
      

   

                

             

       
 
 

แถลงการณ์ร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมเกี8ยวกับการปฏบิตัติาม 
พธีิสาร พ.ศ. 2557 ประกอบอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบงัคับ พ.ศ. KLMN 

 
 

เกือบ '( ปีที,แล้ว ประเทศไทยให้สตัยาบนัรับรอง อนุสญัญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั ที,จัดทําโดย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) เพื,อขจดัการเอาคนลงเป็น
ทาส และแรงงานบงัคบัในทกุรูปแบบ และไมถ่งึสี,เดือนที,แล้ว ประเทศไทยยงัให้สตัยาบนัรับรองพิธีสารเลือก
รับ พ.ศ. 2557 ของอนุสญัญาว่าด้วยแรงงานบงัคบั (P29) ฉบบัที,มีการแก้ไขล่าสดุ ซึ,งกําหนดให้รัฐซึ,งให้
สัตยาบันรับรอง ต้องคุ้ มครองและชดเชยผู้ เสียหายจากแรงงานบังคับ และกําหนดบทลงโทษอย่าง
เหมาะสมตอ่ผู้กระทําความผิด  

ในปัจจบุนั รัฐบาลไทยแสดงเจตนารมณ์ที,จะบญัญติักฎหมาย ให้มีเนื pอหาสอดคล้องกบัพิธีสารของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการออก “พระราชบญัญติัว่าด้วยการปอ้งกนัและขจดัแรงงานบงัคบั” 
หรือที,มกัเรียกกนัทั,วไปว่า พระราชบญัญัติว่าด้วยแรงงานบงัคบั พวกเราซึ,งเป็นองค์กรที,มีชื,อด้านท้ายขอ
ชมเชยรัฐบาลไทยตอ่ความก้าวหน้านี p แตยํ่ pาวา่ยงัมีสิ,งที,ต้องทําอีกมาก เราขอกระตุ้นรัฐบาลไทยให้คํานงึถงึ
เงื,อนไขที,สําคญัสองประการในการดําเนินงานตอ่ไป  

ประการแรก นิยามของคําว่า แรงงานบงัคบั ตามพระราชบญัญัติว่าด้วยแรงงานบงัคบัฉบบัใหม่
ของไทย ต้องสอดคล้องกับนิยามที,กําหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับขององค์การแรงงาน
ระหวา่งประเทศที,วา่ “แรงงานบงัคบัหมายถึง งานหรือบริการทกุชนิดที,เกิดจากการบงัคบัให้คนทํา โดยขู่วา่
จะมีการลงโทษ และโดยที,คนเหลา่นั pนไมไ่ด้สมคัรใจทํา”  

เป็นเรื,องสําคญัที,ต้องใช้นิยามเช่นนี pในทกุข้อบทของกฎหมายไทย เพื,อป้องกนัไม่ให้เกิดความลกั
ลั,นหรือเกิดช่องโหวข่องกฎหมาย หากไม่มีนิยามที,ชดัเจนเกี,ยวกบัแรงงานบงัคบัในทกุรูปแบบ อาจขดัขวาง
การจําแนกและการคุ้มครองอยา่งเป็นผลตอ่ผู้ เสียหายทกุคน รวมทั pงการเข้าถงึการเยียวยาที,เหมาะสม ตาม
ข้อกําหนดในอนสุญัญาและพิธีสารขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ   

 



      

   

                

             

       
 

 

ประการที,สอง ต้องกําหนดให้แรงงานบงัคบัเป็นความผิดทางอาญาเป็นการเฉพาะ ในปัจจบุนั การ
เอาผิดกบัการใช้แรงงานบงัคบัในประเทศไทย ต้องอาศยัอํานาจตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนษุย์ ซึ,งเป็น
ข้อเท็จจริงที,เน้นยํ pาในบทวิเคราะห์ ล่าสุดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ด้วยเหตุดังกล่าว แม้
ตระหนกัว่าแรงงานบงัคบัเป็นปัจจยัที,ส่งเสริมให้เกิดการค้ามนุษย์ ซึ,งถือเป็นฐานความผิดอย่างหนึ,ง แต่
เฉพาะการใช้แรงงานบงัคบัเพียงอย่างเดียวยงัไม่มีนํ pาหนกัมากพอที,จะนําไปสู่การฟ้องร้องดําเนินคดี จึง
ต้องมีการแก้ไขข้อบทเหลา่นี p การขจดัแรงงานบงัคบัไม่อาจเกิดขึ pนได้หากไม่มีข้อบทที,นําไปสูก่ารดําเนินคดี
ต่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที,ร้ายแรง ซึ,งในบางกรณีอาจไม่ได้เป็นผลมาจากการค้ามนษุย์ หรือ
อาจเกิดขึ pนในบริบทที,ไมไ่ด้มีการค้ามนษุย์อยา่งชดัเจน  

