้ามชาติและแกนนําของพวกเขา ชุมชนของคนต่างด้าวและเอ็นจีโอ

413 ข้ อเสนอแนะนีสอดคล้ องกับข้ อกําหนดใน European Working Time Directive
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•

ทังนีเพือช่วยให้แรงงานข้ามชาติตระหนักถึงสิ ทธิของตนภายใต้กฎหมายแรงงานของไทยและกฎกระทรวงคุม้ ครองแร
งงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
เร่ งดําเนินการเพือแก้ไขพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
เพือให้แรงงานข้ามชาติทีขึนทะเบียนมีสิทธิในการจัดตังและจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
และลงเลือกตังเป็ นกรรมการสหภาพได้

สําหรั บกรมการจัดหางาน (กกจ.)
•

•

•

•

แก้ไขระเบียบของกรมเพืออนุญาตให้แรงงานประมงเปลียนนายจ้างได้ตามทีต้องการ โดยไม่มีขอ้ จํากัด
ยกเลิกข้อกําหนดให้คนงานต้องขอความยินยอมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อทางวาจาจากนายจ้างคนปัจจุบนั
กรณี ทีต้องการเปลียนงาน และประกันว่าแรงงานข้ามชาติจะต้องไม่จ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ให้กบั กรมการจัดหางาน
เมือต้องการเปลียนนายจ้าง
แก้ไขขันตอนการจ้างงานแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมง เพือประกันว่า
การขึนทะเบียนจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายไม่มากนัก มีขนตอนที
ั
รวดเร็ ว ไม่ซบั ซ้อนและมีประสิ ทธิภาพ
กําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของนโยบายเพือประกันว่า การคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพือนบ้าน เป็ นการคํานวณจากต้นทุนทีแท้จริ ง และให้ดาํ เนินคดีกบั นายหน้า
หน่วยงานจัดหางานและเจ้าหน้าทีของรัฐทีมีส่วนร่ วมในการปันราคาค่าธรรมเนียมทีจัดเก็บจากคนต่างด้าว
่ นหลักการทีว่า “นายจ้างเป็ นผูจ้ ่าย”
• ประกันว่า กระบวนการจัดหางานตังอยูบ
และแรงงานต่างด้าวภาคประมงไม่จาํ เป็ นต้องชําระค่าใช้จ่ายในการจัดหางานและเดินทางเข้าสู่ ประเทศไทย
ยกเว้นค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง
• จัดทําและเผยแพร่ บญ
ั ชีรายชือหน่วยงานจัดหางาน ทังในพม่า กัมพูชา และลาว
ทีพบว่าเก็บค่าธรรมเนียมเกินจริ งหรื อมีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ
รวมทังมีขนตอนที
ั
จะปลดรายชือบริ ษทั จากบัญชีดงั กล่าว
กระตุน้ ให้ประเทศเพือนบ้านดําเนินคดีกบั หน่วยงานเช่นนัน
จัดตังคณะทํางานร่ วมภาครัฐและเอกชน โดยมีสมาชิกประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง เอ็นจีโอ
และตัวแทนของแรงงานข้ามชาติ ให้มีการประชุมกันหลายครังในแต่ละปี
เพือให้คาํ ปรึ กษากับรัฐบาลในแง่การดําเนินงานเพือคุม้ ครองแรงงานข้ามชาติ
พร้อมทังประกันว่านายจ้างจะสามารถจัดหาแรงงานต่างด้าวภาคประมงได้อย่างเพียงพอ
ประกันว่า แรงงานประมงตระหนักเป็ นอย่างดีถึงข้อกําหนดและเงือนไขในสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยกําหนดเป็ นหลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิดงั นี
• ควรกําหนดให้เจ้าหน้าทีกกจ.ต้องอธิ บายด้วยวาจา (อาจได้รับความช่วยเหลือจากล่ามของรัฐบาล)
เกียวกับรายละเอียดในสัญญาจ้างงาน ก่อนทีแรงงานประมงจะลงชือเพือขอรับใบอนุญาตทํางาน
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เจ้าหน้าทีกกจ. ควรประกันว่า แรงงานประมง นายจ้าง และพยาน (ซึ งไม่ใช่เจ้าหน้าทีกกจ.)
เป็ นผูล้ งนามในเอกสารด้วยตนเองในสํานักงานของกกจ. หลังการชีแจงของ กกจ.
• กกจ.ควรจัดทําและเผยแพร่ เอกสารและโปสเตอร์ ในภาษาทีแรงงานข้ามชาติเข้าใจ
เพืออธิบายถึงข้อกฎหมายเกียวกับแรงงานประมง สัญญาจ้างงาน
และระเบียบละกฎหมายเกียวกับแรงงานของไทย ทังเรื องสิ ทธิ และประโยชน์ต่าง ๆ ของแรงงานประมง
รวมทัง ชัวโมงและสภาพการทํางาน และให้เผยแพร่ เอกสารเหล่านีอย่างกว้างขวางทีท่าเทียบเรื อ
และตามชุมชนของแรงงานต่างด้าวภาคประมง
• กกจ.ควรจัดกิจกรรมเผยแพร่ ขอ้ มูลโดยร่ วมมือกับชุมชนของคนต่างด้าวและเอ็นจีโอ
เพือให้ความรู ้เกียวกับข้อกฎหมายทีสําคัญของสัญญาจ้างงานมาตรฐานของแรงงานประมง
และสิ ทธิขนพื
ั นฐานของแรงงานประมง
• กกจ. ควรจัดทําโปสเตอร์ ในภาษาทีแรงงานต่างด้าวเข้าใจ เพืออธิ บายถึงสัญญาจ้างงาน
และประกันว่าจะมีการนําโปสเตอร์เหล่านีไปติดตามท่าเรื อ แพปลาของเอกชน
และแพปลาทีเป็ นของรัฐทีอยูใ่ ต้องค์การสะพานปลา
จัดให้มีการคัดแยกตัวแรงงานข้ามชาติในภาคประมงแบบสุ่ ม ในช่วงทีแรงงานมาขอทําบัตร หรื อต่ออายุบตั รกับกกจ.
ให้ทาํ การคัดแยกตัวโดยใช้ตวั ชีวัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับทีตรงกับอุตสาหกรรมของแรงงาน
และสอดคล้องกับกระบวนการจ้างงาน ประกันว่าการคัดแยกตัวเกิดขึนในทีลับ ปลอดภัย
โดยเจ้าหน้าทีผูท้ าํ การคัดแยกตัวได้ผา่ นการฝึ กอบรม และได้รับความช่วยเหลือจากล่ามของรัฐบาล
เผยแพร่ เอกสารเพือให้ขอ้ มูลกับคนงานต่างด้าวทุกคน (เอกสารในภาษาทีแรงงานข้ามชาติเข้าใจ)
เพือให้แรงงานทราบถึงสิ ทธิและประโยชน์ทีตนจะได้รับ รวมทังสภาพการทํางานและมาตรฐานขันตําในการทํางาน
ซึ งเป็ นไปตามข้อกําหนดในกฎหมายแรงงานไทย โดยแจกให้คนงานในช่วงทีมาขอทําบัตรใด ๆ ก็ตาม
•

