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05I .  อารมัภบท

สิทธิด้านสหภาพแรงงานเป็นองค์ประกอบสำาคัญเพื่อ
ป้องกันการใช้แรงงานบังคับ อุตสาหกรรมซึ่งมีตัวแทน
สหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง มักพบปัญหาการปฏิบัติมิชอบ
ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์
น้อยกว่า1 ในประเทศไทยมีกฎหมายห้ามแรงงานข้าม
ชาติจัดตั ้งสหภาพแรงงาน ทำาให้เกิดการละเมิดและการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงานอย่างกว้างขวาง  

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่แรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติ ทั ้งภาคการแปรรูปอาหารทะเลและประมง 

ในป ี  2557 สื่อระหว่างประเทศรายงานปัญหาการค้ามนุษย์  
การทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม ซึ ่งส่งผลให้มีการขู่จะแทรกแซงทางการ
ค้าระหว่างประเทศ และกดดันให้รัฐบาลไทยต้องปฏิรูป

สมาชิกเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานประมง — สหภาพตัวแทนแรงงานประมงท่ีเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทย — ได้รับชุดปฐมพยาบาล
และการฝึกอบรมเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย บนเรือประมงจอดเทียบท่าที่สงขลา  ©เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง

I.  อารัมภบท
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ด้านกฎหมายและนโยบาย อย่างไรก็ดี การละเมิดสิทธิ
แรงงานอย่างกว้างขวางที่เกิดขึ ้นกับแรงงานข้ามชาติใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลยังเกิดขึ ้นต่อไป  

รายงานนี้ชี ้ให้เห็นว่า การปฏิรูปจะไม่บรรลุผล ตราบที่
แรงงานข้ามชาติยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิสหภาพแรงงาน
ขั้นพื้นฐานได้ ทั ้งนี ้สิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานประกอบด้วย  
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ซึ ่ง
ทำาให้คนงานสามารถตั้งสหภาพแรงงานของตนเองได้
 สหภาพแรงงานจะช่วยให้คนงานสามารถเจรจาอย่างเท่า
เทียมกับนายจ้าง เพื ่อปรับปรุงสภาพการทำางานได้ ช่วย
ให้คนงานกลุ่มเปราะบางปกป้องตนเองได้ และช่วยให้คน
งานมีอิทธิพลต่อกฎหมายและนโยบายต่างๆ ซึ ่งส่งผลกระ
ทบต่อตนเอง หากไม่มีสิทธิเช่นนั ้น ปัญหาการใช้แรงงาน
บังคับและการค้ามนุษย์จะยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลไทยต่อไป

ระดับการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานในประเทศไทยทุก
ภาคส่วนต่ำามาก ไทยมีความหนาแน่นของสหภาพแรงงาน
เพียง 1.6% ของจำานวนแรงงานทั้งหมด อยู ่ในระดับต่ำา
สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 2 ไทยยังเป็นหนึ่งในสาม
ประเทศในภูมิภาคที่ยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรอง ทั ้ง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ  

98 ซึ่งถือเป็นอนุสัญญาด้านแรงงานสำาคัญสองฉบับที่
เกี ่ยวข้องกับสิทธิขั ้นพื้นฐานของคนงานในการสมาคม การ
รวมตัว และการร่วมเจรจาต่อรอง แม้มีเสียงเรียกร้องจาก
ขบวนการแรงงานในประเทศและระหว่างประเทศ ให้มีการ
รับรองอนุสัญญานี้กว่าสี ่ทศวรรษที่ผ่านมา3 

การละเมิดสิทธิแรงงานอย่างสุดโต่ง ยังคงเกิดขึ้นในทุก
ภาคส่วนของเศรษฐกิจไทย กระทบต่อทั้งคนงานไทยและ
แรงงานข้ามชาติที ่ต้องเผชิญกับการกดขี่ข่มเหง รัฐบาลใช้
มาตรการอย่างเข้มข้น เพื ่อควบคุมจำากัดไม่ให้คนงานก่อ
ตั้งและเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ไม่สามารถจัด
ให้มีการร่วมเจรจาต่อรอง และขัดขวางไม่ให้คนงานบาง
ส่วนนัดหยุดงานประท้วงได้4 ในเดือนตุลาคม 2562 รัฐบาล
สหรัฐฯ ตัดสินใจระงับสิทธิพิเศษทางศุลกากรมูลค่า  

1.3 พันล้านเหรียญสำาหรับสินค้านำาเข้าจากไทย เนื ่องจาก
ยังคงมีการละเมิดสิทธิคนงานอย่างต่อเนื ่องในไทย โดย
เฉพาะการคุ้มครองที่อ่อนแอต่อเสรีภาพในการสมาคมและ
การร่วมเจรจาต่อรอง5 

แรงงานข้ามชาติเกือบสี่ล้านคนจากประเทศเพื่อนบ้าน
อย่างเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนาม คิดเป็น 10% 

ของแรงงานในไทย ส่วนใหญ่ทำางานในอุตสาหกรรมที่มี
ค่าจ้างระดับต่ำา พวกเขาไม่มีสิทธิตามกฎหมายที่จะจัดตั ้ง
สหภาพแรงงาน และต้องเผชิญกับข้อจำากัดมากมายหาก

ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีอยู ่ หรือ
เข้าร่วมการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจัง6 นี ่เป็นปัญหา
สำาคัญอย่างยิ ่ง โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมที่แรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ เช่น การแปรรูปอาหารทะเลและ
ประมง เนื ่องจากแทบไม่เคยมีสหภาพแรงงานที่เป็นตัวแทน
ผลประโยชน์ของผู้เข้าเมืองเหล่านี ้ ้เลย7 คนงานไทยมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะจดทะเบียนตั้งสหภาพแรงงาน  
จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายอย่างชัดเจน ทำาให้
เกิดมาตรฐานที่แตกต่างไปสำาหรับแรงงานข้ามชาติ 

แรงงานข้ามชาติยังไม่สามารถเข้าถึงกลไกร้องทุกข์
ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ และยังถูกขู ่ว่าจะฟ้องและ
เนรเทศกลับ หากพวกเขาร้องเรียนเมื ่อเกิดการปฏิบัติมิ
ชอบด้านแรงงานของบริษัทที่ดำาเนินงานในประเทศไทย 

เป็นที่ชัดเจนว่า แรงงานข้ามชาติต้องการเข้าร่วมเป็น
สมาชิกสหภาพแรงงาน และร่วมมือกับองค์กรภาคประชา
สังคมอื่น ๆ เพื ่อขอความช่วยเหลือเมื ่อเกิดการละเมิดสิทธิ
แรงงาน8 แม้จะต้องเผชิญข้อจำากัดและการเลือกปฏิบัติ
ทางกฎหมาย แรงงานข้ามชาติในไทยยังได้รวมตัวกัน ทั ้ง
โดยการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนโดยผู้มี
สัญชาติไทย และการจัดตั้งองค์กรของตนเอง จากรายงาน
เชิงนโยบายนี้ กลุ ่มทั ้งในประเทศและระหว่างประเทศได้
สนับสนุนแรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่พยายามจะ
รวมตัวเป็นองค์กรอิสระ และเป็นตัวแทนของคนงาน โดย
มีเป้าหมายเพื่อให้ได้รับสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรองซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
จากการทำางานร่วมกับองค์กรเหล่านี ้  แรงงานข้ามชาติใน
ไทยอาจเริ ่มเห็นประโยชน์จากการรวมตัว และสิ่งที ่จะได้
รับจากการรวมตัวเป็นกลุ่ม 

แต่ยังคงมีตัวอย่างเช่นนี้ไม่มากนัก เนื ่องจากคนงานต้อง
เผชิญอุปสรรคจากข้อจำากัดด้านกฎหมายและความซับ
ซ้อนของกฎหมาย ถูกตอบโต้จากนายจ้าง สภาพแวดล้อม
ที่จำากัดสิทธิสำาหรับสหภาพแรงงานในประเทศ และ
แรงงานข้ามชาติเองขาดความรู ้ความเข้าใจถึงประโยชน์
จากสหภาพแรงงาน โดยยังมีตัวอย่างการรวมตัวไม่มาก
นักในไทยหรือในประเทศของตนเอง คนงานทุกคนใน
ไทยจึงจำาเป็นต้องมีสิทธิด้านแรงงานอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล เพื ่อเอาชนะอุปสรรคเหล่านี ้ และเพื่อให้
สหภาพแรงงานเติบโตขึ้นได้ ทำาให้แรงงานสามารถปกป้อง
ตนเองจากการปฏิบัติมิชอบ  

รายงานนี้ ให้ภาพรวมของปัญหาแรงงานบังคับในบรรดา
แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย (บท
ที่ II) โดยอธิบายว่า การรับรองสิทธิของคนงานที่จะมี
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง รวม
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ทั้งการคุ้มครองการทำากิจกรรมของสหภาพแรงงาน จะ
ช่วยป้องกันการใช้แรงงานบังคับ ได้อย่างไร (บทที่ III) 

รายงานนี้ยังวิเคราะห์ข้อจำากัดทางกฎหมายต่อเสรีภาพใน
การสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ที ่เกิดขึ ้นกับแรงงาน
ทุกคนในไทย เน้นให้เห็นผลกระทบโดยเฉพาะต่อแรงงาน
ข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเล และเปรียบเทียบกับ
สิทธิและการคุ้มครองที่คนงานจะได้รับี ่จดทะเบียนตั้ง
สหภาพแรงงาน มีการตั้งกลุ ่มเพื ่อการร่วมเจรจาต่อรอง มี
คณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการลูกจ้าง ตาม
สิทธิที ่กำาหนดในกฎหมายไทย (บทที่ IV) รายงานนี้ยัง
ประกอบด้วยกรณีศึกษาห้ากรณี ซึ ่งแสดงถึงความพยายาม
ที่ผ่านมาของแรงงานข้ามชาติและหน่วยงานสนับสนุน เพื ่อ
ให้เกิดการรวมตัว เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเจรจาต่อรอง 
และปรับปรุงสภาพการทำางาน (บทท ี่  V) 

บทสุดท้ายประกอบด้วยข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย  
แบรนด์และผู้ค้าปลีกระดับสากล บริษัทอาหารทะเลไทย 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที ่เกี ่ยวข้องอื ่น ๆ (บทท ี่  VI) โดยข้อ
เสนอแนะที่สำาคัญสุดประกอบด้วย 

ต่อรัฐบาลไทย: 

• ปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์เพื ่อให้บุคคล
ไม่ว่าจะมีสัญชาติใด มีสิทธิจัดตั ้งและเป็นแกนนำา
สหภาพแรงงานได้ เข้าร่วมการเจรจาต่อรองและนัด
หยุดงานได้ โดยกฎหมายควรให้การคุ้มครองต่อสิทธิ
เหล่านี ้ เพื ่อให้คนงานสามารถใช้สิทธิได้โดยไม่ต้อง
กลัวการตอบโต้ 

• ปฎิรูปพระราชกำาหนดการบริหารจัดการการทำางานของ
คนต่างด้าวโดยอนุญาตให้ตัวแทนแรงงานข้ามชาติเข้า
มีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการนโยบายแรงงานข้ามชาติต่างๆ

• ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ 87 (เสรีภาพในการสมาคม) และ 98 (สิทธิ
ในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง) และแก้ไข
กฎหมายในประเทศให้มีเนื ้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน
เหล่านี ้

ต่อแบรนด์และผู้ค้าปลีกท่ีรับซื้อสินค้าประมงและอาหาร
ทะเลจากไทย: 

• ผู้ซื ้อควรเรียกร้องอย่างเป็นสาธารณะไปยังรัฐบาลไทย
ให้ลงนามให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ 87 และ 98 และให้แก้ไขพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง เรียกร้องให้รัฐบาล
ไทยลบข้อกฏหมายที่แสดงการเลือกปฏิบัติต่อแรงงาน
ข้ามชาติอย่างชัดเจนออก และอุปสรรคอื่นๆที่ขัดขวาง
ไม่ให้แรงงานข้ามชาติได้รับสิทธิเหล่านี ้ 

• ผู้ซื ้อควรเข้ามีส่วนร่วมในองค์กรที่ขับเคลื่อนโดย
แรงงานผ่านกระบวนการร่าง รับ และบังคับใช้
จรรยาบรรณด้านธุรกิจและแนวทางปฏิบัติ (Code of 

Conduct) สำาหรับซัพพลายเออร์อาหารทะเล ซึ ่งรวม
ถึงข้อกำาหนดที่จะรับรองว่า แรงงานทั้งหมดสามารถใช้
สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง

• ซัพพลายเออร์ควรยอมรับให้จัดตั ้งองค์กรอิสระอันเป็น
ตัวแทนของแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการได้  
และเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจ้าง
อย่างสุจริตใจ 

• ตัวแสดงบรรษัททุกแห่งควรจัดให้มีการตรวจสอบสิทธิ
มนุษยชนรอบด้านในห่วงโซ่อุปทานของตนและในสถาน
ที่ทำางาน เพื ่อประกันว่าคนงานมีสิทธิซึ ่งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และสามารถจำาแนกและเยียวยาเมื ่อเกิดการ
ปฏิบัติมิชอบขึ้น 

วิธีวิทยา  

รายงานเชิงนโยบายนี้เขียนจากข้อมูลการศึกษากฎหมาย
แรงงานไทย และการวิเคราะห์เอกสารที่จัดทำาโดยคณะ
กรรมการองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคม, American Federation of Labor 

and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO) 
และงานวิจัยและรายงานต่างๆขององค์กรพัฒนาเอกชน
หลายสิบแห่ง (เอ็นจีโอ), องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) 
และหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ (UN)

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม 2562 ILRF จัดการ
สนทนากลุ่มกับกลุ่มนักจัดตั ้งสหภาพแรงงานและคนงานที่
มีความสัมพันธ์กับ เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงไอที
เอฟ  (FRN) เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  
(MWRN) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  
(สรส.) ILRF ยังได้ทำาการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำาคัญใน
ช่วงเวลาเดียวกัน ประกอบด้วยตัวแทนสหภาพแรงงาน
 องค์กรแรงงานข้ามชาติ เอ็นจีโอ หน่วยงานองค์การ
สหประชาชาติ บริษัทอาหารทะเลต่างๆ และทนายความ
ด้านแรงงาน ความเห็นในรายงานนี้ไม่จำาเป็นต้องสะท้อน
ความเห็นของบุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี ้ 
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ประมงและอาชีพที่เกี ่ยวข้องเป็นอาชีพที่ถือว่าเสี ่ยง
อันตรายมากสุดอย่างหนึ่ง ในระดับโลก มีชาวประมงและผู้
ทำางานเกี ่ยวข้องกับฟาร์มปลาและการแปรรูปเสียชีวิตกว่า  
24,000 คนทุกปี9 จากการศึกษาสภาพการทำางานในภาค
ประมงไทยเมื ่อปี 2555 พบว่า กว่า 10% ของคนงานประมง  

600 คนที่ให้สัมภาษณ์ ถูกทุบตีอย่างทารุณบนเรือ ทั ้งยัง
พบว่า 17% ตกเป็นแรงงานบังคับ ถูกบังคับให้ต้องทำางาน

โดยจำากัดเสรีภาพในการเดินทาง ถูกยึดเอกสารประจำาตัว
 ถูกขู ่จะส่งตัวให้เจ้าหน้าที ่ ถูกทำาร้ายด้วยความรุนแรงทั้ง
ทางกายและทางใจ ตกเป็นแรงงานขัดหนี้ ถูกหักค่าจ้าง
อย่างผิดกฎหมาย หรือถูกปฏิเสธค่าจ้าง10 

การแสวงหาประโยชน์จากคนงานอุตสาหกรรมอาหาร
ทะเล ไม่ใช่เรื ่องเหนือความคาดหมาย หากเป็นผลจาก

II.  ทำาความเข้าใจปัญหา:  
การใช้แรงงานบังคับในแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย 

แรงงานถ่ายปลาที่ท่าในจังหวัดระนอง ประเทศไทย ©Daniel Murphy เพื่อ ILRF
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ตาราง 1: 
จำานวนแรงงานข้ามชาติทั ้งหมดจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม ซึ่งได้รับอนุญาตให้พำานักอาศัยและ
ทำางานในประเทศไทย ณ เดือนตุลาคม 2562 และคาดการณ์จำานวนคนงานที่ไม่ได้จดทะเบียน 

ประเภท #  ได้รับอนุญาตให้พำานักอาศัยและทำางาน 

ใบอนุญาตทำางานท่ีออกให้กับผู้ เข้าเมืองผ่านข้อตกลงกับ
ประเทศต้นทาง 995,300

ใบอนุญาตทำางานท่ีออกให้กับผู้ เข้าเมืองท่ีจดทะเบียนใน
ไทย 

1,929,696 
- 1,187,803 (ผ่อนผัน) 
- 729,853 (พสูิจน์สัญชาติ)  
- 12,040 (พรก.ประมง)

ใบอนุญาตทำางานตามฤดูกาล 62,733

ลงทะเบียนทั้งหมด 2,987,72916

คาดการณ์ผู้ เข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ 811,437*

รวม 3,799,166

ท่ีมา  สำานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน, รัฐบาลไทย, ตุลาคม 256217

* ข้อมูลจำานวนแรงงานข้ามชาติแบบไม่ปรกติ/ไม่ได้จดทะเบียน ได้มาจาก เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)18

อุตสาหกรรมโลกที่พยายามลดต้นทุนการทำาธุรกิจ และเป็น
ผลจากกรอบกฎหมายและการปฏิบัติในประเทศ ซึ่งสะท้อน
ถึงการเลือกปฏิบัติและความไม่สมดุลทางอำานาจที่หยั ่งราก
ลึกระหว่างคนงานกับนายจ้าง และระหว่างซัพพลายเออร์
กับผู ้ซื ้อ และปัญหาการทุจริต 

ผลกำาไรของอุตสาหกรรมอาหารทะเลและความ
ต้องการแรงงานราคาถูก 

อุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมงไทยสร้างรายได้
มหาศาล โดยมีการส่งออกเพิ่มจากสี่เป็นเจ็ดล้านเหรียญ  
ระหว่างปี 2543 และ 2553

11 ในปี 2559 ประเทศไทยประสบ
ปัญหาการส่งออกอาหารทะเลลดลง เริ ่มตั ้งแต่ปี 2544 โดย
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการจับสัตว์
น้ ำาทั ้งในทะเลและในแหล่งน้ ำาจืด เนื ่องจากการทำาการ
ประมงเกินศักยภาพ รวมถึงการลดลงของการผลิตกุ ้ง

เนื ่องจากการติดโรค12 แต่การส่งออกได้เพิ ่มอย่างต่อเนื ่อง
ตั ้งแต่ปี 2558 และถือว่าไทยยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าประมง
รายใหญ่ของโลก13 

ในปี 2561 ประเทศไทยถือเป็นผู้ส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง
อันดับหนึ่งของโลก และอันดับเจ็ดของการส่งออกกุ้งทั ่ว
โลก14 ปริมาณการส่งออกอาหารทะเลรวมปริมาณกว่า  
1.56 ล้านตัน มูลค่ากว่า 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของมูลค่าการส่งออกอาหารจากไทยทั้งหมด 
ปลาทูน่ากระป๋อง กุ ้งที ่ผ่านการแปรรูป ปลาหมึกที่ผ่านการ
แปรรูป และปลาซาดีนกระป๋อง เป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
ส่งออกอันดับต้นๆ โดยคิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าอาหาร
ทะเลส่งออกทั้งหมด โดยมีตลาดหลักห้าแห่ง ได้แก่  
ญี่ปุ ่น สหรัฐอเมริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สหภาพ
ยุโรป และตะวันออกกลาง15
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การผงาดขึ้นเป็นผู้นำาในอุตสาหกรรมอาหารทะเลโลกของ
ไทยในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทำาให้ความต้องการ
แรงงานในภาคประมงและการแปรรูปอาหารทะเลเพิ่มขึ ้น  
ด้วยประชากรสูงวัยขึ ้นและคนไทยมักไม่นิยมทำางานใน
อุตสาหกรรมเหล่านี ้ เนื ่องจากมีสภาพการทำางานที่เลวร้าย
และค่าแรงต่ำา แรงงานข้ามชาติจากเมียนมา กัมพูชา  
และลาว จึงเพิ ่มจำานวนขึ้น เพื ่อตอบสนองความต้องการนี้21  
บริษัทประมงจากไทยหาทางลดต้นทุนแรงงาน โดยการ
พึ่งพาแรงงานข้ามชาติ เป็นสิ ่งที ่ปฏิบัติกันในที่อื ่น ๆ รวม
ทั้งที ่ญี ่ปุ ่น เกาหลีใต้ และไต้หวันเช่นกัน22 

บริษัทอุตสาหกรรมประมงมักแสวงหาแรงงานราคาถูก เพื ่อ
ลดต้นทุนเนื ่องจากจำานวนสัตว์น้ ำาที ่ลดลง อันเป็นผลจาก
การทำาการประมงเกินศักยภาพ เป็นเหตุให้เรือต้องออกทำา
ประมงในทะเลห่างไกลมากขึ้น และเป็นระยะเวลานานขึ้น 

แผนภูมิิ 1:  การจำาแนกแรงงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลตามเพศสภาพ (คนงานที่จดทะเบียน)

ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา แปรรูป 

    1,476 

  45,550 

 

 

    27,334 

    25,101

    48,822 

    35,464

หญิง

ชาย

ตาราง 2: 
จำานวนแรงงานข้ามชาติในระดับต่าง ๆ ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลไทย (ชาย/หญิง)  

ประมง เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำา

การแปรรูปอาหารทะเล  
รวมทั ้งคนงานในโรงงาน
อาหารสัตว์ โรงงานปลา
ป่น และคนงานคัดแยก 

รวม

เมียนมา (จดทะเบียน) 30,078  
(28,925 / 1,153)

44,020  
(21,008 / 23,012)

79,289  
(33,244 / 46,045)

153,387 
(83,177 / 
70,210)

กัมพูชา (จดทะเบียน)
15,583  
(15,370 / 213) 

7,077  
(3,169 / 3,908)

4,165  
(1,762 / 2,403)

26,825 
(20,301 / 
6,524) 

ลาว (จดทะเบียน)
1,365  
(1,255 / 110) 

1,338  
(924 / 414)

832  
(458 / 374)

3,535  
(2,637 / 898)

รวม (จดทะเบียน)
47,026  
(45,550 / 1,476) 

52,435  
(25,101 / 27,334)

84,286  
(35,464 / 48,822)

183,747 
(106,115 / 
77,632)

ประมาณการณ์จำานวน
แรงงานข้ามชาติท่ี ไม่ได้
จดทะเบียน (13% ของ
จำานวนคนงานทั้งหมด)* 

7,027 7,835 12,594 27,456

รวมคนงานจดทะเบียน  
+ คนงานไม่จดทะเบียน
โดยประมาณ 

54,053 60,270 96,880 211,203

ท่ีมา  สำานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กระทรวงแรงงาน, รัฐบาลไทย, เมษายน 256219

** ประมาณการณ์จำานวนแรงงานข้ามชาติท่ี ไม่ได้จดทะเบียน เป็นตัวเลขจากข้อมูลการสำารวจขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ปี 2560 ซ่ึ งพบว่า 13% 
ของผู้ ให้ข้อมูลในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและประมง เป็นคนงานเข้าเมืองอย่างไม่ปรกติ20 โดยอาจเป็นการคาดการณ์ขั้นต่ำ า จากตัวเลขของเครือข่าย
องค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (ตาราง 1 ด้านบน) จำานวนแรงงานข้ามชาติท่ี ไม่จดทะเบียนท่ีแท้จริงอาจสูงถึง 21% ของจำานวนประชากรข้ามชาติทั้งหมดท่ี
ทำางานในประเทศ 

ท่ีมา  สำานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กระทรวง
แรงงาน, รัฐบาลไทย, เมษายน 2562 



11II.  ทำ�คว�มเข้�ใจปัญห�: ก�รใช้แรงง�นบังคับในแรงง�นข้�มช�ติในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลไทย

โดยมักต้องใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายและไม่ยั ่งยืน ซึ ่งจัดว่า
เป็นการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาด
การควบคุม23 ประเทศไทยยังได้กลายเป็นแหล่งแปรรูป
อาหารทะเลที่สำาคัญ ถือเป็นภาคส่วนอุตสาหกรรมที่ต้อง
พึ่งพาอย่างมากกับแรงงานข้ามชาติหญิง และมักเป็นงานที่
ยากลำาบากและเสี ่ยงอันตราย24 

รายงานเกี่ยวกับแรงงานบังคับและมาตรการ
แก้ไขของรัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศ 

ในปี 2557 สื ่อสากลรายงานว่า แบรนด์และผู ้ค้าปลีกชั ้นนำา
หลายแห่งของโลก ขายกุ ้งหรือผลิตภัณฑ์อาหารทะเลอื ่น  
ๆ ซึ ่งผลิตโดยคนงานในสภาพที ่มีการใช้แรงงานบังคับ  
ผู ้สื ่อข่าวแนวเจาะลึกได้ขุดคุ ้ยกรณีสุดโต่งที ่คนงาน
ประมงหลายพันคน ที ่ทำางานในเรือปักธงชาติไทย25

 โดย
ผู ้ชายเหล่านี ้ส่วนใหญ่มาจากเมียนมา ซึ ่งอยู ่ในสภาพที ่
ถูกใช้เป็นแรงงานบังคับ เป็นเวลานานถึง 10 ปี ถูกบังคับ
ให้ทำางานนานถึงกะละ 22 ชั ่วโมง ถูกเฆี ่ยนตีด้วยหางปลา
กระเบนที ่มีพิษ ถูกตัดอวัยวะหรือถูกฆ่าทิ ้งในทะเล26 พวก
เขาจับสัตว์น้ ำาที ่ใช้เลี ้ยงกุ ้ง ซึ ่งมีการขายให้กับซุปเปอร์
มาเก็ตชั ้นนำาทั ่วโลก รวมทั ้งผู ้ค้าปลีกระดับโลกสี ่แห่ง  
ได้แก่ Walmart, Carrefour, Costco และTesco

27 ยังมี
รายงานระบุว่า ล้งกุ ้งหลายร้อยแห่งในจังหวัดหนึ ่งของ
ไทย มีการใส่กุญแจมือขังแรงงานข้ามชาติให้อยู ่ในห้อง
ขนาดเล็ก ถูกขู ่ว ่าจะยิงทิ ้งถ้าหยุดทำางาน พวกเขาต้อง
ทำางานควักไส้ ตัดหัว หาง และเปลือกของกุ ้งออก เพื ่อส่ง
ออกไปต่างประเทศ28 

ในปี 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ลดอันดับของ
ไทยเป็น Tier 3 ในรายงานการค้ามนุษย์ประจำาปี ซึ ่งเป็น
อันดับต่ ำาสุดเท่ากับประเทศ อย่างเช่น เกาหลีเหนือ29  
ในปี 2558 คณะกรรมาธิการยุโรปแจกใบเหลืองให้
ประเทศไทย โดยถือว่าเป็นประเทศที่น่าจะไม่ให้ความ
ร่วมมือ เพื ่อต่อต้านการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และขาดการควบคุม โดยขู่จะแทรกแซงทางการ
ค้าหากไม่มีการปฏิรูปที ่สำาคัญ30 

สมาพันธ์สหภาพแรงงานระดับโลกและในสหรัฐฯ ได้ร้อง
เรียนต่อกลไกระหว่างประเทศหลายประการ โดยชี้ให้
เห็นความเชื ่อมโยงระหว่างการแสวงหาประโยชน์จากคน
งาน กับการเลือกปฏิบัติทางกฎหมายกับแรงงานข้ามชาติ
ในไทย รวมทั้งการปฏิเสธไม่ให้มีสิทธิที ่จะมีเสรีภาพใน
การสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง ในคำาร้องอย่างเป็น
ทางการต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศเมื ่อปี  
2558 IndustriALL Global Union เขียนว่า “พระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ส่งผลในทางปฏิบัติ ขัดขวางการ
รวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน เป็นเหตุให้แรงงานข้ามชาติ
เสี ่ยงที ่จะเกิดภาวะยากจน ถูกปล้นค่าจ้าง มีสุขภาพเลว
ร้าย และขาดมาตรฐานด้านความปลอดภัย ต้องทำางานใน
สภาพที่อันตราย ถูกแสวงหาประโยชน์ ถูกตำารวจรีดไถ 
และตกเป็นเหยื ่อการค้ามนุษย์เพื ่อเป็นแรงงานบังคับ”

31

  

ในทำานองเดียวกัน AFL-CIO ยื ่นคำาร้องหลายครั้งต่อ
สำานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) เริ ่มตั ้งแต่ปี 
2556 ระบุว่าประเทศไทยควรสูญเสียสิทธิประโยชน์ทางการ
ค้าตามระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป  
(Generalized System of Preferences GSP) ของสหรัฐฯ  
เนื ่องจากไม่คุ ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
เป็นข้อกำาหนดของประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP

32 ในปี 2558 
สหรัฐฯ เตือนว่าไทยไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที ่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์นี ้ ในแง่ของเสรีภาพในการสมาคม  
การร่วมเจรจาต่อรอง สภาพการทำางานที่ยอมรับได้ และ
แรงงานบังคับ33

การแสวงหาประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ ทำาให้เกิดข้อ
กังวลในประเทศต้นทางเช่นกัน ทั ้งรัฐบาลเมียนมาและ
กัมพูชาต่างไม่สนับสนุนให้มีการส่งคนในชาติของตนไป
เป็นคนงานในอุตสาหกรรมประมงของไทย เนื ่องจากข้อ
กังวลเกี ่ยวกับสภาพการทำางาน อย่างไรก็ดี ประเทศเหล่า
นี ้ยังคงอนุญาตให้มีการย้ายถิ ่นของประชากร ซึ ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง เพื ่อไปทำางานในภาคการแปรรูปอาหารทะเล
ของไทย34 รัฐบาลทั้งสองประเทศปฏิเสธที่จะลงนามใน
ความตกลงกับรัฐบาลไทย เพื ่อสนับสนุนการเคลื่อนย้าย
แรงงานของตนไปทำางานในภาคประมงของไทย จนกระทั่ง
ช่วงสิ ้นปี 2561

35 

แผนภูมิิ ิ 2:  การจำาแนกแรงงานในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทยตามประเทศต้นทางของแรงงาน
ข้ามชาติ (คนงานที่ขึ้นทะเบียน)

ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา แปรรูป 

m ลาว
m กัมพูชา
m เมียนมา

15,583

30,078

1,365
1,338 
7,077

44,020

832

 
79,289

 4,165

ท่ีมา  สำานักงานบริหารแรงงานต่างด้าว, กรมการจัดหางาน, กระทรวง
แรงงาน, รัฐบาลไทย, เมษายน 2562 
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สืบเนื ่องจากแรงกดดันจากภาคส่วนต่าง ๆ รัฐบาลไทย
จึงรื ้อโครงสร้างการตรวจสอบอุตสาหกรรมประมง ระบบ
การควบคุมและการจัดการ และจัดตั้งกรอบการตรวจสอบ
ระหว่างหน่วยงาน และทีมงานซึ่งมีหน้าที ่ตรวจสอบเรือ
ประมงระหว่างที ่เข้าและออกจากท่าเรือ36 ควบคู่ไปกับ
กระบวนการออกกฎหมายและปฏิรูปด้านนโยบายที่ดำาเนิน
มาหลายทศวรรษโดยเน้นที่การบริหารจัดการการเข้าเมือง
เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ การปฏิรูปเหล่านี ้ก่อให้เกิดผลลัพธ์
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป เนื ่องจาก
สหภาพแรงงานและองค์กรแรงงานข้ามชาติไม่มีส่วนร่วม
อย่างจริงจัง จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อความสำาเร็จ และการ
ปฏิรูปเหล่านี ้ต่างไม่สามารถช่วยสร้างสมดุลอำานาจใหม่ที ่
จำาเป็น เพื ่อให้แรงงานข้ามชาติสามารถแก้ปัญหาเหล่านี ้
ได้ด้วยตนเอง (โปรดดูอ้างอิง 1) 

สืบเนื ่องจากข้อบกพร่องเหล่านี ้ การปฏิบัติมิชอบด้าน
สิทธิแรงงาน แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ยังคงเป็น
ปัญหาที ่มีการรายงานอย่างต่อเนื ่องในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทย การสำารวจเชิงปริมาณในหลายพื ้นที ่ของ

ประเทศ ที ่มองไปที ่กลุ ่มตัวอย่างแรงงานข้ามชาติหลาย
ร้อยคนซึ ่งทำางานในภาคประมงและการแปรรูปอาหาร
ทะเล และส่วนอื ่น ๆ ของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทำาให้
พบหลักฐานว่ามีการใช้แรงงานบังคับซ้ ำาแล้วซ้ ำาอีก37 จาก
การศึกษาในช่วงสองปีที ่ผ่านมาพบว่า รูปแบบทั ่วไปของ
การปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานและการใช้แรงงานบังคับ
ส่วนใหญ่ยังคงไม่เปลี ่ยนแปลง (โปรดดู กล่อง 1) งาน
ศึกษาชิ ้นหนึ ่งชี ้ว ่า มีการลดลงของการใช้ความรุนแรง
ทางร่างกายกับแรงงานประมง38

สืบเนื ่องจากการปฏิรูปของรัฐบาลไทย ไทยจึงได้อันดับ
ที่ดีขึ ้นในรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ นับแต่ปี 2558 

เป็นต้นมา โดยปรับขึ้นมาอยู่ระดับ ‘Tier 2 Watch List’ 

ในปี 2559 และ ‘Tier 2’ ตั ้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ระดับ Tier 

2 สะท้อนว่าประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน
ขั้นต่ ำาเพื ่อแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ แต่ได้มีความพยายาม
จะดำาเนินการเช่นนั้น39 คณะกรรมาธิการยุโรป ได้ยกเลิก  
‘ใบเหลือง’ สำาหรับไทยเมื ่อเดือนมกราคม 2562 อย่างไรก็ดี  
ความก้าวหน้านี ้สะท้อนถึงความพยายามยุติการทำาประมง

กล่อง 1 :  หลักฐานอย่างต่อเน่ืองที่ยืนยันว่ามีแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ในปี  
2560 และ 2561 

ในปี 2560 องค์การแรงงานระหว่างประเทศสัมภาษณ์แรงงานประมงและแรงงานแปรรูปอาหารทะเล 434 คน ส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติใน 11 จังหวัดของไทย และพบการละเมิดกฎหมายแรงงานของไทย และมีตัวชี้ วัดว่ามีการใช้
แรงงานบังคับ ได้แก่ 

• 55% ของคนงานท่ีสำารวจต้องจ่ายค่าจ้างในการจัดหางาน (ซ่ึ งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนายจ้างควรเป็นผู้รับผิดชอบ)  
• คนงานเพียง 35% จำาได้ว่าเคยเซ็นชื่ อในสัญญาจ้างงาน (และเพียง 50% ของคนงานเหล่าน้ี เข้าใจเน้ือหาของ

สัญญา)  
• คนงาน 34% ได้รับค่าจ้างต่ำากว่าค่าจ้างขั้นต่ำาตามกฎหมาย 
• คนงาน 48% ระบุว่ามีการหักเงินจากค่าจ้างอย่างผิดกฎหมาย และ 
• คนงาน 22% อยู่ ในสภาพท่ีสอดคล้องกับตัวชี้ วัดอย่างใดอย่างหน่ึงของการเป็นแรงงานบังคับ และ 18% อยู่ ใน

สภาพท่ีสอดคล้องกับตัวชี้ วัดสองข้อ ได้แก่การถูกหลอกลวงจากนายหน้า หรือระหว่างทำาสัญญา และมีการค้าง
จ่ายค่าจ้าง* 

ในปี 2561 ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ ออาหารทะเลท่ี เป็นธรรมและยั่งยืนสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ 300 คน
ซ่ึงทำางานในอุตสาหกรรมประมงไทยในหกจังหวัดชายฝั่ ง และพบหลักฐานว่ามีการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิแรงงาน:  

• คนงานเพียง 31% ระบุว่ามีโอกาสได้อ่านสัญญาจ้างงานก่อนเซ็นชื่ อ 
• คนงาน 37-41% ไม่ได้รับค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง
• คนงาน 62% ถูกนายจ้างหรือนายหน้ายึดเอกสารประจำาตัว และ 
• กว่า 66% ไม่ได้รับหลักฐานการจ่ายค่าจ้างหรือสลิปเงินเดือน 

ท่ีมา: Ship to Shore Rights: Baseline Research Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand, ILO, 2018 และ Falling 
through the Net: A Survey of Basic Labour Rights among Migrants Working in Thailand’s Fishing Sector, ภาคีเครือข่ายภาค
ประชาสังคมเพื่ ออาหารทะเลท่ี เป็นธรรมและยั่งยืน, 2561

* ตัวชี้ วัดแรงงานบังคับเป็นส่วนหน่ึงของวิธีวิทยาในการวิจัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ



13II.  ทำ�คว�มเข้�ใจปัญห�: ก�รใช้แรงง�นบังคับในแรงง�นข้�มช�ติในอุตส�หกรรมอ�ห�รทะเลไทย

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 

แต่ไม่รวมถึงแรงงานบังคับ40 การได้เลื ่อนอันดับจึงไม่ได้
หมายถึงว่ามีการแก้ไขปัญหาแรงงานบังคับ หรือการค้า
มนุษย์อย่างจริงจังแล้วในทางปฏิบัติ 

ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 สำานักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ
 ประกาศว่าจะระงับสิทธิประโยชน์ทางการค้ามูลค่า 1.3 พัน
ล้านเหรียญสำาหรับไทย ตามระบบ GSP สืบเนื ่องจากไทย  
“ล้มเหลวในการคุ้มครองสิทธิแรงงานอันเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลได้อย่างเพียงพอ (…) โดยการคุ้มครองดัง

กล่าวรวมถึงเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อ
รอง” โดยจะมีการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางการค้านี ้ในวัน
ที่ 25 เมษายน 2563 สำาหรับสินค้ากว่า 500 ชนิดจากไทย  
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารทะเลทั้งหมดที่ได้รับประโยชน์
จากโครงการนี้ “เนื ่องจากปัญหาด้านสิทธิแรงงานที่ยืด
เยื ้อในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและการขนส่งทางทะเล”

41

ความจำาเป็นที่จะต้องป้องกันแรงงานบังคับ 

การป้องกันการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ ถือว่า
ได้ผลมากกว่าการแก้ปัญหาย้อนหลัง เพราะเมื ่อแรงงาน
ตกเป็นเหยื ่อการแสวงหาประโยชน์แล้ว ย่อมนำาไปสู่
กระบวนการฟ้องร้องคดีในศาลที่ยืดเยื ้อ และมีค่าใช้จ่าย
มาก รวมทั้งการฟื้นฟูคนงานที่ตกเป็นเหยื ่อ คนงานที่ตก
เป็นเหยื ่อยังต้องจัดการกับปัญหาความทุกข์ทรมานใจ และ
หนี้สินที ่เกิดขึ ้น ในบางกรณี หากไม่มีการจำาแนกบุคคลว่า
เป็นเหยื ่อการค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม จะส่งผลให้คนงาน
นั้นถูกดำาเนินคดีในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
และถูกเนรเทศกลับไปประเทศต้นทาง ส่งผลให้พวกเขา
ต้องเริ ่มกระบวนการเข้าเมืองใหม่อีกครั ้ง เกิดความเสี ่ยง
มากขึ้นที ่จะตกเป็นเหยื ่อการค้ามนุษย์อีกครั ้งหนึ่ง  
เนื ่องจากแรงกดดันทางการเงินและครอบครัวที ่จะต้อง
จ่ายหนี้และประกันการจ้างงาน42

แรงงานบังคับเป็นปัญหาที่อาจไม่เห็นได้ชัดเจน และอาจ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำาร้ายทางร่างกาย ตัวชี ้วัดแรงงาน
บังคับอาจรวมถึงการติดหนี้นายจ้าง การยึดเอกสารประจำา
ตัว การค้างจ่ายค่าแรง การหลอกลวงและให้คำาสัญญาที่

กล่อง 2: นิยามของแรงงานบังคับ 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับท่ี  29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (2473) (C29) นิยาม
 แรงงานบังคับว่าหมายถึง “งานหรือบริการทุกชนิด ซ่ึ งเกณฑ์เอาจากบุคคลใด ๆ โดยการขู่ เข็ญการลงโทษ 
และซ่ึ งบุคคลดังกล่าวน้ั นมิได้สมัครใจท่ี จะทำาเอง”

แรงงานบังคับจึงเป็นงานท่ี บุคคลไม่ได้ทำาโดยสมัครใจ (“ความไม่สมัครใจ”) และเป็นการทำาเน่ื องจากถูก
ขู่ เข็ญว่าจะลงโทษ (“การบังคับ”) จากนายจ้างหรือบุคคลท่ี สามท่ี กระทำาต่อคนงาน ตัวชี้ วัดความไม่สมัครใจ
รวมถึง การยึดเอกสารประจำาตัวหรือหนังสือเดินทาง การจงใจทำาให้สภาพการทำางานเลวร้ายลง การถูกขัง
ในท่ี พักอาศัย การใช้ความรุนแรงทางกายหรือทางเพศ เป็นต้น เพื่ อจำาแนกว่าบุคคลอยู่ ในสภาพถูกบังคับใช้
แรงงาน จำาเป็นต้องมีตัวชี้ วัดอย่างน้อยหน่ึ งอย่างของความไม่สมัครใจ และหน่ึ งอย่างของการบังคับ

*สำาหรับตัวชี้ วัดทั้งหมด โปรดดู Hard to see, Harder to count: Survey guidelines to estimate forced labour of adults and 
children, ILO, 2012

สำานักงานจัดหางาน ในจังหวัดสมุทรสาครตั้งขึ้นโดย
รัฐบาลเพื่อช่วยในการลงทะเบียนแรงงานข้ามชาติใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเล ©ILRF



14 ถึงเวลาต้องเปล่ี ยนแปลงแบบไพศาล

เป็นไปไม่ได้ การลงโทษด้วยการหักเงิน การขู่จะส่งตัว
ให้เจ้าหน้าที ่ และการจำากัดเสรีภาพในการเดินทาง43 การ
ละเมิดสิทธิแรงงานซ้ำาซ้อนอาจรุนแรงถึงขั ้นเป็นการทำาให้
คนงานอยู่ในสภาพแรงงานบังคับ

ปัญหาด้านแรงงานเหล่านี ้เกิดขึ ้นในระดับที่รุนแรงแตก
ต่างกัน ทำาให้เกิดสภาพการแสวงหาประโยชน์ที ่ต่อเนื ่อง
 ตั ้งแต่การละเมิดกฎหมายแรงงานอย่างสม่ำาเสมอไปจนถึง
แรงงานบังคับ คนงานมักไม่ตกเป็นเหยื ่อแรงงานบังคับ
ทันทีทันใด แต่มักอยู ่ในสภาพที่ค่อย ๆ ถูกบีบบังคับมากขึ้น
เรื ่อย ๆ วิธีการที่เป็นผลมากสุดในการคุ้มครองไม่ให้คน
งานตกเป็นเหยื ่อแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ คือการ
แก้ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน ไม่ว่าอยู ่ในจุดใดของ
ปัญหา ทั ้งนี ้เพื ่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี ่ยงที ่จะตกเป็น
เหยื ่อการปฏิบัติมิชอบในรูปแบบรุนแรงสุด44 

แม้ว่าทุกคนมีโอกาสตกเป็นเหยื ่อแรงงานบังคับ แต่คนงาน
ในบางประเภทงานได้รับผลกระทบไม่เท่าเทียมกัน นี ่รวม
ถึงคนงานที่มีทักษะและระดับการศึกษาต่ำา คนงานที่มัก
จะทำางานในที่ที ่มีความเสี ่ยงด้านอาชีวะอนามัยและความ
ปลอดภัย คนงานซึ่งอพยพจากประเทศอื่น หรือเดินทางมา
จากภูมิภาคอื่นในประเทศ และหรือคนงานที่ต้องเผชิญกับ
การเลือกปฏิบัติและการขาดการคุ้มครองตามกฎหมาย  
คนงานมีความเสี ่ยงมากสุดที่จะตกเป็นเหยื ่อแรงงานบังคับ  
หากไม่รู ้ถึงสิทธิของตนเอง ไม่ได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่สามารถเข้าถึงกลไกร้องทุกข์ 
หรืออยู ่ในสภาพที่หวาดกลัวไม่สามารถร้องเรียนได้  
นายจ้าง นายหน้า และบุคคลอื่น ๆ มักแสวงหาประโยชน์

จากคนงานเหล่านี ้ ซึ ่งเป็นคนงานที่มีอำานาจน้อยกว่าพวก
เขา และสามารถทำาการละเมิดได้โดยไม่ต้องรับผิด 

 

กล่อง 3:  
การให้สัตยาบันรับรองมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO  ในบรรดาประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง เป็นส่วนหน่ึงของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษย
ชน และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตัวกัน (C87) สิทธิในการรวมตัวกันและการร่วมเจรจาต่อรอง (C98) 

รัฐบาลไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาแรงงานหลักสองฉบับ และมีกฎหมายแรงงานท่ีจำากัดสิทธิมาก
ท่ีสุดประเทศหน่ึงในเอเชีย ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน รัฐบาลไทยแสดงพันธกิจท่ีจะ
ปฏิรูปกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ โดยถือเป็นพื้นฐานก่อนการให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาฉบับท่ี 98 แต่จนถึง
ตอนน้ียังไม่สามารถปฏิรูปกฎหมายหรือดำาเนินการเพิ่มเติมก่อนการให้สัตยาบัน ไทย ลาว และบรูไนเป็นประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ียังไม่ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาหลักด้านแรงงานทั้งสองฉบับเลย ในขณะท่ี
อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และติมอร์เลสเตให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาแรงงานทั้งสองฉบับแล้ว ในขณะท่ี
มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ และเวียดนามให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาประเทศละฉบับ 

แรงงานขนส่งปลาในสมุทรสาคร ©ILRF
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III.  
สิทธิด้านสหภาพแรงงานช่วยป้องกันการใช้แรงงานบังคับได้อย่างไร

วิธีการที่ได้ผลมากสุดอย่างหนึ่งเพื ่อป้องกันการแสวงหา
ประโยชน์จากคนงาน คือการประกันให้พวกเขามีสิทธิ
ที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
อย่างเต็มที ่ สหภาพแรงงานมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ ่งใน
การออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานและสิทธิ เช่น ค่าจ้าง
และประโยชน์ต่างๆที่ควรได้รับตามกฎหมาย อาชีวะ
อนามัยและความปลอดภัย ค่าจ้างล่วงเวลา และการลาป่วย
 สหภาพแรงงานช่วยให้มีการเพิ่มค่าจ้างสำาหรับคนงาน

ที่มีค่าจ้างต่ ำาสุดและมีทักษะน้อยสุด45 ทำาให้มีชั ่วโมงการ
ทำางานล่วงเวลาที่ไม่ได้รับค่าจ้างน้อยลง46 สหภาพแรงงาน
ยังมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ ่งในการระบุว่ามีการละเมิดด้าน
แรงงานและบังคับใช้สิทธิตามกฎหมายในการทำางาน47 
อุตสาหกรรมซึ่งมีตัวแทนสหภาพแรงงานที่เข้มแข็ง มักมี
ปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงาน แรงงานเด็ก การค้า
มนุษย์ และแรงงานบังคับที่ต่ ำากว่า48 

เมื่อวันงานที่มีคุณค่า พ.ศ. 2562 ตัวแทนสหภาพแรงงานไทย และองค์กรแรงงานข้ามชาติต่างๆ เดินขบวนรณรงค์ร่วมกัน 
เพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย  ©ILRF
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สิทธิด้านสหภาพแรงงานโดยสังเขป: เสรีภาพใน
การสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

เสรีภาพในการสมาคมหมายถึงสิทธิของแรงงานทุกคนที่จะ
จัดตั ้งและเข้าร่วมกับองค์กรที่ตนเลือก โดยไม่จำาเป็นต้อง
ขออนุญาตล่วงหน้า ในแวดวงแรงงานเรียกว่าเป็น ‘สิทธิใน
การรวมตัว’ องค์กรแรงงานอย่างเช่น สหภาพแรงงานควร
สามารถจัดทำาธรรมนูญและระเบียบองค์กรได้ด้วยตนเอง
 สามารถเลือกตัวแทนของตนได้อย่างเสรี และทำางาน
เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของลูกจ้าง โดยไม่ถูกแทรกแซง
อย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง นายจ้างและหน่วย
ราชการควรงดเว้นจากการปฏิบัติใด ๆ ซึ ่งเป็นการจำากัด
สิทธิเหล่านี ้ หรือขัดขวางการดำาเนินงานขององค์กร49

การร่วมเจรจาต่อรอง หมายถึงการเจรจาระหว่างนายจ้าง
กับกลุ ่มคนงานที ่รวมตัวกัน มีเป้าหมายเพื ่อประกันให้เกิด
สภาพการจ้างที ่น่าพึงพอใจ โดยอาจรวมถึงการเจรจา
เกี ่ยวกับค่าจ้างและสวัสดิการ กลไกรับข้อร้องทุกข์  
สวัสดิการด้านที ่พักอาศัย และสภาพการทำางาน รวมถึง
ประเด็นอื ่น ๆ อีกมากมาย จากนั ้นจึงควรมีการจัดทำาข้อ
ตกลงระหว่างคนงานกับนายจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
 ถือเป็นสัญญาที ่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายที ่เรียกว่า ข้อ
ตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจ้าง (CBA)

กฎหมายระดับชาติควรคุ้มครองคนงานไม่ให้ต้องถูกเลือก
ปฏิบัติ หรือขัดขวางการทำางานของสหภาพแรงงาน ซึ่ง
รวมถึงการคุ้มครองตามกฎหมาย เพื ่อไม่ให้แกนนำาและ
สมาชิกสหภาพถูกไล่ออกจากงาน หรือถูกเลือกปฏิบัติ
เนื ่องจากการดำาเนินงานใด ๆ ทั ้งการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
 และการเข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงาน เช่น การ
ร่วมเจรจาต่อรอง หรือการใช้สิทธินัดหยุดงานประท้วง50 
การคุ้มครองเหล่านี ้สำาคัญอย่างยิ ่งต่อการเกิดขึ้นและการ
ดำารงอยู่ของสหภาพแรงงานที่มีส่วนร่วมของคนงานและ
สนับสนุนสิทธิคนงาน 

องค์กรแรงงานและนายจ้างไม่ควรแทรกแซงการทำางาน
ซึ่งกันและกัน และไม่ควรมีการจัดตั้งองค์กรคนงานที่ตก
อยู่ใต้การควบคุมของนายจ้าง รัฐบาลจำาเป็นต้องกำาหนด
โครงสร้างทางกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื ่อประกันสิทธิใน
การรวมตัว รวมทั้งเพื ่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีโครงสร้าง
เพื ่อการเจรจาโดยสมัครใจระหว่างนายจ้างกับคนงาน51

สิทธิเหล่านี ้ประกอบด้วยมาตรฐานแรงงานหลักสี ่ประการ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ ่งถือเป็นมาตรฐาน
ขั ้นต่ ำา และควรเป็นสิทธิของคนงานทุกคนทั ่วโลก ไม่ว่า
รัฐบาลประเทศของเขาจะลงนามในอนุสัญญาองค์การ

แรงงานระหว่างประเทศที ่เกี ่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม จำาเป็น
อย่างยิ ่งที ่ร ัฐบาลและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะบริษัทข้าม
ชาติ ซึ ่งประกอบกิจการในหลายเขตอำานาจศาลต้อง
คุ ้มครองและเคารพสิทธิเหล่านี ้ สิทธิซึ ่งถือว่าเป็น  
“สิทธิแรงงานซึ ่งเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล” หรือ “สิทธิ
แรงงานขั ้นพื ้นฐาน” ครอบคลุมสิทธิหลักทั ้งสิทธิที ่จะมี
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง การขจัด
แรงงานบังคับและไม่สมัครใจทุกรูปแบบ การยุติการใช้
แรงงานเด็กอย่างเป็นผล และการขจัดการเลือกปฏิบัติใน
แง่การจ้างงานและอาชีพ52

สถานะพิเศษของสหภาพแรงงานในการป้องกัน
แรงงานบังคับ 

การรวมตัวของคนงานและการร่วมเจรจาต่อรอง ช่วย
ป้องกันการใช้แรงงงานบังคับในหลายลักษณะ โดยพื้นฐาน
สุด ช่วยให้เกิดความสมดุลที่เท่าเทียมทางอำานาจระหว่าง
แรงงานกับนายจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งสหภาพแรงงานมี
บทบาทสำาคัญช่วยให้แรงงานตระหนักถึงสิทธิของตนเอง
 และตระหนักมากขึ้นถึงการกระทำาที ่ถือเป็นการปฏิบัติมิ
ชอบด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ ซึ ่งใน
ทางปฏิบัติแล้วย่อมช่วยให้แรงงานตระหนักถึงปัญหา ซึ ่ง
อาจถือเป็น หรืออาจนำาไปสู่การแสวงหาประโยชน์รูปแบบ
ต่าง ๆ และทำาให้แรงงานสามารถแก้ปัญหาเหล่านี ้ผ่าน
การร่วมเจรจาต่อรอง และกลไกรับข้อร้องทุกข์ที ่คนงานมี
บทบาทสำาคัญ53 

การร่วมเจรจาต่อรองเปิดโอกาสให้มีการแก้ปัญหาส่วน
ใหญ่ระหว่างแรงงานกับนายจ้าง โดยไม่ปล่อยให้ปัญหา
บานปลาย จนนำาไปสู่การต่อสู ้คดีในศาลแรงงานที่มีค่าใช้
จ่ายมากขึ้น ซับซ้อน และใช้เวลานาน ทั ้งนี ้เพราะเป็นก
รอบกำาหนดให้คนงานกับนายจ้างต้องเจรจากัน ‘โดยสุจริต
ใจ’ หมายถึงต้องรับฟังข้อกังวลซึ่งกันและกันอย่างจริงจัง
 และร่วมกันหาทางออก โดยเมื ่อเคารพหลักความสุจริต
ใจแล้ว นายจ้างย่อมไม่สามารถเพิกเฉยหรือละเลยปัญหา
 ปล่อยให้ยืดเยื ้อต่อไป54 กระบวนการเจรจาและการแก้ไข
ข้อพิพาทเช่นนี้ เป็นการดำาเนินงานอย่างเป็นธรรมชาติและ
เป็นระบบ เพื ่อระบุและแก้ไขความเสี ่ยงที ่จะเกิดแรงงาน
บังคับ ส่งผลให้เกิดกระบวนการที่คนงานมีบทบาทสำาคัญ
 ไม่ใช่บุคคลภายนอกหรือคนกลาง ช่วยให้คนงานสามารถ
ทำาหน้าที ่ป้องกันแรงงานบังคับได้ด้วยตนเอง โดยการระบุ
ปัญหา และรายงานข้อมูลเมื ่อมีการแก้ปัญหาแล้ว 

สหภาพแรงงานยังมีสถานะพิเศษในการดำาเนินงานเหล่านี ้ 
เนื ่องจากเป็นองค์กรตัวแทนของคนงานที ่เป็นสมาชิก  
เพื ่อปฏิบัติตามอำานาจหน้าที ่เหล่านี ้ สหภาพแรงงานต้อง
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เป็นอิสระจากอิทธิพลของนายจ้างและรัฐบาล สมาชิก
สหภาพแรงงานต้องได้รับการคุ ้มครองตามกฎหมาย
เพื ่อให้สามารถดำาเนินงานของสหภาพได้ และหากมี
การเคารพและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม สมาชิกสหภาพ
จะสามารถแก้ปัญหาที ่เกี ่ยวกับสภาพการทำางานได้
 นายจ้างจำาเป็นต้องเข้าร่วมการร่วมเจรจาต่อรองที ่มี
สหภาพแรงงานเป็นแกนนำาตามกฎหมายในประเทศ ซึ ่ง
กำาหนดขั ้นตอนปฏิบัติที ่มีกรอบเวลาเพื ่อแก้ไขปัญหาตาม
ข้อร้องเรียนในสถานประกอบการ หรือกรณีที ่ลุกลาม
จนถึงขั ้นฟ้องศาลแรงงาน ทั ้งนี ้เพื ่อประกันว่า สุดท้าย
แล้วคนงานจะได้รับการเยียวยาชดเชยต่อการปฏิบัติมิ
ชอบที ่เกิดขึ ้น กระบวนการเหล่านี ้ส่งผลให้เกิดการบรรลุ
ข้อตกลงที ่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และคนงานสามารถ
ใช้ข้อตกลงนี ้เป็นเครื ่องมือเพื ่อให้นายจ้างต้องปฏิบัติ
ตามข้อตกลง

สหภาพแรงงานสามารถทำางานเพื่อป้องกันการใช้แรงงาน
บังคับผ่านแนวคิดริเริ ่มที่หลากหลาย ได้แก่ (1) แนวคิดริเริ ่ม
เชิงนโยบาย เช่น การสนับสนุนมาตรฐานระหว่างประเทศ  
การรณรงค์ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ และการสนับสนุนการ
ปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย (2) แนวคิดริเริ ่มด้านการเมือง  
ได้แก่ การตรวจสอบหน่วยงานจัดจ้างงาน หรือการปฏิบัติ
ในห่วงโซ่อุปทาน และร่วมมือกับพนักงานตรวจแรงงาน  
และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (3) แนวคิดริเริ ่มเพื่อความ
สามัคคี รวมทั้งการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร หรือร่วมมือ
กับสมาพันธ์สหภาพแรงงานโลก เพื่อขยายเครือข่าย  
และกดดันแบรนด์และผู้ค้าปลีกในระดับสากล และ (4) 
แนวคิดริเริ ่มในทางอุตสาหกรรม เช่น การเข้าหาแรงงานที่
เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษา แรงงาน และ การสนับสนุนการ
สมัครเป็นสมาชิกสหภาพ และการแก้ไขสาเหตุที่นำาไปสู่
แรงงานบังคับผ่านการเจรจาระดับทวิภาคี (คนงาน-นายจ้าง) 
และไตรภาคี (คนงาน-นายจ้าง-รัฐบาล)