เราจงึขอกระตุ้นรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน ให้ทบทวนนิยามของคําวา่ แรงงานบงัคบั และข้อ
บทที,กําหนดบทลงโทษ ตามที,ปรากฏในร่างพระราชบญัญติัวา่ด้วยแรงงานบงัคบั เพื,อให้มีเนื pอหาสอดคล้อง
กบัพิธีสารที,เพิ,งมีการให้สตัยาบนัรับรอง และกําหนดให้แรงงานบงัคบัเป็นความผิดอาญาเป็นการเฉพาะ ใน
กฎหมายเพื,อตอ่ต้านการใช้แรงงานบงัคบั 

ความพยายามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน v 
สถาบนั (กกร.) ซึ,งเป็นหน่วยงานหลกัของภาคเอกชนทั pงสามแห่ง ได้แก่ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที,ไมย่อมรับร่างพระราชบญัญติัวา่ด้วยแรงงาน
บงัคบัในการทําประชาพิจารณ์ครั pงลา่สดุโดยสิ pนเชิง ไม่ใช่เรื,องน่าประหลาดใจ แต่เป็นสิ,งที,น่าผิดหวงัอย่าง
ยิ,ง  

ความพยายามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในการแทรกแซงการทําประชาพิจารณ์ครั pง
ล่าสดุที,กระทรวงแรงงานเมื,อวนัที, wx กนัยายน yz{w สะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนถึงทศันคติในเชิงลบและ
เป็นปรปักษ์ของฝ่ายนายจ้าง ซึ,งขดัขวางความพยายามให้เกิดการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ เกี,ยวกบัการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ การดําเนินงานในลักษณะนี pของสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย ขดัขวางโอกาสสําคญัที,จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและ
กฎหมาย และการทําประชาพิจารณ์เพื,อบรรลเุปา้หมายร่วมกนัของทกุภาคสว่น  

 



      

   

                

             

       
 

เพื,อให้สามารถบรรลขุ้อตกลงร่วมกนัเกี,ยวกบัเนื pอหาของกฎหมายนี p เราจําเป็นต้องเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่าย สามารถแสดงความเห็น และต้องเคารพความเห็นเหล่านี p โดยเฉพาะความเห็น
จากผู้ซึ,งทํางานในภาคส่วนที,มีความเสี,ยงมากสดุต่อการใช้แรงงานบงัคบั รวมทั pงอตุสาหกรรมประมงและ
อื,น ๆ ที,มีการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น ด้วยเหตดุงักลา่ว รัฐบาลจงึควรปฏิบติัตามแนวทางที,ดีสดุเพื,อสง่เสริม
การอภิปรายแลกเปลี,ยนอยา่งเป็นประชาธิปไตย  

ในการสนบัสนนุให้มีการปฏิบติัอย่างเต็มที,และเป็นผล ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหวา่ง
ประเทศ องค์กรนายจ้างของไทยควรตระหนักว่า พวกเขาสามารถเพิ,มความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ ด้วยการสง่สญัญาณที,น่าเชื,อถือและหนกัแน่นตอ่ประชาคมโลกวา่ ทั pงรัฐบาลและบรรษัทของ
ไทย ยดึมั,นอย่างจริงจงัตอ่การขจดัการค้ามนษุย์ แรงงานบงัคบั และการแสวงหาประโยชน์ในรูปแบบอื,น ๆ 
ให้หมดสิ pนไปจากขั pนตอนการดําเนินงานและการผลติในหว่งโซอ่ปุาทาน  

การให้สตัยาบนัรับรองอนสุญัญาวา่ด้วยแรงงานบงัคบัและพิธีสารเลือกรับ พ.ศ.yzz� ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ จึงนบัเป็นก้าวย่างสําคญัของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะสําหรับอตุสาหกรรมประมง
และอตุสาหกรรมอาหารทะเลของไทย ซึ,งที,ผ่านมาถกูวิพากษ์วิจารณ์จากปัญหาการละเมิดสิทธิมนษุยชน
และแรงงานบงัคบัอยา่งกว้างขวาง  
 ยงัคงมีผู้ ชายและเด็กผู้ ชายชาวไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซียที,ตกเป็นเหยื,อของ
แรงงานบงัคบั ทั pงในเรือประมงของไทยและต่างชาติ ทั pงนี pจากข้อมลูในรายงานการค้ามนษุย์ของกระทรวง
การตา่งประเทศสหรัฐฯ (US State Department Trafficking in Persons - TIP Report)  

หลายคนถูกบงัคบัให้ทํางานกลางทะเลเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี โดยไม่ได้รับค่าจ้างหรือแทบ
ไมไ่ด้รับคา่จ้างเลย บางคนต้องทํางานนานถงึ w�-y( ชั,วโมงตอ่วนั เป็นเวลาเจ็ดวนัตอ่สปัดาห์ จากการบอก
เล่าโดยตรงของพวกเขา ชี pให้เห็นปัญหาการข่มขู่ การทําร้ายร่างกาย และแม้กระทั,งการสงัหาร กรณีที,
คนงานเจ็บป่วย พยายามหลบหนี หรือขดัขืนคําสั,ง แม้คนงานบางสว่นจะหลบหนีมาได้ แตก็่ประสบปัญหา
ในการเดินทางกลบับ้านเกิด เนื,องจากยงัไมไ่ด้รับคา่จ้างที,ค้างจ่าย และเนื,องจากไมมี่เอกสารประจําตวัตาม
กฎหมาย หรือไมมี่หนทางเดินทางกลบับ้านได้อยา่งปลอดภยั  

