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การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ
คำำาแนะนำาข้องมูลนิธิิคำวามยุุติิธิรรมเชิงสั�ิงแวดล้อมในการสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ 

ณ์ ศููนย์ุคำวบคำุมการแจ้้งเข้้า-ออกเรือประมง ฉบับ พ.ศู. 2563

คำำ�แนะนำ�ฉบัับัน้�จััดทำำ�ข้ึ้�นเพ่ื่�อให้้ข้ึ้อมููลภ�พื่รวมูเก้ี่�ยวกัี่บักี่ระบัวนกี่�รสััมูภ�ษณ์์และคำำ�ถ�มูท้ำ�ใช้้ในกี่�รทำำ�สััมูภ�ษณ์์กัี่บัแรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิเพ่ื่�อ 
คัำดกี่รองห้�สััญญ�ณ์บ่ังช้้�ขึ้องกี่�รค้ำ�มูนุษย์ แรงง�นขัึ้ดห้น้� ห้ร่อแรงง�นบัังคัำบั ทัำ�งน้�เอกี่สั�รฉบัับัน้�จััดทำำ�ให้้โดยอ้�งอิงสััญญ�ณ์บ่ังช้้�กี่�รบัังคัำบั
ใช้้แรงง�นขึ้ององค์ำกี่�รแรงง�นระห้ว่�งประเทำศ1 กี่�รลงพ่ื่�นท้ำ�ส่ับัสัวน และกี่�รศ้กี่ษ�ห่้วงโซ่่อุปทำ�นโดยอิสัระขึ้องมููลนิธิิคำว�มูยุติิธิรรมูเชิ้ง 
สิั�งแวดล้อมู (Environmental Justice Foundation: EJF)  

ตัิ�งแต่ิป้ พื่.ศ. 2559 EJF ได้เข้ึ้�สัังเกี่ติกี่�รณ์์และติรวจัสัอบัเชิ้งล้กี่กี่�รแก้ี่ไขึ้ปัญห้�กี่�รทำำ�ประมูงผิิดกี่ฎห้มู�ย ขึ้�ดกี่�รร�ยง�น และไร้กี่�ร
คำวบัคุำมูและกี่�รค้ำ�มูนุษย์ในอุติสั�ห้กี่รรมูกี่�รประมูงไทำยขึ้องรัฐบั�ลไทำย EJF ได้ดำ�เนินกี่�รสัังเกี่ติกี่�รณ์์ทุำกี่ขัึ้�นติอนขึ้องระบับัติิดติ�มู คำวบัคุำมู 
และเฝ้้�ระวังกี่�รทำำ�ประมูง (Monitoring, Control and Surveillance: MCS) พื่ร้อมูทัำ�งเข้ึ้�เย้�ยมูศูนย์คำวบัคุำมูกี่�รแจ้ังเข้ึ้�-ออกี่เร่อประมูง 
(Port In - Port Out Controlling Centre: PIPO) ทัำ�ง 30 แห่้ง ซ้่�งคำรอบัคำลุมูพ่ื่�นท้ำ�ในอำ�น�จัขึ้องศูนย์อำ�นวยกี่�รรักี่ษ�ผิลประโยช้น์ขึ้องช้�ติิ
ทำ�งทำะเล (ศรช้ล.) ทั้ำง 3 เขึ้ติ รวมูทัำ�งเข้ึ้�ร่วมูช้มูกี่�รล�ดติระเวนกี่ล�งทำะเลขึ้องกี่องทัำพื่เร่อไทำย กี่รมูประมูง (กี่ปมู.) และกี่รมูทำรัพื่ย�กี่รทำ�ง
ทำะเลและช้�ยฝั้�ง (ทำช้.) ห้ล�ยคำรั�ง  คำำ�แนะนำ�ฉบัับัน้�มู้จุัดมุู่งห้มู�ยในกี่�รบ่ังช้้�ข้ึ้อกัี่งวลบั�งประกี่�รซ้่�งพื่บัเจัอระห้ว่�งกี่�รเข้ึ้�สัังเกี่ติกี่�รณ์์ท้ำ�กี่ล่�ว
มู�ในข้ึ้�งต้ิน  ถ้งแมู้ว่�คำำ�แนะนำ�ฉบัับัน้�จัะมุู่งเน้นถ้งแรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิเป็นห้ลักี่แต่ิกี่ระบัวนกี่�รและมู�ติรกี่�รป้องกัี่นห้ล�ยประกี่�รสั�มู�รถนำ�
ไปปรับัใช้้ในกี่�รสััมูภ�ษณ์์แรงง�นไทำยได้เช่้นกัี่น

ประเทำศไทำยมู้เคำร่อข่ึ้�ยศูนย์คำวบัคุำมูกี่�รแจ้ังเข้ึ้�-ออกี่เร่อประมูง 30 แห่้ง และจุัดติรวจัเร่อประมูงส่ัวนห้น้� (Forward Inspection Points: 
FIPs) 21 แห่้งใน 22 จัังห้วัดช้�ยฝั้�ง ซ้่�งจััดตัิ�งข้ึ้�นเพ่ื่�อติรวจัสัอบัเร่อประมูงขึ้ณ์ะท้ำ�เข้ึ้�และออกี่จั�กี่ท่ำ� เร่อประมูงขึ้น�ดมู�กี่กี่ว่� 30 ตัินกี่รอสัส์ั
ต้ิองร�ยง�นศูนย์ PIPO ประจัำ�จัังห้วัดขึ้องติน เพ่ื่�อขึ้ออนุญ�ติออกี่เร่อทำำ�ประมูง ทัำ�งน้� สั�มู�รถขึ้อร�ยกี่�รติำ�แห้น่งท้ำ�ตัิ �งขึ้องศูนย์ PIPO และ 
FIP เพิื่�มูเติิมูได้ ตัิ�งแต่ิท้ำ�มู้กี่�รจััดตัิ�งศูนย์ดังกี่ล่�วข้ึ้�นในป้ พื่.ศ. 2558 EJF และองค์ำกี่รอ่�นๆ ได้ทำำ�ง�นร่วมูกัี่บัรัฐบั�ลไทำยเพ่ื่�อแก้ี่ไขึ้ปัญห้�ช่้อง
โห้ว่ด้�นกี่�รดำ�เนินง�นต่ิ�งๆในระบับั PIPO  อันส่ังผิลให้้ศูนย์ PIPO ไมู่สั�มู�รถติิดติ�มู คำวบัคุำมู และเฝ้้�ระวังอย่�งมู้ประสิัทำธิิภ�พื่ได้
 

1 International Labour Organisation (1 October 2012) ILO indicators of Forced Labour www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/
lang--en/index.htm
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แนวทำ�งกี่�รย้ดเห้ย่�อเป็นศูนย์กี่ล�ง (Victim-Centred Approach):แนวทำ�งกี่�รย้ดเห้ย่�อเป็นศูนย์กี่ล�ง (Victim-Centred Approach):

เมู่�อกี่ล่�วถ้งเร่�องบัริบัทำกี่�รประมูงขึ้องไทำย EJF ได้โต้ิแย้งมู�น�นแล้วว่� มู้คำว�มูเก้ี่�ยวโยงกัี่นอย่�งใกี่ล้ชิ้ดระห้ว่�งกี่�รทำำ�ประมูงแบับั IUU และ
กี่�รละเมิูดสิัทำธิิแรงง�นขัึ้�นร้�ยแรงในอุติสั�ห้กี่รรมูกี่�รประมูงขึ้องไทำย ทำำ�ให้้กี่�รแก้ี่ไขึ้ปัญห้�ช่้องว่�งด้�นกี่�รดำ�เนินง�นในส่ัวนต่ิ�งๆ จัำ�เป็น
ต้ิองเกิี่ดจั�กี่คำว�มูร่วมูมู่อขึ้องผู้ิมู้ส่ัวนได้ส่ัวนเส้ัย (Stakeholder) ห้ล�ยภ�คำส่ัวน2 กี่�รปฏิิรูปช่้วงแรกี่ ได้แก่ี่ กี่�รริเริ�มูติรวจัสัอบัและสััมูภ�ษณ์์
แรงง�นอย่�งเป็นระบับัในระห้ว่�งท้ำ�ทำำ�กี่�รติรวจัเร่อประมูงขึ้ณ์ะเท้ำยบัท่ำ� กี่�รนำ�เคำร่�องมู่อติรวจัสัอบัย่นยันแรงง�นแบับัดิจิัตัิลมู�ใช้้ในศูนย์ 
PIPO และมู�ติรกี่�รกี่�รปฏิิรูปแรงง�นประมูงอ่�นๆ3

เพ่ื่�อเป็นกี่�รพัื่ฒน�ประสิัทำธิิภ�พื่ขึ้องมู�ติรกี่�รเห้ล่�น้� กี่�รท้ำ�พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นนำ�แนวทำ�งกี่�รย้ดเห้ย่�อเป็นศูนย์กี่ล�งมู�ใช้้เมู่�อมู้ปฎิ
สััมูพัื่นธ์ิกัี่บัแรงง�นประมูงจ้ังเป็นสิั�งสัำ�คัำญยิ�ง วิธ้ิกี่�รดังกี่ล่�วเพิื่�มูโอกี่�สัท้ำ�แรงง�นจัะรู้ส้ักี่ไว้ใจัเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�และยอมูบัอกี่กี่ล่�วถ้งกี่รณ้์สุ่ัมูเส้ั�ยงต่ิอ
กี่�รละเมิูดแรงง�นห้ร่อแสัวงห้�ผิลประโยช้น์จั�กี่แรงง�นมู�กี่ยิ�งข้ึ้�น

กี่ล่�วได้ว่�แนวทำ�งกี่�รย้ดเห้ย่�อเป็นศูนย์กี่ล�งเมู่�อพูื่ดคุำยกัี่บัแรงง�นห้ร่อผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์เป็นวิธ้ิท้ำ�ให้้คำว�มูสัำ�คัำญกัี่บัคำว�มูต้ิองกี่�รและข้ึ้อกัี่งวล
ขึ้องผู้ิถูกี่สััมูภ�ษณ์์ทัำ�งน้�คำวรช่้วยบัรรเทำ�คำว�มูรู้ส้ักี่ไมู่สับั�ยใจัห้ร่อวิติกี่กัี่งวลขึ้องผู้ิถูกี่สััมูภ�ษณ์์ ซ้่�งคำวรลดคำว�มูไมู่สับั�ยใจัห้ร่อคำว�มูเจ็ับัปวด
ซ่ำ��ขึ้องผู้ิถูกี่สััมูภ�ษณ์์ห้ร่อผู้ิท้ำ�อ�จัจัะเป็นเห้ย่�อให้้มู�กี่ท้ำ�สุัดเท่ำ�ท้ำ�จัะเป็นไปได้ด้วยปัจัจััยสัำ�คัำญต่ิ�งๆ อ�ทิำ กี่�รปฏิิบััติิกัี่บัผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์อย่�งเป็น
มิูติร พ่ื่�นท้ำ�ท้ำ�ใช้้ในกี่�รสััมูภ�ษณ์์ ผู้ิเข้ึ้�ร่วมูสััมูภ�ษณ์์ และเทำคำนิคำกี่�รถ�มู4 พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นคำวรเข้ึ้�ใจัถ้งคำว�มูแติกี่ต่ิ�งขึ้องเห้ตุิกี่�รณ์์ท้ำ�
เห้ย่�อแต่ิละร�ยเผิชิ้ญ และติระห้นักี่ว่�เห้ตุิกี่�รณ์์ท้ำ�เห้ย่�อเผิชิ้ญมัูกี่ไมู่เห้มู่อนกัี่น

