แถลงการณ์ ร่วมขององค์ กรภาคประชาสังคมเกี8ยวกับการปฏิบตั ติ าม
พิธีสาร พ.ศ. 2557 ประกอบอนุสัญญาว่ าด้ วยแรงงานบังคับ พ.ศ. KLMN
เกือบ '( ปี ที,แล้ ว ประเทศไทยให้ สตั ยาบันรั บรอง อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานบังคับ ที,จัดทําโดย
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization - ILO) เพื,อขจัดการเอาคนลงเป็ น
ทาส และแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ และไม่ถงึ สีเ, ดือนที,แล้ ว ประเทศไทยยังให้ สตั ยาบันรับรองพิธีสารเลือก
รับ พ.ศ. 2557 ของอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานบังคับ (P29) ฉบับที,มีการแก้ ไขล่าสุด ซึ,งกําหนดให้ รัฐซึ,งให้
สัต ยาบัน รั บ รอง ต้ อ งคุ้ม ครองและชดเชยผู้เ สี ย หายจากแรงงานบัง คับ และกํ า หนดบทลงโทษอย่ า ง
เหมาะสมต่อผู้กระทําความผิด
ในปั จจุบนั รัฐบาลไทยแสดงเจตนารมณ์ที,จะบัญญัตกิ ฎหมาย ให้ มีเนื pอหาสอดคล้ องกับพิธีสารของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยการออก “พระราชบัญญัติว่าด้ วยการป้องกันและขจัดแรงงานบังคับ”
หรื อที,มกั เรี ยกกันทัว, ไปว่า พระราชบัญญัติว่าด้ วยแรงงานบังคับ พวกเราซึ,งเป็ นองค์กรที,มีชื,อด้ านท้ ายขอ
ชมเชยรัฐบาลไทยต่อความก้ าวหน้ านี p แต่ยํ pาว่ายังมีสงิ, ที,ต้องทําอีกมาก เราขอกระตุ้นรัฐบาลไทยให้ คํานึงถึง
เงื,อนไขที,สาํ คัญสองประการในการดําเนินงานต่อไป
ประการแรก นิยามของคําว่า แรงงานบังคับ ตามพระราชบัญญัติว่าด้ วยแรงงานบังคับฉบับใหม่
ของไทย ต้ องสอดคล้ องกับนิ ยามที, กําหนดไว้ ในอนุสัญญาว่าด้ วยแรงงานบังคับ ขององค์ การแรงงาน
ระหว่างประเทศที,วา่ “แรงงานบังคับหมายถึง งานหรื อบริ การทุกชนิดที,เกิดจากการบังคับให้ คนทํา โดยขู่วา่
จะมีการลงโทษ และโดยที,คนเหล่านันไม่
p ได้ สมัครใจทํา”
เป็ นเรื, องสําคัญที,ต้องใช้ นิยามเช่นนี pในทุกข้ อบทของกฎหมายไทย เพื,อป้องกันไม่ให้ เกิดความลัก
ลัน, หรื อเกิดช่องโหว่ของกฎหมาย หากไม่มีนิยามที,ชดั เจนเกี,ยวกับแรงงานบังคับในทุกรูปแบบ อาจขัดขวาง
การจําแนกและการคุ้มครองอย่างเป็ นผลต่อผู้เสียหายทุกคน รวมทังการเข้
p
าถึงการเยียวยาที,เหมาะสม ตาม
ข้ อกําหนดในอนุสญ
ั ญาและพิธีสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ประการที,สอง ต้ องกําหนดให้ แรงงานบังคับเป็ นความผิดทางอาญาเป็ นการเฉพาะ ในปั จจุบนั การ
เอาผิดกับการใช้ แรงงานบังคับในประเทศไทย ต้ องอาศัยอํานาจตามกฎหมายว่าด้ วยการค้ ามนุษย์ ซึง, เป็ น
ข้ อเท็ จจริ งที, เ น้ นยํ าp ในบทวิ เ คราะห์ ล่าสุดขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศ ด้ วยเหตุดังกล่าว แม้
ตระหนักว่าแรงงานบังคับเป็ นปั จจัยที,ส่งเสริ มให้ เกิดการค้ ามนุษย์ ซึ,งถือเป็ นฐานความผิดอย่างหนึ,ง แต่
เฉพาะการใช้ แรงงานบังคับเพียงอย่างเดียวยังไม่มีนํ pาหนักมากพอที,จะนําไปสู่การฟ้องร้ องดําเนินคดี จึง
ต้ องมีการแก้ ไขข้ อบทเหล่านี p การขจัดแรงงานบังคับไม่อาจเกิดขึ pนได้ หากไม่มีข้อบทที,นําไปสูก่ ารดําเนินคดี
ต่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานที,ร้ายแรง ซึง, ในบางกรณีอาจไม่ได้ เป็ นผลมาจากการค้ ามนุษย์ หรื อ
อาจเกิดขึ pนในบริ บทที,ไม่ได้ มีการค้ ามนุษย์อย่างชัดเจน
เราจึงขอกระตุ้นรัฐบาลไทยและกระทรวงแรงงาน ให้ ทบทวนนิยามของคําว่า แรงงานบังคับ และข้ อ
บทที,กําหนดบทลงโทษ ตามที,ปรากฏในร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้ วยแรงงานบังคับ เพื,อให้ มีเนื pอหาสอดคล้ อง
