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การศึก ษาเรื่อ ง ไอ แอล โอ กับมาตรฐานเรือ ประมง ในกรณีศึกษา: การศึก ษาปรับ ปรุงเรือ ประมงเพื่อ เป็นเรือ
ต้นแบบตามมาตรฐาน ไอ แอล โอ ซึ่งเป็นปัญหาและความท้าทายของการประมงทะเลไทย และนับ เป็นแนวทางหนึ่งของ
การพยายามสร้างเรือประมงรุ่นใหม่ให้มุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และปฏิบัติงานบนเรือประมงที่เน้นความเป็นอยู่ของ
ชาวประมงให้มีคุณภาพชีวิต โดยกรมประมงได้ร่วมมือกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC)
ในการใช้เรือปลาลัง ขนาด 17.50 เมตร คนประจาเรือ 8 คน เป็นเรือประเภทเรืออวนลาก มาเป็นเรือต้นแบบในการปรับปรุง
เรือ โดยดาเนินการรื้อตัวเก๋งเรือแบบไม้เก่าออก และปรับปรุงออกแบบสร้างเก๋งเรือใหม่ให้มีพื้นที่ ชั้นเก๋ง จานวนห้อง และ
สัดส่วนของห้องต่าง ๆ ภายในเก๋งเรือให้เหมาะสมพบว่าได้ดัดแปลงให้เป็นเรือประเภท เก๋งสองชั้น โดยขยายความยาวเก๋งเรือ
ส่วนหัวเรือ เป็น 8.0 เมตร เพิ่มความสูงเก๋งเรือประมาณ 3.5 เมตร ชั้นบนสูง 1.75 เมตร ชั้นล่าง สูง 1.75 เมตร ซึ่งเก๋งชั้นบน
ประกอบด้วยห้องนอนคนประจาเรือ 1 ห้อง ขนาด 6 เตียงนอน ภายในมีช่องแสงสว่าง ชั้นเก็บสัมภาระส่วนตัว ส่วนเก๋งชั้น
ล่าง ประกอบด้วย ห้องสะพานเดินเรือ 1 ห้อง ประกอบด้วย เครื่องถือท้าย โต๊ะทางานและโต๊ะแผนที่ มีการปรับมุมกระจก
หน้าเก๋งเรือให้มองทัศนวิสัยในการเดินเรืออย่างปลอดภัยในสภาพอากาศที่มีคลื่นลมจัด และห้องนอน 1 ห้อง จานวน 4 เตียง
นอน สาหรับไต๋เรือ ช่างเครื่องและนายท้ายเรือ ส่วนห้องพักผ่อน (Mess room) จานวน 1 ห้อง ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้และ
สิ่งอานวยความสะดวก เช่น ทีวี น้าดื่มสะอาด เป็นต้น ห้องครัว จานวน 1 ห้อง ห้องน้า จานวน 2 ห้อง (หญิงและชาย) ห้อง
ซักล้าง จานวน 1 ห้อง ส่วนการติดตั้งเครื่องม้วนอวน (Net drum) ขนาด 1.2 เมตร จานวน 1 เครื่อง บริเวณท้ายเรือให้เป็น
เครื่องช่วยทุ่นแรงในการทางาน เรือประมงประเภทอวนลากจึงนับเป็นโอกาสและสิ่งท้าทายของเรือประมงพาณิชย์ จานวน
กว่า 300 ลา ที่ใช้เรือต้นแบบนี้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและดัดแปลงชั้นเก๋งเรือ และจานวนห้องต่าง ๆ ภายในเรือ และ
การทาประมงให้สอดคล้องตามมาตรฐานข้อกาหนดของ ไอ แอล โอ ต่อไป
คาสาคัญ : เรือประมง มาตรฐาน ไอ แอล โอ เก๋งเรือ เครื่องม้วนอวน
*กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
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The study on the modification of Thais fishing vessels to be prototypes in compliance with
the ILO standards were one of the ways of trying to build a new fishing boat to international
standards. The quality of life of the boatmen was emphasized. The Department of Fisheries has
cooperated with the private company and South east Asian fisheries development center (SEAFDEC)
to be used the lengths 17.5 meter of “PLALUNG” trawler boat of a prototype boat to be modified. It
was founded that all old wooden cabin should be dismantled. It was designed to build a new
wooden cabin and extended the length of cabin to 2 meters. The height of the cabin was about 2.5
meters to be increased a number of rooms and layout of the rooms. As It was provided a one of the
large mess rooms, 4 bed in bridge room, 6 bed in 1 fishermen room, 1 kitchen room, 2 bathrooms for
men and women, 1 laundry room with each of a height of 1.7 - 1.9 meters, It was mess room with
facilities such as TV, clean drinking water and bed room have light box, private luggage storage.
Compliance with the ILO specifications and improvements to the bridge room by adjust the glass
angle to ensure a safe visibility of the sea of navigation. Nevertheless, It was the opportunity and
challenge of 300 fishing boats that can improve the rooms in the cabin. The installation of trawl net
drum was diameter 1.20 meter where stern of the boat was a powerful tool to work. This was an
opportunity to reduce the number of fishermen on trawlers.
Key words: Fishing boats, ILO standard, Cabin room, Net drum
*Marine Fisheries Research and Development Office, Department of Fisheries
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ผลจากการที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้กาหนดมาตรฐาน
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการทางานในภาคประมง : ILO Convention No.188 and Recommendation
No.199 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาให้มั่นใจว่าแรงงานประมงมีส ภาพการทางานที่มีคุณค่า ทั้งนี้โดยที่องค์การยึดมั่นใน
หลักการที่ว่าสันติสุขแห่งโลกจะเกิดขึ้นได้ และมีความต่อเนื่องมั่นคงก็ด้วยการที่มีความยุติธรรมในสังคม คือ ความเคารพใน
สิทธิมนุษยชน มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีมีสภาพการทางานซึ่งเกื้อกูลความผาสุกของผู้ใช้แรงงาน การมีโอกาสทางานและ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงได้มีการสร้างข้อกาหนด/หลักประกันขั้นต่าส าหรับการทางานและสภาพการจ้างงานใน
เรือประมง ที่อยู่อาศัยและอาหาร ความปลอดภัยจากการทางาน การดูแลรักษา และประกันสังคมที่พอเพียง อีกทั้งยัง
ต้ อ งการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ใ ช้ แ รงงานทั่ ว โลกให้ ไ ด้ รั บ ความยุ ติ ธ รรมจากสั ง คม เพื่ อ ให้ มี ชี วิ ต และสภาพการท างานที่ ดี ขึ้ น
ซึ่งข้อกาหนดดังกล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการประมงของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยด้วย (ประชาชาติ
ธุรกิจ, 2560) โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคการประมงทะเลของประเทศไทย เนื่องจากการประมงทะเลของไทยเป็นการทาประมง
แบบใช้แรงงานคนเป็นหลัก จานวนคนบนเรือจึงค่อนข้างมาก และเรือประมงทะเลของไทยส่วนมากเป็นเรือประมงที่มีขนาด
ไม่ใหญ่นัก พื้นที่บนเรือประมงจึงค่อนข้างจากัด และจาเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนเรือประมงให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พื้นที่บางส่วน อย่างเช่น พื้นที่ดาดฟ้าหัวเรือ เป็นทั้งพื้นที่สาหรับทาการประมง (วางอวน กู้อวนและ
นาสัตว์น้าขึ้นเรือ) เป็นพื้นที่สาหรับการพักผ่อนและรับประทานอาหารของคนเรือ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สาหรับการซ่อมแซม
เครื่องมือประมงอีกด้วย ดังนั้นการใช้ชีวิตและการกินอยู่หลับนอนบนเรือประมงจึงอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้นาเสนอผลการสารวจสภาพการทางานในภาคประมงทะเลของไทย
ซึ่งเป็นผลงานวิชาการที่ ILO ร่วมกับศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (Asian Research Center on Migration) สถาบัน
เอเชี ยศึ กษา และจุฬ าลงกรณ์ มหาวิ ท ยาลัย โดยดาเนิ น การส ารวจแรงงานประมงทะเล 596 คน ในพื้น ที่ 4 จั งหวั ด
คือ ระนอง ระยอง สมุทรสาคร และสงขลา ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงกันยายน 2555 ปรากฏว่า แรงงานประมงส่วนใหญ่
ทางานโดยสมัครใจ มีร้อยละ 5.40 หรือ 32 คน ถูกหลอกลวง หรือถูกบังคับ โดยกลุ่มนี้เป็นพวกทาการประมงระยะไกล
ทั้งนี้แรงงานถูกหลอกจาก 3 ช่องทาง คือ นายหน้าประเทศต้นทาง นายหน้าในประเทศไทย และจากสมาชิกในครอบครัว
หรือญาติในกลุ่มไม่สมัครใจ มีการข่มขู่จากนายจ้างทั้งเรื่องเงินค่าจ้าง และการทาร้ายร่างกายทาให้ไม่สามารถออกจากงาน
ได้ โดยการบีบบังคับมีความรุนแรงขึ้นหากเป็นแรงงานที่ออกทะเลมากกว่า 1 เดือน นอกจากนี้พบว่ามีแรงงานเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปี จ านวน 7 คน ซึ่งขัดกับกฎหมายในประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศ รายงานสรุปว่า แรงงานภาค
ประมงต้องเผชิญปัญหาหลายประการโดยมีสาเหตุพื้นฐานที่สาคัญมาจากขาดการทาสัญญาจ้างงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ร้อ ยละ 94 ของกลุ่ มตั ว อย่ า งไม่ไ ด้ ทาสั ญญาเป็ นลายลั ก ษณ์ อัก ษร ดั งนั้ น จึง ไม่ มี การตกลงในเรื่ องชั่ วโมงการท างาน
ระยะเวลาการจ่ายค่าจ้าง วิธีการคิดคานวณค่าจ้าง (ซึ่งโดยมากมักขึ้นอยู่กับปริมาณปลาหรือสัตว์น้าที่จับได้ ) ระยะเวลา
ในการจ่ายค่าจ้าง และกรณีการหักค่าจ้าง เป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน นอกจากนี้สาเหตุด้านอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลทาให้
แรงงานตกอยู่ในสภาพการทางานที่ไม่ ดี อันได้แ ก่ สถานภาพการเข้ าเมืองที่ ผิดกฎหมายของแรงงานประมงข้ามชาติ
การขาดการตรวจสอบสภาพการจ้างงานโดยพนักงานตรวจแรงงาน หรือโดยเจ้าหน้าที่รัฐด้านอื่น ๆ และการขาดตัวแทน
เจรจาต่อรองของกลุ่มแรงงาน (กฤษฎาพร, 2556)
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อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ของ ILO เริ่มมีผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิกทั้งที่ให้สัตยาบันและยัง
ไม่ ใ ห้ สั ต ยาบั น เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม 2556 ที่ ผ่ า นมา ได้ ส่ ง ผลให้ ห ลายหน่ ว ยงานของไทยทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
เร่งกระบวนการปรับปรุงข้อกฎหมายภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว เนื่องจากเรือประมงที่ชักธงชาติ
ไทย (Flag state) อาจถูกกักหรือไม่ได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติภารกิจ หากประเทศเจ้าของท่าเรือ (Port state) ตรวจพบว่า
มีสภาพการทางานบนเรือที่ผิดจากอนุสัญญาดังกล่าว
ประเทศไทยได้ มี ค วามพยายามด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานประมงทะเล อาทิ การแก้ ไ ข
กฎกระทรวงแรงงานฯ ว่าด้วยการทางานในภาคประมงทะเล การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแรงงานประมงทะเล การปรับปรุง
มาตรการคุ้ม ครองที่เ ข้มแข็งในการจัดหางาน และการจ้า งงาน เป็นต้น อย่า งไรก็ดี ระดับของปัญหาที่แท้จริงยังต้องการ
การหาหลักฐานเชิงประจักษ์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การดาเนินการแก้ปัญหาของทุกฝ่ายให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนั้นจึงเป็นความหวัง
ว่าความร่วมมื อของหน่วยงานรัฐที่กากับดูแล องค์กรเจ้าของเรือ และองค์ก รตัวแทนคนประจาเรือ จะช่วยกันดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงสภาพการทางานบนเรือประมงทะเลที่ครอบคลุมหลายด้านภายใต้อนุสัญญาฯ ซึ่งจะช่วยให้
สามารถกู้ภาพลักษณ์เชิงลบของธุรกิจประมงทะเลของไทยได้ในระดับหนึ่ง
เรือประมงทะเลของไทยโดยทั่วไปเป็นเรือที่มีโครงสร้างประกอบด้วยไม้เกือบทั้งหมด และมี ก ารทาประมงตั้งแต่
บริเวณชายฝั่ง จนถึงเขตทะเลลึกๆ ทั้งบริเวณอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน เรือประมงไทยมีทั้งเรือขนาดเล็กที่ทาการประมง
วันเดียวแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือออกทาประมงตอนเย็น ๆ และกลับเข้าฝั่งในตอนเช้า และเรือที่ทาการประมงเชิงพาณิชย์
โดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ที่ออกทาการประมงมากกว่าหนึ่งวันต่อเที่ยวเรือ นอกจากนี้ยังมี
เรือประมงบางส่วนที่ออกไปทาการประมงในทะเลหลวงหรือน่านน้าของประเทศอื่น ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกัน สาหรับ
ระยะเวลาในการทาประมงแต่ละเที่ยวเรือนั้นมีตั้งแต่ 1 - 30 วัน สาหรับเรือประมงที่ทาการประมงในเขตน่านน้าไทย หรือใน
เขตน่านน้าของประเทศอื่น ๆ และอาจใช้ระยะเวลานานมากถึง 45 - 60 วันต่อเที่ยวเรือ สาหรับเรือประมงที่ทาการประมง
ในเขตน่านน้าสากล จานวนคนงานประมงและระยะเวลาในการทาประมงแต่ละเที่ยวเรือจะผันแปรตามระยะทาง หรือแหล่ง
ทาการประมงของแต่ละชนิดเครื่องมือและวิธีการทาประมง ดังนั้นการใช้ชีวิตในเรือของแรงงานประมงก็แตกต่างกัน ซึ่งจะ
ขึ้นกับขนาดของเรือประมงและระยะเวลาในการทาประมงแต่ละเที่ยวเรือ และเรือประมงไทยส่วนมากเก็บรักษาสัตว์น้าในเรือ
ด้วยวิธีการดองด้วยน้าแข็ง ซึ่งจาเป็นต้องใช้แรงงานคนเช่นเดียวกัน เรือประมงที่มีการใช้แรงงานประมงในเรือมากที่สุด
คือ เรือประมงประเภทอวนล้อมจับ รองลงมา คือ เรือประเภทอวนลาก และอวนลอย ตามลาดับ เนื่องจากเรือประมงไทย
มักไม่มีเครื่องมือช่วยในการทาประมงและการคัดเลือกสัตว์น้าบนเรือ ยังคงต้องอาศัยแรงงานคนในการทาประมงเป็นหลักและ
จาเป็นต้องใช้คนจานวนค่อนข้างมาก ดังนั้นการใช้ชีวิตของแรงงานประมงทะเลในเรือประมงของไทยที่มีพื้นที่ค่อนข้างจากัด
จึงอาจแตกต่างไปจากมาตรฐานสากลที่กาหนดไว้ได้
กรมประมง ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่เ กี่ยวกับการประมงได้คานึงถึงปัญหาและผลกระทบของมาตรการนี้
ที่อาจจะเกิ ดขึ้น ต่อภาคการประมงทะเลในอนาคตของประเทศไทย จึง ได้ร่ วมมือ กับศู นย์พัฒ นาการประมงแห่งเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center : SEAFDEC) เพื่อจัดสร้างเรือประมงทะเลต้นแบบ
ตามมาตรฐานสากลตามหลักการของ ILO โดยใช้เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ ชื่อ “ปลาลัง” ของ SEAFDEC และดาเนินการ
ทดลองปฏิบัติงานจริงในทะเล พร้อมกับเชิญชาวประมงและผู้ประกอบการประมงเข้าร่วมสังเกตการณ์ เพื่อให้มีความรู้ และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนเรือของแรงงานประมงทะเลตามข้อกาหนดของ ILO ซึ่งเป็นองค์กรหลักที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่อง
นี้ และองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเช่น องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization :
IMO) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) และอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982) เป็นต้น
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาข้อกาหนดของมาตรการ C188 และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ R199 ของ ILO
2. ศึกษาคุณลักษณะของเรือ วิธีทาการประมง และการใช้ชีวิตบนเรือของคนเรือประมงไทย
3. ศึกษาและจัด สร้างเรื อประมงต้นแบบที่ ส อดคล้อ งกับหลัก มาตรฐาน ILO พร้อ มทั้ง สาธิ ตการปฏิ บัติง านให้ช าวประมงและ
ผู้ประกอบการได้เรียนรู้
1. ระยะเวลาศึกษา
ระยะเวลาดาเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2559 - มีนาคม 2561
2. วิธีการศึกษา
2.1 ศึกษากฎระเบียบ และข้อกาหนดขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)
ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงและการปฏิบัติงานของแรงงานประมงทะเล ข้อบังคับและกฎระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างแรงงานประมง
ทะเลของกระทรวงแรงงานจากเอกสารตีพิมพ์เผยแพร่และเว็บไซต์ต่าง ๆ
2.2 ศึกษาคุณลักษณะของเรือประมงทะเล เครื่องมือและวิธีการทาการประมงทะเลของไทย รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการใช้
ชีวิต การเป็นอยู่และการปฏิบัติงานของแรงงานบนเรือประมงทะเล จากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์และ
เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล ซึ่งในการศึกษานี้จะกล่าวเน้นเฉพาะเรือประมงเพียง 2 ประเภท คือ เรือประมงประเภทอวนล้อมจับ
และประเภทอวนลาก
2.3 ปรับปรุงเรือประมงเพื่อเป็นเรือประมงต้นแบบ และสาธิตการปฏิบัติงานแก่ชาวประมง และผู้ประกอบประมงได้เข้าใจ
และรับทราบ เรือประมงที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นเรือประมงของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อปลาลัง
ซึ่งเป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ คุณลักษณะของเรือทั่วไปเป็นเรือไม้ มีขนาดความยาว 17.50 เมตร กว้าง 4.80 เมตร และระวางขับน้า
35.46 ตันกรอส (Net tonnage เท่ากับ 24.11 ตัน) ความลึก 1.80 เมตร เครื่องจักรใหญ่ 201 PS และ 35 HP คนประจาเรือ 8 คน
เป็นเรือวิจัยประเภทอวนลากกุ้ง เรือลานี้จดทะเบียนเรือไทยกับกรมเจ้าท่าประเภทเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขต ประเภทการใช้เรือเป็น
เรือสารวจประมง
2.4 ปรับปรุงเรือให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกาหนดต่าง ๆ และเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับเรือประมงขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยการประสานงานกับอู่ต่อเรือ ขั้นตอนดาเนินการปรับปรุงและดัดแปลงเรือประมง รายละเอียดโดยสรุปมีดังนี้
2.4.1. นาเรือมาขึ้นคาน ณ อู่ต่อเรือของบริษัท พี เอส พี จากัด จังหวัดสมุทรปราการ ดาเนินการวางแผนการรื้อ
และปรับเปลี่ยนขยายเก๋งเรือ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
2.4.2 ดาเนินการปรับปรุงเก๋งเรือใหม่ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการจัดสัดส่วนของห้องต่าง ๆ ภายในเก๋งเรือให้เหมาะสม
กับสภาพการใช้งาน อีกทั้งให้มีความสูงที่เหมาะสมเพื่อให้คนประจาเรือสามารถเดินเข้า-ออกได้อย่างสะดวกและคล่องตัว
2.4.3 ติดตั้งอุปกรณ์ และเครื่องมือช่วยในการทาการประมงบางชนิดที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อลด
การใช้แรงงานคนงานประมงลงบางส่วน

