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การศึกษาการด้าเนินการของกระทรวงแรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานประมง

ของไทยในกรอบการเจรจาทวิภาคีไทย–สหภาพยุโรปช่วงปี พ.ศ. 2558–พฤษภาคม 2563 เพ่ือค้นหาว่า
หลังจากสหภาพยุโรปให้สถานะใบเหลือง IUU Fishing แก่ไทยมีประเด็นใดบ้างที่กระทรวงแรงงานยัง
ด้าเนินการได้ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรปก้าหนด โดยผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิด
ของ ILO เรื่อง ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน (Labour Market Governance: LMG) อันเป็นที่
ยอมรับอย่างเป็นสากล และเป็นบรรทัดฐานที่สหภาพยุโรปน้ามาใช้ในการพิจารณาการด้าเนินการ
คุ้มครองแรงงาน IUU Fishing อันปรากฏจากการก้าหนดเงื่อนไขการให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO 
และการให้รัฐบาลไทยมีความร่วมมือกับ ILO เพ่ือแก้ไขปัญหา IUU Fishing  

ผลการศึกษาพบว่า แม้ว่ากระทรวงแรงงานได้มีการด้าเนินการหลายประการที่มีพัฒนาการ
ที่ดีแต่ยังมีบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน อันเป็นจุดอ่อน  
ในการแก้ไขปัญหาแรงงานตาม IUU Fishing ดังนี้  

1.  ด้านกฎหมาย คนงานประมงต่างด้าวยังไม่ได้รับการคุ้มครองสิทธิแรงงานที่เท่าเทียมกับ
คนงานประเภทอ่ืน ในประเด็นการก่อตั้งสหภาพแรงงานของคนงานประมงต่างด้าวและขาดการ
คุ้มครองจากระบบประกันสังคมของรัฐ  

2.  ด้านการบริหารแรงงาน ยังต้องพัฒนากลไกการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือ
โดยขาดบทบาทการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของคนงานประมงต่างด้าวเอง การพัฒนากลไกการตรวจแรงงาน 
และปัญหาความไม่สะดวกจากการบังคับใช้ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างแก่คนงานประมงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรเอทีเอ็ม  

3.  แรงงานสัมพันธ์ คนงานประมงต่างด้าวยังไม่มีสิทธิก่อตั้งสหภาพแรงงานของตนเอง 
ผู้ศึกษามุ่งหวังให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing การขจัดปัญหาการใช้แรงงานไม่เป็นธรรม 

การค้ามนุษย์ในตลาดแรงงานประมงของไทย สอดคล้องกับหลักการสากลเป็นที่ยอมรับของสหภาพ
ยุโรป รวมทั้งช่วยให้คนงานประมงมีคุณภาพชีวิตและสภาพการท้างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันของไทยในเวทีการค้าโลกต่อไป จึงได้จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและ  
การด้าเนินการต่อไปในอนาคตเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเจรจาทวิภาคีด้าน
แรงงานกับสหภาพยุโรปในโอกาสต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ ส้าเร็จลงได้จากการที่ผู้ศึกษาได้รับโอกาส การสนับสนุน 
และการให้ค้าแนะน้าจากบุคคลหลายท่าน ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษารายงาน 
ส่วนบุคคลทั้ง 3 ท่าน คือ ท่านเอกอัครราชทูต ดร. จริยวัฒน์ สันตะบุตร ท่านศาสตราจารย์ กิตติคุณ  
ดร. ไชยวัฒน์ ค้้าชู และท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช ไชยเพิ่ม ที่กรุณาให้ค้าปรึกษา ค้าแนะน้า
ในมุมมองต่างๆ ที่กว้างขวางออกไปจากกรอบเดิมที่ผู้ศึกษามีอยู่ อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดท้า
รายงานส่วนบุคคลฉบับนี้ 

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาโดยตรง คือ ท่านสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน 
ผู้ให้โอกาสและสนับสนุนผู้ศึกษาในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.) รุ่นที่ 12  
ผู้ศึกษาขอขอบคุณน้องๆ ผู้อ้านวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส้านักประสาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ช่วยกันท้างานและแบ่งเบาภาระ
ความรับผิดชอบแทนตลอดระยะเวลาที่ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตร นบท. รุ่นที่ 12 นี้  

ในโอกาสนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศท่ีจัดหลักสูตรการอบรมนักบริหาร
การทูต และเปิดโอกาสให้บุคลากรจากหน่วยงานภายนอกได้เข้ารับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ที่มี
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านต่างประเทศของกระทรวงแรงงานด้วยเช่นกัน นอกจากนี้หลักสูตร 
นบท. รุ่นที่ 12 ได้เป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพดีๆ ของผู้เข้าร่วมรับการอบรม ซึ่งผู้ศึกษารู้สึกประทับใจ
น้้าใจไมตรีที่มีต่อกัน รวมทั้งขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นก้าลังใจให้ผู้ศึกษาจัดท้ารายงานส่วนบุคคล
ฉบับนี้ได้ส้าเร็จเรียบร้อย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ภูมิหลังและความส าคัญของปัญหา 

ไทยให้ความส้าคัญกับสหภาพยุโรปเนื่องจากเป็นมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจ และเป็นตลาด
ขนาดใหญ่ด้วยจ้านวนประชากรประมาณ 500 ล้านคน สหภาพยุโรปจึงเป็นเวทีการค้าที่มีอ้านาจ
ต่อรองสูงและมีบทบาทในการก้าหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศ โดยที่สหภาพยุโรปในฐานะ
ประเทศผู้น้าเข้าและบริโภคสินค้าประมงรายใหญ่ของโลก มีความร่วมมือระหว่างประเทศในหมู่
ประเทศที่ท้าการประมงและประเทศที่น้าเข้าอาหารทะเล ในการปรับปรุงการท้าประมงระดับโลก 
เพ่ือรักษาโอกาสการจ้างงานและการป้องกันมิให้เกิดการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)) สหภาพยุโรปได้
ริเริ่มให้ประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปด้าเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing อย่าง
จริงจัง เนื่องจากมีสินค้าจากเรือประมง IUU Fishing ปะปนเข้ามาจ้าหน่ายในสหภาพยุโรปปีละกว่า 
10,000 ล้านยูโร โดยออกกฎระเบียบ IUU Fishing หรือ EU Regulation No.1005/2008 ซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 และประกาศปณิธานไว้อย่างแน่ชัดว่า จะไม่ซื้อหรือน้าเข้าสินค้า
ที่มาจากแหล่งที่มีการท้าประมง IUU Fishing กล่าวคือ สินค้าประมงทะเลจากประเทศที่สามต้อง
ปฏิบัติตามข้อก้าหนดตามกฎระเบียบ IUU Fishing ของสหภาพยุโรปเท่านั้น จึงจะสามารถส่งไปขาย
ยังตลาดสหภาพยุโรปได้ หากสหภาพยุโรปพบว่าประเทศใดไม่มีระบบควบคุมการท้าประมงหรือ
ควบคุมที่ดีพอ ก็จะประกาศให้ใบเหลืองหรือเป็นการเตือนว่าประเทศนั้น มีความเสี่ยงที่จะเป็น
ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท้าประมง IUU Fishing ซึ่งระหว่างที่ได้ใบเหลือง 
สหภาพยุโรปก็จะให้ความช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้าเพ่ือให้ประเทศนั้นๆ ปรับปรุงระบบควบคุมการท้า
ประมงให้ได้มาตรฐาน หากเพิกเฉยไม่ด้าเนินการปรับปรุงใดๆ ก็จะประกาศให้ใบแดง หรือประกาศให้
เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท้าประมง IUU Fishing ซึ่งส่งผลให้สหภาพยุโรป
ระงับการน้าเข้าสินค้าประมงที่จับโดยเรือของประเทศนั้น 

เนื่องจากประเทศไทยมีบทบาทส้าคัญในการผลิตและส่งออกสินค้าประมงเป็นอันดับต้นๆ 
ของโลกมีศักยภาพในการผลิตสินค้าประมงประมาณ 3 ล้านตันต่อปี มูลค่าการส่งออกสินค้าสูงถึง 1 
แสนล้านบาท จึงเป็นประเทศที่ถูกจับตามอง ดังนั้นสหภาพยุโรปจึงได้ส่งคณะผู้แทนเข้ามาตรวจ
ประเมินประเทศไทย ในการควบคุมการท้าประมง IUU Fishing และการด้าเนินการภายใต้



2 

กฎระเบียบ IUU Fishing ของสหภาพยุโรป 3 ครั้ง คือ เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2555 และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 โดยหลังจากการตรวจประเมินครั้งสุดท้ายของสหภาพยุโรป
เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 สหภาพยุโรปได้มีความเห็นว่าจะให้ใบเหลืองประเทศไทย เนื่องจากผล
การประเมินในการแก้ไขปัญหาการท้าประมง IUU Fishing ของไทยไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU 
Fishing ของสหภาพยุโรป และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมขึ้นอีก 2 ประการ ได้แก่ เรื่องการใช้แรงงาน  
ผิดกฎหมาย ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับด้วย และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการดูแลแรงงาน และการดูแลเรือให้ท้าประมงอย่างถูกต้อง โดยข้อมูลทั้งหมดต้องเชื่อมต่อกัน 

ดังนั้นแม้ว่ามาตรการ IUU Fishing ไม่ได้ระบุถึงมาตรการลงโทษเกี่ยวกับปัญหาการใช้
แรงงานผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ ขณะที่สหภาพยุโรปและกระทรวงกิจการประมงของสหภาพ
ยุโรปก็ไม่มีกลไกหรือกฎระเบียบห้ามน้าเข้าสินค้าประมงทะเลที่มาจากปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย 
อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าจะละเลยประเด็นด้านแรงงานได้ เนื่องจากการใช้แรงงานผิด
กฎหมาย การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ในเรือประมงและการท้าประมง IUU Fishing มีความ
เชื่อมโยงกันอย่างมีนัยส้าคัญและเป็นประเด็นที่ประเทศไทยถูกหยิบยก และถูกปรับลดระดับการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ให้อยู่ระดับ Tier 3 ระดับต่้าสุดในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของ
สหรัฐอเมริกา (US. Trafficking in Persons Report: TIP Report) ในปี พ.ศ. 2557–2558 ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลาสองปี และเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 สหภาพยุโรปประกาศให้สถานะใบเหลือง
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยพิจารณาเห็นว่าไทยไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing อย่างเป็นรูปธรรมโดยประเด็นด้านแรงงานที่ถูกหยิบยก1 ได้แก่  

1)  การขาดการตรวจและก้ากับดูแลสภาพการท้างานในงานประมง และการบังคับใช้
กฎหมายอ่อนแอ 

2)  ช่องว่างของกฎหมายและกฎระเบียบและขาดการด้าเนินการที่สอดคล้องมาตรฐาน
ระหว่างประเทศ  

3)  การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานยังไม่ดีพอและมีแรงงานต่างด้าวรูปแบบไม่ปกติ
จ้านวนมากในภาคอาหารทะเล 

4)  การขาดล่ามเป็นอุปสรรคต่อกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิผล 
5)  ขาดความเป็นหุ้นส่วนและการขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

                                                 
1  Department of Fisheries. Progress Report Thailand's Progress in Combating Illegal, Unreported 
and Unregulated (IUU) Fishing, 31 August 2018 
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ต่อมาสหภาพยุโรปขอเปิดการเจรจากรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและ
สหภาพยุโรป2 โดยจากผลการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน–2 ธันวาคม 2560 ณ ประเทศ
เบลเยียม ได้ตกลงกันดังนี้ 

1)  ทั้ง 2 ฝ่ายจะร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour 
Organization (ILO) ในการแก้ไขปัญหาแรงงานในงานประมง 

2)  ฝ่ายไทยจะค้านึงถึงข้อเสนอแนะว่าจะมีกระบวนการจัดท้ากฎหมายเฉพาะด้านแรงงาน
บังคับท่ีสอดรับกับอนุสัญญาและพิธีสารของ ILO  

3)  จะมีกระบวนการให้สัตยาบัน 2 ใน 3 ของอนุสัญญา/พิธีสารของ ILO ได้แก่ พิธีสาร 
ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท้างาน
ในงานประมง ค.ศ. 2007  

ต่อมามีการประชุมระดับวิชาการและระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 13 
ระหว่างวันที่ 16–17 พฤษภาคม 2561 ที่ประเทศเบลเยียม มีประเด็นที่จะต้องมีการติดตามผล
เพ่ิมเติมคือ  

1)  กระทรวงแรงงานจะมุ่งมั่นให้ไทยด้าเนินการให้มีการตรวจแรงงานในงานประมงที่
เข้มแข็ง  

2)  ด้าเนินการกลไกการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบขั้นตอนในงานประมง  
3)  ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้แล้วเสร็จ  
4)  แก้ไขพระราชก้าหนดบริการจัดการการท้างานของคนต่างด้าว  
5)  ติดตามอย่างใกล้ชิดในการด้าเนินคดีการคุ้มครองผู้เสียหาย และการเข้าถึงการเยียวยา

ส้าหรับผู้ถูกใช้แรงงานอย่างทารุณ  
6)  ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน  
รัฐบาลได้มีการด้าเนินการเพ่ือปลดใบเหลือง IUU Fishing ของสหภาพยุโรป โดยเมื่อวันที่ 

3 เมษายน 2558 ได้ประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาค
ส่วนต้องบูรณาการท้างานร่วมกันอย่างจริงจัง ตลอดจนออกกฎหมายต่างๆ เพ่ือบังคับใช้และรองรับ
การแก้ไขปัญหา รวมทั้งการให้สัตยาบันอนุสัญญาส้าคัญของ ILO 2 ฉบับ คือ พิธีสาร ค.ศ. 2014  

                                                 
2  ส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. รายงานสรุปผลการประชุมเจรจา
หารือกรอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและสหภาพยุโรป ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 
2560  
3 ส้านักประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน. สรุปผลการประชุมหารือด้าน
แรงงานระหว่างสหภาพยุโรปและประเทศไทย ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561  
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ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วย  
การท้างานในงานประมง ค.ศ. 2007 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุ โรป
ประกาศปลดสถานะใบเหลืองประมงแก่ประเทศไทย ต่อมาเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ILO ได้เผยแพร่
รายงานผลการวิจัยเพ่ือประเมินผลครั้งสุดท้ายภายใต้โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore 
Rights Project) ซึ่งเป็นการด้าเนินโครงการร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงาน สหภาพยุโรป และ ILO 
ระบุว่า แม้ว่าจะมีแนวโน้มในเชิงบวก คนงานในงานประมงของไทยยังไม่บรรลุการท้างานที่มีคุณค่า 
(Decent Work) อันเป็นหัวใจของ ILO  

ล่าสุดผลการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประเทศไทย ทั้ง 2 ฝ่ายตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ
ล่าสุดด้านแรงงานในงานประมงต่อไป4 ดังนั้นการศึกษาการทบทวนสิ่งที่กระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการ
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 ที่สหภาพยุโรปให้ใบเหลือง IUU Fishing กับ
ประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง และวิเคราะห์สิ่งที่ยังไม่สามารถด้าเนินการได้
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านแรงงานที่สหภาพยุโรปหยิบยกขึ้นเจรจา เพ่ือประกอบการพัฒนาและ
จัดท้าข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ต่อการก้าหนดแนวทางที่เหมาะสมของกระทรวงแรงงานในอนาคต
ในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานประมงเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลของตลาดแรงงานประมงใน
แนวทางท่ีสอดคล้องมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือให้ทราบถึงการด้าเนินการคุ้มครองแรงงานในงานประมงตามกรอบการเจรจาทวิภาคี
ไทย-สหภาพยุโรปของกระทรวงแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรปก้าหนด 