ตัิวอย่�งเช่้น ห้�กี่พื่บัว่�มู้เด็กี่ทำำ�ง�นบันเร่อประมูง พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นคำวรใช้้แบับัสัอบัถ�มูคำนละชุ้ดกัี่บัขึ้องช้�วประมูงผู้ิให้ญ่ กี่�รกี่ระทำำ�
เช่้นน้�สัอดคำล้องกัี่บัข้ึ้อบััญญัติิทำ�งกี่ฎห้มู�ยขึ้องไทำย ตัิวอย่�งเช่้นติ�มูพื่ระร�ช้บััญญัติิป้องกัี่นและปร�บัปร�มูกี่�รค้ำ�มูนุษย์ ฉบัับัท้ำ� 4 พื่.ศ. 
2562 ถ่อว่�พื่ฤติิกี่รรมูดังกี่ล่�วสุ่ัมูเส้ั�ยงมู้คำว�มูผิิดฐ�นค้ำ�มูนุษย์ ถ้งแมู้จัะได้รับักี่�รยินยอมูจั�กี่ตัิวเด็กี่ก็ี่ติ�มู5/6

องค์ำประกี่อบัสัำ�คัำญ 3 ประกี่�รขึ้องแนวทำ�งกี่�รย้ดเห้ย่�อเป็นศูนย์กี่ล�งติ�มูท้ำ� กี่ระบัวนกี่�รบั�ห้ล้ ว่�ด้วยกี่�รลักี่ลอบัขึ้นผู้ิโยกี่ย้�ยถิ�นฐ�น กี่�ร
ค้ำ�มูนุษย์ และอ�ช้ญ�กี่รรมูข้ึ้�มูช้�ติิท้ำ�เก้ี่�ยวข้ึ้อง (Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational 
Crime: Bali Process)) ระบุัไว้มู้ดังน้�7   

• ติะห้นักี่ถ้งคำว�มูแติกี่ต่ิ�งขึ้องเห้ย่�อแต่ิละร�ยและจััดให้้มู้กี่�รคุ้ำมูคำรองติ�มูคำว�มูเห้มู�ะสัมูเฉพื่�ะร�ย
• คำำ�น้งถ้งคำว�มูปลอดภัย กี่�รรักี่ษ�คำว�มูลับั และปร�ศจั�กี่กี่�รแบ่ังแยกี่เป็นสัำ�คัำญ
• ไมู่คำวรสัร้�งข้ึ้อจัำ�กัี่ดว่�เห้ย่�อต้ิองเข้ึ้�สู่ัขึ้บัวนกี่�รยุติิธิรรมูได้ห้ร่อไมู่

พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นช้�วไทำยคำวรใช้้ ‘ทัำกี่ษะทำ�งสัังคำมู’ (soft skill) ระห้ว่�งกี่�รสััมูภ�ษณ์์ เพ่ื่�อสันับัสันุนให้้ผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์ห้ร่อผู้ิเข้ึ้�ร่วมู
แสัดงคำว�มูคิำดเห็้นและสัร้�งคำว�มูไว้ว�งใจั ทัำกี่ษะดังกี่ล่�ว ได้แก่ี่ คำว�มูสั�มู�รถในกี่�รเข้ึ้�อกี่เข้ึ้�ใจัผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์ และกี่�รพัื่ฒน�เทำคำนิคำกี่�ร
ส่ั�อสั�รพูื่ดคุำย 

2 Environmental Justice Foundation (2015) Pirates and Slaves — how overfishing in Thailand fuels human trafficking and the plundering of our oceans 
https://ejfoundation.org/reports/pirates-and-slaves-how-overfishing-in- thailand-fuels-human-trafficking-and-the-plundering-of-our-oceans
3 Environmental Justice Foundation (July 2019) Thailand’s Road to Reform: Securing a sustainable, legal and ethical fishery https://ejfoundation.org/reports/
thailands-road-to-reform-securing-a-sustainable-legal-and-ethical-fishery
4 U.S. Department of Justice (2015) Victim-Centred Approach www.ovcttac.gov/taskforceguide/eguide/1-understanding-human-trafficking/13-victim-cen-
tered-approach/
5 Council of State (2 February 2020) Prevention and Suppression of Human Trafficking Act, No.4, B.E. 2562 (2019) http://web.krisdika.go.th/data/
outsitedata/outsite21/file/ANTI_HUMAN_TRAFFICKING_ACT,B.E._2551_(2008).pdf
6 พื่ระร�ช้บััญญัติิปร�บัปร�มูกี่�รค้ำ�มูนุษย์ มู�ติร� 52 ย่อห้น้� 3 กี่ำ�ห้นดโทำษจัำ�คุำกี่ 8 ถ้ง 12 ป้ และปรับั 800,000 บั�ทำ ถ้ง 2,000,000 บั�ทำ ห้�กี่กี่ระทำำ�กี่�รค้ำ�มูนุษย์แก่ี่
บุัคำคำลอ�ยุไมู่เกิี่น 15 ป้ ห้�กี่อ้�งอิงถ้งมู�ติร� 56/1 ซ้่�งเป็นกี่รณ้์กี่�รค้ำ�เด็กี่อ�ยุติำ��กี่ว่� 15 ป้ เพ่ื่�อทำำ�ง�นท้ำ�เป็นอันติร�ยอย่�งร้�ยแรงและมู้ผิลกี่ระทำบัต่ิอร่�งกี่�ยห้ร่อจิัติใจักี่�รเจัริญ
เติิบัโติ ห้ร่อพัื่ฒน�กี่�ร ทำำ�ง�นในลักี่ษณ์ะห้รอ่ ในสัภ�พื่แวดล้อมูท้ำ�เป็นอันติร�ยต่ิอคำว�มูปลอดภัย ห้ร่อทำำ�ง�นท้ำ�ขัึ้ดต่ิอศ้ลธิรรมูอันด้ กี่ำ�ห้นดโทำษจัำ�คุำกี่ไมู่เกิี่น 4 ป้ และปรับัไมู่
เกิี่น 400,000 บั�ทำ อย่�งไรก็ี่ติ�มู จัะมู้กี่�รยกี่เว้นมู�ติร� 56/1 ห้�กี่ศ�ลพิื่จั�รณ์�ไมู่ลงอ�ญ�ผู้ิกี่ระทำำ�ผิิด ในกี่รณ้์ท้ำ�ผู้ิปกี่คำรองขึ้องเด็กี่ ซ้่�งอยู่ในสัภ�พื่ย�กี่จันแร้นแค้ำนห้ร่อเห้ตุิอ่�น
อันเห็้นสัมูคำวร เป็นผู้ิกี่ระทำำ�ผิิด 
7 Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime (1 October 2016) Enhancing a Victim-Centered Approach: 
Identification, Assistance, and Protection of Trafficking Victims in the Asia-Pacific https://www.baliprocess.net/UserFiles/baliprocess/File/RSO-CIFAL-curricu-
lum%20Enhancing%20a%20Victim-Centered%20Approach_A4_Final_2017-02- 14_for-web.pdf

กี่�รระมัูดระวังป้องกัี่น COVID-19:กี่�รระมัูดระวังป้องกัี่น COVID-19:

เน่�องจั�กี่กี่ระระบั�ดขึ้องเช่้�อไวรัสัโคำโรน� 2019 (COVID-19) ทัำ�วโลกี่นั�นส่ังผิลให้้ระบับับัริห้�รกี่�รประมูงรวมูทัำ�งกี่�รติรวจัเร่อ
ประมูงและลูกี่เร่อเชิ้งล้กี่ท้ำ�ศูนย์ PIPO ซ้่�งห้มู�ยรวมูถ้งกี่�รสััมูภ�ษณ์์แรงง�นจัำ�เป็นท้ำ�จัะต้ิองลดคำว�มูเส้ั�ยงในกี่�รแพื่ร่ระบั�ดสู่ั
ทัำ�งลูกี่เร่อและเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ห้น้�ท่ำ�ลงให้้น้อยท้ำ�สุัดอันเป็นเร่�องเข้ึ้�ใจัได้ ติ�มูท้ำ�รัฐบั�ลไทำยและห้น่วยง�นท้ำ�เก้ี่�ยวข้ึ้องพื่ย�ย�มูทำำ�ให้้
กิี่จักี่รรมูเชิ้งเศรษฐกิี่จัทัำ�วประเทำศรวมูทัำ�งอุติสั�ห้กี่รรมูประมูงยังคำงดำ�เนินไปอย่�งปกี่ติิ จ้ังเป็นเร่�องท้ำ�สัำ�คัำญมู�กี่ท้ำ�คำว�มู
ปลอดภัยและสัวัสัดิภ�พื่ขึ้องลูกี่เร่อ เจ้ั�ขึ้องเร่อและเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ห้น้�ท่ำ�เร่อยังคำงรักี่ษ�มู�ติรกี่�รต่ิ�งๆอยู่อย่�งพื่อเห้มู�ะติลอดวิธ้ิ
กี่�รต่ิอต้ิ�น COVID-19 อย่�งเข้ึ้มูงวด ซ้่�งรวมูถ้งกี่�รทำำ�ให้้มัู�นใจัได้ว่�อุปกี่รณ์์ป้องกัี่น COVID-19 ได้ถูกี่ระจั�ยไปอย่�ง
แมู่นยำ�ทัำ�งห้น้�กี่�กี่ แผ่ินกัี่นใบัห้น้�และอุปกี่รณ์์ป้องกัี่นเฉพื่�ะตินอ่�นๆ คำวบัคู่ำไปกัี่บัมู�ติรกี่�รรักี่ษ�ระยะห่้�งทำ�งสัังคำมูทัำ�ง
ระห้ว่�งกี่�รติรวจัสัอบัห้น้�ท่ำ�และกี่ล�งทำะเล 
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สััญญ�ณ์บ่ังช้้�กี่�รค้ำ�มูนุษย์ แรงง�นบัังคัำบัห้ร่อแรงง�นขัึ้ดห้น้�:สััญญ�ณ์บ่ังช้้�กี่�รค้ำ�มูนุษย์ แรงง�นบัังคัำบัห้ร่อแรงง�นขัึ้ดห้น้�:
 
กี่�รคัำดกี่รองเห้ย่�อจั�กี่กี่�รค้ำ�มูนุษย์ แรงง�นบัังคัำบัห้ร่อแรงง�นขัึ้ดห้น้�สั�มู�รถสัังเกี่ติได้จั�กี่สััญญ�ณ์บ่ังช้้�ห้น้�งข้ึ้อบ่ังช้้�ห้ร่อมู�กี่กี่ว่�ดังต่ิอไปน้� 

กี่�รค้ำ�มูนุษย์:กี่�รค้ำ�มูนุษย์:88

EJF ใช้้สััญญ�ณ์บ่ังช้้�ติ�มูแนวอนุสััญญ�ขึ้ององค์ำกี่�รสัห้ประช้�ช้�ติิและองค์ำกี่�รแรงง�นระห้ว่�งประเทำศซ้่�งสั�มู�รถใช้้ประเมิูนสัถ�นกี่�รณ์์ขึ้อง
เห้ย่�อจั�กี่กี่�รค้ำ�มูนุษย์โดยให้้สัังเกี่ติองค์ำประกี่อบัห้ลักี่แต่ิละประกี่�รท้ำ�เข้ึ้�ข่ึ้�ยกี่�รค้ำ�มูนุษย์9/10  