55

แรงงานประมงหารือเรื่องยุทธศาสตร์การสื่อสาร ที่ศูนย์รวมตัวเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงในจังหวัดระนอง 
ประเทศไทย  © เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง
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สหภาพแรงงานมีบทบาทป้องกันการใช้แรงงานบังคับใน
สามระดับที่สำาคัญ ได้แก่ (1) ระดับประเทศและระดับรอง
ลงมา โดยการสนับสนุนให้คนงานกลุ่มเสี ่ยงเข้าเป็นสมาชิก
สหภาพที่มีอยู ่ สนับสนุนการจัดตั้งสหภาพแรงงานของคน
งานที่มีความเสี ่ยงทั ้งภาคส่วน หรือรณรงค์กดดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบาย (2) ระดับภูมิภาค รวมทั้ง
การทำางานกับหน่วยงานรัฐบาลระดับภูมิภาคหลายแห่ง
 โดยเป็นกิจกรรมเพื่อการบริหารจัดการการเข้าเมือง หรือ
การป้องกันแรงงานบังคับ และ (3) ระดับสากล โดยผ่าน
สมาพันธ์สหภาพแรงงานโลก ร่วมกับสหภาพแรงงานใน
ประเทศและหน่วยงานสิทธิแรงงานระหว่างประเทศ เพื ่อ
หาทางให้บริษัทข้ามชาติที ่มีอำานาจเข้าร่วมแก้ไขปัญหา
แรงงานบังคับในห่วงโซ่อุปทานของตน56

ข้อตกลงกรอบความร่วมมือระดับสากล ซึ่งเป็นข้อตกลง
อย่างเป็นทางการระหว่างสมาพันธ์สหภาพแรงงานโลกและ
บรรษัทข้ามชาติ ยังอาจได้รับการออกแบบและมีเป้าหมาย
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ57 ข้อตกลงที่บังคับใช้ได้
ซึ ่งจัดทำาขึ ้นระหว่างแบรนด์ (EBAs) กับสหภาพแรงงาน
ในท้องถิ ่น สหภาพแรงงานระดับชาติ และสมาพันธ์
สหภาพแรงงานโลก ด้วยความสนับสนุนจากนักรณรงค์
ด้านแรงงานระดับสากล รวมทั้งข้อตกลงระหว่างแบรนด์
กับผู ้ค้าปลีกด้วยกันเอง อาจเป็นเครื ่องมือที ่เป็นผลในการ
แก้ปัญหาและป้องกันแรงงานบังคับ58

พิธีสารไอแอลโอ พ.ศ. 2557 ของอนุสัญญาว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ยิ ่งสนับสนุนบทบาทที่สำาคัญของสหภาพแรงงานใน
การแก้ปัญหาแรงงานบังคับ พิธีสารนี้กำาหนดให้รัฐบาล
ต้องยอมให้สหภาพแรงงานเข้ามามีบทบาท ทั ้งการจัดทำา
นโยบายและแผนปฏิบัติการระดับชาติ เพื ่อปราบปรามการ
บังคับใช้แรงงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับนโยบายและ
แผน ซึ่งต้องดำาเนินงานร่วมกันกับสหภาพแรงงาน59

ความสำาคัญของการมีตัวแทนที่แท้จริงของคน
งาน ในขณะที่กฎหมายมุ่งจำากัดสิทธิการรวมตัว
ของคนงาน

ในกรณีของประเทศไทย คนงานบางประเภทอาจถูกเลือก
ปฏิบัติ และอาจถูกจำากัดสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ตามกฎหมาย ในบริบทเช่นนี้ กลุ ่มต่าง ๆ เช่น เอ็นจีโอ  
หน่วยงานภาคเอกชน หรือ องค์กรลูกจ้างที ่อยู ่ใต้อิทธิพล
ของนายจ้างหรือรัฐบาล เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ ไม่
ถือเป็นทางเลือกที่เหมาะสม และไม่ควรพยายามทำาหน้าที ่
แบบเดียวกับสหภาพแรงงาน 

นอกจากสหภาพแรงงานแล้ว องค์กรคนงานที่เป็นอิสระใน
ระดับรากหญ้า สามารถส่งเสริมการรวมตัวของคนงาน  
สร้างอำานาจด้วยการเพิ่มจำานวนสมาชิก และมีเป้าหมาย
เพื่อปรับปรุงสภาพการทำางาน เช่นเดียวกับสหภาพแรงงาน  
องค์กรคนงานเหล่านี ้เป็นองค์กรหรือเครือข่ายที่เป็น
ประชาธิปไตย และไม่อยู ่ใต้อิทธิพลของนายจ้างและ
รัฐบาล เป็นองค์กรที่มีคนงานเป็นแกนนำา และสามารถทำา
หน้าที ่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของคนงานในการเจรจาต่อ
รองกับนายจ้างและหน่วยงานอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เนื ่องจาก
ไม่มีการยอมรับสถานะอย่างเป็นทางการในบางประเทศ  
ทำาให้การดำาเนินงานขององค์กรเหล่านี ้ไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย หรืออาจต้องเผชิญกับปัญหาท้าทาย
จากการทำาหน้าที ่เป็นตัวแทนของคนงานในบริบทของ
ประชาธิปไตย การเมือง หรือนิติบัญญัติ 

จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในการร่วม
เจรจาต่อรองไม่จำาเป็นต้องมีตัวแทนสหภาพแรงงาน แต่
ต้องเป็นตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั ้ง โดยถือเป็น “ตัวแทน
อย่างแท้จริงของคนงานและผลประโยชน์ของคนงาน”

60 

กรณีที ่กฎหมายไม่อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติมีตัวแทน
ในสหภาพแรงงาน นายจ้างก็ยังอาจเจรจาต่อรองร่วม
กับตัวแทนของคนงานได้61 ดังที ่แสดงให้เห็นในรายงาน
นี้ องค์กรแรงงานที่เป็นอิสระในระดับรากหญ้าอาจมี
บทบาทสำาคัญ ในการทำาหน้าที ่เป็นตัวแทนที่ชอบธรรมของ
แรงงาน ในบริบทที่แรงงานไม่ได้รับอนุญาตให้มีตัวแทนใน
สหภาพแรงงานอย่างเป็นทางการ62 
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ประมาณ 75% ของแรงงาน 38 ล้านคนในไทยไม่ได้รับการ
คุ้มครองให้เข้าถึงสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและ
การร่วมเจรจาต่อรองตามกฎหมายอย่างเต็มที ่ กฎหมาย
ไทยให้ความคุ้มครองอย่างจำากัดต่อสิทธิของคนงาน
ของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ แต่กฎหมายที่เกี ่ยวข้อง

ก็มีลักษณะจำากัดสิทธิอย่างมาก และไม่สอดคล้องกับ
มาตรฐานระหว่างประเทศ สำาหรับคนงานบางประเภท  
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างของราชการ พนักงาน
โรงเรียนเอกชน มหาวิทยาลัย และคนงานข้ามชาติจากต่าง
ชาติในภาคเกษตรและการจ้างงานชั่วคราว กฎหมายไทย
มีทั ้งข้อห้ามอย่างชัดเจนต่อสิทธิต่าง ๆ หรือมีการตีความ
ห้ามการมีสิทธิเหล่านี ้63 กฎหมายไทยไม่ได้กำาหนดกรอบที่
เหมาะสม หรือมีกลไกบังคับใช้อย่างเป็นผล เพื ่อสนับสนุน
ให้มีการร่วมเจรจาต่อรองอย่างจริงจังระหว่างนายจ้างกับ
คนงาน นายจ้างสามารถตอบโต้คนงานที่พยายามใช้สิทธิที ่
จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง โดย
ไม่ต้องรับผิด64 ด้วยปัจจัยเหล่านี ้ ประเทศไทยจึงมีความ
หนาแน่นของสมาชิกสหภาพแรงงานเพียง 1.6% ซึ ่งนับว่า
ต่ ำาสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และในโลก65 

IV.  
เจาะลึก: การขาดสิทธิด้านสหภาพแรงงานของคนงานในไทย
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แผนภูมิ 4:  สัดส่วนคนงานที่เป็นสมาชิก
สหภาพเปรียบเทียบกับคนงานท้ังหมดในภาค
เอกชน (2561)
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ท่ีมา  รายงานประจำาปีสถิติแรงงาน พ.ศ. 2561, สำานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน ประเทศไทย66 

สหภาพแรงงานสำาหรับคนงานภาคเอกชนตาม
กฎหมายไทย

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กำาหนด
กระบวนการจัดตั้งสหภาพแรงงานสำาหรับคนงานภาค
เอกชน และกำาหนดกรอบความสัมพันธ์ในการร่วมเจรจา
ต่อรองระหว่างองค์กรนายจ้างกับลูกจ้าง สหภาพแรงงาน
ที่จัดตั ้งขึ ้น ต้องมีวัตถุประสงค์เพื ่อการสร้างและคุ้มครอง  
“ผลประโยชน์เกี ่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง
ลูกจ้างด้วยกัน”

67 

ผู ้มีสิทธิจัดตั ้งสหภาพแรงงานต้องเป็นลูกจ้างซึ่งทำางานให้
กับนายจ้างคนเดียวกัน หรือลูกจ้างในประเภทงานเดียวกัน  
และต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด การเลือกปฏิบัติที ่
ชัดเจนเช่นนี้ปรากฏอยู่ในมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ที ่ระบุว่า “ผู้มีสิทธิจัดตั ้งสหภาพแรงงาน
ต้อง (…) มีสัญชาติไทย” ในทำานองเดียวกัน มาตรา  
101 กำาหนดว่า “ผู้ซึ ่งจะได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั ้ง

1.6%

3%

แผนภูมิ 3:  สัดส่วนคนงานที่เป็นสมาชิก
สหภาพเปรียบเทียบกับคนงานท้ังหมดใน
ประเทศไทย (2561)
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เป็นกรรมการหรืออนุกรรมการตามมาตรา 100 ต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ (…) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด” 
ดังนั ้น คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิก
สหภาพแรงงาน แต่ไม่สามารถจัดตั้งสหภาพหรือทำาหน้าที ่
เป็นกรรมการได้ 

ตามกฎหมาย สหภาพแรงงานสามารถจะ (1) เรียกร้อง
 เจรจาทำาความตกลงและรับทราบคำาชี ้ขาด หรือทำาข้อ
ตกลงกับนายจ้าง หรือสมาคมนายจ้างในกิจการของ
สมาชิกได้ (2) จัดการและดำาเนินการเพื่อให้สมาชิกได้
รับประโยชน์ (3) จัดให้มีบริการสนเทศเพื่อให้สมาชิกมา
ติดต่อเกี ่ยวกับการจัดหางาน (4) จัดให้มีบริการการให้คำา
ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเกี ่ยวกับการ
บริหารงานและการทำางาน (5) จัดให้มีการให้บริการเกี ่ยว
กับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สิน เพื ่อสวัสดิการของสมาชิก
หรือเพื ่อสาธารณประโยชน์ และ (6) เรียกเก็บเงินค่าสมัคร
เป็นสมาชิก68

การจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องได้รับความเห็นชอบและจด
ทะเบียนกับรัฐบาล คนงานซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน
ควรได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ในการรวมตัวและจัด
กิจกรรมเกี ่ยวกับสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง เมื ่อ
สหภาพแรงงานดำาเนินการดังต่อไปนี้เพื ่อผลประโยชน์
ของสมาชิกและลูกจ้าง สหภาพแรงงานและเจ้าหน้าที ่
สหภาพแรงงานไม่ควรต้องรับผิดทั้งทางอาญาหรือทาง
แพ่งหรือถูกดำาเนินการใด ๆ (1) การเข้าร่วมเจรจาเพื่อ
ทำาความตกลงเกี ่ยวกับข้อเรียกร้องด้านสิทธิหรือประโยชน์
ต่างๆ อันเป็นสิ ่งที ่สมาชิกพึงได้รับ กับนายจ้าง สมาคม
นายจ้าง ลูกจ้าง สหภาพแรงงานอื่น ๆ สมาพันธ์นายจ้าง
 หรือสมาพันธ์แรงงาน (2) เมื ่อดำาเนินการเพื่อนัดหยุด
งานประท้วง ช่วยเหลือ สนับสนุน ชักชวน หรือกระตุ้นให้
สมาชิกหยุดงานประท้วง (3) อธิบายหรือตีพิมพ์เผยแพร่
ข้อมูลเกี ่ยวกับข้อพิพาทด้านแรงงาน หรือ (4) จัดให้มีการ
ชุมนุมเพื ่อนัดหยุดงานอย่างสงบ69 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นักสหภาพชาวไทยเดินขบวนร่วมกัน จากสำานักงานสหประชาชาติไปยังกระทรวงแรงงานใน
กรุงเทพฯ เพื่อประท้วงการดำาเนินคดีทางอาญากับผู้นำาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) ใน พ.ศ 
2562 ที่ออกมารวมตัวรณรงค์ เรื่องแนวคิดริเริ่มด้านสุขภาพและความปลอดภัย เมื่อพ.ศ. 2552 เพื่อจัดการกับปัญหาที่แรงงาน
เชื่อว่าเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุขบวนรถไฟตกรางจนถึงแก่ชีวิต ลักษณะการตอบโต้ต่อกิจกรรมของสหภาพแรงงานเช่นนี้
 เป็นการละเมิดสิทธิแรงงานอันเป็นที่ยอมรับระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 บน
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว  ©ILRF
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กล่อง 4:  การจำากัดสิทธิด้านสหภาพแรงงานของแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
อาหารทะเล และการเข้มงวดต่อสิทธิของสหภาพแรงงาน 

แรงงานข้ามชาติอาจเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานท่ี มีกรรมการเป็นบุคคลสัญชาติไทย  
แต่ไม่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานของตนเองได้ คนซ่ึงไม่มีสัญชาติไทยท่ีทำางานในประเทศ ประกอบด้วย
แรงงานข้ามชาติเกือบส่ีล้านคนจากกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม คิดเป็น 10% ของแรงงานในไทย70  
การเลือกปฏิบัติทางกฎหมายขัดขวางไม่ให้แรงงานข้ามชาติมีตัวแทนเป็นปากเสียงแสดงข้อกังวล และส่ือสาร
ข้อเรียกร้องกับนายจ้างและผู้กำาหนดนโยบายได้ 

แรงงานข้ามชาติและแรงงานไทยมักไม่รวมตัวเป็นองค์กรเดียวกัน เน่ืองจากอุปสรรคด้านภาษา ความเชื่ อว่ามี
ผลประโยชน์แตกต่างกัน การเลือกทำางานในภาคส่วนท่ีแตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนงานไทยและต่างชาติ และ
การเลือกปฏิบัติ เป็นต้น  

กฎหมายไทยเก่ียวกับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองท่ีกล่าวถึงก่อนหน้าน้ี  มี
ผลบังคับใช้กับคนงานประมงและแปรรูปอาหารทะเล71 อย่างไรก็ดี มีคนสัญชาติไทยไม่มากนักท่ีทำางานใน
กิจการแปรรูปอาหารทะเลท่ี ใช้ทักษะค่อนข้างต่ำา และมีไม่มากท่ีทำางานในเรือประมงพาณิชย์ ย่อมส่งผลให้มี
คนงานในภาคส่วนน้ี ไม่มากนัก ท่ีจะมีคุณสมบัติจัดตั้ง จดทะเบียน หรือเป็นกรรมการสหภาพแรงงานได้ตาม
กฎหมาย72 ในฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาซ่ึ งมีสัดส่วนคนงานไทยมากกว่า คนงานไม่มีสิทธิในการจัดตั้งหรือเข้า
ร่วมสหภาพแรงงานแต่อย่างใด เน่ืองจากรัฐบาลกำาหนดว่างานเช่นน้ี เป็นงานเกษตรตามฤดูกาล อุปสรรคทาง
กฎหมายเหล่าน้ีทำาให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีแรงงานข้ามชาติในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารทะเล
จะสามารถรวมตัวกันได้ อันท่ีจริงมีสหภาพแรงงานขนาดเล็กเพียงไม่ก่ีแห่งในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล และ
ไม่มีสหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนในภาคประมงหรือเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาเลย73 

เหตุท่ีไม่มีสหภาพแรงงานในภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล ไม่เพียงเพราะว่ามีคนไทยไม่มากนักท่ีทำางาน
ในภาคส่วนน้ี แต่ยังเป็นผลมาจากบริบททั่วไปของสหภาพแรงงานในไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศและ
สหภาพแรงงานสากลและในประเทศ ได้แสดงข้อกังวลหลายครั้งว่า แม้แต่ในบรรดานักสหภาพแรงงานของไทยซ่ึง
ควรมีสิทธิเต็มท่ีตามกฎหมาย พวกเขามักถูกเลือกปฏิบัติ และเส่ียงท่ีจะถูกแทรกแซงและถูกตอบโต้จากนายจ้าง
หากเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพ นักสหภาพแรงงานไทยมักถูกปลด เม่ือพยายามจดทะเบียนสหภาพแรงงาน
หรือเม่ือยื่นข้อร้องเรียนเพื่ อการร่วมเจรจาต่อรอง74 อีกทั้งลูกจ้างท่ีโดนปลดยังต้องเผชิญกับความกดดันจากศาล
แรงงานให้ยอมรับเงินชดเชยแทนท่ีการรับกลับเข้าทำางาน75

ในหลายกรณี บริษัทได้ดำาเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญากับแกนนำาสหภาพแรงงาน เพื่ อเรียกค่าเสียหาย โดย
มักกล่าวหาว่ามีการหมิ่นประมาททำาให้เสียชื่ อเสียงของบริษัท ทำาให้เกิดความเสียหายทางการเงินเน่ืองจาก
กิจกรรมรวมตัวคนงานของสหภาพแรงงาน เน่ืองจากการประท้วงหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน76 ในขณะท่ี เขียน
รายงานน้ี  รัฐบาลไทยอยู่ ระหว่างดำาเนินคดีอาญากับแกนนำาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (
สร.รฟท.) จากการจัดกิจกรรมด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย เพื่ อแก้ปัญหาซ่ึงคนงานเชื่ อว่าเป็นสาเหตุ
ทำาให้รถไฟตกรางจนมีผู้ เสียชีวิตในปี 255277 ซ่ึ งทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมโดยทั่วไปท่ี ต่อต้านและเลือกปฏิบัติกับ
สหภาพแรงงาน มีการขู่ ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพื่ อสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้ ท่ี คิดจะเป็นแกนนำารวมตัว หรือ
นักรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ

ขอบเขตที่จำากัดของการร่วมเจรจาต่อรอง 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ของไทย อนุญาตให้มี
ขอบเขตที่จำากัดของการร่วมเจรจาต่อรอง ประการแรก
 กฎหมายไม่มีข้อกำาหนดให้นายจ้างกับคนงานต้องเจรจา
กันโดยสุจริตใจ และกำาหนดแค่ให้นายจ้างต้องเข้าร่วม

ประชุมครั ้งแรก ภายในสามวันนับแต่การยื ่นข้อเรียกร้อง
เพื่อต่อรอง หลังการประชุมดังกล่าว นายจ้างอาจเพิกเฉย
ต่อคนงาน หรือปฏิเสธการเจรจาโดยไม่ได้รับผลกระทบ
ทางกฎหมาย78 ประการที่สอง มีขอบเขตจำากัดเกี ่ยวกับ
การใช้สิทธินัดหยุดงานประท้วง ซึ ่งโดยปรกติเป็นช่อง
ทางสำาคัญที่คนงานจะกดดันให้นายจ้างเข้าร่วมการเจรจา
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 หรือตอบสนองต่อข้อเรียกร้อง ซึ ่งอาจเป็นปัญหาท้าทาย
สำาหรับคนงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ ซึ ่งขาดความ
เข้าใจต่อทุกแง่มุมของกฎหมาย79

ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ สถานประกอบการ
ซึ่งมีคนงาน 20 คนหรือกว่านั ้น ต้องมีการจัดทำาข้อตกลง
มาตรฐานเกี ่ยวกับสภาพการจ้าง80 โดยข้อตกลงนี้ต้อง
ครอบคลุมถึง (1) เงื ่อนไขการจ้างหรือการทำางาน (2) 
กำาหนดวันและเวลาทำางาน (3) ค่าจ้าง (4) สวัสดิการ (5) 
การเลิกจ้าง (6) การยื ่นเรื ่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง และ
 (7) การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการต่ออายุข้อตกลงเกี ่ยวกับ
สภาพการจ้าง81 กฎหมายกำาหนดให้ต้องจัดทำาข้อตกลง
เหล่านี ้ ไม่ว่ามีตัวแทนสหภาพแรงงานหรือตัวแทนคน
งานอยู่ในการประชุมหรือไม่ก็ตาม เปิดโอกาสให้นายจ้าง
สามารถ ‘เจรจา’ เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่เกิดการต่อรอง
อย่างแท้จริง นอกจากนั้น พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์
กำาหนดประเด็นในการจัดทำาข้อตกลง แทนที่จะปล่อยให้
เกิดจากการเจรจาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเอง82 

กฎหมายอนุญาตให้มีการเจรจาทำาข้อตกลงเหล่านี ้ระหว่าง
นายจ้างกับสหภาพแรงงาน หรือนายจ้างกับกลุ่มคนงาน
ที่ไม่ได้รวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน (โปรดดู ตาราง 3, #1 
และ #2) กล่าวอีกอย่างหนึ่ง ลูกจ้างสามารถรวมตัวเจรจา
ต่อรอง ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานหรือไม่ก็ตาม
83 กรณีที ่เป็นข้อเรียกร้องจากกลุ่มลูกจ้างที ่ไม่ได้รวมตัว
เป็นสหภาพแรงงาน พวกเขาต้องเป็นตัวแทนอย่างน้อย
 15% ของคนงาน แต่กรณีที ่เป็นสหภาพแรงงานต้องเป็น
ตัวแทนในสัดส่วนมากกว่าที ่ 20% จึงถือเป็นตัวแทนคนงาน
ทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมการเจรจาต่อรองได้ ไม่ว่าในกรณีใด
 กลุ่มคนงานสามารถเลือกตัวแทนไม่เกินเจ็ดคนเพื่อเจรจา
กับนายจ้างได้84 

กฎหมายไม่ได้ห้ามคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยจัดตั้งกลุ ่มคน
งานที่ไม่ได้เป็นสหภาพแรงงาน ด้วยเหตุดังกล่าว แรงงาน
ข้ามชาติจึงได้พยายามรวมตัวร่วมเจรจาต่อรองกับ
นายจ้างผ่านวิธีการนี้ อย่างไรก็ตาม ดังที ่จะอธิบายในบท
ต่อไป แรงงานข้ามชาติซึ ่งพยายามต่อรองหรือจัดกิจกรรม
เพื่อการรวมตัวอย่างอื ่น โดยไม่ผ่านสหภาพแรงงานที่จด
ทะเบียนไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเพียงพอ

การขาดการคุ้มครองตามกฎหมายสำาหรับการ
ทำางานของสหภาพแรงงาน และผลกระทบต่อ
แรงงานข้ามชาติ 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กำาหนดว่า ในระหว่างการ
รวมตัวยื ่นข้อเรียกร้องของคนงาน การไกล่เกลี ่ย หรือการ
ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างหรือโยก
ย้ายหน้าที ่การงานลูกจ้าง85 การคุ้มครองตามกฎหมายเช่น
นี้ควรครอบคลุมลูกจ้างทุกคนซึ่งลงนามในข้อเรียกร้อง  
(ไม่ว่าจะผ่านสหภาพแรงงานหรือไม่ก็ตาม) และควรมีผล
บังคับใช้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะมีสัญชาติใด กรณีที ่มีการ
ยื ่นข้อเรียกร้องอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย กฎหมายเพียง
แต่กำาหนดให้ต้องมีการยื ่นข้อเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่ง  
(นายจ้าง) ไม่ได้กำาหนดให้นายจ้างต้องยอมรับข้อเรียก
ร้อง86 

อย่างไรก็ดี ก่อนการยื ่นข้อเรียกร้อง คนงานเสี ่ยงจะถูก
ตอบโต้ กิจกรรมการเตรียมการ ต่างๆที่จำาเป็นสำาหรับการ
จัดตั้งสหภาพแรงงาน หรือเพื ่อรวมตัวในการยื่นข้อเรียก
ร้องเพื่อการร่วมเจรจาต่อรอง อันได้แก่ การจัดประชุม  
การเชิญให้คนงานเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน การยื ่นข้อ
ร้องเรียน และกิจกรรมการรวมตัวอย่างไม่เป็นทางการหรือ
ตามธรรมชาติ เช่น การประท้วงสภาพการทำางานที่เลวร้าย 
ล้วนเป็นการดำาเนินงานที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง87  

การขาดการคุ้มครองตามกฎหมายเช่นนี้ ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อแรงงานข้ามชาติ แรงงานข้ามชาติอาจถูก
เลิกจ้างต่างจากแรงงานไทย ซึ่งมักเป็นเหตุให้พวกเขาถูก
ส่งตัวกลับประเทศด้วย แรงงานข้ามชาติซึ ่งมักตกเป็นลูก
หนี้ หรือต้องเสียสละอย่างยิ ่งใหญ่ก่อนเดินทางมาทำางาน
ในประเทศไทย มักไม่ประสงค์หรือไม่สามารถแบกรับ
ความเสี ่ยงเช่นนี้ได้ ส่งผลให้แรงงานมักไม่นิยมรวมตัวทำา
กิจกรรมเหล่านี ้ 

ในทางปฏิบัติแล้ว แรงงานไทยสามารถรวมตัวเป็น
สหภาพแรงงาน โดยมักยื ่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างในเวลา
เดียวกับที่ยื ่นคำาขอจดทะเบียนสหภาพแรงงาน88 การทำา
เช่นนี้ย่อมช่วยให้คนงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย  
เมื ่อมีการรับจดทะเบียนสหภาพแรงงานแล้ว แต่แรงงาน
ข้ามชาติไม่สามารถเลือกหนทางต่อสู ้เช่นนี ้ได้ เนื ่องจาก
ไม่มีช่องทางจดทะเบียนสหภาพแรงงานได้ตามกฎหมายใน
ระหว่างการรวมตัวและต่อรองกับนายจ้าง หากไม่มีคนงาน
ไทยเข้าร่วมด้วย 
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ต้องสังเกตด้วยว่า การคุ้มครองตามกฎหมายในการร่วม
เจรจาต่อรอง หรือสำาหรับสหภาพแรงงาน อาจไม่เกิด
ผลจริงในทางปฏิบัติ ดังที ่อธิบายในกล่อง 4 แม้แต่นัก
สหภาพแรงงานไทยซึ่งควรมีสิทธิอย่างเต็มที ่ตามกฎหมาย  
ก็มักถูกเลือกปฏิบัติและเสี ่ยงที ่จะถูกแทรกแซง และถูก
ตอบโต้จากนายจ้าง หากเข้าร่วมงานกับสหภาพแรงงาน 

กฎหมายเปิดโอกาสให้นายจ้างสามารถ ‘ต่อรอง’ กับ
คนงานที่ไม่ได้รวมตัวเป็นสหภาพ (เช่น คนที่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายน้อยกว่า) ได้ง่ายกว่า เมื ่อเทียบกับ
คนงานที่รวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน สหภาพแรงงานของ
ไทยรายงานว่า นายจ้างมักเลือกเจรจากับกลุ่มคนงาน
ที่ไม่ได้รวมตัวเป็นสหภาพ หรือยอมอ่อนข้อให้พวกเขา
มากกว่า ทั ้งนี ้เพื ่อจูงใจไม่ให้คนงานเข้าร่วมกิจกรรมกับ
สหภาพแรงงาน หรือเพื ่อกระตุ้นให้คนงานลาออกจาก
สหภาพแรงงาน หรือเข้าร่วมกับกลุ่มคนงานแบบอื่น ๆ89  
นอกเหนือจากนั้น กฎหมายไทยกำาหนดให้มีคณะกรรมการ
ลูกจ้างและคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ ่งกลายเป็นเครื ่อง
มือที ่นายจ้างบางส่วนนำามาใช้ แทนที่จะสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคนงานผ่านสหภาพแรงงาน นี ่
หมายถึงระบบที่ใช้อยู ่ในปัจจุบันทำาลายสหภาพแรงงาน
 และความพยายามในการรวมตัวของแรงงานอย่างต่อเนื ่อง
 แล้วสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มคนงานและกระบวนการต่อ
รองที่อยู ่ใต้การควบคุมของบริษัท อันเป็นเหตุให้คนงาน
ขาดความเป็นอิสระมากพอจากนายจ้าง และไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมายอย่างเพียงพอ 

คณะกรรมการลูกจ้าง 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์กำาหนดให้นายจ้างซึ่งจ้างคน
งานอย่างน้อย 50 คน ต้องจัดตั้ง ‘คณะกรรมการลูกจ้าง’ โดย
มีจุดประสงค์เพื ่อรักษาความส้มพันธ์อันดี และเป็นช่องทาง
สื่อสารระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างผ่านการประชุมอย่าง
สม่ำาเสมอ กรรมการจะมาจากการเลือกตั้งของคนงานหรือ
ได้รับการแต่งตั ้งจากสหภาพแรงงาน โดยมีจำานวนตั้งแต่
ห้าถึง 21 คน ขึ ้นอยู ่กับจำานวนลูกจ้างในสถานประกอบการ
นั้น90 ไม่มีข้อจำากัดใด ๆ เกี ่ยวกับสัญชาติหรือเชื ้อชาติของ
ผู้ที ่จะดำารงตำาแหน่งในคณะกรรมการลูกจ้าง