ด้วยเหตดุงักลา่ว ทางกลุม่ที,มีรายนามด้านท้ายขอกระตุ้นบคุคล ภาคธุรกิจ หน่วยงาน และรัฐบาล
ทั,วโลก ให้เรียกร้องรัฐบาลไทยให้แสดงความเป็นผู้ นํา เพื,อส่งเสริมการป้องกันแรงงานบังคับ และการ
ฟ้องร้องดําเนินคดี รวมทั pงการคุ้มครองผู้ เสียหาย และกําหนดเนื pอหาในกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ  



      

   

                

             

       
 
 

ด้วยความนบัถือ  

 
สหพนัธ์แรงงานและสภาอตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมริกา (American Federation of Labor and Congress 
of Industrial Organizations: AFL-CIO) 
แอมเนสตี p อินเตอร์เนชั,นแนล (Amnesty International) 
องค์กรตอ่ต้านการค้าแรงงานทาสสากล (Anti-Slavery International) 
สภาสหภาพแรงงานออสเตรเลีย (Australian Council of Trade Unions: ACTU) 
สมาคมมิตรภาพแรงงานข้ามชาติกมัพชูาประจําประเทศไทย (Cambodian Friendship Migrant Workers 
Association in Thailand: CFAT) 
ศนูย์สมาพนัธ์แรงงานและสทิธิมนษุยชน (Center for Alliance of Labor and Human Rights: CENTRAL)  
มลูนิธิผสานวฒันธรรม (Cross Cultural Foundation: CrCF) 
ภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื,ออาหารทะเลที,เป็นธรรมและยั,งยืน (Thai CSO Coalition for 
Ethnic and Sustainable Seafood) 
มลูนิธิความยติุธรรมเชิงสิ,งแวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) 
องค์การจริยธรรมพื pนฐานทางการค้า (Ethical Trading Initiative: ETI) 
ฟินน์ วอทช์ (FinnWatch) 
เครือขา่ยเพื,อสทิธิแรงงานประมง (Fishers Rights Network: FRN) 
ฟิช ไวส์ (FishWise) 
ฟอร์ติฟายไรท์ (Fortify Rights) 
มลูนิธิเพื,อการศกึษาและการพฒันา (Foundation for Education and Development: FED) 
ฟรีดอม ฟัน (Freedom Fund) 
ฟรีดอม ยไูนเตด็ (Freedom United) 
มลูนิธิสทิธิมนษุยชนและการพฒันา (Human Rights and Development Foundation: HRDF) 
ฮิวแมนไรท์ แอท ซี (Human Rights At Sea) 
ฮิวแมนไรท์ วอทช์ (Human Rights Watch)  
ฮิวแมนนิตี p ยไูนเตด็ แอ็คชั,น (Humanity United Action)  
มลูนิธิไอเจเอ็ม (IJM Foundation) 



      

   

                

             

       
 
สหพนัธ์เพื,อสทิธิมนษุยชนสากล (International Federation for Human Rights: FIDH) 
สภาสทิธิแรงงานนานาชาติ (International Labor Rights Forum: ILRF) 
สหพนัธ์แรงงานขนสง่ระหวา่งประเทศ (International Transport Workers' Federation: ITF) 
มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN) 
มลูนิธิมานษุยะ (Manushya Foundation) 
เครือขา่ยการย้ายถิ,นในอนภุมิูภาคลุม่นํ pาโขง (Mekong Migration Network: MMN) 
มลูนิธิเพื,อสขุภาพและการเรียนรู้ของแรงงานกลุม่ชาติพนัธุ์ (MAP Foundation) 
สภาผู้ ย้ายถิ,นในเอเชีย (Migrant Forum in Asia: MFA) 
เครือขา่ยเพื,อสทิธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights Network: MWRN) 
เครือขา่ยองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group: MWG) 
มลูนิธิรักษ์ไทย (Raks Thai Foundation)  
องค์กรทะเลไร้ทาส (Slave Free Seas) 
สมาพนัธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ (State Enterprises Workers' Relations Confederation: SERC) 
ศนูย์อภิบาลผู้ เดินทางทะเล ศรีราชา (Stella Maris Sriracha) 
เครือขา่ยหยดุยั pงการค้ามนษุย์ออสเตเรีย (STOP THE TRAFFIK Australian Coalition) 
สเวดวอช (SwedWatch) 
เครือขา่ยธรุกิจเพื,อสทิธิมนษุยชน ประเทศไทย (Thai BHR Network) 
สมาคมสทิธิเสรีภาพของประชาชน (Union for Civil Liberty: UCL) 
โบสถ์ยนิูติ pง ณ ออสเตรเลีย, ไซนอดและแทซมาเนีย (Uniting Church of Australia Synod of Victoria and 
Tasmania) 
เวอริเต้ (Verité) 
องค์การผู้หญิงเพื,อทะเล (Women4Oceans) 
 

 


