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เกี่ยวกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม 
เพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน

ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ืออาหารทะเลที่เป็นธรรมและ
ย่ังยืน (“ภาคีเครือข่ายฯ”) ก่อต้ังข้ึนในปี 2559 ประกอบด้วยองค์กร
ประชาสังคมในประเทศและระหว่างประเทศที่ท�างานในประเด็นสิทธิ
มนุษยชนและส่ิงแวดล้อมในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย ภาคี
เครือข่ายฯ มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กรประชาสังคมในประเทศไทยด้วยการสร้างศักยภาพขององค์กร 
(ความสามารถของผูป้ฏบิตังิาน การศกึษาวจิยั และการผลกัดนัประเดน็
สาธารณะ) และผลักดันให้รัฐบาลและภาคเอกชนมีความตระหนักและ
รับผิดชอบในการเปล่ียนแปลงกรอบกฎหมายและมาตรการก�ากบัดูแล
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารทะเล ภาคีเครือข่ายฯ มุ่งเน้นการรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสาร และประสานงานระหว่างองค์กรสมาชิก เพ่ือสร้าง
ยุทธศาสตร์การท�างานที่มุ่งผลักดันนโยบายและจัดท�าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อน�าเสนอต่อภาครัฐและเอกชน
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ภาคีเครือข่ายฯ มีพันธกิจดังนี้

• ขจัดการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่และการท�าประมงผิดกฎหมาย  

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ออกจากห่วงโซ่อุปทานอาหาร

ทะเลของไทย

• ส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนในน่านน�้าไทย

วัตถุประสงค์หลักของภาคีเครือข่ายฯ คือ

• เพ่ือสร้างศกัยภาพเชิงองค์กรและยุทธศาสตร์ให้กบัองค์กรภาคประชา-

สังคมไทยทีท่�างานเกีย่วข้องกบัอตุสาหกรรมอาหารทะเล และเพ่ือหนุน

เสริมเครือข่ายองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศทีท่�างานเพ่ือขจดั

การใช้แรงงานทาสสมัยใหม่และส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน

• เพ่ือสร้างความตระหนักรับรู้ เปิดโปง และขจดัการใช้แรงงานทาสสมัย

ใหม่และการท�าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ

ในอตุสาหกรรมการประมงไทย ด้วยการจดัท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบาย

ที่มาจากการศึกษาวิจัยและมีหลักฐานเชิงประจักษ์

• เพื่อระบุหาสาเหตุ วิเคราะห์ช่องว่าง และน�าเสนอทางแก้ปัญหาที่

สร้างสรรค์ จากความรู้ความเข้าใจในระดับพ้ืนที่เพ่ือแก้ปัญหาสังคม

และสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทานประมงของไทย

• เพ่ือสะท้อนความคดิเห็นอย่างปราศจากอคติต่อการบงัคบัใช้กฎหมาย

และการปฏิรูปในด้านต่างๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนในการขจัด

ปัญหาการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่และการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล

ของไทย

• เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธมินุษยชนและการจดัสรรผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจที่เป็นธรรมมากขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัญหา

• เพ่ือเช่ือมต่อการท�างานรณรงค์ในประเทศเข้ากับเครือข่ายระหว่าง

ประเทศ ซึง่จะเป็นการหนุนเสริมองค์กรภาคประชาสังคมไทยในบริบท

ที่พื้นที่การมีส่วนร่วมของพลเมืองก�าลังหดแคบลง

สมาชิกในปัจจุบันของภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย:

• มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

• ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris) 

• เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)

• มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา (FED)

• มูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
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• มูลนิธิรักษ์ไทย

• สมาคมรักษ์ทะเลไทย

• สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

• มูลนิธิอันดามัน

• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรสนับสนุนอื่นๆ :

• องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย

• กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• TLCS Legal Advocate 

• องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

• The Freedom Fund

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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บทสรุป

อตุสาหกรรมการประมงของไทยตกอยู่ภายใต้การจบัตาตรวจสอบ
มากข้ึนเร่ือยๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ข้อกังวลต่างๆ ที่หลายฝ่ายทั้ง
ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และองค์กรภาคประชาสังคม ได้ยกขึ้นมามุ่ง
เน้นไปทีก่ารแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการควบคมุดูแล
และรายงานผล การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการใช้แรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่
ท�างานในภาคอุตสาหกรรมนี้

อตุสาหกรรมอาหารทะเลมกีารจ้างงานมากกว่า 600,000 คน ราว
ครึ่งหนึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติซึ่งส่วนใหญ่มาจากเมียนมาร์และกัมพูชา 
แรงงานข้ามชาติเหล่าน้ีได้รับการจ้างงานครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน
อาหารทะเล ต้ังแต่บนเรือประมง ท่าเรือ บนแพกุ้งและแพปลา ฟาร์ม 
ตลอดจนอตุสาหกรรมประมงต่อเน่ืองต่างๆ นอกจากน้ียังมีการบริโภค
อาหารทะเลอย่างกว้างขวาง และประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ส่งออกอาหาร
ทะเลรายใหญ่ของโลก ในปี 2560 ประเทศไทยส่งออกอาหารทะเล 
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สู่ตลาดโลก 1.1 ล้านเมตริกตัน เป็นมูลค่า 5.9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 
โดยมีสัดส่วนร้อยละ 2.5 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศใน
ปีเดียวกัน1

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เน่ืองด้วยข้อกังวลของนานาประเทศต่อ
สถานการณ์แรงงานในอุตสาหกรรมประมง รัฐบาลไทยได้ด�าเนินการ
ปฏิรูปภาคการประมงอย่างกว้างขวาง เช่น มีการออกกฎหมายกฎ
ระเบียบ และกรอบการตรวจแรงงาน มีการลดจ�านวนแรงงานข้ามชาติ
ที่ไม่มีเอกสาร เป็นต้น ภาคีเครือข่ายฯ มีบทบาทในฐานะองค์กรปฏิบัติ
งานในพ้ืนที่ และสามารถติดตามตรวจสอบผลกระทบของการด�าเนิน
การเหล่านั้นที่มีต่อแรงงานข้ามชาติจากชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

วิธีการท�าวิจัย
รายงานฉบับน้ีจัดท�าข้ึนเพ่ือประเมินความคืบหน้าบางส่วนในการ

แก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคการประมงของไทย และระบุเร่ืองที่
จ�าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีข้ึน ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึง
กุมภาพันธ์ 2561 ภาคีเครือข่ายฯ ท�าการส�ารวจแรงงานข้ามชาติ 300 
คนที่ท�างานในอุตสาหกรรมการประมงใน 6 จังหวัดชายฝั่งของไทย 
โดยมีการสอบถามเกี่ยวกับสภาพการท�างาน เงื่อนไขการท�างาน และ
การปฏิบัติของนายจ้าง โดยเน้นไปที่ประเด็นช่ัวโมงการท�างาน ความ
ปลอดภัยในการท�างานและอาชีวอนามัย และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
แรงงานประมงกับเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากน้ียังมีค�าถามที่ใช้ประเมิน
กฎหมายแรงงานของไทย เพ่ือให้เห็นภาพการปฏิบัติตามกฎหมายใน
บางประเด็น2

ข้อค้นพบจากค�าถามประเมินกฎหมายแรงงานของไทย

ประเด็นที่ประเมิน

ร้อยละของผู้

ให้ข้อมูลที่ระบุ

ว่ามีการปฏิบัติ

ตามกฎหมาย

เกณฑ์วัด

โอกาสที่จะได้อ่านสัญญา

จ้างก่อนลงลายมือชื่อ
31*

ข้อความในสัญญาจ้างตามแบบปม.1  

"คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ 

ข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว"

มีส�าเนาสัญญาจ้างที่

เหมือนกันในมือ
5

ข้อ 6 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ.2557

ได้รับค่าจ้างเดือนละครั้ง 

เป็นอย่างน้อย
59-63†

ข้อ 10 (1) กฎกระทรวงคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ.2557

ไม่มีการหักเงินจากค่าจ้าง 50‡
มาตรา 76 พ.ร.บ.คุ้มครอง

แรงงาน พ.ศ.2541

มีเวลาพักอย่างน้อย 

10 ชั่วโมงในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมงในทะเล

81

ข้อ 5 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ.2557

มีเวลาพักต่อเนื่อง

อย่างน้อย 6 ชั่วโมง

หนึ่งครั้งในช่วงเวลา 

24 ชั่วโมงในทะเล

64

ข้อ 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเวลา

พักของลูกจ้างในงานประมงทะเล 

กระทรวงแรงงาน ธันวาคม 2557

ได้รับอาหารในปริมาณที่

พอเพียงและเหมาะสม 

ในแง่สมดุลของคุณค่า

ทางโภชนาการ

84

ข้อ 6 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการ

ท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ.2559

1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) ข้อมลูจากกรมศุลกากร รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย http://

www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=748&language=eng.

2 ดู ‘ค�าถามในการส�ารวจ’ ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม
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มีการจัดหายาและ

เครื่องมือปฐมพยาบาล

พื้นฐานไว้ให้

65

ข้อ 9  กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการ

ท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ.2559

ได้รับการฝึกอบรมให้ใช้

เครื่องมือประมงอย่าง

ปลอดภัยก่อนการท�างาน
12-22§

ข้อ 3 (1) และ 3 (2) กฎกระทรวงระบบ

ความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพ

ในการท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

ได้รับการฝึกอบรม

ให้ใช้อุปกรณ์ความ

ปลอดภัยส่วนบุคคล

92

ข้อ 3(3) กฎกระทรวงระบบความ

ปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพใน

การท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

มีสิทธิลาป่วยโดย

ได้รับค่าจ้าง
87**

ข้อ 13 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ.2557

มีการส่งตัวกลับฝั่งทันทีใน

กรณีเจ็บป่วยหรือ 

บาดเจ็บรุนแรง

ขณะออกทะเล

53††

ข้อ 10 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย 

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการ

ท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ.2559

ไม่มีการยึดเอกสาร

ประจ�าตัว
38

มาตรา 131 พระราชก�าหนดการบริหาร

จัดการการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

* ผู้ให้ข้อมูลที่จ�าได้ว่าเคยลงลายมือชื่อในสัญญา (N=123)

† แสดงถึงผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 4 ที่ตอบว่า “อื่นๆ”

‡ กฎหมายไทยไม่ได้ห้ามการหักเงินในทุกกรณี

§ แสดงถึงผู้ให้ข้อมูลร้อยละ 10 ที่กล่าวว่าตนได้รับการฝึกอบรมมาจากงานที่ท�ามาก่อนนี้

** ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าป่วยขณะออกทะเลในระหว่างการจ้างงานปัจจุบัน (N=136)

†† นอกจากนั้น ร้อยละ 32 ระบุว่าแรงงานที่ป่วยหนักหรือได้รับบาดเจ็บถูกส่งไปที่เรือล�าอื่นเพื่อกลับเข้าฝั่ง ซึ่งการ

ย้ายผู้ป่วยไปที่เรือล�าอื่นเพื่อกลับเข้าฝั่งนั้นได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลไทย แต่งานวิจัยนี้ไม่ถือว่าเป็นการกลับเข้าฝั่ง

โดยทันที

ดังที่เห็นได้จากตารางข้างต้น ข้อมูลที่น�าเสนอในรายงานฉบับน้ี
ให้ภาพแบบผสม เมื่อเทียบกับข้อค้นพบจากการส�ารวจแรงงานประมง
คร้ังใหญ่ในปี 2556 การส�ารวจคร้ังน้ีของภาคีเครือข่ายฯ บ่งช้ีถึงการ
ปรับปรุงที่เห็นได้ชัดเจนในหลายเร่ืองด้วยกัน3 ยกตัวอย่างเช่น การ
มีแรงงานประมงในสัดส่วนที่สูง ระบุว่ามีหนังสือเดินทางหรือหนังสือ
ส�าคัญประจ�าตัว (ร้อยละ 62) แสดงถึงความส�าเร็จของกระทรวง
แรงงานในการด�าเนินการให้แรงงานข้ามชาติในภาคการประมงเป็น
แรงงานที่ถูกกฎหมาย

3 สุภางค์ ฉันทวานิช และคณะ (2556) วิธีปฏิบัติในการจ้างงานและสภาพการท�างานในภาคการประมง

ของไทย (กรุงเทพฯ: ไอแอลโอ)  http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf.
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การจัดหางาน
ถงึแม้ว่าผู้ให้ข้อมูลเกอืบทัง้หมดจะระบวุ่าตนเข้ามาท�างานประมง

โดยสมัครใจก็ตาม วิธีปฏิบัติในการจัดหาแรงงาน (โดยทั่วไปอยู่ใน
ความดูแลของคนเรืออาวุโส และบุคคลที่สามที่ไม่อยู่ภายใต้การก�ากับ
ควบคุม) ยังคงเป็นเร่ืองน่ากังวลอยู่เช่นเดิม แรงงานประมงกว่า 1 ใน 
3 (ร้อยละ 42) ระบุว่าตนไม่ทราบเงื่อนไขการจ้างงานก่อนเริ่มงาน ใน
ขณะเดียวกัน มีเพียงร้อยละ 43 เท่าน้ันที่จ�าได้ว่าเคยลงลายมือชื่อใน
สัญญาจ้าง และมีเพียงร้อยละ 5 ที่ระบุว่าตนมีส�าเนาสัญญาจ้างตามที่
กฎหมายก�าหนด

สุขภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิการ
การปฏิบติัทีส่อดคล้องกบักฎระเบยีบด้านสุขภาพ ความปลอดภัย 

และสวัสดิการที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 25594 โดยรวมนั้นดูจะไม่คงเส้น
คงวา แม้ว่าแรงงานประมงส่วนใหญ่ ระบุว่าตนได้รับการฝึกอบรมให้
ใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เส้ือชูชีพ ที่ตอนน้ีมีการก�าหนดให้เรือ
ประมงพาณิชย์ต้องมีไว้ประจ�าเรือ แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ระบุว่าเคยได้
รับค�าแนะน�าเร่ืองการใช้เคร่ืองมือประมงอย่างปลอดภัย แรงงานส่วน
ใหญ่ได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วย5 แต่ถึงกระน้ันก็มีกรณีที่ผู้ควบคุม
เรือ จัดการน�าตัวลูกเรือผู้เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง
กลับเข้าฝั่งโดยทันทีเพ่ือรับการรักษาพยาบาลเพียงคร่ึงหน่ึงของกรณี 
เจบ็ป่วยหรือบาดเจบ็ทีเ่กดิข้ึนทัง้หมดเท่าน้ัน แรงงานประมงราว 1 ใน 3  
(ร้อยละ 35) ระบุว่าผู้ประกอบการเรือประมงไม่ได้จัดหายาและเวช
ภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ประจ�าเรือ ขณะที่
เกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 16) ระบุว่าผู้ประกอบการเรือประมงไม่ได้จัดหา
เสบียงอาหารให้อย่างพอเพียง

ค่าตอบแทนของแรงงาน
การหน่วงเหน่ียวค่าจ้าง (เป็นเวลานานถงึสองปีในกรณีทีแ่ย่ทีสุ่ด) 