กฎหมายกำาหนดให้นายจ้างต้องประชุมกับคณะกรรมการ
อย่างน้อยทุกสามเดือน หรือเมื ่อสหภาพแรงงานหรือกว่า
กึ ่งหนึ่งของกรรมการร้องขอให้มีการประชุมด้วยเหตุผล
อันชอบ การประชุมจะครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ รวมทั้ง  
(1) จัดสวัสดิการแก่ลูจ้าง (2) ปรึกษาหารือเพื่อกำาหนดข้อ
บังคับในการทำางานใหม่อันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างและ

ลูกจ้าง (3) พิจารณาคำาร้องทุกข์ของลูกจ้าง (4) หาทาง
ปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการ91  
ตามกฎหมายนี้ นายจ้างไม่สามารถเลิกจ้าง ลดค่าจ้าง  
ลงโทษ ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้าง  
หรือกระทำาการใด ๆ อันอาจเป็นผลให้กรรมการลูกจ้างไม่
สามารถทำางานอยู่ต่อไปได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
แรงงาน92 ต่างจากสหภาพแรงงาน คณะกรรมการเช่นนี้ไม่
สามารถเจรจาและลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง
ที่มีผลบังคับใช้กับนายจ้างได้ ทั้งยังไม่สามารถดำาเนินงาน
เพื่อบังคับตามประเด็นหรือมติที่ผ่านการเจรจาได้ 

คณะกรรมการสวัสดิการ 

กฎหมายไทยกำาหนดให้ต้องจัดตั ้ง ‘คณะกรรมการ
สวัสดิการ’ ภายใต้อำานาจของกฎหมายอีกฉบับหนึ่งคือ  
พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

93 ต้องจัดตั ้ง
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง  
50 คนหรือกว่านั ้น โดยให้มีตัวแทนจากคนงานอย่างน้อย
ห้าคน94 นอกจากนี้แล้ว ไม่มีข้อกำาหนดอื่นว่า ควรจัดตั้ง
คณะกรรมการอย่างไร และคนงานจะเลือกผู้แทนอย่างไร  

สวัสดิการที่กำาหนดไว้ตามกฎหมายไทย ครอบคลุมถึงการ
จัดให้มีน้ ำาดื ่มสะอาดและห้องน้ำา รวมทั้งการปฐมพยาบาล
และเวชภัณฑ์เมื ่อเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย95 แม้
จะไม่มีข้อกำาหนดตามกฎหมาย แต่บางโรงงานยังให้
สวัสดิการอย่างอื ่น รวมทั้งชุดทำางานหรือยูนิฟอร์ม ประกัน
สุขภาพ บริการรับส่งจากโรงงาน บริการโรงอาหารใน
โรงงาน หรือที่พักอาศัย96 

ตัวแทนคณะกรรมการสวัสดิการสามารถ (1) ติดต่อร่วม
หารือกับนายจ้างเพื ่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง (2) ให้คำา
ปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัด
สวัสดิการสำาหรับลูกจ้าง (3) ตรวจตรา ควบคุม  
ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างตกลงจัดให้แก่ลูกจ้าง  
(4) เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่
เป็นประโยชน์สำาหรับลูกจ้าง97 นายจ้างต้องจัดให้มีการ
ประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิจการอย่างน้อยหนึ่งครั ้งในทุกรอบสามเดือน หรือเมื ่อ
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึ ่งหนึ่ง
ของกรรมการทั้งหมด98 

สำาหรับคนงานอุตสาหกรรมอาหารทะเล ข้อบัญญัติตามพ
ระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงานนี้มีผลบังคับใช้เฉพาะ
กับคนงานในโรงงาน แต่ไม่รวมคนงานประมงทะเลและ
แรงงานตามฤดูกาลทำางานในภาคประมงน้ำาจืด99  
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กล่อง 5:  ข้อท้าทายสำาหรับคณะกรรมการสวัสดิการ 

ในทางปฏิบัติแล้ว คณะกรรมการสวัสดิการไม่ได้เป็นกลไกท่ีนำาไปสู่การเปล่ียนแปลง ทั้งไม่ได้เป็นกลไกท่ีคน
งานใช้เพื่ อแก้ปัญหาเม่ือเกิดการละเมิดร้ายแรงด้านแรงงาน หรือป้องกันการใช้แรงงานบังคับ คณะกรรมการ
สวัสดิการส่วนใหญ่มักขาดความเป็นอิสระ โดยคนงานไม่ได้มีโอกาสเลือกคณะกรรมการด้วยตนเอง ยกเว้นเพียง
ไม่ก่ีกรณี ฝ่ายบริหารของโรงงานมักเป็นคนเลือกกรรมการเอง จากน้ันจึงนำารายชื่ อมาติดประกาศในโรงงาน
 ทั้งไม่มีการเจรจาระหว่างตัวแทนคณะกรรมการกับนายจ้างแต่อย่างใด กรรมการไม่ได้เป็นตัวแทนของคนงาน
ส่วนใหญ่ จึงไม่สามารถต่อสู้ เพื่ อผลประโยชน์และข้อกังวลของคนงานได้ เน่ืองจากกรรมการถูกเลือกโดยฝ่าย
บริหาร พวกเขาจึงมักไม่หยิบยกปัญหาท่ี ยุ่ งยากท่ีจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข เพราะกลัวว่าจะถูกปลดจากการเป็น
กรรมการหรือถูกเลิกจ้าง101 การเจรจาไม่ได้นำาไปสู่การทำาข้อตกลงท่ี มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย และคนงานไม่
สามารถใช้ข้อตกลงน้ีกดดันนายจ้างให้รับผิดชอบได้ ต่างจากสหภาพแรงงานและคณะกรรมการลูกจ้าง คนงาน
จะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายรวมทั้งการเลิกจ้างหรือการตอบโต้อย่างอื่ น หากพวกเขาเข้าร่วมงานกับ
คณะกรรมการสวัสดิการ102 

นายจ้างไม่ได้ให้ความสำาคัญมากนักกับคณะกรรมการสวัสดิการ และไม่ได้เป็นกลไกท่ี มีความสำาคัญเพื่ อให้
ลูกจ้างกับนายจ้างสามารถเจรจากันได้อย่างเท่าเทียม ดังจะเห็นได้จากตาราง 3 องค์กรแรงงานเดียวท่ีจะ
สามารถเจรจาโดยไม่อยู่ ใต้อิทธิพลของนายจ้าง และสามารถบรรลุข้อตกลงท่ี มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายคือ
สหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียน ในทางตรงข้าม คณะกรรมการสวัสดิการเป็นองค์กรแรงงานท่ี มีอำานาจและเป็น
อิสระน้อยท่ี สุด

หน่ึงในผลกระทบด้านลบซ่อนเงื่ อนของคณะกรรมการสวัสดิการคือ เม่ือมีการตั้งคณะกรรมการฯข้ึนมาแล้ว คน
งานมีแนวโน้มจะไม่รวมตัวกันเป็นองค์กรแรงงานอิสระ หรือไม่คิดจะจดทะเบียนสหภาพแรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในอุตสาหกรรมท่ีแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานข้ามชาติ มักมีการปฏิบัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการ
เสมือนเป็นทางเลือกเพื่ อทดแทนสหภาพแรงงาน ทั้งท่ี ไม่สามารถทำาหน้าท่ี ได้อย่างเท่าเทียม หรือไม่มีอำานาจ
อย่างท่ีองค์กรท่ี เกิดจากการรวมตัวของแรงงานพึงมี 

มีสัญญาณอยู่บ้างว่ารัฐบาลพยายามส่งเสริมแนวทางน้ี ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีแรงงานข้ามชาติเริ่ม
กระบวนการร่วมเจรจาต่อรองในหลายสถานประกอบการ รัฐบาลก็มักเตือนบริษัทต่าง ๆ ท่ี จ้างงานแรงงานข้าม
ชาติจำานวนมาก ให้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการตามกฎหมาย103 เหตุท่ีรัฐบาลไม่สนับสนุนการดำาเนินงานของ
แรงงานข้ามชาติ สืบเน่ืองจากท่ีผ่านมากระบวนการร่วมเจรจาต่อรองของไทย มักเปิดโอกาสให้สหภาพแรงงาน
ไทยเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือคนงานท่ี ไม่ได้รวมตัวเป็นสหภาพได้ตามกฎหมาย ซ่ึงมักเป็นขั้นตอนแรกท่ีนำาไปสู่
การจัดตั้งสหภาพแรงงานใหม่ 104 ในทางตรงกันข้าม คณะกรรมการสวัสดิการไม่สามารถร้องขอความช่วยเหลือ
เช่นน้ีจากสหภาพแรงงานได้ 

สิ่ งท่ี เป็นปัญหาคือ บริษัทอาหารทะเลไทยและผู้ ซ้ือจากสากลอ้างว่า พวกเขาสนับสนุนสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองแล้ว ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลมักส่งเสริมให้มีคณะกรรมการเช่นน้ี ในไทยและในประเทศอื่ น ๆ โดยอ้างว่าเป็นทางเลือกท่ี
เหมาะสมเพื่ อทดแทนสหภาพแรงงาน และทางบริษัทอ้างว่า ยังตอบสนองต่อพันธกิจของตนท่ี มีต่อมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ และจรรยาบรรณของบริษัท พวกเขาใช้ข้ออ้างน้ี เพื่ อหลีกเล่ียงการตรวจสอบ โดยยืนยัน
ว่าคณะกรรมการสวัสดิการถือเป็นตัวแทนการรวมตัวและการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของคนงาน105 

จนถึงปี 2558 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ 14,557 แห่งในหน่วยงานธุรกิจต่าง ๆ และมีการจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน 1,479 แห่งในทุกอุตสาหกรรมของไทย106 
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ข้อท้าทายในการใช้กลไกการร้องทุกข์ของ
รัฐบาล 

นอกจากถูกจำากัดการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง
แล้ว แรงงานข้ามชาติยังต้องเผชิญกับอุปสรรคสำาคัญใน
การเข้าถึงกลไกการร้องทุกข์ของรัฐบาล ซึ ่งในทางปฏิบัติ
หมายความว่า แรงงานข้ามชาติมีช่องทางน้อยมากในการ
แสดงความเห็น ปรับปรุงสภาพการทำางาน และป้องกันการ
ปฏิบัติมิชอบ 

คนงานทั้งไทยและต่างชาติสามารถยื่นข้อร้องทุกข์ด้าน
แรงงานโดยตรงกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กระทรวง
แรงงาน และหน่วยงานของรัฐอื ่น ๆ อย่างไรก็ดี แรงงาน
ข้ามชาติมีความรู ้สึกด้านลบต่อช่องทางของรัฐเหล่านี ้ และ
มักไม่ประสบความสำาเร็จในการได้รับการเยียวยา 

มีแรงงานข้ามชาติเพียงจำานวนน้อยที่ถูกปฏิบัติมิชอบ
ด้านสิทธิแรงงานแล้วเลือกที่จะร้องทุกข์107 ตัวอย่างเช่น
 ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ ่งมีการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ
หลายหมื่นคนในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล มีการยื ่นข้อ
ร้องทุกข์ของแรงงานข้ามชาติเพียง 70 คนต่อสำานักงาน
แรงงานจังหวัดในปี 2556

108 จากการสำารวจคนงานในภาค
ประมงเกือบ 600 คนในปี 2556 พบข้อมูลคล้ายกัน กล่าว
คือ คนงานเกือบทั้งหมด (95%) ระบุว่าไม่เคยยื ่นข้อร้อง
ทุกข์เมื ่อเกิดการละเมิดสิทธิ และส่วนใหญ่ (93%) ระบุว่า
 มักไม่นิยมขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที ่ของรัฐหาก
จำาเป็นต้องทำาเช่นนั้น109 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ ่งเป็น
แหล่งที ่มีท่าเรือพาณิชย์ใหญ่ มีรายงานการยื่นข้อร้อง
ทุกข์ด้านแรงงานของแรงงานข้ามชาติเพียง 65 ครั ้งต่อเจ้า
หน้าที ่แรงงานจังหวัดในปี 2561

110 

แรงงานข้ามชาติมักไม่รายงานเมื ่อมีการปฏิบัติมิชอบด้าน
แรงงาน และหากต้องทำาเช่นนั้น ก็มักไม่รายงานข้อมูลให้
กับรัฐบาล จากการสำารวจคนงานประมงและแปรรูปอาหาร
ทะเลเมื ่อปี 2560 พบว่า มีคนงานไม่กี ่คนซึ่งถูกปฏิบัติมิ
ชอบด้านแรงงานอย่างร้ายแรงที่ขอความช่วยเหลือเพื่อ
แก้ปัญหา จากผู้ให้ข้อมูล 434 คนใน 11 จังหวัดซึ่งเคยถูก
ปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานอย่างร้ายแรง ทั ้งการถูกหลอก

เกี ่ยวกับสภาพการทำางาน การกักขัง โดดเดี ่ยว หรือถูก
ข่มขู ่ โดยมีคนงานเพียง 26% ที ่ขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานต่างๆ111 ในบรรดาผู้ที ่ขอความช่วยเหลือทั้งหมด
 กว่า 58% ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนหรือครอบครัว 52% 

คุยกับนายจ้าง และ 31% ติดต่อองค์กรภาคประชาสังคม
 มีเพียง 9% ที ่ระบุว่า จะรายงานปัญหาเกี ่ยวกับสภาพการ
ทำางานกับรัฐบาล112 นอกจากนั้น เมื ่อคนงานร้องทุกข์กับ
รัฐบาล ส่วนใหญ่เกิดขึ ้นผ่านความช่วยเหลือของเอ็นจีโอ
หรือองค์กรภาคประชาสังคม113 

แรงงานคัดแยกปลาที่ตลาดในจังหวัดสมุทรสาคร ©ILRF
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มีเหตุผลหลายประการที่ทำาให้แรงงานข้ามชาติมีอัตรา
การใช้งานกลไกการร้องทุกข์ของรัฐบาลต่ำา ประการ
แรก พวกเขาประสบปัญหาในการเข้าถึงกลไกการร้อง
ทุกข์ของรัฐบาล เนื ่องจากอุปสรรคด้านภาษา เพราะไม่มี
จำานวนล่ามที่มีคุณภาพมากพอประจำาอยู ่ที ่สำานักงาน
แรงงานจังหวัดบางแห่ง ประการที่สอง แรงงานข้ามชาติ
ไม่ตระหนักว่ามีกลไกร้องทุกข์ หรือไม่สามารถเข้าถึงได้
 โดยเฉพาะคนซึ่งทำางานในที่ห่างไกล แยกโดดเดี่ยว และ
ทำางานในสถานประกอบการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น ใน
เรือประมงหรือในฟาร์ม ในบางจังหวัดซึ่งมีแรงงานข้าม
ชาติเป็นจำานวนมาก สำานักงาน กสร. อาจไม่มีเจ้าหน้าที ่
หรือทรัพยากร เพื ่อตอบสนองได้อย่างพอเพียงต่อจำานวน
แรงงานข้ามชาติ รวมทั้งการจัดโครงการให้ความรู ้และ
เข้าใจที่เข้าถึงแรงงาน ประการที่สาม แรงงานข้ามชาติ
กลัวว่าจะเกิดผลกระทบต่องานของตนเอง หรือสถานะที่

เป็นคนเข้าเมือง ซึ ่งจะทำาให้พวกเขาไม่สามารถชำาระหนี้ที ่
เกิดขึ ้นจากการเดินทางมาหางานทำาได้114 

คนงานยังอาจไม่ประสงค์รายงานการปฏิบัติมิชอบด้าน
แรงงานต่อกลไกของรัฐ เนื ่องจากมีประสบการณ์ในทาง
ลบจากหน่วยงานของรัฐ หรือมีอคติต่อกระบวนการของ
รัฐ องค์กรภาคประชาสังคมระบุว่า เมื ่อคนงานพยายามไป
ที่สำานักงานแรงงานเพื่อยื ่นร้องทุกข์ บางครั ้งเจ้าหน้าที ่
ไม่ต้อนรับพวกเขา บอกให้กลับไปรวบรวมหลักฐานเพื่อ
เอาผิดมาได้ก่อน หรือบอกให้กลับมาทีหลัง115 ข้อร้องทุกข์
ส่วนใหญ่ที ่ยื ่นต่อกสร.ไม่ส่งผลให้เกิดการดำาเนินคดีใน
ศาล เนื ่องจากแรงงานข้ามชาติมักหลีกเลี ่ยงการเข้าสู ่
การพิจารณาของศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่มีค่าใช้จ่าย
สูงและใช้เวลานาน116 ระยะเวลาตั้งแต่การร้องทุกข์จนถึง
การบรรลุข้อตกลง เป็นปัจจัยสำาคัญของแรงงานข้ามชาติ

ตาราง 4:  ตัวอย่างกลไกการร้องทุกข์ของรัฐบาลเพื่อรายงานเหตุการณ์ปฏิบัติมิชอบ
ด้านแรงงานและการแสวงหาประโยชน์ 

ประเภทของข้อร้องทุกข์ หน่วยงานของรัฐที ่รับผิดชอบ

การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
(ทั้ งเรื่องชั่วโมงการทำางาน วันหยุดนักขัตฤกษ์ การจ่าย
ค่าแรง การเลือกปฏิบัติ) 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ท่ีสำานักงาน
แรงงานจังหวัด 

ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานและปัญหาอื่ น ๆ เก่ียวกับพระ
ราชกำาหนดบริหารจัดการการทำางานคนต่างด้าว

กรมการจัดหางาน (กกจ.) กกจ. ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือ
แรงงานข้ามชาติอย่างน้อย 10 แห่งอยู่ ท่ีสำานักงานแรงงาน
จังหวัด มีการร่วมมือทำางานกับ กสร. สำานักงานประกันสังคม 
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเอ็นจีโอ

การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกันสังคม (2533) 
และพระราชบัญญัติเงินทดแทน (2537) สำานักงานประกันสังคมจังหวัด

การกระทำาท่ีอาจถือเป็นการค้ามนุษย์ หรือความผิดท่ี
เก่ียวข้อง 

กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ (บก.ปคม.) สำานักงาน
ตำารวจแห่งชาติ ซ่ึ งคัดกรองผู้ เสียหายและส่งตัวให้กับ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

การปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานต่อแรงงานประมง 

หน่วยงานควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) มี
ศูนย์ควบคุมอยู่ตามท่าเรือขนาดใหญ่ เพื่ อดูแลให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU) และมีอำานาจหน้าท่ี ในการรับข้อร้องทุกข์เก่ียว
กับการทำาประมง รวมทั้งกรณีท่ี มีการใช้แรงงานบังคับและการ
ค้ามนุษย์

ท่ีมา  สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับกลไกร้องทุกข์เหล่าน้ีและอื่น ๆ โปรดดู David Rousseau, Labor Abuse Complaint Mechanisms in 
Thailand: Research Report, USAID Thailand Counter Traff icking in Persons, Winrock International, มีกำาหนดพิมพ์เผยแพร่ในปี 2563 

ตาราง 3:  เปรียบเทียบสิทธิและการคุ้



29IV.  เจาะลึก: การขาดสิทธิด้านสหภาพแรงงานของคนงานในไทย

 เนื ่องจากสิทธิในการพำานักอาศัยในประเทศไทยของเขา
ผูกอยู่กับการจ้างงาน ความล่าช้าในการพิจารณาของ
ศาลอาจส่งผลให้พวกเขาไม่ได้รับการเยียวยา เนื ่องจาก
แรงงานข้ามชาติต้องเดินทางกลับบ้าน ไม่ว่าจะบรรลุ
ข้อตกลงใด ๆ หรือไม่117 แรงงานข้ามชาติจำานวนไม่มาก
ซึ่งร้องทุกข์กับกสร. มักเลือกขอความช่วยเหลือให้แก้
ปัญหาระหว่างพวกเขากับนายจ้าง โดยไม่ให้คดีเข้าสู ่การ
พิจารณาของศาล แม้กรณีที ่คนงานยื่นคำาร้องต่อศาล
แรงงาน ศาลก็มักกระตุ้นให้พวกเขาเจรจาไกล่เกลี ่ยกับ
นายจ้าง และมักจบลงด้วยการยอมรับค่าชดเชยจากการ
ประนอมคดี ซึ ่งเป็นจำานวนเงินที่ต่ ำากว่าที ่พวกเขาคาดหวัง 
หรือจำานวนเงินที่พวกเขาควรจะได้รับหากคดีเข้าสู ่ศาล118 

การตรวจแรงงานประมงประสบความสำาเร็จในอัตราต่ำา
มาก ทั ้งที ่เป็นขั ้นตอนที่พนักงานตรวจแรงงานสามารถรับ
ข้อร้องทุกข์ด้านแรงงานจากคนงานประมงได้ ในปี 2561 
แม้จะมีการตรวจ 78,623 ครั ้งของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้า-ออก แต่รัฐบาลไม่ได้รายงานว่าพบผู้เสียหายจากการ
ค้ามนุษย์จากการตรวจฯเลย119 อีกทั ้งยังไม่มีการดำาเนินคดี

ต่อเนื ่องจากการตรวจแรงงานประมง (การดำาเนินคดี 0% 
สำาหรับปี 2560 และ 1.89% สำาหรับปี 2561)

120 

ในบางกรณี แรงงานข้ามชาติและนักปกป้องสิทธิแรงงาน
อาจถูกฟ้องหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งและอาญา จากการ
ร้องเรียนว่ามีการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิแรงงาน121 เมื ่อวันที ่
 24 ธันวาคม 2562 ศาลไทยได้ตัดสินจำาคุกนักข่าวโทรทัศน์
สองปีด้วยเหตุการหมิ่นประมาททางอาญา ผ่านการแสดง
ความเห็นที่เธอได้ทวีตเกี ่ยวกับกรณีละเมิดสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติในฟาร์มไก่122 ชุมชนแรงงานข้ามชาติตระหนักดี
ถึงการถูกขู ่ว่าจะดำาเนินคดีและการตอบโต้ในรูปแบบอื่น ๆ 
ซึ ่งส่งผลให้พวกเขาไม่ต้องการร้องเรียน 

นาย Aung Kyaw ผู้ร่วมก่อ
ตั้ง เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงาน
ข้ามชาติ เดินขบวนร่วมกับ
นักสหภาพแรงงานชาวไทย
ในวันงานที่มีคุณค่า (วันที่ 7 
ตุลาคม 2562) ที่กรุงเทพฯ 
ประเทศไทย  ©ILRF
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จากความสนับสนุนของสหภาพแรงงานระดับประเทศ
และองค์กรแรงงานข้ามชาติ สมาพันธ์สหภาพแรงงาน
โลกและหน่วยงานอื่น ๆ แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
อาหารทะเลไทยจึงได้เข้าร่วมพยายามอย่างหนักแน่นที่
จะใช้สิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจา
ต่อรอง แนวทางนี้ครอบคลุมถึงการจัดตั้งองค์กรแรงงาน
ประมงและแปรรูปอาหารทะเลที่เป็นอิสระ รวมทั้งเข้าร่วม
การร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ตามหลักของกฎหมาย
 แรงงานข้ามชาติยังพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับ
คณะกรรมการสวัสดิการโดยร่วมมือกับโรงงานของบริษัท

แปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่แห่งหนึ่ง กรณีศึกษาด้านล่าง
สะท้อนถึงยุทธศาสตร์ต่างๆ ที ่แรงงานข้ามชาติได้นำามาใช้
เพื ่อแสวงหาการคุ้มครองสิทธิและโอกาสในการต่อรอง  
เพื ่อการปฏิบัติและเงื ่อนไขการจ้างงานที่ดีขึ ้น แนวทางที่
สร้างสรรค์เหล่านี ้สะท้อนถึงความชาญฉลาด และความ
พยายามของแรงงานข้ามชาติที ่จะแสวงหาการคุ้มครองใน
บางรูปแบบ แม้ต้องเผชิญกับข้อจำากัดด้านกฎหมาย 

V.  

กรณีศึกษา:  การรวมตัวของคนงานภายใต้ข้อจำากัดของกฎหมาย

สหภาพแรงงานไทยและองค์กรแรงงานข้ามชาติต่างๆ เดินขบวนร่วมกันในวันแรงงาน ปีพ.ศ. 2562 เรียกร้องสิทธิเต็มที่ใน
การรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง สำาหรับแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย  ©สรส.
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กรณีศึกษา 1:  
เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง 

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง (FRN) เป็นตัวแทน
สหภาพที่เป็นประชาธิปไตยของแรงงานประมงข้ามชาติ
กว่า 2,000 คนในไทย123 ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี 2560 โดย  
International Transport Workers’ Federation (ITF) ภาย
หลังการประชุมหลายครั้งกับคนงานประมงหลายร้อย
คนตามท่าเรือต่าง ๆ ทั ่วประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื ่อ
ปรับปรุงด้านค่าจ้าง สภาพการทำางานและสิทธิแรงงาน
ของคนงานประมง และการสร้างพลังของเครือข่ายเพื่อ
ต่อรองกับนายจ้างที่แสวงหาประโยชน์ FRN เริ ่มจากการ
ตั้งศูนย์ประสานงานที่จังหวัดสงขลา และต่อมาได้เปิดเพิ ่ม
อีกสองแห่งที ่จังหวัดระนองและตราด ทำาให้สามารถเข้า
ถึงแรงงานประมงข้ามชาติขณะที่เรือจอดอยู่ที ่ท่า จากการ
ชี้แนะของ ITF สมาชิกของ FRN ได้เลือกตั้งตัวแทนอย่าง
เป็นประชาธิปไตย และจัดทำาธรรมนูญและกฎบัตรของ
องค์กรตนเอง 

จากข้อมูลของ FRN แรงงานประมงข้ามชาติในไทย
ประสบปัญหาท้าทายสำาคัญในความพยายามรวมตัวกัน แต่
ไม่ถึงกับแก้ไขไม่ได้ คนงานประมงต้องอยู่โดดเดี ่ยวบน
เรือ อยู ่กลางทะเลเป็นเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน
ในแต่ละครั ้ง พวกเขาอาศัยอยู ่ใกล้ชิดกับหัวหน้าคนงาน
และไต้ก๋ง และมักถูกยึดเอกสารประจำาตัว เป็นเหตุให้
เมื ่อขึ ้นฝั ่ง พวกเขาไม่สามารถเดินทางไปไกลจากเรือได้
 ทำาให้เกิดปัญหาในการประชุมกับคนงานประมงที่อื ่น หรือ
ประสบปัญหาในการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการรวมตัวของคนงาน 
หรือไม่ทราบว่ามีความช่วยเหลือใด 

นักจัดตั ้งของ FRN ต้องเริ ่มจากการสร้างความไว้วางใจ
กับคนงาน แรงงานประมงข้ามชาติอาจหวาดกลัวต่อ
หัวหน้าคนงานและเจ้าของเรือ เจ้าหน้าที ่ของรัฐและบุคคล
อื่น ๆ ซึ ่งอยู ่ที ่ท่าเรือของไทย อันเป็นเหตุให้พวกเขาไม่
ประสงค์จะพูดคุยกับบุคคลภายนอก นอกจากนั้น แรงงาน
ประมงข้ามชาติส่วนใหญ่มีการศึกษาที่จำากัด บางส่วนไม่
สามารถอ่านใบปลิว แอพมือถือ หรือโปสเตอร์ที ่จัดทำาเพื ่อ
พวกเขาได้ ทั ้งยังมีปัญหาในการรวมตัวคนงานประมงจาก
เมียนมาและกัมพูชา เนื ่องจากอุปสรรคด้านภาษาหรือมี
ความเห็นเกี ่ยวกับผลประโยชน์ไม่ตรงกัน แรงงานประมง
ข้ามชาติยังอาจไม่ตระหนักว่า สหภาพแรงงานคืออะไร
 หรือไม่เข้าใจถึงประโยชน์ที ่จะได้รับจากการเข้าเป็น
สมาชิก เนื ่องจากมีอุปสรรคทางกฎหมายทำาให้แรงงาน
ข้ามชาติไม่สามารถรวมตัวกันได้ จึงไม่มีตัวอย่างในเชิง
บวกในไทยที่จะกล่าวถึงได้  

การรวมตัวของคนงานต้องอาศัยความสมัครใจที่จะ
แสวงหาสิ่งใหม่ ๆ คนงานทราบถึงความเสี ่ยงที ่จะถูก
ลงโทษหรือถูกเลิกจ้าง ถูกส่งกลับ ติดคุก หรือถูกทำาด้วย
ความรุนแรงทางกาย เราไม่สามารถให้ความคุ้มครองอย่าง
เต็มที ่ เมื ่อเกิดการตอบโต้จากนายจ้างหรือบุคคลอื่น ๆ 

เพื ่อเอาชนะข้อท้าทายเหล่านี ้ ITF ได้จำาแนกตัวนักจัดตั ้ง
ซึ ่งเป็นแรงงานประมงข้ามชาติด้วยกันเอง พวกเขาเป็น
อิสระและกล้าหาญ โดยนักจัดตั ้งคนหนึ่งอธิบายว่า “ผม
เข้ามาเป็นนักจัดตั ้งเพราะเห็นแรงงานข้ามชาติ ไม่เฉพาะ
แรงงานประมงและแรงงานในฝั่งอื ่น ๆ ต้องประสบปัญหา
มากมาย มีกฎหมายหลายอย่างที่เข้าข้างเจ้าของเรือและ
นายจ้าง แทนที่จะเข้าข้างคนงาน ต้องมีการแก้ไขปัญหา
เหล่านี ้ ทั ้งเรื ่องการยึดเอกสารและการไม่ทำาสัญญาจ้าง
งาน คนงานประมงจำานวนมาก ต้องทำางานนานเกินกว่า
ชั ่วโมงการทำางานตามกฎหมาย บางคนต้องทำาตลอด 24 
ชั ่วโมง”

