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นับตั้งแต่สำนักข่ำวรอยเตอร์ และ The Guardian ได้เผยแพร่ ภำพข่ำวและสำรคดี เกี่ยวกับกำรใช้แรงงำน
ทำสในเรื อประมงไทย ประกอบกับกำรที่ประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริ กำ ขึ้นบัญชี ดำให้เป็ นประเทศที่มีปัญหำ
กำรค้ำมนุ ษย์ในระดับรุ นแรงสู งสุ ด หลำยคนคงมีขอ้ สงสัยว่ำ ทำไมรัฐบำลจึงให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำร
แก้ไขปั ญหำกำรค้ำมนุ ษย์จนถึงขนำดกำหนดให้เป็ นนโยบำยแห่ งชำติที่ทุกภำคส่ วนต้องเข้ำมำมีบทบำทในกำร
แก้ไขปั ญหำ ทาไมเราต้ องสนใจการจัดอันดับใน TIP Report ของกระทรวงการต่ างประเทศสหรัฐฯ ?
ปัญหำกำรค้ำมนุษย์เป็ นปัญหำของมวลมนุษยชำติที่นำนำประเทศให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษ แต่เดิมปั ญหำ
ใหญ่ของกำรค้ำมนุ ษย์คือกำรล่ อลวงเด็กและสตรี จะเห็ นได้ว่ำพระรำชบัญญัติ ป้องกันและปรำบปรำมกำรค้ำ
มนุ ษ ย์ พ.ศ. 2551 นั้น มี ร ำกฐำนมำจำกพัน ธกรณี ต ำมอนุ สั ญ ญำสหประชำชำติ ว่ำ ด้ว ยกำรต่ อ ต้ำ นองค์ ก ร
อำชญำกรรมข้ำ มชำติ (UN Convention against Transnational Organized Crime) และพิ ธี ส ำรเพื่ อกำรป้ องกัน
ปรำบปรำมและลงโทษกำรกระท ำที่ เป็ นกำรค้ำ มนุ ษ ย์โดยเฉพำะที่ ก ระท ำต่ อสตรี และเด็ ก (the Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) ที่ เน้นกำรป้ องกันและ
ปรำบปรำมองค์กรอำชญำกรรมระหว่ำงประเทศที่กระทำกำรค้ำประเวณี เด็กและสตรี เป็ นสำคัญ แต่เดิมควำมผิด
ฐำนกำรค้ำมนุ ษย์เกิ ดขึ้นเฉพำะในธุ รกิ จผิดกฎหมำย ได้แก่ กำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรค้ำประเวณี กำรผลิต
หรื อเผยแพร่ วตั ถุหรื อสื่ อลำมก กำรแสวงหำประโยชน์ทำงเพศในรู ปแบบอื่น กำรเอำคนลงเป็ นทำส กำรนำคนมำ
ขอทำน กำรบังคับตัดอวัยวะเพื่อกำรค้ำหรื อกำรอื่นใดที่คล้ำยคลึงกันอันเป็ นกำรขูดรี ดบุคคล เป็ นต้น
แต่ในปั จจุบนั พบว่ำ กำรกระทำผิดฐำนค้ำมนุ ษย์กลับมีสูงมำกขึ้นในภำคธุ รกิจที่มำจำกกำรใช้แรงงำน
บังคับในกำรผลิตสิ นค้ำและให้บริ กำรที่ชอบด้วยกฎหมำย จะเห็นได้จำกในปี 2557 องค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ (ILO) รำยงำนว่ำ ผูต้ กเป็ นเหยือ่ ของกำรค้ำแรงงำนทำส แรงงำนบังคับทัว่ โลกมีสูงถึง 21 ล้ำนคน ขณะที่
สิ นค้ำส่ งออกสำคัญของประเทศไทย คื อ ปลำ กุ้ง เครื่ องนุ่ งห่ ม และน้ ำตำล ได้ถูกระบุเป็ นสิ นค้ำที่ผลิ ตโดย
แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับใน DOL List มำตั้งแต่ปี 25521 และแม้วำ่ กลุ่มผูผ้ ลิตสิ นค้ำประมงไทยจะเข้ำร่ วม
โครงกำรแนวปฏิ บ ัติ ด้ำ นแรงงำนที่ ดี (Good Labor Practice) ซึ่ งเป็ นโครงกำรที่ จ ัด ท ำขึ้ น โดยควำมร่ ว มมื อ
ระหว่ำง ILO หน่วยงำนภำครัฐของไทยและภำคธุ รกิจ ที่ดำเนินกำรระหว่ำงเดือนธันวำคม 2553 ถึงเดือนธันวำคม
2557 โดยมีกระทรวงแรงงำนของสหรัฐฯ ให้เงิ นสนับสนุ นในกำรดำเนิ นกำรสู งถึ งประมำณ 9 ล้ำนเหรี ย ญ
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สหรัฐฯ หรื อประมำณ 270 ล้ำนบำทก็ตำม ทว่ำในปี 2557 ที่ผำ่ นมำประเทศไทยก็ยงั คงถูกขึ้นบัญชี ดำใน DOL
List2
ผลกระทบของการถูกระบุว่าเป็ นสิ นค้ าทีผ่ ลิตโดยแรงงานเด็ก แรงงานทาส หรือแรงงานบังคับ
กำรที่มีสินค้ำอำหำรทะเลแช่แข็งของไทยถูกกล่ำวหำโดยสื่ อต่ำงชำติวำ่ ถูกผลิ ตขึ้นจำกแรงงำนทำส ถูก
จัดอันดับใน Tier 3 ของ TIP Report หรื อ ถูกจัดอยู่ใน DOL List นอกจำกจะส่ งผลให้ภำพลักษณ์ ของประเทศ
ไทยและสิ นค้ำไทยเสื่ อมเสี ยอย่ำงรุ นแรงในสำยตำชำวโลกแล้ว ยังอำจก่ อผลกระทบในทำงกำรค้ำ ระหว่ำ ง
ประเทศ กล่ำวคือ สถำนกำรณ์กำรค้ำมนุ ษย์ที่เกิดในห่ วงโซ่ อุปทำนของภำคธุ รกิจเป็ นอุปสรรคสำคัญต่อกำรเข้ำ
ร่ วมเจรจำกำรค้ำเสรี กบั นำนำอำรยประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ประเทศในสหภำพยุโรปที่มุ่งเน้นกำรปกป้ อง
คุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นอย่ำงมำก และในปี 2555 สำนักงำนข้ำหลวงใหญ่แห่งสหประชำชำติได้ออกมำตรกำร
สำมเสำหลัก ในกำรแก้ไ ขปั ญ หำสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (UN Three-pillar Framework) คื อ (1) ให้ รั ฐ มี ห น้ำ ที่ ต้อ ง
ดำเนิ นกำรป้ องกันกำรละเมิดสิ ทธิ มนุ ษยชน (2) ผูป้ ระกอบธุ รกิ จจะต้องดำเนิ นธุ รกิ จโดยรับผิดชอบต่อสังคม
และ(3) จะต้องกำหนดมำตรกำรเยียวยำเหยือ่ ของกำรใช้แรงงำนทำสที่พบในภำคธุ รกิจให้มำกยิง่ ขึ้น
จำกแนวควำมคิดที่ว่ำ ภำคเอกชนสำมำรถใช้อำนำจทำงเศรษฐกิ จของตนทำกำรกำกับดูแลกันและกัน
โดยผูม้ ีอำนำจทำงเศรษฐกิ จเหนื อกว่ำในห่ วงโซ่ อุปทำนสำมำรถบังคับให้ธุรกิ จต่อเนื่ องปฏิเสธกำรใช้แรงงำน
ทำสได้ และหำกมีกำรตั้งระบบตรวจสอบโดยภำครัฐ เฝ้ ำระวังโดยองค์กรประชำสังคมย่อมจะทำให้ปัญหำกำร
ใช้แรงงำนทำสในห่ วงโซ่ อุปทำนของอุตสำหกรรมนั้นๆ ถูกแก้ไขไปได้ ปั จจุบนั จึงได้มีควำมพยำยำมกำหนดใช้
