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แถลงการณ์ แนวทางการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์และคุ้มครองผูเ้สียหายของประเทศไทย 

เสนอโดยภาคประชาสงัคม 
 
ข้อเสนอต่อรฐับาล 
1.รฐัควรพจิารณาปรบัโครงสรา้งองคก์รทีร่บัผดิชอบดา้นการต่อตา้นและปราบปรามการคา้มนุษยใ์นทางปฏบิตัิ
ใหม้ลีกัษณะเป็นองคก์รร่วมของหน่วยงานหลกั ไดแ้ก่ กระทรวงยุตธิรรม ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ สสตช)   
กระทรวงพฒันามนุษยแ์ละสงัคม และส านักงานอยัการสงูสดุ 
2. การแต่งตัง้คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ประกอบดว้ย ดา้นการปราบปราม, ดา้นสตร ี ในการป้องกนัและ
ปราบปราม, ดา้นแรงงานเดก็ แรงงานบงัคบั และแรงงานขา้มชาต,ิ ดา้นประมงผดิกฎหมาย และดา้น
ประชาสมัพนัธ ์ เน้นการแกป้ญัหาของกลุม่เปราะบาง แต่ไมไ่ดเ้น้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาในการ
ด าเนินคดคีา้มนุษยท์ีม่ปีญัหา และถูกกลา่วถงึใน TIP Report รฐับาลควรตัง้อนุกรรมการเพิม่อกี 1 ชุด เพือ่
แกป้ญัหาดา้นกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา โดยมกีระทรวงยุตธิรรม ส านักงานอยัการสงูสดุ และ สตช) และ 
DSI. ร่วมกนัรบัผดิชอบ และควรมอบหมายใหค้ณะอนุกรรมการดา้นการประชาสมัพนัธด์แูลเรือ่งการรวบรวม
และเผยแพร่สถติเิกีย่วกบัการจบักุม ด าเนินคด ี และผลการพจิารณาคด ี สพรอ้มบทลงโทษ  ดงัตวัอย่างของ
ฟิลปิปินส ์ ทีม่กีารตัง้ Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) ภายใตก้ระทรวงยตุธิรรม โดยใช้
มาตรการเชงิรุกในการประชาสมัพนัธผ์่านสือ่ต่าง ๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  
3. ในสว่นของอนุกรรมการดา้นประมงผดิกฎหมาย ควรด าเนินการ ดงันี้  

3.1) ประกาศแจง้ใหเ้รอืประมงไทย ซึ่งมจี านวนมากกว่า 3,000 ล ายุตกิารท าประมงผดิกฎหมาย 
ทัง้นี้อาจมเีรอืประมงทะเลจ านวนมากกว่า 57,000 ล า จากระบบฐานขอ้มลูเรอืประมงทะเล ปี 2554  

3.2) เร่งจดทะเบยีนเรื่องครัง้ใหมโ่ดยกรมเจา้ท่า ร่วมมอืกบัสมาคมประมงทุกสมาคมด าเนินการจด
ทะเบยีนใหค้รอบคลมุเรอืประมงทีย่งัจบัปลาอยูท่ัง้หมด ทัง้ในและนอกน่านน ้าไทย  

3.3  ด าเนินการจบักุมเรอืทีไ่มม่าขึน้ทะเบยีน เพราะไดม้กีารผ่อนผนัระยะเวลาใหม้าขึน้ทะเบยีนนาน
แลว้  

3.4) กรมประมงควรตรวจเครือ่งมอืประมงทีใ่ช ้ สเช่น ขนาดของตาอวน  ทีท่ าลายสตัวน์ ้าขนาดเลก็ 
และเป็นภยัคกุคามการท าประมงพืน้บา้น โดยเฉพาะการจบัปลาเป็ด และมกีารตรวจจ านวนและประเภทของ
สตัวน์ ้าทีจ่บัเทยีบกบัจ านวนและเอกสารทีแ่สดงตามอาชญาบตัร ตามทีส่หภาพยุโรปไดแ้จง้เตอืนมา  