124  

เพื ่อให้คนงานตระหนักถึงประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งกับองค์กรคนงานอิสระที่เป็นประชาธิปไตย นัก
จัดตั ้งของ FRN เริ ่มทำางานกับคนงานประมงแบบตัวต่อ
ตัว แล้วทำาเป็นกลุ่มย่อย จากนั้นจึงค่อย ๆ ขยายเป็นการ
ประชุมขนาดใหญ่ขึ ้น เพื ่อเอาชนะปัญหาการไม่รู ้หนังสือ 
FRN จัดทำาแผ่นภาพและบันทึกเสียงและวีดิโอ เพื ่อสื ่อสาร
กับคนงานประมง ในระหว่างการทำากิจกรรมเหล่านี ้ พวก
เขาได้จำาแนกปัญหาที่ถือว่าสำาคัญมากสุดกับคนงานประมง 
และรวบรวมข้อมูลเพื ่อทำาวาระร่วมกัน 

“เป็นพลังขององค์กรและพลังของกลุ่มที ่รวมตัวกัน ใน
ประเทศไทย เราเริ ่มจากศูนย์ แต่เราร่วมกันจัดตั ้ง เดิน
หน้า และปฏิบัติการในประเด็นที่สำาคัญต่อแรงงานประมง
ส่วนใหญ่ เมื ่อทำางานเป็นสหภาพ แรงงานประมงจึงเริ ่มร่วม
มือกันและรู ้สึกเข้มแข็งยิ ่งขึ ้นเมื ่อรวมตัวเป็นกลุ่ม พวกเขา
พบว่ามีพลังที ่จะรณรงค์กดดันเพื่อสิทธิและผลประโยชน์
ของตนเอง และสามารถรวมตัวเป็นองค์กรที่เป็นผลได้”  

Jon Hartough หัวหน้าโครงการ ITF-FRN Thailand 

Project Lead กล่าว125 

งานของ FRN ส่งผลให้เกิดการนำาเวชภัณฑ์ที ่พร้อมเพรียง
 และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลไปไว้ในเรือทั ่วประเทศ พร้อม
กับการอบรมคนงานเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์
ฉุกเฉินเบื ้องต้นได้อย่างเหมาะสม และใช้อุปกรณ์เหล่า
นี ้ได้ พวกเขาได้ช่วยเหลือแรงงานประมง เพื ่อรับรองว่า
นายจ้างต้องยึดมั ่นกับข้อบังคับต่างๆ ได้แก่การจ่ายค่าแรง
ตรงเวลา การจัดให้มีประกันสังคมซึ่งคนงานประมงควรได้
รับตามกฎหมาย ความสำาเร็จที ่สำาคัญคือการสร้างความรับ
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รู ้อย่างกว้างขวางเกี ่ยวกับประโยชน์ของสหภาพแรงงาน
ในบรรดาชุมชนต่าง ๆ ที ่พวกเขาทำางานด้วย แรงงาน
ประมงข้ามชาติจากเมียนมาคนหนึ่งกล่าวว่า “มันไม่ใช่
แค่เรื ่องการรับมือกับปัญหาส่วนบุคคล แต่ยังเป็นการ
สร้างพลังเพื ่อให้เราสามารถจัดการกับปัญหาร่วมกัน และ
เปลี่ยนแปลงระบบได้”126 

FRN ได้สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสหภาพแรงงานไทยใน
อุตสาหกรรมอื่น ๆ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ทำาให้เกิดการรณรงค์กดดันเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมประมง การรณรงค์ร่วม
กันเช่นนี้ ทำาให้มีการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ ำาให้กับคนงานประมง
ในปี 2561

127 ทั ้ง ITF-FRN ยังร่วมมือกับองค์กรอื่นในเมีย
นมา (รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรของ ITF) เพื ่อจัดอบรม
ก่อนเดินทางให้กับแรงงานประมงข้ามชาติ เพื ่อให้พวกเขา
ตระหนักรู ้ถึงสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นเมื ่อเดินทางถึงเมืองไทย ทำาให้

ทราบสิทธิของตนเอง และมีความเสี ่ยงต่อการแสวงหา
ประโยชน์น้อยลง 

ITF ยังทำางานเป็นภาคีกับ Greenpeace และไทยยูเนี ่ยน
 กรุ ๊ป จำากัด (มหาชน)

128 โดยมีข้อตกลงซึ่งลงนามในเดือน
กรกฎาคม 2560 เน้นที่ประเด็นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม
และปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมปลาทูน่า129 ข้อตกลงนี้
ครอบคลุมเรือประมงและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล ซึ ่ง
อยู ่ในห่วงโซ่อุปทานของไทยยูเนี ่ยน กรุ ๊ป และได้กำาหนด
แผนปรับปรุงเรือและจรรยาบรรณสำาหรับเรือประมงของ
ซัพพลายเออร์ที ่เป็นอิสระ130 ตามข้อตกลงนี้ ไทยยูเนี ่ยน
 กรุ ๊ปสัญญาที่จะสนับสนุนเสรีภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรองในโรงงานของตน และตลอดทั่วห่วงโซ่
อุปทานระดับโลก ในขณะที่เขียนรายงานนี้ ทั ้งโรงงาน
ของไทยยูเนี ่ยน กรุ ๊ป และเรือประมงที่จับปลาให้กับไทย
ยูเนี ่ยน กรุ ๊ป ยังไม่ได้ลงนามในข้อตกลงเกี ่ยวกับการร่วม

ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนเรือประมงจากเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง ITF ถูกมอบให้ ที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย   
© เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง
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เจรจาต่อรอง แต่ FRN เริ ่มทำางาน
กับซัพพลายเออร์หลักแล้ว

ทั ้ง ITF และ FRN ยังคงติดตามการ
ดำาเนินงานตามอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 
ว่าด้วยการทำางานภาคประมง (C188) 
ซึ ่งไทยให้สัตยาบันรับรองเมื ่อเดือน
มกราคม 2562 หากมีการปฏิบัติตาม
อย่างเต็มที ่ ข้อกำาหนดเหล่านี ้ย่อม
สามารถให้การคุ้มครองที่เพียงพอ
ต่อสภาพการทำางานและการดำารง
ชีวิตของคนงานประมง 

นักจัดตั ้งของ FRN มีความหวัง
ต่ออนาคต “ผมหวังว่าเมื ่อร่วมมือ
ทำางานกับ FRN เราจะมีสิทธิพูดกับ
เจ้าของเรือแบบตรงไปตรงมาถึง
สิ ่งที ่เราต้องการได้ ผมหวังว่าจะมี
โอกาสเช่นนั ้น”

 131 

กรณีศึกษา 2:  กลุ่มคน
งานอุตสาหกรรมอาหารทะเลภาคใต้

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เป็นองค์กร
แรงงานของไทยที่เป็นตัวแทนสหภาพแรงงาน 44 แห่ง มี
สมาชิกรวมกัน 200,000 คน ทั้งลูกจ้างรัฐวิสาหกิจและ
บริษัทเอกชน สรส.ทำางานมาหลายทศวรรษเพื่อสนับสนุน
สิทธิในการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติ ผู ้ประสานงาน  
สรส.คนหนึ่งอธิบายถึงความสำาคัญของสหภาพแรงงาน
ไทยและหน่วยงานอื่น ๆ ซึ ่งสนับสนุนสิทธิด้านแรงงานของ
แรงงานข้ามชาติว่า “ตามรัฐธรรมนูญไทย บุคคลทุกคน
ย่อมมีสิทธิในการสมาคมอย่างเสรี เพราะเป็นสิทธิมนุษย
ชนอย่างหนึ่ง [การรวมตัวของแรงงานข้ามชาติ] เป็นสิ ่งที ่
สรส.สนับสนุน เพราะเราคิดว่ามันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้น
ฐานของทุกคน แรงงานทุกคนต่างเป็นพี่น้องกัน”

นับแต่ปี 2559 สรส.ทำางานกับแรงงานข้ามชาติในโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเลทั้งห้าแห่งในจังหวัดสงขลา เพื ่อจัด
ตั ้งและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดองค์กรที่เป็นตัวแทนผล
ประโยชน์ของคนงาน ได้แก่ กลุ ่มคนงานอุตสาหกรรม
อาหารทะเลภาคใต้ (SSWG)
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ในโรงงานห้าแห่งซึ่งส่วนใหญ่ใช้คนงานที่มีทักษะต่ำาและ
ค่อนข้างต่ำาจากเมียนมา โดยฝ่ายบริหารของโรงงานเป็นคน

ไทยทั้งหมด จากการร่วมมือกับตัวแทนในพื้นที่ของสรส.  

(สาขาหาดใหญ่) และเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ  
(MWRN) ผู ้ประสานงานโครงการของสรส. ได้ค้นหาตัว
แรงงานข้ามชาติในโรงงานซึ่งสามารถทำางานเป็นแกนนำา
ได้ จากนั้นสรส.ได้อบรมแกนนำาเหล่านี ้ให้เข้าใจถึงสิทธิ
แรงงานและกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานของไทย รวมทั้ง
สิทธิในการรวมตัวและประโยชน์จากการร่วมเจรจาต่อรอง
เพื่อปรับปรุงสภาพการทำางาน พวกเขายังอบรมเกี ่ยวกับ
กระบวนการร้องทุกข์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล 
ด้วยความช่วยเหลือจากเอ็นจีโอ

งานเหล่านี ้ส่งผลให้เกิดการรวมตัวเป็น SSWG ซึ ่งปัจจุบัน
มีคณะกรรมการ 20 คน (ซึ่งทำางานเป็นแกนนำากลุ่ม) และ
มีสมาชิกประมาณ 200-300 คน ทั ้งหมดเป็นแรงงานข้าม
ชาติจากเมียนมา ในคณะกรรมการชุดนี้ มีการจัดทีมงาน
เพื่อรับข้อร้องทุกข์ ทำางานด้านสวัสดิการ ผู ้หญิง การ
ศึกษา และการจัดประชุม เป็นต้น กรรมการส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชาย ยกเว้นสี ่คนที่เป็นผู้หญิงและดูแลงานเกี ่ยวกับผู้หญิง  
ผู ้หญิงเหล่านี ้ช่วยประกันว่าจะมีสัดส่วนตัวแทนผู้หญิงใน
กรรมการในอนาคต  

บริษัทแปรรูปอาหารทะเลบางแห่ง ได้ขอให้สมาชิก SSWG 
เข้าทำาหน้าที ่ในคณะกรรมการสวัสดิการในโรงงานของ
ตน แต่สรส.และ SSWG ปฏิเสธ เพราะไม่ได้มองว่าคณะ

แรงงานประมงจากเมียนมา ที่จังหวัดระนอง ประเทศไทย เพิ่งจะเข้าเป็นสมาชิกเครือ
ข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงและได้รับบัตรสมาชิกของพวกเขา ในปัจจุบัน FRN มี
สมาชิกมากกว่า 2,000 คนในประเทศไทย  © เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง
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กรรมการชุดนี้เป็นกลุ่มของคนงานที่สามารถทำางานอย่าง
เป็นผลและเป็นอิสระแบบเดียวกับสหภาพแรงงาน หรือ
แบบ SSWG ได้

SSWG จำาแนกปัญหาพื้นฐานในโรงงานและปัญหาต่าง ๆ 
ในหลายโรงงาน จากนั้น สรส.จะเสนอเรื ่องไปยังสำานักงาน
แรงงานจังหวัด เพื ่อหาทางพูดคุยกับหน่วยงานของรัฐที ่
เกี ่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ การจ้าง
งาน และประกันสังคม มีกรณี คนงานของโรงงานอาหาร
ทะเลสูญเสียสถานะทางกฎหมายที่จะทำางานและพำานัก
อาศัยในประเทศ เนื ่องจากนายหน้าที ่จ้างโดยบริษัท ไม่
ดำาเนินการต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำางานของคนงาน
 ตัวแทนของ SSWG ร่วมกับ สรส. และ MWRN ช่วยแก้
ปัญหานี้จนสำาเร็จ โดยการประสานงานกับสำานักงานจัดหา
งานจังหวัดสงขลา รวมทั้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง ใน
อีกกรณีหนึ่ง คนงาน 32 คนของจ้างโดยบริษัทบรรจุอาหาร
ทะเลกระป๋องในจังหวัดสงขลา ไม่เห็นด้วยกับแผนการจัด
ที่พักอาศัยให้ใหม่ของโรงงาน คณะกรรมการ SSWG ได้
เข้ามาศึกษาสภาพปัญหาที่อยู ่อาศัย และร่วมมือกับตัวแทน
ของสรส.เจรจากับฝ่ายบริหารของบริษัท ส่งผลให้คนงาน
สามารถย้ายเข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยที ่เหมาะสมได้ 

SSWG ยังไม่ได้ทดลองเจรจาข้อตกลงเกี ่ยวกับสภาพการ
จ้างกับนายจ้าง เนื ่องจากเชื ่อว่าอาจถูกปฏิเสธ SSWG 
ยังคงต้องพึ่งสรส. และ MWRN  เพื ่อเข้าถึงและพูดคุย
กับหน่วยงานของรัฐ นายจ้าง และบริษัทนายหน้า รวม
ทั้งการร้องทุกข์กับสำานักงานแรงงานจังหวัด อย่างไรก็ดี
 ทางหน่วยงานมีแผนเริ ่มภารกิจเหล่านี ้อย่างเป็นอิสระใน
อนาคตอันใกล้ หลังการอบรมเพิ่มเติมจากสรส.

ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ตัวแทนของ SSWG ได้ประชุม
อย่างเป็นทางการกับเจ้าหน้าที ่แรงงานของไทยเป็นครั ้ง
แรก พร้อมกับตัวแทนจาก ITF และสรส. มีการพูดคุยหลาย
ประเด็นรวมทั้งการที่โรงงานต้องจ้างล่ามที่มีคุณภาพ และ
เป็นที่ไว้วางใจของคนงาน การจัดให้คนงานที่ตั ้งครรภ์ได้
ย้ายไปทำางานในแผนกหรืองานผลิตที่เหมาะสม โดยเป็น
งานที่มีความเหนื่อยล้าน้อยลงและปลอดภัยขึ ้น และการ
ปรับปรุงด้านสวัสดิการสังคม จนถึงสิ ้นปี 2562 สรส. และ  
SSWG วางแผนจัดทำาฐานข้อมูลเพื ่อเก็บข้อมูลเกี ่ยวกับห้า
บริษัท และการคำานวณจำานวนสมาชิกของ SSWG สรส. 

วางแผนจัดอบรมเพิ่มเติมให้กับแกนนำา SSWG เพื ่อให้
สามารถจัดทำาแผนด้านการเงินที่ยั ่งยืน เพื ่อให้ SSWG 
ทำางานได้แม้จนหลังปี 2562 

กรณีศึกษา 3:  
กลุ่มเพื่อนประมงแสมสาร 

ในพื้นที ่ส่วนหนึ่งของจังหวัดชลบุรี สรส.ได้ร่วมก่อตั ้ง
เครือข่ายคนงานประมงจากกัมพูชา 200 คน รวมทั้ง
ภรรยาของพวกเขา ซึ ่งได้ตั ้งชื ่อว่าเป็น กลุ ่มเพื ่อนประมง
แสมสาร133 สรส.อธิบายว่า ต้องประสบกับปัญหาในเบื ้อง
ต้นจากการรวมตัวคนงานประมงโดยตรง เนื ่องจากไม่มี
การทำางานเป็นกะที่ชัดเจน และมักต้องออกทำางานในทะเล
 ทำาให้เกิดปัญหาว่าคนงานไม่สามารถเข้าสัมมนาหรือ
เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ได้ จากปัญหาเหล่านี ้ เป็นเหตุให้
สรส.เปลี ่ยนแนวทางมาส่งเสริมการรวมตัวของภรรยาของ
คนงานประมง ซึ ่งมักทำางานที่ท่าเรือ ทั ้งการชั่งน้ ำาหนัก
และการตัดแบ่งสัตว์น้ ำา ก่อนจะมีการขนส่งไปยังโรงงาน
แปรรูปหรือตลาดในพื้นที ่ สรส.เห็นว่า ผู ้หญิงเหล่านี ้มี
ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี ่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ ้นกับสามีที ่
เป็นชาวประมง รวมทั้งเข้าใจถึงสภาพการทำางานที่ท่าเรือ
และปัญหาเกี ่ยวกับลูก ๆ ของตน ในบรรดาสมาชิกของ
เครือข่าย 200 คน 60% เป็นชาย และ 40% เป็นหญิง 

หนึ่งในแกนนำาหญิงได้จัดทำากลุ่มพูดคุยเป็นการส่วนตัวใน
เฟซบุ๊ก เพื ่อให้สามารถสื่อสารกับคนงานประมงที่ต้องไป
ทำางานตามท่าเรือต่าง ๆ ของไทยได้ ปัจจุบันกลุ่มเฟซบุ๊
กนี ้มีแอดมินสี ่คน และใช้เป็นช่องทางแจ้งข้อมูลกับสมาชิก
เกี ่ยวกับการประชุม และนโยบายใหม่ ๆ ของรัฐบาล เครือ
ข่ายกลุ่มนี ้แตกต่างจาก SSWG เพราะมีจำานวนสมาชิกไม่
แน่นอน มีบางส่วนเข้าและบางส่วนก็ลาออก ขึ ้นอยู ่กับว่า
ใครมาทำางานในจังหวัดชลบุรีในช่วงเวลานั้น 

คนงานประมงในเครือข่ายนี ้ ได้รับประโยชน์จากการอบ
รมของสรส. ตัวอย่างเช่น คนงานประมงหกคนซึ ่งทำางาน
ในเรือหาปลาหมึก ได้ใช้ทักษะใหม่เพื ่อเจรจาขอขึ ้น
ค่าแรงได้เล็กน้อย (30 บาท) ต่อหนึ ่งกิโลของสัตว์น้ ำาที ่
จับได้ ซึ ่งไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาเอง แต่ยังรวมถึง
คนงานอื ่น ๆ ในพื ้นที ่ และได้กลายเป็นค่าจ้างมาตรฐาน
ไป134 คนงานบางส่วนที ่ผ่านการอบรมเหล่านี ้ สามารถ
ทำางานช่วยเหลือคนงานจากกัมพูชาในภาคส่วนอื ่น ๆ
 ได้ รวมทั ้งคนงานก่อสร้าง ทำาให้พวกเขาสามารถเจรจา
กับนายจ้างเพื ่อขึ ้นค่าทำางานล่วงเวลาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับกฎหมายไทย135 
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กรณีศึกษา 4:  
การร่วมเจรจาต่อรองภายใต้ข้อจำากัด
ของกฎหมาย (กรณี MWRN  และ
บริษัท ยูนิคอร์ด จำากัด (มหาชน)) 

เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN) เป็นองค์กร
ที่มีสมาชิกเป็นแรงงานข้ามชาติ ซึ ่งพักอาศัยและทำางานใน
ไทย ก่อตั ้งขึ ้นเมื ่อปี 2552 โดยแกนนำาแรงงานข้ามชาติเก้า
คนจากเมียนมา MWRN มีบทบาทสำาคัญสนับสนุนแรงงาน
ข้ามชาติจากเมียนมา แต่เมื ่อเร็ว ๆ นี ้ยังเริ ่มทำางานช่วย
เหลือแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชาและลาวด้วย MWRN 
มีสำานักงานใหญ่อยู ่ในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ ่งเป็นที่ตั ้ง
ของท่าเรือและเป็นแหล่งแปรรูปอาหารทะเลเพื่อส่งออก
ที่สำาคัญ136 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา MWRN  มีบทบาท
สำาคัญในการศึกษาปัญหาในที่ทำางาน และเจรจากับบริษัท
และหน่วยงานอื่น ๆ เพื ่อให้เกิดการเยียวยาแก้ไข และ
ปรับปรุงสภาพการทำางานสำาหรับแรงงานข้ามชาติ137 

เนื ่องจากไม่สามารถจดทะเบียนเป็นสหภาพแรงงานได้ตาม
กฎหมาย จึงมีการก่อตั ้งขึ ้นเป็น MWRN และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื ่องจนมีโครงสร้างคล้ายกับสหภาพแรงงาน
 ภายใต้การชี้แนะจากองค์กรแรงงานชั้นนำา รวมทั้ง
ขบวนการแรงงานไทย โดยเฉพาะสรส. นับแต่ปี 2557 ทาง
หน่วยงานได้เข้าไปอยู่ใต้ร่มองค์กรที่มีการจดทะเบียนใน
ประเทศไทย คือมูลนิธิสรส. ซึ ่งทำางานกระตุ้นนายจ้างให้
เข้าร่วมการเจรจาโดยตรงกับ MWRN

ในกรณีสำาคัญที่เริ ่มต้นในเดือนมกราคม 2560 MWRN 
ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติกว่า 2,000 คนที่เป็นพนักงาน
ของบริษัท ยูนิคอร์ด จำากัด (มหาชน) ซึ ่งเป็นโรงงาน
แปรรูปปลาทูน่าชั ้นน้ ำา และเป็นบริษัทลูกในกลุ่มซีแวลูกรุ ๊ป
 จนมีการรวมตัวของคนงานและยื่นข้อเรียกร้องเพื่อการ
เจรจาปรับปรุงสวัสดิการสำาหรับคนงาน 

ข้อเรียกร้องของคนงานประกอบด้วย  (1) การเพิ่ม ‘เบี ้ย
ขยัน’ สำาหรับระยะเวลา 15 วัน ซึ ่งในปัจจุบันอยู ่ที ่อัตรา  

ในวันแรงงาน พ.ศ 2562 สมาชิกเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ เข้าร่วมการเดินขบวนรณรงค์ที่จัดโดยสมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในสงขลา แบนเนอร์ทางด้านซ้ายเรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 87 และ 98 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง แบนเนอร์ทางด้านขวา
เขียนเป็นภาษาไทยว่า “สิทธิในการคุ้มครองต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติ” © สรส.
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175 บาทต่อรอบการจ่ายค่าแรง138 (2) การเพิ่มเงินพิเศษ
กรณีที ่เป็นงานที่เกี ่ยวข้องกับมีดหรือของร้อน (3) การเพิ่ม
เงินตอบแทนสำาหรับงานที่ยากลำาบาก รวมทั้งคนงานกะ
กลางคืน (4) การจ่ายเบี ้ยขยันจำานวน 9,000 บาทให้กับผู ้
ที ่สามารถทำางานได้ตามเงื ่อนไขของโบนัสเป็นเวลาหนึ่ง
ปี (5) ยุติการแบ่งแยกคนงานให้ไปนั่งตามโต๊ะที ่มีสัญชาติ
เดียวกับตน เวลาจัดงานเลี ้ยงประจำาปีของบริษัท และใน
ช่วงที่แจกยูนิฟอร์มของบริษัท และ (6) การจ่ายโบนัส
ประจำาปีสำาหรับแรงงานข้ามชาติ ในลักษณะเดียวกับการ
จ่ายให้กับพนักงานคนอื่น ๆ ของบริษัท 

ถือเป็นความพยายามที่โดดเด่นในการรวมตัวแรงงานข้าม
ชาติจำานวนมาก เพื ่อยื ่นข้อเรียกร้องเกี ่ยวกับสภาพการ
จ้างงานตามกระบวนการในกฎหมายไทย ดังที ่อธิบาย
ไว้ในบทที่ IV ข้างต้น มาตรา 13 ของพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ อนุญาตให้กลุ ่มคนงานที่ไม่ได้รวม
ตัวเป็นสหภาพที่มีตัวแทนอย่างน้อย 15% ของคนงาน

 สามารถเลือกตัวแทนเจ็ดคน และยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเริ ่ม
กระบวนการเจรจาต่อรองกับนายจ้างเกี ่ยวกับสภาพการ
จ้างได้ คนงานในโรงงานขนาดเล็ก มีโอกาสมากกว่าที ่จะ
รวมตัว และมีระบบตัวแทนที่จำาเป็น สามารถหาฉันทามติ
ร่วมกันในประเด็นปัญหา และสามารถเลือกตัวแทนเพื่อ
เจรจากับบริษัทได้ แต่คนงานในโรงงานขนาดใหญ่มัก
ประสบปัญหาท้าทายมากกว่า 

เนื ่องจากโรงงานของบริษัท ยูนิคอร์ด จำากัด (มหาชน)  
จ้างคนงาน 13,500 คน MWRN จึงต้องรวบรวมรายชื่อ
และลายเซ็นของคนงาน 2,200 คน และช่วยพวกเขาในการ
เลือกตัวแทนเจ็ดคนเพื่อเจรจากับนายจ้าง ทั ้งนี ้เพื ่อให้เป็น
ไปตามที่กฎหมายกำาหนด จากข้อมูลของอ่องจอ ผู ้ร่วมก่อ
ตั ้ง MWRN “ถือเป็นความพยายามครั้งสำาคัญเพื่อรวมตัว
คนงานที่มีข้อเรียกร้องเดียวกัน เป็นการรวบรวมลายเซ็น
และยื่นข้อเรียกร้องอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย  
การทำางานกับคนงานกว่า 2,000 คนเป็นเรื ่องที ่ยากและ

ในวันงานที่มีคุณค่า พ.ศ 2562 สมาชิกของ MWRN เดินขบวนใกล้กับสำานักงานสหประชาชาติในกรุงเทพฯ ถือธงประเทศ
เมียนมา © สรส.
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เหน็ดเหนื่อย” เพื ่อหาความร่วมมือจากคนงานจำานวนมาก
 และเพื่อให้ได้รับความสนับสนุนอย่างเข้มแข็ง MWRN 
ต้องเริ ่มจากการอบรมให้ความรู ้คนงาน รวมทั้งข้อมูลเกี ่ยว
กับความซับซ้อนของกระบวนการทางกฎหมาย 

ไม่ใช่เรื ่องง่ายที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนและข้อกำาหนดใน
กฎหมาย แต่ MWRN ใช้ยุทธศาสตร์ที ่แตกต่างกันที่ได้
เรียนรู ้ในช่วงหลายปีที ่ผ่านมา ประการแรก พวกเขาให้
ลูกจ้างเขียนข้อเรียกร้องของตนเป็นภาษาไทยและเมียนมา
 และได้ยื ่นข้อเรียกร้องทั้งสองภาษาให้กับฝ่ายบริหารของ
บริษัทและสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด
 กฎหมายกำาหนดให้แค่ยื ่นข้อเรียกร้องกับนายจ้างเท่านั ้น
 แต่ MWRN เห็นว่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าหากมีการยื ่น
ให้กับรัฐบาลด้วย ซึ ่งจะทำาให้นายจ้างไม่สามารถเพิกเฉย
หรือบอกปัดข้อเรียกร้องได้แบบที่ทำากันทั่วไป139 ประการ
ที่สอง พวกเขากระตุ้นให้คนงานอดทนตลอดกระบวนการ
และไม่นัดหยุดงานประท้วง เพราะจะทำาให้ข้อเรียกร้องที่
อยู ่ระหว่างการเจรจาเป็นโมฆะ140 

ประการที่สาม MWRN ใช้ประโยชน์จากมาตรา 17 ของ
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ซึ ่งอนุญาตให้แต่งตั ้งที ่
ปรึกษาสองคนเพื่อช่วยเหลือในกระบวนการร่วมเจรจาต่อ
รอง ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่จำาเป็น เพราะทั้งแรงงานไทยและแรงงาน
ข้ามชาติ มีความเข้าใจหลักการร่วมเจรจาต่อรองน้อย
มาก คนที่เข้าใจหลักการในกฎหมายอย่างละเอียด มัก
เป็นทนายด้านแรงงาน สหภาพแรงงาน สมาคมนายจ้าง
 และผู้เชี ่ยวชาญด้านแรงงานอิสระ ดังที ่ MWRN และผู้
เชี ่ยวชาญด้านแรงงานอื่น ๆ ได้อธิบาย แทบจะเป็นไปไม่
ได้เลยในทางปฏิบัติ ที ่จะปล่อยให้แรงงานข้ามชาติเข้า
ร่วมการเจรจาต่อรองตามกฎหมาย โดยไม่ได้รับความช่วย
เหลือจากผู้เชี ่ยวชาญด้านแรงงาน 

ภายหลังการยื ่นข้อเรียกร้อง บริษัทได้ขอให้เจ้าหน้าที ่
แรงงานไทยและทูตแรงงานของเมียนมา (เจ้าหน้าที ่จาก
สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาในประเทศไทย) กดดันคน
งานให้ถอนข้อเรียกร้อง หลังจากนั้น เจ้าหน้าที ่แรงงาน
ไทยได้พูดกับคนงาน ชี ้แนะให้ยุติความยุ่งเหยิงต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของบริษัท และตั้งคำาถามถึงความรู ้
ของคนงานถึงกฎหมาย สิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง  และ
ผลประโยชน์ที ่เรียกร้องต่างๆ  

คนงานบางส่วนเริ ่มตั ้งคำาถามกับการดำาเนินงานครั้งนี ้และ
ต้องการถอย แต่อีกส่วนหนึ่งต้องการนัดหยุดงาน MWRN 
คอยให้กำาลังใจให้พวกเขาเชื ่อมั ่นในข้อเรียกร้อง และให้
เลื ่อนการนัดหยุดงานออกไป เพราะจะทำาลายการเจรจา

 กลุ่มคนงานเห็นด้วยที่จะเจรจาต่อไป และ MWRN ได้ขอ
ความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที ่ของสรส. 

