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บทนํา 

อุตสาหกรรมประมงเชิงพาณิชยถือวามีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ   
ประเทศไทย เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่มีชายฝงทะเลที่มีความอุดมสมบูรณและมีความยาวทั้งสิ้น 
๒,๗๐๐ กิโลเมตร และดวยการพัฒนาเครื่องมือและวิทยาการการประมงใหมๆ การขยายพื้นที่การทําประมง    
การปรับปรุงเรือประมง และการพัฒนาอุปกรณอํานวยความสะดวกและโครงสรางพื้นฐานสงผลใหภาคการ
ประมงของไทยมีการเติบโตอยางรวดเร็วในชวงระยะเวลาสี่ทศวรรษที่ผานมา  (ปญจรัตน, ๒๕๕๑)                 
ในปพ.ศ. ๒๕๔๒ ประเทศไทยไดกลายเปนผูนําดานการสงออกสินคาประมงเปนอันดับที่ ๓ ของโลก 
(FAO, ๒๕๕๒) รองจากประเภทจีนและประเทศนอรเวย โดยมีมูลคาสินคาสงออกคิดเปนมูลคา ๗ พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ (FAO, ๒๕๕๕b, หนา ๗๑) 

อยางไรก็ดี ในดานของการควบคุมอุตสาหกรรมประมงยงัมีขอจํากัด ซ่ึงเปนผลอันเนือ่งมากจากการ
มีกรอบกฎหมายที่ไมทันตอเหตุการณ ความไมชัดเจนและไมสอดคลองของการกําหนดขอบเขตอํานาจของ
หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้งยังมีขอจาํกัดทั้งในเชิงทรัพยากรและในดานขีดความสามารถของเจาหนาที่
ในการปฏิบัตหินาที่ตามความรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  สงผลใหอุตสาหกรรมการประมงมีการทํา
ประมงมากจนเกินไป รวมถึงการแสวงหาประโยชนที่มิชอบและการละเมิดแรงงานอยางกวางขวาง ซ่ึง
รวมถึงการใชแรงงานบังคับ และการคามนุษย  

นับแตทศวรรษที่ ๑๙๘๐  มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางการจางงานและสภาพการทํางานใน
อุตสาหกรรมการประมงเปนอยางมาก กลาวคือมีการลดลงของจํานวนแรงงานไทยที่ทํางานในอุตสาหกรรม
ประมงลงอันเปนผลเนื่องมาจากภัยธรรมชาติคร้ังใหญในป พ.ศ. ๒๕๓๒ และรายไดที่ลดนอยลง (เนื่องจาก
ปริมาณสัตวน้ําตอหนวยลงแรงประมงลดลงอยางมาก) ตลอดจนตนทุนพลังงานที่สูงขึ้น (๒๕๕๑) และ
ระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่สูงขึ้น ชองวางในตลาดแรงงานนี้ปรากฎขึ้นพรอมๆกันกับความแตกตาง
เชิงโครงสรางดานประชากรที่ขยายตัวเและการพัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงดานกําลังแรงงานของอุตสาหกรรมประมงจากการใชแรงงานประมงไทยเปนการใช
แรงงานขามชาติที่ไมมีสถานะการเขาเมืองอยางถูกกฎหมายจากประเทศเมียนมารและประเทศกัมพูชา  

แมจะมีการพึ่งพิงแรงงานขามชาติที่ไมมีเอกสารถูกตองอยูมากก็ตาม อุตสาหกรรมประมงของไทยก็
ยังไมสามารถจัดหาแรงงานประมงเพื่อตอบสนองความตองการแรงงานได  ในป พ.ศ.๒๕๕๑ สภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยประมาณการวามีการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมประมงและ
อุตสาหกรรมประมงแปรรูปจํานวน ๑๐,๐๐๐  คน (มูลนิธิกระจกเงา, ๒๕๕๔) ในป  พ.ศ. ๒๕๕๕  สมาคม

๑ 



 
 

