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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

กิติกรรมประกาศ
การศึกษา “ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ” นี้ ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ การลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายนั้นได้รับความ
อนุเคราะห์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนขององค์กร
พัฒนาเอกชน ขอขอบคุณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
สงขลา (บ้านสุขสันต์) ที่ให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเฟื้อข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
นอกจากนั้น ยังได้รับข้อมูลจาก นายหน้าค้าแรงงาน ผู้จัดการเรือ เจ้าของเรือประมง สมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย และสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาข้อมูลครั้งนี้
และที่ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง คือ ข้อมูลจากปากคำของผู้เสียหายที่แจ้งข้อมูลมายังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
การค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา จนทำให้คณะผู้ทำการศึกษาสามารถเข้าถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
คณะผู้ทำการศึกษาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ของโครงการ ILO-IPEC Thailand แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษามาโดยตลอด นอกจากนั้น ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ศรี
บริบาลบรรพตเขตต์ ทีไ่ ด้กรุณาเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลการศึกษาฉบับนี้
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการศึกษาฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์
และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงให้ลดลง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์
มูลนิธิกระจกเงา
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1 บทนำ
มีกรณีชายไทย ซึ่งรวมถึงเยาวชน หลายคนสูญหายจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยไม่ทราบสาเหตุ มารู้ตัวอีกที
ก็ถูกหลอกให้มาทำงานอยู่บนเรือประมงแล้ว ต้องเป็นทาสแรงงานอยู่บนเรือประมงนานนับปี บุคคลเหล่านี้
ส่ ว นใหญ่ จ ะเดิ น ทางมาหางานทำในกรุ ง เทพมหานครเป็ น ครั้ ง แรก ยั ง ไม่ คุ้ น กั บ พื้ น ที่ การตกเป็ น เหยื่ อ ของ
แรงงานกลุ่มนี้ จะมีนายหน้าเข้ามาตีสนิท ชักชวนให้ทำงาน หรือถูกล่อลวงจนตกเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว ถูกบังคับ
ให้ไปทำงานบนเรือประมง ซึ่งส่วนใหญ่อยู่นอกเขตน่านน้ำประเทศไทย โดยไม่ได้รับค่าจ้างและไม่อนุญาตให้ออก
จากเรือ บางรายต้องหลบหนีด้วยการกระโดดเรือลอยคอกลางทะเล
เรือประมงที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรมีจำนวนเท่าไรนั้น เป็นเรื่องยากที่จะกล่าวถึงจำนวนที่แท้จริง เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ไม่ได้ขนึ้ ทะเบียนอย่างถูกต้อง ในปี พ.ศ. 2552 มีเรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ทไี่ ปจดทะเบียนเรือ
กับกรมเจ้าท่า ทั้งสิ้น 25,138 ลำ1 หากสมมุติว่า ตามระเบียบ เรือขนาดดังกล่าวต้องมีคนประจำเรือ 5-40 คน
แต่สมมุติต่อไปว่าในความเป็นจริงอาจมีคนประจำเรือ 10 คนและมีเรือประมงออกทำการมากกว่าที่จดทะเบียนไว้
คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาลองประมาณการเชื่อว่าบนเรือประมงไทยทั้งหมด คงต้องมีแรงงาน
ทำงานอย่างน้อย 250,000 คน2 คณะผู้ทำการศึกษาไม่เชื่อว่าแรงงานเหล่านี้ถูกบังคับใช้แรงงานทั้งหมด แต่คิดว่า
มีจำนวนไม่น้อยทีเดียว ซึ่งอาจเป็นผู้ไม่สมัครใจทำงานบนเรือประมง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณว่ามีการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจาก
ประมงทะเล3 ถึง 10,000 อัตรา (ตัวเลขสถิติไม่ได้แยกแยะแรงงานประมงกับแรงงานอุตสาหกรรม) ภาวะการขาด
แคลนแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญทีท่ ำให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานเพือ่ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลน
ดังกล่าว
1

ดูเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี http:www.md.go.th/eng_page/history_eng.php อย่างไรก็ดี การทีจ่ ำนวนเรือไม่แน่นอน
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีเรืออีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ไปขึ้นทะเบียน จากรายงานประจำปี 2552 ขององค์การอาหารและเกษตร ระบุว่า
“จากการสำรวจการประมงทะเลในปี 2543 พบว่ามีเรือประมงทั้งสิ้น 58,119 ลำ โดยร้อยละ 80 ของเรือเหล่านี้เป็นเรือขนาดเล็ก
เรือพาณิชย์มีประมาณ 11,600 ลำ” รายงานฉบับเดียวกันยังตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2549 มีเรือที่จดทะเบียนแล้วจำนวน 12,552 ลำ (FAO.
August 2009, “National fishery sector overview: Thailand”. In Fishery and aquaculture country profile, หน้า 2, ที่เว็บไซท์ ftp://
ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_TH.pdf

2

รายงานขององค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ประจำปี 2553 เรือ่ งการละเมิดสิทธิคนงานต่างด้าวในประเทศไทย (จากรายงานเรือ่ ง “หนีเสือปะจรเข้”)
ระบุว่า “สหพันธ์แรงงานในกิจการขนส่งระหว่างประเทศ กรุงลอนดอน รายงานว่ามีแรงงานประมงชาวพม่าหญิงและชายทำงานใน
อุตสาหกรรมประมงของไทย ทำงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมงทะเล จำนวน 250,000 คน”

3

สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ 31 กรกฎาคม 2551
1
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แต่ไม่ว่าจะมีแรงงานไทยเพศชายถูกบังคับเป็นแรงงานทาสบนเรือประมงจำนวนเท่าใดก็ตาม ก็ถือว่ายังน้อย
เมื่อเทียบกับจำนวนผู้เสียหายทั้งหมด คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาเชื่อว่าแรงงานบนเรือประมง
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ ส่วนใหญ่จะถูกพาข้ามพรมแดนและส่งต่อไปเรือประมง ส่วนใหญ่เป็น
ชาวพม่าและกัมพูชา แรงงานบางคนได้รับการบอกกล่าวว่าจะออกทะเลเพียงสองสามวันหรืออย่างมากไม่เกิน
สองสามเดือนเท่านั้น บางคนถูกหลอกว่าจะพาไปขึ้นฝั่งเพื่อทำงานก่อสร้างหรือโรงงาน
ที่ชัดเจนคือ มีการกระทำความผิดอาญาต่อคนไทยเพศชายอย่างแน่นอน ก่อนกลางปี พ.ศ. 2551 ความผิดเหล่านี้
จะใช้กับกรณีการบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์เท่านั้น แต่จากกลางปี พ.ศ. 2551 เป็น
ต้นมา หลังออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้กำหนดให้การค้ามนุษย์
เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการใช้แรงงานเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย ซึ่งหมายรวมถึง การบังคับ
ใช้แรงงานบนเรือประมง ก็เป็นความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วย
รายงานการศึกษาฉบับนี้มุ่งเน้นสถานการณ์กับคนไทยเป็นสำคัญ สะท้อนให้เห็นจากข้อค้นพบว่าเริ่มแรกทีเดียว
มูลนิธิกระจกเงาต้องการศึกษาว่ามีประชากรไทยเพศชายสูญหายเพิ่มขึ้นจริง โดยมีรายงานเกี่ยวกับคนสูญหาย
ดังกล่าว ต่อมาเมื่อมีเจ้าหน้าที่ไปบุกค้นพื้นที่ต่างๆ พบแรงงานข้ามชาติด้วย ซึ่งคณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิ
กระจกเงาเข้าไปร่วมด้วย จึงได้นำแรงงานกลุ่มนี้รวมไว้ในรายงานด้วย ตัวรายงานนั้นสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการ
ศึกษาวิจยั เพิม่ เติมหรือจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและปัญหากระทำความผิดจากการแสวง
หาประโยชน์จากแรงงานโดยมิชอบต่อไป

1.1 การศึกษาของมูลนิธิกระจกเงา
ในปี พ.ศ. 2545 มูลนิธิกระจกเงามีการตั้งศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์โดยมีโทรศัพท์สายด่วน
เพือ่ การรับแจ้งเหตุ จากนัน้ ก็จดั ตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์ เพือ่ รับแจ้งเหตุการค้ามนุษย์เป็นการเฉพาะ
สายด่วนและศูนย์ทั้งสองนี้มีเจ้าหน้าที่ประจำและพูดไทยเท่านั้น ฉะนั้นเหตุต่างๆ ที่ได้รับแจ้งจึงเป็นเรื่องคนไทยที่
สูญหายทั้งหมด
หลายกรณีทไี่ ด้รบั แจ้ง มีลกั ษณะคล้ายกัน คือ ชายฉกรรจ์ถงึ วัยกลางคนเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานคร
เพื่อหางานทำและหายตัวไปโดยไม่มีร่องรอย
ในปี พ.ศ. 2551 มีรายงานคนไทยหนีจากเรือประมงขณะลอยลำอยู่กลางทะเลและว่ายไปขึ้นฝั่งประเทศมาเลเซีย
ไปมอบตัวกับตำรวจด้วยความหวังว่าจะถูกส่งตัวกลับประเทศในที่สุด แต่กระบวนการทางกฎหมายของมาเลเซียมี
ระยะเวลานานกว่า 2-3 เดือนกว่าจะส่งกลับประเทศ ก่อนหน้านี้ครอบครัวของชายผู้นี้ได้ไปแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิ
กระจกเงาว่ามีคนหายไป เมื่อชายผู้นี้กลับถึงบ้าน จึงแจ้งให้มูลนิธิกระจกเงาทราบ
จากการพูดคุยของเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงากับชายผู้นี้ ทราบว่ายังมีแรงงานอีกหลายคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกัน
คือ ถูกล่อลวงและบังคับให้ทำงานบนเรือประมง ในขณะนั้น ไม่มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาคนใดเลยคาดคิดว่าจะ
มีการหลอกคนไปเพื่อบังคับทำงานบนเรือประมง
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จำนวนการรับแจ้งคนหายที่ถูกหลอกไปทำงานบนเรือประมงในรอบ 4 ปี จำนวน 23 คน อาจฟังดูไม่มากนัก แต่การ
ที่มีคนไทยเพศชายอายุกลางคนหายตัวไป ก็เป็นการส่งสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาซึ่ง
ติดตามสถานการณ์การค้ามนุษย์กรณีอนื่ ๆ ได้รบั รู้ เจ้าหน้าทีม่ ลู นิธกิ ระจกเงาตระหนักอยูแ่ ล้วว่ามีแรงงานข้ามชาติ
ถูกล่อลวงค้ามนุษย์ให้ไปทำงานบนเรือประมง แต่มิได้เฉลียวใจว่าผู้ถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงจะมีคนไทย
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่รวมอยู่ด้วย จึงได้เริ่มทำการศึกษาข้อมูลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ในปี พ.ศ. 2551 มูลนิธิกระจกเงาจัดทำการศึกษาเรื่องการทำงานบนเรือประมง ภายในเวลา 4 เดือน คณะผู้ทำการ
ศึกษาลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลในพื้นที่ 6 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร สัมภาษณ์ผู้เสียหาย คนประจำเรือ ผู้ควบคุมเรือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สมาคม
ประมงและองค์กรพัฒนาเอกชน ได้อา่ นพบรายงานในหน้าหนังสือพิมพ์และการศึกษาทางวิชาการบางชิน้ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ในเดือนพฤษภาคม มูลนิธิกระจกเงาเริ่มทำการศึกษาจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 25514
รายงานฉบับนี้เป็นผลจากการศึกษาเป็นเวลาครึ่งปี นอกจากได้พบผู้เสียหายที่เป็นคนไทย 55 คนในระหว่างการ
ศึกษา (และสัมภาษณ์ผู้เสียหายอีก 28 คนที่ถูกส่งกลับประเทศไทยพร้อมกันจากประเทศมาเลเซียในปี พ.ศ. 2552)
แล้ว คณะผู้ทำการศึกษายังได้เรียนรู้โดยตรงเกี่ยวกับวิธีล่อลวงแรงงานชายชาวพม่าให้ไปทำงานบนเรือประมงและ
ได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ถูกล่อลวงด้วย ระหว่างการศึกษาวิจัย มูลนิธิกระจกเงา
ทำงานร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) และเจ้าหน้าที่จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในการ
บุกค้นบ้านนายหน้าที่ใช้กักขังแรงงานสองครั้ง ซึ่งทำให้พบแรงงานย้ายถิ่นข้ามชาติ 20 คนที่กำลังรอส่งตัวไปลงเรือ
ประมง ในปลายปีพ.ศ. 2552 มูลนิธกิ ระจกเงาร่วมกับมูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN) เจ้าหน้าที่
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกรมสอบสวนคดีพิเศษบุกค้นท่าเรือประมงแห่งหนึ่ง คราวนี้พบแรงงานเกือบ 200 คน
ทัง้ หมดมาจากพม่า ถูกขังไว้ในบ้าน รอส่งตัวไปเรือประมง ซึง่ สามารถคัดแยกผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ในครัง้ นัน้
ได้ 51 ราย

1.2 ผลกระทบของการศึกษา
ผลจากการทำงานของมูลนิธกิ ระจกเงาส่วนหนึง่ ทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ตงั้ คณะ
อนุกรรมการพิจารณาแนวทางและมาตรการในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงในปี 2552 เพื่อ
จัดทำนโยบายสาธารณะและหามาตรการแก้ไข
มูลนิธิกระจกเงาได้รับเชิญให้ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในการประชุมกรรมการระดับจังหวัดใน 19 จังหวัดใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ นอกจากนั้น มีการจัดตั้งเครือข่ายระดับภูมิภาคขึ้น ตลอดจน
พัฒนาแนวทางการทำงาน รวมทั้งจัดตั้งเครือข่ายคณะทำงานแบบสหวิชาชีพในภาคใต้ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดและส่วนกลางของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และองค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆ
4

โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินและวิชาการจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
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มีการรณรงค์เพื่อสร้างการตระหนักรู้โดยมีหลักฐานอ้างอิงอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยการผลิตสื่อประชา
สัมพันธ์รณรงค์ในรูปแบบต่างๆ นอกจากนั้น มูลนิธิกระจกเงายังได้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการ
ค้าแรงงานเพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในภาคประมงด้วย (www.notforsale.in.th)

1.3 มูลนิธิกระจกเงา
มูลนิธกิ ระจกเงามีสำนักงานตัง้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ ริม่ งานครัง้ แรกเกีย่ วกับการพัฒนา
ชุมชนและส่งเสริมงานพัฒนาอาสาสมัคร ต่อมาได้เติบโตขยายงานส่วนหนึง่ ขององค์กรเน้นการต่อต้านการแสวงหา
ประโยชน์ที่ไม่เป็นธรรม การบังคับใช้แรงงานเด็กและการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ มูลนิธิกระจกเงาดำเนินกิจกรรม
พัฒนาชุมชนในชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย โครงการอาสาสมัครของมูลนิธิกระจกเงาเข้าไปทำงานในพื้นที่ที่
ประสบเหตุภัยพิบัติสึนามิในจังหวัดพังงา ส่วนศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์และศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการค้ามนุษยทีต่ งั้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานครนัน้ มีหน้าทีร่ บั รายงานคนหายทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ และทำการสำรวจ
และรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบจากเด็ก
โครงการหลักๆ ของมูลนิธิกระจกเงาดำเนินงานโดยอาสาสมัคร มูลนิธิกระจกเงาจะดูแลกำกับการทำงานของอาสา
สมัครให้สามารถเรียนรู้ แก้ปัญหาและช่วยเหลืองานบริการทางสังคม นอกจากนั้น มูลนิธิกระจกเงายังผลิตรายการ
วิทยุและโทรทัศน์ชุมชน จัดทำและบริหารเว็บไซต์สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนและนักวิชาการ มูลนิธิกระจกเงาเป็น
ผู้นำในการรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม รณรงค์ช่วยเหลือคนไร้รัฐหรือไร้สัญชาติ
ให้มีสถานภาพ ยุติธุรกิจเด็กขอทานและส่งเสริมงานจิตอาสา มูลนิธิกระจกเงาทำงานร่วมกับเครือข่ายองค์กร
พันธมิตรจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อและภาคประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาการค้ามนุษย์ในไทย
และในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
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ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาวกว่า 2,500 กม.
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2 ภาคการประมงของไทย
2.1 อุปสงค์อาหารทะเล–ตลาดส่งออก
ประเทศไทยส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลสดและอาหารแปรรูปที่สำคัญที่สุดประเทศหนึ่งของโลก อุตสาหกรรม
ประมงสร้างรายได้แก่ประเทศมูลค่ามหาศาล5 อุตสาหกรรมประมงมีการจ้างงานทั้งในภาคประมงและประมง
ต่อเนื่อง ตลอดจนอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมห้องเย็น แช่แข็ง บรรจุภัณฑ์ ทำน้ำแข็งและการ
ขนส่งสินค้าทางเรือ6
ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่จับสัตว์น้ำได้มากติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก รายงานประจำปีขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ชือ่ “The State of World Fisheries and Aquaculture 2008”7 ระบุวา่ ประเทศไทย
เป็นประเทศส่งออกปลาและผลิตภัณฑ์ประมงเป็นอันดับสามของโลก (รองจากประเทศจีนและนอร์เวย์) มีมูลค่า
ถึง 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ปลาทีจ่ บั ได้และเป็นผลิตภัณฑ์สง่ ออกทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ได้แก่ ปลาทรายแดง ปลาทูอนิ โด ปลาทูนา่ ปลากะพง ปลาหมึก
ปลาซาร์ดนี ปลาทูแขกและปลากะตัก8 ส่วนผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ้ อาทิ กุง้ สดและกุง้ แช่แข็ง (กุง้ กุลาดำ
กุ้งแชบ๊วย กุ้งปล้อง กุ้งน้ำจืด) กุ้งแปรรูป (กุ้งต้ม กุ้งชุบแป้งแช่แข็ง กุ้งเหยียดและกุ้งเสียบ) และปลาบดซูริม9ิ
ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น แคนาดา สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี
และออสเตรเลีย10
กุ้งและผลิตภัณฑ์จากกุ้งเป็นสินค้าส่งออกสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศ ทำให้ไทยเป็นประเทศส่งออกรายใหญ่
ที่สุดอันดับสามของโลก (ในปี พ.ศ. 2550 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 1.75 พันล้านเหรียญ11 จากรายงานประจำปีของ
5

6

7

8
9

10
11

6

มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศภาคการประมงในปี 2551 เท่ากับร้อยละ 1.2 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศทั้งหมด ข้อมูลจาก
องค์การอาหารและเกษตร (FAO) สิงหาคม 2552 เรื่อง National fishery sector overview: Thailand” จาก In Fishery and aquaculture
country profile, หน้า 8 ที่ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/fcp/en/FI_CP_TH.pdf
จากแรงงานประมาณ 2 ล้านคน ร้อยละ 40 ทำงานในภาคประมง อีกร้อยละ 60 ทำงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรม
สนับสนุน ข้อมูลจากองค์การ FAO กรุงโรม หน้า 8
Fisheries and Aquaculture Department. 2009. The state of world fisheries and aquaculture 2008. FAO. Rome ปริมาณสัตว์น้ำ
ที่จับได้จากประมงทะเล ไทยผลิตได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน มูลค่า 63,044 ล้านบาท
อ้างแล้ว FAO, August 2009, หน้า 2
ปลาบดใช้ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ผลิตภัณฑ์ซูริมิที่นิยมมากที่สุดในตลาดประเทศตะวันตกได้แก่ก้ามปูเทียม สามารถจำหน่ายในรูป
“ก้ามปู” “ปูอัด” อาหารทะเลเสียบไม้ ปูเสียบ ปลาเสียบ หรืออาหารทะเลอย่างอื่น
อ้างแล้ว ดู Fisheries and Aquaculture Department. 2000
อ้างแล้ว ดู FAO, August 2009, หน้า 6
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องค์การอาหารและเกษตรเรื่องการประมงและการเลี้ยงสัตว์น้ำของโลก ไทยเป็นประเทศที่ส่งออกปลาหมึกและ
หมึกกระดองมากที่สุดในโลก (จากอ่าวไทย)
ไทยยังเป็นประเทศที่ส่งออกปลาทูน่ากระป๋องรายใหญ่ด้วย แต่ยังจับปลาทูน่าได้เองน้อย ส่วนใหญ่ยังต้องนำเข้า
จากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ12
ปลาทีเ่ รือประมงอวนลากจับได้นนั้ จะนำมาคัดแยกเมือ่ ถึงท่าแล้ว ปลาทีไ่ ม่ได้นำไปขายเพือ่ ส่งออกหรือแปรรูปอาหาร
ในประเทศ จะแยกเป็น “ปลาเป็ด” และขายให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ต่อไป จากรายงานขององค์การอาหารและ
เกษตร ระบุว่าในปี พ.ศ. 2549 ร้อยละ 55 ของปลาและสัตว์น้ำที่จับได้เชิงพาณิชย์จะนำไปใช้ทำเป็นอาหาร ร้อยละ
28 นำไปเป็นปลาเป็ด13 ปลาที่จับได้จากเรือประมงต่างๆ มักนำมารวมกันไว้ที่เดียว ทำให้ยากแก่การตรวจสอบว่า
ปลาส่วนใดที่จับโดยแรงงานบังคับ

2.2 เรือประมงพาณิชย์
เรือประมงพาณิชย์ทะเลน้ำลึกมีเจ้าของเป็นคนไทยแต่ผู้เดียวหรืออาจเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างคนไทยและคน
จากประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย14 เรือประมงหลายลำเป็นของธุรกิจครอบครัวที่
มีเงิน นักธุรกิจเจ้าของเรือบางรายยังเป็นนักการเมืองอีกด้วย
ปัจจุบัน ชายไทยส่วนใหญ่ไม่นิยมทำงานบนเรือประมงที่ออกไปจับปลานอกน่านน้ำ ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิ
กระจกเงาทราบข้อมูลจากการพูดคุยกับแรงงานตามท่าเรือต่างๆ หลายแห่งในประเทศ พบว่า งานที่ทำเป็น
งานยากลำบากและได้ค่าตอบแทนน้อย แรงงานต้องออกทะเลครั้งละหลายเดือนหรือหลายปี โดยได้ค่าจ้าง
ประมาณเดือนละ 4,000-6,000 บาท (125-188 เหรียญสหรัฐ) ในกรณีที่ทำงานกับผู้ควบคุมเรือที่เป็นคนดี
แต่ต้องทำงานเกือบทั้งวันโดยไม่มีวันหยุด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในด้านเครื่องจักร น้ำมันเชื้อเพลิงและการออกแบบเรือ ตลอดจนสนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศที่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติสามารถเข้าออกน่านน้ำด้วยความปลอดภัย ทำให้พาณิชยกรรมดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และเรือประมงสามารถออกทะเลได้นานครัง้ ละหลายเดือน การล้างทำความสะอาดปลา
สามารถทำได้บนเรือประมงและแช่แข็งเก็บได้เป็นเวลานาน ในการจับปลาให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ นี้ บริษทั ขนาด
ใหญ่มีแนวคิดออกเรือประมงทีเดียวหลายลำพร้อมกันโดยมี “เรือแม่” ทำหน้าที่ไปรับปลากลางทะเลจากเรือประมง
อุตสาหกรรมประมงทะเลไทยมีทั้งประมงขนาดเล็กและประมงเชิงพาณิชย์ เรือประมงพาณิชย์มีน้ำหนักอย่างน้อย
15 ตันกรอส โดยจัดประเภทของเรือออกตามประเภทอวนทีใ่ ช้ คือ อวนลาก แหยักษ์ อวนล้อมจับ อวนล้อมติด อวนลอย
ยักษ์ เป็นต้น แล้วแต่ว่าจะเป็นชนิดติดตั้งประจำที่ หรือลากไปตามเรือที่วิ่ง หรือปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำ
12

สภา Danish Trade Council. April 2007. Sector overview: The fishery industry in Thailand. ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร
เดนมาร์กประจำประเทศไทย

13

อ้างแล้ว ดู FAO, August 2009, หน้า 2

14

ข้อมูลสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเดนมาร์กประจำประเทศไทย (เมษายน 2550) ใน The business opportunities in Thailand’s
fishery industry

7

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

การใช้อวนลากหมายถึงการใช้เรือลากอวนที่อยู่ท้ายเรือ เมื่อเรือแล่นไป ปลาก็ติดอวนตามไปด้วย ผลเสีย คือ
นอกจากจะได้ปลาและสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการติดร่างแหมาแล้ว ยังทำความเสียหายแก่พื้นก้นทะเลเป็นอันมาก
อวนล้อมติดนั้น มีลักษณะเป็นแหรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปลาจะว่ายไปติด เมื่อปลาจะว่ายออก ก็จะไปติดหรือพันเรือ
อวนทีล่ อ้ มรอบอยู่ ส่วนอวนล้อมเป็นแหทีใ่ ช้ปดิ ล้อมสัตว์นำ้ ส่วนใหญ่เป็นปลาทูนา่ โดยล้อมเป็นวงกลม ทางด้านล่าง
มีสายมานป้องกันมิให้ปลาหนีออกไปได้และดึงปลาขึน้ ไปไว้บนเรือ15 “ถุงเรืออวนลาก” คือ ตาอวนก้นถุงทีใ่ ช้ลากไป
ตามพื้นก้นทะเล ลากเอาหอยเชลล์ หอยลายหรือหอยประเภทอื่นติดอวนไปด้วย ซึ่งวิธีนี้ไปกระทบกระเทือนระบบ
นิเวศใต้พื้นทะเลและจับสัตว์น้ำที่ไม่ต้องการ
เรืออวนลากที่ธุรกิจประมงใช้ในการจับปลามีสองชนิด คือ เรืออวนลากเดี่ยวและเรืออวนลากคู่ เรืออวนลากเดี่ยว
ทำงานโดยใช้อวนตัวเดียวที่ติดไปกับเรือ ส่วนเรืออวนลากคู่หมายถึงเรือประมงสองลำที่ใช้อวนขึงเรือทัง้ สองลำแล้ว
วิ่งตีคู่กันไปกับทะเล เรือ “แม่” (บางทีเรียกว่าเรือทัวร์) มีหน้าที่คอยไปรับปลาจากเรือลูกทุก 15 วันหรือเดือนละครั้ง
เพื่อส่งเข้าฝั่งที่ท่า
ในปี พ.ศ. 2549 เรือประมงไทยทีจ่ ดทะเบียนประมาณร้อยละ 41 เป็นเรืออวนลาก ตามด้วยเรือทีใ่ ช้อวนครอบร้อยละ
25 เรืออวนลากและเรืออวนรุนไม่อนุญาตให้หาปลาภายในรัศมี 3,000 เมตรจากฝั่ง16

การจดทะเบียนหรือประมงและหนังสือคนประจำเรือ
ตามกฎหมายไทย เรือประมงทะเลต้องมีใบอนุญาตใช้เรือจากกรมเจ้าท่า รวมทั้งใบอนุญาตทะเบียนเรือไทยและ
อาชญาบัตรทำการประมงจากกรมประมง
การจดทะเบียนเรือ
เรือทุกลำต้องมีใบอนุญาตให้จดทะเบียนเรือจากกรมเจ้าท่า มีหน้าที่ติดตามการเข้าออกจากท่าของเรือทุกลำ ส่วน
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมีหน้าทีร่ บั ผิดชอบติดตามเรือทีอ่ อกจากน่านน้ำไทยเพือ่ ตรวจสอบว่าคนประจำเรือมีเอกสาร
ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ แต่ในทางปฏิบัติ การตรวจเรือดังกล่าวเกิดขึ้นน้อยมาก
นอกจากการขึ้นทะเบียนเรือและตรวจเรือแล้ว กรมเจ้าท่ายังมีหน้าที่อีกประการหนึ่ง คือ ควบคุมการเข้าออกน่าน
น้ำของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย รวมทั้ง
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำในแม่น้ำสายหลักและทางทะเล ตลอดจนป้องกันสภาพแวดล้อมทางทะเลและบริเวณ
ชายฝั่งมิให้ได้รับผลกระทบจากการกร่อนของน้ำทะเล17
ผู้ควบคุมเรือต้องส่งโทรสารหรือแบบฟอร์มออกเรือไปยังสำนักงานเจ้าท่าจังหวัด เมื่อเรือกลับถึงท่า ผู้ควบคุมเรือ
ต้องแจ้งกรมเจ้าท่าทราบด้วย จากข้อมูลที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลสำหรับงานศึกษาชิ้นนี้ ทราบว่าผู้ควบคุมเรือแทบจะ
15

หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมและคุ้มครองสิทธิของสัตว์ประนามการจับปลาวิธีนี้ เนื่องจากอวนนอกจากจะจับสัตว์น้ำที่ต้องการแล้ว ยังจับ
เอาปลาโลมา ฉลาม เต่าทะเลและสัตว์น้ำอื่นๆ ที่ไม่ต้องการติดมาด้วย