ฝ่ายบริหารของบริษัท ยูนิคอร์ด จำากัด (มหาชน) ได้
ประชุมกับตัวแทนคนงาน ภายในสามวันนับแต่มีการยื ่น
ข้อเรียกร้องเพื ่อการเจรจาต่อรอง จากข้อเรียกร้องที ่
ยื ่นไปหกข้อ ทางบริษัทเห็นชอบอย่างเต็มที ่กับข้อเรียก
ร้องที ่ห้า และเห็นชอบบางส่วนกับข้อเรียกร้องที ่หก โดย
ระบุว่า จะมีการจ่ายโบนัสประจำาปีบางส่วนให้กับแรงงาน
ข้ามชาติ ทางบริษัทบอกว่า จะพิจารณาข้อเรียกร้องที ่
เหลือในภายหลัง สองเดือนต่อมา ทางบริษัทก็เริ ่มจ่ายเงิน
พิเศษทั ้งสองข้อให้141 

นับแต่เกิดกรณีนี ้ขึ ้น กระทรวงแรงงานได้เพิ ่มการตักเตือน
บริษัทที่จ้างแรงงานข้ามชาติจำานวนมาก ให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการ ซึ ่งดูเหมือนเป็นความจงใจที่จะ
บั ่นทอนให้แรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการที่ไม่มี
การรวมตัวเป็นสหภาพเข้ายื ่นข้อเรียกร้องเพื่อเจรจาต่อ
รองซึ่งรัฐบาลมองว่าเป็นขั้นตอนที่เป็นภัยคุกคามและนำา
ไปสู่การรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน142 
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กรณีศึกษา 5:  
คณะกรรมการสวัสดิการในโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล (MWRN  และไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป)

ในจังหวัดสมุทรสาคร เช่นเดียวกับกรณีศึกษาข้างต้น ไทย
ยูเนี ่ยน กรุ ๊ป จำากัด (มหาชน) ซึ ่งเป็นบริษัทแปรรูปและส่ง
ออกอาหารทะเลรายใหญ่ มีโรงงานแปรรูปปลา กุ ้ง และ
อาหารสำาเร็จรูปหลายแห่ง โดยมีการจ้างคนงานที่มีทักษะ
ต่ำาและค่อนข้างต่ ำาจำานวนประมาณ 10,000 คน ส่วนใหญ่
เป็นแรงงานข้ามชาติจากเมียนมา และบางส่วนจากกัมพูชา
และลาว ในช่วงหลายปีที ่ผ่านมา MWRN ได้แจ้งให้ไทยยู
เนี ่ยน กรุ ๊ปทราบอย่างสม่ำาเสมอถึงปัญหาสิทธิแรงงาน ซึ่ง
ได้รับแจ้งมาจากแรงงานข้ามชาติในโรงงานเหล่านี ้ 

นับแต่ปี 2559 MWRN และไทยยูเนี ่ยน กรุ ๊ปได้ร่วมมือ
กันทำางานสร้างความเข้มแข้งให้กับระบบคณะกรรมการ
สวัสดิการ ในสามสถานที่ทำางาน ดังที ่กล่าวถึงในบทที่ IV 
ของรายงานนี้ ปรกติแล้ว คณะกรรมการเหล่านี ้ไม่ค่อย
เป็นประโยชน์กับคนงาน อย่างไรก็ดี ด้วยความสนับสนุน
ด้านองค์กรและการสร้างศักยภาพของ MWRN คนงาน
บางส่วนสามารถคัดกรองและจำาแนกปัญหาในโรงงาน และ
นำาไปพูดคุยกับฝ่ายบริหารได้ MWRN ได้ไปยังโรงงาน
เหล่านี ้เพื ่อให้ข้อมูลกับคนงานเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
คณะกรรมการ และกระบวนการคัดเลือกตัวแทน  

MWRN ได้สนับสนุนให้ไทยยูเนี ่ยน กรุ ๊ป จัดให้มีการ
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื ่อประกันให้มีตัวแทน
ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศต่าง ๆ ในคณะกรรมการ
 และมีการติดประกาศแนวทางเลือกตั้งในแต่ละโรงงาน
 ผลจากกิจกรรมนี้ในปี 2562 มีการเลือกตั้งตัวแทน 19 คน

(1):  ตามข้อตกลงกับฝ่ายบริหารจัดการของไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป MWRN จัดทำาบอรด์ความรู้ในพื้นที่พักผ่อนคนงานของบริษัท
 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ มาตรา 96 ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานไทย มาตรา 96 บังคับให้นายจ้างที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 50 
คน หรือมากกว่า ให้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ โดยต้องมีสมาชิกที่เป็นลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน บอร์ดต่าง ๆ ยังให้ข้อมูล
ว่าคณะกรรมการสวัสดิการจะเป็นประโยชน์กับพวกเขาอย่างไร © MWRN

1
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เข้าไปนั่งในคณะกรรมการสวัสดิการในโรงงานทั้งสาม
แห่ง โดยเลือกจากผู้สมัคร 60 คน ในการเลือกตั้งใน
โรงงานสองแห่ง กล่าวคือ โรงงานแปรรูปกุ ้งและโรงงาน
อาหารสำาเร็จรูป คณะกรรมการแต่ละชุดมีสมาชิกห้าคน
 ซึ่งถือเป็นขั้นต่ ำาตามกฎหมายไทย ส่วนการเลือกตั้งใน
โรงงานที่สามคือโรงงานแปรรูปปลา MWRN ล็อบบี้ให้
คณะกรรมการมีตัวแทนเก้าคน เนื ่องจากมีจำานวนคนงาน
มากกว่า เมื ่อคนงานเลือกตัวแทนแล้ว MWRN จัดอบรม
เพิ่มเติมให้กับพวกเขา เพื ่อให้สามารถจำาแนกปัญหา เป็น
ตัวแทนคนงาน และร่วมมือกับนายจ้างเพื ่อแก้ปัญหาเหล่า
นี ้ “เพื ่อให้คณะกรรมการสวัสดิการทำางานอย่างเหมาะสม
 ต้องมีการจัดอบรมให้คนงานเข้าใจถึงกฎหมาย และบริษัท

ต้องมีความยืดหยุ่นและจริงใจที่จะร่วมมือกับคนงาน” อ่อง
จอ ผู ้ร่วมก่อตั ้ง MWRN กล่าว143 

คณะกรรมการสวัสดิการเหล่านี ้ สามารถเจรจาเพื่อคนงาน
 จนทำาให้คนงานสามารถพักเบรกเข้าห้องน้ำาได้นานขึ้น
 มีการจัดที่จอดรถอย่างเพียงพอสำาหรับคนงาน มีการจัด
ที่พักผ่อนในโรงงานเป็นการเฉพาะ และมีการติดตั้งพัดลม
เพิ่มเติมในช่วงหน้าร้อน  

คณะกรรมการสวัสดิการเหล่านี ้ ช่วยให้เกิดการปรับปรุง
ในโรงงานส่วนใหญ่ของไทย เนื ่องจากที่ผ่านมาแรงงาน
ข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมมากพอ ทำาให้ไม่

ตามเข็มนาฬิกาจากด้านบน (2): ถึงแม้ว่า MWRN จะจัดให้มีการให้ความรู้อย่างเป็นทางการ เกี่ยวกับการจัดตั้งคณะ
กรรมการสวัสดิการ สำาหรับแรงงานข้ามชาติ แรงงานส่วนใหญ่ไม่รูว่าจะต้องดำาเนินการต่อไปอย่างไร แรงงานบางคนกังวล
ถึงการข่มขู่ที่อาจเกิดขึ้น กลัวว่าจะตกงานหากได้รับเลือกเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสวัสดิการ นาย Aung Kyaw ผู้นำา
 MWRN ได้กล่าวปราศรัยถึงจุดประสงค์และประโยชน์ของคณะกรรมการสวัสดิการ  (3): ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป ยินยอมตกลงวัน
เลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการ แต่คนงานยังคงระมัดระวัง และกลัวในการเข้าร่วม MWRN จึงดำาเนินการให้ความ
รู้ต่อเนื่องและรวมกลุ่มแรงงานเพื่อสร้างความมั่นใจ  และช่วยเหลือเขาให้เข้าใจแนวทางที่คณะกรรมการจะเป็นประโยชน์กับ
พวกเขา MWRN เน้นย้ำาโอกาสที่หน้าที่เป็นตัวแทนคนงานผ่านคณะกรรมการดังกล่าว  (4):  สมาชิกMWRN อธิบายบทบาท
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้กับคนงานที่สนใจ เช่น ประเด็นที่สามารถเจรจาได้กับฝ่ายบริหารจัดการของบริษัท
 และวิธีการที่จะแจ้งฝ่านบริหารจัดการในเรื่องความรู้สึก และ ข้อเรียกร้องต่าง ๆของแรงงานข้ามชาติ คนงานบางคนรู้สึก
มั่นใจและเข้าร่วมในฐานะผู้สมัครสำาหรับคณะกรรมการสวัสดิการ  ©MWRN 
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(5): ชื่อ ภาพ และส่วนงานผู้ที่ลงสมัครได้นำามาติด
ประชาสัมพันธ์บนบอร์ดในสถานที่ทำางาน   (6): บน
บอร์ดยังมีรายชื่อของลูกจ้างทั้งหมดในสถานที่ทำางาน
และขั้นตอนในการลงคะแนนโหวต  (7): แรงงานเข้าคิว
เพื่อลงทะเบียนสำาหรับการลงคะแนนเพื่อเลือกสมาชิก
คณะกรรมการสวัสดิการในวันเลือกตั้งทั่วไปที่ทางบริษัท
กำาหนด  ©MWRN
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41V. กรณีศึกษา: การรวมตัวของคนงานภายใต้ข้อจำากัดของกฎหมาย

สามารถใช้ประโยชน์จากคณะกรรมการได้อย่างเต็มที ่
 ตามข้อตกลงกับฝ่ายบริหารของไทยยูเนี ่ยน กรุ ๊ป MWRN 
จะยังคงทำางานเพิ่มศักยภาพของตัวแทนในคณะกรรมการ
สวัสดิการต่อไป รวมทั้งทำางานกับพนักงานในโรงงาน เพื ่อ
ให้สามารถเจรจากับฝ่ายบริหารได้ในอนาคต 

ในเวลาเดียวกัน MWRN เห็นว่าการดำาเนินงานเหล่านี ้
 เป็นบททดสอบโมเดลของคณะกรรมการสวัสดิการ กรณี
ที ่นายจ้างมีความจริงใจ เราพบว่าแม้จากความช่วยเหลือ
อย่างเข้มแข็งจาก MWRN ทำาให้คนงานได้รับสวัสดิการ
เพิ่มขึ ้นในบางส่วน แต่คณะกรรมการเหล่านี ้ก็ไม่ถือเป็น
ทางเลือกที่สามารถเข้ามาทดแทนการรวมตัวและการร่วม

เจรจาต่อรองอย่างเป็นอิสระของคนงานได้ ซึ ่งในช่องทาง
เช่นนั้น พวกเขาจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายตาม  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ “คณะกรรมการสวัสดิการ
ไม่สามารถเข้ามาทดแทนการมีสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการ
สมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองได้อย่างเต็มที ่ และเราจะ
ยังคงรณรงค์กดดันให้แรงงานข้ามชาติในไทยได้รับสิทธิ
เหล่านี ้ต่อไป” สุธาสีนี แก้วเหล็กไหล หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ของ MWRN กล่าว144 

(8):  คนงานลงคะแนนเสียงในแบบฟอร์มลงคะแนนเป็นส่วนตัวบนโต๊ะที่ปิดปกคลุม แล้วใส่คะแนนโหวตของตนลงในหีบลง
คะแนน © MWRN
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การให้แรงงานข้ามชาติมีสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคม
 และการร่วมเจรจาต่อรองซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 เป็นเงื ่อนไขจำาเป็น เพื ่อแก้ปัญหาความไม่สมดุลด้าน
อำานาจ อันเป็นเหตุให้เกิดนายจ้าง นายหน้า และบุคคลอื่น
 ๆ ที ่มุ ่งแสวงหาประโยชน์ จับเอาคนงานเป็นตัวประกันและ
ค้ากำาไรจากแรงงานของพวกเขา 

การเลือกปฏิบัติอย่างเปิดเผยที่เขียนอยู่ในพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ และการที่รัฐบาลไทยปฏิเสธไม่ปฏิรูป
กฎหมายนี้ สนับสนุนให้เกิดระบบของความไม่เท่าเทียม
เชิงโครงสร้าง อันเป็นเหตุให้แรงงานข้ามชาติตกเป็นตัว
ประกัน และถูกแสวงหาประโยชน์ตลอดทั่วภาคแรงงานที่
สร้างผลกำาไรมหาศาล รวมทั้งอุตสาหกรรมอาหารทะเล  
ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหลายล้านคนต้องทำางานที่เลว
ร้ายกว่ามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในขั้นต่ ำา ยังคง
มีการขัดขวางการทำางานขององค์กรแรงงานข้ามชาติ เพื ่อ
ปกป้องหลักฐานที่ชัดเจนซึ่งชี ้ให้เห็นว่า ภาคแรงงานที่มี
การรวมตัวมักส่งผลให้มีปัญหาการใช้แรงงานบังคับและ
การค้ามนุษย์ในระดับต่ำา การแสวงหาประโยชน์ที ่รุนแรง
ต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและอื่น ๆ
 ของไทย ยังคงเกิดขึ้นต่อไป แม้มีการปฏิรูปกฎหมายใน
สามทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้า
ระหว่างไทยและสหรัฐฯ รวมทั้งสหภาพยุโรปเลวร้ายลง
 กระทบต่อชื่อเสียงของประเทศในระบบเศรษฐกิจโลก การ
ที่สหรัฐฯ ระงับการให้สิทธิพิเศษทางการค้าตามโครงการ  
GSP ในเดือนตุลาคม 2562 ทำาให้ประเทศไทยเสี ่ยงที ่จะ
ต้องสูญเสียยิ ่งขึ ้นทั ้งด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ หากยังคงไม่
ดำาเนินการปฏิรูปอย่างจริงจัง 

ดังที ่รายงานนี้แสดงให้เห็น แรงงานข้ามชาติใน
อุตสาหกรรมอาหารทะเลได้รวมตัวกัน แม้จะมีการจำากัด
สิทธิขั ้นพื้นฐานของพวกเขาอย่างรุนแรง ไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย และเกิดความเสี ่ยงอย่างยิ ่งต่องาน
ที่ทำาและสถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทย มีกรณีต่างๆ
ที่สำาคัญที่แรงงานข้ามชาติพยายามใช้สิทธิที ่จะมีเสรีภาพ

ในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองของตนบางกรณี
 อย่างไรก็ดี สืบเนื ่องจากบรรยากาศที่กดขี่เช่นนี ้ บทเรียน
จากกรณีศึกษาเหล่านี ้ มักเกี ่ยวข้องกับอุปสรรคที่พวกเขา
ต้องเผชิญ มากกว่าจะมีตัวอย่างในเชิงบวก แม้ในกรณีที ่
แรงงานข้ามชาติใช้สิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคม และ
รวมตัวเป็นองค์กรที่มีลักษณะคล้ายสหภาพแรงงาน อย่าง
เช่น เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมง โดยมีการเลือกตั้ง
สมาชิกของตนเอง และจัดทำาธรรมนูญและกฎบัตรของ
องค์กร แต่องค์กรเหล่านี ้ก็ไม่สามารถจดทะเบียนเป็น
สหภาพแรงงานตามกฎหมายไทยได้ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับ
การคุ้มครองและสวัสดิการที่สำาคัญภายใต้กฏหมายไทย 

แม้ในกรณีที ่แรงงานข้ามชาติและผู้สนับสนุนเริ ่ม
กระบวนการร่วมเจรจาต่อรองตรงตามขั้นตอนที่กำาหนด
ในกฎหมาย ดังกรณี 4 ที ่กล่าวมาข้างต้น แต่พวกเขาก็ไม่
สามารถบรรลุข้อตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจ้างกับนายจ้าง
ได้ และได้รับชัยชนะเพียงเล็กน้อยจากข้อเรียกร้องของ
ตน แรงงานข้ามชาติหาทางสร้างความเข้มแข็งให้กับคณะ
กรรมการสวัสดิการ เพื ่อให้ทำาหน้าที ่เป็นองค์กรตัวแทน
ของคนงาน และทำาให้เกิดการปรับปรุงสถานประกอบการ
ในบางด้าน แม้จะรู ้ดีว่าไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามผลการ
เจรจาที่เกิดขึ ้นได้ แต่คณะกรรมการเหล่านี ้ซึ ่งพัฒนาขึ้น
มาอย่างยากลำาบากด้วยความสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
และบริษัท ก็ทำาให้เกิดการพัฒนาที่ดีขึ ้นของสถานประกอบ
การเพียงเล็กน้อย อย่างเช่น คนงานมีเวลาไปห้องน้ำานาน
ขึ้น ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่คนงานควรได้รับอยู ่แล้ว ที ่เป็นปัญหา
กว่านั ้นคือ คณะกรรมการสวัสดิการได้ตกเป็นเครื ่องของ
บริษัทและรัฐบาล ซึ ่งอ้างว่าได้ให้สิทธิที ่จะมีเสรีภาพใน
การสมาคมกับคนงานแล้ว 

การจำากัดเสรีภาพในการสมาคมส่งผลกระทบต่อแรงงาน
ข้ามชาติในไทยในวงกว้าง สิทธินี ้ไม่เพียงหมายถึงการ
รวมตัวและการจัดตั้งสหภาพแรงงาน หรือการเข้าเป็น
กรรมการสหภาพเท่านั ้น หากยังหมายถึงสิทธิที ่จะชุมนุม
ประท้วง และปฏิบัติการแบบกลุ่ม โดยได้รับการคุ้มครอง

VI. สรุปและข้อเสนอแนะ 
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ตามกฎหมาย เพื ่อชี ้ให้เห็นปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้าน
แรงงาน แรงงานข้ามชาติไม่สามารถแสดงความเห็นได้
อย่างเป็นอิสระในที่ทำางาน ทั ้งยังถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมใน
กระบวนการประชาธิปไตย การเมือง และนิติบัญญัติ เพื ่อ
รณรงค์กดดันให้มีการปฏิบัติและการคุ้มครองที่ดีขึ ้น 

แรงงานข้ามชาติจำาเป็นต้องสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน
ของตนเอง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซึ่งมีแรงงานไทยไม่
มากนัก แต่ในภาคแรงงานอื่น ๆ กฎหมายและนโยบายควร
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติและแรงงาน
ไทยรวมตัวร่วมกันได้ มีกลุ ่มแรงงานไทยที่สำาคัญ รวมทั้ง
สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และคณะกรรมการ
สมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ด้านกฎหมายเพื่อให้แรงงานข้ามชาติ มีสิทธิในการรวม
ตัว และสนับสนุนการรวมตัวของแรงงานข้ามชาติใน
สหภาพแรงงานที่มีแกนนำาเป็นคนไทยให้กว้างขว้างมาก
สุดในช่วงหลายปีที ่ผ่านมา หากมีการปฏิรูปกฎหมาย
 องค์กรแรงงานไทยเหล่านี ้อาจมีบทบาทสำาคัญในการ
สร้างเอกภาพระหว่างแรงงานไทยกับต่างชาติ ในหลาย
กรณี คนงานเหล่านี ้มีข้อกังวลและปัญหาแบบเดียวกัน
 แต่มีความเชื ่อผิด ๆ ว่า การต่อสู ้ของพวกเขาแตกต่าง
กัน และไม่มีประโยชน์มากนักที่จะส่งเสริมให้พวกเขารวม
ตัวกัน จากบรรยากาศที่เป็นอยู ่ซึ ่งแรงงานไทยต้องเผชิญ
กับการตอบโต้อย่างรุนแรง และการเลือกปฏิบัติเพื ่อต่อ
ต้านสหภาพแรงงาน อาจเป็นคำาร้องขอที่มากเกินไป ที ่
จะให้คนงานไทยเข้ามาช่วยจัดตั้งแรงงานข้ามชาติในรูป
ของสหภาพแรงงานเช่นกัน นี ่เป็นเหตุให้จำาเป็นต้องมีการ
ปฏิรูปกฎหมาย สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ
 เพื ่ออำานวยความสะดวกให้คนงานทุกคนสามารถจัดตั้ง
สหภาพแรงงาน และเป็นกรรมการสหภาพได้ ซึ ่งจะทำาให้
เกิดแกนนำาสหภาพซึ่งเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงของโรงงาน
และแรงงานโดยรวม  

ตามหลักการชี ้นำาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชน บรรษัทต้องรับผิดชอบที ่จะแสดงความ
เคารพต่อสิทธิอันเป็นที ่ยอมรับในระดับสากล โดยไม่
คำานึงว่ารัฐบาลของประเทศนั ้นมีเจตนาปฏิบัติตาม
พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของตนหรือไม่145 กล่าวอีก
อย่างหนึ ่ง แม้รัฐบาลไทยเชื ่องช้าในการปฏิรูปกฎหมายที ่
จำาเป็น แต่บริษัทเหล่านี ้มีพันธกรณีต้องเคารพสิทธิของ
คนงาน เพราะบริษัทได้กำาไรจากแรงงานของพวกเขา 
ทั ้งนี ้รวมถึงสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรอง และสิทธิที ่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในแง่การ
จ้างงานและอาชีพ146 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ทั ้งบริษัทที ่
ประกอบธุรกิจในไทยและบรรษัทข้ามชาติต่างซ่อนตัวอยู ่
หลังกฎหมายระดับชาติของไทย โดยอ้างว่าไม่สามารถ

อนุญาตให้คนงานใช้สิทธิของตนได้ สืบเนื ่องจากข้อ
จำากัดทางกฎหมาย ข้ออ้างเหล่านี ้และการหลบเลี ่ยงความ
รับผิดชอบของบรรษัทที ่จะเคารพสิทธิมนุษยชน เป็นการ
สร้างรากฐานให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ในวงกว้างต่อ
คนงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลทั ่วโลก ในเวลาเดียวกัน
 มีการนำาผลกำาไรมหาศาลที ่ได้จากบรรษัทเหล่านี ้ ส่งไป
ยังประเทศอื ่น 

แบรนด์และผู้ค้าปลีกระดับสากลซึ่งซื ้อผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำา
และอาหารทะเลจากไทย มีหลักจรรยาบรรณที่ครอบคลุม
หลักการไม่เลือกปฏิบัติ ทั ้งหลักจรรยาบรรณของซัพพลาย
เออร์แต่ละแห่ง และการแสดงพันธกิจร่วมกันในนามของ
กลุ่ม Seafood Task Force

147 โดยในกลุ่มหลังนี ้ระบุว่า  
“คนงานทุกคนไม่ว่ามีสัญชาติใด สถานะทางกฎหมาย  
หรือมีบุคลิกส่วนบุคคลอย่างไร จะได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมและเท่าเทียม”

148 จรรยาบรรณของบริษัทยัง
ครอบคลุมสิทธิของแรงงานที่จะมีเสรีภาพในการสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรอง149 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศประกาศอย่างชัดเจน
หลายครั้งว่า การไม่ให้สิทธิกับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย  
ซึ ่งเป็นแรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลและ
ประมงของไทย โดยอ้างเหตุเกี ่ยวกับเชื ้อชาติและประเทศ
ต้นกำาเนิด ถือเป็นการละเมิดมาตรฐานหลักด้านแรงงาน  
และเป็นเหตุให้คนงานเสี ่ยงจะถูกแสวงหาประโยชน์150  
บริษัทซึ่งเลือกซื้อสินค้าจากไทย ต้องยอมรับว่า สืบ
เนื ่องจากกรอบกฎหมายในประเทศ ย่อมถือว่าพวกเขา
ละเมิดมาตรฐานแรงงานสากลในขั้นต่ ำา และละเมิดหลัก
จรรยาบรรณของตนเองอย่างต่อเนื ่อง หากไม่อนุญาตให้
แรงงานซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สามารถใช้สิทธิที ่จะมีเสรีภาพ
ในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง151

องค์กรในประเทศและระหว่างประเทศต่างเรียกร้องให้
ปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (2518) ในช่วงสี ่
ทศวรรษที่ผ่านมา เพื ่อยุติการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสร้าง
ต่อคนงาน และการจำากัดสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานของพวก
เขา152 ประเทศไทยมีพันธกรณีที ่ควรปฏิบัติเป็นเวลานาน
แล้ว โดยจะต้องเคารพ คุ ้มครอง และปฏิบัติให้เป็นผล
ซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะการ
แก้ไขเพิ่มเติมเนื ้อหาของกฎหมายไทย ให้สอดคล้องกับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 87 และ 98 
หลังจากค้ากำาไรอย่างมากมาเป็นเวลานาน ถึงเวลาแล้วที ่
แบรนด์และผู้ค้าปลีกระดับสากลซึ่งซื ้ออาหารทะเลจาก
ไทย จะต้องเรียกร้องอย่างเปิดเผยให้รัฐบาลไทยปฏิรูป
กฎหมาย และออกข้อกำาหนดที่ชัดเจนต่อนายจ้าง 



44 ถึงเวลาต้องเปล่ี ยนแปลงแบบไพศาล

ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย แบรนด์และผู้ค้า
ปลีกระดับสากลซึ่งซื ้ออาหารทะเลจากไทย บริษัทอาหาร
ทะเลไทย หน่วยงานระหว่างประเทศ และองค์กรภาค
ประชาสังคม รวมทั้งแหล่งทุน เป็นการชี้แนะแนวทางที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำาเป็นต่อ 
กรอบกฎหมาย และการปฏิบัติของบริษัท ทั ้งนี ้เพื ่อให้มี
เนื ้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ข้อเสนอ
แนะเหล่านี ้ยังมีเนื ้อหาสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของเอ็น
จีโอ องค์กรภาคประชาสังคม และหน่วยงานสหประชาชาติ
อีกหลายสิบแห่ง รวมทั้งหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะทำางานด้านอาหารทะเลของ ILRF โดยมุ่งเน้นที่จะ
ประกันให้คนงานได้รับสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรอง ทั ้งยังแตะประเด็นปัญหาที่

เกี ่ยวข้องที่กล่าวถึงในรายงานนี้ เช่น การยุติการคุกคาม
ด้วยกระบวนการทางกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมต่อ
คนงานและนักสหภาพแรงงาน ประกันให้มีกลไกร้องทุกข์
ด้านแรงงานที่เข้าถึงได้และเป็นผล และการปฏิรูปนโยบาย
การจัดหางานเพื่อป้องกันไม่ให้แรงงานข้ามชาติต้องตก
เป็นทาสติดหนี้ 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 สมาชิก เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานประมงเดินขบวนภายนอกสำานักงานสหประชาชาติในกรุงเทพฯ
 ร่วมกับขบวนการเคลื่อนไหวแรงงานไทย เรียกร้องให้รัฐบาลไทยได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า GSP จากสหรัฐฯกลับคืนโดย
การจัดการกับการละเมิดสิทธิแรงงานต่างๆ   © ILRF



45VI. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย 

1. นายกรัฐมนตรีไทยและกระทรวงแรงงานควรปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยตัดเงื่ อนไขทาง
กฎหมายท่ี เลือกปฏิบัติต่อแรงงานข้ามชาติจากต่างชาติ และประกันให้คนงานทุกคนได้รับสิทธิท่ีจะมี
เสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองอย่างเต็มท่ี  โดยเฉพาะ 

1.1. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 88 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยตัดวลีท่ีว่า “มีสัญชาติไทย” เพื่ อเปิด
โอกาสให้แรงงานข้ามชาติสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานได้ 

1.2. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 101 ของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ โดยตัดอนุบัญญัติ (2) ทั้งหมดซ่ึงระบุว่า  “
มีสัญชาติไทยโดยการเกิด” เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานข้ามชาติมีคุณสมบัติลงเลือกตั้งหรอืได้รบัแต่งตั้งเป็น
กรรมการสหภาพแรงงาน หรอือนุกรรมการ 

1.3. แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อกำาหนดให้ทุกฝ่ายต้องเข้ารว่มการรว่มเจรจาต่อรอง “โดยสุจรติใจ” 

1.4. คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว โดยให้มีการแต่งตั้งคนงานท่ีปลดเข้าทำางานใหม่ และให้เยียวยา กรณีท่ีถูกตอบโต้
เพื่อขัดขวางการทำางานของสหภาพแรงงาน หรอืต่อต้านการรวมตัวของคนงาน 

1.5. ภายหลังแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ให้แสดงพันธกิจด้านนโยบายท่ีจะไม่กำาหนดอุปสรรคทั้งทางกฎหมายหรอื
นโยบาย ซ่ึงขัดขวางไม่ให้แรงงานข้ามชาติท่ีจดทะเบียนและเอกสารในไทย จากการใช้สิทธิในการรวมตัวและจัด
ตั้งสหภาพแรงงาน และจดทะเบียนสหภาพแรงงานกับกระทรวงแรงงาน

