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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้แรงงานภาคประมงทะเล ปัญหา

และอุปสรรคของการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานภาคประมง

ทะเลในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า อาชีพประมงต้องทำางานหนัก (Difficult) มีความ         

เสี่ยงภัยหลายประเภท (Dangerous) และสภาพงานสกปรกอยู่ตลอดเวลา (Dirty) หรือลักษณะ

งาน 3Ds ตลอดจนไม่สามารถกำาหนดเวลาการทำางานได้แน่นอนดังเช่นงานท่ัวไป ด้านการ

คุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเล มีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 

พ.ศ. 2557 เพียงฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างภาคประมงทะเล แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงเงิน

ทดแทนกรณีลูกจ้างประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำางานแต่อย่างใด ซึ่งทำาให้ลูกจ้าง            

ยังขาดมาตรการ กลไกภาครัฐในการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ส่งผล

ให้ไม่มีความม่ันคงและขาดหลักประกันในชีวิตดังเช่นลูกจ้างท่ัวไป ดังนั้น จึงเสนอแนะให้มี                

การออกกฎหมายเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างกลไกและมาตรการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และ

สวัสดิการของลูกจ้างที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและเทียบเคียงกับแรงงานใน

กจิการประเภทอ่ืน อันจะสง่ผลใหเ้ปน็แรงจงูใจใหค้นมารบัจา้งเปน็แรงงานในกจิการประมงทะเล

มากขึ้นอย่างยั่งยืนสืบไป 
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Abstract

This research aims at studying the problem and obstacles of labour in the 

fishery sector in terms of law enforcement in order to protect the marine fishery                       

employee’s rights in Songkhla province. It should be noted that this research is qualitative 

research since it is based on supportive documents, and the conduction of field research 

such as interviews with stakeholders who directly involved in this topic. According to               

this study, these types of labour have encountered with several difficulties such as                 

working in 3Ds conditions which derives from Dirty, Dangerous and Difficult. It is worth               

mentioning that the working conditions of the marine fishery employees are also unstable 

since working on a fishing vessel is quite difficult to provide working hours and vacation 

as same as normal work. In terms of Protection of Marine Fishery Employee’s Rights, 

this research shows that the Ministerial Regulation concerning Labour Protection in              

Sea Fishery Work B.E. 2557 is only a legal instrument that protect the rights of workers 

in sea fishery sector. Nevertheless, it avoids mentioning the compensation where an              

accident occurs. Therefore, the marine fishery employees need particular protection from 

state’s mechanisms. It is important to note that the improvement of law is required.               

Labour Protections Act B.E. 2551 should be amendment to include the provision on            

the enhancement of the work and life condition of marine fishery employees in a long 

term.
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1. บทนำา

1.1 ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา

แรงงานประมงทะเลเป็นบุคลากรท่ีมีคุณค่าและสำาคัญยิ่งในการทำาประมงทะเล แต่ 

ในขณะเดียวกัน อาชีพประมงมีความยากลำาบากและมีความเสี่ยงภัยอันตรายสูง การส่งเสริม

คณุภาพชวีติ การจดัสวสัดิการและการใหค้วามคุม้ครองแรงงานในอาชพีนีย้งัไมเ่พยีงพอ3 สภาพ

การทำางานในช่วงออกทะเลมีลักษณะการทำางานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ไม่อาจกำาหนดเวลา   

พักหรือวันหยุดได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณสัตว์น้ำาท่ีจับได้ หรือระยะทางในการหาฝูงปลาแต่ละครั้ง 

ตลอดเวลาที่ทำางานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความเหนื่อยล้าจาก

การทำางานทีย่าวนาน สภาพทีอ่ยูอ่าศัยบนเรอืและอากาศทีแ่ปรปรวนอยูต่ลอดเวลาเมือ่เจบ็ปว่ย

จากการตรากตรำาทำางานหรือเกิดจากอุบัติเหตุก็ทำาการรักษาไปตามสภาพ ส่วนค่าจ้างมีทั้ง             

จ่ายเป็นรายเดือนอย่างเดียว หรือเงินรายเดือนรวมกับส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ำาซึ่งก็ไม่

แน่นอน ขึ้นอยู่กับภูมิอากาศแหล่งการประมง ปริมาณและราคาสัตว์น้ำาที่จับได้ การรับลูกจ้าง

เขา้ทำางานสว่นใหญเ่ปน็การตกลงดว้ยวาจา4 เนือ่งจากความรบีเรง่ในการหาแรงงานใหเ้พยีงพอ

ในการออกเรือแต่ละเที่ยว นอกจากนี้ ยังขาดมาตรการและกลไกจากภาครัฐในการให้ความ

คุ้มครองสภาพการทำางาน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ5 ด้วยเหตุนี้ ทำาให้ลูกจ้างภาค

ประมงทะเลขาดหลักประกันและความมั่นคงในการทำางานดังเช่นลูกจ้างท่ัวไปตามกฎหมาย

แรงงาน

เนื่องจากการใช้แรงงานภาคประมงทะเลแตกต่างจากการใช้แรงงานในภาคธุรกิจอื่น

ทัว่ไป ไม่อาจนำาบทบญัญตักิฎหมายทีบ่งัคบัใชเ้พือ่คุม้ครองแรงงานท่ัวไปมาใชไ้ด ้ดงันัน้ ปจัจบุนั 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้ออกอนุสัญญาฉบับท่ี 188 (2014) และข้อเสนอแนะ 

ฉบับที่ 199 ว่าด้วยการทำางานในภาคประมงทะเลและมาตรฐานแรงงานประมง มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานประมงมีสภาพการทำางานท่ีมีคุณค่า เพ่ือเป็นมาตรฐานแรงงาน                    

สากลสำาหรับการทำางานในภาคประมงทะเล โดยมีการสร้างข้อกำาหนด หลักประกัน                             

ขั้นต่ำาสำาหรับการทำางานและสภาพการจ้างงานในเรือประมงทะเล ที่พักอาศัยและอาหาร             

การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำางาน การดูแลทางการแพทย์และประกัน

สังคมที่พอเพียง อนุสัญญาฉบับนี้บังคับใช้กับแรงงานท่ีทำางานในเรือประมงทุกประเภทท่ีทำา

ประมง เชิงพาณิชย์

3 อนุสรณ์ อินบุตร, (2553), “แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาแรงงานภาคประมงทะเล,” 
(วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 41.
4 เรื่องเดียวกัน, 43.
5 เรื่องเดียวกัน, บทคัดย่อ.
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สำาหรับประเทศไทย มีกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557  

ที่ออกตามความในมาตรา 22 ประกอบมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน                      

พ.ศ. 2541 เพียงฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างภาคประมงทะเล โดยกำาหนดให้การทำา

สญัญาจ้างแรงงานเปน็ลายลกัษณ์อักษร กำาหนดชัว่โมงทำางาน เวลาพกั อายขุัน้ต่ำาในการทำางาน 

การจ่ายคา่จ้างทีไ่มน่อ้ยกวา่คา่จา้งขัน้ต่ำา6 ทัง้นี ้แรงงานตอ้งไดร้บับรกิารอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ

และน้ำาดื่มสะอาด เวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่เพียงพอและเหมาะสมกับ

ระยะเวลาในการทำางานบนเรือ เป็นต้น แต่ก็ไม่ได้กล่าวถึงประโยชน์ทดแทนกรณีลูกจ้างประสบ

อันตราย อันเนื่องมาจากการทำางานแต่อย่างใด ประการสำาคัญ ลูกจ้างในกิจการประมงทะเล   

ไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายประกันสังคม ซึ่งได้บัญญัติให้ลูกจ้าง หรือผู้ประกันตนได้รับ           