3.5) กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจดัท าคูม่อืการตรวจแรงงานประมงและการตรวจเรอืร่วมกบั
หน่วยงานอื่น โดยอาจพจิารณาใชคู้ม่อืขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ส าหรบัเจา้พนักงานตรวจเรอืใน
เมอืงท่า สILO Manual for Port State Control Officers) เพือ่ก าหนดขอบเขตของการตรวจ ในการตรวจ
แรงงานและตรวจเรอืบนฝ ัง่ ควรครอบคลมุเรื่องสญัญาจา้งงาน หลกัฐานการจา่ยเงนิเดอืน บญัชรีายชื่อลกูเรอื 
สภาพทีพ่กัอาศยัของลกูเรอื ความปลอดภยัและอาชวีอนามยัในเรอื ทัง้นี้โดยน าพระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ)ศ) 2554 มาใชใ้นอุตสาหกรรมประมงทะเล และก าหนดใหม้ี
การจดัท ารายงานอุบตัเิหตุบนเรอืประมงดว้ย ส าหรบัประมงน ้าลกึและประมงนอกน่านน ้า ควรมกีารตรวจเรอื
ทุกล า ทัง้ก่อนออกเดนิทางและภายหลงักลบัเขา้เทยีบท่า โดยเฉพาะการตรวจบญัชรีายชื่อลกูเรอื และความ
ยนิยอมของลกูเรอืทีจ่ะท างานประมงกบัเรอืดงักลา่ว  
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3.6  ควรเร่งรดัใหก้ระทรวงแรงงานมกีารด าเนินการตามกฎกระทรวงฉบบัที ่ 10 ส2557  ว่าดว้ย
แรงงานประมงทีไ่ดป้ระกาศใชแ้ลว้ และอาจน าอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัที ่ 188 ว่าดว้ย
การท างานในภาคประมง สILO C.188 on Work in Fishing) มาพจิารณาประกอบกบักฎกระทรวง ฉบบัที ่10 
โดยเฉพาะเรื่องการมบีญัชรีายชื่อลกูเรอื ความชดัเจนและความสม ่าเสมอของการจา่ยคา่จา้ง ชัว่โมงการพกัผอ่น
ขัน้ต ่า และสญัญาจา้งงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในภาษาทีแ่รงงานรบัรูไ้ด ้ เพือ่การคุม้ครองแรงงานไมใ่หต้กอยู่
ในสภาพแรงงานบงัคบั และเหยือ่คา้มนุษยเ์พราะสภาพการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมชิอบขณะท างานบนเรอื 
ทัง้นี้ลกูจา้งตอ้งมชีื่อ นามสกุล ของนายจา้งและทีอ่ยูข่องบรษิทั เพือ่ใหส้ามารถระบขุอ้มลูทีถู่กตอ้งไดเ้มือ่มกีาร
รอ้งทุกข ์

3.7  กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ควรจดักลไกรอ้งทุกขใ์หแ้ก่แรงงานประมงทะเล ทัง้ทีเ่ป็น
แรงงานไทยและแรงงานต่างดา้วให้เขา้ถงึงา่ย ทัง้ขณะอยูบ่นฝ ัง่และอยู่บนเรอื และควรพฒันาศกัยภาพของ
เจา้หน้าทีข่องกรมในระดบัจงัหวดัใหส้นองตอบค ารอ้งทุกขไ์ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ มลีา่มและมตีวัแทนหรอื
ส านักงานใกลส้ะพานเทยีบเรอื และมกีารรณรงคเ์ชงิรุกเกีย่วกบัขอ้มลูดา้นการคุม้ครองแรงงานประมงในพืน้ที่
ของนายจา้งและลกูจา้ง  