3. การวิเคราะห์ผลการศึกษา
3.1 นาข้อมูล ต่าง ๆ ที่ศึกษาและรวบรวมได้ทั้งหมด มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาข้อสรุป และนามา
บรรยายเป็นบทพรรณนา
3.2 ประมวลผลและวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบมาตรฐาน ข้อกาหมดและข้อคิดเห็นของ ILO กับคุณลักษณะของ
เรือและการใช้ชีวิตบนเรือของประมงไทย และในการศึกษาส่วนนี้จะเน้นเฉพาะเรือประมงอวนลาก
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1. ข้ อ ก าหนดของมาตรการ C188 และข้ อ คิ ด เห็ น /
ข้อเสนอแนะ R199 ของ ILO
องค์การแรงงานสากล (International Labour
Organization : ILO) ได้ยอมรับการประชุมครั้งที่ 96 ณ
เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน
2007 (Work in fishing convention, 2007 : No. 188) ซึ่ง
ประเทศไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้สัตยาบัน ภายใต้
การได้ อ อกข้ อ ก าหนดส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านบนเรื อ ประมง
ไต๋เรือ และลูกเรือ โดยในข้อบังคับที่ 188 ภาคผนวกที่ 3 ว่า
ด้วยสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมง
ได้กาหนดตามขนาดความยาวเรือ ได้แก่ เรือขนาดความยาว
45 เมตรขึ้นไป เรือขนาดความยาว 24 - 45 เมตร และเรือ
ขนาดความยาว 15 - 24 เมตร โดยมี ร ายละเอี ย ดสรุ ป
โดยสังเขป ดังนี้
1. ส าหรั บ เรื อ ขนาดความยาว 24 เมตร หรื อ
มากกว่ า ห้ อ งต่ า ง ๆ ภายในเรื อ ต้ อ งสู ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 200
เซนติเมตร แต่รัฐอาจกาหนดความสูงเพียง 190 เซนติเมตร
ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
2. ห้องพักอาศัยของลูกเรือภายในเรือ โดยทั่วไป
จะต้องไม่มีช่องเปิด ทะลุสู่ห้องเก็บปลาและห้องเครื่องจักร
เว้น แต่เป็น ช่องทางออกฉุกเฉิน แต่สามารถเปิด สู่ห้องครัว
ห้ อ งกระซั บ ห้ อ งเก็ บ อุ ป กรณ์ แ ห้ ง และห้ อ งพั ก ผ่ อ นได้
สาหรับเรือที่มีขนาดความยาว 24 เมตร ขึ้นไป จะต้องแยก
ห้อ งนอนไม่ ใ ห้ อยู่ ติด กับ ห้อ งกัน กระแทกหัว เรื อ และต้ อ ง
ป้องกันน้าและแก๊สเข้า (water - gas tight) ได้ดี ห้องพัก
อาศัยจะต้องมีฉนวนกั้น ความร้อนและมีอนามัยสิ่งแวดล้อม
ภายในที่ดี พร้อมท่อทางระบายน้าได้ ต้องกาจัดแมลง ยุง หนู
และมีช่องทางหนีไฟอย่างเพียงพอ นอกจากนี้จะต้องป้องกัน
เสี ย งดั ง และความสั่ น สะเทื อ นของตั ว เรื อ ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด และการแยกห้องสาหรับผู้สูบบุหรี่และไม่
สูบบุหรี่ อีกทั้งห้องต่าง ๆ สามารถระบายอากาศทุกห้องได้
ทุกสภาพคลื่นลมในทะเล
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3. เรือ ประมงต้อ งจั ด จ านวนลู กเรือ ต่อ ห้อ งนอน
และพื้ น ที่ ว่ า งต่ อ คนอย่ า งเหมาะสม พร้ อ มพื้ น ที่ จั ด วาง
สัมภาระและของใช้ส่วนตัวอย่างเพียงพอ โดยเรือขนาดยาว
กว่า 24 เมตร ต้องมีพื้นที่นอนไม่น้อยกว่า 1.50 ตารางเมตร
ต่อคน และจานวนคนไม่เ กิน 6 คนต่อห้อ ง เรือความยาว
มากกว่า 45 เมตร พื้นที่นอนไม่น้อยกว่า 2.0 ตารางเมตรต่อ
คน และจานวนคนไม่เกิน 4 คนต่อห้อง ส่วนห้องเจ้าหน้าที่
(ไต๋เรือ ผู้ช่วยและช่างเครื่อง) จะต้องแยกออกจากห้องนอน
ลูกเรือ และเรือมากกว่า 24 เมตร อาจใช้จานวน 1 คนต่อ
ห้อง หรือห้องหนึ่ง มี 2 เตียงได้
4. เตียง ที่นอน และฟูก จะต้องเป็นวัสดุที่เหมาะสม
เรือความยาวมากกว่า 24 เมตร ต้องมีขนาดเตียงไม่น้อยกว่า
198 x 80 เซนติเมตร แต่รัฐอาจกาหนดให้มีข นาดเพียง
190 x 70 เซนติเมตร ก็ได้ ภายในห้องนอนต้องมีตู้เก็บเสื้อผ้า
และหิ้งหรือชั้น สาหรับเขียน อ่านหนังสือได้ และเรือขนาด
ความยาวมากกว่า 24 เมตร ห้องนอนจะต้องมีโต๊ะและเก้าอี้
และต้ องจัด ปรั บให้เ หมาะสมระหว่ างห้อ งผู้ หญิ งและห้อ ง
ผู้ชาย
5. ห้องพักผ่อนลูกเรือ ควรจัด ให้สิ่งอานวยความ
สะดวกอยู่ติดกับห้องครัว แยกออกจากห้องนอน และไม่อยู่
บริเวณหัวเรือกันกระแทก เรือมากกว่า 24 เมตร จะต้องแยก
ออกจากห้องนอนและมีพื้นที่พักผ่อนเพียงพอที่ลูกเรือเข้ามา
ใช้บริการแต่ละครั้ง พร้อมตู้เย็น และเครื่องดื่มเย็น สาหรับ
ลูกเรือ
6. เรือประมงโดยทั่วไปจะต้องมีถังน้า ห้องอาบน้า
ห้องส้วม ถังซักล้าง เป็นไปตามมาตรฐานสุขลักษณะ มีน้าจืด
เย็น และน้าจืดร้อนที่สะอาดตามสุข อนามัยเพียงพอ มีห้อง
ซักล้าง ห้องอบแห้งผ้า และทุกห้องจะต้องระบายอากาศได้ดี
สาหรับเรือมากกว่า 24 เมตร ต้องมีใช้ได้ 4 คนต่อชุด ส่วนถัง
น้าและห้อ งอาบน้าอย่ างน้อ ย 6 คนต่อ ชุด ห้ องส้ว มใช้ไ ด้
8 คนต่อห้อง พร้อมมี ห้องซักผ้า ราวตากผ้า และเตารีดผ้า
ส่วนเรือมากกว่า 45 เมตร จะต้องแยกห้องซักผ้า ราวตากผ้า
ห้องรีดผ้าให้ห่างจากห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องส้วม และ
ต้ อ งมี อ ากาศหมุ น เวี ย น มี ค วามร้ อ นส าหรั บ ราวตากผ้ า
เป็นต้น
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7. เก๋งเรือ จะต้องมีพื้นที่รองรับลูกเรือป่วยหรือบาดเจ็บได้ เรือขนาดมากกว่า 40 เมตร ต้องมีเตียงผู้ป่วยและพื้นที่
ดูแลสุขภาพผู้ป่วย
8. ลูกเรือประมงจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารออกนอกเรือได้ในราคาที่เหมาะสม
9. การบริโภคอาหารของลูกเรือจะต้องได้รับปริมาณและคุณภาพอาหารที่ดีเพียงพอต่อสุขภาพอนามัยและ
เหมาะสมต่อการนับถือศาสนา
10. เรือขนาดมากกว่า 24 เมตร ไต๋เรือหรือผู้ได้รับมอบหมายจะต้องตรวจเรืออย่างสม่าเสมอเพื่อดูแลด้านความ
สะอาด ความปลอดภัยของเรือ ด้านอาหารและน้าสะอาดปลอดภัยของลูกเรือ และตู้เก็บอาหาร เครื่องมือประกอบอาหาร
ต้องถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะหากมีการซ่อมหรือชารุด เป็นต้น
นอกจากนี้ ILO ยังได้กาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อให้ประเทศสมาชิกคานึงถึงความยุติธรรมทาง
สังคม และเคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของคนงาน ILO จึงได้กาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศขึ้นมา เพื่อให้ประเทศ
สมาชิกได้นาไปปฏิบัติ เนื้อหามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO แบ่งออกเป็น 22 หัวข้อ ได้แก่
1. เสรีภาพในการสมาคม การร่วมเจรจาต่อรอง และแรงงานสัมพันธ์ (Freedom of association, collective
bargaining, and industrial relations)
2. แรงงานบังคับ (Forced labour)
3. การขจัดการใช้แ รงงานเด็ก และการคุ้มครองเด็ก และผู้เยาว์ (Elimination of child labour and
protection of children and young persons)
4. โอกาสและการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน (Equality of opportunity and treatment)
5. การร่วมปรึกษาหารือไตรภาคี (Tripartite consultation)
6. การตรวจแรงงานและการบริหารแรงงาน (Labour administration and inspection)
7. การส่งเสริมและนโยบายการจ้างงาน (Employment policy and promotion)
8. การฝึกอบรมและการแนะแนวอาชีพ (Vocational guidance and training)
9. ความมั่นคงในการจ้างงาน (Employment security)
10. ค่าจ้าง (Wages)
11. เวลาการทางาน (Working time)
12. ความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทางาน (Occupational safety and health)
13. ความมั่นคงทางสังคม (Social security)
14. การคุ้มครองความเป็นมารดา (Maternity protection)
15. นโยบายทางสังคม (Social policy)
16. คนงานอพยพ (Migrant workers)
17. คนประจาเรือ (Seafarers)
18. คนงานประมง (Fishermen)
19. คนงานท่าเรือ (Dockworkers)
20. ชนเผ่าและคนพื้นเมือง (Indigenous and tribal peoples)
21. ประเภทเฉพาะของคนงาน (Specific categories of workers)
22. บทบัญญัติท้ายบทของอนุสัญญา (Final Articles Conventions)
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ในขณะเดียวกัน องค์การอาหารและเกษตรโลก (FAO) ได้มีข้อกาหนดที่ออกในปี ค.ศ. 2012 โดยได้ให้ข้อแนะนา
สาหรับเรือประมงที่มีขนาดความยาวต่ากว่า 12 เมตร และออกทาการประมงนานกว่า 24 ชั่วโมงต่อเที่ยวเรือ ซึ่งจะต้องมี
พื้นที่ใช้สอยและสิ่งอานวยความสะดวกภายในเรือที่ถูกสุขอนามัยและความปลอดภัยสาหรับลูกเรือ เช่น
1. พื้นที่นอนอาศัยจะต้องมีขนาดที่เหมาะสมและ
มี สิ่ ง อ านวยความสะดวก มี ก ารจั ด เก็ บ สิ่ ง ของที่ ส ะอาด
เรี ยบร้อ ย จ านวนที่ นอนจะต้ องไม่ น้อ ยกว่า ครึ่ งหนึ่ง ของ
ลูกเรือ ที่นอนหรือฟูกจะต้องไม่ติดไฟง่าย หรือมีสารที่เป็น
พิษ ไม่มีแมลงมีพิษ และต้องมีถังดับเพลิง
2. ถ้ามีเหตุผลเพียงพอพื้นที่ประกอบอาหารและ
พื้นที่รับประทานอาหารจะต้องแยกส่วนออกจากห้องนอน
3. ห้องครัวจะต้องมีที่จัดเก็บเสบียงอาหารอย่าง
เพียงพอ และสามารถชะล้างกาจัดสิ่งสกปรกออกทางท่อ
ระบายน้าได้ง่าย
4. ห้องครัว ภาชนะและของใช้ภายในครัวจะต้องมี
ชั้นจัดวาง เก็บภาชนะ อ่างล้าง และภาชนะทาจากวัสดุที่ไม่
มีสนิท และมีท่อ ทางระบายน้าออก และต้องเตรียมที่ทาน้า
ดื่มร้อนๆ สาหรับลูกเรือได้ตลอดเวลา