•

•

สําหรั บกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.)
•
•

•

แก้ไขกฎกระทรวงทีประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
เพือขจัดการเลือกปฏิบตั ิดว้ ยเหตุผลเรื องสัญชาติทุกรู ปแบบ
จัดทําขันตอนปฏิบตั ิและนโยบาย
เพือการกํากับดูแลของนโยบายการจ้างงานและสภาพการทํางานสําหรับแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงทีดีขึน
นําขันตอนปฏิบตั ิทีได้รับการปรับปรุ งไปบังคับใช้ และให้รายงานผลความคืบหน้าอย่างเปิ ดเผย
รวมทังให้มีการสอบสวนอย่างจริ งจังต่อข้อกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎหมายและระเบียบด้านแรงงาน
ร่ วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศและหน่วยงานให้ความช่วยเหลือ
เพือจัดการฝึ กอบรมให้กบั เจ้าพนักงานผูต้ รวจในภาคสนามของกสร.เกียวกับการสอบสวนด้านนโยบายการจ้างงานแล
ะสภาพการทํางานในอุตสาหกรรมประมง จําแนกกรณี ทีไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานแรงงาน
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•

•
•

•

โดยให้ความสําคัญกับสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เวลาการทํางานเป็ นรายชัวโมงและรายวัน
การจัดเวลาพัก ระบบการจ่ายค่าแรง หนีสิ น และการยึดเอกสารประจําตัว
เพิมบทบาทของพนักงานตรวจแรงงานของกสร. เพือทําหน้าทีคัดกรองบุคคลทีอาจตกเป็ นเหยือแรงงานบังคับ
ประกันว่าเจ้าหน้าทีผูต้ รวจได้รับการฝึ กอบรมอย่างเหมาะสม ในการคัดกรองตัวอย่างแรงงานบังคับ
ทังนีโดยใช้ชุดตัวชีวัดมาตรฐานทีจัดทําขึนโดยกสร.
ด้วยความช่วยเหลือด้านเทคนิคจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศและหน่วยงานอืน ๆ
จัดให้เจ้าพนักงานผูต้ รวจของกสร.ในทุกจังหวัดมีล่ามทีผ่านการฝึ กอบรม เจ้าพนักงานผูต้ รวจของกสร.
และล่ามควรประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเอ็นจีโอ และหน่วยงานของคนงานต่างด้าว
จัดทําโครงการให้ความรู ้กบั แรงงานข้ามชาติ เพือให้ทราบถึงช่องทางเลือกในการร้องเรี ยน อย่างเช่น
บริ การฮอตไลน์ของเอ็นจีโอ กระตุน้ การมีส่วนร่ วมของเอ็นจีโอ สหภาพแรงงาน และสมาคมของคนงานต่างด้าว
ในการแจ้งเตือนให้กสร.ทราบเมือเกิดกรณี ละเมิดสิ ทธิแรงงาน
และประเมินรวมทังปรับปรุ งขันตอนและกระบวนการการตรวจแรงงานให้ดีขึน
จัดทําเครื องมือใหม่เพือการวิเคราะห์ รวมทังการติดตามการทําประมงโดยใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ระยะไกล
เพือช่วยเหลือเจ้าพนักงานผูต้ รวจในการจําแนกไต้ก๋งและเจ้าของเรื อ
ซึ งอาจไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้วยเวลาพักของคนงานในเรื อประมง
และให้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านันในการจําแนกเรื อทีเป็ นเป้าหมายในการตรวจทางทะเล

สําหรั บศูนย์ บัญชาการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
•

•

•
•

นําการคัดแยกตัวแรงงานบังคับทีเป็ นระบบมาใช้ในกรอบของจุดแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
โดยเป็ นการดําเนินงานของเจ้าพนักงานจากหน่วยงานทีเกียวข้อง
ซึ งได้รับการฝึ กอบรมให้สามารถคัดแยกตัวได้อย่างสมําเสมอ
โดยใช้ประโยชน์จากชุดของตัวชีวัดแรงงานบังคับทีได้มาตรฐาน ประกันว่าการคัดแยกตัวจัดทําขึนในพืนทีส่ วนบุคคล
มีความปลอดภัย และเจ้าหน้าทีผูค้ ดั แยกได้รับความสนับสนุนจากล่ามของรัฐบาลทีผ่านการฝึ กอบรม
ให้การอบรมและทรัพยากรอย่างเพียงพอกับทีมสหวิชาชีพ รวมทังพนักงานตรวจแรงงาน ซึ งทํางานทังทีจุดตรวจ
PIPO และการออกตรวจในทะเล เพือให้สามารถจําแนกกรณี ของแรงงานบังคับและแรงงานขัดหนี
และสามารถดําเนินการเพือคุม้ ครองคนงาน
จัดทําขันตอนปฏิบตั ิเพือส่ งเสริ มการคุม้ ครองคนงาน ซึ งอาจตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์หรื อแรงงานบังคับ
ระหว่างการตรวจในทะเล
เพิมจํานวนล่ามของรัฐบาลทีผ่านการฝึ กอบรมในจุดตรวจ PIPO ทุกแห่ง และล่ามทีทํางานกับทีมสหวิชาชีพ
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สําหรั บประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
•
•

•

•

•

•

กระตุน้ ให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายเอาผิดกับแรงงานบังคับ โดยถือเป็ นฐานความผิดเฉพาะ สอดคล้องกับมาตรฐาน
ILO
กระตุน้ รัฐบาลไทยให้แก้ไขเพิมเติมมาตรา 88 และ 101 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
เพือยุติการเลือกปฏิบตั ิต่อคนซึ งไม่มีสัญชาติไทย โดยกฎหมายดังกล่าวขัดขวางไม่ให้ผซู ้ ึ งไม่มีสัญชาติไทย
จัดตังและจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
และไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตังเป็ นกรรมการหรื ออนุกรรมการของสหภาพได้
กระตุน้ รัฐบาลไทยให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที 87 (เสรี ภาพในการสมาคม), 98
(สิ ทธิในการรวมตัวและร่ วมเจรจาต่อรองร่ วม) และ 188 (อนุสัญญาว่าด้วยงานในภาคการประมง) รวมทัง
พิธีสารของอนุสัญญา ILO ฉบับที 29 (แรงงานบังคับ) พ.ศ.
เรี ยกร้องรัฐบาลไทยให้ปฏิรูปกฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 มากยิงขึน
และให้นาํ มาปฏิบตั ิอย่างเป็ นผล โดยมีการบังคับใช้กฎหมายใจเชิงรุ กในขันตอนของการแจ้งเข้า-ออกเรื อประมง
และการตรวจในทะเล
สหภาพยุโรปควรประกาศอย่างเปิ ดเผยในฐานะทีเป็ นนโยบายว่า การให้ “ใบเหลือง” กับประเทศไทย
เป็ นผลมาจากการประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
และการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในบรรดาแรงงานประมง
และประเทศไทยจะไม่สามารถยกระดับสถานะของตนเองได้
หากไม่ดาํ เนินการให้เป็ นผลอย่างชัดเจนในประเด็นข้างต้น ทังการปฏิรูปและการบังคับใช้กฎหมาย
กระตุน้ รัฐบาลไทยให้นาํ นโยบายคนงานต่างด้าว
ทีไม่ปฏิบตั ิต่อแรงงานข้ามชาติในฐานะภัยคุกคามต่อความมันคงในราชอาณาจักรมาใช้
และยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับแรงงานข้ามชาติทีเป็ นประโยชน์ต่อทังสองฝ่ าย
ต้องตังอยูบ่ นพืนฐานของหลักนิติธรรม และการสามารถเอาผิดต่อนายจ้างทีปฏิบตั ิมิชอบ นายหน้า
และเจ้าหน้าทีทีทุจริ ตได้