การประมงแหงประเทศไทย ประมาณการวามีความตองการแรงงานประมงจํานวน ๕๐,๐๐๐ คน เพื่อแกไข
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง เนื่องจากตลาดสงออกอาหารทะเลสามารถทํากําไรไดอีกมาก 
และกอรปกับการลงทุนที่มีมูลคามหาศาลจากจํานวนเรือและอุปกรณการประมงที่เพิ่มขึ้น เจาของเรือประมง
จึงตองการทําประมงเพิ่มขึ้นและไมประสงคใหเรือประมงจอดในทาโดยไมดําเนินธุรกิจใดๆ  แมวาการ
เติบโตของอุตสาหกรรมลดลงกวารอบทศวรรษที่ผานมาอันเนื่องมาจากสัตวน้ําที่จับไดมีปริมาณลดลงและ
ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ภาคประมงก็ยังคงมีความตองการแรงงานที่คอนขางสูง ในขณะที่จํานวนแรงงานที่
ตองการทํางานบนเรือประมงมีนอยลงและไมเพียงพอ  เนื่องจากคาจางและสภาพการทํางานที่ไมจูงใจ การ
ขาดแคลนแรงงานเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นําไปสูการหลอกลวงและบังคับแรงงานรวมถึงการใช
แรงงานบังคับและการคามนุษยในภาคประมงทะเล  

มีรายงานจํานวนมากเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชนที่มิชอบตอแรงงานประมงในการจัดหางานและ
การจางงานที่นําไปสูแรงกดดันจากประชาคมนานาชาติ ผูคาปลีก และกลุมผูบริโภค เพื่อสงเสริมใหเกิดการ
ควบคุมภาคประมงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ดี ระดับปญหาที่แทจริงในเรื่องดังกลาวก็ยังไมเปนที่
ชัดเจน  เนื่องจากความทาทายในการดําเนินการวิจัยในภาคการประมง ขอมูลที่เก็บสวนใหญไดมาจากกลุม
ตัวอยางที่มีจํานวนจํากัดและขอมูลเชิงคุณภาพ ดังนั้นยังมีความจําเปนที่จะตองมีขอมูลเชิงประจักษเพิ่มเติม
เพื่อสรางความเขาใจวิธีการจัดหางานและการจางงานในอุตสาหกรรมนี้ในภาพกวางยิ่งขึ้น และเพื่อสามารถ
จัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปญหาสภาพอันเปราะบางของแรงงานประมงโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติดานการยายถ่ิน การจัดหางาน และการคุมครองแรงงาน   

เพื่อเปนการแกไขปญหาดังลาว องคการแรงงานระหวางประเทศ โดยความรวมมือกับ ศูนยวิจัยการ
ยายถ่ินแหงเอเชียทําการวิจัยเชิงสํารวจวาดวยการปฏิบัติดานการจางงานและสภาพการทํางานในภาคการ
ประมงเชิงพาณิชยใน ๔ จังหวัดชายฝงทะเลของประเทศไทย โดยรวมหารือกับกับกระทรวงแรงงาน         
กรมประมง สมาคมการประมงแหงประเทศไทย สมาคมการประมงนอกนานน้ําไทย  สวนราชการตางๆ ที่
เกี่ยวของ และองคกรภาคประชาสังคม สําหรับวิธีการวิจัยใชวิธีการสํารวจโดยสุมตัวอยางจากแรงงานประมง
ที่ทํางานบนเรือประมงในนานน้ําและนอกนานน้ํา จํานวน ๖๐๐ คน ผลจากการสํารวจไดมีการตวรจสอบกับ
ขอมูลเชิงคุณภาพและขอมูลเชิงปริมาณที่เก็บจากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก การอภิปรายกลุมสนทนา
แบบเจาะลึก  และแหลงขอมูลทุติยภูมิ  

แมวาการศึกษานี้จะใชวิธีการสํารวจจากกลุมตัวอยางแรงงานประมงในประเทศไทยจํานวนมากแตก็
ยังถือเปนกลุมตัวอยางที่เล็กเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรทั้งหมดในภาคประมงทะเล ดังนี้ผล
การศึกษายังคงมีขอจํากัดและไมอาจถือเปนขอสรุปของแนวปฏิบัติดานการจัดหางานและการจางงานของ
ภาคประมงทะเลของไทยไดอยางสมบูรณ อีกทั้งระเบียบวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาเปนการสุมตัวอยางโดยไม
ใชความนาจะเปน และเปนการสํารวจจากกลุมตัวอยางแรงงานประมงที่อยูบนฝงซึ่งอาจไมสะทอนภาพ

๒



 
 

แรงงานประมงที่ตกอยูในสภาพการทํางานที่มีการแสวงประโยชนที่มิชอบในระหวางการทํางานอยูกลาง
ทะเล อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ถือเปนการศึกษาที่มีการสํารวจจํานวนประชากรที่มากที่สุดในขณะนี้ ซ่ึง
สามารถใหขอมูลที่มีประโยชนเกี่ยวกับสถานการณของแรงงานและอุตสาหกรรมประมงของไทยในภาพ
กวาง ซ่ึงผูแทนฝายรัฐบาล นายจาง และแรงงานสามารถนําไปใชเพื่อพัฒนากฎหมาย นโยบาย และแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
ขอมูลเก่ียวกับแรงงานประมง 