16

อ้างแล้ว ดู FAO, August 2009, หน้า 2-3

17

ดูเว็บไซต์ของกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี http:www.md.go.th/eng_page/history_eng.php
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ไม่เคยทำตามที่ว่านี้เลยไม่ว่าในการออกเรือหรือเมื่อเรือกลับเข้าฝั่ง ผู้เดินเรือโดยไม่มีใบอนุญาตจากกรมเจ้าท่าจะ
ต้องโทษปรับ 500-5,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับที่เบามาก
ใบอนุญาตประเภทที่สอง คือ อาชญาบัตรทำการประมง ออกโดยกรมประมง โดยรวมแล้ว ใบอนุญาตให้ทำประมง
ที่ออกโดยกรมประมงสำหรับผู้ทำประมงและบริษัทพาณิชย์ มีสามชนิด คือ อาชญาบัตร ใบอนุญาตใช้เครื่องมือ
ทำการประมง และใบอนุญาตเช่าพื้นที่
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลอุตสาหกรรมประมงทั้งหมด ทั้งการประมงและการประมง
ต่อเนื่อง กรมประมงจึงมีหน้าที่ติดตามการใช้เครื่องมือทำการประมงเพื่อมิให้ก่ออันตรายแก่สัตว์น้ำบางชนิด
หากฝ่าฝืนไม่มีอาชญาบัตรที่ออกโดยกรมประมง ต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาทหรืออาจจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน
กรมประมงจัดเก็บภาษีอากรประมงในการบริหารจัดการจัดหาปลาและสัตว์น้ำสำหรับการบริโภคในประเทศและ
การส่งออก นอกจากมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ เช่น พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490 (ปรับปรุงแก้ไข
พ.ศ. 2206 และ พ.ศ. 2528) พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เป็นต้น กรมประมงยังทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย ทดลอง
ตลอดจนหาแหล่งการทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือการประมงกับประเทศต่างๆ และ
งานที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง18
ใบอนุญาตและอาชญาบัตรนั้นต้องต่ออายุปีต่อปีในวันที่ 1 เมษายน ทุกปี
การทำประมงในน่านน้ำต่างประเทศ เรือประมงต้องมีใบอนุญาตจากประเทศนัน้ ๆ ใบอนุญาตทำการประมงในน่านน้ำ
ต่างประเทศมีอายุต่างกันไป เป็นต้นว่า ประเทศอินโดนีเซียออกใบอนุญาตหรือประทานบัตรมีอายุ 1 ปี กัมพูชา
กำหนดให้ต้องต่ออายุทุก 45 วัน แม้ค่าธรรมเนียมจะต่างกันไป แต่ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงามีข้อมูล
เฉพาะของประเทศอินโดนีเซียเท่านั้น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตกประมาณปีละ 65,000 เหรียญสหรัฐฯ ส่วนค่า
ธรรมเนียมการดำเนินการสูงกว่า 30,000 เหรียญ มีคำบอกเล่าว่าการขอใบอนุญาตแต่ละครั้งต้องติดสินบน
เจ้าหน้าทีต่ ลอดกระบวนการ แต่กไ็ ม่ได้ให้รายละเอียดอะไร โดยปกติ ผูแ้ ทนเรือประมงไทยต้องว่าจ้างบุคคลในประเทศ
นั้นๆ เป็นธุระให้
ผูเ้ สียหายทีถ่ กู บังคับใช้แรงงานประมงให้ขอ้ มูลว่า เรือประมงจะเข้าฝัง่ เฉพาะเวลาจะต่ออายุสมั ปทานหรือใบอนุญาต
อย่างอื่นที่จำเป็นเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้ลูกเรือขึ้นฝั่งไปไหน หรืออาจส่งลูกเรือไปยังเรือประมงอีกลำหนึ่งจนกว่า
เรือที่ไปต่ออายุเอกสารจะเสร็จเรียบร้อย
เจ้าของเรือรายหนึง่ อาจจดทะเบียนเรือประมงลำเดียวหรือสองสามลำ แต่ทำกิจกรรมออกเรือประมงทีเดียวหลายลำ
พร้อมกัน สำนักงานเจ้าท่าจังหวัดในแต่ละจังหวัดจะมีฐานข้อมูลของเรือทีข่ นึ้ ทะเบียนทุกลำ ในการบังคับใช้แรงงาน
กรณีหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนพบว่าเจ้าของเรือถือใบอนุญาตเพียงใบเดียวแต่มีเรือออกทำประมงถึง 16 ลำ
18
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การขึ้นทะเบียนลูกเรือ
เรือประมงทุกลำต้องมีหนังสือคนประจำเรือซึง่ ต้องมีเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของลูกเรือ
ประกอบ แรงงานต่างชาติสามารถยื่นเรื่องขอหนังสือคนประจำเรือได้หากมีหนังสือเดินทางประกอบคำขอหนังสือ
ครบถ้วนสมบูรณ์ กรมเจ้าท่าเป็นหน่วยงานที่ออกหนังสือคนประจำเรือโดยคิดค่าธรรมเนียม 500 บาท ซึ่งหนังสือ
คนประจำเรือนีม้ ไี ว้สำหรับเป็นหลักฐานบันทึกประวัตกิ ารทำงานบนเรือและแสดงความรูค้ วามสามารถของเจ้าของ
หนังสือคนประจำเรือเท่านัน้ หนังสือคนประจำเรือต้องได้รบั การประทับตราเมือ่ เรือออกจากท่าหรือกลับเข้าท่า ทุกคน
ทีอ่ อกน่านน้ำไทยต้องมีหนังสือคนประจำเรือติดตัว แต่ทที่ ราบกันดี ไม่มแี รงงานประมงคนใดปฏิบตั ติ ามนี้ เจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมืองต่างประเทศยอมรับหนังสือคนประจำเรือเสมือนหนึง่ หนังสือเดินทาง หากมีแรงงานทีถ่ กู ตรวจแล้ว
ไม่มีหนังสือคนประจำเรือในน่านน้ำต่างประเทศ ก็จะถูกจับกุมในความผิดฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากจับได้
ว่าใช้หนังสือคนประจำเรือปลอม ก็จะต้องโทษจำคุกหนึ่งถึงสามปี
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์ในระหว่างการศึกษาวิจัยของมูลนิธิกระจกเงาครั้งนี้ ผู้เสียหายบางรายบอกว่าไม่เคย
เห็นหนังสือคนประจำเรือที่ว่านี้เลย เพราะผู้ควบคุมเรือเป็นผู้เก็บไว้ ผู้ให้ข้อมูลยังบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองเองไม่อยากประทับตราหนังสือคนประจำเรือเพราะรู้ว่าเป็นของปลอม และหากมีการจับกุมได้ในภายหลัง
เจ้าหน้าที่อาจต้องรับผิดชอบและถูกลงโทษในที่สุด ในทางปฏิบัติ คนไทยที่ถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงมักได้
รับหนังสือคนประจำเรือปลอม ในชือ่ ของคนอืน่ แม้วา่ ภาพถ่ายในหนังสือคนประจำเรือจะเป็นของแรงงานผูน้ นั้ ก็ตาม
ผู้ให้ข้อมูลยังบอกว่าลูกเรือต่างชาติถือหนังสือคนประจำเรือของคนไทยด้วย
ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งในการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาเคยทำงานให้กับบริษัทเรือประมงและมีหน้าที่ทำหนังสือ
คนประจำเรือปลอม อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ว่าหนังสือคนประจำเรือจะปลอมไปทั้งหมด บางเล่มก็เป็นของจริง
เพียงแต่ว่าใช้ต่อกันไปหลายคน เพียงแต่รูปถ่ายเท่านั้นที่เปลี่ยนไป

ท่าเรือและจังหวัดที่มีกิจกรรมประมง
ชายฝั่งทะเลของไทยมีความยาวกว่า 2,500 กิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งอ่าวไทยออกไปสู่มหาสมุทรแปซิฟิก
ชายฝั่งทะเลนี้ยาวคลุมพื้นที่ 25 จังหวัด จังหวัดที่มีท่าเรือประมงสำคัญได้แก่:
• จังหวัดสงขลา
• จังหวัดปัตตานี
• จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดนครศรีธรรมราช
• จังหวัดตราด
• จังหวัดสมุทรปราการ
• จังหวัดตรัง
โรงงานประมงต่อเนื่องส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน:
• จังหวัดสมุทรสาคร
• จังหวัดนครปฐม
• จังหวัดสมุทรปราการ
• จังหวัดสงขลา
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ภาคการประมงของไทย

2.3 พื้นที่ทำการประมง
เรือประมงไทยทีข่ นึ้ ทะเบียนถูกต้อง ทำประมงในหลากหลายพืน้ ที่ ไทยมีความร่วมมือกับประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา
อินโดนีเซีย มาดากัสการ์ มาเลเซีย พม่าและโซมาเลีย เรือประมงไทยเคยเข้าไปจับปลาในประเทศออสเตรเลีย
อินเดีย ติมอร์เลสเต และเวียดนามและคงมีการจับปลากันต่อไปอีก ปลาและสัตว์น้ำที่จับได้จากข้อตกลงความ
ร่วมมือทำนองนีโ้ ดยทัว่ ไปมักจะนำกลับสูป่ ระเทศไทยเพือ่ จัดจำหน่ายสำหรับตลาดในประเทศหรือเพือ่ แปรรูปต่อไป19

พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก
ท่าเรือประมงแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ดูผิวเผินก็เหมือนกับท่าเรือประมงธรรมดาทั่วไปที่มีสะพานปลา
ของเอกชนอยู่ในบริเวณชายฝั่งหลายแห่ง เรือส่วนใหญ่เป็นเรือที่ออกหาปลาในอ่าวไทยหรือที่คนไทยเรียกกันว่า
“เรือหน้าบ้าน” และอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงน่านน้ำประเทศกัมพูชาด้วย โดยมีวงรอบในการออกไปหาปลาแต่ละ
ครั้ง 15-60 วัน
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนใน
ประเทศไทยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ทำงานด้านสิทธิและคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและครอบครัวใน
หลายจังหวัด มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้รับการร้องเรียนจากแรงงานข้ามชาติหลายคนว่าถูก
บังคับใช้แรงงานบนเรือประมงนอกชายฝั่งทะเลไทยไม่ไกลนัก ในรายงานระบุว่าผู้ชายหลายคนถูกกักขังบนฝั่งเพื่อ
รอส่งตัวไปทำงานบนเรือประมงอีกทอดหนึ่ง
ในปีพ.ศ. 2552 ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาได้เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนสอบสวนจนนำไปสู่การบุกค้น
บ้านที่ต้องสงสัยว่ากักขังแรงงานประมงถึงสองครั้ง โดยร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
ประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์
กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจน้ำ ได้เข้าไปช่วยเหลือแรงงานในพื้นที่แสมสาร ในการบุกค้นสอง
ครั้งแรก สามารถช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติออกมาได้ 10 คน

พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้
ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2552 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ได้รับการขอความช่วยเหลือ
จากแรงงานประมงคนหนึ่ง เป็นคนไทยที่เพิ่งหนีออกมาได้ ลูกเรือประมงที่หนีรอดออกมาได้นั้นให้ข้อมูลว่า
ตนและพวกถูกขายให้มาทำงานบนเรือประมงที่ท่าเรือจังหวัดสงขลา เรือประมงนี้ออกไปหาปลาบริเวณอ่าวไทย
ด้านจังหวัดปัตตานี ลูกเรือที่หนีรอดออกมาได้ขณะนั้น อายุ 45 ปีให้การว่า ตนเองทำงานอยู่บนเรือประมงกว่า 18
เดือน โดยไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่มีเวลาพักผ่อน แม้เมื่อเวลาเจ็บป่วยก็ต้องทำงาน เมื่อแจ้งแก่ผู้ควบคุมเรือ (ไต้ก๋ง)
ว่าจะขอกลับเข้าฝั่ง ก็ไม่ได้รับอนุญาต จึงตัดสินใจกระโดดน้ำหนีเมื่อเห็นว่าเรือไม่ห่างจากฝั่งมากนักและได้รับ
การช่วยเหลือจากตำรวจน้ำจังหวัดปัตตานี ลูกเรือคนดังกล่าวนีย้ งั ให้การว่า เรือประมงทีต่ นทำงานนี้ เป็นของบริษทั
แห่งหนึ่งเป็นเจ้าของเรือประมง 5 ลำ หาปลาเป็นกองเรือบริเวณใกล้เคียงกัน เมื่อเรือประมงลำใดกลับเข้าฝั่ง ก็จะ
ฝากลูกเรือประมงลำนั้นไว้กับลำอื่นๆ ในกองเรือเดียวกันกลางทะเล เพื่อมิให้ลูกเรือได้เข้าฝั่งและกันมิให้หลบหนี
19
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นอกจากนี้ มีผใู้ ห้ขอ้ มูลอีกคนหนึง่ ให้การว่ายังมีเรือหาปลาอีกหลายลำทีก่ ระทำการในลักษณะคล้ายกันนีใ้ นจังหวัด
นครศรีธรรมราช สงขลา และปัตตานี ในปีพ.ศ. 2552 ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาได้เป็นส่วนหนึ่งของการ
สืบสวนสอบสวนจนนำไปสู่การบุกค้นท่าเรือประมง ที่ต้องสงสัยว่ากักขังแรงงานประมง โดยร่วมกับมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานประสานงานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนการบุกค้นครั้งนี้ที่จังหวัดตรังพบแรงงาน
ข้ามชาติอีกเกือบ 200 คน ในจำนวนนี้มี 51 คนเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

2.4 การจัดหาคนเข้าสู่แรงงานประมงทั่วไป
ก่อนหน้าปีพ.ศ. 2532 งานภาคประมงมีลูกเรือคนไทยมาทำงานจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียง
เหนือซึ่งเป็นภูมิภาคไม่มีพื้นที่ติดทะเล เนื่องจากโอกาสทำงานสร้างรายได้อื่นยังมีจำกัด เศรษฐกิจของประเทศยัง
มิได้ขยายตัวเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างหรือโรงงานผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก หากแรงงานประมง
ในช่วงนั้นรู้จักเก็บหอมรอมริบ ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟือย ก็สามารถมีเงินติดตัวกลับบ้านนับแสนบาทเมื่อเรือกลับเข้าฝั่ง
จึงทำให้งานออกเรือประมงมีแรงงานสนใจไปทำงานมากจนมีเพลงยอดนิยมชื่อ “ตังเก”20 เนื้อหากล่าวถึงการ
เคลื่อนย้ายของแรงงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทำงานใช้แรงงานบนเรือประมง
ในช่วงสองทศวรรษก่อนหน้าปีพ.ศ. 2532 ประเทศไทยยังไม่เป็นที่สนใจของแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านมากนัก
งานภาคประมงยังได้รับความสนใจจากแรงงานไทยกันมา21 จนถึงปี พ.ศ. 2532 เกิดพายุไต้ฝุ่นร้ายแรงพัดถล่ม
อ่าวไทยตอนบนติตต่อกันนานนับชั่วโมง เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทำให้งานภาคประมงนอกน่านน้ำไม่เป็นที่สนใจ
เหมือนเดิม พายุเกย์นี้พัดผ่านอ่าวไทย ผ่านหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพร คลื่นลมในทะเลสูงถึง
5-10 เมตร ทำให้เรือประมงล่มในทะเลกว่า 391 ลำ22 ชาวประมงเสียชีวิตนับร้อย และสูญหายอีกเป็นจำนวนมาก

ภาวะการขาดแคลนแรงงาน
เหตุการณ์พายุเกย์ทำให้แรงงานชายไทยกลับภูมิลำเนาแล้วไม่หวนกลับมาอีกนับตั้งแต่นั้นมา การที่มีผู้เสียชีวิต ทำให้
แรงงานไทยหลายคนหันหลังให้กับอาชีพแรงงานประมง จวบกับในห้วงเวลาดังกล่าว ประเทศไทยมีการเจริญเติบโต
ทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้แรงงานมีทางเลือกอืน่ ในการประกอบอาชีพ โอกาสทางเลือกในการทำงานมีมากขึน้ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมก่อสร้างและโรงงานอุตสาหกรรมภาคพื้น หลายโรงงานตั้งอยู่ใกล้ภูมิลำเนาอีกด้วย ที่สำคัญคือ งานทาง
เลือกใหม่นี้ไม่เป็นงานสกปรก งานหนักและมีความเสี่ยงสูงเหมือนกับงานภาคประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมาณปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา อุตสาหกรรมบางภาคประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานมากจนต้องอาศัยแรงงาน
ข้ามชาติจากประเทศเพือ่ นบ้านซึง่ เริม่ เข้ามาทำงานในไทยมากขึน้ แรงงานข้ามชาติจงึ เป็นทีต่ อ้ งการของอุตสาหกรรม
เป็นอันมาก ในส่วนของแรงงานข้ามชาติเอง ก็อยากได้เงินค่าจ้างซึง่ เมือ่ เทียบกับทีเ่ คยหาได้ในบ้านของตน นับว่ามาก
ซึง่ แม้เมือ่ เทียบกับแรงงานไทย ค่าจ้างทีไ่ ด้รบั อาจน้อยกว่า งานทีท่ ำก็หนักกว่า และโอกาสจะเรียกร้องสิทธิประโยชน์
20

เพลงตังเก อยู่ในอัลบั้มชุด คนจนรุ่นใหม่ วางแผงครั้งแรกในปี พ.ศ.2534 สะท้อนสภาพสังคมในขณะนั้นเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานจาก
ภาคเกษตรกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่อุตสาหกรรมภาคประมง

21

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี

22

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับประจำวันที่ 5 พฤศจิกายน 2532
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ภาคการประมงของไทย

ใดๆ ก็เป็นไปได้ยาก เช่น ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลมากกว่า เสียค่าคุ้มครองความปลอดภัย แรงงาน
ข้ามชาติยอมทำงานและยอมรับสภาพการทำงานที่คนไทยรังเกียจ เช่น งานบนเรือประมง แปรรูปอาหาร เป็นต้น
อุตสาหกรรมภาคการประมงของไทยจึงประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเช่นนีต้ ดิ ต่อกันเป็นปี แม้จะมีแรงงานข้ามชาติ
เข้ามาเสริมแล้วก็ตาม23 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประมาณว่า ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 แรงงานใน
ภาคประมงและประมงต่อเนือ่ งมีภาวะการขาดแคลนแรงงานสูงถึง 10,000 อัตรา24 ในแง่ของโอกาสและอุตสาหกรรม
ที่มีมูลค่าสูงเช่นนี้ เจ้าของเรือประมงย่อมต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่ยอมให้เรือจอดอยู่เฉยๆ เพราะไม่มีลูกเรือทำงาน
แม้ว่าการเติบโตในภาคอุตสาหกรรมนี้จะชลอตัวลงเนื่องจากจับปลาได้น้อยลงและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นก็ตาม
ความต้องการแรงงานก็ยังมีมาก อย่างไรก็ตาม สภาพการทำงานที่แสนสาหัสและต้องออกทะเลครั้งละนานๆ
ก็ทำให้คนปฏิเสธงานภาคประมง จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้เกิดกลุ่มนายหน้าที่ล่อลวงแรงงานส่งไปทำงาน
อุตสากรรมประมงนอกน่านน้ำอย่างต่อเนื่อง
ในระหว่ า งการสัมภาษณ์กับผู้ทำการศึกษาของมู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ผู้ ค วบคุ ม เรื อ บางคน25 บอกว่ า ถ้ า เลื อ กได้
ก็อยากได้แรงงานไทย เพราะสื่อสารกันรู้เรื่อง นอกจากนั้น ยังเชื่อว่าลูกเรือไทยคงไม่คิดรวมตัวกันปล้นเรือด้วย

การจัดหาแรงงานที่เป็นธรรม
เรือลำหนึ่งจะประกอบด้วย ผู้ควบคุมเรือ นายท้าย นายช่างเครื่อง คนครัวและแรงงานประมง สี่ตำแหน่งแรกเป็น
คนไทยทำงานและคงได้รับค่าจ้างเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ยังอาจมีหัวหน้างานอีกหนึ่งคน ผู้ควบคุมเรือ
บางคนจ่ายค่าจ้างให้แรงงานล่วงหน้าเป็นแรงจูงใจให้มาทำงาน ค่าจ้างมักจะกำหนดจากร้อยละของสัตว์นำ้ ทัง้ หมด
ที่จับได้ แม้ว่าขณะนี้จะนิยมจ่ายเป็นเงินเดือนมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ คนที่ยอมทำงานบนเรือประมงมักเป็น
ผู้ที่มีถิ่นอาศัยในประเทศไทยและกลับมาทำงานอีกเมื่อขึ้นฝั่งแล้ว
โดยปกติมีบริษัทเรือประมงที่จ่ายค่าจ้างเป็นธรรม แม้ว่าค่าจ้างดังกล่าวอาจถือว่ายังต่ำอยู่ คือเดือนละ 3,0006,000 บาทและสภาพการทำงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ แรงงานประมงอาจได้รับค่าจ้างโดยคำนวณจากสัดส่วน
ของปลาและสัตว์น้ำที่จับและขายได้ หรือได้เปอร์เซ็นต์ หรือโบนัสนอกเหนือจากค่าจ้างปกติก็ได้ ผู้ควบคุม
เรือบางคนที่เป็นคนดี ก็จะมีแรงงานในพื้นที่ที่อาศัยในชุมชนเดียวกันอยากจะมาทำงานด้วย เท่าที่ผู้ศึกษาจาก
มูลนิธิกระจกเงาพอจะประเมินได้นั้น พบว่ายังไม่มีการจัดหาแรงงานที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับงานเรือประมงที่
ดำเนินการโดยหน่วยจัดหางานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย26
23

ในบางกรณี มีนายหน้าของโรงงานอุตสาหกรรมนำแรงงานข้ามชาติเข้าทำงานในโรงงานโดยตรง (ข้อค้นพบจากการศึกษาเรื่อง “นายหน้า
กับกระบวนการย้ายถิ่นแรงงานข้ามชาติ สัญชาติพม่า” จัดพิมพ์โดยเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นอกจากนี้ ยังมีแรงงาน
จำนวนมากที่ต้องการทำงานในภาคอุตสาหกรรมอื่นมากกว่าอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง

24

สันติ วิลาสศักดานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หนังสือพิมพ์โพสต์ ทูเดย์ 31 กรกฎาคม 2551

25

สัมภาษณ์กับอดีตนายหน้าค้าแรงงานและผู้ควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่ออกไปหาปลายังประเทศอินโดนีเซีย

26

คณะผู้ศึกษาพบบริษัทนายหน้าหางานรายหนึ่งที่เคยมีใบอนุญาตประกอบการถูกต้องแต่ถูกยกเลิกแล้ว ยังคงจัดส่งแรงงานประมงให้กับ
เรือประมงอย่างต่อเนื่อง
13

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

3 รูปแบบการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรื
อประมงไทย:
ข้อค้นพบจากการศึกษา
3.1 การล่อลวงจัดหาแรงงาน
ชายไทยถูกล่อลวงให้ไปทำงานบนเรือประมงไม่วา่ จะโดยการหลอกลวงโดยการโฆษณาชวนเชือ่ ว่ามีงานสบายรายได้ดี
หรือด้วยวิธีการใช้กำลังบังคับ จากการสัมภาษณ์และรายงานเกี่ยวกับผู้เสียหายและข้อร้องเรียนที่มูลนิธิกระจกเงา
ได้รับระหว่างปีพ.ศ. 2546 ถึงปลายปี พ.ศ. 2552 (โดยศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และศูนย์ปฏิบัติ
การต่อต้านการค้ามนุษย์) รวมทัง้ จากการสัมภาษณ์ผใู้ ห้ขอ้ มูลและเรือ่ งราวทีป่ รากฏในหนังสือพิมพ์บางฉบับ พบว่า
การจัดหาแรงงานส่งเรือประมงใช้วิธีต่อไปนี้

นายหน้าค่าหัว
จากภาวะขาดแคลนแรงงานนี่เอง จึงทำให้เกิดกลุ่มนายหน้าจัดหาคนเข้าสู่แรงงานภาคประมง ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ
เป็นบริษทั จัดหางานและตัวบุคคลทีเ่ ป็นนายหน้าเอง ผูป้ ระกอบการหรือผูค้ วบคุมเรือเพียงบอกจำนวนคนทีต่ อ้ งการ
กลุ่มนายหน้าก็จะทำการจัดหาคนตามคำสั่งด้วยวิธีการต่างๆ โดยได้รับค่าหัวเป็นค่าตอบแทนการจัดหาคนลงเรือ
จึงเป็นที่รู้จักกันว่า เป็น “นายหน้าค่าหัว”27
ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาประเมินจากข้อมูลทั้งหมดเท่าที่มี เชื่อว่า “นายหน้ารายย่อย” ได้รับค่าตอบแทน
การจัดหาคนลงเรือหัวละ 1,000-2,000 บาทส่งให้กบั “นายหน้ารายใหญ่” ซึง่ จะได้รบั เงินหัวละ 5,000-10,000 บาท
เมื่อส่งเหยื่อต่อไปให้นายหน้าค่าหัวอีกทอดหนึ่ง นายหน้าค่าหัวนี้เป็นผู้ส่งเหยื่อแรงงานไปให้กับเรือประมงโดย
ได้รับค่าตอบแทนหัวละ 7,000-25,000 บาท28 ราคาค่าหัวของเหยื่อแตกต่างกันไปตามความแข็งแรง อายุของ
แรงงานและเส้นทางที่จะออกเรือ (ค่าตอบแทนที่จะได้อาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเป็นแรงงานไทยหรือแรงงาน
ข้ามชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายในการส่งแรงงานข้ามชาติจะสูงกว่า แต่ในที่สุดแล้วแรงงานทั้งสองกลุ่มนี้
อาจทำงานที่มีมูลค่าเท่ากัน)
จากรายงานปกปิดของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรี มี “แก๊ง” (ทำงานเป็นเครือข่าย
แบบหลวมๆ) ที่ถูกขึ้นบัญชีไว้ว่าเป็นขบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงแรงงานประมงประมาณ 28 กลุ่ม โดยนายหน้า
27

นายหน้าค่าหัวยังเป็นที่รู้กันว่าเป็นผู้จัดส่งแรงงานสตรีป้อนให้กับโรงงานหรืองานรับใช้ในบ้านหรืองานเลี้ยงสัตว์ปีกด้วย

28

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนฉบับประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2532 รายงานเกีย่ วกับแรงงานเด็กจากจังหวัดบุรรี มั ย์ทถี่ กู ขายให้แก่ผคู้ วบคุม
เรือในจังหวัดสงขลา ระบุว่าได้รับเงินหัวละ 10,000-20,000 บาท
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รูปแบบการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงไทย: ข้อค้นพบจากการศึกษา

ค่าหัวเป็นผูบ้ งการแก๊งเหล่านี้ ในรายงานให้ตวั อย่างแก๊งทีม่ สี มาชิก 4-5 คนโดยมีชายอายุ 40 ปีเป็นหัวหน้า หาเหยือ่
โดยป้ายยาหรือให้ดื่มของมึนเมาจนหมดสติ แล้วส่งเหยื่อต่อให้แก๊งค้าแรงงานที่ทำงานเป็นกลุ่มสองสามคน ซึ่งคน
เหล่านี้ก็คือนายหน้าค่าหัวนั่นเอง
ขบวนการนายหน้าค้าแรงงานอาจทำงานหลายขัน้ ตอนตัง้ แต่สง่ ผูเ้ สียหายต่อจากทีห่ นึง่ ไปอีกทีห่ นึง่ บางคนถูกกักขัง
ไว้ในบ้านสองสามชั่วโมงหรือหลายวัน ส่วนใหญ่เพื่อรอเหยื่อรายอื่นที่กำลังถูกส่งมาสมทบ สถานที่ที่ผู้เสียหายหรือ
ตำรวจแสดงให้ผทู้ ำการศึกษาของมูลนิธกิ ระจกเงามี 4 แห่ง ทุกแห่งตัง้ อยูใ่ นย่านทีม่ ผี พู้ กั อาศัยทัง้ ในกรุงเทพมหานคร
หรือใกล้กับท่าเรือ ผู้เสียหายบางคนให้ข้อมูลว่านายหน้าที่ควบคุมบ้านขู่ไม่ให้หนีไปไหน ผู้เสียหายบางรายบอกว่า
ตนถูกทำร้ายร่างกายระหว่างรอการส่งตัว ส่วนใหญ่มักถูกขังไว้ในห้องโดยมีคนคุมยืนเฝ้าอยู่ด้านนอก
คนที่ถูกขบวนการนายหน้าค่าหัวหลอกไปทำงาน บางทีเรียกว่า “แรงงานค่าหัว”

ตีสนิทกับเหยื่อ
ในการล่อลวงชายไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ให้ไปทำงานบนเรือประมง นายหน้ารายย่อยจะเข้าไปตีสนิท
กับผู้ที่ดูแล้วน่าจะหลอกได้ง่าย วิธีนี้ (มักใช้กับการเสนอให้งานทำประเภทอื่นด้วย ไม่ใช่แต่เฉพาะงานประมง)
มักกระทำขึน้ ทีส่ ถานีขนส่ง เช่น ท่ารถประจำทางขนาดใหญ่ หรือสถานีรถไฟในกรุงเทพมหานครหรือในทีส่ าธาณะที่
เป็นแหล่งพักพิงของผู้ไม่มีงานทำ เช่น สวนสาธารณะ เป็นต้น ในงานศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาพบว่าผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่ คือ ผู้ที่เพิ่งเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครเพื่อหางานทำ ผู้เสียหายบางคนเคยทำงานตามท่าเรือประมงก็มี
หรือเพิ่งขึ้นจากเรือและรอรับเงินขายปลาก็มี (ดูภาคผนวก 1 ตารางแจงรายละเอียดของผู้เสียหาย)
นายหน้า (ในทุกกรณีทมี่ ลู นิธกิ ระจกเงาได้รบั รายงาน ล้วนเป็นผูช้ าย) เข้าไปชวนคุย บางครัง้ หลอกว่ามาจากจังหวัด
หรือเมืองเดียวกันกับผูเ้ สียหาย ในหลายกรณี นายหน้าสามารถพูดภาษาถิน่ เดียวกันกับผูเ้ สียหายด้วย ทำให้ผเู้ สียหาย
ไว้ใจมากขึ้น การพูดคุยหว่านล้อมนี้อาจใช้เวลาเป็นชั่วโมง29 พอพูดคุยไปสักพัก นายหน้าชักชวนไปทำงาน บอกว่า
มีรายได้ดี หรือนายหน้าอาจทำทีพดู โทรศัพท์มอื ถือกับ “พรรคพวก” ของตน โดยอ้างกับเหยือ่ ว่ากำลังคุยกับนายจ้าง
ทีจ่ ะพาไปฝากงานหรืออาจให้เหยือ่ คุยโทรศัพท์กบั “นายจ้าง” เพือ่ ตกลงราคาค่าจ้างกันด้วย ทำให้เหยือ่ ตายใจยิง่ ขึน้ 30
หรือนายหน้ารายย่อยอาจมาในฐานะคนขับรถแท็กซี่ และอาสาจะพาผู้เสียหายไปสมัครงานตามที่ต่างๆ31
เมื่อเหยื่อตายใจ นายหน้าจะพาเหยื่อไปที่พักที่เตรียมไว้ล่วงหน้า และเหยื่อจะถูกกักขังก่อนถูกส่งตัวต่อไปยังเรือ
ประมง
ผูเ้ สียหายบางคนบอกกับผูท้ ำการศึกษาของมูลนิธกิ ระจกเงาว่ามีคนเสนอให้งานประมงจริงๆ ก็มแี ละตนก็รบั ว่าจะทำ
โดยได้รับการบอกเล่าว่าให้ทำหน้าที่คัดแยกปลาหรือเรือประมงที่จะไปทำงานด้วยจะออกทะเลคืนเดียวหรือสอง
29

สัมภาษณ์อดีตนายหน้าค้าแรงงานและผู้เสียหายที่ไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ในเดือนกรกฎาคม 2550

30

สัมภาษณ์ผู้เสียหายอายุ 15 ปี ถูกหลอกจากบริเวณสถานีขนส่งหมอชิต คดีอยู่ระหว่างการตัดสินของศาลอาญา

31

สัมภาษณ์ผู้เสียหาย เดือนมีนาคม 2551
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สามวันเท่านัน้ หรือเรือประมงจะลอยลำในน่านน้ำไทยและกลับขึน้ ฝัง่ ทุกสองสามวัน เมือ่ เรือออกทะเลแล้ว ผูเ้ สียหาย
จะถูกส่งตัวต่อไปยังเรือลำใหญ่ที่จะออกทำประมงนอกน่านน้ำไทย สำหรับงานที่จะให้คัดแยกปลานั้น ผู้เสียหาย
บางคนคิดว่าเป็นงานที่ทำบนฝั่ง
นายหน้าเลือกหาเหยื่อที่เป็นคนหนุ่มมากกว่าคนที่เพิ่งเข้ากรุงเทพมหานครใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น นาย เอ (A)32 อายุ
20 ปี เป็นคนจังหวัดกาญจนบุรี ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่สวนลุมไนท์พลาซ่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่
21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 หลังจากออกเวรรักษาความปลอดภัย ได้มานั่งเล่นอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะรมณีนาถ33
ข้างวัดสุทัศน์ ระหว่างนั่งเล่นได้มีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ34 ลักษณะมีรอยสักเต็มแขนทั้งสองข้าง เข้ามาตีสนิท
พอคุยกันได้สักพักก็ชักชวนนาย เอ ให้ไปทำงานด้วยกัน โดยอ้างว่ารายได้ดีกว่าเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ซึ่งเป็นงานที่น่าเบื่อด้วย ชายคนนี้บอกกับนายเอว่างานที่จะทำเป็นงานคัดแยกปลาที่โรงงานแปรรูปแถวมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร เป็นงานสบาย รายได้ดี นายหน้าคนดังกล่าวจึงได้พานายเอนัง่ รถแท็กซีเ่ ดินทางไปตำบลมหาชัย
เมือ่ ถึงก็ให้ไปรอในห้อง โดยมีกญ
ุ แจล๊อคจากด้านนอก มีชายรูปร่างอ้วน35 คอยเฝ้าอยูด่ า้ นนอก ภายในห้องดังกล่าว
มีชายทีถ่ กู ขังไว้กอ่ นหน้านัน้ 2 คน และหลังจากนัน้ ก็ได้มชี ายอีกหนึง่ คนถูกนำมาขังไว้ รวมแรงงานทีถ่ กู นำมากักขังใน
ห้องดังกล่าวเป็น 4 คน ในช่วงเวลาเทีย่ งคืนของวันนัน้ ชายรูปร่างอ้วนทีเ่ ฝ้าอยูก่ บั คนคุมอีกคนหนึง่ ได้พาคนทัง้ สีเ่ ดิน
ทางโดยรถกระบะสู่ท่าเรือสะพานเหล็กจังหวัดสงขลา และพาลงเรือทัวร์ พอลงเรือประมงก็พบแรงงานอีก 3 คน
ระหว่างทีเ่ รือกำลังแล่นออกปากอ่าว ลูกเรือได้สงั เกตเห็นเรือตรวจการณ์ของตำรวจน้ำ จึงได้เรียกขอความช่วยเหลือ
ทางตำรวจน้ำเห็นผิดสังเกตจึงเข้าตรวจสอบ และช่วยเหลือลูกเรือทั้งหมดที่โดนหลอกมาทั้งหมด 7 คนและจับกุม
ผู้ควบคุมเรือ หลังจากการสอบปากคำแล้ว ก็ได้รับการส่งตัวเข้าพักที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลจังหวัดสงขลา
(บ้านสุขสันต์) เนื่องจากขณะนั้นยังไม่มีสถานคุ้มครองผู้เสียหายเพศชายของภาครัฐ สิ่งเดียวที่ผู้เสียหายเหล่านี้ได้
รับความช่วยเหลือ คือ เงินค่ารถกลับบ้าน ส่วนผู้ควบคุมเรือนั้น แม้ว่าจะมีการตั้งข้อหา แต่ก็ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีการ
ดำเนินคดีต่อไปอย่างไร
กรณีเด็กชายไอ (I)
เย็นวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม 2551 เด็กชายไอ ขณะนั้นอายุ 14 ปี นั่งรอรถไฟเที่ยวเช้าวันรุ่งขึ้นตามลำพัง
ในสถานีรถไฟหัวลำโพง รอเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์ เด็กชายไอ ทำงานกับร้านรับล้างรถยนต์ 2
เดือน เก็บเงินกลับบ้านได้ 2,000 บาท มีชายคนหนึ่งอายุประมาณ 40 ปีได้เข้ามาพูดชักชวนให้ไปทำงาน
กับตนในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่เด็กชายไอปฏิเสธคำชวน ชายดังกล่าวจึงกลับออกไป
แต่ก็กลับมาชักชวนอีกครั้ง คราวนี้เสนอว่าให้ไปเป็นคนงานรับจ้างในไร่สับปะรด เด็กชายไอเกิดสนใจ จึงได้
ตอบตกลงยินดีไปทำงานด้วย แต่ชายดังกล่าวกลับเสนอใหม่วา่ ไม่ตอ้ งไปเป็นคนงานรับจ้างในไร่สบั ปะรดก็ได้
แต่ทำงานบนเรือประมง เพราะรายได้ดกี ว่า ได้เงินค่าตอบแทน 8,000 บาทโดยทำงานเพียง 15 วัน เด็กชายไอ
เห็นว่ารายได้ดี จึงตัดสินใจเดินทางไปกับชายดังกล่าว โดยชายดังกล่าวได้พาขึ้นรถแท็กซี่ไปยังบ้านหลังหนึ่ง
ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
32

สัมภาษณ์ผเู้ สียหายทีไ่ ด้รบั การช่วยเหลือจากสถานีตำรวจน้ำจังหวัดสงขลา ณ ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์), เมือ่ วันที่
30 กรกฎาคม 2551

33

เป็นข้อมูลพื้นที่ใหม่ที่ปรากฏการล่อลวงแรงงานประมงในกรุงเทพมหานคร สวนรมณีนาถ อยู่ข้างวัดสุทัศน์ ตรงข้ามกับศาลาว่าการ กทม.