และการหักค่าจ้างอย่างผิดกฎหมาย ยังคงเป็นปัญหาส�าหรับแรงงาน
จ�านวนมากในภาคการประมง การปฏิบัติที่ไม่ซื่อตรงและความไม่เป็น
ระบบในการจ่ายค่าจ้าง (แรงงานประมงกว่า 2 ใน 3 ระบุว่าตนไม่ได้
รับเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าจ้าง) ซึ่งตอกย�้าให้เห็นว่าต้องมีการ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างและท�าให้มีการ
จัดท�าบันทึกเอกสารหลักฐานการจ่ายค่าจ้างที่เชื่อถือได้เป็นการทั่วไป 

ส�าหรับเร่ืองน้ี ข้อบงัคบัทีอ่อกมาในปี 2560 ทีก่�าหนดให้ผูป้ระกอบ
การเรือประมงจ่ายค่าจ้างแก่ลูกเรือด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โดยตรง เป็นผลงานที่น่าชมเชยของกระทรวงแรงงาน  อย่างไรก็ตาม 
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกดิข้ึนโดยปราศจากการปรึกษาหารือทีเ่หมาะ
สมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขาดการประเมินโครงสร้างพ้ืน
ฐานของระบบการเงินในพื้นที่ท่าเรือและการเข้าถึงบริการธนาคารของ
แรงงานข้ามชาติ

4 กฎกระทรวง ระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�างานของคนประจ�าเรอื พ.ศ. 2559

5 มาตรา 13 กฎกระทรวงคุ้มคอรงแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
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ชั่วโมงท�างาน
แรงงานประมง 1 ใน 5 ระบุว่าตนมีช่ัวโมงท�างานเกินกว่าที่

กฎหมายก�าหนด และเร่ืองน้ีพบได้ทัว่ไปในกลุ่มแรงงานประมงทีท่�างาน
บนเรือบางประเภท เช่น เรืออวนลากและเรืออวนลอย ผู้ให้ข้อมูลส่วน
ใหญ่ระบุว่าพวกเขาต้องท�างานเพ่ิมโดยเฉล่ีย 5 ช่ัวโมงที่ท่าเรือในวัน
ออกจากท่าและวันกลับมาเทียบท่า ซึ่งสะท้อนถึงความจ�าเป็นเร่งด่วน
ที่เจ้าหน้าที่รัฐต้องตรวจสอบจ�านวนช่ัวโมงการท�างานขณะออกทะเล 
กับช่ัวโมงการท�างานบนฝั่งภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก�าหนด
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

อุปสรรคต่อการเปลี่ยนงาน
นอกจากนี ้ผู้ให้ข้อมลูได้รายงานถงึสภาพปญัหาเกีย่วกบัเสรภีาพ

ในการเปลี่ยนและยุติการจ้างงาน แรงงานประมงจ�านวนมากเชื่อว่าตน
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ในบางกรณีสูงถึง 20,000 บาทเพ่ือเปล่ียน
นายจ้าง ราว 1 ใน 6 ของผู้ให้ข้อมูล ระบุส่ิงที่ตนเห็นว่าเป็นอุปสรรค
ต่อการเปล่ียนงาน เช่น นายจ้างไม่อนุญาต หน้ีที่เกิดจากการจ้างงาน 
และความกลัวที่จะสูญเสียเอกสารประจ�าตัว

การยึดเอกสารประจ�าตัว
แรงงานประมงไม่ถึง 2 ใน 3 (ร้อยละ 62) ชี้ว่ามีคน (มักจะเป็น

นายจ้างหรือคนเรืออาวุโส) ยึดเอกสารประจ�าตัวของตนไป ผู้ประกอบ
การเรือประมงมีแรงจงูใจอย่างมากทีจ่ะยึดเอกสารประจ�าตัวของแรงงาน
ไว้ เหตุผลส�าคญัประการหน่ึงคอืกฎระเบยีบทีก่�าหนดให้ลกูเรอืต้องแสดง
เอกสารประจ�าตัวทีถ่กูต้อง เช่น บตัรสีชมพูและหนังสือคนประจ�าเรอื ที่
จุดตรวจทางการทุกคร้ังที่เรือประมงออกจากท่าหรือเข้ามาเทียบท่า  
ลูกเรือที่ท�าเอกสารประจ�าตัวหาย หรือลืมน�าเอกสารติดตัวมาในการ

ตรวจแต่ละคร้ัง อาจท�าให้เกดิความล่าช้าในการออกเรือและส่งผลให้การ
ท�าประมงต้องสะดุดไป6

การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ
ข้อค้นพบจากรายงานน้ีบ่งช้ีว่าผู้ตรวจแรงงานต้องมีการพัฒนา

และปรบัปรงุอกีพอสมควร แรงงานประมงส่วนใหญ่ระบวุ่าตนไม่เคยได้
รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการท�างานในระหว่างการตรวจ
แรงงานทัง้การตรวจในทะเลและบนฝ่ัง ในส่วนของผู้ทีร่ะบวุ่าตนเคยถกู
สอบถาม ปรากฏว่าบางกรณีเจ้าหน้าทียั่งคงใช้เพ่ือนแรงงานประมงด้วย
กันและคนจากฝ่ายนายจ้างเป็นล่ามอยู่เช่นเดิม

ความตระหนักในสิทธิแรงงาน
แรงงานประมงเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 71) รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับ

ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการท�างาน และ 1 ใน 3 ระบุว่าไม่ได้เข้าถึง 
ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน มีแรงงานจ�านวนไม่มากที่ระบุว่า 
ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของตนเองผ่านทางโซเชียลมีเดีย (ร้อยละ 
7) ซึ่งต่างจากข้อมูลจากการส�ารวจเม่ือเร็วๆ น้ีของไอแอลโอที่พบว่า
แรงงานประมงส่วนใหญ่มสีมาร์ทโฟนและ/หรอืใช้บรกิารโซเชยีลมเีดยี  
อย่างเช่น เฟซบุ๊ก7 ข้อค้นพบน้ีช้ีให้เห็นถึงโอกาสส�าหรับผู้เกี่ยวข้อง 
อาทิ องค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่นและกระทรวงแรงงาน ที่สามารถ
ให้ข้อมูลข่าวสารกับแรงงานประมงเกี่ยวกับสิทธิในการท�างาน ตลอด
จนข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เกี่ยวกับการจ้างงานผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

6 นายจ้างมักเป็นผู้ออกค่าเอกสารประจ�าตัวให้แรงงานข้ามชาติก่อนในตอนแรก แล้วค่อยมาหักค่าจ้าง

ของแรงงานในภายหลังอย่างผิดกฎหมาย แรงงานประมงเกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23) ระบุว่าตนถูกหักเงิน

เช่นน้ัน ผู้ประกอบการเรือประมงบางรายจึงมีแรงจูงใจทางการเงินที่จะต้องยึดเอกสารประจ�าตัวจนกว่าจะได้

เงินที่ออกให้ไปคืนมาจนครบ.

7 เจสัน จัดด์ และคณะ (2561) ข้อค้นพบจากการส�ารวจเส้นฐานของโครงการสิทธิจากเรือถึงฝั่งเกี่ยวกับ

แรงงานประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ไอแอลโอ) หน้า 12
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อุตสาหกรรมการประมงไทยมีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วใน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาและการด�าเนินการส�าคัญต่างๆ 
จากทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทีพ่ยายามขยายความ
คุม้ครองการท�างานให้ครอบคลุมทัว่ทัง้ภาคอตุสาหกรรม ในพลวัตของ
ความเปล่ียนแปลงเช่นน้ีเอง การส�ารวจของภาคีเครือข่ายฯ ช้ีให้เห็น
ว่ายังคงมีอุปสรรคและช่องว่างในความคืบหน้าอยู่บางส่วน ซึ่งบ่งบอก
ถึงความจ�าเป็นในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดมากข้ึน 
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิที่ยังคงด�ารงอยู่

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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แนวทางการท�างาน

การศึกษาน้ีมีการส�ารวจแรงงานประมงสัญชาติพม่าและกัมพูชา
จ�านวน 300 คน ทีท่�างานบนเรอืประมงพาณชิย์สญัชาตไิทยและท�าการ
ประมงในน่านน�า้ไทย ด�าเนนิการส�ารวจในช่วงเดือนธนัวาคม 2560 ถงึ
กุมภาพันธ์ 2561 ในจังหวัดชายฝั่ง 6 จังหวัด จากทั้งหมด 22 จังหวัด
ของไทย คือ ปัตตานี สงขลา ภูเก็ต ระนอง ชลบุรี และระยอง

6 จังหวัดดังกล่าวถูกคัดเลือกเพ่ือกระจายการเก็บข้อมูลให้ทั่วถึง
ตลอดพื้นที่การประมงส�าคัญของไทย (อันดามัน อ่าวไทยตอนบนและ
ล่าง) และยังเป็นพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติท�างานในภาคการประมงอยู่
ในสัดส่วนที่สูง คิดเป็นร้อยละ 42 ของแรงงานข้ามชาติทั้งหมดที่ลง
ทะเบียนในภาคการประมงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือน
มีนาคม 25608 หลายจังหวัดที่ถูกเลือกมีการกระจุกตัวอย่างหนาแน่น
ของแรงงานข้ามชาติบางสัญชาติ เช่น กัมพูชาในจังหวัดระยอง และ
พม่าในจังหวัดภูเก็ต9

8 ดูตาราง 1

9 เพิ่งอ้าง
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ปัตตานี สงขลา ภูเก็ต ระนอง ชลบุรี และระยอง ยังเป็นศูนย์กลาง
ส�าคญัในอตุสาหกรรมการประมงอกีด้วย โดยมีเรือประมงเกอืบร้อยละ 
40 ของเรือประมงทีจ่ดทะเบยีนทัง้หมดของไทยในปี 2558 และข้ึนสัตว์
น�้าได้ร้อยละ 44 ของปริมาณสัตว์น�้าทั้งหมดที่น�าข้ึนท่าในปี 255710  
ท่าเรือของรัฐส่ีอนัดับแรกทีมี่สัตว์น�า้ข้ึนท่ามากทีสุ่ดทัง้ในแง่ปริมาณและ
มูลค่าในปี 2559 คือ ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง และสงขลา11

 
วิธีการเก็บข้อมูล 

มีการกระจายจ�านวนผู้ให้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมทั้ง 6 จังหวัด 
(จังหวัดละ 50 คน) และมีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวกส�าหรับ
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด การสัมภาษณ์กระท�าในบริเวณท่าเรือและชุมชน
แรงงานข้ามชาติด้วยภาษาท้องถิ่น โดยผู้ปฏิบัติงานจากองค์กรภาคี
เครือข่ายฯ ภาคประชาสังคมที่เข้ารับการอบรมเป็นเวลาสองวันก่อน
การเก็บข้อมูล ผู้ประสานงานการวิจัยคอยสังเกตการณ์การเก็บข้อมูล
เพื่อให้การสัมภาษณ์ด�าเนินไปด้วยมาตรฐานเดียวกัน

การสัมภาษณ์ทั้งหมดได้รับความยินยอมจากผู้ให้สัมภาษณ์หลัง
จากรับฟังการชี้แจง และผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับแจ้งว่าตนสามารถปฏิเสธ
ที่จะตอบค�าถามใดก็ได้ หรือยุติการสัมภาษณ์เม่ือใดก็ได้ เม่ือจบการ
สัมภาษณ์ ผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับของตอบแทนมูลค่า 50 บาท (เช่น บัตร
เติมเงินโทรศัพท์มือถือ ยา ยาคุมก�าเนิด ผงซักฟอก ยาสีฟัน เป็นต้น) 

เคร่ืองมือการส�ารวจได้รับการพัฒนาข้ึนโดยภาคีเครือข่ายฯ และ
ผู้ประสานงานการวิจัย โดยได้รับความเห็นและค�าช้ีแนะจากอาจารย์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และกลุ่มทดสอบกลุ่มเล็กๆ 
ที่ประกอบด้วยแรงงานประมงชาวกัมพูชาและพม่า

การศึกษาน้ีมีข้อจ�ากัดด้วยปัจจัยหลายประการ การสุ่มตัวอย่าง
ตามความสะดวกส่งผลให้มีการกระจุกตัวสูงของผู้ให้ข้อมูลจากเรือ
ประมงบางประเภท (เช่น เรืออวนล้อมจับ) ซึ่งสะท้อนถึงการใช้เครื่อง
มือประมงประเภทใดประเภทหน่ึงมากกว่าประเภทอื่นในพ้ืนที่ส�ารวจ
แต่ละแห่ง รวมไปถึงความต้องการของลูกเรือที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมากตามประเภทเคร่ืองมือ (เช่น เรืออวนล้อมจับต้องใช้ลูกเรือ
จ�านวนค่อนข้างมาก)

การคดัเลือกพ้ืนทีส่�ารวจในจังหวดัต่างๆ เป็นดลุพินจิของภาคเีครอื
ข่ายฯ และภาคประชาสังคมในพ้ืนที ่อาจท�าให้มคีวามล�าเอยีงในการสุม่
ตัวอย่าง ผู้สัมภาษณ์มีแนวโน้มที่จะหาผู้ให้ข้อมูลจากชุมชนหรือท่าเรือ
ทีต่นมคีวามคุน้เคยจากการท�างานในฐานะผู้ปฏิบติังานในพ้ืนที ่และล่าม 
หรือว่าจากพ้ืนที่ที่ตนรู้ว่าเข้าถึงได้ง่ายกว่า นอกจากน้ี ธรรมชาติของ
งานประมงมีลักษณะการท�างานเป็นช่วงๆ และตามฤดูกาล ซึ่งส่งผล 
ต่อจ�านวนผู้ให้ข้อมูลในทุกพื้นที่และตลอดระยะเวลาการส�ารวจ

การใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างดังกล่าว หมายความว่าข้อค้นพบที ่
น�าเสนอในรายงานน้ี ไม่ควรนับเป็นภาพแทนของแนวโน้มในระดับ
จังหวัด ประเทศ หรือภาคอุตสาหกรรม (รวมถึงข้อค้นพบที่เกี่ยวข้อง
กับเครื่องมือประมงประเภทต่างๆ)

10 เพิ่งอ้าง

11 ดูตาราง 2



กฎหมายแรงงานไทยมีบทบัญญัติที่
อนุญาตให้ผู ้ประกอบการเรือประมง 
สามารถสัง่ลกูเรือให้ท�างานเกนิกว่าทีก่ฎ
ระเบียบก�าหนด “ในกรณีจ�าเป็นหรือ
ฉุกเฉิน” แต่ ไม่ ได้ระบุเงื่อนไขจ�ากัดไว้

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ ให้ข้อมูล

ผู้ร่วมการส�ารวจแบ่งตามสัญชาติได้อย่างค่อนข้างเท่าเทียม คือ 
พม่า (ร้อยละ 52) และกัมพูชา (ร้อยละ 48)

