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วารีรัตน์ ธาราบุญรัตน์ 
นบัตั้งแต่ส ำนกัข่ำวรอยเตอร์และ The Guardian ไดเ้ผยแพร่ภำพข่ำวและสำรคดีเก่ียวกบักำรใชแ้รงงำน

ทำสในเรือประมงไทย ประกอบกบักำรท่ีประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกำ ข้ึนบญัชีด ำให้เป็นประเทศท่ีมีปัญหำ
กำรคำ้มนุษยใ์นระดบัรุนแรงสูงสุด หลำยคนคงมีขอ้สงสัยว่ำ ท ำไมรัฐบำลจึงให้ควำมส ำคญัอย่ำงมำกต่อกำร
แกไ้ขปัญหำกำรคำ้มนุษยจ์นถึงขนำดก ำหนดให้เป็นนโยบำยแห่งชำติท่ีทุกภำคส่วนตอ้งเขำ้มำมีบทบำทในกำร
แกไ้ขปัญหำ ท าไมเราต้องสนใจการจัดอนัดับใน TIP Report ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ?   

ปัญหำกำรคำ้มนุษยเ์ป็นปัญหำของมวลมนุษยชำติท่ีนำนำประเทศใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษ แต่เดิมปัญหำ
ใหญ่ของกำรคำ้มนุษยคื์อกำรล่อลวงเด็กและสตรี จะเห็นไดว้่ำพระรำชบญัญติัป้องกนัและปรำบปรำมกำรคำ้
มนุษย์ พ.ศ. 2551 นั้ นมีรำกฐำนมำจำกพนัธกรณีตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรต่อต้ำนองค์กร
อำชญำกรรมข้ำมชำติ (UN Convention against Transnational Organized Crime) และพิธีสำรเพื่อกำรป้องกัน 
ปรำบปรำมและลงโทษกำรกระท ำท่ีเป็นกำรค้ำมนุษย์โดยเฉพำะท่ีกระท ำต่อสตรีและเด็ก (the Protocol to 
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ท่ีเน้นกำรป้องกนัและ
ปรำบปรำมองคก์รอำชญำกรรมระหวำ่งประเทศท่ีกระท ำกำรคำ้ประเวณีเด็กและสตรีเป็นส ำคญั  แต่เดิมควำมผิด
ฐำนกำรคำ้มนุษยเ์กิดข้ึนเฉพำะในธุรกิจผิดกฎหมำย ไดแ้ก่ กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรคำ้ประเวณี กำรผลิต
หรือเผยแพร่วตัถุหรือส่ือลำมก กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศในรูปแบบอ่ืน กำรเอำคนลงเป็นทำส กำรน ำคนมำ
ขอทำน กำรบงัคบัตดัอวยัวะเพื่อกำรคำ้หรือกำรอ่ืนใดท่ีคลำ้ยคลึงกนัอนัเป็นกำรขดูรีดบุคคล เป็นตน้  

แต่ในปัจจุบนัพบวำ่  กำรกระท ำผิดฐำนคำ้มนุษยก์ลบัมีสูงมำกข้ึนในภำคธุรกิจท่ีมำจำกกำรใช้แรงงำน
บงัคบัในกำรผลิตสินคำ้และให้บริกำรท่ีชอบดว้ยกฎหมำย  จะเห็นไดจ้ำกในปี 2557 องค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ (ILO) รำยงำนวำ่ ผูต้กเป็นเหยือ่ของกำรคำ้แรงงำนทำส แรงงำนบงัคบัทัว่โลกมีสูงถึง 21 ลำ้นคน  ขณะท่ี 
สินคำ้ส่งออกส ำคญัของประเทศไทย คือ ปลำ กุ้ง เคร่ืองนุ่งห่ม และน ้ ำตำล ได้ถูกระบุเป็นสินคำ้ท่ีผลิตโดย
แรงงำนเด็กและแรงงำนบงัคบัใน DOL List มำตั้งแต่ปี 25521 และแมว้ำ่กลุ่มผูผ้ลิตสินคำ้ประมงไทยจะเขำ้ร่วม
โครงกำรแนวปฏิบัติด้ำนแรงงำนท่ีดี (Good Labor Practice) ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีจัดท ำข้ึนโดยควำมร่วมมือ
ระหวำ่ง ILO หน่วยงำนภำครัฐของไทยและภำคธุรกิจ ท่ีด ำเนินกำรระหวำ่งเดือนธนัวำคม 2553 ถึงเดือนธนัวำคม 
2557  โดยมีกระทรวงแรงงำนของสหรัฐฯ ให้เงินสนับสนุนในกำรด ำเนินกำรสูงถึงประมำณ 9 ล้ำนเหรียญ