ในบรรดาแรงงานประมงที่ไดทําการสํารวจสวนใหญเปนแรงงานขามชาติชาวกัมพูชาในจังหวัด
ระยองและสงขลา รองลงมาเปนแรงงานขามชาติชาวพมาในจังหวัดระนองและจังหวัดสมุทรสาครตามลําดับ  

ขอมูลของทางภาครัฐพบวาแรงงานประมงสวนใหญเปนแรงงานที่ไมมีใบอนุญาตทํางาน หรือยัง
ไมไดเขาสูกระบวนการปรับสถานะทางกฎหมาย และจากการศึกษาพบวา มีแรงงานขามชาติเพียงรายเดียว
เทานั้นที่มีใบอนุญาตใหทํางาน  และ ๒ ใน ๓ ของกลุมตัวอยางเปนแรงงานที่ไมมีเอกสาร สวนที่เหลือกําลัง
อยูในระหวางกระบวนการปรับสถานะทางกฎหมาย  

กวารอยละ ๘๐ ของแรงงานผูตอบแบบสอบถามเปนแรงงานประมงที่ทําการประมงระยะใกล (อยู
ในทะเลนอยกวาหนึ่งเดือน) เนื่องจากแรงงานประมงที่ทําการประมงระยะไกล (อยูในทะเลนานกวาหนึ่ง
เดือน) ยอมใชเวลาอยูบนฝงนอยกวา เกือบ ๒ ใน ๓ (รอยละ ๖๓.๗) ของแรงงานประมงที่ทําการประมง
ระยะใกลทําประมงประเภทเรืออวนลอม และเกือบครึ่งหนึ่งของแรงงานประมงที่ทําการประมงระยะไกลทํา
ประมงประเภทเรืออวนลากเดี่ยวหรือลากคู 

สําหรับรอยละ ๖๓.๘ ของผูตอบแบบสอบถามเริ่มทํางานในภาคประมงเปนอุตสาหกรรมแรก และ
กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ ๖๓.๑) มีประสบการณทํางานในอุตสาหกรรมนี้อยางนอยหนึ่งป แตกวา ๒ 
ใน ๓ ของแรงงานผูตอบแบบสอบถามทํางานใหนายจางคนปจจุบันเปนเวลานอยกวาหนึ่งป  

 
การจัดหางานสําหรับแรงงานประมง  
 ประมาณ ๑ ใน ๓ ของแรงงานประมงขามชาติมีนายหนาเปนผูจัดหางานใหเขาสูอุตสาหกรรมนี้ ซ่ึง
นายหนาคิดคาบริการในการจัดสงแรงงานและการจัดหางาน แมวาแรงงานประมงสวนใหญสมัครใจเสีย
คาบริการใหนายหนาก็ตาม แรงงานก็มักจะตกอยูในสภาพที่ไมสามารถออกจากงานเพราะผลมาจากหนี้ที่
เกิดขึ้น  เกือบ ๑ ใน ๔ ของแรงงานที่ใชบริการนายหนาตองถูกหักคาจางเพื่อจายคานายหนา และแรงงาน
หลายรายที่จายคานายหนาลวงหนานั้น ใชเงินที่มาจากเงินที่กูมาจากนายจาง นายหนา หรือครอบครัว มาจาย
คานายหนานั่นเอง 

๓ 



 
 

 การสํารวจศึกษาวาแรงงานประมงเขาทํางานในภาคนี้โดยสมัครใจหรือไม แรงงานประมงที่สํารวจ
สวนใหญเขาทํางานในภาคประมงโดยสมัครใจ รอยละ ๕.๔ ระบุวาตนถูกหลอกลวงหรือถูกบังคับ จาก
การศึกษาพบวา กรณีถูกหลอกลวงหรือถูกบังคับมักพบในกลุมแรงงานประมงที่ทําประมงและอยูในทะเล
นานกวา ๑ เดือน ซ่ึงแรงงานจํานวน ๑ ใน ๖ ของแรงงานประมงที่ทําประมงและอยูในทะเลนากกวา ๑ เดือน 
(รอยละ ๑๖) ระบุวาไมไดสมัครใจทํางานบนเรือประมง  