34

ทราบต่อมาภายหลังว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ขึ้นบัญชีเป็นขบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงแรงงานประมง

35

ทราบต่อมาภายหลังว่า บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ขึ้นบัญชีเป็นขบวนการค้ามนุษย์ล่อลวงแรงงานประมง

16

รูปแบบการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงไทย: ข้อค้นพบจากการศึกษา

เช้าวันรุ่งขึ้น เด็กชายไอได้รับของใช้ประจำวัน และเสื้อผ้าจากชายดังกล่าว เด็กชายไอเกิดความรู้สึกไม่อยาก
ไปทำงานแล้ว ชายดังกล่าวก็พดู จาโน้มน้าวจนเด็กชายไอเปลีย่ นใจยอมลงเรือ ซึง่ เป็นเรือทัวร์เหล็ก ขนาดใหญ่
มีลูกเรือ 20 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา มีหัวหน้างานเป็นคนร้อยเอ็ด ไม่ทราบชื่อ
ขณะทีเ่ รือกำลังจะออกจากท่าเรือสะพานปลาสมุทรปราการ เด็กชายไอตัดสินใจจะไม่ไปทำงานประมง แต่กลับ
ถูกผู้ควบคุมเรือทำร้ายร่างกายด้วยการตบหน้าอย่างแรง ด้วยความกลัว เด็กชายไอจึงต้องยอม เมื่อเรือออก
จากท่าแล้วได้ทราบจากลูกเรือคนหนึ่งว่าคนบนเรือลำดังกล่าวจะถูกนำไปขายต่อยังเรือประมงนอกน่านน้ำ
เด็กชายไอจึงตัดสินใจกระโดดลงน้ำหนีจากเรือประมง ว่ายน้ำไปเกาะทุ่นนำร่องปากอ่าวไทยประมาณ
ครึ่งชั่วโมงจนเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านมา ได้ยินเสียง เด็กชายไอร้องขอความช่วยเหลือ จึงได้ส่งตัวเด็ก
ชายไอให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำดำเนินการต่อไป
เด็กชายไอถูกส่งตัวไปยังสถานแรกรับของรัฐ แต่อยูไ่ ด้หนึง่ สัปดาห์กไ็ ม่อยากจะอยูต่ อ่ เจ้าหน้าทีส่ ถานแรกรับ
พอจะรู้ว่าเด็กชายไอจะหาทางหลบหนี จึงปล่อยตัว เด็กชายไอ กลับบ้าน เนื่องจากเด็กชายไอไม่สามารถ
ระบุตวั นายหน้าหรือผูค้ วบคุมเรือ จึงไม่มกี ารฟ้องร้องดำเนินคดี สองเดือนต่อมา เด็กชายไอก็กลับเข้ากรุงเทพฯ อีก
หลังจากไปทำงานรับจ้างอยู่ที่บ้านระยะหนึ่ง ก็กลับไปทำงานที่ร้านรับล้างรถยนต์ที่เคยทำงานอยู่
เด็กชายไอได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจน้ำจังหวัดสมุทรปราการโดยทางตำรวจน้ำติดต่อประสานกับ
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 มีการสัมภาษณ์เด็กชายไอทีส่ ถานีตำรวจน้ำ
และสำนักงานมูลนิธิกระจกเงาที่กรุงเทพฯ

หลอกให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับประกาศรับสมัครงาน
“รับสมัครงาน” มักติดประกาศ (เป็นภาษาไทย) ไว้ตามสถานีขนส่งสาธารณะและตามสวนสาธารณะทั่วไป หากผู้
เสียหายติดต่อกลับไปตามเพื่อสมัครงานตามที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ จะได้รับแจ้งว่างานเต็มแล้ว แต่ก็
จะได้รับการบอกว่ามีงานอื่นที่ว่างอยู่ “รายได้ดีเหมือนกัน” โดยไม่ระบุรายละเอียดของงาน เช่น ผู้เสียหายรายหนึ่ง
ติดต่อกลับไปถามงานช่าง ก็ได้รับการแจ้งว่าตำแหน่งไม่วา่ งแล้ว แต่ยังมีงานทำบนเรือประมง เป็นงานคัดแยกปลา
โดยจะทำงานบนเรือและกลับขึน้ ฝัง่ เป็นครัง้ คราว ผูเ้ สียหายต้องการงานทำและฟังดูนา่ สนใจ แต่เรือทีเ่ หยือ่ ไปทำงาน
นั้นออกหาปลาไปถึงน่านน้ำอินโดนีเซียเป็นเวลาห้าปีจึงจะกลับเมืองไทย เมื่อไม่รู้ว่าชะตากรรมข้างหน้าของตนจะ
เป็นอย่างไร ผู้เสียหายรายนี้ก็กระโดดลงน้ำหนีเมื่อเรือกลับยังน่านน้ำไทย รายนี้ไม่ได้รับเงินค่าจ้างเลย36
บริเวณรอบวงเวียนใหญ่ มีบริษัทจัดหางานหลายแห่ง ติดป้ายรับสมัครแรงงานภาคประมง บางรายเป็นตึกแถว
หรือจัดเป็นโต๊ะตั้งอยู่ริมถนน จากการศึกษาของผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงา พบว่ามีบริษัทจัดหางาน 5 แห่ง
ที่เน้นงานภาคประมง ผู้ทำการศึกษาคนหนึ่งได้ลองไปสมัครงานที่บริษัทจัดหางานเหล่านี้ในตำแหน่งช่างหรือ
36

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายกรณีหนึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2546
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

พนักงานรักษาความปลอดภัยตามที่ประกาศไว้ในป้ายสมัครงาน ทุกสำนักงานจะบอกว่างานเต็มแล้ว แต่มีงาน
คัดแยกปลาในโรงงงานประมงต่อเนือ่ งทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการ ซึง่ เป็นงานเดียวทีเ่ ปิดรับอยู่ ระหว่างทีค่ ยุ กับนายหน้า
ผู้ทำการศึกษาผู้นี้สังเกตว่ามีชายอีกหลายคนนั่งรออยู่ข้างในร้านตึกแถวพร้อมเสื้อผ้า และได้รับการบอกเล่าจาก
นายหน้าว่ากำลังจะพาไปบริเวณคัดแยกปลา
ผู้ทำการศึกษาดังกล่าวยังได้รับการบอกเล่าว่า ถ้าพร้อม ก็ให้เตรียมตัวเดินทางได้ทันที โดยไม่บอกรายละเอียด
ลักษณะงาน “มีงานทำแน่น้อง ไม่ต้องกังวล ไปเก็บเสื้อผ้าแล้วกลับมาใหม่” นายหน้ากำชับกับผู้ทำการศึกษา

การลักพาตัว
จากจำนวนผู้เสียหาย 83 คนที่คณะผู้ทำการศึกษาสัมภาษณ์หรือทำแฟ้มประวัติ พบว่ามี 6 รายที่ถูกวางยาหรือ
ทำให้หมดสติ พอตื่นขึ้นมา ก็พบตัวเองอยู่บนเรือประมงแล้ว ผู้เสียหายรายหนึ่งอายุ 40 ปี ทำงานเป็นพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างออกเวร ถูกวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งรุมทำร้าย จนฟันหน้าหักหลายซี่
และหมดสติไปในที่สุด เมื่อตื่นขึ้นมา ก็พบว่าอยู่บนเรือแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียหายที่เป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยเหมือนกันอีกสามคนดืม่ สุราหรือกาแฟทีม่ ยี านอนหลับผสมอยู37่ รายหนึง่ เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
จากจังหวัดสมุทรปราการ38 ทัง้ สามกรณีเกิดขึน้ ต่างกรรมต่างวาระกัน โดยนายหน้าจะทำทีเข้ามาตีสนิทกับผูเ้ สียหาย
จากนั้นจะชักชวนผู้เสียหายให้ดื่มน้ำหรือสุรา เมื่อผู้เสียหายหมดสติ ก็จะถูกนำไปขายต่อให้เรือประมงในที่สุด
ในเวลาต่อมาพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งสามรายนี้ได้รับความช่วยเหลือจากการถูกล่อลวงจากเรือประมง
ในจังหวัดสงขลา
มีผู้เสียหายวัยรุ่นสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน ระหว่างเดินไปเข้าห้องน้ำที่สถานีขนส่งหมอชิต รู้สึกว่ามีคนเดินชน
นายซี (C)39 อายุ 15 ปีและลูกพี่ลูกน้องอายุ 16 ปีนั่งรถโดยสารจากบ้านที่จังหวัดบุรีรัมย์เมื่อเดือนมิถุนายน 2547
เพื่อไปพักอยู่กับญาติที่ทำงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ ถึงสถานีขนส่งหมอชิต เวลาประมาณ 05.00 น. หลังจากลงรถ
โดยสาร ได้เดินไปเข้าห้องน้ำภายในสถานีขนส่งหมอชิต เด็กทั้งสองบอกว่ามีคนเดินตาม ทำให้มีอาการสะลึม
สะลือ ทั้งสองสามารถเดินต่อไปได้สักครู่ รู้สึกว่ามีคนเดินจูงมือพาไปนั่งรถยนต์คันหนึ่ง จากนั้นก็หมดสติไป เมื่อฟื้น
ตื่นขึ้นอีกที ทั้งสองคนได้อยู่บนเรือประมงที่ออกจากท่าเรือแล้ว นอกจากเด็กทั้งสองแล้ว ยังมีชายอีก 2 คน
มาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกลักพาตัวไปยังเรือประมงในลักษณะเดียวกัน ผูค้ วบคุมเรือประมงบอกกับนายซี
ว่านายหน้าจากมหาชัย (จังหวัดสมุทรสาคร) พามาขายในราคาคนละ 10,000 บาท ผู้เสียหายทั้งสี่คนนี้ต้องทำงาน
บนเรือประมงลำดังกล่าวเป็นเวลา 7 เดือนในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย ต้องทำงานใช้หนี้ค่าหัวจนหมดก่อนที่เรือ
จะกลับสู่ประเทศไทย เมื่อขึ้นฝั่ง ผู้ควบคุมเรือให้เงินเด็กกลับบ้านคนละ 3,000 บาท

37

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้ให้การช่วยเหลืออดีตเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 3 ราย
ที่โดนมอมยาและลักพาตัวจากจังหวัดสมุทรปราการ เมื่อปี พ.ศ. 2550

38

ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

39

เมื่อเด็กทั้งสองมิได้ไปทำงานที่บริเวณก่อสร้าง ผู้ปกครองจึงติดต่อศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ เด็กทั้งสองหายไปโดยไม่มี
ร่องรอย เวลาผ่านไป 7 เดือน เด็กจึงกลับบ้าน แม่ของนายซี จึงแจ้งให้มูลนิธิกระจกเงาทราบ ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาไป
สัมภาษณ์เด็กทั้งสองเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 ที่บ้านของเด็ก
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รูปแบบการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงไทย: ข้อค้นพบจากการศึกษา

ทำงานใช้หนี้
มีร้านคาราโอเกะหลายร้านในหรือใกล้กับบริเวณท่าเรือจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาครและสงขลาเป็นพื้นที่
พบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายล่อลวงแรงงาน40 ในจำนวนผู้เสียหายทั้งหมด 83 รายในรายงานที่คณะผู้ศึกษารวบรวม
มี 6 รายที่ต้องไปทำงานบนเรือประมงเนื่องจากไม่สามารถจ่ายเงินค่าบริการที่มีราคาสูงเกินจริงเมื่อขอเรียก
เก็บเงินในขณะที่ยังเมามายและเมื่อฟื้นขึ้นมาก็อยู่บนเรือประมงแล้ว ผู้เสียหายเหล่านี้ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่เคยทำงาน
บนเรือประมงมาก่อน ยังมีกลุ่มแรงงานประมงที่เคยทำงานบนเรือประมงมาก่อนแล้ว เมื่อเข้าเทียบฝั่ง แรงงาน
มักจะเข้าไปใช้งานบริการในร้านคาราโอเกะ (โดยการชักชวนของหญิงบริการ) ในขณะที่รอขายปลาที่จับได้และ
รอรับเงินค่าจ้าง จะมีนายหน้าชักชวนให้ดื่มกิน บางครั้งติดต่อกันสองสามวัน เมื่อคิดเงินค่าใช้จ่าย ก็พบว่าแพงเกิน
จริงหลายเท่าตัว ผู้เสียหายบางคนบอกว่าในตอนนั้นก็รู้เหมือนกันว่าตนได้ใช้บริการและต้องการจะจ่ายเงิน
แม้ว่าจะสงสัยว่าตนกำลังถูกโกง ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรหรือเกิดความละอายใจ โดยเฉพาะครอบครัวของตนก็ไม่มีใคร
สามารถช่วยเหลือได้ จึงคิดว่าตนไม่มที างเลือกอืน่ นอกจากยอมใช้ “หนี”้ โดยยอมไปทำงานบนเรือ ชายอายุกลางคน
รายหนึ่งบอกว่าค่าใช้จ่ายที่ทางร้านเรียกเก็บมากถึง 15,000 บาท (เรือประมงที่ตนถูกส่งไปทำงาน ออกไปจับปลา
นานถึง 5 ปี ตัวเขาเองถูกขายต่อๆ ไปถึง 4 ครั้ง)41 คนที่กินหรือดื่มเพียงอย่างเดียวมักถูกเรียกเก็บเงินไม่เกิน 1,500
บาท ส่วนผู้ที่ใช้บริการทางเพศย่อมต้องถูกเรียกเก็บเงินมากกว่านั้น
ร้านคาราโอเกะที่มีพฤติกรรมหลอกลวงแรงงานเช่นนี้เรียกว่า “ร้านค่าหัว”42 ส่วนใหญ่มักทำเป็นร้านชั่วคราวทำ
เป็นเพิง เปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ คาราโอเกะบางร้านส่งพนักงานสาวๆ ไปเรียกแรงงานให้มาใช้บริการที่ร้าน
เมื่อเรือประมงเข้าเทียบท่า

ลักลอบนำแรงงานเข้าเมือง – แรงงาน “เช่า”
แรงงานชายชาวพม่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ดิ้นรนหางานทำในไทยล้วนมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกส่งไปทำงานบนเรือ
ประมง บางราย “เต็มใจ” ที่จะไปด้วยคิดว่าคงออกทะเลเที่ยวละสองสามสัปดาห์เป็นอย่างมากและจะได้เงิน
เมื่อกลับถึงฝั่ง เช่น แรงงานข้ามชาติรายหนึ่งเล่าให้นักวิจัยขององค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ว่ามีวัยรุ่นชายรายหนึ่งไป
ที่ท่าเรือจังหวัดระนองเพื่อทำงานบนเรือประมงในช่วงโรงเรียนปิดเทอมเพื่อหาเงินเป็นค่าเล่าเรียน (ที่น่าเศร้าใจ
คือ เด็กคนนี้ถูกตำรวจไทยสองคนเรียก เมื่อตอบเป็นภาษาไทยไม่ได้ ก็ถูกทุบตีทำร้ายจนเสียชีวิต)43
แรงงานข้ามชาติสว่ นใหญ่เดินทางจากประเทศของตนโดยคิดว่าจะถูกพาไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้าง
หรืองานเกษตรตามบริเวณชายแดน แต่กลับถูกส่งไปเรือประมง ชายชนกลุ่มน้อยผู้หนึ่งจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว บอกกับนักวิจัยขององค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ ว่าเมื่อปีพ.ศ. 2550 มีนายหน้าแรงงาน
รายหนึ่งติดต่อให้ตนไปทำงานเกษตรในไทย เมื่อตนตอบตกลง กลับถูกส่งไปเรือประมงที่ออกหาปลาในอ่าวไทย
ชายผู้นี้ไม่เคยออกทะเลมาก่อน ว่ายน้ำก็ไม่เป็น แต่สองสามเดือนต่อมา ก็สามารถหลบหนีออกมาได้ในที่สุด44
40
41

42

43
44

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ที่ทำงานกับลูกเรือประมงและหญิงขายบริการในร้านคาราโอเกะ
จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายเมื่อเดือนตุลาคม 2552 ครั้งแรกที่บ้านของผู้เสียหายที่จังหวัดสกลนครและต่อมาเมื่อผู้เสียหายถูกนำตัวมาที่
กรุงเทพฯ เพื่อสอบปากคำและให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ร้านค่าหัว เป็นวาทกรรมที่องค์กรภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนใช้เรียกร้านคาราโอเกะที่มีการล่อลวงแรงงาน โดยส่วนใหญ่ร้านเหล่านี้
มีรายได้หลักในการขายแรงงานให้กับเรือประมง
HRW. 2010. From the tiger to the crocodile: Abuse of migrant workers in Thailand. Human Rights Watch, หน้า 46
อ้างแล้ว ดู HRW.2010. หน้า 65
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แรงงานบางรายจะมีคนพาไปต่อ หลังจากเข้าไทยแล้ว บางคนถูกกักบริเวณให้อยูแ่ ต่ในโรงงานทีท่ ำประมงต่อเนือ่ ง
ต้องทำงานในสภาพทีถ่ กู เอาเปรียบทุกอย่าง จนกลายเป็นแรงงาน “เจ้าปัญหา” (ทีป่ ระท้วงการปฏิบตั ทิ ไี่ ม่เป็นธรรม)
และถูก “ขายต่อ” ไปให้กับเรือประมง45
เนือ่ งจากผูท้ ำการศึกษาของมูลนิธกิ ระจกเงามุง่ เน้นเฉพาะกรณีทมี่ ลู นิธกิ ระจกเงาได้รบั รายงานสำหรับการศึกษาวิจยั
ครั้งนี้เท่านั้น จึงมีข้อมูลไม่มากนักเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติ ข้อมูลที่รู้ก็มีแต่เฉพาะแรงงานเพศชาย
จากประเทศพม่าเท่านัน้ อย่างไรก็ดี นักวิจยั ขององค์การฮิวแมนไรท์วอทช์คนหนึง่ ทีก่ ำลังศึกษาสถานการณ์แรงงาน
บนเรือประมงได้พบชายชาวกัมพูชาหลายคนที่มีผู้ไปติดต่อเป็นแรงงานจากหมู่บ้านของตน โดยสัญญาว่าจะให้ไป
ทำงานก่อสร้างเมื่อไปถึงเมืองไทย ครั้นเมื่อเดินทางมาถึง กลับถูกพาไปยังท่าเรือประมงทันที46
นายหน้าที่ดูแล (ควบคุม) แรงงานข้ามชาติเหล่านี้มักเป็นคนจากประเทศเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจรายหนึ่งบอก
ผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาว่ารู้จักนายหน้าค่าหัวที่เป็นคนไทยมากกว่าหนึ่งคน ที่ในอดีตเคยจัดหาแรงงาน
ไทยส่งให้กับเรือประมงแต่บัดนี้เปลี่ยนไปหาแรงงานข้ามชาติแทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 หลังจากมีกรณีผู้เสียหายคน
ไทยสามารถหลบหนีจากเรือและไปแจ้งความกับตำรวจถึงการถูกล่อลวง
กรณีนายหน้าที่ท่าเรือประมงแสมสาร จังหวัดชลบุรี นายหน้าแต่ละคนอาจมีแรงงานในสังกัด 5-20 คนและส่ง
แรงงานไปทำงานเรือประมงตามที่ต้องการ เมื่อเรือประมงที่ทำประมงเฉพาะในอ่าวไทยกลับถึงฝั่งทุก 15-60 วัน
นายหน้าจะไปรอรับแรงงานของตนที่ท่าเรือและนำไปกักขังไว้ในห้องพักที่เช่าไว้ แรงงานเหล่านี้จะถูกส่งกลับไป
ทำงานที่เรือประมงเดิมหรือเรือประมงลำใหม่ก็ได้ ส่วนเรือประมงที่ออกจากน่านน้ำไทยนั้น ผู้เสียหายที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ (ซึ่งก็ไม่ต่างกับแรงงานไทย) จะต้องอยู่บนเรือลำนี้เป็นเวลานานหรือไม่ก็ถูกส่งต่อจากเรือประมงลำหนึ่ง
ไปอีกลำหนึ่ง
ไม่ว่าเรือประมงจะกลับถึงฝั่งแล้วหรือรอจะออกทะเลก็ตาม ตัวแรงงานจะถูกกักบริเวณให้อยู่ในห้องที่เช่าไว้ ห้องละ
สองถึงห้าคน นายหน้าจะล็อกประตูจากภายนอกเพื่อป้องกันการหลบหนี แรงงานอาจต้องทำงานอย่างน้อย 6-12
เดือนก่อนจะปลดหนี้ค่าหัวและ “เป็นไท” แล้ว จึงจะได้รับค่าจ้างจำนวนหนึ่งซึ่งน้อยมาก แรงงานประเภทนี้จึง
เปรียบเสมือนคนอนาถาแทบไม่มีเงินติดตัว จึงต้องออกทะเลทำงาน เนื่องจากไม่รู้ว่าจะทำอะไรอย่างอื่น
อย่างไรก็ตาม แรงงานหลายคนถูกขายทอดต่อและไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างเลย
ดูเหมือนว่าการ “เช่า” แรงงานสำหรับงานประมงช่วงสั้นๆ เป็นเรื่องปกติวิสัยมาก โดยนายหน้าผู้ควบคุมแรงงาน
จะเป็นผู้รับเงินค่าจ้างของแรงงานแทน ส่วนแรงงานจะได้รับค่าจ้างหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตัวนายหน้า
คนเดียว แรงงานข้ามชาติต้องทำงานใช้หนี้ที่เกิดจากค่าใช้จ่ายการเดินทางมาทำงานในไทยตกประมาณคนละ
15,000-30,000 บาท47 ไม่ว่าแรงงานจะสมัครใจใช้บริการนั้นๆ หรือไม่ก็ตาม หรือแรงงานอาจต้องใช้หนี้ที่นายหน้า
ออกเงินซื้อตัวมา
45

ข้อมูลจากเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งมีส่วนร่วมในการบุกค้นโรงงานและสัมภาษณ์ผู้เสียหาย

46

สัมภาษณ์ Phil Robertson รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชีย องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ ในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2553

47

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้เสียหาย 51 รายจากประเทศพม่า
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แรงงานเกือบ 200 คนทีพ่ บเมือ่ เจ้าหน้าทีเ่ ข้าบุกค้นในจังหวัดตรังเมือ่ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ล้วนเป็นแรงงานที่
“เช่า” ให้ทำงานจับปลาในน่านน้ำไทยช่วงสั้นๆ แต่มีชาย 51 คนเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ในจำนวน
นี้มี 2 คนออกไปจับปลาในประเทศอินโดนีเซียหนึ่งปีและเพิ่งจะเดินทางกลับ ที่ต้องกลับก็เพราะต้องซ่อมแซมเรือ
ประมง และกำลังรอส่งตัวกลับไปขึน้ เรือ เป็นครัง้ แรกทีต่ นได้ออกทะเลจับปลาและเป็นครัง้ แรกทีม่ โี อกาสขึน้ ฝัง่ ด้วย
แรงงานบางคนก็ไม่เคยออกไปไหนเลยเพราะเพิง่ เดินทางมาถึงจากพม่ามาไทยโดยใช้เส้นทางแม่สอดและด่านเจดีย์
สามองค์และไปแวะพักที่บ้านหลังหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร
กรณีนี้แรงงานเกือบ 200 คนนี้กลายเป็นเรื่องขึ้นมาหลังจากมีชายคนหนึ่งจากพม่าได้หลบหนีออกจากบ้านและ
ติดต่อเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานจึงประสานกับตำรวจ
และหน่วยงานอื่นรวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าบุกค้นบ้านดังกล่าว พบแรงงานที่เหลือ หลังจากตรวจ
เอกสารแล้ว พบว่า 51 คนเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยมีนายหน้าเป็นผู้บงการ ส่วนแรงงานคนอื่น บ้างก็
ทำงานใช้หนี้ค่าหัวให้นายจ้างจนหมดแล้วและอยู่ทำงานต่อและรอรับค่าจ้างแม้จะไม่มากก็ตาม เช่น แรงงาน
บางคนลงชื่อรับเงิน 4,000 บาท โดยนายหน้าเป็นคนเก็บเงินไว้เองแต่อาจให้เงินแรงงานประมาณ 100-400 บาท
เท่านั้น แรงงานบางคนทำงานจนครบ 2 ปีและเริ่มจะได้รับค่าจ้างจริงๆ ก็มี จากผู้เสียหายจำนวน 51 คนนี้
บางคนเริ่มงานแล้วเดือนเดียวก็มี สามเดือนก็มี แต่ก็ยังไม่มีใครได้รับเงิน มี 15 คนที่เป็นแรงงานข้ามชาติขึ้น
ทะเบียนอย่างถูกต้อง
เจ้าหน้าทีต่ ำรวจจับกุมเจ้าของบ้านซึง่ เป็นชายไทยและนายหน้าซึง่ เป็นชาวพม่า คดีนเี้ ข้าสูก่ ระบวนการอย่างรวดเร็ว
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ชายไทยทีถ่ กู จับต้องโทษปรับเป็นเงินเพียง 20,000 บาทในฐานะให้ทพี่ กั พิงแก่แรงงาน
ข้ามชาติเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ส่วนนายหน้าถูกตัดสินลงโทษฐานค้ามนุษย์ให้จำคุกสี่ปี ส่วนเจ้าของเรือที่จะ
ส่งแรงงานพม่าไปทำงานนัน้ มีรายงานว่าเป็นบริษทั แบบครอบครัวทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้กบั กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์
นาวี ทำธุรกิจจัดหาน้ำแข็ง เชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงท่าเรือประมง และยังขึ้นทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ทำธุรกิจ
แปรรูปน้ำปลาผง และยังมีรายงานว่าได้ทำเรื่องไปยังกระทรวงแรงงานเพื่อขออนุญาตจ้างแรงงานข้ามชาติอีกกว่า
600 คน48
นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2552 คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงายังได้เห็นจดหมายร้องเรียนที่ส่งไปถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดสงขลา ลงนามโดยชาวบ้านคนไทยประมาณ 50 คนจากชุมชนประมงเล็กๆ ซึ่งทนไม่ได้กับวิธีที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาและชาวพม่าที่ถูกจับกุมเมื่อไม่สามารถแสดงเอกสารเข้า
เมืองหลังจากที่ไปทำงานบนเรือประมง ตำรวจบอกกับแรงงานเหล่านี้ว่าถ้านายจ้างไม่มาประกันตัว ก็จะส่งไปขาย
ให้กับเรือประมงลำอื่น เรื่องนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วชุมชนที่มีข้อมูลถึงกันหมด ชาวบ้านจึงไม่ยอม

48

อุษา พิชัย. 24 พฤศจิกายน 2552. ในคอลัมน์ “Thai officials rescue Burmese workers”. Mizzima News, พบที่เว็บไซต์http://www.
reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/SNAA-7Y7784?OpenDocument
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3.2 พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวงจากเครือข่ายนายหน้าค่าหัว
คนที่เดินทางจากบ้านเพื่อหางานทำในเมืองหลวงหรือจังหวัดที่เศรษฐกิจดีนั้น ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะไปหางานที่ไหนที่
ปลอดภัย ผูเ้ สียหายหลายคนทีค่ ณะผูท้ ำการศึกษาได้สมั ภาษณ์ไม่รกู้ รมจัดหางานมีบทบาทหน้าทีอ่ ะไร หรือ ไม่เคย
พบเห็นคำเตือนที่หน่วยงานของรัฐติดประกาศไว้ตามสถานีขนส่งและสถานีรถไฟ