ตาราง 3 สัญชาติของผู้ ให้ข้อมูลแยกตามจังหวัด

พม่า กัมพูชา ไม่ทราบ รวม

ชลบุรี 12 38  50

ปัตตานี 35 15  50

ภูเก็ต 50   50

ระนอง 45  5 50

ระยอง  49 1 50

สงขลา 10 40  50

รวม 152 142 6 300
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แรงงานประมงในการส�ารวจน้ีมีอายุต้ังแต่ 17 ถึง 53 ปี โดย
อายุเฉล่ียอยู่ที่ 32 ปี ทั้งน้ี กฎหมายไทยห้ามการจ้างงานบุคคลอายุ 
ต�า่กว่า 18 ปีท�างานบนเรือประมง ทว่าการส�ารวจคร้ังน้ีพบแรงงานอายุ
ต�า่กว่าเกณฑ์หน่ึงคน เป็นชาวพม่าอายุ 17 ปีท�างานบนเรืออวนครอบที่
จงัหวัดระนอง โดยเฉล่ียผู้ให้ข้อมูลท�างานในอตุสาหกรรมประมงไทยมา
เป็นเวลา 5 ปี โดยร้อยละ 90 ท�างานประมงมา 1 ปีขึ้นไป

ช่วงอายุของผู้ ให้ข้อมูล (N=295)

ตํ่ากว�า 17 ป�

0.34%

18-24

19.66%

25-34

38.98%

35-44

30.17%

45 ป�ข�้นไป

10.85%

ช่วงอายุของ ้ให้ข้อมล (n=295)

ระยะเวลาการท�างานในอุตสาหกรรมประมงไทย (N=275)ระยะเวลาการทางานในอตสาหกรรมประมง ทย (n=275)

 น น กว�า

6.52%

7-11 น

3.62%

1  ป�ข�้นไป

17.75%

1-3 ป�

35.87%

4-  ป�

26.81%

7-  ป�

9.42%

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่อ่านออกเขียนได้ในภาษาของตนเอง (ร้อย
ละ 68) ประมาณ 1 ใน 5 สามารถอ่านและเขียนในระดับจ�ากัด (ร้อย
ละ 15) หรืออ่านได้แต่เขียนไม่ได้ (ร้อยละ 6) แรงงานส่วนใหญ่ระบุว่า
ความสามารถทางภาษาไทยของตนอยู่ในระดับ “จ�ากัด” (ร้อยละ 63)  
และอีกร้อยละ 29 ระบุว่าไม่สามารถสื่อสารในภาษาไทยได้
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กว่าคร่ึงหน่ึงของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 53) ระบวุ่าท�างานบนเรืออวน
ล้อมจบั17 1 ใน 5 ท�างานบนเรืออวนลาก (มีอวนเด่ียว อวนคู ่และอวนกุง้)  
ขณะที่ร้อยละ 13 ท�างานบนเรืออวนครอบ ไม่มีใครระบุว่าท�างาน 
บนเรือคราดหรือเรือเบ็ดราว

17 การส�ารวจรวบรวมข้อมูลเกีย่วกบัประเภทของเรือประมงทีผู้่ให้ข้อมูลท�างานด้วยการถามว่าเรือใช้เคร่ือง

มือประมงอะไร รายการเคร่ืองมือทีใ่ช้ในเคร่ืองมือการส�ารวจดัดแปลงจากระบบการจดัประเภทของกรมประมง

เพื่อการจัดท�าเครื่องหมายประจ�าเรือให้กับเรือประมงติดธงชาติไทย (ดู: กรมประมง (2559),  ประกาศกรม

ประมงเร่ืองก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท�าเคร่ืองหมายประจ�าเรือประมงพาณิชย์พ.ศ. 2558, http://

www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/352/19.PDF) ผู้สัมภาษณ์ได้รับการช้ีแนะแนวทางการ

อ่านเครื่องหมายประจ�าเรือที่เขียนบนหัวเรือของเรือประมงไทยทุกล�า และได้รับเอกสารและภาพส�าหรับช่วย

ให้ผู้ให้ข้อมูลระบุประเภทของเครื่องมือประมงเมื่อจ�าเป็น

คุณท�างานบนเรือประมงประเภทใด? (N=296)
คุ ทางานบนเรือประมงประเภทใด  (n=275)

วน าก ่ ว

9.46%

วน าก �

9.46%วน ก

1.35%

วน

3.72%

2.03%

่น

6.08%

วน น

1.01%
วน ากก

0.68%

วน

53.04%

วน

13.18%

ตาราง 4 ประเภทของเครื่องมือประมงรายจังหวัด

 ชลบุรี ปัตตานี ภูเก็ต ระนอง ระยอง สงขลา รวม

อวนลากเด่ียว  3 3 19  3 28

อวนลากคู่ 15 7 4   2 28

อวนลากกุ้ง  1   1  2

อวนรุน   2 1   3

อวนล้อมจับ 35 29 30 22 23 18 157

อวนครอบ  9 11 6 1 12 39

อวนยก      4 4

อวนลอย     1 10 11

ลอบ  1  1 4  6

อื่นๆ     17 1 18

ไม่ทราบ    1 3  4

รวม 50 50 50 50 50 50 300
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ข้อค้นพบจากการส�ารวจ

เอกสารประจ�าตัว
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62) มีหนังสือเดินทางหรือหนังสือ

ส�าคัญประจ�าตัว เทียบกับร้อยละ 15 ที่ระบุว่ามีหนังสือเดินทางหรือ
หนังสือส�าคัญประจ�าตัวในการส�ารวจของไอแอลโอเม่ือราวหน่ึงปีก่อน
หน้า18 และการส�ารวจคร้ังใหญ่ของไอแอลโอในปี 2556 ทีพ่บว่าแรงงาน
ประมงกว่าคร่ึงไม่มีเอกสาร19 ข้อค้นพบเหล่าน้ีแสดงถงึความส�าเรจ็ของ
กระทรวงแรงงานในการท�าให้แรงงานข้ามชาตถิูกกฎหมายในภาคการ
ประมง

18 เจสนั จดัด์ และคณะ (2561) ข้อค้นพบจากการส�ารวจเส้นฐานของโครงการสิทธจิากเรือถงึฝ่ังเกีย่วกบั

แรงงานประมงและแปรรูปอาหารทะเลในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ไอแอลโอ) หน้า 15

19 สุภางค์ ฉันทวานิช และคณะ (2556) วิธีปฏิบัติในการจ้างงานและสภาพการท�างานในภาคการประมง

ของไทย (กรุงเทพฯ: ไอแอลโอ) หน้า 36
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หนงัสอืคนประจ�าเรือเป็นเอกสารการตรวจคนเข้าเมืองทีก่ฎหมาย
การเดินเรือในน่านน�้าไทย ก�าหนดให้คนสัญชาติอื่นที่ท�างานบนเรือ
ประมงจะต้องมี และเริ่มบังคับใช้ในปี 2559 แม้ว่าเพียงร้อยละ 16 ของ
ผู้ให้ข้อมูลระบวุ่าตนมีหนังสือคนประจ�าเรือ แต่กเ็ป็นไปได้ว่าจริงๆ แล้ว
มีจ�านวนมากกว่านั้นที่มีเอกสารดังกล่าว แต่การฟื้นความจ�าและการที่
หนังสือคนประจ�าเรือถกูยึดเอาไปเกบ็ไว้ และควบคมุโดยผู้ประกอบการ
เรือประมงหรือคนเรืออาวุโสเพ่ือไว้ใช้ในการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐ 
อาจส่งผลต่อค�าตอบระหว่างการให้สัมภาษณ์

คุณมีเอกสารอะไรดังต่อไปนี้? (N=293)

1

2

3

4

5

7

24%

42%

ต น าต ํา าน �าน น ่ว าว น
นป ํา

น น า
น ํา

ป ําตว

ไ �

1%

16%

62%

4%

คุ มีเอกสารอะ รดังต่อ ปนี้  (n=293)

การจัดหางาน
ร้อยละ 98 ของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่าตนตัดสินใจด้วยเองที่จะท�างาน

ในอุตสาหกรรมประมง มี 5 คนระบุว่าตนถูกหลอกหรือถูกบังคับให้
ท�างานประมงโดยนายหน้าในประเทศต้นทาง และม ี1 คนถกูหลอกหรอื
ถูกบังคับโดยนายหน้าที่พบในประเทศไทย

กว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 42) ของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่าก่อนเริ่มงานใน
ปัจจุบัน ตนไม่ได้รับทราบเงื่อนไขการจ้างงาน เช่นว่า ต้องท�างานกี่
ช่ัวโมง กี่วัน และจะได้ค่าจ้างเท่าใด ในส่วนของแรงงานประมงที่ระบุ
ว่าทราบเงื่อนไขการจ้างงานก่อนเร่ิมงาน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56) ได้
รับค�าอธบิายจากคนเรอือาวโุส และ 1 ใน 5 ได้รบัค�าอธบิายจากนายจ้าง 
แรงงานประมง 1 ใน 10 พูดคยุเกีย่วกบัเงือ่นไขการจ้างงานกบัคนรู้จกั20 
ที่ตนพบในประเทศต้นทาง (ร้อยละ 7) หรือในประเทศไทย (ร้อยละ 
4) อีกร้อยละ 6 ระบุว่ามีคนในครอบครัวบอกเงื่อนไขการจ้างงานให้
ตนทราบอย่างคร่าวๆ

20 ในบริบทนี ้‘คนรู้จัก’ อาจหมายถึงใครก็ตามที่เป็นตัวกลางที่ช่วยผู้ให้ข้อมูลหางานหรอืเดนิทางย้ายถิ่น 

เช่น เพื่อน คนในชุมชน และนายหน้าจัดหางาน
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ก่อนเริ่มงานปัจจุบัน มีใครอธิบายเงื่อนไขการจ้างงานให้คุณฟังหรือไม่? 
(N=298)

ก่อนเรมงานปัจจุบัน
มีใครอธิบายเงื่อน ขการจ้างงานให้คุ งหรือ ม่  (n=298)

58%ไ �

42%

ใครเป็นคนอธิบายเงื่อนไขการจ้างงาน? (N=165)*

่น

2%
นา า

20%

น าว

56%

น น ว

6%

ใครเปนคนอธิบายเงื่อน ขการจ้างงาน  (n=165)*

น ก นไ

4%

น ก ตน า

7%

กา

5%

ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่ามีคนอธิบายเงื่อนไขการจ้างงาน
ให้ตน งก่อนเริมงาน	*ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่ามีคนอธิบายเงื่อนไขการจ้างงานให้ตนฟังก่อนเริ่มงาน

แรงงานประมงกว่า 1 ใน 3 (ร้อย
ละ 42) ระบุว ่าตนไม ่ทราบ
เงื่อนไขการจ้างงานก่อนเริ่มงาน 
ในขณะเดียวกัน มีเพียงร้อยละ  
43 เท ่าน้ันที่จ�าได ้ว ่าเคยลง 
ลายมือชื่อในสัญญาจ้าง

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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การลงลายมือชื่อในสัญญา
กฎหมายก�าหนดให้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงทุกคนต้องมี

หนังสือสัญญาจ้างและจะต้องมีไว้เพ่ือการตรวจสอบเม่ือเรือออกจาก
ท่าหรือเข้าเทียบท่า

ถึงจะมีข้อก�าหนดดังกล่าวก็ตาม มีผู้ให้ข้อมูลเพียงร้อยละ 43 
เท่าน้ันทีจ่�าได้ว่าเคยลงลายมือช่ือในสัญญาจ้าง ขณะทีร้่อยละ 39 จ�าไม่
ได้ว่าเคยลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง และร้อยละ 18 ไม่แน่ใจว่าเคยท�า
ลงลายมือชื่อหรือไม่ การที่ผู้ให้ข้อมูล 1 ใน 5 ไม่แน่ใจว่าเคยลงลายมือ
ชื่อในสัญญาจ้างหรือไม่นั้น น่าจะเป็นเพราะแรงงานมักไม่ค่อยแน่ใจว่า
ตนลงลายมือชื่อในเอกสารอะไรไปบ้าง และเพียงแต่ท�าๆ ไปตามค�าสั่ง
ของนายจ้าง หัวหน้า และคนกลาง

ในหมู่ผู้ให้ข้อมูลทีร่ะบวุ่าเคยลงลายมือช่ือในเอกสารหน่ึงฉบบัหรือ
มากกว่านั้นก่อนเริ่มงานปัจจุบัน (N=174) ร้อยละ 53 ระบุว่า ไม่รู้ว่าที่
ลงลายมือชื่อไปนั้นคืออะไร

คุณจ�าได้หรือไม่ว่าเคยลงลายมือชื่อในสัญญาจ้าง? (N=285)

ไ �

39%

คุ จา ด้หรือ ม่ว่าเคยลงลายมือชื่อในสั าจ้าง  (n=285)

ไ � น�

18%

43%

ในหมู่แรงงานทีจ่�าได้ว่าเคยลงลายมือช่ือในสัญญา (N=123) ร้อย
ละ 69 ระบวุ่าไม่มีโอกาสได้อ่านเอกสารดังกล่าวก่อนลงลายมือช่ือ ขณะ
ทีร้่อยละ 57 ระบวุ่าไม่มีใครอธบิายเน้ือหาในสัญญาให้ฟังก่อนลงลายมือ
ช่ือ  ร้อยละ 45 ของผู้ให้ข้อมูลทีจ่�าได้ว่าเคยลงลายมือช่ือในสัญญา ระบุ
ว่าไม่มีโอกาสได้อ่านสัญญาและไม่มีใครอธิบายเนื้อหาให้ฟัง

คุณมีโอกาสได้อ่านสัญญาจ้างก่อนลงลายมือชื่อหรือไม่? (N=122)*

ไ �

69%

คุ มี อกาส ด้อ่านสั าจ้างก่อนลงลายมือชื่อหรือ ม่  (n=122)*

31%

	ผู้ ให้ข้อมูลที่จ�าได้ว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างงาน

*ผู้ให้ข้อมูลที่จ�าได้ว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างงาน
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มีใครอธิบายเนื้อหาในสัญญาให้ฟังก่อนลงลายมือชื่อหรือไม่? (N=121)*

ไ �

57%

ําไ �ไ

2%

มีใครอธิบายเนื้อหาในสั าให้ งก่อนลงลายมือชื่อหรือ ม่  (n=121)*

41%

	ผู้ ให้ข้อมูลที่จ�าได้ว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างงาน
*ผู้ให้ข้อมูลที่จ�าได้ว่าได้ลงลายมือชื่อในสัญญาจ้างงาน

ใครอธิบายเนื้อหาในสัญญาจ้างให้คุณฟัง? (N=49)*

น าว

31%

่น

26%

ใครอธิบายเนื้อหาในสั าจ้างให้คุ ง  (n=49)*

นา า

37%

กา

6%

*ผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับค�าอธิบายเนื้อหาของสัญญาจ้างงานของตน

การหน่วงเหนี่ยวค่าจ้าง (เป็น
เวลานานถึงสองปีในกรณีที่แย่
ท่ีสุด) และการหักค่าจ้างอย่าง
ผิดกฎหมาย ยังคงเป็นปัญหา
ส�าหรับแรงงานจ�านวนมากใน
ภาคการประมง  

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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ถึงแม้ว่ากฎหมายก�าหนดให้นายจ้างต้องจัดท�าสัญญาจ้างสอง
ฉบับที่เหมือนกันทุกประการ และมอบให้แรงงานไว้หน่ึงฉบับ แต่  
ร้อยละ 95 ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดระบุว่าตนไม่ได้รับหนังสือสัญญา 
ดังกล่าว (สัดส่วนผู้ให้ข้อมูลที่จ�าได้ว่าเคยลงลายมือช่ือในสัญญาจ้าง 
แต่ไม่มีส�าเนาสัญญาจ้างคือร้อยละ 91) 

คุณมีหนังสือสัญญาจ้างหรือไม่? (N=265)