สําหรั บรั ฐบาลสหรั ฐอเมริกา
•
•

กระตุน้ ให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายเอาผิดกับแรงงานบังคับ โดยถือเป็ นฐานความผิดเฉพาะ สอดคล้องกับมาตรฐาน
ILO
บังคับใช้ Tariff Act ค.ศ.
อย่างเข้มงวดเพือสอบสวนและสังห้ามนําเข้าสิ นค้าจากไทย
ทีผลิตโดยเหยือการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ แจ้งให้รัฐบาลและสมาคมนายจ้างของไทยทราบว่า
ทางหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ (Immigration and Customs Enforcement - ICE)
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•
•

จะทําการตรวจอาหารทะเลและผลิตภัณฑ์ทีเกียวข้อง โดยถือเป็ นเรื องสําคัญเร่ งด่วน
จนกว่าจะมีการขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับออกไปจากอุตสาหกรรมในส่ วนนี
กระตุน้ รัฐบาลไทยให้ร่วมมือกับสมาคมคนต่างด้าว เพือจัดทํามาตรการต่อต้านการค้ามนุษย์
เรี ยกร้องรัฐบาลไทยให้สอบสวนและดําเนินคดีกบั เจ้าหน้าทีของรัฐอย่างเหมาะสม ทังเจ้าหน้าทีตํารวจและทหาร
กรณี ทีมีการกระทําผิดทางอาญาเกียวกับแรงงานบังคับหรื อการค้ามนุษย์ในภาคประมง

สําหรั บรั ฐบาลพม่ า (เมียนมา) กัมพูชา และลาว
•

•
•

•

•

สอบสวนและดําเนินคดีอย่างเหมาะสมกับผูม้ ีส่วนรับผิดชอบและมีส่วนร่ วมในเครื อข่ายการค้ามนุษย์ในประเทศของต
น รวมทังเครื อข่ายทีร่ วมมือกับนายหน้าในประเทศไทย
ซึ งใช้วธิ ีการหลอกลวงเพือนําแรงงานชายและเด็กผูช้ ายเข้าสู่ เรื อประมงของไทย
ช่วยเหลือรัฐบาลไทยในการดําเนินคดีกบั ผูค้ า้ มนุษย์ และการสนับสนุนให้มีการอพยพ “อย่างปลอดภัย”
รวมทังยุทธศาสตร์อืน ๆ เพือลดความเสี ยงทีแรงงานข้ามชาติจะตกเป็ นเหยือการค้ามนุษย์ในรู ปแบบต่าง ๆ
กําหนดระเบียบเพือขจัดค่าใช้จ่ายในการจัดหางานทีมีราคาสู ง
ซึ งเรี ยกเก็บโดยบริ ษทั จัดหางานทีจดทะเบียนอย่างเป็ นทางการและทําหน้าทีส่ งแรงงานข้ามชาติเข้าสู่ ประเทศไทยผ่าน
ช่องทาง MOU ระหว่างรัฐบาล ดําเนินการอย่างเหมาะสมต่อบริ ษทั จัดหางาน
ทังการตัดชือของบริ ษทั ออกจากบัญชีบริ ษทั ทีขึนทะเบียน ไปจนถึงการดําเนินคดีกบั ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
กรณี ทีพบว่าบริ ษทั เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายสู งเกินจริ ง
อันเป็ นเหตุให้แรงงานข้ามชาติตอ้ งกลายเป็ นแรงงานขัดหนีในประเทศไทย
สังการให้สถานเอกอัครราชทูตในกรุ งเทพฯ เปิ ดบริ การฮอตไลน์
และให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนกับคนชาติของตน ซึ งได้รับผลกระทบจากการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ
และการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิแรงงานอืน ๆ
กระตุน้ รัฐบาลไทยให้ดาํ เนินการเพือขจัดการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในเรื อประมงไทย
และดําเนินคดีกบั เจ้าของเรื อและเจ้าหน้าทีทีทุจริ ตซึ งกระทําความผิดต่อแรงงานต่างด้าวภาคประมง

สําหรั บประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
•

ใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาต่อต้านการค้ามนุษย์ของอาเซี ยน เพือร่ วมมือกับรัฐบาลไทยในการคัดแยกตัวและแทรกแซง
เพือยุติแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในเรื อประมง
และดําเนินคดีกบั เจ้าของเรื อและบุคคลอืนทีมีส่วนร่ วมกับการค้ามนุษย์
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สําหรั บผู้ซือ ผู้นําเข้ า ผู้จัดจําหน่ าย และผู้ค้าปลีกอาหารไทยในประเทศต่ าง ๆ
•
•