มำตรกำรทำงกำรค้ำบังคับ ให้ภำครัฐและภำคเอกชนปฏิบตั ิหน้ำที่ ในกำรป้ องปรำมปั ญหำแรงงำนบังคับและ
กำรค้ำมนุ ษย์ทุกรู ปแบบ อำทิ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จในสหภำพยุโรปถูกกำหนดให้ดำเนิ นธุ รกิ จโดยคำนึ งถึ งสิ ทธิ
มนุ ษยชนและสิ่ งแวดล้อม และด้วยผลของกฎหมำยว่ำด้วยกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่ เป็ นธรรม มำตรกำรใดที่
ผูป้ ระกอบกำรในสหภำพยุโรปต้องดำเนิ นกำร ผูส้ ่ ง สิ นค้ำ เข้ำ ไปขำยในสหภำพยุโรปก็ ต้องดำเนิ นกำรเฉก
เช่นเดียวกัน หำกไม่ดำเนิ นกำรก็ถือว่ำเป็ นกำรค้ำที่ไม่เป็ นธรรมที่สำมำรถห้ำมมิให้มีกำรนำเข้ำสิ นค้ำนั้นๆ เข้ำสู่
สหภำพยุโรป3 ในสหภำพยุโรป ผูป้ ระกอบกำรผลิตสิ นค้ำประมงต้องดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำนแรงงำนสำกล
และมำตรฐำนกำรทำกำรประมงที่ยงั่ ยืน (IUU) หรื อ Compliance Program -- แล้ วผู้ประกอบการไทยได้ เตรี ยม
ดาเนินการให้ ได้ มาตรฐานเดียวกันแล้ วหรื อยัง?
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ด้วยเหตุน้ ี กำรที่ประเทศไทยยังไม่อำจแก้ปัญหำเรื่ องกำรค้ำมนุ ษย์ให้เป็ นที่ประจักษ์ในสำยตำชำวโลก
มิได้มีกำรจัดกำรในกำรป้ องกันกำรใช้แรงงำนทำสในห่ วงโซ่ อุปทำน หรื อมิได้ดำเนิ นกำรตำมมำตรฐำน IUU
ย่อมทำให้สินค้ำทูน่ำกระป๋ องของไทยที่ เพิ่งจะถู กยกเลิ ก GSP ตกอยู่ในภำวะลำบำก เนื่ องจำก ประเทศไทย
ส่ งออกทูน่ำกระป๋ องไป EU ประมำณร้ อยละ 48 ของกำรผลิ ตทูน่ำทัว่ โลก หำกถูกห้ำมนำเข้ำ EU --แล้ วเราจะ
ส่ งไปขายที่ไหน?
ในขณะที่ทำงสหรั ฐ ฯ ก็มีควำมพยำยำมออกกฎหมำยกำหนดมำตรกำรกี ดกันทำงกำรค้ำที่ ช อบด้วย
กฎหมำยในลักษณะเดี ยวกัน ร่ ำงกฎหมำย H.R. 5247 หำกมีผลบังคับใช้ บรรดำสิ นค้ำที่ผลิตโดยแรงงำนบังคับ
ในทุกรู ปแบบจะถูกห้ำมนำเข้ำสหรัฐฯ ยิ่งไปกว่ำนั้น กำรที่ DOL List ระบุว่ำ สิ นค้ำประมง เครื่ องนุ่ งห่ มและ
น้ ำตำลของไทย ต่ำงก็เป็ นสิ นค้ำที่ผลิตจำกแรงงำนเด็ก หรื อแรงงำนบังคับย่อมทำให้สินค้ำดังกล่ำวย่อมเป็ นเป้ ำ
ของกำรบังคับใช้มำตรกำรนี้ แล้วก็กลับไปสู่ คำถำมเดิ ม -- เราจะส่ งไปขายที่ ไหน? หำกจะหวังส่ งออกไปขำย
ตลำดอำเซียน ในแถบนี้ก็ผลิตสิ นค้ำชนิ ดใกล้เคียงกันและยังเป็ นคู่แข่งทำงกำรค้ำกันอีกด้วย ดังนั้น แทนที่จะหนี
ปั ญหำเรำควรจะกลับไปแก้ปัญหำให้ตรงจุดที่ตน้ เหตุ
เราจะหลีกเลีย่ งมาตรการกีดกันทางการค้ าเหล่านีไ้ ด้ อย่างไร?