ไ �

95%

คุ มีหนังสือสั าจ้างหรือ ม่  (n=265)

5%

ระบบและความถี่ ในการจ่ายค่าจ้าง
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54) ระบุว่าได้รับค่าจ้างตายตัว 

ส่วนผู้ให้ข้อมูลอกีส่วนระบวุ่าได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่งจากมูลค่าสัตว์น�า้ 
ที่จับได้ (ร้อยละ 6) หรือได้เป็นส่วนแบ่งผสมกับค่าจ้างตายตัว  
(ร้อยละ 5) หรอืได้รบัค่าจ้างล่วงหน้าเป็นจ�านวนทีต่ายตัวหรือไม่ตายตัว
ก่อนช่วงเวลาท�างาน (ร้อยละ 3) เกือบ 1 ใน 3 ของแรงงาน (ร้อยละ 
30) บอกว่าค่าแรงของตนคิดเป็นแบบเหมาจ่าย

21 ตามกฎหมายไทย ไม่ครอบคลุมถึงค่าจ้างที่เป็นส่วนแบ่งจากมูลค่าสัตว์น�้าที่จับได้ซึ่งต้องจ่ายไตรมาส

ละหน่ึงคร้ัง ดู: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER4/DRAWER024/GENERAL/

DATA0001/00001102.PDF

คุณได้รับค่าจ้างอย่างไร? (N=274)

น �ว นา

3%

า �า ปนก น

30%

ไ ปน �วน �

6%

5%

คุ ด้รับค่าจ้างอย่าง ร  (n=274)

�า า ตา ตว

54%

่น

2%

ในปี 2560 กระทรวงแรงงานออกกฎระเบียบก�าหนดให้นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ ้างแก่แรงงานประมงด้วยการโอนเงินทางธนาคาร 
ไม่ต�่ากว่าเดือนละคร้ัง โดยเร่ิมต้ังแต่เดือนพฤศจิกายนของปี 256021 
คร่ึงหน่ึงของผู้ให้ข้อมูลระบุว่าได้รับค่าจ้างรายเดือน ขณะที่มีจ�านวน
น้อยมากระบุว่าได้รับรายสัปดาห์ (ร้อยละ 1) หรือรายวัน (ร้อยละ 1) 
กว่า 1 ใน 3 ของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 37) ระบุว่าได้รับค่าจ้างเป็นการ
เหมาจ่ายเป็นก้อน โดยงวดหน่ึงใช้เวลาหลายเดือนหรือเป็นปี ขณะที่
ร้อยละ 6 ระบุว่าได้รับค่าจ้างเมื่อออกทะเลแต่ละครั้ง
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คุณได้รับค่าจ้างบ่อยแค่ ไหน? (N=272)

า วน

2%

า �า ปนก น

37%

ต� กา ก ต� ้

6%

คุ ด้รับค่าจ้างบ่อยแค่ หน  (n=272)

่น

4%

า น

50%

า ป า

1%

ในกลุ่มแรงงานประมงที่ท�างานบนเรืออวนลาก 1 ใน 3 ระบุว่า
ตนได้รับค่าจ้างน้อยกว่าเดือนละหน่ึงคร้ัง และสัดส่วนดังกล่าวในกลุ่ม
แรงงานประมงบนเรืออวนลากคู ่(ร้อยละ 50) มีสูงกว่าเรืออวนลากเด่ียว 
(ร้อยละ 18) การเหมาจ่ายเป็นก้อนพบได้มากที่สุดในหมู่แรงงานบน
เรืออวนครอบ (ร้อยละ 50) และแรงงานบนเรือล้อมจับ (ร้อยละ 40)

คุณได้รับค่าจ้างบ่อยแค่ ไหน? อวนลาก (N=52)

า �า

33%

ต� ้ ่ ก

6%

คุ ด้รับค่าจ้างบ่อยแค่ หน  อวนลาก (n=52)

า น

57%

่น

4%
า ป า

0%

คุณได้รับค่าจ้างบ่อยแค่ ไหน? อวนล้อมจับ (N=143)

า �า

40%

่น

4%

ต� ้ ่ ก

5%

คุ ด้รับค่าจ้างบ่อยแค่ หน  อวนล้อมจับ (n=143)

า น

49%

า ป า

2%
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คุณได้รับค่าจ้างบ่อยแค่ ไหน? อวนครอบ (N=34)

า �า

50%

่น

3%
า ป า

0%

ต� ้ ่ ก

3%

คุ ด้รับค่าจ้างบ่อยแค่ หน  อวนครอบ (n=34)

า น

44%

แรงงานประมงที่ระบุว่าได้รับค่าจ้างเป็นการเหมาจ่ายเป็นก้อน 
ต้องรอเป็นเวลา 6 เดือนโดยเฉลี่ย จึงจะได้รับเงิน โดยระยะเวลาที่นาน
ที่สุดที่มีการระบุคือ 24 เดือน22 ร้อยละ 80 ของผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีระบุ
ว่าต้องการได้รับค่าจ้างด้วยวิธีอื่น

ถ้าเลือกได้ คุณอยากได้รับค่าจ้างแบบอื่นหรือไม่  
เช่น เงินเดือนที่ตายตัว? (N=93)*

ไ �

20%

ถ้าเลือก ด้ คุ อยาก ด้รับค่าจ้างแบบอื่นหรือ ม่ 
เช่น เงนเดือนที่ตายตัว  (n=93)*

าก

80%

	ผู้ ให้ข้อมูลที่บอกว่ารายได้ของพวกเขาถูกค�านว
หรือจ่ายแบบเหมา	ยกเว้นผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับค่าแรง
เป็นส่วนแบ่งสัตว์น�้าที่จ�าได้หรือเป็นแบบผสมที่อยู่บนฐาน
ของการแบ่งสัดส่วน

*ผู้ให้ข้อมูลที่บอกว่ารายได้ของพวกเขาถูกค�านวณหรือจ่ายแบบเหมา ยกเว้นผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับค่าแรงเป็น

ส่วนแบ่งสัตว์น�้าที่จ�าได้หรือเป็นแบบผสมที่อยู่บนฐานของการแบ่งสัดส่วน

การหักเงิน
ผู้ให้ข้อมูลจ�านวนคร่ึงหน่ึงระบุว่าถูกหักเงินจากค่าจ้าง มีการหัก

เงินอย่างผิดกฎหมาย คือ หักค่าจัดท�าเอกสารประจ�าตัว (ร้อยละ 23) 
ค่าอาหาร น�้าดื่ม และสิ่งจ�าเป็นอื่นๆ บนเรือประมง (ร้อยละ 5) และหัก
จ่ายคืนค่าธรรมเนียมนายหน้า (ร้อยละ 2)

ทั้งนี้ การหักเงินบางอย่างที่ระบุโดยแรงงานอาจถูกกฎหมายหรือ
ไม่กไ็ด้ เป็นต้นว่าการหักใช้หน้ีทีเ่กดิจากการเบกิเงนิล่วงหน้าหรือการกู้
ยืม (ร้อยละ 24) และหักเป็นโทษปรับจากการท�างาน (ร้อยละ 7) การ
หักค่าจ้างเพ่ือใช้หน้ีเกิดข้ึนกับ 1 ใน 3 ของผู้ให้ข้อมูลที่ท�างานบนเรือ
อวนครอบ 1 ใน 5 ของคนที่ท�างานบนเรืออวนล้อมจับ (ร้อยละ 23) 
และเรืออวนลาก (ร้อยละ 22) ในกลุ่มแรงงานบนเรืออวนลาก แรงงาน
บนเรืออวนลากคู่ถูกหักเงินใช้หนี้มากที่สุด (ร้อยละ 39)22 ไม่รวมผู้ให้ข้อมูลที่ได้รับค่าจ้างเป็นส่วนแบ่งจากมูลค่าสัตว์น�้าหรือแบบผสมที่รวมส่วนแบ่งจากมูลค่า

สัตว์น�้า ที่ระบุว่าได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละครั้ง (N=3)
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ค่าจ้างของคุณถูกหักเป็นค่าอะไรบ้างหรือไม่? (N=296)

1
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ค่าจ้างของคุ ถกหักเปนค่าอะ รบ้างหรือ ม่  (n=296)

50%

5%

24% 23%

7%

1% 0% 0% 0% 2%
4%

วิธีการจ่ายค่าจ้าง
ในกรณส่ีวนใหญ่ ผู้ให้ข้อมลูได้รบัค่าจ้างจากนายจ้าง (ร้อยละ 68) 

เป็นระดับหัวหน้าอย่างเช่นไต๋เรือหรือช้ิว (หัวหน้าลูกเรือ) (ร้อยละ 23) 
ผู้จัดการบริษทั (ร้อยละ 5) มีลูกเรือจ�านวนไม่มากทีร่ะบวุ่าได้รับค่าจ้าง
จากตัวกลางหรือนายหน้า (ร้อยละ 0.7) และผู้รับเหมา (ร้อยละ 2.5) 
ทั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69) ระบุว่าไม่ได้รับสลิปค่าจ้างหรือ
บันทึกแจกแจงรายละเอียดค่าจ้างเวลารับเงิน

แม้ว่าแรงงานประมงส่วนใหญ่ ระบุว่าตนได้
รับการฝึกอบรมให ้ ใช ้อุปกรณ์ความ
ปลอดภัย แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ระบุว่าเคยได้
รับค�าแนะน�าเร่ืองการใช้เคร่ืองมือประมง
อย่างปลอดภัย  

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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คุณได้รับสลิปค่าจ้างหรือบันทึกแจกแจงรายละเอียด 
ค่าจ้างเวลารับค่าจ้างหรือไม่? (N=280)

ไ �ไ

69%

คุ ด้รับสลิปค่าจ้างหรือบันทกแจกแจงรายละเอียด
ค่าจ้างเวลารับค่าจ้างหรือ ม่  (n=280)

ไ

31%

การส่งเงินกลับบ้าน
ร้อยละ 70 ของผู้ให้ข้อมูลระบวุ่าส่งเงนิรายได้ทีไ่ด้จากการท�างาน

ประมงกลับไปทีบ้่าน โดยเฉล่ีย ผู้ให้ข้อมูลส่งเงนิกลับบ้าน 10,430 บาท
ทุกๆ 3 เดือน

ชั่วโมงท�างาน
ผู้ให้ข้อมูลถูกขอให้ประมาณการช่ัวโมงท�างานขณะออกทะเล 

ต้ังแต่การวางอวนและดึงอวน คัดปลาและเก็บปลา ซ่อมอวน ตลอด
จนงานท�าความสะอาดและงานบ�ารุงรักษา ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าท�างาน
โดยเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมงขณะออกทะเล 1 ใน 5 (ร้อยละ 19) ระบุว่า
ตนท�างานนานกว่า 14 ช่ัวโมงต่อวัน ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
ของไทยก�าหนดเกี่ยวกับระยะเวลาพักขณะออกทะเลก�าหนดไว้

ชั่วโมงท�างานในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงขณะออกทะเล (N=291)

11-14 ่ว

36%

21 ่ว ากกว�า

1%

15-2  ่ว

18%

ชั่ว มงทางานในช่วงเวลา  ชั่ว มงข ะออกทะเล (n=291)

-1  ่ว

39%

  5 ่ว

6%

ข้อค้นพบส�าคัญเกี่ยวกับชั่วโมงท�างานตามประเภทเครื่องมือประมง

• 1 ใน 3 ของผู้ให้ข้อมูลท่ีท�างานบนเรืออวนลาก (ร้อยละ 32) ประมาณ

ว่าการท�างานเกิน 14 ชั่วโมงต่อวันขณะออกทะเล โดยสัดส่วนนี้สูงขึ้น

เล็กน้อยในหมู่แรงงานบนเรืออวนลากเด่ียว (ร้อยละ 36) เทยีบกบัเรือ

อวนลากคู ่(ร้อยละ 30) และร้อยละ 40 ของผู้ให้ข้อมูลทีท่�างานบนเรอื

อวนลากประมาณว่าตนท�างาน 11-14 ช่ัวโมงต่อวัน ขณะทีร้่อยละ 28 

ประมาณว่าตนท�างาน 6-10 ชั่วโมงต่อวัน

• ร้อยละ 16 ของแรงงานบนเรืออวนล้อมจับ ประมาณว่าตนท�างาน

มากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวันขณะออกทะเล ขณะที่ร้อยละ 47 ระบุว่าตน

ท�างาน 6-10 ชั่วโมงต่อวัน และร้อยละ 32 ประมาณการว่าตนท�างาน 

10-11 ชั่วโมงต่อวัน
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• เพียงร้อยละ 8 ของผู้ให้ข้อมูลที่ท�างานบนเรืออวนครอบประมาณ

การว่าตนท�างานมากกว่า 14 ช่ัวโมงต่อวันขณะออกทะเล ส่วนใหญ่

ประมาณการว่าตนท�างาน 11-14 ชั่วโมงต่อวัน (ร้อยละ 45) จ�านวน

ที่น้อยกว่าเล็กน้อยประมาณการว่าตนท�างาน 6-10 ช่ัวโมงต่อวันใน

ทะเล (ร้อยละ 37) แรงงานจ�านวน 1 ใน 10 ประมาณการว่าตนท�างาน 

ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อวันในทะเล

• จากผู้ให้ข้อมูล 11 คนที่ท�างานบนเรืออวนลอย มี 10 คนที่ระบุว่าตน

ท�างาน 15-20 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้เวลาซ่อมอวน

อยู่บ่อยๆ และใช้เวลานานเมื่อเทียบกับอวนชนิดอื่นๆ

• มีผู้ให้ข้อมูลเพียง 3 คนเท่าน้ันทีป่ระมาณว่าตนท�างานวันละ 21 ช่ัวโมง

หรือมากกว่าขณะออกทะเล โดย 2 คนท�างานบนเรืออวนล้อมจับ และ 

1 คนท�างานบนเรืออวนลากคู่

แรงงานประมงจ�านวนมากเช่ือว่าตน
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมที่ในบางกรณี
สูงถึง  20,000 บาทเพื่อ เป ล่ียน
นายจ้าง

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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ชั่วโมงท�างานในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในทะเล อวนล้อมจับ (N=153)

11-14 ่ว

32%

21 ่ว ากกว�า

1%

15-2  ่ว

15%

ชั่ว มงทางานในช่วงเวลา  ชั่ว มงในทะเล อวนล้อมจับ (n=153)

-1  ่ว

47%

  5 ่ว

5%

ชั่วโมงท�างานในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในทะเล อวนลาก (N=57)

11-14 ่ว

40%

21 ่ว ข�้นไป

2%

15-2  ่ว

30%

ชั่ว มงทางานในช่วงเวลา  ชั่ว มงในทะเล อวนลาก (n=57)

-1  ่ว

28%

ชั่วโมงท�างานในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงในทะเล อวนครอบ (N=38)

11-14 ่ว

45%

15-2  ่ว

8%

ชั่ว มงทางานในช่วงเวลา  ชั่ว มงในทะเล อวนครอบ (n=38)

-1  ่ว

37%

-5 ่ว

10%

21 ่ว ข�้นไป

0%

ช่ัวโมงท�างานในทะเลมีความไม่แน่นอนและถูกก�าหนดโดยหลาย
ปัจจัย (สภาพทะเล ปริมาณปลา เป้าหมายการจับปลาที่ก�าหนดโดยผู้
ประกอบการเรือประมง แรงจูงใจส�าหรับลูกเรือ ความเสียหายของอวน 
ฯลฯ) ในบางวัน แรงงานประมงอาจต้องท�างานมากกว่าปกติ กฎหมาย
แรงงานไทยมีบทบญัญติัทีอ่นุญาตให้ผู้ประกอบการเรือประมง สามารถ
ส่ังลูกเรือให้ท�างานเกินกว่าที่กฎระเบียบก�าหนด “ในกรณีจ�าเป็นหรือ
ฉุกเฉิน”23 แต่ไม่ได้ระบุเงื่อนไขก�ากับไว้

23 มาตรา 5 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557
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ผู้ให้ข้อมูลถูกขอให้ประมาณการว่า มีกี่คร้ังในการออกทะเลที่ตน
ต้องท�างานนานกว่า 14 ช่ัวโมงต่อวัน ค�าตอบทีไ่ด้ถกูน�าไปเทยีบกบัระยะ
เวลาการออกทะเลสูงสุดของแต่ละคน ตามประเภทของอวนที่ส�าคัญ  
3 ประเภท โดยไม่นับแรงงานประมงบนเรือที่เข้าออกท่าทุกวัน24

ตาราง 5 เรืออวนลาก: มีกี่ครั้งที่คุณท�างานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน 
ในการออกทะเลครั้งหนึ่งๆ?

