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บทคัดยอ 
 

อุตสาหกรรมประมงเปนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่ีสําคัญสําหรับประเทศไทย  การประมง
กอใหเกิดงานสําหรับประชากรประมาณ 1,000,000 คน ซ่ึงเปนการทํางานท่ีเกีย่วกบักระบวนการจับ
สัตวน้ําถึง 160,000 คน    ผลผลิตของการประมงเปนแหลงโปรตีนราคาถูกสําหรับคนไทย  นอกจากนี้
แลวประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศผูสงออกผลิตภัณฑสัตวน้ําทะเลรายใหญของโลก 

การประมงทะเลเปนอาชีพหนึ่งท่ีเส่ียงตออันตราย  แตเดิมนั้นการประมงเปนการทํา
ประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบาน ซ่ึงเปนการทําประมงอยูในบริเวณใกลฝงทะเล  สามารถท่ีจะ
ออกทะเลหาปลาและกลับภายในหน่ึงวัน เรือประมงก็เปนเรือท่ีมีขนาดเล็ก เปนการใชแรงงานภายใน
ครัวเรือนทําการจับสัตวน้ํา ตอมากิจการประมงทะเลของไทยไดพัฒนาข้ึน กลาวคือ เรือประมงมีขนาด
ใหญมากข้ึน  ภายในเรือมีอุปกรณ เคร่ืองมือประมงท่ีทันสมัย เชน โซนาร เรดาห และดาวเทียม  
เรือประมงสามารถออกไปทําการประมงไดไกลจากฝงทะเล ซ่ึงเรือประมงเหลานี้มีการจางแรงงาน
จํานวนมาก  แตแรงงานประมงทะเลยังไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายในเร่ืองของสวัสดิการและ
ความปลอดภยัในการทํางาน  ประกอบกบัในสภาพการณปจจุบันทรัพยากรชายฝงทะเลมีจํานวนจํากัด  
มีการทําประมงเกินขนาด สงผลใหชาวประมงตองออกหาปลาไกลจากฝงทะเล สภาพการทํางานตอง
อยูในทะเลเปนระยะเวลานาน การทํางานตองเส่ียงตอภยัธรรมชาติ  ภยัจากโจรสลัด  รวมท้ังการเสี่ยง
ตอการถูกจับกมุและรับโทษในตางแดน  เม่ือเกิดการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ 

วิทยานพินธฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเกีย่วกับการคุมครองการใชแรงงานในกิจ 
การประมงทะเล  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2541)  เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
และกฎหมายของตางประเทศ  ไดแก ประเทศฟลิปปนส ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา โดยแยกหัวขอการ
เปรียบเทียบตามลักษณะของการคุมครองการใชแรงงานในงานประมง ไดแก การคุมครองการใช
แรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการประมงทะเล  สภาพการทํางาน  การสงกลับภูมิลําเนา  
สวัสดิการ  ความปลอดภัยในการทํางาน  เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการท่ีเหมาะสมมาแกไขและ
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ปรับปรุงกฎหมายท่ีบังคับใชอยูในปจจุบันใหเหมาะสมและสอดคลองกับอนุสัญญาและขอแนะของ
องคการแรงงานระหวางประเทศมากย่ิงข้ึน   

ผลการศึกษาพบวา การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลตามพระราชบัญญัติคุม 
ครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2541  ยังไมสอดคลองกับอนุสัญญา
และขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศในบางเร่ืองไดแก การตรวจสุขภาพ การฝกอาชีพ
ใหแกลูกเรือ  สัญญาหรือขอตกลงในการทํางาน ช่ัวโมงทํางาน สวัสดิการและความปลอดภัยในการ
ทํางาน 

ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้  โดยการออกกฎหมายท่ีให
ความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลในรูปแบบของพระราชบัญญัติเพื่อใหการคุมครอง
แรงงานในกิจการประมงทะเลเปนการเฉพาะ  เพราะการทํางานในงานประมงทะเลมีลักษณะท่ี
แตกตางจากการทํางานบนบกและในเร่ืองของบทกําหนดโทษ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีใหความคุมครองแก
แรงงานลูกจางในกิจการประมงทะเล ก็ไมไดกลาวถึงในเร่ืองของบทกําหนดโทษไวทําใหการ
คุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลขาดสภาพบังคับในเรื่องของบทกําหนดโทษ การออก
พระราชบัญญัติเพื่อใหการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลเปนการเฉพาะ เพือ่ใหแรงงานเหลานี้
ไดรับการคุมครองในการใชแรงงานท่ีดีข้ึนกวาเดิม เชน หามมิใหนายจางรับเดก็อายุต่ํากวา 18 ป 
ทํางานในเรือประมงทะเล  กําหนดใหนายจางจดัใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางกอนเร่ิมทํางานบน
เรือประมงทะเล กําหนดใหมีการดําเนินการอบรมแรงงานชาวประมงทุกคนท่ีทํางานบนเรือประมง
กอนออกทะเล กําหนดใหมีการทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรระหวางนาจางกับลูกจางแรงงาน
ประมงทะเล  กําหนดใหมีอุปกรณเพื่อปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักร  กําหนดใหนายจางจดัใหมีปจจัย
การปฐมพยาบาลไวประจําเรือ  เปนตน  ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกนัวาลูกจางในอุตสาหกรรมประมง
ทะเลจะไดรับการปฎิบัติท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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ABSTRACT 

 
The fishing industry is one of the most important in Thailand. It provides jobs for 

almost one million people including 160,000 working directly in the catching process.  In addition 
to this economic value for the country, fish also provides an inexpensive source of protein for the 
people of Thailand.   Thailand is one of the world’s largest exporter of seafood products.  

Marine fishing is one of the most hazardous occupations in the world. In the past, most 
fishermen were small-scale fishermen. It meant that they fished near the coast and were able to 
return home each night after they made their catch. The fishing vessels were small and usually 
owned and manned by one family. Recently, larger  vessels, with the latest technology have taken 
the place of many of these smaller ones.  They are able  to catch more fish using sonar, radar and 
satellites. These large fishing vessels hire many workers, but the present legislation does not always 
provide for adequate safe and healthy working conditions. And now that the waters around Thailand 
have been overfished and the stocks depleted, fishermen must go farther away from the coast to 
make a living and they have to spend longer periods of time at sea.  There are many threats to the 
fishermen  at sea including, dangerous weather conditions, ship's machinery and gear,  danger of 
ship wreck, and the threat of being boarded by pirates. There is also the possibility of arrest and 
punishment when these large fishing vessels go into the protected fishing waters of other countries.  

This goal of this thesis is to study how these Thai fishing workers are protected by law. 
The research was done by studying the Labour Protection Act. B.E. 2541 and Ministerial Regulation 
No.10 (B.E 2541) This Act and the Regulation were compared to the conventions and 
recommendations of the International Labour Organization and other international organizations as 
well as the laws which protect fishermen in The Philippines, Japan, and The United States. 
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Comparisons were made in a variety of areas including prerequisites for working on fishing vessels, 
conditions of work, repatriation, welfare and  work safety.  

These comparisons were made in order to determine suitable measures to amend and 
improve the current laws so that they are more consistent with the conventions and 
recommendations of the International Labour Organization.  

The study revealed that the Labour Protection Act B.E. 2541and Ministerial Regulation 
No. 10 (B.E. 2541) do not provide adequate protection in most areas because some of their 
provisions do not conform with the standards passed by the International Labour Organization. 
Some examples are the need for medical examinations for workers, vocational training of crew 
members, contracts and articles of agreement, hours of work, and welfare and safety.  

The author, after completing extensive research and making a thorough comparison of 
laws, recommends that new legislation  must be enacted by Thailand to better protect the safety and 
welfare of fishermen. These laws are needed specifically for fishermen because working conditions 
for those that work at sea are so different from workers on land. There are no penalties in 
Ministerial Regulation No.10 (B.E.2541) Issued under the Labour Protection Act B.E. 2541 to 
punish the employers who ignore the regulations. Provisions of the new legislation must include: No 
employer should hire a child under eighteen years of age to work on a fishing vessel. Employers 
must arrange for employees to undergo physical examinations before starting work. Vocational 
training programs must be mandatory. There must be a written agreement (contract) between the 
employer and the employee. The equipment and machinery on board the ship must be safe and in 
good working condition. Fishermen must get adequate medical care while at sea.   New and more 
comprehensive legislation is needed to ensure that workers in the fishing industry are treated fairly 
as the industry goes through these times of change. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1. ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
  

ประเทศไทยต้ังอยูตรงกลางคาบสมุทรอินโดจีน ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉลียงใต ทาง
ตอนใตของประเทศไทยมีฝงทะเลทั้งสองดาน คือ ทางดานอาวไทยและภาคใตฝงตะวันออก ติดตอกับ
ทะเลจีนตอนใต  และทางดานภาคใตฝงตะวันตกติดตอกับทะเลอันดามัน รวมความยาวของฝงทะเล
ของประเทศไทยท้ังส้ิน 3,219 กิโลเมตร1  พื้นท่ีทองทะเลชายฝงอาวไทยมีไหลทวีปท่ีกวางใหญเหมาะ
แกการทําการประมงทะเล ซ่ึงทะเลเปนแหลงผลิตอาหารโปรตีนท่ีสําคัญอยางยิ่งของประเทศไทยดัง
จะเห็นไดจากผลผลิตดานการประมงมากกวารอยละ 90 มาจากทองทะเล2  ทะเลและมหาสมทุร
ท้ังหมดเปนท่ีอยูอาศัยของสัตวนานาชนิดถึงรอยละ 80 ของสัตวท่ีมีอยูในโลก  การผลิตทางการ
ประมงทะเลนัน้ไมตองลงทุนลงแรงมากนัก เพียงแตเกบ็เกี่ยวเอาผลผลิตเทานั้น3 ในป พ.ศ.2543 
ประเทศไทยมีผลิตภัณฑจากการประมง  2,648,573 เมตริกตัน4  ประเทศไทยจัดเปนประเทศท่ีประสบ
ความสําเร็จในดานการพัฒนาการประมงสามารถติดอันดบัหนึ่งในสิบของโลกท่ีมีผลผลิตสูง  และเปน
ผูสงออกสินคาประมงเปนอันดับหนึง่ของโลกมาต้ังแตป พ.ศ.2535  โดยผลผลิตมวลรวมในสาขา
ประมงคิดเปนรอยละ 2 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ  มีตลาดแรงงานรองรับถึง 826,980 คน  
ประกอบดวยอาชีพประมงทะเล 161,670 คน5      

                                                        
1 Thailand Coastline. http://www.indexmundi.com/thailand/coastline.htm [27 พฤษภาคม 2547] 
2 สถานการณทรัพยากรประมงในอาวไทย. http://www.fisheries.go.th/marine/www_tale/tale.pdf . 

 [5 มิถุนายน 2547] 
3 จารุบุตร  เรืองสุวรรณ.  ภูมิศาสตรเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ. พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพบํารุงนุกูลกิจ, 2516, หนา 628.  
4 Country Profile-Thailand.  

http://earthrends.wri.org/text/COA/country_profiles/cp_COA_179.htm.  [4 เมษายน 2547]  
5 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : กรมประมง,  

2544, หนา 165. 
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การประกอบกจิการประมงทะเล  จึงเปนการประกอบกิจการภาคเกษตรกรรมท่ีมีบทบาท
สําคัญตอเศรษฐกิจไทย  ทํารายไดจากการสงออกปละหลายลานบาท   นอกจากนีก้ิจการประมงทะเลมี
ผลทําใหเกิดกจิกรรมทางเศรษฐกิจตอเนื่องที่สําคัญหลายประเภท  ไดแก โรงน้ําแข็ง อุตสาหกรรม
หองเยน็ แพปลา อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลกระปอง  โรงงานปลาปน  อุตสาหกรรมตอเรือ 
อุตสาหกรรมทออวน  รานซอมเคร่ืองยนต ซ่ึงอุตสาหกรรมเหลานี้มีสวนสําคัญในการจางแรงงานเปน
จํานวนมาก   จึงกลาวไดวาการประมงทะเลมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ และลูกเรือประมงทะเลเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาเปนกําลังสําคัญของประเทศชาติ 

  การประกอบกจิการประมงทะเลเจริญกาวหนาข้ึน เปล่ียนสภาพจากการทําประมงขนาด
เล็ก (small-scale) เปนการประมงพาณิชย (commercial scale)  กลาวคือ แตเดิมนั้นการประกอบกิจการ
ประมงของไทยจะจํากดัวงอยูในบริเวณใกลฝงทะเลเทานั้น เรือประมงก็เปนเรือหาปลาขนาดเลก็ 
เคร่ืองมือในการใชจับสัตวน้าํเปนเคร่ืองมือประมงพื้นบาน เชน  โปะ โพงพาง  แห และเบ็ด เปนตน  
โดยการใชแรงงานในครัวเรือนทําการจับสัตวน้ํา  จัดไดวาเปนการประมงเพื่อการยงัชีพ  ตอมากจิการ
ประมงทะเลของไทยไดเร่ิมพัฒนาข้ึนมา เนื่องจากมีการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมทางดานการประมง
เขามาใชในประเทศไทย มีการปรับปรุงและพัฒนาท้ังเรือประมงและเครื่องมือประมงใหทันสมัย และ
มีประสิทธิภาพสูง  โดยตอเรือใหใหญข้ึนเพื่อใหสามารถออกไปทําการประมงไดไกลจากฝงทะเล 
ภายในเรือมีเคร่ืองมือ และอุปกรณ หาปลาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ติดต้ังเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส 
ตั้งแตเคร่ืองวทิยุรับสง เคร่ืองหาฝูงปลา (Fish Finder) เคร่ืองเรดาร (Radar) และเคร่ืองทําความเย็น
สําหรับเก็บสัตวน้ํา  ซ่ึงอุตสาหกรรมการประมงของไทยไดมีการพัฒนาและขยายตวัอยางรวดเร็ว ทํา
ใหทรัพยากรสัตวทะเลในนานน้ําไทยถูกจบัเพิ่มข้ึนอยางมากมาย  จากที่เคยจับไดเพยีงไมกีแ่สนตัน/ป  
ในชวงกอนป พ.ศ.2510 เพิ่มเปนกวา 2 ลานตันในระยะเวลาประมาณ 10 ปตอมา ซ่ึงเปนการจับสัตว
น้ําจนเกินศักยการผลิต และทําใหทรัพยากรสัตวน้ําเกิดสภาวะเส่ือมโทรมเปนลําดับ  สงผลทําให
ลูกเรือประมงทะเลตองออกแสวงหาแหลงปลาใหม  ออกไปในทะเลลึกและไกลออกไปจากฝงทะเล  

การประมงทะเลของไทยมีการเปล่ียนแปลงจากการใชแรงงานในครัวเรือนมาเปนการจาง
แรงงาน  แตการจางแรงงานในงานประมงทะเลกลับไมไดรับการพัฒนาใหเจริญข้ึน  กลาวคือ ไมมี 
สวัสดิการและความปลอดภยัในการทํางาน ประกอบกับทรัพยากรประมงชายฝงมีจํากัด มีการทํา
ประมงกันเกินขนาดทําใหชาวประมงตองออกไปหาปลาไกลจากฝงทะเล  ในบางคร้ังจะตองอยูใน
ทะเลเพื่อหาปลาเปนเวลาหลายๆ เดือน  สภาพการในการทํางานในระยะเวลานานกวาจะกลับเขาฝง  
การทํางานตองอยูหางไกลกบัครอบครัว หางไกลแผนดนิ ทํางานเส่ียงอยูบนทองทะเลท่ีอันตราย เส่ียง
ตอภัยธรรมชาติ  อันตรายจากคล่ืนลมแรงทําใหเรืออับปางลมและจมในทะเลทําใหตองสูญเสียชีวิต
และทรัพยสิน  ภัยจากโจรสลัด  รวมท้ังการเส่ียงตอการถูกจับกุมและรับโทษในตางแดน  เม่ือเกิดการ
ละเมิดนานน้ําข้ึน  เนื่องจากอาณาเขตในการทําการประมงไมสามารถกําหนดไดอยางแนนอน  โดยท่ี
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ผูใชแรงงานเหลานั้นไมไดรับความคุมครองเทาท่ีควร ซ่ึงจากสถิติท่ีกรมประมงรวบรวมไวระหวางป 
พ.ศ.2524-2542 เรือประมงไทยถูกประเทศเพื่อนบานจับกุมไปแลวประมาณ 3,025 ลํา และเปนลูกเรือ 
28,263 คน  นับเปนความสูญเสียทางดานเศรษฐกจิจํานวนมหาศาล  โดยเฉพาะในสวนมูลคาของเรือ  
เคร่ืองมือและอุปกรณประมง  นอกจากนี้ยังเปนความสูญเสียท่ีไมสามารถประเมินมูลคาไดในเร่ือง
ของทรัพยากรบุคคล ท้ังลูกเรือ ไตกง และชางท่ีมีความสามารถ6  สงผลทําใหแรงงานในกิจการประมง
ทะเลซ่ึงสวนใหญเปนผูใชแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปรับจางใชแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรม และบริการ เปนเหตุใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงานในกจิการประมงทะเล  
รัฐบาลตองแกปญหาการขาดแคลนแรงงานโดยใชมาตรการผอนปรนใหแรงงานตางชาติมาทํางานบน
เรือทดแทนแรงงานไทย 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปนกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีบัญญัติถึงสิทธิ
และหนาท่ีระหวางนายจางและลูกจาง  โดยกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าในการจาง  การใชแรงงาน และ
การจัดสถานท่ีและอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหผูทํางานมีสุขภาพอนามัยดี  มีความปลอดภัยในชีวิต
รางกาย และไดรับคาตอบแทนตามสมควร  ซ่ึงกฎหมายท่ีใหความคุมครองแรงงานในงานประมง
ทะเลในปจจุบันคือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  แตเนื่องจากสภาพการทํางานของ
แรงงานในกิจการประมงทะเลแตกตางจากการใชแรงงานท่ัวไป เพราะผูท่ีจะทํางานบนเรือประมง
ทะเลจะตองมีคุณลักษณะพิเศษเหมาะสมกบัลักษณะของงาน  เนื่องจากลักษณะของงานเปนงานทีทํ่า
อยูบนทองทะเล  จะตองมีการเตรียมพรอมตลอดเวลา  หากมีเหตกุารณฉุกเฉินเกิดข้ึนจะตองพรอมท่ี
จะรวมกันทํางาน เพราะอันตรายท่ีเกิดข้ึนบนเรือมีความสําคัญมากและมีผลกระทบตอชีวิตของทุกคน
บนเรือ    

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 22 บัญญัติวา “งานเกษตรกรรม  
งานประมงทะเล  งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล  งานท่ีรับไปทําท่ีบาน  งานขนสง  และ
งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา  จะกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณี
ตาง ๆ  แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได”   ตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดกิาร
สังคมอาศัยอํานาจตาม มาตรา 6 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได
ออกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ใหการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลไวเปนพิเศษ  แตกตางจากการใชแรงงานโดยท่ัวไป  แต
ปรากฏวายังมีในบางเร่ืองท่ีแรงงานในงานประมงทะเลยังไมไดรับความคุมครอง เชน  การตรวจ
รางกายลูกจางกอนเร่ิมทํางานในกิจการประมงทะเล  การฝกอาชีพใหแกแรงงานกอนท่ีจะออกทําการ

                                                        
6 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. หนา 107. 
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ประมงในทะเล   สัญญาจางแรงงาน  สวสัดิการและความปลอดภัยในการทํางาน  ทําใหลูกจางขาด
หลักประกนัท่ีม่ันคงในการทาํงานในงานประมงทะเล 

การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบดวยกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใหความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล แตกตางจากการใชแรงงาน
โดยท่ัวไป   การท่ีออกเปนกฎกระทรวงอยางท่ีเปนอยูไมสามารถครอบคลุมถึงสาระเนื้อหาท่ีควรจะ
เปนไปตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศในเร่ืองตางๆ  ท่ีไมเกีย่วของกับเร่ืองการ
คุมครองแรงงาน  เพราะตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 22  เฉพาะแตในเรื่อง
ของการคุมครองแรงงานเทานั้นท่ีสามารถกําหนดใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ได  สวนเรื่อง
อ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานไมสามารถกําหนดใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ได  

วิทยานพินธฉบับนี้มุงเนนท่ีจะศึกษาวเิคราะหเปรียบเทียบถึงแงมุมตาง ๆ  ท้ังขอดีและขอ 
เสียของการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ตามกฎหมายไทย  วาเปนไปตามมาตราฐานแรงงาน
ระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศหรือไม มาตรฐานแรงงานดังกลาวเหมาะสมท่ีจะ
นํามาใชกับประเทศไทยเพยีงใด ซ่ึงกลาวไดวาอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศมี
ความสําคัญในการวางมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ โดยถือวาเปนมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีรัฐภาคี
จะตองใหแกคนงานในรัฐ  โดยมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมความ
ยุติธรรมทางสังคม  การรับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน  การสนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการ
ใชแรงงาน  การยกระดับมาตรฐานความเปนอยูท่ีดแีกลูกจาง  โดยมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
กําหนดออกมาในรูปแบบของอนุสัญญา (Convention) และขอแนะ (Recommendation)   ตราข้ึนโดย
ท่ีประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศซ่ึงไดเร่ิมกําหนดข้ึนมาต้ังแต ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462) 
อันเปนปกอต้ังองคการระหวางประเทศ และประเทศไทยเปนสมาชิกผูรวมกอต้ังในสมัยสันนิบาตชาติ  
ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศไดเหน็ถึงความสําคัญของการใชแรงงานลูกเรือชาวประมงจึงได
จัดทําอนุสัญญาและขอแนะท่ีใหความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลเปนการเฉพาะ ไดแก
อนุสัญญาฉบับท่ี 112 วาดวยอายุข้ันตํ่า (ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Minimum Age (Fishermen)  
Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับท่ี  113  วาดวยการตรวจสุขภาพ (ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Medical 
Examination (Fishermen)  Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับท่ี  114  วาดวยขอตกลงของชาวประมง 
พ.ศ.2502  (Fishermen’s Articles of Agreement  Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับท่ี  125  วาดวย
ประกาศนยีบัตรความสามารถของชาวประมง พ.ศ.2509  (Fishermen’s Competency Certificates  
Convention, 1966)  อนุสัญญาฉบับท่ี  126  วาดวยท่ีพักของลูกเรือ พ.ศ.2509 (Accomodation of 
Crews (Fishermen)  Convention, 1966)  ขอแนะฉบับท่ี 7 วาดวยช่ัวโมงทํางาน (งานประมง) 
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พ.ศ.2463 ( Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920)  ขอแนะฉบับท่ี 126 วาดวยการฝก
อาชีพ (ชาวประมง) พ.ศ.2509 (Vocational Training Crews (Fishermen)  Recommendation, 1966 

วิทยานพินธฉบับนี้นอกจากจะศึกษาเปรียบเทียบกับตามมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศแลว ยังทําการศึกษาเปรียบเทียบกบักฎหมายคุมครอง
แรงงานในงานประมงทะเลของตางประเทศ ไดแก ประเทศฟลิปปนส ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ท้ังนี้
เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการพิจารณาถึงขอบกพรองของกฎหมายคุมครองแรงงานในงานประมง
ทะเลของไทย  เพื่อหามาตรการแกไขหรือเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายคุมครองแรงงานในงาน
ประมงทะเลตอไป 
 
2. วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

2.1 เพื่อศึกษาถึงสภาพการจาง  สภาพการทํางาน  ความเปนอยู ปญหา และอุปสรรคการ 
ดํารงชีวิตในระหวางการปฏิบัติงานในเรือประมงทะเล 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบและวิเคราะหการคุมรองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย 
กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 

2.3 เพื่อวิเคราะหและปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานในงานประมง 
ทะเลของประเทศไทย 
 
3. สมมุติฐานของการศึกษา 
 

การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับ ท่ี 10  (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541  ยังมีบทบัญญัติอีกหลายมาตราท่ียังไมไดเปนไปตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  
เปนปญหาและอุปสรรคตอการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล  ไมสามารถคุมรองแรงงานใน
งานประมงทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพ  สมควรไดรับการพิจารณาปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมในเร่ืองการ
ตรวจรางกายลูกจางกอนเร่ิมทํางานในงานประมงทะเล  การฝกอาชีพใหแกแรงงานกอนท่ีจะออกทํา
การประมงในทะเล  สัญญาจางแรงงาน  อัตราคาจางข้ันตํ่า  สวัสดิการ และความปลอดภัยในการ
ทํางาน เพื่อใหลูกจางในงานประมงทะเลไดรับความเปนธรรมข้ึน 
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4. ขอบเขตของการศึกษา 
 

ศึกษาสภาพการจาง สภาพการทํางาน ของแรงงานในเรือประมงทะเล ซ่ึงมีลักษณะเปน 
งานดานเกษตรกรรม ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อการจับสัตวน้ํา ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งในทะเล และ
เดินทางกลับยงัเขตชายฝงของประเทศไทย ศึกษากฎหมายและระเบียบท่ีเกีย่วของกับการคุมครอง
แรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย  รวมทั้งมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ  กฎหมายของตางประเทศท่ีเกีย่วกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 
อันไดแก ประเทศฟลิปปนส  ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา 
 
5. วธีิการศึกษา 
 

การเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดย
การศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ  งานวิจยั  ส่ืออิเลคทรอนิคส และเอกสาร
ตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการใหความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย อนุสัญญาและขอ
แนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ท่ีเกี่ยวกับการคุมครองการใชแรงงานประมงทะเล  
กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานประมงทะเลของตางประเทศ ไดแก ฟลิปปนส 
ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา  รวมท้ังขอเสนอแนะของบุคคลและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ   

 
6. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 

6.1 ทําใหทราบถึงสาระสําคัญของอนุสัญญาและขอเสนอแนะฉบับตางๆขององคการแรง 
งานระหวางประเทศท่ีใหความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล 

6.2  ทําใหทราบถึงการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลตามกฎหมายของตาง 
ประเทศ 

6.3 ทําใหทราบสถานะของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎ 
กระทรวง ฉบับ ท่ี 10  (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
เร่ืองการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล  วามีความเปนสากลมากนอยเพยีงใด 

6.4 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานใน 
งานประมงทะเลของประเทศไทย  
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บทท่ี 2 
 

ความเปนมาและแนวคิดในการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 
 
ในบทนี้จะไดทําการศึกษาถึงความเปนมาและแนวคิดในการคุมครองแรงงานประมงทะเล

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ของประเทศฟลิปปนส  ญ่ีปุน สหรัฐอเมริกา  ตอจากนั้นจะได
ทําการศึกษาประวัติและแนวคิดในการคุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย โดยกลาวถึง
ความเปนมาของกิจการประมงทะเล  ความหมายของงานประมงทะเล (แรงงานประมงทะเล) เพื่อให
ทราบถึงขอบเขตในการใหความคุมครอง ความเปนมา และแนวคิดของการคุมครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล  สภาพการทํางานของแรงงานประมงทะเล  รวมท้ังปญหาและอุปสรรคการดํารงชีพใน
ระหวางปฏิบัติงานในเรือประมงทะเล 

 
1. ความเปนมาของการคุมครองแรงงานประมงทะเลขององคการแรงงานระหวางประเทศ  
 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization : ILO )  ไดกอตั้งข้ึน
เม่ือป ค.ศ.1919 (พ.ศ.2462)  หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1  เม่ือคร้ังมีการประชุมสันติภาพ (Peace 
Conference)  คร้ังแรกท่ีกรุงปารีส และคร้ังตอมาท่ีกรุงแวรซายส  ผูท่ีมีสวนริเร่ิมผลักดนัและ
สนับสนุน การกอต้ัง  ไดแก Mr. Robert Owen ชาว Wales (มีชีวิตอยูระหวาง ค.ศ.1771-1853 หรือ
พ.ศ.2314-2396)  และMr.Daniel Legrand ชาวฝร่ังเศส (มีชีวิตอยูระหวางป ค.ศ.1783-1859 หรือ 
พ.ศ.2326-2402) แนวความคิดของบุคคลท้ังสองถูกนําเสนอเขาสูการพิจารณาของสมาคมกฎหมาย
แรงงานระหวางประเทศ (International Association for Labour Legislation) ตั้งข้ึนเม่ือป ค.ศ.1901 
หรือ พ.ศ.2444)  เพื่อทดสอบการยอมรับ  ซ่ึงก็ไดรับการตอบสนองและไดรับการผนวกเขาไวใน
ธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ  และไดรับการรับรองโดยท่ีประชุมสันติภาพ (Peace 
Conference)  ในเดือนเมษายน ค.ศ.1919 นั้นเอง1 

ธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศ  ไดรับการกําหนดข้ึนระหวางเดือนมกราคม-
เมษายน 2462  โดยคณะกรรมการแรงงาน (Labour Committee)  ซ่ึงเปนคณะบุคคลท่ีตั้งข้ึนโดยท่ี
ประชุมสันติภาพ (Peace Conference)  หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ประกอบดวยผูแทนจากรัฐตางๆ  

                                                           
1 ILO History.  http://www.ilo.org/public/english/about/history.htm.  [ 15 ตุลาคม 2545 ] 
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9  ประเทศ ไดแก  เบลเยี่ยม  คิวบา  เชคโกสโลวาเกีย  ฝร่ังเศส  อิตาลี  ญ่ีปุน  โปรแลนด  อังกฤษ  และ
สหรัฐอเมริกา  โดยมีนาย Samuel Gompers  ประธานสหพันธแรงงานอเมริกัน (American Federation 
of Labour : AFL) เปนประธานการประชุม  ซ่ึงท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกําหนดให  องคการแรงงาน
ระหวางประเทศเปนองคการไตรภาคี  มีผูแทนจากฝายรัฐบาล  นายจาง และลูกจาง  เปนองคคณะ
บริหารองคการ  และในท่ีสุด  ธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดกลายเปนสวนหนึ่งของ
สนธิสัญญาแวรซายส หมวด 82 

องคการแรงงานระหวางประเทศมีวัตถุประสงคตามท่ีกําหนดไวในธรรมนูญขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ   ซ่ึงธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศ มาตรา 1 ขอ 13  วาดวย
เร่ืองการกอต้ังธรรมนูญขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ไดกําหนดใหการใชอํานาจขององคการ
แรงงานระหวางประเทศตองเปนไปตามวตัถุประสงคท่ีไดกําหนดไวในบทนํา(Premble) ของ
ธรรมนูญกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศ  คือ การสงเสริมความยุติธรรมทางสังคม (Social 
Justice)  การรับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน  การสนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน   
การยกระดับมาตรฐานความเปนอยูท่ีดแีกลูกจาง  และการใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกในดาน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  นอกจากนี้องคการแรงงานระหวางประเทศยังไดยดึคําประกาศแหงฟ
ลาเดเฟย (The Declaration of Philadelphia)  กลาวคือ ในป ค.ศ.1944(พ.ศ.2487)  ท่ีประชุมใหญ
องคการแรงงานระหวางประเทศท่ีไดจดัใหมีการประชุม  ณ นครฟลาเดลเฟย  ประเทศสหรัฐอเมริกา  
ซ่ึงคําประกาศแหงฟลาเดเฟย  เปนสวนหนึ่งของวัตถุประสงคขององคการแรงงานระหวางประเทศ  
โดยคําประกาศดังกลาวมีหลักการสําคัญ ดังนี้4 

1) แรงงานมิใชสินคา 
2) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการตั้งสมาคมเปนส่ิงจําเปนสําหรับความ 

กาวหนาอันยั่งยืน 
3) ความยากจน ณ ท่ีหนึ่งท่ีใดยอมเปนปฎิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหนทุก 