จากผูตอบคําถามจํานวน ๓๒ คนซึ่งตอบวาไมไดตัดสินใจทํางานประมง มีแรงงานจํานวน ๑๗ คน
ระบุวาตนถูก “หลอกลวงหรือบังคับโดยตัวแทนนายหนาจากประเทศตนทาง มีแรงงานจํานวน ๙ คนระบุวา
ตนถูก  “หลอกลวงหรือบังคับโดยตัวแทนนายหนาจากประเทศไทย” และมีแรงงาน ๖ คนระบุวาตนถูกญาติ
หรือครอบครัวบังคับ  
 
การปฏิบัติดานการจางงาน และสภาพการทํางานสําหรับแรงงานประมง  

สภาพการทํางานของแรงงานประมงที่สํารวจนั้นมีลักษณะฝาฝนกฎหมายแรงงานและกฎระเบียบ
ของประเทศไทย และไมสอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศที่กําหนดในอนุสัญญาวาดวยการทํางานใน
ภาคประมง พ.ศ.๒๕๕๐ ฉบับที่ ๑๘๘ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ่ึงเปนแรงงานขามชาติที่ไมมี
สถานภาพทางกฎหมาย และดวยสถานภาพดังกลาวแรงงานมักจะยอมทํางานที่มีสภาพการทํางานที่ไมดี และ
เพิ่มความเสี่ยงตอการถูกแสวงประโยชนที่มิชอบ 

 กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ ๑๐ วาดวยการคุมครองแรงงานสําหรับงานประมงทะเล (พ.ศ.๒๕๔๑) 
กําหนดใหนายจางจัดเก็บทะเบียนลูกเรือ หนาที่ของลูกเรือ และเงื่อนไขการจายคาตอบแทน เมื่อไดรับคาจาง
แรงงานประมงควรลงลายมือช่ือในเอกสารเพื่อเปนหลักฐาน จากการสํารวจพบวา เกือบรอยละ ๙๔ ของ
ผูตอบแบบสอบถามไมไดลงนามในสัญญากับนายจางของตนกอนเริ่มทํางาน แตเปนการตกลงดวยวาจา ซ่ึง
ใชอางอิงในการเรียกรองความรับผิดชอบตามกฎหมายไดคอนขางยากเมื่อเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับคาจาง และ
สภาพการทํางาน  

 การทํางานประมงทะเลมีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน และกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ ๑๐ ไมได
กําหนดจํากัดชั่วโมงการทํางาน หรือไมไดกําหนดใหมีระยะเวลาพักที่แนนอน ผูตอบแบบสอบถามเกือบรอย
ละ ๒๘ ระบุวาตนทํางานเปนเวลา ๑๗ ถึง ๒๔ ช่ัวโมงตอวัน และประมาณรอยละ ๔๑ กลาววาตนไมมี
ช่ัวโมงการทํางานที่กําหนดแนนอน แรงงานประมงจํานวนเกือบ ๓ ใน ๔ (รอยละ ๗๓.๗) รูสึกวาตนมีเวลา
พักเพียงพอ และ     รอยละ ๒๖.๓ กลาววาตนไมไดพักผอนอยางเพียงพอ อยางไรก็ตามจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานที่ยาวนาน (ซ่ึงมักรวมเวลาที่ใชในการเดินทางไปบริเวณพื้นที่ทําประมง) อาจทําใหเกิดความเหนื่อยลา 
ซ่ึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได อนุสัญญาฉบับที่ ๑๘๘ กําหนดวา “แรงงานประมงมีระยะเวลาพัก

๔ 



 
 

สม่ําเสมอ ในระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและสุขภาพที่ดี  [องคการแรงงานระหวาง
ประเทศ ๒๕๕๐, หนา ๑๒]  

 สําหรับวิธีการจายคาจางพบวา ระหวางผูตอบแบบสอบถามอาจแบงเปนสองสวนเทากัน กลาวคือผู
ที่ไดรับสวนแบงจากปริมาณสัตวน้ําที่จับไดเปนคาตอบแทน และผูที่ไดรับคาจางรายเดือน นอกเหนือจากที่
ไดรับสวนแบงจากสัตวน้ําที่จับได เร่ืองคาตอบแทนถือวามีความแตกตางกันอยางมากโดยมีรายไดโดยเฉลี่ย
ประมาณ ๖,๔๘๐ บาท ตอเดือน จากขอมูลบอกเลา รายไดโดยเฉลี่ยของแรงงานประมงขามชาติประมาณ 
๕,๘๘๓ บาท ซ่ึงเปนรายไดระดับเดียวกันกับรายไดของแรงงานขามชาติในภาคอื่นๆของตลาดแรงงานไทย 
ถึงแมวากฎหมายเกี่ยวกับคาจางขั้นต่ําไมครอบคลุมถึงแรงงานประมงก็ตาม อนึ่งเพื่อเปนขอมูลในการ
เปรียบเทียบ คาจางขั้นต่ําในจังหวัดที่ทําการศึกษาทั้งสี่จังหวัด (ในระหวางทําการสํารวจ) อยูระหวาง ๒๔๖ 
บาท และ ๓๐๐ บาท ตอวัน  