การสงเคราะห์หรือได้รับประโยชน์ทดแทนเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย

อันมิใช่เนื่องจากการทำางาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพรวมทั้งการว่างงานและ                 

การคุ้มครองกรณีประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำางานตามกฎหมายเงินทดแทนดังเช่น

ลูกจ้างทั่วไป 

จังหวัดสงขลามีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ เรือประมงจำานวนมากหมุนเวียนเข้ามาเทียบ

ท่าเพื่อขนถ่ายสินค้าจากการประมงในปี 2555 มีปริมาณผลผลิตจากการประมง 88,047,774 

กิโลกรัม มูลค่า 2,022,560,188 บาท มีแพปลาของเอกชนประมาณ 25 แพปลา ตั้งอยู่ตลอด

แนวทะเลสาบสงขลา จากรายงานระบบฐานขอ้มลูเรอืประมงไทย ภายใตแ้ผนแมบ่ทการจดัการ

เรือประมงทะเลไทย พ.ศ. 25547 พบว่า จังหวัดสงขลามีการครอบครองเรือประมงมากที่สุด

จำานวน 5,421 ลำา ในจำานวนทั้งหมด 57,141 ลำา จาก 22 จังหวัดติดชายทะเล ดังนั้น จึงมีการ

ใช้แรงงานภาคประมงเป็นจำานวนมากและส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวท้ังบนเรือและส่วนของ

การคดัแยก จากขอ้มูลในเบือ้งตน้พบวา่ การคุ้มครองสทิธปิระโยชนข์องลกูจา้งต่ำากวา่มาตรฐาน

ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกจ้างที่ทำางานบนเรือประมงนอกน่านน้ำา เมื่อเรือกลับเข้าฝั่งลูกจ้าง

ส่วนใหญ่ไม่อยากหวนคืนกลับมาทำางานอีกครั้งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงานภาคประมง

อย่างต่อเนื่อง

จากสภาพการทำางานภาคประมงทะเลดงักลา่ว จะเหน็ไดว้า่ลกูจา้งประมงทะเลยงัเขา้

ไมถ่งึสวสัดกิารและสทิธิประโยชนซ์ึง่เปน็สทิธิแรงงานขัน้พืน้ฐานทีส่ำาคญัของลกูจา้งดงัเชน่ลกูจา้ง

ทั่วไป ประการสำาคัญ มีข้อจำากัดของกลไกภาครัฐในเรื่องการตรวจตราสภาพการทำางาน บนเรือ

ประมง เน่ืองจากมีหลายหน่วยงานท่ีมีบทบาทและหน้าท่ีโดยตรงในการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ 

6 วิจิตรา (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม, (2558), คำาอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน), 158-161.
7 กรมประมง กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล, (2011), ระบบฐานข้อมูลเรือประมงไทย, สืบค้นเมื่อ 18 มกราคม 
2559, จาก http://www.platalay.com/boatsurvey2554/index.php. 
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กิจการประมง การบูรณาการของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ความรู้ ความเข้าใจของ                        

ผู้ประกอบการ เป็นต้น โครงการวิจัยนี้จึงมุ่งหาคำาตอบสองประการ คือ สภาพปัญหาของการใช้

แรงงานภาคประมงทะเลจังหวัดสงขลาเป็นเช่นไร และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ

ของลูกจ้างภาคประมงทะเลครอบคลุมทั่วถึง หรือไม่ เพียงใด คำาตอบที่ได้จะเป็นพื้นฐานในการ

สรา้งความรู ้ความเขา้ใจทีถ่กูต้องถงึสภาพปญัหาการใชแ้รงงานภาคประมงทะเลในจังหวดัสงขลา

และเป็นข้อมูลสำาคัญในการวางแผน การดำาเนินนโยบายของทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการให้มี

ความเหมาะสมในการแกไ้ขปญัหารวมทัง้ใหค้วามคุม้ครองสทิธลิกูจา้งในกจิการประมงทะเลตาม

กฎหมายได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

2) เพื่อศึกษาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานภาค

ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

1.3 ขอบเขตการวิจัย

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา

สภาพปัญหาของการใช้แรงงานและการคุ้มครองสิทธิลูกจ้างภาคประมงทะเล ศึกษา

จากเอกสารที่ได้มีการศึกษาและรวบรวบไว้แล้วจากงานวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1) ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานภาคประมงทะเล สถานประกอบการละ 5-10 คน

2) นายจ้างหรือตัวแทน ประมาณ 50 สถานประกอบการ

3) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับแรงงานภาคประมงทะเลจำานวน 3 หน่วยงาน

1.3.2 ขอบเขตด้านพื้นที่

พื้นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา

1.4 วิธีดำาเนินการวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการ

ดังนี้

1.4.1 การรวบรวมข้อมูล

1) รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary research) เพื่อศึกษาสถานการณ์และ

การใช้แรงงานภาคประมงทะเล ตลอดจนนโยบาย หลักกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

2) รวบรวมข้อมูลจากภาคสนามเพื่อรวบรวมสภาพปัญหาของการใช้แรงงานและ          

การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา โดย           
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วิธีการดังต่อไปนี้

1.4.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 

1) เจา้หนา้ทีร่ะดับบรหิารและระดับปฏบิตักิารของหนว่ยงานของรฐัท่ีเกีย่วขอ้ง ไดแ้ก ่

นิติกรสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ประกันสังคมจังหวัดสงขลา                  

ผู้อำานวยการองค์การสะพานสงขลา หัวหน้าศูนย์ประสานงานแรงงานประมงจังหวัดสงขลา

2) นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา 

3) ลูกจ้างหรือผู้ใช้แรงงานภาคประมงทะเล สถานประกอบการละ 5-10 คน จำานวน 

10 สถานประกอบการ

1.4.3 สนทนากลุ่ม (Focus group) จากผู้ประกอบการประมงหรือตัวแทน

1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จาก

การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารการสัมภาษณ์เชิงลึกและสนทนากลุ่ม มาทำาการวิเคราะห์ข้อมูล

เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์ จัดประเด็น เรียบเรียงเนื้อหาและนำาเสนอเนื้อหาโดย

วิธีพรรณนา

1.4.5 สถานที่ทำาการเก็บข้อมูล

พื้นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อำาเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) เพื่อทราบสภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

2) เพื่อทราบการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานภาค

ประมงทะเลในจังหวัดสงขลา

3) เพือ่เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปญัหาเพือ่คุม้ครองสิทธลูิกจ้างในกจิการประมง

ทะเลได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. ผลการศึกษา

ผลการศึกษาจากเอกสาร สามารถสรปุขอ้มลูเกีย่วกบัการคุม้ครองสิทธขิองลูกจ้างภาค

ประมงทะเล ดังนี้

2.1 การจ้างแรงงาน สภาพการทำางาน ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการทำางานและ

สวัสดิการของลูกจ้างภาคประมงทะเล

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเล

 2.2.1 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

 2.2.2 กฎหมายของประเทศไทย
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2.1 การจ้างแรงงาน สภาพการทำางาน ค่าจ้าง ความปลอดภัยในการทำางานและ

สวัสดิการของลูกจ้างภาคประมงทะเล

จากการทีอุ่ตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยไดม้กีารพฒันาและขยายตวัอยา่ง

รวดเร็ว ทำาให้การจับสัตว์น้ำาเกินศักยภาพการผลิตส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำาเกิดสภาวะ

เสื่อมโทรม เพื่อความอยู่รอดชาวประมงจำานวนหนึ่งจึงดิ้นรนนำาเรือออกไปทำาการประมงนอก

น่านน้ำา8 ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีความจำาเป็นในการประกอบธุรกิจประมง คือ มีลูกจ้างที่ทำางานบน