3.8) กระทรวงการต่างประเทศของไทย ควรออกแถลงการณ์เกีย่วกบัการทีเ่รอืประมงไทยสองล าถูก
จมในน่านน ้าอนิโดนีเซยีเมือ่วนัที ่ 14 ธนัวาคม 2557 เพราะเรอืดงักลา่วเขา้ไปท าประมงโดยผดิกฎหมาย ควร
แสดงจดุยนืตอ้งการหารอืและร่วมมอืกบัอนิโดนีเซยี เพือ่แกไ้ขปญัหาดงักลา่วรว่มกนั โดยยดึหลกัความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างประเทศทัง้สอง และระบวุ่ารฐับาลไทยไดแ้จง้เตอืนเรอืประมงไทยแลว้มใิหท้ าประมงโดยผดิ
กฎหมายทัง้ในและนอกน่านน ้า นอกจากนัน้ควรขอใหร้ฐับาลอนิโดนีเซยีค านึงถงึความปลอดภยัของลกูเรอืที่
ท างานในเรอืดงักลา่วดว้ย 

3.9) รฐับาลควรเร่งรดัสง่เสรมิใหม้กีารเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทะเลลกึ เพือ่เพิม่ปรมิาณสตัวน์ ้าทีไ่ดล้ดลง
อย่างมากเพราะการจบัปลาเกนิขนาดของเรอืประมงในอดตีมาชดเชย และเพือ่ลดการออกไปท าประมงผดิ
กฎหมายนอกน่านน ้าไทย ดงัตวัอย่างทีท่ ากนัในประเทศนอรเ์วยแ์ละฟินแลนด ์ เพือ่ความยัง่ยนืของ
อุตสาหกรรมประมงทะเล ตามขอ้สงัเกตขององคก์ารอาหารและเกษตร สFAO)  

3.10  ควรพจิารณาเร่งรดัน าแนวทางขององคก์ารอาหารและเกษตร สFAO) ในเรื่องระเบยีบการเขา้
ออกเรอื สPort State Measures and Port State Control) และมาตรการอื่น ๆ เกีย่วกบัน าเรอืขึน้ฝ ัง่และ
มาตรการดา้นกฏหมายรวมถงึขอ้ตกลงระหวา่งประเทศทีก่ระทรวงเกษตรไดแ้ถลงการณ์ไวใ้หม้กีารบงัคบัใชโ้ดย
เร่งด่วน 

3.11  ควรน าขอ้มลูสถติจิากการส ารวจรวบรวมและการวจิยัทีไ่ดม้กีารท าไวแ้ลว้มาใชป้ระโยชน์เพือ่
การสรา้งธรรมาภบิาลครัง้นี้ ขอ้มลูอาทเิช่น 

-สถติเิรอืประมงในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้สSEAFDEC) 
-Good labor Practices on Fishing Vessels (ILO) 
-รายงานการวจิยัเรือ่ง การจา้งงานและสภาพการจา้งงานในอุตสาหกรรมประมงในประเทศ
ไทย สILO-ARCM ศูนยว์จิยัการยา้ยถิน่แห่งเอเชยี จฬุาฯ  

4. ควรพจิารณาทบทวนหลกัเกณฑใ์นการใชเ้งนิจากกองทุนคา้มนุษยใ์หส้อดคลอ้งกบัการแกป้ญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
เช่นการช่วยเหลอืผูท้ ีต่กเป็นเหยือ่ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ ตลอดจนเปิดโอกาสใหภ้าคประชาสงัคม มี
บทบาทและมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการกองทุนน้ีมากขึน้กว่าในปจัจบุนั 
5. การด าเนินคดทีางอาญาตามกฎหมายคา้มนุษย ์
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5.1) ควรมกีารเร่งรดั การท าคดใีหม้คีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้และมปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพือ่ผูเ้สยีหายจะ
ไดร้บัการคุม้ครองในเวลาอนัเหมาะสม และยนิดเีป็นพยานในการด าเนินคด ี