 • กี่�รล่อลวงให้้ทำำ�ง�น สัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�น เน่�อห้�/คำว�มูย�วขึ้องสััญญ�
 • กี่�รบ้ับับัังคัำบัห้ร่อขู่ึ้เข็ึ้ญให้้ทำำ�ง�นทัำ�งในประเทำศต้ินทำ�งขึ้องแรงง�นและประเทำศไทำย11  
 • กี่�รย้ดเอกี่สั�รระห้ว่�งกี่�รเดินทำ�งและเมู่�อมู�ถ้งประเทำศไทำย
 • แรงง�นขัึ้ดห้น้�จั�กี่ค่ำ�เดินทำ�ง เอกี่สั�ร ดำ�เนินง�น
 • กี่�รพ้ื่�งพื่�ผู้ิแสัวงห้�ผิลประโยช้น์/น�ยห้น้� เมู่�อมู�ถ้งประเทำศไทำย เช่้น ถูกี่บัังคัำบัให้้ซ่่�ออ�ห้�รห้ร่อนำ��จั�กี่บุัคำคำลห้ร่อบัริษัทำท้ำ�กี่ำ�ห้นด 
  ไว้กี่�รละเมิูดแรงง�นจั�กี่กี่�รขึ้�ดกี่�รศ้กี่ษ� คำว�มูสั�มู�รถด้�นภ�ษ� ข้ึ้อมููล และสัถ�นะท้ำ�ผิิดกี่ฎห้มู�ยในประเทำศไทำยขึ้องแรงง�น
 • กี่�รแสัวงห้�ผิลประโยช้น์จั�กี่กี่�รให้้ทำำ�ง�นติิดต่ิอกัี่นเป็นเวล�น�น สัภ�พื่คำว�มูเป็นอยู่ไมู่ด้ เงินเด่อนติำ�� ห้ร่อไมู่ได้เงินเด่อน

แรงง�นบัังคัำบั:แรงง�นบัังคัำบั:1212  

องค์ำกี่�รแรงง�นระห้ว่�งประเทำศได้ระบุัสััญญ�ณ์บ่ังช้้�บั�งประกี่�ร ซ้่�งมู้เป้�ห้มู�ยในกี่�รช่้วยให้้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�บัังคัำบัใช้้กี่ฎห้มู�ย  พื่นักี่ง�นติรวจั
แรงง�น เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�สัห้ภ�พื่แรงง�น ภ�คำประช้�สัังคำมู และภ�คำส่ัวนอ่�นๆ ในแนวห้น้� สั�มู�รถระบุัตัิวบุัคำคำลท้ำ�ติกี่อยู่ในสัถ�นกี่�รณ์์กี่�รบัังคัำบั
ใช้้แรงง�น และผู้ิท้ำ�อ�จัต้ิองกี่�รคำว�มูช่้วยเห้ล่อเร่งด่วน ตัิวบ่ังช้้�เห้ล่�น้�แสัดงให้้เห็้นถ้งสััญญ�ณ์ห้ร่อ “เบั�ะแสั” ท้ำ�พื่บัได้บ่ัอย ห้�กี่มู้กี่�รบัังคัำบั
ใช้้แรงง�น13  

• กี่�รแสัวงห้�ผิลประโยช้น์จั�กี่สัภ�วะเปร�ะบั�ง: ไมู่ว่�ใคำรก็ี่สั�มู�รถติกี่เป็นเห้ย่�อขึ้องกี่�รบัังคัำบัใช้้แรงง�นได้ อย่�งไรก็ี่ติ�มู ผู้ิคำนท้ำ�ไมู่มู้ 
 คำว�มูรู้ด้�นภ�ษ�ห้ร่อกี่ฎห้มู�ยท้ำองถิ�น มู้ทำ�งเล่อกี่ด้�นคำว�มูเป็นอยู่น้อย เป็นส่ัวนห้น้�งขึ้องช้นกี่ลุ่มูน้อย ทัำ�งในแง่ศ�สัน�ห้ร่อเช่้�อช้�ติิ  
 ทุำพื่พื่ลภ�พื่ ห้ร่อมู้คุำณ์ลักี่ษณ์ะบั�งอย่�งท้ำ�ทำำ�ให้้ต่ิ�งจั�กี่คำนส่ัวนให้ญ่เป็นกี่ลุ่มูท้ำ�มู้คำว�มูเส้ั�ยงถูกี่ละเมิูดเป็นพิื่เศษ และโดยมู�กี่มัูกี่ถูกี่ 
 บัังคัำบัใช้้แรงง�น  
• กี่�รล่อลวง: เกิี่ดจั�กี่กี่�รไมู่สั�มู�รถทำำ�ติ�มูสิั�งท้ำ�เคำยสััญญ�กัี่บัแรงง�นได้ ทัำ�งโดยว�จั�ห้ร่อเอกี่สั�ร
• กี่�รกัี่กี่ขัึ้งห้น่วงเห้น้�ยว: แรงง�นบัังคัำบัอ�จัถูกี่กัี่กี่ขัึ้งและเฝ้้� เพ่ื่�อป้องกัี่นกี่�รห้ลบัห้น้ออกี่จั�กี่ท้ำ�พัื่กี่ ท้ำ�ทำำ�ง�น ห้ร่อระห้ว่�งกี่�รเดินทำ�ง 
• กี่�รถูกี่ทิำ�ง: เห้ย่�อกี่�รบัังคัำบัใช้้แรงง�นมัูกี่ถูกี่ทิำ�งไว้ในพ่ื่�นท้ำ�ห่้�งไกี่ลและ/ห้ร่อได้รับักี่�รปฏิิเสัธิไมู่ให้้ติิดต่ิอกัี่บัโลกี่ภ�ยนอกี่
• กี่�รกี่ระทำำ�คำว�มูรุนแรงทำ�งร่�ยกี่�ยและทำ�งเพื่ศ: แรงง�นบัังคัำบั สัมู�ชิ้กี่ในคำรอบัคำรัว และคำนสันิทำอ�จัติกี่เป็นเห้ย่�อคำว�มูรุนแรงทำ�ง 
 ร่�งกี่�ยห้ร่อทำ�งเพื่ศ
• กี่�รข่ึ้มูขู่ึ้และคุำกี่คำ�มู: เห้ย่�อจั�กี่กี่�รบัังคัำบัใช้้แรงง�นมัูกี่ถูกี่ข่ึ้มูขู่ึ้และคุำกี่คำ�มู เพ่ื่�อป้องกัี่นไมู่ให้้เกิี่ดกี่�รเร้ยกี่ร้องเก้ี่�ยวกัี่บัสัภ�พื่คำว�มูเป็น 
 อยู่ ห้ร่อออกี่จั�กี่ง�น
• กี่�รย้ดเอกี่สั�รแสัดงติน: กี่�รท้ำ�น�ยจ้ั�งห้ร่อน�ยห้น้�ย้ดเอกี่สั�รแสัดงตินห้ร่อสัมูบััติิมู้ค่ำ�ส่ัวนตัิวเป็นห้น้�งในสััญญ�ณ์บ่ังช้้�ขึ้องกี่�ร  
 บัังคัำบัใช้้แรงง�น ห้�กี่แรงง�นไมู่สั�มู�รถเข้ึ้�ถ้งสิั�งขึ้องเห้ล่�น้�ได้เมู่�อร้องขึ้อและ/ห้ร่อไมู่สั�มู�รถออกี่จั�กี่ง�นโดยไมู่มู้คำว�มูเส้ั�ยงท้ำ�จัะ 
 สูัญเส้ัยทำรัพื่ย์สิันเห้ล่�น้� 
• กี่�รย้ดค่ำ�จ้ั�ง: แรงง�นอ�จัถูกี่บัังคัำบัให้้ทำำ�ง�นกัี่บัน�ยจ้ั�งผู้ิเป็นอันติร�ยต่ิอไประห้ว่�งท้ำ�รอค่ำ�จ้ั�งคำงค้ำ�ง
• แรงง�นขัึ้ดห้น้�: แรงง�นบัังคัำบัใช้้มัูกี่ทำำ�ง�นเพ่ื่�อไถ่ถอนห้น้�ท้ำ�เกิี่ดข้ึ้�นห้ร่อถูกี่ผูิกี่ติิดมู�ในบั�งคำรั�ง
• สัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�นและคำว�มูเป็นอยู่ท้ำ�เลวร้�ย: เห้ย่�อจั�กี่กี่�รบัังคัำบัใช้้แรงง�นมัูกี่ต้ิองทำนอยู่ในสัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�นและคำว�มูเป็นอยู่ท้ำ� 
 แรงง�นไมู่อ�จัยอมูรับัได้  
• กี่�รทำำ�ง�นล่วงเวล�จันเกิี่นเห้ตุิ: แรงง�นบัังคัำบัใช้้อ�จัถูกี่ใช้้ง�นล่วงเวล�จันเกิี่นห้ล�ยชั้�วโมูงห้ร่อห้ล�ยวันติ�มูท้ำ�กี่ฎห้มู�ยไทำยห้ร่อข้ึ้อ 
 ติกี่ลงร่วมูกี่ำ�ห้นด.14  

8 สััญญ�ณ์บ่ังช้้�น้�ปรับัมู�จั�กี่ ILO’s (2009) Operational indicators of trafficking in human beings: http://lft.ee/admin/upload/files/ILO%20indicators.pdf
9 EU Together Against Trafficking in Human Beings (2009) Operational indicators of trafficking in human beings www.ec.europa.eu/anti-trafficking/
publications/operational-indicators-trafficking-human-beings_en
10 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (2000) Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially 
Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/
protocoltraffickinginpersons.aspx
1  ประเทำศกี่ำ�เนิด (Origin country: OC) เป็นประเทำศต้ินทำ�งท้ำ�แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิเดินทำ�งจั�กี่มู� ในขึ้ณ์ะท้ำ�ประเทำศปล�ยทำ�ง (Destination country: DC) เป็นประเทำศท้ำ�
แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิเดินทำ�งไป. 
12 สััญญ�ณ์บั�งช้้�น้�ปรับัมู�จั�กี่ ILO’s (2005) Forced Labour Indicators: http://forcedlabour.org/?page_id=86 
13 International Labour Organisation (1 October 2012) Indicators of Forced Labour www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_203832/
lang--en/index.htm
14 International Labour Organisation (1 October 2012) Indicators of Forced Labour www. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declara-
tion/documents/publication/wcms_203832.pdf
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กี่�รเติร้ยมูกี่�รสััมูภ�ษณ์์:กี่�รเติร้ยมูกี่�รสััมูภ�ษณ์์:

กี่�รทำำ�ให้้แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิรู้ส้ักี่ปลอดภัยและไมู่ติกี่อยู่ในอันติร�ยระห้ว่�งกี่�รทำำ�สััมูภ�ษณ์์เป็นสิั�งสัำ�คัำญ กี่�รสััมูภ�ษณ์์คำวรกี่ระทำำ�โดยเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�
ท้ำ�ได้รับักี่�รฝ้้กี่ และใช้้ล่�มูอิสัระซ้่�งได้รับักี่�รรับัรอง เพ่ื่�อส่ั�อสั�รกัี่บัแรงง�นต่ิ�งด้�วเท่ำ�นั�น ผู้ิสััมูภ�ษณ์์คำวรติระห้นักี่ถ้งคำว�มูเปร�ะบั�งขึ้อง
แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิ ขึ้ณ์ะว�งแผินและทำำ�กี่�รสััมูภ�ษณ์์ติลอดเวล� ห้น้�งในข้ึ้อกี่ำ�ห้นดขึ้องมู�ติรฐ�นขัึ้�นติอนกี่�รปฏิิบััติิง�น (Standard Operation 
Procedure: SOP) อย่�งเป็นทำ�งกี่�รขึ้อง PIPO ค่ำอ กี่�รประชุ้มูเติร้ยมูกี่�ร ก่ี่อนเข้ึ้�ติรวจัสัอบั ขัึ้�นติอนดังกี่ล่�วถูกี่นำ�มู�ใช้้เพ่ื่�อให้้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�
สั�มู�รถอภิปร�ยถ้งกี่ลยุทำธ์ิและกี่�รสัอบัถ�มูท้ำ�อ�จัเกิี่ดข้ึ้�นก่ี่อนเข้ึ้�ติรวจั EJF ขึ้อช่้�นช้มูท้ำ�มู้กี่�รนำ�ขัึ้�นติอนน้�มู�ใช้้