2. นายกรัฐมนตรีไทยควรแสดงพันธกิจท่ี มีกรอบเวลาท่ีจะให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศท่ี  87 และ 98 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ให้มีเน้ือหาสอดคล้องกับ
มาตรฐานเหล่าน้ัน 

3. กระทรวงแรงงานควรจะแก้ไขพระราชกำาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว พ.ศ 2560 โดย
ลบข้อความ “มีสัญชาติไทย”จากมาตรา 18 ออก เพื่ ออนุญาตให้ตัวแทนแรงงานข้ามชาติสามารถเข้าร่วม
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพื่ อให้แรงงานข้ามชาติสามารถออกมาพูดแสดง
ความเห็นต่อนโยบายท่ี มีผลกระทบต่อพวกเขา

4. กระทรวงยุติธรรมควรลดการเอาผิดทางอาญากับความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้งในประมวลกฎหมายอาญา
และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ และให้บัญญัติกฎหมายต่อต้านการ
ดำาเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่ อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะ (Strategic Litigation Against Public 
Participation - SLAPP) เพื่ อประกันว่า คนงานและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จะไม่ถูกฟ้องเพื่ อให้รับผิด
ทั้งทางอาญาหรือแพ่ง จากการใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการแสดงออก และการร้องเรียนเม่ือเกิดการปฏิบัติ
มิชอบด้านสิทธิแรงงาน 

5. กระทรวงแรงงานควรกระตุ้นและส่งเสริมการเจรจาระหว่างนายจ้างกับคนงาน (โดยผ่านสหภาพแรงงาน
 องค์กรแรงงานข้ามชาติ หรือตัวแทนคนงาน) เพื่ อจัดทำาข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างท่ี บังคับใช้ได้ตาม
กฎหมาย เก่ียวกับสภาพการทำางานและสวัสดิการ 

6. กระทรวงแรงงานไม่ควรส่งเสริมหรือกระตุ้นให้บริษัท สนับสนุนให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เป็น
ทางเลือกเพื่ อทดแทนการรวมตัวอย่างเป็นอิสระและการร่วมเจรจาต่อรองของคนงาน
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7. กระทรวงแรงงานควรใช้นโยบาย ‘นายจ้างเป็นผู้ จ่าย’ ซ่ึ งเป็นข้อบัญญัติตามพระราชกำาหนดบริหารจัดการ
การทำางานคนต่างด้าว หรือตามระเบียบอื่ น ๆ เพื่ อห้ามไม่ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ 
จากการจ้างงานกับแรงงานข้ามชาติ สอดคล้องกับหลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่ อการจัดหางาน
ท่ี เป็นธรรมองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (2562) 

8. กองทัพเรือไทย กรมประมง และกระทรวงแรงงาน ควรนำาเน้ือหาทั้งหมดของอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับท่ี  188 ว่าด้วยการทำางานภาคประมง (C188) มาใช้ในกฎหมายในประเทศ เพื่ อประกัน
ว่ากฎหมายน้ี มีผลบังคับใช้ต่อคนงานประมงในเรือประมงพาณิชย์ทุกลำา รัฐบาลควรติดตามการดำาเนินงาน
และการบังคับใช้กฎหมายน้ี  ให้เสนอข้อค้นพบกับสหภาพแรงงาน องค์กรคนงาน และหน่วยงานภาคประชา
สังคมท่ี เก่ียวข้อง 

9. กระทรวงแรงงานควรสร้างกลไกรับข้อร้องทุกข์ท่ี เข้มแข็ง เพื่ อประกันว่าจะมีการพิจารณาข้อร้องเรียนจาก
แรงงานข้ามชาติอย่างจริงจัง และเป็นผล สอดคล้องกับกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 

9.1. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และกรมการจัดหางาน ควรประกันให้มีการรับพิจารณาคำาร้องท่ี
แรงงานข้ามชาติยื่ นกับสำานักงานแรงงานจังหวัดทั่วประเทศอย่างเหมาะสม โดยไม่ควรมีการลดทอน
ความสำาคัญ เพิกเฉย ไม่รับพิจารณา หรือส่งคำาร้องเข้าสู่กระบวนการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการนอก
เหนือจากอำานาจหน้าท่ีของรัฐบาล 

9.2. กระทรวงยุติธรรมควรบังคับใช้ตามคำาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานให้บริษัท จ่ายค่าชดเชยให้กับคน
งาน ทั้งน้ีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

10. กระทรวงแรงงาน ควรสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก พนักงานตรวจ
แรงงานและคนงาน (โดยผ่านสหภาพแรงงาน องค์กรแรงงานข้ามชาติ หรือตัวแทนคนงาน) เพื่ อประกันว่า  
แรงงานข้ามชาติตระหนักว่า พวกเขาสามารถร้องเรียนกับพนักงานตรวจแรงงาน และไม่อาจถูกบังคับโดย
นายจ้างหรือบุคคลอื่ นให้รายงานข้อมูลเท็จ 

เมื่อวันที่ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย จัดการเดินขบวนสำาหรับองค์กรแรงงานไทยและ องค์กรแรงงานข้ามชาติ
ต่างๆ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า GSP จากสหรัฐฯกลับคืนโดยการจัดการกับการละเมิดสิทธิแรงงาน
ต่างๆ  ©สรส.
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ข้อเสนอแนะต่อแบรนด์และผู้ค้าปลีกระดับสากล  

1. ผู้ ซ้ื อควรเรียกร้องอย่างเปิดเผยต่อรัฐบาลไทย เพื่ อให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศท่ี  87 และ 98 และปฏิรูปพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการเรียกร้อง
รัฐบาลไทยให้ตัดเงื่ อนไขท่ี เป็นการเลือกปฏิบัติอย่างชัดเจนในกฎหมาย และขจัดอุปสรรคใด ๆ ท่ี ขัดขวางไม่
ให้แรงงานข้ามชาติสามารถใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรองอย่างเต็มท่ี 

2. ผู้ ซ้ื อควรร่วมมือกับซัพพลายเออร์และคนงาน เพื่ อจัดทำา รับรอง และบังคับใช้หลักจรรยาบรรณสำาหรับ
ซัพพลายเออร์ โดยให้มีข้อบัญญัติท่ีประกันว่าคนงานทุกคนจะสามารถใช้สิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคม
และการร่วมเจรจาต่อรองได้ โดยในจรรยาบรรณเหล่าน้ีควรมีเน้ือหาครอบคลุมถึง

2.1. กำาหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องยอมรับการรวมตัวเป็นองค์กรคนงานอิสระและการมีตัวแทนในโรงงาน ไม่
ว่าคนงานจะมีสัญชาติใด และให้ลงนามในข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างกับพวกเขาโดยสุจริตใจ

2.2. กำาหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องประกันว่าคนงานทุกคนจะได้รับแจ้งข้อมูลอย่างเต็มท่ี  ในภาษาท่ีตนเข้าใจ
ได้ เก่ียวกับสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน หรืออย่างน้อยได้ทราบถึงสิทธิในการเลือก
ตั้งผู้แทนและเข้าร่วมการร่วมเจรจาต่อรอง โดยผ่านการเจรจาระหว่างกลุ่มของตนกับฝ่ายบริหาร ทั้ งน้ี
ควรเป็นข้อมูลต่างหากนอกเหนือจากข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการสวัสดิการและกลไกร้องทุกข์อื่ น ๆ 
ซ่ึ งมีหน้าท่ีแตกต่างไป 

2.3. ห้ามไม่ให้ซัพพลายเออร์แทรกแซงหรือตอบโต้คนงานซ่ึงพยายามรวมตัว พยายามร่วมเจรจาต่อรอง  
นัดหยุดงาน ประท้วง รายงานเม่ือมีการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่ น หรือคน
งานซ่ึงเคยเข้าร่วมกับสหภาพแรงงานในการทำางานก่อนหน้าน้ัน กำาหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องถอน
ฟ้องคดีหมิ่นประมาททั้งทางแพ่งหรืออาญาต่อลูกจ้าง หรืออดีตลูกจ้าง หรือบุคคลอื่ นซ่ึงใช้สิทธิท่ีจะมี
เสรีภาพในการแสดงออก และรายงานข้อมูลเม่ือมีการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานในสถานประกอบการ
ของซัพพลายเออร์ และห้ามไม่ให้ซัพพลายเออร์ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพิ่มเติมต่อลูกจ้างหรือบุคคล ซ่ึง
รายงานข้อมูลว่ามีการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานในสถานประกอบการของตน 

2.4. กำาหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องอนุญาตให้สหภาพแรงงาน องค์กรคนงาน และองค์กรภาคประชาสังคม  
เข้าถึงสถานประกอบการ เพื่ อจัดกิจกรรมให้ข้อมูลกับคนงานและจัดอบรมเก่ียวกับสิทธิแรงงาน โดย
เฉพาะเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

2.5. กำาหนดให้ซัพพลายเออร์ต้องเคารพและปฏิบัติตามข้อวินิจฉัยทางกฎหมายใด ๆ ของรัฐบาลไทย ท่ี สั่ งให้
มีการจ่ายค่าชดเชยต่อคนงาน 

3. ผู้ ซ้ื อควรกำาหนดให้มีวลี ‘นายจ้างเป็นผู้ จ่าย’ ในการทำาสัญญาใด ๆ ท่ี มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายกับซัพพลาย
เออร์ และร่วมมือกับซัพพลายเออร์ในการช่วยรองรับและร่วมรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งปวงท่ี เก่ียวข้องกับ
การจัดหางาน สอดคล้องกับหลักการทั่วไปและแนวทางปฏิบัติการเพื่ อการจัดหางานท่ี เป็นธรรมองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (2562)

4. ผู้ ซ้ื อควรรับรองและใช้หลักจรรยาบรรณในการปฏิบัติกับเรือประมงของซัพพลายเออร์ สอดคล้องกับ
อนุสัญญา ILO 188 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมงไทย (2562) นอกจากน้ันผู้ ซ้ือควร
ประกันว่า อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลควรมีการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนรอบด้านกับเรือประมงทุกลำาท่ี
ส่งสินค้าให้กับตน ไม่ว่าเป็นเรือท่ี ติดธงสัญชาติใด 

5. ผู้ ซ้ื อควรประกันให้มีระบบจัดการและพิจารณาข้อร้องทุกข์ท่ี เป็นผลและโปร่งใส ทั้ งท่ี ระดับซัพพลายเออร์
และผู้ ซ้ื อ โดยให้คนงานมีส่วนร่วมในการออกแบบและดำาเนินการตามระบบน้ัน และประกันให้มีการเยียวยา
และไม่ตอบโต้กับคนงานท่ียื่ นคำาร้องเก่ียวกับปัญหาด้านแรงงาน หรือการปฏิบัติมิชอบอื่ น ๆ 
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ข้อเสนอแนะต่อซัพพลายเออร์ในไทย
สำาหรับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล เจ้าของเรือ เจ้าของฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา และบริษัทท่ีดำาเนินการท่ี
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารทะเลอื่ น ๆ ในไทย 

1. ยอมรับการรวมตัวเป็นองค์กรคนงานอิสระและการมีตัวแทนในโรงงาน ไม่ว่าคนงานจะมีสัญชาติใด และให้ลง
นามในข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างกับพวกเขาโดยสุจริตใจ 

2. แจ้งให้คนงานทราบข้อมูลอย่างชัดเจนเก่ียวกับสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง
 ในลักษณะและในภาษาท่ีตนเข้าใจได้ เก่ียวกับสิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน หรืออย่างน้อย
ได้ทราบถึงสิทธิในการเลือกตั้งผู้แทนและเข้าร่วมการร่วมเจรจาต่อรอง โดยผ่านการเจรจาระหว่างกลุ่มของ
ตนกับฝ่ายบริหาร ทั้ งน้ีควรเป็นข้อมูลต่างหากนอกเหนือจากข้อมูลเก่ียวกับคณะกรรมการสวัสดิการและ
กลไกร้องทุกข์อื่ น ๆ ซ่ึ งมีหน้าท่ีแตกต่างไป  

3. อนุญาตให้สหภาพแรงงาน องค์กรคนงาน และองค์กรภาคประชาสังคม จัดอบรมเก่ียวกับสิทธิแรงงาน โดย
เฉพาะเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง 

4. ไม่แทรกแซงหรือตอบโต้คนงานซ่ึงพยายามรวมตัว พยายามร่วมเจรจาต่อรอง นัดหยุดงาน ประท้วง รายงาน
เม่ือมีการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่ น หรือคนงานซ่ึงเคยเข้าร่วมกับสหภาพแรงงาน
ในการทำางานก่อนหน้าน้ัน  

5. ให้ถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทต่อคนงานซ่ึงรายงานข้อมูล เม่ือมีการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงาน หรือมีการบังคับ
ใช้แรงงานในสถานประกอบการของท่าน และไม่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทเพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานองค์การสหประชาชาติ องค์กรพัฒนา
เอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม 

1. สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพของคนงาน เพื่ อให้เข้าใจถึงสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการ
ร่วมเจรจาต่อรองอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมทั้งประโยชน์จากการรวมตัวและมีตัวแทนท่ี เป็นอิสระ
และเป็นตัวแทนโดยตรง 

2. หลีกเล่ียงการจัดทำาหรือเสนอแนะให้มีกลไกร้องทุกข์ผ่านบุคคลท่ีสาม หรือกลไกเสียงแรงงานทางเลือก ซ่ึง
ตกอยู่ ใต้การบริหารงานของบรรษัทหรือเอ็นจีโอ โดยขาดการกำากับดูแลจากสหภาพแรงงาน องค์กรคนงาน
 หรือตัวคนงานเอง ในทางปฏิบัติแล้ว กลไกเหล่าน้ี เปิดโอกาสให้บริษัทหลีกเล่ียงความรับผิดชอบท่ีจะต้อง
ประกันให้คนงานมีสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง และควรสนับสนุนให้มีการ
พัฒนากลไกรับข้อร้องทุกข์ ท่ีคนงานเป็นแกนนำาและเป็นผู้ ร่วมจัดทำา เป็นกลไกท่ี ได้รับการออกแบบ ดำาเนิน
งาน และติดตามผลโดยคนงานเอง

3. หลีกเล่ียงการเสนอแนะให้แรงงานข้ามชาติเข้าร่วมงานกับคณะกรรมการสวัสดิการ หรือองค์กรคนงานอื่ น ๆ
 ท่ีอยู่ ใต้การควบคุมของนายจ้าง โดยอ้างว่าเป็นทางออกชั่วคราวเพื่ อทดแทนการท่ีแรงงานข้ามชาติไม่มีสิทธิ
ด้านสหภาพแรงงาน เน่ืองจากคณะกรรมการเหล่าน้ี ไม่ได้เป็นแนวทางท่ีนำาไปสู่การรวมตัวอย่างเป็นอิสระ
ของคนงาน หรือการจัดตั้งสหภาพแรงงานของแรงงานข้ามชาติ 



49VI. สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะต่อแหล่งทุน 
1. ให้ทุนสนับสนุนการสร้างศักยภาพของคนงาน เพื่ อให้เข้าใจถึงสิทธิท่ีจะมีเสรีภาพในการสมาคมและการร่วม

เจรจาต่อรองอันเป็นท่ียอมรับในระดับสากล รวมทั้งประโยชน์จากการรวมตัวและมีตัวแทนท่ี เป็นอิสระและ
เป็นตัวแทนโดยตรง 

2. ให้ทุนสนับสนุนการรวมตัวอย่างแท้จริงของคนงาน และการร่วมเจรจาต่อรองท่ี ได้รับการผลักดันจาก
กลุ่มองค์กรคนงานและจากตัวแทนคนงานท่ี เป็นอิสระและเป็นประชาธิปไตย โดยการประสานงานกับ
สหภาพแรงงานระดับสากล 

นาย Chith Poth แรงงาน
ประมงชาวกัมพูชา สมาชิก
และนักจัดตั้งเครือข่าย
เพื่อสิทธิแรงงานประมง
 พบนาย Guy Ryder ผู้
อำานวยการใหญ่องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ
 ที่การประชุมหน่วยปฏิบัติ
เฉพาะกิจร่วมในโครงการ
สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง ไอแอล
โอ (ILO Ship to Shore 
Rights Joint Task Force 
meeting) ที่กรุงเทพฯ FRN 
ร่วมกับสหภาพแรงงานไทย
และองค์กรแรงงานข้าม
ชาติต่างๆ ยังคงสนับสนุน
ให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบัน
อนุสัญญาไอแอลโอ ฉบับ
ที่ 87 และ 98 บนเสรีภาพ
ในการสมาคมและการร่วม
เจรจาต่อรอง   
© เครือข่ายเพื่อสิทธิ
แรงงานประมง
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การบริหารจัดการการเข้าเมือง:  พระราชกำาหนดบริหาร
จัดการการทำางานคนต่างด้าวพ.ศ. 2560 กำาหนดหลัก
เกณฑ์กำากับดูแลการนำาคนต่างชาติเพื ่อเข้ามาทำางานใน
ไทย มีการออกกฎหมายนี้เพื ่อลดการจ้างงานอย่างผิด
ปรกติของคนเข้าเมือง และป้องกันการละเมิดสิทธิแรงงาน
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งการค้ามนุษย์153 นโยบายนี้จัดทำาขึ ้นโดย
มีการปรึกษาหารืออย่างจำากัดกับสหภาพแรงงาน องค์กร
คนงาน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื ่นนอกเหนือจากรัฐบาล
 และกำาหนดบทลงโทษที่รุนแรงต่อคนงานที่ไม่มีเอกสาร
และนายจ้างของพวกเขา ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติหลาย
แสนคนอพยพครั้งใหญ่จากไทยกลับไปประเทศบ้านเกิด
ในเดือนกรกฎาคม 2560

154 รัฐบาลจึงประกาศแก้นโยบาย
ในเดือนมีนาคม 2561 โดยลดบทลงโทษที่รุนแรงลง และ
ตั้งคณะกรรมการเพื่อกำากับดูแลการจัดทำานโยบายบริหาร
จัดการการทำางานของแรงงานข้ามชาติ ที ่รับผิดชอบใน
การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ในคณะกรรมการบริหาร
จัดการแรงงาน แต่พลเมืองที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถ
เป็นสมาชิกได้155 นอกจากนี้ พรก.อนุญาตให้นายจ้างเก็บ
ค่าใช้จ่ายในการจัดหางาน และค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ จากคน
งานได้ รวมถึงเก็บเอกสารประจำาตัวในบางกรณี ซึ ่งทำาให้
ยากต่อการเปลี่ยนนายจ้าง อันเป็นสามประเด็นหลักซ้ำาๆที ่
เกี ่ยวข้องกับความเสี ่ยงการใช้แรงงานบังคับ และการค้า
มนุษย์156 นโยบายนี้ส่งผลให้มีจำานวนแรงงานข้ามชาติที ่
ขึ ้นทะเบียนเพื่อทำางานตามกฎหมายเพิ่มขึ ้น โดยมีแรงงาน
ข้ามชาติขึ ้นทะเบียน 1.2 ล้านคนในช่วงเดือนมิถุนายน  
2561

157 อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่ายังมีแรงงานข้ามชาติอีก
กว่า 800,000 คนซึ่งทำางานโดยไม่จดทะเบียน ด้วยเหตุผล
ประการต่าง ๆ รวมถึงความซับซ้อนของช่องทางตาม
กฎหมาย หลีกเลี ่ยงการจ่ายค่าจัดหางานที่แพง ซึ ่งมักเป็น
เหตุให้พวกเขาตกเป็นหนี้ และความเชื ่อที ่ว่าช่องทางจ้าง
งานที่ถูกกฎหมายไม่ได้ทำาให้พวกเขาได้ทำางานที่ปลอดภัย
ขึ ้น158 เป็นต้น 

รัฐบาลไทยได้ลงนามใน บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐ 
(MOUs) กับเมียนมา กัมพูขา และลาวเพื่อนำาเข้าแรงงาน  

รวมถึงการนำาเข้าคนงานจากเมียนมา 42,000 คน ในปี  
2561 เพื ่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรม
ประมงไทยที่มีแรงงานเพียง 53,649 คน โดยในเดือน
ตุลาคม ปี 2562 มีการว่าจ้างแรงงานจำานวน 7,212 คนภาย
ใต้ MoUs นี ้ โดยมาจากเมียนมา 741 คน จำานวนแรงงาน
ที่ต่ ำาเช่นนี้ เป็นผลมาจากระบบ MoU ที ่ไม่เอื ้อต่อทั ้ง
แรงงานและนายจ้างเนื ่องด้วยระบบราชการและค่าใช้จ่าย
ต่างๆที่เกี ่ยวข้อง รัฐบาลเมียนมาและกัมพูชาเองยังลังเล
ใจที่จะส่งแรงงานมาทำางานในภาคประมงเนื ่องจากปัญหา
สิทธิแรงงานที่ยังยืดเยื ้อ159

แก้ปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านแรงงานต่อแรงงาน
ประมง: รัฐบาลไทยได้ดำาเนินการเพื ่อแก้ปัญหาแรงงาน
บังคับ ซึ ่งต้องทำางานในเรือประมง โดยมีการปราบปราม
อย่างกว้างขวางต่อการทำาประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม รัฐบาลได้เห็นชอบต่อแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่ง
ชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 2562 และ
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั ้ง และ
ขจัดการทำาการประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุม และประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 ประกอบด้วยมาตรการบริหารจัดการการประมง
และบริหารจัดการผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงการ
กำากับดูแลการทำาประมงและการขนถ่ายสัตว์น้ ำากลางทะเล 
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับที ่พัฒนาขึ ้น การป้องกันหรือ
แทรกแซงการทำาประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน  
และไร้การควบคุม การปรับปรุงสวัสดิการและสภาพการ
ทำางานของแรงงานประมงทะเล และการขจัดการปฏิบัติ
ด้านแรงงานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย160 นับแต่นั ้นมา ได้มี
ทีมสหวิชาชีพทำาหน้าที ่ตรวจแรงงาน ทั ้งระหว่างเรืออยู ่ใน
ทะเลและที ่ท่าต่างๆ161 รัฐบาลระบุว่าการการตรวจแรงงาน
ระบบการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) เป็นกลไกเพื ่อ
คุ ้มครองสิทธิของคนงานและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และ
แรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมง162 เครื ่องมือเพื ่อ
ความโปร่งใสและการบังคับใช้กฎหมายหลายประการ  

ภาคผนวก 1: การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการ
ใช้แรงงานบังคับ และการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ

ไร้การควบคุม (IUU)
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อย่างเช่น การติดตั ้งระบบติดตามเรือประมง (VMS) ใน
เรือประมงพาณิชย์ที ่มีน้ ำาหนักกว่า 10 ตันกรอส และการ
ตรวจสอบที่ท่าเรือได้จำากัดโอกาสที ่เจ้าของเรือจะนำาคน
งานไม่ขึ ้นทะเบียนขึ ้นเรือ หรือมีการเปลี ่ยนถ่ายคนงาน
กลางทะเลได้163 อย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านี ้ยังถูก
วิจารณ์ว่าเป็นการทำางานแบบฉาบฉวย โดยคนงานไม่มี
ส่วนร่วมโดยตรงหรืออย่างเป็นผล และทำาให้ตรวจพบกรณี
การละเมิดเรื ่องค่าจ้างและเวลาทำางานเพียงไม่กี ่กรณี  
ไม่จำาเป็นต้องพูดถึงตัวอย่างการใช้แรงงานบังคับหรือ
การค้ามนุษย ์164 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออกทำาการ
ตรวจเรือ 78,623 ครั ้งในปี 2561 แต่รัฐบาลไม่ได้รายงาน
ว่า ผลการตรวจแรงงาน ทำาให้พบผู ้เสียหายจากการค้า
มนุษย์หรือไม ่165 ผู ้เชี ่ยวชาญตั้งข้อสังเกตว่า มาตรการ
ส่วนใหญ่ทำาให้เกิดความโปร่งใสมากขึ ้นในการทำาประมง 
แต่อาจไม่มีผลกระทบต่อสภาพการทำางานในอุตสาหกรรม
นี ้166 ในปี 2562 มีการแสดงข้อกังวลอย่างจริงจังเกี ่ยวกับ
ความพยายามของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ที ่
จะหาทางยกเลิกการบังคับใช้กฎระเบียบที ่สำาคัญหลาย
ประการ ซึ ่งเป็นองค์ประกอบที่จำาเป็นต่อการปราบปราม
การทำาประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการ
ควบคุม รวมทั ้งการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิ
มนุษยชนในเรือประมง167

การคุ้มครองแรงงาน:  พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน  
(2541) กำาหนดมาตรฐานเกี ่ยวกับการจ้างงาน ทั ้งด้านค่า
จ้าง ชั ่วโมงการทำางาน สวัสดิการ และประเด็นอื ่น ๆ อีก
มากมาย มีผลบังคับใช้ต่อแรงงานทุกคนไม่ว่ามีสัญชาติ
หรือสถานะทางกฎหมายแบบใด อย่างไรก็ดี แรงงานข้าม
ชาติที ่ไม่มีเอกสารมักเผชิญกับปัญหายุ่งยากกว่า หาก
ต้องการเข้าถึงสิทธิเหล่านี ้ในทางปฏิบัติ ทั ้งนี ้เป็นผลมา
จากการเลือกปฏิบัติของนายจ้าง กฎกระทรวงคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล (2557) กำาหนดเงื ่อนไขโดย
เฉพาะเกี ่ยวกับการบันทึกข้อมูลลูกจ้าง การจ่ายค่าแรง  
วันหยุดประจำาปี เงินช่วยเหลือเมื ่อเจ็บป่วย และการส่ง
กลับคนงานประมง และห้ามนายจ้างจ้างคนงานที่อายุต่ ำา
กว่า 18 ปี เพื ่อทำางานในเรือประมง168 ทั ้งยังระบุว่าเนื ้อหา
เพียงบางส่วนของพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (2541) 
มีผลบังคับใช้ต่อแรงงานในภาคประมง ได้แก่ ข้อกำาหนด
ให้มีการทำาสัญญาจ้างงานและค่าแรงขั้นต่ ำา คนงานนอก
ระบบ รวมถึงแรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลทำางานในที่
เพาะเลี ้ยงสัตว์น้ ำา ได้รับสิทธิและการคุ้มครองขั้นพื้นฐาน
ได้เพียงบางส่วนตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน ข้อ
แตกต่างเช่นนี้ยังเกิดขึ ้นกับกฎหมายอื่น ๆ ในไทย รวมทั้ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน
 และพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำางาน แรงงานภาคเกษตรที่ทำางาน

ทั้งปี ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ ้มครอง
แรงงาน แต่ถือเป็นสัดส่วนคนงานในภาคดังกล่าวเพียง 8% 
แรงงานภาคเกษตรตามฤดูกาลได้รับการคุ้มครองตามกฎ
กระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม  
(2557)

169 

ในเดือนมกราคม 2562 รัฐบาลไทยให้สัตยาบันรับรอง
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที ่ 188 
ว่าด้วยการทำางานภาคประมง (C188) พ.ศ. 2550 เป็นการ
แสดงพันธกิจที ่จะต้องประกันให้เกิดสภาพชีวิตและ
การทำางานที ่ยอมรับได้ของคนงานประมงระหว่างอยู ่ใน
เรือ170 ในเดือนมิถุนายน รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราช
บัญญัติคุ ้มครองแรงงานในงานประมง (2562) กำาหนด
เงื ่อนไขเกี ่ยวกับการจ้างงาน สวัสดิการสังคมและสภาพ
การทำางานของแรงงานประมง กฎหมายนี ้ยังกำาหนดให้
เจ้าของเรือและคนงานประมงต้องปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติแรงงานสัมพันธ์ (2518) ซึ ่งควรให้สิทธิแรงงานใน
ภาคประมงมีสิทธิที ่จะมีเสรีภาพในการรวมตัวและในการ
ร่วมเจรจาต่อรองตามที ่ระบุในกฎหมายฉบับน ี้ 171 เมื ่อเร็ว  
ๆ นี ้ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเรียกร้องไม่ให้นำา
เนื ้อหาของอนุสัญญา C188 มาใช้กับเรือประมงซึ ่งออกทำา
ประมงเป็นเวลาเกินกว่าสามวัน และให้บังคับใช้เฉพาะกับ
เรือประมงที ่มีความยาวกว่า 24 เมตรเท่านั ้น หากข้อเรียก
ร้องนี ้ประสบความสำาเร็จ ย่อมเป็นการลดการคุ ้มครอง
ตามอนุสัญญา C188 และพระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน
ในงานประมงที ่เพิ ่งประกาศใช้ โดยจะมีผลบังคับใช้ต่อ
เรือประมงเพียง 570 จากเรือประมงพาณิชย์ทั ้งหมด  
10,400 ลำา (หรือคิดเป็น 5% ของเรือประมงพาณิชย์
ทั ้งหมดของไทย)

172

แรงงานบังคับ: ประเทศไทยให้สัตยาบันรับรองพิธีสารไอ
แอลโอ พ.ศ. 2557 ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (2473) 