แหง 
4) มนุษยทุกคนมีสิทธิท่ีจะแสวงหาท้ังสวัสดภิาพดานวัตถุ และพัฒนาการดานจิตใจ 

                                                           
2 ILO History.  http://www.ilo.org/public/english/about/history.htm. [ 15 ตุลาคม 2545 ] 
3  มาตรา 1 ขอ 1  บัญญัติวา “องคการถาวรตามนัยน้ี  ไดรับการกอต้ังเพื่อสนับสนุนวัตถุ 

ประสงคดังกําหนดไวในบทนําของธรรมนูญน้ี  และในคําประกาศที่เก่ียวกับเปาหมายและเจตนารมยขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ ที่รับรอง ณ นครฟลาเดลเฟย  ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ.2487 (ค.ศ.1944) ซึ่งไดผนวกไว
ทายธรรมนูญน้ีแลว” 

4 International Labour Organization.  The ILO What it is What it does.s.l., n.d., p.5.  
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ภายใตเง่ือนไขของเสรีภาพและความภาพภมิู  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสอันทัดเทียมกัน  
โดยมิไดคํานึงถึงเช้ือชาติ  ความเช่ือถือหรือเพศใด 

การประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Conference)  
เพื่อรับรองอนุสัญญาและขอแนะ ไดจดัใหมีการประชุมระหวางสมาชิกขององคการปละคร้ังประมาณ
เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม ของทุกป  ท่ีกรุงเจนีวา  ประเทศสวิสเซอรแลนด  โดยประเทศ
สมาชิกแตละประเทศสงผูแทนเขารวมประชุม ประเทศละ 4 คน ซ่ึงประกอบดวย ฝายรัฐบาล 2 คน  
ฝายนายจาง 1 คน  ฝายลูกจาง 1 คน ลักษณะดังกลาวนี้เรียกวา ระบบไตรภาคี (Tripartite)  ซ่ึงเปน
ระบบท่ีใหนายจางและลูกจางมีสวนรวมกบัภาครัฐดวย  
 การกําหนดและรับรองมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  เพื่อใหประเทศสมาชิกได
นําไปเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่า  เพื่อคุมครองการใชแรงงานในประเทศของตน  ซ่ึง
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศจะถูกกาํหนดออกมาใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ีเปนอนุสัญญา 
(Convention)  และรูปแบบท่ีเปนขอแนะ (Recommendation)  อนุสัญญามีลักษณะเปนตราสารท่ี
ประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศรวมกันลงมติรับรองใหเปนมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ  โดยกําหนดหลักการทางดานแรงงานแตละเร่ืองไว  ถาประเทศสมาชิกใดไดพิจารณา
ใหสัตยาบนั(Ratified) ก็จะตองผูกพนัท่ีจะปฏิบัติตามอนุสัญญานั้นๆ หากไมปฏิบัตติามประเทศ
สมาชิกอ่ืน หรือองคการนายจาง และลูกจางสามารถรองเรียนหรือยื่นประทวงตอองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ  สวนขอแนะถูกกําหนดข้ึนมาโดยไมมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางขอผูกพันข้ึน  แตจะ
เปนการกําหนดแนวทางและรายละเอียดในการปฏิบัติตามอนุสัญญา หรือเปนแนวปฏิบัติท่ีประเทศ
สมาชิกจะนําไปกําหนดนโยบาย และกฎหมาย และกฎขอบังคับของแตละประเทศ   ซ่ึงในการให
ความเหน็ชอบ จะใชวิธีรับเอา 

การออกอนุสัญญาและขอแนะ ในเร่ืองของ การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล
ขององคการแรงงานระหวางประเทศไดเร่ิมมีข้ึนต้ังแตป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463)  โดยมีการศึกษาเร่ือง
ของเง่ือนไขการทํางานของชาวประมงในสวนท่ีเกีย่วกับเร่ืองการจํากัดช่ัวโมงของการทํางานของ
ลูกจางในอุตสาหกรรมประมง   ซ่ึงตอมาองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีขอแนะวาดวยช่ัวโมง
ทํางาน (Hours of  Work (Fishing) Recommendation, 1920 (No.7)) ซ่ึงกําหนดช่ัวโมงในการทํางาน
แปดช่ัวโมงตอวัน หรือส่ีสิบแปดช่ัวโมงตอสัปดาห   ซ่ึงในระยะเวลาตอจนถึงป ค.ศ.2000 (พ.ศ.2543) 
ก็ยังคงมีการพดูถึงเร่ืองของการจํากัดช่ัวโมงของการทํางานของลูกจางในอุตสาหกรรมประมง5   

                                                           
5 Safety and health in the fishing industry: An ILO Perspective.  

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-102/pdfs/2003102a.pdf. [24 สิงหาคม 2547] 

DPU



 10

ในป ค.ศ. 1959 (พ.ศ.2502) องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาฉบับท่ี 112
วาดวย อายุข้ันต่ํา(ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Minimum Age (Fishermen),1959)  อนุสัญญาฉบับท่ี 113วา
ดวย การตรวจสุขภาพ(ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Medical Examination(Fishermen),1959)  และ
อนุสัญญาฉบับท่ี 114 วาดวยขอตกลงของชาวประมง พ.ศ.2502 (Fishermen’s Articles of Agreement, 
1959)   ตอมาในป 1966 (พ.ศ.2509)  องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนุสัญญาฉบับท่ี 125 วา
ดวยประกาศนยีบัตรความสามารถของชาวประมง พ.ศ.2509 (Fishermen’s Competency Certificates, 
1966)  อนุสัญญาฉบับท่ี 126 วาดวยท่ีพกัของลูกเรือ(ชาวประมง) พ.ศ.2509 (Accommodation of 
Crews (Fishermen), 1966) และขอแนะท่ีเกี่ยวกับการฝกอาชีพของชาวประมง พ.ศ.2509 (Vocational 
Training Crew (Fishermen) Recommendation, 1966) 

การประชุมเกีย่วกับเง่ือนไขของการทํางานในอุตสาหกรรมประมงไดมีการประชุมในป 
ค.ศ.1954 (พ.ศ.2497), 1962 (พ.ศ.2505), 1978 (พ.ศ.2521) และ ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531)  ซ่ึงท่ีประชุมได
ใหคําแนะนําองคการแรงงานระหวางประเทศเกี่ยวกับการทํางานของชาวประมง   สมัยประชุม ป
ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531) ไดมีการอภิปรายเก่ียวกับระบบของการจายคาตอบแทน หรือรายไดจากการ
ทํางาน  การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมประมง   สังคมและเศรษฐกิจของชาวประมง
รายยอยและกลุมหมูบานชาวประมงขนาดเล็ก6   ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศมีการประชุม
ยอยๆ ในระดบัประเทศ 

ในป ค.ศ.2002 (พ.ศ.2545) องคการแรงงานระหวางประเทศเร่ิมมีการศึกษาอนุสัญญาและ
ขอแนะท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลอีกคร้ัง  เนื่องจากอนุสัญญาและขอแนะท่ีให
ความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ไดใชมาต้ังแต ป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463)  ค.ศ.1959 
(พ.ศ.2502) และ ค.ศ.1966 (พ.ศ.2509) ตามลําดับ  ซ่ึงเห็นไดวา ไดมีการใชอนสัุญญา และขอแนะ
ดังกลาวไดใชมาเปนระยะเวลานานประมาณ 45 ป   ซ่ึงในปจจุบันสภาพสังคม และเศรษฐกจิมีการ
เปล่ียนแปลงไป  เรือประมงมีการติดต้ังเคร่ืองยนต  มีการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย    ปลาท่ีอยูใกล
ชายฝงลดจํานวนลง  เรือประมงตองออกไปหาปลาไกลจากชายฝงทะเลมากข้ึน  ประกอบกับ 
อนุสัญญาวาดวยประกาศนยีบัตรความสามารถของชาวประมง และท่ีพกัของลูกเรือ(ชาวประมง) โดย
ในป ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) องคการแรงงานระหวางประเทศไทยไดมีการทําแบบสอบถามไปยัง
ประเทศสมาชิก โดยจะมีการประชุมในป ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) และในป ค.ศ.2005 (พ.ศ.2548) จะมี
การลงมติ 

                                                           
6 Welcome labour. http://www.icsf.net/jsp/publication/samudra/pdf/english/issue_35/edit_pdf. [16  

สิงหาคม 2547] 
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องคการแรงงานระหวางประเทศมีสมาชิก 177 ประเทศ  มีประเทศสมาชิกตอบ
แบบสอบถามแลวสงกลับมายังองคการแรงงานระหวางประเทศ จํานวน 83 ประเทศ คิดเปนรอยละ 
46.89 ซ่ึง 2 ใน 3 ของ 83 ประเทศสมาชิก ตัวแทนจากฝายรัฐบาล  นายจาง และลูกจาง รวมกันตอบ
แบบสอบถามโดยในเร่ืองของอายุข้ันตํ่า (ชาวประมง) รอยละ 94 ของ 83 ประเทศสมาชิกท่ีตอบ
แบบสอบถาม  เห็นวา  อายุข้ันตํ่า 18 ป เปนอายุท่ีเหมาะสมสําหรับผูท่ีจะทํางานบนเรือประมงทะเล    
ในเร่ืองของสัญญาจางหรือขอตกลงของชาวประมงระหวางเจาของเรือกับแรงงานชาวประมง ผูแทน
จากฝายรัฐบาลและลูกจางเห็นวาสัญญาจางหรือขอตกลงของชาวประมงมีความสําคัญ  ในเร่ืองของ
ความปลอดภยัในการทํางานและสุขภาพผูแทนจากฝายรัฐบาลเห็นวา ควรจะครอบคลุมถึงแรงงานท่ี
ทํางานบนเรือประมง7  

ส่ิงท่ีมีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ ไดแก ทุกๆ อนุสัญญา จะมีขอแนะ8 เพราะถาประเทศ
สมาชิกใดไมใหสัตยาบันก็สามารถที่จะรับเอาตามขอแนะไดและคําจํากัดความของคําวา เรือประมง
เพื่อการพาณิชย (Commercial Fishing)  หมายถึง เรือประมงท่ีมีภาระกิจทําประมงในทะเล รวมถึงใน
แมน้ํา  ยกเวนไวเฉพาะเรือหาปลาเพ่ือการยงัชีพ และเรือเพ่ือการพักผอนหยอนใจ9 

อนุสัญญา 5 ฉบับ และขอแนะ 2 ฉบับ ขององคการแรงงานระหวางประเทศท่ีใหความ
คุมครองแรงงานประมงโดยตรง ประมาณ 10% ของแรงงานชาวประมงท่ีไดรับความคุมครอง  แตถามี
การแกไขใหม จะมีแรงงานชาวประมง ประมาณ 90% ท่ีจะไดรับความคุมครอง10 

ในบางคร้ังองคการทางทะเลระหวางประเทศ  องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ และองคการแรงงานระหวางประเทศ  มีการทํางานรวมกนัเพือ่วัตถุประสงคท่ีจะ
ปรับปรุงความปลอดภัยและสุขภาพของชาวประมง  ซ่ึงไดมีจรรยาบรรณในการทําประมงอยาง
รับผิดชอบ  ซ่ึงจรรยาบรรณนี้  เปนกฎเกณฑของมาตรฐานของพฤติกรรม และความประพฤติ  ในการ
ทําประมงดวยความรับผิดชอบ  ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันในทางระหวางประเทศ  ซ่ึงจรรยาบรรณนี้มีเพือ่ใช
โดยความสมัครใจ  อยางไรก็ตามบางสวนของจรรยาบรรณ มีพื้นฐาน ตามกฎเกณฑของกฎหมาย
ระหวางประเทศ 

                                                           
7 Proposed Comprehensive Standard on Work in the Fishing Sector: An Overview.   

http://www.icsf.net/jsp/publication/dossiers/labour/Art1.pdf.  [25 กรกฎาคม 2547] 
8 Fifth item on the agenda: Work in the fishing sector-A discussion with a view to the adoption of  

a comprehensive standard (a Convention supplemented by a Recommendation) 
http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc92/pdf/pr-21.pdf. [25 กรกฎาคม 2547] 

9 Ibid. 
10 ILO concludes 92 nd annual Conference. 

http://www.icsf.net/jsp/english/externalnews/newsDetails.jsp?id=1311. [25 กรกฎาคม 2547] 
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 ประเทศไทยไดเขารวมดําเนนิการในเร่ืองของการแรงงานระดับโลกมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 
6  โดยไดเขารวมลงนามกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศกับเหลาประเทศสมาชิกผูเร่ิมกอต้ังเม่ือ
วันท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ.2462  แตสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม  การเมืองในยุคนั้น  ยังไม
เอ้ืออํานวยตอการขยายการคุมครองแรงงานในประเทศ  จึงไมปรากฏผลดานการคุมครองแรงงาน
อยางชัดเจนนักในระหวาง พ.ศ.2472-2475  เปนยุคภาวะเศรษฐกจิตกตํ่าท่ัวโลก   สงผลกระทบตอ
สภาพเศรษฐกจิและการเมืองโดยท่ัวไป  ประเทศไทยเองไดมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองใน
ประเทศเปนระบอบประชาธิปไตย  รัฐบาลขณะน้ัน  ไดริเร่ิมนโยบายดานสาธารณะ (Public Policy) 
ข้ึน  โดยการจัดต้ังแผนกจัดหางานเพื่อรองรับปญหาคนวางงาน  และจากการที่รัฐบาลสงผูแทนเขา
รวมประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศตลอดมา  ทําใหประเทศไทยเร่ิมรูจักมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ  คือ รูจักนําอนุสัญญาและขอแนะมาพิจารณากําหนดมาตรฐานแรงงานใน
ประเทศไทย11 
 ประเทศไทยในฐานะท่ีเปนสมาชิกผูเร่ิมกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศ  ซ่ึงใน
ปจจุบันนี ้  องคการแรงงานระหวางประเทศไดผานรับรองอนุสัญญาไปแลว 183 ฉบับ  ในจํานวนน้ี
อนุสัญญาท่ีประเทศไทยไดใหสัตยาบนัแลว มีจํานวน 14 ฉบับ ไดแก12 

1. อนุสัญญาฉบับท่ี 14  วาดวยการหยดุพักผอนประจําสัปดาห (งานอุตสาหกรรม)  
พ.ศ.2464 (Weekly Rest (Industry),1921) 

2. อนุสัญญาฉบับท่ี 19  วาดวยการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกนั (คาทดแทนกรณปีระสบอุบัติ 
เหต)ุ พ.ศ.2468 (Equality of Treatment (Accident Compensation),1925) 

3. อนุสัญญาฉบับท่ี 29  วาดวยแรงานบังคับ พ.ศ.2473 (Forced Labour,1930) 
4. อนุสัญญาฉบับท่ี 80  วาดวยการแกไขบทบัญญัติมาตรฐานทายบท พ.ศ.2489 (Final  

Articles Revision,1946) 
5. อนุสัญญาฉบับท่ี 88 วาดวยการจัดบริการจัดหางาน พ.ศ.2491 (Employment  

Service, 1948) 
6. อนุสัญญาฉบับท่ี 100  วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกนั พ.ศ.2494 (Equal  

Remuneration, 1951) 
7. อนุสัญญาฉบับท่ี 104  วาดวยการเลิกโทษอาญา (คนงานพ้ืนเมือง) พ.ศ.2498  

                                                           
11 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. 75 ป แหงความสัมพันธไทยกับองคการแรงานระหวาง 

ประเทศ.  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ม.ป.ส., 2537, หนา 171-174. 
12 Thailand ratified 14 conventions.  http.//www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?Thailand.  

[ 25 ตุลาคม 2545] 
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(Abolition of Penal Sanctions (Indigenous Workers), 1955) 
8. อนุสัญญาฉบับท่ี 105  วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ พ.ศ.2490 (Abolition of  

Forced Labour, 1957) 
9. อนุสัญญาฉบับท่ี 116  วาดวยการแกไขบทบัญญัติมาตรฐานทายบท พ.ศ.2504  

(Final Article Revision (Revised), 1962) 
10. อนุสัญญาฉบับท่ี 122 วาดวยนโยบายการมีงานทํา พ.ศ.2507 (Employment Policy,  

1964) 
 11. อนุสัญญาฉบับท่ี 123  วาดวยอายุข้ันตํ่า (งานใตดิน) พ.ศ.2508 (Minimum 
Age(Underground Work), 1965) 

12. อนุสัญญาฉบับท่ี 127 วาดวยน้ําหนักข้ันสูง พ.ศ.2510 (Maximum Weight, 1967) 
13. อนุสัญญาฉบับท่ี 182 วาดวยการขจัดรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเดก็  

พ.ศ.2452 (Elimination of Worse Forms of Child Labour, 1999) 
 14.  อนุสัญญาฉบับท่ี 138  วาดวยอายุข้ันตํ่า พ.ศ.2516 (Minimum Age, 1973) 
 

2. ความเปนมาของการคุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศฟลิปปนส13 
 

ในป ค.ศ.1975 (พ.ศ.2518) ประเทศฟลิปปนสไดออกกฎหมายท่ีมีช่ือวา Presidential 
Decree No.704  หรือเรียกวา  Fisheries Decree ซ่ึงกฎหมายฉบับนีไ้มไดใหความคุมครองแรงงานใน
กิจการประมงทะเล  กฎหมายฉบับนี้เกีย่วกับเร่ืองของการทําการประมง  ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกดิการ
ทําประมงท่ีเกนิกําลังการผลิตของทรัพยากรประมง  ทําใหปลาในทะเลอาณาเขตของประเทศ   
ฟลิปปนสลดลงเปนอยางมาก ซ่ึงชาวประมงฟลิปปนสไมเห็นดวยกับกฎหมายฉบับนี้ ในหกประการ 
คือ  

1. กฎหมายฉบับนี้ไมไดคุมครองชาวประมง  แตกฎหมายฉบับนี้ใหความชวยเหลือแก 
รัฐบาล 

2. กฎหมายฉบับนี้ใหความชวยเหลือเฉพาะเรือประมงขนาดใหญและทําใหเกิดการ 
ฉอราษฎรบังหลวงของรัฐบาล 

3. กฎหมายฉบับนี้เปนสาเหตุใหมีการจับปลามากเกินกําลังผลิต ของทรัพยากรประมง   
ซ่ึงเปนสาเหตุทําใหเกดิปญหาส่ิงแวดลอมตามมา 

                                                           
13 Orgnization, Legislation and The right of fishworkers in The Philippines.  

http://www.icsf.net/jsp/publication/samudra/pdf.  [4 มีนาคม 2547 ] 
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4. กฎหมายฉบับนี้รัฐบาลเทานัน้ท่ีดําเนนิการจัดการประมงชาวประมงไมสามารถเขา 
รวมในการจัดการประมง 

5. กฎหมายฉบับนี้ไมสามารถบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
6. กฎหมายฉบับนี้ไมไดชวยชาวประมงใหมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึนกวาเดมิ 
หลังจากท่ีกฎหมายฉบับนี้มีผลใชบังคับ   ชาวประมงท่ีไมเห็นดวยกับกฎหมายฉบับนี้  ได 

เกิดการเคล่ือนไหว  โดยชาวประมงท่ีไมเห็นดวยกับกฎหมายฉบับนี้ไดรวมตัวกนัเพื่อกอต้ังองคกร
ของชาวประมง  ซ่ึงแตเดิมนัน้ชาวประมงไมเคยมีการเรียกรองเพื่อสิทธิของตัวเองมากอน  องคกรของ
ชาวประมงเร่ิมมีการเรียกรองเพื่อสิทธิของกลุมชาวประมง  กลาวคือ มีการถือปายเดินไปตามถนน  ได
มีการเจรจากับเจาหนาท่ีรัฐบาล  ไดมีการยื่นหนังสือถึงรัฐสภา  ซ่ึงส่ิงท่ีชาวประมงตองการใหมีการ
ปรับปรุง เปล่ียนแปลง ไดแก เร่ืองคาจาง  สภาพการทํางาน  การหยุดการจับปลาท่ีผิดกฎหมาย  
กลาวคือ เรือประมงขนาดใหญซ่ึงจับปลาใกลกับฝงทะเลในปริมาณมากๆ 
 ในป ค.ศ.1987 (พ.ศ.2530)  ไดมีการเปล่ียนรัฐบาลใหมและมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม  
รัฐธรรมนูญฉบับใหมนีไ้ดมีการใหความชวยเหลือชาวประมงในบางประการ  กลาวคือ เฉพาะ
ชาวประมงฟลิปปนสเทานั้นท่ีสามารถจับปลาในนานน้าํของประเทศฟลิปปนสได  แตชาวประมงก็ยัง
ไมพอใจกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้  ตอมากลางป ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531)  ชาวประมงตอการใหรัฐสภาผาน
กฎหมายเกีย่วกับการจัดการประมง  ชาวประมงไดพยายามวิ่งเตนใหสมาชิกสภานติิบัญญัติสนับสนุน
การออกกฎหมายและไดมีการทําประชาวจิารณ  แตรัฐสภาก็ไมไดมีการผานกฎหมายฉบับนี ้  
หลังจากนัน้ 10 ป  ตอมาในป ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541)  ไดมีการออกกฎหมาย Republic Act 8550 
Fisheries Code of 1998 (FC)  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ออกมาแทนท่ี President Decree 704 (Fisheries 
Decree of 1976) 

Republic Act 8550 Fisheries Code of 1998 (FC) กลาวถึง  การจัดการ  การอนุรักษ  การ
คุมครองแหลงประมง  สิทธิ สุขภาพและความปลอดภยัของชาวประมง  ซ่ึงมาตรา 25 กลาวถึงเร่ือง
สิทธิและสิทธิพิเศษของชาวประมง วา ชาวประมงมีสิทธิเชนเดียวกับแรงงานประเภทอ่ืนๆ  ภายใต
กฎหมายแรงงาน  กฎหมายสวัสดิการ  และกฎหมายอ่ืนๆ   กัปตันหรือผูควบคุมเรือประมงจะตองมี
การฝกอบรมกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการประมง  เรือประมงท่ีนําเขามาจากตางประเทศจะตองไดรับการ
ตรวจสอบความปลอดภัยโดยเจาหนาท่ีของฟลิปปนส   รัฐบาลฟลิปปนสใหเงินชวยเหลือชาวประมง
ขนาดเล็กเพื่อซ้ือเรือประมงขนาดใหญ  เพื่อจะไดออกไปจับปลาไดไกลจากฝงทะเลไดมากข้ึน  และ
เรือประมงทุกลําจะตองมีเวชภัณฑท่ีเพยีงพอ และมีอุปกรณในการชวยชีวิต 
 
3. ความเปนมาของการคุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศญ่ีปุน 
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ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานการประมง  รัฐบาลของประเทศ
ญ่ีปุนไดมีการใหเงินอุดหนนุในสาขาการประมงทะเลเปนจํานวนมากในแตละป  เพื่อใหมีการพัฒนา
ในสาขาน้ีแบบยั่งยืน ซ่ึงสาเหตุสําคัญท่ีรัฐบาลของประเทศญ่ีปุนไดใหเงินอุดหนุนแกสาขาการประมง 
ทะเล ไดแก14 

1. หลังจากการพายแพสงครามโลกคร้ังท่ีสอง  ชาวประมงญ่ีปุนไดถูกเก็บภาษีอยาง 
มาก  เพราะรัฐตองการเงินไปฟนฟูประเทศและพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เม่ือภาคอุตสาหกรรม
เจริญกาวหนา  รัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก  จึงไดนําไปใชในการ
พัฒนาการประมงอยางเต็มที่  โดยการใหการสนับสนุนท้ังทางดานการวจิัยคนควาและการใหเงิน
อุดหนุนแกชาวประมง 

2. ประเทศญ่ีปุนเปนประเทศท่ีเปนเกาะมีพื้นท่ีราบสําหรับการทําการเกษตรจํากัด   
ความอยูรอดของประเทศจึงข้ึนอยูกับการขนสงทางเรือเปนสําคัญ  สินคาในหมวดอาหารเปนสินคาท่ี
ประเทศญ่ีปุนตองนําเขาเปนจํานวนมากในแตละป  ดังนั้นหากเกดิวกิฤตการณใดๆ เกิดข้ึนทําใหการ
ขนสงทางเรือขัดของ  ประเทศญ่ีปุนจะขาดแคลนอาหารทันที  ดังนั้นเพื่อเปนการสรางความม่ันคงทาง
อาหารใหแกประเทศ  รัฐบาลญ่ีปุนจึงใชงบประมาณเปนจํานวนไมนอยในการที่จะรักษาจํานวน
ชาวนาและชาวประมงไวใหไดจํานวนท่ีเพยีงพอสําหรับการผลิตขาวและปลาใหคนญ่ีปุนไดบริโภค 

การพัฒนาการและใหความชวยเหลือแกชาวประมง  โดยเฉพาะอยางยิง่ชาวประมงขนาด
เล็กนั้น  ไดดําเนินการภายใตเง่ือนไข 2 ประการคือ  ทรัพยากรประมงไมใชสาธารณสมบัติ แตจะเปน
สมบัติของชุมชนประมง (Fishery communal property) และการทําการประมงจะมีการควบคุม  ไม
ปลอยใหมีการทําประมงแบบเสรีเกิดข้ึน  ประเทศญ่ีปุนไดมีการพฒันาระบบสิทธิการทําการประมง 
(Fishing Right) และการจดัการประมงโดยชุมชนข้ึน  โดยใชองคกรชาวประมงเปนแกนหลักในการ
ดําเนินการ  ซ่ึงในปจจุบันองคกรชาวประมงท่ีทําหนาท่ีนี้ คือ สหกรณประมง15 

ภายใตกฎหมายประมง (Fisheries Law of 1949)  การจัดการประมงของประเทศญ่ีปุนได
ใชระบบสิทธิการทําการประมง (Fishing rights system)  สําหรับการจัดการประมงชายฝง (Coastal 
fishery)  และใชระบบการออกใบอนุญาตทําการประมง (Fishing licence) สําหรับการทําการประมง
นอกฝง (Off shore fishery) และการประมงน้ําลึก หรือการประมงนอกนานน้ํา  ซ่ึงใบอนุญาตนี้จะ
อนุญาตใหทําการประมงในแหลงทําการประมงท่ีไมไดอยูภายใตการจดัการประมงโดยระบบสิทธิการ
ทําการประมง  ซ่ึงหมายถึงการทําการประมงในแหลงทําการประมงท่ีอยูนอกบริเวณชายฝง  

                                                           
14 กังวาลย จันทรโชติ.  การจัดการประมงโดยชุมชน.  พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุน 

สนับสนุนการวิจัย, 2541, หนา 31-32. 
15 กังวาลย จันทรโชติ.  การจัดการประมงโดยชุมชน. หนา 32. 
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โดยท่ัวไปแลวชาวประมงท่ีไดรับอนุญาตนี ้ จะเปนผูท่ีใชเคร่ืองมือทําการประมงแบบเคล่ือนท่ี 
(Mobile gears) ไดแก อวนลอมจับ (Purse seine) อวนลาก (Trawls) เบ็ดราว (Longlines) เปนตน16 

ดวยระบบการจัดการประมงของประเทศญ่ีปุนท่ีดําเนนิการอยูในปจจุบันนี ้ ทําให
ชาวประมงทุกระดับต้ังแตชาวประมงขนาดเล็ก  ชาวประมงพาณิชย มีแหลงทําการประมงท่ีชัดเจน  
ไมเกิดปญหาการขัดแยงแยงชิงทรัพยากรประมงระหวางชาวประมงกลุมตางๆ17 

ประเทศญ่ีปุน ในป ค.ศ.1896 (พ.ศ. 2439) ไดมีการรวมตัวกันของกลุมผูท่ีทํางานบนเรือ 
กอนประเทศอ่ืนๆ ซ่ึงมีช่ือเรียกวา   Kai-in (Seafares) Club ตั้งอยูในเมืองโกเบ  นับวาเปนการรวมตัว
กันคร้ังแรกของผูใชแรงงานท่ีทํางานบนเรือ ซ่ึงผูแทนขององคกรดังกลาวไดเขารวมประชุมดาน
แรงงานท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศ  ภายหลังจากการประชุมกไ็ดรับแนวความคิดตางๆ จาก
การประชุมขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ซ่ึงในป ค.ศ.1929 (พ.ศ.2472) ไดมีการรวมตัวกนั
ของลูกจางท่ีทํางานบนเรือเดนิทะเล  โดยไดกอต้ังเปนสหภาพแรงงานคนประจําเรือ (Japan Seaman’s 
Union หรือ JSU) เพื่อพิทักษผลประโยชนและตอรองกับนายจาง18 

ในชวงเวลาระหวางสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภายใตแรงกดดันจากสงคราม สหภาพแรงงาน
ของคนประจําเรือ ก็ไดถูกลมเลิกไป19   หลักจากท่ีประเทศญ่ีปุนไดพายแพในสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
ใน ค.ศ.1945 (พ.ศ.2488)  ฝายสัมพันธมิตรไดเขายึดครองประเทศญ่ีปุนและไดบังคับใหรัฐบาลญ่ีปุน
ทําการปรับปรุงกฎหมายตางๆ  
 ตอมา ในป ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490)  สภานติิบัญญัติของประเทศญ่ีปุนไดผานการเหน็ชอบ
กฎหมาย 2 ฉบับ ท่ีใหความคุมครองแกแรงงานในงานประมงทะเล  คือ Labor Standard Law (Law 
No.49 of April 7, 1947) และMariners’ Law (Law No.100 of September 1, 1947) ภายใตกฎหมาย 2 
ฉบับนี้ ใหคุมครองการใชแรงงานบนเรือเดินทะเลและแรงงานบนเรือประมงทะเลดวย  กลาวคือ 
ลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาด 30 ตันกรอสหรือมากกวาข้ึนไป  ลูกจางท่ีทํางานบนเรือนัน้อยู
ภายใตบังคับของกฎหมายท่ีมีช่ือเรียกวา Mariners’ Law  สวนลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาด
นอยกวา 30 ตันกรอส  ลูกจางท่ีทํางานบนเรือนั้นอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน 
(Labour Standard Law) 
 ในป ค.ศ.1948 (พ.ศ.2491)  ไดมีการออกกฎหมายวาดวยหนวยยามชายฝง (Japan Coast 
Guard Law )  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคในการปองกันชีวิต ทรัพยสิน และปราบปรามการ

                                                           
16  เร่ืองเดียวกัน, หนา 38-39. 
17 กังวาลย จันทรโชติ.  การจัดการประมงโดยชุมชน. หนา 40. 
18 What is JSU.  http://www.jsu.or.jp/eng/eng.htm. [23 กรกฎาคม 2547] 
19 What is JSU.  http://www.jsu.or.jp/eng/eng.htm. [23 กรกฎาคม 2547] 
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กระทําผิดกฎหมายในทะเล  โดยหนวยยามชายฝงมีหนาท่ีดูแลความปลอดภัยในทะเล  ควบคุมการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย  คนหาและชวยชีวิตผูประสบภัยทางทะเล  สอบสวนอุบัติ 
เหตุท่ีเกดิข้ึนในทะเล20   
 
4. ความเปนมาของการคุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศสหรัฐอเมริกา21 

 
ประวัติของการออกกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยของเรือประมงทะเลของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ไดเร่ิมข้ึนในป ค.ศ.1930 (พ.ศ.2473)  มีเรือ 2 ลํา ช่ือวา The Morro Castle และ Mohawk  
ไดเกดิภยัพิบัตกิับเรือ 2 ลําดังกลาว  ซ่ึงตอมาในป ค.ศ.1936 – 1937 (พ.ศ.2479 - 2480) ไดมีการออก
กฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยของผูโดยสารบนเรือ  แตไมปรากฏวามีกฎหมายเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัยบนเรือประมงทะเล   

ตอมาในป ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484)  Thomas A. Flaherty  ซ่ึงมีฐานะเปนผูแทนฝายนิติ
บัญญัติไดเสนอกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของเรือประมงและชาวประมง  ซ่ึงกลุมชาวประมง
ของเมืองบอสตัน (Fishermen’s Union of Boston)  เห็นวากฎหมายดังกลาวเปนส่ิงท่ีดี  แตกลุม
ชาวประมงสวนใหญเห็นวาเปนส่ิงท่ีไมด ี  