เรือประมง

แรงงานประมงทะเลเปน็บคุลากรทีม่คีณุคา่และสำาคญัยิง่ในการทำาประมงทะเล แตใ่น

ขณะเดยีวกนั อาชพีประมงมคีวามยากลำาบากและมคีวามเสีย่งภยัอนัตรายสงู การจดัสวสัดกิาร

และการใหค้วามคุ้มครองสทิธิตามกฎหมายในอาชพีนีย้งัต่ำากวา่มาตรฐานแรงงานทัว่ไป จากการ

ศึกษาการจ้างงาน สภาพการทำางานบนเรือ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างประมง             

มีรายละเอียดดังนี้

2.1.1 ลักษณะการทำาประมงทะเลในประเทศไทย

จากการศึกษาพบว่า การทำาประมงในประเทศไทยมี 2 ประเภท คือ ประมงในน่าน

น้ำาและประมงนอกน่านน้ำา

1) การทำาประมงในน่านน้ำา เป็นการทำาประมงในเขตน่านน้ำาไทยท่ีห่างจากชายฝั่ง           

ไม่เกิน 12 ไมล์ทะเล (22.2 กิโลเมตร) รวมทั้งการทำาประมงพื้นบ้าน ส่วนใหญ่เป็นการใช้เรือที่มี

ลูกเรือประมงลำาละไม่เกิน 7 คน ทำาการออกจับปลาในตอนเช้าและกลับเช้าฝั่งในตอนเย็น หรือ

ออกจับปลาในตอนเย็นและกลับเข้าฝั่งในตอนเช้า บางกลุ่มจะออกจับปลาค้างคืนในทะเลเวลา

สั้นๆ ไม่เกิน 10 วัน ลูกเรือส่วนใหญ่จะเป็นคนพื้นที่ ส่วนลูกเรือประมงในน่านน้ำาประเภท              

คา้งคนืในทะเลจะมีการจา้งคนตา่งถิน่ การทำาประมงลักษณะนีไ้มค่อ่ยมผีลกระทบตอ่การดำาเนนิ

ชีวิตของผู้ใช้แรงงานประมง

2) การทำาประมงนอกนา่นน้ำา เปน็การทำาการประมงนอกนา่นน้ำาไทย ประกอบดว้ย 

การทำาประมงที่ห่างจากชายฝั่งไทยเกิน 12 ไมล์ทะเล หรือการทำาประมงในเขตน่านน้ำาของ

ประเทศอื่นรวมทั้งทำาการประมงในน่านน้ำาสากล หรือทะเลหลวง (High Sea) การทำาประมง

ประเภทนี้ใช้เรือประมงขนาดกลางและขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการจับปลาที่ค่อน

ข้างทันสมัยมีแรงงานประมาณ 20-40 คนต่อลำา ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือตลอดจนแหล่งหาปลา

และระยะเวลาในการออกจับปลา โดยมีไต้ก๋งเป็นผู้ควบคุมการทำางานของลูกจ้างในเรือและ          

8 ธรีวฒัน์ ไม้สวุรรณกุล, (2547), “การคุม้ครองแรงงานในกจิการประมงทะเล: ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศและกฎหมายต่างประเทศ,” (วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต), 21.
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รับผิดชอบทั้งหมด9 เรือประมงน้ำาลึก มีชื่อเรียกแตกต่างกันตามลักษณะของการจับปลา เช่น   

เรืออวนลอย เรืออวนซั้ง เรืออวนรุน เรืออวนล้อม เรืออวนลาก เป็นต้น เจ้าของเรือเป็นผู้ลงทุน

ออกค่าใช้จ่ายในการจับปลาทั้งหมดแต่ละเที่ยว เมื่อเรือประมงกลับเข้าฝั่งจะนำาเงินรายได้สุทธิ

จากการขายปลาและสัตว์น้ำาหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจ่ายให้กับไต้ก๋งเพื่อนำาไปจ่ายต่อให้กับลูกเรือ

ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ลูกเรือหรือกรรมกรส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าว ทำาหน้าท่ี                    

หลากหลายเช่น คนน้ำา คนโล้ คนทิ้งหิน คนท้ิงทุ่น คนทำาตะเกียง คนท้ิงแพไฟ คนสาวกาง                 

ซั้งล่อปลา10

2.1.2 การจ้างแรงงาน 

การจ้างแรงงานเพื่อทำางานบนเรือประมงทะเล กรณีเป็นการทำาประมงชายฝั่ง หรือ 

ในน่านน้ำา เจ้าของเรือซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการจะเป็นผู้ตกลงรับลูกจ้างเข้าทำางานด้วยตนเอง 

หากเปน็เรอืประมงนอกนา่นน้ำาจะมอบหมายใหไ้ตก้ง๋เปน็ผูร้บัผดิชอบทัง้หมดนบัตัง้แตร่บัลกูจา้ง

เข้าทำางาน จ่ายค่าจ้างและควบคุมการทำางานจนกระทั่งเรือเข้าฝั่ง

2.1.3 สภาพการทำางาน

จากการศกึษาพบวา่ สภาพการทำางานของลกูจา้งบนเรอืประมงในชว่งออกทะเลเปน็

ทำางานในลักษณะที่ไม่อาจกำาหนดเวลาทำางาน เวลาพัก หรือวันหยุดท่ีแน่นอนได้ ขึ้นอยู่กับ

ปริมาณสัตว์น้ำาที่จับได้หรือระยะทางในการหาฝูงปลาแต่ละครั้ง กล่าวคือ เมื่อพบเจอฝูงปลา

ตามที่ต้องการไต้ก๋งก็จะสั่งลูกเรือให้ร่วมกันวางอวนและทำางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจับปลา   

และสัตว์น้ำาจนแล้วเสร็จ ในระหว่างนี้จะต้องทำางานติดต่อกันตลอดไม่มีเวลาพัก หรืออาจได้พัก

ในช่วงที่รอลงอวน เรือกำาลังลากอวนหรือกำาลังลอยอวนอยู่ แล้วทำางานต่อเมื่อถึงเวลากู้อวน 

ปลดปลาและแยกชนดิปลา นำาปลาแชเ่ยน็จนแลว้เสรจ็จงึพกัไดแ้ละเริม่ทำางานอกีครัง้เมือ่ถงึเวลา

ลงอวนรอบใหม่ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า สภาพการทำางานบนเรือประมงไม่มีกฎเกณฑ์ หรือข้อ

บังคับการทำางานที่แน่นอน ส่วนนายท้ายเรือ ช่างเครื่องและคนครัวจะมีเวลาทำางานตามหน้าที่

ที่ต้องทำาโดยไม่ได้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่พบฝูงปลาเหมือนลูกเรือ นายท้ายจะมีช่วงเวลาทำางาน

ตั้งแต่เวลานำาเรือออกจากท่าไปยังแหล่งทำาการประมง การเคลื่อนย้ายแหล่งทำาการประมง          

จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง นำาเรือลากอวน ดัน หรือรุนอวนในขณะหาปลาจนกระทั่งนำาเรือกลับ

เข้าฝั่ง การทำาประมงนอกน่านน้ำาในแต่ละเที่ยวมีระยะเวลานานกว่า 6 เดือนขึ้นไป 

9 วิชาญ ศิริเอกวัฒน์, (2557), แนวคิดเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาแรงงานภาคประมงทะเลในประเทศไทย, สืบค้นเมื่อ   
26 มีนาคม 2557, จาก http://wichansirichai.igetweb.com/index.php?mo=3&art=619018
10 นาถ ทองสมบุญ, (2544), รายงานวิจัยการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล, (กรุงเทพฯ: กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน), 8-9.



วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร5 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1  มกราคม–มิถุนายน พ.ศ. 2559  191

2.1.4 การจ่ายค่าจ้าง

การจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างประมงที่ปฏิบัติกันมาตามธรรมเนียม มี 3 ลักษณะ คือ

1) จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนอย่างเดียว

2) จ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนและเงินส่วนแบ่งจากการขายปลาที่จับได้ในแต่ละเที่ยว

3) จ่ายเฉพาะเงินส่วนแบ่งจากการขายปลาเพียงอย่างเดียว

2.1.5 ความปลอดภัยในการทำางานและสวัสดิการบนเรือ

จากสภาพการทำางานบนเรือ ลูกเรือประมงต้องประสบอันตรายและเส่ียงภัยหลาย

ประเภท เช่น ประสบอันตรายจากการใช้เครือ่งมอืในการทำาประมง การเจบ็ปว่ยจากการตรากตรำา

ทำางานในทะเล ภัยจากธรรมชาติ เรืออับปาง ถูกจับกุมและจำาคุกในต่างประเทศ หรือถูกยิง         

จากการรุกล้ำาน่านน้ำา เป็นต้น หากลูกจ้างประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อย หรือเกิดอาการ           

ป่วยกะทันหันอันเนื่องมาจากการตรากตรำางานหนักก็จะทำาการรักษากันเองด้วยยาสามัญ              

หรือยาจำาเป็นที่ต้องติดเรือไว้เสมอ แต่หากประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยมากและยาที่มีอยู่ใน

เรือไม่สามารถรักษาได้ ไต้ก๋งก็จะส่งลูกจ้างท่ีเจ็บป่วยขึ้นฝั่งไปทำาการรักษาโดยฝากผู้ป่วยไปกับ

เรือประมงที่จะเดินทางกลับเข้าฝั่ง 

นอกจากนี ้จากแนวปฏิบติัด้านความปลอดภยัในการทำางานภาคประมงทะเล ไดแ้สดง

ให้เห็นถึงสภาพการทำางานของลูกจ้างภาคประมงทะเลว่ามีความยากลำาบากและมีความเสี่ยง

ภัยอันตรายสูงและมีอัตราของแรงงานเสียชีวิตและได้รับอุบัติเหตุจากการทำาประมงถึง 80 คน 

ต่อแรงงาน 100,000 คน หรือมีแรงงานประมงเสียชีวิต ถึง 24,000 คนต่อปีและกว่า 24 ล้าน

คนที่ได้รับอุบัติเหตุต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีอัตราท่ีสูงกว่าแรงงานในภาคการผลิตอ่ืนๆ                

หรือหากพิจารณาจากประเทศที่มีการทำาประมงเป็นหลัก อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 

ระหว่างปี 2543-2554 มีแรงงานเสียชีวิตจากการตกเรือจำานวน 182 คน (เฉพาะเรืออวนลาก) 

สาเหตุสำาคัญคือ แรงงานไม่ได้สวมเสื้อชูชีพ อาจกล่าวได้ว่า อุบัติเหตุและการเสียชีวิตจาก              

การทำางานในภาคประมงมีสาเหตุมาจากสภาพการทำางานในภาคประมงทะเลที่มีความเสี่ยง           

ต่ออันตราย เช่น ความเหนื่อยล้าจากการทำางานที่เกิดจากชั่วโมงการทำางานที่ยาวนาน                    

สภาพตัวเรือ สภาพภูมิอากาศที่ปรวนแปรและอันตรายจากสัตว์น้ำา เป็นต้น11

จากการศึกษาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศพบว่าประมาณ 1 ใน 5 หรือ                

ร้อยละ 20.6 ของแรงงานผู้ตอบแบบสอบถาม (จำานวน 596 คน) ได้รับอุบัติเหตุจากการทำางาน

11 ILO, The Work in Fishing Convention (No.188), (2007): Getting on board, Issues paper for discussion at the 
Global Dialogue Forum for the promotion of the Work in Fishing Convention, (15-17 May 2013), GDFWF/2013, 
Geneva: 2013, p.16 อ้างถึงใน กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการ สำานักความปลอดภัยแรงงาน, (2556), แนวปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยในการทำางานภาคประมงทะเล, (กรุงเทพฯ: เจี้ยฮั้ว), 7.
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บนเรือประมงถึงขั้นที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังพบว่า                 

ความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากการทำางานจะเพิ่มมากขึ้น หากแรงงานมีความเหนื่อยล้า หรือไม่ได้

รับการฝึกอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือประมงอย่างถูกต้องปลอดภัย และความรู้

ดา้นความปลอดภัยและสขุภาพอนามัยในการทำางาน อกีทัง้ยงัพบวา่ ปจัจบุนันายจา้งและลกูจา้ง            

ในภาคประมงทะเลส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความปลอดภัย               

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน พ.ศ. 255412

2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเล

2.2.1 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour             

Organization: ILO)

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) เป็น 

องค์กรที่มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนดหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานสากลระหว่างประเทศในเรื่อง

แรงงาน ปัจจุบัน ILO ได้ออกอนุสัญญา (Convention) No. 188 (2014) และข้อเสนอแนะ           

(Recommendation) No.199 วา่ด้วยการทำางานในภาคประมงทะเลและมาตรฐานแรงงานประมง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าแรงงานประมงมีสภาพการทำางานที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นมาตรฐาน

แรงงานสากลสำาหรับการทำางานในภาคประมงทะเล โดยมีการสร้างข้อกำาหนด หลักประกัน                

ขั้นต่ำาสำาหรับการทำางานและสภาพการจ้างงานในเรือประมงทะเล ที่พักอาศัยและอาหาร                 

การคุ้มครองความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำางาน การดูแลทางการแพทย์และประกัน

สังคมที่พอเพียง อนุสัญญาฉบับนี้บังคับใช้กับแรงงานที่ทำางานในเรือประมงทุกประเภท                 

ที่ทำาประมงเชิงพาณิชย์มีสาระสำาคัญโดยสรุป ดังนี้13

สภาพการทำางานของแรงงานประมง กำาหนดให้แรงงานมีเวลาพักผ่อนท่ีสม่ำาเสมอ 

และยาวนานเพียงพอ หากอยู่ในทะเลเกินกว่า 3 วัน จะต้องมีเวลาพักผ่อน 10 ชั่วโมงในช่วง

เวลา 24 ชั่วโมง และ 77 ชั่วโมงในช่วงเวลา 7 วัน ยกเว้นในบางกรณีที่มีความจำาเป็น แต่จะต้อง

มีการพักชดเชย แรงงานประมงต้องมีอายุขั้นต่ำา 16 ปี ขณะทำางานต้องได้รับสวัสดิการห้องพัก

ที่สะอาด ไม่แออัด ได้รับบริการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและน้ำาดื่มสะอาด

นอกจากนี้ อนุสัญญาฉบับที่ 188 ยังกำาหนดให้เรือทุกลำาจะต้องมีรายชื่อลูกเรือ             

ตอ้งสง่สำาเนารายช่ือหรอืแจง้ไปยงัเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกอ่นเรอืออกจากฝัง่และจะตอ้งทำาสัญญา

12 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำานักความปลอดภัยแรงงาน, (2556), แนวปฏิบัติด้านความ
ปลอดภัยในการทำางานภาคประมงทะเล, 9.
13 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, (2557), อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำางานใน                   
ภาคประมงทะเล, สืบค้นเม่ือ 28 ตุลาคม 2558, จาก http://www.labour.go.th/th/webimage/km/intra/
mess/734119112553-3.pdf
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จา้งเปน็ลายลกัษณ์อักษร อยา่งนอ้ยจะต้องประกอบดว้ย ประวตัส่ิวนบคุคล ตำาแหนง่ ชือ่นายจ้าง

