
สิทธิด้านสหภาพแรงงานมีความสำาคัญในการป้องกัน
การใช้แรงงานบังคับ อุตสาหกรรมท่ี มีตัวแทน
สหภาพแรงงานท่ี เข้มแข็ง มักมีอัตราการปฏิบัติมิ
ชอบด้านแรงงาน การใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงาน
บังคับ และการค้ามนุษย์ ต่ำา ประเทศไทยมีกฎหมาย
ห้ามแรงงานข้ามชาติจัดตั้งสหภาพแรงงานเป็น
ของตนเอง ส่งผลให้เกิดการปฏิบัติมิชอบและการ
แสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานอย่างเป็นระบบในภาค
อุตสาหกรรมท่ี จ้างแรงงานข้ามชาติเป็นส่วนใหญ่ 
ได้แก่ ภาคการแปรรูปอาหารทะเลและภาคการประมง 

ถึงเวลาต้องเปล่ียนแปลงแบบไพศาล วิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมทางกฎหมายและในภาคอุตสาหกรรม เพื่ อ
อธิบายให้เห็นว่าการปฏิรูปท่ี เกิดขึ้ นยังไม่เพียงพอ
 ตราบท่ีแรงงานข้ามชาติยังคงไม่มีสิทธิท่ี จะมีเสรีภาพ
ในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม หากไม่มีสิทธิ
ดังกล่าว ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
จะยังคงเกิดขึ้ นอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลของไทยต่อไป ในรายงานยังเสนอกรณีศึกษาห้า
กรณี ท่ีสะท้อนถึงความพยายามของแรงงานข้ามชาติ
ในการรวมตัวและใช้สิทธิของตนเอง โดยถึงแม้พวก
เขาต้องเผชิญปัญหาท้าทายมากมาย แต่ก็ยังสามารถ
ประสบความสำาเร็จในระดับหน่ึง  

I N T E R N AT I O N A L  L A B O R  R I G H T S  F O R U M

เหตุใดแรงงานข้ามชาติจึงต้องมีสิทธิด้านสหภาพแรงงาน เพื่อ
ป้องกันการใช้แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย 

บทสรุปรายงาน

ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแบบไพศาล

มีนาคม 2563
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การแสวงหาประโยชน์จากคนงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล เป็นผลจากความพยายามของ
อุตสาหกรรมระดับโลก ท่ี ต้องการลดต้นทุนทางธุรกิจ  
และมาจากโครงสร้างกฎหมายในประเทศ ท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงการเลือกปฏิบัติ และความเหล่ือมล้ำาด้านอำานาจ
อย่างลึกซึ้ งระหว่างแรงงานกับนายจ้าง และระหว่าง
ซัพพลายเออร์กับผู้ ซื้ อ 

ผลกำาไรของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและความ
ต้องการแรงงานราคาถูก 

การผงาดขึ้ นของประเทศไทยในฐานะผู้นำาการส่งออก
อาหารทะเลระดับโลก ส่งผลให้เกิดความต้องการ
แรงงานอย่างสูงในภาคการประมงและแปรรูปอาหาร
ทะเล ด้วยประชากรไทยท่ี สูงวัย ประกอบกับคนไทย
ท่ีหลีกเล่ียงการทำางานในอุตสาหกรรมท่ี มีสภาพการ
ทำางานท่ี เลวร้ายและมีค่าแรงต่ำา แรงงานข้ามชาติจึง
เข้ามาอุดช่องว่างความต้องการดังกล่าวมากข้ึน อัน
ประกอบด้วยแรงงานอพยพมากกว่า 200,000 คน  
จากเมียนมา กัมพูชาและลาว เพื่ อทำางานในโรงงาน
แปรรูปเชิงพาณิชย์ บนเรือประมง และในฟาร์มเพาะ
เล้ียงสัตว์น้ำา 

บริษัทในภาคประมงมักแสวงหาแรงงานราคาถูก เพื่ อ
ลดต้นทุนท่ี เพิ่ มขึ้ นเน่ืองจากการลดลงของปริมาณสัตว์
น้ำาอันเป็นผลมาจากการทำาการประมงเกินศักยภาพ ท่ี
ทำาให้เรือต้องออกไปหาปลาไกลขึ้ นและใช้เวลาอยู่ ใน
ทะเลนานขึ้ น 

รายงานข้อมูลการใช้แรงงานบังคับและการแก้
ปัญหาของรัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ 

