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ต่อกรณี ทีEคณะกรรมาธิการยุโรปประเมินว่า
ประเทศไทยได้ใช้มาตรการอย่างเพียงพอในการปราบปรามระดับสากลต่อการประมงทีEผดิ กฎหมาย ขาดการ รายงาน
และไร้การควบคุม (illegal, unregulated and unreported fishing - IUU) หรื อไม่
เราจึงเขียนจดหมายถึงท่านเพืEอกระตุน้ คณะกรรมาธิการฯ ให้ยงั คงกดดันประเทศไทย เพืEอให้มีการปฏิรูปในเชิงบวกต่อไป
ดังทีEได้ทาํ กับอุตสาหกรรมประมงในช่วงทีEผา่ นมา
ทัYงนีYเพืEอประกันว่าเป็ นมาตรการทีEจะนํามาใช้ในระยะยาวและสามารถแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างทีEเอืYออํานวยให้เกิดทัYงการปร
ะมงทีEผดิ กฎหมายฯ และการปฏิบตั ิมิชอบด้านสิ ทธิมนุษยชน
หน่วยงานทีEมีรายชืEอด้านล่างเป็ นส่ วนหนึEงของพันธมิตรของหน่วยงานด้านสิ ทธิมนุษยชน แรงงานและสิE งแวดล้อม
ซึEงได้ติดตามอย่างใกล้ชิดต่อสภาพปั ญหาด้านสิ ทธิมนุษยชนและแรงงานของชาวประมงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไ
ทย เรากระตุน้ สหภาพยุโรปให้ขยายเวลาการให้ใบเหลืองกับประเทศไทยออกไปอีกอย่างน้อยหกเดือน
ทัYงนีYเพืEอประกันว่าประเทศไทยจะดําเนินการตามแผนปฏิบตั ิงานในกรอบเวลา
และจะดําเนินการมากกว่าเพียงการปฏิรูปกฎหมาย
โดยเน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็ นผลเพืEอประกันให้เกิดความสัมฤทธิ_ผลทีEสาํ คัญและตรวจวัดได้
และนําไปสู่ ผลผลิตจากอุตสาหกรรมประมงทีEชอบด้วยกฎหมาย ยังE ยืน และสอดคล้องกับหลักจริ ยธรรม
รวมทัYงคุม้ ครองสิ ทธิของคนงานทัYงปวงในอุตสาหกรรมนีY
การทีEสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองกับไทย ส่ งผลให้เกิดการปฏิรูปกฎหมายทีEสาํ คัญ
และมีการเปลีEยนแปลงในขัYนตอนปฏิบตั ิทีEรัฐบาลไทยนํามาใช้ เพืEอตรวจสอบและหาทางบริ หารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และควบคุมการดําเนินงานด้านประมง แต่ไม่เป็ นทีEชดั เจนว่าการบังคับใช้ตามระเบียบใหม่เหล่านีYจะเป็ นผลต่อไปหรื อไม่
หากสหภาพยุโรปยุติการกดดันโดยทันที ดูเหมือนประเทศไทยจะมีชืEอเสี ยงในเชิงการจัดทําเอกสารและแผนงาน
ซึEงจะด้วยเหตุผลใดก็แล้ว แต่กลับมีผลในเชิงปฏิบตั ินอ้ ย และไม่สามารถแก้ปัญหาตามทีEวางไว้ในวัตถุประสงค์ได้ นับแต่ปี
2506 ซึEงเริE มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับทีEหนึEง ประเทศไทยยอมรับถึงปั ญหาการลดลงของสัตว์นY าํ
ซึEงถือเป็ นปั ญหาสําคัญทีEตอ้ งแก้ไขด้วยแผนปฏิบตั ิการอย่างเป็ นองค์รวม
เพืEอควบคุมการทําประมงจนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติ แต่เพิEงจะเริE มมีการปฏิบตั ิเช่นนีYเมืEอปี 2558 นีEเอง
ในทํานองเดียวกัน ประเทศไทยมีแผนปฏิบตั ิการระดับชาติเพืEอแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างน้อยตัYงแต่ปี 2547
แต่ปัญหาการใช้แรงงานจากการค้ามนุษย์ในเรื อประมงยังดําเนินต่อไป

เราจึงเรี ยกร้องและกระตุน้ อย่างจริ งจังให้คณะกรรมาธิการฯ
ให้ความใส่ ใจอย่างจริ งจังต่อผลลัพธ์ทีEพิสูจน์ได้ในการควบคุมการทําประมงทีEผดิ กฎหมาย