5. การประกอบอาหารจะต้ องมี พื้นที่ เหมาะสม
และถังแก๊สต้องอยู่นอกตัวเรือ
6. เรื อจะต้ องมีห้ องส้ว ม ห้อ งน้ า ที่ส ะอาดและ
เพียงพอ
7. ดินหรือสิ่งสกปรกและท่อน้าทิ้งจะต้องไม่วาง
ท่อทางผ่านในถังเก็บน้าจืด ถังน้าดื่ม และห้องเก็บเสบียง
พื้นที่รับประทานอาหาร ห้องนอน และห้องประกอบอาหาร
เป็นต้น
8. โดยทั่วไปห้องส้วมต้องแยกจากห้องนอนและ
ห้องรับประทานอาหารชัดเจน
9. ถังเก็บน้าดื่มควรได้รับการออกแบบให้ทาความ
สะอาดได้จากภายในและไม่มีการปนเปื้อน เชื้อโรค และมี
น้าดื่มปริมาณ 2.5 ลิตรต่อวันต่อคน เพื่อใช้สาหรับบริโภค
และ การประกอบอาหารและต้องเพียงพอต่อการประกอบ
อาหาร สถานที่ที่มีกิจกรรมในการล้างด้วยน้าทะเล ควรมีน้า
จืดให้ลูกเรือสาหรับชาระล้างตัวได้

สาหรับเรือประมงที่ออกทะเลน้อยกว่า 24 ชั่วโมง FAO ได้กาหนดไว้คร่าว ๆ คือ เรือจะต้องมีช่องแสงสว่าง ฉนวน
ความร้อน การระบายอากาศที่เพียงพอ มีห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร ห้องประกอบอาหาร ตามสุขอนามัย มีน้า
บริโภคอย่างเพียงพอ เป็นต้น
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2. คุณลักษณะของเรือ วิธีทาการประมง และการใช้ชีวิตบนเรือของคนเรือประมงไทย
2.1 คุณลักษณะของเรือประมงไทย เรือประมงทะเลของประเทศไทยเกือบทั้งหมดมีโครงสร้างประกอบด้วยไม้เป็น
ส่วนใหญ่ คุณลักษณะเรือประมงส่วนใหญ่เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยทางทะเล โดยมีการจดทะเบียน
เรือไทยกับกรมเจ้าท่า อีกทั้งยังต้องมีการตรวจเรือเป็นประจ าทุกปี เพื่อต่อใบอนุญาตใช้เรือ (กรมเจ้าท่า, 2557) ดังนั้น
เรือประมงทะเลของไทยทุกลาจะต้องมีการขึ้นคานซ่อมแซมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อตรวจสภาพด้านความปลอดภัย
ในการใช้งานทางทะเล คุณลักษณะทั่วไปของโครงสร้างเรือแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทุกกลุ่มเรือ กล่าวคือ
เป็นเรือไม้ รูปทรงเรือเป็นแบบตัววี (V shape) หรือแบบตัวยู (U shape) โดยส่วนหัวของเรือจะแหลมและมีการยกสูงขึ้น
มากกว่าส่วนอื่น ๆ และขยายกว้างออกมากที่สุดบริเวณกลางลาเรือ ส่วนด้านท้ายเรือจะตัดตรง และเป็นเรือที่มีกราบของ
เรือต่า จึงเหมาะในการทาการประมงบริเวณชายฝั่ง รายละเอียดต่าง ๆ มีดังนี้
2.1.1 โครงสร้างของเก๋งเรือโดยทั่วไปจะอยู่ค่อนไปทางส่วนท้ายของตัวเรือและยกสูงขึ้น เป็น 1 - 3 ชั้น
ซึ่งจะขึ้นกับขนาดของเรือ และจะผันแปรตามชนิดของเครื่องมือและระยะในการทาการประมงแต่ละเที่ยวเรือ โดยส่วนของ
เก๋งเรือจะอยู่ค่อนไปทางด้านท้ายของตัวเรือเหนือห้องเครื่องจักรใหญ่ ซึ่งอาจจะทาให้ได้ยินเสียงของเครื่องจักรขณะทางาน
และความร้อนอาจสามารถเข้ามาในพื้นที่เก๋งเรือได้บ้า ง เนื่องจากไม่มีประตูปิดกั้นเสียง ตัวเก๋งของเรือประมงไทยจะ
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนด้านหน้าเรียกว่าสะพานเดินเรือ เป็นพื้นที่ที่มีความสูงมากพอที่คนประจาเรือสามารถยืนและเดิน
ไป - มาได้สะดวก และมีประตูเข้า - ออก ได้ทั้งสองด้าน พื้นที่ส่วนนี้เป็นพื้นที่สาหรับปฏิบัติงานด้านการบังคับการเดินเรือ
หรือถือท้ายเรือ และพื้นที่ด้านหลังสามารถใช้เป็นที่นอนสาหรับคนบังคับเรือ หรือไต๋เรืออีกด้วย ด้านฝาผนังใต้ฝ้าเพดานจะ
มีตู้เล็ก ๆ สาหรับเก็บยาสามัญประจาบ้าน และมีที่สาหรับติดตั้งถังดับเพลิง สาหรับพื้นที่เก๋งเรือส่วนใหญ่จะอยู่ถัดไปจนถึง
บริเวณส่วนท้ายของตัวเรือ พื้นที่ส่วนนี้จะเป็นที่นอนของคนงานประมงทั้งหมด มีการระบายอากาศและความร้อนภายใน
เก๋งเรือโดยอาศัยช่องหน้าต่างเล็ก ๆ เลื่อนไป - มา หรือปิดให้สนิทได้เมื่อมีฝนตกหรือสภาพคลื่นลมแรง เก๋งเรือส่วนนี้จะไม่
มีการแบ่งห้องที่ชัดเจน เป็นเพียงชั้นที่มีความสูงพื้นที่โล่ง ๆ ยาวตลอดตัวเก๋งเรือ เพื่อให้คนเรือสามารถมุดหรือคลานเข้าไป
พักผ่อนหลับนอน โดยการนั่งหรือนอนราบกับพื้นเท่านั้น และไม่มีพื้นที่สาหรับเก็บสัมภาระเป็นการเฉพาะของแต่ละคน
แต่อย่างไรก็ตามในส่วนของเก๋งเรือนี้มีความสูงมากพอที่คนเรือสามารถนั่งได้โดยสะดวก และเรือประมงส่วนใหญ่มักจัดให้มี
เบาะหรือที่นอนขนาดเล็กของแต่ละคน
2.1.2 พื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ของเรือประมงไทยจะอยู่บริเวณดาดฟ้าด้านหัวเรือ
ถึงกลางลาเรือ นอกจากนี้บริเวณดาดฟ้าหัวเรือยังเป็นพื้นที่จัดเตรียมและเก็บเครื่องมือประมง เป็นพื้นที่สาหรับการทา
การประมง การจับและนาสัตว์น้าขึ้นมาบนเรือเพื่อคัดแยกและนาลงห้องเย็นเพื่อเก็บรักษา รวมทั้งการซ่อมแซมและบารุง
เครื่องมือประมงในระหว่างออกทาการประมง ตลอดจนใช้เป็นพื้นที่สาหรับพักผ่อนและรวมไปถึงพื้นที่สาหรับรับประทาน
อาหารอีกด้วย
2.1.3 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้า ห้องเก็บรักษาสัตว์น้าอยู่บริเวณส่วนหัวของเรือถึงหน้าเก๋งเรือเช่นเดียวกัน
โดยเป็นพื้นที่ส่วนของตัวเรือ ด้านล่างของพื้นที่ปฏิบัติงาน และมีการแบ่งออกเป็นห้อง ๆ จานวน 4 - 12 ห้อง บุด้วยฉนวน
เพื่อป้องกันความร้อนเข้าและรักษาความเย็นได้ดี

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561

Volume 1 Number 3 July – September 2018

วารสารการประมงอิเล็กทรอนิกส์ 123

2.1.4 ห้องเครื่องยนต์เรือ ห้องเครื่องจะอยู่ในตัวเรือบริเวณช่วงกลางลาถึงด้านท้ายของตัวเรือ
2.1.5 ห้องครัว เรือ ประมงของไทยส่ว นใหญ่ จ ะประกอบอาหารบริเวณภายในเก๋งตอนท้า ยของเรื อ
ซึ่งพื้นที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของเก๋งเรือส่วนท้ายสุด มีการติดตั้งชั้นสาหรับเก็บของใช้ และอุปกรณ์ห้องครัวทั้งด้านซ้า ย - ขวา
2 ห้อง โดยแบ่งออกเป็นชั้น ๆ สาหรับใช้เก็บของ
2.1.6 ห้องสุขา เรือประมงไทยเกือบทั้งหมดไม่นิยมติดตั้งห้องสุขาในเรือ ทั้งนี้เนื่องจากตัวเรือประมงถูก
ออกแบบเพื่อใช้ในการบรรทุกสัตว์น้า และเป็นที่พักอาศัยของคนประจาเรือเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเรือประมงส่วนหนึ่งจะมี
กล่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ติดแขวนไว้ด้านท้ายเรือหรือด้านข้างของตัวเรือ เพื่อใช้เป็นห้องสุขาประจาเรือ
2.1.7 น้าอุปโภคและบริโภค ปัจจุบันเรือประมงส่วนใหญ่นิยมบริโภคน้าดื่มเป็นขวด ๆ ตั้งแต่น้าดื่มขวด
เล็ก ๆ จนถึงขวดบรรจุ 15 ลิตร ปริมาณน้าดื่มจะขึ้นกับระยะเวลาในการออกทะเลและจานวนคนเรือประมง ส่วนน้าอุปโภค
จะใช้พื้นที่ว่างบริเวณด้านหน้า ด้านข้างและด้านท้ายของเก๋งเรือ โดยใช้ถังน้าขนาดใหญ่พร้อมฝาปิดบรรจุเก็บน้าเพื่อการ
อุปโภคและน้าอาบสาหรับคนเรือ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นน้าสาหรับถ่วงเรือได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังน้าบริเวณ
ด้านข้างของเก๋งเรือ
2.1.8 พื้นที่ดาดฟ้าเหนือเก๋งเรือ เรือประมงประเภทอวนลากจะใช้พื้นที่ส่วนนี้เก็บถังหรือกระบะสาหรับ
ดองสัตว์น้า และอุปกรณ์เครื่องมือประมง ส่วนเรือประมงประเภทอวนล้อมจับจะแบ่งพื้นที่นี้ออกเป็น 2 ส่วน โดยพื้นที่ส่วน
หน้าเหนือห้องบังคับการเดินเรือหรือห้องสะพานเดินเรือ จะมีการติดตั้งเก๋งชนิดไฟเบอร์กลาส เรียกว่า “กระโจมดูปลา”
เพื่อใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานและพักอาศัยหลับนอนของไต๋เรือ ซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์การบังคับเรือ และเครื่องมือช่วย
ในการเดินเรือ เช่น วิทยุและอุปกรณ์การสื่อสาร เครื่องบอกตาแหน่งเรือ (เรดาร์ (Radar หรือ GPS) และเครื่องมือช่วย
ในการค้นหาฝูงปลาหรือฝูงสัตว์น้า อย่างเช่น เอคโค่ซาวเดอร์ (Echo - sounder) และโซน่าร์ (Sonar) เป็นต้น ตลอดจน
สิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ อาทิ วิทยุเครื่องเสียง ตู้เย็น และห้องน้า เป็นต้น สาหรับพื้นที่ส่วนหลังซึ่งจะเป็นส่วนที่อยู่เหนือ
เก๋งเรือ ใช้เป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์การประมง แต่เรือประมงบางลาอาจมุงหลังคาส่วนนี้เพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหรือที่หลับนอน
ของคนประจาเรือในกรณีที่พื้นที่ภายในเก๋งเรือไม่เพียงพอ หรือคับแคบเกินไป
รูปลักษณ์โครงสร้างเรือประมงไทยมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตามยุคสมัยของการสร้างเรือ ซึ่งขึ้นกับสภาวะของ
ทรัพยากรสัตว์น้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะทรัพยากรปลาผิวน้า กล่าวคือ เรือประมงประเภทอวนล้อมจับที่ต่อหรือสร้าง
ในช่วงปี 2525 - 2529 รูปทรงเรือจะเปรียวและยาว เนื่องจากต้องการใช้ความเร็วในการแล่นเรือเพื่อค้นหาฝูงปลาผิวน้า
และใช้ ร ะยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านในทะเลไม่ น านมากนั ก ต่ อ มาเมื่ อ ทรั พ ยากรปลาผิ ว น้ าลดน้ อ ยลง ชาวประมง
จึงจาเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการทาประมงแต่ละเที่ยวเรือนานวันมากขึ้น เรือประมงที่ต่อหรือสร้างในช่วงเวลาหลังจากนี้
จึงออกไปทางอ้วนและป้อม ๆ และมีน้าหนักบรรทุกมากขึ้น คุณลักษณะโดยทั่ว ๆ ไป และโครงสร้างของเรือประมงไทย
ประเภทอวนล้อมจับ และประเภทอวนลาก ดังแสดงในภาพที่ 1 - 2
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ภาพที่ 1 โครงสร้างเรือประมงประเภทอวนล้อมจับของไทย
ที่มา : กรมประมง, 2527
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ภาพที่ 2 โครงสร้างเรือประมงประเภทอวนลากของไทย
ที่มา : กรมประมง, 2527
รายละเอียดลักษณะโครงสร้างของประมงไทยประเภทอวนล้อมจับ และประเภทอวนลาก มีดังต่อไปนี้
1. ลักษณะของเรือประมงพาณิชย์ประเภทอวนล้อมจับของไทย (ภาพที่ 3) ตัวเรือเป็นเรือท้องกลม บริเวณใต้แนว
น้าติดตั้งครีบกันโคลงทั้งด้านซ้าย - ขวา ความยาวตลอดลาเรือมีขนาดตั้งแต่ 15.00 - 35.00 เมตร ความกว้างกลางลาเรือ
4.00 - 7.50 เมตร ความลึกกลางลา 1.20 - 3.20 เมตร หรือมีขนาดตั้งแต่ 20 ถึงมากกว่า 150 ตันกรอส ขนาดเครื่องยนต์
100 - 1,000 แรงม้า และมีการติดตั้งเครื่องมือช่วยในการเดินเรือ และช่วยในการทาประมงที่ทันสมัย อย่างเช่น Radar
Echo - sounder Sonar เครื่องหาตาแหน่งเรือระบบดาวเทียม (GPS) อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช้ระบบ
ไฮดรอลิกในการช่วยกู้อวน และเครื่องกว้านแบบพาวเวอร์บล็อก (Power block) รายละเอียดส่วนอื่น ๆ มีดังนี้
1.1 เก๋ง เรื อ ภายในเก๋ งเรือ ตอนท้า ยเก๋ง จะติด ตั้งห้ องเก็ บของและห้อ งครัว และอาจมีห้ องน้าด้ว ย
ตลอดจนเป็นที่ขึ้น - ลงห้องเครื่องยนต์ จากที่ขึ้น - ลงห้องเครื่องยกระดับประมาณ 1.20 เมตร ปูพื้นยาวไปจรดหน้าเก๋งเรือ
พื้นที่ส่วนนี้เป็นที่พักของผู้ควบคุมเครื่องยนต์และคนประจาเรือ มีหน้าต่างเลื่อนเปิด - ปิดได้ ความสูงของห้องชั้นนี้จากพื้น
ถึงคานรับพื้นชั้นถัดไปประมาณ 1.20 - 1.50 เมตร เก๋งเรือแยกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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1.1.1 ห้องสะพานเดินเรือ เป็นส่วนที่อยู่ตอนหน้าสุดของตัวเก๋ง จากพื้นถึงชั้นที่ 3 สูงไม่ถึงชั้น
ที่ 4 ความสูง 2.00 - 2.40 เมตร เป็นห้องควบคุมการเดินเรือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมการทาประมง และเป็น
ที่พักของผู้ควบคุมเรือ มีถังสาหรับดับเพลิง มีตู้ยา และตู้เอกสารต่าง ๆ โดยมีประตูเข้า - ออก ทั้ง 2 ด้าน
1.1.2 ห้องพักคนประจาเรือ โดยทั่วไปจะมี 1 - 3 ชั้น ๆ ที่หนึ่งมีช่องขึ้น - ลงทางตอนท้ายเก๋ง
เรือ โดยการปูพื้นห้องจากท้ายเก๋งไปเกือบถึงตอนหน้าเก๋ง มีหน้าต่างเลื่อนเปิด - ปิดได้ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ต่อ
จากห้องพักคนประจาเรือไปตอนหัวเรือจะเป็นห้องสะพานเดินเรือ ห้องพักคนประจาเรือมีช่องทางขึ้น - ลง ทางตอนท้าย
เก๋ง ความสูงประมาณ 1.00 - 1.20 เมตร ปูพื้นห้องยาวตลอดไปจนถึงหน้าเก๋งซึ่งเป็นห้องสะพานเดินเรือเช่นเดียวกัน พื้น
ชั้นที่สองมีความสูงจากพื้นชั้น 3 ถึงคานรับพื้นชั้นบน 1.00 - 1.20 เมตร เช่นเดียวกัน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 3 เรือประมงประเภทอวนล้อมจับของไทย