 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
ประเด็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมงของไทย ในกรอบภารกิจของกระทรวง

แรงงานตามมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรปก้าหนดช่วงเวลา ปี พ.ศ. 2558–พฤษภาคม 2563  
1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 

โดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จัดท้าโดยหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาสังคม และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงในภาครัฐและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย อาทิ ข้าราชการผู้เกี่ยวข้องในการเจรจากับสหภาพยุโรป ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการ
                                                 
4 กลุ่มงานวิเทศสมัพันธ์ ส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ. รายงานผลการประชุมระดับสูงดา้นแรงงาน
ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 
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ปฏิบัติการ สมาคมผู้ประกอบกิจการเรือประมง องค์การนายจ้าง และองค์การผู้แทนคนงานในงาน
ประมง เพ่ือน้ามาสังเคราะห์จัดท้าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา: 
1)  การวิจัยเอกสาร โดยท้าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูล

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เผยแพร่ในรูปแบบของ
รายงานวิจัย ผลงานวิชาการ และเว็บไซต์  

2)  การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญที่เชี่ยวชาญ และ
รับผิดชอบโดยตรงทั้งภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ สมาคมผู้ประกอบกิจการประมง นายจ้าง 
สหภาพแรงงานและผู้แทนคนงานประมง 

  
1.4  ค าถามการศึกษา: 

การด้าเนินการของกระทรวงแรงงานในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงยังมีประเด็นใดบ้าง 
ที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรปก้าหนด และกระทรวงแรงงานควรมีพัฒนาการ
อย่างไรบ้าง 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา: 

แม้ว่ากระทรวงแรงงานในฐานะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงได้มีการปรับปรุงและเร่งรัดการด้าเนินการในบางเรื่องบางประเด็นแล้วก็ตาม  
แต่ยังด้าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรปก้าหนด ใน 4 ประเด็นส้าคัญ ดังนี้ 

1) สิทธิในการก่อตั้งสหภาพแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องตามหลักการมาตรฐานแรงงาน
ระหว่างประเทศของ ILO ซึ่งสหภาพยุโรปน้ามาใช้เป็นมาตรฐานด้านแรงงานในการเจรจา  

2) ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของคนงานต่างด้าวเพ่ือจัดตั้ง
สหภาพแรงงานของตนเองได้ ซึ่งคนงานประมงส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าว  

3) ยังคงปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องได้ไม่เต็มที่เนื่องจากกฎหมายและ
มาตรการบางประเด็นยากต่อการน้ามาปฏิบัติจริง  

4) ลักษณะการท้างานบนเรือท้าให้ยากต่อการตรวจคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  

1.6  ประโยชน์ของการศึกษา: 
เพ่ือรับทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการเตรียมการและวางแนวทางส้าหรับก้าหนด

ยุทธศาสตร์การคุ้มครองแรงงานในงานประมงของกระทรวงแรงงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่จะสามารถ
ด้าเนินการเจรจาและการท้าความตกลงกับสหภาพยุโรปในประเด็นด้านแรงงานได้อย่างยั่งยืน 
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1.7  นิยามศัพท ์ 
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization (ILO)) 

หมายถึง องค์การช้านัญพิเศษของสหประชาชาติ มีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ คือ รูปแบบไตรภาคี 
ประกอบด้วย 3 ฝ่าย คือ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง 

ตลาดแรงงาน (Labour Market) หมายถึง การติดต่อตกลงกันไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตาม
ระหว่างผู้ประสงค์จะท้างานและผู้ต้องการจ้างงานเพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงาน การติดต่อตกลงดังกล่าว 
อาจท้าในท้องที่ใดท้องที่หนึ่งในระดับภูมิภาค ประเทศ หรือระหว่างประเทศก็ได้และอาจรวมถึงวิธีการจ้าง 
การจัดหางาน การเข้าออกงาน การเคลื่อนย้ายแรงงานฯ  

มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Standard (ILS)) หมายถึง 
ตราสารด้านแรงงานที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ด้านแรงงานโดยองค์ประกอบไตรภาคี 
(รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง) เพ่ือก้าหนดหลักการและสิทธิในการท้างานในด้านต่างๆ โดยอยู่ในรูป
อนุสัญญา (Convention) เป็นข้อก้าหนดด้านแรงงาน หากมีการให้สัตยาบัน มีผลผูกพันเสมือน
กฎหมายระหว่างประเทศ และข้อแนะ (Recommendation) เป็นแนวทางการด้าเนินการด้าน
แรงงาน ไม่มีการให้สัตยาบัน  

งานที่มีคุณค่า (Decent Work) หมายถึง การท้างานที่บรรลุสภาพการท้างานตามหลักการ
ของ ILO ใน 4 ประการ คือ การมีรายได้และโอกาสการมีงานท้า การมีสิทธิในการท้างานตามหลักการ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท้างานของ ILO การเข้าถึงและได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการมีการ
เจรจาทางสังคม 

เรือประมง หมายถึง เรือใดๆ โดยไม่ค้านึงว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ ที่ถูกใช้หรือมีเจตนาที่จะใช้เรือ
นี้เพื่อท้าการประมงเพ่ือการพาณิชย์ 

คนงานประมง หมายถึง ผู้ที่ได้รับการว่าจ้างให้ท้างานใดบนเรือประมง รวมไปถึงผู้ที่ท้างาน
บนเรือประมงที่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งที่จับได้แต่ไม่รวมบุคลากรของภาครัฐ หรือ  
ผู้สังเกตการณ์ประมง 

 
 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิด เรื่อง ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน (Labour Market Governance) 
ของ ILO5  

ในบริบทของ ILO ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน (Labour Market Governance 
(LMG)) หมายถึง องค์กรเชิงสถาบันทั้งของภาครัฐและเอกชน โครงสร้างของอ้านาจรับผิดชอบ  
และวิธีการท้างานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานงานหรือการควบคุมกิจกรรมในสถานที่ท้างาน  
และในตลาดแรงงาน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นโยบาย บรรทัดฐาน กฎหมาย ข้อบังคับ องค์กรเชิง
สถาบัน กลไกและกระบวนการต่างๆ ทั้งหลายที่ส่งผลต่อแนวโน้มของอุปสงค์และอุปทานของแรงงาน
ในภาคเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงานไม่ได้เป็นแต่เพียงเรื่องของรัฐบาลหรือประเทศ
เท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและคนงานอีกด้วย  

องค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน คือ 
2.1.1.1 กฎหมายแรงงาน และสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 

กฎหมายแรงงาน6 หมายถึง กฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน สวัสดิการแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และกฎหมาย  
หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

นโยบาย กฎหมาย และข้อบังคับด้านแรงงานและการมีงานท้าเป็นตัวแปรหลัก
ของธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน เนื่องจากตลาดแรงงานจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีกฎหมาย 
นโยบาย และการจัดการเชิงสถาบัน ที่ก่อให้เกิดบรรยากาศการลงทุนที่มีความโปร่งใส มีเสถียรภาพ 
และคาดการณ์ได้ นอกจากนี้การมีกรอบงานทางกฎหมายที่เข้มแข็งและทันกับสถานการณ์ และ
ขั้นตอนการท้างาน และองค์กรเชิงสถาบันระดับประเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่งในการ
บรรลุเป้าหมายงานที่มีคุณค่า (Decent Work) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)  

                                                 
5 International Labour Organization, Regional Office for Asia and the Pacific - 2nd ed. - Bangkok.  

Asian Decent Work Decade Resource Kit : Labour Market Governance, 2011 
6 กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน. มาตรฐานแรงงานไทย มรท. ๘๐๐๑ ข้อก้าหนดความ

รับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ, 2563 
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การปฏิรูปกฎหมายก็น้ามาซึ่งข้อโต้แย้งกันอยู่เสมอ เนื่องจากเกี่ยวพันกับ
ผลประโยชน์ของหลายฝ่ายที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะที่นายจ้างต้องการความยืดหยุ่ นในการ
จ้างงานและการเลิกจ้าง เพ่ือให้อุปสงค์และอุปทานด้านสินค้าและบริการภายในประเทศปรับตัวได้ทันกับ
ตลาดโลก แต่คนงานกลับต้องการความมั่นคงในการท้างาน การคุ้มครองทางสังคม และหลักการและ
สิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท้างาน ดังนั้น การปฏิรูปกฎหมายแรงงานจึงจ้าเป็นต้องท้าให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความต้องการด้านการยืดหยุ่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วของนายจ้าง และความต้องการด้าน
การคุ้มครองและความม่ันคงของคนงาน  

ขณะเดียวกัน มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Standard (ILS))7 ของ ILO เป็นประเด็นอ้างอิงที่ส้าคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับ
จากประเทศสมาชิก ILO ทั่วโลก ประเทศแสดงออกถึงเจตนาในการปรับปรุงกลไกของธรรมาภิบาล
ของตลาดแรงงานได้ด้วยการให้สัตยาบันอนุสัญญา เฉพาะอย่างยิ่งอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ในการท้างาน ครอบคลุม 4 กลุ่มสิทธิแรงงาน ได้แก่ 

1)  การขจัดการใช้แรงงานบังคับ ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วย
แรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 อนุสัญญาฉบับที่ 105 ว่าด้วยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 

2)  การขจัดการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 100 
ว่าด้วยค่าตอบแทนที่เท่ากัน ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฉบับที่ 111 ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติ (การจ้างงาน 
และการประกอบอาชีพ) ค.ศ. 1958 

3)  การขจัดการใช้แรงงานเด็ก ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุ
ขั้นต่้า ค.ศ. 1973 และอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ. 
1999 

4)  สิทธิและเสรีภาพในการสมาคม ได้แก่ อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการก่อตั้งองค์กรและการต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 

การให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO เป็นเพียงเครื่องชี้ถึงพันธะสัญญาของ
รัฐบาล และเป็นก้าวแรกของการด้าเนินการภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศ  

2.1.1.2 การบริหารแรงงาน  
อนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 150 ว่าด้วยการบริหารแรงงาน ค.ศ. 1978 ให้

ค้าจ้ากัดความของ “การบริหารจัดการแรงงาน (Labour administration)” ว่าหมายถึง กิจกรรม
                                                 
7 International Labour Office Bangkok. Labour and Social Trends in Asia and the Pacific 2006 

Progress towards Decent Work, 2006 
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ด้านการบริหารของรัฐเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงาน อันเป็นเครื่องมือที่จ้า เป็นของรัฐบาลในการ
ท้างานให้บรรลุความรับผิดชอบในประเด็นด้านสังคม ส้าหรับระบบของการบริหารแรงงานครอบคลุม
องค์กรด้านการบริหารของรัฐที่รับผิดชอบและ/หรือท้างานด้านการบริหารแรงงานไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานของกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาคหรือ 
การบริหารงานแบบกระจายอ้านาจ และกรอบงานเชิงสถาบันเพ่ือการประสานงานการท้ากิจกรรม
ขององค์กรเหล่านั้น และมีการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมของนายจ้างและคนงานและองค์การ
นายจ้างและลูกจ้าง  

2.1.1.3 แรงงานสัมพันธ์  
ILO ให้ค้าจ้ากัดความค้าว่า “แรงงานสัมพันธ์”8 หมายถึง ความสัมพันธ์

รวมหมู่ หรือส่วนบุคคลระหว่างคนงานและนายจ้างในการท้างานและเกิดจากสถานการณ์ในการ
ท้างาน รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนคนงานและนายจ้างในระดับชาติและอุตสาหกรรม และการมี
ปฏิสัมพันธ์ของผู้แทนดังกล่าวกับรัฐ โดยความสัมพันธ์เหล่านี้ครอบคลุมมิติด้านกฎหมาย เศรษฐกิจ 
สังคม และจิตวิทยา ยกตัวอย่างเรื่องต่อไปนี้ การรับบรรจุคนเข้าท้างาน การจ้างงาน การบรรจุงาน 
การฝึกอบรม วินัย การเลื่อนต้าแหน่ง การเลิกจ้าง การสิ้นสุดการจ้างงาน ค่าจ้าง การท้างานล่วงเวลา 
เงินรางวัล การแบ่งปันก้าไร การศึกษา สุขภาพ ความปลอดภัย สุขอนามัย สันทนาการ การจัดที่พัก 
ชั่วโมงท้างาน การพักผ่อน วันหยุด การตั้งครรภ์และคลอดบุตร ชราภาพ และความพิการ นอกจากนี้
ยังครอบคลุมถึงความสอดคล้องของกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านแรงงานสัมพันธ์และสิทธิในการ
รวมตัวภายในประเทศกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศของ ILO ด้วย  

2.1.2  วิสัยทัศน์ นโยบาย ของกระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2563 และนโยบายอ่ืนของ
ประเทศที่เกี่ยวข้อง  

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมงมีดังนี้ 
2.1.2.1 วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ : แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
พันธกิจ:  
1)  เพ่ิมศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงและให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
2)  คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการท้างาน มีหลักประกัน 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3)  พัฒนากระทรวงให้เป็นองคก์รธรรมาภิบาล 

                                                 
8 International Labour Office Geneva, General Editors, Gianni Arrigo and Giuseppe Casale. Glossary 

of Labour Law and Industrial Relations (with the special reference to the European Union), 2005 
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4)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ 
เพ่ือการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

5)  ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ 
2.1.2.2 นโยบาย 

นโยบายเร่งด่วน  
ข้อ 2. ส่งเสริมการน้าเข้าแรงงานต่างด้าวตามข้อตกลงกับประเทศต้นทาง  
ข้อ 3. ยกระดับรายได้ส้าหรับแรงงานเข้าท้างานให้สามารถด้ารงชีพอยู่ได้ 
นโยบายส้าคัญ  
ข้อ 2. ส่งเสริมการมีงานท้าที่มีคุณค่า (Decent Work)  
ข้อ 4. พัฒนาระบบประกันสังคมและสิทธิประโยชน์  
ข้อ 5. ขับเคลื่อน Safety Thailand  
ข้อ 7. เพ่ิมประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงาน 

ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
ข้อ 8. พัฒนารูปแบบการก้ากับ ดูแล ตลอดจนสร้างกลไกการบริหาร

จัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาคเอกชน  
ข้อ 10. ยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.1.2.3 กรอบนโยบายของประเทศที่ส้าคัญ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงมีดังนี้ 

1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) 
ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะแรงงานอย่างต่อเนื่อง

สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีการท้างานตามหลักการท้างานที่มีคุณค่า เพ่ือสร้าง
ผลิตภาพเพ่ิมให้กับประเทศ  

2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) 
มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองแรงงานในงาน

ประมงที่เป็นภารกิจของกระทรวงแรงงาน ประกอบด้วย การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า 
ในสังคม และการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

3) นโยบายรัฐบาล  
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองแรงงานในงานประมงที่เป็นภารกิจ

ของกระทรวงแรงงาน คือ  
ก. เร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่ เข้าสู่

ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย  
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ข. เชื่อมโยงข้อมูล และการด้าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับ
เอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของประเทศโดยรวม ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
การค้ามนุษย ์การทารุณกรรมต่อแรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

4) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558–2564) 
ได้ก้าหนดผลประโยชน์แห่งชาติเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง

สันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคมท่ามกลางสังคมและการมีเกียรติศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมี
นโยบายที่เก่ียวข้องกับกระทรวงแรงงานในเรื่องจัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง 

5)  นโยบายไทยแลนด์ 4.0 
น้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน

และเพ่ิมศักยภาพฝีมือแรงงานเข้าสู่มาตรฐานสากล 
6)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  