ไม่เคย
หนึ่ง
ครั้ง 

2-3 
ครั้ง

4-5 
ครั้ง

มากกว่า 
6 ครั้ง

ทุกวัน รวม

ระยะเวลาออก
ทะเล 2-5 วัน

2 1     3

6-10 วัน 2  2  1  5

11-14 วัน 6  3 2 2 1 14

15-20 วัน 10 3 7 1 2 2 25

21 วันขึ้นไป 2  2  3 2 9

ไม่มีข้อมูล 1  1    2

24 ข้อค้นพบบางอย่างน้ีท�าให้เห็นปัญหาของการรายงานช่ัวโมงการท�างานของตนเอง โดยช้ีให้เห็นถึง

ความจ�าเป็นที่จะต้องมีวิธีการเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้มากกว่านี้ที่อาศัยความจ�าของผู้ตอบน้อยลง  ตัวอย่างเช่น 

แม้ว่าหน่ึงในสามของผู้ให้ข้อมูลที่ท�างานบนเรืออวนลากจะประมาณว่าตนท�างานมากกว่า 14 วันในวันปกติ

ขณะออกทะเล แต่น้อยกว่าหน่ึงในสิบของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่มเดียวกันรายงานว่าท�างานมากกว่า 14 ช่ัวโมง

ทุกวันของการออกเรือประมงทุกครั้ง

ตาราง 6 อวนล้อมจับ: มีกี่ครั้งที่คุณท�างานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน 
ในการออกทะเลครั้งหนึ่งๆ?

ไม่เคย หนึ่งครั้ง 
2-3 
ครั้ง

4-5 
ครั้ง

มากกว่า 
6 ครั้ง

ทุกวัน รวม

ระยะเวลาออก
ทะเล 2-5 วัน

25 4 17 2 2 7 57

6-10 วัน 27 3 7 5 6  48

11-14 วัน 3   1   4

15-20 วัน 4 1 4 1 2  12

21 วันขึ้นไป 6  4 1  2 13

ไม่มีข้อมูล 10 2   2 1 15

รวม 75 10 32 10 12 10 149

ตาราง 7 อวนครอบ: มีกี่ครั้งที่คุณท�างานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน 
ในการออกทะเลครั้งหนึ่งๆ?

ไม่เคย หนึ่งครั้ง
2-3 
ครั้ง

4-5 
ครั้ง

มากกว่า 
6 ครั้ง

ทุกครั้ง รวม

ระยะเวลาออก
ทะเล 2-5 วัน

3  1  1  5

6-10 วัน 10 3 1 1   15

15-20 วัน 7      7

21 วันขึ้นไป 2 1    1 4

ไม่มีข้อมูล 1    2 2 5

รวม 23 4 2 1 3 3 36
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เพ่ือไม่ให้ลูกเรือประมงเหน่ือยล้าเกินไป กระทรวงแรงงานได้
ก�าหนดมาตรฐานเพ่ิมเติมส�าหรบัระยะเวลาพกัขณะออกทะเล โดยระยะ
เวลาพักสามารถแบ่งออกได้ไม่เกินสองช่วง ช่วงหนึ่งต้องไม่ต�า่กว่าหก
ชั่วโมง ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 64) ระบุว่าตนมีเวลาพักต่อเนื่อง  
6 ช่ัวโมงเป็นประจ�า แรงงานบนเรืออวนครอบซึ่งมีสัดส่วนสูงสุด  
(ร้อยละ 33) ทีร่ะบวุ่าตนไม่เคยมีเวลาพักข้ันต�า่ 6 ช่ัวโมง ซึง่อาจสะท้อนถงึ 
การวางอวนที่เกิดข้ึนเป็นประจ�ากว่าเรือที่ใช้อวนประเภทอื่น ท�าให้มี
จ�านวนกะท�างานมากกว่า ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาการพักต่อเน่ืองของ
แรงงาน

ในช่วง 24 ชั่วโมงในทะเล คุณได้พักเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
บ่อยแค่ ไหน? (N=298)

า ้

16%

ไ �

14%

ในช่วง  ชั่ว มงในทะเล 
คุ ด้พักเปนเวลาอย่างน้อย  ชั่ว มงบ่อยแค่ หน  (n=298)

ปนป ํา

64%

ไ �

6%

แรงงานประมงเกือบ 3 ใน 4 (ร้อยละ 
71) รู ้สึกว่าไม่ค่อยได้รับทราบข้อมูล 
เกีย่วกบัสทิธิในการท�างาน และหนึง่ในสาม 
ระบุว่าไม่ได้เข้าถงึข้อมลูใดๆ เกีย่วกบัสทิธิ
แรงงาน

Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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ในช่วง 24 ชั่วโมงในทะเล คุณได้พักเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
บ่อยแค่ ไหน? อวนลาก (N=58)

า ้

24%

ไ �

7%

ในช่วง  ชั่ว มงในทะเล 
คุ ด้พักเปนเวลาอย่างน้อย  ชั่ว มงบ่อยแค่ หน  อวนลาก (n=58)

ปนป ํา

66%

ไ �

3%

ในช่วง 24 ชั่วโมงในทะเลคุณได้พักเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
บ่อยแค่ ไหน? อวนล้อมจับ (N=155)

า ้

17%

ไ �

12%

ในช่วง  ชั่ว มงในทะเล
คุ ด้พักเปนเวลาอย่างน้อย  ชั่ว มงบ่อยแค่ หน  อวนล้อมจับ (n=155)

ปนป ํา

65%

ไ �

6%

ในช่วง 24 ชั่วโมงในทะเลคุณได้พักเป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชั่วโมง 
บ่อยแค่ ไหน? อวนครอบ (N=39)

ไ �

13%

ในช่วง  ชั่ว มงในทะเล
คุ ด้พักเปนเวลาอย่างน้อย  ชั่ว มงบ่อยแค่ หน  อวนครอบ (n=39)

ปนป ํา

51%

า ้

13%

ไ �

33%
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การขาดแคลนลูกเรือ
ผู้ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่ารู้สึกว่าเรือที่ตนท�างานน้ัน มีลูกเรือใน

จ�านวนที่เพียงพอหรือไม่ ร้อยละ 70 ระบุว่ามีเพียงพอ ส่วนร้อยละ 27 
ระบุว่ามีความขาดแคลนลูกเรืออยู่บ้าง ขณะที่ร้อยละ 3 ระบุว่ามีความ
ขาดแคลนลูกเรืออย่างมากบนเรือที่ตนท�างาน25

ตาราง 8 ขนาดลูกเรือโดยเฉลี่ยตามประเภทเรือ

จ�านวนลูกเรือโดยเฉลี่ย

เรืออวนลาก (N=58) 10

เรืออวนรุน (N=4) 18

เรืออวนล้อมจับ (N=157) 26

เรืออวนครอบ (N=39) 15

เรืออวนยก (N=4) 6

เรืออวนลอย (N=11) 9

เรือวางดัก (N=6) 6

อื่นๆ (N=18) 9

ชั่วโมงการท�างานที่ท่าเรือ
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) ระบวุ่าท�างานโดยเฉล่ีย 2-3 วัน

ให้กับนายจ้างในช่วงเข้าฝั่ง นอกจากการท�างานที่ท่าเรือในช่วงเข้าฝั่ง
แล้ว ผู้ให้ข้อมลูส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92) ระบวุ่าตนต้องท�างานทีท่่าเรือใน
วันที่เรือเข้าเทียบท่าหรือออกจากท่า (ขนข้าวสาร ขนปลา ฯลฯ)  โดย
เฉลี่ยแล้ว แรงงานประมงท�างานเพิ่ม 5 ชั่วโมงที่ท่าเรือในวันเหล่านั้น

ส่วนใหญ่ของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 58) ท�างานบนเรือที่ออกทะเล
เป็นเวลา 7 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งหมายความว่ามีแรงงานจ�านวนมากที่
ท�างานหลายชั่วโมงที่ท่าเรือเป็นประจ�า 

นอกเหนือไปจากช่ัวโมงท�างานในทะเล ควรต้องมีการส�ารวจเพ่ิม
เตมิต่อไปถงึความสมัพนัธ์ระหว่างชัว่โมงท�างานในทะเลและบนฝ่ัง โดย
เฉพาะในแง่ที่ว่า จ�านวนชั่วโมงท�างานทั้งหมดเกินขีดจ�ากัดส�าหรับช่วง
เวลาหนึ่งๆ ตามที่กฎหมายไทยก�าหนดหรือไม่ (24 ชั่วโมงและ 7 วัน) 
เม่ือเรือออกจากท่า/เข้าเทียบท่า และท�าการประมงภายในระยะเวลา
ดังกล่าว

25 ผู้ให้ข้อมูลคนหนึ่งระบุว่าบนเรือของตนมีลูกเรือมากเกิน
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การจัดหาอาหารและน�้าดื่ม
ผู้ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่าปกติได้ทานอาหารกีม้ื่อในวันท�าประมง

ในทะเล โดยเฉล่ียระบวุ่าได้ทาน 2.5 ม้ือต่อวัน ร้อยละ 53 ระบวุ่าได้ทาน 
2 มื้อ และร้อยละ 44 ระบุว่าปกติได้ทานวันละ 3 มื้อ

ผู้ประกอบการเรือประมงทีมี่ขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป ถกูก�าหนด
ว่าต้องจดัให้มี “อาหาร น�า้ด่ืม ทีมี่คณุภาพ ถกูสุขลักษณะ และมีปริมาณ
ที่เพียงพอ ให้เหมาะสมกับการท�างานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือ
ประมง”26 ถึงกระน้ันก็ตาม ภาคีเครือข่ายฯ ก็ได้รับฟังค�าบอกเล่าถึง
ปัญหาการจัดหาเสบียงอาหารสด เช่น เน้ือสัตว์ ผัก ที่หมดไปก่อนจะ
เสร็จส้ินการท�าประมง ท�าให้แรงงานประมงต้องยังชีพด้วยข้าวและ
ปลาที่จับได้

ผู้ ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่า ตนคิดว่าเสบียงอาหารสดมีความ
เพียงพอหรือไม่ โดยค�าว่า “เพียงพอ” ในที่น้ี หมายรวมถึงสมดุลทาง
โภชนาการตลอดการออกทะเลท�าการประมง ร้อยละ 16 ตอบว่าได้รับ
เสบียงอาหารที่ไม่เพียงพอ ซึ่งมากกว่าการส�ารวจของไอแอลโอ เม่ือ
ปี 2556 ที่พบแรงงานร้อยละ 12 ที่ได้รับจัดสรรอาหารไม่เพียงพอ 
อยู่เล็กน้อย27 ผู้ให้ข้อมูลกลุ่มน้ีถูกขอให้ประมาณจ�านวนวันที่มีเสบียง
ในการออกทะเลแต่ละคร้ัง แล้วน�าจ�านวนวันดังกล่าวมาเทียบกับระยะ
เวลาการออกทะเลที่ส้ันที่สุดและนานที่สุด ซึ่งระบุโดยแรงงานประมง
แต่ละคน

ยกตัวอย่างเช่น ผู้ให้ข้อมูลคนหน่ึงที่ท�างานบนเรืออวนลากเด่ียว
ที่จังหวัดระนอง ระบุว่าในขณะที่เรือออกทะเลเป็นเวลา 15 ถึง 30 วัน 
เสบยีงอาหารสดทีไ่ด้รับ จะอยู่ได้แค่ 7 วันเท่าน้ัน หมายความว่าแรงงาน
จะมีอาหารประทังชีวิตอย่างจ�ากัดเป็นเวลา 8 ถึง 23 วันในทะเล

ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่ามีเสบียงอาหารไม่พอเพียง ร้อยละ 36 
ระบุว่ามีอาหารจ�ากัดในการออกทะเลระยะเวลาส้ันที่สุด โดยเสบียง
อาหารไม่เพียงพอ คดิเป็นระยะเวลาโดยเฉล่ียแค่ 1 วันเท่าน้ัน เทยีบกบั 
การออกทะเลระยะเวลานานทีสุ่ดซึง่ร้อยละ 90 ของผู้ให้ข้อมูลจากกลุ่ม
เดียวกันน้ีระบุว่าตนได้รับเสบียงอาหารไม่เพียงพอ คิดเป็นระยะเวลา
โดยเฉลี่ย 5 วันในการออกทะเลคราวหนึ่ง

ผู้ให้ข้อมูลได้รับค�าถามเกีย่วกบัแหล่งน�า้ด่ืมทีจ่ดัให้บนเรือ ในกรณี
ส่วนใหญ่ ผู้ให้ข้อมูลระบุว่าตนด่ืมน�้าขวด (ร้อยละ 63) หรือน�้าจาก
ถังบนเรือที่บรรจุโดยธุรกิจน�้าด่ืม (ร้อยละ 24) นอกน้ันก็มีน�้าประปา  
(ร้อยละ 9) และน�้าที่ละลายจากน�้าแข็งที่ใช้เก็บรักษาปลาในห้องเก็บ 
(ร้อยละ 4) เกือบคร่ึงหน่ึง (ร้อยละ 43) ระบุว่าตนไม่ได้ด่ืมน�้าแบบ
เดียวกับที่คนเรืออาวุโสดื่ม

26 ข้อ 6 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย  สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการท�างานของคนประจ�าเรือ 

พ.ศ. 2559

27 สุภางค์ ฉนัทวานิช และคณะ (2556) วิธีปฏิบติัในการจ้างงานและสภาพการท�างานใน ภาคการประมง

ของไทย, (กรุงเทพฯ: ไอแอลโอ), หน้า 60, http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf.
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สุขภาพและความปลอดภัยในการท�างาน
แม้ว่าจะมีกฎหมายก�าหนดให้ผู้ประกอบการเรือประมง ต้องจัด