และทีEสาํ คัญคือการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานขัดหนีY
และแรงงานบังคับทีEเกิดขึYนอย่างแพร่ หลายทัวE อุตสาหกรรมอาหารทะเล
ก่อนจะวินิจฉัยว่าประเทศไทยดําเนินการโดยมีสมั ฤทธิ_ผลอย่างเพียงพอหรื อไม่
เรายินดีกบั ถ้อยแถลงของสหภาพยุโรปทีEกระตุน้ ให้รัฐบาลไทยแก้ปัญหาสิ ทธิมนุษยชน
รวมทัYงการประมงทีEผดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในช่วงทีEสาํ นักข่าว Associated Press
รายงานข่าวล่าสุ ดเกีEยวกับการใช้แรงงานบังคับต่อแรงงานข้ามชาติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
ความเชืEอมโยงระหว่างการประมงทีEผดิ กฎหมายกับแรงงานบังคับเริE มปรากฏชัดเจนมากขึYน
ในขณะทีEปริ มาณสัตว์นY าํ มีจาํ นวนน้อยลงเนืEองจากการทําประมงมากเกินไป
เรื อประมงจึงต้องเดินทางออกห่างจากชายฝัEงเข้าสู่ ทะเลใหญ่ ทําให้เกิดต้นทุนสู งขึYน เพืEอให้กิจการยังมีผลกําไร
จึงมีการบังคับให้แรงงานในทะเลต้องทํางานยาวนานขึYน และทําประมงในพืYนทีEห่างไกลโดยแทบไม่ได้กลับเข้าสู่ ชายฝัEง
เพิEมความเสีE ยงต่อต่อการแสวงประโยชน์และการปฏิบตั ิอย่างมิชอบ รวมทัYงแรงงานบังคับ
จึงควรมีการกดดันประเทศไทยให้สอบสวนและดํานินคดีต่อเจ้าของเรื อและไต้ก๋งเรื อทีEขาดจริ ยธรรมเหล่านีY
และจงใจละเมิดกฎหมายโดยใช้แนวทางการประกอบอาชีพทีEไม่มีความยังE ยืนแต่ดูเหมือนจะให้ผลกําไรกับพวกเขา
มีหลักฐานทีEชY ีให้เห็นและเป็ นทีEยอมรับของรัฐบาลไทยว่า เรื อประมงของไทยได้ดาํ เนินการจนเกินศักยภาพของธรรมชาติ
ส่ งผลให้จาํ นวนสัตว์นY าํ ในท้องทะเลของไทยร่ อยหรอลงอย่างมาก เป็ นผลมาจากการทําประมงจนมากเกินไป
และเป็ นเหตุให้จาํ นวนสัตว์นY าํ ทีEจบั ได้ต่อเรื อน้อยลงอย่างต่อเนืEองในช่วงทีEผา่ นมา
และเป็ นเหตุให้เรื อประมงจะแทบทํากําไรไม่ได้หากไม่หนั ไปใช้แรงงานราคาถูกทีEเสีE ยงภัย
ในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยได้ออกพระราชกําหนดการประมงฉบับใหม่ และนํามาตรการตรวจสอบ
ควบคุม และติดตามมาใช้ ซึEงหากมีการบังคับใช้อย่างเหมาะสมและเต็มทีE
จะช่วยให้สามารถควบคุมปั ญหาการค้ามนุษย์ทีEแพร่ หลายในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
การเพิEมการตรวจด้านแรงงานในทะเลโดยการประสานงานกับกองทัพไทย
เป็ นองค์ประกอบสําคัญอย่างหนึEงของความพยายามบังคับใช้กฎหมาย
แต่เรายังคงไม่ได้เห็นว่าโครงสร้างการปฏิบตั ิในปั จจุบนั จะส่ งผลให้เกิดการปรับปรุ งมากกว่าระบบเดิมอย่างไร
ซึEงในระบบเดิมนัYนไม่มีล่ามทีEช่วยสืE อสารกับแรงงานข้ามชาติ
และในบางกรณี ยงั ไม่เปิ ดโอกาสให้แรงงานประมงสามารถให้ขอ้ มูลกับเจ้าหน้าทีEโดยตรง
โดยไม่อยูภ่ ายใต้สายตาของไต้ก๋งและเจ้าหน้าทีEคนอืEน ๆ บนเรื อ ซึEงเป็ นบุคคลเหล่านัYนอาจดําเนินการตอบโต้พวกเขาได้
แม้จะมีแผนการอย่างละเอียดเหล่านีY
แต่วธิ ีการคัดกรองและจําแนกลูกเรื อทีEตอ้ งการความช่วยเหลือยังคงมีความบกพร่ องอย่างมาก
แม้จะอ้างว่าดําเนินการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริ งจัง
แต่ทีEผา่ นมารัฐบาลไทยแทบไม่ได้ดาํ เนินการเพืEอเอาผิดกับเจ้าหน้าทีE ซึEงมีส่วนเกีEยวข้องกับการค้ามนุษย์เลย