                                                 
1 US Department of List of Goods Produced by Child and Forced Labor 



สหรัฐฯ หรือประมำณ  270 ลำ้นบำทก็ตำม ทวำ่ในปี 2557 ท่ีผำ่นมำประเทศไทยก็ยงัคงถูกข้ึนบญัชีด ำใน DOL 
List2  

 ผลกระทบของการถูกระบุว่าเป็นสินค้าทีผ่ลติโดยแรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือแรงงานบังคับ 
กำรท่ีมีสินคำ้อำหำรทะเลแช่แข็งของไทยถูกกล่ำวหำโดยส่ือต่ำงชำติวำ่ถูกผลิตข้ึนจำกแรงงำนทำส ถูก

จดัอนัดบัใน Tier 3 ของ TIP Report หรือ ถูกจดัอยู่ใน DOL List นอกจำกจะส่งผลให้ภำพลกัษณ์ของประเทศ
ไทยและสินคำ้ไทยเส่ือมเสียอย่ำงรุนแรงในสำยตำชำวโลกแล้ว ยงัอำจก่อผลกระทบในทำงกำรคำ้ระหว่ำง
ประเทศ กล่ำวคือ สถำนกำรณ์กำรคำ้มนุษยท่ี์เกิดในห่วงโซ่อุปทำนของภำคธุรกิจเป็นอุปสรรคส ำคญัต่อกำรเขำ้
ร่วมเจรจำกำรคำ้เสรีกบันำนำอำรยประเทศ   โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง  ประเทศในสหภำพยุโรปท่ีมุ่งเน้นกำรปกป้อง
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนเป็นอยำ่งมำก และในปี 2555 ส ำนกังำนขำ้หลวงใหญ่แห่งสหประชำชำติไดอ้อกมำตรกำร
สำมเสำหลักในกำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชน (UN Three-pillar Framework) คือ (1) ให้รัฐมีหน้ำท่ีต้อง
ด ำเนินกำรป้องกนักำรละเมิดสิทธิมนุษยชน (2)  ผูป้ระกอบธุรกิจจะตอ้งด ำเนินธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อสังคม 
และ(3) จะตอ้งก ำหนดมำตรกำรเยยีวยำเหยือ่ของกำรใชแ้รงงำนทำสท่ีพบในภำคธุรกิจใหม้ำกยิง่ข้ึน  