มุ่งสู่การบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่ งยืนในเป้ าหมายข้อที่  8 คือ 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง และการจ้างงานเต็มที่และงานที่มีคุณค่า
ส้าหรับทุกคน (Decent Work and Economic Growth) 

2.1.3  กฎหมายแรงงานไทยที่เกี่ยวข้อง  
กฎหมายแรงงานไทย (พฤษภาคม 2563) ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของแรงงานในงาน

ประมง มีดังนี้  
1)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 
2)  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
3)  กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 
4)  ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงานและการ

ด้าเนินคดีอาญาผู้กระท้าผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยผู้กระท้าผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง
แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 

5)  พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
พ.ศ. 2554 

6)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 
7)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
8)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
9)  พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
10) พระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
11) พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 
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12) พระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2561 
13) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
14) พระราชก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 
2.1.4  แผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2562–2564  

ประเทศไทยโดยกระทรวงแรงงานมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับส้านักงานแรงงาน
ระหว่างประเทศประจ้าภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และส้านักงานแรงงานระหว่างประเทศประจ้า
ประเทศไทย กัมพูชา และ สปป. ลาว ในด้านต่างๆ เป็นระยะเวลายาวนาน โดยแผนงานระดับชาติว่าด้วย
งานที่มีคุณค่า (Decent Work Country Programme (DWCP)) เป็นกรอบความร่วมมือที่ ILO จัดท้า
ร่วมกับประเทศสมาชิก เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนประเทศ
สมาชิก ผ่านการวางกลยุทธ์แนวทาง และเป้าหมายที่ชัดเจนที่สอดรับกับบริบทและวาระเร่งด่วนทั้ง
ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือเป้าหมายในการส่งเสริมการท้างานที่มีคุณค่าส้าหรับทุกคน (Promotion 
of Decent Work for All) โดยการจัดท้า DWCP จะต้องเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือ วางเป้าหมาย
และกลยุทธ์ร่วมกันของภาคีทั้งสามฝ่าย ได้แก่ รัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง และต้องมีการก้าหนด
กรอบระยะเวลาในการด้าเนินงาน  

กระทรวงแรงงานได้จัดท้าแผนงานระดับชาติว่าด้วยงานที่มีคุณค่าของประเทศไทย 
ประจ้าปี พ.ศ. 2562–2564 (Thailand Decent Work Country Programme 2019–2021 (TDWCP)) 
ได้เปิดตัวเมื่อ 11 เมษายน 2562 ในงานเฉลิมฉลอง ILO ก่อตั้งครบ 100 ปี ซึ่งครอบคลุมถึงการส่งเสริม 
และคุ้มครองแรงงานในงานประมงให้มีการท้างานที่มีคุณค่า ผ่านโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to 
shore rights project) เริ่มด้าเนินการเมื่อ พ.ศ. 2559 และสิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 
2563 มีสหภาพยุโรปเป็นผู้ให้ทุน และ ILO เป็นผู้ด้าเนินการหลัก เน้นการป้องกันและลดทอนรูปแบบ
การใช้แรงงานที่ไม่อาจยอมรับได้ ในธุรกิจภาคประมง และแปรรูปอาหารทะเล ด้าเนินโครงการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ 22 จังหวัดชายทะเลของไทย โดยเฉพาะพ้ืนที่ท้าการประมง และแปรรูปอาหารทะเล 
ส่งผลให้เกิดพัฒนาที่เกี่ยวกับคนงานประมง โดยได้มีการประชุมคณะกรรมการก้ากับติดตามโครงการ
ต่อต้านรูปแบบการท้างานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ซึ่งมีประธานร่วม
คือ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ้าประเทศไทยและปลัดกระทรวงแรงงาน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนการด้าเนินงานในระยะที่ 2 ซึ่งจะใช้ชื่อโครงการว่า 
South East Asia Regional Programme on Labour Migration in the Fishing Sector หรือ Ship to 
Shore Rights South East Asia9  

                                                 
9 สดุดี กิตติสุวรรณ. สัมภาษณเ์มื่อวันท่ี 18  สิงหาคม 2563 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ พ.ศ. 255910  
ผลการศึกษากล่าวถึงสถานการณ์หลังปี พ.ศ. 2558 ว่าจากการที่สหภาพยุโรป 

ได้ประกาศใช้กฎระเบียบการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing ซึ่งรวมไปถึงประเด็นเรื่องแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ใน
กิจการประมงด้วย รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย
หรือ ศปมผ. (Command Center for Combating Illegal Fishing (CCCIF))” โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือแก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ส้าหรับในประเด็น
เกี่ยวกับแรงงานและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล ศปมผ. มีคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์และการท้าประมงผิดกฎหมาย ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามค้าสั่งส้านักนายกรัฐมนตรีที่ 52/2558  
ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ท้าหน้าที่ก้าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติในระดับรัฐบาล และ
กองทัพเรือและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ท้าหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักของ ศปมผ. ในการปฏิบัติการทางทะเลและชายฝั่ง และปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ส้าคัญคือค้าสั่งก้าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก (Port In–
Port Out Controlling Center) และให้มีการตรวจแรงงานประมง มีศูนย์ให้บริการและอ้านวย 
ความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจ้าในแต่ละจังหวัด
ชายทะเลตามที่ ศปมผ. ประกาศก้าหนด 

นอกจากนี้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท้าประมงที่ยั่งยืนในประเทศ ภาครัฐได้มี
เป้าหมาย โดยการให้ความส้าคัญเร่งด่วนกับการท้าประมงที่ยั่งยืน “การพ้นจากข้อกล่าวหาของ
สหภาพยุโรป” เพ่ือน้าไปสู่การท้าประมงท่ียั่งยืนในระยะยาว โดยกล่าวถึงประเด็นที่ส้าคัญด้านแรงงาน
บังคับ และการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว 
โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการของกระทรวงแรงงาน มีประเด็นต่อไปนี้  

2.2.1.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจ้างแรงงานประมงทะเล 
1)  รัฐได้มีการออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการจ้าง

แรงงานประมงทะเล ได้แก่ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ห้ามนายจ้าง
จ้างลูกจ้างที่มีอายุต่้ากว่า 18 ปี ท้างานในเรือประมง (ข้อ 4) และเพ่ิมโทษการใช้แรงงานเด็ก  

                                                 
10 ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นฐานแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนโดย ส้านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม การค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ พ.ศ. 2559  
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มีพระราชก้าหนดการน้าคนต่างด้าวมาท้างานกับนายจ้างในประเทศฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 เพ่ือตัด
วงจรการหลอกลวงของนายหน้า มีพระราชก้าหนดประมง พ.ศ. 2558 ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้
รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการท้างานของคนต่างด้าว (มาตรา 11) และมีบทลงโทษเจ้าของเรือ 
ที่ใช้คนประจ้าเรือโดยไม่มีหนังสือคนประจ้าเรือหรือไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 153)  

2)  กระทรวงแรงงานร่วมมือกับ ILO ได้จัดท้าคู่มือแนวปฏิบัติการใช้
แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

3)  กระทรวงแรงงานได้จัดท้าแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ.2560–
2564) ซึ่งมียุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศด้วย 

2.2.1.2 การตรวจแรงงานประมงทะเล และการสังเกตการณ์บนเรือเพ่ือค้นหา
แรงงานบังคับผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์  

1) พระราชก้าหนดประมง พ.ศ. 2558 ก้าหนดให้มีการตรวจแรงงานก่อน
ออกจากท่าเทียบเรือ โดยต้องตรวจเอกสารจ้านวนรายชื่อและหนังสือคนประจ้าเรือของลูกเรือที่จะ
ออกไปพร้อมกับเรือประมง 

2) รัฐได้ตั้งคณะอนุกรรมการด้านแรงงานประมงขึ้นในศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท้าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพ่ือรับผิดชอบเรื่องแรงงานประมง 

3)  มีการตรวจแรงงานที่ท่าเรือ โดยตรวจระบบการจ่ายค่าจ้าง ระยะเวลา 
ที่ออกเรือและสัญญาจ้างงานก่อนเรือออกและกลับเข้าท่าโดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port 
In Port Out Control Center (PIPO)) 

4)  กระทรวงแรงงานด้าเนินการปรับปรุงให้มีการตรวจแรงงานประมง
ควบคู่ไปกับการตรวจสอบเรือประมง มอบอ้านาจให้ข้าราชการจากหน่วยงานอ่ืน ได้แก่ ต้า รวจ 
ทหารเรือ กรมเจ้าท่า เป็นพนักงานตรวจแรงงาน โดยมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ILO ร่วมกับ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

2.2.1.3 การคุ้มครองแรงงานประมงทะเล 
กระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครอง

แรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที ่188 ว่าด้วยการท้างาน 
ในงานประมง ค.ศ. 2007 ตามค้าแนะน้าของกรรมาธิการสหภาพยุโรป เช่น (ข้อ 6) ให้นายจ้างจัดท้า
สัญญาเป็นหนังสือและให้นายจ้างน้าลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้งนับแต่วัน
ท้าสัญญาจ้าง (ข้อ 10) ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท้างานในวันหยุดให้ถูกต้อง และตามก้าหนดเวลา 
(ข้อ 16) ให้นายจ้างจัดให้มีอาหารและน้้าดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ห้องส้วม เวชภัณฑ์ และยา (ข้อ 17) 
ให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเก่ียวกับสภาพการท้างาน การใช้เครื่องมือ สุขภาพอนามัย สภาพความ
เป็นอยู่บนเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ก่อนการท้างาน 
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2.2.2  Thailand’s Progress in Combating Illegal, Unreported and Unregulated 
(IUU) Fishing  

กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น้าเสนอรายงานในนามรัฐบาลเกี่ยวกับ 
การต่อสู้กับการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing ต่อ
สหภาพยุโรป โดยน้าเสนอข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 โดยรายงานความก้าวหน้าในประเด็น
ด้านแรงงานว่ามีจ้านวนแรงงานต่างด้าวในงานประมงท่ีได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วจ้านวน 114,558 คน  
มีการด้าเนินการปรับปรุงกฎหมายในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้มีความโปร่งใส และ  
เป็นธรรม โดยรายงานสถานการณ์ความก้าวหน้าของประเทศไทย โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานได้
ด้าเนินการตามประเด็นที่สหภาพยุโรปได้หยิบยกไว้ดังนี้ 

2.2.2.1  การขาดการตรวจและก้ากับดูแลสภาพการท้างานในงานประมง และ 
การบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ 

รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) ทั่วประเทศ โดย
บูรณาการการท้างานทุกหน่วยงาน และมีข้าราชการกระทรวงแรงงานประจ้าการทุกศูนย์เพ่ือตรวจ
เรือประมงทุกล้าโดยท้างานคู่กับล่ามภาษาเมียนมาและกัมพูชา นอกจากนี้ยังร่วมตรวจแรงงานบน
เรือประมงด้วย โดยตรวจเอกสารใบอนุญาตท้างาน สัญญาจ้างงาน การขึ้นทะเบียนแรงงาน บันทึก
และหลักฐานการจ่ายเงิน บันทึกชั่วโมงการท้างานและเวลาพักของคนงานแต่ละคนบนเรือ การจัด
สวัสดิการแก่แรงงาน มีการสัมภาษณ์แรงงานเพ่ือตรวจหาสิ่งบ่งชี้การละเมิดสิทธิแรงงาน เพ่ิมจ้านวน
พนักงานตรวจแรงงานถึงร้อยละ 165 อันสอดคล้องกับแนวทางของ ILO ที่ตอ้งมีสัดส่วนของพนักงาน
ตรวจแรงงานอย่างน้อย 1 คนต่อคนงานทุก 15,000 คน และปี พ.ศ. 2561 กระทรวงแรงงานได้จัดตั้ง
หน่วยตรวจแรงงานขึ้น 113 หน่วย (ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน ต้ารวจ และทหาร) เพ่ือการ
บังคับใช้พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงาน และจัดท้าคู่มือการตรวจแรงงานโดย
ร่วมมือกับ ILO 

2.2.2.2 ช่องว่างของกฎหมายและกฎระเบียบและขาดการด้าเนินการที่สอดคล้อง
มาตรฐานระหว่างประเทศ  

กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงานและ  
การด้าเนินคดีอาญาผู้กระท้าความผิดตามกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล 
พ.ศ. 2557 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างาน 
ของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และยกร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... 
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และประเทศไทยให้สัตยาบันพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงาน
บังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เป็นประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย 

2.2.2.3 การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานยังไม่ดีพอ และมีแรงงานต่างด้าว
รูปแบบไม่ปกติจ้านวนมากในภาคอาหารทะเล 

กระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว หลายวาระ 
โดยช่วงปี พ.ศ. 2558–2560 ได้มีมติคณะรัฐมนตรีในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวถึง 6 ครั้ง เพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสถานะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครองแรงงาน
ได้อย่างทั่วถึง รัฐบาลไทยได้จัดท้าบันทึกความเข้าใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (เมียนมา กัมพูชา และ
ลาว) เพ่ือจัดระบบการน้าเข้าแรงงานมาท้างานในประเทศไทยอย่างถูกต้องและเป็นธรรมซึ่งช่วยลด
ขั้นตอน แก้ปัญหาความล่าช้า และลดค่าใช้จ่ายของคนงานต่างด้าวได้ถึงร้อยละ 65 อีกทั้งยังมีการ
ปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการท้างาน กลไกการร้องเรียน สัญญาจ้าง ความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในการท้างาน และยังตรวจจับการจัดหางานที่ไม่เป็นธรรมและขูดรีดด้วย 

2.2.2.4 การขาดล่ามเป็นอุปสรรคต่อกลไกการร้องทุกข์ที่มีประสิทธิผล 
กระทรวงแรงงานได้จัดหาล่ามเมียนมาและกัมพูชา มาประจ้า ณ ศูนย์ PIPO 

เพ่ือช่วยรับเรื่องร้องเรียน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน 96 ตู้ที่บริเวณ
ใกล้เคียงกับท่าเรือที่คนงานต่างด้าวสะดวก และยังมีโทรศัพท์สายด่วน เพ่ือสอบถามข้อมูลและแจ้ง
ปัญหาข้อร้องเรียน ที่ให้บริการภาษาไทย เมียนมา กัมพูชา และภาษาอังกฤษ  

2.2.2.5 ขาดความเป็นหุ้นส่วนและการขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กระทรวงแรงงานได้ร่วมงานกับภาคประชาสั งคม ในการให้บริการ 

ความช่วยเหลือแก่แรงงานต่างด้าว และร่วมงานกับภาคเอกชนและองค์กรผู้แทนแรงงานประมง จัดตั้ง
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้แทนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและยกร่างกฎหมาย 
และร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น ILO องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน
และสหภาพยุโรป  

2.2.3  Ship to Shore Rights: Endline research findings on fishers and seafood 
workers in Thailand11.  

ILO รายงานข้อค้นพบจากงานวิจัยวัดผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับแรงงานประมง 
และอาหารทะเลในประเทศไทย เมื่อสิ้นสุดการด้าเนินโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to Shore 
Rights) ที่เผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ระบุว่า การประมงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมการแปรรูป

                                                 
11 International Labour Organization. Ship to Shore Rights : Endline research findings on fishers and seafood 
workers in Thailand, 2020 
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อาหารทะเลในประเทศไทยเป็นผู้จ้างงานรายใหญ่และเป็นแหล่งรายได้จากการส่งออกมูลค่าหลาย
พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลของไทยถูกส่งออกไปขายทั่วโลก แต่ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ภาคอุตสาหกรรมนี้ตกเป็นเป้าสายตาของสื่อจากทั่วโลก คู่ค้า ผู้ ซื้อจาก
ต่างประเทศ สหภาพแรงงานและองค์กรอ่ืนๆ เนื่องจากมีแรงงานบังคับและการละเมิดสิทธิแรงงาน
เกิดขึ้นทั่วไป เช่น สภาพการท้างานและสภาพความเป็นอยู่ที่ยากล้าบาก ค่าจ้างแรงงานต่้า  
ชั่วโมงท้างานที่ยาวนาน และมีการคุ้มครองทางสังคมน้อยเกินไปส้าหรับคนงานในอุตสาหกรรมนี้ 