5.2) ในการคดัแยกผูเ้สยีหาย ควรมอียัการอยู่ในคณะท างานสหวชิาชพี โดยอาจมาร่วมในระยะแรก
ในคดทีีม่ผีูเ้สยีหายเป็นแรงงานหรอืการคา้มนุษยท์ีม่คีวามซบัซอ้น เพือ่ใหค้ าแนะน าในการจดัเกบ็ขอ้มลู
หลกัฐานทีจ่ าเป็นส าหรบัการท าคดแีละการสัง่ฟ้อง และควรใหค้วามรูเ้พิม่เตมิแก่คณะท างาน เช่น การคดัแยก
ผูเ้สยีหายเกีย่วกบัลกัษณะงาน สภาพการท างาน และเงือ่นไขต่าง ๆ ในเรอืประมงและสถานประกอบการอื่น ๆ 
เพือ่ใหก้ าหนดองคป์ระกอบการแสวงประโยชน์โดยมชิอบในอาชพีประมงทะเลและอาชพีอื่น ๆ ไดโ้ดยมคีวาม
เขา้ใจชดัเจนและเพยีงพอ ทัง้นี้เพือ่ใหก้ระบวนการยตุธิรรมสามารถน าตวัผู้กระท าผดิมาลงโทษไดอ้ย่าง
เหมาะสม โดยศาลมขีอ้มลูหลกัฐานทีเ่พยีงพอต่อการตดัสนิคด ี นอกจากนัน้ ควรบรูณาการใหภ้าคประชาสงัคม
ไดม้บีทบาทช่วยเหลอืและสนับสนุนการช่วยเหลอืผู้เสยีหาย ทัง้ในดา้นกฎหมายและคดคีวาม 

5.3) ควรมหีน่วยงาน เช่นสถานทูตและสถานกงสลุทีไ่ดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษในการใหค้วาม
ช่วยเหลอืแก่คนไทยทีอ่ยู่นอกราชอาณาจกัรไทย และอาจเป็นผูเ้สยีหายจากการคา้มนุษย ์ เช่น “คนตกเรอื” ให้
สามารถตดิต่อของความช่วยเหลอืไดโ้ดยตรงและการด าเนินการช่วยเหลอืมคีวามฉบัไว นอกเหนือไปจากการ
ช่วยเหลอืคนไทยทีต่กทุกขไ์ดย้ากในต่างแดน และมบีรกิารลา่มใหแ้ก่คนไทยทีป่ระสบปญัหาในการตดิต่อกบั
เจา้หน้าทีข่องประเทศปลายทางทีค่นไทยพ านักอาศยั เช่นการตดิต่อกบัส านักงานตรวจคนเขา้เมอืง ต ารวจ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเฉพาะในกรณตีอ้งการการเยยีวยาและการคุม้ครองโดยฉุกเฉนิ 

5.4) การด าเนินคดแีละการคุม้ครองผูเ้สยีหาย ควรค านึงถงึการมสีว่นร่วมของผูเ้สยีหาย สทีเ่ป็น
พยาน  และครอบครวั ตลอดจนการใหข้อ้มลูเชงิรุกแก่ชุมชนตน้ทาง สในกรณทีีผู่เ้สยีหายเป็นคนไทย  

5.5) เร่งแกไ้ขและปราบปรามเจา้หน้าทีร่ฐัทีม่สีว่นร่วมในกระบวนการคา้มนุษย ์ และกระบวนการ
ลกัลอบขนคนเขา้เมอืง สHuman Smuggling  ตลอดจนการทุจรติในการใหส้ถานะบคุคลแก่คนต่างชาตทิีเ่ขา้
เมอืงโดยผดิกฎหมาย และด าเนินคดแีละลงโทษเจา้หน้าทีเ่หลา่นี้ 
 
