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คณะกรรมาธิการสหภาพยโุรปวา่ดว้ยการประมง กิจการในทะเลและสิEงแวดลอ้ม  

คณะกรรมาธิการยโุรป  

1049 Brussels Belgium 

เรียน ท่านกรรมาธิการ Vella: 

 ต่อกรณีทีEคณะกรรมาธิการยโุรปประเมินวา่ 

ประเทศไทยไดใ้ชม้าตรการอยา่งเพียงพอในการปราบปรามระดบัสากลต่อการประมงทีEผดิกฎหมาย ขาดการ รายงาน 

และไร้การควบคุม (illegal, unregulated and unreported fishing - IUU) หรือไม่ 

เราจึงเขียนจดหมายถึงท่านเพืEอกระตุน้คณะกรรมาธิการฯ ใหย้งัคงกดดนัประเทศไทย เพืEอใหมี้การปฏิรูปในเชิงบวกต่อไป 

ดงัทีEไดท้าํกบัอุตสาหกรรมประมงในช่วงทีEผา่นมา 

ทัYงนีY เพืEอประกนัวา่เป็นมาตรการทีEจะนาํมาใชใ้นระยะยาวและสามารถแกปั้ญหาเชิงโครงสร้างทีEเอืYออาํนวยใหเ้กิดทัYงการปร

ะมงทีEผดิกฎหมายฯ และการปฏิบติัมิชอบดา้นสิทธิมนุษยชน 

หน่วยงานทีEมีรายชืEอดา้นล่างเป็นส่วนหนึEงของพนัธมิตรของหน่วยงานดา้นสิทธิมนุษยชน แรงงานและสิEงแวดลอ้ม 

ซึE งไดติ้ดตามอยา่งใกลชิ้ดต่อสภาพปัญหาดา้นสิทธิมนุษยชนและแรงงานของชาวประมงในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไ

ทย เรากระตุน้สหภาพยโุรปใหข้ยายเวลาการใหใ้บเหลืองกบัประเทศไทยออกไปอีกอยา่งนอ้ยหกเดือน 

ทัYงนีY เพืEอประกนัวา่ประเทศไทยจะดาํเนินการตามแผนปฏิบติังานในกรอบเวลา 

และจะดาํเนินการมากกวา่เพียงการปฏิรูปกฎหมาย 

โดยเนน้การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเป็นผลเพืEอประกนัใหเ้กิดความสมัฤทธิ_ ผลทีEสาํคญัและตรวจวดัได ้

และนาํไปสู่ผลผลิตจากอุตสาหกรรมประมงทีEชอบดว้ยกฎหมาย ย ัEงยนื และสอดคลอ้งกบัหลกัจริยธรรม 

รวมทัYงคุม้ครองสิทธิของคนงานทัYงปวงในอุตสาหกรรมนีY   

 การทีEสหภาพยโุรปใหใ้บเหลืองกบัไทย ส่งผลใหเ้กิดการปฏิรูปกฎหมายทีEสาํคญั 

และมีการเปลีEยนแปลงในขัYนตอนปฏิบติัทีEรัฐบาลไทยนาํมาใช ้เพืEอตรวจสอบและหาทางบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล 

และควบคุมการดาํเนินงานดา้นประมง แต่ไม่เป็นทีEชดัเจนวา่การบงัคบัใชต้ามระเบียบใหม่เหล่านีYจะเป็นผลต่อไปหรือไม่ 

หากสหภาพยโุรปยติุการกดดนัโดยทนัที ดูเหมือนประเทศไทยจะมีชืEอเสียงในเชิงการจดัทาํเอกสารและแผนงาน 

ซึE งจะดว้ยเหตุผลใดกแ็ลว้ แต่กลบัมีผลในเชิงปฏิบติันอ้ย และไม่สามารถแกปั้ญหาตามทีEวางไวใ้นวตัถุประสงคไ์ด ้นบัแต่ปี 

2506 ซึE งเริEมมีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัทีEหนึEง ประเทศไทยยอมรับถึงปัญหาการลดลงของสตัวน์ํY า 