กรุงเทพมหานคร
สนามหลวง: เป็นพื้นที่สาธารณะรูปวงกลมรี มีพื้นที่กว้างขวาง ตั้งอยู่ตรงข้ามพระบรมมหาราชวัง เป็นสถานที่จัด
งานเอนกประสงค์และเป็นที่พ่อค้าแม่ค้านำสินค้ามาวางขาย มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้อมอยู่รายรอบ จึงเป็นที่พักพิง
ของผู้เดินทางและผู้ไม่มีที่พักอาศัยใช้เป็นที่หลับนอนค้างคืนตามพื้นหญ้า ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการต่อรถ
ประจำทางและรถบริการมากมายหลายต่อหลายสาย ตำรวจทราบว่ามีแก๊ง/ขบวนการล่อลวงแรงงานประมงบริเวณ
สนามหลวงอยู่ 3 กลุ่ม49
ในจำนวนผู้เสียหาย 83 คนในรายงานการศึกษานี้ มี 9 คนบอกว่าถูกนำตัวไปจากสนามหลวง จากการชักชวน
ไปทำงานหรือกินอาหารที่มีสารออกฤทธิ์ต่อประสาทเจือปน เมื่อกินแล้ว ก็หมดสติ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าตำรวจท้องที่
(ส.น.ชนะสงคราม) มีการบันทึกคดีล่อลวงแรงงานประมงเลย
พื้นที่ก่อเหตุที่ผู้เสียหายหลายคนพูดตรงกัน ได้แก่ บริเวณสวนหย่อมแม่พระธรณีบีบมวยผม บริเวณริมคลองหลอด
(ทั้งสองที่นี้อยู่ทางฝั่งตะวันออก) และหลังศาลฎีกา และบริเวณรอบสนามหลวง
สถานีขนส่งหมอชิต: บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออกเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่มีขบวนการค้ามนุษย์แฝงอยู่
ตำรวจก็รวู้ า่ มีแก๊ง/ขบวนการล่อลวงชายไทยไปเป็นแรงงานประมงปฏิบตั กิ ารอยูใ่ นบริเวณนัน้ 50 อาคารรอบนอกจะมี
เคาน์เตอร์ขายตั๋วโดยสารและตัวแทนบริษัทรถทัวร์ต่างๆ ที่ให้พนักงานเดินเร่หาผู้โดยสาร นายหน้า (และพวก
มิจฉาชีพ) จึงสวมลอยเป็นพนักงานขายตั๋วได้อย่างกลมกลืนแม้จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่
ตำรวจประจำการณ์อยู่ ตลอดจนมีกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ด้วยก็ตาม มิจฉาชีพกลุ่มนี้จะเลือกผู้เสียหายที่เพิ่งจะเดิน
ทางมาถึงหรือกำลังจะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ต่างจังหวัด ผู้เสียหายเล่าว่า มิจฉาชีพจะเข้าไปถามคนที่จะเดินทาง
กลับว่ามีเงินหรือข้าวของกลับบ้านหรือเปล่า ถ้าตอบว่าไม่มี ก็จะเสนอว่ามีงานรายได้ดี ทำงานเพียง 1-2 เดือนก็
อาจจะมีเงินกลับบ้านก้อนใหญ่ ซึง่ ผูเ้ สียหายทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่หลายรายหลงเชือ่ เนือ่ งจากรูส้ กึ ว่ามาทำงานทีก่ รุงเทพฯ
ควรมีเงินทองกลับบ้าน จึงถูกล่อลวงในที่สุด
ส่วนบริเวณนอกอาคารขาเข้า จะมีรถแท็กซี่ที่เป็นพวกแก๊งมิจฉาชีพ/นายหน้ายืนรอเหยื่อที่เดินทางเข้ามาหางานใน
กรุงเทพฯ บริเวณนี้ไม่มีตำรวจประจำการณ์อยู่ มีแต่พนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชนที่รับสัมปทานดู
แลการจัดการรถแท็กซี่เท่านั้น
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ข้อมูลเอกสารลับรายงานขบวนการหลอกคนลงเรือ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี พ.ศ. 2551
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ข้อมูลจากรายงานของกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (ปดส) บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต
มีขบวนการล่อลวงแรงงานลงเรือประมง ประมาณ 2 กลุ่มใหญ่ๆ
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รูปแบบการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงไทย: ข้อค้นพบจากการศึกษา

หัวลำโพง: สถานีรถไฟหัวลำโพงตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ เป็นศูนย์รวมของการคมนาคมที่มีประชาชนสัญจรผ่านไป
มาเป็นจำนวนมาก ประชาชนจากต่างจังหวัดนิยมเดินทางโดยรถไฟมากกว่ารถโดยสารประจำทาง นอกบริเวณ
อาคารห้องโถงเป็นพื้นที่เปิดซึ่งมีประชาชนใช้อาศัยพักและหลับนอน ห้องโถงอาคารผู้โดยสารจะปิดเวลา 22.30 น.
คนที่รอการเดินทางในช่วงเช้ามืดหรือไม่มีที่จะไป ก็จะถูกกันให้ออกไปข้างนอก ในช่วงกลางคืนนี้เอง จะมีนายหน้า
และพวกมิจฉาชีพออกมาหาเหยื่อ
จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี ระบุว่าสถานี
หัวลำโพงเป็นจุดที่ผู้ค้ามนุษย์ชอบมาหาเหยื่อมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตำรวจท้องที่ทราบดีว่ามีแก๊ง/ขบวนการค้ามนุษย์
ปฏิบัติงานล่อลวงแรงงานประมงที่นี่ แต่เจ้าหน้าที่กองบังคับการตำรวจรถไฟ51 ให้ข้อสังเกตว่าเคยมีการกวาดล้าง
ครั้งใหญ่เมื่อสองสามปีก่อน ยืนยันว่าขบวนการค้ามนุษย์ลักษณะดังกล่าวได้หมดไปจากหัวลำโพงตั้งแต่นั้นแล้ว
อย่างไรก็ดี ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงาได้ให้การช่วยเหลือเด็กชายอายุ 14 ปี52 ที่ถูก
นายหน้าล่อลวงจากหัวลำโพงเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2551 และถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง โชคดีที่
เด็กหนีออกมาได้โดยกระโดดลงน้ำขณะทีเ่ รือกำลังออกทะเลและได้รบั การช่วยเหลือเมือ่ เวลาผ่านไปสองสามชัว่ โมง
วงเวียนใหญ่53: อยู่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางตะวันตกเพียงสองสามกิโลเมตร วงเวียนใหญ่เป็นที่ตั้งของ
พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งตระหง่านตรงกลางวงเวียนที่มีรถวิ่งอยู่โดยรอบ พื้นที่นี้เป็น
ศูนย์กลางการคมนาคมรถประจำทางและมีสถานีรถไฟไปจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งสองฝั่งของสถานีรถไฟ มีแผงขาย
สินค้าหลากหลายชนิดเรียงราย บริเวณด้านนอกสถานีรถไฟ จะมีรถยนต์สามล้อรับจ้างและจักรยานยนต์รับจ้าง
จอดรอรับผู้โดยสาร ใกล้ๆ มีสวนหย่อมซึ่งเป็นจุดที่พักคนเดินทาง คนไร้ที่อยู่อาศัยและประชาชนทั่วไปที่ต้องการ
นั่งพักผ่อน ช่วงกลางคืน จะมีคนมานอนพักตรงบริเวณดังกล่าว พื้นที่นี้จะมีคนเดินเข้าออกตลอดเวลา
รอบบริเวณวงเวียนใหญ่ มีบริษัทจัดหางานสำหรับผู้ต้องการไปทำงานต่างประเทศและในประเทศหลายแห่ง
ดังทีไ่ ด้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น คณะผูท้ ำการศึกษาของมูลนิธกิ ระจกเงาระบุวา่ มีบริษทั จัดหางาน 5 แห่งทีเ่ น้นล่อลวง
คนหางานที่ไม่เฉลียวใจให้ไปเป็นแรงงานบนเรือประมง บริษัทจัดหางาน/นายหน้า 4 แห่งตั้งอยู่ใกล้สี่แยกบ้านแขก
ส่วนบริษัทที่ห้าตั้งอยู่บริเวณวงเวียนใหญ่ ในช่วงคณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาเข้าไปสืบหาข้อมูล มีนาย
หน้าจากหนึ่งในห้าบริษัทนั่งอยู่บนทางเท้าร้องบอกคนที่เดินผ่านไปมาว่า “น้อง อยากได้งานทำไหม มานี่เลย”
ดูเหมือนว่าตำรวจท้องที่ (บริเวณนี้มีสถานีตำรวจ 4 แห่ง) ไม่เคยมีรายงานหรือรู้เรื่องการค้ามนุษย์หรือการล่อลวง
แรงงานประมงเลย เมื่อผู้ทำการศึกษาคนหนึ่งไปสอบถามกรมจัดหางานว่าบริษัทจัดหางานทั้ง 5 แห่งนี้ไปขึ้น
ทะเบียนกับกรมการจัดหางานหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ได้ขึ้นทะเบียน และยังได้รับการบอกเล่าว่าหากไม่มีใคร
ทำเรื่องร้องเรียน ก็ไม่มีการดำเนินการใดๆ
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สัมภาษณ์ผู้บังคับการตำรวจรถไฟ เมื่อเดือนมิถุนายน 2551
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เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2551 มูลนิธกิ ระจกเงาประสานงานกับกองบังคับการตำรวจน้ำเข้าไปช่วยเหลือเด็กชายอายุ 14 ปีชาวจังหวัดบุรรี มั ย์
คนหนึ่งที่ถูกล่อลวงให้ไปทำงานบนเรือประมง แต่ก็หลบหนีมาได้ ขณะที่เรือกำลังออกปากอ่าวไทย โดยเด็กชายคนดังกล่าว ให้การว่าถูก
ล่อลวงและพามาจากบริเวณสถานีรถไฟหัวลำโพงเพื่อบังคับให้ทำงานบนเรือประมง
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายโดยเจ้าหน้าที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

สวนสาธารณะรมณีนาถ: หรือสวนพิพิธภัณฑ์เรือนจำ ตั้งอยู่ในบริเวณตรงข้ามกับศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ลักษณะของสวนสาธารณะดังกล่าวเป็นที่พักผ่อนของคนทั่วไป คนเร่ร่อน และคนไร้ที่อยู่อาศัย ในช่วงเวลากลางวัน
มีคนมาใช้บริการไม่มากนัก จึงทำให้ค่อนข้างเงียบสงบ
มีชายอายุ 20-39 ปี ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานีตำรวจน้ำสงขลาเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 บอกกับ
คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาว่า ถูกล่อลวงจากบริเวณสวนสาธารณะแห่งนี้โดยนายหน้าคนเดียวกัน
แต่ต่างวาระกัน

บริเวณท่าเรือประมงที่เสี่ยงต่อการถูกล่อลวง
“นายบี (B) กับพี่ชายไปหางานทำ54 ที่ตำบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาครเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2545 ทั้งสองคน
ก็เหมือนกับคนอีสานอื่นๆ คือ รู้ว่าโอกาสหางานตามท่าเรือประมงมีมาก เหมือนกับคนทั่วไปที่ไปมหาชัยด้วยความ
หวังว่าจะได้งานโดยไม่ต้องมีเงินติดตัวมากนัก สองสามวันแรกไปที่สวนสาธารณะหลังศาลหลักเมืองท้ายถนน
ใกล้กับตลาดขายอาหารราคาถูก ระหว่างที่นั่งพักในสวน มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาคุยว่ามีงานให้ทำบนเรือประมง
บอกว่าเป็นงานสบาย รายได้ดี ไม่เหนื่อยอะไรมาก นายบีกับพี่ชายคิดว่าน่าสนใจ นายหน้าดังกล่าวจึงพานั่งซ้อน
ท้ายรถจักรยานยนต์ไปพบเจ้าของเรือ แล้วบอกว่าจะพาไปลงเรือที่จังหวัดสงขลา นายบีและพี่ชายขอกลับไปเก็บ
เสื้อผ้าที่ห้องเช่าก่อน แต่เจ้าของเรือบอกว่าไม่ต้องก็ได้ จะพาไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เลย ในเย็นวันเดียวกันนายหน้า
คนดังกล่าวได้พานายบีและพี่ชาย พร้อมกับแรงงานอีก 6 คน (โดยแต่ละคนถูกชักชวนในลักษณะเดียวกัน)
เดินทางโดยรถกระบะไปยังท่าเรือ จังหวัดสงขลา เมื่อมาถึง นายบีกับพี่ชายถูกจับแยกกันลงเรือ นายบีกับแรงงาน
อีกสี่คนลงเรือลำเดียวกัน ส่วนพี่ชายกับแรงงานคนอื่นอีกสองคนไปลงเรืออีกลำหนึ่งแยกกันไป เมื่อเรือออก
ทะเลแล้ว ผูค้ วบคุมเรือบอกกับนายบีวา่ ตัวเขาและพีช่ ายถูกนายหน้าขายให้กบั เรือประมงราคา 6,000 บาท และต้อง
ทำงานใช้ “หนี้” จนกว่าจะครบ 1 ปี ถึงจะขึ้นฝั่งได้
ระหว่างอยู่บนเรือนายบีถูกบังคับใช้ให้ทำงานหนัก และถูกทำร้ายทุบตีจากหัวหน้าคนงาน นายบี อยู่บนเรือประมง
เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยไม่เคยได้ขึ้นฝั่ง ในช่วงสามปีนี้ถูกขายต่อไปยังเรือประมงลำอื่นอีก 5 ลำ ทำงานบนเรือได้
3 ปี ก็ได้รับการปล่อยตัวเป็นอิสระ แต่ไม่ได้เงินค่าจ้างเลย ส่วนพี่ชาย เดินทางกลับหลังนายบีประมาณ 1 ปี
โดยหนีแอบซ่อนตัวบนเรือประมงลำอื่นเพื่อขึ้นฝั่งที่ท่าเรือจังหวัดสงขลา พี่ชายนายบีก็ไม่ได้รับเงินค่าจ้างเช่นกัน
จากรายงานของผู้เสียหาย สถานที่มีการล่อลวงแรงงานมากที่สุดในจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่55
• สวนสาธารณะและศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
• ตลาดมหาชัยและห้างสรรพสินค้าน้ำพุ
• สถานบันเทิงตลอดแนวทางรถไฟแถบคลองครุ มหาชัยวิลลา และประมาณ 1 กิโลเมตรจากใจกลางเมือง
• บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาชัย ตลาดกุ้ง และท่ารถโดยสารสวนสน
• บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร
54

ครอบครัวของสองพี่น้องไปแจ้งคนหายกับศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์เมื่อทั้งสองคนหายตัวไปในปี 2545 นายบีรายงาน
เหตุการณ์ทั้งหมดให้ศูนย์ฯ เมื่อกลับบ้านแล้ว
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ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมูลนิธิกระจกเงา
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จังหวัดสงขลามีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ มีเรือประมงจากจังหวัดต่างๆ เป็นจำนวนมากที่มาเทียบท่าที่สงขลา
ในรายงานการล่อลวงแรงงานประมงและการบังคับใช้แรงงานประมง ได้พูดถึงพื้นที่เสี่ยงต่อการล่อลวงไว้ดังนี56้
• สถานีรถไฟหาดใหญ่
• ร้านคาราโอเกะริมสะพานปลา ถนนนครนอก ยาวตลอดชายฝั่งทะเลสาบสงขลา อำเภอเมือง

3.3 ประวัติความเป็นมาของผู้เสียหายที่ถูกล่อลวง
ในจำนวนผู้เสียหาย 83 รายที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์และศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์
ได้รบั รายงานนัน้ เป็นเพศชายและเป็นคนไทยทัง้ หมด อายุระหว่าง 14-55 ปี ส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคเหนือ หลายคนเพิง่ เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เป็นครัง้ แรก (หรือเข้ามาอยูเ่ พียงไม่กวี่ นั ) ส่วนใหญ่มาเพือ่ หางานทำ
บางคนกำลังจะเดินทางกลับบ้าน บางคนนัง่ ในบริเวณสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟนานนับชัว่ โมงเพราะไม่รวู้ า่ จะไปไหน
ผู้เสียหายส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาหรือมีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาเท่านั้น57 งานที่หาเป็นแรงงานไร้ฝีมือ
ผู้เสียหายมักมีฐานะยากจนและต้องการหาเงินจุนเจือครอบครัว พร้อมที่จะเสี่ยงและพร้อมที่จะรับข้อเสนอจาก
นายหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้รับการบอกเล่าว่า “รายได้ดี” และสัญญาอื่นๆ เช่น งานสบาย ผู้เสียหายต่างเชื่อ
ว่าโชคเข้าข้างตนแล้ว
โอกาสเดียวที่เรือประมงขนาดใหญ่ออกทะเลนานกว่าหนึ่งปีจะกลับเข้าฝั่งนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อต้องไปต่อ
สัมปทานเรือ เติมเชื้อเพลิง หรือซ่อมเรือ โดยเฉพาะการซ่อมเรือนั้น โอกาสที่จะเกิดมีน้อยมาก ถ้าทะเลมีคลื่นลมแรง
เรือประมงจะพยายามแล่นชิดฝั่ง โอกาสนี้แหละที่ผู้เสียหายหลายคนยอมเสี่ยงชีวิตกระโดดลงน้ำหลบหนี
จากกรณีทั้ง 83 รายที่ทำการศึกษานั้น มี 28 รายที่คณะผู้ทำการศึกษาพบว่าน่าสนใจเป็นพิเศษหลังจากทำการ
ศึกษาเบือ้ งต้น ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้แจ้งคณะผูท้ ำการศึกษาว่าชายสีค่ น
ที่หนีจากเรือประมงขณะแล่นในน่านน้ำประเทศมาเลเซียนั้นได้ถูกเนรเทศกลับประเทศแล้ว คณะผู้ทำการศึกษา
จึงได้เดินทางไปยังชายแดนภาคใต้ไปที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีรายงานว่าชาย
ทั้งสี่โดยสารเครื่องบินจากเมืองกูชิง โดยหนึ่งในสี่คนนี้ถูกกักขังเป็นเวลา 5 เดือนฐานหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะผู้ทำการศึกษาไปพบกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ทำการคัดกรองผู้เข้าข่ายที่ต้อง
ถูกเนรเทศที่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ก็พบว่ามีชายอีก 28 รายหนีจากเรือประมงเพื่อมาขอความช่วยเหลือกับ
ทางการมาเลเชีย
บางรายเกีย่ วข้องกับกรณีทคี่ รอบครัวได้มาแจ้งความคนหายไว้กบั มูลนิธกิ ระจกเงา เจ้าหน้าทีส่ ถานทูตไทยให้ความ
เห็นแก่คณะผูท้ ำการศึกษาว่าทางสถานทูตต้องพิจารณากรณีคนงานไทยเข้าประเทศมาเลเซียโดยไม่มเี อกสารรับรอง
เป็นจำนวนมาก จึงไม่สามารถตรวจคัดแยกประเภทของงานทีม่ าทำได้ (ต่อมาภายหลัง คณะผูท้ ำการศึกษาทราบว่า

56

เอกสารผู้เข้ารับบริการ ณ ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และ จากสถานีตำรวจน้ำสงขลาและข้อมูลจากตำรวจน้ำสงขลา

57

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายกว่า 30 รายโดยมูลนิธิกระจกเงา
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ยังมีผู้หลบหนีจากเรือประมงกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเคยถูกตำรวจกักขังในประเทศมาเลเซียและถูกส่งตัวกลับ
ประเทศช่วงปลายปี พ.ศ. 2552 แต่เนื่องจากไม่ได้รับแจ้งข้อมูลในเรื่องนี้ในตอนนั้น จึงไม่มีรายละเอียดในเรื่องนี้)
ภาคผนวก 1 เป็นตารางแจงข้อมูลกรณีคนไทย 83 คนที่ทางมูลนิธิกระจกเงาได้รับรายงาน สรุปได้ดังนี้:
• 15 คนมีอายุไม่เกิน 18 ปี
• 29 คนมีอายุระหว่าง 19–29 ปี
• 27 คนมีอายุระหว่าง 30–39 ปี
• 9 คนมีอายุระหว่าง 40–49 ปี
• 3 คนมีอายุมากกว่า 50 ปี
• 6 คนไม่เคยอยู่บนเรือประมง
• 47 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมงน้อยกว่า 1 ปี
• 8 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมง 1–2 ปี
• 4 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมง 2–3 ปี
• 2 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมง 3–4 ปี
• 1 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมง 4–5 ปี
• 3 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมงมากกว่า 5 ปี
• 1 คนถูกบังคับใช้งานบนเรือประมง 10 ปี
• 11 คนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำงานบนเรือประมง
• 15 คนถูกพามาจากสถานีขนส่งหมอชิต
• 15 คนถูกพามาจากสถานีรถไฟหัวลำโพง
• 9 คนถูกพามาจากสนามหลวง
• 3 คนถูกพามาจากสวนสาธารณะรมณีนาถ
• 1 คนถูกพามาจากหาดใหญ่
• 11 คนถูกพามาจากจังหวัดสมุทรสาครหรือจังหวัดสมุทรปราการ
• 29 คนไม่มีข้อมูลว่าถูกพามาหรือถูกล่อลวงจากที่ไหน
• 7 คนมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
• 58 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา
• 9 ไม่มีการศึกษา
• 9 คนไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับระดับการศึกษา
• 5 คนถูกวางยาหรือทำให้หมดสติก่อนถูกนำไปเรือประมง
• 6 คนเป็นหนี้ร้านคาราโอเกะ
ผู้เสียหายส่วนมากถูกพาไปที่:
• ท่าเรือประมง จังหวัดสมุทรปราการ
• ท่าเรือมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
• ท่าเรือประมง จังหวัดสงขลา
• ท่าเรือประมง จังหวัดปัตตานี
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ในบรรดาผู้เสียหาย 51 รายจากประเทศพม่า (ที่ถูกพิสูจน์ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เมื่อครั้งตำรวจบุกค้น
บ้านเมื่อเดือนพฤศิจกายน พ.ศ. 2552) หลายคนมาจากหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากแม่สอดหรือด่านเจดีย์สามองค์เพียง
ใช้เวลาเดินทางหนึ่งหรือสองวัน มีเพียง 15 คนที่ได้ขึ้นทะเบียนมีใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยได้
จากจำนวน 51 ราย:
• 22 รายมีอายุ 18–25 ปี
• 23 รายมีอายุ 36–40 ปี
• 6 รายมีอายุ 41–60 ปี
• 8 รายทำงานบนเรือประมงน้อยกว่า 3 เดือน (และได้รับค่าจ้างทั้งสิ้น 1,000 บาท)
• 19 รายทำงานบนเรือประมงระหว่าง 3-6 เดือน
• 7 รายทำงานบนเรือประมงระหว่าง 7-12 เดือน
• 2 รายทำงานบนเรือประมงมากกว่า 1 ปี
• 15 รายรอที่จะได้งานทำเป็นครั้งแรก
• 7 คนได้รับเงินค่าจ้างน้อยกว่า 1,000 บาท (ทำงานนานเท่าไรไม่ได้ระบุ)
• 7 คนได้รับเงินค่าจ้าง 1,000–2,000 บาท
• 6 คนได้รับเงินค่าจ้าง 2,000–4,000 บาท
• 30 คนไม่เคยได้รับเงินค่าจ้างเลย
• หนึ่งรายทำงานตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายนโดยได้รับเงินค่าจ้าง 200 บาท
• หนึ่งรายทำงานตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม ถึง 16 พฤศจิกายน 2552 โดยได้รับเงินค่าจ้าง 2,700 บาท
• หนึ่งรายทำงานตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม ถึง 23 พฤศจิกายน โดยได้รับเงินค่าจ้าง 800 บาท

3.4 การปฏิบัติต่อแรงงานบนเรือประมง
จากคำบอกเล่าต่างๆ อนุมานได้ว่าผู้เสียหายไม่ได้ตระหนักหรือรู้ว่าตนเองกำลังถูกล่อลวงจนกระทั่งไปอยู่บนเรือ
ประมงแล้ว ผูเ้ สียหายแทบจะไม่รเู้ ลยว่าตนอยูท่ ไี่ หน ผูค้ วบคุมเรือ (ไต้กง๋ ) เข้มงวดกับการทำงานบนเรือมาก แรงงาน
ส่วนมากต้องทำงานทั้งวันทุกวันโดยไม่มีวันหยุด พักผ่อนไม่เป็นเวลา
งานที่ ท ำก็ ป ฏิ บั ติ เ หมื อ นกั น ทุ ก วั น ทุ ก สั ป ดาห์ แรงงานจะกู้ ล ากอวนขึ้ น จากทะเลพร้ อ มทั้ ง ปลาและสั ต ว์ น้ ำ
คัดแยกปลา ปลาที่ไม่ต้องการ ก็โยนกลับทะเล และส่วนปลาที่เหลือจับใส่ในถังมีน้ำแข็งแช่ไว้ ถ้าอวนขาดก็ต้อง
ซ่อมอวนก่อนจะโยนอวนลงน้ำ งานนี้ใช้เวลาสองถึงสามชั่วโมง (หรือนานกว่านั้น ขึ้นอยู่กับชนิดของอวน) เสร็จแล้ว
ก็อาจนอนพักผ่อนได้หนึ่งถึงสองชั่วโมง จากนั้น ก็จะถูกเรียกให้เริ่มทำงานแบบเดิมอีกทั้งวันทั้งคืน ไม่มีใครได้นอน
เกินสองสามชั่วโมง ยกเว้นเจ็บป่วยจนทำงานไม่ได้เท่านั้น
ผู้เสียหายในงานศึกษาของมูลนิธิกระจกเงามีเด็กชายรวมอยู่ด้วย อายุไม่เกิน 18 ปี มีคนหนึ่งอายุ 14 ปี ซึ่งผิด
กฎหมายไทย อย่างน้อยถ้าเป็นกรณีประมงทะเล เด็กได้รับการปฏิบัติไม่ต่างกับผู้ใหญ่ ต้องแบกของหนัก ลากอวน
ขึ้นลงเรือ นอกจากต้องทำความสะอาดและดูแลเรือประมงแล้ว เด็กบางคนยังต้องลงน้ำไปผูกอวนไว้กับทุ่นด้วย
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แรงงานหลายคนมีปัญหาเมาเรือ ก็จะได้รับยาแก้ปวดพาราเซตามอลไปกิน จากคำบอกเล่าของผู้เสียหาย มีการ
เปลี่ยนตัวลูกเรือที่เมาเรือไปสามสี่ราย
ลูกเรือกินอาหารวันละสองมื้อ คือ มื้อกลางวันและกลางคืน อาหารที่กินมักมีข้าวกับปลาเป็นหลัก นานๆ จะมีผัก
บ้างเมื่อเรือสเบียงเข้าฝั่ง เมื่อน้ำจืดบนเรือหมด ก็นำน้ำทะเลมาต้ม ผู้เสียหายยังเล่าว่าลูกเรือบางคนมีปัญหา
เกี่ยวกับตับด้วย
ไม่มีผู้เสียหายรายใดที่ให้ข้อมูลว่ามีการจับลูกเรือที่ป่วยหนักโยนทิ้งทะเล การปฏิบัติต่อลูกเรือก็แตกต่างกันไป
เรือประมงบางลำ คนเจ็บป่วยก็ถูกบังคับให้ต้องทำงาน แต่บางลำ ก็ได้รับอนุญาตให้นอนพักผ่อนได้นานขึ้น
อย่างไรก็ดี ตามที่เคยมีข่าวในหนังสือพิมพ์และจากหน่วยงาน Burma Human Rights Documentation Unit
ว่าเมื่อเดือนมิถุนายน 2549 เจ้าของเรือประภาสนาวี 6 ลำไม่ยอมจ่ายค่าจ้างแก่ลูกเรือประมง 77 คน โดยจับลูกเรือ
ไปไว้ทเี่ รืออีกลำหนึง่ โดยไม่มอี าหาร น้ำมันเชือ้ เพลิง หรือน้ำจืด ปล่อยกลางทะเลลอยแพในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย
กว่าสามเดือน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 39 คน ศพผู้เสียชีวิตถูกโยนทิ้งน้ำ อีก 38 ชีวิตที่เหลือซึ่งมีทั้งแรงงาน
ข้ามชาติและแรงงานไทยได้รับการช่วยเหลือในเวลาต่อมา ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551 ศาลแรงงานกลางของไทย
พิพากษาให้นายจ้างชดใช้เงินทั้งสิ้น 4.9 ล้านบาท (หรือ140,450 เหรียญสหรัฐ) ให้แก่ลูกเรือที่รอดชีวิต ส่วน
ครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้รับค่าชดเชยแต่ประการใด เนื่องจากศาลวินิจฉัยว่าไม่มีหลักฐานภาพถ่ายที่พิสูจน์ว่ามีคน
ตายจริง ส่วนการจ่ายค่าชดเชยแก่ผู้รอดชีวิต ก็มีเหตุให้ล่าช้า เนื่องจากผู้รอดชีวิตได้รับแจ้งว่าจะต้องมาอยู่พร้อม
หน้าทั้ง 20 คนจึงจะสามารถทำการเบิกจ่ายได้58
มีรายงานจากผู้เสียหายงานศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาว่ามีการใช้กำลังระหว่างแรงงานกับผู้ควบคุมเรือ ผู้เสียหาย
ถูกทุบตีบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น นายดี (D) บอกกับคณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาว่าบางครั้งเขาถูกทุบตี
และขู่ว่าจะถูกโยนลงน้ำหากมีปากเสียงกับผู้ควบคุมเรืออีก 59 ผู้เสียหายรายหนึ่งบอกกับคณะผู้ทำการศึกษา
ของมูลนิธิกระจกเงาว่าตนถูกโยนทิ้งทะเลหลังจากแสร้งทำเป็นถูกต่อยจนสลบเมื่อต่อสู้กับลูกชายของผู้ควบคุมเรือ
(ดูกรณีนายเค (K))
แรงงานประมงจากประเทศกัมพูชารายหนึ่งบอกกับนักวิจัยองค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ว่าตนเคยมีเรื่องทะเลาะกับ
ผู้ควบคุมเรือประมงระหว่างแล่นอยู่ในอ่าวไทย นอกฝั่งจังหวัดตราด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ผู้ควบคุมเรือ
กล่าวหาตนว่าขัดขืนคำสั่งไม่เชื่อฟังและใช้ท่อนโลหะทุบตี เมื่อตนฮึดสู้ ผู้ควบคุมเรือก็วิทยุติดต่อให้ผู้ควบคุมเรือ
คนอืน่ ๆ มาช่วย เมือ่ ผูค้ วบคุมเรือคนอืน่ มาถึง ก็ชว่ ยกันทุบตีลกู เรือกัมพูชาจนบาดเจ็บ เมือ่ เรือกลับถึงฝัง่ จังหวัดตราด
ผู้ควบคุมเรือก็แจ้งเรียกตำรวจว่าแรงงานดังกล่าวดื่มเหล้ามึนเมาและพยายามลักขโมยของ แล้วตำรวจก็ใช้ไม้
กระบองตีแรงงานดังกล่าวจนสิ้นสติ60
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Human Rights Documentation Unit. 2009. Burma: Human rights yearbook 2008. National Coalition Government of the Union
of Burma. หน้า 993
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ผู้เสียหายที่ขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2551
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รูปแบบการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงไทย: ข้อค้นพบจากการศึกษา