ในปี 2557 นักข่าวสืบเจาะลึกพลิกเปิดโปงกรณี
แรงงานประมงหลายพันคนบนเรือประมงสัญชาติไทย
ตกเป็นเหยื่ อการใช้แรงงานบังคับเป็นเวลานานถึง 10 
ปี พวกเขาถูกบังคับให้ทำางานนานถึง 22 ชั่วโมงต่อกะ  
ถูกเฆ่ียนตีด้วยหางปลากระเบน ถูกตัดอวัยวะ หรือ
แม้แต่ถูกสังหารท้ิงทะเล พวกเขาจับปลาท่ีนำามาใช้

เป็นอาหารของกุ้งท่ี ถูกส่งออกไปยังซุปเปอร์มาเก็ตชั ้น
นำาทั่วโลก รายงานข่าวยังเปิดโปงสภาพของล้งแกะกุ้ง
หลายร้อยแห่ง ท่ีแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเด็ก ๆ โดน
ทุบตีอย่างรุนแรง ถูกใส่กุญแจมือขังกับแรงงานคนอื่ น 
ๆ และขู่ จะยิงท้ิ ง เพื่ อบังคับให้เขาเหล่าน้ันทำางานต่อ 

ในปี 2557 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ลดระดับของ
ประเทศไทยลงต่ำาสุด ในรายงานการค้ามนุษย์ประจำา
ปี ในปี 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปให้  “ใบเหลือง” 
เตือนประเทศไทย ถึงความล้มเหลวในการต่อสู้ กับการ
ทำาประมงผิดกฎหมาย สหพันธ์สหภาพแรงงานระดับ
โลกและของสหรัฐฯ ต่างยื่ นข้อร้องเรียนผ่านกลไก
ระหว่างประเทศ ชี้ ให้เห็นถึงความเชื่ อมโยงระหว่าง
การแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน และการปฏิเสธไม่
ให้คนงานมีสิทธิท่ี จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการ
เจรจาต่อรองร่วม 

เพื่ อตอบโต้กับแรงกดดันดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงรื้ อ
ระบบตรวจสอบและบริหารจัดการภาคประมง และ
ทำาการปฏิรูปด้านนโยบายท่ี ทำ ามาอย่างต่อเน่ื องหลาย
ทศวรรษ เพื่ อบริหารจัดการการย้ายถ่ิ นและขจัดการ
ค้ามนุษย์  การปฏิรูปเหล่าน้ี ทำ าให้ เกิดผลลัพธ์ ท่ี แตก
ต่างกันในแง่การบรรลุวัตถุประสงค์ และการขาดการ
มีส่วนร่วมท่ี จริงจังกับองค์กรแรงงานเป็นอุปสรรค
สำาคัญต่อความสำาเร็จของการดำาเนินการดังกล่าว  
จากข้อบกพร่องเหล่าน้ี  ทำ าให้ยังมีรายงานการปฏิบัติ
มิชอบด้านแรงงาน การใช้แรงงานบังคับ และการ
ค้ามนุษย์อย่างต่อเน่ื อง เป็นประจำาในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลของไทย

ความจำาเป็นเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ 

การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์  
เป็นมาตรการท่ี มีประสิทธิภาพมากกว่าการแก้ปัญหา
ย้อนหลัง แต่เม่ือคนงานตกเป็นเหยื่ อการแสวงหา
ประโยชน์แล้วจำาเป็นต้องใช้กระบวนการศาลและการ
ฟ้ืนฟูเยียวยาคนงาน การใช้แรงงานบังคับอาจไม่เกิด
ร่องรอยของการใช้กำาลังกับร่างกาย แต่อาจรวมถึงการ

ปัญหาการใช้แรงงานบังคับกับคนงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทย 
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ตกเป็นหน้ี  การยึดเอกสารประจำาตัว และการจำากัด
เสรีภาพในการเดินทาง วิธีการท่ี ได้ผลมากสุดเพื่ อ
ป้องกันไม่ให้คนงานตกเป็นเหยื่ อการใช้แรงงานบังคับ  
คือการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ว่าจะเกิด
ขึ้ นในขั ้นตอนใดของกระบวนการ 

คนงานเส่ียงต่อการใช้แรงงานบังคับ หากพวกเขาไม่
ทราบถึงสิทธิของตนเอง ไม่ได้รับการคุ้มครองตาม