กับพิธีสารที,เพิ,งมีการให้ สตั ยาบันรับรอง และกําหนดให้ แรงงานบังคับเป็ นความผิดอาญาเป็ นการเฉพาะ ใน
กฎหมายเพื,อต่อต้ านการใช้ แรงงานบังคับ
ความพยายามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่ วมภาคเอกชน v
สถาบัน (กกร.) ซึ,งเป็ นหน่วยงานหลักของภาคเอกชนทังสามแห่
p
ง ได้ แก่ สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ที,ไม่ยอมรับร่างพระราชบัญญัติวา่ ด้ วยแรงงาน
บังคับในการทําประชาพิจารณ์ครังp ล่าสุดโดยสิ pนเชิง ไม่ใช่เรื, องน่าประหลาดใจ แต่เป็ นสิ,งที,น่าผิดหวังอย่าง
ยิ,ง
ความพยายามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในการแทรกแซงการทําประชาพิจารณ์ครังp
ล่าสุดที,กระทรวงแรงงานเมื,อวันที, wx กันยายน yz{w สะท้ อนให้ เห็นอย่างชัดเจนถึงทัศนคติในเชิงลบและ
เป็ นปรปั กษ์ ของฝ่ ายนายจ้ าง ซึ,งขัดขวางความพยายามให้ เกิดการอภิปรายอย่างสร้ างสรรค์ เกี,ยวกับการ
พัฒนากฎหมายและกระบวนการนิ ติบัญญัติ การดําเนิ นงานในลักษณะนี ขp องสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย ขัดขวางโอกาสสําคัญที,จะส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกําหนดนโยบายและ
กฎหมาย และการทําประชาพิจารณ์เพื,อบรรลุเป้าหมายร่วมกันของทุกภาคส่วน

เพื,อให้ สามารถบรรลุข้อตกลงร่ วมกันเกี,ยวกับเนื pอหาของกฎหมายนี p เราจําเป็ นต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ าย สามารถแสดงความเห็น และต้ องเคารพความเห็นเหล่านี p โดยเฉพาะความเห็น
จากผู้ซงึ, ทํางานในภาคส่วนที,มีความเสี,ยงมากสุดต่อการใช้ แรงงานบังคับ รวมทังอุ
p ตสาหกรรมประมงและ
อื,น ๆ ที,มีการใช้ แรงงานอย่างเข้ มข้ น ด้ วยเหตุดงั กล่าว รัฐบาลจึงควรปฏิบตั ิตามแนวทางที,ดีสดุ เพื,อส่งเสริ ม
การอภิปรายแลกเปลีย, นอย่างเป็ นประชาธิปไตย
ในการสนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิอย่างเต็มที,และเป็ นผล ตามมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ องค์ กรนายจ้ างของไทยควรตระหนักว่า พวกเขาสามารถเพิ,มความสามารถในการแข่งขันใน
ตลาดโลกได้ ด้ วยการส่งสัญญาณที,น่าเชื,อถือและหนักแน่นต่อประชาคมโลกว่า ทังรัp ฐบาลและบรรษัทของ
ไทย ยึดมัน, อย่างจริ งจังต่อการขจัดการค้ ามนุษย์ แรงงานบังคับ และการแสวงหาประโยชน์ในรู ปแบบอื,น ๆ
ให้ หมดสิ pนไปจากขันตอนการดํ
p
าเนินงานและการผลิตในห่วงโซ่อปุ าทาน
การให้ สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานบังคับและพิธีสารเลือกรับ พ.ศ.yzz• ขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ จึงนับเป็ นก้ าวย่างสําคัญของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะสําหรับอุตสาหกรรมประมง
และอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย ซึง, ที,ผ่านมาถูกวิพากษ์ วิจารณ์จากปั ญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และแรงงานบังคับอย่างกว้ างขวาง
ยังคงมีผ้ ูชายและเด็กผู้ชายชาวไทย พม่า กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซียที,ตกเป็ นเหยื,อของ
แรงงานบังคับ ทังในเรื
p อประมงของไทยและต่างชาติ ทังนี
p pจากข้ อมูลในรายงานการค้ ามนุษย์ของกระทรวง
การต่างประเทศสหรัฐฯ (US State Department Trafficking in Persons - TIP Report)
หลายคนถูกบังคับให้ ทํางานกลางทะเลเป็ นเวลาติดต่อกันหลายปี โดยไม่ได้ รับค่าจ้ างหรื อแทบ