ในจำนวนผูเ้ สียหาย 83 รายในงานการศึกษาของมูลนิธกิ ระจกเงานัน้ มีผเู้ สียหายอย่างน้อย 19 รายทีถ่ กู บังคับขืนใจ
ให้ทำงานบนเรือประมงนานกว่าหนึ่งปี โอกาสเดียวที่จะขึ้นฝั่งได้ก็คือเมื่อเรือประมงไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิง หรือไป
ต่อใบอนุญาตหรือประทับตราบัตรที่ท่าเรือประมง
ในปีพ.ศ. 2546 ชายจากจังหวัดขอนแก่นคนหนึ่งอายุ 39 ปีเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่อถึงสถานีรถไฟหัวลำโพง ได้รับ
การชักชวนให้ไปทำงานบนเรือประมง ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท ได้รับการบอกเล่าว่า เรือจะออกทะเลครั้งละ
หนึ่งเดือน ข้อเสนอนี้ฟังดูเข้าที แต่เมื่อเรือออกทะเลไปสองสามวัน ชายคนนี้ก็ถูกส่งต่อไปยังเรือลากอวนอีกลำหนึ่ง
ที่ไปจับปลาในน่านน้ำประเทศอินโดนีเซีย เหตุการณ์ต่อมาต้องถือว่าเป็นฝันร้ายในชีวิต ทำงานบนเรือได้หนึ่งปี
ก็ถูกขายต่อไปให้เรือประมงอีกลำหนึ่งเป็นเงิน 10,000 บาท ต่อมา เรือประมงลำดังกล่าวถูกเจ้าหน้าที่ประเทศ
อินโดนีเซียจับกุมฐานทำประมงผิดกฎหมายและกักขังลูกเรือทุกคนเป็นเวลา 3 เดือนจนกระทั่งเจ้าของเรือมาไถ่ตัว
ออกไป ต่อมา ชายผู้นี้ก็ถูกขายต่อไปให้เรืออีกลำหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการที่ออกจับปลาในอ่าวไทย เมื่อไปขอ
ผู้ควบคุมเรือขึ้นฝั่ง ผู้ควบคุมเรือเกรงว่าชายดังกล่าวอาจคิดหลบหนี เลยขายต่อไปให้กับเรือประมงที่กำลังจะออก
ไปน่านน้ำประเทศมาเลเซีย หัวหน้าแรงงานบนเรือดังกล่าวเป็นชาวพม่าและทุบตีชายคนนี้หลายครั้ง ต่อมา ก็ถูก
ขายให้กับเรือประมงอีกลำหนึ่งขณะลอยลำในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย อยู่มาได้ 3 เดือน ก็สามารถหลบหนีออก
มาได้ขณะที่เรือแวะเติมน้ำมัน โดยว่ายไปถึงฝั่งรัฐซาราวัก และถูกเจ้าหน้าที่จับกุมคุมขัง 4 เดือนฐานเข้าเมืองโดย
ผิดกฎหมายและถูกโบยหนึ่งครั้ง นับเวลาทำงานทั้งคืนทั้งวันรวมทั้งสิ้น 5 ปี ในที่สุดก็ได้กลับบ้าน โดยไม่ได้รับเงิน
ค่าจ้างเลยและกินอยู่อย่างอดอยาก61
ในการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวจากบางกอกโพสต์ แรงงาน 5 คนที่ได้รับอิสระมีแรงงานจากกัมพูชา 2 คน ได้เล่า
ความทุกข์ยากจากการถูกกักขังบนเรือประมงว่า “ทุกคนทำงานกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบนเรือ ผู้ควบคุมเรือก็ทำ
กับแรงงานอย่างโหดร้ายทารุณ บางคนถูกทุบตีด้วยค้อนหรือแท่งโลหะเมื่อไม่สามารถทำตามคำสั่งของผู้ควบคุม
เรือได้อย่างใจ... ‘ผมทำงานเกือบ 24 ชั่วโมง ผมต้องเย็บแหอวนที่ขาดไม่หยุดติดต่อกันสามวัน จนหมดแรง
หลับไป’ ชายคนหนึ่งที่ชื่อ “สมบัติ” เล่า สมบัติถูกลักพาตัวเมื่ออายุ 21 ปี และต้องทำงานบนเรืออวนเป็นเวลา 15
เดือน” 62
สมบัติเล่าให้นักข่าวฟังว่าหลังจากที่ตนตกทะเล ก็พบร่างผู้เสียหายเป็นผู้สูงวัยคนหนึ่งติดอยู่ในอวน “ผมเองก็เกือบ
ตาย” สมบัติรำพึงรำพัน “ไต้ก๋งเอามีดเชือดคอผม หาว่ากินข้าวช้า เลือดไหลเป็นทาง ผมต้องคุกเข่าขอชีวิต” ลำคอ
ของสมบัติยังมีรอยแผลเป็นปรากฏอยู่ สมบัติพยายามโดดน้ำหนี ครั้งแรกถูกจับได้ หนีไม่พ้น ครั้งที่สอง สมบัติลอย
คอในทะเลครึ่งวันเกาะถุงที่ใช้ใส่ปลาเป็นทุ่นจนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งในประเทศมาเลเซีย สมบัติหลบซ่อนอยู่สามวัน
กินมะละกอและกล้วยประทังชีวติ ระหว่างทีเ่ รือลากอวนลำนัน้ เติมน้ำมันใกล้กบั หมูบ่ า้ น สมบัตกิ ลัวว่าอาจมีภยั มาถึง
เพราะเจ้าของเรือคงต้องเจ็บแค้นที่สมบัติไปแจ้งเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชน สมบัติบอกด้วยว่า แรงงานบนเรือประมง
ไม่มีใครได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่คนเดียว
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สัมภาษณ์ครัง้ แรกโดยคณะผูท้ ำการศึกษาของมูลนิธกิ ระจกเงาเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2551 หลังจากถูกส่งกลับประเทศไทยพร้อมกับรายอืน่
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บำรุง อำนาจเจริญฤทธิ์. 31 พฤษภาคม 2552 ใน “Lured into life on a slave ship”, หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ในตอน Spectrum
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

สุรพงษ์ กองจันทึก63 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนและอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ
แรงงานข้ามชาติและผูพ้ ลัดถิน่ สภาทนายความ ได้ตงั้ ข้อสังเกตเกีย่ วกับสภาพและลักษณะของระบบยุตธิ รรมในการ
ดำเนินคดี ในบทความบนเว็บไซต์ เรื่อง “ลูกเรือประมงนอกน่านน้ำทะเลไทย: ค้ามนุษย์และฆ่ามนุษย์”64 ไว้ดังนี้
1.		 นายจ้างไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่ ใช้บงั คับกับลูกจ้างทุกคน ไม่วา่ จะเป็นลูกจ้าง
			 ไทยหรือลูกจ้างพม่าที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่าย ค่าทำงานในวันหยุด
			 ค่าวันหยุดตามประเพณี รวมถึงเลิกจ้างโดยลูกจ้างไม่มีความผิด และไม่จ่ายเงินชดเชย
2.		 นายจ้างไม่จ่ายเงินเปอร์เซ็นต์ หรือเงินโบนัสพิเศษตามธรรมเนียม
3.		 นายจ้างไม่ขนึ้ ทะเบียนอนุญาตทำงานให้กบั แรงงานต่างด้าวตามกฎหมาย แต่กลับนำไปสวมบัตรประจำตัว
			 ประชาชนลูกเรือที่เป็นคนไทย
4.		 นายจ้างไม่ดำเนินการแจ้งการเข้า-ออกของเรือทัง้ ในประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียต่อเจ้าหน้าทีต่ รวจ
			 คนเข้าเมือง
5.		 นายจ้างไม่แจ้งการใช้เรือต่อขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีประจำจังหวัด
6.		 นายจ้างใช้แรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขณะเรือเดินทางออกไปหาปลาต่างประเทศ
7.		 นายจ้างใช้กระบวนการนายหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายในการจัดหาลูกเรือ จ่ายค่าจ้าง และอื่นๆ
8.		 นายจ้างไม่ยื่นบัญชีลูกเรือ ค่าจ้าง แก่พนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ตามกฎหมาย
9.		 เจ้าหน้าที่รัฐบางคน บางหน่วยงาน ทุจริตต่อหน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
10. กฎหมายล้าหลังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั และขัดต่อกฎหมายอืน่ อาทิ กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่
			 10 ข้อ 2 ระบุว่า การคุ้มครองลูกจ้าง มิให้ใช้บังคับแก่ลูกเรือที่ไปดำเนินการประจำอยู่นอกราชอาณาจักร
			 ติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
11. แรงงานต่างด้าวถูกมองเสมือนไม่ใช่มนุษย์เท่าคนไทย ถูกละเมิด ถูกจับกุม ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและการ
			 คุ้มครองสิทธิได้ อาทิ เมื่อลูกเรือมาให้ข้อเท็จจริง จะถูกตำรวจจับกุม และผลักดันออกนอกประเทศ
12. ทายาทของลูกเรือที่เสียชีวิตไม่ได้รับเงินทดแทนและค่าสินไหมตามกฎหมาย ด้วยข้อจำกัดด้านเอกสาร
			 แสดงตัวบุคคล
13. การต่อสู้คดีทางศาลและกระบวนการยุติธรรมใช้ระยะเวลานาน ทำให้แรงงานต่างด้าวไม่สามารถอยู่ต่อสู้
			 คดีได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านสถานะบุคคลและสิทธิอาศัยในประเทศไทย
14. สังคมไทยยังคงมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อแรงงานต่างด้าว
15. แนวนโยบาย (ข้อจำกัด) การจ้างแรงงานต่างด้าวไม่สอดคล้องกับภาคธุรกิจและความเป็นจริงที่ยังต้องการ
			 ใช้แรงงานที่จำเป็น
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กรณีของนาย วี (V)
นายวี อายุ 52 ปีทำงานเพาะเลี้ยงหอยแครงที่จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
หลังจากรับเงินค่าจ้างแล้ว ก็ไปเทีย่ วทีร่ า้ นคาราโอเกะ และรูจ้ กั กับนายดงทีน่ นั่ นายดงชักชวนให้นายวีดมื่ สุรา
จนเมามายและใช้บริการทางเพศกับพนักงานคาราโอเกะ เมื่อเห็นว่าเมาได้ที่แล้ว นายดงจึงพานายวีไปพัก
ที่ห้องและปิดประตูล็อกห้องไว้ รุ่งขึ้น นายวีก็ถูกขายให้เรือประมงลำหนึ่งที่กำลังจะออกไปน่านน้ำประเทศ
มาเลเซีย ไต้ก๋งบอกกับนายวีว่านายวีต้องทำงานเพื่อชดใช้หนี้ 15,000 บาท
นายวีตอ้ งทำงานวันละ 20-22 ชัว่ โมง คัดแยกปลา เทน้ำแข็ง และซ่อมแซมอวนทีช่ ำรุด โดยไม่ได้รบั เงินค่าจ้าง
เลยและมักถูกด่าว่าทุบตีจากไต้กง๋ และผูช้ ว่ ยไต้กง๋ ไม่มวี นั หยุดพัก จนเจ็ดเดือนต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.
2551 ระหว่างทีเ่ รือกำลังเข้าฝัง่ ประเทศมาเลเซียเพือ่ เติมน้ำมันเชือ้ เพลิง นายวีตดั สินใจกระโดดลงน้ำ เมือ่ ขึน้ ฝัง่
ก็พยายามขอความช่วยเหลือจากตำรวจมาเลเซียแต่ถูกจับฐานเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกกักขังเกือบสี่
เดือนก่อนทีจ่ ะถูกส่งกลับไทยทางด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา จังหวัดสงขลา เมือ่ วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552

กรณีนาย เค (K)
ในปี พ.ศ. 2549 นายเคขณะนั้นอายุ 27 ปีเดินทางมาหางานทำที่กรุงเทพฯ และมาพักผ่อนที่บริเวณ
สนามหลวง (ฝั่งบริเวณคลองหลอด) จนกระทั่งมีชายไม่ทราบชื่อ เข้ามาพูดคุยชักชวนให้ไปทำงานบนเรือ
ประมง โดยบอกว่าเป็นงานสบาย รายได้หลายพันบาทต่อเดือน จากนั้นก็ถูกพาไปขึ้นรถตู้ที่จอดอยู่ใกล้
คลองหลอด เดินทางไปที่จังหวัดสงขลาพร้อมกับเพื่อนแรงงานอีก 4 คน จนกระทั่งถึงบริเวณท่าเรือ
ประมงจังหวัดสงขลาใกล้กับสถานีตำรวจน้ำสงขลา นายเคถูกส่งตัวเป็นแรงงานบนเรือประมงลากเดี่ยว
ออกหาปลาในน่านน้ำประเทศมาเลเซีย โดยมีไต้ก๋ง และมีลูกชายไต้ก๋งเป็นหัวหน้าแรงงานคอยควบคุม
หลังจากที่เรือออกจากท่าเรือจังหวัดสงขลา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 วันก็ถึงน่านน้ำประเทศมาเลเซีย
นายเคทำงานอยู่บนเรือดังกล่าว 3 ปี โดยที่ไม่เคยได้รับค่าตอบแทน ทำงานโดยไม่มีวันหยุดพัก บนเรือไม่มี
ยารักษาโรค ได้นอนพักผ่อนประมาณวันละ 3-4 ชั่วโมง กินอาหารวันละ 2 มื้อ วันไหนทำงานช้าหรือทำงาน
ไม่ได้ตามคำสั่งของหัวหน้าแรงงานบนเรือ ก็จะถูกไต้ก๋งและลูกชายทำร้ายทุบตี โดยใช้สายสลิงลากอวนตี
เข้าที่ลำตัว และหากขัดขืนก็จะถูกขู่บังคับด้วยอาวุธปืน
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 นายเคป่วยทำงานไม่ไหว ทำให้ไต้ก๋งและลูกชายไม่พอใจ ใช้ท่อนเหล็กทุบเข้าที่
ใบหน้าของนายเคและจับศีรษะกระแทกกับขอบเรือ นายเคจึงแกล้งสลบและถูกจับโยนลงทะเล
นายเคว่ายน้ำลอยคออยู่กลางทะเล 1 คืน ได้รับความช่วยเหลือจากชาวประมงเวียดนามที่กำลังหาปลาอยู่
พาขึน้ ฝัง่ และพาไปขอรับความช่วยเหลือจากทางการประเทศเวียดนาม หลังจากทีถ่ กู กักบริเวณให้อยูใ่ นสถาน
กักกันของประเทศเวียดนามเป็นเวลา 1 เดือน มีเจ้าหน้าที่จากกรมการกงสุลไทยในประเทศเวียดนามเข้า
มาให้ความช่วยเหลือจนสามารถกลับประเทศไทยเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2552
นายเคสามารถระบุรปู ถ่ายผู้ตอ้ งสงสัยทีต่ ำรวจนำมาให้ดหู รือรู้วา่ ใครเป็นนายหน้าค้ามนุษย์ทที่ างตำรวจเก็บ
หลักฐานไว้ ยังรูจ้ กั ชือ่ ไต้กง๋ และลูกชายของไต้กง๋ ด้วย เรือ่ งนีม้ กี ารดำเนินคดีแล้ว แม้วา่ หมายจับจะออกเฉพาะ
นายหน้าค้ามนุษย์เพียงคนเดียวก็ตาม ขณะนี้ตำรวจกำลังตามจับตัวนายหน้าดังกล่าวอยู่ โดยให้เหตุผลว่า
ต้องการตัวนายหน้าเพื่อเชื่อมโยงไปถึงตัวไต้ก๋งและลูกชาย
นาย เคให้สัมภาษณ์วันที่ 28 กันยายน 2552 ที่บ้านในจังหวัดลำปาง
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4 กรอบกฎหมายไทยในภาคประมงนอกน่านน้ำ
ในปีพ.ศ. 2547 นายธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล นิสิตปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจ ได้ทำรายงาน
วิจัยหัวข้อ “การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล: ศึกษาเปรียบเทียบมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ และ
กฎหมายต่ า งประเทศ” สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแก้ ไ ขกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน และกฎกระทรวงแรงงานฉบั บ ที่
10 ในการบังคับใช้กบั ลักษณะงานประมง โดยให้เหตุผลว่า กฎหมายและกฎกระทรวงทีบ่ งั คับใช้อยูน่ นั้ ไม่สอดคล้อง
กับอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องการตรวจสุขภาพ การฝึก
ทักษะอาชีพให้แก่ลกู เรือ สัญญาในการทำงาน ชัว่ โมงทำงาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงาน โดยข้อสรุป
ในงานวิจัยนี้ออกมาก่อนที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศจะปรับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศสำหรับงาน
ประมงให้เป็นอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยงานประมง ปี 2550 (ฉบับที่ 188) และข้อเสนอ
แนะฉบับที่ 199
นายธีรวัฒน์ฯ เสนอแนะว่าจำเป็นจะต้องตราพระราชบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงเป็น
การเฉพาะ เพราะการทํางานในงานประมงทะเลมีลักษณะที่แตกตางจากการทํางานบนบก และในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ไมไดกลาวถึงบทกําหนดโทษไว้
ทำให้การปฏิบัติตามมาตรฐานคุ้มครองลูกจ้างในกิจการประมงทะเลเป็นไปได้ยาก ผู้ทำวิจัยจึงเสนอว่าควรตรา
กฎหมายเป็นการเฉพาะขึ้นอีกฉบับหนึ่ง

4.1 การคุ้มครองแรงงานภาคประมง - กฎหมายในประเทศ
ชายไทยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ถูกล่อลวงและบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงนั้น เป็นผู้ไร้เสรีภาพไปไหนไม่ได้ ดังที่
ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 3 คนเหล่านี้จึงเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดทางอาญา ไม่ใช่เพียงละเมิดกฎหมาย
แรงงาน (เช่น ในกรณีของแรงงานข้ามชาติ หลายคนถูกนำข้ามพรมแดนประเทศเข้ามาเพื่อถูกบังคับใช้แรงงาน)
การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์จากแรงงานบนเรือประมงนั้นเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืน
กฎหมายของไทยและเจตนารมย์ของรัฐบาลทีใ่ ห้กบั สนธิสญ
ั ญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศและสนธิสญ
ั ญา
สิทธิมนุษยชนอื่นๆ มาตรา 38 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กำหนดว่าการเกณฑ์แรงงาน
จะกระทำไม่ได้
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ในรายละเอียดนั้น มีกฎหมายไทย 3 ฉบับที่ให้ความคุ้มครองแรงงานภาคประมงอยู่เหมือนกัน โดยไม่คำนึงว่าเป็น
แรงงานไทยหรือต่างชาติ แม้ว่าในเดือนเมษายน 2550 มีนายจ้างไทยที่เป็นหญิงคนหนึ่งถูกศาลสั่งลงโทษจำคุก
กว่า 10 ปีฐานกระทำทารุณแก่ลูกจ้างคนรับใช้ในบ้าน65
ในระหว่างการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 255166 ยังมิได้มีการ
ประกาศใช้ (เริม่ บังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551) โดย พ.ร.บ. ฉบับใหม่นยี้ กเลิกกฎหมายมาตราการป้องกันและปราบปราม
การค้าหญิงและเด็กฉบับก่อน นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีด้วยมีการนิยามการค้ามนุษย์ในมิติการแสวงหาประโยชน์
แรงงานและการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ กฎหมายฉบับเดิมนิยามการค้ามนุษย์ในด้านการแสวงหาประโยชน์
ทางเพศเท่านั้น นอกจากนั้น ยังครอบคลุมแต่เฉพาะหญิงและเด็กเท่านั้น ส่วน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ครอบคลุมการค้า
มนุษย์ที่เป็นเพศชายด้วย และมีบทลงโทษผู้กระทำความผิดรุนแรงโดยเฉพาะข้าราชการ พนักงาน นักการเมือง
หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการใดๆ โดยให้หนักกว่าที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
ในกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ นิยามการบังคับใช้แรงงานหรือบริการให้หมายความว่า “การข่มขืน
ใจให้ทำงานหรือให้บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียง หรือทรัพย์สินของ
บุคคลนั้นเองหรือของผู้อื่น โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยทำให้บุคคลนั้นอยู่ในภาวะ
ที่ไม่สามารถขัดขืนได้” ในกฎหมายยังระบุว่า:
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ :ี้ “แสวงหาโดยไม่ชอบ” หมายความว่า...การเอาคนลงเป็นทาส การนำคนมาขอทาน
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ...” “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” หมายความว่า “การข่มขืนใจให้ทำงานหรือให้
บริการโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวติ ร่างกาย เสรีภาพ ชือ่ เสียง หรือทรัพย์สนิ ของบุคคลนัน้ เองหรือของ
ผูอ้ นื่ โดยขูเ่ ข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย หรือโดยทำให้บคุ คลนัน้ อยูใ่ นภาวะทีไ่ ม่สามารถขัดขืนได้”
“มาตรา 6: ผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
		 (1)		 เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย
				 หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้กำลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยไม่ชอบ หรือ
				 โดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้
				 ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ
		 (2)		 เป็นธุระจัดหา ซื้อ ขาย จำหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย
				 หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้น กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์”
“มาตรา 7: ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์:
		 (1)		 สนับสนุนการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์
		 (2)		 อุปการะโดยให้ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือที่พำนักให้แก่ผู้กระทำความผิดฐานค้ามนุษย์...”
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พบในเว็บไซต์ Humantrafficking.org, ปรับจากหัวข้อข่าว “Of human bondage: After 50 years, the anti-slavery law is finally being
enforced.” หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ภาค Outlook, 8 May 2007, ที่เว็บไซต์ www.humantrafficking.org/updates/633
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ภาคภาษาอังกฤษแปลโดยเจ้าหน้าทีส่ ำนักงานอัยการสูงสุด ดูได้ที่ เว็บไซต์http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,,,THA,4a
546ab42,0.html
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“มาตรา 52: ผู้ใดกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่แปดหมื่น
บาทถึงสองแสนบาท”
แม้ว่าการออกพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 เป็นการนำกฎหมายและแนว
ปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติแล้วก็ตาม ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลายรายบอกกับคณะผูท้ ำการศึกษา
ของมูลนิธกิ ระจกเงาว่าการบังคับใช้กฎหมายยังมีปญ
ั หา ยังทำได้นอ้ ย สอดคล้องกับข้อสรุปรายงานประจำปี 2553
ขององค์การฮิวแมนไรท์วอทช์67
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินชดใช้ความเสียหายจากการบังคับใช้
แรงงานด้วย อย่างไรก็ดี ในกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 แม้จะมีสาระสำคัญกล่าวถึงการ
คุม้ ครองและการจ้างแรงงานในภาคประมงทะเล แต่กจ็ ำกัดความคุม้ ครองทีใ่ ห้แก่แรงงานในภาคประมงนอกน่านน้ำ:
“ข้อ 1: การคุ้มครองแรงงานประมงในงานประมงทะเลนอกจากที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เว้นแต่การคุ้มครองแรงงานตามบทบัญญัติหมวด 1 บททั่วไป ตั้งแต่มาตรา
7 ถึงมาตรา 21 หมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตั้งแต่มาตรา 100
ถึงมาตรา 107 หมวด 12 การยื่นคำร้องและการพิจารณาคำร้อง ตั้งแต่มาตรา 123 ถึงมาตรา 125 หมวด 13
กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้าง เฉพาะมาตรา 134 และมาตรา 135 หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงานตัง้ แต่มาตรา 139
ถึงมาตรา 142 และหมวด 15 การส่งหนังสือ มาตรา 143 ให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541”
“ข้อ 2: กฎกระทรวงนี้มิให้ใช้บังคับแก่
		 (1)		 งานประมงทะเลทีม่ จี ำนวนลูกจ้างน้อยกว่ายีส่ บิ คน เว้นแต่ขอ้ กำหนดเกีย่ วกับการจ่ายค่าจ้างตามข้อ 7
				 และข้อ 8 ให้ใช้บังคับแก่งานประมงทะเลที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป
		 (2)		 เรือประมงที่ไปดำเนินการประจำอยู่นอกราชอาณาจักรติดต่อกันตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป”
“ข้อ 4: ห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุตำ่ กว่าสิบหกปีทำงานบนเรือประมง เว้นแต่เด็กนัน้ อายุไม่ตำ่ กว่าสิบห้าปีและ
บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองของเด็กนั้นทำงานอยู่บนเรือประมงนั้นด้วย หรือบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง
ของเด็กนั้นให้ความยินยอมเป็นหนังสือ”
ตอนท้ายของกฎกระทรวงฉบับนี้ หมายเหตุว่า “เนื่องจากงานประมงทะเลมีสภาพการจ้างและทำงานที่แตกต่างไป
จากการจ้างงานทัว่ ไป ซึง่ สมควรกำหนดการคุม้ ครองแรงงานในงานดังกล่าวไว้เป็นพิเศษแตกต่างไปจากการคุม้ ครอง
แรงงานตามพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และโดยทีม่ าตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 บัญญัตใิ ห้ออกกฎกระทรวงกำหนดการคุม้ ครองแรงงานในกรณีตา่ งๆ ให้แตกต่างไปจากพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้”68
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อ้างแล้ว HRW.2010. หน้า 66-67
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ไม่ปรากฏว่ามีการออกกฎกระทรวงหลังจากนั้น
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จึงมีนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเสนอว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 และกฎกระทรวงดังกล่าว
กฎหมายป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์และกฎหมายแรงงานสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา69 ในหมวด
ที่ว่าด้วยความผิดต่อเสรีภาพ ดังนี้:
“มาตรา 309: ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใด ไม่กระทำการใด หรือจำยอมต่อสิ่งใด โดยทำให้กลัวว่าจะ
เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพ ชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่น หรือโดยใช้
กำลังประทุษร้ายจนผูถ้ กู ข่มขืนใจต้องกระทำการนัน้ ไม่กระทำการนัน้ หรือจำยอมต่อสิง่ นัน้ ต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
“ถ้าความผิดตามวรรคแรกได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิดด้วยกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป หรือได้
กระทำเพื่อให้ผู้ถูกข่มขืนใจทำ ถอน ทำให้เสียหาย หรือทำลายเอกสารสิทธิอย่างใด ผู้กระทำต้องระวางโทษ
จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
“ถ้ากระทำโดยอ้างอำนาจอั้งยี่หรือซ่องโจร ไม่ว่าอั้งยี่หรือซ่องโจรนั้นจะมีอยู่หรือไม่ ผู้กระทำต้องระวางโทษ
จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท”
“มาตรา 310: ผู้ใดหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังผู้อื่น หรือกระทำด้วยประการใด ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
“มาตรา 312: ผูใ้ ดเพือ่ จะเอาคนลงเป็นทาส หรือให้มฐี านะคล้ายทาส นำเข้าในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
พามาจากที่ใด ซื้อ ขาย จำหน่าย รับหรือหน่วงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกินเจ็ดปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท
“มาตรา 312 ตรี: ผู้ใดโดยทุจริตรับไว้ จำหน่าย เป็นธุระจัดหา ล่อไป หรือพาไปซึ่งบุคคลอายุเกินสิบห้าปีแต่
ยังไม่เกินสิบแปดปี แม้ผู้นั้นจะยินยอมก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ”
“ถ้าการกระทำความผิดตามวรรคแรกเป็นการกระทำแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปี ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
กฎหมายฉบับทีส่ ามได้แก่พระราชบัญญัตคิ นเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึง่ มาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 25 กำหนดว่า
“พาหนะ” ที่เข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการตรวจ เจ้าพนักงานตรวจคนเข้า
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คำแปลกฎหมายภาษาอังกฤษจาก http://thailaws.com/law/t_laws/tlaw50001.pdf ประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาของไทย
ดูฐานข้อมูลของ ILO ที่ NATLEX database on national labour, social security and human rights legislation ดูเว็บไซต์ http://
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.details?p_lang=en&p_country=THA&p_classification=01.04&p_origin=COUNTRY&p_
sortby=SORTBY_COUNTRY
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เมืองจะตรวจเอกสารเกี่ยวกับเรือ สินค้าและคนประจำเรือ ซึ่งการตรวจสอบดังกล่าวจะทำให้ทราบว่าคนประจำเรือ
คนใดทำงานประเภทใด ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคนประจำเรือด้วย กฎหมายดังกล่าวสามารถ
ป้องปรามการนำแรงงานประมงลงเรือโดยไม่สมัครใจได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ดี เมื่อคณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ท่าเรือประมง
สี่แห่ง70 พบว่ามีปัญหาและอุปสรรคสำคัญ ประการแรก ขาดแคลนเจ้าพนักงานในการตรวจเรือ ทำให้ไม่สามารถ
ไปตรวจเรือประมงทีแ่ จ้งมาได้ ประการทีส่ อง เมือ่ ลงพืน้ ทีต่ รวจเรือตามการรับแจ้ง ผูค้ วบคุมเรือก็มกั จะนำคนประจำ
เรือทีม่ เี อกสารคนประจำเรือถูกต้องตามกฎหมายมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงาน ประการทีส่ ามซึง่ อาจเป็นปัญหาสำคัญ
ที่สุดคือ ผู้ควบคุมเรือหลายรายไม่แจ้งการเข้าออกราชอาณาจักรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