ภาพที่ 4 ลักษณะเก๋งเรือประมงประเภทอวนล้อมจับของไทย (ห้องควบคุมเรือ และที่นอนคนประมง)
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1.2 กระโจมดูปลา ส่วนใหญ่นิยมสร้างจากไฟเบอร์กลาส แล้วนามาติดตั้งบนหลังคาเก๋งเรือ ซึ่งใช้เป็นที่
สาหรับการปฏิบัติงานของไต๋เรือ มีเครื่องมือและอุปกรณ์สาหรับการบังคับเรือ เครื่องมือค้นหาฝูงปลาและเป็นที่พักอาศัย
หลับนอนของไต๋เรือด้วย ในกระโจมดูปลานี้จะมีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวก และเครื่องใช้สาหรับไต๋เรืออย่างครบถ้วน
อาทิเช่น ตู้เย็น เครื่องเสียง เครื่องแอร์ เป็นต้น และในเรือประมงบางลาอาจมีห้องน้าชักโครกที่ทันสมัยอีกด้วย
1.3 ห้องเก็บรักษาสัตว์น้า มีการติดตั้งในส่วนของตัวเรือตั้งแต่บริเวณหน้าเก๋งเรือไปจนถึงเสากระโดง
ตอนหัวของเรือ ซึ่งมีประมาณ 6 - 12 ห้อง ฝากั้นห้องเย็นแต่ละห้องมีความหนาประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร ภายใน
บรรจุโฟม (โพลียูรีเทน) เพื่อป้องกันความร้อน ระบบทาความเย็นในเรือใช้น้าแข็งรักษาคุณภาพของสัตว์น้า
1.4 ห้องครัว เรือประมงส่วนใหญ่จ ะประกอบอาหารบริเวณภายในเก๋งตอนท้ายเรือ ซึ่งเก๋งตอนนี้จ ะ
ติดตั้งที่เก็บของและห้องครัวซ้าย - ขวา 2 ห้อง
1.5 ห้องสุขา ในเรือประมงพาณิชย์เกือบทุกลาไม่นิยมติดตั้งห้องสุขาใช้ในเรือ ทั้งนี้เนื่องจากตัวเรือถูก
ออกแบบเพื่อใช้ในการบรรทุกสัตว์น้า และเป็นที่พักอาศัยของคนประจาเรือเท่านั้น
1.6 อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น คันบูม (Boom) เรือประเภทอวนล้อมจับจะมีคันบูมเหล็กขนาดใหญ่ 1 คู่ ติดตั้ง
บริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการกู้เนื้ออวนและช่วยในการตักสัตว์น้าขึ้นเรือ โดยมีเชือกดึงผ่านรอก
และตัวกว้า นที่ติดตั้งด้านข้างประตูห้องสะพานเดินเรือด้านล่างซ้ายและขวาข้างละ 1 - 2 อัน และบริเวณตัวเก๋งเรือ
ตอนกลางด้านกราบขวาจะมีการติดตั้งคันบูมเหล็กขนาดเล็กอีก 1 อัน สาหรับช่วยค้ายันสายคร่าวบนของอวนเพื่อให้เนื้อ
อวนถ่างออกขณะตักปลาขึ้นบนเรือ นอกจากนี้ยังมีเครื่องกว้านเนื้ออวนแบบพับเก็บได้อีก 1 - 2 ตัว ติดตั้งบริเวณส่วน
กลาง ๆ ดาดฟ้าหน้าเรือ (Fore deck) บริเวณกราบเรือด้านซ้ายและขวา
2. ลักษณะของเรือประมงพาณิชย์ประเภทอวนลากของไทย (ภาพที่ 5 และ 6) เป็นเรือท้องกลม โดยตัวเรือสร้าง
ด้วยไม้ตะเคียนทอง มีขนาดความยาวตลอดลาเรือ ตั้งแต่ 15.00 - 40.00 เมตร ความกว้างกลางลา 4.00 - 8.00 เมตร
ความลึกกลางลา 1.20 - 3.50 เมตร หรือขนาด 20 ถึงมากกว่า 150 ตันกรอส ขนาดเครื่องยนต์ 100 - 1,000 แรงม้า และ
มีการติดตั้งเครื่องมือช่วยในการเดินเรือและเครื่องมือช่วยในการทาประมงที่ทันสมัย อย่างเช่น Radar Echo - sounder
Sonar และเครื่องหาตาแหน่งเรือระบบดาวเทียม (GPS) เป็นต้น รายละเอียดส่วนอื่น ๆ มีดังนี้

ภาพที่ 5 เรือประมงประเภทอวนลากของไทย (อวนลากแผ่นตะเฆ่)
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ภาพที่ 6 เรือประมงประเภทอวนลากของไทย (อวนลากคานถ่าง)
2.1 เก๋งเรือ การติดตั้งเก๋งเรือสาหรับเรือประมงอวนลากนิยมติดตั้งบริเวณด้านท้ายของเรือ ถ้าเป็นเรือประมง
พาณิชย์ขนาด ขนาด 20 ถึงมากกว่า 150 ตันกรอส เก๋งเรือจะต่อเป็น 4 ชั้น ได้แก่ ชั้นล่างสุดเป็นห้องเครื่องยนต์ ติดตั้ง
เครื่องยนต์บริเวณท้องเรือตอนท้าย ชั้นที่ 2 ตอนท้ายเก๋ง เป็นห้องครัวและห้องเก็บของ ตอนกลางเก๋งเป็นที่พักอาศัยของ
ช่างกลเรือและลูกเรือ บริเวณตอนหน้าเก๋งเป็นห้องสะพานเดินเรือ และที่พักอาศัยของนายท้ายเรือ (ภาพที่ 7) ชั้นที่ 3 - 4
เป็นที่พักอาศัยของคนประจาเรือ ซึ่งแต่ละห้องจะมีความสูง 0.85 - 1.20 เมตร

ภาพที่ 7 ลักษณะเก๋งเรือประมงประเภทอวนลากของไทย (ห้องควบคุมเรือ และที่นอนคนประมง)
2.2 ห้องเก็บน้าจืด ห้องเก็บน้าจืด ติดตั้งบริเวณหน้าเก๋งเรือ จานวน 1 - 2 ห้อง เพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค
ของคนประจาเรือ
2.3 ห้องเย็นเก็บปลา ห้องเย็นเก็บปลาในเรือประมงประเภทนี้ ส่วนใหญ่ใช้น้าแข็งบรรจุภายในห้องเย็นแต่ละห้อง
การติด ตั้ง ห้องเย็ นเก็บ ปลาจะติด ตั้งต่ อจากห้อ งเก็ บน้ าจื ด จ านวนห้อ งเย็ นมี ตั้ง แต่ 4 - 10 ห้อ ง บริ เวณหน้ าเก๋ง เรื อ
เช่นเดียวกัน ขนาดของห้องเย็นแต่ละห้องประมาณ 0.80 - 1.20 เมตร ถ้าเป็นเรือขนาดใหญ่จะติดตั้งห้องเก็บน้าจืดเพิ่มอีก
1 ห้อง
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2.4 ห้ อ งครั ว เรื อ ประมงส่ ว นใหญ่ จะประกอบ
อาหารบริเวณภายในเก๋งตอนท้ายเรือ ซึ่งเก๋งเรือส่วนนี้จะ
ติดตั้งที่เก็บของและห้องครัวซ้าย - ขวา 2 ห้อง
2.5 ห้ อ งสุ ข า ในเรื อ ประมงพาณิ ช ย์ เ กื อ บทุ ก ล า
ไม่นิยมติด ตั้งห้องสุข าใช้ในเรือ ทั้งนี้เนื่องจากตัวเรือประมง
ถูกออกแบบเพื่อใช้ในการบรรทุกสัตว์น้า และเป็นที่พักอาศัย
ของคนประจาเรือเท่านั้น
2.6 อุปกรณ์อื่น ๆ เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่จะ
มีการติดตั้งอุปกรณ์ที่มีลักษณะตัวยูคว่า “∩” บริเวณด้าน
ท้ายของตัวเรือด้านกราบซ้ายและขวาข้างละ 1 อัน เพื่อใช้
สาหรับแขวนและเก็บแผ่น ตะเฆ่ เรียกว่า “แกลโล่” และมี
การติดตั้งเครื่องกว้านสายลากอวนบริเวณด้านหน้าเก๋งเรือ
อีก 1 ชุด พร้อมทั้งมีคันบูมเหล็ก (Boom) อีก 1 อัน ซึ่งจะ
ติด ตั้ งกั บโคนเสาหัว เรื อเพื่อ ใช้เ ป็น เครื่อ งมือ ช่ว ยในการกู้
เนื้ อ อวน โดยมี เ ชื อ กดึ ง ผ่ า นรอกและตั ว กว้ า น ส าหรั บ
เรือประมงอวนลากคู่นั้น จะมีเสาหลักสั้น ๆ ติด ตั้งบริเวณ
ด้านท้ายของตัวเรือด้านกราบซ้ายและขวา ข้างละ 1 ต้น
เพื่อใช้เป็น ที่ผูกยึด สายลากอวนขณะทาการประมง และมี
เครื่องกว้านสายลากอวนติดตั้งบริเวณหน้าเก๋งเรือด้านกราบ
ขวาสาหรับเรือแม่ และด้านกราบซ้ายสาหรับเรือลูก หรือเรือ
หู หรือเรือช่วยในการทาประมง ส่วนเรืออวนลากคานถ่างจะ
มีการติดตั้งคานเหล็ก จานวน 1 - 2 คู่ ยื่นออกด้านข้างของ
ตัวเรือด้ านกราบซ้ายและขวา ส าหรับผู กยึด สายลากอวน
และสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ต้องการใช้งาน

และมีก ารติด ตั้ งโครงเหล็ กคร่ อมเก๋ งเรื อ ชุด หนึ่ง เรีย กว่ า
“จิงโจ้” เพื่อเพิ่มความแข็งแรง และมีการติดตั้งคันบูมเหล็ก
อีก 1 คู่ บริเวณด้านท้ายตัวเรือ อีกทั้งยังมีการต่อเติมพื้น ที่
ส่วนท้ายตัวเรือให้มีความยาวเลยตัวเรือออกไปอีกประมาณ
1 - 2 เมตร เพื่อความสะดวกในการกู้อวนและล้างสัตว์น้า
ก่อนนามาคัดเลือกกลุ่มชนิดและขนาด ก่อนนาไปเก็บรักษา
ในห้องเก็บรักษาสัตว์น้า
ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 และ
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไข
ได้กาหนดไว้ว่าการทาการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาด
ตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้น ไป หรือที่ใช้เครื่องยนต์มีกาลังแรงม้า
ถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด (280 แรงม้า) หรือใช้
เรือประมงโดยมีหรือใช้เครื่องมือทาการประมงตามประเภท
วิธี จานวนแรงงานที่ ใ ช้ หรื อลั กษณะการท าการประเภท
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด และให้หมายความรวมถึง
การใช้เรือประมงดังกล่าวทาการแปรรูปสัต ว์น้า ไม่ว่าจะมี
การทาการประมงด้วยหรือไม่ก็ต าม ให้หมายถึง “ประมง
พาณิชย์ ” และส่วนที่เหลือนอกจากนี้ก็ จะเป็น การประมง
พื้น บ้าน ดังนั้น จากข้อกาหนดดังกล่าวเรือประมงของไทย
จึงแบ่งได้ 2 ประเภท คือ เรือประมงพื้นบ้าน และเรือประมง
พาณิชย์ ซึ่งเรือประมงกลุ่มหลังนี้ทาการประมงเชิงการค้า
ทั้งสิ้นจึงเข้าข่ายที่ต้องปฏิบัติตามกฎและระเบียบ C188 และ
R199

2.2 วิธีทาการประมง
จากผลการสารวจเรือประมงของกรมประมงในปี 2558 ปรากฏว่า มีเรือประมงทะเลทั้งหมด จานวน 42,512 ลา
ประกอบด้วยเรือประมงพื้นบ้าน (เรือที่มีขนาดต่ากว่า 10.00 ตันกรอส) จานวน 27,631 ลา และเรือประมงพาณิชย์ จานวน
14,881 ลา (กรมประมง, 2558) ต่อ มาได้มีการตรวจสอบอั ตลัก ษณ์ของเรือ ประมงอีก ครั้ง โดยคณะกรรมการ 3 ฝ่าย
ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า กรมประมง และเจ้าหน้าที่ทหารเรือ ปรากฏว่าเรือประมงพาณิชย์ลดจานวนลงเหลือ
เพียง 10,561 ลา ในจานวนนี้มีเรือประมงที่ขอใบอนุญาตทาการประมงนอกเขตน่านน้าไทย จานวน 16 ลา เป็นเรือประมง
ที่มีขนาด 10.00 - 29.99 ตันกรอส และขนาดตั้งแต่ 30.00 ตันกรอส ขึ้นไป เท่ากับ 4,883 และ 5,678 ลา ตามลาดับ
ประกอบด้วยเรือ ที่มีใบอนุญาตทาการประมงในเขตน่านน้าไทยฝั่งอ่าวไทย 8,617 ลา และฝั่งทะเลอันดามัน 1,944 ลา
(ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 จานวนของเรือประมงพาณิชย์ของไทย จาแนกตามรายจังหวัด และพื้นที่ทาการประมง ปีการประมง
2558 - 2560

จังหวัด
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ปัตตานี
นราธิวาส
สตูล
ตรัง
กระบี่
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
ผลรวมทั้งหมด

เรือที่มีขนาด 10.00 - 29.99 ตันกรอส/
พื้นที่ที่ทาการประมง
อ่าวไทย อันดามัน รวม (ลา)
368
-368
69
-69
540
5
545
274
-274
39
-39
37
-37
117
-117
48
-48
121
-121
207
-207
400
8
408
491
20
511
226
4
230
357
1
358
161
3
164
528
3
531
42
11
53
202
202
45
45
66
66
15
271
286
106
106
98
98
4,040
843
4,883

เรือที่มีขนาดมากกว่า 30.00 ตันกรอส/
พื้นที่ที่ทาการประมง
อ่าวไทย อันดามัน
รวม (ลา)
280
-280
57
-57
372
3
375
193
-193
11
-11
35
-35
348
2
350
504
40
544
343
7
350
357
-357
247
6
253
317
10
327
159
-159
496
-496
351
15
366
473
13
486
25
-25
4
139
143
1
177
178
-19
19
3
139
142
-244
244
1
287
288
4,577
1,101
5,678