ไม่ได้ รับค่าจ้ างเลย บางคนต้ องทํางานนานถึง wŒ-y( ชัว, โมงต่อวัน เป็ นเวลาเจ็ดวันต่อสัปดาห์ จากการบอก
เล่าโดยตรงของพวกเขา ชีใp ห้ เห็นปั ญหาการข่มขู่ การทําร้ ายร่ างกาย และแม้ กระทั,งการสังหาร กรณี ที,
คนงานเจ็บป่ วย พยายามหลบหนี หรื อขัดขืนคําสัง, แม้ คนงานบางส่วนจะหลบหนีมาได้ แต่ก็ประสบปั ญหา
ในการเดินทางกลับบ้ านเกิด เนื,องจากยังไม่ได้ รับค่าจ้ างที,ค้างจ่าย และเนื,องจากไม่มีเอกสารประจําตัวตาม
กฎหมาย หรื อไม่มีหนทางเดินทางกลับบ้ านได้ อย่างปลอดภัย
ด้ วยเหตุดงั กล่าว ทางกลุม่ ที,มีรายนามด้ านท้ ายขอกระตุ้นบุคคล ภาคธุรกิจ หน่วยงาน และรัฐบาล
ทั,วโลก ให้ เรี ยกร้ องรั ฐบาลไทยให้ แสดงความเป็ นผู้นํา เพื,อส่งเสริ มการป้องกันแรงงานบังคับ และการ
ฟ้องร้ องดําเนินคดี รวมทังp การคุ้มครองผู้เสียหาย และกํ าหนดเนื อp หาในกฎหมายไทยให้ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ด้ วยความนับถือ
สหพันธ์แรงงานและสภาอุตสาหกรรมแห่งสหรัฐอเมริ กา (American Federation of Labor and Congress
of Industrial Organizations: AFL-CIO)
แอมเนสตี p อินเตอร์ เนชัน, แนล (Amnesty International)
องค์กรต่อต้ านการค้ าแรงงานทาสสากล (Anti-Slavery International)
สภาสหภาพแรงงานออสเตรเลีย (Australian Council of Trade Unions: ACTU)
สมาคมมิตรภาพแรงงานข้ ามชาติกมั พูชาประจําประเทศไทย (Cambodian Friendship Migrant Workers
Association in Thailand: CFAT)
ศูนย์สมาพันธ์แรงงานและสิทธิมนุษยชน (Center for Alliance of Labor and Human Rights: CENTRAL)
มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (Cross Cultural Foundation: CrCF)
ภาคีเครื อข่ายองค์ กรภาคประชาสังคมเพื,ออาหารทะเลที,เป็ นธรรมและยั,งยืน (Thai CSO Coalition for
Ethnic and Sustainable Seafood)
มูลนิธิความยุตธิ รรมเชิงสิง, แวดล้ อม (Environmental Justice Foundation: EJF)
องค์การจริ ยธรรมพื pนฐานทางการค้ า (Ethical Trading Initiative: ETI)
ฟิ นน์ วอทช์ (FinnWatch)
เครื อข่ายเพื,อสิทธิแรงงานประมง (Fishers Rights Network: FRN)
ฟิ ช ไวส์ (FishWise)
ฟอร์ ตฟิ ายไรท์ (Fortify Rights)
มูลนิธิเพื,อการศึกษาและการพัฒนา (Foundation for Education and Development: FED)
ฟรี ดอม ฟั น (Freedom Fund)
ฟรี ดอม ยูไนเต็ด (Freedom United)
มูลนิธิสทิ ธิมนุษยชนและการพัฒนา (Human Rights and Development Foundation: HRDF)
ฮิวแมนไรท์ แอท ซี (Human Rights At Sea)
ฮิวแมนไรท์ วอทช์ (Human Rights Watch)
ฮิวแมนนิตี p ยูไนเต็ด แอ็คชัน, (Humanity United Action)
มูลนิธิไอเจเอ็ม (IJM Foundation)

สหพันธ์เพื,อสิทธิมนุษยชนสากล (International Federation for Human Rights: FIDH)
สภาสิทธิแรงงานนานาชาติ (International Labor Rights Forum: ILRF)
สหพันธ์แรงงานขนส่งระหว่างประเทศ (International Transport Workers' Federation: ITF)
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour Rights Promotion Network Foundation: LPN)
มูลนิธิมานุษยะ (Manushya Foundation)
เครื อข่ายการย้ ายถิ,นในอนุภมู ิภาคลุม่ นํ pาโขง (Mekong Migration Network: MMN)
มูลนิธิเพื,อสุขภาพและการเรี ยนรู้ของแรงงานกลุม่ ชาติพนั ธุ์ (MAP Foundation)
สภาผู้ย้ายถิ,นในเอเชีย (Migrant Forum in Asia: MFA)
เครื อข่ายเพื,อสิทธิแรงงานข้ ามชาติ (Migrant Workers Rights Network: MWRN)
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