เพ่ื่�อให้้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ� PIPO มู้กี่ระบัวนกี่�รคิำดด้�นกี่�รส่ับัสัวนมู�กี่ข้ึ้�น EJF จ้ังเสันอแนะให้้ขึ้อให้้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ลองระบุัปัญห้�อย่�งน้อยห้น้�งข้ึ้อเก้ี่�ยว
กัี่บักี่�รทำำ�กี่�รประมูงในเขึ้ติพ่ื่�นท้ำ�ขึ้องพื่วกี่เขึ้� กี่�รกี่ระทำำ�เช่้นน้�จัะเป็นกี่�รฝ้้กี่ท้ำ�เป็นประโยช้น์สัำ�ห้รับัเจ้ั�ห้น้�ท้ำ� เพ่ื่�อเพิื่�มูประสิัทำธิิภ�พื่ในกี่�รซั่กี่
ถ�มูขึ้องพื่วกี่เขึ้� ก่ี่อนจัะติรวจัสัอบัเร่อประมูงเสัร็จั ท้ำมูง�นคำวรจััดประชุ้มูสัรุปกี่�รดำ�เนินง�น เพ่ื่�ออภิปร�ยถ้งสิั�งต้ิองสังสััยท้ำ�พื่บัเจัอและตัิดสิัน
ใจัว่�คำวรดำ�เนินง�นอย่�งไรต่ิอไป

กี่�รสัรุปทัำ�งสัองรอบัคำวรจััดข้ึ้�นในบัริเวณ์ท้ำ�ห่้�งจั�กี่เจ้ั�ขึ้องห้ร่อกัี่ปตัินเร่อ เพ่ื่�อให้้มัู�นใจัว่�เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�จัะสั�มู�รถอภิปร�ยถ้งสิั�งต้ิองสังสััยห้ร่อข้ึ้อ
กัี่งวลท้ำ�พื่บัขึ้ณ์ะติรวจัเร่อ โดยไมู่ได้ติกี่อยู่ในสัภ�วะถูกี่กี่ดดันห้ร่อได้รับัอิทำธิิพื่ลจั�กี่เจ้ั�ขึ้องเร่อห้ร่อลูกี่เร่ออ�วุโสัคำนอ่�นๆ

พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นคำวรพื่ย�ย�มูมูองห้�สััญญ�ณ์และเบั�ะแสัว่� แรงง�นไมู่มู้คำว�มูสุัขึ้ ไมู่สับั�ยใจั ห้ร่อเก็ี่บัตัิวผิิดปกี่ติิระห้ว่�งกี่�รเข้ึ้�ติรวจั
สัอบัเร่อ นอกี่จั�กี่น้�แรงง�นยังอ�จัมู้ร่องรอยกี่�รบั�ดเจ็ับั ซ้่�งอ�จัเกิี่ดจั�กี่กี่�รถูกี่ทำำ�ร้�ยร่�งกี่�ยห้ร่อทำำ�ร้�ยร่�งกี่�ยตินเอง

กี่�รสััมูภ�ษณ์์ซ้่�งจััดข้ึ้�นท้ำ�สิัช้ลน้�คำวรได้รับักี่�รช่้�นช้มู ดังต่ิอไปน้� 1) จััดข้ึ้�นในบัริเวณ์ท้ำ�ผู้ิติรวจัสัอบัเร่อประมูงคำนอ่�นๆ ไมู่สั�มู�รถมูองเห็้นห้ร่อได้ยิน 2) จััดพ่ื่�นท้ำ�ให้้มู้คำว�มูสับั�ยและ
มู้คำว�มูเป็นส่ัวนตัิวเพ่ื่�อให้้ลูกี่เร่อรู้ส้ักี่ปลอดภัยและไมู่ติกี่อยู่ในอันติร�ย 3) อนุญ�ติให้้เพ้ื่ยงเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�กี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคุ้ำมูคำรองแรงง�นและล่�มูเข้ึ้�สััมูภ�ษณ์์ และ 4) เล่อกี่กี่ลุ่มู
ตัิวอย่�งลูกี่เร่อติ�มูสััดส่ัวนมู�สััมูภ�ษณ์์

ระห้ว่�งทำำ�กี่�รสัรุปห้ลังจั�กี่เข้ึ้�ติรวจัสัอบัเร่อท้ำ�ปัติติ�น้ เจ้ั�ขึ้องเร่อ (วงกี่ลมูส้ัแดง) และลูกี่เร่ออยู่ในพ่ื่�นท้ำ�ใกี่ล้เค้ำยง ซ้่�งอ�จัส่ังผิลกี่ระทำบัต่ิอคำว�มูสั�มู�รถในกี่�รร�ยง�นข้ึ้อกัี่งวล
ขึ้องเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�
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เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�คำวรสุ่ัมูเล่อกี่ตัิวอย่�งลูกี่เร่อติ�มูสััดส่ัวนมู�สััมูภ�ษณ์์ ห้�กี่มู้ผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์เพ้ื่ยงคำนเด้ยว ผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์อ�จัเป็นกัี่งวลเมู่�อต้ิองพูื่ดถ้ง
กี่�รกี่ระทำำ�ฝ่้�ฝ่้นกี่ฎห้มู�ย เพื่ร�ะกัี่ปตัินจัะสั�มู�รถช้้�ตัิวได้ง่�ยและถูกี่ลงโทำษ ดังนั�น คำวรมู้กี่�รเก็ี่บัตัิวอย่�งลูกี่เร่อ 3-4 ร�ย เพ่ื่�อคำล�ยคำว�มู
กัี่งวลว่�จัะเป็นผู้ิให้้ข้ึ้อมููลเพ้ื่ยงคำนเด้ยว

เมู่�อเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�เล่อกี่ผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์เร้ยบัร้อยแล้ว คำวรแยกี่ตัิวผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์จั�กี่ลูกี่เร่อคำนอ่�นๆ โดยเฉพื่�ะกัี่ปตัินเร่อห้ร่อคำนอ่�นๆ ท้ำ�มู้คำว�มู
เก้ี่�ยวข้ึ้องกัี่บัเร่อประมูง ท่ำ�เร่อ ห้ร่อผู้ิท้ำ�ไมู่เก้ี่�ยวข้ึ้องกัี่บักี่�รสััมูภ�ษณ์์ กี่�รสััมูภ�ษณ์์คำวรจััดให้้ห่้�งจั�กี่ระยะได้ยิน (และมูองเห็้น ห้�กี่เป็นไปได้
) ขึ้องบุัคำคำลอ่�น และมู้สัภ�พื่แวดล้อมูท้ำ�สับั�ยและคุ้ำนเคำย เช่้น พ่ื่�นท้ำ�นั�งมู้ห้ลังคำ� ห้ร่อท้ำ�ยกี่ระบัะขึ้อง PIPO ทัำ�งน้� กี่�รทำำ�สััมูภ�ษณ์์ในห้้องปิด
ขึ้น�ดเล็กี่อ�จัทำำ�ให้้แรงง�นต่ิ�นกี่ลัว

เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ผู้ิดำ�เนินกี่�รสััมูภ�ษณ์์แรงง�นคำวรสัวมูใส่ัเส่ั�อผ้ิ�ธิรรมูด� และห้ล้กี่เล้�ยงกี่�รใส่ัเคำร่�องแบับัท้ำ�อ�จัทำำ�ให้้แรงง�นคิำดว่�เเป็นทำห้�รห้ร่อเจ้ั�
ห้น้�ท้ำ�ทำ�งกี่ฎห้มู�ยอ่�นๆ ห้�กี่เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�สัวมูใส่ัเคำร่�องแบับั คำวรอธิิบั�ยห้น้�ท้ำ�ขึ้องกี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคุ้ำมูคำรองแรงง�น (กี่สัร.) ให้้แรงง�นเข้ึ้�ใจั
ว่�ตินแติกี่ต่ิ�งจั�กี่ห้น่วยง�นรักี่ษ�กี่ฎห้มู�ยอ่�นๆ

เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�คำวรทำำ�ให้้มัู�นใจัว่� ไมู่ได้เล่อกี่กัี่ปตัิน หั้วห้น้�ง�น (ชิ้�ว) และลูกี่เร่ออ�วุโสัมู�เป็นกี่ลุ่มูตัิวอย่�งห้ร่อเข้ึ้�ร่วมูกี่�รสััมูภ�ษณ์์ 
เน่�องจั�กี่พื่วกี่เขึ้�จัะทำำ�ให้้ผิลกี่�รสััมูภ�ษณ์์คำล�ดเคำล่�อน ห้ร่ออ�จัข่ึ้มูขู่ึ้ลูกี่เร่อไมู่ให้้พูื่ด 

เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�กี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคุ้ำมูคำรองแรงง�น  
(ขึ้ว�มู่อ) สัวมูใส่ัเคำร่�องแบับั ซ้่�งอ�จัทำำ�ให้้แรงง�นข้ึ้�มู
ช้�ติิเข้ึ้�ใจัผิิดว่�เป็นเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�บัังคัำบัใช้้กี่ฎห้มู�ยอ่�นๆ

สัำ�ห้รับักี่�รสััมูภ�ษณ์์ในคำรั�งน้� เจั��ห้น��ทำ้�กี่รมู
สัวัสัดิกี่�รและคำุ�มูคำรองแรงง�น ให้�คำว�มูสัำ�คำัญกี่ับั
กี่�รแยกี่ลูกี่เร่อกี่ลุ�มูติัวอย��ง 3 ร�ยออกี่มู� ทำั�งน้� 
มู้เจั��ห้น��ทำ้�สัวมูเคำร่�องแบับัทำ้�ไมู�เกี่้�ยวขึ้�อง พื่ร�อมูทำั�ง
เสัมู้ยนจั�กี่บัริษัทำทำ��เร่ออยู�ในพื่่�นทำ้�ด�วย

ถ้งแมู้ผู้ิสััมูภ�ษณ์์ห้ร่อพื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นจัะรู้จัักี่แรงง�นมู�เป็นเวล�น�น กี่�รสััมูภ�ษณ์์อย่�งต่ิอเน่�องยังคำงเป็นเร่�องสัำ�คัำญใน
กี่�รนำ�มู�วิเคำร�ะห์้สัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�นและคำว�มูเป็นอยู่ พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นคำวรอ�ศัยคำว�มูสััมูพัื่นธ์ิท้ำ�แน่นแฟ้้นกัี่บัแรงง�นในกี่�ร
สัร้�งคำว�มูเช่้�อใจัและเพิื่�มูโอกี่�สัท้ำ�แรงง�น ซ้่�งเคำยถูกี่ทำำ�ร้�ยจัะกี่ล้�พูื่ด
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คำวรให้้คำว�มูใส่ัใจัอย่�งด้ท้ำ�สุัด เพ่ื่�อเพิื่�มูโอกี่�สัท้ำ�แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิจัะให้้คำว�มูไว้ใจั ผู้ิสััมูภ�ษณ์์คำวรทำำ�คำว�มูเข้ึ้�ใจัว่� เห้ย่�อจั�กี่กี่�รค้ำ�มูนุษย์มัูกี่
เกี่รงกี่ลัวเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�จั�กี่ห้น่วยง�นบัังคัำบัใช้้กี่ฎห้มู�ย และอ�จัรู้ส้ักี่ไมู่สับั�ยใจัท้ำ�จัะเล่�เร่�องร�วขึ้องพื่วกี่เขึ้�ให้้ฟั้ง พื่วกี่เขึ้�อ�จัเกี่รงว่� ห้�กี่พูื่ด
อะไรไปจัะถูกี่ปรับั กัี่กี่ขัึ้ง และ/ห้ร่อส่ังตัิวกี่ลับั