 จำกแนวควำมคิดท่ีว่ำ ภำคเอกชนสำมำรถใช้อ ำนำจทำงเศรษฐกิจของตนท ำกำรก ำกบัดูแลกนัและกนั 
โดยผูมี้อ  ำนำจทำงเศรษฐกิจเหนือกว่ำในห่วงโซ่อุปทำนสำมำรถบงัคบัให้ธุรกิจต่อเน่ืองปฏิเสธกำรใชแ้รงงำน
ทำสได ้ และหำกมีกำรตั้งระบบตรวจสอบโดยภำครัฐ เฝ้ำระวงัโดยองคก์รประชำสังคมยอ่มจะท ำให้ปัญหำกำร
ใชแ้รงงำนทำสในห่วงโซ่อุปทำนของอุตสำหกรรมนั้นๆ ถูกแกไ้ขไปได ้ปัจจุบนัจึงไดมี้ควำมพยำยำมก ำหนดใช้
มำตรกำรทำงกำรคำ้บงัคบัให้ภำครัฐและภำคเอกชนปฏิบติัหน้ำท่ีในกำรป้องปรำมปัญหำแรงงำนบงัคบัและ
กำรคำ้มนุษยทุ์กรูปแบบ อำทิ  ผูป้ระกอบธุรกิจในสหภำพยุโรปถูกก ำหนดให้ด ำเนินธุรกิจโดยค ำนึงถึงสิทธิ
มนุษยชนและส่ิงแวดล้อม และด้วยผลของกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีเป็นธรรม มำตรกำรใดท่ี
ผูป้ระกอบกำรในสหภำพยุโรปต้องด ำเนินกำร ผูส่้งสินค้ำเข้ำไปขำยในสหภำพยุโรปก็ต้องด ำเนินกำรเฉก
เช่นเดียวกนั หำกไม่ด ำเนินกำรก็ถือวำ่เป็นกำรคำ้ท่ีไม่เป็นธรรมท่ีสำมำรถห้ำมมิให้มีกำรน ำเขำ้สินคำ้นั้นๆ เขำ้สู่
สหภำพยุโรป3  ในสหภำพยุโรป ผูป้ระกอบกำรผลิตสินคำ้ประมงตอ้งด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนแรงงำนสำกล
และมำตรฐำนกำรท ำกำรประมงท่ีย ัง่ยืน (IUU) หรือ Compliance Program  -- แล้วผู้ประกอบการไทยได้เตรียม
ด าเนินการให้ได้มาตรฐานเดียวกันแล้วหรือยงั? 

 
 
 

                                                 
2 โปรดดู http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/  
3 โปรดดู http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/summary.do?id=1342330&t=e&l=en 
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ดว้ยเหตุน้ี กำรท่ีประเทศไทยยงัไม่อำจแกปั้ญหำเร่ืองกำรคำ้มนุษยใ์ห้เป็นท่ีประจกัษใ์นสำยตำชำวโลก 
มิไดมี้กำรจดักำรในกำรป้องกนักำรใช้แรงงำนทำสในห่วงโซ่อุปทำน หรือมิไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรฐำน IUU  
ย่อมท ำให้สินคำ้ทูน่ำกระป๋องของไทยท่ีเพิ่งจะถูกยกเลิก GSP ตกอยู่ในภำวะล ำบำก เน่ืองจำก ประเทศไทย
ส่งออกทูน่ำกระป๋องไป EU ประมำณร้อยละ 48 ของกำรผลิตทูน่ำทัว่โลก หำกถูกห้ำมน ำเขำ้ EU --แล้วเราจะ
ส่งไปขายท่ีไหน? 

ในขณะท่ีทำงสหรัฐฯ ก็มีควำมพยำยำมออกกฎหมำยก ำหนดมำตรกำรกีดกนัทำงกำรค้ำท่ีชอบด้วย
กฎหมำยในลกัษณะเดียวกนั ร่ำงกฎหมำย H.R. 5247 หำกมีผลบงัคบัใช ้บรรดำสินคำ้ท่ีผลิตโดยแรงงำนบงัคบั
ในทุกรูปแบบจะถูกห้ำมน ำเขำ้สหรัฐฯ ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรท่ี DOL List ระบุว่ำ สินคำ้ประมง เคร่ืองนุ่งห่มและ
น ้ ำตำลของไทย ต่ำงก็เป็นสินคำ้ท่ีผลิตจำกแรงงำนเด็กหรือแรงงำนบงัคบัย่อมท ำให้สินคำ้ดงักล่ำวย่อมเป็นเป้ำ
ของกำรบงัคบัใช้มำตรกำรน้ี แลว้ก็กลบัไปสู่ค ำถำมเดิม -- เราจะส่งไปขายท่ีไหน? หำกจะหวงัส่งออกไปขำย
ตลำดอำเซียน ในแถบน้ีก็ผลิตสินคำ้ชนิดใกลเ้คียงกนัและยงัเป็นคู่แข่งทำงกำรคำ้กนัอีกดว้ย ดงันั้น แทนท่ีจะหนี
ปัญหำเรำควรจะกลบัไปแกปั้ญหำใหต้รงจุดท่ีตน้เหตุ 
 เราจะหลกีเลีย่งมาตรการกดีกนัทางการค้าเหล่านีไ้ด้อย่างไร? 