การตกเป็นเป้าสายตาของนานาประเทศ โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้รัฐบาลไทยด้าเนินการปฏิรูปเพ่ือปรับปรุงการจัดการการประมง และลด
รูปแบบการท้างานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมนี้ซึ่งรวมถึงแรงงานบังคับด้วย การปฏิรูปเน้นที่
เรือประมงเพ่ือการพาณิชย์จ้านวน 5,500 ล้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอสขึ้นไป และแรงงาน
ประมง จ้านวน 60,000–70,000 คนที่ท้างานบนเรือประมงขนาดดังกล่าว ทั้ งนี้  การปฏิรูป
อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารทะเลเป็นงานที่ด้าเนินการมาแล้วเป็นเวลานาน และประมาณการว่ามี
คนงานประมาณ 300,000 คน โดยสองในสามเป็นแรงงานต่างด้าว และสองในสามเป็นแรงงานหญิง 
มีสภาพการท้างานและสภาพความเป็นอยู่ที่ได้รับการก้ากับดูแลดีกว่าและมีความอันตรายน้อยกว่างาน 
ในภาคการประมง 

โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งของ ILO เป็นหนึ่งในความพยายามด้าเนินการป้องกัน 
และลดรูปแบบการท้างานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป (ภายหลังสหภาพยุโรปให้สถานะใบเหลืองแก่ประเทศไทย) 
และเริ่มด้าเนินงานในปี พ.ศ. 2559 โครงการได้ท้างานในทุกมิติตลอดห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของไทย 
โดยร่วมกับรัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงาน องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง และองค์กรภาคประชา
สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ข้อ ได้แก่ 

1)  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรอบกฎหมาย นโยบายและการก้ากับดูแล 
2)  พัฒนา ปรับปรุงศักยภาพของพนักงานตรวจแรงงานในการจัดการกับการบังคับใช้

แรงงานและการละเมิดสิทธิอื่นๆ 
3)  ปรับปรุงการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานหลักของ ILO และจัดตั้ง

กลไกร้องเรียนในห่วงโซ่อุปทาน 
4)  เพ่ิมการเข้าถึงบริการความช่วยเหลือต่างๆ ส้าหรับแรงงาน โดยเฉพาะผู้ที่ตก

เป็นเหยื่อของการละเมิดสิทธิแรงงาน 
ภายใต้วัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อนี้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกรอบกฎหมาย 

มีความคืบหน้ามากที่สุด เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 รัฐบาลไทยได้ท้าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขกรอบกฎหมาย
เป็นจ้านวนมาก เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกฎหมายและหน่วยงานที่ก้ากับดูแลภาคการประมง 
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ของประเทศ ทั้งนี้รัฐบาลยังได้พัฒนากรอบกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการจัดการการย้ายถิ่น 
ของแรงงานด้วยการออกพระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าวในปี พ.ศ. 2560 
อีกด้วย 

ในปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริม
อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท้างาน 
ในงานประมง ค.ศ. 2007 ซึ่งท้าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย มีการน้ามาตรฐานระหว่าง
ประเทศเหล่านี้มาใช้ และได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในประเทศ เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีใหม่
เหล่านี้ รวมถึงการแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ซึ่งน้าไปสู่กฎระเบียบต่างๆ ส้าหรับ 
การท้างานในงานประมง 

เมื่อใกล้เสร็จสิ้นโครงการ ILO ปี พ.ศ. 2562 จึงได้ท้าการส้ารวจข้อมูลเพ่ือวัดผล
ความก้าวหน้า โดยใช้ระเบียบวิธีการส้ารวจวิจัยในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยในเดือนกรกฎาคม 
2562 ได้ท้าการส้ารวจแบบตัวต่อตัวคนงานสัญชาติเมียนมา และเขมร ที่ท้างานประมงจ้านวน 219 คน 
และท้างานแปรรูปอาหารทะเลจ้านวน 251 คน ใน 11 จังหวัดชายทะเล พบว่ารัฐบาลไทยได้พัฒนา 
ปรับปรุงกรอบกฎหมายส้าหรับการท้างานในงานประมงและการแปรรูปอาหารทะเล และได้ปรับปรุง
การปฏิบัติตามกฎหมายของนายจ้างด้วยการออกกฎระเบียบต่างๆ ข้อมูลดังกล่าว โดยมีข้อค้นพบดังนี้ 

1)  การจัดหางานและสัญญาจ้างงานโดยมีบางรายระบุว่าตนเป็นหนี้นายจ้าง
เกี่ยวกับการย้ายถิ่นและมีการท้าสัญญาจ้างงานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ิมข้ึน  

2)  ค่าจ้างแรงงานได้รับสูงขึ้นโดยเห็นถึงการจัดการที่เป็นระบบมากขึ้นอันสะท้อน
ความพยายามของรัฐบาลในการขจัดการฉ้อโกงและยึดหน่วงค่าจ้าง เฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของคนงาน
แปรรูปอาหารทะเลที่ได้รับการจ่ายค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มีเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 89 และ
สามารถจัดการบริหารบัตรเอทีเอ็มของตนเองได้  

3)  แรงงานบังคับ พบว่ายังมีร้อยละ 14 ของคนงานประมงและร้อยละ 7 ของ
คนงานแปรรูปอาหารทะเลที่มีสภาพคล้ายแรงงานบังคับ  

4)  ทิศทางความเปลี่ยนแปลงนับแต่ปี พ.ศ. 2558 เห็นว่าที่พักอาศัยมีสภาพดีขึ้น 
โดยรวมคนงานแปรรูปอาหารทะเลระบุว่ามีการปรับปรุงดีมากขึ้นกว่าคนงานประมง ขณะที่คนงาน
ประมง ประเด็นการปรับปรุงโดยรวมถูกบดบังด้วยปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข  

ผลการวิจัยฉบับนี้ ILO มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลไทยดังนี้ 
1)  กระทรวงแรงงานควรก้าหนดมาตรฐานการตรวจแรงงานที่สูงขึ้นเพ่ือบังคับใช้

กฎหมายแรงงาน 
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2)  กักเรือที่มีการละเมิดร้ายแรงตามที่ก้าหนดไว้ในกฎหมาย และระงับการยื่นขอ
ใบอนุญาตท้างานใหม่ส้าหรับนายจ้างที่ละเมิดกฎหมายแรงงานที่ยังไม่มีการแก้ไข 

3)  วัดผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานจากผลลัพธ์การบังคับใช้
กฎหมายในกิจการประมงและแปรรูปอาหารทะเลที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ใช่วัดระดับของกิจกรรม 
การตรวจหรือจ้านวนการตรวจ 

4)  ให้องค์กรลูกจ้างมีบทบาทอย่างเป็นทางการในการสนับสนุนการตรวจและ
ก้าหนด เป็นนโยบายให้องค์กรลูกจ้างสามารถเข้าถึงพ้ืนที่ท่าเรือและการตรวจได้ 

5)  ก้าหนดให้มีการประชุมรายเดือนระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวง
แรงงานในจังหวัดร่วมกับสหภาพแรงงานและองค์กรภาคประชาสังคมที่แท้จริงในพ้ืนที่เพ่ือเร่ง
ด้าเนินการ และมุ่งเน้นการตรวจและบังคับใช้กฎหมาย 

6)  ตัดสินใจเกี่ยวกับหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจและการบังคับใช้มาตรฐาน 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในงานประมง รวมถึงลงทุนเพ่ือปรับปรุงความปลอดภัย เพ่ือลดการ
บาดเจ็บ ทั้งนี้ รวมถึงการดูแลแรงงานแปรรูปอาหารทะเลที่รับงานมาท้าท่ีบ้านด้วย 

7)  ก้าหนดให้มีการท้าสัญญาจ้างส้าหรับคนงานแปรรูปอาหารทะเลและประมง
เป็นภาษาของคนงาน 

2.2.4  รายงานผลการด าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562–31 พฤษภาคม 256312  

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงแรงงานได้น้าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
ผลการด้าเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ของช่วงเวลาระหว่าง
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562–31 พฤษภาคม 2563 โดยสรุปใจความส้าคัญได้ว่า เนื่องจากคนไทยไม่นิยม
ท้างานประมง จึงจ้าเป็นต้องอาศัยการน้าเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาท้างานทดแทน โดยปัจจุบันมี
คนงานในกิจการประมงรวม 160,950 คน แบ่งเป็นคนงานไทย 68,717 คน คนงานต่างด้าว 92,233 คน 
น้าไปสู่ปัญหาชักชวนหลอกลวง และเข้ามาท้างานแบบผิดกฎหมายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้
แรงงานและถูกค้ามนุษย์ในเรือประมง จากสภาพดังกล่าวสหภาพยุโรปจึงประกาศให้ใบเหลืองแก่ไทย  

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 รัฐบาลประกาศให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
เป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการท้างานร่วมกันอย่างจริงจัง ภายใต้กรอบนโยบาย 5 P 
ได้แก่ (1) ด้านนโยบาย (2) ด้านการป้องกัน (3) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย (4) ด้านการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ และ (5) ด้านการมีส่วนร่วม โดยกระทรวงแรงงานได้รับมอบหมายด้านการป้องกัน โดยมี
เป้าหมายในการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศอย่างยั่งยืน  
                                                 
12 กระทรวงแรงงาน. รายงานผลการด้าเนินการตามพระราชบัญญตัิคุม้ครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562-31 พฤษภาคม 2563 
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ผลการด้าเนินการที่ส้าคัญมีดังนี้ 
P1 Policy ด้านนโยบาย ได้สร้างกลไกการขับเคลื่อนงานระดับนโยบายโดยการ

แต่งตั้งคณะท้างานก้ากับและติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานในงานประมง  
P2 Prevention ด้านการป้องกัน บริหารจัดการแรงงานประมง โดยการขึ้น

ทะเบียนแรงงานต่างด้าว โดยต่อใบอนุญาตท้างานออกไปอีก 2 ปี จ้านวน 34,590 คน ส่งเสริม 
การน้าเข้าแรงงานประมงด้วยระบบบันทึกความเข้าใจ 1,280 คน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพ่ือ
ความพร้อมในการท้างานบนเรือประมง 92,233 คน แก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์โควิด  
ออกใบอนุญาตท้าการประมงพาณิชย์ในน่านน้้าไทยในรอบปีการประมง พ.ศ. 2563–2564 จ้านวน 
10,202 ล้า ออกใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย 6 ล้า ต่อใบอนุญาตใช้เรือประมงจ้านวน 
9,575 ล้า จัดตั้งศูนย์แรกรับเพ่ือจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานในกิจการประมงก่อน  
การท้างาน 1,507 คน จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนงานประมง 
1,595 คน และส่งเสริมให้สถานประกอบการน้าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีไปใช้ 13,086 คน 

P3 Prosecution ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ด้าเนิ นการตรวจเรือประมง  
ณ ศูนย์ควบคุมเรือเข้า–ออก (PIPO) จ้านวน 37,054 เที่ยว พบการกระท้าผิด 9 ล้า คิดเป็นร้อยละ 
0.024 ที่พบการกระท้าผิด ตรวจเรือประมงกลางทะเล 508 ล้า พบการกระท้าผิด 2 ล้า คิดเป็นร้อยละ 
0.39 ที่พบการกระท้าผิด จับกุมและด้าเนินคดีผู้กระท้าความผิดฐานค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานใน
งานประมงทะเลจ้านวน 3 คด ี

P4 Protection ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ ด้าเนินการช่วยเหลือลูกเรือประมง 
ที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ จ้านวน 3 คน จ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนแก่แรงงานต่างด้าวในกิจการ
ประมงทะเล กองทุนประกันสังคม จ้านวน 2,068,238 บาท และกองทุนประกันสังคม จ้านวน 
14,878,996 บาท ขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสุขภาพคนต่างด้าว จ้านวน 70,867 คน และคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
จ้านวน 5 คน  

P5 Partnership ด้านการมีส่วนร่วม ร่วมกับสหภาพยุโรปและ ILO ด้าเนินโครงการ
สิทธิจากเรือสู่ฝั่งที่น้าไปสู่การจัดตั้งศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลจังหวัดสงขลา ตลอดจนร่วมกับ
สหรัฐอเมริกาด้าเนินโครงการ ATLAS Project เพ่ือยกระดับการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก การใช้
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ 

 
  



21 

2.3  สรุปกรอบแนวคิด 
ในการศึกษาเพ่ือตอบค้าถามของผู้ศึกษาที่ว่า การด้าเนินการของกระทรวงแรงงานในการ

คุ้มครองแรงงานในงานประมงยังมีประเด็นใดบ้างที่ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรป
ก้าหนด และกระทรวงแรงงานควรมีพัฒนาการอย่างไรบ้าง ผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดหลักการธรรมาภิบาล
ของตลาดแรงงาน (Labour Market Governance (LMG)) ของ ILO เป็นหลักในการวิเคราะห์การ
ด้าเนินการและขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานในการคุ้มครองแรงงานในงานประมง ทั้งนี้
เนื่องจากสหภาพยุโรปได้น้ามาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Standard) 
ของ ILO ที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการเจรจาทวิภาคีด้านแรงงานกับ
ประเทศไทย  

ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน ที่ ILO ก้าหนด มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ การมี
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเข้มแข็งครอบคลุม การบริหารแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์  

ผู้ศึกษามีความคาดหวังว่ากรอบแนวคิดทฤษฎี แนวนโยบาย กฎหมาย รายงานผลการวิจัย 
ที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้งจากภาครัฐ องค์กรผู้แทนนายจ้าง
และคนงานประมง ผู้ศึกษาจะสามารถค้นพบค้าตอบของประเด็นค้าถามของการศึกษาได้อย่างมี
นัยส้าคัญ ส้าหรับการจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการด้าเนินการในการพัฒนางานของ
กระทรวงแรงงานเพ่ือเสริมสร้างธรรมาภิบาลของตลาดแรงงานประมงของประเทศไทย ให้สอดคล้อง
กับหลักการสากล เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถด้าเนินการเจรจาในกรอบทวิภาคีในประเด็นด้าน
แรงงานกับสหภาพยุโรปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  ผลการสัมภาษณ์ 

ผู้ศึกษาได้ด้าเนินการสัมภาษณ์บุคคล รวม 19 คน เป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้ เกี่ยวข้อง 
ตามบทบาทในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง โดยจ้าแนก  
เป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาครัฐคือข้าราชการกระทรวงแรงงาน ผู้แทนนายจ้างและผู้ประกอบกิจการ
ประมง ผู้แทนและผู้พิทักษ์สิทธิ์คนงานประมง  

กลุ่มที่ 1 ภาครัฐ รวม 14 คน จ้าแนกเป็น ผู้เข้าร่วมการเจรจาทวิภาคีด้านแรงงานไทย–ยุโรป 
และรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา IUU Fishing จ้านวน 2 คน ข้าราชการระดับ
ผู้อ้านวยการกอง 1 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 1 คน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของ
กระทรวงแรงงาน 3 คน ข้าราชการและพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรง 7 คน 

กลุ่มที่ 2 ผู้แทนผู้ประกอบกิจการประมงและองค์การนายจ้างระดับประเทศ ระดับผู้น้า
องค์กร 3 คน ได้แก่ สมาคมประมงทะเล 2 แห่ง และสภาองค์การนายจ้าง 1 แห่ง 