•

•
•

กําหนดให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตในไทยซึ งจ้างแรงงานข้ามชาติ ต้องเป็ นผูจ้ ่ายค่าใช้จ่ายทังหมดในการจัดหาคนงาน
และไม่เรี ยกร้องให้คนงานชําระเงินคืน
กําหนดให้บริ ษทั ผูผ้ ลิตในไทยสนับสนุนสิ ทธิทีจะมีเสรี ภาพในการสมาคมของแรงงานข้ามชาติในเชิงรุ กและอย่างชัดเ
จน โดยให้ถือเป็ นส่ วนหนึ งของเงือนไขในการทําธุรกิจ
กรณี ทีแรงงานข้ามชาติพยายามเข้าร่ วมในกระบวนการเจรจาต่อรองร่ วม
ต้องประกันให้บริ ษทั ทีเกียวข้องเจรจาอย่างสุ จริ ตใจกับคนงานทุกคนในหน่วยงานของตน
ร่ วมมืออย่างจริ งจังกับหน่วยงานภาคประชาสังคมในท้องถินและระหว่างประเทศ
ซึ งทํางานในประเด็นสิ ทธิแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย
เพือติดตามและเปิ ดโปงการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชนในสายพานการผลิตและสนับสนุนการเข้ามาแทรกแซงขอ
งเอ็นจีโอและแรงงานข้ามชาติ เพือปกป้องสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติ
กดดันนายจ้างและรัฐบาลไทยให้ประกันให้คนงานเข้าถึงช่องทางในการร้องเรี ยนทีรวดเร็ วและเป็ นธรรม
เพือให้ได้รับการเยียวยาอย่างเป็ นผลเมือเกิดการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิแรงงานขึน
ประกาศสนับสนุนการดําเนินงานของเอ็นจีโอ สหภาพแรงงาน และกลุ่มคนงานต่างด้าว
เพือเรี ยกร้องให้เคารพสิ ทธิของพวกตนและป้องกันไม่ให้หน่วยงานเหล่านี ต้องถูกตอบโต้โจมตี
โดยเฉพาะการใช้กระบวนการยุติธรรมเพือการคุกคามของนายจ้าง นายหน้า หรื อกลุ่มอาชญากรรม
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ฮิวแมนไรท์ วอทช์ | มกราคม 2018