หรือเจ้าของเรือ วันเริ่มงานและวันสิ้นสุด รวมท้ังสถานท่ีจัดทำาสัญญา หมายเลขทะเบียนเรือ

สภาพการทำางาน ค่าจ้างที่ไม่ต่ำากว่าค่าจ้างขั้นต่ำา เวลาพัก วันลาป่วย วันหยุดประจำาปี ประกัน

สังคม การส่งกลับตลอดจนการจ่ายค่าจ้าง

ส่วนการดูแลรักษาพยาบาลและประกันสังคมนั้น อนุสัญญาฉบับที่ 188 ได้กำาหนด

ใหเ้รอืทกุลำาจะตอ้งมีเวชภัณฑแ์ละอุปกรณท์างการแพทยก์รณจีำาเปน็และตอ้งมบีคุคลอยา่งนอ้ย 

1 คนทีม่คีวามรูแ้ละผา่นการอบรมเรือ่งการปฐมพยาบาลและการดแูลทางการแพทยใ์นรปูแบบ

อืน่ แรงงานประมงมสีทิธิไดร้บัการรกัษาทางการแพทยบ์นฝัง่และมสีทิธถิกูนำาตวัขึน้บนฝัง่ให้ทนั

เวลาเพื่อรับการรักษาพยาบาลกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัส หรือเจ็บป่วยร้ายแรงประการสำาคัญ         

ต้องมีหลักประกันสังคมและการคุ้มครองแรงงานในกรณีเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตอันเกิดจาก            

สภาพการจ้างงาน

อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นระยะเวลา 12 เดือนจากมีการให้สัตยาบัน             

จากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ โดย 8 ประเทศต้องเป็นประเทศที่มีแนวชายฝั่งทะเลการ            

ควบคุมและการบังคับใช้โดยใช้อำานาจศาลตามกระบวนการยุติธรรม14

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้ แต่ก็ได้ตรา

กฎหมายเพื่ออนุวัติตาม ได้แก่ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557                

ดังจะได้เสนอรายละเอียดต่อไป

2.2.2 กฎหมายของประเทศไทย

เนือ่งจากการใชแ้รงงานในงานประมงทะเลมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งจากการใชแ้รงงานโดย

ทั่วไป จากการศึกษาพบว่ามีเพียงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบกับ                

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. 2557) ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 6           

และ 22 เพื่อกำาหนดมาตรฐานขั้นต่ำาในการใช้แรงงานในกิจการประมงทะเลเป็นการเฉพาะ15 

1) กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 

มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีสาระสำาคัญโดยสรุป ดังนี้ 

สัญญาจ้างต้องทำาเป็นหนังสือ

“ค่าจ้าง” หมายความว่า ค่าจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและให้

หมายความรวมถึงเงินส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามมูลค่าสัตว์น้ำาที่จับได้

14 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, (2557), อนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำางานใน                  
ภาคประมงทะเล, สืบค้นเม่ือ 28 ตุลาคม 2558, จาก http://www.labour.go.th/th/webimage/km/intra/
mess/734119112553-3.pdf
15 เกษมสันต์ วิลาวรรณ, (2556), คำาอธิบายกฎหมายแรงงาน, พิมพ์คร้ังท่ี 20, (กรุงเทพฯ: วิญญูชน), 70.
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สภาพการทำางานของแรงงานบนเรือประมง กำาหนดให้แรงงานมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 

10 ชั่วโมงในระยะเวลาทำางาน 24 ชั่วโมงและไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงในระยะเวลาทำางาน 7 วัน 

ยกเวน้ในบางกรณทีีม่คีวามจำาเปน็ แตจ่ะต้องจดัใหม้กีารพกัชดเชยโดยเรว็ ตอ้งทำาหลกัฐานการ

พักไว้ให้พนักงานแรงงานตรวจสอบ แรงงานประมงต้องมีอายุขั้นต่ำา 18 ปี ทั้งนี้แรงงานต้องได้

รบับรกิารอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะและน้ำาด่ืมสะอาดเวชภณัฑแ์ละยาเพือ่ใชป้ฐมพยาบาลเบือ้งตน้

ที่เพียงพอและเหมาะสมกับระยะเวลาในการทำางานบนเรือ

ลูกจ้างมีวันหยุดประจำาปีไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตรา          

ค่าจ้างขั้นต่ำา กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างทำางานในวันหยุดดังกล่าวให้นายจ้างจ่ายค่าทำางานใน                

วันหยุดแก่ลูกจ้างเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของค่าจ้าง

ลกูจา้งมีสทิธิลาปว่ยได้เทา่ทีป่ว่ยจรงิและไดร้บัคา่จ้างเท่ากบัคา่จ้างในวนัทำางานตลอด

ระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันทำางาน

แม้ว่าในขณะที่กฎกระทรวงฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบัน

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ก็ตาม แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเลและแกไ้ขปญัหาการคา้มนษุยด์า้นแรงงานซึง่เปน็นโยบายสำาคญัและเรง่ดว่น

ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา จึงได้นำาเอาสาระเกือบทั้งหมดของอนุสัญญาฉบับที่ 

188 มาบัญญติัไว ้อาทเิชน่ สญัญาจา้งแรงงาน ตอ้งทำาเปน็หนงัสอื 2 ฉบบัตามแบบทีอ่ธบิดกีรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำาหนด นายจ้างและลูกจ้างเก็บไว้คนละฉบับ แรงงานประมง 

ทะเลได้รับค่าจ้างที่ไม่ต่ำากว่าค่าจ้างขั้นต่ำา อายุต้องไม่ต่ำากว่า 18 ปี เป็นต้น ดังนั้น จะเห็นได้ว่า 

การคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงทะเลในปัจจุบันสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง

ประเทศ

ส่วนสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างภาคประมงทะเล อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศฉบับที่ 188 กำาหนดให้มีหลักประกันสังคมและการคุ้มครองแรงงานในกรณีเจ็บป่วย  

หรือเสียชีวิตอันเกิดจากสภาพการจ้างงาน แต่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล

ฉบับนี้มิได้บัญญัติไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกจ้างภาคประมงทะเลยกเว้นไม่อยู่ภายใต้กฎหมาย

ประกนัสงัคมและกฎหมายเงินทดแทน สว่นลกูจา้งประมงตา่งดา้วทีไ่ดร้บัอนญุาตให้ทำางานโดย

ชอบดว้ยกฎหมาย ตามมตคิณะรฐัมนตรเีม่ือวนัที ่6 สงิหาคม 2556 เรือ่งการขึน้ทะเบยีนแรงงาน

ต่างด้าว 3 สัญชาติที่หลบหนีเข้าเมืองในกิจการประมงทะเล กำาหนดให้ซื้อประกันสุขภาพปีละ 

1,600 บาท ซ่ึงมีโอกาสใช้ได้สิทธิเฉพาะเจ็บป่วยตอนท่ีอยู่เฉพาะบนฝ่ังเท่าน้ัน ดังน้ัน จะเห็นได้ว่า 

ลูกจ้างประมงทะเลยังเข้าไม่ถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานท่ี

สำาคญัของลกูจ้าง ผูเ้ขยีนเหน็วา่ ในกรณีนีร้ฐัตอ้งเขา้มาดแูลโดยการบญัญตักิฎหมายให้คุม้ครอง

ลูกจ้างกรณีประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำางาน เพื่อให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับแรงงาน

ทั่วไปและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
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2) พระราชบัญญัติการทำางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551

เนื่องจากแรงงานประมงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวมีทั้งการลักลอบเข้าเมืองและ

เดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมาย คนต่างด้าวจะประกอบอาชีพโดยชอบด้วย