กลุ่มที่ 3 องค์กรที่ปกป้องสิทธิของแรงงานประมง 2 คน ระดับผู้น้าองค์กร ได้แก่ สมาพันธ์
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  

แบบสอบถามในการสัมภาษณ์13 เป็นค้าถามปลายเปิด โดยแยกค้าถามส่วนแรก เป็นภาพรวม
การด้าเนินการของกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาแรงงานตาม IUU Fishing และส่วนที่ 2 
จ้าแนกตามองค์ประกอบหลักของธรรมาภิบาลของตลาดแรงงานตามหลักการของ ILO ใน 3 หัวข้อ 
ได้แก่ (1) กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง (2) การบริหารแรงงาน และ (3) การแรงงานสัมพันธ์  

วิธีการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว การสอบถามทางโทรศัพท์ และ
การตอบแบบสอบถาม  

ผลการสัมภาษณ์มีดังนี้ 
  

                                                 
13 ดูผนวก  
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3.1.1  ภาพรวมการด าเนินการของกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาแรงงงานตาม 
IUU Fishing 

ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกกลุ่มเป้าหมายมีความเห็นตรงกันว่า กระทรวงแรงงานได้มีความ
พยายามในการด้าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา IUU Fishing โดยในส่วนของภาครัฐมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า
ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมาหลังจากสหภาพยุโรปให้สถานะใบเหลืองแก่ประเทศไทย กระทรวงแรงงาน
ได้ทุ่มเทการท้างานอย่างเต็มที่และร่วมมือกับทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหลายหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
จนสามารถปลดใบเหลืองได้เมื่อต้นปี พ.ศ. 2562 ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็น
เพ่ิมเติมว่ากฎหมายและข้อบังคับในการด้าเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ในบางประเด็น ยังไม่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและท้าให้ผู้ประกอบการประมงบางส่วนประสบความเดือดร้อน ใน
ส่วนของฝ่ายคนงานประมงเห็นว่าแม้ว่าจะมีพัฒนาการในแง่กฎระเบียบแต่ยังคงพบว่ามีการละเมิด
สิทธิของคนงานประมงอยู่  

3.1.2  องค์ประกอบหลักของหลักการของ ILO เรื่อง ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน  
3.1.2.1 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

ทุกกลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันมีกฎหมายแรงงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงแล้ว แต่มีความเห็นแตกต่างกันในประเด็นการคุ้มครอง 
ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2534 โดยฝ่ายผู้ประกอบกิจการเห็นว่ามาตรการการให้
นายจ้างท้าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพโดยสมัครใจให้แก่คนงานประมงเป็นสิ่งที่เหมาะสมแล้ว  

ทั้งนี้ ฝ่ายภาครัฐและฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่าการก้าหนดให้
นายจ้างท้าประกันโดยมาตรการสมัครใจ ท้าให้นายจ้างบางรายไม่ให้ความส้าคัญ และฝ่ายคนงานประมง 
มีความเห็นเพ่ิมเติมว่าท้าให้คนงานประมงไม่ได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง ทั้งนี้ระบบประกันสังคม 
เป็นสิ่งที่ดีต่อคนงานประมงมาก 

ประเด็นการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย มีความเห็น
ตรงกัน ว่ามีข้อจ้ากัดในบางประเด็นดังนี้ 

1) มีข้อก้าหนดที่ซ้้าซ้อน  
ฝ่ายภาครัฐมีความเห็นว่ากฎหมายบางฉบับมีข้อก้าหนดเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานที่ซ้้าซ้อนกันระหว่างหน่วยงานร่วม ชุดสหวิชาชีพ เช่น ทะเบียนลูกจ้างของกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานมีความซ้้าซ้อนกับระบบใบอนุญาตตรวจสอบจ้านวนคนงานประมงทะเลของเรือ
เข้า–ออก ของกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม 

2)  ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ 
ฝ่ายภาครัฐมีความเห็นว่ากฎหมายมีความซับซ้อนและมีจ้านวน

กฎกระทรวงมากมายหลายกรณี ท้าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจที่แท้จริงและไม่ถูกต้อง 
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ท้าให้การปฏิบัติงานไม่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน บังคับใช้กฎหมายได้ไม่มีประสิทธิภาพ ท้าให้ ขาด 
ความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชน/ผู้รับบริการ ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็นเพ่ิมเติมว่า 
มีปัญหาในทางปฏิบัติท้าให้เกิดข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งด้านแรงงานขึ้นได้ 

3)  ข้อจ้ากัดด้านภาษา  
ฝ่ายภาครัฐพบว่า ในการปฏิบัติหน้าที่มีปัญหาในการสื่อสารระหว่าง

พนักงานตรวจแรงงานและลูกจ้างในกิจการประมงทะเลซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนงานต่างด้าวที่ไม่
สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

4)  ปัญหาในทางปฏิบัติจากการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
เข้าบัญชีคนงานประมงโดยตรง  

ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงและฝ่ายคนงานประมงมีความเห็น
ตรงกันว่า มีปัญหาในทางปฏิบัติ โดยฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงเห็นว่า ไม่ตรงกับความต้องการลูกจ้าง 
เพราะคนงานต้องการเบิกเงินสดล่วงหน้า ไม่สะดวกมากดบัตรด้วยตนเอง เพราะคนงานต้องลงจาก
เรือมากดเอทีเอ็ม และบางกรณีมีคนงานประมงหลบหนีเรือ บางท่าเรือไม่มีตู้กดเอทีเอ็ม ขณะที่ฝ่าย
คนงานประมงเห็นว่า ในทางปฏิบัติ การจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรเอทีเอ็มของคนงานประมงเพียงแค่เพ่ือเอา
มาแสดงแก่พนักงานตรวจแรงงาน ความเป็นจริงคนงานประมงไม่ได้ถือบัตร นายจ้างจ่ายค่าจ้างผ่าน
บัตรเอทีเอ็มคนงานทุกเดือนเพ่ือให้มีหลักฐานเงินค่าจ้างหมุนเวียนเข้าบัญชีลูกจ้าง แล้วนายจ้างเป็ น 
ผู้กดถอนเงินดังกล่าว แต่ในความเป็นจริงจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงินสด ดังนั้นบัตรเอทีเอ็มคือการกระท้า  
บังหน้าของนายจ้างไม่ต่้ากว่าร้อยละ 50 อย่างไรก็ตามบางนายจ้างที่ดีได้ให้เงินแก่ภรรยาและ
ครอบครัวคนงานประมงมาถือไว้  

5)  ระบบการตรวจแรงงาน  
ฝ่ายภาครัฐมีความเห็นว่าพนักงานตรวจแรงงานมีความเข้าใจที่ 

ไม่ตรงกันในการบังคับใช้กฎหมายจากทุกศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก บางกรณีเกิดข้อครหาว่า 
“พนักงานตรวจแรงงานแต่ละพ้ืนที่ท้าไมมีการบังคับใช้กฎหมายไม่เหมือนกัน” ท้าให้เกิดความล้าบาก
ในการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งต้องมีการตรวจทานความเข้าใจให้ตรงกันเพ่ือที่พนักงานตรวจ
แรงงานจะด้าเนินการได้อย่างราบรื่น ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็นว่า ระบบที่มีอยู่อาจไม่
เพียงพอเนื่องจากคนงานอยู่บนเรือ ฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่า การตรวจแรงงานบนเรือประมง
ยังไม่มีเอกภาพพอ 

6)  กฎเกณฑ์เข้มงวดไม่สอดคล้องความเป็นจริงและบางกรณีไม่สะท้อน
สภาพการท้าประมงที่แท้จริง  

เป็นประเด็นที่ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงหยิบยกเพียงฝ่ายเดียว
โดยมีความเห็นว่า  
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ก.  กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมี
ข้อก้าหนดกฎเกณฑ์เข้มงวด มีระบบดูแลคนงานเพ่ิม ท้าให้เจ้าของเรือประสบปัญหา ประกอบกับการ
ขาดแคลนคนงานประมง ท้าให้บางรายต้องหยุดการเดินเรือ เช่น เรือมีใบอนุญาต 30 ตันกรอส  
1 หมื่นล้า เข้าออกศูนย์ PIPO ไม่ถึงร้อยละ 50  

ข.  ระบบโซนาร์ของกรมประมงที่ติดเรือประมง ท้าให้นายจ้างบางราย 
มีข้อกังวลว่าจะเข้าถึงความลับแหล่งจับปลาของเจ้าของเรือเพราะเป็นเทคนิคส่วนตัวของไต้ก๋งเรือ  

ค.  มีการลงเวลาพักของคนงานบนเรือ  
ง.  การตั้งโจทย์ทางกฎระเบียบไม่สอดคล้องข้อเท็จจริง ไม่เหมาะสม 

โดยน้าปัญหาจากนายจ้างที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องมาก้าหนดและใช้บังคับกับนายจ้างทุกคนที่ปฏิบัติถูกต้อง  
7)  อัตราค่าจ้างแรงงานประมง  

ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมง และฝ่ายคนงานประมง มีความเห็น
ตรงกันข้ามกัน โดยฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็นว่า เนื่องจากภาวะขาดแคลนแรงงาน
ประมง ผู้ประกอบกิจการประมงจึงจ่ายอัตราค่าจ้างแรงงานสูงและรับผิดชอบค่าอาหารที่พัก ขณะที่
ฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่า ภาวะการขาดแคลนแรงงานประมงมีสาเหตุจากการไม่ยกระดับการ
คุ้มครองแรงงานในงานประมงกดค่าจ้างแรงงานในอัตราต่้ากว่าค่าจ้างแรงงานที่ท้างานบนฝั่ง กล่าวคือ
คนงานประมงได้รับค่าจ้าง ราวเดือนละ 10,000–12,000 บาท ฝ่ายคนงานประมงจึงเห็นว่าควรเสนอ
ให้ค่าจ้างมากกว่าคนงานบนฝั่ง เช่น 15,000 บาท และมีประกันสังคมคุ้มครองให้แก่คนงานประมง  
ซึ่งนายจ้างคนงานประมงยังไม่สามารถเสนอให้ได้ ท้าให้คนงานประมงต่างด้าวขึ้นฝั่งมาท้างานก่อสร้าง 
ส่วนคนที่ยังท้างานอยู่ เนื่องจากยังไม่มีทางเลือกจึงจ้าทนท้างานประมงต่อไป นอกจากนี้งานประมง
ท้างานจริงๆ เดือนละเพียงไม่กี่วัน หากได้รับค่าจ้างรายวันจะเป็นรายได้ที่น้อยไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

8)  การจัดสวัสดิการบนเรือต่้ากว่ากฎหมายก้าหนด  
ฝ่ายคนงานประมงหยิบยกเพียงฝ่ายเดียว โดยระบุว่า บางกรณี

สวัสดิการบนเรือไม่เพียงพอและต่้ากว่ากฎหมายก้าหนด รวมทั้งยังมีบางกรณีที่ขาดอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยบนเรือ 

ส้าหรับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีประเด็นที่ท้ัง 3 กลุ่ม หยิบยกดังนี้ 
1)  พัฒนาศักยภาพและความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  

ฝ่ายภาครัฐเสนอให้กระทรวงแรงงงานด้าเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่
ด้วยระบบออนไลน์และบันทึกเป็น VDO ส้าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการกระจายความรู้ข้อมูล
ให้ทั่วถึง ที่ถูกต้องตรงกัน  

2)  ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชีคนงาน
ประมงโดยตรง  
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ทั้ง 3 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ต่างเล็งเห็นปัญหาในทางปฏิบัติ และมี
ข้อเสนอ โดยฝ่ายภาครัฐและฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีข้อเสนอว่า น่าจะอนุโลมเพ่ิมช่องทาง 
ให้จ่ายด้วยเงินสดได้ และมีข้อเสนอให้แก้ไขปัญหาการจ่ายค่าจ้างผ่านบัญชีเอทีเอ็มลูกจ้างโดยวิธีการ
หารือให้ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม  

3)  เพ่ิมการท้างานแบบบูรณาการ  
ฝ่ายภาครัฐเสนอให้ศูนย์แจ้งเข้า–ออกเรือประมงในพ้ืนที่ขอรับ 

การสนับสนุนจากหน่วยงานในพ้ืนที่ที่มีเรือใช้ในงานราชการให้ด้าเนินการสุ่มตรวจสภาพการจ้าง และ
การท้างานเรือประมงกลางทะเล ภายใต้ค้าแนะน้าจากพนักงานตรวจแรงงานในพื้นที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่าย 
ในการท้างานและเป็นการบูรณาการท้างานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ในทางราชการ และลดภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 

4) พิจารณาและให้ความส้าคัญกับปัญหาเรื่องธงเรือของประเทศที่
รับผิดชอบ  

ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีข้อเสนอว่า รัฐควรให้ความใส่ ใจกับ
การเปลี่ยนธงเรือกลางน่านน้้าหรือนอกน่านน้้า พบว่า เมื่อมีปัญหาระหว่างน่านน้้า ทุกฝ่ายปัด 
ความรับผิดชอบ ท้าให้การคุ้มครองแรงงานกระท้าได้ยาก 

5) การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายบางฉบับ  
ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีข้อเสนอว่า ควรปรับแก้ไขกฎหมายให้มี

ความยืดหยุ่นปฏิบัติได้จริง สนับสนุนการท้างานร่วมกันให้ถูกต้องทั้งนายจ้างและลูกจ้าง โดยเสนอให้
จัดเวทีการหารือของสมาคมประมง 22 จังหวัด และส่งเสริมให้เจ้าของเรือมาสังกัดสมาคมประมง 
เพ่ือให้คนงานมีที่พ่ึง ขณะที่ฝ่ายคนงานประมงมีข้อเสนอให้ออกกฎกระทรวงเรื่องอ่ืนๆ ด้วย รัฐต้องมี
ความพยายามมากขึ้นในการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองคนงานประมงให้เท่าเทียมคนงานประเภทอ่ืน 

6) ส่งเสริมการท้างานในรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคี  
ฝ่ายคนงานประมงมีข้อเสนอว่ารัฐบาลควรออกแบบการท้างานใน

รูปแบบคณะกรรมการต่างๆ จาก 3 ฝ่าย ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมง และฝ่ายคนงาน
ประมง เพ่ือเปิดโอกาสและส่งเสริมให้ผู้แทนที่แท้จริงของคนงานประมงได้มีส่วนร่วม  

3.1.2.2 การบริหารแรงงาน  
1)  การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบกิจการประมงและผู้แทนคนงานประมง

เข้ามีส่วนร่วม 
ทั้ง 3 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่า กระทรวงแรงงานเปิด

โอกาส ให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเข้ารับการอบรม ฝ่ายผู้ประกอบ
กิจการประมงเพ่ิมเติมว่ากระทรวงแรงงานและทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องเปิดรับฟังดี ฝ่ายคนงานประมง
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มีความเห็นว่าที่ผ่านมาได้มีการประสานงานและได้รับการอ้านวยความสะดวกด้วยดีกับกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานและกรมการจัดหางาน แต่เห็นว่าฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมง ได้รับโอกาส
มากกว่า นอกจากนี้ฝ่ายภาครัฐยกตัวอย่างประเด็นในการเข้ามามีส่วนร่วมดังนี้ สิทธิและการใช้
แรงงานประมง การแก้ไขและน้าเสนอร่างกฎหมาย ระเบียบต่างๆ การอบรมกฎหมายแรงงาน แนว
ทางการด้าเนินงานของพนักงานตรวจแรงงานและกรณีการคัดกรองเหยื่อแรงงานที่อาจจะเข้าข่าย
การค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้ 