ปัญหำแรงงำนบงัคบัเกิดข้ึนทัว่โลกไม่เพียงแต่ประเทศไทยเท่ำนั้น ตวัอย่ำงท่ีใกล้เคียงท่ีสุดท่ีสินคำ้
ประมงไทยสำมำรถปรับใช้ไดเ้ป็นอย่ำงดี คือ อุตสำหกรรมกำรผลิตช็อคโกแลตท่ีถูกกล่ำวหำโดนส ำนักข่ำว 
BBC ในปี 2001 วำ่มีกำรใชแ้รงงำนเด็กและแรงงำนทำสในกำรปลูกและเก็บเก่ียวผลโกโกซ่ึ้งถือวำ่เป็นห่วงโซ่
อุปทำนกำรผลิตช็อคโกแลต น ำไปสู่ควำมร่วมมือหลำยภำคส่วนในกำรแกไ้ขปัญหำในระดบัวำระแห่งชำติของ
ประเทศกำนำและโกตดิววัร์ รวมทั้ งควำมร่วมมือในระดับนำนำชำติ คือ International Cocoa Initiative ใน
ระหวำ่งด ำเนินโครงกำรเม่ือปี 2003 อนัดบัใน TIP Report ของกำนำถูกปรับข้ึนเป็น Tier 1 และไม่เคยตกไปอยู่
ใน Tier 3 อีกเลย – ในเม่ือประเทศในแอฟริกาตะวนัตก เช่น ประเทศกานาท าได้ ท าไมประเทศไทยจะท าไม่ได้? 
นอกจำกน้ี ในภำคกำรผลิตอ่ืนๆ อำทิ กำรแกไ้ขปัญหำแรงงำนบงัคบัในกำรเก็บเก่ียวฝ้ำยในอุสเบกิสถำน ก็ไดมี้
ควำมพยำยำมแกไ้ขโดยจดัท ำ Cotton Initiative หรือแมก้ระทัง่กำรใชแ้รงงำนบงัคบัในกำรผลิตและเก็บเก่ียวไร่
กำแฟและไดมี้กำรแกไ้ขปัญหำในระดบันำนำชำติโดยกำรจดัท ำ Fair Trade International คงถึงเวลำท่ีประเทศ
ไทยตอ้งจดัท ำ Thai Fishing Initiative อยำ่งจริงจงัใหไ้ดรั้บกำรยอมรับจำกนำนำชำติเสียที 

จะเห็นไดว้ำ่ ปัญหำทั้งหมดเป็นส่ิงส ำคญัท่ีตอ้งไดรั้บกำรแกไ้ขท่ีตรงประเด็นและเร่งด่วน เศรษฐกิจของ
ประเทศ และรำยไดม้หำศำลจำกกำรส่งออกสินคำ้ข้ึนอยูก่บัควำมสมบูรณ์ของระบบตรวจสอบ ป้องกนั และเฝ้ำ
ระวงักำรคำ้มนุษยใ์นทุกรูปแบบในห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตสินคำ้  --จึงได้ค าตอบแล้วว่าท าไมการแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์จึงต้องเป็น หรือควรจะต้องเป็นวาระแห่งชาติต่อไป เพรำะกำรท ำกำรคำ้ในโลกเสรีภำยใตก้รอบ
ของ WTO และ ASEAN ท่ีแมจ้ะก ำหนดห้ำมมิให้มีกำรตั้งอุปสรรคทำงกำรคำ้ในทุกรูปแบบ แต่มำตรกำรห้ำม



กำรน ำเขำ้เพรำะเหตุมิได้ด ำเนินกำรอนัเป็นกำรป้องกันกำรค้ำมนุษย์ในห่วงโซ่อุปทำนกำรผลิตสินค้ำ เป็น
มำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ท่ีชอบด้วยกฎหมำย อนัไดรั้บสนบัสนุนอย่ำงมำกจำก NGOs และองค์กรผูบ้ริโภค
ประเทศไทยจึงควรต้องตระหนักให้มากถึงมาตรการทางด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจก่อให้เกิดอุปสรรคส าคัญทาง
การค้า 