และแทบไม่ได้ดาํ เนินการเพืEอฟ้องคดีสาํ คัญ ไม่ดาํ เนินการให้มีการลงโทษจนสําเร็ จและให้มีการลงโทษอย่างเหมาะสม

พล.ต.ต.ปวีณ พงศ์สิรินทร์
หัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีทีEเจ้าหน้าทีEของรัฐมีส่วนเกีEยวข้องกับการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญาทีEเดินทางมาทางเรื อ
และมีการลักลอบนําเข้ามาอาศัยอยูต่ ามทีEพกั พิงชัวE คราวพรมแดนไทยและมาเลเซีย จําเป็ นต้องหลบหนีลY ีภยั ไปออสเตรเลีย
หลังถูกขู่ฆ่า และกําลังจะถูกย้ายไปทีEจงั หวัดยะลา
ซึEงเป็ นพืYนทีEทีEเขาอ้างว่าอาจทําให้เขาตกเป็ นเป้าการทําร้ายของเครื อข่ายการค้ามนุษย์ 1
ทีEผา่ นมามีการฟ้องหมิEนประมาทเพืEอข่มขู่ผทู ้ ีEออกมาให้ขอ้ มูลเกีEยวกับปั ญหาการค้ามนุษย์ ในทํานองเดียวกัน
รัฐบาลไทยไม่ได้หา้ มปรามกองทัพเรื อทีEฟ้องคดีต่อนายอลัน มอริ สนั (Alan Morison) และนางสาวชุติมา สี ดาเสถียร
สองผูส้ ืE อข่าวหนังสื อพิมพ์ออนไลน์ภูเก็ตหวาน ซึE งเขียนรายงานการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
อันเป็ นเหตุให้ถูกกองทัพเรื อฟ้องหมิEนประมาทและหาว่าละเมิดพระราชบัญญัติการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์
เพียงเพราะนักข่าวทัYงสองท่านได้นาํ ข้อความส่ วนหนึEงของบทความของสํานักข่าวรอยเตอร์มาลง
ซึEงกล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีEกองกําลังทางเรื อมีส่วนเกีEยวข้องกับการค้ามนุษย์ สุ ดท้ายศาลได้สงEั ยกฟ้องคดีนY ี
แม้วา่ พนักงานอัยการจะสามารถขอขยายระยะเวลาการอุทธรณ์คดีออกไป โดยไม่มีการแจ้งให้จาํ เลยได้ทราบ
พนักงานอัยการยังร่ วมมือกับบริ ษทั ของไทยในการฟ้องคดีต่อนายอานดีY ฮอลล์ (Andy Hall)
ผูพ้ ทิ กั ษ์สิทธิมนุษยชนของแรงงานข้ามชาติ
ในข้อหาหมิEนประมาทและละเมิดพระราชบัญญัติการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์
เนืEองจากการจัดทํารายงานข้อมูลการปฏิบตั ิมิชอบด้านแรงงานในโรงงานสับปะรดและปลาทูน่าเพืEอเสนอกับ Finnwatch
ทีEเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชน
พยานในคดีคา้ มนุษย์ทีEเกีEยวข้องกับเจ้าหน้าทีEของรัฐจํานวนมากยังถูกข่มขู่และคุกคามโดยไม่มีการดําเนินการใด ๆ
อย่างจริ งจังกับผูก้ ระทําผิดเหล่านัYน2
นอกจากนีY
ทีEผา่ นมายังแทบไม่มีการเปลีEยนแปลงโครงสร้างด้านกฎหมายทีEกาํ กับดูแลสิ ทธิของแรงงานข้ามชาติเลย
แม้เป็ นปั ญหาทีEตอ้ งแก้ไขเพืEอให้เกิดการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริ งจังและยังE ยืน
ความพยายามของประเทศไทยในปั จจุบนั เพืEอให้มีการขึYนทะเบียนแรงงานข้ามชาติ
ในลักษณะเดียวกับการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติทีEผา่ นมา โดยทางการจะออกเอกสารอนุญาตให้ทาํ งานชัวE คราว
แต่ยงั คงเป็ นมาตรการทีEไม่สามารถแก้ปัญหาการขึYนทะเบียนแรงงานทีEซบั ซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสู ง
อันเป็ นเหตุให้แรงงานยังตกเป็ นเหยือE ของการปฏิบตั ิมิชอบและการแสวงประโยชน์ของนายหน้าต่อไป