ซึE งถือเป็นปัญหาสาํคญัทีEตอ้งแกไ้ขดว้ยแผนปฏิบติัการอยา่งเป็นองคร์วม 

เพืEอควบคุมการทาํประมงจนเกินขีดความสามารถของธรรมชาติ แต่เพิEงจะเริEมมีการปฏิบติัเช่นนีY เมืEอปี 2558 นีEเอง 

ในทาํนองเดียวกนั ประเทศไทยมีแผนปฏิบติัการระดบัชาติเพืEอแกปั้ญหาการคา้มนุษยอ์ยา่งนอ้ยตัYงแต่ปี 2547 

แต่ปัญหาการใชแ้รงงานจากการคา้มนุษยใ์นเรือประมงยงัดาํเนินต่อไป 



 

 

เราจึงเรียกร้องและกระตุน้อยา่งจริงจงัใหค้ณะกรรมาธิการฯ 

ใหค้วามใส่ใจอยา่งจริงจงัต่อผลลพัธ์ทีEพิสูจนไ์ดใ้นการควบคุมการทาํประมงทีEผดิกฎหมาย 

และทีEสาํคญัคือการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์แรงงานขดัหนีY  

และแรงงานบงัคบัทีEเกิดขึYนอยา่งแพร่หลายทัEวอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ก่อนจะวนิิจฉยัวา่ประเทศไทยดาํเนินการโดยมีสมัฤทธิ_ ผลอยา่งเพียงพอหรือไม่ 

 เรายนิดีกบัถอ้ยแถลงของสหภาพยโุรปทีEกระตุน้ใหรั้ฐบาลไทยแกปั้ญหาสิทธิมนุษยชน 

รวมทัYงการประมงทีEผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในช่วงทีEสาํนกัข่าว Associated Press 

รายงานข่าวล่าสุดเกีEยวกบัการใชแ้รงงานบงัคบัต่อแรงงานขา้มชาติในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 

ความเชืEอมโยงระหวา่งการประมงทีEผดิกฎหมายกบัแรงงานบงัคบัเริEมปรากฏชดัเจนมากขึYน 

ในขณะทีEปริมาณสตัวน์ํY ามีจาํนวนนอ้ยลงเนืEองจากการทาํประมงมากเกินไป 

เรือประมงจึงตอ้งเดินทางออกห่างจากชายฝัEงเขา้สู่ทะเลใหญ่ ทาํใหเ้กิดตน้ทุนสูงขึYน เพืEอใหกิ้จการยงัมีผลกาํไร 

จึงมีการบงัคบัใหแ้รงงานในทะเลตอ้งทาํงานยาวนานขึYน และทาํประมงในพืYนทีEห่างไกลโดยแทบไม่ไดก้ลบัเขา้สู่ชายฝัEง 

เพิEมความเสีEยงต่อต่อการแสวงประโยชนแ์ละการปฏิบติัอยา่งมิชอบ รวมทัYงแรงงานบงัคบั 

จึงควรมีการกดดนัประเทศไทยใหส้อบสวนและดาํนินคดีต่อเจา้ของเรือและไตก๋้งเรือทีEขาดจริยธรรมเหล่านีY  

และจงใจละเมิดกฎหมายโดยใชแ้นวทางการประกอบอาชีพทีEไม่มีความย ัEงยนืแต่ดูเหมือนจะใหผ้ลกาํไรกบัพวกเขา 

มีหลกัฐานทีEชีY ใหเ้ห็นและเป็นทีEยอมรับของรัฐบาลไทยวา่ เรือประมงของไทยไดด้าํเนินการจนเกินศกัยภาพของธรรมชาติ 

ส่งผลใหจ้าํนวนสตัวน์ํY าในทอ้งทะเลของไทยร่อยหรอลงอยา่งมาก เป็นผลมาจากการทาํประมงจนมากเกินไป 

และเป็นเหตุใหจ้าํนวนสตัวน์ํY าทีEจบัไดต่้อเรือนอ้ยลงอยา่งต่อเนืEองในช่วงทีEผา่นมา 