กฎหมายในประเทศไทยจะต้องประกอบด้วย 2 หลักเกณฑ์คือ

1. ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย 

2. ประกอบอาชีพที่ไม่สงวนไว้สำาหรับคนไทย

งานกรรมกรบนเรือประมง เป็นหนึ่งในงานซึ่งคนต่างด้าวไร้ฝีมือสามารถทำาได้ ตามที่

กำาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทำางานคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 

ทั้งนี้ โดยคำานึงถึงความมั่นคงของชาติ ไม่แย่งอาชีพคนไทยและความต้องการแรงงานต่างด้าว

ที่จำาเป็นต่อการพัฒนาประเทศ16

วิเคราะห์ปัญหาและอภิปรายผล

ผลการศึกษาจากการนำาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เอกสาร การวิจัยภาคสนาม               

มาทำาการสังเคราะห์และเรียบเรียงประเด็น สามารถอภิปรายผลได้ 2 ประเด็นดังนี้

1. สถานการณ์จ้างแรงงานในจังหวัดสงขลา

2. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลในจังหวัด

สงขลา

1. สถานการณ์จ้างแรงงานในจังหวัดสงขลา

1.1 กลุ่มตัวอย่างลูกจ้างให้ข้อมูลว่า ออกทะเลแต่ละเที่ยวประมาณ 5-15 วัน                    

หากเป็นประมงนอกน่านน้ำาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี สภาพการทำางานบนเรือหนักมาก ไม่มีอิสระ          

ต้องอยูใ่ตก้ารบงัคบับญัชาของไตก้ง๋ ทำางานกลางแดดกลางฝน ไมอ่าจกำาหนดพกัผอ่นทีแ่นน่อน

ได้ ขึ้นอยู่กับปลาที่จับได้ หรือระยะการเดินทางไปหาฝูงปลาตามที่ไต้ก๋งต้องการ ไม่มีห้องนอน

และห้องสุขาที่เป็นกิจจะลักษณะ มีความเครียดตลอดเวลา สอดคล้องกับ อนุสรณ์ อินบุตร17 

พบว่า สภาพการทำางานในช่วงออกทะเลไม่มีกฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับการทำางานท่ีแน่นอน                 

ไมไ่ดก้ำาหนดเวลาการทำางาน เวลาพกั วนัหยดุ มแีตธ่รรมเนยีมในการทำางานตามสภาพทีเ่กดิขึน้

ในลกัษณะทำางานไปพกัไป กลา่วคือเม่ือเจอฝงูปลาตามทีไ่ตก้ง๋ตอ้งการลกูเรอืจะรว่มกนัวางอวน

และทำางานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจับปลาและสัตว์น้ำาจนแล้วเสร็จ ในระหว่างนี้จะต้องทำางาน

ติดต่อกนัตลอดไม่มีเวลาพกั จะได้พกัในชว่งท่ีรอลงอวน กูอ้วน หรอืชว่งเวลาท่ีเรอืกำาลังลากอวน

16 กระทรวงแรงงาน, (2551), สาระสำาคญัของกฎหมายการทำางานของคนตา่งดา้ว พ.ศ.2551, สบืคน้เมือ่ 28 ตลุาคม 
2558, จาก http://research.mol.go.th/2013/rsdat/data/doc/JHWMni1/02JHWMni1.pdf.
17 อนุสรณ์ อินบุตร, “แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาแรงงานภาคประมงทะเล,” 
(วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 41. 
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หรือกำาลังลอยอวนอยู่ แล้วทำางานต่อเมื่อถึงเวลากู้อวน ปลดปลาและแยกชนิดปลา นำาปลา           

แช่เย็นเสร็จแล้วพักได้และเริ่มทำางานอีกครั้งเมื่อถึงเวลาลงอวนหรือลอยอวนใหม่ วันทำางาน 

เวลาทำางานและเวลาพักจึงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับช่วงเวลาท่ีพบฝูงปลาและปริมาณปลาและสัตว์

น้ำาที่จับได้ในแต่ละครั้งและยังพบอีกว่า เรือประมงไม่มีห้องน้ำาเพื่อทำาธุระส่วนตัว การถ่ายจะ

ต้องไปเกาะท้ายเรือ หากเรือกำาลังเคลื่อนที่ก็เสี่ยงต่อการพลัดตกเรือ บางลำาท่ีมีขนาดใหญ่ก็มี

ห้องนอนเล็กๆ สำาหรับลูกจ้าง แต่ก็ไม่เพียงพอต่อจำานวนลูกจ้างบนเรือและยังสอดคล้องกับ

องัคณา กมลเพช็ร และสรรฐาน ภู่คำา18 ทีไ่ดศ้กึษาปญัหาของการจา้งงานในอตุสาหกรรมประมง

ทะเลและพบว่า ในภาคประมงทะเล แรงงานข้ามชาติมักต้องออกทะเลเป็นเวลานานนับตั้งแต่ 

4 เดอืน จนถงึนานเปน็ป ีโดยตอ้งทำางานอยา่งหนกั มเีวลาพกัผอ่นวนัละไมก่ีช่ัว่โมง สภาพความ

เป็นอยู่ค่อนข้างลำาบาก รวมถึงเรื่องอาหารและยารักษาโรคท่ีมีเพียงเพ่ือให้อยู่รอดไปแต่ละวัน

เท่านั้น19

1.2 ปัญหาสำาคัญอีกประการหนึง่ในการเขา้สูแ่รงงานภาคประมงทะเลในจงัหวดัสงขลา

คือการทำาสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นไปอย่างรีบเร่งเพื่อให้ทันต่อการออกเรือแต่ละครั้งตามวัน

เวลาที่กำาหนดไว้ ไต้ก๋งและลูกจ้างจึงตกลงค่าจ้างกันด้วยวาจา ทำาให้แรงงานขาดหลักประกัน         

ในการที่จะได้รับเงินค่าจ้าง และเสี่ยงต่อการถูกโกงค่าแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงนอก

น่านน้ำาซึ่งสอดคล้องกับอนุสรณ์ อินบุตร20 ที่พบว่า ลูกจ้างที่ทำาสัญญาจ้างจะได้รับการตรวจ

สุขภาพก่อนลงเรือตามระเบียบการจ้าง ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ตกลงทำางานด้วยวาจา จะไม่ได้

รบัการตรวจสขุภาพกอ่นลงเรอื และประเทศไทยยงัขาดกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบให้นายจ้าง

ปฏบัิติต่อลกูจ้างตามกฎหมาย แม้จะมีกฎหมายทีก่ำาหนดใหม้กีารทำาสญัญาจา้งระหวา่งนายจา้ง

กับลูกจ้าง แต่ลูกจ้างภาคประมงส่วนใหญ่ไม่รู้หนังสือ และหากเป็นแรงงานต่างด้าวจะไม่เข้าใจ

ภาษาไทย รวมถึงไม่รู้ช่องทางในการขอความช่วยเหลือจากภาครัฐหรือการดำาเนินเอาผิดกับ

นายจ้าง และเรือบางลำาเมื่อกลับเข้าฝั่งได้ปล่อยลูกจ้างไว้ท่ีเกาะหรือฝากไว้กับเรือลำาอ่ืนเพราะ

ไม่มีสัญญาจ้างแรงงาน21 อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากลูกจ้างประมงในน่านน้ำาส่วนใหญ่ที่ได้จด

ทะเบียนอยา่งถกูตอ้งหรอืได้รบัการผอ่นผนัใหท้ำางานมสีญัญาจา้งตามทีก่ฎหมายกำาหนด ทีเ่ปน็

18 สรรธาน ภูค่ำา, (2552), “ปญัหาหลกัปฏบิตัแิรงงานตา่งดา้วในธรุกจิประมงทะเล,” (วทิยานพินธ ์นติศิาสตรมหาบณัฑติ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม).
19 อังคณา กมลเพ็ชร์, (2557), ปัญหาการค้ามนุษย์ข้ามชาติเพ่ือเป็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงทะเลของ
ประเทศไทย, สืบค้นเม่ือ 25 มกราคม 2558, จาก http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php? 
question_id =1136 
20 อนุสรณ์ อินบุตร, “แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาแรงงานภาคประมงทะเล,” 41.