เป็นสิั�งสัำ�คัำญยิ�งท้ำ�คำวรติระห้นักี่ว่� 
 
 • ผู้ิข้ึ้�มูช้�ติิอ�จัพูื่ดภ�ษ�ไทำยไมู่ได้
 • พื่วกี่เขึ้�อ�จัไมู่ได้รับัคำว�มูคุ้ำมูคำรองทำ�งสัังคำมูและกี่ฎห้มู�ยเช่้นเด้ยวกัี่บัท้ำ�แรงง�นไทำยได้รับั
 • ในกี่รณ้์ท้ำ�ติกี่เป็นเห้ย่�อจั�กี่กี่�รค้ำ�มูนุษย์ พื่วกี่เขึ้�อ�จักี่ลัวบัทำลงโทำษ ห้�กี่เล่�เร่�องร�วห้ร่อวิธ้ิกี่�รถูกี่ว่�จ้ั�งให้้ฟั้ง 

แรงง�นจัะกัี่งวลเป็นพิื่เศษ ห้�กี่ต้ิองให้้สััมูภ�ษณ์์ขึ้ณ์ะท้ำ� ‘แจ้ังออกี่เร่อ’ เพื่ร�ะเกี่รงว่�จัะต้ิองใช้้ช้้วิติอยู่กี่ล�งทำะเลเป็นเวล�ห้ล�ยสััปด�ห์้ห้ร่อ
ห้ล�ยเด่อน โดยแทำบัไมู่มู้โอกี่�สัได้รับัคำว�มูช่้วยเห้ล่อใดๆ เพ่ื่�อแก้ี่ไขึ้ข้ึ้อกัี่งวลเห้ล่�น้� เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�คำวรอธิิบั�ยจุัดประสังค์ำขึ้องกี่�รสััมูภ�ษณ์์ให้้
ชั้ดเจัน และห้�กี่พื่บัปัญห้� ก็ี่คำวรดำ�เนินกี่�รทัำนท้ำห้ร่อเมู่�อเร่อกี่ลับัท่ำ� ทัำ�งน้� ข้ึ้�นอยู่กัี่บัคำว�มูร้�ยแรงขึ้องปัญห้�

นอกี่จั�กี่น้� เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ยังคำวรให้้คำว�มูมัู�นใจักัี่บัผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์ว่� ข้ึ้อมููลจัะถูกี่เก็ี่บัเป็นคำว�มูลับั และพื่วกี่เขึ้�จัะไมู่ถูกี่ลงโทำษจั�กี่กี่�รให้้คำว�มูร่วมูมู่อ

คำำ�ถ�มูสัำ�คัำญท้ำ�คำวรถ�มู: คำำ�ถ�มูสัำ�คัำญท้ำ�คำวรถ�มู: 

ร�ยกี่�รคำำ�ถ�มูดังต่ิอไปน้�สั�มู�รถนำ�มู�ใช้้ในกี่�รสััมูภ�ษณ์์ได้ ทัำ�งน้� คำวรติระห้นักี่ไว้ว่� ห้ล�ยๆคำำ�ถ�มูเป็นเร่�องอ่อนไห้ว ผู้ิสััมูภ�ษณ์์จ้ังคำวร
พื่ย�ย�มูทุำกี่วิถ้ทำ�งให้้แรงง�นรู้ส้ักี่ปลอดภัยและไมู่ติกี่อยู่ในอันติร�ยระห้ว่�งกี่�รสััมูภ�ษณ์์

นอกี่จั�กี่น้� ผู้ิสััมูภ�ษณ์์ยังคำวรใช้้คำำ�ถ�มูเห้ล่�น้�เพ่ื่�อกี่�รอ้�งอิงเท่ำ�นั�น และคำวรซั่กี่ถ�มูต่ิอเน่�องห้�กี่พื่บัว่� แรงง�นมู้สััญญ�ณ์บ่ังช้้�ห้ร่อสััญญ�ณ์
เต่ิอนถ้งกี่�รบัังคัำบัใช้้แรงง�นห้ร่อกี่�รค้ำ�มูนุษย์

คำวรติระห้นักี่ไว้ว่� ถ้งแมู้ลูกี่เร่อจัะถ่อเอกี่สั�รแสัดงตินไว้กัี่บัตินเอง แต่ิพื่วกี่เขึ้�ยังอ�จัเป็นเห้ย่�อจั�กี่กี่�รทำ�รุณ์กี่รรมูห้ร่อกี่�รค้ำ�มูนุษย์
ได้ กี่�รสััมูภ�ษณ์์เชิ้งล้กี่คำวรใช้้ล่�มูท้ำ�ได้รับักี่�รรับัรองคำวรทำำ�คู่ำกัี่บักี่�รติรวจัสัองแรงง�น เพ่ื่�อบ่ังช้้�ตัิวเห้ย่�อจั�กี่กี่�รทำ�รุณ์กี่รรมูห้ร่อกี่�ร
ค้ำ�มูนุษย์เสัมูอ

สัรุปกี่�รเติร้ยมูทำำ�สััมูภ�ษณ์์: 

เพ่ื่�อช่้วยให้้แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิรู้ส้ักี่ว่�อยู่ในสัภ�พื่แวดล้อมูท้ำ�ปลอยภัยและเพิื่�มูโอกี่�สัให้้เห้ย่�อกี่ล้�พูื่ด ห้น่วยง�นด้�นแรงง�นและปร�บั
ปร�มูกี่�รค้ำ�มูนุษย์คำวรทำำ�ให้้มัู�นใจัว่�:

• ผู้ิสััมูภ�ษณ์์เป็นเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�กี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคุ้ำมูคำรองแรงง�น ซ้่�งได้รับักี่�รรับัรองและได้รับักี่�รฝ้้กี่ชั้�นสูังด้�นกี่�รปกี่ป้องเห้ย่�อ 
 จั�กี่กี่�รค้ำ�มูนุษย์และบัังคัำบัใช้้แรงง�น และไมู่มู้คำว�มูเก้ี่�ยวข้ึ้องกัี่บับัริษัทำ/เร่อประมูงท้ำ�ถูกี่ติรวจัสัอบั 
• กี่�รสััมูภ�ษณ์์เป็นภ�ษ�แมู่ขึ้องแรงง�น โดยใช้้ล่�มูท้ำ�ได้รับักี่�รรับัรอง
• จััดกี่�รสััมูภ�ษณ์์ให้้ห่้�งจั�กี่ระยะได้ยินขึ้องลูกี่เร่อ กัี่ปตัิน และผู้ิไมู่เก้ี่�ยวข้ึ้องคำนอ่�นๆ
• ผู้ิสััมูภ�ษณ์์คำวรติระห้นักี่ ห้�กี่มู้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ท้ำ�ไมู่เก้ี่�ยวข้ึ้องห้ร่อบุัคำคำลอ่�นแอบัฟั้งกี่�รสััมูภ�ษณ์์ และพื่ร้อมูแจ้ังให้้บุัคำคำลเห้ล่�น้�ออกี่  
 จั�กี่พ่ื่�นท้ำ� 
• กี่�รเล่อกี่กี่ลุ่มูตัิวอย่�งมู�สััมูภ�ษณ์์คำวรเล่อกี่ติ�มูสััดส่ัวนขึ้องจัำ�นวนลูกี่เร่อ เพ่ื่�อป้องกัี่นไมู่ให้้ระบุัตัิวตินขึ้อง ‘ผู้ิแจ้ังปัญห้�’ ได้
• ผู้ิสััมูภ�ษณ์์ต้ิองอธิิบั�ยถ้งจุัดประสังค์ำขึ้องกี่�รสััมูภ�ษณ์์และกี่�รเก็ี่บัข้ึ้อมููลเป็นคำว�มูลับัให้้ชั้ดเจัน
• ผู้ิให้้สััมูภ�ษณ์์ต้ิองมู้เก้ี่�อ้�ห้ร่ออ่�นๆ ให้้นั�ง เพ่ื่�อท้ำ�แรงง�นจัะได้รู้ส้ักี่สับั�ย ตัิวอย่�งเช่้น กี่�รใช้้รถกี่ระบัะขึ้องศูนย์ PIPO เป็น 
 สัถ�นท้ำ�ทำำ�สััมูภ�ษณ์์  
• ผู้ิสััมูภ�ษณ์์สัวมูใส่ัเส่ั�อผ้ิ�ธิรรมูด� เพ่ื่�อห้ล้กี่เล้�ยงกี่�รเข้ึ้�ใจัผิิดว่�เป็นทำห้�รห้ร่อเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ทำ�งกี่ฎห้มู�ย ห้�กี่สัวมูเคำร่�องแบับั 
 เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�กี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคุ้ำมูคำรองแรงง�น คำวรอธิิบั�ยให้้แรงง�นเข้ึ้�ใจัว่� ตินแติกี่ต่ิ�งจั�กี่ห้น่วยง�นรักี่ษ�กี่ฎห้มู�ยอ่�นๆอย่�งไร
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กี่�รสัรรห้�และกี่�รจ้ั�งง�น:กี่�รสัรรห้�และกี่�รจ้ั�งง�น:

แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิมัูกี่พ้ื่�งพื่�เคำร่อข่ึ้�ยน�ยห้น้� เพ่ื่�อห้�ง�นในประเทำศไทำย ทัำ�งน้� เป็นเพื่ร�ะข้ึ้ดจัำ�กัี่ดด้�นภ�ษ�และขึ้�ดบุัคำคำลรู้จัักี่ท้ำ�สั�มู�รถเข้ึ้�ถ้ง
ติล�ดจ้ั�งง�นได้ เคำร่อข่ึ้�ยท้ำ�ดูซั่บัซ้่อนมัูกี่มู้โอกี่�สัในกี่�รกี่ระทำำ�คำว�มูผิิดห้ร่อละเมิูดสูัง โดยเฉพื่�ะกี่�รคิำดค่ำ�จััดห้�ง�นทัำ�งในประเทำศต้ินทำ�งและ
เมู่�อมู�ถ้งประเทำศไทำย นอกี่จั�กี่น้� น�ยห้น้�ยังอ�จัขึ้อเงินมัูดจัำ�ห้ร่อผูิกี่ห้น้�สิันกัี่บัแรงง�นไว้ เพ่ื่�อป้องกัี่นไมู่ให้้แรงง�นยกี่เลิกี่สััญญ�จ้ั�งก่ี่อน
จับัสััญญ� คำำ�ถ�มูสัำ�ห้รับัแรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิ มู้ดังต่ิอไปน้�:
 