ปั ญหำแรงงำนบังคับเกิ ดขึ้ นทัว่ โลกไม่เพียงแต่ป ระเทศไทยเท่ำนั้น ตัวอย่ำงที่ ใกล้เคี ยงที่ สุดที่ สินค้ำ
ประมงไทยสำมำรถปรั บใช้ได้เป็ นอย่ำงดี คือ อุตสำหกรรมกำรผลิ ตช็ อคโกแลตที่ถูกกล่ำวหำโดนสำนักข่ ำว
BBC ในปี 2001 ว่ำมีกำรใช้แรงงำนเด็กและแรงงำนทำสในกำรปลูกและเก็บเกี่ยวผลโกโก้ซ่ ึ งถื อว่ำเป็ นห่ วงโซ่
อุปทำนกำรผลิตช็อคโกแลต นำไปสู่ ควำมร่ วมมือหลำยภำคส่ วนในกำรแก้ไขปั ญหำในระดับวำระแห่ งชำติของ
ประเทศกำนำและโกตดิ ว วั ร์ รวมทั้ง ควำมร่ ว มมื อ ในระดับ นำนำชำติ คื อ International Cocoa Initiative ใน
ระหว่ำงดำเนิ นโครงกำรเมื่อปี 2003 อันดับใน TIP Report ของกำนำถูกปรับขึ้นเป็ น Tier 1 และไม่เคยตกไปอยู่
ใน Tier 3 อีกเลย – ในเมื่อประเทศในแอฟริ กาตะวันตก เช่ น ประเทศกานาทาได้ ทาไมประเทศไทยจะทาไม่ ได้ ?
นอกจำกนี้ ในภำคกำรผลิตอื่นๆ อำทิ กำรแก้ไขปั ญหำแรงงำนบังคับในกำรเก็บเกี่ยวฝ้ ำยในอุสเบกิสถำน ก็ได้มี
ควำมพยำยำมแก้ไขโดยจัดทำ Cotton Initiative หรื อแม้กระทัง่ กำรใช้แรงงำนบังคับในกำรผลิตและเก็บเกี่ ยวไร่
กำแฟและได้มีกำรแก้ไขปั ญหำในระดับนำนำชำติโดยกำรจัดทำ Fair Trade International คงถึงเวลำที่ประเทศ
ไทยต้องจัดทำ Thai Fishing Initiative อย่ำงจริ งจังให้ได้รับกำรยอมรับจำกนำนำชำติเสี ยที
จะเห็นได้วำ่ ปั ญหำทั้งหมดเป็ นสิ่ งสำคัญที่ตอ้ งได้รับกำรแก้ไขที่ตรงประเด็นและเร่ งด่วน เศรษฐกิจของ
ประเทศ และรำยได้มหำศำลจำกกำรส่ งออกสิ นค้ำขึ้นอยูก่ บั ควำมสมบูรณ์ของระบบตรวจสอบ ป้ องกัน และเฝ้ ำ
ระวังกำรค้ำมนุ ษย์ในทุกรู ปแบบในห่ วงโซ่ อุปทำนกำรผลิ ตสิ นค้ำ --จึงได้ คาตอบแล้ วว่ าทาไมการแก้ ไขปั ญหา
การค้ ามนุ ษย์ จึงต้ องเป็ น หรื อควรจะต้ องเป็ นวาระแห่ งชาติต่อไป เพรำะกำรทำกำรค้ำในโลกเสรี ภำยใต้กรอบ
ของ WTO และ ASEAN ที่แม้จะกำหนดห้ำมมิให้มีกำรตั้งอุปสรรคทำงกำรค้ำในทุกรู ปแบบ แต่มำตรกำรห้ำม

กำรนำเข้ำ เพรำะเหตุ มิไ ด้ดำเนิ นกำรอันเป็ นกำรป้ องกันกำรค้ำมนุ ษย์ในห่ วงโซ่ อุปทำนกำรผลิ ตสิ นค้ำ เป็ น
มำตรกำรกี ดกันทำงกำรค้ำที่ ชอบด้วยกฎหมำย อันได้รับสนับสนุ นอย่ำงมำกจำก NGOs และองค์กรผูบ้ ริ โภค
ประเทศไทยจึงควรต้ องตระหนักให้ มากถึงมาตรการทางด้ านสิ ทธิมนุษยชนที่อาจก่ อให้ เกิดอุปสรรคสาคัญทาง
การค้ า

