แถลงการณ์ แนวทางการสร้างธรรมาภิ บาล
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และคุ้มครองผูเ้ สียหายของประเทศไทย
เสนอโดยภาคประชาสังคม
ข้อเสนอต่อรัฐบาล
1.รัฐควรพิจารณาปรับโครงสร้างองค์กรทีร่ บั ผิดชอบด้านการต่อต้านและปราบปรามการค้ามนุ ษย์ในทางปฏิบตั ิ
ให้มลี กั ษณะเป็ นองค์กรร่วมของหน่ วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงยุตธิ รรม สานักงานตารวจแห่งชาติ สสตช)
กระทรวงพัฒนามนุ ษย์และสังคม และสานักงานอัยการสูงสุด
2. การแต่งตัง้ คณะอนุ กรรมการ 5 คณะ ประกอบด้วย ด้านการปราบปราม, ด้านสตรี ในการป้องกันและ
ปราบปราม, ด้านแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และแรงงานข้ามชาติ, ด้านประมงผิดกฎหมาย และด้าน
ประชาสัมพันธ์ เน้นการแก้ปญั หาของกลุม่ เปราะบาง แต่ไม่ได้เน้นกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญาในการ
ดาเนินคดีคา้ มนุ ษย์ทม่ี ปี ญั หา และถูกกล่าวถึงใน TIP Report รัฐบาลควรตัง้ อนุ กรรมการเพิม่ อีก 1 ชุด เพือ่
แก้ปญั หาด้านกระบวนการยุตธิ รรมทางอาญา โดยมีกระทรวงยุตธิ รรม สานักงานอัยการสูงสุด และ สตช) และ
DSI. ร่วมกันรับผิดชอบ และควรมอบหมายให้คณะอนุ กรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ดแู ลเรือ่ งการรวบรวม
และเผยแพร่สถิตเิ กีย่ วกับการจับกุม ดาเนินคดี และผลการพิจารณาคดี สพร้อมบทลงโทษ ดังตัวอย่างของ
ฟิลปิ ปิ นส์ ทีม่ กี ารตัง้ Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) ภายใต้กระทรวงยุตธิ รรม โดยใช้
มาตรการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่ ต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ในส่วนของอนุ กรรมการด้านประมงผิดกฎหมาย ควรดาเนินการ ดังนี้
3.1) ประกาศแจ้งให้เรือประมงไทย ซึ่งมีจานวนมากกว่า 3,000 ลายุตกิ ารทาประมงผิดกฎหมาย
ทัง้ นี้อาจมีเรือประมงทะเลจานวนมากกว่า 57,000 ลา จากระบบฐานข้อมูลเรือประมงทะเล ปี 2554
3.2) เร่งจดทะเบียนเรื่องครัง้ ใหม่โดยกรมเจ้าท่า ร่วมมือกับสมาคมประมงทุกสมาคมดาเนินการจด
ทะเบียนให้ครอบคลุมเรือประมงทีย่ งั จับปลาอยูท่ งั ้ หมด ทัง้ ในและนอกน่ านน้ าไทย
3.3 ดาเนินการจับกุมเรือทีไ่ ม่มาขึน้ ทะเบียน เพราะได้มกี ารผ่อนผันระยะเวลาให้มาขึน้ ทะเบียนนาน
แล้ว
3.4) กรมประมงควรตรวจเครือ่ งมือประมงทีใ่ ช้ สเช่น ขนาดของตาอวน ทีท่ าลายสัตว์น้ าขนาดเล็ก
และเป็ นภัยคุกคามการทาประมงพืน้ บ้าน โดยเฉพาะการจับปลาเป็ ด และมีการตรวจจานวนและประเภทของ
สัตว์น้ าทีจ่ บั เทียบกับจานวนและเอกสารทีแ่ สดงตามอาชญาบัตร ตามทีส่ หภาพยุโรปได้แจ้งเตือนมา
3.5) กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงานจัดทาคูม่ อื การตรวจแรงงานประมงและการตรวจเรือร่วมกับ
หน่ วยงานอื่น โดยอาจพิจารณาใช้คมู่ อื ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สาหรับเจ้าพนักงานตรวจเรือใน
เมืองท่า สILO Manual for Port State Control Officers) เพือ่ กาหนดขอบเขตของการตรวจ ในการตรวจ
แรงงานและตรวจเรือบนฝงั ่ ควรครอบคลุมเรื่องสัญญาจ้างงาน หลักฐานการจ่ายเงินเดือน บัญชีรายชื่อลูกเรือ
สภาพทีพ่ กั อาศัยของลูกเรือ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในเรือ ทัง้ นี้โดยนาพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ)ศ) 2554 มาใช้ในอุตสาหกรรมประมงทะเล และกาหนดให้ม ี
การจัดทารายงานอุบตั เิ หตุบนเรือประมงด้วย สาหรับประมงน้ าลึกและประมงนอกน่ านน้ า ควรมีการตรวจเรือ