กฎหมาย ไม่สามารถเข้าถึงกลไกร้องเรียน หรือกลัวไม่
กล้าแจ้งร้องเรียน นายจ้างและนายหน้ามักแสวงหา
ประโยชน์จากคนงานท่ี มีอำานาจน้อยกว่าตน และเม่ือ
พวกเขาสามารถทำาได้โดยไม่ต้องรับผิด 

สมาชิกเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงได้รับชุดปฐมพยาบาลและการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย บนเรือประมงจอด
เทียบท่าที่สงขลา  © เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง
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สิทธิด้านสหภาพแรงงานช่วยป้องกันการใช้แรงงานบังคับได้
อย่างไร 

วิธีการท่ี เป็นผลมากสุดอย่างหน่ึ งเพื่ อป้องกันการใช้
แรงงานบังคับ คือการประกันให้คนงานมีสิทธิอย่าง
เต็มท่ี ท่ี จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา
ต่อรองร่วม สิทธิเหล่าน้ี ประกอบขึ้ นเป็นมาตรฐาน
แรงงานหลักส่ี ข้อขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ซึ่ งถือเป็นข้อกำาหนดขั้นต่ำาสำาหรับคนงาน
ทุกคนทั่ วโลก ไม่ว่ารัฐบาลของพวกเขาจะลงนามใน
อนุสัญญา ILO หรือไม่ ก็ตาม  

สหภาพแรงงานช่วยป้องกันการใช้แรงงานบังคับ
ได้ในสองลักษณะใหญ่ ๆ กล่าวคือทำาให้ เกิดสมดุล
ทางอำานาจท่ี เท่าเทียมกันมากข้ึ นระหว่างคนงานกับ
นายจ้าง ขจัดสาเหตุหลักของการแสวงหาประโยชน์
ด้านแรงงาน สหภาพแรงงานยังช่วยเปล่ี ยนแปลง
สภาพการทำางาน เพื่ อป้องกันการหลอกลวง การ
บังคับ และสภาพการแสวงหาประโยชน์ไม่ให้ เกิดขึ้ น
ตั้ งแต่แรก  

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักสหภาพชาวไทยเดินขบวนร่วมกัน จากสำานักงานสหประชาชาติไปยังกระทรวงแรงงานในกรุงเทพฯ
 เพื่อประท้วงการฟ้องร้องทางอาญากับผู้นำาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.)ในปี พ.ศ 2562 ที่ออกมารวม
ตัวรณรงค์ แนวคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความปลอดภัย เมื่อปีพ.ศ. 2552 เพื่อจัดการกับปัญหาที่แรงงานเชื่อว่าเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุ
ขบวนรถไฟตกรางจนถึงแก่ชีวิต ©ILRF
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ราว 75% ของคนงาน 38 ล้านคนในไทยไม่ได้รับการ
ประกันสิทธิท่ี จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรองอย่างเต็มท่ีภายใต้กฎหมาย ประเทศไทย
มีความหนาแน่นด้านสหภาพแรงงานเพียง 1.6% นับว่า
ต่ำาสุดในโลก 

แรงงานข้ามชาติเกือบส่ี ล้านคนของประเทศคิดเป็น  
10% ของแรงงานทั้งหมด กฎหมายไม่อนุญาตให้พวก
เขาจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเป็นกรรมการสหภาพได้  
แต่คนงานไทยมีสิทธิเหล่าน้ี  น่ีทำาให้เห็นว่ากฎหมาย
เลือกปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยการสร้างมาตรฐานท่ีแตก
ต่างไปสำาหรับแรงงานข้ามชาติ และทำาให้เส่ียงต่อการ
ตกเป็นเหยื่ อการแสวงหาประโยชน์ 

มีคนงานไทยไม่มากนักท่ีทำางานท่ี ใช้ทักษะปานกลาง
หรือต่ำา อย่างเช่นในการแปรรูปอาหารทะเลพาณิชย์
และการประมง ส่งผลให้มีคนงานไม่มากนักท่ี มีสิทธิ
จดทะเบียนหรือเป็นผู้นำาสหภาพแรงงาน แรงงานใน
ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาก็ไม่มีสิทธิจัดตั้งหรือเข้าร่วม
สหภาพแรงงาน เพราะถือเป็นแรงงานตามฤดูกาล 
อุปสรรคด้านกฎหมายเหล่าน้ี ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติ
ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแต่ละภาคส่วน แทบจะเป็น
ไปไม่ได้ท่ีจะใช้สิทธิท่ี จะมีเสรีภาพในการสมาคมและ
การเจรจาต่อรองร่วม