รวม
ทั้งหมด
(ลา)
648
126
920
467
50
72
467
592
471
564
661
838
389
854
530
1,017
78
345
223
85
428
350
386
10,561

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
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หากพิจ ารณาเฉพาะเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่ 24 เมตร ขึ้นไป โดยเป็นกลุ่มเรือประมงที่มี
แนวโน้มว่าจะถูกมาตรการ C188 และ R199 ของ ILO มีผลใช้บังคับ มีจานวนทั้งสิ้น 369 ลา ซึ่งจาแนกตามใบอนุญาต
ทาการประมงเครื่องมือชนิดต่าง ๆ และเขตการทาประมง ผลปรากฏดังแสดง ในตารางที่ 2 และกลุ่มเรือประมงที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุด คือ เรือประมงประเภทอวนล้อมจับ จานวน 219 ลา เป็นเรือที่ทาการประมงฝั่งอ่าวไทย 170 ลา และ
ฝั่งอันดามัน 49 ลา รองลงมาเป็นเรือประเภทอวนลาก จานวน 134 ลา เป็นเรือที่ทาการประมงฝั่งอ่าวไทย 103 ลา และ
ฝั่งอันดามัน 31 ลา
ตารางที่ 2 จานวนเรือประมงทะเลของไทยที่มีขนาดความยาวเรือตั้งแต่ 24 เมตร ขึ้นไป จาแนกตามชนิดเครื่องมือ และ
พื้นที่การทาประมง ปีการประมง 2558 - 2560

พื้นที่ทำกำรประมง
ชนิดเครื่องมือประมง
อวนล้อมจับ
อวนล้อมจับปลากะตัก
รวมเรือประเภทอวนล้อมจับ
อวนลากคานถ่าง
อวนลากคู่
อวนลากแผ่นตะเฆ่
รวมเรือประเภทอวนลาก
อวนครอบปลากะตัก
อวนครอบหมึก
รวมเรือประเภทอวนครอบ
รวมทั้งหมด (ลา)

น่านน้าไทยฝั่งอ่าวไทย
129
41
170
14
54
35
103
1
5
6
288

น่านน้าไทยฝั่งอันดามัน
49
-49
-8
23
31
1

1
81

รวมทั้งหมด (ลา)
178
41
219
14
62
58
134
2
5
7
369

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
โดยเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดตั้งแต่ 24 เมตร ขึ้น
ไป ออกทาการประมง 1 - 30 วันต่อเที่ยวเรือ จึงจาเป็นต้อง
มีการพักค้างแรมบนเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรืออวนล้อมจับ
ชนิด อวนล้อมซั้ ง และเรืออวนล้อมจับปลาโอ ออกทาการ
ประมงแต่ละเที่ยวเรือ 5 - 12 คืน สาหรับเรืออวนล้อมจับ
ปั่นไฟ เรืออวนล้อมจับปลาทู และเรืออวนล้อมจับปลากะตัก
กลางวัน ออกทาการประมงแต่ละเที่ยวเรือ 1 - 3 1 - 2 และ
1 - 3 วัน ตามลาดับ ในขณะที่เรือประมงประเภทอวนลาก
ออกทาการประมงแต่ละเที่ยวเรือ 1 - 25 วัน โดยเรืออวน
ลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ และอวนลากคานถ่าง ออกทาการ
ประมงแต่ละเที่ยวเรือ 1 - 20 7 - 25 และ 3 - 15 วัน
ตามลาดับซึ่งระยะเวลาในการทาประมงแต่ละเที่ยวเรือของ
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เครื่องมือประมงแต่ละชนิดจะขึ้นกับขนาดของเรือ และแหล่ง
ท าการ ปร ะมง ในขณะที่ ป ร ะสาท (2558) กล่ า วว่ า
เรือประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ขนาดใหญ่ออกทาการประมง
เที่ยวละ 15 วัน หรือ 2 เที่ยวต่อเดือน ทาการประมงปีละ 10
เดือน ส่วนอวนลากคู่ขนาด 18 - 25 เมตร ออกทาประมง
เที่ยวละ 12 วัน หรือ 2 เที่ยวต่อเดือน ทาการประมงปีละ 12
เดือน สาหรับเรืออวนลากคานถ่าง ขนาด 18 - 25 เมตร
ออกทาประมงเที่ยวละ 15 วัน หรือ 2 เที่ยวต่อเดือน ทาการ
ประมง 10 เดือน
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2.3 การใช้ชีวิตบนเรือของคนเรือประมงไทย
เรือประมงประเภทอวนล้อมจับขนาดดังกล่าวมีแรงงานประมง 20 - 45 คน ส่วนประเภทอวนลากมีแรงงาน
ประมง 3 - 25 คน ซึ่งขึ้นกับชนิดของอวนลากที่ใช้ในการทาประมง กล่าวคือ อวนลากคานถ่าง มีคนเรือประมง 3 - 9 คน
ส่วนเรืออวนลากคู่ และอวนลากแผ่นตะเฆ่ มีคนเรือประมง 9 - 25 และ 5 - 15 คน ตามลาดับ
2.3.1 พื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงานของเรือประมงไทยทั้งหมดจะอยู่บริเวณดาดฟ้า หัวเรือ ซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เป็น
ทั้งพื้นที่เพื่อการทาประมง คัดเลือกสัตว์น้า ซ่อมแซมอุปกรณ์หรือเครื่องมือประมง นอกจากนี้ยังถูกใช้เป็นพื้นที่รับประทาน
อาหาร และเป็นพื้นที่สาหรับการพักผ่อนของคนประจาเรืออีกด้วย ส่วนพื้นที่ด้านล่างของตัวเรือส่วนนี้จะถูกแบ่งเป็นห้อง ๆ
เพื่อเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ทาการประมง น้าจืดหรือน้ามัน ห้องน้าแข็ง และเก็บรักษาสัตว์น้า
2.3.2 พื้นที่อยู่อาศัยหลับนอน พื้นที่เก๋งเรือจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยพื้นที่ส่วนหน้าของเก๋งเรือจะเป็นห้อง
บังคับการเดินเรือ เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง และยาสามัญ และเป็นที่พักอาศัยของไต๋เรือ หรือนายท้ายเรือ และพื้นที่ส่วนหลัง
ของเก๋งเรือซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นที่พักอาศัยหลับนอนและพักผ่อนหย่อนใจสาหรับคนเรือประมงทั้งหมด และใน
เก๋งเรือประมงส่วนมากมักมีการติดตั้งทีวี วีดีโอ ในกรณีเรือประมงประเภทอวนล้อมจับไต๋เรือจะพักในกระโจมดูปลา ส่วนไต๋
เรือประมงประเภทอวนลากไต๋เรือจะพักบริเวณห้องบังคับการเดินเรือ
2.3.3 พื้นที่รอบ ๆ เก๋งเรือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณด้านหน้าและด้านกราบซ้ายของเก๋งเรือจะมีการนาถังน้ามา
วางไว้สาหรับบรรจุน้าเพื่อการอุปโภคและเป็นน้าสาหรับถ่วงเรือ ถังแก๊ส รองเท้าบูท และถังหรือถุงสาหรับใส่ขยะก็จะอยู่
บริเวณด้านซ้ายของเก๋งเรือเช่นเดียวกัน ส่วนพื้นที่บริเวณด้านท้ายเรือที่เป็นส่วนท้ายสุดของเก๋งเรือจะเป็นที่สาหรับเตรียม
อาหาร และเก็บอุปกรณ์เครื่องครัวต่าง ๆ
2.3.4 การจ้างงาน เรือประมงไทยแต่ละประเภทจะมีการกาหนดตาแหน่งหน้าที่คนเรือประมงไว้อย่างชัดเจน เช่น
ไต๋เรือ นายท้ายเรือหรือผู้ช่วยไต๋ ช่างเครื่องยนต์ สหโภชน์ และคนอวนหรือคนงานประมง นอกจากนี้ในจานวนคนอวนหรือ
คนงานประมงทั้งหมดยังมีการกาหนดตาแหน่งหน้าที่ตามขีดความสามารถของแต่ละคนอีกด้วย อย่างเช่น คนปล่อยอวน
หรือหูอวน คนโยนเชือกคร่าวล่างอวนหรือตีนหิน คนน้า และคนที่มีความสามารถในการซ่อมแซมอวน เป็นต้น ซึ่งตาแหน่ง
ดังกล่าวเหล่านี้จะมีผลต่อการจ่ายค่าจ้างของแต่ละคนอีกด้วยเช่นเดียวกัน โดยระบบการจ้างงานของเรือประมงไทยส่วน
ใหญ่จะมีลักษณะผสมผสานกัน ทั้งระบบการจ่ายเงินเดือน และการแบ่งสัดส่วนรายได้ตามผลจับสัตว์น้า กล่าวคือ คนงาน
ประมงที่ถูกจ้างเป็นรายเดือน เช่น ช่างเครื่องยนต์ นายท้ายเรือหรือคนบังคับเรือ และสหโภชน์ ส่วนคนเรือประมงคนอื่น ๆ
จะมีรายได้ประจาเดือนเป็นสัดส่วนของผลจับสัตว์น้าตามตาแหน่งหน้าที่ของตน ซึ่งอาจจะมีการหักค่าดาเนินการออกก่อน
แล้วนาเงินส่วนที่เหลือมาแบ่งส่วนกับเจ้าของ และสัดส่วนของแต่ละคนตามตาแหน่งหน้าที่ หรือไม่มีการหักค่าดาเนินการ
ออกก่อนก็ได้ ทั้งนี้จะขึ้นกับข้อตกลงระหว่างเจ้าของและคนเรือประมง แต่อย่างไรก็ตามเจ้าของเรือมักมีการประกันรายได้
ขั้นต่าไว้ให้สาหรับคนงานประมงทุกคน สาหรับการจ่ายเงินแก่คนเรือประมงนั้นจะมีการจ่ายก่อนออกทาการประมงทุกครั้ง
ในจานวนหนึ่งและมีการลงบันทึกไว้ เพื่อให้คนเรือได้นาเงินไปให้ครอบครัวและซื้อของใช้ส่วนตัว และจะมีการคิดบัญชี
ทั้งหมดอีกครั้งเมื่อครบกาหนดเวลาปีละ 1 - 2 ครั้ง สาหรับอาหารเพื่อการบริโภคในเรือระหว่างออกทะเลนั้น เป็นหน้าที่
ของเจ้าของเรือที่ต้องจัดหาและเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนนี้ และจัดให้มี สหโภชน์ประจาเรือเป็นผู้ทาอาหารบริการแก่
ทุกคนในเรือ ยกเว้นการล้างภาชนะส่วนตัว
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การปฏิบัติง านของคนเรือ ประมง เรื อ ประมงขณะออกจากท่าเที ยบเรื อ จะมีคนเรือ ประมงหลายคนช่ วยกั น
ปฏิบัติงานเพื่อ ความปลอดภัยในการนาเรือ ออกจากท่าเทียบเรือ แต่ขณะที่เรือ แล่นไปยังแหล่งทาการประมงจะมีเพียง
นายท้ายหรือคนบังคับเรือ และช่างเครื่องยนต์เท่านั้น ที่เป็นผู้รับผิดชอบและปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการเดินเรือ ในขณะที่
คนเรือประมงส่วนที่เหลือจะยังคงพักผ่อ นตามอัธยาศัย และเมื่อแล่นเรือถึงแหล่งหรือบริเวณที่จะทาการประมงไต๋เรือจะ
ปฏิบัติหน้าที่และสั่งการทั้งหมด รวมทั้งการควบคุมการเดินเรือด้วย
• กรณีเรือประมงประเภทอวนล้อมจับ เมื่อเรือถึงแหล่งหรือบริเวณที่จะทาการประมง ไต๋เรือจะปฏิบัติหน้าที่สั่งการ
ทั้งหมด ไต๋เรือจะเป็นผู้บังคับเรือเองและแล่นเรือช้า ๆ เพื่อทาการค้นหาฝูงปลาด้วยในเวลาเดียวกัน โดยการสังเกต
ลั ก ษณะของคลื่ น บริ เ วณผิ ว น้ าทะเลหรื อ จากจอ และเสี ย งของเครื่ อ งเอคโค่ ซ าว เดอร์ ห รื อ โซน่ า ร์ ซึ่ ง ขณะนี้
ช่างเครื่องยนต์จะต้อ งคอยเฝ้าระวังการทางานของเครื่อ งยนต์ด้วย ในขณะที่คนเรือ ประมงอื่น ๆ ยังคงพักผ่อนได้
ตามปกติ และเมื่อค้นพบฝูงสัตว์น้าแล้ว ไต๋เรือจะให้สัญญาณแก่คนเรือประมงทุกคนเพื่อประจาตาแหน่งในหน้าที่ของ
ตน โดยไต๋เรือจะค่อย ๆ แล่นเรืออย่างช้า ๆ ล้อมรอบฝูงสัตว์น้า พร้อมทั้งสังเกตและคานวณทิศทางของกระแสน้าและ
กระแสลม เมื่อทุกอย่างพร้อมก็จะเร่งความเร็วเรืออย่างเต็มที่เพื่อล้อมรอบฝูงสัตว์น้าพร้อมกับสั่งให้คนประมง (คนหู
อวน) ปล่อยหูอวนข้างหนึ่งลงน้า (โดยผูกทุ่นขนาดใหญ่ไว้เป็นที่สังเกต) ส่วนปลายอีก ข้างหนึ่งจะถูกยึดไว้กับหัวเรือ
จนกระทั่งเนื้ออวนถูกปล่อยลงน้าจนหมดหรือล้อมอวนครบวง ซึ่งในช่วงเวลานี้หัวเรือจะอยู่ประมาณกึ่งกลางของอวน
พอดีและหันหน้าสู้กระแสลม จากนั้นก็จะมีคนประมงคนหนึ่งหรือสองคนกระโดดลงน้าเพื่อนาเชือกปลายสุดของอวนที่
ถูกปล่อยลงน้าก่อนนี้ขึ้นเรือโดยเร็ว และไต๋เรือจะสั่งการให้คนเรือกู้สายมานขึ้นทางด้านหัวเรือพร้อมกันทั้งสองข้าง
เมื่อแล้วเสร็จก็จะกู้เนื้ออวนขึ้นเรือทั้งกราบซ้ายและขวาพร้อมกันทั้งสองข้าง โดยใช้เครื่องมือช่วยทุ่นแรง (พาวเวอร์
บล็อก + กว้าน หรือพาวเวอร์บล็อก + พาวเวอร์บล็อก) จนกระทั่งเนื้ออวนถูกดึงขึ้นเรือจนเกือบหมด ก็จะจัดให้เนื้อ
อวนส่วนก้นถุงมาอยู่ด้านกราบขวาของตัวเรือและตักปลาขึ้นเรือทางด้านกราบขวาของเรือใส่ถังดอง รวมระยะเวลา
ตั้งแต่เริ่มวางอวนกู้สายมาน กู้เนื้ออวน ตักปลาและจัดเรียงอวนแล้วเสร็จพร้อมที่จะใช้งานอีก ครั้งใช้เวลาประมาณ
2 - 3 ชั่วโมง เรืออวนล้อมจับ จะวางอวน 2 - 3 ครั้ง/วัน โดยจานวนครั้งในการวางอวนแต่ละวัน และระยะเวลาที่ใช้
ในการวางอวนแต่ละครั้งจะขึ้นกับจานวนฝูงสัตว์น้าและปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ซึ่งคนเรือประมงทุกคนจะต้องปฏิบัติงาน
ในตาแหน่งหน้าที่ของตน จนกระทั่งตัก สัตว์น้าขึ้นเรือ และดองหรือ การเก็บ รัก ษาสัตว์น้าจนแล้วเสร็จ จากนั้นก็จะ
ช่วยกันจัดเตรียมเครื่องมืออวนให้เรียบร้อยอยู่ในสภาพที่พร้อมจะวางอวนได้ในครั้งต่อไป การปฏิบัติงานลักษณะนี้แต่
ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 1 - 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกันปริมาณสัตว์น้าที่จับได้ในแต่ละครั้ง เรือประมงประเภทอวนล้อม
จับจะทาการประมงวันละ 2 - 3 ครั้ง เมื่อการปฏิบัติงานแล้วเสร็จคนเรือประมงแต่ละคนก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัย
หรือรับประทานของว่างที่สหโภชน์จัดเตรียมไว้ให้ แต่กรณีที่เครื่องมือประมงเสียหายไม่มากนักคนเรือประมงก็จะทา
การซ่อมแซมเครื่องมือประมงในระหว่างเที่ยวเรือ
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•