21 สัมภาษณ์ ศุภกิจ รวดเร็ว, หัวหน้าศูนย์ประสานงานแรงงานประมงจังหวัดสงขลา, 25 ธันวาคม 2557 ศูนย์ประสาน
งานแรงงานประมงจังหวัดสงขลา.
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เช่นนี้ด้วยเหตุผลประการหนึ่งคือเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการบังคับ 

ใช้กฎระเบียบของสหภาพยุโรปในการป้องกันและขจัดการทำาประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ         

รายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated fishing : IUU Fishing) โดย

กำาหนดให้เรือประมงทุกลำาท่ีจะออกจากท่าจะต้องมีเอกสารแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีจำานวน 15 รายการ 

รวมทั้งสัญญาจ้างแรงงานของลูกจ้างให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ดังนั้น ลูกจ้างประมงใน          

น่านน้ำาส่วนใหญ่มีสัญญาจ้างแรงงานเป็นลายลักษณ์อักษร

2. มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างภาคประมงทะเลใน

จังหวัดสงขลา

2.1 กลุ่มตัวอย่างลูกจ้างให้ข้อมูลว่า ไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการตามกฎหมาย             

ดังเช่นลูกจ้างทั่วไป ทั้งที่สภาพการทำางานเส่ียงต่ออันตรายตลอดเวลา บนเรือไม่มีสวัสดิการ

ยกเว้นอาหาร น้ำาดื่มและยาสามัญประจำาบ้าน หากเสียชีวิตเนื่องจากการทำางานก็จะได้รับเงิน

ช่วยเหลือจากนายจ้างบ้างตามสมควร แม้ว่าภาครัฐจะมีการบังคับซื้อประกันสุขภาพแต่อยู่บน

เรอืกไ็มไ่ดใ้ช ้สอดคลอ้งกบัอนสุรณ์ อินบตุร22 วา่ แมม้กีฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมง

ทะเลเพื่อให้การคุ้มครองแรงงานภาคประมงทะเลโดยเฉพาะ แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถให้           

การคุ้มครองกับแรงงานประมงทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สอดคล้องกับสภาพการ

ทำางานจริง และยังสอดคล้องกับ สุดาศิริ วศวงศ์23 ว่าบทบัญญัติกฎหมายไม่เหมาะสมไม่ว่าจะ

เป็นเรือ่งการทำาสญัญาจา้งแรงงานการจา่ยคา่จา้งสวสัดกิารและความปลอดภยัในการทำางานจงึ

สมควรให้ความคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลไว้เป็นพิเศษและเหมาะสมต่อสภาพของ

การประกอบกิจการประมงทะเลอย่างแท้จริง

2.2 จากการสนทนากลุ่มนายจ้าง พบว่า แม้ว่าลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์จาก          

การบังคับซื้อบัตรประกันสุขภาพเพื่อใช้รักษาเมื่อเจ็บป่วยบนฝั่งแล้วก็ตาม แต่การให้บริการ            

โรงพยาบาลไมค่รอบคลมุทกุจงัหวดัและบางโรค ทำาใหไ้มส่ามารถรกัษาไดใ้นโรงพยาบาลของรฐั

ทั่วประเทศไทย ประการสำาคัญภาครัฐควรกำาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนมากกว่าปีละครั้ง ไม่ควร

กำาหนดกรอบเวลา และลกูจา้งประมงไม่เป็นผูป้ระกนัตนตามกฎหมายประกนัสังคมและกฎหมาย

เงินทดแทน จึงไม่ได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ดังเช่นลูกจ้างภาคธุรกิจทั่วไป24 สอดคล้อง

กับงานวิจัยที่พบว่า แรงงานประมงเป็นอาชีพท่ีขาดองค์ประกอบของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี             

22 เรื่องเดียวกัน, 85.
23 สุดาศิริ วศวงศ์, (2539), รายงานผลการวิจัยการคุ้มครองแรงงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการประกอบกิจการประมงทะเลซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบการที่จังหวัดระยอง, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 75.
24 รักษาการประกันสังคมจังหวัดสงขลา, (31 ตุลาคม 2557), สัมภาษณ์, สำานักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา.
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ด้านสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ ฐานะทางเศรษฐกิจของแรงงานไม่ดี ไม่สามารถดำาเนินกิจกรรม

เพื่อให้ได้มาซึ่งส่ิงที่ตนประสงค์ ขาดมาตรฐานการครองชีพด้านรายได้ สุขภาพ ท่ีอยู่อาศัย            

และการเข้าถึงสิทธิการใช้บริการสังคมสงเคราะห์ปัจจัยของมาตรฐานการดำารงชีวิต เช่น                       

การประกันสังคม การประกันการว่างงาน เงินกองทุนช่วยเหลือเมื่อชราภาพ25

2.3 ปัญหาด้านกฎหมายอีกประการหนึ่ง คือเรื่องค่าจ้าง แม้กฎกระทรวงคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล กำาหนดให้จ่ายตามค่าแรงขั้นต่ำาเช่นเดียวกับแรงงานทั่วไปเพื่อ

คุ้มครองลูกจ้างประมง แต่ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มนายจ้างเห็นว่าค่าจ้างวันละ 300 หรือ 

9,000 บาทต่อเดอืนแบบแรงงานบนฝัง่ทัว่ไป ไมส่ามารถใชห้ลกัการนีก้บัแรงงานประมงทะเลได ้

ลกูจ้างทัว่ไปเปน็ผูร้บัผดิชอบจา่ยค่าทีพ่กัและอาหารดว้ยตนเอง แตแ่รงงานประมงทะเลนายจา้ง

จ่ายและจัดหาให้ หากเจ็บป่วยในหน้าที่พาไปรักษา บางรายมีส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ำาตาม

ตำาแหนง่หนา้ทีด่ว้ย ดงันัน้ไมค่วรบงัคบัการจา่ยคา่จา้งตามกฎหมาย ให้นายจา้งกบัลกูจา้งตกลง

กันเองตามตำาแหน่งหน้าที่การงานของแต่ละคน และในขณะท่ีกฎหมายรองรับค่าจ้างแรงงาน     

ใหก้ับลูกจา้ง แต่กฎหมายไม่ได้คำานงึถงึผูป้ระกอบการแต่ละเดอืนว่านายจ้างมีกำาไรหรือขาดทุน

สอดคล้องกับความเห็นของนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลาว่า26 ไม่สามารถจ่ายค่าจ้าง               

ตามกฎหมายวันละ 300 บาทได้ ค่าจ้างจะใช้วิธีการแบ่งเปอร์เซ็นต์จากการขายปลาที่จับได้              

หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วระหว่างเจ้าของเรือกับไต้ก๋ง 70 : 30 และไต้ก๋งจะไปจัดการแบ่งกับ            

ลูกเรือประมงอีกทอดหนึ่ง ส่วนค่าใช้จ่ายของเรือประมงร้อยละ 70 เป็นค่าน้ำามัน นอกนั้น                   

มีค่าอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร อวน เป็นต้น นอกจากนี้ การจับสัตว์น้ำาก็มีความไม่แน่นอน                

บางครั้งจับได้มาก บางครั้งจับไม่ได้ การกำาหนดให้จ่ายค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน จึงไม่สามารถ            