ให้มียาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นส�าหรับ
ลูกเรือ แต่กว่าหนึ่งในสามของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 35) ระบุว่าเรือที่ตน
ท�างานไม่มีสิ่งเหล่านี้ (หรือว่าลูกเรือต้องน�ามาเอง) และแม้ว่าจะมีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายเม่ือปี 2557 เพ่ือก�าหนดให้ผูป้ระกอบการเรอืต้อง
จดัยาและเวชภัณฑ์ไว้28 แต่จ�านวนแรงงานทีร่ายงานในปี 2560/2561 ว่า
เรือขาดยาและอปุกรณ์ปฐมพยาบานน้ัน กลับสูงกว่าสัดส่วนทีไ่อแอลโอ  
พบ (ร้อยละ 27) ในการส�ารวจเมื่อปี 255629

ลูกเรือได้รับยาและเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
จากผู้ประกอบการเรือประมงหรือไม่? (N=299)

ลกเรือ ด้รับยาและเวชภั ์ที่จาเปนสาหรับการป มพยาบาลเบื้องต้น
จาก ้ประกอบการเรือประมงหรือ ม่   (n=299)

ไ

65%

ไ �

35%

กฎหมายไทยยังก�าหนดให้ลูกเรือต้องได้รับการฝึกสอนจากนาย
เรือ ในเร่ืองการใช้เคร่ืองมือประมงและอุปกรณ์บนเรืออย่างปลอดภัย
ก่อนเริ่มงาน และยังมีกฎระเบียบก�าหนดให้ต้องมีการจัดท�าบันทึกการ
ฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อโดยแรงงานอีกด้วย

ผู้ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่า ได้รับการฝึกอบรมให้ใช้เคร่ืองมือ
ประมงอย่างปลอดภัยหรือไม่และเมื่อใด มีเพียงร้อยละ 12 ที่ระบุว่าได้
รับการฝึกอบรมก่อนเร่ิมงาน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 50) ระบุว่าเป็นการ
ท�างานไป เรียนรู้ไป 1 ใน 10 ระบุว่าเคยรับการฝึกฝนมาก่อนบนเรือ
ล�าอื่น ขณะที่ 1 ใน 4 (ร้อยละ 28) ไม่เคยรับการฝึกอบรมใดๆ เลย

คุณเคยได้รับการฝึกสอนให้ใช้เครื่องมือประมง 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยหรือไม่? (N=295)

คุ เคย ด้รับการ กสอนให้ใช้เครื่องมือประมง
และอปกร ์ที่เกี่ยวข้องอย่างปลอดภัยหรือ ม่  (n=295)

50%

นกา ํา านป น 
ก� น าน

ํา านไป น
ไป นกา ํา านป น

12%

ไ �

28%

ก าก� น

10%

28 มาตรา 16 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

29 สุภางค์ ฉนัทวานิช และคณะ (2556) วิธีปฏิบติัในการจ้างงานและสภาพการท�างานใน ภาคการประมง

ของไทย, (กรงุเทพฯ: ไอแอลโอ), หน้า 59,  http://www.ilo.org/dyn/migpractice/docs/184/Fishing.pdf.
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กว่าร้อยละ 92 ของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่าสามารถเข้าถึงอุปกรณ์
ความปลอดภัยพ้ืนฐานบนเรือ อย่างเช่น เส้ือชูชีพ ที่ตนรู้วิธีใช้ ผู้ให้
ข้อมูลส่วนน้อยระบวุ่าสามารถเข้าถงึอปุกรณ์ความปลอดภัยส่วนบคุคล
ที่ตนไม่รู้วิธีใช้ (ร้อยละ 6) หรือไม่ทราบว่ามีอุปกรณ์เช่นที่กล่าวมาน้ี 
บนเรือ (ร้อยละ 2)

ราวครึง่หนึง่ของผู้ให้ข้อมลู (ร้อยละ 47) ระบุว่าเคยเจ็บปว่ยขณะ
ออกทะเล ท�าให้ไม่สามารถท�างานได้ในการจ้างงานปัจจุบัน ผู้ให้ข้อมลู
ในกลุ่มน้ีได้รับค�าถามว่าสามารถหยุดงานได้หรือไม่ และถ้าได้ ได้รับ
ค่าจ้างขณะลาป่วยตามกฎหมายก�าหนดหรือไม่ โดยร้อยละ 87 ของผู้
ให้ข้อมูลกลุ่มน้ี ระบุว่าได้รับอนุญาตให้พักได้เม่ือเจ็บป่วยบนเรือ และ
ได้รับค่าจ้างขณะลาป่วย นอกนั้น ร้อยละ 6 ระบุว่าสามารถพักได้ แต่
ไม่ได้รับค่าจ้างขณะลาป่วย ร้อยละ 4 ระบุว่าสามารถพักได้แต่ถูกหัก
เงินจากค่าจา้ง และร้อยละ 3 ระบุว่าไม่ได้รบัอนญุาตให้พกัเมือ่เจบ็ปว่ย

เกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณป่วยจนท�างานไม่ ได้ในทะเล? (N=136)*
เกิดอะ รข้นเมื่อคุ ปวยจนทางาน ม่ ด้ในทะเล  (n=136)

50%
กไ  

ไ �า

3%
ไ � า า ก

กไ  ไ �ไ �า

6%

กไ  ก ก �า

4%

ผู้ให้ข้อมูลที่ตอบว่าเคยไม่สามารถท�างานได้ในทะเลเนื่อง
จากเจ็บปวยในระหว่างการจ้างงานปัจจบัน

*ผู้ให้ข้อมูลที่ตอบว่าเคยไม่สามารถท�างานได้ในทะเลเนื่องจากเจ็บป่วยในระหว่างการจ้างงานปัจจุบัน

เกอืบ 1 ใน 4 ของผู้ให้ข้อมูล (N=69) ระบวุ่าเคยพบเห็นลูกเรือได้
รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงขณะออกทะเล และจ�าเป็นต้องได้
รับการรักษาพยาบาลโดยทันที (เช่น น้ิวขาด) โดยผู้ให้ข้อมูลในกลุ่ม
นี้ ร้อยละ 53 ระบุว่าลูกเรือที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ถูกน�าตัวกลับ
เข้าฝั่งโดยทันทีเพ่ือรับการรักษาพยาบาล 1 ใน 3 ของกรณีที่เกิดข้ึน 
(ร้อยละ 32) มีการนัดหมายกับเรือล�าอื่นที่ก�าลังกลับเข้าฝั่งเพ่ือส่งตัว
แรงงานที่เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ 

การส่งตัวแรงงานที่ท�างานอยู่ในทะเลภายใต้สถานการณ์เช่นน้ีได้
รับอนุญาตให้ท�าได้ แต่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยทางการไทย อย่างไร
กดี็ พบว่าร้อยละ 12 ของกรณีทีเ่กดิข้ึน ผู้ให้ข้อมูลระบวุ่าแรงงานทีเ่จบ็
ป่วยหรือบาดเจ็บพักอยู่บนเรือจนกระทั่งเสร็จส้ินการท�าประมงแล้วจึง
กลับเข้าฝั่ง

เกิดอะไรขึ้นเมื่อแรงงานเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรงขณะออกทะเล? (N=66)เกิดอะ รข้นเมื่อคนงานเจบปวยหรือบาดเจบรุนแรงข ะออกทะเล  (n=66)*

53%
ก น

3%
ไ � น�

ก ก ํา

32%

ก นกว�าก ตา กํา น

12%

ผู้ให้ข้อมูลที่เคยเห็นลูกเรือเจ็บปวยหรือได้รับบาดเจ็บ
ในทะเลที่จ�าเป็นต้องได้รับการรัก าโดยทันทีในระหว่าง
การจ้างงานปัจจบัน*ผู้ให้ข้อมูลที่เคยเห็นลูกเรือเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บ ในทะเลที่จ�าเป็นต้องได้รับการรักษาโดยทันท ี

ในระหว่าง การจ้างงานปัจจุบัน
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การยึดเอกสารประจ�าตัว
ผู้ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่า เกบ็เอกสารประจ�าตัวทีส่�าคญัไว้เองหรอื

ไม่ (เช่น หนงัสือเดนิทาง บตัรสชีมพ ูฯลฯ) ร้อยละ 62 ระบวุ่าไม่ได้เกบ็
ไว้กบัตัวเอง แรงงานกลุ่มน้ี (N=184) ได้รับค�าถามต่อไปว่า เอกสารอยู่
กับใคร แรงงานเป็นฝ่ายขอให้เก็บไว้ให้หรือไม่ และแรงงานสามารถได้
รับเอกสารเมื่อร้องขอหรือไม่

คุณเก็บเอกสารประจ�าตัวไว้เองหรือไม่? (N=299)

คุ เกบเอกสารประจาตัว ว้เองหรือ ม่  (n=299)

38%
�ไ �

62%

ในกรณีส่วนใหญ่ เอกสารจะถูกเก็บไว้โดยนายจ้าง (ร้อยละ 73) 
คนเรืออาวุโส (ร้อยละ 22) หรือฝ่ายบริหารจัดการของบริษัท (ร้อย
ละ 3) และมีผู้ให้ข้อมูล 1 คนระบุว่าเอกสารของตนถูกนายหน้าเก็บไว้

ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการเรือประมงบางราย จะอ้างว่าเก็บเอกสาร
ประจ�าตัวของแรงงานไว้เพ่ือไม่ให้สูญหาย และกระทั่งว่าแรงงานเป็น
ผู้ขอให้เก็บไว้ให้30 แต่ข้อค้นพบจากการส�ารวจช้ีว่าไม่ได้เป็นเช่นน้ัน  
ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83) ระบวุ่าไม่ได้ร้องขอให้ใครเกบ็เอกสาร
ประจ�าตัวให้ ส่วนใหญ่ของคนที่ระบุว่าถูกยึดเอกสาร (ร้อยละ 61)  
ระบวุ่าสามารถเข้าถงึเอกสารได้เม่ือร้องขอ ขณะทีร้่อยละ 22 ระบวุ่าไม่
สามารถเข้าถึงได้และร้อยละ 17 ตอบว่าไม่แน่ใจ31

คุณเคยร้องขอให้บุคคลอื่นเก็บรักษาเอกสารประจ�าตัวของคุณหรือไม่? 
(N=185)* 

คุ เคยร้องขอให้บุคคลอื่นเกบรัก าเอกสารประจาตัวของคุ หรือ ม่   (n=185)*

17%

ไ �

83%

	ผู้ ให้ข้อมูลที่ตอบว่าเอกสารประจ�าตัวของตนถูกเก็บไว้
โดยคนอื่น* ผู้ให้ข้อมูลที่ตอบว่าเอกสารประจ�าตัวของตนถูกเก็บไว้ โดยคนอื่น

30 Human Rights Watch (2018), Hidden Chains: Rights abuses and forced labor in Thailand’s 
fishing industry, p.44.
31 แรงงานในกลุ่มหลังน้ีอาจไม่เคยได้ร้องขอเอกสารที่ถูกยึดไว้ หรืออาจเคยร้องขอแต่ได้รับค�าตอบที่
ต่างกันไปในแต่ละครั้ง
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คุณสามารถเข้าถึงเอกสารที่ถูกเก็บไว้เมื่อร้องขอหรือไม่? (N=183)* 

ไ � น�

17%

คุ สามารถเข้าถงเอกสารที่ถกเกบ ว้เมื่อร้องขอหรือ ม่  (n=183)

61%
ไ

ไ �

22%

	ผู้ ให้ข้อมูลที่ตอบว่าเอกสารประจ�าตัวของตน
ถูกเก็บไว้โดยคนอื่น* ผู้ให้ข้อมูลที่ตอบว่าเอกสารประจ�าตัวของตน ถูกเก็บไว้โดยคนอื่น

เสรีภาพในการออกจากงาน
ผู้ ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่าตอนน้ีต้องการเปล่ียนงานหรือไม่ 

หรือเคยคิดอยากจะเปล่ียนงานจากนายจ้างปัจจุบันหรือไม่ ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 68) ตอบว่าไม่ คนที่ระบุว่าคิดหรือเคยคิดที่จะเปล่ียนงาน
จากนายจ้างปัจจุบัน (N=94) ได้รับค�าถามว่า เช่ือว่าจะต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียมเพื่อเปลี่ยนนายจ้างหรือไม่ ร้อยละ 15 เชื่อว่าไม่ต้องจ่ายค่า
ธรรมเนียม ร้อยละ 30 ตอบว่าไม่แน่ใจ ส่วนอีกร้อยละ 54 เช่ือว่าตน
ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต้ังแต่ 500 ถึง 20,000 บาท หรือคิดเป็นเงิน
เฉลี่ย 6,010 บาท เพื่อเปลี่ยนนายจ้าง

เกือบ 3 ใน 4 ของผู้ให้ข้อมูล ไม่รู้สึกว่ามีอุปสรรคในการเปล่ียน
หรือออกจากงาน ในส่วนของผู้ที่มองว่ามีอุปสรรค (N=56) ประเด็น
หลักคือนายจ้างไม่อนุญาตให้เปลี่ยนงาน (ร้อยละ 48) ความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียเอกสารประจ�าตัวทีอ่ยู่กบัคนอืน่ (ร้อยละ 23) และหน้ีทีเ่กดิจาก
การจ้างงานของแรงงาน (ร้อยละ 21)

อะไรต่อไปนี้ที่คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนนายจ้าง?  
เลือกได้หลายข้อ (N=56)*
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อะ รต่อ ปนี้ที่คุ ร้สกว่าเปนอปสรรคต่อการเปลี่ยนนายจ้าง  
เลือก ด้หลายข้อ (n=56)*

48%

9%

21%
23%

5%
9%

*ผู้ให้ข้อมูลที่รู้สึกว่ามีอุปสรรคต่อการเปลี่ยนหรือออกจากงาน
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การรับรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน
กว่า 2 ใน 3 ของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 71) ของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่า

รู้สึกว่าไม่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัสิทธแิรงงานดีพอ ขณะทีร้่อยละ 
36 ระบุว่าไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน องค์กรประชาสังคมในไทย
เป็นแหล่งข้อมูลหลักเกี่ยวกับสิทธิแรงงานส�าหรับแรงงานประมงที่ได้
รับรู้ข้อมูลดังกล่าว (ระบุโดย 1 ใน 3 ของผู้ให้ข้อมูล) รองลงมาคือเจ้า
หน้าที่รัฐ (ร้อยละ 15) นายจ้าง (ร้อยละ 14) สื่อทั่วไป (ร้อยละ 10) 
และเพื่อนแรงงาน (ร้อยละ 9)

คุณได้รับรู้ข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับสิทธิในการท�างานหรือไม่? (N=293)

คุ ด้รับร้ข้อมลเพยงพอเกี่ยวกับสิทธิในการทางานหรือ ม่  (n=293)

29%
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71%

คุณใช้ช่องทางใดในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน?  
เลือกได้หลายข้อ (N=299)
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คุ ใช้ช่องทางใดในการเข้าถงข้อมลเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน  
เลือก ด้หลายข้อ (n=299)

36%
33%

1% 1% 1% 1%

11%

7%
10%

13%
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Photo credit: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
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การร้องเรียนในการท�างาน
ร้อยละ 90 ของผู้ให้ข้อมูล ระบุว่าไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิ

แรงงาน และสัดส่วนที่สูงน้ีก็สอดคล้องกับข้อค้นพบของงานวิจัยช้ิน
ก่อนหน้านี้32 ในกลุ่มนี้ ขณะที่ 2 ใน 3 ระบุว่าเหตุผลที่ไม่เคยร้องเรียน  
ก็เพราะว่าไม่เคยประสบประเด็นที่รู ้สึกว่าต้องร้องเรียน ที่เหลือ
ระบุว่าไม่เคยร้องเรียนเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้เร่ืองสิทธิในการท�างาน 
อย่างเพียงพอ (ร้อยละ 21) รู้สึกกลัวที่จะถูกกลั่นแกล้งเอาคืน (ร้อยละ  
8) มีความเช่ือม่ันต�า่กบัผลทีจ่ะได้รับจากการร้องเรียน (ร้อยละ 4) หรือ
ไม่รู้ว่าจะต้องร้องเรียนอย่างไร (ร้อยละ 5)

ท�าไมคุณจึงไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน? (N=253)*

21%

66%
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ทา มคุ จง ม่เคยร้องเรยนเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน  (n=253)*

ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน*ผู้ให้ข้อมูลที่ระบุว่าไม่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน

ผู้ให้ข้อมูลทีเ่คยร้องเรียนเกีย่วกบัสิทธแิรงงาน ได้รับค�าถามว่าท�า
อย่างไร และพอใจกับผลที่ออกมาหรือไม่ ในกลุ่มนี้ (N=24) ส่วนใหญ่
ระบุว่าพอใจ (ร้อยละ 71) จ�านวนคนร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ท้อง
ถิ่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมเรือเข้าออกที่มีจ�านวนน้อย (ร้อยละ 12) 
อาจแสดงถึงความลังเลของแรงงานข้ามชาติในการหาการเยยีวยาผ่าน
ช่องทางการของรัฐบาล

ตาราง 9 คุณพอใจกับการด�าเนินการ 
ที่เป็นผลจากการร้องเรียนของคุณหรือไม่?