 กวารอยละ ๔๒ ของแรงงานที่ตอบแบบสอบถามตองถูกหักคาจาง ดวยสาเหตุตางๆ ประมาณรอย
ละ ๔๐ ของผูที่ถูกหักคาจางไมรูวาเหตุใดจึงมีการหักคาจาง การไมมีสัญญาจางงานที่เปนลายลักษณอักษรทํา
ใหเห็นวายังมีความคลุมเคลือในการหักคาจางดังกลาว  

 กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ ๑๐ หามเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๖ ปทํางานในภาคการประมง ถึงแมวาเด็กที่
มีอายุ ๑๕ ป สามารถทํางานกับผูปกครอง หรือเมื่อไดรับอนุญาตจากผูปกครองของตน จากการสํารวจพบวา
มีแรงงานจํานวน ๓๓ คน ที่มีอายุนอยกวา ๑๘ ป ทํางานบนเรือประมงไทย ซ่ึงในจํานวนนี้มีแรงงานจํานวน 
๗ คนที่มีอายุนอยกวา ๑๕ ป ขอจํากัดดานประสิทธิภาพในการตรวจแรงงานทําใหการแกไขปญหาแรงงาน
เด็กในภาคการประมงทําไดอยางจํากัด นอกจากนี้ยังไมมีการกําหนดประเภทงานบนเรือประมงที่ไมอนุญาต
ใหแรงงานที่มีอายุนอยกวา ๑๘ ปทํา ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยอายุขั้นต่ํา พ.ศ. 
๒๕๑๖ (ฉบับที่ ๑๓๘) 

 สําหรับประเด็นดานสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน รอยละ ๒๑ ของผูตอบคําถาม เคย
ประสบเหตุอุบัติเหตุในระหวางการทํางานหนึ่งครั้ง ซ่ึงตองรับการรักษาจากแพทยที่คลีนิกหรือโรงพยาบาล 
และรอยละ ๗๒ ของผูตอบแบบสอบถามยืนยันวามีอุปกรณปฐมพยาบาลบนเรือ อนึ่ง อนุสัญญาฉบับที่ 
๑๘๘ กําหนดวาเรือประมงทุกลําตองจัดใหมีอุปกรณปฐมพยาบาล และมีบุคคลซึ่งไดรับการอบรมเรื่องการ
ปฐมพยาบาลอยางนอยหนึ่งคนบนลําเรือ 

 การจัดใหมีสิทธิประโยชนดานสวัสดิการ แกแรงงานประมงที่สํารวจนั้นสวนใหญขึ้นอยูกับดุลย
พินิจของเจาของเรือ เนื่องจากมีแรงงานขามชาติที่ไมมีสถานะทางกฎหมายจํานวนมาก และมีชองวางของ
กฎหมาย ผลก็คือแรงงานประมงรอยละ ๗๘ ไมไดรับสิทธิประโยชน และแมแตในกลุมแรงงานประมงชาว
ไทยปรากฎวาแรงงานจํานวน ๒ ใน ๓ ก็ยังไมไดรับสิทธิประโยชน  

๕



 
 

 รูปแบบการหลอกลวงหรือการบังคับในภาคการประมง  
 แรงงานบังคับคืองานที่บุคคลมิไดสมัครใจเขาทํางาน และถูกบังคับใหทําโดยมีการขมขูวาจะลงโทษ
หากไมทํางาน  องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดขอบงชี้สภาพแรงงานบังคับ  ซ่ึงรวมถึงการปฏิบัติ
หลายประการที่พบในภาคการประมงไทย รวมถึงการจํากัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว การยึดเอกสาร
ประจําตัว การขมขูวาจะแจง/รายงานตอเจาหนาที่ ความรุนแรงดานกายภาพหรือจิตใจ  แรงงานขัดหนี้ การ
หักคาจางโดยผิดกฎหมาย หรือการไมจายคาจาง  