ตอมาในป ค.ศ.1941 (พ.ศ.2484)  เดือนธันวาคม  เกิดสงครามโลกคร้ังท่ี 2  สภานิติบัญญัติ
ก็ไมไดมีการกลาวถึงกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยของเรือประมงและชาวประมงเน่ืองจากไมมีเวลา
และไมมีงบประมาณ   ภายหลังสงครามโลกคร้ังท่ี 2  มีจํานวนชาวประมงตายจากอุบัติเหตุเปนจํานวน
มาก  หนวยยามชายฝง (Coast Guard) มีแนวความคิดสําหรับเรือประมงเพ่ือการพาณชิยวา  ควรที่จะมี
การตรวจสอบความปลอดภยัของเรือประมงเพ่ือการพาณิชย   ตอมาสภานิติบัญญัติไดออกกฎหมายท่ี
ช่ือวา Federal Boating Act of 1958  กฎหมายฉบับนีเ้กี่ยวกับความปลอดภัยของเรือท่ีใชเพื่อความ
สําราญ  ซ่ึงกฎหมายฉบับนีไ้มไดนํามาใชกบัเรือประมง 

ตอมาในป ค.ศ.1968 (พ.ศ.2511)  สภานิติบัญญัติและประธานาธิบดี  ไดใหหนวยยาม
ชายฝงศึกษาเกีย่วกับความปลอดภัยของเรือประมงทะเลวาทําไมถึงมีจาํนวนชาวประมงตายเปน
จํานวนมาก   ภายหลังจากการศึกษาก็ไดมีรายงานในป ค.ศ.1971 (พ.ศ.2514) ซ่ึงรายงานฉบับนี้มีช่ือวา 
A Cost Benefit Analysis of Alternative Safety Programs for U.S. Commercial Fishing Vessels  

                                                           
20 Japan Coast Guard Law (Law No.28 of April 27, 1948 as amended through Law No.102 of 1999).  

http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2001/00500/contents/0021.htm. [23 กรกฎาคม 2547] 
21 Fishing vessel safety in the United States: The tragedy of missed opportunities.  

http://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-102/pdfs/2003102a.pdf. [24 สิงหาคม 2547] 
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รายงานฉบับนีไ้ดเสนอสภานิติบัญญัติวา  กัปตันเรือหรือผูควบคุมเรือควรท่ีจะมีใบอนุญาตในการ
ควบคุมเรือประมง  และควรท่ีจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือประมงทุกลํา  ตอมาในป 
ค.ศ.1976 (พ.ศ.2519)  รายงานฉบับนี้ถูกเสนอไปยังสภานิติบัญญัติ  แตเลขานุการทางดานการคาได
เสนอสภานิตบัิญญัติวา ขอแนะดังกลาวไมเหมาะสม สภานิติบัญญัติก็ไมไดมีการโวทใหผานเปน
กฎหมาย  ในระหวางท่ียังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเรือประมง กค็วรที่จะมีการทําใน
บางส่ิง ซ่ึงในป ค.ศ.1978 (พ.ศ.2521)  หนวยยามชายฝงไดกอตั้งการตรวจสอบความปลอดภัยของ
เรือประมง  ซ่ึงเปนแบบสมัครใจท่ีทาเทียบเรือ 

ตอมาในป ค.ศ.1980 (พ.ศ.2523)  ไดมีการหยุดหรือยกเลิกการตรวจสอบความปลอดภัย
ของเรือประมงดังกลาว เพราะสภานิตบัิญญัติจําเปนตองตัดงบประมาณ  ทําใหหนวยยามชายฝง
สหรัฐอเมริกาตองหยุดการดาํเนนิการดังกลาว 

ในป ค.ศ.1980-1985 (พ.ศ.2523 - 2528)มีชาวประมงตายจากอุบัติเหตุจาํนวนมาก  สภานิติ
บัญญัติพยายามหลายคร้ังท่ีจะผานกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยบนเรือประมงเพ่ือการพาณิชย แต
ชาวประมงไมตองการใหกฎหมายผาน  เพราะถากฎหมายผานชาวประมงจะตองซ้ืออุปกรณเกีย่วกบั
ความปลอดภยับนเรือประมง เชน วิทย ุ อุปกรณท่ีเกีย่วกบัความปลอดภัย  ทําใหคาใชจายเพิ่มมากข้ึน  
สงผลใหรายไดลดนอยลง  ในท่ีสุดวนัท่ี 9 กันยายน 1988 (พ.ศ.2531)  ไดมีการประกาศใชกฎหมายท่ี
ช่ือวา Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988  ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้เปนกฎหมายฉบับ
แรกของสหรัฐอเมริกาท่ีนํามาใชกับเรือประมงเพ่ือการพาณิชย  มีเนื้อหาเกีย่วกับมาตรฐานความ
ปลอดภัยของเรือประมงเพ่ือการพาณิชย  ซ่ึงมาตรฐานความปลอดภัยบนเรือท่ีจะตองมี เชน ถัง
ดับเพลิง  หวงยางชวยชีวิต พลุไฟ และอ่ืนๆ   ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้เปนเพียงการวางกรอบกวางๆ  ซ่ึง
คณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้ไดมอบอํานาจใหหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกา (United 
States Coast Guard)  เปนคนออกมาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจสอบความปลอดภัย  ซ่ึงหนวยยามชายฝง
ของสหรัฐอเมริกาไดออกระเบียบวา  เรือท่ีมีน้ําหนกัต่ํากวา 200 ตันกรอส  การตรวจสอบความ
ปลอดภัยเของเรือกระทําโดยความสมัครใจของเจาของเรือ  สวนเรือท่ีมีน้ําหนกั 200 ตันกรอส หรือ
มากกวา  เรือจะตองถูกตรวจสอบความปลอดภัยโดยหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกา  หนวยยาม
ชายฝงของสหรัฐอเมริกาจะรับผิดชอบในการออกกฎสําหรับความปลอดภัยของเรือประมง  ซ่ึงถามี
การเกิดอุบัติเหตุบนเรือประมงกจ็ะตองรายงานไปยังหนวยยามชายฝง  ซ่ึงหนวยยามชายฝงจะทํา
หนาท่ีสอบสวนอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึน  เพื่อหาทางปองกันไมใหอุบัติเหตุเชนนี้เกิดข้ึนอีก 
 
5. ความเปนมาและแนวคิดในการคุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย 

 

5.1 ความเปนมาของกิจการประมงทะเล 
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5.1.1 พัฒนาการของการประมงทะเล 

ประเทศไทยไดเร่ิมมีการทําการประมงทะเลตั้งแตเม่ือใดไมมีใครทราบแนชัด 
แตไดมีการสันนิษฐานกันวาบรรพบุรุษของเราโดยเฉพาะผูท่ีอยูอาศัยตามริมแมน้ํา และทะเลคงจะได
ใชประโยชนในการจับสัตวน้ําจากแหลงน้าํท่ีอยูใกลตวัเพื่อเปนอาหาร  และตอมาไดมีการจับสัตวน้ํา
ไดปริมาณมากข้ึน  ทําใหเกดิการบริโภคกนัอยางกวางขวาง  มีการแปรรูป  มีการพัฒนาเคร่ืองมือ  เรือ 
และอุปกรณตางๆ  จนเปนกิจกรรมเชิงพาณิชย  และขยายการทําประมงออกไปไกลฝงมากข้ึนเร่ือยๆ 
และในท่ีสุดกข็ยายออกไปไกลถึงทะเลหลวง22 ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาการประมงทะเลของประเทศ
ไทยไดพัฒนามากข้ึนตามลําดับ  นับต้ังแตการจับสัตวน้ําชายฝงดวยเบ็ดไปจนถึงการทําโปะละมุใน
สมัยรัชการท่ี 5  โดยเฉพาะในบริเวณหลังสวนและชุมพรไดมีการทําโปะเพื่อจับปลาทู  ตอมาจึงเร่ิมมี
การใชอวนตังเก เบ็ดราว และการจับปลาหมึกโดยใชไฟลอ  ไดผลผลิตสัตวน้ําทะเลมปีระมาณ 40,000 
ตัน  ซ่ึงประมาณคร่ึงหนึง่ใชบริโภคภายในทองถ่ิน  อีกคร่ึงหนึ่งตากแหงทําปลาเค็มเพื่อสงขาย
ตางประเทศ   ใน ปพ.ศ.2468  การประมงปลาผิวน้ําไดเร่ิมขยายตัวข้ึนโดยการนําอวนตังเก เปนอวน
ลอมขนาดใหญจากประเทศจีนมาใช   แตเรือยังใชใบจนถึงป พ.ศ.2473 จึงใชเคร่ืองยนตจากประเทศ
ญ่ีปุนติดต้ังในเรือประมงแทนใบเรือ23  และไดเปล่ียนวิธีจากการลอมจบัฝูงปลาโดยใชเรือเล็กสองลํา
มาเปนเรือลําเดียววิ่งลอมฝูงปลาซ่ึงเรียกเรืออวนลอมจับปลาประเภทน้ีวา “เรืออวนดาํ” หรือ “เรืออวน
ฉลอม”   และเปนท่ีนิยมของชาวประมงไทยสําหรับลอมจับปลาทู-ลัง24 

หลังจากเปล่ียนแปลงการปกครองจนถึงระหวางสงครามโลกคร้ังท่ีสอง   
การประมงทะเลของไทยตองไดรับความกระทบกระเทือนจากสภาพการณตกตํ่าทางเศรษฐกิจและการ
ขาดแคลนนํ้ามันเช้ือเพลิง  จึงไมมีความคืบหนาท่ีสําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาในดานการประมงทะเล
ของประเทศไทย  หลังสงครามโลกคร้ังท่ีสองส้ินสุดลงและสถานการณทางดานเศรษฐกิจของประเทศ
ดีข้ึน  ทางราชการไดเหน็ความจําเปนในการพัฒนาทางดานการประมงในอนาคต  ดวยเหตุผล
สนับสนุนประการหนึ่งคือ ผลการสํารวจขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติพบวา กอน
ป พ.ศ.2504 ประชากรไทยมีอาหารสัตวน้ําบริโภคในปริมาณไมเกิน 12 กิโลกรัมตอคนตอป ในขณะท่ี
มาตรฐานตามหลักโภชนาการกําหนดไวไมต่ํากวา 20 กิโลกรัมตอคนตอป  จึงติดตอผูเช่ียวชาญจาก

                                                           
22 วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน.  ยุทธวิธีแกปญหาประมงทะเลของไทยอยางเปนรูปธรรมเพ่ือความยั่งยืน.  

กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท, 2544, หนา 3.  
23 บุญเลิศ  ผาสุก.  รายงานผลการสัมมนารวมภาครัฐบาลและเอกชน: อนาคตประมงไทย. ม.ป.ส.,  

2530, หนา 325-326. 
24 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. หนา 78. 
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ตางประเทศมาใหคําแนะนําเกี่ยวกับการพฒันาการประมงของไทย โดยกรมประมงไดรับความ
ชวยเหลือจากองคการบริหารวิเทศกิจแหงสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนจุดเร่ิมตนการพัฒนาการประมงของ
ไทย  มีการตั้งสถานีประมงทะเลแหงแรกของกรมประมงข้ึนท่ีบานแพ จังหวัดระยอง  โดยมีการ
พัฒนาท้ังดานเรือประมง เคร่ืองมือทําการประมง  เคร่ืองมือสํารวจดานการประมง  ตลอดจนเทคนิค
และวิชาการดานการประมง  จะเหน็ไดจากการเร่ิมเปล่ียนเคร่ืองยนตเรือประมงจากเคร่ืองเผาหัว 
(SEMI DIESEL) เปนเคร่ืองยนตดเีซล  การนําเอาเสนไยสังเคราะหและวัสดุประเภทพลาสติกมาทํา
เคร่ืองมือประมงแทนเชือกท่ีทําจากฝายและไม   การนําเคร่ืองมือทําการประมง อวนลากหนาดนิ แบบ
แผนตะเฆ (Otter Board Trawler) มาใชประโยชนในการจับสัตวน้ําหนาดินเปนคร้ังแรก   โดยในป 
พ.ศ.2494 มีผูนําเคร่ืองมืออวนลากหนาดนิแบบใชเรือสองลํา (Two Boat Trawler) เขามาทดลองจับ
สัตวน้ําหนาดนิในอาวไทย และในป พ.ศ.2495 มีการนาํเคร่ืองมืออวนลากหนาดินแผนตะเฆ (Otter 
Board Trawler) เขามาทําการประมงปลาหนาดินในอาวไทย แตเนื่องจากขณะน้ันเคร่ืองมืออวนตังเก
กําลังไดรับความนิยมสูงมากอีกท้ังคนไทยยังไมคุนกับการบริโภคปลาหนาดิน ปลาหนาดนิจึงมีราคา
ถูกมาก การใชเคร่ืองมืออวนลากหนาดนิท้ังสองแบบจึงไมประสบความสําเร็จ 

   ตอมาในป พ.ศ.2503 เร่ิมมีชาวประมงสนใจท่ีจดทดลองใชเคร่ืองมืออวน 
ลากหนาดนิ และในป พ.ศ.2504 ทางราชการไดผอนผันใหนําครูชาวตางประเทศมาฝกสอนทําการ
ประมงในเรือไทยได  ดวยความรวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลเยอรมันไดมีการนํา
เคร่ืองมืออวนลากหนาดนิแบบแผนตระเข  เขามาทําการประมงในอาวไทยอีกคร้ังหนึ่ง  ปรากฏวา
ประสบผลสําเร็จ  เนื่องจากอาหารสัตวน้ําทะเลเร่ิมขาดแคลน ประชาชนจึงมีความสนใจในปลาหนา
ดินมากข้ึน ประกอบกับกรมประมงไดใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี ซ่ึงในปลายป พ.ศ.2505  กรม
ประมงไดจดัต้ังหนวยสํารวจแหลงประมง (Exploratory Fishing Unit)  ในสังกัดกองสํารวจและ
คนควาข้ึน  โดยใหมีหนาท่ีและภาระกิจที่สําคัญคือ การบุกเบิกและสํารวจคนหาแหลงทําการประมง
ใหมๆ ท้ังในอาวไทย ทะเลอันดามัน และมหาสมุทรอินเดยี  ท้ังนี้กรมประมงไดตอเรือสํารวจประมง 1 
(เรือกิตติขร)  จากประเทศญี่ปุน  ดวยเงินงบประมาณแผนดินราคาประมาณ 7,000,000 บาท  พรอม
เคร่ืองมือและอุปกรณการสํารวจ  นับเปนเรือสํารวจประมงทะเลลําแรกของไทย  เพือ่ทําการสํารวจหา
แหลงประมงบริเวณหางฝงไกลๆ ในอาวไทยและทะเลจีนใต  โดยเฉพาะอยางยิง่แหลงปลาหนาดนิ  
ซ่ึงไดรับความสนใจจากชาวประมงเปนอันมาก25  ทําใหเกิดการขยายตัวทางดานการลงทุนทําการ
ประมงทะเลในภาคเอกชน  โดยการเปล่ียนจากการใชเคร่ืองมือท่ีไมมีประสิทธิภาพและตองใช
แรงงานคนตามแบบการประมงเพ่ือการยังชีพมาเปนการประมงเพ่ือการพาณิชยท่ีตองลงทุนสูง  โดย
ใชวิธีการและอุปกรณท่ีทันสมัยจนทําใหจํานวนเรือประมงไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วท้ังในดานขนาด

                                                           
25 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. หนา 105. 
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และกําลังแรงมาของเคร่ืองยนตจํานวนเรือประมงอวนลากแผนตะเฆ (อวนลากหนาดิน) จาก 99 ลํา 
ในป พ.ศ.2503 เปน 2,360 ลํา ในป พ.ศ.2507  ตามจํานวนท่ีไดข้ึนทะเบียนไวท่ีแผนกสถิติกรมประมง    
ซ่ึงมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกทําการประมงหางจากฝงและออกไปทําการประมงใน
นานน้ําของประเทศเพ่ือนบานเพิ่มมากข้ึน  จึงทําใหปริมาณการจับสัตวน้ําทะเลมาใชประโยชนของ
ประเทศไทยไดเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว จากจํานวน 233,275 เมตริกตัน  ในป พ.ศ.2504 เปน 1,548,157 
เมตริกตัน  ในป พ.ศ.2515  คิดเปนรอยละ 92.18  ของผลผลิตท้ังหมดทางดานประมงของประเทศไทย  
และทําใหผลผลิตทางการประมงของประเทศเพ่ิมข้ึนเปน 1,679,540 เมตริกตัน  ติดอันดับหนึง่ในสิบ
ของประเทศท่ีมีผลผลิตทางดานการประมงสูงสุดของ26 

  การท่ีอุตสาหกรรมประมงของไทยไดมีการพัฒนาและขยายตัวอยางรวดเร็ว  
ทําใหทรัพยากรสัตวทะเลในนานน้ําไทยถูกจับเพิ่มข้ึนอยางมากมาย  จากท่ีเคยจับไดเพยีงไมกีแ่สน
ตัน/ป ในชวงกอนป พ.ศ.2510 เพิ่มเปนมากกวา 2 ลานตันในระยะเวลาประมาณ 10 ปตอมา  ซ่ึงเปน
การจับสัตวน้ําจนเกนิศักยการผลิต และทําใหทรัพยากรสัตวน้ําเกิดสภาวะเส่ือมโทรมตามลําดับ  
ชาวประมงเร่ิมรูสึกวาการจบัสัตวน้ําในแตละเท่ียวจะไดปริมาณสัตวน้ํานอยลง  และตองใชระยะเวลา
ทําการประมงนานข้ึน  สัตวน้ําท่ีมีคุณคาสูงทางเศรษฐกิจก็จับไดนอยลง  สงผลใหตนทุนการทํา
ประมงของชาวประมงสูงข้ึน  แตผลตอบแทนไดลดตํ่าลงชาวประมงประสบกับภาวะขาดทุน  เพื่อ
ความอยูรอดชาวประมงจํานวนหนึ่งตองดิน้รนเพื่อนําเรือออกไปทําการประมงนอกนานน้ําตอไป27 

ตอมาในป พ.ศ.2520 การประมงไทยตองประสบปญหา เม่ือประเทศ 
เพื่อนบานของประเทศไทยไดเร่ิมประกาศเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ (Exclusive Economic Zone)28 และใช
กฎหมายในเขตดังกลาว   จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศตางๆ จาก 12 ไมลทะเล
เปน 200 ไมลทะเล  ทําใหชาวประมงไทยตองประสบกับปญหาการทําการประมงนอกนานน้ําไทย  
เนื่องจากทําใหพื้นที่ทําการประมงซ่ึงเดิมเคยเปนทะเลหลวงในบริเวณอาวไทยท่ีชาวประมงไทยเคยทํา
การประมงไมสามารถที่จะทําการประมงตอไปได   เพราะเนื่องจากพ้ืนท่ีทําการประมงซ่ึงเดิมเคยเปน
ทะเลหลวงไดตกอยูภายใตสิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝงโดยการประกาศขยายเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
รัฐดังกลาว   จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพ่ือนบานมีผลกระทบอยางมากตอการ

                                                           
26 ธํารง  วิบูลเสถียร.  กองทัพเรือกับการพิทักษการประมงทะเล.  เอกสารการวิจัยสวนบุคคลใน 

ลักษณะเศรษฐิกจ วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2534, หนา 6-10. 
27 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. หนา 107. 
28 ระบบเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เปนการกําหนดเขตแดนทางทะเลที่เกิดขึ้นใหมในอนุสัญญาวาดวย 

กฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525) โดยหลักการคือ รัฐชายฝงมีสิทธิที่จะควบคุมการใชทรัพยากรทั้งที่มีชีวิตและไม
มีชีวิตภายในรัศมี 200 ไมลทะเล นับจากเสนฐานที่ใชวัดความกวางของทะเลอาณาเขต 

DPU



 22

ประมงของไทย ทําใหตองสูญเสียพื้นท่ีทําการประมงในทะเลหลวงหรือนานน้ําสากลไปกวา 770,000 
ตารางกิโลเมตร  ชาวประมงท่ียังคงทําประมงในพ้ืนท่ีดงักลาว  จึงถือวาเปนการทําการประมงท่ีผิด
กฎหมาย  ยังผลใหเรือประมงไทยจํานวนมากถูกประเทศเพื่อนบานจับกุม  จากสถิติกรมประมง
รวบรวมไว ระหวางป พ.ศ.2524-2542 เรือประมงไทยถูกประเทศเพ่ือนบานจับกุมไปแลวประมาณ 
3,025 ลํา และเปนลูกเรือ 28,263 คน  นับเปนความสูญเสียทางเศรษฐกิจจํานวนมหาศาล  โดยเฉพาะ
ในสวนมูลคาเรือ  เคร่ืองมือประมงและอุปกรณ  นอกจากนีย้ังเปนความสูญเสียท่ีไมสามารถประเมิน
มูลคาไดในเร่ืองของทรัพยากรบุคคล  ท้ังลูกเรือ ไตกง และชางท่ีมีความสามารถ29 

นอกจากนี้จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะสงผลทําใหชาวประมงซ่ึงเคย
ทําการประมงอยูในบริเวณเหลานั้นตองถูกผลักดันใหกลับเขามาทําการประมงในนานน้ําของประเทศ
ไทย ทําใหเกดิการแขงขันทําการประมงกับชาวประมงซ่ึงทําการประมงอยูแตเดิมในเขตนานน้ําไทยจึง
ทําใหทรัพยากรประมงทะเลลดจํานวนลงอยางมาก    

ในปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา การประมงนอกนานน้ําไทยมี
ความสําคัญอยางยิ่งตออุตสาหกรรมการประมงและตอเศรษฐกิจของประเทศดวย เพื่อชวยแกปญหา 
รัฐบาล และภาคเอกชนท่ีเกีย่วของไดพยายามหาแนวทางในการเจรจาเพื่อรวมลงทุนทําการประมงกับ
กับตางประเทศ  ซ่ึงการรวมทําการประมงกับตางประเทศนั้น  จําเปนตองอาศัยหลักการแบงปน
ผลประโยชนโดยความเปนธรรม มีความซ่ือสัตยตอกัน และจะตองเคารพตอกฎกตกิา และพันธะกรณี
ขอตกลงตามสัญญาในการทําประมงกับประเทศตางๆ  อยางเครงครัด  อีกทั้งตองพัฒนากอง
เรือประมง  อุปกรณการเดินเรือ  ส่ือสารและเคร่ืองมือทําการประมง  จะตองไดมาตรฐานถูกตองตาม
หลักสากล  ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยมีเรือประมงท่ีมีศักยภาพออกไปทําการประมงในนานน้ําของ
ตางประเทศได คือ เรือขนาดกลางถึงขนาดใหญ (ขนาด 18 วา หรือ 70 ตันกรอสขึ้นไป) ประมาณ 
3,500-4,000 ลํา30 

 
5.1.2 ความสําคัญของการประมงทะเลตอการจางงาน 

การประมงทะเลมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิ่งตอเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ กลาวคือ กิจการประมงทะเลทาํใหเกดิการจางแรงงานในเรือประมงทะเล และในกิจการท่ี
ตอเนื่องกับกจิการประมงทะเล ไดแก  โรงนํ้าแข็ง อุตสาหกรรมหองเย็น แพปลา อุตสาหกรรมผลิต
อาหารทะเลกระปอง  โรงงานปลาปน  อุตสาหกรรมตอเรือ  อุตสาหกรรมทออวน  รานซอม
เคร่ืองยนต ซ่ึงอุตสาหกรรมเหลานี้มีสวนสําคัญในการจางแรงงานเปนจํานวนมาก โดยมีตลาดแรงงาน

                                                           
29 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. หนา 107. 
30 เร่ืองเดียวกัน, หนา 108. 
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รองรับถึง 826,980 คน  ประกอบดวยอาชีพประมงทะเล 161,670 คน ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําชายฝง 77,870 
คน  ผูเพาะเล้ียงสัตวน้ําจดื 404,340 คน   โดยในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีเกีย่วของกับการประมง 
183,100 คน31      

ดังนั้นจึงกลาวไดวาการประมงทะเลมีความสําคัญและมีบทบาทอยางยิง่ 
ตอเศรษฐกิจสังคมของประเทศ และลูกเรือประมงทะเลเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาเปนกําลังสําคัญของ
ประเทศชาติ 

ประเทศไทยมีการประกอบกจิการประมงทะเลใน 24 จังหวัดซ่ึงมีอาณา 
เขตติดตอกับทะเล ซ่ึงแยกตามเขตการประมงไดดังนี้32 

เขตประมง 1  เขตตะวนัออกของอาวไทย มี 3 จังหวดั คือ ตราด  จันทบุรี  
ระยอง 

เขตประมง 2  เขตอาวไทยตอนใน มี 7 จังหวัด คือ ชลบุรี  ฉะเชิงเทรา   
สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี 

เขตประมง 3  เขตอาวไทยตอนกลาง มี 3 จังหวดั คือประจวบคีรีขันธ  ชุมพร        
สุราษฎรธานี   

เขตประมง 4  เขตอาวไทยตอนใต มี 5 จังหวัด คือ นครศรีธรรมราช  พัทลุง   
สงขลา  ปตตานี  นราธิวาส 

เขตประมง 5  เขตฝงทะเลอันดามัน มี 6 จังหวัด คือ ระนอง  พังงา  ภูเกต็   
กระบ่ี  ตรัง  สตูล 

จากขอมูลการสํารวจการเปล่ียนแปลงทางประมงทะเล พ.ศ.2543  สํานัก 
งานสถิติแหงชาติ  เม่ือป พ.ศ.2543 พบวาในทองท่ี 24 จังหวัดชายทะเล  มีจํานวนเรือประมงท้ังส้ิน 
58,119 ลํา จําแนกตามประเภทและขนาดของเรือไดดังนี้33  เปนเรือไมมีเคร่ืองยนต 2,639 ลํา (รอยละ 
4.5)  เรือมีเคร่ืองยนตนอกเรือ 42,217 ลํา (รอยละ 72.7 ลํา) และ  เรือมีเคร่ืองยนตในเรือ  13,263 ลํา  
โดยจําแนกตามขนาดของเรือไดเปน เรือท่ีมีเครื่องยนตในเรือขนาดนอยกวา 10 ตันกรอส (เล็ก) 6,222 
ลํา (รอยละ 10.7)    ขนาด 10-49 ตันกรอส (กลาง) 5,064 ลํา (รอยละ 8.7) และขนาด 50 ตันกรอสข้ึน
ไป (ใหญ) 1,977 ลํา (รอยละ 3.4) 

                                                           
31 กรมประมง. สรุปผลงานทางวิชาการ 75 ป กรมประมง. หนา 165. 
32 สํานักงานสถิติแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี. รายงานการวิเคราะห เรื่อง การเปล่ียนแปลงการ

ประมงทะเลไทย จากสํามะโนประมงทะเล พ.ศ.2528 และ 2538. พิมพครั้งที่ 1. มปส., 2541, หนา 2. 
33 ตารางเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของเรือประมง จําแนกตามประเภทและขนาดของเรือ  

พ.ศ.2538 และ2543.  http://www.nso.go.th/thai/stat/stat_23/toc_10/10.3.1.2-6. [9 มิถุนายน 2547] 
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จํานวนครัวเรือนประมงมีจํานวนทั้งส้ิน 93,512  ครัวเรือน เปนครัวเรือนทํา 
ประมงทะเลอยางเดยีว จํานวน 55,981 ครัวเรือน (รอยละ 59.9)   สวนจํานวนครัวเรือนลูกจางประมงมี 
จํานวนท้ังส้ิน 29,122 ครัวเรือน  เปนการรับจางทําประมงทะเลอยางเดียว 23,703 ครัวเรือน (รอยละ 
81.4)34  โดยมีกลุมจังหวัดท่ีอยูในเขตประมงท่ี 2 เขตอาวไทยตอนในซ่ึงประกอบดวยจังหวัด ชลบุรี  
ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  สมุทรสาคร  สมุทรสงคราม  เพชรบุรี มีครัวเรือทํา
ประมงพาณิชยมากท่ีสุด คือ 1,231 ครัวเรือน (รอยละ 23.8)35  

ปจจุบันการจางแรงงานในการทําประมงทะเล  เจาของเรือหรือผูประกอบ 
กิจการไดมีการจางแรงงานตางดาวซ่ึงสวนใหญเปนชาวพมา เนื่องจากมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน
ลูกเรือประมงไทย 

 

5.1.3 ประเภทของการประมงทะเล 
การประมงของประเทศไทยแบงออกไดเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ การ

ประมงทะเล และการประมงนํ้าจืด  การประมงทะเลทํากันในจังหวัดท่ีมีพื้นที่ติอตอกับทะเลซ่ึงมีรวม
ท้ังส้ิน 22 จังหวัด (ไมรวมกรุงเทพมหานคร และจังหวดัพัทลุง)  สวนการประมงน้าํจืดนั้นทํากันใน
แหลงน้ําจดืซ่ึงครอบคลุมท่ัวประเทศ 

การประมงทะเลนับวาเปนหวัใจของอุตสาหกรรมของประเทศไทย  ผล 
ผลิตทางการประมงท้ังหมดประมาณรอยละ 90 มาจากการประมงทะเล  สัตวน้ําเค็มท่ีจับไดนอกจาก
จะใชบริโภคในประเทศแลว  ยังไดสงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศ  นําเงินตราตางประเทศเขา
มาเปนจํานวนหลายลานบาท 

การประมงทะเลของไทยจําแนกออกเปน 3 ประเภทดวยกนั คือ 
1) การประมงชายฝง   เปนการจับสัตวน้ําในบริเวณชายฝงทะเลโดยใช 

เรือขนาดเล็กมขีนาดไมเกนิ 10 ตันกรอส  ทําการออกจบัปลาในตอนเชา และกลับเขาฝงในตอนเย็น  
หรือออกจับปลาในตอนเย็นและกลับเขาฝงในตอนเชา  บางกลุมจะออกจับปลาคางคืนในทะเลเปน
เวลาส้ันๆ ประมาณ 2-5 วันจึงกลับเขาฝง  สวนใหญเรือแตละลําจะมีลูกเรือไมเกนิ 7 คน  เคร่ืองมือท่ี
                                                           

34 ตารางเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของครัวเรือนประมงและครัวเรือนลูกจางประมง จําแนกตาม 
ลักษณะของการดําเนินงาน พ.ศ.2538 และ2543. http://www.nso.go.th/thai/stat/stat_23/toc_10/10.3.1.2-2. [9 
มิถุนายน 2547] 

35 ตารางเปรียบเทียบจํานวนและรอยละของครัวเรือนทําประมงทะเลจําแนกตามขนาดของการดําเนิน 
งานและเขตประมง พ.ศ.2538 และ2543. http://www.nso.go.th/thai/stat/stat_23/toc_10/10.3.1.2-2. [9 มิถุนายน 
2547] 
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ใชในการจับปลาเปนเคร่ืองมือพื้นบาน  ไดแก  อวนลากแผนตะเฆขนาดเล็ก (อวนลากแคระ)  อวน
ลากคานถาง  อวนรุน อวนลอยตางๆ  อวนติดปลาทู  อวนลอมจับปลากะตัก อวนทับตล่ิง  เบ็ดตก เบ็ด
ราว ลอบปลา คราดหอย ตกหมึก โพงพาง  

2) การประมงนอกฝง  ไดแกการทําการประมงซ่ึงใชเรือท่ีมีความยาว 
ระหวาง 14-25 เมตร  หรือมีขนาดเรือระหวาง 10-100 ตันกรอส  เคร่ืองมือทําการประมงท่ีใชไดแก 
อวนลากแผนตะเฆ  อวนลากคู  อวนดํา  อวนลอมซ้ัง และอวนลอยปลาอินทรี เปนตน 