2) กลไกหรือรูปแบบในการให้ผู้ประกอบกิจการประมงและผู้แทน
คนงานประมงเข้ามามีส่วนร่วมท้างานร่วมกับภาครัฐ  

ทั้ง 3 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นว่า ได้มีการจัดเวทีการหารือของ
ทั้ง 3 ฝ่าย โดยฝ่ายภาครัฐระบุว่า มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้  

ก. การตั้งตู้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้แรงงานประมง
ทะเลให้ที่ศูนย์ แจ้งเรือเข้า–ออก เพ่ือสะดวกแก่คนงานประมง  

ข.  การเชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ให้ทั้งฝ่าย 
ผู้ประกอบกิจการประมง ฝ่ายคนงานประมง หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน เข้า
ร่วมเวทีการประชุม ในระดับต่างๆ ยกตัวอย่าง การประชุมประจ้าเดือนของสมาคมประมงในแต่ละ
พ้ืนที่ได้เชิญพนักงาน ตรวจแรงงานเข้าร่วมรับฟัง หรือการประชุมในส่วนของหน่วยงานราชการภายใน
จังหวัด  

ค.  กรณีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน เช่น การคัดกรองเหยื่อแรงงาน
ที่อาจจะเข้าข่ายการค้ามนุษย์ แรงงานบังคับ และแรงงานขัดหนี้ ได้ยกตัวอย่าง ส้านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง (กสร.) เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ (หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรเอกชนด้านแรงงาน ฯลฯ) เข้าร่วม
รับฟัง สังเกตการณ์ และสอบข้อเท็จจริงร่วมกัน น้าไปสู่การบังคับใช้กฎหมาย และการด้าเนินงานที่
ถูกต้องเที่ยงตรง  

ง.  ร่วมเป็นคณะท้างาน  
จ.  สร้างกลุ่ม Line ของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือเป็นสื่อกลางในการสอบถาม 

ด้านกฎหมายแรงงานและเพ่ือเป็นแนวทางในการแนะน้าต่างๆ  
ฉ.  จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายแรงงานประมง เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานประมง  
ช.  การประชาสัมพันธ์ผ่านเอกสารทางราชการต่างๆ  
ซ.  ผ่านเว็บไซต์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  



28 

 

ส่วนฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็นว่า รัฐบาลให้
ความส้าคัญมากแล้วเพราะมีไตรภาคี ในกระทรวงแรงงาน 14 คณะ และสภาองค์การนายจ้างแห่ง
ประเทศไทยท้างานกับ ILO จึงได้เข้ามา มีส่วนร่วมอยู่แล้ว นอกจากนี้มีการเชิญประชุมและอนุญาตให้
เข้าพบผู้บริหารได้กรณีขอเข้าพบ ขณะที่ฝ่ายคนงานประมงระบุว่า สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์จัดประชุมหารือเชิญทุกกรม ของกระทรวงแรงงานเข้าร่วมทุกครั้ง เพ่ือช่วยลดช่องว่าง 

3) ข้อจ้ากัดและอุปสรรคของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและ
ผู้แทนแรงงานประมงเข้ามามีส่วนร่วมท้างานกับภาครัฐ 

ทั้ง 3 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นแตกต่างกัน โดยฝ่ายภาครัฐเห็น
ว่า ผู้ประกอบกิจการประมงมีส่วนร่วมกับภาครัฐได้ง่ายกว่า คนงานประมงไม่ค่อยให้ความส้าคัญและ
ต้องท้างานบนเรือเวลานานๆ ยากต่อการติดต่อประสานงาน ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็น
ว่าคนงานประมงไม่มีผู้น้าชัดเจน ส่วนมากเป็นคนต่างด้าว ส่วนฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่า 
เนื่องจากคนงานต่างด้าว มีความหวาดกลัวและไม่ค่อยไว้ใจเจ้าหน้าที่รัฐ  

ส้าหรับข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารแรงงาน ผู้ให้สัมภาษณ์ฝ่าย
ภาครัฐ ไม่มีข้อเสนอ ส่วนฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีข้อเสนอว่า กระทรวงแรงงานต้องท้ากลไก
การมีส่วนร่วมให้ชัดเจน สม่้าเสมอ ต่อเนื่อง ทั้งในไทยและอาเซียนและจัดให้มี Social Dialogue 
(การเจรจาทางสังคม) โดยค้านึงถึงลักษณะธุรกิจของประมงที่เป็นเอกลั กษณ์ ขณะที่ฝ่ายคนงาน
ประมงเสนอว่า ต้องปรับทัศนคติดีข้ึนต่อกัน 

3.1.2.3 การแรงงานสัมพันธ์ 
แม้ว่าทั้ง 3 กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์มีความเห็นตรงกันว่า ไม่มีการรวมตัวใน

รูปแบบสหภาพแรงงาน เนื่องจากคนงานประมงส่วนใหญ่เป็นคนงานต่างด้าว ซึ่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ยังไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานได้ อย่างไรก็ตาม 
ฝ่ายภาครัฐและฝ่ายคนงานประมงระบุว่ามีรูปแบบการรวมตัวของคนงานประมงในรูปแบบอ่ืนๆ ดังนี้ 

1) การจับกลุ่มตามธรรมชาติแบบไม่เป็นทางการในกลุ่มแรงงานต่างด้าว
ที่พักอาศัยในชุมชนเดียวกันหรือใกล้เคียง  

ฝ่ายภาครัฐระบุโดยยกตัวอย่าง กลุ่มแรงงานชาวเมียนมา และชาว
กัมพูชา อาศัยผังเครือญาติ และเป็นผู้ที่มีภูมิล้าเนามาจากจังหวัดเดียวกัน มีการแนะน้าสถานที่ท้างาน
ระหว่างเชื้อชาติเดียวกัน ก่อให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ มีการท้าความรู้จักกันและให้การช่วยเหลือกัน
และกันเป็นครั้งคราว เป็นต้น 

2) การสร้างเครือข่ายทางสังคม (Social Network) กลุ่ม Line Application 
ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน  
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ฝ่ายภาครัฐระบุว่า มีในกลุ่มแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา และชาว
กัมพูชา ผ่านผังเครือญาติ และภูมิล้าเนาประเทศบ้านเกิด เป็นต้น 

3) มีการรวมตัวโดยการสนับสนุนจากองค์กรเอกชน  
ฝ่ายภาครัฐพบว่า มีกลุ่มดังกล่าวแต่อ้านาจต่อรองน้อยมากเนื่องจาก

ไม่ใช่การรวมกลุ่มของแรงงานต่างด้าวเอง ฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่า คนงานประมงต่อเนื่อง 
มีการรวมตัวในเชิงวัฒนธรรม กิจกรรมศาสนา สังคมทั่วไป ศูนย์การเรียนรู้ คนงานประมงบนเรือ 
เมื่อมีวันหยุดก็มารวมกลุ่มกับแรงงานบนบก ยกตัวอย่าง การรวมตัวในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ 
มีจุดศูนย์รวมคือพระสงฆ์ที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คนงานต่างด้าว
บริจาคเงินเป็นค่าใช้จ่ายกันเอง โดยองค์กรเอกชนสนับสนุนอุปกรณ์ 

4) รูปแบบกรรมการสวัสดิการของบริษัท (พบน้อย)  
ฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่า โดยส่วนใหญ่คนงานประมงกับ

เจ้าของเรือไม่ค่อยมีแรงงานสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน แต่อาจมีบ้าง ในอุตสาหกรรมใหญ่ๆ เช่น 
บริษัทอาหารทะเล Thai Union Food มีคนงานต่างด้าวเป็นกรรมการสวัสดิการของบริษัท แต่ไม่พบ
ในการจ้างงานของเจ้าของเรือเล็กๆ  

5) การรวมกลุ่มกลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ  
ฝ่ายคนงานประมงระบุว่า กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ 

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 โดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เป็นผู้ส่งเสริมให้มีการ
รวมกลุ่มในชื่อ “กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงไทยและข้ามชาติ” แต่ไม่ประสบความส้าเร็จเพราะคนงาน
กระจายกันอยู่ พลังในการรวมตัวอ่อนแอ กระจัดกระจาย คนงานประมงเป็นอาชีพที่ท้างานไม่นานนัก 
ส่วนใหญ่เปลี่ยนอาชีพไปท้างานอ่ืนแล้ว แต่กลุ่มนี้ยังคงอยู่ มีที่ท้าการกลุ่มอยู่ที่ส้านักงานมูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน  

6) กลุ่ม Southern Seafood Worker Group (SSWG)  
ฝ่ายคนงานประมงระบุว่า สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จัดตั้ง 

กลุ่ม Southern Seafood Worker Group เมื่อปี พ.ศ. 2560 ภายใต้โครงการ Ship to Shore Rights  
ที่จังหวัดสงขลา กับจังหวัดชลบุรี โดยให้คนงานประมงรวมตัวกันเพ่ือการคุ้มครองป้องกันจากการถูก
ละเมิดสิทธิ สมาชิกมี 2 ส่วน คือ แรงงานประมงทะเลกับแรงงานประมงต่อเนื่องบนฝั่ง จากบริษัท 
Thai Union Food โดยโครงการที่จังหวัดสงขลาด้าเนินการได้ส้าเร็จโดยสมาชิกกลุ่มมีผู้แทนมาเข้า
ร่วมราว 50 คน แต่โครงการที่อ้าเภอแสมสาร จังหวัดชลบุรี ไม่ส้าเร็จเข้าถึงยาก เพราะมีกลุ่มอิทธิพล  

ประเด็นทัศนคติต่อสิทธิในการรวมตัวกันของคนงานประมง ผู้ให้สัมภาษณ์
ทุกคนของ 2 กลุ่มเป้าหมายคือฝ่ายภาครัฐและฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นว่า มีความส้าคัญและ
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จ้าเป็น ขณะที่ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมง 2 ใน 3 เห็นว่าไม่จ้าเป็น และ 1 คน เห็นว่าส้าคัญ  
โดยฝ่ายภาครัฐระบุข้อดีจากการรวมตัวคือ  

1) คนงานประมงสามารถสื่อสารข้อมูลความรู้ต่างๆ ร่วมกันได้ รวมไป
ถึงการรับรู้ และเข้าใจข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานของตน  

2) คนงานประมงสามารถให้การช่วยเหลือกันได้ในยามเกิดเหตุการณ์
ด้านแรงงาน ตามสถานการณ์ต่างๆ  

3) เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐสามารถท้างานได้ง่ายขึ้น ตามประเด็น
นโยบาย หรือข้อสั่งการต่างๆ โดยอาศัยกลไกของกลุ่มคนงานประมงดังกล่าวในการขับเคลื่อน  

4)  เพ่ิมอ้านาจการเจรจาต่อรอง โดยเฉพาะการเข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ  
5) สามารถสะท้อนปัญหา และความต้องการที่แท้จริงได้ ขณะที่ฝ่าย 

ผู้ประกอบกิจการประมง 1 คนที่เห็นด้วยเชื่อว่าหากท้าได้มีประโยชน์จะได้รับฟังเสียงของคนงานประมง 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทุกกลุ่มเป้าหมายเห็นพ้องกันว่า ข้อจ้ากัดและอุปสรรคที่

ส้าคัญของการรวมตัวของคนงานประมง คือ สภาพการท้างานที่ไม่เอ้ืออ้านวย เนื่องจากคนงานประมง
ท้างานอยู่ในทะเลเป็นระยะเวลานาน และการกลับเข้าฝั่ งของคนงานประมงส่วนใหญ่จะไม่อยู่ 
พร้อมเพรียงกัน และมีระยะเวลาในการอยู่บนฝั่งสั้น สภาพการท้างานของลูกจ้างในเรือแต่ละล้า  
มีห้วงระยะเวลาในการท้างานที่แตกต่างกันตามลักษณะของกิจการของผู้ประกอบการไม่สามารถ
ก้าหนดเวลาที่แน่ชัด วัน/เวลา และสถานที่ไม่เอ้ืออ้านวยต่อการจัดตั้งรวมกลุ่มกัน ซึ่งบางครั้งอาจจะ
กระทบต่อผลประกอบกิจการ เป็นต้น นอกจากนี้ได้กล่าวถึงข้อจ้ากัดอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายภาครัฐเห็นว่า  

1)  ทัศนคติของผู้เกี่ยวข้องเป็นหลัก นายจ้างย่อมไม่ต้องการให้มีการ
รวมตัว ส่วนรัฐบาลมองเรื่องคนงานต่างด้าวด้วยมิติความมั่นคง จึงใช้มิติการบริหารจัดการ แทนการ
มองด้วยมิติสังคมและเศรษฐกิจ  

2)  ผลประโยชน์ของนายจ้าง และลูกจ้างในกิจการประมงไม่สอดคล้องกัน  
3)  ต้องอาศัยผู้น้าที่เข้มแข็งและพร้อมเสียสละซึ่งบางจังหวัดคนงาน

ประมงไม่พร้อมเป็นผู้น้า  
ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมงมีความเห็นว่า เนื่องจากไม่มีสภาองค์การ

ลูกจ้างเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจังท้าให้การรวมกลุ่มท้าได้ยาก อ่อนแอ  
ส่วนฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นดังนี้  
1)  การส่งเสริมการรวมตัวจัดตั้งกลุ่มแรงงานประมงจากกระทรวง

แรงงานไมต่่อเนื่องขึ้นกับผู้บริหารแต่ละสมัย  
2)  กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไม่รองรับการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นเอง

ของคนงานต่างด้าว และการที่คนงานต่างด้าวเข้าร่วมข้ึนกับสหภาพแรงงานที่มีอยู่มีแล้วขึ้นกับทัศนคติ
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ของสหภาพด้วย โดยสหภาพแรงงานส่วนมากจะมองคนงานต่างด้าวในแง่ลบ จึงไม่ค่อยอยากเปิดรับ 
เข้าร่วมสหภาพ  

3)  คนงานประมงคนไทยเป็นคนในพ้ืนที่ ไม่มีมิติเรื่องการปกป้องสิทธิ 
ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายมีข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อกระทรวง

แรงงานดังนี ้
1) กระทรวงแรงงานควรเพ่ิมบทบาทในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์และ

การรวมตัว 
ฝ่ายภาครัฐมีข้อเสนอว่า จะส่งเสริมได้โดยจัดตั้งผ่านสมาคมประมง

ในแต่ละพ้ืนที่ โดยการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ด้วยการอาศัยนายจ้าง/ผู้ประกอบกิจการเป็นโครงสร้าง
ในการท้างานร่วมกัน ซึ่งการรวมกลุ่มกันผ่านหน่วยงานภาครัฐ/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับของ
คนงานประมงที่ถูกต้องชัดเจน ส่งผลให้ผู้ประกอบการประมงให้ความส้าคัญและปฏิบัติตามกฎหมาย 
ที่ได้ก้าหนดขึ้น และฝ่ายคนงานประมงได้เสนอแนะว่า รัฐต้องเข้ามาส่งเสริมอย่ างสร้างสรรค์เป็น
แรงงานสัมพันธ์เชิงบวก การแก้ปัญหาต้องมีความร่วมมือทุกฝ่าย ตราบใดถ้าคนงานไม่ได้รวมตัวกัน 
จะแก้ไขปัญหาไม่ได้ 

2)  การจ้าลองบทบาท  
ฝ่ายภาครัฐเสนอว่าควรอนุญาตให้มีการรวมตัวกันแบบลองผิดลองถูก

และเรียนรู้ โดยไม่ยึดโยงกับการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคม
และการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการก่อตั้งองค์กรและ
การต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 และฝ่ายคนงานประมงเสนอให้รัฐสอนให้มีการรวมกลุ่มจ้าลองการท้า
บทบาทแบบสหภาพแรงงาน 