ทุกลา ทัง้ ก่อนออกเดินทางและภายหลังกลับเข้าเทียบท่า โดยเฉพาะการตรวจบัญชีรายชื่อลูกเรือ และความ
ยินยอมของลูกเรือทีจ่ ะทางานประมงกับเรือดังกล่าว
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3.6 ควรเร่งรัดให้กระทรวงแรงงานมีการดาเนินการตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 ส2557 ว่าด้วย
แรงงานประมงทีไ่ ด้ประกาศใช้แล้ว และอาจนาอนุ สญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วย
การทางานในภาคประมง สILO C.188 on Work in Fishing) มาพิจารณาประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 10
โดยเฉพาะเรื่องการมีบญ
ั ชีรายชื่อลูกเรือ ความชัดเจนและความสม่าเสมอของการจ่ายค่าจ้าง ชัวโมงการพั
่
กผ่อน
ขัน้ ต่ า และสัญญาจ้างงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในภาษาทีแ่ รงงานรับรูไ้ ด้ เพือ่ การคุม้ ครองแรงงานไม่ให้ตกอยู่
ในสภาพแรงงานบังคับ และเหยือ่ ค้ามนุ ษย์เพราะสภาพการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบขณะทางานบนเรือ
ทัง้ นี้ลกู จ้างต้องมีช่อื นามสกุล ของนายจ้างและทีอ่ ยูข่ องบริษทั เพือ่ ให้สามารถระบุขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องได้เมือ่ มีการ
ร้องทุกข์
3.7 กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน ควรจัดกลไกร้องทุกข์ให้แก่แรงงานประมงทะเล ทัง้ ทีเ่ ป็ น
ั่
แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้เข้าถึงง่าย ทัง้ ขณะอยูบ่ นฝงและอยู
่บนเรือ และควรพัฒนาศักยภาพของ
เจ้าหน้าทีข่ องกรมในระดับจังหวัดให้สนองตอบคาร้องทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีลา่ มและมีตวั แทนหรือ
สานักงานใกล้สะพานเทียบเรือ และมีการรณรงค์เชิงรุกเกีย่ วกับข้อมูลด้านการคุม้ ครองแรงงานประมงในพืน้ ที่
ของนายจ้างและลูกจ้าง
3.8) กระทรวงการต่างประเทศของไทย ควรออกแถลงการณ์เกีย่ วกับการทีเ่ รือประมงไทยสองลาถูก
จมในน่ านน้ าอินโดนีเซียเมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2557 เพราะเรือดังกล่าวเข้าไปทาประมงโดยผิดกฎหมาย ควร
แสดงจุดยืนต้องการหารือและร่วมมือกับอินโดนีเซีย เพือ่ แก้ไขปญั หาดังกล่าวร่วมกัน โดยยึดหลักความสัมพันธ์
อันดีระหว่างประเทศทัง้ สอง
และระบุว่ารัฐบาลไทยได้แจ้งเตือนเรือประมงไทยแล้วมิให้ทาประมงโดยผิด
กฎหมายทัง้ ในและนอกน่ านน้า นอกจากนัน้ ควรขอให้รฐั บาลอินโดนีเซียคานึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือที่
ทางานในเรือดังกล่าวด้วย
3.9) รัฐบาลควรเร่งรัดส่งเสริมให้มกี ารเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าในทะเลลึก เพือ่ เพิม่ ปริมาณสัตว์น้ าทีไ่ ด้ลดลง
อย่างมากเพราะการจับปลาเกินขนาดของเรือประมงในอดีตมาชดเชย
และเพือ่ ลดการออกไปทาประมงผิด
กฎหมายนอกน่ านน้ าไทย
ดังตัวอย่างทีท่ ากันในประเทศนอร์เวย์และฟินแลนด์
เพือ่ ความยังยื
่ นของ
อุตสาหกรรมประมงทะเล ตามข้อสังเกตขององค์การอาหารและเกษตร สFAO)
3.10 ควรพิจารณาเร่งรัดนาแนวทางขององค์การอาหารและเกษตร สFAO) ในเรื่องระเบียบการเข้า
ั่
ออกเรือ สPort State Measures and Port State Control) และมาตรการอื่น ๆ เกีย่ วกับนาเรือขึน้ ฝงและ
มาตรการด้านกฏหมายรวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศทีก่ ระทรวงเกษตรได้แถลงการณ์ไว้ให้มกี ารบังคับใช้โดย
เร่งด่วน
3.11 ควรนาข้อมูลสถิตจิ ากการสารวจรวบรวมและการวิจยั ทีไ่ ด้มกี ารทาไว้แล้วมาใช้ประโยชน์เพือ่