กิตติกรรมประกาศ
รายงานนีเขียนโดย Daniel Murphy ทีปรึ กษาแผนกเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์ โดยมีบรรณาธิการคือ Brad Adams
ผูอ้ าํ นวยการแผนกเอเชีย James Ross ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกฎหมายและนโยบาย และ Danielle Haas
บรรณาธิการอาวุโสของสํานักงานโครงการ Arvind Ganesan ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจและสิ ทธิมนุษยชน และ Brian Root
นักวิเคราะห์ดา้ นปริ มาณซึ งได้ช่วยอ่านทบทวนเนือหา Shayna Bauchner ผูป้ ระสานงานฝ่ ายเอเชีย
ซึ งให้ความช่วยเหลือด้านบรรณาธิการและการผลิต รายงานนีได้รับการจัดเตรี ยมเพือตีพิมพ์โดย Rebecca Rom-Frank
โดยมีผปู ้ ระสานงานด้านภาพและการจัดพิมพ์คือ Jose Martinez ผูป้ ระสานงานอาวุโส และ Fitzroy Hepkins ผูจ้ ดั การสํานักงาน
ฮิวแมนไรท์วอทช์ขอขอบคุณหน่วยงานทีให้ความช่วยเหลือด้านการวิจยั ได้แก่ มูลนิธิการศึกษาเพือการพัฒนา
มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสผ.) มูลนิธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN) องค์การแพลน
อินเตอร์เนชันแนล ประเทศไทย มูลนิธิรักษ์ไทย บ้านสุ ขสันต์ (ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล) และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
เหนือสิ งอืนใด ฮิวแมนไรท์วอทช์ขอขอบคุณแรงงานข้ามชาติจากพม่าและกัมพูชาทีเราได้สัมภาษณ์ รวมทังบุคคลอืน ๆ
ทีเสี ยงภัยเพือนําข้อมูลมาให้กบั เรา
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ภาคผนวก I: ตัวชีวัดแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย
การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี: ตัวชีวัดคู่ความไม่ สมัครใจและบทลงโทษ
หน่วยงานจัดหางานใช้การปฏิบตั ิแบบขืนใจ (เช่น การถูกกักบริ เวณ การใช้ยาเสพติด สุ รา)
เพือควบคุมจิตใจของคนงานในกระบวนการจ้างงาน414
การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจทีชัดเจน
คนงานถูกขายโดยนายจ้าง ตัวแทนของนายจ้าง หรื อบุคคลทีสาม
คําอธิ บายด้วยวาจาในจุดทีมีการจัดหางาน ไม่ตรงกับลักษณะงานทีแท้จริ ง
คนงานเป็ นผูแ้ บกรับต้นทุนการจัดหางาน และคนงานเป็ นหนีนายจ้าง ตัวแทนของนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม
ซึ งเป็ นผูใ้ ห้เงินกูห้ รื อเงินล่วงหน้ากับคนงาน เพือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
คนงานถูกหลอกลวงหรื อต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเกินจริ งในการเดินทาง การตรวจสุ ขภาพ การทําใบอนุญาตทํางาน
หรื อการจ่ายให้สินค้าหรื อบริ การอืนใดทีเกียวข้องกับการจัดหางาน
การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจระดับกลาง
คนงานได้รับเอกสารประจําตัวหรื อเอกสารเดินทางปลอม และการจ้างงานของเขาผูกอยูก่ บั เอกสารเหล่านี
คําอธิ บายด้วยวาจาทีจุดทีมีการจัดหางาน ไม่สะท้อนถึงทีตังทีแท้จริ งของงาน ไม่สะท้อนถึงรายได้ เงือนไขการจ้างงาน
สถานะการเข้าเมืองอย่างปรกติ ทีอยูอ่ าศัย หรื อสภาพการทํางาน และ/หรื อค่าครองชีพทีแท้จริ ง
คนงานไม่ได้รับทราบข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญ ก่อนจะมีการจ้างงาน
ไม่วา่ จะเป็ นการให้เอกสารทีเขียนในภาษาทีตนเข้าใจ
หรื อการมอบสําเนาสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
คนงานไม่ได้รับแจ้งหรื อได้รับแจ้งข้อมูลทีบิดเบือนเกียวกับข้อกําหนดทีสําคัญของการจ้างงาน
และไม่ได้รับคําอธิบายทางวาจาเกียวกับข้อกําหนดของการจ้างงาน
เพือให้สามารถเข้าใจเนือหาของสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
มีคนกลางจํานวนมากทีเข้ามาเกียวข้องกับกระบวนการจัดหางาน
การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี: ตัวชีวัดการลงโทษทีชัดเจน
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง หรื อบุคคลทีสามเป็ นผูย้ ดึ เอกสารประจําตัวหรื อเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว้
ในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
คนงานถูกทําร้ายร่ างกายหรื อขู่วา่ จะทําร้ายร่ างกาย เพือควบคุมหรื อข่มขืนใจในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
คนงานถูกขู่วา่ จะมีการแจ้งตํารวจให้มาจับในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
คนงานถูกลงโทษ (เช่น การปฏิเสธไม่ให้อาหาร) หรื อถูกขู่วา่ จะลงโทษ
เพือควบคุมหรื อข่มขืนใจในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดคู่ความไม่ สมัครใจและบทลงโทษ
คนงานต้องทํางานต่อเนืองเป็ นเวลานาน แต่มีรายได้นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับค่าแรงขันตํา415
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจทีชัดเจน
414 องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีข้อสังเกตว่า ตัวชีวัดความไม่สมัครใจบางประการจําเป็ นต้ องเกียวข้ องกับการข่มขืนใจในระดับหนึง
และย่อมสะท้ อนโดยอัตโนมัติว่ามีการใช้ การลงโทษ (หรื อการขู่วา่ จะลงโทษ) โปรดดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), Hard to See, Harder to Count:
Survey guidelines to estimate forced labour of adults and children, (เจนีวา: ILO, 2555), น.8
415 กรณีทีชัวโมงการทํางานยาวนานเกินกว่าทีจํากัดไว้ ในกฎหมายระดับชาติ และคนงานได้ รับเพียงค่าแรงขันตําหรื อน้ อยกว่านัน
ถือได้ ว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้เสียหายจากแรงงานบังคับ โปรดดู องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
รายงานของคณะกรรมการผู้ชํานาญการว่าด้ วยการบังคับใช้ อนุสญ
ั ญาและข้ อเสนอแนะ (ข้ อ , และ ของธรรมนูญ), รายงาน III (Part 1B)
การสํารวจทัวไปเกียวกับอนุสญ
ั ญาฉบับที 29 ว่าด้ วยการเกณฑ์แรงงานหรื อแรงงานบังคับ พ.ศ.2473 และอนุสญ
ั ญาฉบับที 105 ว่าด้ วยการยกเลิกแรงงานบังคับ
พ.ศ. 2500 ทีประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที 96, 2550 น. 71-72
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นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง (เช่น รปภ.) หรื อบุคคลทีสามทําหน้าทีควบคุมคนงาน
โดยมีการจํากัดเสรี ภาพในการเดินทางอย่างไร้เหตุผล ไม่ให้ออกจากทีทํางาน ทีพักอาศัย หรื อบริ เวณใกล้เคียง
มีการหักค่าแรงสําหรับสิ นค้าหรื อบริ การนอกเหนือจากทีกําหนดในกฎหมาย (เช่น อาหารระหว่างอยูใ่ นเรื อ)
และ/หรื อมีการใช้เป็ นเงือนไขเพือควบคุมบังคับคนงาน
คนงานต้องเผชิญกับสภาพชีวิตทีดูหมินศักดิศรี ระหว่างอยูใ่ นเรื อประมง รวมทังไม่สามารถเข้าถึงนําสะอาด สุ ขอนามัย
และยารักษาโรคหรื อเวชภัณฑ์
คนงานถูกบังคับให้ตอ้ งเตรี ยมพร้อมทีจะถูกเรี ยกใช้งานทังกลางวันและกลางคืน
คนงานต้องทํางานอย่างเป็ นระบบเกินกว่าเวลาทีกําหนดในกฎหมาย (เช่น ชัวโมงการทํางาน การทํางานล่วงเวลา วันหยุด)
คนงานไม่ได้รับสิ ทธิลาป่ วย
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจในระดับกลาง
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม มีส่วนร่ วมหรื อบังคับอย่างจริ งจังให้คนงานเสพติดและ/หรื อพึงพาสารกระตุน้ (เช่น
ยาบ้า)
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามปฏิเสธไม่ให้คนงานได้รับทราบบันทึกการรับจ่ายเงินเบิกล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่าย
เงินกู้ ดอกเบีย ค่าใช้จ่าย การชําระหนี และ/หรื อการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การทีเกิดขึนระหว่างทังสองฝ่ าย
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามปันมูลหนีของคนงานจนสู งเกินจริ ง (เช่น คิดอัตราดอกเบียแพง ๆ
สําหรับเงินกูห้ รื อเงินเบิกล่วงหน้า ใช้ขอ้ กําหนดและเงือนไขในการชําระหนีอย่างไม่ชอบด้วยเหตุผล
การตบแต่งตัวเลขในบัญชี การคิดราคาสิ นค้าหรื อบริ การแพงกว่าความเป็ นจริ งอย่างมาก)
คนงานถูกบังคับให้ทาํ สิ งทีผิดกฎหมาย (เช่น การประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม)
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดการลงโทษทีชัดเจน
แรงงานข้ามชาติได้รับแจ้งว่าจะถูกจับ ส่ งกลับ หรื อจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที หากพวกเขาไม่ยอมปฏิบตั ิตามคําสังของนายจ้าง
ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม
มีการกีดกันด้านพืนที สังคม วัฒนธรรม หรื อภาษา เป็ นเหตุให้แรงงานข้ามชาติต่อทํางานอยูใ่ นทีใดทีหนึง
หรื ออยูใ่ นพืนทีใกล้เคียง
คนงานถูกนายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามควบคุมโดยใช้อิทธิพลทางศาสนา เวทมนต์คาถา
จะมีการส่ งคนตามประกอบคนงาน ขณะทีออกจากทีทํางานหรื อทีพักอาศัย หรื อต้องถูกจับตามองอย่างต่อเนืองโดยนายจ้าง
ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม (เช่น นายหน้าหรื อสายของนายหน้า)
คนงานถูกจองจําในช่วงทีไม่ได้ทาํ งาน กล่าวคือถูกขัง ถูกล็อก หรื อมียามเฝ้าให้อยูใ่ นทีใดทีหนึง
คนงานถูกกระทําด้วยความรุ นแรงทางกายรู ปแบบต่าง ๆ (เช่น การทุบตี การทรมาน)
โดยเป็ นการลงโทษเมือไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง
คนงานได้พบเห็นการใช้ความรุ นแรงทางกาย รวมทังการทรมานและการฆาตกรรม