แรงงานข้ามชาติจากต่างชาติสามารถเข้าร่วมการ
เจรจาต่อรองได้ อย่างไรก็ดี คนงานท่ีรวมตัวหรือจัด
กิจกรรมต่อรองนอกสหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนไม่ได้
รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเพียงพอท่ี ป้องกัน
การถูกไล่ออก และหากสัญญาจ้างงานของแรงงาน
ข้ามชาติยุติ มีแนวโน้มอย่างมาก ว่าแรงงานข้ามชาติ
เหล่าน้ันจะต้องถูกส่งตัวกลับ ส่งผลให้พวกเขามักไม่
ประสงค์หรือไม่กล้าท่ีจะออกมาเรียกร้อง

แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าร่วมองค์กรคนงานอื่ น ๆ  
ได้ตามกฎหมายของไทย เช่น การเป็นส่วนหน่ึงของ
คณะกรรมการลูกจ้างหรือคณะกรรมการสวัสดิการ แต่
องค์กรเหล่าน้ีแตกต่างจากสหภาพแรงงาน เพราะไม่
เป็นอิสระจากนายจ้าง และไม่สามารถนำาไปสู่การทำาข้อ
ตกลงสภาพการจ้างงานท่ี มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย  
ซึ่ งคนงานสามารถใช้เพื่ อคุ้มครองตนเองและบังคับให้

นายจ้างต้องรับผิดชอบได้ น่ี เป็นปัญหาเพราะ  
บริษัทอาหารทะเลอ้างว่าพวกเขาสนับสนุนสิทธิท่ี จะมี
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมแล้ว 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้ นในท่ีทำางาน  

รัฐบาลไทยและบริษัทได้ดำาเนินคดีทั้งทางแพ่งและ
อาญาต่อแกนนำาสหภาพแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ  
และนักปกป้องสิทธิมนุษยชนอื่ น ๆ ท่ีทำากิจกรรมส่ง
เสริมการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรอง
ร่วม หรือการรายงานหรือเผยแพร่ข้อมูลการปฏิบัติมิ
ชอบด้านแรงงาน สภาพแวดล้อมท่ี เป็นอยู่ น้ี  การต่อ
ต้านสหภาพแรงงานท่ี มีลักษณะเลือกปฏิบัติ และการ
ฟ้องคดีหมิ่นประมาทมีเพื่ อข่มขู่  ปิดปาก ทำาให้นักรวม
ตัวแรงงานและนักกิจกรรมไม่กล้าเคล่ือนไหว

ปัญหาสำาคัญที่กระทบต่อแรงงาน
ข้ามชาติ

	ถูกห้ามไม่ให้จัดตั้งสหภาพแรงงานหรือเป็น
กรรมการ

	ถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในคณะกรรมการระดับ
ชาติว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว 

	สามารถเข้าร่วมการเจรจาต่อรองร่วม แต่ไม่
ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเพียงพอ 

	ได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมกับคณะ
กรรมการสวัสดิการ ซึ่งไม่เป็นอิสระจาก
นายจ้าง หรือไม่นำาไปสู่การทำาข้อตกลงสภาพ
การจ้างงานที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย  

	อาจถูกดำาเนินคดีหมิ่นประมาทจากการ
รายงานปฏิบัติมิชอบด้านแรงงาน 

	การไม่สามารถเข้าถึงกลไกร้องทุกข์ด้าน
แรงงานของรัฐที่เป็นผล 

การขาดสิทธิด้านสหภาพแรงงานสำาหรับคนงานในประเทศไทย 
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เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง  