 กรณีเฉพาะรายตางๆนั้นจําเปนตองพิจารณาศึกษาโดยละเอียดกอนที่จะสามารถกําหนดไดวา
สถานการณตางๆดังกลาวนั้นเปนไปตามเกณฑในอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยแรงงาน
บังคับ พ.ศ. ๒๔๗๓ (ฉบับที่ ๒๙) หรือไม การศึกษาครั้งนี้พบวา แรงงานประมงที่สํารวจประมาณรอยละ 
๑๖.๙  ระบุวาตนไมสามารถออกจากงานของตนไดเพราะมีการขมขูวาจะทําโทษ สถานการณของผูตอบ
คําถามเหลานี้อาจแบงไดเปนสองกลุมคือ ผูที่ไมสามารถออกจากงานไดเนื่องมาจากการลงโทษทางการเงิน 
(รอยละ ๑๒) และผูที่ไมสามารถออกจากงานไดดวยเหตุผลอื่น รวมถึงการขูวาจะใชความรุนแรง หรือการขู
วาจะแจงเจาหนาที่ [รอยละ ๔.๙]  การขูใชความรุนแรงนี้เกิดขึ้นจริง กลาวคือ กวารอยละ ๑๐ ของแรงงาน
ประมงที่ทําการสํารวจแจงวาตนเคยถูกทํารายทุบตีอยางรุนแรงบนเรือ ซ่ึงไมจําเปนตองเปนการกระทําของ
นายจางปจจุบันก็ตาม  

 ในการพิจารณากรณีผูที่ตอบแบบสอบถามที่ถูกลงโทษทางการเงินนั้นถูกแสวงหาประโยชนที่ไม
ชอบจากแรงงานในระดับใด จึงไดมีการวิเคราะหเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการทํางานของแรงงานประมงกลุมนี้ 
พบวา รอยละ ๑๒ ของผูที่ถูกลงโทษทางการเงินและทําใหตนไมสามารถออกจากงานไดมีสภาพการทํางาน
ไมตางไปจากกลุมซึ่งไมไดระบุวาตนเปนเหยื่อของการปฏิบัติดานแรงงานที่มีลักษณะบังคับ สําหรับแรงงาน
ประมงจํานวนรอยละ ๔.๙ ที่ไมสามารถออกจากงานอันเนื่องมาจากสาเหตุอ่ืนนั้นอาจมีสภาพการทํางานที่แย
กวาและเปนไปไดตอการถูกแสวงหาประโยชนดานแรงงานที่ไมชอบ  
  

ผูที่ตอบคําถามสวนใหญที่ตอบวาเขามาทํางานในภาคประมงโดยมิไดสมัครใจมาจากประเทศเมียน
มาร รองมาคือแรงงานชาวกัมพูชาซึ่งมีจํานวนเพียงเล็กนอย แตไมพบวามีแรงงานไทยที่ไมสมัครใจทํางาน
ประมง ระดับของการใชแรงงานบังคับจะพบมากขึ้นในการทําประมงระยะไกล เกือบรอยละ ๒๕ ของ
แรงงานประมงประเภทดังกลาวถูกหลอกลวงหรือบังคับใหมาทํางาน แรงงานที่ทําประมงระยะไกลตกอยูใน
สภาพแรงงานบังคับมักจะถูกจางผานการจัดหางานที่มีการหลอกลวง ในขณะที่แรงงานที่ทําประมงระยะใกล
มักจะถูกบังคับใหทํางานเนื่องจากการเปนหนี้ที่เพิ่มขึ้น หรือถูกขมขูเกี่ยวกับดานการเงินในรูปแบบอื่นๆ การ
ที่ถูกจํากัดเชิงกายภาพหมายถึงการบังคับใชแรงงานในเรือเดินทะเลลึกซึ่งอยูในทะเลเปนเวลาหลายเดือน 
หรือหลายปตอคร้ังนั้นมีความชัดเจน และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  
  

๖ 



 
 

การคุมครองแรงงานสําหรับแรงงานประมง 
 ผลการศึกษาพบวายังมีการคุมครองแรงงานประมงไมเพียงพอ และโดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครอง
แรงงานประมงขามชาติ มีแรงงานประมงรอยละ ๕.๒  เทานั้นที่ยื่นรองทุกข ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง และ
สวนใหญจะรองทุกขโดยตรงกับนายจางของตน หรือตอองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) มากกวาที่จะรองทุกข
ตอหนวยงานของรัฐ เนื่องจากแรงงานขามชาติที่ไมมีสถานภาพทางกฎหมายมีอุปสรรคในการเขาถึงความ
ยุติธรรมผานหนวยงานของรัฐดานแรงงานทําใหการระงับขอพิพาทโดยกฎหมายนอยลง  