ถูกสังให้ลงโทษคนงานคนอืนเมือมีการไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามขู่จะลงโทษ (เช่น การส่ งตัวญาติแยกไปอยูใ่ นเรื ออีกลําหนึง
การบังคับให้อยูใ่ นสภาพการทํางานทีเลวร้ายลงอีก) เพือบังคับให้คนงานต้องปฏิบตั ิตามคําสัง
คนงานถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ (ทังในแง่ปริ มาณและคุณค่าทางโภชนาการ)
ไม่ให้เข้าถึงนําดืมหรื อการพักผ่อน
การไม่ สามารถเปลียนงาน: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจทีชัดเจน
คนงานถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายหนีกับนายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามจนหมดก่อน
จึงจะสามารถลาออกหรื อเปลียนงานได้
คนงานไม่สามารถเปลียนงานได้ จนกว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีสู งเกินกว่าทีราชการกําหนดไว้มาก
คนงานเชือว่าพวกเขาไม่สามารถเปลียนนายจ้างได้ จนกว่าจะต้องทํางานไประยะเวลาหนึง
การไม่ สามารถเปลียนงาน: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจระดับกลาง
ใบอนุญาตทํางานของคนงานต่างด้าวผูกติดอยูก่ บั พืนทีใดพืนทีหนึง
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การไม่ สามารถเปลียนงาน: ตัวชีวัดการลงโทษทีชัดเจน
มีการติดค้างค่าจ่ายของคนงาน หรื อมีการจ่ายช้ากว่าเวลาทีแจ้งไว้ในช่วงเริ มต้นการจ้างงาน
และ/หรื อช้ากว่าทีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างงานเป็ นอย่างมาก
นายจ้างจ่ายค่าแรงหรื อบางส่ วนของค่าแรงผ่านบุคคลทีสาม
การจ่ายค่าแรงหรื อการจ่ายเงินค่าแรงส่ วนใหญ่ กลายเป็ นเงือนไขกําหนดให้คนงานต้องไม่เปลียนงาน
ก่อนจะทํางานในช่วงเวลาขันตําหรื อช่วงเวลาหนึง
และ/หรื อมีการยึดค่าแรงเอาไว้หากมีการสิ นสุ ดลงของการจ้างงานก่อนเวลาทีกําหนด
คนงานไม่สามารถเก็บเงินสะสมจากค่าจ้างของตนเองได้ หรื อรู ้สึกว่าจําเป็ นต้องนําเงินสะสมไปฝากไว้กบั นายจ้าง
ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม และคนงานไม่สามารถเข้าถึงเงินสะสมของตนได้อย่างเสรี
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามยึดบัตรประจําตัวและ/หรื อเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว้
โดยคนงานไม่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านีเมือต้องการได้
หรื อรู ้สึกว่าไม่สามารถลาออกได้โดยไม่เสี ยงทีจะสู ญเสี ยเอกสารเหล่านีไป
คนงานถูกกระทําด้วยความรุ นแรงทางกาย (เช่น การทุบตี การทรมาน)
เพือเป็ นการลงโทษฐานทีพยายามลาออกจากงานหรื อออกจากทีทํางาน
คนงานได้พบเห็นการใช้ความรุ นแรงทางกาย รวมทังการทรมานและการฆาตกรรม ถูกสังให้ลงโทษคนงานคนอืน
เพือเป็ นการลงโทษฐานทีพยายามลาออกจากงานหรื อออกจากทีทํางาน
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ภาคผนวก II:
ตัวชีวัดแรงงานบังคับทีจําแนกจากเฉพาะผู้ทได้
ี รับการคัดแยกว่ าเป็ น
ผู้เสี ยหายจากการค้ ามนุษย์
การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจระดับกลาง
คนงานได้รับเอกสารประจําตัวหรื อเอกสารเดินทางปลอม และการจ้างงานของพวกเขาผูกติดอยูก่ บั เอกสารเหล่านี
การจัดหางานอย่ างไม่ เสรี: ตัวชีวัดการลงโทษทีชัดเจน
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง หรื อบุคคลทีสามเป็ นผูย้ ดึ เอกสารประจําตัวหรื อเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว้
ในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
คนงานถูกทําร้ายร่ างกายหรื อขู่วา่ จะทําร้ายร่ างกาย เพือควบคุมหรื อข่มขืนใจในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
คนงานถูกขู่วา่ จะมีการแจ้งตํารวจให้มาจับในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
คนงานถูกลงโทษ (เช่น การปฏิเสธไม่ให้อาหาร) หรื อถูกขู่วา่ จะลงโทษ
เพือควบคุมหรื อข่มขืนใจในระหว่างกระบวนการจัดหางาน
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจทีชัดเจน
คนงานต้องเผชิญกับสภาพชีวิตทีดูหมินศักดิศรี ระหว่างอยูใ่ นเรื อประมง รวมทังไม่สามารถเข้าถึงนําสะอาด สุ ขอนามัย
และยารักษาโรคหรื อเวชภัณฑ์
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดความไม่ สมัครใจระดับกลาง
คนงานถูกบังคับให้ทาํ สิ งทีผิดกฎหมาย (เช่น การประมงทีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม)
การทํางานและสภาพชีวติ ภายใต้ การข่ มขู่บังคับ: ตัวชีวัดการลงโทษทีชัดเจน
คนงานถูกนายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามควบคุมโดยใช้อิทธิพลทางศาสนา เวทมนต์คาถา
จะมีการส่ งคนตามประกอบคนงาน ขณะทีออกจากทีทํางานหรื อทีพักอาศัย หรื อต้องถูกจับตามองอย่างต่อเนืองโดยนายจ้าง
ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม (เช่น นายหน้าหรื อสายของนายหน้า)
คนงานถูกจองจําในช่วงทีไม่ได้ทาํ งาน กล่าวคือถูกขัง ถูกล็อก หรื อมียามเฝ้าให้อยูใ่ นทีใดทีหนึง
คนงานได้พบเห็นการใช้ความรุ นแรงทางกาย รวมทังการทรมานและการฆาตกรรม
ถูกสังให้ลงโทษคนงานคนอืนเมือมีการไม่ปฏิบตั ิตามคําสัง
การไม่ สามารถเปลียนงาน: ตัวชีวัดการลงโทษทีชัดเจน
คนงานไม่สามารถเก็บเงินสะสมจากค่าจ้างของตนเองได้ หรื อรู ้สึกว่าจําเป็ นต้องนําเงินสะสมไปฝากไว้กบั นายจ้าง
ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม และคนงานไม่สามารถเข้าถึงเงินสะสมของตนได้อย่างเสรี
คนงานถูกกระทําด้วยความรุ นแรงทางกาย (เช่น การทุบตี การทรมาน)
เพือเป็ นการลงโทษฐานทีพยายามลาออกจากงานหรื อออกจากทีทํางาน
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ภาคผนวก III:
โปรไฟล์ ของเหยือแรงงานบังคับทีจําแนกจากคนงานทียังทํางานอยู่ใ
นอุตสาหกรรมประมงไทย
โปรไฟล์ A
คนงานเป็ นผูแ้ บกรับต้นทุนในการจัดหางาน โดยต้องเป็ นหนีกับนายจ้าง ตัวแทนของนายจ้างหรื อบุคคลทีสาม
ซึ งเป็ นผูป้ ล่อยเงินกูห้ รื อให้เงินล่วงหน้ากับคนงานเพือชําระค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
นายหน้าให้คนงานกู้ , บาท และคนงานตกเป็ นหนี กับหัวหน้าคนงานในจํานวนเงินเดียวกัน
คนงานไม่ได้รับทราบข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญ ก่อนจะมีการจ้างงาน
ไม่วา่ จะเป็ นการให้เอกสารทีเขียนในภาษาทีตนเข้าใจ
หรื อการมอบสําเนาสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
คนงานไม่เชือว่าได้ลงนามในเอกสารหรื อสัญญาจ้างงานทีเขียนเป็ นสองภาษา
คนงานลงนามเฉพาะเอกสารทีใช้ประกอบการขอรับบัตรชมพู
คนงานไม่ได้รับแจ้งหรื อได้รับแจ้งข้อมูลทีบิดเบือนเกียวกับข้อกําหนดทีสําคัญของการจ้างงาน
และไม่ได้รับคําอธิบายทางวาจาเกียวกับข้อกําหนดของการจ้างงาน
เพือให้สามารถเข้าใจเนือหาของสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
หลังจากทํางานไปสองเดือน คนงานยังไม่ทราบว่าตนเองมีเงินเดือนเท่าไร ไม่ทราบว่ามีหนี เหลืออยูเ่ ท่าไร
หรื อต้องทํางานอีกนานเท่าไรจึงใช้หนีหมด
คนงานไม่ได้รับคําอธิบายทางวาจาเกียวกับเงือนไขการจ้างงานหรื อสิ ทธิ ประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
ตามทีระบุไว้ในสัญญาจ้างงาน
มีคนกลางจํานวนมากทีเข้ามาเกียวข้องกับกระบวนการจัดหางาน
คนงานต้องพึงพานายหน้าเพือให้สามารถเดินทางจากบ้านเกิดมาทีชายแดน
จากนันมีการโทรศัพท์แจ้งนายหน้าอีกคนหนึง
ซึ งนายหน้าคนนี จะเป็ นผูจ้ ดั การเดินทางในส่ วนทีเหลือข้ามพรมแดนไทยไปยังแพปลาทีภาคใต้
คนงานต้องทํางานอย่างเป็ นระบบเกินกว่าเวลาทีกําหนดในกฎหมาย (เช่น ชัวโมงการทํางาน การทํางานล่วงเวลา
วันหยุด)
เขาต้องทํางาน ชัวโมงต่อวัน ในการออกเรื อแต่ละครัง - วัน
คนงานต้องทํางานต่อเนืองเป็ นเวลานานเพือแลกกับค่าแรงขันตํา
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เขาต้องทํางาน ชัวโมงต่อวัน ในการออกเรื อแต่ละครัง - วัน และได้รับเงินเดือน , บาท
(โดยเมือเข้าฝังแต่ละครังจะได้รับเงิน - , บาท ส่ วนทีเหลือจะถูกกันไว้ในระบบเหมาจ่าย
ซึ งจะจ่ายให้หลังการทํางานครบ เดือน
คนงานถูกบังคับให้ตอ้ งจ่ายหนีกับนายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามจนหมดก่อน
จึงจะสามารถลาออกหรื อเปลียนงานได้
คนงานรายนี ต้องจ่ายหนี , บาทให้กบั นายหน้าโดยการทํางานในเรื อประมง โดยเขาไม่รู้วา่ มีหนีเหลืออยูเ่ ท่าไร
และต้องทํางานนานแค่ไหนจึงจะจ่ายหนีจนหมด
คนงานไม่สามารถเปลียนงานได้ จนกว่าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทีสู งเกินกว่าทีราชการกําหนดไว้มาก
คนงานได้รับแจ้งว่าต้องจ่ายเงิน , บาทหากต้องการเปลียนงาน ซึ งเป็ นเงินทีต้องจ่ายให้กบั นายจ้างคนปัจจุบนั
ใบอนุญาตทํางานของคนงานต่างด้าวผูกติดอยูก่ บั พืนทีใดพืนทีหนึง
คนงานถือสําเนาบัตรชมพูเคลือบพลาสติก และได้ขึนทะเบียนขอรับบัตรชมพูแล้ว
นายจ้างจ่ายค่าแรงหรื อบางส่ วนของค่าแรงผ่านบุคคลทีสาม
หัวหน้าคนงานจะจ่ายค่าจ้างให้คนงานเพียงบางส่ วนผ่านนายหน้า
เพือเป็ นการชําระหนีทีติดค้างจากค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน
การจ่ายค่าแรงหรื อการจ่ายเงินค่าแรงส่ วนใหญ่ กลายเป็ นเงือนไขกําหนดให้คนงานต้องไม่เปลียนงาน
ก่อนจะทํางานในช่วงเวลาขันตําหรื อช่วงเวลาหนึง
และ/หรื อมีการยึดค่าแรงเอาไว้หากมีการสิ นสุ ดลงของการจ้างงานก่อนเวลาทีกําหนด
คนงานได้รับค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยเงินค่าจ้างส่ วนใหญ่จะมีการจ่ายให้หลังทํางานครบ เดือน