และเป็นเหตุใหเ้รือประมงจะแทบทาํกาํไรไม่ไดห้ากไม่หนัไปใชแ้รงงานราคาถูกทีEเสีEยงภยั  

 ในช่วงปลายปี 2558 ประเทศไทยไดอ้อกพระราชกาํหนดการประมงฉบบัใหม่ และนาํมาตรการตรวจสอบ 

ควบคุม และติดตามมาใช ้ซึE งหากมีการบงัคบัใชอ้ยา่งเหมาะสมและเตม็ทีE 

จะช่วยใหส้ามารถควบคุมปัญหาการคา้มนุษยที์Eแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

การเพิEมการตรวจดา้นแรงงานในทะเลโดยการประสานงานกบักองทพัไทย 

เป็นองคป์ระกอบสาํคญัอยา่งหนึEงของความพยายามบงัคบัใชก้ฎหมาย 

แต่เรายงัคงไม่ไดเ้ห็นวา่โครงสร้างการปฏิบติัในปัจจุบนั จะส่งผลใหเ้กิดการปรับปรุงมากกวา่ระบบเดิมอยา่งไร 

ซึE งในระบบเดิมนัYนไม่มีล่ามทีEช่วยสืEอสารกบัแรงงานขา้มชาติ 

และในบางกรณียงัไม่เปิดโอกาสใหแ้รงงานประมงสามารถใหข้อ้มูลกบัเจา้หนา้ทีEโดยตรง 

โดยไม่อยูภ่ายใตส้ายตาของไตก๋้งและเจา้หนา้ทีEคนอืEน ๆ บนเรือ ซึE งเป็นบุคคลเหล่านัYนอาจดาํเนินการตอบโตพ้วกเขาได ้

แมจ้ะมีแผนการอยา่งละเอียดเหล่านีY  

แต่วธีิการคดักรองและจาํแนกลูกเรือทีEตอ้งการความช่วยเหลือยงัคงมีความบกพร่องอยา่งมาก  

 แมจ้ะอา้งวา่ดาํเนินการแกปั้ญหาการคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงั 

แต่ทีEผา่นมารัฐบาลไทยแทบไม่ไดด้าํเนินการเพืEอเอาผดิกบัเจา้หนา้ทีE ซึE งมีส่วนเกีEยวขอ้งกบัการคา้มนุษยเ์ลย 

และแทบไม่ไดด้าํเนินการเพืEอฟ้องคดีสาํคญั ไม่ดาํเนินการใหมี้การลงโทษจนสาํเร็จและใหมี้การลงโทษอยา่งเหมาะสม 



 

 

พล.ต.ต.ปวณี พงศสิ์รินทร์ 

หวัหนา้คณะพนกังานสอบสวนคดีทีEเจา้หนา้ทีEของรัฐมีส่วนเกีEยวขอ้งกบัการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญาทีEเดินทางมาทางเรือ 

และมีการลกัลอบนาํเขา้มาอาศยัอยูต่ามทีEพกัพิงชัEวคราวพรมแดนไทยและมาเลเซีย จาํเป็นตอ้งหลบหนีลีYภยัไปออสเตรเลีย 

หลงัถูกขู่ฆ่า และกาํลงัจะถูกยา้ยไปทีEจงัหวดัยะลา 

ซึE งเป็นพืYนทีEทีEเขาอา้งวา่อาจทาํใหเ้ขาตกเป็นเป้าการทาํร้ายของเครือข่ายการคา้มนุษย ์1 

 ทีEผา่นมามีการฟ้องหมิEนประมาทเพืEอข่มขู่ผูที้Eออกมาใหข้อ้มูลเกีEยวกบัปัญหาการคา้มนุษย ์ในทาํนองเดียวกนั 

รัฐบาลไทยไม่ไดห้า้มปรามกองทพัเรือทีEฟ้องคดีต่อนายอลนั มอริสนั (Alan Morison) และนางสาวชุติมา สีดาเสถียร 