เครือข่ายเพื่ อสิทธิแรงงานประมง (FRN) เป็น
สหภาพท่ี เป็นประชาธิปไตยของแรงงานประมงข้าม
ชาติกว่า 2,000 คนในไทย  ก่อตั้ งขึ้ นเม่ื อปี  2560 
โดย International Transport Workers' 
Federation (ITF) FRN จัดตั้ งศูนย์ประสานงาน
ตามท่าเรือขนาดใหญ่ทั้ งในจังหวัดสงขลา ระนอง  
และตราด ทำ างานสนับสนุนการแจกจ่ายอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลและเวชภัณฑ์ไปยังเรือประมงทั่ วประเทศ  
กดดันให้นายจ้างต้องจ่ายค่าแรงและให้สวัสดิการ
ด้านประกันสังคม และให้ เพิ่ มค่าแรงขั ้นต่ำาสำาหรับ
คนงานประมง ประการสำาคัญ FRN ยังมุ่ งทำ างาน
เพื่ อสร้างความตระหนักรู้ เก่ี ยวกับประโยชน์ของ
สหภาพแรงงานในบรรดาแรงงานประมง 

กลุ่มคนงานอาหารทะเลภาคใต้และกลุ่มเพื่อน
ประมงแสมสาร 

นับแต่ปี 2559 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
(สรส.) ได้จัดตั้งแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเลในสองจังหวัด ท่ีสงขลา สรส. จัดตั้งรวมตัวแรงงาน
ข้ามชาติชาวเมียนมาจากโรงงานแปรรูปอาหารทะเลห้า
แห่ง ส่งผลให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มคนงานอาหารทะเล
ภาคใต้ (SSWG) เพื่ อระบุปัญหาในสถานท่ีทำางาน การ
คุ้มครองแรงงานและสวัสดิการในโรงงานต่าง ๆ และ
เจรจาปัญหาต่าง ๆ กับเจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ิน ท่ีชลบุร ี 
สรส. จัดตั้งแรงงานประมงจากกัมพูชาและภรรยา จน
สามารถรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่ อนประมงแสมสาร 

กรณีศึกษา: การรวมตัวของคนงานภายใต้ข้อจำากัดของ
กฎหมาย 

สมาชิกเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงได้รับชุดปฐมพยาบาลและการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย บนเรือประมงจอด
เทียบท่าที่สงขลา  ©เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง
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การร่วมเจรจาต่อรองภายใต้ข้อจำากัดของ
กฎหมาย (กรณี MWRN และบริษัท ยูนิคอร์ด
 จำากัด (มหาชน)) 

ในเดือนมกราคม 2560 เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้าม
ชาติ (MWRN) ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกว่า  
2,000 คนจ้างโดยผู้แปรรูปปลาทูน่า เพื่ อรวมตัวกัน
และยื่ นคำาขอร่วมต่อรองสภาพการจ้าง เพื่ อปรับปรุง
ผลประโยชน์ของลูกจ้าง นับเป็นความพยายามพิเศษท่ี
สามารถรวมตัวแรงงานข้ามชาติจำานวนมากจนสามารถ
ยื่นข้อเรียกร้องร่วมตามกฎหมายไทยได้ และเป็นความ
พยายามเพ่ือพัฒนาให้เกิดการเจรจาระหว่างคนงานกับ
นายจ้างในอุตสาหกรรมอาหารทะเล คนงานต้องเผชิญ
กับแรงต่อต้าน แต่ก็ยังสามารถได้รับความสำาเร็จบาง
ส่วนตามข้อเรียกร้องต่างๆของเขา 

สร้างความเข้มแข็งให้กับคณะกรรมการ
สวัสดิการในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล 
(MWRN และไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป) 

MWRN ยังมุ่งทำางานเพ่ือสรา้งความเข้มแข็งให้ระบบ
คณะกรรมการสวัสดิการในโรงงานสามแห่งในจังหวัด
สมุทรสาคร โดยทำางานรว่มกับไทยยูเน่ียน กรุ๊ป บรษัิท
แปรรูปอาหารทะเลตั้งแต่ปี 2559 มีการเลือกตั้งตัวแทน
คนงาน และคณะกรรมการท่ีนำาไปสู่การปรบัปรุงสภาพ
การทำางานบางส่วน เช่น คนงานมีเวลาพักนานขึ้น มีการ
จัดท่ีจอดรถให้กับคนงาน แต่คณะกรรมการเหล่าน้ีก็ไม่
สามารถทดแทนองค์กรคนงานท่ีเป็นอิสระ ซึ่งสามารถ
รวมตัวและเจรจาต่อรองรว่มได้  