ทัYงยังมีกฎหมายห้ามแรงงานข้ามชาติในการจัดตัYงและเป็ นกรรมการสหภาพแรงงาน
โดยแรงงานประมงไม่มีกลไกทีEสามารถเข้าถึงสิ ทธินY ีได้ในท้องทะเล เพืEอแก้ไขข้อบกพร่ องเหล่านีY
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defamation case against human trafficking investigator,” The Guardian Newspaper, 11 ธันวาคม 2558,
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Case,” 24 ธันวาคม 2558 http://www.fortifyrights.org/publication-20151224.html, เข้าถึงเมืEอ 1/13/2558

ประเทศไทยจึงควรให้สตั ยาบันรับรองอนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับทีE 87
ว่าด้วยเสรี ภาพในการสมาคมและการรับรองสิ ทธิในการรวมตัว ฉบับทีE 98
ว่าด้วยสิ ทธิในการรวมตัวและการร่ วมเจรจาต่อรอง และฉบับทีE 188 ว่าด้วยสิ ทธิในการทํางานภาคการประมง
สหภาพยุโรปไม่สามารถมันE ใจได้วา่ มีการแก้ปัญหาการกระทําทีEผดิ กฎหมายในอุตสาหกรรมอาหารทะเลได้อย่างเ
พียงพอ รวมทัYงการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
จนกว่ารัฐบาลไทยจะแสดงให้เห็นว่ามีการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนืEองและส่ งผลอย่างจริ งจัง
ประเทศไทยยังต้องพิสูจน์ให้เห็นเจตจํานงทางการเมืองและศักยภาพในการบังคับใช้กฎหมาย
เพืEอให้เกิดการสอบสวนและเปิ ดโปงการละเมิดสิ ทธิมนุษยชนร้ายแรงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล
ให้มีการฟ้องร้องดําเนินคดีกบั ผูก้ ระทําผิด
ประกันให้มีการคุม้ ครองผูพ้ ิทกั ษ์สิทธิมนุษยชนและผูส้ ืE อข่าวจากการคุกคามโดยใช้กระบวนการทางศาลและอืEน ๆ
ต้องมีการป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติถูกปฏิบตั ิมิชอบต่อไป
ทัYงนีYโดยการรับรองสิ ทธิของพวกเขาทีEจะมีเสรี ภาพในการสมาคมและปรับปรุ งระบบทีEกาํ กับดูแลการเข้าสู่ ตลาดแรงงาน
การสนับสนุนสถานภาพการทํางานตามกฎหมาย และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
เราขอเรี ยกร้องให้ท่านกดดันต่อไปเพืEอให้เกิดการเปลีEยนแปลงอย่างจริ งจัง
ทัYงนีYโดยการขยายระยะเวลาการให้ใบเหลืองกับประเทศไทย หากอีกหกเดือนข้างหน้า
ประเทศไทยยังคงไม่สามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายทีEดีขY ึนเพืEอคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหา
รทะเล ทางคณะกรรมาธิการฯ ก็ควรพิจารณาออกใบแดงให้ และดําเนินการอย่างเหมาะสมในขัYนต่อไป
จนกว่าประเทศไทยจะสามารถพิสูจน์ผลลัพธ์จากการดําเนินงานเพืEอจัดการกับผูค้ า้ มนุษย์และผูส้ นับสนุนได้อย่างจริ งจัง
บุคคลเหล่านีYได้บงั คับผูช้ ายและเด็กผูช้ ายจากพม่า กัมพูชา ไทย
และลาวให้ตกเป็ นเหยือE การค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
และต้องทนทุกข์ทรมานกับสภาพชีวติ ทีEยากลําบาก
เราขอขอบคุณกับความใส่ ใจของท่าน และหากท่านมีคาํ ตอบใด ๆ กรุ ณาส่ งไปทีE Abby McGill หน่วยงาน
International Labor Rights Forum, abby@ilrf.org, +1 (202) 347-4100, ext. 113.
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