การสร้างธรรมาภิบาลครัง้ นี้ ข้อมูลอาทิเช่น
-สถิตเิ รือประมงในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สSEAFDEC)
-Good labor Practices on Fishing Vessels (ILO)
-รายงานการวิจยั เรือ่ ง การจ้างงานและสภาพการจ้างงานในอุตสาหกรรมประมงในประเทศ
ไทย สILO-ARCM ศูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชีย จุฬาฯ
4. ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ในการใช้เงินจากกองทุนค้ามนุ ษย์ให้สอดคล้องกับการแก้ปญั หาทีแ่ ท้จริง
เช่นการช่วยเหลือผูท้ ต่ี กเป็ นเหยือ่ ทัง้ ในประเทศและนอกประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคม มี
บทบาทและมีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนี้มากขึน้ กว่าในปจั จุบนั
5. การดาเนินคดีทางอาญาตามกฎหมายค้ามนุษย์
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5.1) ควรมีการเร่งรัด การทาคดีให้มคี วามรวดเร็วยิง่ ขึน้ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ผูเ้ สียหายจะ
ได้รบั การคุม้ ครองในเวลาอันเหมาะสม และยินดีเป็ นพยานในการดาเนินคดี
5.2) ในการคัดแยกผูเ้ สียหาย ควรมีอยั การอยู่ในคณะทางานสหวิชาชีพ โดยอาจมาร่วมในระยะแรก
ในคดีทม่ี ผี เู้ สียหายเป็ นแรงงานหรือการค้ามนุษย์ทม่ี คี วามซับซ้อน
เพือ่ ให้คาแนะนาในการจัดเก็บข้อมูล
หลักฐานทีจ่ าเป็ นสาหรับการทาคดีและการสังฟ
่ ้ อง และควรให้ความรูเ้ พิม่ เติมแก่คณะทางาน เช่น การคัดแยก
ผูเ้ สียหายเกีย่ วกับลักษณะงาน สภาพการทางาน และเงือ่ นไขต่าง ๆ ในเรือประมงและสถานประกอบการอื่น ๆ
เพือ่ ให้กาหนดองค์ประกอบการแสวงประโยชน์โดยมิชอบในอาชีพประมงทะเลและอาชีพอื่น ๆ ได้โดยมีความ
เข้าใจชัดเจนและเพียงพอ
ทัง้ นี้เพือ่ ให้กระบวนการยุตธิ รรมสามารถนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษได้อย่าง
เหมาะสม โดยศาลมีขอ้ มูลหลักฐานทีเ่ พียงพอต่อการตัดสินคดี นอกจากนัน้ ควรบูรณาการให้ภาคประชาสังคม
ได้มบี ทบาทช่วยเหลือและสนับสนุ นการช่วยเหลือผู้เสียหาย ทัง้ ในด้านกฎหมายและคดีความ
5.3) ควรมีหน่ วยงาน เช่นสถานทูตและสถานกงสุลทีไ่ ด้รบั มอบหมายเป็ นพิเศษในการให้ความ
ช่วยเหลือแก่คนไทยทีอ่ ยู่นอกราชอาณาจักรไทย และอาจเป็ นผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น “คนตกเรือ” ให้
สามารถติดต่อของความช่วยเหลือได้โดยตรงและการดาเนินการช่วยเหลือมีความฉับไว นอกเหนือไปจากการ
ช่วยเหลือคนไทยทีต่ กทุกข์ได้ยากในต่างแดน และมีบริการล่ามให้แก่คนไทยทีป่ ระสบปญั หาในการติดต่อกับ
เจ้าหน้าทีข่ องประเทศปลายทางทีค่ นไทยพานักอาศัย เช่นการติดต่อกับสานักงานตรวจคนเข้าเมือง ตารวจ
และหน่ วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะในกรณีตอ้ งการการเยียวยาและการคุม้ ครองโดยฉุกเฉิน
5.4) การดาเนินคดีและการคุม้ ครองผูเ้ สียหาย ควรคานึงถึงการมีสว่ นร่วมของผูเ้ สียหาย สทีเ่ ป็ น
พยาน และครอบครัว ตลอดจนการให้ขอ้ มูลเชิงรุกแก่ชุมชนต้นทาง สในกรณีทผ่ี เู้ สียหายเป็ นคนไทย
5.5) เร่งแก้ไขและปราบปรามเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทีม่ สี ว่ นร่วมในกระบวนการค้ามนุษย์ และกระบวนการ
ลักลอบขนคนเข้าเมือง สHuman Smuggling ตลอดจนการทุจริตในการให้สถานะบุคคลแก่คนต่างชาติทเ่ี ข้า
เมืองโดยผิดกฎหมาย และดาเนินคดีและลงโทษเจ้าหน้าทีเ่ หล่านี้
6. รัฐควรเร่งแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมืองให้สอดคล้องกับพิธสี ารการลักลอบขนผูย้ า้ ยถิน่ สHuman Smuggling