โปรไฟล์ B
คนงานไม่ได้รับทราบข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญ ก่อนจะมีการจ้างงาน
ไม่วา่ จะเป็ นการให้เอกสารทีเขียนในภาษาทีตนเข้าใจ
หรื อการมอบสําเนาสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
คนงานคิดว่าตนเองได้ลงนามในสัญญาจ้างงาน ในระหว่างการขึนทะเบียนเพือขอรับบัตรชมพู
และเจ้าของเรื อเป็ นผูถ้ ือสัญญานันไว้ เขาไม่เคยได้อ่านเอกสารและไม่มีสาํ เนาของเอกสาร
คนงานไม่ได้รับแจ้งหรื อได้รับแจ้งข้อมูลทีบิดเบือนเกียวกับข้อกําหนดทีสําคัญของการจ้างงาน
และไม่ได้รับคําอธิบายทางวาจาเกียวกับข้อกําหนดของการจ้างงาน
เพือให้สามารถเข้าใจเนือหาของสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรได้
คนงานไม่ได้รับแจ้งทางวาจาเกียวกับเงือนไขการจ้างงานหรื อสิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน

โซ่ ทซ่ี อนไว้
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มีการหักค่าแรงสําหรับสิ นค้าหรื อบริ การนอกเหนือจากทีกําหนดในกฎหมาย (เช่น อาหารระหว่างอยูใ่ นเรื อ)
และ/หรื อมีการใช้เป็ นเงือนไขเพือควบคุมบังคับคนงาน
คนงานถูกหักค่าแรงระหว่างอยูใ่ นทะเล แต่เจ็บป่ วยเกินกว่าทีจะทํางานได้ และต้องการเวลาพัก
คนงานไม่มีสิทธิลาป่ วย
คนงานได้รับแจ้งว่าต้องทํางานเมือเจ็บป่ วย และถูกปฏิเสธไม่ให้ลาป่ วย
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามปฏิเสธไม่ให้คนงานได้รับทราบบันทึกการรับจ่ายเงินเบิกล่วงหน้า
ค่าจ้างค้างจ่าย เงินกู้ ดอกเบีย ค่าใช้จ่าย การชําระหนี และ/หรื อการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การทีเกิดขึนระหว่างทังสองฝ่ าย
นายจ้างเก็บบัญชีเงินกู้ การจ่ายค่าแรง (คนงานได้รับค่าแรงสามเดือนต่อวัน
และจะได้รับค่าแรงแบบเหมาจ่ายหลังทํางาน เดือน) และบัญชีค่าเช่าบ้าน ซึ งเป็ นของนายจ้าง
คนงานไม่สามารถขอดูบญั ชีเหล่านีได้
ใบอนุญาตทํางานของคนงานต่างด้าวผูกติดอยูก่ บั พืนทีใดพืนทีหนึง
คนงานถือสําเนาบัตรชมพูเคลือบพลาสติก และได้ขึนทะเบียนขอรับบัตรชมพูแล้ว
การจ่ายค่าแรงหรื อการจ่ายเงินค่าแรงส่ วนใหญ่ กลายเป็ นเงือนไขกําหนดให้คนงานต้องไม่เปลียนงาน
ก่อนจะทํางานในช่วงเวลาขันตําหรื อช่วงเวลาหนึง
และ/หรื อมีการยึดค่าแรงเอาไว้หากมีการสิ นสุ ดลงของการจ้างงานก่อนเวลาทีกําหนด
คนงานได้รับค่าแรงในระบบเหมาจ่าย โดยจะได้รับค่าจ้างส่ วนใหญ่หลังทํางานครบ เดือน
และคนงานเชือว่าจะสู ญเสี ยค่าจ้างทีนายจ้างเก็บไว้ไปทังหมด ถ้าลาออกจากงาน
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามยึดบัตรประจําตัวและ/หรื อเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว้
โดยคนงานไม่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านีเมือต้องการได้
หรื อรู ้สึกว่าไม่สามารถลาออกได้โดยไม่เสี ยงทีจะสู ญเสี ยเอกสารเหล่านีไป
คนงานเชือว่าไม่สามารถลาออกจากงานได้โดยไม่เสี ยบัตรชมพูไป