3) การทําประมงน้ําลึกซ่ึงรวมถึงการประมงในตางประเทศ  การทําประมง 
ประเภทนี้ใชเรือขนาดกลางถึงขนาดใหญ ซ่ึงใชเรือท่ีมีความยาวต้ังแต 18 วา หรือ 70 ตันกรอสขึ้นไป  
ซ่ึงเปนเรือท่ีมีอุปกรณและเคร่ืองมือในการจับปลาท่ีคอนขางทันสมัย เชน เรดาหคนหาปลา วิทยุรับสง  
เรือแตละลํามีลูกเรือประมาณ 10-40 คน ข้ึนอยูกับขนาดของเรือ แหลงหาปลา และระยะเวลาในการ
ออกจับปลา  เรือบางลําจะออกไปทําการประมงในเขตนานน้ําสากลโดยมีสัญญาจับปลาในนานน้ํา
ตางประเทศ ซ่ึงจะใชเวลาในการทําการประมงเท่ียวละ 20-60 วัน เคร่ืองมือทําการประมงท่ีใชไดแก  
อวนลากแผนตะเฆ    โดยจะทําการประมงในอาวเบงกอล และทะเลจนีตอนใต 

ชาวประมงของไทยนัน้ไดกระจัดกระจายอาศัยอยูตามชายฝงทะเลทั้งในดาน
อาวไทยและทะเลอันดามัน  โดยรวมตวักนัเปนชุมชนขนาดเล็กบางใหญบางตามจํานวนครัวเรือนและ
การพัฒนาของทองถ่ิน ชุมชนประมงหรือหมูบานชาวประมงสามารถจําแนกตามระดับการพัฒนาออก
ไดเปน 3 กลุม คือ36 

1) ชุมชนประมงท่ีมีการพัฒนาแลว  ชุมชนประมงแหลงนีต้ั้งอยู 
บริเวณกนอาวไทย  ทําการประมงแบบธุรกิจใชเคร่ืองมือทําการประมงและเรือประมงท่ีมีขนาดใหญ  
และมีประสิทธิภาพสูง  ชาวประมงมีระดบัการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยูในเกณฑสูงมี
ความคิดกาวหนาชอบการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงท่ีดีกวา  สามารถชวยเหลือตนเองไดโดยไมตองพึง่พา
เจาหนาท่ีสงเสริม 

2) ชุมชนประมงท่ีมีระดับพัฒนาปานกลาง  ชุมชนประเภทนี้จะพบไดโดย 
ท่ัวไปในจังหวัดบริเวณชายฝงทะเลตะวนัออกและทางฝงทะเลตะวันตกของอาวไทย  ซ่ึงไดแก จังหวัด
จันทบุรี  ระยอง  ชลบุรี  สมุทรปราการ  ตลอดลงไปจนถึงจังหวดัชุมพร  ชาวประมงกลุมนี้จะ
ประกอบธุรกจิขนาดกลาง  เคร่ืองมือทําการประมงท่ีใชไดแก  อวนลอย  อวนลอมจับ  อวนลาก ฯลฯ  
เปนตน  ระดับการศึกษา  ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมสูงนัก  มีการยอมรับในส่ิงใหมๆ 
พอสมควร 

                                                           
36 กังวาลย จันทรโชติ.  การสงเสริมการประมง. ม.ป.ส., ม.ป.ป. 2529, หนา 36. 
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3) ชุมชนประมงท่ีมีระดับการพัฒนาตํ่าหรือชุมชนประมงลาหลัง  ชุมชน 
ประเภทนี้มีมากในบริเวณภาคใตตอนลางของประเทศแถบบริเวณทะเลอันดามัน  การประกอบอาชีพ
มักจะทําเพื่อการยังชีพ  ปริมาณสัตวน้ําท่ีจับไดมีไมมากเพราะใชเคร่ืองมือทําการประมงขนาดเล็กท่ีมี
ประสิทธิภาพตํ่า  เชน ลอบ  อวนลอยปู  เบ็ด  อวนลากทับตล่ิง ฯลฯ  เปนตน  แหลงทําการประมง
ไดแกบริเวณชายฝงใกลเคียง  ท้ังนี้เพราะเรือประมงท่ีใชนั้นมีขนาดเล็กความยาวไมเกิน 14 เมตร  ซ่ึง
สวนหนึ่งเปนเรือไมมีเคร่ืองยนตและท่ีเหลือก็เปนเรือท่ีตดิเคร่ืองยนตหางยาว   ดังนั้นชาวประมงใน
กลุมนี้จึงมีฐานะยากจน  มีมาตรฐานการครองชีพอยูในเกณฑคอนขางตํ่า  ขาดแคลนสาธารณูปโภค มี
ระดับการศึกษาตํ่าและยดึม่ันในความเช่ือเกาๆ ไมคอยอมรับในส่ิงใหมๆ  และการเปล่ียนแปลง 

ดังนั้นชาวประมงท่ีอาศัยอยูในชุมชนประมงท้ัง 3 ประเภทขางตนนี ้  สามารถ
จําแนกออกไดเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดวยกนัคือ กลุมประมงพาณิชย และกลุมประมงพ้ืนบาน 

คณะผูเช่ียวชาญขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดใหคํา
นิยามของชาวประมงพ้ืนบานวา “การประมงพื้นบานโดยท่ัวไปนัน้ครอบคลุมกลุมชาวประมงและ
ครอบครัวท่ีมีรายไดต่ําสุดในประเทศกําลังพัฒนา  ชาวประมงกลุมนี้ใชเรือประมงขนาดเล็กมี
เคร่ืองมือและอุปกรณอยางงายๆ และใชแรงงานภายในครอบครัวอาศัยอยูตามหมูบานเล็กๆ จึงมักตก
อยูใตอํานาจของบุคคลหรือกลุมท่ีมีอิทธิพลในหมูบาน  ซ่ึงอาจจะเปนผูนําทางศาสนา  ทางการเมือง 
นายทุนใหเงินกู หรือผูมีฐานะม่ังค่ังอ่ืนๆ”  ซ่ึงคําจํากัดความอยางกวางๆ ของการประมงพื้นบานคือ
การประมงท่ีใชแรงงานจํานวนมากซ่ึงกระทําโดยชาวบานผูซ่ึงมีรายไดต่ํา  สมรรถภาพนอยมีผลผลิต
นอยทําการประมงในเขตใกลเคียง  ไมมีอิทธิพลทางการเมือง  การตลาด  การวาจางแรงงานและมี
ฐานะทางสังคมและการเงินข้ึนอยูกับผูรับซ้ือผลิตผลของตนเปนสวนใหญ37   สําหรับประเทศไทยนัน้
ไดมีความพยายามท่ีจะกําหนดนิยามของชาวประมงพ้ืนบานกันอยูบางพอสมควร  ท้ังนีโ้ดยใช
หลักเกณฑท่ีแตกตางกันออกไป  ซ่ึงจําแนกออกไดดังนี้38 

1) การถือครอบทรัพยสินการประมง เชน เรือและเคร่ืองมือทําการ 
ประมงหรือพืน้ท่ีและอุปกรณสําหรับการเพาะเล้ียง  ชาวประมงใดท่ีมีทรัพยสินต่ํากวา 20,000 บาท  
ถือวาชาวประมงผูนั้นหรือครัวเรือนประมงนั้นเปนชาวประมงพ้ืนบาน 

2) ขนาดและชนดิของเรือประมงท่ีใช  ชาวประมงท่ีทําการประมง 

                                                           
37 กังวาลย จันทรโชติ. การสงเสริมการประมง. หนา 37. 
38 เร่ืองเดียวกัน, หนา 37-38. 
 
 

DPU



 27

โดยไมใชเรือหรือใชเรือท่ีมีขนาดความยาวไมเกนิ 8 เมตรท้ังท่ีไมมีเคร่ืองยนต หรือมีเคร่ืองยนตนอก
ลํา  ถือไดวาเปนชาวประมงพื้นบาน 

3) การวาจางแรงงาน  ชาวประมงพ้ืนบานจะไมจางแรงงานจากภาย 
นอก  จะใชแรงงานจากสมาชิกในครัวเรือนเทานั้น 

4) เคร่ืองมือทําการประมงท่ีใช  ชาวประมงพืน้บานจะใชเคร่ืองมือ 
ขนาดเล็กมีประสิทธิภาพตํ่า 

โดยสรุปอาจกลาวไดวาชาวประมงพ้ืนบานก็คือ ชาวประมงท่ัวไปที ่
ประกอบอาชีพประมงในระดับครัวเรือน  โดยใชแรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน โดยจับปลาในแมน้ํา
ลําคลองไปจนถึงตามแนวชายฝงทะเล โดยใชเคร่ืองมือทําการประมงขนาดเล็กมีประสิทธิภาพตํ่า 

สําหรับกลุมประมงพาณิชย  เปนการทําประมงโดยใชเรือมีเคร่ืองยนต  เรือมี
ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ  สามารถออกไปทําการประมงไดไกลจากฝงทะเลตดิตอกันเปนระยะ
เวลานานโดยไมตองกลับเขาฝง  ภายในเรือมีเคร่ืองมือท่ีใชในการทําประมงท่ีมีประสิทธิภาพ  โดย
นําเอาอุปกรณอิเล็กโทรนิกส  เคร่ืองวิทยุรับสง  เคร่ืองหาฝูงปลา เรดาห และเคร่ืองทําความเยน็สําหรับ
เก็บรักษาคุณภาพของสัตวน้ํา  เรือแตละลํามีการวาจางแรงงานลูกจางในการทําประมงทะเล 
 

5.1.4 นโยบายการประมงแหงชาต ิ

  อุตสาหกรรมการประมงทะเล มีความสําคัญตอเศรษฐกจิของประเทศ  ซ่ึงใน
ปจจุบันอุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยตองประสบปญหาตางๆ ไดแก ปญหาชาวประมงไทยถูก
ประเทศเพ่ือนบานจับกุม เพราะเขาไปทําการประมงอยางไมถูกตอง  ปญหาเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
ประเทศเพ่ือนบาน  ปญหาการเพิ่มข้ึนของเรือประมง  ซ่ึงปญหาตางๆ นาํมาซ่ึงความเดอืดรอน  ความ
ไมปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสินของชาวประมงไทย และนํามาซ่ึงผลเสียตอเศรษฐกิจโดยสวนรวม
ของประเทศ  ซ่ึงกรมประมง  ไดเสนอแนวทางแกไขปญหา คือ จําเปนท่ีจะตองกาํหนดนโยบายการ
ประมงท่ีชัดเจน และจะตองมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรของรัฐท่ีมีหนาท่ีเกีย่วของในการบริหาร
จัดการประมงใหม  เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการจัดการและบริหารการประมงของประเทศได
อยางมีประสิทธิภาพ และมีระเบียบ  โดยเห็นควรใหตั้งคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติข้ึน  
โดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานคณะกรรมการ  คณะกรรมการประกอบดวยภาครัฐบาล 
ไดแก หนวยราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวของ เพื่อทําหนาท่ีกาํหนดนโยบายประมงแหงชาติ 
ควบคุมดูแล แกไขปญหาการประมงท่ีอาจจะเกิดข้ึน และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเหน็ชอบเม่ือวันท่ี 20 
สิงหาคม 253439 ซ่ึงคณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ  ประกอบดวยกรรมการจํานวน 38 คน 

                                                           
39 คณะกรรมการนโยบายการประมงแหงชาติ. สรุปสาระสําคัญแผนปฏิบัติการดานนโยบายการประมง 
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จากภาครัฐบาลจํานวน 33 คน  และภาคเอกชนจํานวน 5 คน มีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนด
นโยบายการพฒันาการประมงในนานน้ําไทยใหสอดคลองกับศักยภาพของทรัพยากรสัตวน้ํา  กําลังลง
แรงประมง ความตองการวัตถุดิบเพื่อปอนโรงงานอุตสาหกรรม  กําหนดนโยบายในการพฒันา
อุตสาหกรรมสัตวน้ําของประเทศเพ่ือการสงออก ฯลฯ40 ซ่ึงนโยบายการพัฒนาการประมงแหงชาติ 
(พ.ศ.2545-2549)  ไดกําหนดแนวทางของการพัฒนาการประมงใหเหมาะสมกบัสถานการณและ
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9  โดยไดมีนโยบายพัฒนาการประมง
นอกนานน้ํา  โดยการสงเสริมและพัฒนาความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศและในนานน้ํา
สากล  พัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงนอกนานน้ําและสงเสริมส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้น
ฐานรองรับการประมงนอกนานน้ํา  โดยมียุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาดังนี้41 

1) สงเสริมความรวมมือดานการประมงกับตางประเทศ โดย 
1.1) เรงรัดการเจรจารวมมือทําการประมงกับประเทศเจาของ 

ทรัพยากร  โดยใชความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 
1.2) สงเสริมความรวมมือทางวิชาการ  การจัดการทรัพยากรประมงและ 

เศรษฐกิจกับตางประเทศ  เพือ่แลกเปล่ียนเทคโนโลยี และผลประโยชนทางเศรษฐกจิตางๆ 
1.3) สงเสริมใหมีการรวมกลุมชาวประมงเพื่อทําการประมงในนานน้ํา 

ตางประเทศ 
1.4) สนับสนุนใหภาคเอกชนรวมลงทุนทําการประมงและอุตสาหกรรม 

ตอเนื่องกับตางประเทศ 
2) พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกข้ันพื้นฐานรองรับการประมงนอก 

นานน้ํา  โดย 
2.1) ปรับปรุงและพัฒนาใหมีทาเทียบเรือประมงน้ําลึกท่ีไดมาตรฐาน 

พรอมส่ิงอํานวยความสะดวกและบริหารจดัการใหครบวงจร 
2.2) สนับสนุนและจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมประมง 
2.3) สนับสนุนใหเกิดระบบคมนาคมขนสงสูตลาดและอุตสาหกรรมตอ 

เนื่อง 

                                                                                                                                                                          

แหงชาติ, ฝายเลขานุการคณะกรรมการ นโยบายการประมงแหงชาติ, 2538, หนา 1.  
40 เจษฎา รักวนิชย.  “ปญหากฎหมายการประมงตอการสงเสริมการประกอบธุรกิจประมง.” วิทยา 

นิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, 2543,หนา 17-18. 
41 นโยบายพัฒนาการประมงแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549.  

http://www.fisheries.go.th/dof_thai/Division/Planning/policy.htm. [31 พฤษภาคม 2547] 
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3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงนอกนานน้ํา โดย 
3.1) ใหมีองคกรจดัการบริหารการประมงนอกนานน้ําในรูป 

สํานักงานคณะกรรมการระดับชาติ 
3.2) พัฒนากองเรือประมงไทยใหมีเรือและเคร่ืองมือทําการ 

ประมงใหมีศักยภาพในการทําการประมงนอกนานน้ําตามมาตรฐานสากล 
3.3) ใหมีการจดัระเบียบเรือประมงสัญชาติไทยท่ีออกไปทํา 

การประมงนอกนานน้ํา 
3.4) พัฒนาบุคลากรท่ีไปทําการประมงนอกนานน้ําใหมีศักยภาพและทํา 

การประมงอยางมีความรับผิดชอบ  รวมท้ังสนับสนุนใหมีระบบสวัสดกิารแกบุคคลดงักลาว 
3.5) ใหมีระบบติดตามเรือประมงสัญชาติไทยท่ีทําการ 

ประมงนอกนานน้ํา 
4) สงเสริมและพัฒนาการทําการประมงในนานน้ําสากล โดย 

4.1) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดหาเรือ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรือทํา 
การประมงปลาทูนาแหลงเงินทุนและจัดต้ังกองทุนเพื่อพฒันาการประมงนอกนานน้าํไทย 

4.2) เรงรัดการสํารวจแหลงทําการประมงในนานน้ําสากล 
4.3) สงเสริมใหมีการรวมกลุมเพือ่ทําการประมงในนานน้ําสากล 

 

5.2 ความเปนมาและแนวคิดในการคุมครองแรงงานประมงทะเล 
 

5.2.1 ความหมายของงานประมงทะเล (แรงงานประมงทะเล) 
  กฎหมายของประเทศไทย การประมง หมายถึง การจับสัตวน้ําทุกชนดิรวมท้ัง
ท่ีใชเรือไปทําการจับสัตวน้ําหรือเปนพาหนะไปทําการจับสัตวน้ําดวย42 
  ทําการประมง  หมายความวา  จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บ สัตวน้ํา ใน
ท่ีจับสัตวน้ํา  ดวยเคร่ืองมือทําการประมงหรือดวยวิธีใดๆ43 
  เคร่ืองมือทําการประมง  หมายความวา เคร่ืองกลไก เคร่ืองใช  เคร่ืองอุปกรณ  
สวนประกอบ อาวุธ เสา หลัก หรือ เรือ บรรดาท่ีใชทําการประมง44 

งานประมงทะเล  หมายความวา งานหรือการกระทําใดๆ ท่ีเกี่ยว 

                                                           
42 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 4 
43 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาตรา 4 (2) 
44 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 มาตรา 4 (3) 
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กับการทําประมงในทะเลโดยใชเรือประมง45   
กิจการประมงทะเล หมายถึง กิจการซ่ึงดําเนินงานเกี่ยวกบัการทําประมง 

ในมหาสมุทร  ตามชายฝงทะเล  นอกฝงทะเล  และบริเวณปากน้ํา  รวมท้ังการจับปลา กุง ปู การเก็บ
สาหรายทะเล และสัตวน้ําอ่ืนๆ  การเก็บและงมหอย  การฟารมเล้ียงหอย  หอยมุก  การเพาะพันธุลูก
ปลา  กุงและเตา เปนตน46 

เรือประมง  หมายความวา เรือท่ีใชสําหรับการทําประมงในทะเล47   สวน 
ตามพระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 “เรือประมง” หมายความวา เรือท่ีใชสําหรับการ
จับสัตวน้ํา หรือทรัพยากรทีมี่ชีวิตอ่ืนๆ ท่ีอยูในทะเล48  และตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศไดมีการกําหนดคํานยิามของคําวา   “เรือประมง” ไวในอนสัุญญาหลายฉบับ  ตัวอยางเชน  
อนุสัญญาฉบับท่ี 112 วาดวยอายุข้ันตํ่าท่ียอมใหจางแรงงานเปนคนงานประมงได  “เรือประมง”  ให
หมายความรวมถึง ท้ังเรือขนาดใหญ (ship) และเรือขนาดเล็ก (boat) ท่ีมีลักษณะใดก็ตามไมวาจะเปน
ของรัฐบาลหรือเอกชนที่มีภารกิจทําประมงทะเล 

  จากท่ีกลาวมาขางตนทําใหทราบความหมายของงานประมงทะเล (แรงงาน
ประมงทะเล) วาหมายถึง  งานประมงทะเลที่แรงงานบนเรือประมงทะเลรับทํางานใหนายจาง เพื่อ
วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจดานการประมงทะเล  ซ่ึงมีลักษณะเปนงานดานเกษตรกรรมซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อการจับสัตวน้ํา ณ บริเวณใดบริเวณหนึ่งในทะเลและเดินทางกลับยังเขตชายฝงของ
ประเทศไทย  โดยไมมีการจอดแวะ ณ ทาเทียบเรือของประเทศอ่ืนๆ  เพื่อการขนถายสินคาหรือ
ผูโดยสาร  ซ่ึงนับไดวามีลักษณะและวัตถุประสงคการทํางานท่ีแตกตางจากแรงงานในงานเรือเดิน
ทะเลเพื่อการขนสงสินคาและผูโดยสาร  ซ่ึงวิทยานพินธเร่ืองนี้จะศึกษาเฉพาะแรงงานในงาน
เรือประมงทะเล  โดยไมครอบคลุมถึงการใชแรงงานในครัวเรือนทําการจับสัตวน้ํา 
 

5.2.2 ความเปนมาในการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 
กฎหมายคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล  ฉบับท่ีใชบังคับในปจจุบัน คือ  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2541)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  โดยกฎหมายเกีย่วกับการใหความคุมครอง

                                                           
45 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ขอ 3  
46 นิยามศัพท ความหมายของแรงงานตางดาว  ประเภทกิจการและงานท่ีอนุญาตใหแรงงานตางดาวทํา 

ตามมติ คณะรัฐมนตรี. 
47 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ขอ 3 
48 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 3  
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ลูกจางในงานประมงทะเลมีการพัฒนาการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน 
ดังนี้49 

1) วันท่ี 26 สิงหาคม 2535 กระทรวงมหาดไทย  ไดออกประกาศ  เร่ือง 
การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล  ใหมีผลบังคับใช วันท่ี 10 ธันวาคม 2535 

2) วันท่ี 4 ธันวาคม 2535  กระทรวงมหาดไทย  ไดออกประกาศ 
กระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 2)  เล่ือนการบังคับใช
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 1)  ออกไปเม่ือ
พน 120 วัน  นับแต 10 ธันวาคม 2535  ซ่ึงจะมีผลบังคับใชในวันท่ี 10 เมษายน 2536  โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดแตงตั้งคณะทํางาน  ซ่ึงประกอบดวยผูแทนภาครัฐบาล  และ
ภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเพื่อปรับปรุงประกาศฉบับดังกลาว และรายงานผลตอกระทรวงมหาดไทย 

3) วันท่ี 22 ธันวาคม 2535 – 23 มีนาคม 2536  คณะทํางานพจิารณาปรับ 
ปรุงประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล  ไดประชุมโดย
แตงต้ังตัวแทนลูกจางประมงเขามาเปนคณะทํางานดวย  โดยพิจารณาแกไขปรับปรุงประกาศดังกลาว
โดยเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 3) แทน
ฉบับเดิม  โดยมีผลใชบังคับเม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2536  โดยมีขอตกลงตามขอเสนอของสมาคมการ
ประมงแหงประเทศไทย  ใหแกไขกฎหมายใหคนตางดาวทํางานในเร่ืองประมงได  โดยแกไข
กฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2521 และ
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงไทย พ.ศ.2482 ใหเสร็จกอนการบังคับใชประกาศดังกลาวหาก
ไมเสร็จใหเล่ือนการบังคับใชออกไป 

4) วันท่ี 7 เมษายน 2536 กระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศ เร่ือง การ 
คุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 3) แทนฉบับเดิม  โดยมีขอบังคับใชในวันท่ี 1 
กันยายน 2536  โดยใหดําเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนตาง
ดาว พ.ศ.2521 และมีการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ.2482ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 3)  
ลงวันท่ี 7  เมษายน 2536 

5) วันท่ี 26 สิงหาคม 2536  เนื่องจากกฎหมายท้ัง 2 ฉบับ  ยังแกไขไมแลว 

                                                           
49 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. สภาพการจางแรงงานภาคเกษตร (กรณีงานประมงทะเล).  

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานม, 2546, หนา 1-3.  
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เสร็จไดทันกอนวันท่ี 1 กันยายน 2536  กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกประกาศ  เร่ืองการคุมครอง
แรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 4)  เล่ือนการบังคับใชออกไปเปนวันท่ี 1 มกราคม 2537 

6) กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม  ไดแกไขพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพท่ีหามคนตางดาวทํา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2536  โดยใหงานกรรมกรใน
เรือประมงทะเลเปนงานท่ีไมหามคนตางดาวทํา 

7) วันท่ี 29 ธันวาคม 2536  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ไดยก 
เลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 3) และ 
ฉบับท่ี 4  โดยใหเล่ือนผลการใชบังคับไปเปนวันท่ี 1 สิงหาคม 2537  เพื่อใหมีการดําเนินการแกไข
พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 ใหเสร็จ 

8) วันท่ี 22 มิถุนายน 2537  สมาคมประมงแหงประเทศไทยไดประชุมโดยมี 
สมาคมประมงในจังหวดัตางๆ 24 สมาคม ซ่ึงมีมติท่ีสําคัญ 2 ขอ คือ ขอท่ี 1  ใหภาครัฐฯ  ลดวงเงิน
ประกันคนตางดาวท่ีหลบหนีเขาเมืองจาก 5,000 บาท เหลือ 2,000 บาท  ขอท่ี 2  ยอมรับการใชบังคับ
กฎหมายคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล  แตขอเล่ือนการบังคับใชจากวันท่ี 1 สิงหาคม 2537  
ออกไปจนกวามีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 
กอน 
  9)  วันท่ี 7 กรกฎาคม 2537  กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม เล่ือนการ
บังคับใชประกาศกระทรวงฯ  เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล  จากวันท่ี 1 สิงหาคม 
2537  เปนวันท่ี 1 สิงหาคม 2538  ตามการขอการระงับการบังคับใชของสมาคมการประมง
สมุทรสาคร  เนื่องจากนายกสมาคมในขณะน้ีเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

10) วันท่ี 31 กรกฎาคม 2538  กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม  ไดออก 
ประกาศกระทรวงฯ  เร่ือง การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 3) เล่ือนการบังคับใช
จากวนัท่ี 1 สิงหาคม 2538  เปนวันท่ี 1 สิงหาคม 2539 
  11)  วันท่ี 31 กรกฎาคม 2539  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมไดออก
ประกาศกระทรวงเร่ือง  การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล (ฉบับท่ี 3) เล่ือนการบงัคับใชจาก 
1 สิงหาคม 2539  เปนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2539 
  12)  วันท่ี 14 กันยายน 2541  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  ไดออก
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ให
มีการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 

 
5.2.3 แนวคิดในการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 
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กิจการประมงทะเลของประเทศไทย มีความสามารถในการจับสัตวน้ํา  
สามารถสงออกสินคาประมงจํานวนมากออกไปจําหนายยังตางประเทศ นําเงินรายไดเขาประเทศ   
ดังนั้นการประกอบกิจการประมงทะเล  จึงเปนการประกอบกิจการภาคเกษตรกรรมท่ีมีบทบาทสําคัญ
ตอเศรษฐกิจไทย  นอกจากนี้กิจการประมงทะเลมีผลทําใหเกดิกจิกรรมทางเศรษฐกิจตอเนื่องท่ีสําคัญ
หลายประเภท  ซ่ึงมีสวนสําคัญในการจางแรงงานเปนจํานวนมาก  ประกอบกับสภาพของการทํางาน
ของแรงงานในงานประมงทะเล  มีลักษณะท่ีแตกตางจากการทํางานในภาคเกษตรกรรมอ่ืน ๆ  ซ่ึง
แนวความคิดในการใหความคุมครองแรงงานประมงทะเลนี้ไดมีมานานแลว  แตไดเร่ิมดําเนนิการ
อยางเปนรูปธรรมข้ึนในสมัยรัฐบาล พลเอก ชาติชาย ชุณหวัณ ในป พ.ศ.2532  ไดมีการรางเปน
กฎหมายคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลข้ึน  และประกาศใชในป พ.ศ.2535 ในสมัยรัฐบาล
อานันท 2 (นายอานันท  ปนยารชุน)50  ซ่ึงเหตุผลความจําเปนท่ีตองใหความคุมครองแรงงานในกิจการ
ประมงทะเล คือ  
  1) เหตุผลในทางเศรษฐกิจ  กลาวคือ  ลูกจางในกิจการประมงทะเลเปน
แรงงานท่ีมีคุณคาชวยสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยใหเจริญกาวหนา  กลาวคือ ตั้งแตป พ.ศ. 2515  
เปนตนมา  การประมงของประเทศไทยมีผลผลิตรวม ติดอันดับ 1 ใน 10  ของโลก  ซ่ึงจนถึงปจจบัุน
นับเปนเวลานานกวา 20 ปแลว  ในแงการสงออกสินคาสัตวน้ํารวม  หลังจากป พ.ศ. 2537  เปนตนมา 
ใน FAO YEAR BOOK 1993  มีการบันทึกไววาประเทศไทยเราไดรับยกยองวาเปนผูสงออกท่ีมีมูลคา
สูงท่ีสุด คือประมาณ 86,945  ลานบาท  และในป พ.ศ. 2544  ประมาณการวาอยูในราวเกือบ 2 แสน
ลานบาท   ซ่ึงหากดใูนแงของรายไดจากการสงออกท้ังประเทศแลว  สินคาและผลิตภัณฑประมงคิด
เปนกวารอยละ 10  และเปนกวารอยละ 33  ของรายไดจากการสงออกสินคาเกษตร  ซ่ึงอาจกลาวไดวา
การประมงของไทยมีความสําคัญและมีบทบาทยิ่งตอประเทศและประชาชนไทยเปนอยางมาก51  จึง
ควรที่รัฐจะใหการดูแลรักษาแรงงานในกิจการประมงทะเลนี้ไว  เพื่อสรางผลประโยชนใหแก
ประเทศชาติ  การละเลยใหมีการใชแรงงานอยางไมเปนธรรม จะเปนการทําลายสุขภาพอนามยัและ
ชีวิตของแรงงาน  และในท่ีสุดจะขาดแรงงานในกิจการนี้อยางถาวร 

  2) เหตุผลในทางสังคม  เนื่องจากแรงงานเปนผูท่ีอยูในฐานะเปนผูเสียเปรียบ
ทางสังคม  ลูกจางมีความรูนอยกวา มีโอกาสในการเลือกทําสัญญาหรือขอตกลงนอยกวา  มักอยูใต
บังคับบัญชา  หรือความตองการของนายจาง  นายจางซ่ึงเปนผูลงทุนตองการกําไรมากจึงจําเปนตอง

                                                           
50 สุดาศิริ วศวงศ.  การคุมครองแรงานประมงทะเลในประเทศไทย : ศึกษาเฉพาะ 

กรณีการประกอบกิจการประมงทะเลซึ่งขอรับใบอนุญาตประกอบการที่จังหวัดระยอง. 2539, หนา 13.  
51 วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน.  ยุทธวิธีแกไขปญหาประมงทะเลของไทยอยางเปนรูปธรรมเพื่อความยั่งยืน.  

พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: จามจุรีโปรดักท, 2544, หนา 6.  
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ลดตนทุน   แรงงานจึงถูกใชอยางไมมีขอบเขต  สุขภาพและความปลอดภัยในชีวติรางกายของลูกจาง
ไมไดรับการเอาใจใส ไมมีหลักประกนัและความม่ันคงในการทํางาน รัฐจึงควรออกกฎหมายเพื่อ
แกปญหาการใชแรงงาน ใหความคุมครองดูแลใหมีการจางงานเพ่ือใหลูกจางมีคุณภาพชีวติในการ
ทํางานท่ีดี  ประกอบกับกจิการประมงทะเลไดพัฒนาข้ึนมาจนเปนกึ่งอุตสาหกรรม กลาวคือ มีเรือ
ขนาดใหญออกหาปลา  มีหองเยน็เก็บสัตวน้ํา ในเรือแตละลํามีลูกจางประจําเรือเปนจํานวนมาก  
นายจางในกจิการประมงทะเลจึงควรมีความรับผิดชอบตอลูกจางในกิจการประมงทะเลเชนเดยีวกับ
ลูกจางในกิจการอ่ืนๆ เพราะนายจางในกิจการประมงทะเลอยูในวสัิยและมีขีดความสามารถเพียง
พอท่ีจะรับผิดชอบไดแลว52 

5.2.3 สภาพการทํางานของแรงงานประมงทะเล 
  งานท่ีลูกเรือประมงจะตองทําในเรือประมงทุกคร้ังท่ีออกทําการประมงใน
ทะเล  จะเร่ิมต้ังแตการจดัเตรียมส่ิงของเคร่ืองใชและวสัดุอุปกรณในการทําประมงและการดํารงชีวิต
ตางๆ  ใหครบถวนสมบูรณกอนออกเดนิทาง  เม่ือถึงเวลาเดินทางลูกเรือทุกคนลงเรือและนําเรือออก
จากทาเทียบเรือประมงทะเล  หรือทาเรือของตนออกสูทะเลมุงตรงไปยังแหลงท่ีคาดวามีสัตวน้ําอาศัย
อยูเปนจํานวนมากหรือท่ีคาดวาเปนแหลงเหมาะกับการทําประมง  เม่ือไปถึงแหลงสัตวน้ําท่ีคาดหรือ
กําหนดไวแลว  เรือก็จะจอดรอเวลาเพ่ือดาํเนินการปลอยอวนลงน้ํา  เม่ือไดเวลาลูกเรือทุกคนกจ็ะ
ชวยกันดําเนินการปลอยอวนลงน้ําตามกรรมวิธีของอวนแตละประเภทแตละขนาด  เม่ือปลอยอวนลง
น้ําเสร็จเรียบรอยแลวลูกเรือทุกคนก็จะพกัเพื่อรอเวลากูอวนข้ึน  เม่ือไดเวลากูอวนข้ึน  ลูกเรือก็จะชวย
ดําเนินการกูอวนข้ึนตามกรรมวิธีของการกูอวนแตละประเภทแตละขนาด  เม่ือกูอวนข้ึนเรียบรอยแลว  
ก็จะนําสัตวน้ําท่ีจับไดข้ึนเรือเพื่อดําเนนิการคัดแยกประเภทสัตวน้ํา  เม่ือคัดแยกประเภทสัตวน้ําเสร็จ
แลวก็นาํสัตวนําท่ีคัดแยกประเภทแลวไปแชแข็งหรือเกบ็ตามกรรมวิธีการเก็บสัตวน้าํของเรือประมง
แตละลําตอไป  เม่ือเก็บสัตวน้ําท่ีจับไดเรียบรอยแลวเรือก็จะรอเวลาเพื่อเตรียมการทําประมงตอไปใน
บริเวณท่ีเดิมหรือเปล่ียนบริเวณท่ีทําประมงใหม หรือกลับเขาฝงอยางใดอยางหน่ึงตามคําส่ังไตกงซ่ึง
เปนผูควบคุมเรือและลูกเรือ  ถาเรือเตรียมการทําประมงตอ   ลูกเรือก็จะตองดําเนินการปลอยอวนลง
น้ํารอและกูอวนข้ึนมาคัดเลือกเก็บสัตวน้ําตอไปในลักษณะเดิมจนกวาเรือจะกลับเขาฝงหรือทาเรือ
ประมง  เม่ือเรือกลับถึงฝงหรือทาเรือประมงแลว  ลูกเรือก็จะทําหนาท่ีนําสัตวน้ําข้ึนจากเรือสงตอให
ลูกคา (ซ่ึงสวนมากลูกคาก็จะรอรับสินคาสัตวน้ําอยูในบริเวณทาเรือ)  เม่ือสงสัตวน้าํใหลูกคาเรียบรอย

                                                           
52 สุดาศิริ วศวงศ.  การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล. พิมพครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ: นิติธรรม,  

2536, หนา 2. 
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แลวลูกเรือกจ็ะทําความสะอาดเรือเพ่ือเตรียมออกทะเลทําการประมงในคร้ังตอไป    ซ่ึงหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของแรงงานแตละตําแหนงบนเรือประมงมีดังนี้53   

1) ไตกง ชาวเรือจะเรียกส้ันๆ วา “ไต”  เปนผูท่ีมีหนาท่ีเสมือนหนึ่งผูบังคับ 
การเรือหรือกปัตันเรือ คือ เปนผูรับผิดชอบดูแลเรือในทุกดานใหเรียบรอยซ่ึงเปนใหญท่ีสุดในเรือ ใน 
เรือแตละลําจะมี “ไต” เพียง 1 คนเทานัน้  มีหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบในการเดินเรือ  การจัด
ระบบงานและควบคุมการทํางานของลูกเรือ ดแูลความเปนอยูของลูกเรือขณะอยูในเรือ  บํารุงรักษา
เรือ  กําหนดแหลงประมง  หาแนวปลา  โดยใชอุปกรณท่ีทันสมัย เชน การใชเคร่ืองเรดาห ซาวเดอร  
และเคร่ืองนําทางแจงตําแหนงเรือดวยดาวเทียม (Settlelize indicator)  รูเสนเขตแดนตองกวาดจุดเขต
แดนเปน  เพื่อคํานวณวาขณะนี้เรืออยูหางฝงกี่ไมล 

2) นายทายเรือ  ทําหนาท่ีบังคบัหรือควบคุมใหเรือประมงวิ่งไปใน 
ทิศทางท่ีตองการ หยดุ หรือจอดเรือในท่ีท่ีตองการ เชน แหลงทําการประมง  ทาเทียบเรือ 

3) ผูชวยไตกง (ยีช้ิ่ว)  เปนหวัหนาคนงาน ควบคุมการทํางานของลูกเรือท้ัง 
หมดต้ังแต การปลอยอวน  กูอวน  คัดปลาและดองปลา  ทําความสะอาดเรือ  ซ่ึงในเรือแตละลําจะมี
ตําแหนง  “ยี่ช้ิว” เพียง 1 คน 

4) นายชางเคร่ืองยนตประจําเรือ มีหนาท่ีดแูลและตรวจเช็คบํารุงรักษาเคร่ือง 
ยนตท่ีใชในเรือท้ังหมด  โดยเฉพาะเคร่ืองยนตท่ีใชในการทําประมง และขับเคล่ือนเรือประมงใหอยู
ในสภาพใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลาทั้งกอนออกทําการประมงและขณะทําการประมง
ในทะเล ปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง น้ํามันหลอล่ืน รวมถึงอุปกรณไฮดรอลิคตางๆ  ระบบไฟฟา ระบบ
ปด-เปดน้ําท่ีทองเรือ  ในเรือแตละลําจะมีตาํแหนง นายชางเคร่ืองยนต เพียง 1 คน 

5) คนครัวบนเรือ (จุมโพ)  ทําหนาท่ีหุงหาอาหารใหลูกเรือและสมาชิกทุก 
คนบนเรือ 

6) ลูกเรือ  ตําแหนงลูกเรือพวกคนเรือดวยกันมักเรียกวา “คนอวน”  มีหนาท่ี 
วางอวนและเก็บอวน  เอาน้ําแข็งลงเรือโดยการอัดน้ําแข็งใสหองน้ําแข็ง (หองแชปลา)  ใหแนนกอน
เรือออกทะเล  เตรียมน้ําจืดใสเรือใหเต็ม  บรรจุอาหารสด  อาหารแหงใสเรือใหพรอม   เม่ือเรือออก
ทะเลคนอวนจะทําหนาท่ีวางอวน  กูอวน  เม่ือเอาปลาออกจากอวนแลวกว็างอวนใหม  หลังจากนัน้  
คัดแยกปลา และดองปลา  ทําความสะอาดเรือ แลวแยกยายกนัไปนอนพัก จนกวาจะถึงเวลากูอวนคร้ัง
ตอไป   การกูอวนทําทุก 4-5 ช่ัวโมง   กิจกรรมของคนอวนจําเจอยูเชนนี้ตลอดเวลาจนกวาจะไดปลา
เต็มลํา  หรือจนกวาน้ําแข็งในเรือหมด  ไตกงจึงนําเรือเขาฝง  เม่ือเรือเขาฝงคนอวนมีหนาท่ีตองไปข้ึน

                                                           
53 เสาวภา พรสิรพิงษ และ พรทิพย อุศุภรัตน. ชีวิตลูกเรือประมงอีสาน.  พิมพครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ 

: สํานักพิมพภาพพิมพ, 2535, หนา 50-60. 
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ปลาท่ีองคการสะพานปลา (การข้ึนปลาก็คือ การขนปลาจากหองน้ําแข็งในเรือข้ึนสะพานปลา)  
นอกจากนี้แลวลูกเรือยังมีหนาท่ีทํางานอ่ืนๆ ตามท่ีไตกงมอบหมาย 

ในสวนสภาพการทํางานของแรงงานประมงทะเลสามารถสรุปได  ดังนี้ 
1) ความสัมพันธของการจางงาน 

  ในการวาจางแรงงาน (ลูกจาง) เพื่อทําการประมง  กรณีเปนการทําประมง
ชายฝง  เจาของเรือซ่ึงเปนผูประกอบกิจการจะเปนผูตกลงรับลูกจางเขาทํางานเอง  เจาของเรือจึงไม
อาจปฏิเสธความเปนนายจาง ตามหลักแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการจางแรงงาน  
แตในกรณีท่ีเปนการทําประมงน้ําลึกเจาของผูประกอบกิจการสวนใหญจะไมออกไปกับเรือดําเนนิการ
จับปลา  แตมอบหมายใหไตกงเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการหาปลา  ควบคุมคนงานใน
เรือประมงรวมท้ังเปนผูรับลูกจางเขาทํางานในตําแหนงหนาท่ีตางๆ กําหนดคาจางและจายคาจางท่ี
ไดรับจากเจาของเรือหรือเจาของกิจการไปจายใหกับลูกจางอีกทอดหน่ึง  ลักษณะงานดังกลาวขางตน
ทําใหเจาของเรือหรือผูประกอบกิจการไมรูจักและไมไดใกลชิดกับลูกจาง  โดยเฉพาะเม่ือเกิดปญหา
โตแยงกนัในเร่ืองสิทธิผลประโยชนตอบแทนในการทํางานทางเจาของเรือจะอางวาการประกอบ
กิจการเปนไปในลักษณะเหมางานใหกับไตกงหรือเปนการประกอบธุรกิจในลักษณะหุนสวน  คือ 
เจาของเรือลงทุนออกคาใชจายในการจับปลา  คนงานและลูกเรือเปนหุนสวนลงแรง54  ซ่ึงในประเด็น
นี้ไดเคยมีขอพพิาทในคําพิพากษาฎีกาท่ี 956/2529 มีปญหาท่ีวาโจทกเปนลูกจางของจําเลยท่ี 1 แลว
หรือไม ศาลฎีกาเห็นวา  “…แมจําเลยท่ี 1 (เจาของกิจการเรือประมง) จะมิไดวาจางโจทกหรือจาย
คาแรงใหแกโจทกโดยตรงกต็าม  แตการท่ีจําเลยท่ี 1 เปนเจาของกิจการเรือประมง และจําเลยท่ี 1  ได
มอบใหจําเลยท่ี 2 (ไตกง)  ดําเนนิกิจการเรือประมงของจําเลยท่ี 1  โดยใหมีอํานาจหนาท่ีจัดหาหรือ
วาจางลูกเรือหรือคนงานเอง  จําเลยท่ี 1 มีหนาท่ีจายคาจางหรือคาแรงใหแกลูกจางหรือคนงานของ
จําเลยท่ี 2 จัดหาหรือวาจางนั้น  เปนพฤติการณท่ีเห็นไดชัดวา  จําเลยท่ี 1  ไดแตงต้ังจําเลยท่ี 2  ใหเปน
ผูดําเนินกจิการของจําเลยท่ี 1  จําเลยท่ี 2  จึงเปนตัวแทนของจําเลยท่ี 1  ไมใชเปนกรณีท่ีจําเลยท่ี 2  
รับเหมากิจการเรือประมงของจําเลยท่ี 1 ไปดําเนนิการ  ดังนัน้  เม่ือจําเลยท่ี 2 วาจางโจทกเปนลูกเรือ
หรือคนงานเรือประมงตองถือวาโจทกเปนลูกจางของจําเลยท่ี 1  จําเลยท่ี 1  ตองรับผิดตอโจทก  ขอท่ี
จําเลยท่ี 2  ไดรับเงินคาจางหรือคาแรงสําหรับลูกเรือหรือคนงานไปจากจําเลยท่ี 1 แลวนั้น    เม่ือจาํเลย
ท่ี 2 มิไดจายใหแกโจทก  จึงไมทําใหจําเลยท่ี 1 พนความรบัผิด…” 

                                                           
54 นาถ  ทองสมบุญ.  การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล. กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน   

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, หนา 13. 
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ตามสภาพความเปนจริงแลวแรงงานในกิจการประมงทะเลมิไดมีสวนรวมใน
เร่ือง กําไรขาดทุน  ลูกจางคงไดรับคาจางตามอัตราท่ีตกลงกันไวเทานั้น  ไมวาจะเปนเงินท่ีตกลงจาย
ใหตามระยะเวลาหรือเงินสวนแบงจากการขายสัตวน้ํา  การบริหารงานก็ข้ึนอยูกบันายจางท้ังหมด  
ลูกจางไมมีสวนรวมดวย  ดังนั้น  แรงงานในกิจการประมงทะเลจึงไมนาจะมีลักษณะของหุนสวน55 

2) ชวงเวลาการทํางาน56 
2.1) ชวงเวลาการออกทะเลเพ่ือทําการประมง 

ชวงเวลาการออกทะเลของเรือประมงแตละลําแตละประเภทแตละ
ขนาดในแตละคร้ังจะไมเทากันเรือประมงบางลําจะออกทะเลวันละหนึ่งคร้ัง  คร้ังละ 12-16 ช่ัวโมง  
บางลําจะออกคร้ังละ 7-15 วัน และบางลําอาจจะออกทะเลคร้ังละ 20-30 วัน  จากขอมูลท่ีไดรับจาก
สํานักงานแรงงานจังหวัดในจังหวดัท่ีมีการประกอบกิจการประมงทะเลจํานวน 22 จงัหวัด ปรากฏวา 
เรือประมงทะเลขนาดเล็กสวนมากจะออกทะเลเปนประจําทุกวนั วนัละหนึ่งคร้ัง  เรือประมงขนาด
กลางจะออกทะเลเพ่ือทําการประมง คร้ังละ 7-15 วัน และเรือประมงขนาดใหญจะออกทะเลเพ่ือทํา
การประมง คร้ังละ 20-90 วัน  ชวงเวลาหรือจํานวนวันของการออกทะเลเพ่ือทําการประมงทะเลแตละ
ลําจะมากหรือนอย  นอกจากจะข้ึนอยูกับขนาดหรือระวางบรรทุกของเรือ  อาหารและส่ิงของเคร่ืองใช
ท่ีเตรียมไปแลวยังข้ึนอยูกับปริมาณสัตวน้าํท่ีมีในแหลงประมงท่ีไปทําประมงดวย 

2.2) ชวงการพกัเพือ่รอเวลาออกทะเลทําการประมงคร้ังตอไปของเรือ 
ประมงแตละประเภทแตละขนาดหรือแตละเจาของเรือหรือไตกงจะไมเทากัน  เรือประมงขนาดเล็ก
หรือเรือประมงประเภทอวนดําหรืออวนลอมจะมีชวงเวลาพักในระหวางชวงเวลาหลังการกลับจากทํา
การปะมงและเตรียมออกเรือเพื่อไปทําประมงคร้ังตอไปไมนานเปนวันๆ  เหมือนเรือประมงขนาด
ใหญหรือเรืออวนลาก อวนลอย  สวนมากเรือขนาดเล็กทีอ่อกทะเลทุกวนัมีชวงเวลาหยุดพกัเพื่อเตรียม
ออกทะเลทําประมงคร้ังตอไปประมาณ 7-10 ช่ัวโมง  สวนเรือประมงขนาดกลางหรือใหญท่ีออกทะเล
ประมงคร้ังละหลายๆ วนั  จะมีชวงเวลาหยุดพกัเพื่อเตรียมออกทะเลทําการประมงคร้ังตอไปประมาณ 
1-7 วัน  

2.3) ชวงเวลาทํางานและเวลาพัก 
เม่ือลูกจางอยูบนเรือในขณะท่ีเรือประมงออกทะเลเพ่ือทําการระมง  

ลูกจางทุกคนก็จะอยูในสภาพพรอมจะทํางานตามคําส่ังไตกงไดตลอดเวลา  โดยปกติลูกจางทุกคนจะ

                                                           
55 สุดาศิริ วศวงศ.  เอกสารอัดสําเนาประกอบการสอน วิชา สัมมนากฎหมายแรงงานและประกัน 

สังคม. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537, หนา 2. 
56  ชัยวัธน เกิดผล และยุพาพร  อรุณสิริศักด์ิ. รายงานสรุปสภาพและปญหาแรงงานในกิจการประมง 

ทะเล. กรมแรงงาน, 2535, หนา 29-30. 
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มีชวงเวลาทํางานและเวลาพกัแตกตางกันไปตามหนาท่ีความรับผิดชอบแตละคนหรือแตละตําแหนง
งานหรือหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบจากไตกง57 

3) การจายคาตอบแทน 
ระบบการจายคาตอบแทนใหแกลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมง 

ทะเลมีท้ังท่ีแบงเปนเงินเดือนและแบงเปนเปอรเซ็นต  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทของเรือวาเปนเรืออวน
ลาก  เรืออวนดํา(อวนลอม) หรือเรืออวนลอย และยังข้ึนอยูกับเจาของกิจการและไตกงแตละคนดวย  
ซ่ึงรูปแบบของการจายคาจางหรือผลประโยชนตอบแทนการทํางาน  สวนมากจะปรากฏใหเห็นได 
คอนขางชัดเจนในสามรูปแบบ58 

3.1) แบบมีเงินเดือนประจําและผลประโยชนตอบแทนพิเศษอ่ืนๆ ไดแก   
เงินสวนแบงรายไดจากการทําประมงหลังหักคาใชจายแลวในแตละเท่ียว และเงินเดือน  ซ่ึงมีความ
แตกตางระหวางตําแหนงตางๆ ในเรือ 

3.2) แบบมีเงินเดือนอยางเดยีว  การจายเงินเดือนนี้จะจายทุกเดือน  แมไม 
ไดออกทําการประมงก็ตาม  อัตราเงินเดือนจะมีความแตกตางระหวางตําแหนงตางๆ ในเรือ 

3.3) แบบมีสวนแบงรายไดจากการทําประมงอยางเดียว  สวนมากนิยม 
แบงรายไดหลังจากหกัคาใชจายแลว  สวนแบงของรายไดมีความแตกตางกันในระหวางตําแหนงตางๆ  
ท้ังนี้ข้ึนอยูกับขอตกลงกอนออกทําการประมง  ซ่ึงจะไดมากนอยข้ึนอยูกับความสามารถ  
ประสบการณ  เคร่ืองมือ ขนาดของเรือประมงและการเจรจาตอรองระหวางเจาของกิจการกับไตกง
และลูกเรือตําแหนงอ่ืนๆ 

คาจางท่ีลูกจางทํางานในกิจการประมงทะเลโดยเฉพาะท่ีทํางานใน
เรือประมงทะเลไดรับ  เจาของเรือหรือผูวาจางทําประมงทะเลสวนมากนิยมใชการกาํหนดคาจางแบบ
มีเงินเปนคาจางรายเดือนหรือรายวันรวมกบัเงินสวนแบงรายไดจากการทําประมงทะเลในแตละเท่ียว
หรือแตละเดือน  เพราะเงินเดือนจะเปนเคร่ืองจูงใจใหลูกจางรูสึกมีความม่ันคงและอยูทํางานดวย
ตลอดไป  สวนเงินสวนแบงจะเปนส่ิงจงูใจทําใหลูกจางทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  และเจาของ
เรือประมงบางรายยังใชเงินสวนแบง  เปนเคร่ืองมือในการจูงใจหรือบังคับใหลูกจางอยูทํางานกับตน
ไปจนครบป   โดยกําหนดเปนหลักเกณฑวาลูกจางท่ีทํางานครบหน่ึงปจึงจะมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มจาก
เงินสวนแบงรายไดนี ้

                                                           
57  ชัยวัธน เกิดผล และยุพาพร  อรุณสิริศักด์ิ. รายงานสรุปสภาพและปญหาแรงงานในกิจการประมง 

ทะเล. หนา 30 
58ชัยวัธน เกิดผล และยุพาพร  อรุณสิริศักด์ิ. รายงานสรุปสภาพและปญหาแรงงานในกิจการประมง 

ทะเล. หนา 9-11.  
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4) สวัสดิการและความปลอดภยัในการทํางาน 
การทํางานของลูกจางในเรือประมงทะเลน้ัน  มีโอกาสจะประสบอันตราย

หรืออุบัติเหตุจากการทํางานไดคอนขางมาก  เพราะสภาพเรือและสภาพแวดลอมในขณะทํางานทําให
ผูทํางานไดรับอันตรายหรืออุบัติเหตุได อุบัติเหตุหรืออันตรายท่ีเกดิข้ึนกับผูทํางานในเรือประมงทะเล  
ไดแก อุบัติเหตุหรืออันตรายที่เกิดจากเคร่ืองจักรกล หรือเคร่ืองมือ เคร่ืองใชตางๆ ในเรือประมงทะเล   
อุบัติเหตุหรืออันตรายท่ีเกดิจากธรรมชาติ เชน มรสุมหรือลมพายท่ีุรุนแรงทําใหเรือประมงลมหรือ
อับปาง หรือทําใหผูทํางานบนเรือประมงทะเลมีอาการเมาคล่ืนล่ืนไถลตกนํ้าเสียชีวิตหรือสูญหายไป  
อุบัติเหตุหรืออันตรายท่ีเกดิจากโจรสลัด   อุบัติเหตุหรืออันตรายท่ีเกิดจากการทําประมงนอกเขต
นานน้ําไทย  เนื่องจากในเขตนานน้ําไทยในปจจุบันมีปริมาณสัตวน้าํใหทําการประมงไมมากเหมือน
ในอดีต  เรือประมงทะเลของไทยบางลําลวงเขาไปทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ 200 ไมล
ทะเลของประเทศเพ่ือนบาน   นอกจากนีแ้ลวการทํางานของลูกเรือประมงจนเกิดความเหน็ดเหน่ือยก็
เปนสาเหตุใหเกิดอุบัติเหตุไดเชนกันเพราะเมื่อเกิดความเหน็ดเหน่ือยความระมัดระวงัในการทํางานก็
จะลดนอยลงงาย ซ่ึงในปหนึง่ๆ ท่ัวโลกมีชาวประมงตายประมาณ ปละ 24,000 คน59 

กรณีท่ีลูกเรือประสบอุบัติเหตุกลางทะเล เชนอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนจาก
อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการประมง  ถาเรือประมงลําของตนไมถึงกําหนดท่ีจะกลับเขาฝง  
เรือประมงจะใชวิธีฝากผูบาดเจ็บมากลับมากับเรือประมงลําอ่ืนท่ีกําลังจะกลับเขาฝงเพือ่นําตัวลูกเรือ
มารักษาพยาบาลบนฝง   แตถามีอาการบาดเจ็บเล็กนอย ก็สามารถทําการรักษากนัเองได เพราะการ
ออกเรือแตละคร้ังไดมีการเตรยีมยาสามัญและยาท่ีจําเปนตองใชเสมอๆ ติดเรือไปดวยทุกคร้ัง   
 

5.2.5 ปญหาและอุปสรรคการดํารงชีพในระหวางการปฏิบัตงิานใน
เรือประมง 

ทะเล 
การประกอบกจิการประมงทะเล  มีการขยายตัวอยางรวดเร็ว เรือประมงไทย

ตองออกทะเลไปจับสัตวน้ําไกลจากฝงทะเลมากข้ึน  เนื่องจากปริมาณสัตวน้ําในนานน้ําไทยลดลง    
แรงงานประมงทะเลของไทยประสบปญหาตางๆ มากมาย  ซ่ึงสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคการ
ดํารงชีพในระหวางการปฏิบัติงานในเรือประมงทะเลท่ีสําคัญดังนี้ 

1) ปญหาความสัมพันธของการจางแรงงานระหวางเจาของเรือ ไตกง และ 

                                                           
59 Safety and health issues in the fishing industry.   

http://www.ilo-mirror.cornell.edu/public/english/dialogue/sector/techment/tmfi [9 พฤษภาคม 2547] 
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ลูกเรือท่ีทํางานบนเรือประมงทะเล   ในกรณีของการทําประมงน้ําลึกเจาของผูประกอบกิจการสวน
ใหญจะไมออกทะเลไปกับเรือเพ่ือดําเนินการจับปลา  แตมอบหมายใหไตกงเปนผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินการหาปลา  ควบคุมคนงานในเรือประมงรวมทั้งเปนผูรับลูกจางเขาทํางานในตําแหนงหนาท่ี
ตางๆ กําหนดคาจางและจายคาจางท่ีไดรับจากเจาของเรือหรือเจาของกิจการไปจายใหกับลูกจางอีก
ทอดหนึ่ง  เม่ือเกิดปญหาโตแยงกันในเร่ืองสิทธิผลประโยชนตอบแทนในการทํางานทางเจาของเรือจะ
อางวาการประกอบกิจการเปนไปในลักษณะเหมางานใหกับไตกงหรือเปนการประกอบธุรกิจใน
ลักษณะหุนสวน60 

2) ปญหาเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงในการจางแรงงาน   การ 
ตกลงรับลูกจางเขาทํางานในเรือประมงทะเลมักเปนการตกลงกันดวยวาจา  ไมมีสัญญาจางแรงงาน
หรือขอตกลงในการทํางานเปนหนังสือไวตอกัน  ทําใหเม่ือเกดิขอโตแยงระหวางนายจางและลูกจาง   
เชน กรณีท่ีลูกเรือประมงเบ้ียว  เม่ือรับเงินคาจางลวงหนาแลวกลับหนไีปลงเรือลําอ่ืน  แตนายจางเอง
กลับไมมีเอกสาร  ประวัติทะเบียนบุคคลเหลานั้นอยูในมือ ก็ไมสามารถท่ีจะทําอะไรได61 หรือในกรณี
ของการเขาไปทําการประมงในนานน้ําประเทศพมา  เทาท่ีผานมาการใหสัมปทานประมงของทางการ
พมาจะกําหนดใหเรือท่ีเขาไปทําการประมงมีลูกเรือไทยไดไมเกนิ 10 เปอรเซ็นต  นั่นคือเรือประมง 1 
ลํา ท่ีมีลูกเรือประมง 30 คน  จะมีคนไทยที่เปนไตกงหรือผูควบคุมเรือ 1 คน นายทายเรือ 1 คน และ
ชางเคร่ือง 1 คน รวม 3 คนเทานั้น  นอกจากนัน้ตองเปนชาวพมาท้ังหมด  ทําใหเกดิปญหาการใช
แรงงานอยูบอยคร้ัง  เพราะสวนใหญการจางแรงงานลูกเรือชาวพมามักตกลงกันดวยวาจาไมมีสัญญา
วาจางเปนหลักฐาน  หากมีการโกงแรงงานกันจะไมสามารถตรวจสอบไดวาฝายใดเปนผูโกงแรงงาน
หรือฝายใดโกงคาแรงงาน  เม่ือมีการรองเรียนข้ึนมา  หนวยงานรัฐบาลท้ังสองฝายไมสามารถ
ตรวจสอบได  ฝายทางการพมาก็มักจะเช่ือฝายแรงงานพมาเพราะเปนคนสวนใหญ  ทําใหเกดิการ
ขัดแยงกันข้ึนและฝายไทยจะเปนฝายเสียเปรียบเสมอเพราะเม่ือเกิดปญหาทางการพมาจะไมปลอยเรือ
ท่ีเกิดปญหาแรงงานออกไปทําการประมงจนกวาจะตรวจสอบแกไขปญหาใหเสร็จเสียกอน62 

3) ปญหาจากสภาพการทํางาน 
3.1) การเส่ียงตอภยัธรรมชาติในทองทะเล  เนือ่งจากอาชีพประมงทะเล 

                                                           
60 นาถ  ทองสมบุญ. การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล, หนา 13. 
61 ประทัด  รัตนพันธ.  “กฎหมายคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลใครไดใครเสียกันแน.”  

เอกสารภาษีอากร. 12, 143.  สิงหาคม 2536, หนา 120. 
62 สมศักด์ิ ถนอมพล. “ปญหาการทําการประมงนอกนานนํ้าไทย ศึกษาเฉพาะกรณีนานนํ้าประเทศ 

พมา.”  เอกสารการวิจัยสวนบุคคลในลักษณะเศรษฐกิจ  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2546, หนา 41. 
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เปนอาชีพท่ีตองทํางานอยูบนเรือในทองทะเล  ลูกเรือประมงไมตองเปนผูมีความรูมากนัก  แตตองมี
รางกายแข็งแรง  สามารถวายน้ํา  ดํานํ้าอยูในทะเลไดนาน  มีความทรหดอดทน  สามารถยืนหยดัตอสู
คล่ืนลมทางทะเลไดทุกเมื่อ  หากเรือลม และจม หรือเกิดการเสียหายในทะเล  ลูกเรือตองสามารถ
ลอยคออยูในน้ําทะเลไดเปนช่ัวโมง  หากโชคดีมีเรือลําอ่ืนผานมาพบเห็นกจ็ะชวยชีวิตไวได63 ซ่ึงการ
ทํางานอยูบนเรือประมงทะเลอาจเกิดอุบัติเหตุไดทุกเม่ือข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในทะเล   

3.2) เวลาทํางาน เวลาพัก และวันหยุด    การทํางานในเรือประมงทะเล   
เม่ือเรือออกจากฝงทะเลไปแลวลูกจางจะทํางานและพักอยูในเรือจนกวาเรือจะกลับเขาฝงหลังจากจบั
ปลาไดมากตามความตองการของไตกง  ในระหวางท่ีอยูในเรือลูกจางทํางานในลักษณะทํางานไปหยุด
พักไปโดยไมมีกําหนดเวลาทํางาน  จํานวนช่ัวโมงทํางาน เวลาพัก วันหยุดท่ีแนนอนตายตัวเหมือนกับ
การทํางานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม  ท้ังนี้เนื่องจากการหา
ปลาในทะเลขึน้อยูกับธรรมชาติและแหลงปลาในทะเลซ่ึงไมมีใครกําหนดระยะเวลาและระยะทางการ
เดินเรือท่ีจะพบแหลงปลาไดลวงหนา  ประกอบกบัสภาพงานมีลักษณะพิเศษแตกตางจากงานอ่ืน  
กลาวคือ ในขณะท่ีเรือประมงยังไมพบแหลงปลากระบวนการจับปลากย็ังไมเร่ิมข้ึน  ลูกจางในเรือท่ีมี
หนาท่ีอยูในกระบวนการจับปลา เชน ลูกเรือจะทํางานอ่ืนตามท่ีไตกงมอบหมาย  หากไมมีก็จะพกัไป
เร่ือยๆ  จนกวาจะพบแหลงปลาจึงเร่ิมทําการจับปลา  ในกระบวนการจับปลาลูกเรือจะทํางาน
ตลอดเวลา  ไมมีกําหนดเวลาวาจะนานเทาใดข้ึนอยูกบัปริมาณปลาและสัตวน้ํา  ไมมีเวลาพัก  ไมมี
วันหยุดตองทํางานตอเนื่องจนเสร็จส้ินกระบวนการสุดทาย  คือ นําปลาและสัตวน้ําท่ีจับไดไปเขาหอง
เย็น แชแข็ง หรือทําเค็มจึงจะไดพักและเมื่อการจับปลาในแหลงหนึ่งเสร็จส้ินเรือก็จะยายไปหาแหลง
ปลาอีกแหลงหนึ่ง  เม่ือพบฝูงปลากจ็ะทําการจับปลา เปนวงจรเชนนี้ไปจนกวาไตกงจะส่ังให
เรือประมงกลับเขาฝง  เม่ือเรือกลับเขาฝงแลวลูกเรือยังตองทํางานขนปลาและสัตวน้ําท่ีจับไดท้ังหมด
ข้ึนทาปลา และทําความสะอาดเรือประมงจนแลวเสร็จจึงหยุดพัก64 
   การหยดุพักหลังจากกลับเขาฝงเปนการหยดุพักเพื่อรอเรือออก
ทะเลในเท่ียวตอไป  ซ่ึงในระหวางนี้ลูกจางบางตําแหนง เชนชางเคร่ืองและลูกเรือบางคนตองทํางาน
ซอมเคร่ืองจักรอุปกรณการจบัปลา  ซอมเรือ  เตรียมเสบียงอาหารและอื่นๆ  ระยะเวลาการหยุดพัก
ในชวงนี้จะนานเทาใดข้ึนอยูกับความพรอมของเรือ  เคร่ืองจักร อุปกรณ และเสบียงสําหรับการออก
จับปลาในคร้ังตอไปซ่ึงไตกงจะเปนผูกําหนดนัดหมายการออกเรือ  การหยดุพักในชวงนี้จึงไมมี
กําหนดเวลาพักท่ีแนนอนตายตัววาเปนเวลาก่ีวัน  นอกจากนีเ้วลาพกัของลูกจางในเรือประมงทะเล