• ขัึ้�นติอนกี่�รจััดห้�/จ้ั�งง�นจั�กี่ประเทำศต้ินทำ�งจันถ้งประเทำศไทำยเป็นอย่�งไร
• คุำณ์ทำร�บัช่้�อขึ้องบัริษัทำ/น�ยห้น้�ท้ำ�ท้ำ�มู้ส่ัวนร่วมูในกี่�รจััดห้�ง�นขึ้องคุำณ์ห้ร่อไมู่
• คุำณ์ต้ิองจ่ั�ยค่ำ�บัริกี่�รห้ร่อค่ำ�จััดห้�ง�น ว�งมัูดจัำ� ห้ร่อมู้ห้น้�ใดๆกัี่บับัริษัทำ/น�ยห้น้�ท้ำ�ท้ำ�มู้ส่ัวนร่วมูในกี่�รจััดห้�ง�นขึ้องคุำณ์ห้ร่อไมู่  
 ถ้�มู้ คุำณ์จ่ั�ยเท่ำ�ไห้ร่
• คุำณ์เดินทำ�งจั�กี่ประเทำศต้ินทำ�งมู�ประเทำศไทำยอย่�งไร คุำณ์ต้ิองจ่ั�ยค่ำ�เดินทำ�งห้ร่อไมู่ 
• เมู่�อมู�ถ้งประเทำศไทำย คุำณ์มู้ท้ำ�พัื่กี่ ได้รับักี่�รปฐมูนิเทำศน์ ห้ร่อติรวจัร่�งกี่�ยห้ร่อไมู่
• คุำณ์ต้ิองย่มูเงิน เพ่ื่�อนำ�มู�จ่ั�ยค่ำ�จััดห้�ง�นห้ร่อไมู่ ถ้�ใช่้ คุำณ์จ่ั�ยเท่ำ�ไห้ร่
• คุำณ์ถูกี่กี่ดดันห้ร่อข่ึ้มูขู่ึ้ให้้รับัง�นด้วยวิธ้ิกี่�รใดวิธ้ิกี่�รห้น้�งห้ร่อไมู่

สััญญ�จ้ั�งง�น:สััญญ�จ้ั�งง�น:

สััญญ�จ้ั�งง�นมัูกี่เป็นข้ึ้อบัังคัำบัทำ�งกี่ฎห้มู�ยติ�มูกี่ฎห้มู�ยแรงง�นท้ำองถิ�น และเป็นสิั�งสัำ�คัำญท้ำ�ให้้คำว�มูคุ้ำมูคำรองกัี่บัทัำ�งแรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิและ
แรงง�นท้ำองถิ�น ระห้ว่�งกี่�รติรวจัสัอบั เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�คำวรติรวจัดูสััญญ�อย่�งละเอ้ยด เพ่ื่�อพิื่จั�รณ์�ว่�เป็นขึ้องจัริง และมู้กี่�รกี่ำ�ห้นดอัติร�ค่ำ�จ้ั�งและ
สิัทำธิิท้ำ�ถูกี่ต้ิองให้้กัี่บัแรงง�นห้ร่อไมู่

• สััญญ�เข้ึ้ยนเป็นภ�ษ�อะไร คุำณ์เข้ึ้�ใจัสััญญ�ห้ร่อไมู่
• เมู่�อคุำณ์ลงน�มูในสััญญ� มู้คำนอธิิบั�ยเง่�อนไขึ้กี่�รจ้ั�งง�นให้้คุำณ์ฟั้งห้ร่อไมู่ คุำณ์เข้ึ้�ใจัเง่�อนไขึ้ห้ร่อไมู่
• สััญญ�อธิิบั�ยถ้งขัึ้�นติอนกี่�รยกี่เลิกี่กี่�รจ้ั�งง�น รวมูถ้งระยะเวล�กี่�รแจ้ังล่วงห้น้�ขัึ้�นติำ��ไว้ห้ร่อไมู่
• คุำณ์ลงน�มูในสััญญ�เมู่�อไห้ร่และในท้ำ�ใด
• คุำณ์ได้รับัสัำ�เน�สััญญ�ให้้อ่�นก่ี่อนทำำ�กี่�รลงน�มูห้ร่อไมู่ คุำณ์ยังถ่อสัำ�เน�สััญญ�ท้ำ�ได้รับักี่�รลงน�มูอยู่ห้ร่อไมู่ 
• คุำณ์ถูกี่กี่ดดันห้ร่อข่ึ้มูขู่ึ้ด้วยวิธ้ิกี่�รใดวิธ้ิกี่�รห้น้�งในยอมูรับัสััญญ�ห้ร่อเง่�อนไขึ้ต่ิ�งๆในสััญญ�ห้ร่อไมู่
• สััญญ�ขึ้องคุำณ์ระบุัถ้งกี่�รทำำ�ง�นล่วงเวล�ห้ร่อไมู่
• คุำณ์ทำำ�ง�นล่วงเวล�บ่ัอยแค่ำไห้น คุำณ์สัมูยอมูห้ร่อไมู่
• คุำณ์สั�มู�รถยกี่เลิกี่สััญญ�ก่ี่อนจับัสััญญ� โดยไมู่ถูกี่ปรับัได้ห้ร่อไมู่ ห้�กี่ได้ ต้ิองแจ้ังล่วงห้น้�น�นเพ้ื่ยงใด 

กี่�รย้ดเอกี่สั�รและจัำ�กัี่ดบัริเวณ์:กี่�รย้ดเอกี่สั�รและจัำ�กัี่ดบัริเวณ์:

กี่�รย้ดเอกี่สั�รส่ัวนตัิวขึ้องแรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิเป็นกี่�รบ้ับับัังคัำบัประเภทำห้น้�งในอุติสั�ห้กี่รรมูกี่�รประมูงท้ำ�องค์ำกี่รจัำ�นวนมู�กี่ รวมูถ้ง EJF ได้เคำย
ร�ยง�นไว้ ซ้่�งเป็นผิลให้้แรงง�นข้ึ้�มูช้�ติิติกี่อยู่ในคำว�มูเส้ั�ยงสูังจั�กี่กี่�รค้ำ�มูนุษย์และถูกี่ละเมิูดด้วยกี่�รสัร้�งพัื่นธิสััญญ�ไว้กัี่บัน�ยจ้ั�งห้ร่อน�ย
ห้น้� นั�นห้มู�ยคำว�มูว่� แรงง�นจัะไมู่สั�มู�รถล�ออกี่จั�กี่ง�นได้ และเส้ั�ยงถูกี่ส่ังตัิวกี่ลับัประเทำศห้ร่อรับับัทำลงโทำษจั�กี่ติำ�รวจัห้ร่อห้น่วยง�นด้�น
คำนเข้ึ้�เมู่องในท้ำองท้ำ� ในห้ล�ยกี่รณ้์ เอกี่สั�รขึ้องแรงง�นจัะถูกี่เก็ี่บัขึ้ณ์ะอยู่บันเร่อและนำ�ไปใส่ัไว้ในภ�ช้นะกัี่นนำ�� EJF เข้ึ้�ใจัว่� กี่�รกี่ระทำำ�ดัง
กี่ล่�วทำำ�ไปเพื่ร�ะเอกี่สั�รสูัญห้�ยได้ง่�ยระห้ว่�งท้ำ�ออกี่ทำำ�ประมูง และยังมู้ค่ำ�ใช้้จ่ั�ยในกี่�รทำำ�ให้มู่สูัง อย่�งไรก็ี่ติ�มู เป็นสิั�งสัำ�คัำญยิ�งท้ำ�แรงง�นต้ิอง
ทำร�บัว่� เอกี่สั�รเห้ล่�น้�ถูกี่เก็ี่บัอยู่ท้ำ�ใด และสั�มู�รถเข้ึ้�ถ้งและห้ยิบัเอกี่สั�รได้เมู่�อต้ิองกี่�ร 

• คุำณ์ได้ให้้ต้ินฉบัับัขึ้องเอกี่สั�รแสัดงติน ใบัอนุญ�ติทำำ�ง�นไว้กัี่บัน�ยจ้ั�งห้ร่อน�ยห้น้�ห้ร่อไมู่ ถ้�ให้้ คุำณ์ให้้เอกี่สั�รอะไรไปบ้ั�ง
• เอกี่สั�รขึ้องคุำณ์ถูกี่เก็ี่บัไว้เพ่ื่�อเห้ตุิผิลทำ�งกี่ฎห้มู�ยห้ร่อคุำณ์เป็นคำนขึ้อให้้พื่วกี่เขึ้�เก็ี่บัไว้
• คุำณ์สั�มู�รถเข้ึ้�ถ้งเอกี่สั�รเห้ล่�น้�ได้ติ�มูต้ิองกี่�รห้ร่อไมู่ ขัึ้�นติอนในกี่�รเข้ึ้�ถ้งเอกี่สั�รเห้ล่�น้�เป็นอย่�งไร 
• คุำณ์ถูกี่จัำ�กัี่ดบัริเวณ์ห้ร่อไมู่ ตัิวอย่�งเช่้น เมู่�อเร่อประมูงกี่ลับัเข้ึ้�ท่ำ�ห้ร่อเมู่�อห้มูดกี่ะ
• คุำณ์อ�ศัยอยู่ในห้้องพัื่กี่รวมูห้ร่อไมู่ ถ้�ใช่้ คุำณ์ถูกี่จัำ�กัี่ดบัริเวณ์ห้ร่อไมู่ มู้กี่�รจัำ�กัี่ดเวล�เข้ึ้�ออกี่ห้ร่อไมู่

กี่�รสััมูภ�ษณ์์ในลักี่ษณ์ะน้�มัูกี่ได้ผิลไมู่ด้นักี่ เพื่ร�ะ 1) อยู่ใกี่ล้กัี่บั
กี่�รติรวจัสัอบัเร่อมู�กี่เกิี่นไป 2) กี่�รสััมูภ�ษณ์์อยู่ในระยะท้ำ�ลูกี่
เร่อคำนอ่�นๆ สั�มู�รถมูองเห็้นห้ร่อได้ยินได้ และ 3) มู้ผู้ิให้้
สััมูภ�ษณ์์เพ้ื่ยงคำนเด้ยว ซ้่�งทำำ�ให้้ง่�ยต่ิอกี่�รระบุัตัิวผู้ิแจ้ังปัญห้�
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ค่ำ�จ้ั�งและกี่�รช้ำ�ระเงินผ่ิ�นช่้องทำ�งอิเล็กี่ทำรอนิกี่ส์ั: ค่ำ�จ้ั�งและกี่�รช้ำ�ระเงินผ่ิ�นช่้องทำ�งอิเล็กี่ทำรอนิกี่ส์ั: 

แรงง�นมู้คำว�มูเส้ั�ยงในกี่�รถูกี่ริบัค่ำ�จ้ั�งห้ร่อหั้กี่ค่ำ�จ้ั�งเพ่ื่�อไปผ่ิอนห้น้�ค่ำ�จััดห้�ง�นท้ำ�พื่วกี่เขึ้�จ่ั�ยเมู่�อเดินทำ�งออกี่จั�กี่ประเทำศบ้ั�นเกิี่ด แรงง�นทุำกี่
ร�ยบันเร่อประมูงต้ิองได้รับัค่ำ�จ้ั�งอย่�งน้อย 1 คำรั�งต่ิอเด่อนผ่ิ�นบััญช้้ธิน�คำ�รอิเล็กี่ทำรอนิกี่ส์ั อย่�งไรก็ี่ติ�มู แรงง�นทัำ�วประเทำศไทำยจัะเจัอ
เห้ตุิกี่�รณ์์ท้ำ�ต่ิ�งกัี่นออกี่ไป จ้ังเป็นกี่�รสัำ�คัำญท้ำ�ต้ิองส่ับัให้้มัู�นใจัว่� แรงง�นใช้้ระบับัดังกี่ล่�วอย่�งไร และพื่บัปัญห้�ใดๆห้ร่อไมู่ 