โปรไฟล์ C
คําอธิ บายด้วยวาจาทีจุดทีมีการจัดหางาน ไม่สะท้อนถึงทีตังทีแท้จริ งของงาน ไม่สะท้อนถึงรายได้ เงือนไขการจ้างงาน
สถานะการเข้าเมืองอย่างปรกติ ทีอยูอ่ าศัย หรื อสภาพการทํางาน และ/หรื อค่าครองชีพทีแท้จริ ง
คนงานได้รับแจ้งจากนายจ้างว่า จะได้รับเงินเดือน , บาทต่อเดือน แต่ในความเป็ นจริ งเขาได้รับเงินเพียง , , บาทต่อเดือน โดยค่าจ้างส่ วนทีเหลือจะถูกกันเอาไว้เพือจ่ายแบบเหมาจ่าย หลังทํางานครบ เดือน
คนงานไม่ได้รับทราบข้อกําหนดและเงือนไขการจ้างงานทีสําคัญ ก่อนจะมีการจ้างงาน
ไม่วา่ จะเป็ นการให้เอกสารทีเขียนในภาษาทีตนเข้าใจ
หรื อการมอบสําเนาสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ตามข้อกําหนดของกฎหมาย
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คนงานไม่เชือว่าได้ลงนามในเอกสารหรื อสัญญาจ้างงานทีเขียนเป็ นสองภาษา
คนงานลงนามเฉพาะเอกสารทีใช้ประกอบการขอรับบัตรชมพู
คนงานไม่ได้รับแจ้งหรื อได้รับแจ้งข้อมูลทีบิดเบือนเกียวกับข้อกําหนดทีสําคัญของการจ้างงาน
และไม่ได้รับคําอธิบายทางวาจาเกียวกับข้อกําหนดของการจ้างงาน
เพือให้สามารถเข้าใจสัญญาจ้างงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
คนงานไม่ได้รับแจ้งทางวาจาเกียวกับเงือนไขการจ้างงานหรื อสิ ทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน
ตามทีกําหนดไว้ในสัญญาจ้างงาน
คนงานต้องทํางานอย่างเป็ นระบบเกินกว่าเวลาทีกําหนดในกฎหมาย (เช่น ชัวโมงการทํางาน การทํางานล่วงเวลา
วันหยุด)
เขาต้องทํางานนานถึง ชัวโมงเป็ นเวลา วันในแต่ละเดือน
คนงานต้องทํางานเป็ นเวลายาวนานแต่ได้รับค่าจ้างตํากว่าค่าแรงขันตํา
เขาต้องทํางานนานถึง ชัวโมงต่อวัน เป็ นเวลา วันต่อเดือน และได้รับเงินเดือนรวมกันประมาณ , บาท
โดยมีการจ่ายให้เป็ นเงิน หรื อ บาททุก - วัน จากนันจะมีการจ่ายให้อีกประมาณ , - , บาทในแต่ละเดือน
โดยเงินส่ วนทีเหลือจะถูกกันไว้จ่ายแบบเหมาจ่าย หลังทํางานครบ เดือน
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามปฏิเสธไม่ให้คนงานได้รับทราบบันทึกการรับจ่ายเงินเบิกล่วงหน้า
ค่าจ้างค้างจ่าย เงินกู้ ดอกเบีย ค่าใช้จ่าย การชําระหนี และ/หรื อการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การทีเกิดขึนระหว่างทังสองฝ่ าย
มีการหักเงินจากค่าแรงของคนงานโดยไม่ทราบจํานวน
คนงานต้องชําระหนีให้นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามจนหมดก่อนจึงจะสามารถลาออกหรื อเปลียนงานได้
คนงานได้รับแจ้งจากนายจ้างว่า พวกเขาต้องจ่ายเงินทังหมดรวมทังเงินค่าแรงล่วงหน้าทีได้รับจนถึงปัจจุบนั
เพือให้สามารถเปลียนงานได้
ใบอนุญาตทํางานของคนงานต่างด้าวผูกติดอยูก่ บั พืนทีใดพืนทีหนึง
คนงานถือสําเนาบัตรชมพูเคลือบพลาสติก และได้ขึนทะเบียนขอรับบัตรชมพูแล้ว
การจ่ายค่าแรงหรื อการจ่ายเงินค่าแรงส่ วนใหญ่ กลายเป็ นเงือนไขกําหนดให้คนงานต้องไม่เปลียนงาน
ก่อนจะทํางานในช่วงเวลาขันตําหรื อช่วงเวลาหนึง
และ/หรื อมีการยึดค่าแรงเอาไว้หากมีการสิ นสุ ดลงของการจ้างงานก่อนเวลาทีกําหนด
คนงานได้รับค่าแรงแบบเหมาจ่าย โดยจะมีการจ่ายค่าแรงส่ วนใหญ่หลังทํางานครบ เดือน
นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อบุคคลทีสามยึดบัตรประจําตัวและ/หรื อเอกสารเดินทางของคนงานเอาไว้
โดยคนงานไม่สามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านีเมือต้องการได้
หรื อรู ้สึกว่าไม่สามารถลาออกได้โดยไม่เสี ยงทีจะสู ญเสี ยเอกสารเหล่านีไป
นายจ้างเป็ นผูถ้ ือบัตรชมพูของคนงาน และไม่ยอมมอบให้คนงานแม้จะมีการร้องขอ

โซ่ ทซ่ี อนไว้

128