                                                           
63 สิงขร  สุหรายรัฐ.  “ปญหาของแรงงานประมงทะเล.”  วารสารแรงงานสัมพันธ.  38, 3.  พฤษภาคม- 

มิถุนายน 2540, หนา 56. 
64 นายนาถ  ทองสมบุญ. การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล. หนา 15-16. 
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มิใชเวลาพกัท่ีเปนเวลาใหลูกจางไดหยุดพักระหวางการทํางานท่ีแทจริงเชนเดียวกับเวลาพักใน
ความหมายของงานในกิจการภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ฯลฯ  และการทํางานอยูในเรือประมง
ในทะเลเปนระยะเวลานานๆ  ในแตละเท่ียวเรือท่ีออกจบัปลาประมาณ 1-5 เดือนนัน้  เปนสาเหตุท่ีทํา
ใหลูกจางในกจิการนี้เกิดอาการเครียดและเบ่ือหนายงาน  จึงมีลูกจางจํานวนไมนอยเม่ือกลับเขาฝงแลว
ไดเปล่ียนงานไปทํางานเปนลูกจางในกิจการภาคอุตสาหกรรม  และไมกลับเขามาทํางานในกิจการ
ประมงทะเลอกีเลย65   

3.3) ปญหาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานบนเรือ   
เนื่องจากการทํางานบนเรือประมงทะเล  สภาพของทองทะเลมีความไมแนนอน  ซ่ึงอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึน 
บนเรือ ไดแก การผลัดตกลงไปในน้ําทะเล  อุบัติเหตุท่ีเกดิจากการใชเคร่ืองมือเคร่ืองจักรและอุปกรณ 
ในการจับปลาที่ใชอยูในเรือประมงทะเล  การหกลมบนเรือ การถูกน้ําทะเลตีหรือกระแทรก66  เนื่อง 
จากลูกเรือประมงทะเลไมมีความรู  ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานในเรือประมงทะเลมา
กอน การทํางานบนเรือประมงทะเลมีความแตกตางจากการทํางานบนบกอยางมาก 

กรณีท่ีลูกเรือประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจาการทํางาน 
กลางทะเล เชนอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนจากอุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ท่ีใชในการประมง  ถาเรือประมงลําของ
ตนไมถึงกําหนดท่ีจะกลับเขาฝง  เรือประมงจะใชวิธีฝากผูบาดเจ็บกลับมากับเรือประมงลําอ่ืนท่ีกําลัง
จะกลับเขาฝงเพื่อนําตัวลูกเรือมารักษาพยาบาลบนฝง   แตถามีอาการบาดเจ็บเล็กนอย ก็สามารถทําการ
รักษากันเองได เพราะการออกเรือแตละครั้งไดมีการเตรียมยาสามัญและยาท่ีจําเปนตองใชเสมอๆ ติด
เรือไปดวยทุกคร้ัง 

4) ปญหาเรือประมงไทยถูกจับกุม  
4.1) เนื่องจากการท่ีประเทศตางๆ ประกาศเศรษฐกิจจําเพาะ  

ทําใหชาวประมงไทยตองสูญเสียพื้นท่ีทําการประมงในทะเลหลวงหรือนานน้ําสากลไปไมกวา 
770,000 ตารางกิโลเมตร  ชาวประมงท่ียังคงทําประมงในพื้นท่ีดังกลาว  จึงถือวาเปนการทําการประมง
ท่ีผิดกฎหมาย  ยังผลใหเรือประมงไทยจํานวนมากถูกประเทศเพื่อนบานจับกุม   โดยเฉพาะในสวน
มูลคาเรือ  เคร่ืองมือประมงและอุปกรณ  นอกจากนีย้ังเปนความสูญเสียท่ีไมสามารถประเมินมูลคาได
ในเร่ืองของทรัพยากรบุคคล  ท้ังลูกเรือ ไตกง และชางท่ีมีความสามารถ  ลาสุด คือ กรณีทางการของ
ประเทศอินโดนีเซียจมเรือประมงของไทยท่ีเขาไป ลักลอบทําประมงในเขตนานน้ําของประเทศ
อินโดนีเซีย  โดยเรือประมงของไทยท่ีทางการอินโดนีเซียยิงจมนั้นเปนเรือประมงท่ีทําการลักลอบโดย

                                                           
65 เร่ืองเดียวกัน, หนา 16. 
66 Safety and health in the fishing industry. 

http://www-ilo-mirror.cornell.edu/public/english/dialogue/sector/techmeet/…[7 พฤษภาคม 2546] 

DPU



 43

ไมมีการแจงข้ึนทะเบียนอยางถูกตอง  โดยการใชเรือและชักธงของประเทศอินโดนเีซีย  ซ่ึงตาม
กฎหมายระหวางประเทศการจับกุมเรือท่ีลักลอบทําการประมงโดยผิดกฎหมายสามารถใหมีการจมเรือ
ผูลักลอบทําประมงได  แตหามทํารายลูกเรือ  อยางไรกต็ามเหตุการณคร้ังนี้ถือเปนเร่ืองท่ีรุนแรงและ
ไมเคยเกดิข้ึน  เนื่องจากในระยะท่ีผานมาเพียงแตจบักุมลูกเรือและดําเนนิคดีตามกฎหมายเทานั้น67 
นอกจากนี้จากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะสงผลทําใหชาวประมงซ่ึงเคยทําการประมงอยูใน
บริเวณเหลานัน้ตองถูกผลักดันใหกลับเขามาทําการประมงในนานน้ําของประเทศไทย ทําใหเกดิการ
แขงขันทําการประมงกับชาวประมงซ่ึงทําการประมงอยูแตเดิมในเขตนานน้ําไทยจึงทําใหทรัพยากร
ประมงทะเลลดจํานวนลงอยางมาก   สงผลทําใหชาวประมงทะเลตองออกแสวงหาแหลงประมงใหม  
ชาวประมงตองออกไปในทะเลลึกและไกลออกไปจากฝงทะเล ประกอบกับตองทํางานเปนระยะ
เวลานานข้ึน ทําใหเกดิความเหน่ือยลา ซ่ึงเปนสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนเรือประมงทะเล 

4.2) เนื่องจากอาณาเขตทางทะเลไทย ซ่ึงมีอยูบอยคร้ังท่ีเรือรบตางชาติ 
เขามากวาดตอนจับเรือประมงไทยไปจากนานน้ําไทยท่ีเปนเขตติดตอกบันานน้ําของประเทศอ่ืน68 
และการถูกจับกุมขณะเดินทางผานนานน้ําของประเทศอ่ืน  บางประเทศไดกล่ันแกลงจับกุมเรือประมง
ไทยท่ีผานนานน้ําอยางสุจริต (กรณีผานทะเลอาณาเขต) และการผานโดยเสรี (กรณีผานเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะ) เชน ประเทศพมาจับกุมขณะเดินทางผานมาและผานไปยังประเทศอินเดียและบังกลาเทศ  
ประเทศมาเลเซียจับกุมขณะเดินทางผานชองแคบมะละกา69 

5) ปญหาการขาดแคลนแรงงาน แตเดิมนัน้การจางแรงงานในกิจการ 
ประมงทะเล  เปนการจางแรงงานชาวไทยซ่ึงเปนคนในพ้ืนท่ี  ตอมาเม่ือแรงงานไทยในพ้ืนท่ีเร่ิม
ตองการคาแรงเพิ่มมากข้ึน  ก็มีการจางแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จนประเทศไทยมีการ
พัฒนาประเทศไปสูประเทศอุตสาหกรรมใหม  เกิดอุตสาหกรรมตางๆ มากมาย  แรงงานในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหนัไปประกอบอาชีพรับจางในโรงงานอุตสาหกรรมตางๆ  ทําใหกจิการประมง
ทะเลของไทยขาดแคลนแรงงานไทย  ประกอบกับในป พ.ศ.2532 ไดเกดิเหตุการณพายไุตฝุนเกยท่ี
จังหวดัชุมพร ทําใหลูกเรือประมงจํานวนมากตองสูญเสียชีวิต รวมทั้งสูญหายไปในทองทะเล จึงเกิด
ความไมม่ันใจและความม่ันคงในชีวิตของการทํางานบนเรือประมง  และเร่ิมมีคนตางชาติซ่ึงเขามาใน

                                                           
67 ประมงนอกนานนํ้า ปญหาที่ไมควรมองขาม.  http://www.mfa.go.th/web/1742.php?id=7480 [6  

มิถุนายน 2547] 
68 เสาวภา พรสิริพงษ และ พรทิพย อุศุภรัตน. ชีวิตลูกเรือประมงอีสาน. หนา 122. 
69 วิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน.  ยุทธศาสตรการประมงของไทย. หนา 107.  
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ประเทศ  จึงมีการจางแรงงานตางชาติมากขึ้นตามลําดับ  แรงงานตางชาติไมเลือกงาน  ขยันขันแข็งกวา
แรงานไทย  สวนใหญเปนคนสัญชาติพมา70 ซ่ึงไดจากการชักชวนลูกเรือชาวพมาดวยกนัเอง71 

6) ปญหาผูประกอบอาชีพทําการประมงนอกนานน้ําขาดความม่ันใจในการ 
ลงทุน  ทําใหการพัฒนาดานเทคโนโลยวีิธีทําการประมง การพัฒนาเรือ เคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีใช
ประกอบการเดินเรือและการทําการประมงไมกาวหนาเทาท่ีควร72  สภาพท่ีพักอาศัยบนเรือคับแคบ  
เนื่องจากเรือมีอายุการใชงานมาเปนระยะเวลานานแลว   ไมปลอดภัยสําหรับการประมงในเขตนํ้าลึก73 

7) ปญหากลุมชาวประมงท่ีออกไปทําการประมงนอกนานน้ํา  ยังขาดการ 
ประสานงานท่ีดีในการเจรจาทางการประมงรวมกับรัฐชายฝงตางๆ74 และปญหาเงื่อนไขในสัญญาทํา
การประมงรวมกับประเทศตางๆ มีขอจํากัดหลายประการที่เปนปญหาและเปนอุปสรรคสําหรับเปน
ในการประกอบการ  ท้ังนี้มีสาเหตุท่ีสําคัญคือ การไดมาซ่ึงสัญญานั้นเปนการกระทําของพอคาคน
กลาง  หรือนกัธุรกิจ ซ่ึงเปนผูมีชองทางหรือมีความสัมพันธท่ีดีกับคูคาหรือผูมีอํานาจในตางประเทศท่ี
สามารถออก หรือจัดหาใบอนุญาตในการทําการประมงใหได  โดยท่ีคนเหลานั้นไมเคยมี
ประสบการณหรือเกี่ยวของกับการทําการประมงมากอน  จึงไมรูขอจํากัดตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความ
ตองการของชาวประมง  ไมวาจะเปนพ้ืนท่ีแหลงประมง เคร่ืองมือ ขนาดตาอวน  ตลอดจนคา
สัมปทานท่ีชาวประมงไทยสามารถท่ีจะรับภาระได หลายประเทศประเทศเปนเง่ือนไขท่ีทํา
ไมได หรือไมคุมกับการลงทุนมาต้ังแตตน  ซ่ึงจากเง่ือนไขอันมีขอจาํกัดนี ้  ทําใหชาวประมงไทยตอง
ละเมิดขอตกลงท่ีไมเปนธรรมหรือไมถูกตองท่ีมีอยูแลว เชน การใชตาอวนตํ่ากวาท่ีอนุญาตทําการ
ประมงนอกเขต  ใชเคร่ืองมือผิดประเภท  ใชเวลานานกวาท่ีตกลงกนั  ทําใหถูกเจาหนาท่ีในประเทศ
เจาของสัมปทานจับกุมเสียคาปรับกันอยูเปนประจํา และทายท่ีสุดก็ถูกยกเลิกสัญญา หรือไมตออายุ
เม่ือสัญญาส้ินสุดลง75 

นอกจากนี้ยังมีปญหาเกี่ยวกับจํานวนเรือท่ีไดรับอนุญาตใหเขาไปทําการ
ประมงในหลายประเทศจะมีเสียงครหาวาคนไทยโกงเขา  เพราะเอาเรือเขาไปมากกวาจํานวนท่ีไดรับ

                                                           
70 สายพันธ  พ่ึงพระคุมครอง.  “ผลกระทบจากการจางแรงงานตางชาติเขาเมืองผิดกฎหมายตอกิจการ 

ประมงทะเลของจังหวัดสมุทรสงคราม.”  วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมาสตร, 
2542, หนา 51. 

71 สายใจ  ลือทรัพย.  การตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล  กรณีศึกษาจังหวัดระนอง. กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน, 2544, หนา 26. 

72 กรมประมง. สรุปผลงานวิชาการ 75 ป การประมง. หนา 113. 
73เร่ืองเดียวกัน, หนา 51. 
74 กรมประมง. สรุปผลงานวิชาการ 75 ป การประมง. หนา 114. 
75 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน. ยุทธศาสตรการประมงของไทย. หนา 107. 
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อนุญาต  แตแทจริงสวนใหญเรือท่ีเขาไปเกินจํานวนนั้นเปนเรือท่ีเจาของหรือชาวประมงสวมรอยเขา
ไปกันเอง เชน ทาสี หรือเลียนแบบสัญลักษณเหมือนเรือท่ีไดรับอนุญาตโดยท่ีคูสัญญาหรือผูรับ
สัมปทานมิไดรูเห็นเปนใจดวย  แตกไ็มสามารถท่ีจะทําอะไรคนเหลานั้นได เพราะไมมีอํานาจในการ
หามปรามหรือจับกุม76   

8) ปญหาการขาดสิ่งอํานวยความสะดวกข้ันพืน้ฐาน เชน ทาเทียบเรือประมง 
น้ําลึก นิคมอุตสาหกรรมประมง โดยในปจจุบันมีทาเทียบเรือท่ีรองรับเรือประมงนอกนานน้ําไดเพียง 
6 แหง  ไดแก ทาเทียบเรือสมุทรปราการ  สมุทรสาคร  สงขลา  ปตตานี ภูเก็ต และระนอง ซ่ึงแตละ
แหงมีขนาดเล็กไมไดมาตรฐาน  ขาดสุขลักษณะท่ีดีตามมาตรฐานสากล  มีสภาพแออัด  การจัดสรร
พื้นที่อํานวยความสะดวกตางๆ ไมเปนระเบียบ รองน้ําต้ืนเขินและแคบเรือประมงขนาดใหญไม
สามารถเขา-ออกไดโดยสะดวก การกลับลําเรือทําไดยาก77  

9) ปญหาความไมรูของผูทําการประมง  กลาวคือปญหาท่ีเกิดจากความไมรู 
ของผูทําการประมงนี ้ หมายถึง ปญหาท่ีเกดิข้ึนดวยการไมไดจงใจหรือเส่ียงเขาไปทําการประมงใน 
นานน้ําท่ีรูอยูวาเปนของประเทศอ่ืน78  ซ่ึงปญหาความไมรูของชาวประมงไทยท่ีกอใหเกดิปญหาขอ 
พิพาทกับประเทศเพ่ือนบานนั้นมีอยู 3 ประการ คือ79  

9.1) การไมรูกฎหมายและระเบียบของรัฐชายฝงตางประเทศ  การเขาไป 
ทําการประมงในนานน้ําเศรษฐกิจจําเพาะและทะเลอาณาเขตของประเทศอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตนั้น
เปนการผิดกฎหมายของรัฐชายฝงแน แตชาวประมงไทยอาจจะไมทราบวากฎหมายของแตละประเทศ
นั้นๆ มีความหนักเบาตางกนัอยางไร  แตท่ีมักจะไมทราบกันก็คือ การเดินเรือผาน  วาการเดนิเรือ
ประมงผานนานน้ําของประเทศอ่ืนนั้น  แมวาในกรณนีานน้ําอาณาเขตก็มีสิทธิท่ีจะเดินผานโดยสุจริต
โดยในสวนท่ีเกี่ยวกับการเดนิเรือผานของเรือประมงนั้น  ความมุงหมายสําคัญก็คือการท่ีจะใหแนใจวา
ไมไดทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะของรัฐชายฝงนั้น  บางประเทศจึงมีกฎหมายท่ีให
เรือประมงแจงใหทราบลวงหนาถึงการเดินผานและบางทีก็ใหมีการเก็บเคร่ืองมือการประมงดวย  
ดังนั้นถาเรือประมงของเราไมทราบถึงกฎหมายหรือระเบียบเหลานัน้  ก็อาจมีปญหาจากการที่รัฐ
ชายฝงถือวามีความผิดท่ีไมไดปฏิบัติตาม 

9.2) ความรูและอุปกรณไมดพีอเกี่ยวกับการเดนิเรือและแผนที่โดยสภาพ 

                                                           
76เร่ืองเดียวกัน, หนา 107-108.  
77 สมศักด์ิ ถนอมพล. “ปญหาการทําการประมงนอกนานนํ้าไทย ศึกษาเฉพาะกรณีนานนํ้าประเทศ 

พมา.” เอกสารการวิจัยสวนบุคคลในลักษณะเศรษฐกิจ  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2545-2546, หนา 51. 
78 อรุณ ภาณุพงศ.  “การกําหนดเขตทางทะเลและผลกระทบตอการประมง.”  รพี 30.  2530, หนา 23. 
79 เร่ืองเดียวกัน, หนา 23-24. 
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แลวเรือท่ีอยูในทะเลนั้น  ถาขาดความรูและอุปกรณท่ีดีแลว  การกําหนดตําแหนงแหลงท่ีก็ด ี  การ
กําหนดทิศทางเดินเรือกด็ ี  มีโอกาสที่จะคาดเคล่ือนไดสูง  ดังนั้นจึงอาจมีกรณีท่ีเรือประมงไมทราบวา
ขณะน้ันตนอยูในเขตเศรษฐกิจจําเพาะหรือในทะเลอาณาเขต  ถาเปนทะเลอาณาเขตเรือท่ีผานจะหยุด
ไมได  เพราะหลักของการเดินเรือผานโดยสุจริตจะตองเดินผานโดยตอเนื่องและไมชักชา 

9.3) การไมรูกฎเกณฑของกฎหมายระหวางประเทศท่ีเกีย่วของ การท่ี 
ชาวประมงไมทราบถึงสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายหรือตามสนธิสัญญาและความตกลงกับ
ตางประเทศ   ไมทราบวาเขตทางทะเลมีอยูกี่ชนดิ ในแตละเขตสิทธิและหนาท่ีของรัฐชายฝงมีอยู
อยางไร  ประเทศไทยมีสิทธิและหนาท่ีท่ีจะใหความคุมครองแกคนชาติของตนอยางไรบาง และท่ี
สําคัญก็คือ การกําหนดเขตทางทะเลของแตละประเทศท่ีตนไปทําการประมงนั้นเขาวัดกนัอยางไร  ซ่ึง
ในเร่ืองนี ้ ความรูเกี่ยวกับเสนฐานท่ีใชเปนฐานวัดทะเลอาณาเขตมีความสําคัญอยางยิ่ง  เพราะเสนฐาน
นั้นจะเปนเสนแบงเขตนานน้าํภายในกับทะเลอาณาเขต  เปนเสนฐานวดัความกวางของทะเลอาณาเขต  
และของเขตเศรษฐกิจจาํเพาะในขณะเดียวกนั  เสนฐานนี้ทราบไดจากแผนท่ีของทางราชการของรัฐ
ชายฝงแตละรัฐ  สวนใหญแลวชาวประมงท่ีขาดความรูในเร่ืองนี้ก็จะคิดเอาวา  การวดัใชวดัจากฝง  

10) ปญหาการใชสิทธิอธิปไตยของประเทศเพ่ือนบานเกินขอบเขต  ท้ังนี้ 
เพราะประเทศตางๆ มีความรูสึกหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาศัยอยูในทะเล   บางรัฐเม่ือมีกรณท่ีี 
ทําใหเห็นหรือเขาใจวามีการละเมิดนานน้ําหรือกฎหมายและระเบียบของตน  กมั็กจะกําหนดโทษ
อยางรุนแรงซ่ึงหลายประเทศกําหนดโทษไวรุนแรงยิ่งกวาท่ีกฎหมายระหวางประเทศใหอํานาจไวและ
ยิ่งกวาท่ีอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  บัญญัติไวในเรื่องท่ีเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ  
เชน ความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายประมง  ตามอนุสัญญาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  จะ
ลงโทษการริบเรือไมได  แตกฎหมายของมาเลเซียใหริบเรือได80  นอกจากนีแ้ลวประเทศเพื่อนบาน
ของไทยบางประเทศ เชน อินโดนีเซียถึงข้ันยิงเรือประมงไทย81 

11) ปญหาการขาดความเปนเอกภาพของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีในการจับกมุ 
ปราบปรามการกระทําผิดทางทะเล  ซ่ึงมีอยูดวยกนัหลายหนวยงาน  ไมวาจะเปนตํารวจน้ํา  กรมขนสง
ทางน้ําและพาณิชยนาวี (กรมเจาทา)  กรมศุลกากร  กรมประมง  หรือกองทัพเรือ  แมจะไดมีการจดัต้ัง
ศูนยประสานการปฎิบัติงานของหนวยงานเหลานี้ท่ีเรียกวา “ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล หรือ ศรชล.” ข้ึนก็ตาม  แตการประสานงานไมเปนไปอยางใกลชิด
และบางคร้ังไมไดรับการสนองตอบ  เนื่องจากเปนเพียงการประสานงาน  โดยไมมีอํานาจในการ

                                                           
80 กอบชัย  เจริญวิมลกุล.  “เขตเศรษฐกิจจําเพาะในสวนที่เก่ียวกับการประมง: กรณีศึกษาไทย 

มาเลเซีย.”  วิทยานิพนธนิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532, หนา 239. 
81 “ทักษิณเอือมเรือประมงไทย ช้ีอินโดนีเซียแคยิงสั่งสอน.” คมชัดลึก. 18 พฤศจิกายน 2546, หนา 1. 

DPU



 47

กํากับดแูลหรือบังคับบัญชาแตอยางใด  เปนผลใหการบังคับใชกฎหมายไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 
และมีการทํางานซํ้าซอน  ทําใหส้ินเปลืองงบประมาณ82 

จากการศึกษาขางตนจะเห็นไดวา งานประมงทะเลเปนงานท่ีตองเส่ียงตออันตรายตางๆ  
รวมถึงอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานในเรือประมงทะเล  ซ่ึงสภาพการทํางานและลักษณะของการ
ทํางานตลอดจนแนวความคิดในการคุมครองแรงงานประมงทะเลมีลักษณะแตกตางจากการใช
แรงงานโดยท่ัวไป  ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศไดเร่ิมมีการใหความคุมครองการใชแรงงาน
ในงานประมงทะเล ตั้งแตป ค.ศ.1920 (พ.ศ.2463) โดยไดออกขอแนะวาดวยช่ัวโมงทํางานของ
ชาวประมง (Hours of Work (Fishing)Recommendation, 1920 )  ในสวนความเปนมาของการคุมครอง
แรงงานประมงทะเลของตางประเทศนั้น ในป ค.ศ.1947 (พ.ศ.2490) ประเทศญ่ีปุนไดมีการออก
กฎหมาย Mariners’ Law (Law No.100 of September 1, 1947) ใหความคุมครองแกลูกจางในงาน
ประมงทะเล  ซ่ึงถือวาเปนประเทศแรกท่ีมีการใหความคุมครองแรงงานลูกจางในงานประมงทะเล   
สําหรับประเทศไทยน้ัน กฎหมายท่ีใหความคุมครองแรงงานลูกจางในงานประมงทะเล ฉบับแรกของ
ประเทศไทย คือ   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ฉบับ
ลงวันท่ี วันท่ี 26 สิงหาคม 2535    ในขณะน้ีกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกลูกจางในงานประมงทะเล 
คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใหมีการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล   
ดังนั้นจึงสมควรท่ีจะทําการศึกษาถึงการคุมครองแรงานในงานประมงทะเลตามมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศท่ีเกี่ยวของกบัการ
คุมครองแรงงานในงานประมงทะเลเพ่ือท่ีจะนํามาศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงการใหความ
คุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของไทย 
 
 

                                                           
82 สมเจตน  คงรอด.  “กฎหมายที่ใหอํานาจทหารเรือปราบปรามการกระทําผิดทางทะเล.”  พระธรรม 

นูญ.  ฉบับพิเศษ.  กันยายน 2546, หนา 63. 
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บทท่ี 3 
 
การคุมครองแรงงานประมงทะเลตามอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศและ

กฎหมายของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 
 

ในบทนี้จะกลาวถึงการคุมครองแรงงานประมงทะเลตามอนุสัญญาและขอแนะของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ กฎหมายของประเทศฟลิปปนส ประเทศญ่ีปุน และประเทศ
สหรัฐอเมริกานอกจากนี้จะกลาวถึงกฎหมายของประเทศไทยในการใหความคุมครองแรงงานประมง
ทะเล  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ หามาตรการทางกฎหมายเพ่ือแกไขขอบกพรองตางๆ เกี่ยวกับการให
ความคุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศไทย 
 ในปจจุบันกฎหมายระหวางประเทศท่ีกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับการใหความคุมครอง
แรงงานในงานประมงทะเล (fishermen)  จะอยูในรูปของอนุสัญญาระหวางประเทศ 
(Convention) และขอแนะ (Recommendation) หลายฉบับดวยกนั  องคการระหวาง
ประเทศท่ีมีบทบาทสําคัญในการกําหนดหลักเกณฑหรือมาตรฐานสากลระหวางประเทศในเร่ืองท่ี
เกี่ยวเนื่องกับแรงงานในงานประมงทะเล คือ องคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Organizatioin : ILO)  ซ่ึงไดประกาศใชอนุสัญญาและ
ขอแนะหลายฉบับเพื่อคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลในดานตางๆ เชน การกําหนดเง่ือนไขของ
การจางงานคนงานประมง  ความปลอดภยัในการทํางาน  การจัดท่ีพกัอาศัยบนเรือประมง การตรวจ
สุขภาพของคนงานประมงทะเล เปนตน 
 
 1. การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลตามอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ มีดังนี้ 

อนุสัญญาและขอแนะท่ีใหความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลเปนการเฉพาะไดแก 
อนุสัญญาฉบับท่ี 112 วาดวยอายุข้ันต่ํา (ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Minimum Age 
(Fishermen)  Convention, 1959) อนุสัญญาฉบับท่ี  113  วาดวยการตรวจสุขภาพ 
(ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Medical Examination (Fishermen)  
Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับท่ี  114  วาดวยขอตกลงของชาวประมง 
พ.ศ.2502  (Fishermen’s Articles of Agreement  Convention, 1959)  
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อนุสัญญาฉบับท่ี  125  วาดวยประกาศนยีบัตรความสามารถของชาวประมง พ.ศ.2509 
(Fishermen’s Competency Certificates 
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Convention, 1966)  อนุสัญญาฉบับท่ี  126  วาดวยท่ีพกัของลูกเรือ 
(Accomodation of Crews (Fishermen)  Convention, 1966)  ขอแนะ
ฉบับท่ี 7 วาดวยช่ัวโมงทํางาน (งานประมง) พ.ศ.2463  
( Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920)  ขอแนะฉบบัท่ี 
126 วาดวยการฝกอาชีพ (ชาว 
ประมง) พ.ศ.2509 (Vocational Training Crews (Fishermen)  
Recommendation, 1966)    นอกจากอนุสัญญาและขอแนะดังกลาวขางตนแลวกย็งัมี
อนุสัญญาและขอแนะท่ีเกี่ยวกับคนงานเรือเดินทะเล(Seafares) ซ่ึงสามารถนํามาใชบังคับกับ
แรงงานในงานประมงทะเลได  ซ่ึงสาระสําคัญของอนุสัญญาและขอแนะท่ีใหความคุมครองแก
แรงงานในงานประมงทะเล   สามารถแบงตามหัวขอท่ีจะทําการศึกษาไดดังนี ้
 

1.1 การคุมครองการใชแรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการประมงทะเล 
(LABOUR PROTECTION PREREQUISITES FOR 
WORKING ON FISHING VESSELS) 

อนุสัญญาฉบับท่ี 112, 113, 125 และขอแนะฉบับท่ี 126  ไดกําหนด
รายละเอียดเก่ียวกับอายุข้ันตํ่า  การตรวจสุขภาพ  ประกาศนยีบัตรรับรองความสามารถ และการฝก
อาชีพ(ชาวประมง)  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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1.1.1 อายุขั้นต่ํา  (MINIMUM AGE) 

การใหความคุมครองการใชแรงงานเดก็ตามอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับแรงงานเด็กในกิจการประมงทะเล  ไดกําหนดอายุข้ันตํ่าในการอนุญาตให
เด็กเขาทํางานในกิจการประมงทะเล คืออนุสัญญาฉบับท่ี 112 วาดวยอายุข้ันต่ํา (ชาวประมง) 
พ.ศ.2502  (Minimum Age (Fishermen)  Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับนี้ คําวา “เรือประมง” ให
หมายความรวมถึง  ท้ังเรือขนาดใหญ (Ship) และเรือขนาดเล็ก (boat) ท่ีมีลักษณะใดก็ตามไมวาจะเปน
ของรัฐบาลหรือเอกชนที่มีภารกิจทําประมงทะเล และอนสัุญญาฉบับนี้ ไมใชบังคับกบัการทําประมงท่ี
ทาขนถายสินคา (ports) และทาเทียบเรือ (harbours) หรือในปากแมน้ํา หรือกับการทําประมงสวน
บุคคลเพ่ือการกีฬาหรือสันทนาการ1 

 เด็กท่ีมีอายตุ่ํากวา 15 ป  จะรับจางหรือทํางานในเรือประมงทะเลมิได  เด็ก
อาจมีสวนรวมเปนบางโอกาสในกิจกรรมบนเรือประมงท่ีออกทะเลระหวางหยุดเรียน  ภายใตเง่ือนไข
วา กิจกรรมท่ีเด็กทําตอง2 

1)  ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามยั และพัฒนาการตามปกติของเด็ก 
2)  ไมเปนการขัดขวางการเขาโรงเรียนของเด็ก และ 
3)  ไมหวังผลกําไรทางการคา 
ประเทศสมาชิกอาจกําหนดใหมีการออกใบรับรองใหแกเด็กท่ีมีอายุตัง้แต 

14 ป ข้ึนไปอนุญาตใหทํางานไดในกรณีท่ีเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการศึกษาหรือเจาหนาท่ีท่ีเหมาะสมอื่นๆ  
ซ่ึงไดระบุไวในกฎหมายหรือขอบังคับของประเทศเหน็วาการทํางานน้ันจะเปนประโยชนแกเด็ก  
ท้ังนี้หลังจากท่ีไดพิจารณาถึงภาวะสุขภาพอนามัยและรางกายของเดก็ และพิจารณาถึงอนาคตและ
ผลประโยชนในปจจุบันของเด็กในการท่ีจะใหงานแกเด็ก 

เด็กท่ีมีอายตุ่ํากวา 18 ป  ตองไมถูกจางงาน หรือทํางานเปนคนเติมถานหิน
หรือควบคุมเตาถานหินบนเรือประมงท่ีขับเคล่ือนดวยการเผาไหมของถานหิน3 
 

1.1.2 การตรวจสุขภาพ  (MEDICAL 
EXAMINATION) 

                                                           
1 Article 1  
2 Article 2  
3 Article 3  
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การใหความคุมครองการใชแรงงานชาวประมง ตามอนุสัญญาขององคการ 
แรงงานระหวางประเทศท่ีเกีย่วกับการตรวจสุขภาพของแรงงานชาวประมง ไดกําหนดไวในอนุสัญญา
ฉบับท่ี 113 วาดวยการตรวจสุขภาพ (ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Medical Examination (Fishermen) 
Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับนี้ คําวา “เรือประมง” ใหหมายรวมถึง ท้ังเรือขนาดใหญ (Ship) 
และเรือขนาดเล็ก (boat) ท่ีมีลักษณะใดก็ตาม ไมวาจะเปนของรัฐบาลหรือเอกชนทีมี่ภารกิจทําประมง
ทะเล 

 การบังคับใชบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้อาจยกเวนไมใชกับเรือท่ีไมได
อยูในทะเลโดยปกติเปนระยะเวลาเกินกวา 3 วัน และไมใชบังคับกับการทําประมงท่ีทาขนถายสินคา 
(ports) และทาเทียบเรือ (harbours) หรือในปากแมน้ํา หรือกับการทําประมงสวนบุคคลเพ่ือ
การกีฬาหรือสันทนาการ4 

  อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดวาบุคคลไมวาในฐานะใดก็ตามจะรับจางหรือ
ทํางานในหนาที่ใดๆ  บนเรือประมงทะเลมิได  นอกจากจะมีใบรับรองแพทย  ซ่ึงเจาหนาท่ีผูทรง
อํานาจรับรองแลวมาแสดงวาเหมาะสมท่ีจะเขาทํางานในเรือได5  ใบรับรองแพทยจะตองรับรองวา
บุคคลนั้นไมเปนโรคซ่ึงทําใหอาการรายแรงข้ึนเนื่องจากการทํางานในเรือหรือไมเหมาะสมแกงานน้ัน
หรือเปนอันตรายตอสุขภาพของบุคคลอ่ืนท่ีอยูในเรือ6  ซ่ึงระยะเวลาของการใชบังคับของใบรับรอง 
แพทย มีกําหนดไวดังนี้7 

1) ผูท่ีอายุต่ํากวา 21 ป  ใบรับรองแพทยจะยงัคงใชบังคับอยูในระยะเวลา 
ไมเกิน 1 ป  นับจากวันท่ีออกใบรับรองแพทยนัน้ 

2) ผูท่ีมีอยูครบ 21 ป  ใหเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจกําหนดระยะเวลาทีใ่บรับ 
รองแพทยจะยงัใชบังคับ 

3) ถาระยะเวลาท่ีใบรับรองหมดอายุลงในระหวางการเดินทาง  ใบรับ 
รองนั้นจะยังคงใชบังคับจนกวาการเดินทางส้ินสุด 

 
1.1.3 ประกาศนียบตัรความสามารถของชาวประมง  

(FISHERMEN’S  
COMPETENCY  CERTIFICATES) 

                                                           
4 Article 1  
5 Article 2  
6 Article 3 paragraph 3  
7 Article 4  
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อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 125 วาดวย
ประกาศนยีบัตรความสามารถของชาวประมง พ.ศ.2509  (Fishermen’s Competency Certificates  
Convention, 1966) อนุสัญญาฉบับนี้ คําวา “เรือประมง”  หมายถึง  เรือทุกประเภทไมวาจะเปนของรัฐ
หรือเอกชนซ่ึงไดทําการประมงในทะเลและจดทะเบียนในประเทศท่ีใชบังคับตามอนุสัญญา  เวนแต
เรือขนาดใหญหรือขนาดเล็ก  ท่ีมีน้ําหนกัจดทะเบียนรวมนอยกวา 25 ตัน8 

ประเทศสมาชิกท่ีไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้จะตองดําเนนิการสอบคุณ 
สมบัติของผูท่ีจะไดรับใบรับรองความสามารถเพ่ือทําหนาท่ีควบคุมเรือ  ผูชวยหรือชางเคร่ืองบน
เรือประมง 

อายุข้ันตํ่าของผูท่ีจะไดใบรับรองความสามารถในการทํางานบนเรือ กัปตัน
เรืออายุ 20 ป  กัปตันผูชวยอาย ุ19 ป  และชางเคร่ืองอายุ 20 ป9 

ประสบการณวิชาชีพข้ันตํ่าจะตองกําหนดโดยกฎระเบียนหรือกฎหมาย
แหงชาติ  เพื่อออกใบรับรองความสามารถ  สําหรับตําแหนงผูชวยนายเรือจะตองไมต่ํากวา 3 ป  ใน
การทํางานทางทะเลในภาระหนาท่ีบนดาดฟาเรือ   สวนกัปตันเรืออยางนอยไมต่ํากวา 4 ป10  กรณี
กัปตันหรือกัปตันผูชวยท่ีมีประกาศนยีบัตร  ระยะเวลาท่ีกําหนดสําหรับการทํางานบนเรืออาจส้ันกวา
ท่ีกําหนดไวได  แตบุคคลท่ีสําเร็จการอบรมท่ีไดรับรองแลว  อาจจะไดลดระยะเวลาของการทํางาน
บนเรือไดแตไมเกิน 12 เดอืน 

1.1.4 การฝกอาชพีของชาวประมง  (VOCATIONAL 
TRAINING CREW  

(FISHERMEN)) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดมาตรฐานในเร่ืองการฝกอาชีพ 

ใหแกชาวประมงไวในขอแนะฉบับท่ี 126  วาดวยการฝกอาชีพชาวประมง พ.ศ.2509  
(Vocational Training Crew(Fishermen) Recommendation, 1966) 
ขอแนะฉบับนีก้ําหนดวา ประเทศสมาชิกควรท่ีจะมีการฝกอบรมแรงงานชาวประมง  และประเทศ
สมาชิกควรท่ีจะมีการรวมกนัในการฝกอบรมแรงงานชาวประมง  รัฐบาลควรจะใหเงินสนับสนนุใน
เร่ืองของการฝกอบรมแรงงานชาวประมง  หลักสูตรของการฝกอบรมแรงงานชาวประมงควรท่ีจะมี
การวางแผนรวมกันกอนท่ีการฝกอบรมจะเร่ิมข้ึน โดยมีการวางแผนรวมกันกับ หนวยงานของรัฐ  
เจาของเรือ นายจาง และลูกจางแรงงานชาวประมง   สวนผูท่ีจะทําการฝกอบรมแกแรงงาน
ชาวประมงจะตองเปนผูท่ีมีความรูและมีประสบการณในเรือประมง   เม่ือแรงงานชาวประมงท่ีไดรับ
                                                           

8 Article 1 
9 Article 6  
10 Article 8  
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การฝกอบรมแลวก็ควรที่จะไดรับการคัดเลือกใหเขาทํางานกอนแรงงานชาวประมงท่ีไมไดรับการ
ฝกอบรม 
 

1.2 สภาพการทํางาน  (CONDITIONS OF WORK) 
อนุสัญญาฉบับท่ี 114 ,131, 146 และขอแนะฉบับท่ี 7  ไดกําหนด

รายละเอียดเก่ียวกับสัญญาจางแรงงาน  อัตราคาจางข้ันตํ่า วันหยุดพักผอนประจําป และช่ัวโมงการ
ทํางาน  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 

1.2.1 สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  (ARTICLES 
OF AGREEMENT) 
การใหความคุมครองการใชแรงงานชาวประมง ตามอนุสัญญาขององค 

การแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวกับขอตกลงของการทํางานในเรือประมงทะเลไดกาํหนดไว
อนุสัญญาฉบับท่ี 114 วาดวยขอตกลงของชาวประมง พ.ศ.2502  (Fishermen’s Articles of Agreement  
Convention, 1959 )  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

1) ชาวประมง  หมายถึง  บุคคลทุกคนท่ีรับจางทํางานในหนาท่ีใดๆ  ใน
เรือ 

ประมงทะเลและอยูในขอบังคับของเรือ  แตไมหมายถึงคนนํารอง  นักเรียนนายเรือ และลูกจาง
ฝกงานท่ีมีกําหนดสัญญา  ผูมียศทหารเรือและบุคคลอ่ืนๆ  ท่ีเปนขาราชการประจาํ 

2) ขอตกลงใหลงนามโดยเจาของเรือประมงหรือผูไดรับมอบหมายฝายหน่ึง  
และโดยชาวประมงอีกฝายหนึ่ง 

3) ขอตกลงจะทําข้ึนโดยมีกําหนดเวลาหรือทําข้ึนสําหรับการเดินเรือเท่ียว 
หนึ่งๆ  หรือโดยไมมีกําหนดเวลากย็อมกระทําได  หากกฎหมายแหงชาติอนุญาต 

4) ขอตกลงจะตองระบุสิทธิและพันธะโดยลําดับของแตละฝายไวโดยชัด 
แจงและจะตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้11 

4.1) นามและนามสกุล  วันเดอืนปเกิดหรืออายุหรือสถานท่ีเกิดของ
ชาว 

ประมง 
4.2) สถานท่ีและวนัท่ีซ่ึงขอตกลงไดทําเสร็จสมบูรณ 
4.3) ช่ือของเรือประมงหรือเรือซ่ึงชาวประมงปฏิบัติงาน 

                                                           
11 Article 6 paragraph 3  
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4.4) จํานวนเท่ียวเดนิเรือท่ีจะกระทํา  หากสามารถกําหนดไดในเวลา
ท่ีทํา 

ขอตกลง 
4.5) หนาท่ีการงานท่ีชาวประมงจะตองทํา 
4.6) สถานท่ีและวนัท่ีซ่ึงกําหนดใหชาวประมงไปรายงานตัวเพื่อ

ทํางาน 
หากสามารถระบุได 

4.7) อัตราอาหารท่ีจะจายใหชาวประมงเวนแตกฎหมายของชาติได 
กําหนดวิธีอ่ืนไวแลว 

4.8) จํานวนคาจางของชาวประมงหรือจํานวนสวนแบงและวิธีคํานวณ 
สวนแบงในกรณีใหสินจางตามสวนแบงหรือจํานวนคาจางและจํานวนสวนแบง และวิธีคํานวณสวน
แบงในกรณีท่ีใหสินจางโดยวิธีท้ังสองและอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีไดตกลงกัน 

4.9) ความส้ินสุดแหงขอตกลงและเง่ือนไขแหงความส้ินสุด 
4.9.1) ถาขอตกลงทําข้ึนโดยมีกําหนดเวลาใหระบุวัน 

ท่ีขอตกลงส้ินอายุ 
4.9.2) ถาขอตกลงทําข้ึนตามเท่ียวการเดินเรือ  ใหระบุ 

ทาปลายทางและเวลาท่ีขอตกลงส้ินอายุกอนปลดชาวประมงเม่ือถึงทาแลว 
4.9.3) ถาขอตกลงทําข้ึนโดยไมมีกําหนดเวลาใหระบุ 

เง่ือนไขท่ีใหสิทธิคูกรณีฝายใดฝายหนึ่ง  เพื่อบอกเลิกตลอดจนระยะเวลาท่ีกําหนดใหแจงการบอกเลิก
ลวงหนาท้ังนีร้ะยะเวลาท่ีกําหนดสําหรับเจาของเรือประมง  ตองไมนอยกวาระยะเวลาทีก่ําหนด
สําหรับชาวประมง 

5) ขอตกลงท่ีทําไวตอกันตามเท่ียวการเดินเรือตามกําหนดเวลาหรือ 
โดยไมมีกําหนดเวลา ส้ินสุดลงเม่ือ12 

5.1) คูกรณียนิยอมรวมกัน 
5.2) ชาวประมงถึงแกความตาย 
5.3) เรือประมงสูญหายหรือไมควรอยางยิ่งท่ีจะนําออกทะเล 

เหตุอ่ืนๆ  ท่ีกฎหมายแหงชาติอาจกําหนดไว 
 

1.2.2 ชั่วโมงการทํางาน  (HOURS OF WORK) 

                                                           
12 Article 9  
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องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมีขอแนะฉบับท่ี 7 วาดวยช่ัวโมงทํางาน  
(Hours of Work(Fishing) Recommendation, 1920 (No.7)  กําหนด
ช่ัวโมงในการทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห  ซ่ึงเปนขอแนะฉบับแรกท่ีให
ความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล   

 
1.2.3 คาจางขัน้ต่าํ  (MINIMUM WAGE) 

องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดเร่ืองของคาจางข้ันตํ่าไวใน
อนุสัญญาฉบับท่ี 131 วาดวยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า พ.ศ.2513  (Minimum Wage Fixing 
Convention, 1970 (No.131)) ซ่ึงมีสาระสําคัญวา ประเทศท่ีใหสัตยาบนัอนุสัญญาฉบับนี้  จะตองจัดต้ัง
ระบบของคาจางข้ันตํ่าสําหรับคนงานทุกประเภท  ซ่ึงแตละประเทศสามารถกําหนดหรือตัดสินใจวา  
งานประเภทใดท่ีอยูภายใตกฎหมายคาจางข้ันตํ่า  และงานประเภทใดท่ีไมอยูภายใตกฎหมายคาจางข้ัน
ต่ํา ซ่ึงอัตราคาจางข้ันตํ่าจะถูกกําหนดใหนอยลงไมได และการไมปฏิบัติตามาตรฐานท่ีกําหนดควรมี
การแทรกแซงทางกฎหมาย  การกําหนดคาจางข้ันตํ่าตองคํานึงถึงเร่ืองตอไปนี้ คือ ความตองการของ
ลูกจาง และครอบครัวของเขา  โดยพิจารณาถึงระดับของคาจางท่ัวประเทศ  คาครองชีพ การ
ประกันสังคม และปจจยัทางเศรษฐกิจ   

นอกจากนี้แลวองคการแรงงานระหวางประเทศไดมีขอแนะฉบับท่ี 187  วา
ดวยคาจาง ช่ัวโมงการทํางานของคนประจําเรือ และบุคลากรท่ีทํางานในเรือ พ.ศ.2506 (The 
Seafarers’ Wage, Hours of  Work and the Manning of Ships Recommendation, 1996 (No.187))  ซ่ึง
อนุสัญญาฉบับนี้บังคับใชกบัเรือเดินทะเลทุกประเภทท้ังของรัฐและเอกชนท่ีจดทะเบียนในอาณาเขต
ของประเทศสมาชิกและเปนเรือเดินทะเลเพ่ือการพาณิชย ซ่ึงมีความเกีย่วโยงกับชาวประมงท่ีวา 
ภายในขอบเขตท่ีปฏิบัติได  ท้ังนี้ ภายหลังจากการปรึกษาหารือกบัผูแทนองคกรเจาของเรือประมง 
ชาวประมง และเจาหนาท่ีของรัฐจะนําบทบัญญัติของขอแนะนี้ใชบังคับกับเรือประมงท่ีดําเนินการใน
ลักษณะพาณิชยได 

 
1.2.4 วันหยุดประจําป  (ANNUAL HOLIDAYS) 

องคการแรงงานระหวางประเทศไมมีอนุสัญญาในเร่ืองวนัหยดุประจําปของ
ชาวประมง  และตามอนุสัญญาฉบับท่ี 114  วาดวยขอตกลงของชาวประมง พ.ศ.2502  ก็ไมได
มีรายละเอียดเกี่ยวกับในเร่ืองนี้  แตมีอนุสัญญาฉบับท่ี 146 วาดวยวันหยดุพกัผอนประจําปโดย
ไดรับคาจางของคนงานเรือเดินทะเล พ.ศ.2519 (Seafares’ Annual Leave with 
Pay Convention, 1976 (No.146))  ซ่ึงขอแนะฉบบันี้นํามาใชกบัแรงงานชาวประมง
ดวย กําหนดใหคนงานประจําเรือท่ีทํางานตอเนื่องครบ 1 ป ยอมมีสิทธิไดรับวันหยดุประจําปโดย
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ไดรับคาจางตามระยะเวลาท่ีกําหนดซ่ึงไมนอยกวา 30 วัน  ในการทาํงาน 1 ป13  ถาคนประจําเรือ
ทํางานในปใดไมครบ 1 ป ใหมีสิทธิในวันหยดุพักผอนประจําปตามสวนของระยะเวลาการทํางาน
ในปนั้น14 
 

1.3 การสงกลับภูมิลําเนา (REPATRIATION) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดเร่ืองของการสงตัวคนประจําเรือกลับ

ภูมิลําเนาไวในอนุสัญญาฉบับท่ี 166 วาดวยการสงคนงานเรือเดนิทะเลกลับภูมิลําเนา (ฉบับแกไข) 
พ.ศ.2530  (Repatriation of Seafares Convention (Revised), 1987)  
ซ่ึงอนุสัญญาฉบับนี้บังคับใชกับเรือเดินทะเลทุกประเภทท้ังของรัฐและเอกชนท่ีจดทะเบียนในอาณา
เขตของประเทศสมาชิก  การเสนอช่ือคนงานในธุรกิจเรือเดินทะเลกลับภูมิลําเนาตองเนื่องมาดวยดวย
เหตุดังนี้15 

1) เม่ือส้ินสุดกําหนดระยะเวลาตามที่นัดหมาย หรือ เม่ือการเดินทางไป
ตางประเทศ 

กรณีนั้นๆ ส้ินสุดลง 
2) เม่ือส้ินสุดระยะเวลาการจางซ่ึงไดมีกําหนดไวตามขอตกลงรวมหรือส้ินสุด 

สัญญาจาง 
3) กรณีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บหรือตองรับการเยียวยาทางการแพทย  ซ่ึงเห็นสมควร 

สงกลับและแพทยอนุญาตใหเดินทางได 
4)    กรณีเจาของเรือไมอาจตออายุสัญญาหรือขยายเง่ือนไขดานกฎหมายใหลูกจาง 

สามารถทํางานตอไปได  เนื่องดวยเหตุการลมละลาย  ขายเรือ  เปล่ียนแปลงทะเบียนเรือ หรือโดย
เหตุผลอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

5)   กรณีเรือนั้นถูกนําเขาไปเกี่ยวของในเขตสงคราม  ซ่ึงกฎหมายหรือระเบียบ 
ระดับชาติหรือขอตกลงรวมระบุไวเกี่ยวกบัขอบเขตการเขารวมในสงครามไวแลว  และลูกจางไม
ยินยอมเขารวม 

        6)  กรณีมีเหตยุุติหรือขัดขวางการจางซ่ึงสามารถเกิดข้ึนไดอันเนื่องมาจากขอตกลง
ท่ีเกิดจากการพิพาทหรือขอตกลงรวม  หรือมีเหตุยุตกิารจางโดยเหตุผลอ่ืนท่ีคลายคลึงกัน 

การจัดสงลูกจางในธุรกิจเดนิเรือทะเลกลับภูมิลําเนา จะตองระบุจุดหมายปลายทาง
ของการสงลูกจางกลับไวดวย ซ่ึงจุดหมายปลายทางที่ระบุไว  จะรวมถึงสถานท่ีท่ีลูกจางตกลงใจจะ
                                                           

13 Article 3  
14 Article 4  
15 Article 2  
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ไปสถานท่ีท่ีระบุไวในขอตกลงรวมประเทศท่ีอยูเดิมของลูกจางหรือสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีไดตกลงรวมกัน
ไวกอนหนาแลว  ท้ังนี้ใหลูกจางมีสิทธิเลือกจุดปลายทางดังกลาวตามแตท่ีประสงคจะใหสงกลับได16 

การจัดสงกลับเปนหนาท่ีของเจาของเรือท่ีตองจัดการดานการสงกลับลูกจางโดยวิธีท่ี
เหมาะสมและเรงดวน  วิธีการโดยสารขนสงโดยปกติคือทางอากาศ  โดยเจาของเรือจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายในการสงกลับ  

ลูกจางคนใดจะถือวาสงตัวกลับภูมิลําเนาแลวเสร็จ  ก็ตอเม่ือลูกจางผูนั้นเดนิทางข้ึน
บก ณ ฝงของทาเทียบเรือของจุดหมายปลายทางตามท่ีกาํหนดไว17 

นอกจากองคการแรงงานระหวางประเทศจะกําหนดเร่ืองการจัดสงคนงานเรือเดิน
ทะเลกลับภูมิลําเนาไวในอนุสัญญาฉบับท่ี 166 วาดวยการสงคนงานเรือเดนิทะเลกลับภมิูลําเนา 
(ฉบับแกไข) พ.ศ.2530 แลว องคการแรงงานระหวางประเทศยังไดมีการออกขอแนะฉบับท่ี 
174 วาดวยการจัดสงคนงานเรือเดินทะเลกลับภูมิลําเนา พ.ศ.2530 (Repatriation of 
Seafarers Recommendation, 1987)  กําหนดวาเม่ือใดก็ตามท่ีลูกจางไดรับการเสนอ
ช่ือสงกลับตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาวาดวยการสงคนงานเรือเดนิทะเลกลับภูมิลําเนา (ฉบับ
แกไข) พ.ศ.2530  แตเจาของเรือประเทศสมาชิกซ่ึงเรือลํานั้นจดทะเบียนอยู  ไมไดปฏิบัติตาม
เง่ือนไขภายใตอนุสัญญาดังกลาว  โดยเฉพาะคาใชจายในการสงคนงานเรือเดินทะเลกลับภูมิลําเนา  
รัฐบาลของประเทศผูสงกลับหรือรัฐบาลของประเทศท่ีลูกจางน้ันมีสัญชาติอยูจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการสงคนงานเรือเดินทะเลกลับภูมิลําเนาแทน และรัฐบาลของประเทศผูสงกลับหรือ
รัฐบาลของประเทศท่ีลูกจางนั้นมีสัญชาติอยู มีสิทธิไดรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากประเทศซ่ึงเรือลํานั้น
จดทะเบียนสังกัดอยูตามมาตรา 5 (ก) ของอนุสัญญาฉบับท่ี 166 วาดวยการจัดสงคนงานเรือเดิน
ทะเลกลับภูมิลําเนา (ฉบับแกไข) พ.ศ.2530 
 

1.4 สวัสดิการ  (WELFARE) 
อนุสัญญาฉบับท่ี 68, 126 และ164  ไดกําหนดรายละเอียดไวอยางกวางๆ 

เกี่ยวกับ  
อาหารการจัดอาหาร ท่ีพัก และการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

                                                           
16 Article 3  
17 Article 8  
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1.4.1 ท่ีพัก (ACCOMODATION) 
อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดมาตรฐานในเร่ืองท่ี

พักของชาวประมงไวในอนสัุญญาวาดวยท่ีพักของลูกเรือ (ชาวประมง) พ.ศ.2509 
(Accomodation of Crews (Fishermen)  Convention, 1966) อนุสัญญา
ฉบับนี้ คําวา “ท่ีพักลูกเรือ” (crew accommadation) ใหหมายรวมถึง หองนอน หอง
รับประทานอาหาร  ตลอดจนท่ีพักที่ถูกตองตามหลักอนามัยตางๆ  ท่ีไดจัดข้ึนเพื่อใหลูกเรือใช18 ซ่ึง
อนุสัญญาฉบับนี้ใชบังคับถึงบรรดาเรือเดินทะเลที่ขับเคล่ือนดวยเคร่ืองจักรทุกชนดิไมวาจะเปนของ
รัฐหรือเอกชน  ซ่ึงประกอบงานการประมงในทะเลน้ําเค็ม และจดทะเบียนไวในเขตที่อนุสัญญาฉบับ
นี้ใชบังคับ19 

อนุสัญญาฉบับนี้ไมใชบังคับถึงเรือท่ีมีระวางต่ํากวา 75 ตัน20 หรือเรือท่ีมี
ความยาว21นอยกวา 80 ฟุต (24.4 เมตร)  แตอนุสัญญาฉบับนี้จะใชบังคับถึงเรือท่ีมีระวาง 25 
ถึง 75 ตัน หรือเรือท่ีมีความยาวระหวาง 45 ถึง 80 ฟุต (13.7 ถึง 24.4 เมตร)    ไดก็ตอเม่ือ
เจาหนาท่ีผูทอํานาจไดกําหนดข้ึนภายหลังจากท่ีไดปรึกษากับองคกรผูประกอบการเรือประมง และ
องคกรคนงานประมง ถาองคกรดังกลาวาเปนการชอบดวยเหตุผลและหลักปฏิบัติ22 

เรือดังกลาวตองจัดใหมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีดีพอ มีหองครัว มี 
หองรับประทานอาหาร  ตลอดจนท่ีพักสําหรับพักผอนไวดวย  และจะตองรักษาท่ีพักลูกเรือใหอยูใน
สภาพท่ีสะอาด และนาอยูและจะตองไมใชเปนท่ีเก็บสินคาหรือขาวของตางๆ ซ่ึงไมใชสมบัติสวนตัว
ของผูหนึ่งผูใดเปนอันขาด23 

กอนท่ีจะเร่ิมทําการสรางเรือประมง และกอนจะมีการดัดแปลงแกไขหรือ 
สรางท่ีพักลูกเรือข้ึนใหม  ควรจะเสนอรูปรายละเอียด  ตลอดจนคําช้ีแจงเกีย่วกบัท่ีพักลูกเรือนั้นไป
ใหเจาหนาท่ีผูทรงอํานาจรับรองเสียกอน24 
                                                           

18 Article 2 (F)  
19 Article 1 paragraph 1  
20 Convention No.126 Article 2 (b) คําวา “ตัน”(tons)  ใหหมายถึง หนวยวัด
ความจุ 100 ลูกบาศกฟุต  
21 Convention No.126 Article 2(c) “สวนยาว” (length)  ใหหมายถึง ความยาว 
ที่วัดจาก หัวไมที่ตอจาก 

กระดูกงูโคงขึ้นเปนหัวเรือไปตามแนวดาดฟาของหัวเรือจนสุดหัวไมตอนทายเรือที่ตอขึ้นมาจากกระดูกงู หรือสุดหัว
ไมของดานหางเสือเรือ  เมื่อไมมีไมตอนทายเรือที่ตอรับมาจากกระดูกงู 

22 Article 1 paragraph 3-4 
23 Article 15  
24 Article 4  
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ท่ีพักลูกเรือ ท่ีตั้ง ทางเขา ลักษณะและอ่ืนๆ  ควรจัดในสภาพท่ีแนใจวา มี
ความปลอดภยัม่ันคง  สามารถปองกันอากาศ  ลมทะเล  ความรอนหรือความเยน็ เสียงอึกทึก หรือ
ปฏิกูลจากสวนอ่ืนๆ  ไดอยางเพยีงพอ25   สวนหองนอนและหองรับประทานอาหารจะตองมีการ
ระบายอากาศอยางเพยีงพอ26 

หองนอนควรต้ังอยูกลางลําเรือหรือทางขางทายเรือ27  เรือทุกลําท่ีมีลูกเรือ
ประจําอยูมากกวา 10 คนข้ึนไป    จะตองจดัหองรับประทานอาหารของลูกเรือแยกออกจาก
หองนอน28  นอกจากนี้ควรแยกหองในเรือไวตางหากหน่ึงหองสําหรับบรรดาลูกเรือท่ีเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บ  เรือทุกๆ ลําท่ีไมไดมีแพทยไปกับเรือดวย จะตองนําเคร่ืองเวชภณัฑพรอมขอแนะนําท่ีอาน
เขาใจไดงายไปดวย29 
   

1.4.2 อาหารและน้ํา  (FOOD AND WATER) 
อนุสัญญาฉบับท่ี 68 วาดวยอาหารและการจดัอาหาร สําหรับลูกเรือ 

พ.ศ.2489 (Food and Caterin, (Ship Crew) Convention,1946 
(No.68))  เปนอนุสัญญาท่ีกําหนดเกี่ยวกับเร่ืองอาหารและการจัดหาอาหารใหลูกเรือ  โดย
กําหนดวาประเทศท่ีใหสัตยาบันจําเปนตองดูแลใหลูกเรือไดรับอาหารและนํ้าท่ีมีคุณภาพ  โดยเจาของ
เรือหรือนายจางจะตองจดัอาหารและนํ้า ตามปริมาณท่ีเพยีงพอแกจํานวนของลูกเรือท่ีทํางานบนเรือ 
และตามระยะเวลาในการเดนิทางท่ีออกเดนิเรือแตละเท่ียว โดยอาหารและนํ้าจะตองมีคุณภาพ คุณคา
ทางอาหารในปริมาณท่ีเพียงพอและหลากหลายและตองตระเตรียมอุปกรณสําหรับการประกอบ
อาหาร30  หนวยงานของรัฐจะตองมีการจัดระบบของการตรวจสอบโดยหนวยงานของรัฐเพื่อ
ตรวจสอบอาหารและนํ้า พื้นที่วางและอุปกรณท่ีใชสําหรับเตรียมและทําอาหารในเรือ คุณสมบัติของ
ผูประกอบอาหารในเรือ การตรวจสอบทุกคร้ังใหมีการบันทึกเปนรายงานสงใหหนวยงานที่เกีย่วของ
ตอไป31   ถามีการรองเรียนจากลูกเรือในเร่ืองของอาหารและนํ้า  เจาหนาท่ีของรัฐก็จะเขาไปทําการ

                                                           
25 Article6 paragraph 1  
26 Article 7 paragraph 1  
27 Article 10 paragraph 1  
28 Article 11  
29 Article 13 paragraph 2  
30 Article 5  
31 Article 6 
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ตรวจสอบ32  ซ่ึงพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจใหขอเสนอแนะแกเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือหรือ
บุคคลอ่ืนที่รับผิดชอบใหปรับปรุงมาตรฐานการจัดอาหารใหแกลูกเรือได33 

ในกรณีท่ีไมมีกฎหมายท่ีเกีย่วกับอาหารและการจัดการอาหารก็ควรที่จะมี 
ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในสัญญาจางแรงงาน34 

ประเทศสมาชิกท่ีใหสัตยาบันแกอนุสัญญาฉบับนี้เจาหนาท่ีของรัฐจะตอง 
ตระเตรียมรายงานประจําป และสงรายงานประจําปดังกลาวใหแกองคการแรงงานระหวางประเทศ35  
พรอมรวบรวมขอมูลปจจุบันเกี่ยวกบัโภชนาการ วิธีการจัดซ้ืออาหาร การเก็บรักษาอาหาร การปรุง
อาหาร และการบริการอาหารในเรือดวย36 
 

1.4.3     การรักษาพยาบาล  (MEDICAL  CARE) 
ในเร่ืองของการรักษาพยาบาล  มีการกําหนดไวในอนุสัญญาขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ 2 ฉบับ คืออนุสัญญาฉบับท่ี 55 วาดวยความรับผิดชอบของเจาของเรือ 
(กรณีคนงานเรือเดินทะเลปวยและบาดเจบ็) พ.ศ.2479 (Shipowners’ Liability 
(Sick and Injured Seamen)Covention, 1936) และอนุสัญญาฉบับท่ี 164 วา
ดวยการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล (คนงานเรือเดินทะเล) พ.ศ.2530 (Health 
Protection and Medical Care (Seafares) Convention, 1987)  ซ่ึง
อนุสัญญาแตละฉบับมีสาระสําคัญดังนี้               

อนุสัญญาฉบับท่ี 55 วาดวยความรับผิดชอบของเจาของเรือ (กรณีคนงาน 
เรือเดินทะเลปวยและบาดเจบ็) พ.ศ.2479 (Shipowners’ Liability (Sick and 
Injured Seamen)Convention, 1936) กําหนดใหเจาของเรือจะตองรับผิดตอลูกเรือท่ี
ทํางานในเรือทุกประเภทยกเวนเรือรบ  ประเทศสมาชิกอาจมีกฎหมายภายในยกเวนไมใชอนุสัญญา
ฉบับนี้กับเรือประมงท่ีหาปลาอยูใกลชายฝงทะเล   หรือเรือท่ีมีขนาดต่ํากวา 25 ตันกรอส37  
อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดใหเจาของเรือจะตองรับผิดชอบตอคนงานเรือเดินทะเล โดยกาํหนดวา 
เจาของเรือจะตองรับผิดตอลูกเรือกรณีการเจ็บปวย หรือบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีขอตกลงหรือ
สัญญาจางมีผลใชบังคับ   และรับผิดในความตายเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ38  
                                                           

32 Article 8 
33 Article 9 paragraph 1 
34 Article 7 
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ขอยกเวนท่ีเจาของเรือไมตองรับผิด คือ การบาดเจ็บมิไดเกิดข้ึนจากการ 
ทํางานบนเรือ   การบาดเจ็บหรือความตายท่ีเกิดข้ึนโดยความจงใจหรือโดยความผิดของบุคคล
ดังกลาว   
การเจ็บปวยดงักลาวไดถูกปกปดเม่ือมีการจางงาน39 