(P29) ในปี 2561 ซึ ่งกำาหนดให้รัฐภาคีต้องให้ความคุ้มครอง
และการชดเชยเยียวยาต่อเหยื ่อแรงงานบังคับ และลงโทษ
ผู้กระทำาผิดอย่างเหมาะสม173 เพื ่ออนุวัตกฎหมายระดับชาติ
ให้สอดคล้องตามพิธีสารนี้ ประเทศไทยได้แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (2551) 
ในเดือนเมษายน 2562 โดยให้รวมแรงงานบังคับโดยถือ
เป็นความผิดอาญาเป็นการเฉพาะ แต่ยังมีผู ้แสดงข้อกังวล
ว่า กฎหมายอนุบัญญัติที ่เกี ่ยวข้องกับพระราชบัญญัตินี ้ มี
เนื ้อหาซึ่งทำาให้การจำาแนกเหยื่อแรงงานบังคับ และการ
ฟ้องคดีต่อความผิดฐาน “บังคับใช้แรงงานหรือบริการ” 
เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติ174 
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ภาคผนวก 2:  
จำานวนสหภาพแรงงานและสมาชิกในไทย พ.ศ. 2561 
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63 “Petition to Remove Thailand from the List of Eligible Beneficiary Developing Countries Pursuant to 19 USC § 2462(d) 

of the Generalized System of Preferences (GSP),” AFL-CIO, 13 พฤศจิก�ยน 2561 น. 1-5, https://www.regulations.gov/docu-
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download/thailand/NL146E-Employees-Welfare-under-the-Labour-Protection-Act-Sep18.pdf

96 อ้�งแล้ว 
97 พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น (2541) ม�ตร� 92 และ 97

98 อ้�งแล้ว ม�ตร� 98

99 คนง�นประมงทะเลและแรงง�นต�มฤดูก�ลในง�นเกษตรกรรม อยู่ใต้กฎหม�ยคุ้มครองแรงง�นฉบับอื่น รวมทั้งข้อบัญญัติบ�ง
ส่วนของพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น (2541) โปรดดู Supavadee Chotikajan et al, “Working Conditions for Migrants 

and Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in Thailand’s Fisheries Sector,” น. 85 และ Charlotte Junghus et al, 

“Working Conditions for Migrants in Thailand’s Agricultural Sector,” น. 62 ใน Thailand Migration Report 2019, United 

Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, edited by Benjamin Harkins, 2019, https://thailand.iom.int/

thailand-migration-report-2019-0

100 โปรดดู เชิงอรรถ 101 สำ�หรบัข้อมูลเพิ่มเติม 

101 เป็นข้อค้นพบจ�กก�รปรกึษ�ห�รอืกับตัวแทนสหภ�พแรงง�น องค์กรแรงง�นข้�มช�ติ และหน่วยง�นสหประช�ช�ติ ระหว�่งเดือน
มีน�คมถึงสิงห�คม 2562 

102 คณะกรรมก�รสวสัดิก�รเป็นข้อกำ�หนดต�มพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น และต�มกฎหม�ยน้ี สม�ชิกคณะกรรมก�รสวสัดิก�ร
จะไม่ได้รบัก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยเพ่ือป้องกันก�รถูกไล่ออกจ�กง�น เน่ืองจ�กก�รเข้�รว่มเป็นสม�ชิกของคณะกรรมก�ร อย่�งไร
ก็ดี ม�ตร� 96 ของกฎหม�ยฉบับเดียวกันระบุว�่ “ในกรณีท่ีสถ�นประกอบกิจก�รใดของน�ยจ้�งมีคณะกรรมก�รลูกจ้�งต�มกฎหม�ย
ว�่ด้วยแรงง�นสัมพันธ์ [พระร�ชบัญญัติแรงง�นสัมพันธ์] แล้ว ให้คณะกรรมก�รลูกจ้�งทำ�หน้�ท่ีเป็นคณะกรรมก�รสวสัดิก�รใน
สถ�นประกอบกิจก�รต�มพระร�ชบัญญัติน้ี” จึงมีก�รตีคว�มว�่กฎหม�ยน้ีได้ให้ก�รคุ้มครองต�มกฎหม�ยแก่สม�ชิกคณะกรรมก�ร
ลูกจ้�ง ต�มม�ตร� 52 ของพระร�ชบัญญัติแรงง�นสัมพันธ์ซึ่งครอบคลุมถึงสม�ชิกคณะกรรมก�รสวสัดิก�รด้วยเช่นกัน 

103 จ�กร�ยง�นท่ี ILRF ได้รบัจ�กผู้เชี่ยวช�ญด้�นแรงง�นและองค์กรภ�คประช�สังคมหล�ยภ�คส่วนในประเทศ ระหว�่งก�รสัมภ�ษณ์
เม่ือเดือนมีน�คมถึงสิงห�คม 2562
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104 ม�ตร� 17 ของพระร�ชบัญญัติแรงง�นสัมพันธ์ อนุญ�ตให้ลูกจ้�งแต่งตั้งท่ีปรกึษ� เพื่อให้คำ�ปรกึษ�ระหว�่งกระบวนก�รรว่มเจรจ�
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ชอบท�งสังคมของบรรษัท รวมถึงจ�กร�ยง�นท่ี ILRF ได้รบัระหว�่งก�รสัมภ�ษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงท่ีเขียนร�ยง�นน้ี ระหว�่ง
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107 Benjamin Harkins, “Complaint mechanisms for migrant workers in Thailand”, Thailand Migration Report 2014, United 

Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, 2014, edited by Jerrold W. Huguet, น. 27–43, https://thailand.

iom.int/thailand-migration-report-2014

108 “Policy brief: Equality of treatment for migrant worker complaints and benefit claims in Thailand,” ILO, 9 กุมภ�พันธ์ 2558, 

https://www.ilo.org/asia/WCMS_343798/lang--en/index.htm 

109 Supang Chantavanich et al, Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing sector, ILO GMS TRIANGLE 
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112 อ้�งแล้ว
113 เป็นข้อค้นพบจ�กก�รปรกึษ�ห�รอืกับตัวแทนสหภ�พแรงง�น องค์กรแรงง�นข้�มช�ติ และหน่วยง�นสหประช�ช�ติ ระหว�่งเดือน
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127 อัตร�ค่�แรงขัน้ต่ำ�แตกต่�งกันไปในแต่ละจังหวดั และมีก�รเพิ่มค่�แรงเม่ือวนัท่ี 1 เมษ�ยน 2561 โปรดดู Price Sanond, “Minimum 
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60 ถึงเวลาต้องเปล่ี ยนแปลงแบบไพศาล

128 ไทยยูเน่ียน กรุป๊ จำ�กัด (มห�ชน) เป็นบรษัิทของไทย ซึ่งผลิตสินค้�อ�ห�รทะเลสำ�หรบัตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ สำ�หรบัข้อมูล
เพิ่มเติม โปรดดู เวบ็ไซต์ของบรษัิท: https://www.thaiunion.com/en 

129 ข้อตกลงระหว�่ง Greenpeace กับไทยยูเน่ียน กรุป๊, 11 กรกฎ�คม 2560 , http://www.thaiunion.com/files/download/sustainabil-

ity/policy/Thai-Union-Greenpeace-Summary-of-Agreement.pdf

130 “Thai Union Fishing Vessel Improvement Plan and Code of Conduct 2018,” ไทยยูเน่ียน กรุป๊, 27 ธันว�คม 2560, http://www.

thaiunion.com/files/download/sustainability/20171222-tu-vessel-code-of-conduct-en.pdf 

131 ก�รสนทน�กลุ่มกับนักจัดตั้งของ FRN, ประเทศไทย, 8 มิถุน�ยน 2562 

132 กิจกรรมน้ีได้รบัก�รสนับสนุนจ�กโครงก�ร Ship to Shore Rights ขององค์ก�รแรงง�นระหว�่งประเทศ 

133 กิจกรรมน้ีได้รบัก�รสนับสนุนจ�กโครงก�ร Ship to Shore Rights ขององค์ก�รแรงง�นระหว�่งประเทศ 

134 ณ วนัท่ี 19 ธันว�คม 2562 อัตร�แลกเปล่ียน 1 เหรยีญสหรฐัฯ เท่�กับ 30.19 บ�ท 

135 ข้อมูลกรณีศึกษ� ท่ี 2 และ 3 เก็บจ�กก�รสัมภ�ษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก นักจัดตั้งของสรส., ประเทศไทย, 6 กรกฎ�คม 2562

136 สืบเน่ืองจ�กก�รรอ้งขอคว�มช่วยเหลือจ�กองค์กรแรงง�นข้�มช�ติในจังหวดัอื่น ๆ ทีมง�นของ MWRN จึงต้องเดินท�งไปจังหวดั
เหล่�น้ันเพื่อสนับสนุนแรงง�นข้�มช�ติทั่วประเทศ MWRN ยังเปิดสำ�นักง�นส�ข�ในย่�งกุ้ง เมียนม�

137 สำ�หรบักรณีศึกษ�อีกหล�ยกรณี โปรดดู Building A Rights Culture: How workers can lead sustainable change in Thailand’s seafood 
processing sector, edited by Abby McGill, Hong Sar, Matthew Fischer-Daly, Judy Gearhart, and Andy Shen, ILRF, มีน�คม 2559,  

https://laborrights.org/publications/building-rights-culture-how-workers-can-lead-change-thai-seafood 

138 ‘เบี้ยขยัน’ หม�ยถึงเงนิโบนัสท่ีให้กับลูกจ้�งซึ่งไม่ล�หยุดง�น และไม่ม�ทำ�ง�นส�ยในช่วงเวล�หน่ึง คนง�นจึงรอ้งขอให้มีก�รจ่�ยเบี้ย
ขยันสำ�หรบัช่วงเวล� 15 วนั แรงง�นข้�มช�ติส�ม�รถล�หยุดได้หน่ึงวนัต่อเดือนต�มกฎหม�ย แต่เป็นก�รล�หยุดท่ีไม่ได้รบัค่�จ้�ง 
พวกเข�จึงมักไม่ล�หยุด  

139 พระร�ชบัญญัติแรงง�นสัมพันธ์ (ม�ตร� 16) กำ�หนดให้ทั้งสองฝ่�ยเริม่เจรจ�กันภ�ยในส�มวนันับแต่วนัท่ีได้รบัข้อเรยีกรอ้ง ในกรณี
ท่ีมีเจ้�หน้�ท่ีกสร.เข้�ม�เก่ียวข้อง น�ยจ้�งมักเพิกเฉย และยื้อก�รเจรจ�กับลูกจ้�งออกไป ผู้ให้ข้อมูลหลักคนหน่ึงอธิบ�ยกับ ILRF 

ว�่ ก�รยื่นข้อเรยีกรอ้งอย่�งเป็นท�งก�รไปท่ีเจ้�หน้�ท่ีกสร.ในเวล�เดียวกัน ทำ�ให้กสร.ส�ม�รถสัง่ก�รให้น�ยจ้�งต้องเริม่ก�รเจรจ�
ภ�ยในส�มวนันับแต่ก�รยื่นข้อเรยีกรอ้งของลูกจ้�ง 

140 พระร�ชบัญญัติแรงง�นสัมพันธ์อนุญ�ตให้คนง�นนัดหยุดง�นได้ ห�กไม่ส�ม�รถบรรลุข้อตกลงในก�รเจรจ� (ม�ตร� 22) อย่�งไรก็ดี 
กฎหม�ยยังกำ�หนดประเภทของธุรกิจ ซึ่งไม่อ�จนัดหยุดง�นได้ต�มกฎหม�ย กรณีท่ีเลยเวล�ส�มวนัหลังก�รยื่นข้อเรยีกรอ้งแล้ว  

(ม�ตร� 23) บรษัิทท่ีเน้นก�รส่งออก จะได้รบัก�รคุ้มครองเป็นพิเศษจ�กคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทุน เพื่อประกันให้กระบวนก�ร
ส่งออกสินค้�ไม่สะดุดหยุดลง และถือเป็นหน่วยง�นธุรกิจท่ีได้รบัก�รคุ้มครองต�มม�ตร� 23(8) (“กิจก�รอื่นต�มท่ีกำ�หนดในกฎ
กระทรวง”) ดังน้ัน ผู้ซึ่งทำ�ง�นในโรงง�นแปรรูปอ�ห�รทะเลท่ีเน้นก�รส่งออก อ�จไม่มีสิทธินัดหยุดง�นประท้วง กรณีท่ีรฐับ�ลมีข้อ
กำ�หนดเป็นพิเศษดังกล่�ว 

141 ข้อมูลในกรณีศึกษ�เหล่�น้ี เกิดจ�กก�รรวบรวมของสม�ชิก MWRN ในระหว�่งก�รสัมภ�ษณ์สองครัง้ เม่ือวนัท่ี 25 เมษ�ยน 2562 

และ 14 สิงห�คม 2562 ในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลจ�กอีเมล์ของผู้ให้ข้อมูลหลักในช่วงเวล�เดียวกัน 

142 ข้อมูลจ�กอีเมล์ของผู้ให้ข้อมูลหลักระหว�่งเดือนมีน�คมถึงสิงห�คม 2562 โปรดดูบทท่ี IV ของร�ยง�นน้ีสำ�หรบัข้อมูลและก�ร
วเิคร�ะห์เพิ่มเติมเก่ียวกับคณะกรรมก�รสวสัดิก�ร 

143 สัมภ�ษณ์สม�ชิก MWRN ประเทศไทย, 25 เมษ�ยน 2562

144 ก�รนำ�เสนอในเวทีประชุม the SeaWeb Seafood Summit, กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 8 มิถุน�ยน 2562 

145 Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, 
UN Human Rights Office of the High Commissioner, 2011, น. 13, https://www.ohchr.org/documents/publications/

GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf 

146 อ้�งแล้ว 

147 Seafood Task Force คือ แนวคิดรเิริม่จ�กผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหล�กหล�ยส่วน ของผู้แปรรูปอ�ห�รทะเล ผู้ผลิตอ�ห�รเล้ียงสัตว ์ผู้
ซื้อ ผู้ค้�ปลีก ตัวแทนภ�ครฐั และองค์กรพัฒน�เอกชน ท่ีจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดก�รประเด็นต่�งๆท่ีเก่ียวกับแรงง�นและก�รทำ�ประมงผิด
กฎหม�ยในห่วงโซ่อุปท�นอ�ห�รทะเล  โดยในปัจจุบันมุ่งไปท่ีทะเลต่�งๆรอบๆประเทศไทย โปรดดู https://www.seafoodtaskforce.

global/.

148 โปรดดู Seafood Task Force Code of Conduct, 12 ธันว�คม 2561 https://www.seafoodtaskforce.global/wp-content/

uploads/2018/12/STF_Code-of-Conduct-V.2_20181212.pdf 

149 สำ�หรบัตัวอย่�งของหลักจรรย�บรรณของซัพพล�ยเออรท่ี์ข�ยสินค้�ให้ผู้ซื้อ ซึ่งมีข้อกำ�หนดให้ต้องไม่เลือกปฏิบัติ และต้องยินยอมให้
มีเสรภี�พในก�รสม�คมและก�รรว่มเจรจ�ต่อรอง  โปรดดู Costco, Waitrose, Morrison’s, Ahold Delhaize, Tesco, Sainsbury’s, 

Albertsons, Darden, Kroger, Carre Four, Mars, และ Nestle.

https://www.thaiunion.com/en
http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/Thai-Union-Greenpeace-Summary-of-Agreement.pdf
http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/policy/Thai-Union-Greenpeace-Summary-of-Agreement.pdf
http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20171222-tu-vessel-code-of-conduct-en.pdf
http://www.thaiunion.com/files/download/sustainability/20171222-tu-vessel-code-of-conduct-en.pdf
https://laborrights.org/publications/building-rights-culture-how-workers-can-lead-change-thai-seafood
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
https://www.seafoodtaskforce.global/
https://www.seafoodtaskforce.global/
https://www.seafoodtaskforce.global/wp-content/uploads/2018/12/STF_Code-of-Conduct-V.2_20181212.pdf
https://www.seafoodtaskforce.global/wp-content/uploads/2018/12/STF_Code-of-Conduct-V.2_20181212.pdf
https://www.costco.com/wcsstore/CostcoUSBCCatalogAssetStore/Attachment/16w0604-sustainability-conduct.pdf
https://www.johnlewispartnership.co.uk/content/dam/cws/pdfs/our-responsibilities/2017files/John-Lewis-Partnership-Responsible-Sourcing-Code-of-Practice-Jan2017.pdf
https://www.morrisons-corporate.com/globalassets/corporatesite/corporate-responsibility/ethical-trading/morrisons-ethical-trading-policy-1.pdf
https://www.aholddelhaize.com/en/about-us/ethical-business/code-of-ethics/our-standards-of-engagement/
https://www.tescoplc.com/sustainability/sourcing/topics/human-rights/
https://www.about.sainsburys.co.uk/~/media/Files/S/Sainsburys/SP003%20-%20Supplier%20Policy%20on%20Ethical%20Trade%20v7.pdf
https://suppliers.safeway.com/pdf/HumanTraffickingGuideline.pdf
https://s2.q4cdn.com/922937207/files/doc_downloads/governance/2018/7-RP-3-Darden's-Code-of-Conduct-6-20-18.pdf
https://www.thekrogerco.com/wp-content/uploads/2018/07/TheKrogerCo_Statement-on-Human-Rights_2018-July.pdf
http://www.carrefour.com/sites/default/files/CHARTESOCIALE_ENv2.pdf
https://gateway.mars.com/m/5aa429d6b9609200/original/Mars-Supplier-Code-of-Conduct-Guidebook.pdf
https://www.nestle.com/sites/default/files/asset-library/documents/library/documents/suppliers/nestle-responsible-sourcing-standard-english.pdf
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150 “ร�ยง�นซึ่งคณะกรรมก�รรอ้งขอให้มีก�รระบุผลคืบหน้�ต่อเน่ือง - ร�ยง�นฉบับท่ี 380, ตุล�คม 2559, กรณีท่ี 3164 (ประเทศไทย
) – Complaint date: 07-OCT-15 – ติดต�มผล,” คณะกรรมก�รองค์ก�รแรงง�นระหว�่งประเทศว�่ด้วยเสรภี�พในก�รสม�คม, 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068; และโปรดดู
 Compilation of Decisions of the Committee on Freedom of Association, “Right of workers and employers, without dis-

tinction whatsoever, to establish and to join organizations,” คณะกรรมก�รองค์ก�รแรงง�นระหว�่งประเทศว�่ด้วยเสรภี�พใน
ก�รสม�คม, https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO:70002:P70002_HIER_ELEMENT_

ID,P70002_HIER_LEVEL:3943847,1; และโปรดดู “ILO-Thai Trade Unions Meeting on Trade Unions Agenda for Decent Work 

in Thailand” ILO, 17 พฤษภ�คม 2559, https://www.ilo.org/asia/countries/thailand/WCMS_478498/lang--en/index.htm 

151 ในปี 2560 รฐับ�ลไทยให้สัตย�บันรบัรองอนุสัญญ� ILO ว�่ด้วยก�รเลือกปฏิบัติในก�รจ้�งง�นและอ�ชีพ (C111) จึงเป็นก�รแสดงพันธ
กิจต่อโอก�สและก�รปฏิบัติท่ีเท่�เทียมในแงก่�รจ้�งง�นและอ�ชีพ โดยมีเป้�หม�ยเพื่อขจัดก�รเลือกปฏิบัติใด ๆ” ในปี 2561 รฐับ�ล
ไทยยังแสดงพันธกิจท่ีจะปฏิรูปกฎหม�ยแรงง�นสัมพันธ์ ทั้งน้ีเพื่อมุ่งไปสู่ก�รให้สัตย�บันรบัรองอนุสัญญ�ว�่ด้วยสิทธิในก�รรวม
ตัวกันและก�รรว่มเจรจ�ต่อรอง (C98) แต่ยังไม่ได้ทำ�เช่นน้ัน โปรดดู “Press Release: Thailand’s Response to the Comments of 

Human Rights Watch on the Protection of Labour in Fisheries Sector,” Thailand Ministry of Foreign Affairs, 27 เมษ�ยน
 2561 http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/88578-Thailand%E2%80%99s-Response-to-the-Comments-of-Human-

Right.html  

ดังน้ันจึงถือว�่รฐับ�ลไทยได้ดำ�เนินก�รบ�งประก�รเพื่อให้กฎหม�ยในประเทศ มีเน้ือห�สอดคล้องกับม�ตรฐ�นระหว�่งประเทศ 
อย่�งไรก็ดี ม�ตรฐ�นท่ีปร�กฏอยู่ในกฎหม�ยไทยขณะน้ี ต่ำ�กว�่ม�ตรฐ�นท่ีบรษัิทต่�ง ๆ ในห่วงโซ่อุปท�นควรยึดถือ

152 คณะกรรมก�รองค์ก�รแรงง�นระหว�่งประเทศว�่ด้วยเสรภี�พในก�รสม�คม ได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยอย่�งน้อย
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1980 โปรดดู ตัวอย่�งเช่น “ร�ยง�นซึ่งคณะกรรมก�รรอ้งขอให้มีก�รระบุผลคืบหน้�ต่อเน่ือง - Report No 
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2:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2900459   

153 “Urgent Statement: Government urged to review root causes of the management of migrant workers to restore confidence 

in the management of migrant workers and sustainable economic development,” เครอืข่�ยองค์กรด้�นประช�กรข้�มช�ติ, 30 

มิถุน�ยน 2560, https://mwgthailand.wordpress.com/testimonial/885/ 

154 Amy Sawitta Lefevre, “Thailand’s new labor rules send thousands of migrant workers fleeing,” Reuters, 3 กรกฎ�คม 2560,  

https://www.reuters.com/article/us-thailand-migrants/thailands-new-labor-rules-send-thousands-of-migrant-workers-fleeing-

idUSKBN19O0B6 

155 โปรดดู ม�ตร� 17-22 พระร�ชกำ�หนดบรหิ�รจัดก�รก�รทำ�ง�นคนต่�งด้�ว พ.ศ. 2560 สำ�หรบัข้อมูลเพิ่มเติม
 โปรดดู Seafood Working Group, “Comments concerning the Ranking of Thailand by the U.S. Department 

of State in the Trafficking in Persons Report 2020,” ILRF, March 2020, https://laborrights.org/publications/

comments-concerning-ranking-thailand-us-department-state-2020-trafficking-persons.

156 โปรดดูต�มลำ�ดับ ม�ตร� 24, 62, และ 25 พระร�ชกำ�หนดบรหิ�รจัดก�รก�รทำ�ง�นคนต่�งด้�ว ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2561 

157 Harry Smith, Reuben Lim, and Benjamin Harkins, “Thailand Migration Profile,” Thailand Migration Report 2019, United 

Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, แก้ไขโดย Benjamin Harkins, 2562, น. 16,   

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0. 

158 Review of the Effectiveness of the MOUs in Managing Labour Migration Between Thailand and Neighbouring Countries, ILO 

GMS TRIANGLE project, 2558, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/

wcms_356542.pdf 

159 องค์กรระดับท้องถ่ินต่�งๆร�ยง�นว�่รฐับ�ลพม่�ยงัไม่ใหอ้นญุ�ตเต็มท่ีกับบรษัิทจัดห�ง�นในก�รส่งแรงง�นม�ทำ�ง�นในภ�คประมงใน
ประเทศไทย สำ�หรบัประเทศกัมพูช� โปรดดู “Government: Thousands of migrant workers ‘not received rights’,” The Phnom Penh 
Post, 13 ธนัว�คม 2561 , https://www.phnompenhpost.com/national/government-thousands-migrant-workers-not-received-rights.

160 Supavadee Chotikajan et al, “Working Conditions for Migrants and Illegal, Unreported and Unregulated Fishing in 

Thailand’s Fisheries Sector,” Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in 

Thailand, edited by Benjamin Harkins, 2019, น. 85, https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0

161 มีก�รจัดตั้งศูนย์ควบคุมก�รแจ้งเรอืเข้�-ออกทั้งหมด 31 แห่งใน 22 จังหวดัช�ยฝั่ งทะเล เพื่อตรวจสอบก�รเดินเรอืประมงพ�ณิชย์ 
โปรดดู อ้�งแล้ว, น. 86

162 Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry, Human Rights Watch, 2018 น. 104,  

https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand0118_report_web.pdf 

163 Thailand’s Road to Reform: Securing a sustainable, legal and ethical fishery, EJF, 23 ตุล�คม 2562, น. 21,  

https://ejfoundation.org/resources/downloads/ThailandRoadToReform.pdf 

164 Hidden Chains: Rights Abuses and Forced Labor in Thailand’s Fishing Industry, Human Rights Watch, 2018 น. 104-109
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https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:3302068
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO:70002:P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3943847,1
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:70002:0::NO:70002:P70002_HIER_ELEMENT_ID,P70002_HIER_LEVEL:3943847,1
https://www.ilo.org/asia/countries/thailand/WCMS_478498/lang--en/index.htm
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/88578-Thailand%E2%80%99s-Response-to-the-Comments-of-Human-Right.html
http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/88578-Thailand%E2%80%99s-Response-to-the-Comments-of-Human-Right.html
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2900459
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:50002:0::NO:50002:P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2900459
https://mwgthailand.wordpress.com/testimonial/885/
https://www.reuters.com/article/us-thailand-migrants/thailands-new-labor-rules-send-thousands-of-migrant-workers-fleeing-idUSKBN19O0B6
https://www.reuters.com/article/us-thailand-migrants/thailands-new-labor-rules-send-thousands-of-migrant-workers-fleeing-idUSKBN19O0B6
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_356542.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_356542.pdf
https://www.phnompenhpost.com/national/government-thousands-migrant-workers-not-received-rights
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/thailand0118_report_web.pdf
https://ejfoundation.org/resources/downloads/ThailandRoadToReform.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf


62 ถึงเวลาต้องเปล่ี ยนแปลงแบบไพศาล

166 Paul Buckley and Ubonwan Boonrattanasamai, “Trafficking in Persons in Thailand,” Thailand Migration Report 2019, United 

Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, edited by Benjamin Harkins, 2019, น. 163

167 “Joint Open Letter on the Preservation of Fisheries Regulations and Reforms in order to prevent Illegal, Unreported and Unregulated 

Fishing,” EJF, 19 กันย�ยน 2562, https://ejfoundation.org/reports/joint-open-letter-on-the-preservation-of-fisheries-regulations 

168 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงง�นในง�นประมงทะเล พ.ศ. 2557,  

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103610/125958/F-603819930/THA103610%20Eng.pdf

169 Charlotte Junghus, Kuanruthai Siripatthanakosol, and Tomomi Ishida, “Working Conditions for Migrants in Thailand’s 

Agricultural Sector” and Supavadee Chotikajan et al, “Working Conditions for Migrants and Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing in Thailand’s Fisheries Sector,” Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working 

Group on Migration in Thailand, edited by Benjamin Harkins, 2019,  

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0

170 “Thailand ratifies Work in Fishing Convention,” ILO, 30 มกร�คม 2562, https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/news-

room/news/WCMS_666581/lang--en/index.htm 

171 พระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�นในง�นประมง (2562), ม�ตร� 6 

172 Thailand’s Road to Reform: Securing a sustainable, legal and ethical fishery, EJF, 23 ตุล�คม 2562, น. 10, https://ejfoundation.

org/resources/downloads/ThailandRoadToReform.pdf 

173 “Thailand joins the global movement to combat forced labour,” ILO, 4 มิถุน�ยน 2561 https://www.ilo.org/global/standards/

information-resources-and-publications/news/WCMS_631435/lang--en/index.htm 

174 “Observations and recommendations concerning the reform of subordinate legislations related to the Anti-Trafficking in 

Persons Act 2008 amended in 2019,” เครอืข่�ยองค์กรด้�นประช�กรข้�มช�ติ, 23 กรกฎ�คม 2562 

https://ejfoundation.org/reports/joint-open-letter-on-the-preservation-of-fisheries-regulations
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/103610/125958/F-603819930/THA103610%20Eng.pdf
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_666581/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_666581/lang--en/index.htm
https://ejfoundation.org/resources/downloads/ThailandRoadToReform.pdf
https://ejfoundation.org/resources/downloads/ThailandRoadToReform.pdf
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_631435/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/news/WCMS_631435/lang--en/index.htm


แรงงานประมงคัดแยกปลาที่ท่า ประเทศไทย  ©Sura Nualpradid



ILRF

ILRF มุ ่งทำางานเพื ่อส่งเสริมศักดิ ์ศรี และความยุติธรรมสำาหรับคนงานในระบบเศรษฐกิจโลก


	ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงแบบไพศาล Time for a Sea Change cover
	ILRF contact info & Acknowledgements
	สารบัญ Table of Contents
	I. อารัมภบท
	I. Introduction

	II. ทำาความเข้าใจปัญหา:
	II. Understanding the problem: 
Forced labor of migrant workers in the Thai seafood industry 

	III. สิทธิด้านสหภาพแรงงานช่วยป้องกันการใช้แรงงานบังคับได้อย่างไร
	III. How trade union rights help 
prevent forced labor

	IV. เจาะลึก: การขาดสิทธิด้านสหภาพแรงงานของคนงานในไทย
	IV. In-depth: The lack of trade union rights for workers in Thailand

	V. กรณีศึกษา: การรวมตัวของคนงานภายใต้ข้อจำากัดของกฎหมาย
	V. Case Studies: Worker organizing within the constraints of the law

	VI. สรุปและข้อเสนอแนะ
	VI. Conclusion & Recommendations

	ภาคผนวก 1: การปฏิรูปกฎหมายและนโยบายที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ และการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU)
	Annex I: 

	ภาคผนวก 2:  
	Annex II: 
Number of labor unions and union members 
in Thailand, 2018

	เอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
	Endnotes

	Back Cover