แก้ปัญหาเรื่องค่าจ้างได้อย่างแท้จริง ในส่วนของข้อมูลจากลูกจ้างนั้น เห็นว่าค่าจ้างขั้นต่ำาไม่

เหมาะสมกับสภาพการทำางาน เนื่องจากเป็นงานหนักและไม่สามารถกำาหนดชั่วโมงท่ีทำาได้         

ไม่มีค่าล่วงเวลา หยุดพักฤดูมรสุมก็ไม่ได้ค่าจ้าง ค่าส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ำาก็ลงบัญชีไว้ 

สุดท้ายก็อาจจะไม่ได้รับค่าส่วนแบ่งดังกล่าว27

2.4 จากผลการศึกษาพบว่า ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองลูกจ้างเรื่อง

ความปลอดภัยในการทำางานสภาพการทำางานมีความยากลำาบากและมีความเสี่ยงภัยอันตราย

สูง และมีอัตราของแรงงานเสียชีวิตและได้รับอุบัติเหตุจากการทำาประมงถึง 80 คนต่อแรงงาน 

100,000 คน หรือมีแรงงานประมงเสียชีวิตถึง 24,000 คนต่อปี และกว่า 24 ล้านคนที่ได้รับ

25 อนุสรณ์ อินบุตร, “แนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กรณีศึกษาแรงงานภาคประมงทะเล,” 5.
25 ประพร เอกอุรุ, (6 ตุลาคม 2557), สัมภาษณ์, นายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลา.
27 สุรเดช สุวรรณชาตรี, นิติกรสำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา, (22 ตุลาคม 2557), สัมภาษณ์, 
สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา.
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อุบัติเหตุต่อปี ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีอัตราที่สูงกว่าแรงงานในภาคการผลิตอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่า 

สาเหตุมาจากสภาพการทำางานในภาคประมงทะเลทีม่คีวามเสีย่งตอ่อนัตราย เชน่ ความเหนือ่ย

ล้าจากการทำางานของชั่วโมงที่ยาวนาน28 และยังสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าแรงงานประมง

ทะเลในประเทศไทยยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายในเรื่องของสวัสดิการและความ

ปลอดภัยในการทำางาน29 เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ พบว่าประเทศ

ฟลิปิปนิสก์ฎหมายกำาหนดใหเ้รอืประมงทกุลำาจะตอ้งจัดให้มเีครือ่งมอืทางการแพทยแ์ละอปุกรณ์

ช่วยชีวิต โดยเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 20 ตันกรอสขึ้นไป จะต้องมีลูกเรืออย่างน้อย 1 คนที่มี

คุณสมบัติในการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น ส่วนประเทศญี่ปุ่น กำาหนดว่า บนเรือประมง

ต้องมีระบบตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัย

2.5 สภาพปัญหาของการใช้แรงงานภาคประมงทะเลในจังหวัดสงขลา สรุปได้

ดังนี้

สภาพการทำางาน เป็นงานท่ี (1) ตรากตรำา ต้องอยู่ในทะเลท่ีอ้างว้าง ท่ามกลางสายฝน 

และแสงแดด การทำางานต้องปรับตัวตั้งแต่การทรงตัว การยืน การเดินตลอดจนการทำางานบน

เรือที่โคลงเคลงตลอดเวลา ไม่อาจกำาหนดเวลาทำางาน เวลาพัก หรือวันหยุดที่แน่นอนได้           

ขึ้นอยู่กับปริมาณสัตว์น้ำาที่จับได้หรือระยะทางในการหาฝูงปลาแต่ละครั้ง ออกเรือแต่ละเที่ยว

ประมาณ 5-17 วัน หากเป็นประมงนอกน่านน้ำาตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี

รายได้ ไม่เหมาะสมกับสภาพการทำางาน (2) ท่ีผ่านมาภาครัฐได้รับการร้องเรียน          

จากลูกจ้างอย่างต่อเนื่องว่ามีการเอารัดเอาเปรียบเรื่องค่าจ้าง ท้ังไม่ได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับ

เงินค่าส่วนแบ่งจากการขายสัตว์น้ำา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประมงนอกน่านน้ำา ซึ่งยากแก่การ           

ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ความปลอดภัย (3) ในการทำางานและสวัสดิการบนเรือ มีความเสี่ยงต่อการประสบ

อุบัติเหตุต่างๆ ได้ตลอดเวลา เช่น อุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือทำาการประมง เครื่องจักร                 

หรือลื่นล้มพลัดตกลงไปในทะเล ลูกจ้างไม่มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เท่าเทียมกับลูกจ้าง

ทั่วไป

2.6 การบังคับใช้กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างแรงงานภาคประมง

ทะเลในจังหวัดสงขลา สรุปได้ดังนี้

บทบัญญัติกฎหมายไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง อาทิเช่น

28 กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน สำานกัความปลอดภยัแรงงาน, “แนวปฏบิตัดิา้นความปลอดภยั
ในการทำางานภาคประมงทะเล,” 7
29 ธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล, “การคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล: ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงาน ระหว่าง
ประเทศและกฎหมายต่างประเทศ,” 25.
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1) การจ่ายค่าจ้าง

2) สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ การประกันการว่างงานและกองทุน

ชราภาพ

3) สวัสดิการขั้นพื้นฐานในการทำางานและความปลอดภัยในการทำางาน

4) กลไกภาครัฐไม่สามารถตรวจสอบและดูแลได้อย่างทั่วถึง

3. บทสรุป

จากการศึกษา ทำาให้ได้ข้อสรุปในการวิจัย ดังนี้

1) ลูกจ้างประมงทะเลได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน 

งานประมงทะเล พ.ศ. 2557 แต่ก็ไม่ครอบคลุม เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง 

ประการสำาคัญ ไม่อาจเทียบเคียงได้กับลูกจ้างทั่วไป

2) ลูกจ้างภาคประมงทะเลไม่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการทำางาน   

และความปลอดภัยในการทำางาน ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านประกันสุขภาพ สงเคราะห์บุตร  

การประกันการว่างงานและบำาเหน็จบำานาญชราภาพตามกฎหมายประกันสังคม และไม่ได้รับ

การคุ้มครองกรณีประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการทำางานตามกฎหมายเงินทดแทน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดำาเนินนโยบายของทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการมีความเหมาะสมในการ

แกไ้ขปัญหาและใหค้วามคุ้มครองสทิธิลกูจา้งในกิจการประมงทะเลตามกฎหมายอยา่งเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะดังนี้

1) พฒันากฎหมายเปน็พระราชบญัญตัเิฉพาะ นำาขอ้ดขีองมาตรฐานแรงงานระหวา่ง

ประเทศและกฎหมายต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม เพื่อสร้างกลไกและมาตรการ          

ในการควบคุมการจ้าง สภาพการทำางานให้ลูกจ้างมีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

การดำาเนินชีวิตบนเรือ กำาหนดการคุ้มครองสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของลูกจ้าง

ลักษณะเดียวกับการประกันสังคม และประโยชน์ทดแทนในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตอันเกิด

จากสภาพการจ้างงานให้เทียบเคียงกับแรงงานในกิจการประเภทอื่น ตลอดจนกำาหนดอัตรา            

คา่จา้งทีท่ัง้สองฝ่ายยอมรบัได้ เพือ่ใหล้กูจา้งในกจิการประมงทะเลมสีภาพการทำางานท่ีปลอดภยั 

ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2) ควรวิจัยเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ประมง ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลมีแรงงานในการผลิตหรือบริการ

ทีเ่พยีงพอและคงสภาพในระยะยาว อันสง่ผลต่อผลผลติโดยรวมและระบบเศรษฐกจิของประเทศ

อย่างยั่งยืน 
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