ในวันงานที่มีคุณค่า พ.ศ 2562 สมาชิกของ MWRN เดินขบวนใกล้กับสำานักงานสหประชาชาติในกรุงเทพฯ ถือธงประเทศเมียนมา  
©สรส.  
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การสนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิ ท่ี จะมี
เสรีภาพในการสมาคมและการเจรจาต่อรองร่วมซึ่ ง
เป็นท่ี ยอมรับในระดับสากล เป็นส่ิ งจำาเป็นเพื่ อแก้
ปัญหาความไม่เท่าเทียมด้านอำานาจท่ี ส่งผลให้ มีการ
แสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน รัฐบาลและบรรษัท
ต่างมีความรับผิดชอบท่ี ต้องเคารพและคุ้ มครอง
สิทธิเหล่าน้ี  และคุ้ มครองผลประโยชน์ ท่ี สำาคัญ หาก
พวกเขาต้องการยุติปัญหาการใช้แรงงานบังคับใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย

ข้อเสนอแนะหลักต่อรัฐบาลไทย

• ปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ เพื่ อเปิด
โอกาสให้บุคคลไม่ว่ามีสัญชาติใด มีสิทธิจัดตั้ง
และเป็นแกนนำาสหภาพแรงงาน ทำาการเจรจาต่อ
รองร่วม และนัดหยุดงานได้ กฎหมายควรให้การ
คุ้มครองอย่างเพียงพอต่อการใช้สิทธิเหล่าน้ี  ทำาให้
คนงานไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตอบโต้ 

• ปฏิรูปพระราชกำาหนดบริหารจัดการการทำางานของ
คนต่างด้าวเพื่ อเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติ เข้า
ร่วมในคณะกรรมการระดับชาติว่าด้วยนโยบายการ
บริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว

• ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศท่ี 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และ 98  
(สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง) และ
แก้ไขกฎหมายในประเทศให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับ
มาตรฐานหลักเหล่าน้ี 

ข้อเสนอแนะหลักต่อผู้ซื้อระดับสากลและ
ซัพพลายเออร์ในไทย

• ผู้ซื้อควรเรยีกรอ้งอย่างเปิดเผยให้รฐับาลไทย ให้
สัตยาบันรบัรองอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 87 และ 98 
และปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ให้มีเน้ือหา
สอดคล้องกัน โดยเฉพาะการเรยีกรอ้งให้รฐับาล
ไทยขจัดการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนทางกฎหมาย
 และอุปสรรคใด ๆ อันเป็นเหตุให้แรงงานข้ามชาติไม่
สามารถเข้าถึงสิทธิเหล่าน้ีได้ 

• ผู้ ซื้ อควรร่วมมือกับองค์กรท่ี มีคนงานเป็นแกนนำา
 ในขั ้นตอนการร่าง รับ และบังคับใช้จรรยาบรรณ
สำาหรับซัพพลายเออร์อาหารทะเล โดยให้มีข้อบทซึ่ ง
ประกันว่าคนงานทุกคน มีสิทธิท่ี จะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการเจรจาต่อรองร่วม 

• ซัพพลายเออร์ควรยอมรับสถานะขององค์กรแรงงาน
ข้ามชาติท่ี เป็นอิสระและเป็นตัวแทนคนงาน ซึ่ งจัด
ตั้งขึ้ นในสถานท่ีทำางาน และเข้าร่วมเจรจาข้อตกลง
สภาพการจ้างงานกับพวกเขาโดยสุจริตใจ  

• บรรษัทต่าง ๆ ควรทำาการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน 
รอบด้านในห่วงโซ่ อุปทานและสถานท่ี ทำ างานต่าง  
ๆ โดยรายงานเม่ื อพบความเส่ี ยงต่าง ๆ และวาง
มาตรการบรรเทาผลกระทบท่ี จะทำา เพื่ อประกันว่า
คนงานจะได้รับสิทธิอันเป็นท่ี ยอมรับในระดับสากล  
และเพ่ื อจำาแนกและเยียวยาการปฏิบั ติ มิชอบตาม
ท่ี จำ าเป็น 
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แนวทางในอนาคต 

บทสรุปจากรายงานนี้จัดทำาโดย International Labor Rights Forum ท่านสามารถอ่านรายงานได้จาก: 

laborrights.org/timeforaseachange.   

International Labor Rights Forum เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2529 ILRF 

ทำางานอุทิศเพื่อสนับสนุนศักดิ์ศรีและความยุติธรรมสำาหรับแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลก 

  รายงานนี้จัดทำาขึ้นด้วยความสนับสนุนจากองค์กร Humanity United และ The Freedom Fund
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