พอใจ ไม่ รวม

นายจ้าง 8 4 12

หน่วยงานท้องถิ่น 2 2

ศูนย์แจ้งเรือเข้าออก 1 1

องค์กรประชาสังคมในไทย 5 1 6

อื่นๆ 1 1 2

ไม่มีข้อมูล 1 1

รวม 17 7 24

32 งานศึกษาเม่ือปี 2556 ของไอแอลโอพบว่าร้อยละ 95 ของแรงงานประมง บอกว่าไม่เคยร้องเรียน

ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานเลย  สุภางค์ ฉันทวานิช และคณะ (2556) วิธีปฏิบัติในการจ้างงานและ

สภาพการท�างานใน ภาคการประมงของไทย, (กรุงเทพฯ: ไอแอลโอ), หน้า 77,  http://www.ilo.org/dyn/

migpractice/docs/184/Fishing.pdf.
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การปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ
เรือประมงสัญชาติไทยได้รับการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่รัฐใน

ทะเลและที่ท่าเรือ บนฝั่งมีการควบคุมและตรวจสอบโดยเครือข่ายของ
ศนูย์ควบคมุการแจ้งเรือเข้า-ออก ทีมี่อยู่ทัว่ไปตามชายฝ่ังของประเทศ 
ซึง่มีเจ้าหน้าทีจ่ากหน่วยงานหลักทีเ่กีย่วข้อง ขณะทีก่ารตรวจในทะเลก็
มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าทีแ่ละแรงงานประมง ไม่ว่าจะเป็นการ
ตรวจร่วมระหว่างหน่วยงานหรือหน่วยงานเดียวเป็นหลัก

เรือประมงที่จดทะเบียนที่มีขนาด 30 ตันกรอสข้ึนไป ต้องมีการ
ตรวจสอบจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก ก่อนออกจากท่าและ
เข้าเทียบท่า ผู้ให้ข้อมูลได้รับค�าถามว่าเจ้าหน้าที่รัฐตรวจเรือและ/หรือ
เอกสารก่อนการออกจากท่าหรือกลับเทียบท่าหรือไม่ ร้อยละ 95 ระบุ
ว่ามีการตรวจเช่นน้ันจริง ทั้งน้ี มีเหตุผลที่เป็นไปได้หลายประการว่า
ท�าไมที่เหลือร้อยละ 5 จึงระบุว่าเรือที่ตนท�างานไม่ได้ผ่านการตรวจ
ดังกล่าว คือ

• ผู้ให้ข้อมูลอาจท�างานบนเรือขนาดต�า่กว่า 30 ตันกรอส

• ผู้ให้ข้อมูลอาจเข้าใจผิดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในเคร่ืองแบบที่เห็นเป็น

ประจ�าที่ท่าเรือ

• ผู้ ให้ข้อมูลอาจท�างานบนเรือที่หลบเล่ียงการตรวจสอบจากศูนย์ 

ควบคุมฯ หรืออาจถูกแยกตัวออกไปในระหว่างที่มีการตรวจโดยศูนย์

ควบคุมฯ

ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59) ระบวุ่าเจ้าหน้าทีท่ีศ่นูย์ควบคมุฯ  
ไม่ได้ถามเกี่ยวกับการท�างานของตนในระหว่างการตรวจ โดยร้อยละ 
4 ระบุว่าตนถูกสอบถามจากเจ้าหน้าที่เป็นคร้ังคราว น่ีแสดงให้เห็นว่า 
มีการพัฒนามาจากปีก่อนที่รายงานการส�ารวจแรงงานประมงของ 
ไอแอลโอ พบว่า ร้อยละ 76 ไม่เคยพูดกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวกับประเด็น
แรงงาน33

เจ้าหน้าที่รัฐสอบถามเกี่ยวกับงานของคุณ 
ระหว่างการตรวจที่ศูนย์ควบคุมฯ หรือไม่? (N=293)

า ้

4%

เจ้าหน้าที่รั สอบถามเกี่ยวกับงานของคุ
ระหว่างการตรวจที่ศนย์ควบคุมฯ หรือ ม่  (n=293)
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33  Judd, J., et al (2018), Ship to Shore Rights Baseline research findings on fishers and seafood 

workers in Thailand, (Bangkok: ILO), p.41.
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แรงงานที่ระบุว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่สอบถามในระหว่างการตรวจที่
ศนูย์ควบคมุฯ ได้รบัค�าถามว่าเข้าใจส่ิงทีส่ื่อสารกนัหรือไม่ และใครเป็น
ล่าม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70) ระบุว่าเข้าใจและถูกสอบถามโดยผ่านล่าม
ของรัฐ มีเพียงร้อยละ 7 ที่ตอบว่าไม่เข้าใจว่าผู้ตรวจแรงงานถามอะไร  
ผู้ให้ข้อมูลอืน่ๆ ระบถุงึปัญหาทียั่งพบอยู่ทัว่ไปของวิธกีารสัมภาษณ์ โดย
ร้อยละ 16 ระบุว่าเพื่อนแรงงานเป็นล่ามแปลให้ และร้อยละ 7 ระบุว่า
คนฝ่ายนายจ้างเป็นล่ามในระหว่างการตรวจ

เกอืบคร่ึงหน่ึงของผู้ให้ข้อมูล (ร้อยละ 42) ระบวุ่าเคยถกูสอบถาม
โดยพนักงานตรวจแรงงานในระหว่างการตรวจในทะเล ในหมู่ผู้ทีเ่คยถกู
สอบถาม ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 58) ระบุว่าเข้าใจสิ่งที่โต้ตอบกับเจ้าหน้าที่
ผ่านล่ามที่รัฐจัดหา ขณะที่ 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ระบุว่าเพื่อนแรงงาน
ท�าหน้าที่ล่าม และร้อยละ 14 ระบุว่าคนฝ่ายนายจ้างท�าหน้าที่เป็นล่าม  
ร้อยละ 5 ระบุว่าไม่เข้าใจค�าถามของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการตรวจใน
ทะเล

แรงงานประมงส่วนใหญ่ระบุว่าตนไม่เคย
ได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีเกีย่วกบั
การท�างานในระหว่างการตรวจสอบทัง้ใน
ทะเลและบนฝั่ง
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ข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายฯ

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทย:

• ก�าหนดกฎระเบยีบทีชั่ดเจนในการห้ามนายจ้างและนายหน้าจดัหางาน

ทีมี่ใบอนุญาตรับรองจดัเกบ็ค่าธรรมเนียมการจดัหางาน (Recruitment 

fees) จากแรงงานข้ามชาติ

• ประสานงานกับองค์กรภาคประชาสังคมเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกลไก

การร้องเรียนที่มีอยู่ ท�าให้กลไกเหล่าน้ันมีความโปร่งใสมากข้ึน เพ่ือ

ให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

• พัฒนาปรับปรุงเร่ืองการส่ือสารกับชุมชนแรงงานข้ามชาติและการ

เผยแพร่ข้อมูลผ่านความร่วมมือกับภาคประชาสังคมอย่างใกล้ชิด

มากยิ่งขึ้น

• สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายระดับจังหวัดของศูนย์สวัสดิการแรงงาน

ประมงโดยร่วมมือกับองค์กรประชาสังคมในท้องถิ่น
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• เปิดโอกาสให้องค์กรประชาสังคมที่จดทะเบียนได้สังเกตการณ์การ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐที่ประจ�าอยู่ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า

ออก โดยมีการแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง

• ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วย

สิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อรองร่วม พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 98) 

และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. 2491 (ฉบับที่ 87) 

ไปพร้อมกัน

• ทั้งน้ี องค์การแรงงานระหว่างประเทศยังมีชุดข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ

ประเด็นสิทธิแรงงาน สามารถดูได้ที่ http://www.ilo.org/asia/

publications/WCMS_619727/lang--en/index.htm

ข้อเสนอแนะต่อวงหารือ Seafood Task Force 

• มุ่งมั่นในการขจัดการจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางาน (Recruitment 

fees) และเปิดเผยความคืบหน้าต่อสาธารณะในการขจัดการจ่ายค่า

ธรรมเนียมจัดหางานในกลุ่มแรงงานที่ได้รับการจ้างงานในห่วงโซ่

อุปทานของสมาชิก 

• ผู้ซือ้อาหารทะเลควรจะสนับสนุนคูค้่า (suppliers) ให้ร่วมมือกบัประชา

สังคม ผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ และผู้ก�ากบัดูแลกฎระเบยีบ เพ่ือพัฒนา

และปรับปรุงมาตรการต่างๆ ในการเสริมสร้างมาตรฐานด้านความ

ปลอดภัยบนเรือประมงให้ทันสมัย เราเสนอแนวทางต่อไปนี้:

 □ ปรับปรุงคู่มือและเอกสารส่ือสารต่างๆ ในเร่ืองมาตรฐานความ

ปลอดภัยส�าหรับเรือที่ติดธงชาติไทยให้ทันสมัย โดยปรึกษาหารือ

กบัประชาสังคมและผู้เช่ียวชาญด้านสุขภาพ และค�านึงถงึความเป็น

จริงของการท�างานบนเรือประมงที่ต่างประเภทกัน

 □ สนับสนุนและก�าหนดแผนการฝึกอบรมลูกเรืออย่างน้อย 1-2 คน 

ต่อเรือ 1 ล�า ตามคู่มือการฝึกอบรมที่จัดท�าขึ้น โดยผู้ประกอบการ

เป็นคนด�าเนินการด้านงบประมาณและแรงงานที่เข้าร่วมการอบรม

จะต้องได้รับใบประกาศผ่านการฝึกอบรม

 □ ก่อต้ังหลักสูตรการติดตามตรวจสอบที่เป็นอิสระและมีการประเมิน

ผลหลงัการอบรม โดยควรกระท�าผ่านภาคประชาสังคม เพ่ือดูแลให้: 

 - ผู้รับการอบรม/อาสาสมัครน�าความรู้ทีไ่ด้รับจากการอบรม

เรื่องความปลอดภัยไปใช้อย่างเหมาะสม 

 - อาสาสมัครได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นอิสระว่ามีตัวตน

อยู่จริง 

 - อาจมีการสนับสนุนและการอบรมเพ่ิมเติมส�าหรับหลักสูตร

ที่มีประโยชน์ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกเรือ 

 - จัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรืออย่างเพียงพอ

• สนับสนุนให้แรงงานเข้าถึงกลไกการร้องเรียน ความช่วยเหลือทาง

กฎหมาย และการมีตัวแทนทางกฎหมาย และดูแลให้กลไกเหล่าน้ัน

มีประสิทธิภาพและสามารถสนองตอบต่อสถานการณ์เร่งด่วนโดย :

 □ ผู้ซือ้ควรจะท�าให้กลไกแสดงความเห็น/การร้องเรยีนของแรงงานมี

ความโปร่งใสมากย่ิงข้ึน และให้ภาคประชาสังคมมีส่วนในการเข้าถงึ

ข้อมูลจากฝ่ายแรงงาน เพ่ือที่ภาคประชาสังคมจะสามารถติดตาม

การให้ความช่วยเหลือเยียวยาที่มาจากคู่ค้าช้ันแรกและช้ันสองใน

การแก้ไขปัญหาที่มาจากข้อร้องเรียนของแรงงาน

 □ ผู้ซื้อควรจะให้ความส�าคัญกับคู่ค้าที่ตระหนักถึงความส�าคัญของ

กลไกแสดงความเห็น/การร้องเรียนของแรงงาน และคูค้่าทีไ่ด้แสดง
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ถงึความมุ่งม่ันทางนโยบายของบริษทัในประเด็นน้ี  ตัวอย่างเช่น การ

สนับสนุนการพูดคยุเสวนาระหว่างแรงงานกบัฝ่ายบริหาร การจดัต้ัง

คณะกรรมการสวัสดิการทีมี่ตัวแทนของแรงงานอย่างเป็นธรรม และ

ให้แรงงานสามารถเข้าร่วมสหภาพแรงงานได้อย่างอสิระโดยไม่ต้อง

ถูกคุกคามหรือลงโทษ 

 □ จัดต้ังศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Center) ซึ่งรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีร้องเรียนต่างๆ จากองค์กรภาคประชาสังคม

ในประเทศไทย ศูนย์น้ีจะท�าหน้าที่ส�าคัญในการส่งต่อข้อมูลกรณี

ร้องเรียนต่างๆ และแจ้งแก่ผู้ซื้อและคู่ค้าชั้นแรกในเวลาที่เหมาะสม 

 □ ท�างานร่วมกบัองค์กรประชาสังคมในการพัฒนาปรับปรุงความเข้าใจ

ของแรงงานข้ามชาติเกีย่วกบัอปุสรรคต่างๆ ในการเข้าถงึกลไกการ

ร้องเรียนของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ

 □ ช่วยให้มีการจดัต้ังคณะกรรมการสวัสดิการในแต่ละท่าเรือในจงัหวัด

ชายฝ่ัง  คณะกรรมการควรจะมีโครงสร้างแบบประชาธิปไตยโดยมี

ผู้แทนจากแรงงานประมง และควรจะท�างานโดยร่วมมือกบัผู้ก�าหนด

นโยบายและผู้บริหารในแต่ละสถานประกอบการ  คณะกรรมการ

สวัสดิการจะต้องเป็นอิสระจากนายจ้าง/สมาคมอุตสาหกรรม และ

สามารถเป็นตัวแทนของความเห็นและข้อกังวลที่แรงงานยกข้ึนมา

ได้อย่างเป็นธรรม 

 □ จดัต้ังกองทนุส�ารองเพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแบบทนัท่วงที

เพ่ือเป็นการเยียวยาแก่แรงงานประมงที่ถูกละเมิดหรือมีปัญหาที่

เกี่ยวกับการท�างาน 

• มุ่งม่ันในการให้ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและมีวิธีการจ่ายค่าแรงที่