และระบุความแตกต่างของการลักลอบขนผูย้ า้ ยถิน่ กับการค้ามนุ ษย์ให้ชดั เจน
เพือ่ ป้องกันความเข้าใจที่
คลาดเคลือ่ นเกีย่ วกับการลักลอบขนผูย้ า้ ยถิน่ กับการค้ามนุ ษย์ของสาธารณชน ภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่
ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนนานาชาติ
เพราะมีผยู้ า้ ยถิน่ จากประเทศเพือ่ นบ้านจานวนมากทีถ่ ูกนาพาลักลอบเข้า
ประเทศไทยโดยนายหน้าและเจ้าหน้าที่ แต่มไิ ด้เป็ นผูถ้ ูกค้ามนุ ษย์ การคัดแยกผูเ้ สียหายและแบ่งประเภทของ
สองกรณีน้จี ะได้ทาได้โดยชัดเจนขึน้ รัฐควรเร่งปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองโดยเร่งด่วน สการลักลอบ
ขนผูย้ า้ ยถิน่ เข้าเมือง หมายถึงการได้รบั ผลประโยชน์เป็ นตัวเงินหรือผลประโยชน์อน่ ื จากการช่วยเหลือให้
บุคคลทีไ่ ม่ใช่คนสัญชาติหรือเป็ นผูพ้ านักเป็ นการถาวรเดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมาย
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ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการ
1)ผูป้ ระกอบการทีร่ บั ลูกจ้างเข้าทางานไม่ว่าคนไทยหรือคนต่างชาติจะต้องรับลูกจ้างเข้าทางานอย่างถูก
กฏหมาย ไม่รบั ผ่านนายหน้าทีค่ ดิ ค่าหัวหรือค่าจัดหาจากนายจ้างหรือหลอกลวงลูกจ้างเข้ามาทางาน และ
จะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายคุม้ ครองแรงงานรวมทัง้ กฎกระทรวงฉบับที่ 10 และกฎหมายป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุ ษย์ 2551โดยเคร่งครัด
2)ผูป้ ระกอบการประมงและสมาคมประมงควรเร่งรัดศึกษาวิจยั แนวทางการเพาะเลีย้ งสัตว์น้ าในทะเลลึก เพือ่
สร้างทางเลือกในแง่อปุ ทานและความยังยื
่ นในอุตสาหกรรมประมงทะเล โดยขอความร่วมมือกับภาควิชาการ
และการสนับสนุ นจากภาครัฐ
3)ผูป้ ระกอบการควรทาความเข้าใจกับผูอ้ ยู่ในภาคการผลิตเดียวกันให้เข้าใจถึงปญั หาการค้ามนุษย์ทเ่ี กิดขึน้ ใน
ภาคการผลิตของตน และร่วมกันรณรงค์ให้สมาชิกทัง้ หมดดาเนินการตามแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการจ้างงาน (Good
Labor Practices) ของ ILO
4. นายจ้างและสมาคมนายจ้าง ควรส่งเสริมให้ลกู จ้างทีเ่ ป็ นแรงงานประมงสามารถจัดตัง้ สหภาพแรงงานประมง
ทะเล เพือ่ การหารือและต่อรองเพือ่ การคุม้ ครองสิทธิแรงงาน

21 มกราคม 2558
รายชื่อผู้ร่วมแถลงการณ์
มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน สLPN)
ศูนย์ศกึ ษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทางทะเลศรีราชา สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
มูลนิธพิ ทิ กั ษ์สตรี (AAT)
มูลนิธเิ พือ่ นหญิง
มูลนิธกิ ระจกเงา
Caritas Thailand
Talitha Kum Thailand
เครือข่ายปฏิบตั กิ ารต่อต้านการค้ามนุษย์ (ATN)
ศูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สARCM)
สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย สTDRI)
และ หน่ วยราชการทีร่ ว่ มประชุมเมือ่ วันที่ 23 ธันวาคม 2557 ทีศ่ ูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชีย สถาบันเอเชีย
ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แก่ สานักงานสภาความมันคงแห่
่
งชาติ กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
สานักงานประกันสังคม และสานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง
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