 เมื่อถามวาเหตุใดแรงงานจึงไมรองทุกข พบวา รอยละ ๖๑.๗ ตอบวาตนไมเคยประสบเหตุการณ
ละเมิดสิทธิอยางรายแรง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาเกี่ยวกับสภาพการทํางาน พบวาแรงงานยังมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับความเขาใจในประเด็นสิทธิแรงงาน รอยละ ๒๑.๓ ของผูตอบแบบสอบถามไมไดทําการ
รองทุกขดวยเหตุผลอ่ืนๆ กลาวคือเกรงวาจะถูกตอบโต ไมมั่นใจในศักยภาพของเจาหนาที่ในการดําเนินการ
เกี่ยวกับเหตุที่รองเรียน หรือไมรูวาจะดําเนินการรองเรียนอยางไร  

 เกือบรอยละ ๕๑ ของแรงงานประมงที่ใหสัมภาษณมีความสนใจจัดตั้งสหภาพแรงงาน ขณะนี้ยังไม
มีรายงานวามีสหภาพแรงงานประมงในประเทศไทย และแมหากมีสหภาพแรงงานก็ตาม ขอจํากัดของ
กฎหมายอาจสงผลใหสหภาพแรงงานไมอาจเปนผูแทนแรงงานประมงซึ่งสวนใหญเปนแรงงานขามชาติได
อยางแทจริง1 

 โดยทั่วไป พบวาแรงงานประมงขามชาติยังเขาไมถึงและยังไมเขาใจเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
อยางเพียงพอ แมวาจะมีกรอบกฎหมายสําหรับการคุมครองแรงงานในประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงานและกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ ๑๐  เนื่องมาจากมีแรงงานขามชาติที่ไมมีสถานภาพทาง
กฎหมายจํานวนมากภายในอุตสาหกรรมนี้ทําใหการเขาถึงสิทธิแรงงานเปนสิ่งที่เกินความสามารถสําหรับ
แรงงานประมงจํานวนมาก  

 การสัมภาษณเจาหนาที่ นายจาง และกลุมประชาสังคมพบวาาประเด็นความทาทายในการปรับปรุง
การคุมครองแรงงานประมงนั้นอยูที่ขอจํากัดการประสานงานและความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ 
การขาดแคลนบุคลากร ทรัพยากรและขีดความสามารถของเจาหนาที่ในการปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ 
และจํานวนแรงงานขามชาติที่ไมมีสถานภาพทางกฎหมายในการประมงเชิงพาณิชยซ่ึงมีอยูมาก ซ่ึงเพิ่มความ
เปราะบางของแรงงานประมง เพื่อแกไขปญหาเหลานี้ ไดมีความพยายามที่จะทบทวนกฎกระทรวงแรงงาน
ฉบับที่ ๑๐ การคุมครองแรงงานสําหรับงานประมงทะเล (พ.ศ. ๒๕๔๑) การจัดตั้งศูนยประสานงานแรงงาน
ประมง เพื่อแกไขปญหานายหนา เพิ่มสัดสวนของแรงงานประมงขามชาติที่มีสถานภาพทางกฎหมายใหมาก
                                                 
1กฎหมายแรงงานไทยระบุหามเปนการเฉพาะไมใหผูยายถ่ินฐานจัดตั้งสหภาพของตนแมจะอนุญาตใหเขา
รวมสหภาพแรงงานไทยตราบใดที่ไมไดมบีทบาทเปนผูนํา   

๗



 
 

ขึ้น จัดดําเนินการอบรมและรับคํารองเรียน และสรางขีดความสามารถของพนักงานตรวจแรงงาน เจาของ
เรือประมงและนายเรือ และแรงงานประมงเอง   
 