โปร่งใส โดยให้คู่ค้าที่เป็นสมาชิกปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 □ จ่ายค่าแรงและค่าท�างานล่วงเวลาโดยสอดคล้องกับกฎหมายและ

มาตรฐานระหว่างประเทศที่รับรองในอุตสาหกรรมประมง  ค่า

ตอบแทนของแรงงานประมงจะต้องสะท้อนถึงสภาพการท�างาน 

ความเส่ียง และความเปราะบางของการท�างานในภาคอตุสาหกรรมน้ี

 □ ให้ค�าสัญญาต่อสาธารณะว่าจะให้ค่าแรงที่เพียงพอต่อการเล้ียงชีพ 

(living wage) ภายในปี 2563  ค่าตอบแทนแบบน้ีควรจะถกูก�าหนด

ในระหว่างกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีตัวแทนจากแรงงานประมง 

องค์กรภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

 □ ดูแลให้แรงงานประมงสามารถเข้าถงึสิทธปิระกนัสังคมและสวัสดิการ

ที่เหมาะสมกับสภาพการท�างานในระหว่างการจ้างงาน

 □ จ่ายค่าแรง ค่าท�างานล่วงเวลา และสวสัดกิารอ่ืนๆ อย่างโปร่งใสและ

ติดตามได้ผ่านช่องทางการโอนเงินทางธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ และ

ตามที่ก�าหนดโดยกฎหมาย 

• ท�างานร่วมกบัรัฐบาลไทยในการผลักดันส่งเสริมเสรีภาพในการแสดง

ความเหน็ การชมุนมุ และการรวมตวัในกลุม่แรงงานข้ามชาต ินอกจาก

น้ี สมาชิกยังควรสนับสนุนนักปกป้องสิทธมินุษยชนและผลักดันส่งเสริม

ให้มีการคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็งกว่านี้ ดังต่อไปนี้:

 □ ไม่สนับสนุนคู่ค้าให้ใช้การด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือระงับการ

มีส่วนร่วมของประชาชน (Strategic Litigation Against Public 

Participation - SLAPP) และแสดงจดุยืนต่อสาธารณะเม่ือคูค้่าหรือ

รัฐบาลใช้ SLAPP ต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

 □ ก�าหนดมาตรการแทรกแซงทางการค้ากับนายจ้างที่ใช้ SLAPP กับ

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและแรงงาน

 □ จัดต้ังกองทุนช่วยเหลือทางกฎหมายแก่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน

เพื่อสนับสนุนนักปกป้องสิทธิแรงงาน

 □ ส่งเสริมให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันแก่อนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILO) ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาต่อ

รองร่วม พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 98) และอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศว่าด้วยเสรภีาพในการสมาคมและการคุม้ครองสทิธิ

ในการรวมตัว พ.ศ. 2491 (ฉบับที่ 87) ไปพร้อมกัน
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กิตติกรรมประกาศ

การเก็บข้อมูลและสัมภาษณ์แรงงานประมงในงานวิจัยคร้ังน้ี 
ด�าเนินการโดยคุณนาตยา เพชรัตน์ ผู ้ประสานงานโครงการศูนย์
อภิบาลผู้เดินทางทะเล จังหวัดสงขลา คุณเอมาโช ผู้ประสานงานมูลนิธิ 
มูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา ส�านักงานมหาชัย คุณธิดา อู  
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทย คุณเฮียง โบรา ผู้ประสานงานด้าน
ภาษากมัพูชา คณุอารีฟา สา และเจ้าหน้าทีภ่าคสนาม ศนูย์อภิบาลผู้เดิน
ทางทะเลจังหวัดสงขลา  คุณนอนิวิน นักการศึกษาด้านสุขภาพ / ล่าม 
และคุณทูทูนาย เจ้าหน้าที่ประสานงานชุมชน มูลนิธิเพื่อการศึกษาและ
การพัฒนา คุณตันซอไท้ ผู้ประสานงานด้านภาษาพม่า และคุณโกซอ  
ผู้ประสานงานด้านภาษาพม่า เครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ  
คุณนคเรศ สุขสวัสดิ คุณพชรพรรณ วรรณะ และคุณพรรณี ใจสว่าง  
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
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ภาคีเครือข่ายฯขอขอบคุณมิสเตอร์แดเนียล เมอร์ฟี ผู้เขียนและ
ผู้ประสานงานส�าหรับงานวิจัยน้ี ดร.นฤมล ทับจุมพล คุณไพรินทร์ 
มากเจริญ คุณ Kim Pechet Chhon และ คุณ Tay Zar Myo สาขา
วิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จัดการอบรมให้กับผู้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล
ของภาคีเครือข่ายฯและให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการ
ส�ารวจ และองค์กร The Freedom Fund องค์กร Humanity United 
และองค์การ Oxfam ส�าหรับความสนับสนุนที่ท�าให้การส�ารวจน้ีส�าเร็จ
ลุล่วงไปได้

ท้ายน้ี ขอขอบคุณแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์และกัมพูชา 
ทกุคนทีไ่ด้สละเวลาให้ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์จนสามารถน�ามาวเิคราะห์
และจัดท�าเป็นรายงานฉบับนี้โดยสมบูรณ์

ภาคผนวก 1 - ค�าถามวิจัย

การวิจัยนี้ใช้ค�าถาม ตัวชี้วัด และเกณฑ์วัด ดังนี้

1. แรงงานประมงได้รับค�าอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขส�าคัญในการ 
จ้างงานก่อนเริ่มงานหรือไม่? ใครเป็นคนอธิบาย?

2. แรงงานประมงลงได้ลายมือชื่อในสัญญาจ้างหรือไม่? พวกเขา
มีโอกาสได้อ่านสัญญา หรือฟังค�าอธิบายเน้ือหาก่อนลงลายมือช่ือหรือ
ไม่? และได้รับส�าเนาสัญญาจ้างตามที่กฎหมายก�าหนดหรือไม่?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับส�าเนาสัญญาจ้าง
ข้อ 6 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

ผู้ให้ข้อมูลไม่มีโอกาสได้อ่าน

สัญญจ้างก่อนลงลายมือชื่อ

ข้อความในสัญญาจ้างตามแบบปม. 1 

“คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความของสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว”
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3. แรงงานประมงที่ได้รับค่าจ้างตามกฎหมายมีสัดส่วนเท่าใด? 
ระบบการจ่ายค่าจ้างสัมพันธ์กับประเภทของเรือประมงอย่างไร?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับค่าจ้างเต็มจ�านวน

อย่างน้อยเดือนละครั้ง หรืออย่างน้อยสาม

เดือนครั้งในกรณีที่คิดค่าจ้างจากส่วนแบ่ง

ตามมูลค่าของปริมาณสัตว์น�า้ที่จับได้

ข้อ 10 (1) กฎกระทรวงคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

4. การหักค่าจ้างของแรงงานประมงโดยผิดกฎหมายเป็นส่ิงทีท่�ากนั 
ทั่วไปมากน้อยเพียงใด?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

มีการหักค่าจ้างของผู้ให้ข้อมูลด้วย

เหตุผลอื่นนอกเหนือจากภาษีรายได้ ค่า

ธรรมเนียมสหภาพแรงงาน หนี้ติดค้าง

สหกรณ์ออมทรัพย์หรือสหกรณ์อื่นใด การ

ส่งเงินประกันหรือชดเชยตามที่กฎหมาย

ก�าหนด หรือฝากเงินให้กับลูกจ้าง

มาตรา 76 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. 2541

5. แรงงานประมงรู้สึกว่ามีคนท�างานบนเรือประมงในจ�านวนที่ 
เพียงพอตามความจ�าเป็นหรือไม่? จ�านวนช่ัวโมงการท�างานขณะออก
ทะเลแตกต่างกันอย่างไรตามประเภทของเรือ?

6. ผู้ประกอบการเรือประมงปฏิบัติตามข้อก�าหนดเร่ืองจ�านวน
ช่ัวโมงพักข้ันต�่าตามกฎหมายไทยหรือไม่? แรงงานประมงต้องท�างาน
เพิ่มกี่ชั่วโมงที่ท่าเรือในบางวัน?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

ผู้ให้ข้อมูลระบุว่ามีระยะเวลา

พักผ่อนไม่ถึง 10 ชั่วโมงในช่วง

เวลา 24 ชั่วโมงขณะออกทะเล

ข้อ 5 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้พักผ่อนเป็นเวลาต่อเนื่อง

อย่างน้อย 6 ชั่วโมงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง

ข้อ 1 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเวลา

พักของลูกจ้างในงานประมงทะเล 

กระทรวงแรงงาน ธันวาคม 255734

7. แรงงานประมงได้รับการจัดหาเสบียงอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ น�้าด่ืมสะอาด ยา และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น อย่างเหมาะสมพอเพียงตามที่กฎหมายก�าหนด
หรือไม่?

34 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเวลาพักของลูกจ้างในงานประมงทะเล
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ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับอาหารอย่างพอ

เพียง หรือมีคุณค่าทางโภชนาการ

ที่เหมาะสม หรือน�้าดื่มที่พอ

เพียง หรือมีคุณภาพเหมาะสม

ข้อ 6 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย  

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�า

งานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับการจัดหายา

และเวชภัณฑ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างพอเพียง

ข้อ 9 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย  

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�า

งานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

8. แรงงานประมงได้รับการฝึกอบรมให้ใช้เคร่ืองมือประมงอย่าง
ปลอดภัยก่อนเร่ิมงานในทะเลหรือไม่? แรงงานประมงมีความคุน้เคยกบั
การใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัส่วนบุคคลที่มีประจ�าเรือประมงหรือไม่?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

ผู้ให้ข้อมูลไม่เคยได้รับการฝึกอบรม

ให้ใช้เครื่องมือประมง เครื่องกล 

หรือเครื่องมือต่างๆ บนเรือ

ข้อ 3 (1) และ 3 (2) กฎกระทรวงระบบ

ความปลอดภัย  สุขอนามัย และสวัสดิภาพ

ในการท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

ผู้ให้ข้อมูลไม่เคยได้รับการฝึกอบรม

ความปลอดภัยในการท�างาน

ข้อ 3 (3) กฎกระทรวงระบบความ

ปลอดภัย  สุขอนามัย และสวัสดิภาพใน

การท�างานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

9. แรงงานประมงสามารถลาป่วยได้หรอืไม่? และได้รบัค่าจ้างขณะ
ลาป่วยตามกฎหมายหรือไม่? ผู้ประกอบการเรือประมงจดัการกบักรณี
ลูกเรือเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงขณะออกทะเลอย่างไร? 
ใครเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลและแรงงานได้รับค่าชดเชยหรือไม่?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

ผู้ให้ข้อมูลไม่ได้รับค่าจ้างขณะลาป่วย
ข้อ 13 กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557

ในกรณีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอย่างรุนแรง 

ผู้ประกอบการเรือประมงไม่สั่งให้เรือกลับ

เข้าฝั่งโดยทันทีเพื่อรับการรักษาพยาบาล

ข้อ 10 กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย  

สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�า

งานของคนประจ�าเรือ พ.ศ. 2559

10. การยึดเอกสารประจ�าตัวเป็นเร่ืองที่ท�ากันเป็นปกติมากน้อย
เพียงใด? แรงงานประมงได้ร้องขอให้ผู้ประกอบการเรือประมงเก็บ
รักษาเอกสารประจ�าตัวให้หรือไม่? ในกรณีที่มีการเก็บเอกสารประจ�า
ตัวไป แรงงานสามารถเข้าถึงเอกสารของตนตามต้องการได้หรือไม่?

ตัวชี้วัด เกณฑ์วัด

เอกสารประจ�าตัวของผู้ให้ข้อมูล

ถูกยึดไปและผู้ให้ข้อมูลไม่สามารถ

เข้าถึงได้ตามต้องการ

มาตรา 131 พระราชก�าหนดการบริหารจัด

การการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
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11. แรงงานประมงมองว่าข้อก�าหนดทางราชการ ค่าธรรมเนียม
การโอนเงิน หน้ี การหน่วงเหนี่ยวค่าจ้าง และการยึดเอกสารประจ�าตัว 
เป็นอปุสรรคต่อการเปล่ียนหรือออกจากการจ้างงานมากน้อยเพียงใด?

12. แรงงานประมงรู้สึกว่าตนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิ
แรงงานของตนอย่างเหมาะสมเพียงพอหรือไม่? พวกเขามีแหล่งข้อมูล
ข่าวสารในเรื่องสิทธิแรงงานอะไรบ้าง?

13. แรงงานประมงมีกลไกร้องเรียนอะไรบ้าง? ใช้ได้ผลหรือไม่?  
มีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางการเข้าถึงกลไกร้องเรียนดังกล่าว?

14. พนักงานตรวจแรงงาน (บนฝั่งและในทะเล) มีการสอบถาม
โดยตรงกบัแรงงานประมงหรือไม่ในเร่ืองสภาพการท�างาน เงือ่นไขการ
จ้างงานและการปฏิบัติของนายจ้าง?

 

ภาคผนวก 2 - ความก้าวหน้าในการแก้ ไขปัญหา
ของภาครัฐและเอกชน

ในช่วงทีผ่่านมา รัฐบาลไทยมีความคบืหน้าในการจดัการกบัปัญหา
ในภาคอุตสาหกรรมประมง ในหลายด้าน อาทิ   

ความคืบหน้าเรื่องระบบตรวจสอบย้อนกลับ
• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/88577-Thailand-

%E2%80%99s-Progress-on-Traceability-Systems-for-Fi.html

ความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/87958-Thailand-

Announced-the-Roadmap-towards-the-IUU-Fre.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/86855-Thailand-

is-preparing-to-declare-the-IUU-free-Thai.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/86511-Thailand-

%E2%80%99s-effective-fleet-management-and-the-depl.html
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ความคืบหน้าเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/87833-Thai-

Courts-Delivered-a-9-year-and-4-month-Prison.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/87831-Thailand-

Approved-Draft-Regulation-for-Sea-Fishing.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/86736-Thai-

court-imposed-an-11-year-prison-sentence-on-t.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/86734-Thai-

land-prosecuted-7-Stateless-Fishing-Vessels.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/86419-Thai-

Court-has-fined-three-overseas-fishing-vessel.html

• http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/86308-The-

prosecution-of-the-fishing-vessel-%E2%80%9CChotchainav.

html

นอกจากน้ี วงหารือ Seafood Task Force มีการเผยแพร่ความ
ก้าวหน้าในการท�างาน โดยสามารถดูได้ที่ลิงก์ http://www.seafood-
taskforce.global/
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ผู้เขียน แดเนียล เมอร์ฟี

บรรณาธิการ วิโรจน์ สุขพิศาล, พันธวัฒน์ เศรษฐวิไล 
กองบรรณาธิการ ธิติ มีแต้ม, ปาณิส โพธิ์ศรีวังชัย
ออกแบบปกและรูปเล่ม ชินธิป เอกก้านตรง
ถ่ายภาพ สุเทพ กฤษณาวารินทร์/องค์การอ็อกแฟม
ด�าเนินการผลิต บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จ�ากัด

จัดท�าโดย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ืออาหารทะเลที่เป็นธรรม
และยั่งยืน