กรณีเ รือ ประมงประเภทอวนลาก เมื่อเรือถึงแหล่ ง
หรือบริเวณทาการประมง ไต๋เรือจะทาหน้าที่บังคับเรือ
และสั่งการให้คนเรือประมงประจาตาแหน่งหน้าที่ของ
ตน เพื่อทาการปล่อยอวนลงน้าจนแล้วเสร็จ หากไม่
พบลักษณะที่ผิดปกติของการลากและตัวอวน การลาก
อวนก็จ ะด าเนิ นการลากประมาณ 4 - 5 ชั่ว โมง
ซึ่งในช่วงเวลานี้คนเรือประมงส่วนใหญ่ก็จ ะพักผ่อน
ตามอัธยาศัย ยกเว้นช่างเครื่องยนต์ต้องปฏิบัติหน้าที่
เฝ้า ระวังการทางานของเครื่องยนต์ เมื่อใกล้ถึงเวลา
ไต๋เรือก็จะให้สัญญาณทุกคนเตรียมปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนอีกครั้ง เพื่อทาการกู้อวนและนาสัตว์น้าขึ้นเรือ
ถ้า ไต๋เรือเห็นว่า สัตว์น้าที่ได้มีปริมาณที่น่าพอใจก็จ ะ
ปล่อยอวนเพื่อทาการลากอวนครั้งต่อไปทันที หากไม่
ก็จ ะแล่นเรือไปหาแหล่งทาประมงใหม่ทันที ส าหรับ
สัตว์น้าที่ได้นั้นคนเรือก็จะมีการจาแนกกลุ่มชนิดและ
คัดขนาดใส่ภาชนะ (กะบะ หรือถัง) พร้อม ๆ กับโรย

น้าแข็งใส่และเก็บรักษาไว้ในห้องเย็นเรือ เรือประมง
อวนลากที่ทาการประมงในเวลากลางวันจะลากอวน
วันละ 3 - 4 ครั้ง และกลางคืนอีก 1 ครั้ง โดยการลาก
อวนในเวลากลางคืนจะลากนาน 6 - 7 ชั่วโมง ซึ่งคน
เรือประมงจะหยุดพักผ่อนได้ภายหลังการเก็บรักษา
สัตว์น้าแล้วเสร็จ และกรณีที่เครื่องมือประมงเสียหาย
ไม่ มากนั กก็ จ ะทาการซ่ อมแซมในระหว่า งเที่ย วเรื อ
ช่วงเวลากลางวัน ส าหรับอวนลากคานถ่างนิยมลาก
อวนในเวลากลางวัน โดยลากอวนครั้งละ 4 - 8 ปาก
ลากอวนนานครั้งละ 1.15 - 1.30 ชั่วโมง และลากอวน
4 - 5 ครั้ง/วัน

จากลักษณะและวิธีการทาการประมงดังกล่าวของการประมงทะเลของไทย จึงเห็นได้ว่า คนเรือประมงทะเลของ
ไทยมีเวลาพักผ่อนที่มากพอสมควร แต่เป็นการพักที่ไม่มีเวลาแน่นอน ขึ้นกับปริมาณสัตว์น้าที่จับได้แต่ละครั้งของ การทา
ประมง และความเสียหายของเครื่องมือประมง เมื่อเรือกลับถึงฝั่งแต่ละเที่ยวเรือ ภายหลังจากสัตว์น้าถูกขนถ่ายเรียบร้อย
แล้ว เรือประมงแต่ละลาจะหยุดพักครั้งละ 1 - 2 วัน/เที่ยวเรือ และยังมีการหยุดพักในเทศกาลต่าง ๆ เช่น เทศกาลปีใหม่
ตรุษจีน และสงกรานต์ เป็นต้น ครั้งละ 2 - 3 วัน แต่ถ้าหากช่วงเทศกาลตรงกับช่วงเดือนหงาย เรือประมงประเภทอวน
ล้อมจับจะมีการหยุดทาการประมงนานขึ้นกว่าเดิม หรือแม้กระทั่งวันพระก็มีเรือประมงบางกลุ่มหยุดทาการประมงอีกด้วย
แต่อย่างไรก็ตาม ผลจากการสัมภาษณ์ชาวประมงไม่พบว่าได้มีการจัดให้มีการหยุดชดเชยแต่อย่างใด
3. เรือประมงต้นแบบที่สอดคล้องกับหลักมาตรฐาน ILO และการสาธิตการปฏิบัตงิ านให้ชาวประมงและผูป้ ระกอบการ
ได้เรียนรู้
การจัดสร้า งเรือประมงต้นแบบครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมประมง ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Center : SEAFDEC) และบริษัทเอกชนที่ให้การ
สนับสนุน คือ บริษัท เนสเลย์ และบริษัทไทยยูเนี่ยน โดยนาเรือสารวจอวนลากแผ่นตะเฆ่ของ SEAFDEC ชื่อ “ปลาลัง”
มาทาการปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานและข้อกาหนดของ ILO ณ อู่ต่อเรือ บี เอส พี สมุทรปราการ อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ผลของการปรับปรุงโดยสรุปมีดังต่อไปนี้
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3.1 ลักษณะของเรือปลาลังก่อนการปรับปรุง เรือประมงลานี้เป็นเรือประมงที่มีเก๋งสองชั้น อยู่บริเวณตอนท้าย
ของตัวเรือ ขนาดของเก๋งเรือกว้าง 2.0 เมตร ยาว 4.5 เมตร โดยส่วนหน้าของเก๋งเป็นห้องควบคุมเรือมีความสูง 170
เซนติเมตร โดยมีประตูเข้า - ออกได้ทั้งด้านกราบซ้ายและกราบขวา รวมพื้นที่ห้องถือท้าย ห้องนอน ห้องน้า และห้องครัว
เท่ า กั บ 9.0 ตารางเมตร ห้อ งนอนไต๋เ รือ อยู่ ถัด จากห้อ งควบคุม เรือ มีข นาดความสูง ของห้ องเท่ า กับ 90 เซนติ เมตร
ส่วนห้องนอนลูกเรือชั้นบนและชั้นล่างมีขนาดความสูงเท่ากับ 90 เซนติเมตร เช่นเดียวกับห้องนอนของไต๋เรือ แต่เป็นชั้น
ลอยที่อยู่เหนือห้องเครื่องจักรใหญ่ และไม่มีห้องกลางสาหรับการพักผ่อน โดยห้องน้าและห้องครัวมีฝากั้นแยกระหว่าง
ห้องนอน พื้นที่ดาดฟ้า หลังคาเก๋งเรือเป็นพื้นที่เก็บวางเนื้ออวน ถังน้าจืด และสิ่งของเครื่องใช้ส อยต่า ง ๆ ประจ าเรือ
พร้อมทั้งติดตั้งแพชูชีพ (ภาพที่ 8 และ 9)

ภาพที่ 8 เรือปลาลังขึ้นคาน ณ อู่ต่อเรือของบริษัท พี เอส พี จากัด จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพที่ 9 ลักษณะโครงสร้างของเรือปลาลัง พื้นที่ปฏิบัติงาน ที่พักของคนประจาเรือและคนงานประมง
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ภาพที่ 10 โครงสร้างด้านหน้าตัดของเรือต้นแบบ และโครงสร้างเรือประมงต้นแบบของไทย (เรือปลาลัง)

3.2 ลักษณะของเรือปลาลังภายหลังการปรับปรุง รายละเอียดของการปรับปรุงมีดังต่อไปนี้
3.2.1 ห้องสะพานเดินเรือหรือห้องบังคับการเดินเรือ ได้ปรับยกพื้นให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถมองทัศนะ
วิสัยได้ไกล ส่วนกระจกหน้าเก๋งก็ได้ปรับมุมให้เอียง เพื่อลดแรงกระแทกจากคลื่นลมและการเกาะตัวของน้าทะเล ทาให้
สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้รอบตัวและชัดเจนมากขึ้น มีประตูเปิดเข้า - ออกได้ทั้งด้านกราบซ้ายและกราบขวา มีโต๊ะ
ส่วนกลางพร้องเก้าอี้ที่แข็งแรงเพื่อใช้ในการพบปะประชุม พูดคุยและพักผ่อนของคนประจาเรือ มีสิ่งอานวยความสะดวก
เช่น ทีวี วีดีโอ สิ่งบันเทิง และมีที่จัดวางน้าดื่ม กาแฟ ภาชนะที่สะอาดและสามารถทาความสะอาดได้ทั่วทั้งห้อง และมีแสง
สว่างเพียงพอทั่วทั้งภายในห้อง มีเก้าอี้สาหรับลูกเรือสามารถสับเปลี่ยนเวรมาพักผ่อนได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้พื้นห้อง
สามารถปรับเป็นพื้นที่สาหรับการปฐมพยาบาลขั้นต้น (First Aids) กรณีผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่วนท้ายเรือกราบซ้ายจะเป็นห้องน้า
และห้องสุขาแยกเป็นชายหญิงได้ มีสุข ภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและท่อระบายน้าออกทั้งสองห้อง ส่วนท้ายเรือกราบขวา
เป็นห้องครัวและประกอบอาหาร และพื้นที่จัดวางอุปกรณ์ทาอาหารและทาความสะอาดได้สะดวก ความสูงห้องสะพาน
เดินเรือ 2.0 เมตร
3.2.2 เก๋งเรือ มีการขยายเก๋งเรือในแนวตั้งเป็นเก๋ง 2 ชั้น โดยรายละเอียดการปรับปรุง มีดังนี้
1) เก๋งเรือชั้นบน เก๋งเรือชั้นบนแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของห้องนอนลูกเรือ มีความสูง 170
เซนติเมตร จานวน 6 เตียง พร้อมฟูกนอนสะอาด ประเภทเตียง 2 ชั้น และห้องบุด้วยฉนวนกันความร้อนประเภท UPV
พร้อมติดตั้งตู้จัดเก็บสัมภาระส่วนตัว (Locker) ครบตามจานวนเตียงนอน ซึ่งห้องชั้นบนมีบันไดขึ้น 2 ทาง คือ จากบันได
ท้ายเรือและติดตั้งจากห้องพักผ่อน มีแสงสว่างจากไฟฟ้าและช่องตาเรือเพียงพอ และสามารถทาความสะอาดได้ทั่วบริเวณ
ห้องเพื่อป้องกันแมลง ปลวกหรือสัตว์มีพิษอื่น ๆ ได้ นอกจากนี้ตัวห้องนอนมีประตูเปิดปิดได้ จึงห่างจากการรบกวนจาก
ความร้อน แก๊สจากห้องครัวและเสียงจากเครื่องจักรเรือ และกลิ่นคาวปลาที่อาจออกมาจากห้องเก็บปลาซึ่งเป็นปากระวาง
อยู่บริเวณหัวเรือถึงหน้าเก๋งเรือ หรือลดการรบกวนจากเสียงของโซ่สมอและตัวสมอที่กระแทกกับตัวเรือเวลาคลื่นลมจัด
และส่วนชั้นบนเป็นดาดฟ้าเปิด เป็นพื้นที่จัดวางเครื่องมือประมง อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น เนื้ออวนและอุปกรณ์ทาการประมง
แพชูชีพ พร้อมเสาดาวเทียมกั้นล้อมรอบ ดาดฟ้านี้มีความสูง 50 เซนติเมตร (ภาพที่ 11)
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ภาพที่ 11 โครงสร้างเรือประมงต้นแบบของไทย แบบแปลนชั้นบน

2) เก๋งเรือชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องรับประทานอาหาร 2 ห้อง สุขา ห้องครัว ห้องเก็บเสบียง ห้องพักผ่อน และ 3
ที่นอนสาหรับบุคคล (ขนาดกว้าง 70 ยาว 190 เซนติเมตร และพื้นที่ชั้นล่างขนาดความสูงขั้นต่า 170 เซนติเมตร และกว้าง
290 เซนติเมตร ตลอดแนว (ภาพที่ 11)
พื้นที่ชั้นล่า งประกอบด้วยห้องสะพานเดินเรือ มีห้องนอน 4 เตียง สาหรับไต๋เรือ นายท้ายเรือหรือช่างเครื่อง
ลักษณะเป็นเตียง 2 ชั้น ความสูง 170 เซนติเมตร ถัดจากห้องสะพานเดินเรือไปทางท้ายเรือเป็นห้องกลางลาเรือสาหรับ
พักผ่อน (Mass room) ขนาดกว้าง 2.0 เมตร ยาว 2.0 เมตร สูง 190 เซนติเมตร