4.2 กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการปฏิบัติใช้อนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศได้
เคยชี้แนะว่าการนำอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 29 ไปใช้นั้น รัฐสมาชิกพึงทำมีหน้าที่ป้องกัน
สืบสวนสอบสวนและดำเนินคดีตามสมควรในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยหน่วยงานของรัฐ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชนที่ทำความเสียหายต่อสิทธิของผู้อื่น
อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (พ.ศ. 2525) ซึง่ ประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันแล้วครอบคลุม
สิทธิในการเดินเรือ อาณาเขตทะเล เขตอำนาจทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางกฎหมายของทรัพยากรใต้ทะเล การสัญจร
ผ่านช่องแคบที่ใช้สำหรับการเดินเรือระหว่างประเทศ การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง
การคุม้ ครองสิง่ แวดล้อมทางทะเล ระเบียบการวิจยั วิทยาศาสตร์ทางทะเล พันธะกรณีในการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ (ฉบับที่ 29) เป็นอนุสัญญา
ฉบับแรกๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน (ให้สัตยาบันเมื่อ พ.ศ. 2512)
อนุสัญญาฉบับนี้ขยายนิยามของคำว่าทาสให้ครอบคลุมการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ในปี พ.ศ. 2550
คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฯ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำอนุสัญญาไปปฏิบัติ
ของไทยในส่วนที่เกี่ยวกับแรงงานประมง และได้ตั้งข้อสังเกตอีกครั้งหนึ่งในปี พ.ศ. 2552 เนื่องจากในรายงานของ
รัฐบาลไทยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ ขอยกตัวอย่างในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้;
“การค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ-สารจากองค์กรลูกจ้างระหว่างประเทศ
คณะกรรมการฯ ได้รับหนังสือจากสมาพันธ์สหภาพแรงงานเสรีระหว่างประเทศ (ICFTU) ปัจจุบัน คือสหพันธ์
แรงงานระหว่างประเทศ (ITUC) ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2549 เรื่องการนำอนุสัญญาไปปฏิบัติของ
ประเทศไทย ในหนังสือดังกล่าว สมาพันธ์ ICFTU แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ที่มีต้นทางจาก
ประเทศไทยและปลายทางในประเทศไทย และอ้างถึงรายงานของสำนักงานองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
ยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) (ฉบับเดือนเมษายน 2549) ว่าประเทศไทยถูกขึน้ บัญชีอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
ที่มีอัตราการค้ามนุษย์สูงมากทั้งเป็นประเทศปลายทาง ต้นทาง และทางผ่าน ในรายงานระบุว่ามีหญิงและ
เด็กชาวกัมพูชาและชาวลาวถูกค้ามนุษย์สง่ เข้าไปในประเทศไทยเป็นแรงงานในโรงงานและทำงานรับใช้ในบ้าน
70
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ตลอดจนเพื่อธุรกิจทางเพศ ส่วนชายชาวพม่า กัมพูชาและลาวก็ถูกค้ามนุษย์ส่งเข้าไปในไทยเป็นแรงงานบังคับ
ในภาคธุรกิจต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง งานเกษตรกรรม และที่สำคัญ ในอุตสาหกรรมประมง สมาพันธ์ ICFTU
อ้างว่ามีข้อมูลโดยตรงในเรื่องแรงงานประมงพม่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกสหภาพคนเดินเรือพม่า 6 คน
ที่ถูกล่อลวงให้ไปทำงานบนเรือประมงไทยในสภาพการทำงานที่โหดร้ายเสมือนหนึ่งเป็นแรงงานบังคับ รวมทั้ง
ยังกล่าวหาว่าถูกกระทำทารุณและได้รบั บาดเจ็บ สมาพันธ์ ICFTU กังวลเกีย่ วกับการไม่มมี าตรการทางกฎหมาย
ที่สามารถคุ้มครองชายเหล่านี้ที่ถูกบังคับใช้แรงงาน ซึ่งทำให้ปัญหาผู้เสียหายเพศชายยังไม่ได้รับการดูแล
ได้มีการส่งต่อหนังสือของ สมาพันธ์ ICFTU ไปยังรัฐบาลเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2549 เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นตามที่เห็นสมควร รัฐบาลยอมรับว่ากรอบกฎหมายปัจจุบันยังมีขอบข่ายค่อนข้างจำกัดและการค้ามนุษย์
เป็ น ปั ญ หารุ น แรงและซั บ ซ้ อ น รั ฐ บาลระบุ ว่ า รั ฐ บาลกำลั ง ดำเนิ น การออกพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแล้วและกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตว่าในรายงานของประเทศไทย มิได้พูดถึงหนังสือของสมาพันธ์ ICFTU
ตามที่อ้างถึงข้างต้น จึงขอให้รัฐบาลตอบประเด็นข้อกล่าวหาของสมาพันธ์ ICFTU ในรายงานครั้งต่อไปด้วย”
อนุสญ
ั ญาองค์การระหว่างประเทศฉบับอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับแรงงานภาคประมง ได้แก่ อนุสญ
ั ญาว่าด้วยแรงงานขัน้ ต่ำ
(แรงงานประมง) ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) (ฉบับที่ 112) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยการตรวจสุขภาพร่างกาย (แรงงานประมง)
ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502) (ฉบับที่ 113) อนุสญ
ั ญาว่าด้วยข้อความในข้อตกลงแรงงานประมง ค.ศ. 1959 (พ.ศ. 2502)
(ฉบับที่ 114) และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการจัดทีอ่ ยูอ่ าศัยสำหรับลูกเรือ (แรงงานประมง) ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) (ฉบับที่
126) ซึ่งประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาเหล่านี้
ในปี พ.ศ. 2550 ที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศ (ILC) เห็นว่าควรต้องมีการทบทวนอนุสัญญาเหล่านี้และหลอม
รวมให้เป็นฉบับเดียวเพื่อให้สามารถช่วยเหลือและเข้าถึงแรงงานประมงในโลกได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
แรงงานที่ทำงานบนเรือประมงขนาดเล็ก ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่ประชุมแรงงานระหว่างประเทศจึงมีมติ
รับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้วยงานภาคประมง (ฉบับที่ 188) และข้อเสนอแนะ (ฉบับที่ 199) เพือ่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิ
แรงงานประมงให้สามารถทำงานในสภาพการทำงานทีม่ ศี กั ดิศ์ รี อนุสญ
ั ญาฉบับที่ 188 เรียกร้องให้แรงงานประมงมี
สภาพการทำงานบนเรืออย่างมีศกั ดิศ์ รี รวมทัง้ เงือ่ นไขการบริการ ทีพ่ กั อาศัย และอาหาร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย
การคุ้มครองสุขภาพ การรักษาพยาบาลและประกันสังคม ในอารัมภบทของอนุสัญญาฉบับนี้กล่าวว่า “คำนึงถึง”
สิทธิพื้นฐานทั้งหลายที่ปรากฏในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกฉบับ รวมทั้งสิทธิที่เกี่ยวข้องกับ
แรงงานบังคับด้วย อนุสญ
ั ญาดังกล่าวต้องมีประเทศสมาชิกให้สตั ยาบันอย่างน้อย 10 ประเทศ โดยต้องเป็นประเทศ
ทีม่ ชี ายฝัง่ ทะเล 8 ประเทศจึงจะมีผลในทางปฏิบตั ิ ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเป็นประเทศแรกทีใ่ ห้สตั ยาบัน
อนุสัญญาฉบับนี้ในปี พ.ศ. 2553
แรงงานบังคับเป็นข้อต้องห้ามในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและอนุสญ
ั ญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้วทั้งสองฉบับ
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5 การช่วยเหลือผู้เสียหาย กระบวนการยุ
ติธรรม
และการคุ้มครอง
5.1 การช่วยเหลือผู้เสียหาย
การดูแลช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานนั้น มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งจาก
กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยหน่วยงานที่จำเป็นต้องเข้ามาดูแล
ผู้เสียหายในเบื้องต้น อาจจะเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดในฐานะของศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด นอกจากนั้น ยังมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดที่มีบทบาทใน
การดูแลผู้เสียหายที่กลับคืนภูมิลำเนาอีกด้วย
อย่างไรก็ดี จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงาน
แรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรจังหวัด พบว่ายังขาดการ
ประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานในพื้นที่และระหว่างพื้นที่ต้นทางและพื้นที่ปลายทางที่แรงงานไปหางานทำ
ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการขาดการส่งต่อและประสานงานข้อมูลแม้กระทั่งภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง
เดียวกัน ทำให้ข้อมูลของผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงที่หน่วยงานเก็บรวบรวมในพื้นที่ท่าเรือ
ประมง มิได้มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย
การตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดที่ทำงานเป็นทีมสหวิชาชีพทั่วประเทศโดยเริ่ม
ดำเนินการตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2546 จึงเป็นช่องทางอันดีเยีย่ มในการดูแลปัญหาแรงงานประมงดังกล่าว แม้วา่ ศูนย์ปฏิบตั ิ
การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดแต่ละแห่งจะเข้มแข็งไม่เท่ากัน แต่โดยรวมแล้ว สามารถทำหน้าที่
เป็นจุดประสานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชนอื่นๆ ทำให้การเชื่อมต่อระบบข้อมูลส่งต่อเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานและจังหวัดดียิ่งขึ้นด้วย
จากการสัมภาษณ์ในงานศึกษาวิจัยครั้งนี้ เห็นชัดว่าเจ้าหน้าที่และพนักงานที่รับผิดชอบดูแลผู้เสียหายโดยตรงยัง
ขาดทักษะในการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายและการสืบค้นข้อเท็จจริง มักเป็นในลักษณะเก็บเพียงประวัตสิ ว่ นตัวและประวัติ
ครอบครัวของผู้เสียหายเท่านั้น มิได้ลงลึกถึงรายละเอียดทั้งหมด อันอาจนำไปสู่การคุ้มครองผู้เสียหายในการเรียก
ร้องสิทธิตา่ งๆ เพิม่ เติม เช่น การแจ้งความร้องทุกข์กบั ผูก้ ระทำความผิด หรือการเรียกร้องสิทธิประโยชน์และค่าชดเชย
จากนายจ้างหรือเจ้าของเรือ ส่วนใหญ่ไม่มีการถามวันที่จ้างงาน สภาพการทำงาน ค่าจ้างที่ได้รับ และหนี้ที่ชำระ
38

การช่วยเหลือผู้เสียหาย กระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครอง

ส่วนกระบวนการในการฟืน้ ฟูผเู้ สียหาย พบว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ หลายแห่งดำเนิน
การภายใต้สิทธิในการช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือคนไร้ที่พึ่งเท่านั้น โดยจะมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสงเคราะห์
ครอบครัวเบือ้ งต้นให้กบั ผูเ้ สียหายเพียง 2,000 บาทเท่านัน้ ก่อนมูลนิธกิ ระจกเงาดำเนินการศึกษาในเรือ่ งนี้ ไม่ปรากฏ
ว่ามีการช่วยเหลือในด้านอื่นอีก ถึงแม้ว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีกองทุนช่วย
เหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดหลายแห่งไม่ทราบหลักเกณฑ์ในการขอรับทุนจากกองทุนนีใ้ ห้ผเู้ สียหาย เท่ากับว่ามีงบประมาณในการดูแล
ฟื้นฟูผู้เสียหายแต่ไม่ทราบวิธีในการขออนุมัตินำเงินไปใช้71
ในงานศึกษาวิจยั ของมูลนิธกิ ระจกเงา พบว่าก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 การประสานงานระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียหายหรือในการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน
ในพื้นที่ที่มีผู้เสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือก็มีน้อยมาก กล่าว คือ มักจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายเพียง
แห่งเดียว เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัดในสี่จังหวัด ที่คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาลงพื้นที่ศึกษาไม่
ทราบสถานการณ์การค้ามนุษย์ในพืน้ ที่ เนือ่ งด้วยไม่ปรากฏข้อมูลของผูเ้ สียหายในพืน้ ทีเ่ ลย ทัง้ ทีห่ น่วยงานอืน่ ในพืน้ ที่
อาจจะมีข้อมูลของผู้เสียหายอยู่ก็ตาม การมีศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดที่ทำงาน
เป็นทีมสหวิชาชีพ จึงน่าจะเพิ่มขีดความสามารถและหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ได้ดีขึ้น
ในการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์และกระทรวง
แรงงานเพื่อคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์นี้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยความช่วยเหลือของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม แนวปฏิบัติดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ประชุมเพื่อยกร่างแนวปฏิบัติอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง เพื่อรองรับการประกาศใช้
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ได้จัดการฝึกอบรมครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 และมี
การจัดอบรมอย่างต่อเนือ่ งทัว่ ประเทศ แนวปฏิบตั แิ ละการฝึกอบรมคาดว่าจะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทำงานของหน่วย
งานและระหว่างหน่วยงานในการสื่อสารและช่วยเหลือผู้เสียหายทุกคนรวมทั้งผู้เสียหายเพศชายด้วยได้ดียิ่งขึ้น
การศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาระบุว่าเมื่อผู้เสียหายได้ไปร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่
องค์กรเหล่านัน้ จะประสานไปยังหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป แต่ปรากฏว่า
ผูเ้ สียหายเหล่านัน้ มิได้ถกู คัดแยกว่าเป็นผูเ้ สียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์แต่อย่างใด เนือ่ งจากผูเ้ สียหายเหล่านัน้
ถูกจำแนกเป็นบุคคลผู้ได้รับความเดือดร้อน และได้รับเพียงค่ารถประจำทางในการกลับภูมิลำเนาเท่านั้น72
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กองทุนช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เปิดให้มกี ารของบประมาณ
ในการทำโครงการป้องกันการค้ามนุษย์ หรือช่วยเหลือผูเ้ สียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ โดยให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์จังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการทำโครงการเสนอต่อกองทุน ว่าจะนำเงินไปช่วยเหลือผู้เสียหายในด้านใดบ้าง ทั้งนี้
หลังจากที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 บังคับใช้ กองทุนดังกล่าวนี้ ได้ระงับการพิจารณาโครงการ
ชัว่ คราวเพือ่ โอนงานของกองทุนให้เป็นไปตามกองทุนป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามพระราชบัญญัติ (ปัจจุบนั สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณตามกองทุนได้แล้ว)
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สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ภาคสนามของศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) ในปี พ.ศ. 2551
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ยังไม่มีกรณีผู้เสียหายเพศ
ชายจากการค้ามนุษย์ แม้เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายแล้ว หลายกรณีก็ยังไม่พิจารณาว่าเข้าข่ายสถานการณ์
การค้ามนุษย์อยู่นั้นเอง แม้ว่าจะเป็นกรณีการค้ามนุษย์ก็ตาม เมื่อไม่ถือว่าเป็นเรื่องการค้ามนุษย์ จึงไม่มีการส่งราย
ละเอียดไปให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย สวัสดิการหรือเรียกร้องค่าชดเชย
ฉะนั้น จึงไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานประมง
มีการเปลี่ยนแปลงอีกเรื่องหนึ่ง คือ หลังการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงา ปรากฏว่าระบบการช่วยเหลือผู้เสียหาย
ดีขึ้น มีการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 39 จังหวัดอธิบายขั้นตอนการ
ทำงานของหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ในระดับจังหวัดในการสนับสนุนช่วยเหลือ
และฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายเบื้องต้น ผลจากการประชุมครั้งนั้น ทำให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดยโสธรให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายโดยทำเรื่องขอเงินจากกองทุนช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวน
การค้ามนุษย์ ในเวลาต่อมา มีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นรูปเงินชดเชยและการฟื้นฟูเยียวยา
ในรูปแบบต่างๆ

การปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้เสียหาย
จากสถิติการช่วยเหลือผู้เสียหายและแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชนที่
เกี่ยวข้อง73 ปรากฏว่ามีแรงงานที่ต้องการความช่วยเหลือในหลากหลายกรณีด้วยกัน เช่น
• ถูกล่อลวงให้ไปทำงานโดยไม่สมัครใจ
• ตกลงไปทำงานบนเรือประมงแต่ถูกกดขี่เรื่องค่าจ้างและสวัสดิการ
• ถูกทำร้ายร่างกายจากผู้ควบคุมเรือ (ไต้ก๋ง) หรือเพื่อนร่วมงาน
• ถูกจับนอกน่านน้ำไทย และไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าของเรือ
การให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานหรือแรงงานที่ได้รับความเดือดร้อนมักเริ่ม
ต้นกระบวนการเมื่อองค์กรพัฒนาเอกชนรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวผู้เสียหาย จากนั้นจึงส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วย
งานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ส่วนใหญ่จะส่งไปยังศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทที่ ำงานแบบสหวิชาชีพ
ในจังหวัดที่มีการกระทำความผิด ก่อนหน้าการประกาศใช้พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. 2551 การให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานเพศชายทำได้
ยาก การทำงานแบบสหวิชาชีพนี้ได้ทำให้การรายงานคดีการค้ามนุษย์เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น แต่กระนั้นก็ตามหลาย
กรณีเกิดปัญหาในการประสานข้อมูลและการช่วยเหลือผู้เสียหาย
ส่วนใหญ่แล้วผู้เสียหายไม่สามารถขอความช่วยเหลือโดยตรงด้วยตนเองเนื่องจากติดอยู่บนเรือ การช่วยเหลือเกิด
ขึน้ เมือ่ องค์กรพัฒนาเอกชนเข้าไปทำงานในท่าเรือประมงหรือบริเวณทีม่ กี ารทำประมงต่อเนือ่ งและได้รบั รายงานว่า
73
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ข้อมูลการรับแจ้งและให้ความช่วยเหลือผูเ้ สียหายของ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดสงขลา ปัตตานี สมุทรสาคร
และองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)
และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา

การช่วยเหลือผู้เสียหาย กระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครอง

มีการใช้แรงงานไม่เป็นธรรม บางครั้ง ผู้เสียหายอาจหนีออกมาก่อนถูกส่งตัวไปเรือประมงและแจ้งเหตุกับองค์กร
พัฒนาเอกชนในพื้นที่ ประเด็นตรงนี้ คือ องค์กรพัฒนาเอกชนมีข้อมูลผู้เสียหายมากกว่าหน่วยงานภาครัฐ

5.2 กระบวนการยุติธรรม
ปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งคือการยอมรับว่างานบนเรือประมงเป็นเป้าหมายการค้ามนุษย์โดยเฉพาะแรงงานเพศชาย
ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
จากรายงานการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ประเภทแรงงานภาคประมงตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2550 ถึงปลาย
ปี 2551 ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร ไม่ปรากฏข้อมูลกรณีแรงงาน
เพศชายถูกค้ามนุษย์หรือถูกล่อลวงไปทำงานประมงเลยแม้แต่กรณีเดียว รายงานของจังหวัดสงขลาก็ออกมาในทำนอง
เดียวกัน คือ มีผเู้ สียหายทีไ่ ด้รบั ความช่วยเหลือเพียง 15 กรณีเท่านัน้ (ในรายงานวิจยั มิได้บอกสัญชาติของผูเ้ สียหาย)74
จากกรณีที่ปรากฏเป็นหลักฐาน สองจังหวัดนี้เป็นพื้นที่ต้นทาง พื้นที่ทางผ่าน และพื้นที่ปลายทางสำหรับผู้เสียหาย
การค้ามนุษย์จากประเทศไทย พม่าและกัมพูชา
ในทางตรงกันข้าม ข้อมูลของศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงของแรงงานที่ถูก
ละเมิดสิทธิ เจ็บป่วย และถูกค้ามนุษย์ ในจังหวัดสงขลา มีสถิติรับแจ้งเหตุต่อปี75 มากกว่า 50 กรณีขึ้นไปซึ่ง
ผู้เสียหายจากการทำงานบนเรือประมงมีทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติ ดูเหมือนว่ามีผู้เสียหายเกือบ 6 เท่า
ไม่ได้รับรู้และเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐ
ทัศนคติของผูเ้ สียหายส่วนใหญ่มกั มองว่าสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เป็นเรือ่ งของกรรมเวรและไม่ประสงค์จะดำเนินการเอาผิดหรือ
เอาเรือ่ งกับใคร และเชือ่ ว่าการไปหาเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ก็ไม่ได้ทำให้อะไรดีขนึ้ ยิง่ ถ้าเป็นแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะ
ผู้ที่ไม่มีเอกสารเข้าเมืองถูกต้องตามกฎหมาย ก็ยิ่งไม่กล้าไปแจ้งความ เพราะผลที่จะตามมาคงไม่สู้ดีนัก มีโอกาส
ถูกส่งกลับประเทศในฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ผู้เสียหายส่วนใหญ่ที่แจ้งต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา บอกว่าพวกเขาไม่ทราบว่าจะไป
ขอความช่วยเหลือได้จากใครหรือหน่วยงานใดของทางราชการ บางคนคิดถึงสถานีตำรวจในพื้นที่ แต่ก็รู้สึกอึดอัด
ไม่อยากติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและไม่อยากแจ้งความ ผู้เสียหายเองก็กังวลเรื่องความปลอดภัยและอันตรายที่
จะเกิดขึ้นหากกล่าวหาผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือว่าทำการละเมิดหรือค้ามนุษย์
หรือแม้ในกรณีที่ผู้เสียหายไปขอความช่วยเหลือจากตำรวจ ตำรวจก็ดูไม่อยากดำเนินคดีมากนัก แม้จะพอมี
หลักฐานอยู่ก็ตาม เช่น ในกรณีของนาย ดี (D) อายุ 20 ปี เดินทางจากจังหวัดปทุมธานีมาหางานทำที่กรุงเทพฯ
ในช่วงต้นปี 2551 หลังจากลงรถประจำทางสาย 59 ที่บริเวณสนามหลวง ก็พบกับชายคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์
รับจ้าง บอกว่าจะพาไปหางานทำ ชายคนดังกล่าวพานาย ดี มาที่บ้านสองชั้นแถวบริเวณเชิงสะพานบางกอกน้อย76
74

75
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สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาครและสงขลา รายงานผลการช่วยเหลือแรงงานประมงที่ถูกค้ามนุษย์
และละเมิดสิทธิ
สัมภาษณ์นายสุชาติ จันทรลักคณา ผู้จัดการศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา เมื่อกันยายน 2551
ผู้เสียหายมาขอความช่วยเหลือจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ เมื่อเดือนพฤษพาคม 2551
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

เมื่อเข้าไปในบ้านได้พบกับชายสูงวัย ซึ่งถูกล่อลวงมาเช่นกัน วันรุ่งขึ้นมีชายหญิงคู่หนึ่งมาถึง บอกกับนาย ดี ว่า
จะพาไปทำงานที่ร้านอาหาร ต่อมาทั้งสองคนก็ถูกพาไปยังจังหวัดสงขลา แต่พาไปลงเรือประมง นาย ดี ต้องทำงาน
อยู่บนเรือเป็นเวลา 4 เดือน จึงได้มีโอกาสขึ้นฝั่งที่ประเทศมาเลเซีย เนื่องจากเรือเทียบท่าเติมน้ำมัน นาย ดี
ตัดสินใจหนีออกจากเรือ และได้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศมาเลเซียจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง ต้องติดคุก
4 วัน จากนั้นถูกส่งกลับประเทศทางอำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส นาย ดี ไม่สามารถระบุตัวนายหน้า
หรือผู้ควบคุมเรือ แต่สามารถบอกสถานที่ตั้งของบ้านที่ถูกพาไปครั้งแรกและรายงานให้ตำรวจทราบ นาย ดี เล่า
รายละเอียดเหตุการณ์ต่างๆ ตั้งแต่ต้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังถึงสามวัน แต่พนักงานสอบสวนที่กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทำความผิดต่อเด็ก เยาวชนและสตรีมิได้รับแจ้งเป็นคดีความ ต่อมาพนักงานผู้นั้นได้ย้ายไป
ทำงานที่อื่น ทำให้ไม่มีหลักฐานอะไรหลงเหลืออยู่ นาย ดี จึงหมดความตั้งใจที่จะไปเริ่มกระบวนการฟ้องร้องดำเนิน
คดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใหม่

ปัญหาอุปสรรคด้านสิ่งแวดล้อมทางกฎหมายและระบบยุติธรรม
การนำผูเ้ สียหายเข้าสูก่ ารแจ้งความร้องทุกข์ในชัน้ พนักงานสอบสวน มักไม่คอ่ ยปรากฏการแจ้งความโดยผูเ้ สียหาย
โดยลำพัง แต่จะอาศัยกลไกการนำผูเ้ สียหายเข้าร้องทุกข์ โดยองค์กรพัฒนาเอกชน หรือ หน่วยงานของรัฐ เช่น สำนัก
งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นต้น ผู้เสียหายหลายกรณีไม่รู้ว่าจะดำเนินการทางกฎหมาย
อย่างใด รวมทั้งการตั้งข้อกล่าวหาและเรียกร้องค่าเสียหาย
พนักงานสอบสวนหลายคนยังไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายเท่าที่ควร บางคนก็ไม่คุ้นกับพระราชบัญญัติ ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึง่ เป็นกฎหมายใหม่ทรี่ ะบุความผิดการล่อลวงและบังคับใช้แรงงานทีผ่ เู้ สียหาย
เพศชายว่าเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์
ยิ่งกว่านั้น หากผู้เสียหายเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ด้วยแล้ว กระบวนการสอบสวนจะต้องดำเนินการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยจะต้องเชิญทีมสหวิชาชีพมาร่วมการสอบปากคำด้วย ซึ่งพนักงานสอบสวน
หลายคน77 มีความเห็นว่าเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างยุ่งยาก คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาได้รับรายงาน
ว่าในหลายกรณีทผี่ เู้ สียหายเป็นเด็กจะถูกตัดตอนในกระบวนการชัน้ พนักงานสอบสวนหรือไม่รบั แจ้งความ เนือ่ งจาก
ความซับซ้อนของกระบวนการนั่นเอง
เจ้าหน้าทีข่ องมูลนิธกิ ระจกเงาเคยทำเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับกรณีพนักงานสอบสวนไม่ดำเนินการสอบสวน ตามปกติ
ผู้เสียหายจะได้รับการนัดให้มาสอบปากคำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอีกครั้งในภายหลัง
ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1-4 สัปดาห์ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความพะวักพะวน กอปรกับยังกังวลที่จะต้องหางานทำ
ผูเ้ สียหายหลายกรณี78 ซึง่ ได้รบั การพักฟืน้ ฟูอยูใ่ นบ้านพักชัว่ คราวจึงมักเปลีย่ นใจไม่ประสงค์จะดำเนินคดี และขอกลับ
ภูมิลำเนาโดยไม่เอาเรื่องเอาความกับใคร ประกอบกับข้าราชการตำรวจมักมีการโยกย้ายตำแหน่งบ่อยครั้ง ทำให้
ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ และบางคดีต้องถูกทิ้งไป เพราะไม่สามารถติดต่อพนักงานสอบสวนคนเดิมได้
77

สัมภาษณ์พนักงานสอบสวน กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี กรณีปัญหาและอุปสรรคในการสอบปาก
คำผู้เสียหายที่อายุ ต่ำกว่า 18 ปี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เมื่อพ.ศ.2551
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กรณีศึกษาผู้เสียหายที่รับบริการที่ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา และ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
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การช่วยเหลือผู้เสียหาย กระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครอง

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องการสอบสวนเพิ่มเติม หลักฐานก็มักไม่พอเพียงที่จะทำอะไรได้ บ่อยครั้ง ผู้เสีย
หายรูช้ อื่ นายหน้าแต่เป็นชือ่ ปลอม ถ้าผูเ้ สียหายยังจำได้หลังจากเวลาผ่านไปแรมเดือนแรมปี ผูเ้ สียหายหลายคนแทบ
นึกไม่ออกด้วยซ้ำว่าบ้านที่ตนถูกพาไปครั้งแรกและถูกกักขังนั้นตั้งอยู่ ณ ที่ใด เนื่องจากไม่คุ้นกับสถานที่

ปัญหาความซับซ้อนของรูปคดีและการมีผู้กระทำความผิดหลายคน
ความยากลำบากในการนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษประการหนึ่ง คือปัญหาความซับซ้อนของการที่มีผู้กระทำ
ความผิดหลายคนและหลายพื้นที่ ปัญหาการบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงนั้น มีขั้นตอนและกระบวนการล่อลวง
และนำพาจากหลายพื้นที่และมีนายหน้าหลายชั้น ซึ่ง หมายถึง มีการส่งต่อผู้เสียหายหลายทอด ทั้งนายหน้า
ในพื้นที่ต้นทาง พื้นที่ทางผ่าน และพื้นที่ปลายทาง ทำให้มีผู้กระทำความผิด ผู้ร่วมกระทำความผิด ผู้สมรู้ร่วมคิดใน
การกระทำความผิด และตัวการในการกระทำความผิดหลายชั้น แต่ในแนวทางการสอบสวนของพนักงานสอบสวน
จำนวนมาก มักตัดผู้ต้องสงสัยหรือผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องออกไปเกือบทั้งหมด โดยอาจเลือกที่จะเรียกผู้ควบคุม
เรือ (ไต้ก๋ง) มาสอบปากคำเพียงคนเดียว
ผู้เสียหายหลายราย ให้ข้อมูลว่าพวกตนถูกล่อลวงในกรุงเทพฯ ก่อนถูกนำไปกักขังยังสถานที่อีกแห่งหนึ่งและ
ส่งไปลงเรือประมง โดยผู้กระทำความผิดเป็นคนละคนกัน ตัวอย่างเช่น ในกรณีของผู้เสียหาย 3 ราย79 ที่ถูก
ล่อลวงจากสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร และถูกนำไปกักขังไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ก่อนที่
จะถูกนำตัวไปขายให้กับเรือประมงที่จังหวัดสงขลา ปรากฏว่าก่อนผู้เสียหายเข้าสู่กระบวนการในชั้นพนักงานสอบ
สวนตำรวจภูธรภาค 9 ได้มีการนำภาพถ่ายบุคคลต้องสงสัยค้ามนุษย์ (ภาพถ่ายที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
ขึ้นบัญชีไว้) ให้ผู้เสียหายทั้ง 3 รายดู ปรากฏว่าผู้เสียหายทั้งหมด ต่างยืนยันถึงบุคคลในภาพถ่ายว่าเป็นผู้ล่อลวง
พวกเขามาจากสวนสาธารณะ (นายหน้าที1่ ) และยังได้ชภี้ าพบุคคลทีก่ กั ขังพวกเขาไว้ทบี่ า้ นพักในจังหวัดสมุทรสาคร
(นายหน้าที่ 2) แต่แทนที่จะดำเนินคดีฐานค้ามนุษย์กับนายหน้าที่ 1 และ 2 พนักงานสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9
กลับตั้งข้อหากับผู้ควบคุมเรือเพียงคนเดียว โดยบอกว่าตำรวจสามารถเอาผิดได้เฉพาะในท้องที่ที่รับผิดชอบเท่านั้น
(นายหน้ากระทำความผิดต่างท้องที่กัน)
ยังมีหน่วยงานกลางของตำรวจที่ปฏิบัติงานครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เช่น กองบังคับการปราบปรามการกระทำ
ความผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้า
มนุษย์) แต่ในทางปฏิบัติแล้วการปฏิบัติงานยังอยู่รวมศูนย์ที่กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูลแก่มูลนิธิกระจกเงาเล่าว่า
หน่วยงานกลางเหล่านีย้ งั ต้องรอการอนุมตั กิ ารลงพืน้ ทีแ่ ละงบประมาณในการลงพืน้ ทีส่ บื สวนสอบสวนนอกกรุงเทพมหานคร และกระบวนการขออนุมัติทำให้การสืบสวนสอบสวนต้องล่าช้า

ปัญหาในการพิจารณาในชั้นศาล
ในจำนวนผู้เสียหายทั้งหมด 83 รายที่รายงานต่อศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงานั้น มีเพียง
11 รายเท่านั้นที่เข้าสู่ชั้นศาล ซึ่งข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2553 คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
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การสัมภาษณ์ผู้เสียหายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสถานีตำรวจน้ำสงขลา เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2551
43

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

ขั้นตอนการพิจารณาในชั้นศาลที่ยาวนาน ก็นับว่าเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งของผู้เสียหายในการเรียกร้องความ
ยุตธิ รรม ส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัดในภาคต่างๆ ของประเทศ ไม่สามารถมาให้การในชัน้ ศาลเนือ่ งจากปัญหาทาง
การเงินหรือไม่สามารถติดตามผูเ้ สียหายมาเป็นพยานในชัน้ ศาลได้ เนือ่ งจากขัน้ ตอนการพิจารณาล่าช้า หากกระบวน
การพิจารณาต้องใช้เวลานาน ผู้เสียหายก็ไม่มีแรงจูงใจในการดำเนินคดีอีกต่อไป มีผู้เสียหายกรณีหนึ่งยอมความ
กับผู้กระทำความผิด โดยยอมรับเงินจากผู้ควบคุมเรือเพื่อให้เรื่องจบ80
สำหรับปัญหาขัน้ ตอนการพิจารณาในชัน้ ศาลทีล่ า่ ช้าหรือปัญหาการติดตามผูเ้ สียหายมาขึน้ ศาลในคดีคา้ มนุษย์นนั้
มีทางแก้ไข คือ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา:
มาตรา 237 ทวิ ก่อนฟ้องคดีตอ่ ศาล เมือ่ มีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ พยานบุคคลจะเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักร
ไม่มที อี่ ยูเ่ ป็นหลักแหล่ง หรือเป็นบุคคลมีถนิ่ ทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากศาลทีพ่ จิ ารณาคดี หรือมีเหตุอนั ควรเชือ่ ว่าจะมีการ
ยุง่ เหยิงกับพยานนัน้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรือ ทางอ้อม หรือมีเหตุจำเป็นอืน่ อันเป็นการยากแก่การนำพยานนัน้ มาสืบ
ในภายหน้า พนักงานอัยการโดยตรงเองหรือโดยได้รับคำร้องขอจากผู้เสียหายหรือจากพนักงานสอบสวน จะยื่น
คำร้องโดยระบุการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ต้องหาได้กระทำผิดต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้สืบ พยานนั้น
ไว้ทันทีก็ได้ ถ้ารู้ตัวผู้กระทำความผิด และผู้นั้นถูกควบคุมอยู่ในอำนาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ
ให้พนักงานอัยการนำตัวผูน้ นั้ มาศาล หากถูกควบคุมอยูใ่ นอำนาจของศาล ให้ศาลเบิกความตัวผูน้ นั้ มาพิจารณา
ต่อไป
เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้น ให้ศาลสืบพยานนั้นทันที ในการนี้ ผู้ต้องหาจะซักค้านหรือตั้งทนายซักค้าน
พยานนั้นด้วยก็ได้
อย่างไรก็ดี พนักงานสอบสอนหรือพนักงานอัยการมักจะไม่บอกพยานให้มาให้การล่วงหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจบาง
คนก็รู้สึกเป็นภาระที่ต้องทำเรื่องถึงศาลเพิ่มเติมเพื่อขอใช้คำให้การในรูปวีดิทัศน์ ดังนั้น ระหว่างการพิจารณาในชั้น
ศาลเมือ่ ต้องการหลักฐานเพิม่ เติม ก็ยากทีจ่ ะนำผูเ้ สียหายหรือพยานมาให้การในชัน้ ศาลซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน
ข้ามชาติ เมื่อไม่มีผู้เสียหายหรือพยาน คดีก็จะถูกยกฟ้องในที่สุด