3)  ให้พิจารณาปัจจัยต่อความส้าเร็จประกอบการส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ของคนงานประมง และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการรวมตัว  

ฝ่ายภาครัฐเสนอว่ามีปัจจัยดังต่อไปนี้ (1) คนงานมีสถานที่ท้างาน 
หรือที่พักใกล้เคียงกัน เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการระดมความคิด (2) คนงานมีแนวความคิด 
และความเชื่อทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือที่จะลดข้อ
ขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ (3) คนงานมีเชื้อชาติ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม ที่คล้ายคลึงกัน 
เพ่ือที่จะได้ไม่รู้สึกถึงความแตกต่าง คือ มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

4)  เสนอให้รัฐบาลให้สัตยาบันอนุสัญญาที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพในการ
สมาคม 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการ
รวมตัว ค.ศ.1948 อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการก่อตั้งองค์กรและการต่อรองร่วม ค.ศ. 1949  
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ฝ่ายคนงานประมงเป็นผู้เสนอเนื่องจากคาดหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี
ในการส่งเสริมสิทธิในการรวมตัวและแรงงงานสัมพันธ์  

5) เสนอให้กระทรวงแรงงานส่งเสริมการรวมตัวรูปแบบอื่นก่อน  
ฝ่ายคนงานประมงเป็นผู้เสนอ โดยมุ่งหวังเพ่ือการเข้าถึงสิทธิในการ

รวมตัว โดยเอากลไกที่มีอยู่แล้ว เช่น กระทรวงแรงงานจัด 5 เสือ ลงไปส่งเสริมในระดับจังหวัดทุก
พ้ืนที่  

  
3.2  วิเคราะห์การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ที่กระทรวงแรงงานด าเนินการตามที่สหภาพยุโรปก าหนด  

ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงทั้ง 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายผู้ประกอบกิจการประมง และฝ่ายคนงานประมง และจากการศึกษาวิจัย
เอกสาร ได้แก่ แนวคิดทฤษฎี นโยบายของกระทรวงแรงงาน การทบทวนวรรณกรรม รายงานผลการ
ด้าเนินงานและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้ข้อค้นพบว่ากระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานแล้วดังนี้ 

3.2.1 การจัดท ากฎหมายเฉพาะด้านการคุ้มครองแรงงานประมงและแรงงานบังคับ 
กระทรวงแรงงานมีการด้าเนินการผลักดันการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

ในงานประมง พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 และพระราชก้าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2562 โดยมาตรา 7 ของพระราชก้าหนดนี้ได้เพ่ิมเติมข้อความมาตรา 14/1 ว่า  

“มาตรา 14/1 เ พ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหาย ให้ค้าว่า “ค้ามนุษย์” ในหมวด 3 
และหมวด 4 หมายความรวมถึง “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” ด้วย 

ให้น้ากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์มาใช้บังคับกับการพิจารณาคดีบังคับใช้
แรงงานหรือบริการโดยอนุโลม” 

หมายเหตุระบุเหตุผลในการตราพระราชก้าหนดฉบับนี้ว่า เนื่องจากปัจจุบันไม่มี
กฎหมายที่บัญญัติความผิดและมาตรการในการคุ้มครองผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ 
ท้าให้ไม่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแสวง
ประโยชน์โดยมิชอบตามความผิดฐานค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก้าหนดลักษณะ 
การกระท้าที่เป็นความผิดฐานบังคับใช้แรงงานหรือบริการและก้าหนดอัตราโทษให้เหมาะสม  
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3.2.2 ให้สัตยาบัน 2 ใน 3 ของอนุสัญญา/พิธีสารของ ILO (พิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริม
อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการ
รวมตัว และการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. 1949 และอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท างาน 
ในงานประมง ค.ศ. 2007) 

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการจดทะเบียนกับผู้อ้านวยการใหญ่ ILO 
เพ่ือการให้สัตยาบันพิธีสาร ค.ศ. 2014 ส่วนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ค.ศ. 
1930 แล้วเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 และให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท้างานในงาน
ประมง ค.ศ. 2007 แล้วเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562  

3.2.3 แก้ไขพระราชก าหนดบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว 
พระราชก้าหนดการบริหารจัดการการท้างานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2561 ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงาน มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 เพ่ือเพ่ิมการคุ้มครอง
คนงานต่างด้าวในกระบวนการจ้างงานทั้งระบบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบและเพ่ิมความเข้มแข็งในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อาทิ การก้าหนดกระบวนการควบคุมและตรวจสอบการน้าคนต่างด้าวเข้ามา
ท้างาน ควบคุมการเรียกเก็บเงินค่าบริการจัดหางานโดยต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ 
ก้าหนดเงื่อนไขในการเปลี่ยนนายจ้างหากนายจ้างท้าผิด การก้าหนดให้นายจ้างต้องวางเงินเป็น
หลักประกันเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งคนงานต่างด้าวกลับประเทศ  

3.2.4 การบริหารจัดการการโยกย้ายถิ่นฐานของคนงานต่างด้าวไม่ดีพอ จึงขอให้มีการ
ด าเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้จริงจัง  

นโยบายการควบคุมการท้างานของคนงานต่างด้าวโดยให้มีการจดทะเบียนคนงาน
ต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายระยะแรกเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และในปี พ.ศ. 2558  
เป็นต้นมา รัฐบาลไทยได้มีการปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียนคนงานต่างด้าวเป็นระยะ เพ่ือให้การ
จดทะเบียนคนงานต่างด้าวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาการเอารัดเอาเปรียบ
และค้ามนุษย์ ได้มีการน้ามาตรการปรับเปลี่ยนสถานะคนงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เป็นคนงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเพ่ือให้คนงานต่างด้าวได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ ทั้งด้านแรงงานและ 
สิทธิมนุษยชน โดยอาศัยมาตรการจดทะเบียน การพิสูจน์สัญชาติ การน้าเข้าแรงงานต่างด้าว 
โดยระบบความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือจัดระบบให้เกิดความเป็นธรรมและ
ป้องกันการถูกหลอกลวง มีการตรวจจับการจัดหางานที่ไม่ถูกต้องและมีพฤติกรรมหลอกลวงมีการอบรม 
ให้ความรู้แก่คนงานต่างด้าวเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงานและกลไกการร้องเรียน ในส่วนของ
คนงานประมง โดยตัวเลขล่าสุด ณ เดือนพฤษภาคม 2563 คนงานประมงต่างด้าว จ้านวน 92,233 คน  
ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ให้ความส้าคัญในการด้าเนินการจดทะเบียนคนงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่อง 
โดยบรรจุอยู่ในนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงแรงงาน ปี พ.ศ. 2563  
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3.2.5 จัดหาล่ามในกลไกการร้องทุกข์  
กระทรวงแรงงานจัดหาล่ามเมียนมาและกัมพูชามาประจ้าศูนย์ PIPO ทุกแห่ง เพ่ือช่วย

รับเรื่องร้องเรียน และมีโทรศัพท์สายด่วนเพ่ือให้คนงานต่างด้าวได้สอบถามข้อมูล และแจ้งปัญหา 
ข้อร้องเรียนที่ให้บริการทั้งภาษาไทย เมียนมา กัมพูชา และภาษาอังกฤษ และยังมีล่ามภาษาเมียนมา
และกัมพูชาร่วมในการตรวจแรงงานบนเรือประมงด้วย  

3.2.6 ความเป็นหุ้นส่วนและการขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
กระทรวงแรงงานได้ร ่วมมือกับทุกภาคส่วนที ่เ กี ่ยวข้องทั ้งจากภาครัฐ  

กลุ่มผู้ประกอบการประมง และกลุ่มคนงานประมง ภาคประชาสังคม (องค์กรเอกชน นักวิชาการ) และ
องค์การระหว่างประเทศ เช่น ILO และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน สหภาพยุโรป 
และกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา โดยมีรูปแบบการท้างานทั้งในรูปคณะกรรมการ การประชุมและ
สัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และอบรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ  

3.2.7 ปรับปรุงการตรวจแรงงานในงานประมงให้เข้มแข็ง  
รัฐบาลจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า–ออก (PIPO) ทั่วประเทศโดยบูรณาการ

การท้างานจากทุกภาคส่วน เพ่ือตรวจแรงงานบนเรือประมงทุกล้า และเพ่ือยกระดับการท้างาน 
ให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจแรงงานสากลของ ILO กระทรวงแรงงานได้เพ่ิมจ้านวนตรวจแรงงาน 
ถึงร้อยละ 165 (ILO ก้าหนดสัดส่วนของพนักงานตรวจแรงงานอย่างน้อย 1 คนต่อคนงาน 15,000 คน) 
เพ่ือให้เพียงพอและตรวจแรงงานได้ทั่วถึง กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งหน่วยตรวจแรงงานขึ้น 113 หน่วย 
ประกอบด้วย กระทรวงแรงงาน ทหาร ต้ารวจ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจ
แรงงานและจัดท้าคู่มือตรวจแรงงานร่วมกับ ILO ด้วย  

3.2.8 ด าเนินการกลไกการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบขั้นตอนในงานประมง  
กระทรวงแรงงานก้าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างแก่คนงานประมงเข้าบัญชีเงินฝาก

ในธนาคารระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเอทีเอ็มของคนงานประมง โดยให้พร้อมหลักฐานการโอนแสดงต่อ
พนักงานตรวจแรงงาน  

3.2.9 ติดตามอย่างใกล้ชิดในการด าเนินคดี การคุ้มครองผู้เสียหาย และการเข้าถึงการ
เยียวยาของผู้ถูกบังคับใช้แรงงาน  

กระทรวงแรงงานด้าเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ โดยสถิติช่วงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562–31 พฤษภาคม 2561 เกี่ยวกับการด้าเนินคดี 
การคุ้มครองผู้เสียหาย และการเข้าถึงการเยียวยาของคนงานประมงที่ถูกบังคับใช้แรงงาน มีจ้านวน 3 คดี  

3.2.10 ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในห่วงโซ่อุปทาน  
กระทรวงแรงงานได้ประกาศก้าหนดมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001–2563  

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 ให้ผู้ประกอบกิจการน้ามาปฏิบัติโดยสมัครใจเพ่ือแสดงออกถึงความรับผิดชอบ
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ทางสังคมด้านแรงงานของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในเวทีการค้าโลกและมีความทัดเทียม
นานาอารยประเทศ โดยครอบคลุมการจัดการแรงงานที่มีคุณภาพและสิทธิแรงงานและการคุ้มครอง
แรงงานตามท่ีก้าหนดในกฎหมายในประเทศและข้อก้าหนดเพ่ิมเติมอ่ืนที่รวมอยู่ในเงื่อนไขทางการค้า 

3.2.11 ไทยและสหภาพยุโรปจะร่วมมือกับ ILO  
กระทรวงแรงงานร่วมกับสหภาพยุโรปในการขับเคลื่อนการด้าเนินโครงการสิทธิ

จากเรือสู่ฝั่ง หรือ Ship to Shore Rights โดย ILO เป็นผู้ด้าเนินโครงการ ด้วยเงินทุนสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรป ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2563 โดยโครงการดังกล่าวมีการท้างานร่วมกัน
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งในการด้าเนินกิจกรรมและการก้ากับติดตามในรูปของคณะกรรมการ
ก้ากับติดตามโครงการต่อต้านรูปแบบการท้างานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล
ที่มีปลัดกระทรวงแรงงานและเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจ้าประเทศไทย เป็นประธานร่วม 

 
3.3  วิเคราะห์ผลการศึกษาตามหลักการของ ILO เรื่อง ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน 

ผู้ศึกษาขอวิเคราะห์เฉพาะประเด็นที่ยังไม่สอดคล้องกับหลักการสากลของ ILO ที่สหภาพยุโรป
ใช้เป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาการปฏิบัติด้านการคุ้มครองแรงงานในการท้าประมง โดยเปรียบเทียบ
กับหลักการธรรมาภิบาลของตลาดแรงงานของ ILO ที่จ้าแนกเป็น 3 องค์ประกอบหลัก คือ กฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง การบริหารแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ โดยได้ผลการศึกษาดังนี้  

3.3.1  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
3.3.1.1 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  

มาตรา 88 ของพระราชบัญญัติแรงงานสมพันธ์ พ.ศ. 2518 ก้าหนด
เงื่อนไขในการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องมีสัญชาติไทย ท้าให้คนงานประมงต่ างด้าว 
ไม่สามารถก่อตั้งสหภาพแรงงานของตนเองได้ แม้ว่าในทางปฏิบัติได้มีความพยายามมีการรวมตัวของ
คนงานประมงต่างด้าวในรูปแบบต่างๆ ทั้งเพ่ือการศึกษา และการท้ากิจกรรมสังคม แต่การที่ไม่
สามารถรวมตัวตั้งสหภาพแรงงานของตนเองได้ ท้าให้คนงานประมงต่างด้าวขาดอ้านาจการต่อรอง
เพ่ือปกป้องสิทธิของตนเอง  

3.3.1.2 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2534  
พระราชกฤษฎีกาก้าหนดกิจการหรือลูกจ้าง อ่ืนที่ไม่อยู่ในบังคับตาม

กฎหมายว่าด้วยประกันสังคม พ.ศ. 2560 ข้อ 6 ก้าหนดครอบคลุมลูกจ้างในกิจการประมง แต่ได้
ก้าหนดมาตรการคุ้มครองสุขภาพคนงานประมงโดยความสมัครใจของนายจ้าง ซึ่งพบว่ามีนายจ้าง
บางส่วนละเลย ท้าให้คนงานประมงไม่ได้รับการคุ้มครองเท่าเทียมกับลูกจ้างประเภทอ่ืน  
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3.3.1.3 การให้สัตยาบันอนุสัญญาที่ว่าด้วยสิทธิขั้นพื้นฐานในการท้างานของ ILO  
การให้สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO เป็นเครื่องชี้ถึงพันธะสัญญาระหว่าง

ประเทศของรัฐบาล และเป็นก้าวแรกของการด้าเนินการภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
แรงงานระหว่างประเทศ แม้ว่าในชั้นนี้สหภาพยุโรปยังไม่ก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์หรือ
สิทธิในการรวมตัวก่อตั้งสหภาพแรงงานของคนงานประมง แต่ได้เคยก้าหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้
สัตยาบันอนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการก่อตั้งองค์กรและการต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาครัฐและฝ่ายคนงานประมงต่างเห็นความส้าคัญของการรวมตัว ขณะที่
ฝ่ายนายจ้างและผู้ประกอบกิจการประมงมีส่วนน้อยที่เห็นความส้าคัญของการรวมตัว ยิ่งไปกว่านั้น
ผู้แทนฝ่ายคนงานประมงมีความเห็นพ้องกันเสนอว่าประเทศไทยควรพิจารณาการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาของ ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว  
ค.ศ. 1948 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการก่อตั้งองค์กรและการต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 
ซ่ึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการท้างานของคนงานทุกคน  

3.3.2  การบริหารแรงงาน 
3.3.2.1 ความเป็นหุ้นส่วนและการขยายความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แม้ว่าทั้งผู้ประกอบการประมงและฝ่ายคนงานประมงได้มีการท้างานและ
ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในรูปแบบต่างๆ เช่น การประชุมเพ่ื อออกกฎหมาย การร่วมเป็น
คณะกรรมการไตรภาคีของกระทรวงแรงงาน แต่พบว่ามีข้อจ้ากัด เช่น คนงานต่างด้าวไม่มีผู้น้าที่
แท้จริงของตนเอง ลักษณะการท้างานบนเรือติดต่อกันท้าให้ไม่เอ้ือต่อการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตนเอง 
กลัวเจ้าหน้าที่รัฐ กลไกรัฐยังไม่มีความสม่้าเสมอ ทั้งนี้การจัดการเจรจาทางสังคม (Social Dialogue) 
ต้องค้านึงถึงลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างของงานประมงด้วย 