ภาพที่ 12 โครงสร้างเรือประมงต้นแบบของไทย แบบแปลนชั้นล่าง

ภาพที่ 13 ห้องนอนและโต๊ะแผนที่ของไต๋เรือ (ซ้าย) เครื่องถือท้าย (กลาง) และห้องพักผ่อนลูกเรือ (ห้องเมส)
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ภาพที่ 14 : ห้องครัว (ซ้าย) ห้องนอนเก๋งชั้นบน (กลาง) และห้องน้า (ขวา)
3.3 การติดตั้งเครื่องทุ่นแรงบริเวณท้ายเรือ คือ เครื่องม้วนอวน (Net Drum) ซึ่งดัดแปลงโดยการขยับตัวเก๋งเรือ
ให้ไปทางด้านหัวเรือมากขึ้น เพื่อเพิ่มพื้นที่บริเวณท้ายเรืออีกประมาณ 1 เมตร เพื่อให้แข็งแรงและการทรงตัวสมดุล (Trim)
ของตัวเรือเพียงพอในการติดตั้ง การใช้เครื่องทุ่นแรงแบบนี้ในการลากอวน และการกู้อวนกลับคืนเข้าเครื่องม้วนอวน
สามารถลดจ านวนคนปฏิบัติงานให้น้อยลงได้ อีกทั้งยังทาให้การปฏิบัติงานในการลากอวน เช่น การปล่อยอวนลงน้า
การคลายและ Set ตัวของรูปทรงอวนดีขึ้น และใช้ระยะเวลาในการกู้อวนสั้นลง การลาเลียงและจัดเก็บสัตว์น้าได้ดีและ
สะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับการลากอวนแบบไม่ใช้ Net Drum การเก็บรักษาเนื้ออวนได้ดี ไม่มีสัตว์น้าตกค้างหรือเน่า
ติดเนื้ออวน จึงเป็นการรักษาเนื้ออวนให้ใช้งานได้นานขึ้น ทาให้แรงงานไม่เหนื่อยล้าจนสามารถสับเปลี่ยนไปทาหน้าที่อื่น
ได้มากขึ้น ทาให้ระยะเวลาในการทางานบนเรือ การพักผ่อนหย่อนใจบนเรือมากขึ้น ลดความเคร่งเครียดในการทางานบน
เรือประมงได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติการใช้แรงงานสากลได้ นอกจากนี้ทาให้สามารถใช้งานการลากอวนในครั้งต่อไป
ได้อย่างรวดเร็ว
3.4 ลักษณะเรือประมงต้นแบบ ดังแสดงในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 เรือประมงต้นแบบ (เรือปลาลังภายหลังการปรับปรุง)
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ภาพที่ 16 เรือปลาลังออกปฏิบัติงานกับชาวประมง จังหวัดตราด
3.5 การปฏิบัติการสาธิตการทางานของเรือประมงต้นแบบ
3.5.1 การด าเนิ น การสาธิ ต การลากอวนด้ ว ยเรื อ ประมงต้ น แบบ เรื อ ได้ เ ดิ น ทางจากท่ า เที ย บเรื อ
ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ถึงท่า
เทียบเรือประมงชลาลัย จังหวัดตราด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 นัดประชุมชาวประมงและผู้ประกอบการ เพื่อแจ้งผลและ
วิธีการปรับปรุงเรือประมงปลาลังให้เป็นเรือประมงต้นแบบของเรืออวนลากขนาดเล็ก และชักชวนให้ชาวประมงที่สนใจเข้า
ร่วมการทดสอบและฝึกสาธิตชาวประมงบนเรือประมงปลาลังในทะเลพื้นที่จังหวัดตราด ในวันที่ 2 ธันวาคม 2560 ผล
ปรากฏว่ามีชาวประมงและผู้ประกอบการสนใจเข้าร่วมการสาธิตครั้งนี้ จานวน 20 คน
3.5.2 การประชุม หารื อ มี บรรยายสรุป ถึงสถานการณ์แ รงงานบนเรื อประมงและกฎหมายเกี่ย วกั บ
แรงงานประมง และหลักการขององค์การแรงงานสากล (ILO) ทาให้ทราบว่าชาวประมงต้องการลูกเรือที่เป็นแรงงานต่างด้าว
จานวนมาก แต่มีภาระด้านค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้แก่แรงงานต่างด้าว พร้อมทั้งได้บรรยายสรุปให้นายจ้างหรือเจ้าของเรือได้
รับทราบถึงความสาคัญของข้อควรปฏิบัติที่จะต้องปรับปรุงเรือประมงให้มีสภาพความเป็นอยู่ภายในเรือที่ถูกสุขลักษณะตาม
มาตรฐานของแรงงานสากลแก่ลูกเรือ และสาธิตวิธีการใช้เครื่องทุ่นแรงมาช่วยเป็นแนวทางการปรับลดจานวนลูกเรือประมง
สาหรับการทาประมงประเภทเครื่องมืออวนลากอย่างเช่น เครื่องม้วนอวน (Net drum) เครนหรือเครื่องสาวเนื้ออวน
(Power block) เพื่อให้มีพื้นที่ว่างส่วนบุคคลเพียงพอและสะดวกคล่องตัว ทาให้ลดความแออัดในการใช้ชีวิตบนเรือ แต่
ชาวประมงกล่าวว่า เคยมีประสบการณ์ในการลดจานวนคนในเรืออวนล้อมจับแล้วให้เหลือจานวน 12 คน แต่พบว่าเมื่อจับ
ปลาได้จานวนมากอย่างต่อเนื่อง จะเกิดการใช้แรงงานไม่พอในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการทาหน้าที่ต่าง ๆ บนเรือ เช่น
การใช้แ รงงานสาวเนื้ ออวน การคัด แยกชนิ ดสั ตว์ น้ า และการซ่ อ มบ ารุ งเนื้ ออวนที่ ชารุด เสีย หายด้ ว ยทั กษะมือ เปล่ า
เมื่อจานวนคนน้อยจึงเกิดความเหนื่อยล้า จาเป็นต้องมีคนงานสารอง จึงต้องหันกลับมาใช้แรงงานประมงเพิ่มเป็น 25 คน
เช่นเดิม เพื่อสับเปลี่ยนหน้าที่ให้ได้พอดีและเหมาะสม เพื่อจะได้ไม่เสียเที่ยวการออกเรือและเมื่อเครื่องมือชารุดเสียหาย
เนื้ออวนขาดในระหว่างปฏิบัติงานประมงในทะเล
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3.5.3 เครื่ อ งม้ ว นอวนแบบ Net drum บริ เ วณท้า ยเรื อ เพื่ อ ใช้เ ป็ น เครื่ อ งทุ่ น แรงในการลากอวน
การสาธิตเรือประมงต้นแบบครั้งนี้ได้ทาการทดลองลากอวนบริเวณใกล้ ๆ เกาะสีชัง เพื่อทดสอบ (Seatrial) ในทะเล
โดยทดลองแล่นเรือเพื่อลากอวนความเร็วประมาณ 5 นอต จานวน 2 ครั้ง ผลปรากฏว่า ใช้เวลาปล่อยอวนจากท้ายเรือ
และใช้เวลากู้อวนกลับคืนเข้าร่นของเครื่องม้วนอวน ประมาณ 10 นาที เท่านั้น และสามารถลดคนปฏิบัติงานดังกล่าว
ให้น้อยลงอีกด้วย ในขณะเดียวกันลักษณะของการลากอวน อย่างเช่น การปล่อยอวนลงน้า การคลายและ Set ตัวของ
รูปทรงอวนดีขึ้น และระยะเวลาในการปล่อย - กู้อวนสั้นลง ทาให้การลาเลียงและจัดเก็บสัตว์น้าได้ดี และสะดวกรวดเร็ว
ขึ้น ชาวประมงให้ความสนใจมาก เนื่องจากสามารถช่วยดึงเนื้ออวนขึ้นเรือโดยไม่ต้องใช้แรงงานลูกเรือหลายคน แต่เจ้าของ
เรือและไต๋เรือยังให้ข้อคิดว่ามีราคาสูงเกินไป การจะลงทุนกับเรือประมงขนาดเล็กน่าจะหาวิธีในการจัดสรรงบหรือแหล่ง
ทุนสนับสนุนได้ ซึ่งมีบางรายแจ้งว่ามีเรือประมงอวนลากขนาดความยาว 11.00 เมตร อาจปรับเปลี่ยนตัวเรือและเครื่องมือ
ประมงหรือเครื่องช่วยทาการประมงให้สามารถออกทางานได้เพียงคนเดียวหรือสองคนได้ เพื่อลดภาระค่าจ้างแรงงาน
ลูกเรือและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

ภาพที่ 17 เรือปลาลังขณะทาการทดสอบเครื่องม้วนอวน (Net drum)
3.5.4 การทดสอบการใช้เครื่องม้วนอวนแบบ Net drum ขนาดความยาว 1.2 เมตร บริเวณท้ายเรือ
ดังแสดงในภาพที่ 17
3.5.5 ผลการเปรียบเทียบกับการลากอวนแบบเก่าหรือแบบไม่ใช้ Net drum กับการลากอวนแบบ
ใหม่หรือการใช้ Net Drum ในการลากอวน พบว่าการเก็บรักษาเนื้ออวนได้ดี ไม่มีสัตว์น้าตกค้างหรือเน่าติดเนื้ออวน
จึงเป็นการรักษาเนื้ออวนให้ใช้งานได้นานขึ้น ทาให้แรงงานไม่เหนื่อยล้า จนสามารถสับเปลี่ยนไปทาหน้าที่อื่นได้มากขึ้น
ทาให้ระยะเวลาในการทางานบนเรือ การพักผ่อนหย่อนใจบนเรือมากขึ้น ลดความเคร่งเครียดในการทางานบนเรือประมง
ได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปฏิบัติการใช้แรงงานสากลได้ นอกจากนี้ทาให้สามารถใช้งานการลากอวนในครั้งต่อไปได้อย่าง
รวดเร็ว
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3.5.6 ภายในเก๋งเรือ ซึ่งชาวประมงเห็นว่าสามารถปรับปรุงเรือ หรือดัดแปลงเรือด้วยตนเองบางห้องให้ได้
มาตรฐานได้ เนื่องจากตระหนักว่าลูกเรือประมงควรจะมีชีวิตที่สุขสบายดีมากกว่าสมัยก่อน แต่เนื่องจากเรือประมงต้นแบบ
“เรือปลาลัง” ที่นามาปรับปรุงนั้นเป็นเรือประมงขนาดเล็ก การยกตัวเก๋งเรือให้เพิ่มความสูงขึ้นเป็นเก๋งสองชั้น อาจทาให้เรือ
เสียสมดุลและโคลงได้ง่าย หรือไม่คงทนกับสภาพการใช้งานในทะเล หรือเสียการทรงตัวได้ง่ายในขณะที่สภาพคลื่นลมจัดได้
3.5.7 ผู้บริหาร บริษัทเอกชน และชาวต่างประเทศ ได้สนใจเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการพัฒนา
เรือประมงต้นแบบ “เรือปลาลัง” ณ ท่าเทียบเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพที่ 18 ผู้บริหาร บริษัทเอกชน และชาวต่างประเทศสนใจเยี่ยมชมและรับฟังคาบรรยาย
เกี่ยวกับการปรับปรุง “เรือปลาลัง” ซึ่งจอดเทียบท่าเรือ ณ ท่าเทียบเรือศูนย์พัฒนาการประมง
แห่งเอเชียตะวะนออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) จังหวัดสมุทรปราการ

1. ศึกษาข้อกาหนดของมาตรการ C188 และข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ C199 ของ ILO
จากข้อกาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO จานวน 22 ข้อ และข้อเสนอแนะของ FAO ที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานประมงบนเรือดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อเรือประมงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงที่ออกทาการประมง
มากกว่า 1 วัน หรือ 1 คืน ซึ่งมีการค้างแรม ในทะเล รวมทั้งระบบการจ้างแรงงานประมงของประมงไทยเป็นอย่างมาก
อย่างเช่น ข้อกาหนดการห้ามจ้างผู้ที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ทางานในเรือประมง สาหรับเรื่องระยะเวลาพักผ่อนโดยการจัดให้
ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงในระยะเวลาการทางาน 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมง ในระยะเวลาการ
ทางาน 7 วัน นั้น ไม่ได้มีปัญหามากแต่อย่างใด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ การจัดทาหลักฐานเวลาพักไว้เพื่อให้พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจสอบในกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น และการกาหนดให้นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในเวลาพักได้ โดยต้องจัดให้มีเวลา
พักชดเชยโดยเร็ว และให้จัดทาหลักฐานเวลาพักไว้
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กรมประมงได้ อ อกพระราชก าหนดการประมง
พ.ศ. 2558 ภายใต้ความมุ่งหมายของการจัดระเบียบการ
ประมงไทย และส่ ว นหนึ่ ง ก าหนดให้ มี ก ฎเกณฑ์ แ ละ
มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือในนานาประเทศทุกภูมิภาค
รวมทั้งให้มีการคุ้มครองสวัส ดิภาพแรงงานของคนประจ า
เรือประมง เพื่อป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาค
การประมง ตามความในมาตรา 4 (8) (9) และมาตรา 82
โดยกาหนดให้ก่อนนาเรือประมงออกทาการประมง เจ้าของ
เรือหรือผู้ควบคุมเรือจะต้องมีหลักฐานเกี่ยวกับการจัดระบบ
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิการของคนประจาเรือ
แสดงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และหากตรวจพบว่าไม่เป็นไป
ตามข้อกาหนดดังกล่าว พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งห้ามมิ
ให้ออกจากท่าเทียบเรือหรือสั่งให้นาเรือประมงเข้าเทียบท่า
ได้
ในขณะเดี ย วกั น กรมเจ้ า ท่ า ได้ มี ก ฎข้ อ บั ง คั บ
ส าหรั บ การตรวจเรื อ ฉบั บ ที่ 15 พ.ศ. 2528 ภายใต้
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช
2456 ให้เรือ รวมถึงเรือประมงจะต้องมีใบสาคัญแสดงการ
ตรวจเรือ เพื่อจดทะเบียนเรือไทยพร้อมแบบพิมพ์เรือ หาก
จะต้องซ่อมแซม แก้ไขต่อเติม และเปลี่ยนแปลงเรือ ต้องแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานตรวจเรือ และก่อนต่อเรือใหม่ที่มีขนาดความ
ยาวตั้งแต่ 24 เมตร ขึ้นไป จะต้องส่งแบบแปลนเรือให้กอง
ตรวจเรื อ ประทับ ตราและลงนามก่อ น และเรือ จะต้ องมี
อุ ป กรณ์ ช่ ว ยด้ า นความปลอดภั ย ของการใช้ ชี วิ ต ของคน
ประจ าเรื อ บนเรื อ ประมง เช่ น แพ ชู ชี พ และพวงชู ชี พ
เพียงพอต่อจานวนคนประจาเรือ เป็นต้น
กฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ
สาหรับเรือประมง พ.ศ. 2559 หมวด 5 ว่าด้วยคนประจ า
เรือ ข้อ 23 ให้เจ้าพนักงานตรวจเรือพิจารณากาหนดจานวน
คนประจาเรือ และแรงงานประมงสาหรับเรือกลประมงไว้ใน
ใบสาคัญรับรองการตรวจเรือ โดยคานึงถึง ความปลอดภัย
ลั ก ษณะการปฏิ บั ติ ง าน และกายภายของเรื อ หมวด ค
เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ประจ าเรือ ข้อ 13 เรือกล

ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2561

Volume 1 Number 3 July – September 2018

ประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป ที่ต่อขึ้นใหม่หลัง
กฎข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ต้องมีห้องน้าอย่างน้อยจานวน
หนึ่งห้อง ซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่งตารางเมตร โดยต้องมีโถ
ส้วมอย่างน้อยจานวนหนึ่งโถ
กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบบความ
ปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพ ในการทางานของคน
ประจาเรือประมง หมวด 1 สาหรับเรือตั้งแต่ 30 ตันกรอส
ขึ้นไป หมวด 2 ส่วน 1 ข้อ 7 ผู้ไ ด้รับอนุ ญาตต้อ งจัดให้ มี
พื้นที่เหมาะสมส าหรับการพักผ่อ นบนเรือประมง ส่วน 2
เรือประมงตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป ข้อ 13 ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องจัดให้มีพื้นที่สาหรับการพักผ่อน การรับประทานอาหาร
และการสันทนาการ ให้เหมาะสมกับจานวนคนประจาเรือ
และระยะเวลาในการออกไปทาการประมง ข้อ 14 จัดให้มี
ห้องส้วมอย่างน้อยจานวนหนึ่งห้องซึ่งมีพื้นที่ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ตารางเมตร
นอกจากนี้ยังมีข้อกาหนดบางประการที่ STCW (F)
1995 ได้ แ นะน าและให้ แ นวทางการจั ด ระบบโครงสร้ า ง
ภายในของเรือประมงทั่วโลก เพื่อออกให้ประเทศสมาชิก
ภายใต้ IMO ได้ปรับ และนาไปใช้ในด้านความปลอดภัยของ
เรือประมงและการคุ้มครองคนประจาเรือ หากประเทศใด
สนใจและสามารถให้สัตยาบันต่อไปได้ ปัจจุบันแม้นว่ายังไม่
มีผ ลบั ง คับ ใช้ แต่เ ป็น แนวทางในการปรับ ปรุง โครงสร้ า ง
ภายในเรือ ประมงให้เ ป็น ไปอย่ างสากล ข้ อบั งคั บบางข้ อ
ก็สามารถนามาใช้ได้ดีกับเรือประมงไม้
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พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้
กล่าวว่า ก่อนเรือประมงจะออกทาการประมงจากท่าเทียบ
เรือประมง เจ้า ของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ต้องนาเอกสาร
เกี่ยวกับทะเบียนเรือใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้ทาการ
ประมง จ านวนรายชื่ อ และหนั ง สื อ คนประจ าเรื อ หรื อ
หลักฐานการอนุญาตของคนประจ าเรือที่จะออกไปพร้อม
กับเรื อประมง และหลั กฐานเกี่ย วกับ การจัดระบบความ
ปลอดภัยสุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทางานของคน
ประจ าเรือ ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงยื่น ต่อ พนั กงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ตาม
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธี ก ารที่อ ธิ บ ดี ประกาศก าหนด ในกรณี
เจ้า ของเรือหรือ ผู้ควบคุ มเรือไม่ ยื่นเอกสารและหลักฐาน
หรือจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิการใน
การทางานของคนประจาเรือไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงให้
พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ สั่ ง ห้ า มมิ ใ ห้ น าเรื อ ออกจากท่ า เที ย บ
เรือประมงหรือสั่งให้นาเรือประมงเข้าเทียบท่าด้วย (มาตรา
82)
ข้อกาหนดของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (International labor Organization : ILO)
ฉบั บ ที่ 188 ว่ า ด้ ว ยการท างานในภาคการประมง ค.ศ.
2007 จ านวน 33 มาตรา และได้ ก าหนดรายละเอี ย ด
เกี่ยวกับการสร้างเรือหรือการดัดแปลงเรือประมงในส่วนที่
เกี่ยวกับห้ องที่พักอาศัย การบารุงรัก ษาที่พักอาศัย และ
พื้ น ที่ ป ระกอบอาหาร โดยค านึ ง ถึ ง สุ ข ลั ก ษณะความ
ปลอดภัยโดยรวม สภาพที่มีความสะดวกสบายและส่งผลดี
ต่อสุขภาพอนามัย การระบายอากาศ ความร้อน ความเย็น
และแสงสว่าง การลดความสั่นสะเทือนและเสียงดังที่มาก
เกิ น ไป ที่ ตั้ ง ขนาดวั ส ดุ ใ นการก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งเรื อ นและ
อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้ องนอน ห้องรับประทานอาหารและ
บริเวณที่พักอาศัยอื่น ๆ อุปกรณ์สุขภัณฑ์ รวมถึงห้องสุขา
และสิ่งอานวยความสะดวกในการซักล้าง และการจัดให้มี
น้าร้อนและน้าเย็นที่เพียงพอ และวิธีปฏิบัติเพื่อตอบสนอง
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ต่อ ข้อ เรีย กร้อ งเรี ยนเกี่ย วกับ ที่พั ก อาศั ยที่ ไม่ เ ป็น ไปตาม
ข้อกาหนดของอนุสัญญานี้ นอกจากนี้ภาคผนวก 3 (มาตรา
26) และการกาหนดให้อาหารที่จัดหาและให้บริการบนเรือ
ต้องมีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการที่เพียงพอ น้าดื่ม
ต้องมีคุณภาพ และปริมาณความเป็นอยู่และการปฏิบัติงาน
บนเรือของคนงานประมง (มาตรา 27) ซึ่งสอดคล้องกับ
พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 37 ว่าด้วย
ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการประมงพาณิชย์ต้องจัดให้มีระบบ
ความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการทางานของ
คนประจ าเรือ และได้ ออกเป็ นกฎกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
ส่วนที่ 1 (17) เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 30 ตัน
กรอสขึ้นไป แต่ไม่ถึง 60 ตันกรอส ต้องจัดพื้นที่ที่เหมาะสม
สาหรับพักผ่อนบนเรือปะมง ส่วนที่ 2 เรือประมงที่มีขนาด
60 ตันกรอส (12) (13) (14) และพื้นที่รับประทานอาหาร
และสันทนาการที่เหมาะสมกับจ านวนคนประจาเรือและ
ระยะเวลาในการออกทาการประมง และต้องมีห้องส้ว ม
อย่างน้อยหนึ่งห้อง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร ภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงใช้บังคับ และกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 (16) ได้
ก าหนดให้ น ายจ้ า งมี อ าหารและน้ าดื่ ม ที่ ส ะอาดถู ก
สุขลักษณะ ห้องส้วม เวชภัณฑ์และยาใช้ปฐมพยาบาลใน
จ านวนที่ เ พี ย งพอ และเหมาะสมกั บ การท างานและ
ระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ เช่นเดียวกัน
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2. ศึกษาคุณลักษณะของเรือ วิธีทาการประมง และการใช้ชีวิตบนเรือของคนเรือประมงไทย
เรือประมงทะเลของไทยเป็นเรือไม้เกือบทั้งหมด มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเกือบทุกกลุ่มเรือ รูปทรงเรือเป็นตัววี
(V shape) หรือแบบเรือท้องกลม หรือแบบตัวยู (U shape) ขึ้นกับความชานาญของอู่ต่อเรือและความนิยมของเจ้าของเรือ
แต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัย โดยส่วนหัวของเรือจะแหลมและมีการยกสูงขึ้นมากกว่าส่วนอื่น ๆ และขยายกว้างออกมาก
ที่สุดบริเวณกลางลาเรือ ส่วนด้านท้ายเรือจะตัดตรง และเป็นเรือที่มีกราบของเรือต่า จึงเหมาะในการทาการประมงบริเวณ
ชายฝั่ง เครื่องมือช่วยในการทาประมงส่วนมากเป็นเครื่องมือช่วยในการค้นหาฝูงสัตว์น้า หรือล่อให้สัตว์น้ามารวมกันก่อน
การทาประมงเท่านั้น ส่วนเครื่องมือที่ช่วยในการกู้อวนมีค่อนข้างน้อย การทาประมงต้องอาศัยแรงงานคนเป็นหลัก ดังนั้น
จึงใช้คนประจาเรือค่อนข้างมาก ในขณะที่พื้นที่ในเรือมีจ ากัด จาเป็นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การใช้ชีวิตในเรือ
กลางทะเลจึงไม่เป็นไปตามข้อกาหนดบางอย่างของ C188 และ R199 ของ ILO
การจัดพื้นที่และสัดส่วนห้องต่าง ๆ ภายในเก๋งเรือ ให้ห้องต่าง ๆ มีความสูง 190 เซนติเมตร เพื่อให้คนประจาเรือ
สามารถเดินเข้าออกได้อย่างคล่องตัวนั้นเป็นไปได้ยากมาก แต่อย่างไรก็ตามมาตรฐานของ ILO ส่วนนี้สามารถปรับลด
ความสูงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาค แต่การที่เรือประมงของไทยใช้แรงงานคนเป็นหลักในการทาประมง การ
ลดจ านวนคนเรือ ประมงเป็ นไปได้ยากมาก โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง เรือ ประมงประเภทอวนล้ อมจับ เนื่ องจากจ านวนคน
ค่อนข้า งมากดังได้กล่าวแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลกรมประมงว่าเรือประมงอวนล้อมจับขนาดใหญ่ต้องการใช้แรงงาน
ลูกเรือประมาณ 25 - 30 คน และเรืออวนลาก มีจานวน 8 - 10 คน เป็นต้น
พื้นที่ปฏิบัติงานเกือบทุกกิจกรรมของเรือประมงไทยจะอยู่บริเวณดาดฟ้าหัวเรือเกือบทั้งสิ้น โดยพื้นที่ประกอบ
กิจกรรมทางด้านการประมง เช่น การปล่อยและการกู้อวน การตักสัตว์น้าขึ้นเรือ การคัดเลือกสัตว์น้า การซ่อมแซมอุปกรณ์
และเครื่องมือประมง ตลอดจนการใช้พื้นที่นี้เพื่อการพักผ่อน การรับประทานอาหาร และเก็บน้าอุปโภคสาหรับเรือประมง
ประเภทอวนลาก ในขณะที่บริเวณใต้ดาดฟ้าหัวเรือจะถูกแบ่งออกเป็นห้อง ๆ เพื่อเก็บรักษาสัตว์น้า น้าอุปโภค น้าแข็ง
น้ามัน และอุปกรณ์การประมง
สาหรับพื้นที่พักอาศัยและหลับนอนจะอยู่ในส่วนของเก๋งเรือ ซึ่งเป็นพื้นที่เก๋งส่วนหลังห้องควบคุมการเดินเรือ
อาจมี 2 - 3 ชั้น ขึ้นกับจานวนคนประจาเรือ และอาจรวมถึงพื้นที่บางส่วนของดาดฟ้าเหนือเก๋งเรือด้วยในกรณีที่มีคน
ประจาเรือมาก แต่อย่างไรก็ตามพื้นที่หลับนอนของคนประจาเรือประมงไทยมีความสูงไม่มากนัก ไม่สามารถยืนได้ ในขณะ
ที่ส่วนหน้าสุดของเก๋งเรือซึ่งเป็นห้องควบคุมการเดินเรือเป็นห้องที่มีประตูเข้า - ออกได้ทั้งด้านกราบเรือด้านซ้ายและขวา
และเป็นพื้นที่ที่ความสูงมากพอที่คนเรือประมงสามารถเดินเข้า - ออกได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งยังเป็นที่ที่เก็บยาสามัญ
ถังน้ายาดับเพลิง และมีส่วนต่อเป็นที่หลับนอนของไต๋เรือหรือนายท้ายเรืออีกด้วย สาหรับน้าดื่มหรือน้าเพื่อการบริโภคจะ
เก็บไว้ในส่วนของเก๋งเรือเช่นเดียวกัน วิธีทาการประมง การทาการประมงของเรือประมงไทยมีทั้งทาการประมงเฉพาะใน
เวลากลางวัน เวลากลางคืน และทาทั้งกลางวันและกลางคืน ขึ้นกับชนิดของเครื่องมือและวิธีการทาประมง
การใช้ชีวิตบนเรือของคนเรือประมงไทย เรือประมงไทยแต่ละชนิดเครื่องมือมีการกาหนดตาแหน่งหน้าที่ที่ชัดเจน
ตามความสามารถของแต่ล ะคน ดังนั้นการจัดที่พักอาศัยก็จะถูกกาหนดตามตาแหน่งหน้าที่เช่นเดียวกัน โดยไต๋เรือจะ
เป็นผู้มีอานาจสูงสุดในการบังคับบัญชา รองลงมา คือ นายท้ายเรือหรือผู้ช่วยไต๋เรือ ช่างเครื่องยนต์ สหโภชน์ และคน
เรือประมง (คนอวน) ซึ่งในจานวนนี้ก็ยังมีการกาหนดตาแหน่งย่อยอีกตามความสามารถของแต่ละคน
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รายได้ของคนเรือประมง เรือประมงไทยมีการจ่ายหรือแบ่งรายได้ในลักษณะผสมผสานกัน กล่าวคือ มีการจ่าย
เป็นเงินประจาเดือนสาหรับคนเรือประมงบางตาแหน่ง อย่างเช่น นายท้ายเรือ ช่างเครื่องยนต์ สหโภชน์ คนปล่อยอวน
(คนหูอวน) คนโยนเชือกคร่าวล่าง (คนตีนหิน) และคนน้า เป็นต้น และคนกลุ่มนี้ยังได้รับเงินส่วนแบ่งตามตามปริมาณ
สัตว์น้าที่จับได้แต่ล ะเที่ยวเรืออีกด้วย ส่วนคนเรือประมงที่เหลือมีรายรับตามตามปริมาณสัตว์น้าที่จับได้แต่ละเที่ยวเรือ
ก่อนออกเรือแต่ละเที่ยวและภายหลังกลับเข้าท่าเมื่อขนถ่ายสัตว์น้าเรียบร้อยแล้วมักมีการหยุดพัก 1 - 2 วัน และจะมีการ
จ่ายเงินบางส่วนให้แก่คนเรือประมงทุกคนในจานวนหนึ่ง โดยมีการบันทึกไว้ และจะมีการคิดบัญชีทั้งหมดปีละ 1 - 2 ครั้ง
แล้วแต่ข้อตกลงของแต่ละกลุ่มเรือ
3. ศึกษาและจัดสร้างเรือประมงต้นแบบที่สอดคล้องกับหลักมาตรฐาน ILO พร้อมทั้งสาธิตการปฏิบัติงานให้ชาวประมงและ
ผู้ประกอบการได้เรียนรู้
การปรั บ ปรุ ง เก๋ ง เรื อ ประมงต้ น แบบ “เรื อ ปลาลั ง ” ครั้ ง นี้ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เก๋ ง เรื อ เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ ส าหรั บ
การอยู่ อ าศั ย การพั ก ผ่ อ น ห้ อ งรั บ ประทานอาหาร ห้ อ งน้ าและห้ อ งครั ว เพื่ อ ต้ อ งการให้ ค นประจ าเรื อ ได้ รั บ
ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานประมง พร้อมทั้งมีสวัสดิภาพด้านความปลอดภัยภายในเรือประมงให้สอดคล้องกับ
หลักการใช้แรงงานสากล แต่มีผลทาให้รูปลักษณ์ภายนอกของเรือประมงเปลี่ยนไปจากเดิม การขยายเก๋งเรือให้ยาวขึ้นและ
การเพิ่มความสูงของเก๋งเรือเป็นเก๋งแบบ 2 ชั้น ในขณะที่ตัวเรือยังคงมีขนาดยาวเท่าเดิม ทาให้พื้นที่การใช้ประโยชน์
บางส่วนลดลง เช่น ดาดฟ้าหัวเรือซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของคนเรือประมง ในขณะที่ตัวเก๋งเรือค่อนไปทางด้านท้ายของเรือ
เหมือนเดิมทาให้สูญเสียพื้นที่ปฏิบัติงานของคนเรือ และห้องเก็บสัตว์น้ามีขนาดปากระวางลดลงไปประมาณร้อยละ 30
เป็นเหตุทาให้การบรรทุกสัตว์น้าลดลง โดยห้องเย็นเก็บรักษาสัตว์น้าลดจานวนลงจาก 6 ห้อง (ปากระวาง) ลดเหลือเพียง 4
ห้อง ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการทาประมงต้องลดน้อยลงด้วย และอาจเป็นสาเหตุให้ชาวประมงอาจสูญเสียรายได้บางส่วน
หรือความคุ้มทุนต่อเที่ยวเรือที่ออกทาการประมงเปลี่ยนแปลงได้ ในขณะที่พื้นที่สาหรับการอยู่อาศัยและพักผ่อนมีมากขึ้น
กว่าเดิม ความสะดวกสบายและสวัสดิภาพในการทางานดีขึ้นกว่าเดิม
การขยายเก๋งเรือโดยการยกขึ้นเป็นแบบเก๋ง 2 ชั้น ทาให้เรือประมง ซึ่งเป็นเรือกราบต่าประมาณ 50 - 100
เซนติเมตร ต้องรับน้าหนักบรรทุกของเรือมากขึ้น และทาให้เรือกินน้าลึกมากขึ้น ในขณะเดียวกัน กราบเรือก็ต่ามากขึ้นอีก
ซึ่งอาจเสี่ยงต่อการเอียงของตัวเรือง่ายขึ้น ทาให้เรือเสียสมดุลและอาจจมได้ง่าย หากสภาวะทะเลมีพายุหรือคลื่นลมแรง
และเมื่อเรือมีสภาพการรับลมได้มากขึ้น จะทาให้การเดินเรือและการบังคับเรือในขณะทาการประมงได้ยากขึ้น แม้ว่าได้มี
การปรับแต่งให้กระจกส่วนหน้ามีความลาดเอียงลงบ้างแล้วก็ตาม เรืออาจไม่สามารถออกทางานในแหล่งประมงได้ไกล ๆ
ข้อจากัดนี้ก็อาจได้รับการแก้ไขโดยการสร้างตัวเรือให้มีขนาดใหญ่และแข็งแรง หรืออาจใช้วัสดุน้าหนักเบาและคงทนทะเล
ได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบโครงสร้างของเรือเบ็ดราวทูน่าต่างชาติของ อาภา และคณะ (2548) ที่แนะนา
และให้ข้อสรุปว่า ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบรูปแบบโครงสร้างของเรือเบ็ดราวทูน่าชาติต่าง ๆ กับโครงสร้างของเรือ
อวนลากไทยที่จะใช้เป็นต้นแบบในการดัดแปลงเป็นเรือเบ็ดราว ว่าควรจะปรับเปลี่ยนที่ส่วนใด อย่างไร จึงจะเหมาะในการ
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดและใช้เงินในการดัดแปลงน้อยที่สุด โดยให้มีคุณลักษณะหรือรูปแบบที่เหมาะสมกับวิธีการทาการ
ประมงเบ็ดราวทะเลลึก (Sea worthiness) สามารถต้านคลื่นลมในทะเลได้ดี มีเสถียรภาพ (Stability) สูง มีที่พักอาศัย
และที่ พัก ผ่อ นของลู กเรือ และส าคัญ ที่ สุด คือ สามารถเก็ บรั กษาความสดของปลาให้ ได้ มาตรฐานตลาดภายในและ
ต่างประเทศ
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