6. รฐัควรเร่งแกไ้ขกฎหมายคนเขา้เมอืงใหส้อดคลอ้งกบัพธิสีารการลกัลอบขนผูย้า้ยถิน่ สHuman Smuggling  
และระบคุวามแตกตา่งของการลกัลอบขนผูย้า้ยถิน่กบัการคา้มนุษยใ์หช้ดัเจน เพือ่ป้องกนัความเขา้ใจที่
คลาดเคลือ่นเกีย่วกบัการลกัลอบขนผูย้า้ยถิน่กบัการคา้มนุษยข์องสาธารณชน ภาคประชาสงัคม และเจา้หน้าที่
ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนนานาชาต ิ เพราะมผีูย้า้ยถิน่จากประเทศเพือ่นบา้นจ านวนมากทีถู่กน าพาลกัลอบเขา้
ประเทศไทยโดยนายหน้าและเจา้หน้าที ่ แต่มไิดเ้ป็นผูถู้กคา้มนุษย ์ การคดัแยกผูเ้สยีหายและแบง่ประเภทของ
สองกรณนีี้จะไดท้ าไดโ้ดยชดัเจนขึน้ รฐัควรเร่งปราบปรามการลกัลอบขนคนเขา้เมอืงโดยเร่งดว่น สการลกัลอบ
ขนผูย้า้ยถิน่เขา้เมอืง หมายถงึการไดร้บัผลประโยชน์เป็นตวัเงนิหรอืผลประโยชน์อืน่ จากการช่วยเหลอืให้
บคุคลทีไ่มใ่ช่คนสญัชาตหิรอืเป็นผูพ้ านักเป็นการถาวรเดนิทางเขา้ประเทศโดยผดิกฎหมาย  
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ข้อเสนอต่อผู้ประกอบการ  
1)ผูป้ระกอบการทีร่บัลกูจา้งเขา้ท างานไมว่่าคนไทยหรอืคนตา่งชาตจิะตอ้งรบัลกูจา้งเขา้ท างานอย่างถูก
กฏหมาย ไมร่บัผ่านนายหน้าทีค่ดิคา่หวัหรอืคา่จดัหาจากนายจา้งหรอืหลอกลวงลกูจา้งเขา้มาท างาน และ
จะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายคุม้ครองแรงงานรวมทัง้กฎกระทรวงฉบบัที ่10 และกฎหมายป้องกนัและปราบปราม
การคา้มนุษย ์2551โดยเคร่งครดั 
2)ผูป้ระกอบการประมงและสมาคมประมงควรเร่งรดัศกึษาวจิยัแนวทางการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้าในทะเลลกึ เพือ่
สรา้งทางเลอืกในแงอ่ปุทานและความยัง่ยนืในอุตสาหกรรมประมงทะเล โดยขอความร่วมมอืกบัภาควชิาการ
และการสนับสนุนจากภาครฐั 
3)ผูป้ระกอบการควรท าความเขา้ใจกบัผูอ้ยู่ในภาคการผลติเดยีวกนัใหเ้ขา้ใจถงึปญัหาการคา้มนุษยท์ีเ่กดิขึน้ใน
ภาคการผลติของตน และร่วมกนัรณรงคใ์หส้มาชกิทัง้หมดด าเนินการตามแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการจา้งงาน (Good 
Labor Practices) ของ ILO 
4. นายจา้งและสมาคมนายจา้ง ควรสง่เสรมิใหล้กูจา้งทีเ่ป็นแรงงานประมงสามารถจดัตัง้สหภาพแรงงานประมง
ทะเล เพือ่การหารอืและต่อรองเพือ่การคุม้ครองสทิธแิรงงาน 
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รายช่ือผู้ร่วมแถลงการณ์ 
มลูนิธเิครอืข่ายสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน สLPN) 
ศูนยศ์กึษาสนัตภิาพและความขดัแยง้ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศูนยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทางทะเลศรรีาชา สภาพระสงัฆราชคาทอลกิแห่งประเทศไทย 
มลูนิธพิทิกัษ์สตร ี(AAT) 
มลูนิธเิพือ่นหญงิ 
มลูนิธกิระจกเงา 
Caritas Thailand 
Talitha Kum Thailand 
เครอืข่ายปฏบิตักิารตอ่ตา้นการคา้มนุษย ์(ATN) 
ศูนยว์จิยัการยา้ยถิน่แห่งเอเชยี สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั สARCM) 
สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย สTDRI) 
และ หน่วยราชการทีร่ว่มประชุมเมือ่วนัที ่ 23 ธนัวาคม 2557 ทีศู่นยว์จิยัการยา้ยถิน่แห่งเอเชยี สถาบนัเอเชยี
ศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดแ้ก่ ส านักงานสภาความมัน่คงแห่งชาต ิกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน 
ส านักงานประกนัสงัคม และส านักงานต ารวจตรวจคนเขา้เมอืง 

 

 