สองผูสื้Eอข่าวหนงัสือพิมพอ์อนไลนภู์เกต็หวาน ซึE งเขียนรายงานการคา้มนุษยช์าวโรฮิงญา 

อนัเป็นเหตุใหถู้กกองทพัเรือฟ้องหมิEนประมาทและหาวา่ละเมิดพระราชบญัญติัการกระทาํผดิทางคอมพวิเตอร์ 

เพียงเพราะนกัข่าวทัYงสองท่านไดน้าํขอ้ความส่วนหนึEงของบทความของสาํนกัข่าวรอยเตอร์มาลง 

ซึE งกล่าวหาวา่เจา้หนา้ทีEกองกาํลงัทางเรือมีส่วนเกีEยวขอ้งกบัการคา้มนุษย ์สุดทา้ยศาลไดส้ัEงยกฟ้องคดีนีY  

แมว้า่พนกังานอยัการจะสามารถขอขยายระยะเวลาการอุทธรณ์คดีออกไป โดยไม่มีการแจง้ใหจ้าํเลยไดท้ราบ 

พนกังานอยัการยงัร่วมมือกบับริษทัของไทยในการฟ้องคดีต่อนายอานดีY  ฮอลล ์(Andy Hall) 

ผูพ้ทิกัษสิ์ทธิมนุษยชนของแรงงานขา้มชาติ 

ในขอ้หาหมิEนประมาทและละเมิดพระราชบญัญติัการกระทาํผดิทางคอมพวิเตอร์ 

เนืEองจากการจดัทาํรายงานขอ้มูลการปฏิบติัมิชอบดา้นแรงงานในโรงงานสบัปะรดและปลาทูน่าเพืEอเสนอกบั Finnwatch 

ทีEเป็นองคก์รพฒันาเอกชน 

พยานในคดีคา้มนุษยที์EเกีEยวขอ้งกบัเจา้หนา้ทีEของรัฐจาํนวนมากยงัถูกข่มขู่และคุกคามโดยไม่มีการดาํเนินการใด ๆ 

อยา่งจริงจงักบัผูก้ระทาํผดิเหล่านัYน2  

 นอกจากนีY  

ทีEผา่นมายงัแทบไม่มีการเปลีEยนแปลงโครงสร้างดา้นกฎหมายทีEกาํกบัดูแลสิทธิของแรงงานขา้มชาติเลย 

แมเ้ป็นปัญหาทีEตอ้งแกไ้ขเพืEอใหเ้กิดการแกปั้ญหาการคา้มนุษยอ์ยา่งจริงจงัและย ัEงยนื 

ความพยายามของประเทศไทยในปัจจุบนัเพืEอใหมี้การขึYนทะเบียนแรงงานขา้มชาติ 

ในลกัษณะเดียวกบัการจดทะเบียนแรงงานขา้มชาติทีEผา่นมา โดยทางการจะออกเอกสารอนุญาตใหท้าํงานชัEวคราว 

แต่ยงัคงเป็นมาตรการทีEไม่สามารถแกปั้ญหาการขึYนทะเบียนแรงงานทีEซบัซอ้นและมีค่าใชจ่้ายสูง 

อนัเป็นเหตุใหแ้รงงานยงัตกเป็นเหยืEอของการปฏิบติัมิชอบและการแสวงประโยชนข์องนายหนา้ต่อไป 

ทัYงยงัมีกฎหมายหา้มแรงงานขา้มชาติในการจดัตัYงและเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน 

โดยแรงงานประมงไม่มีกลไกทีEสามารถเขา้ถึงสิทธินีYไดใ้นทอ้งทะเล เพืEอแกไ้ขขอ้บกพร่องเหล่านีY  

                                                
1 Holmes, Oliver, “ประเทศไทยเตรียมฟ้องคดีหมิEนประมาทต่อพนกังานสอบสวนคดีคา้มนุษย”์ “Thailand considers 

defamation case against human trafficking investigator,” The Guardian Newspaper, 11 ธนัวาคม 2558, 

http://www.theguardian.com/world/2015/dec/11/thailand-considers-defamation-case-against- human-trafficking-

investigator, เขา้ถึงเมืEอ 1/13/2559 
2 Fortify Rights, “ประเทศไทยยงัมีการคุกคามในคดีคา้มนุษยต่์อไป” “Thailand Threats Continue in Human Trafficking 