3.3.2.2 การตรวจแรงงานในงานประมง 
แม้ว่ากระทรวงแรงงานจะด้าเนินการพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมจ้านวน

พนักงานตรวจแรงงาน พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแรงงานมีความซ้้าซ้อน และพนักงาน
ตรวจแรงงานอาจยังไม่เข้าใจกฎหมายดีพอท้าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ และยังพบว่า
มีการปฏิบัติไม่สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานอยู่ในบางกรณี และระบบการตรวจแรงงานที่มีอยู่อาจไม่
เพียงพอ  

3.3.2.3 การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบขั้นตอนในงานประมง  
แม้ว่ากระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการแล้ว พบว่าทุกกลุ่มเป้าหมายมี

ความเห็นตรงกันว่ามีปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น คนงานประมงบางรายมีความยากล้าบากในการกดเงิน
จากบัตรเอทีเอ็ม และสะดวกท่ีจะรับเป็นเงินสด จึงท้าให้วิธีการดังกล่าวเป็นเพียงการด้าเนินการตามที่
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ราชการก้าหนด แต่ในทางปฏิบัติคนงานประมงส่วนใหญ่ยังรับค่าจ้างเป็นเงินสด และนายจ้างเป็นคน
ถือบัตรและกดเงินจากบัตรเอทีเอ็มแทน จึงยังไม่บรรลุเป้าหมายที่แท้จริง 

3.3.3  แรงงานสัมพันธ์ 
แม้ว่าจะมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการของคนงานประมง แต่

ไม่ปรากฏว่ามีแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและคนงานประมง และไม่มีการรวมตัวในรูปแบบ
สหภาพแรงงานเพ่ือปกป้องสิทธิของคนงานประมงแต่อย่างใด 

 
 
 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการด้าเนินการของกระทรวงแรงงานเพ่ือแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงาน
ประมงของไทยในกรอบการเจรจาทวิภาคีไทย–สหภาพยุโรปช่วงปี พ.ศ. 2558–พฤษภาคม 2563 
หลังจากสหภาพยุโรปให้สถานะใบเหลือง IUU Fishing แก่ไทย ผู้ศึกษาใช้กรอบแนวคิดหลักการของ 
ILO เรื่อง ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน (Labour Market Governance: LMG) ที่ยอมรับอย่างเป็น
สากล และเป็นบรรทัดฐานที่สหภาพยุโรปน้ามาใช้ในการพิจารณาการด้าเนินการคุ้มครองแรงงาน 
IUU Fishing ปรากฏว่า นับจากปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา รัฐบาลไทยก้าหนดนโยบายที่ให้ความส้าคัญ
ล้าดับสูงกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะในกิจการประมง และพยายามทุกวิถีทางที่จะให้
ประเทศไทยหลุดพ้นจากสถานะใบเหลือง และสหภาพยุโรปได้ปลดสถานะใบเหลืองประเทศไทยเมื่อ
เดือนมกราคม 2562  

ในส่วนภารกิจของกระทรวงแรงงานได้ด้าเนินการตามมาตรฐานแรงงานที่สหภาพยุโรป
ก้าหนดแล้วในหลายประเด็น แต่ผลการศึกษาพบว่ามีการด้าเนินการในบางประเด็นที่ยังไม่สอดคล้อง
กับหลักการสากลของ ILO เรื่อง ธรรมาภิบาลของตลาดแรงงาน อันท้าให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้าง
ธรรมาภิบาลในตลาดแรงงานประมงที่เป็นที่ยอมรับในเวทีสากลได้ และจะเป็นจุดอ่อนที่สหภาพยุโรป
อาจหยิบยกขึ้นมาเจรจาและตั้งเงื่อนไขในกรอบการเจรจาทวิภาคีด้านแรงงานกับไทยในอนาคต 
โดยขอแสดงผลดังนี้ 

 
หลักการธรรมาภิบาล 

ของตลาดแรงงานของ ILO 
ประเด็นที่ยังไม่สอดคล้อง 

1. กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  
พ.ศ. 2518 

มาตรา 88 ก้าหนดเงื่อนไขบุคคลต้องมีสัญชาติไทยในการขอ
ก่อตั้ง/จดทะเบียนสหภาพแรงงาน 

1.2  พระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2534 

พระราชกฤษฎีกาก้าหนดกิจการหรือลูกจ้างอ่ืนที่ไม่อยู่ใน
บังคับตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ก้าหนดถึงลูกจ้างใน
กิจการประมง 
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หลักการธรรมาภิบาล 
ของตลาดแรงงานของ ILO 

ประเด็นที่ยังไม่สอดคล้อง 

1.3  การให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO 
ที่ ว่ าด้ วยสิทธิ ขั้ น พ้ืนฐานในการ
ท้างาน 

ประเทศไทยยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่า
ด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว 
ค.ศ. 1948 และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการก่อตั้งองค์กร
และการต่อรองร่วม ค.ศ. 1949 

2. การบริหารแรงงาน 
2.1  ความเป็นหุ้นส่วนและการขยาย
ความร่วมมือกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. คนงานประมงต่างด้าวไม่มีผู้น้าที่แท้จริงที่เป็นคนต่างด้าว 
2. กลไกรัฐยังไม่สม่้าเสมอ 

2.2  การตรวจแรงงานในงานประมง 
 

1. การตรวจแรงงานไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากพนักงาน
ตรวจแรงงานบางส่วนไม่เข้าใจกฎหมายที่บังคับใช้ 
2. ยั งพบมีการปฏิบั ติ ไม่ สอดคล้ องกฎหมายแร งง าน                
ในบางกรณี 
3. ระบบการตรวจแรงงานที่ใช้ในปัจจุบันอาจยังไม่เพียงพอ 

2.3  การจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
อย่างครบขั้นตอนในงานประมง  

อาจไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง และความจ้าเป็นของ
คนงานประมง 

3. แรงงานสัมพันธ์ 
ขาดการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน คนงานประมงไม่มีสหภาพแรงงานที่ชอบธรรมตามกฎหมาย

แรงงานสัมพันธ์เพ่ือเป็นปากเสียงและปกป้องสิทธิประโยชน์
ในการท้ากิจกรรมทางอุตสาหกรรมเพ่ือเจรจาต่อรองเกี่ยวกับ
สภาพการจ้างและสิทธิประโยชน์ต่างๆ 

 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

เพ่ือบรรลุการเสริมสร้างธรรมาภิบาลของตลาดแรงงานในงานประมงของไทยอันประกอบด้วย  
3 องค์ประกอบส้าคัญ ได้แก่ กฎหมายและสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ การบริหารแรงงาน และแรงงาน
สัมพันธ์ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing การขจัดปัญหาการใช้แรงงานไม่เป็นธรรม การค้ามนุษย์ใน
ตลาดแรงงานประมงของไทย สอดคล้องกับหลักการสากลเป็นที่ยอมรับของสหภาพยุโรป รวมทั้งช่วย
ให้คนงานประมงมีคุณภาพชีวิตและสภาพการท้างานที่ดี ตลอดจนช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของไทยในเวทีการค้าโลกต่อไป ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด้าเนินการในอนาคตของ
กระทรวงแรงงานในการคุ้มครองแรงงานประมง ดังนี้ 
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4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1)  พิจารณาทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองคนงาน

ประมงอย่างเท่าเทียมกับคนงานประเภทอ่ืนที่สอดคล้องกับหลักการสากลของ ILO ในประเด็นสิทธ ิ
ในการก่อตั้งสหภาพแรงงาน และหลักประกันจากระบบประกันสังคม 

2)  ศึกษาความพร้อมของประเทศในการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 อนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วย
สิทธิในการก่อตั้งองค์กรและการต่อรองร่วม ค.ศ. 1949  

3)  ศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 81 
ว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. 1947 เพ่ือยกระดับการตรวจแรงงานของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับ
ตามหลักสากล 

4)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือไตรภาคีของภาครัฐ ผู้ประกอบ
กิจการประมง และคนงานประมง ทั้งระดับประเทศ และระหว่างประเทศ  

5)  เชิญผู้ประกอบกิจการประมงเข้าร่วมกับคณะของกระทรวงแรงงานในการ
เจรจาทวิภาคีไทยกับสหภาพยุโรปในประเด็นการคุ้มครองแรงงานในงานประมง 

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1 กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  

1)  พัฒนาและแก้ไขปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของงานประมง  

2)  พัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย  
3)  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับ

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมง 
4)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองแรงงานประมง พร้อมจัดท้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจ้าทุกไตรมาส  
4.2.2.2 การบริหารแรงงาน 

1) ด้านการขับเคลื่อน 
(1)  จัดท้าแผนงานประจ้าปี เพ่ือขับเคลื่อนการคุ้มครองแรงงานในงาน

ประมง ทั้งในน่านน้้าและนอกน่านน้้าให้บังเกิดผล 
(2)  ก้าหนดกลไกการด้าเนินงานเชิงรุกในการป้องกันการใช้แรงงาน

บังคับ และการค้ามนุษย์ให้บังเกิดผลอย่างต่อเนื่อง 
(3)  ปรับปรุงและบูรณาการการตรวจแรงงานให้เป็นเอกภาพและมี

ประสิทธิภาพ 
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(4)  ตั้งคณะท้างานไตรภาคีโดยมีผู้ประกอบกิจการประมง คนงาน
ประมง เพ่ือพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าบัญชี
แรงงานประมงโดยตรง  

2) ด้านการมีส่วนร่วม 
(1)  ส่งเสริมการท้างานในรูปแบบคณะกรรมการไตรภาคีของภาครัฐ 

นายจ้าง/เจ้าของเรือประมง และคนงานประมง โดยจัดท้าแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และต่อเนื่อง  
(2)  สร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันกลไกรัฐ 

ผู้ประกอบการประมง คนงานประมง และภาคประชาสังคม เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาการคุ้มครอง
แรงงานประมง 

3) ด้านต่างประเทศ 
(1)  พัฒนาความร่วมมือและการเจรจาทางสังคมของผู้ประกอบ

กิจการประมง และคนงานประมงกับต่างประเทศ 
(2)  จัดท้าแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีในงานประมง (Good 

Labour Practice) โดยการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการประมงและผู้แทนคนงานประมง เพ่ือสร้าง
งานที่มีคุณค่า (Decent Work) ในงานประมง โดยมี ILO สนับสนุนด้านวิชาการ  

(3)  ด้าเนินการขอความร่วมมือทางวิชาการจาก ILO ในการ
ด้าเนินงานต่อยอดจากโครงการ Ship to Shore Rights และก้าหนดให้มีผู้แทนผู้ประกอบกิจการ
ประมงและคนงานประมงเข้าร่วมในการด้าเนินโครงการ 

(4)  ศึกษาอนุสัญญาฉบับที่ 81 ว่าด้วยการตรวจแรงงาน ค.ศ. 1947 
และจัดท้า Roadmap การยกระดับการตรวจแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล  

4.2.2.3 แรงงานสัมพันธ์  
1)  จัดท้าแผนขับเคลื่อนการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกและการรวมตัว

ของคนงานประมง  
2)  ด้าเนินการในแต่ละพ้ืนที่โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

ในจังหวัดโดยให้สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด
กับสมาคมประมง และคนงานประมงในพ้ืนที่ เพ่ือจัดตั้งการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ ของคนงาน
ประมง โดยก้าหนดตัวชี้วัดเป็นจ้านวนกลุ่มที่สามารถส่งเสริมการรวมตัวได้ 

3) คัดเลือกจังหวัดที่มีความพร้อมด้าเนินการจัดการรวมกลุ่มน้าร่อง โดย
การจ้าลองบทบาทแบบสหภาพแรงงาน 

4)  จัดท้ากลไกการหารือทวิภาคีโดยการส่งเสริมการตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในงานประมง โดยก้าหนดตัวชี้วัดเป็นจ้านวนคณะกรรมการสวัสดิการที่จัดตั้งด้วย 
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แบบสอบถามและสัมภาษณ์ 
หัวข้อ การคุ้มครองแรงงานประมงของประเทศไทย 

 
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง การคุ้มครองแรงงานในภาคประมงของ

ไทยในกรอบการเจรจาทวิภาคีไทย–สหภาพยุโรป ช่วงปี พ.ศ. 2558–พฤษภาคม 2563 เพ่ือเตรียมการ
วางแนวทางในการคุ้มครองแรงงานในภาคประมงของกระทรวงแรงงาน ให้เป็นไปในทิศทางที่จะ
สามารถด้าเนินการเจรจาและการท้าความตกลงกับสหภาพยุโรปได้อย่างยั่งยืน 

 
ส่วนที่ 1 ภาพรวมการด าเนินการของกระทรวงแรงงานในการแก้ไขปัญหาแรงงงานตาม IUU Fishing  
ส่วนที่ 2 
หมวดที่ 1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1  กฎหมายที่ใช้คุ้มครองกับแรงงานภาคประมง 

– พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ. 2562  
 –พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท้างาน 
 –พระราชบัญญัติแรงงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518  
 –พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537  
 –พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 
 –พระราชบัญญัติการท้างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
 –กฎหมายอื่นๆ (ถ้ามี) 

1.2.  การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีข้อจ้ากัด หรืออุปสรรคอย่างไรบ้าง (หากมี) ท่านคิดว่าควรมีการ
ด้าเนินการอย่างไรเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่ มีประสิทธิผล  

1.3.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 
หมวดที่ 2 การบริหารแรงงาน/การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการประมงและผู้แทนแรงงานประมง 
2.1  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการประมงและผู้แทนแรงงานประมงเข้ามีส่วนร่วมใน

ด้านใดบ้าง 
2.2  ขอทราบกลไกหรือรูปแบบในการให้ผู้ประกอบการประมงและผู้แทนแรงงานประมงเข้ามามี ส่วน

ร่วมท้างานร่วมกับภาครัฐ  
2.3  ข้อจ้ากัดและอุปสรรคของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประมงและผู้แทนแรงงานประมงเข้ามามี

ส่วนร่วมท้างานกับภาครัฐ 
2.4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
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หมวดที่ 3 แรงงานสัมพันธ์ 
3.1  มีการรวมตัว รวมกลุ่มของแรงงานประมง เพ่ือปกป้องสิทธิแรงงานหรือช่วยเหลือกันหรือไม่ และ

ในรูปแบบใด 
3.2  การรวมตัว รวมกลุ่มของแรงงานประมง มีความส้าคัญหรือจ้าเป็นหรือไม่ 
3.3 ข้อจ้ากัดปัญหา อุปสรรคของการรวมตัว รวมกลุ่มของแรงงานประมง มีอะไรบ้าง  
3.4  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ประวัติผู้เขยีน 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวชุลีรัตน์ ทองทิพย์ 
 

ประวัติการศึกษา – ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – พัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

ประวัติการท างาน 
– นักการข่าว 1–5 ส้านักข่าวกรองแห่งชาติ ส้านักนายกรัฐมนตรี 
– นักวิชาการแรงงาน 5 กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน 
– นักวิชาการแรงงาน 5–6 กองแรงงานระหว่างประเทศ  

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
– นักวิเทศสัมพันธ์ 6–7 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์  

ส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

– ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ส้านักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น  
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว 

– นักวิชาการแรงงานช้านาญการพิเศษ กลุ่มงานวิจัยและวางแผน
ก้าลังแรงงาน ส้านักเศรษฐกิจการแรงงาน 
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

– ผู้อ้านวยการกลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

– อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)  
คณะผู้แทนถาวรไทยประจ้าสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา  

 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ้านวยการส้านักประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน 