• ใคำรเป็นคำนจ่ั�ยเงินเข้ึ้�บััญช้้ขึ้องคุำณ์
• คุำณ์ได้รับัค่ำ�จ้ั�งอย่�งไร เป็นร�ยชั้�วโมูง ร�ยวัน ห้ร่อติ�มูปริมู�ณ์สััติว์นำ��ท้ำ�จัับัได้
• คุำณ์ได้รับัค่ำ�จ้ั�งติรงเวล�ห้ร่อติ�มูช่้วงเวล�ท้ำ�กี่ำ�ห้นดไว้อย่�งสัมูำ��เสัมูอห้ร่อไมู่
• คุำณ์เปิดบััญช้้กัี่บัธิน�คำ�รใด
• คุำณ์เข้ึ้�ถ้งตู้ิกี่ดเงินสัดได้อย่�งไร
• คุำณ์รู้ห้มู�ยเลขึ้รหั้สักี่ดเงิดสัดขึ้องคุำณ์ห้ร่อไมู่ มู้ใคำรทำร�บัรหั้สัขึ้องคุำณ์อ้กี่ห้ร่อไมู่
• คุำณ์เคำยถูกี่ย้ดค่ำ�จ้ั�งห้ร่อค่ำ�ติอบัแทำนห้ร่อไมู่
• คุำณ์เป็นห้น้�ห้ร่อไมู่ ถ้�เป็น เป็นห้น้�เท่ำ�ไห้ร่และเส้ัยดอกี่เบ้ั�ยเท่ำ�ไห้ร่ คุำณ์เคำยบัันท้ำกี่กี่�รช้ำ�ระห้น้�ในอด้ติ/อน�คำติห้ร่อไมู่
• คุำณ์ได้รับัใบัเสัร็จักี่�รช้ำ�ระเงินห้ร่อไมู่ ถ้�ได้ใบัเสัร็จัเป็นภ�ษ�ท้ำ�คุำณ์เข้ึ้�ใจัห้ร่อไมู่

เป็นท้ำ�ทำร�บักัี่นด้ว่� น�ยห้น้�จัะเร้ยกี่ร้องดอกี่เบ้ั�ยจั�กี่ห้น้�ค่ำ�จััดห้�ง�น ทำำ�ให้้แรงง�นติกี่อยู่ในวังวนขึ้องกี่�รเป็นแรงง�นขัึ้ดห้น้�

• คุำณ์โดนหั้กี่เงินจั�กี่ค่ำ�จ้ั�งห้ร่อไมู่ ถ้�โดน โดนหั้กี่เร่�องอะไร ตัิวอย่�งเช่้น มัูดจัำ�ค่ำ�จััดห้�ง�น ค่ำ�อ�ห้�ร ค่ำ�เดินทำ�ง ฯลฯ
• คุำณ์ถูกี่น�ยจ้ั�งห้ร่อน�ยห้น้�จัำ�กัี่ดกี่�รใช้้จ่ั�ยค่ำ�จ้ั�งขึ้องคุำณ์ทำ�งใดทำ�งห้น้�งห้ร่อไมู่  

กี่�รข่ึ้มูขู่ึ้และคำว�มูรุนแรงในท้ำ�ทำำ�ง�นกี่�รข่ึ้มูขู่ึ้และคำว�มูรุนแรงในท้ำ�ทำำ�ง�น:

กี่�รขู่ึ้จัะใช้้คำว�มูรุนแรง และกี่�รกี่ระทำำ�ทำ�รุณ์กี่รรมูต่ิอร่�งกี่�ยห้ร่อจิัติใจั เป็นวิธ้ิกี่�รแสัวงห้�ผิลประโยช้น์และสัร้�งคำว�มูเกี่รงกี่ลัวต่ิอเห้ย่�อจั�กี่
กี่�รค้ำ�มูนุษย์ แรงง�นอ�จัต้ิองทำนทุำกี่ข์ึ้ทำรมู�นห้ร่อพื่บัเห็้นกี่�รกี่ระทำำ�ทำ�รุณ์กี่รรมูติ�มูมู�ติรกี่�รขึ้องหั้วห้น้�ง�น น�ยจ้ั�ง น�ยห้น้� ห้ร่อลูกี่จ้ั�ง
คำนอ่�นๆ นอกี่จั�กี่น้� กี่�รกี่ระทำำ�ทำ�รุณ์กี่รรมูอ�จัใช้้ เพ่ื่�อทำำ�ให้้แรงง�นรู้ส้ักี่เกี่รงกี่ลัวจันต้ิองยอมูรับัสัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�น เง่�อนไขึ้ในสััญญ� กี่�รขึ้�ด
อิสัรภ�พื่ ห้ร่อสัภ�พื่คำว�มูเป็นอยู่ ผู้ิสััมูภ�ษณ์์คำวรติระห้นักี่ว่� คำำ�ถ�มูต่ิอไปน้�มู้คำว�มูอ่อนไห้วสูังมู�กี่ และแรงง�นอ�จัไมู่กี่ล้�แสัดงคำว�มูคิำดเห็้น
ห้ร่อพูื่ดถ้งคำว�มูทุำกี่ข์ึ้ทำรมู�นท้ำ�หั้วห้น้�ง�นห้ร่อน�ยเจ้ั�เป็นผู้ิก่ี่อ เพื่ร�ะกี่ลัวกี่�รถูกี่ลงโทำษ เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�คำวรให้้คำว�มูใส่ัใจัเป็นพิื่เศษเพ่ื่�อสัร้�งคำว�มู
มัู�นใจัให้้แรงง�นว่� คำำ�ติอบัขึ้องพื่วกี่เขึ้�จัะถูกี่เก็ี่บัเป็นคำว�มูลับัและปลอดภัย

• คุำณ์เคำยพื่บัเห็้นห้ร่อถูกี่กี่ระทำำ�ทำ�รุณ์กี่รรมู/คุำกี่คำ�มูทำ�งว�จั� จิัติใจั ร่�งกี่�ย ห้ร่อทำ�งเพื่ศห้ร่อไมู่
• ถ้�เคำย เกิี่ดอะไรข้ึ้�น เมู่�อไห้ร่ ท้ำ�ไห้น และมู้ใคำรเก้ี่�ยวข้ึ้องบ้ั�ง
• คุำณ์ทำร�บัถ้งกี่ระบัวนกี่�รในกี่�รร้องเร้ยนปัญห้�กี่�รคุำกี่คำ�มูห้ร่อทำ�รุณ์กี่รรมูในท้ำ�ทำำ�ง�นบ้ั�งไห้มู
• คุำณ์สั�มู�รถร้องเร้ยนห้ร่อร้องทุำกี่ข์ึ้กัี่บัหั้วห้น้�ง�นห้ร่อน�ยจ้ั�งได้ห้ร่อไมู่
• คุำณ์สั�มู�รถทำำ�กี่�รร้องเร้ยนโดยไมู่เปิดเผิยตัิวตินได้ห้ร่อไมู่
• คุำณ์รู้ส้ักี่ว่�กี่ระบัวนกี่�รดังกี่ล่�วมู้ประสิัทำธิิภ�พื่ห้ร่อไมู่
• คุำณ์สั�มู�รถเข้ึ้�ร่วมูสัห้ภ�พื่แรงง�นได้ด้วยตัิวเองห้ร่อไมู่ ห้ร่อน�ยจ้ั�งห้้�มูไมู่ให้้คุำณ์เข้ึ้�ร่วมู 

The vessel foreman distributes worker 
IDs and seaman books.
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สัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�นและคำว�มูเป็นอยู่บันเร่อ: สัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�นและคำว�มูเป็นอยู่บันเร่อ: 

พื่ระร�ช้บััญญัติิคุ้ำมูคำรองแรงง�นในง�นประมูง พื่.ศ. 2562 กี่ฎกี่ระทำรวงคุ้ำมูคำรองแรงง�นในง�นประมูงทำะเล พื่.ศ. 2557 และฉบัับัปรับัปรุง 
พื่.ศ. 2561 มูอบัสิัทำธิิพ่ื่�นฐ�นให้้ช้�วประมูงข้ึ้�มูช้�ติิ และยกี่ระดับัมู�ติรฐ�นด้�นสุัขึ้ภ�พื่และคำว�มูปลอดภัยบันเร่อประมูงไทำย ตัิวอย่�งเช่้น 
น�ยจ้ั�งต้ิองให้้ลูกี่จ้ั�งมู้เวล�พัื่กี่ไมู่ติำ��กี่ว่� 10 ชั้�วโมูงในช่้วงระยะเวล� 24 ชั้�วโมูง และไมู่ติำ��กี่ว่� 77 ชั้�วโมูงในช่้วงเวล� 7 วัน น�ยจ้ั�งต้ิองแสัดง
ห้ลักี่ฐ�นกี่�รพัื่กี่ระห้ว่�งกี่�รติรวจัเร่อ 

• คุำณ์ลงอวนทำำ�ประมูงก้ี่�คำรั�ง
• คุำณ์ลงอวนทำำ�ประมูงคำรั�งห้น้�งใช้้เวล�ก้ี่�ชั้�วโมูง
• คุำณ์มู้เวล�พัื่กี่ก้ี่�ชั้�วโมูงขึ้ณ์ะอยู่บันเร่อ
• คุำณ์ได้ทำ�นข้ึ้�ววันละก้ี่�มู่�อ
• คุำณ์ห้ร่อเพ่ื่�อนร่วมูง�นเคำยได้รับับั�ดเจ็ับัขึ้ณ์ะท้ำ�อยู่บันเร่อห้ร่อไมู่
• คุำณ์ทำร�บัห้ร่อไมู่ว่� ย�ถูกี่เก็ี่บัไว้ท้ำ�ใดและมู้วิธ้ิใช้้อย่�งไร
• มู้เส่ั�อชู้ช้้พื่/ห่้วงย�งชู้ช้้พื่บันเร่อห้ร่อไมู่ มู้จัำ�นวนมู�กี่พื่อสัำ�ห้รับัลูกี่เร่อทุำกี่คำนห้ร่อไมู่
  

คำว�มูปลอดภัยกี่ล�งทำะเล:คำว�มูปลอดภัยกี่ล�งทำะเล: 

จั�กี่ท้ำ� EJF ได้เข้ึ้�สัังเกี่ติกี่�รณ์์กี่�รติรวจัเร่อขึ้อง PIPO ส่ัวนให้ญ่พื่บัว่� แรงง�นสัวมูเส่ั�อชู้ช้้พื่ EJF ติระห้นักี่ว่� กี่�รกี่ระทำำ�ดังกี่ล่�วอ�จัดูเป็น
เร่�องผิิวเผิิน แต่ิแท้ำจัริงแล้วมู้ประโยช้น์ ดังน้� 1) ทำำ�ให้้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�สั�มู�รถติรวจัสัอบัได้อย่�งรวดเร็วว่� ลูกี่เร่อทุำกี่คำนมู้เส่ั�อชู้ช้้พื่ 2) ลูกี่เร่อทำร�บั
ว่� เส่ั�อชู้ช้้พื่ถูกี่เก็ี่บัไว้ท้ำ�ใด 3) แสัดงให้้เห็้นว่�เส่ั�อชู้ช้้พื่อยู่ในสัภ�พื่ท้ำ�ใช้้ง�นได้ และ 4) ลูกี่เร่อรู้วิธ้ิสัวมูใส่ัเส่ั�อชู้ช้้พื่

ศูนย์ PIPO คำวรนำ�วิธ้ิกี่�รดังกี่ล่�วมู�ปรับัใช้้ระห้ว่�งกี่�รติรวจัสัอบั เน่�องจั�กี่เป็นวิธ้ิท้ำ�รวดเร็วและมู้ประสิัทำธิิภ�พื่ในกี่�รทำำ�ให้้มัู�นใจัว่� ลูกี่เร่อ
ทุำกี่ร�ยสั�มู�รถเข้ึ้�ถ้งเส่ั�อชู้ช้้พื่ได้ เส่ั�อชู้ช้้พื่คำวรได้รับักี่�รติรวจัสัอบัว่�อยู่ในสัภ�พื่ด้ห้ร่อไมู่

เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�คำวรติรวจัสัอบัให้้มัู�นใจัว่� มู้อ�ห้�รและนำ��บันเร่อเพ้ื่ยงพื่อก่ี่อนจัะเร่อจัะดำ�เนินกี่�ร ‘แจ้ังออกี่เร่อ’ นอกี่จั�กี่น้� ยังคำวรติรวจัว่�มู้ย�
เพ้ื่ยงพื่อ อยู่ในสัภ�พื่ด้ และไมู่ห้มูดอ�ยุ

EJF ขึ้อเสันอแนะให้้ช้�วประมูงทุำกี่ร�ยได้รับักี่�รฝ้้กี่ด้�นคำว�มูปลอดภัยพ่ื่�นฐ�นก่ี่อนได้รับัอนุญ�ติให้้ทำำ�ง�นบันเร่อประมูง พื่วกี่เขึ้�ต้ิองทำร�บั
วิธ้ิกี่�รใช้้อุปกี่รณ์์คำว�มูปลอดภัยบันเร่อทัำ�งห้มูด รวมูทัำ�งชุ้ดปฐมูพื่ย�บั�ล เส่ั�อชู้ช้้พื่ ห่้วงชู้ช้้พื่ และถังดับัเพื่ลิง ทัำ�งน้� คำวรมู้กี่�รทำดสัอบัคำว�มูรู้
ด้�นคำว�มูปลอดภัยเป็นระยะเมู่�อเข้ึ้�ติรวจัเร่อประมูง

EJF ขึ้อแนะนำ�ขัึ้�นติอนสัำ�คัำญดังต่ิอไปน้� โดยไมู่จัำ�กัี่ดว่�จัะเป็นเร่อคำว�มูเส้ั�ยงระดับัใด ทัำ�งน้� คำวรติระห้นักี่ไว้ว่� คำวรทำำ�คำวบัคู่ำห้ร่อเพิื่�มูเติิมูจั�กี่
ขัึ้�นติอนกี่�รติรวจัสัอบั 15 ขัึ้�นติอนขึ้อง PIPO:

ห้มู�ยเลขึ้ ขึ้ั�นติอนติ�มูลำ�ดับัคำว�มูสัำ�คำัญ

1 ติรวจัห้�คำน/ลูกี่เร่อทำ้�ถูกี่ซ่�อนไว�

2 ติรวจัสัอบัเร่อเพื่่�อติรวจั MTU กี่�รปันสั�วนอ�ห้�รและน�ำ�

3 สััมูภ�ษณ์์ติ�มูสััดสั�วนขึ้องลูกี่เร่อ (มูักี่ใช้�ลูกี่เร่อ 3-4 ร�ย)

4 ติรวจัสัอบัว��ลูกี่เร่อทำุกี่คำนมู้เสั่�อชู้ช้้พื่/ห้�วงชู้ช้้พื่ ทำร�บัถ้งวิธิ้กี่�รใช้�ง�น และอยู�ในสัภ�พื่ใช้�กี่�รได�

5 ติรวจัสัอบัว��ถังดับัเพื่ลิงอยู�ในบัริเวณ์ทำ้�เขึ้��ถ้งได�ง��ยและอยู�ในสัภ�พื่ใช้�กี่�รได�

6 ติรวจัสัอบัว��ลูกี่เร่อทำุกี่คำนมู้บััญช้้ธิน�คำ�รและทำร�บัถ้งวิธิ้กี่�รใช้�ง�น ทำำ�กี่�รย่นยันว��บััญช้้ธิน�คำ�รเห้ล��น้�มู้กี่�รใช้�ง�นและได�รับักี่�ร
อัพื่เดทำในช้�วงไมู�กี่้�เด่อนทำ้�ผิ��นมู�

ล��มูและเจั��ห้น��ทำ้�กี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคำุ�มูคำรองแรงง�น (ไมู�เห้็นในภ�พื่) กี่ำ�ลังสััมูภ�ษณ์์แรงง�น 3 ร�ย
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ในกี่รณ้์ท้ำ�เกิี่ดอุบััติิเห้ตุิกี่ล�งทำะเลห้ร่อมู้ช้�วประมูงห้�ยตัิวไปกี่ล�งทำะเล PIPO ต้ิองประสั�นจััดกี่�รส่ับัสัวนร่วมูกัี่บั ศรช้ล. เพ่ื่�อประเมิูน
สัถ�นกี่�รณ์์ว่�เห้ตุิดังกี่ล่�วเป็นอุบััติิเห้ตุิจัริงห้ร่อไมู่ กี่�รส่ับัสัวนดังกี่ล่�วคำวรเป็นไปติ�มูคู่ำมู่อขึ้ององค์ำกี่�รทำ�งทำะเลระห้ว่�งประเทำศ (Interna-
tional Maritime Organization ห้ร่อ IMO) ท้ำ�ว่�ด้วยกี่�รส่ับัสัวนเห้ตุิกี่�รณ์์ท้ำ�มู้ผู้ิเส้ัยช้้วิติ15  

ระเบ้ัยบัปฏิิบััติิให้มู่ขึ้องกี่รมูประมูงว่�ด้วยอุบััติิเห้ตุิกี่ล�งทำะเลและ “ลูกี่เร่อติกี่นำ��” กี่ำ�ห้นดให้้จัะต้ิองสััมูภ�ษณ์์ผู้ิเก้ี่�ยวข้ึ้องเมู่�อเร่อกี่ลับัเข้ึ้�ฝั้�ง 
อย่�งไรก็ี่ด้ระเบ้ัยบัปฏิิบััติิมุู่งเน้นไปท้ำ�กี่�รรวบัรวมูข้ึ้อเท็ำจัจัริงขึ้องเห้ตุิกี่�รณ์์และคำว�มูพื่ย�ย�มูให้้กี่�รช่้วยเห้ล่อเป็นห้ลักี่ แต่ิยังมิูได้มุู่งแสัวงห้�
ประเด็นปัญห้�ห้ร่อสั�เห้ตุิท้ำ�ทำำ�ให้้เกิี่ดเห้ตุิดังกี่ล่�วข้ึ้�น

EJF เข้ึ้�ใจัว่�พื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นจัะเข้ึ้�ร่วมูกี่�รสััมูภ�ษณ์์แรงง�นท้ำ� PIPO ด้วยเสัมูอ อย่�งไรก็ี่ด้บัทำบั�ทำขึ้องพื่นักี่ง�นติรวจัแรงง�นใน
กี่ระบัวนกี่�รสัอบัสัวนยังไมู่เป็นท้ำ�แน่ชั้ด รวมูไปถ้งยังไมู่มู้แนวคำำ�ถ�มูท้ำ�จัะช่้วยให้้เจ้ั�ห้น้�ท้ำ�ระบุัประเด็นปัญห้�ห้ร่อสั�เห้ตุิท้ำ�ทำำ�ให้้เกิี่ดเห้ตุิดัง
กี่ล่�ว EJF ขึ้อแนะนำ�ให้้กี่รมูสัวัสัดิกี่�รและคุ้ำมูคำรองแรงง�นจััดทำำ�คู่ำมู่อกี่�รสััมูภ�ษณ์์ในกี่รณ้์ท้ำ�เกิี่ดเห้ตุิกี่�รณ์์ลูกี่เร่อสูัญห้�ยข้ึ้�น โดยคำำ�ถ�มูจัะ
ต้ิองมุู่งเน้นไปท้ำ�กี่�รระบุัประเด็นปัญห้�ห้ร่อสั�เห้ตุิบันเร่อ เช่้น สัภ�พื่คำว�มูเป็นอยู่ สัภ�พื่กี่�รทำำ�ง�น ห้ร่อ กี่�รละเมิูดสิัทำธิิแรงง�นในรูปแบับั
ต่ิ�งๆ

นอกี่จั�กี่น้�กี่�รสััมูภ�ษณ์์ผู้ิคำวบัคุำมูเร่อและลูกี่เร่อคำวรดำ�เนินโดยกี่�รแยกี่สััมูภ�ษณ์์ออกี่จั�กี่กัี่นติ�มูแนวทำ�งย้ดลูกี่เร่อเป็นศูนย์กี่ล�ง ทัำ�งน้�ยัง
จัะต้ิองดำ�เนินกี่�รสััมูภ�ษณ์์โดยเจ้ั�ห้น้�ท้ำ�และล่�มูท้ำ�ได้รับักี่�รอบัรมู ห้�กี่พื่บัข้ึ้อต้ิองสังสััยจัะต้ิองประสั�นไปยังชุ้ดสัห้วิช้�ช้้พื่และพื่นักี่ง�น
สัอบัสัวนโดยเร็ว

ร�ยง�นเห้ตุิกี่�รณ์์โดยสัมูบูัรณ์์คำวรประกี่อบัไปด้วยข้ึ้อเท็ำจัจัริง บัทำวิเคำร�ะห์้ แนวทำ�งดำ�เนินง�นจัริง และ คำำ�แนะนำ� เพ่ื่�อลดเห้ตุิกี่�รณ์์ใน
ทำำ�นองเด้ยวกัี่นท้ำ�อ�จัเกิี่ดข้ึ้�นในอน�คำติ ซ้่�งข้ึ้อมููลดังกี่ล่�วส่ัวนห้น้�งคำวรมู�จั�กี่คำำ�ให้้กี่�รขึ้องผู้ิคำวบัคุำมูเร่อและลูกี่เร่อ สัำ�ห้รับัแนวปฏิิบััติิท้ำ�ด้ห้ร่อ
ตัิวอย่�งร�ยง�นสั�มู�รถอ้�งอิงได้จั�กี่เว็บัไซ่ต์ิขึ้ององค์ำกี่รส่ับัสัวนเห้ตุิกี่�รณ์์ทำ�งทำะเลแห่้งสัห้ร�ช้อ�น�จัักี่ร (UK Marine Accident Investiga-
tion Branch)  

สัำ�ห้รับัข้ึ้อมููลเพิื่�มูเติิมูและแนวทำ�งปฏิิบััติิเก้ี่�ยวกัี่บัขัึ้�นติอนกี่�รดำ�เนินง�นท้ำ� EJF แนะนำ�แก่ี่เห้ตุิกี่�รณ์์เห้ล่�น้� กี่รุณ์�ดูบัทำสัรุปทำ�งเทำคำนิคำฉบัับั
เต็ิมูบันเว็บัไซ่ต์ิขึ้องเร� ห้ร่อสั�มู�รถขึ้อรับับัทำสัรุปด้�นคำว�มูปลอดภัยในกี่�รทำำ�ประมูงกี่ล�งทำะเลได้

15 IMO (2008) Adoption of the code of the international standards and recommended practices for a safety investigation into a marine casualty or marine 
incident (Casualty investigation code) http://www.imo.org/en/OurWork/MSAS/Casualties/Documents/Res.%20 MSC.255(84)%20Casualty%20Iinvestigation%20
Code.pdf

HEAD OFFICE

1 Amwell Street, London EC1R 1UL, UK 
Tel: +44 (0) 207 239 3310 
info@ejfoundation.org, www.ejfoundation.org 

GLOBAL OFFICES 

EUROPE:  Germany, Netherlands 
ASIA:  Indonesia, South Korea, Taiwan, Thailand 
WEST AFRICA:  Liberia, Ghana 

คำว�มูกี่ังวลทำ้�เกี่ิดจั�กี่ติัวเลขึ้จัำ�นวนลูกี่เร่อสัูญห้�ยกี่ล�งทำะเลทำ้�เพื่ิ�มูสัูงขึ้้�นเป็นทำ้�มู�ขึ้องกี่�รเร้ยกี่ร�องให้�มู้กี่�รปรับัปรุงกี่ลไกี่กี่�รสั่บัสัวนสัอบัสัวนโดยเร�งด�วน