Case,” 24 ธนัวาคม 2558 http://www.fortifyrights.org/publication-20151224.html, เขา้ถึงเมืEอ 1/13/2558 
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วา่ดว้ยเสรีภาพในการสมาคมและการรับรองสิทธิในการรวมตวั ฉบบัทีE 98 

วา่ดว้ยสิทธิในการรวมตวัและการร่วมเจรจาต่อรอง และฉบบัทีE 188 วา่ดว้ยสิทธิในการทาํงานภาคการประมง  

 สหภาพยโุรปไม่สามารถมัEนใจไดว้า่มีการแกปั้ญหาการกระทาํทีEผดิกฎหมายในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไดอ้ยา่งเ

พียงพอ รวมทัYงการใชแ้รงงานบงัคบัและการคา้มนุษย ์

จนกวา่รัฐบาลไทยจะแสดงใหเ้ห็นวา่มีการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งต่อเนืEองและส่งผลอยา่งจริงจงั 

ประเทศไทยยงัตอ้งพิสูจนใ์หเ้ห็นเจตจาํนงทางการเมืองและศกัยภาพในการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

เพืEอใหเ้กิดการสอบสวนและเปิดโปงการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงในอุตสาหกรรมอาหารทะเล 

ใหมี้การฟ้องร้องดาํเนินคดีกบัผูก้ระทาํผดิ 

ประกนัใหมี้การคุม้ครองผูพ้ิทกัษสิ์ทธิมนุษยชนและผูสื้Eอข่าวจากการคุกคามโดยใชก้ระบวนการทางศาลและอืEน ๆ 

ตอ้งมีการป้องกนัไม่ใหแ้รงงานขา้มชาติถูกปฏิบติัมิชอบต่อไป 

ทัYงนีY โดยการรับรองสิทธิของพวกเขาทีEจะมีเสรีภาพในการสมาคมและปรับปรุงระบบทีEกาํกบัดูแลการเขา้สู่ตลาดแรงงาน 

การสนบัสนุนสถานภาพการทาํงานตามกฎหมาย และการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรม   

 เราขอเรียกร้องใหท่้านกดดนัต่อไปเพืEอใหเ้กิดการเปลีEยนแปลงอยา่งจริงจงั 

ทัYงนีY โดยการขยายระยะเวลาการใหใ้บเหลืองกบัประเทศไทย หากอีกหกเดือนขา้งหนา้ 

ประเทศไทยยงัคงไม่สามารถพิสูจนใ์หเ้ห็นถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายทีEดีขึYนเพืEอคุม้ครองสิทธิมนุษยชนในอุตสาหกรรมอาหา

รทะเล ทางคณะกรรมาธิการฯ กค็วรพิจารณาออกใบแดงให ้และดาํเนินการอยา่งเหมาะสมในขัYนต่อไป 

จนกวา่ประเทศไทยจะสามารถพิสูจนผ์ลลพัธ์จากการดาํเนินงานเพืEอจดัการกบัผูค้า้มนุษยแ์ละผูส้นบัสนุนไดอ้ยา่งจริงจงั  

บุคคลเหล่านีYไดบ้งัคบัผูช้ายและเดก็ผูช้ายจากพม่า กมัพชูา ไทย 

และลาวใหต้กเป็นเหยืEอการคา้มนุษยใ์นอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย 

และตอ้งทนทุกขท์รมานกบัสภาพชีวติทีEยากลาํบาก 

 เราขอขอบคุณกบัความใส่ใจของท่าน และหากท่านมีคาํตอบใด ๆ กรุณาส่งไปทีE Abby McGill หน่วยงาน 

International Labor Rights Forum, abby@ilrf.org, +1 (202) 347-4100, ext. 113. 
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