ปัญหาเรื่องงบประมาณและสถานที่ในการดูแลผู้เสียหาย
ก่อนปี พ.ศ. 2551 ไม่มีสถานที่ของรัฐที่ใช้รองรับดูแลผู้เสียหายเพศชาย ปัจจุบันมีอยู่ 4 แห่ง สถานที่พักพิงใน
ต่างจังหวัดสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เช่น สถานแรกรับหรือสถานสงเคราะห์
เด็กและสตรี ก็ไม่มีบุคลากรเพียงพอ ก่อนหน้านี้ ผู้เสียหายจากแรงงานประมงต้องส่งไปฝากไว้กับบ้านพักชั่วคราว
ขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ คือ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล
สงขลา (บ้านสุขสันต์) ซึ่งต่างมีงบประมาณดำเนินการค่อนข้างจำกัด
ปัญหาที่ตามมาคือ บ้านพักชั่วคราวขององค์กรพัฒนาเอกชนนี้มิได้มีการรับรองโดยกฎหมาย จึงไม่สามารถควบคุม
ตัวและให้ที่พักพิงแก่ผู้เสียหายที่มิได้มีสัญชาติไทยที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกกฎหมายได้
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายกรณีหนึ่งที่ถูกล่อลวงไปขายให้กับเรือประมงที่จังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2551 โดยผู้เสียหาย
ถูกบังคับใช้ให้ทำงานบนเรือกว่า 2 ปี โดยค่าตอบแทนเพียง 20,000 บาทเท่านั้น (เฉลี่ยแล้วได้ค่าตอบแทนเพียงเดือนละ 834 บาทเท่านั้น)

การช่วยเหลือผู้เสียหาย กระบวนการยุติธรรม และการคุ้มครอง

บ้านพักชัว่ คราวขององค์กรพัฒนาเอกชนทีร่ องรับผูเ้ สียหายทีห่ น่วยงานภาครัฐโอนมาให้ดแู ลต้องรับภาระค่าใช้จา่ ย
ที่เกิดขึ้นเอง ซึ่งจำกัดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือไปโดยปริยาย เนื่องจากไม่มีงบประมาณในการซื้อ
อาหารและทำกิจกรรม เพื่อผ่อนคลายผู้เสียหาย นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ก็มีไม่เพียงพอ
โรงพยาบาลสมุทรสาคร และโรงพยาบาลจังหวัดสงขลาได้ให้ความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือผู้เสียหายโดยตลอด
ไม่ว่าจะได้รับการนำส่งโดยหน่วยงานใดก็ตาม แต่โรงพยาบาลก็ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่ารักษาได้ จึงต้องแบกรับ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเอง

5.3 การคุ้มครอง
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน และสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่างมีหน้าที่
คุ้มครองบุคคลที่อาจตกเป็นผู้เสียหาย แต่ยังมีปัญหาเรื่องการให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันยังไม่
เพียงพอ ไม่สามารถเข้าถึงประชาชนที่เคลื่อนย้ายแรงงานจากที่ต่างๆ ได้ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาการส่งต่อข้อมูล
คือไม่มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับผู้เสียหายที่สามารถนำไปใช้รณรงค์เชิงป้องกันได้อย่างเป็นระบบ
เนื่องจากพบว่าผู้เสียหายที่สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นแรงงานจากจังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษและบุรีรัมย์
คณะผูท้ ำการศึกษาจึงเก็บข้อมูลว่ามีระบบอะไรบ้างในพืน้ ทีภ่ าตะวันออกเฉียงเหนือทีส่ ามารถแจ้งเตือนภัยเกีย่ วกับ
การเคลื่อนย้ายของแรงงานเพศชายที่อาจตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ได้ เนื่องจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจและเมื่อ
สิ้นฤดูกาลทำเกษตรกรรม แรงงานจำนวนมากเคลื่อนย้ายเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ หรือตามจังหวัดที่มีความ
เจริญทางด้านเศรษฐกิจสูงกว่า หลายกรณีเดินทางเข้ามาหางานทำโดยไม่มีจุดหมายปลายทาง หรือไม่มีงานรออยู่
แต่จะมาในลักษณะตายเอาดาบหน้า ประกอบกับแรงงานส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีหน่วยงานของกรมการจัดหางานคอย
บริการคนหางานอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ด้วย

ปัญหาการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้หางานก่อนออกจากบ้าน
จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหาย พบว่าหลายกรณีไม่ทราบหรือไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารก่อนออกจากบ้านเกี่ยวกับการ
เตือนภัย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน ไม่รู้ว่าเรื่องการติดต่อกรมการจัดหางานเมื่อต้องเดินทางเข้าไปหา
งานทำในกรุงเทพฯ หรือพื้นที่จังหวัดเศรษฐกิจที่ตนไปหางานทำ
ทำนองเดียวกัน จากการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์เจ้าหน้าทีส่ ำนักงานจัดหางานจังหวัด พบว่า สำนักงานจัดหางานในจังหวัด
ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ความสำคัญเรื่องการให้ความรู้และความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงาน
ยังต่างประเทศมากกว่า ส่วนเรื่องการย้ายถิ่นเพื่อทำงานในประเทศนั้น ยังไม่ปรากฏมีงานที่เป็นรูปธรรมมากนัก
แม้ว่ากรมการจัดหางานจะมีโครงการเชิงรุกลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ทุกจังหวัดหลายโครงการในระหว่างการทำการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการไปทำงานในต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการเคลื่อน
ย้ายแรงงาน รวมทั้งสอดส่องพฤติกรรมการจัดหางานที่ส่อไปในทางล่อลวงคนงาน และตรวจบริษัทจัดหางาน
แต่จากการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายทัง้ 30 กรณี ไม่ปรากฏว่ามีผเู้ สียหายรายใดเคยรับทราบกิจกรรมเหล่านีเ้ ลย แสดงว่า
ความพยายามของสำนักงานจัดหางานจังหวัดในการให้ความรู้แรงงานไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายนั่นเอง
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คณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาได้พบกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด พบว่าหลายหน่วยงานยังรับทราบเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานประมงน้อยมาก และไม่รู้ว่าเคยมีผู้เสียหาย
มาแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่หรือไม่ ดังนั้น กิจกรรมที่ได้จัดให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงและ
อันตรายของการเคลื่อนย้ายแรงงานจึงยังขาดเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยจากการทำงานบนเรือประมงและการ
ล่อลวงแรงงานภาคประมง
เจ้าหน้าที่หลายคนในจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่าปัญหาการล่อลวงแรงงานมักเกิดขึ้นที่อื่น เช่น
ในภาคกลาง จึงเป็นปัญหาที่หน่วยงานในพื้นที่นั้นต้องแก้ไข หน้าที่ของตนนั้น คือ รอฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายเมื่อ
เดินทางกลับภูมิลำเนา
จากการสัมภาษณ์ผเู้ สียหายหลายราย81 บ่งชีว้ า่ ผูเ้ สียหายไม่เคยใช้หรือรับรูข้ า่ วสารเกีย่ วกับโอกาสในการจัดหางาน
จากหน่วยงานภาครัฐเลย

ปัญหาการให้ข้อมูลเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงต่อการล่อลวง82
กรุงเทพมหานคร
จากการสัมภาษณ์ผู้เสียหายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ พบว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีการล่อลวงแรงงานมี 5 พื้นที่
(สนามหลวง สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง วงเวียนใหญ่ และสวนสาธารณะรมณีนาถ) ซึ่งอยู่ในความ
รับผิดชอบของหลายหน่วยงานทับซ้อนกัน จึงไม่มีเจ้าภาพเข้าไปดูแลการคุ้มครองผู้หางานโดยตรง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งปัญหาการล่อลวงแรงงานภาคประมง
ในพื้นที่กึ่งเปิด เช่น สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง และสวนรมณีนาถ ลักษณะเป็นสถานที่ราชการเปิด
ให้ประชาชนเข้าไปใช้บริการเป็นช่วงเวลา มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่โดยตรง พื้นที่ในลักษณะนี้สามารถควบคุมได้
ง่ายกว่าพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่เปิดตลอดเวลา แต่กลับพบว่าในสถานที่กึ่งเปิดทั้งสามแห่งดังกล่าว แทบจะไม่มี
มาตรการป้องกันการถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์เลย และไม่มีข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับสถานที่เหล่านี้ใน
จังหวัดนอกกรุงเทพฯ ด้วย บางสถานที่มีเพียงเสียงประชาสัมพันธ์ตามสาย และป้ายเตือนในการระวังมิจฉาชีพ
ที่จะเข้ามาล่อลวงเอาทรัพย์สินเท่านั้น แต่เนื้อหาและรายละเอียดในการเตือนภัยมิได้ก้าวล่วงถึงเรื่องการค้ามนุษย์
แต่อย่างใด แต่มีการเตือนให้ระวังการรับอาหารและเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้า
ส่วนในสถานทีส่ าธารณะแบบเปิด เช่น สนามหลวง และวงเวียนใหญ่ นัน้ ไม่ปรากฏการประชาสัมพันธ์เตือนภัยใดๆ
เลย อาจมีตำรวจสายตรวจออกตระเวนพื้นที่เพื่อป้องปรามอาชญากรรมเท่านั้น
ส่วนการคุ้มครองคนหางานนั้นถึงแม้ว่าในพื้นที่กึ่งเปิด เช่น สถานีขนส่งหมอชิต และสถานีรถไฟหัวลำโพง จะมี
หน่วยงานย่อยของกรมการจัดหางานคอยบริการอยู่ก็ตาม แต่พบว่าหน่วยงานของกรมการจัดหางานมิได้ทำงานใน
81

สัมภาษณ์ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์หลังได้รับการร้องทุกข์ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2551
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พื้นที่ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกนายหน้าล่อลวงไปขายให้กับเรือประมง ข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมูลนิธิกระจกเงา
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เชิงรุกในการคุ้มครองคนงานเท่าที่ควร ลักษณะทางกายภาพของหน่วยงานกรมการจัดหางานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนส่ง
เหล่านี้ ไม่มีจุดสังเกตที่เด่นชัด หายาก ประชาชนที่กำลังหางานไม่ทราบว่ามีหน่วยงานนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ หรือ ไม่รู้ว่า
หน่วยงานดังกล่าวนี้มีบทบาทและภารกิจอย่างไร
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครหรือมักรู้จักกันในชื่อ มหาชัย (ซึ่งเป็นชื่อตำบล) เป็นพื้นที่เสี่ยงในการล่อลวงแรงงานอีกพื้นที่หนึ่ง
เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง กุ้งที่เลี้ยงกันในประเทศเกือบทั้งหมดถูกส่งมา
จังหวัดสมุทรสาครเพื่อแปรรูป จึงเป็นพื้นที่ที่แรงงานจากต่างจังหวัดนิยมมาหางานทำที่มหาชัยเป็นจำนวนมาก
มีรายงานว่าทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่เสี่ยง
โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครได้มีการทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งทั่วบริเวณสวนสาธารณะและหน้า
ศาลหลักเมือง83 นอกจากนีย้ งั มีหน่วยรถเคลือ่ นทีอ่ อกประกาศประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลให้ประชาชนได้รบั ทราบเกีย่ วกับ
วิธีป้องกันการค้ามนุษย์และการโกงค่าแรง
จังหวัดสงขลา
สงขลาเป็นพืน้ ทีซ่ งึ่ มีทา่ เรือประมงขนาดใหญ่ มีความต้องการแรงงานประมงสูง จึงทำให้มนี ายหน้าค้าแรงงานแอบ
แฝงอยูใ่ นพืน้ ทีจ่ ำนวนหนึง่ ในรายงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ84 ได้พดู ถึงกลุม่ ขบวนการค้าแรงงานภาคประมง
อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาไว้ นอกจากนั้น ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลายังมีสถานประกอบการประเภทร้าน
คาราโอเกะไม่น้อยกว่า 50 ร้าน85 บางแห่งมีชื่อปรากฏในรายงานของผู้เสียหาย86
จากการสนทนากับเจ้าหน้าที่ภาครัฐและผู้เสียหาย พบว่ายังไม่มีสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนภัยสำหรับคนหางาน
หรือให้ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหางานที่ปลอดภัยและมีคุณค่า ประกอบกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหา
งานจังหวัดสงขลา87 ให้ข้อมูลว่าไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนการล่อลวงแรงงานประมงในพื้นที่ จึงทำให้ไม่มีการจัดทำ
สื่อประชาสัมพันธ์เรื่องการคุ้มครองแรงงาน
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สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเดือนกรกฎาคม 2551
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กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี รายงานเรื่องขบวนการล่อลวงแรงงานประมง
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ข้อมูลสถานประกอบการร้านคาราโอเกะในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จากฝ่ายสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
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ข้อมูลจากอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน , สถานีตำรวจน้ำสงขลา และสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
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สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
6.1 สรุปข้อค้นพบของการศึกษา
จากการศึกษาปัญหาการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงนอกน่านน้ำในพื้นที่จังหวัด สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สงขลา และปัตตานี สรุปประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้
1. มีการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานคนไทยเพศชายทั้งเด็กและผู้ใหญ่บนเรือประมงไทย
แม้ว่าการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานอาจดูเหมือนเป็นปัญหาของแรงงานข้ามชาติ (ส่วนใหญ่จากประเทศพม่า
กัมพูชา และมีบา้ งจาก สปป. ลาว) ก็ตาม ทางมูลนิธกิ ระจกเงาสามารถระบุผเู้ สียหาย 83 กรณีทเี่ ป็นคนไทยอายุระหว่าง
14-55 ปี ซึ่งถูกล่อลวง หรือลักพาตัว และบังคับใช้แรงงานบนเรือประมงในน่านน้ำไทยหรือนอกน่านน้ำไทยเป็น
เวลานับเดือนหรือนับปี เด็กและผู้ใหญ่เพศชายเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกพาไปยังที่ต่างๆ เมื่อเพิ่งเดินทางเข้ามาหางาน
ในพื้นที่ หลายคนได้รับข้อเสนอให้ไปทำงานในอุตสาหกรรมอีกอย่างหนึ่ง หรือ ได้รับการบอกเล่าว่าจะให้ไปทำงาน
คัดแยกปลาบนบก บางคนตกลงไปทำงานบนเรือประมงโดยคิดว่าเรือจะออกทะเลเพียงสองสามวันหรือสองสาม
สัปดาห์ แต่พอเอาเข้าจริง เรือประมงกลับออกไปน่านน้ำต่างประเทศและอยูน่ านเป็นปีกว่าจะกลับประเทศ บางราย
(ถึงจะมีไม่มาก) ถูกลักพาตัวโดยถูกมอมยา ทำร้ายจนหมดสติ หรือพาลงเรือในระหว่างมึนเมาไม่ได้สติ
ประเทศไทยเป็นประเทศผูจ้ ดั หาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรายสำคัญของโลก ไม่วา่ จะเป็นอาหารสดหรืออาหารแปรรูป
และอุตสาหกรรมประมงได้สร้างความเจริญให้กับเศรษฐกิจไทยมากมาโดยตลอด
ในยามปกติ สภาพการทำงานบนเรือต้องถือว่าเป็นงานลำบาก ทำงานหลายชัว่ โมง งานหนัก ค่าตอบแทนต่ำ ทำให้ไม่
ค่อยมีแรงงานอยากทำงานประมง แม้แต่ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเอง เมื่อความต้องการแรงงานมีสูง ทำให้เกิดมี
“นายหน้าค่าหัว” ขึ้น ล่อลวงแรงงานหรือส่งแรงงานไปทำงานบนเรือประมง นายหน้าค่าหัวอาจทำกันเป็นแก๊งโดยมี
นายหน้ารายย่อยทำทีเข้าไปตีสนิทกับผูเ้ สียหาย ขบวนการนายหน้าอาจทำกันหลายขัน้ ตอน นำพาจากหลายพืน้ ทีแ่ ละ
มีหน้านายหลายชั้นก่อนจะส่งถึงมือผู้ควบคุมเรือซึ่งจะจ่ายค่าหัวรายละ 7,000-25,000 บาท พบว่ามีเด็กที่อายุน้อย
กว่า 18 ปี บางคนอายุเพียง 15 ปีทำงานบนเรือประมง เด็กพวกนี้ได้รับการปฏิบัติไม่ต่างกับผู้ใหญ่ทุกประการ
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2. สำหรับการเคลือ่ นย้ายแรงงานในประเทศ การให้ความคุม้ ครองยังมีนอ้ ย และแทบไม่มกี ารเตือนภัยเรือ่ ง
การค้ามนุษย์และความเสีย่ งทีจ่ ะถูกแสวงหาประโยชน์สำหรับคนไทยทีต่ อ้ งเคลือ่ นย้ายไปหางานนอกพืน้ ที่
การเคลือ่ นย้ายแรงงานของประชาชนภายในประเทศเองยังขาดความปลอดภัย ยังขาดการให้ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ ะช่วย
แรงงานตัดสินใจอย่างถูกต้องว่าควรจะเคลื่อนย้ายไปที่ใดบ้าง เช่น เมื่อแรงงานเคลื่อนย้ายจากภูมิภาคมายังส่วน
กลาง มักพบนายหน้าที่เข้ามาเสนองานในพื้นที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ และสถานีขนส่งต่างๆ จนต้องตกอยู่
ในสถานการณ์ถกู แสวงหาประโยชน์และกระทำทารุณ ยังไม่เคยมีรายงานว่ามีการดำเนินการจับกุมการกระทำทีผ่ ดิ
กฎหมายเหล่านี้ (เช่นตามจับทั้งแก๊ง แทนที่จะจับรายบุคคล) และเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้ยังกระทำการอย่างง่ายดาย
สถานีขนส่งหมอชิต สถานีรถไฟหัวลำโพง สนามหลวง วงเวียนใหญ่ และสวนสาธารณะรมณีนาถ เป็นพื้นที่เสี่ยง
ที่ผู้เสียหายบอกกับคณะผู้ทำการศึกษาของมูลนิธิกระจกเงาว่าเป็นสถานที่ที่ตนถูกล่อลวง
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่มีนโยบายที่เป็นรูปธรรมในการคุ้มครองคนหางานและการเคลื่อนย้ายแรงงานภายใน
ประเทศ ตลอดจนยังไม่มโี ครงการสร้างความตระหนักรูแ้ ก่ประชาชนในพืน้ ทีภ่ มู ลิ ำเนาและพืน้ ทีท่ ปี่ ระชาชนไปหางานทำ
3. การตรวจเอกสารคนประจำเรือและการตรวจสอบเรือประมงโดยหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่มปี ระสิทธิภาพ
ไม่มีใครรู้จำนวนที่แท้จริงของแรงงานภาคประมงว่ามีอยู่เท่าใดที่อาจสัมพันธ์กับปัญหาการค้ามนุษย์ จำนวนเรือ
ประมงที่แท้จริงก็ไม่สามารถระบุได้เช่นกัน ยังมีเรืออีกจำนวนมากที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ตลอดจนไม่มีการบังคับใช้
กฎหมายและระเบียบในการตรวจเรือประมงทีเ่ ข้า-ออกน่านน้ำ การตรวจสอบสถานภาพของคนประจำเรือนัน้ เป็นเรือ่ ง
สำคัญ ลูกเรือประมงทุกคนต้องทำเอกสารคนประจำเรือก่อนทีจ่ ะอนุญาตให้เรือออกไปนอกน่านน้ำ แต่สถานะทีแ่ ท้
จริงของแรงงานประมงนอกน่านน้ำยังไม่มีการจดแจ้งเป็นระบบ จึงทำให้เกิดการปลอมแปลงเอกสารคนประจำ
เรือ โดยเฉพาะผูเ้ สียหายทีถ่ กู ล่อลวงมามักถูกสวมรูปในเอกสารปลอม เมือ่ ไม่มกี ารตรวจสอบเรือ ลูกเรือก็ไม่จำเป็นต้อง
ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าพนักงานขนส่งทางน้ำว่าสมัครใจทำงานและได้รบั รูถ้ งึ สภาพการทำงานหรือไม่
นอกจากนี้กระบวนการแจ้งและตรวจตราเรือประมงที่เข้า-ออกนอกน่านน้ำนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
กฎหมายและระเบียบก็ไม่มกี ารนำมาบังคับใช้อย่างจริงจัง ทำให้ระบบของทางราชการไม่สามารถตรวจสอบสถานะ
จำนวนลูกเรือ และเรือที่ออกจากท่าไปทำการประมงยังนอกน่านน้ำได้ ไม่ทราบว่าเรือลำใดเข้า-ออก หรือเรือ
ประมงลำใดมีลูกเรือเป็นใครบ้าง
4. กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงานประมงและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดยังไม่มี
ประสิทธิภาพ
กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 ไม่ใช้บังคับกับแรงงานประมงนอกน่านน้ำที่ออกนอกชายฝั่งเกินกว่า 1 ปี มีผลให้
แรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน อีกประเด็นหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือ
ข้อที่อนุญาตให้เด็กอายุ 15 หรือ 16 ปีสามารถทำงานประมงทะเล (โดยมีเงื่อนไขบางประการ) นับเดือนนับปีโดย
เฉพาะเรือทีอ่ อกไปจับปลานอกน่านน้ำระหว่างประเทศ กระทรวงแรงงานควรประเมินว่าแนวปฏิบตั เิ ช่นนีส้ อดคล้อง
กับพันธกรณีตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 และฉบับที่ 138 หรือไม่ ข้อดีคือกลางปี
2551 ประเทศไทยได้มีการตราพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ได้รวมการแสวง
หาประโยชน์จากแรงงานเป็นฐานความผิดการค้ามนุษย์และรวมเพศชายในกลุ่มผู้เสียหายด้วย
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

ตามกฎหมายไทย เรือประมงทะเลต้องมีใบอนุญาตทะเบียนเรือไทยและอาชญาบัตรทำการประมงจากกรมประมง
และใบอนุญาตใช้เรือจากกรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี ลูกเรือประมงทุกคนต้องมีเอกสารคนประจำเรือ
หมายความว่าทุกคนต้องขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย ผู้เสียหายหลายคนในงานศึกษาวิจัยของ
มูลนิธิกระจกเงามีเอกสารคนประจำเรือแต่ในชื่อของผู้อื่น
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายแก่ผู้กระทำความผิดยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ผู้เสียหายไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมได้ด้วยตนเอง และที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับการสนับสนุนให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วย เมื่อมี
การพิจารณาในชั้นพนักงานสอบสวน ก็ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่เห็นว่าเป็นเรือ่ งสำคัญ นอกจากนีก้ ระบวนการพิจารณาและดำเนินคดีทลี่ า่ ช้า ทำให้ผเู้ สียหายเปลีย่ นใจไม่ประสงค์
จะดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิดต่อไป
5. ยังขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภายในหน่วยงานในการช่วยเหลือผูเ้ สียหายและติดตามปัญหา
อย่างเป็นระบบ
การแก้ไขปัญหาการล่อลวงแรงงานและการค้ามนุษย์ในภาคประมงนั้น มีองคาพยพที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานภาคเอกชน ก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่รวมการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเป็นฐานความผิดการค้ามนุษย์และรวมเพศชายใน
กลุ่มผู้เสียหายด้วย ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานในภาคประมงไม่จัดเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ น้อยรายจะได้รบั การพิจารณาจากหน่วยงานภาครัฐ ไม่มกี ารประสานงานการทำงานในระหว่างหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง และผู้เสียหายบางรายก็ถูกมองข้ามไป การรายงานกรณีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก็มีน้อย จึงไม่
ปรากฏหลักฐานของปัญหาการค้ามนุษย์มากนัก
ในปี พ.ศ. 2546 เริ่มมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์จงั หวัดทีท่ ำงานแบบสหวิชาชีพขึน้ ทัว่ ประเทศ ทำให้งานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทดี่ ำเนิน
การโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนปรับสูช่ อ่ งทางเดียวกัน อย่างไรก็ดี ศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ในแต่ละจังหวัดก็มีความเข้มแข็งไม่เท่ากัน บางจังหวัดมีกิจกรรมค่อนข้างน้อย
ผลจากการที่กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ถือว่าการแสวงหาประโยชน์จากแรงงาน
เป็นฐานความผิดการค้ามนุษย์ด้วย ทำให้เกิดมีเจ้าภาพงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ชัดเจนขึ้น โดย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์เป็นแกนกลางสำคัญ แต่การนำประเด็นการแสวงหาประโยชน์
จากแรงงานเข้ามารวมเป็นฐานความผิด ทำให้กระทรวงแรงงานเป็นแกนหลักอีกแกนหนึ่ง ในความพยายามที่จะ
เพิ่มและขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดทำแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการป้องกัน ปราบปราม และช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพือ่ ปรับปรุงแนวทางการติดต่อสือ่ สารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน ตลอดจนการช่วย
เหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ

6.2 ข้อเสนอแนะ
มาตรการระยะสั้น

1. จัดทำการสำรวจข้อมูลผู้เสียหาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ เพื่อให้ทราบจำนวนและประเภทของ
ผูเ้ สียหายทีแ่ ท้จริง ตลอดจนภาพและสถานการณ์โดยรวม เพือ่ การกำหนดมาตรการในการดูแลจัดการปัญหา
2. หน่วยงานกลางเช่น สำนักนายกรัฐมนตรี ควรเป็นตัวกลางในการจัดเวทีหารือระหว่างผูบ้ ริหารกระทรวงต่างๆ
ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดเจ้าภาพหลัก และวางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
3. จัดให้มกี ารให้ความรูแ้ ละเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนในส่วนภูมภิ าคตลอดจนการทำสือ่ ประชาสัมพันธ์
ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ อย่างทั่วถึง เพื่อให้แรงงานมีข้อมูลตัดสินใจในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย
เนื่องจากแรงงานนิยมใช้รถประจำทางหรือรถไฟ จึงควรจัดเผยแพร่ข้อมูลในรูปวีดิทัศน์ (โดยมีตัวอย่างเรื่อง
ราวจากปากคำของผู้เสียหาย) ในบริเวณสถานีรถขนส่งหรือสถานีรถไฟ
4. จัดให้มกี ารคุม้ ครองและดูแลผูเ้ สียหายทีเ่ กิดขึน้ ณ ปัจจุบนั ให้ได้รบั การฟืน้ ฟูเยียวยาตามกฎหมาย และเร่งรัด
กระบวนการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
5. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครในพื้นที่เสี่ยงให้เป็นแนวร่วม ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในการ
ป้องกันและแจ้งเหตุ
6. ดำเนินการแก่ผู้กระทำความผิด และขบวนการค้ามนุษย์ อย่างจริงจังและเฉียบขาด
7. ทำงานร่วมกับกรมประมงเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนอย่างรับผิดชอบในภาคประมงทะเล88

มาตรการระยะยาว

1. ควรพิจารณาแก้ไข กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) ซึง่ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครอง
แรงงานพ.ศ. 2541 เพื่อห้ามมิให้มีการจ้างงานแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานบนเรือประมงทะเล และ
เพือ่ ให้ครอบคลุมการคุม้ ครองแรงงานประมงทีท่ ำงานบนเรือประมงนอกราชอาณาจักรเกินกว่า 1 ปี นอกจากนี้
ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในเรื่อง สัญญาจ้างงานหรือข้อตกลงในการจ้างงาน การส่งคนประจำเรือ
กลับภูมิลำเนา การฝึกอบรมคนประจำเรือก่อนการทำงาน การตรวจสุขภาพ ชั่วโมงการทำงาน สวัสดิการ
ระบบรักษาความปลอดภัยและเวชภัณฑ์ในเรือที่เป็นมาตรฐาน และความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจน
การพัฒนากลไกในการคุม้ ครองและดูแลผูเ้ สียหายอย่างเป็นระบบ และให้มปี ระสิทธิภาพ ยกร่างกฎกระทรวง
เพื่อครอบคลุมงานบนเรือประมงในและนอกน่านน้ำไทยไม่ว่าจะต้องทำงานเป็นเวลานานเท่าใด
2. บูรณาการฐานข้อมูลระบบเอกสารคนประจำเรือ ระบบการขึ้นทะเบียนแรงงานประมง ระบบการขึ้น
ทะเบียนเรือประมง ระบบการจดแจ้งและตรวจตราเรือประมงทีผ่ า่ นเข้า-ออกราชอาณาจักร ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และสนธิกำลังของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติงานร่วมกัน
3. ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างรัฐบาลประเทศที่เรือประมงไทยออกไปหาปลาในน่านน้ำนั้นๆ ขอความ
ร่วมมือในการตรวจตราและช่วยเหลือแรงงานที่ถูกล่อลวงหรือถูกค้ามนุษย์บนเรือประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ควรทำสัมปทานระหว่างรัฐต่อรัฐ แทนการทำสัญญาโดยเอกชนต่อเอกชน เพือ่ เป็นการกำหนดมาตรฐานของ
เรือประมง และมีบทลงโทษตัดสิทธิ ผู้รับสัมปทานที่รู้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการค้ามนุษย์
4. ควรดำเนินการคุ้มครองผู้เสียหายที่หนีจากเรือมิให้ต้องโทษคุมขังเป็นเวลานานหรือถูกลงโทษในประเทศอื่น

88

ในปีพ.ศ.2553 หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์รายงานว่า รัฐบาลไทยกำลังส่งเสริมกิจการประมงทะเลและสนับสนุนการใช้เครื่องมือประมง
ใหม่ๆ ในการจับปลาทูน่า เช่น อุปกรณ์ประเภทเบ็ดราวที่ใช้บนเรือเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อย ใช้แรงงานน้อย และ
สามารถกลับเข้าฝั่งได้เร็ว ทำให้ปลาที่จับได้สด โครงการการประมงทะเลและเบ็ดราวนี้เป็นหนึ่งใน 80 โครงการของกรมประมงประจำปี
2553 ภายใต้แผนแม่บทการจัดการประมงทะเลไทย 5 ปี โดยจัดสรรงบประมาณไว้ 4.5 พันล้านบาท ในบทความเรือ่ งนี้ ประมงไทยสามารถ
กู้เงินดอกเบี้ยต่ำถึง 10 ปีเพื่อปรับเปลี่ยนเรือประมงให้ไปใช้อุปกรณ์เบ็ดราว (Keeratipatpong, Wilailak. 22 February 2010 “Operators
back changes to improve tune industry”)
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ภูมิลำเนา

บุรีรัมย์

วันที่หายไป

มิถุนายน
2551

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

สถานที่
พบนายหน้า

27 ปี ไม่มีการศึกษา

38 ปี ประถมศึกษา

25 ปี ไม่มีการศึกษา

7.