ขอเสนอแนะ  
 จึงพิจารณาเสนอใหรัฐบาลไทยควรพิจารณานํามาตรฐานแรงงานในอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศวาดวยการทํางานในภาคประมง  พ.ศ. ๒๕๕๐ (ฉบับที่ ๑๘๘) มาใชในการทบทวน
กฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ ๑๐ วาดวยการคุมครองแรงงานสําหรับงานประมงทะเล และความพยายาม
ปรับปรุงการปฏิบัติดานการจางงาน และสภาพการทํางานสําหรับแรงงานประมงในภาพกวาง กระบวนการ
ปฏิรูป/รางกฎหมายควรสนับสนุนใหมีเวทีปรึกษาหารือรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ องคกรนายจางและ
องคกรแรงงาน และองคกรประชาสังคม ในวงกวางเพื่อสรางหลักประกันวาจะไดรับการสนับสนุนและการ
ปฏิบัติตาม  

ประเด็นขอกังวลที่มีลําดับความสําคัญเรงดวนเกี่ยวกับการปฏิบัติดานการจัดหางานและสภาพการ
จางงานภายในภาคการประมงนั้นควรพิจารณารวมถึงประเด็นตางๆดังตอไปนี้ดวย 

 
 

๑.          กําหนดและบังคับใชมาตรฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บทะเบียนลูกเรือ ความชัดเจนเรื่องรูปแบบและ 

             ระบบการจายเงิน (รวมถึงความสม่ําเสมอในการจาย) และจํานวนชั่วโมงพักขั้นต่ํา  
 

๒.         กําหนดใหมีการจัดทําเอกสารซึ่งระบุช่ือ หนาท่ี และคาจาง ของแรงงานประมง และกําหนดใหแรงงาน    
             ประมงทุกรายไดรับ/มีขอตกลงการทํางานที่เปนลายลักษณอักษร  
๓.         พัฒนาขอตกลงการทํางานในภาษาของแรงงานประมง  

 
๔.         พัฒนาแนวทางสําหรับการดําเนินการตรวจแรงงาน ท้ังบนฝงและในทะเล  

 
๕.         ประเมินประเภทงานบนเรือประมงซึ่งอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม 

              ของแรงงานผูเยาว  
 

๖.          ใหภาคอุตสาหกรรมมีสวนในการพัฒนานโยบายและกฎระเบียบ ในการควบคุมการปฏิบัติ 
ดานการจัดหาแรงงานเขาทํางานและการจางงาน และในการจัดอบรม และการใหขอมูล  

 

๘ 



 
 

๗.       ยกรางกฎหมายฉบับใหมเพื่อควบคุมการจัดหางานของแรงงานขามชาติท่ีเดินทางเขาประเทศ  

 
๘.       สํารวจหาทางเลือกสําหรับการขึ้นทะเบียนแรงงานขามชาติ ซึ่งพิจารณาถึงลักษณะการเคลื่อนยายแรงงาน 

           ท่ีมีอยูสูงภายในภาคการผลิตนี้ ตลอดจนอนุญาตใหแรงงานประมงขามชาติสามารถเปลี่ยนนายจางโดยไม  
           สูญเสียสถานะทางกฎหมายของตน  

 
๙.        ปรับปรุงแบบเรือประมงเพื่อใหสามารถมีเครื่องมือประมงสมัยใหมมากขึ้น อันจะเปนการลดจํานวน 

           ลูกเรือประมงที่ตองการ และเพื่อรับมือแกปญหาขอกังวลอันเกี่ยวของกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
           ท่ีพัก และสุขลักษณะ  

 
๑๐.     สงเสริมการอบรมดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานและปรับปรุงการรายงานอุบัติเหต ุ

           บนเรือเพื่อเสริมสรางการคุมครองสําหรับแรงงานประมง  
 

๑๑.      จัดดําเนินการใหมีกลไกการรองทุกขซึ่งแรงงานประมง รวมตลอดจนแรงงานขามชาติท่ีไมมีสถานภาพ 

           ทางกฎหมายสามารถเขาถึงไดมากขึ้น  
 

๑๒.     จัดใหมีโอกาส/พื้นที่สําหรับแรงงานประมงไดจัดตั้งสมาคมซึ่งเปนตัวแทนประโยชนของตน และ 

           สามารถเจรจาตอรองกับนายจางได 
 

๑๓.     รวมมือกับประเทศตนทางเพื่อปรับปรุงการเขาถึงขอมูลดานการยายถิ่นฐาน และชองทางการยายถิ่นฐาน 

           ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  
 

๑๔.     ดําเนินการใหผูบริโภคสนับสนุนหลักการ และติดตามตรวจสอบ มาตรฐานการควบคุมท่ีเขมงวดยิ่งข้ึน  
           เพื่อปองกันแรงงานไมใหมีแรงงานบังคับในระบบหวงโซอุปทาน  
 
 

๙ 