8.

20 ปี ประถมศึกษา

2550

2549

2549

2551

ตาก

สุโขทัย

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

บอกว่ามีงานให้ทำ
แต่ไม่ใช่งานบนเรือ
ประมง
บอกว่ามีงาน
ก่อสร้างให้ทำ

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สงขลา

–

ไม่ทราบผู้เสียหาย
ดีมีปัญหาทางจิต

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สนามหลวง

3 เดือน

2 ปี

–

ยังไม่ทันได้
เริ่มงาน

ยังไม่ทันได้
เริ่มงาน

ยังไม่ทันได้
เริ่มงาน

4 เดือน

ยังไม่ทันได้
เริ่มงาน

จังหวัดที่ จำนวนเวลา
เรือเทียบท่า ที่อยู่บนเรือ

บอกว่ามีงานให้ทำ
สมุทรปราการ
สวนสับปะรด

วิธีที่นายหน้าใช้

บอกว่ามีงานให้ทำ
ในร้านอาหาร
บอกว่ามีงานให้ทำ
21 กรกฎาคม
20 ปี ไม่มีการศึกษา
กาญจนบุรี สวนรมณีนาถ
ในโรงงาน
2551
คัดแยกปลา
บอกว่ามีงานให้ทำ
21 กรกฎาคม
39 ปี ไม่มีการศึกษา
อุบลราชธานี สวนรมณีนาถ
ในโรงงาน
2551
คัดแยกปลา
บอกว่ามีงานให้ทำ
21 กรกฎาคม
32 ปี ไม่มีการศึกษา
นครราชสีมา สวนรมณีนาถ
ในโรงงาน
2551
คัดแยกปลา

14 ปี ประถมศึกษา

การศึกษา

6.

5.

4.

3.

2.

1.

กรณี อายุ

หมายเหตุ

หลบหนีโดย
กระโดดลงทะเล

ติดต่อครอบครัว
ให้ช่วยเหลือ

–

หลบหนีเข้าฝั่ง
ประเทศมาเลเซีย
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จากตำรวจน้ำ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จากตำรวจน้ำ
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จากตำรวจน้ำ

ผู้เสียหายถูกล่อลวงสองครั้ง ครั้งแรก
หนีออกมาได้ ครั้งที่สองหายสาบสูญไป
ครอบครัวได้รบั หนังสือจากกระทรวงการ
ต่างประเทศว่าผู้เสียหายกำลังเดินทาง
กลับจากประเทศมาเลเซีย
ผู้ เ สี ย หายถู ก จั บ ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย
ฐานเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย กระทรวง
การต่างประเทศประสานงานช่วยเหลือ
ให้กลับประเทศโดยให้มาทางเรือ ผู้เสีย
หายเดิ น ทางไม่ ถึ ง ประเทศและเป็ น ผู้
สูญหายจนทุกวันนี้
ผู้เสียหายหลบหนีขึ้นฝั่งประเทศ
มาเลเซียและถูกจับฐานเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย

ตำรวจน้ำได้ยินเสียงเรียก
ขอความช่วยเหลือ

ตำรวจน้ำได้ยินเสียงเรียก
ขอความช่วยเหลือ

ตำรวจน้ำได้ยินเสียงเรียกขอ
ความช่วยเหลือ

เรือจอดเทียบฝั่งมาเลเซียเพื่อเติมน้ำมัน
เชื้อเพลิงและน้ำแข็งและหนีออกมา

กระโดดหนี จ ากเรื อ หลั ง จากทราบว่ า
กระโดดหนีจากเรือ ถู ก ซื้ อ ตั ว และเรื อ กำลั ง ออกนอกน่ า น
น้ำไทย

วิธีที่หนีจากเรือ

ภาคผนวก 1 : ชายไทยที่ถูกล่อลวงหรือถูกลักพาตัวไปทำงานบนเรือประมง
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ยโสธร

กุมภาพันธ์
2552

2538

2549

2551

2552

2552

12. 33 ปี ประถมศึกษา

13. 30 ปี ประถมศึกษา

14. 31 ปี ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

16. 27 ปี ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษา

15. 22 ปี

17. 21 ปี

18. 37 ปี

2552

ตาก

2550

11. 19 ปี ไม่มีการศึกษา

2 สัปดาห์

มหาชัย
สมุทรสาคร

สงขลา

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล
บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำ
ที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ด

สนามหลวง

7 เดือน

6 เดือน

7 เดือน

บอกว่ามีงานให้ทำที่
สมุทรปราการ
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง
สนามหลวง

3 ปี

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สนามหลวง

สงขลา

10 ปี

2 เดือน

3 เดือน

บอกว่ามีงานให้ทำที่ สมุทรปราการ
ไม่ใช่งานประมงทะเล และสงขลา

สงขลา

สงขลา

3 เดือน

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

บอกว่ามีงาน
ก่อสร้างให้ทำ

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สงขลา

3 เดือน

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงาน
ก่อสร้างให้ทำ

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สงขลา

สนามหลวง

บอกว่ามีงาน
ก่อสร้างให้ทำ

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สมุทรปราการ สมุทรปราการ

ลำปาง

นครสวรรค์

ตรัง

ลำปาง

สุราษฎร์ธานี

ตาก

2550

10. 16 ปี ไม่มีการศึกษา

ตาก

2550

16 ปี ไม่มีการศึกษา

9.

เรือประมงเวียดนามช่วยผู้เสียหาย
ขึ้นจากน้ำ

หลบหนีโดย
กระโดดลงทะเล
ถูกทำร้ายและ
โยนลงทะเล

ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับ
ติดต่อครอบครัว มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ผู้ เ สี ย หายต้ อ งการ
ขอความช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล และเจ้าของเรือส่ง
กลับประเทศ

หลบหนีโดย
หายกลับประเทศในฐานเป็นกรณี
กระโดดลงทะเล ถูกค้ามนุษย์
ผู้เสียหายหลบหนีขึ้นฝั่งประเทศ
หลบหนีโดย
มาเลเซียและถูกจับฐานเข้าเมือง
กระโดดลงทะเล
โดยผิดกฎหมาย

หน่วยงานในติมอร์ เลสเต ส่งผู้เสีย

เขียนจดหมายถึง
มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ผู้ เ สี ย หายต้ อ งการ
ครอบครัวให้ไปติด การรักษาพยาบาล และเจ้าของเรือส่ง
ต่อขอความช่วยเหลือ กลับประเทศ

ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับ

ผู้เสียหายถูกส่งต่อจากเรือประมง
ลำหนึ่งไปอีกลำหนึ่งจนหลบหนีเข้า
ในประเทศมาเลเซียและถูกจับฐาน
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

หลบหนีโดย
กระโดดลงทะเล

หลบหนีโดย
มาเลเซียและถูกจับฐานเข้าเมือง
กระโดดลงทะเล โดยผิดกฎหมาย

ผู้เสียหายหลบหนีขึ้นฝั่งประเทศ

หลบหนีโดย
มาเลเซียและถูกจับฐานเข้าเมือง
กระโดดลงทะเล โดยผิดกฎหมาย

ผู้เสียหายหลบหนีขึ้นฝั่งประเทศ

ผู้เสียหายหลบหนีขึ้นฝั่งประเทศ

หลบหนีโดย
มาเลเซียและถูกจับฐานเข้าเมือง
กระโดดลงทะเล โดยผิดกฎหมาย

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

ชัยภูมิ

ศรีสะเกษ

หนองคาย

กรุงเทพฯ

2551

2550

2552

2552

มิถุนายน
2551

2550

กุมภาพันธ์
2552

พฤศจิกายน
2552

22. 52 ปี ประถมศึกษา

23. 47 ปี ประถมศึกษา

24. 28 ปี ไม่มีการศึกษา

25. 37 ปี ประถมศึกษา

26. 47 ปี ประถมศึกษา

27.

28. 32 ปี ประถมศึกษา

29. 35 ปี ประถมศึกษา

55ปี ประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด

2552

21. 25 ปี ประถมศึกษา

ร้อยเอ็ด

พิจิตร

สมุทรปราการ

อยุธยา

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

สถานีขนส่ง
หมอชิต

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง
สถานีขนส่ง
หมอชิต
สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

มหาชัย

สนามหลวง

มหาชัย

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

อุบลราชธานี สมุทรปราการ

2552

20. 34 ปี ประถมศึกษา

สกลนคร

2546

19. 45 ปี ประถมศึกษา

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง
สงขลา

บอกว่ามีงานให้ทำ
ที่ฟาร์มเลี้ยงเป็ด
9 เดือน

8 เดือน

5 ปี

สมุทรปราการ

บอกว่ามีงานให้ทำที่
สมุทรสงคราม
ไม่ใช่งานประมงทะเล

ดื่มน้ำที่ให้
และรู้สึกมึนงง

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำที่
สมุทรปราการ
ไม่ใช่งานประมงทะเล

2 เดือน

10 เดือน

2 ปี

–

ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับ
ติดต่อครอบครัว มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ผู้ เ สี ย หายต้ อ งการ
ขอความช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล และเจ้าของเรือส่ง
กลับประเทศ
ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับ
ติดต่อครอบครัว มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ผู้ เ สี ย หายต้ อ งการ
ขอความช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล และเจ้าของเรือส่ง
กลับประเทศ

–

หลบหนีขึ้นฝั่งประเทศมาเลเซีย

หลบหนีขึ้นฝั่งประเทศมาเลเซีย

ตำรวจกัมพูชาจับกุมผู้เสียหายและส่ง
กลับประเทศไทย

สูญเสียสถานภาพ

หลบหนีกระโดด ตำรวจกัมพูชาจับกุมผู้เสียหาย
และส่งกลับประเทศไทย
จากเรือ

ได้รับความช่วย
–
เหลือจากตำรวจน้ำ
หลบหนีกระโดด ตำรวจกัมพูชาจับกุมผู้เสียหาย
และส่งกลับประเทศไทย
จากเรือ

ได้รับความช่วย
เหลือจากตำรวจน้ำ

ถูกทำร้ายและ
โยนลงทะเล
หลบหนีโดย
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ปี 4 เดือน
กระโดดลงทะเล
หลบหนีโดย
สงขลา
1 เดือน
กระโดดลงทะเล
หลบหนีโดย
สมุทรสาคร
7 เดือน
กระโดดลงทะเล
หลบหนีจากเรือขณะ
สมุทรสาคร
7 เดือน
เทียบฝั่งเพื่อซ่อมเรือ

เรียกเก็บเงินสูงเกิน
จริงหลังจากดื่มสุรา
ประจวบคีรีขันธ์ 1 ปี 4 เดือน
จนเมาในร้านคารา
โอเกะ

บอกว่ามีงานให้ทำที่
สมุทรปราการ
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สมุทรสาคร

เรียกเก็บเงินสูงเกิน
จริงหลังจากดื่มสุรา
จนเมาในร้านคารา
โอเกะ

ภาคผนวก 1 : ชายไทยที่ถูกล่อลวงหรือถูกลักพาตัวไปทำงานบนเรือประมง

55

56

2549

ธันวาคม
2547

34. 17 ปี ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

–

35. 21 ปี

36. 44 ปี

มัธยมศึกษา

39. 15 ปี

สนามหลวง

สมุทรสาคร

ร้อยเอ็ด

สมุทรปราการ

2550

มกราคม
2550

42. 18 ปี ประถมศึกษา

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

สมุทรสาคร

กุมภาพันธ์
ประจวบคีรขี นั ธ์ สนามหลวง
2547
สถานีขนส่ง
2549
บุรีรัมย์
หมอชิต
สถานีขนส่ง
2549
บุรีรัมย์
หมอชิต
ธันวาคม
สถานีขนส่ง
อุดรธานี
2549
หมอชิต

อุดรธานี

ลำปาง

นครสวรรค์

41. 16 ปี ประถมศึกษา

40. 15 ปี ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

38. 15 ปี

37. 17 ปี ประถมศึกษา

สถานีขนส่ง
หมอชิต
สถานีรถไฟหัว
นครราชสีมา
ลำโพง

2547

33. 18 ปี ประถมศึกษา

2551

ศรีสะเกษ

2552

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง
สถานีขนส่ง
หมอชิต

32. 24 ปี ประถมศึกษา

นครสวรรค์

2552

มัธยมศึกษา

31. 17 ปี

บุรีรัมย์

2552

30. 25 ปี ประถมศึกษา

สถานีรถไฟ
หาดใหญ่

สมุทรสาคร
สมุทรสาคร
สมุทรสาคร

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล
บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล
บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สงขลา

สงขลา

สงขลา

สมุทรสาคร

ถูกทำให้หมดสติ

บอกว่ามีงานยามรักษา
ความปลอดภัยให้ทำ

สมุทรปราการ

สงขลา

บอกว่ามีงานให้ทำที่
นครศรีธรรมราช
ไม่ใช่งานประมงทะเล

ถูกทำให้หมดสติ

ถูกทำให้หมดสติ

บอกว่ามีงานให้ทำ
บนเรือประมง

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำที่
นครศรีธรรมราช
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สมุทรสาคร

สงขลา

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานทำในไร่
และดื่มสุราในร้าน
คาราโอเกะ

2 ปี

ยังไม่ทันได้
เริ่มงาน

3 เดือน

7 เดือน

7 เดือน

3 ปี

4 เดือน

–

1 ปี

4 ปี

3 เดือน

7 วัน

7 เดือน

บุคคลสูญหาย

–

–

–

–

–

กลับประเทศ

ติดต่อครอบครัว มู ล นิ ธิ ก ระจกเงา ผู้ เ สี ย หายต้ อ งการ
ขอความช่วยเหลือ การรักษาพยาบาล และเจ้าของเรือส่ง

ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับ

หลบหนีโดย
–
กระโดดลงทะเล
หลบหนีเข้าฝั่ง ขณะนี้กำลังทำงานในประเทศ
ประเทศมาเลเซีย มาเลเซีย
เรือประมงกลับ
–
ประเทศไทย
เรือประมงกลับ
–
ประเทศไทย
เรือประมงกลับ
–
ประเทศไทย
หลบหนีโดย
–
กระโดดลงทะเล

–

ประสบอุบัติเหตุ
จนพิการบนเรือ
ทำงานไม่ได้
ติดต่อครอบครัว
ขอความช่วยเหลือ
หลบหนีโดย
กระโดดลงทะเล
หลบหนีเข้าฝั่ง
ประเทศมาเลเซีย
หลบหนีเข้าฝั่ง
ประเทศมาเลเซีย

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

2550

46. 19. ปี

–

–

–

–

–

49. 26 ปี

50. 32 ปี

51. 23 ปี

52. 20 ปี

53. 28 ปี

2549

2550

54. 24 ปี ประถมศึกษา

55. 28 ปี ประถมศึกษา

เมษายน
2545
กรกฎาคม
2550

2545

2551

สมุทรสาคร

ปราจีนบุรี

สมุทรสาคร

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

สระแก้ว

สุรินทร์

เพชรบูรณ์

มกราคม
2551

–

48. 30 ปี

2551

อุบลราชธานี

2547

เชียงราย

กำแพงเพชร

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สงขลา

–

สนามหลวง

สมุทรปราการ

สมุทรสาคร

–

สงขลา

–

–

บอกว่ามีงานให้ทำที่
นครศรีธรรมราช
ไม่ใช่งานประมงทะเล

–

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สงขลา

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

สมุทรสาคร

สมุทรสาคร

บอกว่ามีงานให้ทำ
บนเรือประมง

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

บอกว่ามีงานให้ทำ
บนเรือประมง

หมดสติ

–

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง
สถานีขนส่ง
หมอชิต
บอกว่ามีงานให้ทำที่
ไม่ใช่งานประมงทะเล

บอกว่ามีงานให้ทำที่
ประจวบคีรขี นั ธ์
ไม่ใช่งานประมงทะเล
บอกว่ามีงานให้ทำที่
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
ไม่ใช่งานประมงทะเล
สถานีขนส่ง บอกว่ามีงานให้ทำที่
สมุทรปราการ
ไม่ใช่งานประมงทะเล
หมอชิต

สถานีรถไฟ
หัวลำโพง

หนองบัวลำภู สมุทรปราการ

นครราชสีมา

47. 23 ปี ประถมศึกษา

–

2549

45. 18 ปี ประถมศึกษา

มกราคม
2550

2550

–

44. 25 ปี ประถมศึกษา

43. 30 ปี

–

–

–

1 ปี

5 ปี

6 เดือน

ยังไม่ทันได้
เริ่มงาน

4 เดือน

–

1 ปี

–

3 เดือน

2 ปี 3 เดือน

ติดต่อครอบครัว

ติดต่อครอบครัว

–

บุคคลสูญหาย

บุคคลสูญหาย

บุคคลสูญหาย

–

–

–

–

หลบหนีจากการ
กักขังในบ้านเพื่อ
ขอความช่วยเหลือ
เรือประมงกลับ
ประเทศไทย
เรือประมงกลับ
ประเทศไทย
เรือประมงกลับ
ประเทศไทย

–

หลบหนีเข้าฝั่ง
ประเทศสิงคโปร์

บุคคลสูญหาย

–

หลบหนีโดย
กระโดดลงทะเล
–

บุคคลสูญหาย

–

–

–

เรือประมงกลับ
ประเทศไทย
หลบหนีโดย
กระโดดลงทะเล

ภาคผนวก 1 : ชายไทยที่ถูกล่อลวงหรือถูกลักพาตัวไปทำงานบนเรือประมง

57

58

2550

2551

2551

2551

2551

2550

2550

2550

2550

2551

56. 46 ปี ประถมศึกษา

57. 24 ปี ประถมศึกษา

58. 26 ปี ประถมศึกษา

59. 30 ปี ประถมศึกษา

60. 43 ปี ประถมศึกษา

61. 18 ปี ประถมศึกษา

62. 25 ปี ประถมศึกษา

63. 35 ปี ประถมศึกษา

64. 36 ปี ประถมศึกษา

65. 37 ปี ประถมศึกษา

เพชรบูรณ์

นครสวรรค์

สุโขทัย

นครพนม

นครพนม

นครราชสีมา

นครราชสีมา

หนองคาย

สุรินทร์

มหาสารคาม

เรียกเก็บเงินสูงเกิน
จริงหลังจากดื่มสุรา
จนเมาในร้านคารา
โอเกะ

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

4 เดือน

1 ปี 3 เดือน

9 เดือน

6 เดือน

5 เดือน

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
1 เดือน 15 วัน
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

1 เดือน

3 เดือน

2 เดือน

7 เดือน

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

2551

2550

2550

2551

2551

2551

2550

2550

2549

66. 30 ปี ประถมศึกษา

67. 16 ปี ประถมศึกษา

68. 26 ปี ประถมศึกษา

69. 36 ปี ประถมศึกษา

70. 36 ปี ประถมศึกษา

71. 26 ปี ประถมศึกษา

72. 30 ปี ประถมศึกษา

73. 28 ปี ประถมศึกษา

74. 52 ปี ประถมศึกษา

สมุทรปราการ

นนทบุรี

ชลบุรี

สระบุรี

ราชบุรี

สุราษฎร์ธานี

เชียงราย

เพชรบูรณ์

กำแพงเพชร

เรียกเก็บเงินสูงเกิน
จริงหลังจากดื่มสุรา
จนเมาในร้านคารา
โอเกะ

เรียกเก็บเงินสูงเกิน
จริงหลังจากดื่มสุรา
จนเมาในร้านคารา
โอเกะ

1 ปี 5 เดือน

1 ปี

10 เดือน

3 เดือน

2 เดือน

1 เดือน

9 เดือน

8 เดือน

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ภาคผนวก 1 : ชายไทยที่ถูกล่อลวงหรือถูกลักพาตัวไปทำงานบนเรือประมง

59

60

2551

2551

2551

2550

2550

2546

2550

2551

2551

75. 41 ปี ประถมศึกษา

76. 30 ปี ประถมศึกษา

77. 32 ปี ประถมศึกษา

78. 44 ปี ประถมศึกษา

79. 47 ปี ประถมศึกษา

80. 39 ปี ประถมศึกษา

81. 38 ปี ประถมศึกษา

82. 27 ปี ประถมศึกษา

83. 36 ปี ประถมศึกษา

ชัยภูมิ

บุรีรัมย์

ขอนแก่น

ขอนแก่น

ขอนแก่น

ลพบุรี

ขอนแก่น

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

3 เดือน

5 เดือน

5 ปี

6 เดือน

5 เดือน

1 เดือน

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

ผูเ้ สียหาถูกจับฐานเข้าประเทศมาเลเซีย

หลบหนีเข้าฝั่ง
โดยผิดกฎหมายและถูกส่งกลับประเทศ
ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2551

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

61

พม่า

31 ปี

21 ปี

21 ปี

25 ปี

25 ปี

24 ปี

28 ปี

24 ปี

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

สัญชาติ

กรณี อายุ

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

พฤศจิกายน เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

ตุลาคม
2552

พฤศจิกายน เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

กันยายน
2552

กันยายน
2552

กันยายน
2552
ตรัง

ตรัง

ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

สิงหาคม
2552

จังหวัด
ของเรือ
ตรัง

โดยวิธี

พฤษภาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

วันที่ถูก
นำพาตัวไป

1 เดือน

2 เดือน

15 วัน

15 วัน

1 เดือน

2 เดือน

3 เดือน

6 เดือน

จำนวน
เวลาที่ทำงาน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

หนีออกจาก
เรือโดยวิธี

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
1,200 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
1,300 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

-

-

800 บาท

-

600 บาท

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
2,100 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ค่าตอบแทน
หมายเหตุ
ที่ได้รับ

ภาคผนวก 2 : ชายชาวพม่าที่ถูกลักลอบนำไปทำงานบนเรือประมง

62

29 ปี

32 ปี

27 ปี

43 ปี

36 ปี

37 ปี

29 ปี

26 ปี

29 ปี

20 ปี

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

พฤษภาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

พฤศจิกายน เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

กรกฎาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

มิถุนายน
2552

กรกฎาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

กันยายน
2552

สิงหาคม
2552

สิงหาคม
2552

กรกฎาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

กันยายน
2552

4 เดือน

3 เดือน

3 เดือน

4 เดือน

5 เดือน

2 เดือน

4 เดือน

15 วัน

6 เดือน

1 เดือน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
2,500 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
2,700 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
2,700 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

2,500 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
1,800 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
900 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รับความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
3,000 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
1,700 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รับความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
400 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน

1,400 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ

ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

35 ปี

21 ปี

29 ปี

20 ปี

47 ปี

30 ปี

45 ปี

26 ปี

24 ปี

24 ปี

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

กุมภาพันธ์ เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

มิถุนายน
2552

มิถุนายน
2552

ธันวาคม
2551

กุมภาพันธ์ เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

พฤษภาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2549
โรงงานในประเทศไทย

เมษายน
2552

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

กันยายน
2552
ตรัง

ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

ตุลาคม
2552

ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

กันยายน
2552

7 เดือน

3 ปี

9 เดือน

11 เดือน

5 เดือน

3 เดือน

5 เดือน

2 เดือน

1 เดือน

2 เดือน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

-

-

-

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
1,000 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
1,200 บาท รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ได้รบั ความช่วยเหลือ
ในฐานะผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

200 บาท

-

-

200 บาท

580 บาท
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63

64

23 ปี

29 ปี

25 ปี

22 ปี

22 ปี

27 ปี

20 ปี

24 ปี

39 ปี

28 ปี

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

พม่า

ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง
ตรัง

กุมภาพันธ์ เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

พฤษภาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

พฤษภาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2552
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

มีนาคม
2552

-

ตรัง

ตรัง

ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

ตุลาคม
2552

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย
เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

ตรัง

พฤษภาคม เชิญให้ไปทำงานใน
2549
โรงงานในประเทศไทย

-

ตรัง

เชิญให้ไปทำงานใน
โรงงานในประเทศไทย

เมษายน
2552

-

-

4 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

6 เดือน

9 เดือน

1 เดือน

3 ปี

7 เดือน

-

-

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

เรือเข้าฝั่งเพื่อขาย
ปลาและเติมน้ำมัน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ยังไม่ได้เริ่มทำงานและได้รับความช่วยเหลือจากบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ยังไม่ได้เริ่มทำงานและได้รับความช่วยเหลือจากบ้าน
รอส่งตัวไปยังเรือในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552

ได้รับความช่วยเหลือจากตำรวจและ LPN ขณะถูกกักขังไว้ในบ้าน
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ภาคผนวก 2 : ชายชาวพม่าที่ถูกลักลอบนำไปทำงานบนเรือประมง
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ภาคผนวก 3 : วิธีศึกษาวิจัย
มูลนิธิกระจกเงาใช้เวลา 3 เดือนดำเนินการศึกษาประเมินสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการล่อลวงและการบังคับใช้
แรงงานในภาคประมงทะเล ตลอดจนศึกษาการจัดการปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ และองคาพยพที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาประชากรคนไทย

การศึกษาเริม่ จากวันที่ 26 พฤษภาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551 โดยเน้นสถานการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับประชากร
ที่เป็นคนไทย

วัตถุประสงค์:
•
		
•
•
		
•

เพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาการล่อลวง และการบังคับใช้แรงงานเด็ก และแรงงานไทยในภาคประมงนอก
น่านน้ำ
เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการล่อลวงและบังคับใช้แรงงานเด็ก และแรงงานไทยในภาคประมงนอกน่านน้ำ
เพื่อศึกษาถึงกระบวนการและโครงสร้างการจัดการปัญหา ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
โดยหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการล่อลวงแรงงานภาคประมงนอกน่านน้ำไทย

วิธีการศึกษา

การศึกษาใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการค้ามนุษย์ และศูนย์ข้อมูล
คนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องจากงานวิจัย ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่ออิเล็กโทรนิกส์ เอกสาร บทความที่เกี่ยว
		 ข้องกับเรื่องแรงงานภาคประมง ซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 - กันยายน 2551
2. การลงพื้นที่สำรวจลักษณะทางกายภาพและบริบท:
		 • ท่าเรือประมงจังหวัดสมุทรปราการ
		 • ท่าเรือประมงจังหวัดสมุทรสาคร
		 • ท่าเรือประมงจังหวัดสงขลา
		 • ท่าเรือประมงจังหวัดปัตตานี
		 • สนามหลวง
		 • สถานีรถไฟหัวลำโพง
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		 • บริเวณวงเวียนใหญ่
		 • สวนสาธารณะรมณีนาถ
		 • สวนสาธารณะศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
		 • สถานีขนส่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (หมอชิต)
		 • ชุมชนหลังวัดดงมูลเหล็ก
		 • ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา (ด่านนอก)
3. สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มตัวอย่างต่อไปนี้:
		 • ผูเ้ สียหายและครอบครัวทีเ่ ข้ามาแจ้งเหตุรอ้ งทุกข์โดยตรงกับศูนย์ปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์ และศูนย์
			 ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงาจำนวน 30 กรณี
		 • ผู้เสียหายที่เข้ารับการดูแลและคุ้มครองกับศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์) จำนวน
			 10 กรณี
4. เจาะลึกอดีตนายหน้า และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับวงการค้าแรงงานภาคประมง 1 กรณี
5. การจัดประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างๆ:
พื้นที่ส่วนกลาง:
		 1. สำนักป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก
		 2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์แห่งชาติ
		 3. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
		 4. กรมการจัดหางาน
		 5. กรมการกงสุล
		 6. กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี
		 7. กรมประมง
		 8. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7
		 9. กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรี
		 10. กองบังคับการตำรวจรถไฟ
		 11. ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี
		 12. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด
		 13. สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
		 14. สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
		 15. สมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย
		 16. สมาคมประมงแห่งประเทศไทย
พื้นที่ส่วนภูมิภาค:
จังหวัดสมุทรปราการ
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
				 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ
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				 3. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
				 4. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
			 จังหวัดสมุทรสาคร
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร
				 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
				 3. สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
				 4. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร
				 5. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
				 6. โรงพยาบาลจังหวัดสมุทรสาคร
				 7. สำนักงานขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 3 จังหวัดสมุทรสาคร
				 8. สถานีตำรวจน้ำที่ 4 กองกำกับการ 4
				 9. ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
				 10. เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
				 11. มูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดสมุทรสาคร
				 12. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
			 จังหวัดสงขลา
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา
				 2. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา
				 3. สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา
				 4. โรงพยาบาลจังหวัดสงขลา
				 5. สำนักงานขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี 4 จังหวัดสงขลา
				 6. สถานีตำรวจน้ำสงขลา
				 7. ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา
				 8. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา
				 9. ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลา (บ้านสุขสันต์)
				 10. อาสาสมัคร โครงการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ (โครงการฟ้ามิตร)
				 11.อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน
				 12. กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอำเภอสิงหนคร
			 จังหวัดปัตตานี
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี
				 2. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี
				 3. สถานีตำรวจน้ำปัตตานี
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ภาคผนวก 3 : วิธีศึกษาวิจัย

				
				
				
				

4. สำนักงานขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี จังหวัดปัตตานี
5. ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดปัตตานี
6. บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดปัตตานี
7. มูลนิธิรักษ์ไทยจังหวัดสงขลา สาขาปัตตานี

			 จังหวัดอุบลราชธานี
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี
				 2. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
				 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี
				 4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี
				 5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
			 จังหวัดอุดรธานี
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
				 2. สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี
				 3. สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี
				 4. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี
				 5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี
			 จังหวัดศรีสะเกษ
				 1. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
				 (ศปคม.จ.ศรีสะเกษ) จำนวน 20 หน่วยงาน
จังหวัดบุรีรัมย์
				 1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์
6. จัดประชุมนำเสนอและอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่:
		 • พื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย แบ่งเป็นการประชุม 2 ครั้ง (อีสานเหนือ-อีสานใต้):
			 - จังหวัดศรีสะเกษ นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และสุรินทร์
			 - จังหวัดอุดรธานี (การประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด)
		 • พื้นที่ปลายทาง (ท่าเรือประมง) แบ่งเป็นการประชุม 2 ครั้ง (สมุทรสาครและสงขลา-ปัตตานี)

ขอบเขตในการศึกษา

มาตรการและปัญหาข้อจำกัดในการจัดการปัญหาของหน่วยงานภาครัฐ ในการศึกษาข้อมูลชุดนี้ มีขอบเขตครอบคลุม
ประเด็น ดังนี้
• สถานการณ์ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงนอกน่านน้ำ (บริบททางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
		 ที่เกี่ยวข้อง)
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ปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานไทยเพศชายในภาคประมงนอกน่านน้ำ

• สภาพปัญหาการล่อลวงแรงงานภาคประมงในส่วนของแรงงานเด็กและแรงงานไทย รูปแบบ วิธีการในวงจร
		 การค้าแรงงานภาคประมง
• มาตรการและปัญหาข้อจำกัดในการจัดการปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับของหน่วยงานของรัฐ.
การศึกษาชุดนี้ เน้นไปที่กลุ่มแรงงานเด็ก และแรงงานไทย ในภาคประมงนอกน่านน้ำ ตลอดจนหน่วยงานรัฐ และ
เอกชน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ดังนี้
• พื้นที่ต้นทาง (พื้นที่เสี่ยงต่อการล่อลวงแรงงาน) ในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา
• พื้นที่ปลายทาง (พื้นที่ท่าเรือประมง) ในอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
		 อำเภอเมืองจังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี
• พื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย
		 พื้นที่หลัก: จังหวัดอุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
		 พื้นที่เพิ่มเติม: จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุรินทร์
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