แตอยางไรก็ตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาจกําหนดใหเจา 
ของเรือไมตองรับผิดชอบในการเจ็บปวยหรือความตายท่ีมีผลสืบเนื่องมาจากการเจบ็ปวย  หากใน
เวลาทําสัญญาจาง  บุคคลดังกลาวไดปฏิเสธท่ีจะทําการตรวจทางการแพทย40 

คาใชจายท่ีเจาของเรือจะตองรับผิดดังนี ้
1) รับผิดในคารักษาพยาบาล 

เจาของเรือจะตองรับผิดในการรักษาพยาบาลโดยการรับผิดชอบ 
ในคารักษาทางการแพทย คายา คาอาหาร และคาหองจนกวาคนงานเรือเดนิทะเลจะหายปวย41   
โดยกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาจจํากัดความรับผิดชอบของเจาของเรือในการออกคาใชจาย
ในระยะเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  นับจากวันท่ีไดรับบาดเจ็บหรือเร่ิมเจ็บปวยก็ได  และในกรณี
ท่ีกฎหมายของประเทศท่ีเรือจดทะเบียนกําหนดใหมีการประกันภัยคนงานเรือเดินทะเล  เพื่อคุมครอง
กรณีเกดิอุบัติเหต ุ หรือเจ็บปวย หรือมีระบบคาทดแทนสําหรับการทํางานในกรณีเกิดอุบัติเหตุ  
เจาของเรือยอมหลุดพนจากความรับผิดเม่ือคนงานเรือเดนิทะเลที่บาดเจ็บหรือเจ็บปวยมีสิทธิไดรับ
ประโยชนภายใตการประกนัหรือเงินทดแทนนั้น42 

2) รับผิดในการจายคาจาง 
เจาของเรือจะตองรับผิดในการจายคาจาง  โดยเจาของเรือจะตองรับผิด

ในการจายคาจางเต็มจํานวนใหแกคนประจาํเรือตลอดระยะเวลาท่ีคนประจําเรือเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 
และในกรณีท่ีคนประจําเรือนั้นไมสามารถทํางานไดอีกตอไป  กฎหมายภายในของประเทศสมาชิก
อาจกําหนดใหจํากัดความรับผิดของเจาของเรือไวในเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห  จากวนัท่ีเร่ิม
บาดเจ็บหรือเจบ็ปวย  อยางไรก็ตามหากกฎหมายภายในของประเทศท่ีเรือจดทะเบียนกาํหนดใหมีการ
ประกันภัยคนงานเรือเดินทะเล สําหรับการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุ หรือมีระบบคาทดแทนสําหรับการ
ทํางานจากอุบัติเหตุ  เจาของเรือยอมหลุดพนจากความรับผิด  เม่ือคนงานเรือเดินทะเลท่ีบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยมีสิทธิไดรับประโยชนภายใตการประกันภัย หรือเงินทดแทน43 

                                                           
39 Article 2 paragraph 2  
40 Article2 paragraph 3 
41 Article 3  
42 Article 4 
43 Article 5  
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3) รับผิดในการสงคนงานเรือเดนิทะเลที่เจ็บปวยหรือบาดเจบ็กลับภูมิลําเนา 
เจาของเรือจะตองรับผิดชอบออกคาใชจายในการสงคนประจํา 

เรือท่ีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บระหวางการเดนิทางกลับภูมิลําเนา  โดยเจาของเรือจะตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการเดินทาง  คาท่ีพัก และคาอาหาร เพื่อสงคนงานเรือเดินทะเลที่บาดเจ็บหรือเจ็บปวย
กลับประเทศของตนหรือ ณ ทาเรือท่ีเรือลํานั้น เร่ิมออกทะเล44 

4) รับผิดในคาปลงศพ 
กรณีท่ีคนงานเรือเดินทะเลถึงแกความตายบนเรือ เจาของเรือจะตองรับ

ผิดในคาปลงศพ  แตอยางไรก็ตามกฎหมายภายในของประเทศสมาชิก  อาจกําหนดใหเจาของเรือ
ขอรับคาปลงศพคืนไดภายใตกฎหมายประกันสังคม หรือกฎหมายเงินทดแทน45 

ในกรณีเจ็บปวยบาดเจ็บหรือตาย  ท้ังนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการรักษาคา
เวชภณัฑ คากินอยูและคาสงตัวลูกเรือกลับภูมิลําเนา  แตอยางไรก็ตามเจาของเรือไมตองรับผิดใน
กรณีท่ีการบาดเจ็บมิไดเกิดข้ึนจากการทํางานบนเรือ   การบาดเจ็บหรือความตายท่ีเกิดข้ึนโดยความจง
ใจหรือโดยความผิดของบุคคลดัวกลาว  การเจ็บปวยดงักลาวไดถูกปกปดเม่ือมีการจางงาน 

อนุสัญญาฉบับท่ี 164 วาดวยการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล
(คนงานเรือเดนิทะเล) พ.ศ.2530 (Health Protection and Medical Care 
(Seafares) Convention, 1987) อนุสัญญาฉบับนี้บังคับใชกับเรือเดินทะเลทุกลํา  ไมวา
จะเปนของรัฐบาลหรือเอกชนก็ตาม ซ่ึงจดทะเบียนในอาณาเขตของประเทศสมาชิกและเปนเรือเดิน
ทะเลเพื่อการพาณิชย 

ภายในขอบเขตท่ีปฏิบัติได  ท้ังนี้  ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับผูแทน
องคกรเจาของเรือประมงและชาวประมง  เจาหนาท่ีของรัฐจะนําบทบัญญัติของอนุสัญญานี้ใชบังคับ
กับเรือประมงท่ีดําเนินการในลักษณะพาณิชยได46 

อนุสัญญานี้กําหนดใหประเทศสมาชิกใหความรวมมือกนัในการสงเสริมการ
ใหความคุมครองสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาลคนงานเรือเดนิทะเลในขณะท่ีปฎิบัติงานอยูบน
เรือ  โดยจะตอง47 

1) กําหนดบทบัญญัติท่ัวไปเกีย่วกับการใหความคุมครองสุขภาพอนามยัใน 
การทํางานแกคนงานประจําเรือ  รวมท้ังดานการรักษาพยาบาล  ตลอดจนมีบทบัญญัติพิเศษสําหรับ
การทํางานบนเรือเปนการเฉพาะ 
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2) มุงใหความคุมครองสุขภาพอนามัยและการรักษาพยาบาล  แกคนงาน 
ประจําเรือ  ท้ังนี้โดยใหเทาเทียมกับคนงานซ่ึงอยูบนฝงไดรับ 

3) ใหหลักประกนัวาคนงานประจําเรือมีสิทธิท่ีจะไปหาแพทยไดโดยไม 
ชักชาเม่ือเรือเขาเทียบทาหากสามารถกระทําได 

 4)    กฎหมายและแนวปฏิบัติของประเทศจะตองกําหนดใหการรักษา 
พยาบาลและการคุมครองสุขภาพจดัใหโดยไมคิดคาบริการแกคนงานประจําเรือซ่ึงทํางานเปนผูฝกหดั
อยู 

 5)  ไมจํากัดแคการรักษาคนงานประจําเรือท่ีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บเทานั้น  
แต 

จะรวมถึงมาตรการการปองกัน  และโดยเฉพาะใหความสนใจตอการพัฒนาโครงการการใหการศกึษา
และสงเสริมดูแลสุขภาพ  ท้ังนี้เพื่อใหคนงานประจําเรือสามารถลดอัตราการประสบกับความเจ็บปวย
ดานสุขภาพไดดวยตัวเอง 

 อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดวา  เรือทุกลําจะตองมีตูยาประจําเรืออยูดวย  
อุปกรณการแพทย  โดยจะตองเก็บรักษาตูยาและตัวยา  รวมท้ังเคร่ืองมือทางการแพทยบนเรือใหดี  
และตองตรวจสอบเปนระยะๆ ไมใหเกิน 12 เดือน48  สวนในเรือซ่ึงไมมีแพทยประจําเรือ  จะตอง
มีลูกเรือ 1 คนหรือมากกวาท่ีผานการอบรมดานการแพทยเพื่อทําหนาท่ีดแูลรักษาพยาบาลลูกเรือ
อ่ืนๆ ท่ีเจ็บปวยโดยใหถือวาการทํางานนี้เปนสวนหนึ่งของงานในหนาท่ีดวย49 
 

1.5 ความปลอดภยัในการทํางาน  (WORK SAFETY) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไมมีมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน

การทํางานที่เกีย่วกับแรงงานชาวประมงโดยเฉพาะ  แตอยางไรก็ตามองคการแรงงานระหวางประเทศ
ไดมีอนุสัญญาฉบับท่ี 134 วาดวยการปองกันอุบัติเหต(ุคนงานเรือเดินทะเล) พ.ศ.2513 
(Prevention of Accidents (Seafares) Convention, 1970 (No.134))   
อนุสัญญาฉบับนี้ คนงานเรือเดินทะเล หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีไดรับการวาจางใหทํางานบนเรือตาม
ความสามารถ ท่ีนอกเหนอืไปจากเรือรบ50 ตามอนุสัญญาฉบับนี้กําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนิน
มาตรการที่จําเปนเพื่อประกนัวาอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนตอคนงานเรือเดินทะเลไดรับการรายงานและมีการ
สอบสวน  ตลอดจนมีการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล  สถิติเหลานั้นควรมีการบันทึกถึงสาเหตุและ
ผลของอุบัติเหตุ  รายงานและสถิติจะตองรายงานท้ังการบาดเจ็บไมใชเฉพาะความตายเทานั้น  การ
                                                           

48 Article 5  
49 Article 9 paragraph 1  
50 Article 1  
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บันทึกจํานวนของการเกิดอุบัติเหตุจะตองระบุถึงฝายงานท่ีลูกเรือประสบอุบัติเหตุทํางานอยู51   
นอกจากนี้ยังตองมีการทําวิจยัเพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและคนควาหาแนวทาง
ปองกันดวย  โดยรัฐตองออกบทบัญญัติแหงกฎหมายเพื่อปองกันอุบัติเหตุอันอาจเกิดจากการทํางาน
ของคนประจําเรือ  ซ่ึงตองมีเนื้อหาสาระเกีย่วกับเร่ืองตางๆ เชน บทบัญญัติท่ัวไป  การกําหนด
โครงสรางเรือ  เคร่ืองจักร  มาตรการพิเศษเพื่อความปลอดภัย  การบรรทุกของสัมภาระและสินคา  
การปองกันอัคคีภยัและการดบัเพลิง  การทอดสมอ  การเดินเรือ  สินคาท่ีเปนวัตถุอันตรายท้ังหลาย  
การจัดเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกคนประจาํเรือ52 เจาของเรือมีหนาท่ีจัดหาเคร่ือง
ปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแก คนประจําเรือ ซ่ึงเม่ือเจาของเรือจดัหาอุปกรณตางๆ เพื่อปองกัน
อุบัติเหตุแลว  ลูกเรือก็จะตองปฏิบัติตามระเบียบเพือ่ปองกันอุบัติเหตุดวย53 เพื่อใหมาตรการตาม
อนุสัญญานี้มีประสิทธิผล  จะตองมีระบบการตรวจแรงงานโดยคนท่ีตรวจสอบความปลอดภัยของ
เรือควรท่ีจะเปนคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม  และจะตองใหคนประจําเรือรับทราบกฎ ระเบียบ  โดย
แจงหรือติดประกาศไวบนเรือ54     

นอกจากองคการแรงงานระหวางประเทศจะกําหนดมาตรฐานการปองกันอุบัติเหตุ 
(คนงานเรือเดนิทะเล) ไวในอนุสัญญาฉบับท่ี 134 วาดวยการปองกันอุบัติเหต(ุคนงานเรือเดิน
ทะเล) พ.ศ.2513 (Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 
1970 )แลว องคการแรงงานระหวางประเทศยังไดมีการออกขอแนะฉบับท่ี 142 วาดวยการ
ปองกันอุบัติเหต(ุคนงานเรือเดินทะเล) พ.ศ.2513 (Prevention of Accidents 
(Seafarers) Recommendation, 1970)  กําหนดวา มาตรการปองกันอุบัติภยัทาง
ทะเลควรตองพิจารณาจากองคประกอบและปจจัยดานตางๆ เชน สภาพแวดลอมการทํางาน ตําแหนง
ท่ีตั้งของเคร่ืองจักร แสงไฟ และวิธีการทํางาน อุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนในความแตกตางของอายุจากการ
ทํางานดวยอายุท่ีแตกตางกันของคนประจําเรือ ปญหาทางกายภาพและปญหาทางจิตใจท่ีอาจเกดิข้ึน
จากสภาพแวดลอมของการทํางาน ปญหาของการทํางานท่ีหนกัเกนิไป  ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
พัฒนาทางเทคนิค และปญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวางลูกเรือ  ปญหาท่ีเกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร 
เชน ความประมาทเลินเลอ55  

ประเทศสมาชิกควรนําเง่ือนไขแหงบทบัญญัติในอนุสัญญาปองกันอันตรายจาก
เคร่ืองจักร (Guarding of Machinery Convention, 1963) มาพิจารณาประกอบ

                                                           
51 Article 2  
52 Article 4 
53 Article 5  
54 Article 6  
55 paragraph 3  
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ในการใหความคุมครองแรงงานในงานเรือเดินทะเลในสวนท่ีเกี่ยวกับการทํางานกับเครื่องจักรดวย56 
เพราะอุบัติเหตุสวนใหญท่ีเกิดข้ึนบนเรือสวนใหญมาจากเคร่ืองจักร 

ประเทศสมาชิกควรจัดใหมีการเตรียมการเพ่ือการปองกนัอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจ
เกิดข้ึนบนเรือเดินทะเล  โดยการกําหนดกฎ ขอบังคับ ระเบียบ คูมือการปองกนัอุบัติเหตุเปนลาย
ลักษณอักษร และจัดต้ังองคกรเพื่อทําการฝกอบรมการปองกันอุบัติเหต ุ ทําการเผยแพรและประชา 
สัมพันธในเร่ืองของการปองกันอุบัติเหตุโดยฟลมภาพยนต  ใบโฆษณา ประกาศ และหนงัสือ57 

ประเทศสมาชิกควรท่ีจะรวมมือกันในทางระหวางประเทศเพื่อรวมมือกนักําหนด 
มาตรฐานการปองกันอุบัติเหต ุ  การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร  ความรวมมือกนัในการเผยแพรกฎ 
ระเบียบ คูมือปองกันอุบัติเหตุทางทะเล  ความรวมมือกนัในการชวยเหลือดานการฝกอบรม58 

นอกจากนี้แลว  ยังมีหนวยงานระหวางประเทศอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวกบัความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามยัเกีย่วกับการทํางานของแรงงานชาวประมง  ไดแก 

สหประชาชาติประกอบดวยทบวงการชํานาญพิเศษและองคกรยอยๆ อีกหลาย
องคกรดวยกัน ซ่ึงมีทบวงการชํานาญพิเศษ ทบวงหน่ึงท่ีเรียกวา องคการทางทะเลระหวางประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO)  ซ่ึงมีหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยทางทะเล  การปองกันและการควบคุมมลภาวะทางน้ํา  รวมถึงความปลอดภัยสําหรับ
เรือประมงและชาวประมง  ซ่ึงองคการกิจการทางทะเลระหวางประเทศไดมีประกาศใชอนุสัญญา
หลายฉบับเกีย่วกับความปลอดภัยทางทะเล เชน The International Convention on 
the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 , Torremolinos 
International Convention for the Safety of Fishing Vessels เปนตน 

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
of the United Nation : FAO) ไดมีการปรับปรุงความปลอดภัยสําหรับอุตสาหกรรม
ประมง โดยไดทํางานรวมกบัองคการแรงงานระหวางประเทศ และองคการทางทะเลระหวางประเทศ  
โดยมีจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for 
Responsible Fisheries) ซ่ึงหลักการและมาตรฐานท่ีกําหนดไวในจรรยาบรรณนี ้ เปน
หลักการและมาตรฐานท่ีเปนไปเพื่อการอนรัุกษ การจดัการ พัฒนาการประมงและรวมถึงความ

                                                           
56 paragraph 5  
57 paragraph 6  
58 paragraph 9  
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ปลอดภัยและสุขภาพของชาวประมง59  ซ่ึงจรรยาบรรณนี้มิไดมีสภาพบังคับ  หากแตปฎิบัติโดย
ความสมัครใจของทุกคนท่ีประกอบอาชีพหรือท่ีเกี่ยวของกับการทําประมงในทองทะเล60 

ความรวมมือขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ(FAO)  องคการ
แรงงานระหวางประเทศ(ILO) และองคการทางทะเลระหวางประเทศ(IMO)ในสวนท่ีเกีย่วกับ
ความปลอดภยัและสุขภาพของการประมง  ไดแก 

FAO-ILO-IMO  Code of Safety of Fishermen And 
Fishing Vessels ซ่ึงรวมกันเขียนข้ึนโดย องคการแรงงานระหวางประเทศ  องคการทางทะเล
ระหวางประเทศ และองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  เพื่อเปนแนวทางสําหรับประเทศ
ตางๆ ท่ีจะตองการรางกฎหมายสําหรับความปลอดภัยของเรือประมง  ซ่ึงขอแนะนํานี้จะใชกับ

                                                           
59 จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ   มาตรา 6  หลักการทั่วไป  ขอ 6.17  
บัญญัติวา      

“รัฐควรมั่นใจวามีสิ่งอํานวยความสะดวกดานการประมง  อุปกรณ  ตลอดจนในกิจกรรมในการทําการประมงทั้ง
ปวงที่กอใหเกิดสภาพการทํางานและความเปนอยูท่ีปลอดภัย  ถูกสุขลักษณะ  และเปนไปตามมาตรฐานสากล
ตามท่ีไดรับการยอมรับโดยองคการระหวางประเทศที่เก่ียวของ” 

มาตรา 8  การปฏิบัติการประมง  ขอ 8.1 หนาที่ของรัฐทั้งปวง  8.1.5 บัญญัติวา “รัฐควรทําให
แนใจวามี 

การยอมรับมาตรฐานดานการอนามัยและความปลอดภัยสําหรับทุกคนที่รับจางในการปฎิบัติการประมง  มาตรฐาน
เชนวาน้ันไมควรนอยกวามาตรฐานขั้นตํ่าสุดในเรื่องเง่ือนไขการทํางานและการใหบริการของความตกลงระหวาง
ประเทศท่ีเก่ียวของ” 

8.2 หนาที่ของรัฐเจาของธง  8.2.5  บัญญัติวา “รัฐเจาของธงควรทําใหแนใจวาการปฏิบัติตามขอ 
กําหนดความปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับเรือประมงและชาวประมงที่สอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศ  
ประมวลขอปฎิบัติและแนวทางปฎิบัติโดยสมัครใจซึ่งยอมรับกันระหวางประเทศ  รัฐควรยอมรับขอกําหนดความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมสําหรับเรือขนาดเล็กทั้งปวงซึ่งไมครอบคลุมโดยอนุสัญญาระหวางประเทศ  ประมวลขอปฏิบัติ
หรือแนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจเชนวาน้ัน 

8.2.9 บัญญัติวา “รัฐเจาของธงควรมีหลักประกันวากลุมลูกเรือมีสิทธิที่จะไดรับการสงตัวกลับคืน 
ประเทศของตนตามหลักการท่ีกําหนดไวในอนุสัญญาสงคืนลูกเรือเดินทะเล (ฉบับแกไข พ.ศ.2530, ฉบับที่ 
166) (Repariation of Seafarers Convention(Revised) 1987, (No.166)) 

8.2.10 บัญญัติวา “ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแกเรือประมงหรือบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่บนเรือประมง  รัฐ 
เจาของธงของเรือประมงที่เก่ียวของควรจัดหารายละเอียดเก่ียวกับอุบัติเหตุใหแกรัฐของบุคคลที่มีสัญชาติอื่นที่
ปฏิบัติงานบนเรือที่เก่ียวของกับอุบัติเหตุ  ขอมูลเชนวาน้ันยังควรสงใหแกองคการพาณิชยนาวีระหวางประเทศ 
(IMO) เทาที่สามารถทําไดดวย” 

60 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  สํานักงานประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก.  จรรยา 
บรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบคืออะไร. ม.ป.ส., 2544, หนา 1. 

DPU



 67 

เรือประมงท่ีมีขนาด 24 เมตรข้ึนไป   ซ่ึง Code of Safety of Fishermen And 
Fishing Vessels  ยังบอกวิธีการท่ีกัปตันและลูกเรือเกี่ยวกับการทําอยางไรเกี่ยวกับสุขภาพและ
ความปลอดภยับนเรือประมงทะเล 

FAO-ILO-IMO VOLUNTARY GUIDELINES FOR 
THE DESIGN, CONSTRUCTION AND EQUIPMENT OF 
SMALL FISHING VESSELS.  ซ่ึงเปนแนวทางสําหรับเรือท่ีมีขนาด 12-24 เมตร  
และเปนแนวทางสําหรับประเทศท่ีตองการออกกฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยของเรือก็สามารถใช
ขอแนะนํานี้เปนตนแบบได 
 
2. การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของตางประเทศ 
 

กฎหมายภายในของแตละประเทศท่ีกําหนดกฎเกณฑเกี่ยวกับแรงงานในงานประมงทะเล 
(fishermen)  จะมีลักษณะและรูปแบบทางกฎหมายท่ีแตกตางกันออกไป  ข้ึนอยูกับระบบ
กฎหมายของแตละประเทศ  เชน บางประเทศใชระบบกฎหมายคอมมอนลอว (Common 
Law)  บางประเทศใชระบบประมวลกฎหมาย (Civil Law)  การศึกษากฎหมายคุมครอง
แรงงานในเรือประมงของประเทศตางๆ   เพื่อพิจารณาสาระสําคัญของกฎหมายท่ีเกีย่วของกบัการ
คุมครองแรงงานประมงทะเลของประเทศตางๆ 

ในการศึกษาไดกําหนดประเทศท่ีจะทําการศึกษาดังนี ้
  (1)  ประเทศในกลุมเอเชีย ไดแก ประเทศฟลิปปนส  และญ่ีปุน  
  (2)  ประเทศในทวีปอเมริกา  ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

กฎหมายท่ีเกีย่วกับการคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเลและสาระสําคัญของกฎหมาย
ดังกลาวของประเทศตางๆ มีดังนี ้
 

2.1 ประเทศฟลิปปนส 
ประเทศฟลิปปนส ตั้งอยูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต ระหวางประเทศอินโดนีเซีย 

และจีน  ประเทศฟลิปปนสประกอบดวยเกาะใหญนอยประมาณ 7,000 เกาะ  เนื่องจากเปนประเทศท่ี
ประกอบดวยเกาะนอยใหญนับพันๆ เกาะ  สภาพภมิูประเทศของประเทศฟลิปปนสจึงเหมาะสม
สําหรับการทําการประมง  ประเทศฟลิปปนสมีพื้นที่รวมท้ังส้ิน 300,000  ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเปน
พื้นดิน 298,170 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ํา 1,830 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวของฝงทะเล  36,289 
กิโลเมตร  ในป พ.ศ.2547 ประเทศฟลิปปนสมีจํานวนประชากรมีประมาณ 86,242,000 คน ในจํานวน
นี้เปนลูกจางทํางานในอุตสาหกรรมประมง 990,872 คน   ผลผลิตการประมงของฟลิปปนสในป 
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พ.ศ.2543 นั้นมีปริมาณรวมท้ังส้ิน 845,446 เมตริกตัน  ในดานการคาระหวางประเทศของสินคาสัตว
น้ํา ปรากฏวาในป พ.ศ.2543 ฟลิปปนสไดสงออกสินคาสัตวน้ําเปนมูลคา 402,860,000 ดอลลาร 
สหรัฐ61  

กฎหมายท่ีเกีย่วของกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศ
ฟลิปปนสประกอบดวย 
  (1)  Labour Code of  the Philippines 1974 
  (2)  Seafarers Republic Act 8282 
  (3)  The Philippine Fisheries Code of 1998 
(Republic Act No.8550) 

จากการศึกษากฎหมายท่ีเกีย่วของกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล
ดังกลาวขางตน  สามารถจําแนกประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับแรงงานประมงไดดังนี ้
 

2.1.1 การคุมครองการใชแรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการ
ประมงทะเล 

(LABOUR PROTECTION PREREQUISITES FOR 
WORKING ON FISHING VESSELS) 
 

2.1.1.1 อายุขั้นต่ํา  (MINIMUM AGE) 
ประมวลกฎหมายแรงงานของฟลิปปนสกําหนดวา หามจางแรง 

งานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป  เวนแตจะอยูในความดแูลรับผิดชอบของบิดามารดาหรือผูปกครองของ
เด็ก และงานท่ีทําตองไมเปนอุปสรรคตอการเรียนของเด็ก   เด็กท่ีมีอายุระหวาง 15-18 ป สามารถ
รับจางทํางานท่ีไมเส่ียงอันตรายได  กลาวคือ เปนงานท่ีไมแสดงออกใหเห็นถึงการเส่ียงท่ีจะเปน
อันตรายตอความปลอดภัยและสุขภาพของเด็ก62 
 

2.1.1.2 การตรวจสุขภาพ  (MEDICAL 
EXAMINATION) 

ตามจารีตประเพณีแลวชาวประมงผูซ่ึงถูกจางใหทํางานใน 

                                                           
61Country Profile-Philippines.   

http://earthtrends.wri.org/text/COA/country_profiles/cp_COA_145.htm [4 
เมษายน 2547]  

62 Labor Code of  the Philippines, Book Three, Article 139  
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ประเทศฟลิปปนสไมตองผานการตรวจรางกาย  แตสําหรับชาวประมงผูซ่ึงถูกวาจางใหทํางานใน
ตางประเทศจะตองผานการตรวจสุขภาพ63 
 

2.1.1.3 ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ  
(COMPETENCY  

CERTIFICATE) 
   ทุกคนท่ีทํางานบนเรือประมงทะเลพาณชิยจะตองมีใบอนุญาต

ใบอนุญาตสามารถจับปลาไดเฉพาะในเขตทะเลของประเทศฟลิปปนสเทานั้น  ใบอนุญาตใหจับปลา
ไดจะตองเปนคนฟลิปปนสเทานั้นจึงจะขอใบอนุญาตได64 
 

2.1.1.4 การฝกอาชพีของแรงงานประมง  (VOCATIONAL 
TRAINING  

CREWS) 
เจาของเรือจะใหมีการฝกภาคปฏิบัติขณะท่ีทํางานบนเรือ  แตตอง 

ไมเกินกวา 3 เดือน  โดยจะตองทําเปนสัญญา 
ประเทศฟลิปปนสมีหนวยงานท่ีมีช่ือเรียกวา The Bureau of 

Fisheries and Aquatic Resources (BFAR)  เปนผูจัดการฝกอบรมใหแก
ชาวประมง  ซ่ึงมีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรีสอนเร่ืองความปลอดภยัและ
สุขภาพของการทํางานบนเรือ65 
 

2.1.2 สภาพการทํางาน  (CONDITIONS OF 
WORK) 

 
2.1.2.1 สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  (ARTICLES 

OF  
AGREEMENT) 

                                                           
63 Jojo Escobar. Personal  E-mail (January 23, 2004)  
64 Republic Act 8544 Section 26         
65 Safety and health in the fishing industry.  

http://www-ilo-
mirror.cornell.edu/public/english/dialogue/sector/techmeet/….htm [7 
พฤษภาคม 2546 ] 
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ตามจารีตประเพณีแลวชาวประมงผูซ่ึงทํางานในประเทศฟลิปนส
ไมไดกําหนดใหมีการลงนามเซ็นสัญญาจางกับเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือกอนท่ีจะเร่ิมออกทําการ
ประมงในทะเล66 

2.1.2.2   ชั่วโมงการทํางาน  (HOURS OF WORK) 
ประมวลกฎหมายแรงงานของฟลิปปนส กําหนดช่ัวโมงการทํางาน

ของลูกจางจะตองไมเกินกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน67  
 
  2.1.2.3   คาจางขัน้ต่าํ (MINIMUM WAGE) 

ประเทศฟลิปปนสมีกฎหมายคาจางข้ันตํ่า  แตกฎหมายคาจางข้ันตํ่า
ไมใชกับท้ังประเทศ คาจางข้ันตํ่าจะข้ึนอยูกับแตละพ้ืนท่ีซ่ึงกําหนดโดยคณะกรรมการคาจางท่ีมีช่ือวา 
Regional Tripartile Wages and Productivity Boards.68 

 
  2.1.2.4   วันหยุดประจําป  (ANNUAL  HOLIDAYS) 

ประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศฟลิปนส ไดกําหนดใหลูกจาง
มีวันหยุดพักผอนประจําป  หากลูกจางทํางานติดตอกนัมาครบ 1 ป มีสิทธิหยุดไมนอยกวา 5 วัน
ทํางาน  โดยใหนายจางจายคาจางในวันหยุดพกัผอนประจําปไมต่ํากวา 5 วัน69 

 
2.1.3 การสงกลับภูมิลําเนา  (REPATRIATION) 

การสงตัวคนประจําเรือกลับภูมิลําเนาเปนหนาท่ีของนายจาง  รัฐบาลจะจาย
คาใชจาย ถาเจาของเรือไมยอมจายคาใชจาย  โดยชาวประมงจะตองไปติดตอสถานทูตฟลิปปนส70 
  

2.1.4 สวัสดิการ  (WELFARE) 
 

2.1.4.1  ท่ีพัก  (ACCOMMODATION) 
ประมวลกฎหมายการประมงของฟลิปปนสกําหนดวาลูกจางใน

กิจการประมงจะไดรับสิทธิหรือประโยชนเชนเดยีวกับลูกจางในกิจการอ่ืนๆ ตามประมวลกฎหมาย
แรงงานของฟลิปปนส71  โดยนายจางจะตองจัดท่ีพักใหแกแรงงานชาวประมง 
                                                           

66 Jojo Escobar. Personal  E-mail [23 January, 2004]   
67 Labour Code of the Philippines, Book Three,  Article 83  
68 Labour Code of  the Philippines, Book Three,    Article 99  
69 Labour Code of  the Philippines, Book Three, Article 95  
70 Republic Act No.8042, Section15 

DPU



 71 

   
2.1.4.2 อาหารและน้ําดื่ม  (FOOD AND WATER) 

ประมวลกฎหมายการประมงของฟลิปปนสกําหนดวาลูกจางใน
กิจการประมงจะไดรับสิทธิหรือประโยชนเชนเดยีวกับลูกจางในกิจการอ่ืนๆ ตามประมวลกฎหมาย
แรงงานของฟลิปปนส72   
 

2.1.4.3 การรักษาพยาบาล  (MEDICAL CARE) 
ประมวลกฎหมายการประมงของฟลิปปนสกําหนดวา เรือประมงทุก

ลําจะตองจัดใหมีเคร่ืองมือทางการแพทยและอุปกรณในการชวยชีวิต โดยเรือประมงท่ีมีน้ําหนกั 20 
ตันกรอส หรือมากกวา จะตองมีลูกเรือประมงอยางนอย 1 คน ท่ีมีคุณสมบัติในการใหความ
ชวยเหลือทางการแพทยเบ้ืองตน ซ่ึงจะตองไดรับประกาศนยีบัตรจากสภากาชาดแหงชาติของ
ฟลิปปนส73 

 
2.1.5 ความปลอดภยัในการทํางาน (WORK SAFETY) 

ประเทศฟลิปปนสใชประมวลกฎหมายแรงงาน( Labour Code of 
the  
Philippines) กับลูกจางทุกคนในเร่ืองของความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางาน 
(Occupational Safety and Health) ซ่ึงนํามาใชกับชาวประมงดวย74 

มาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพประมวลกฎหมายแรงงานของฟลิปปนส  
กําหนดวา หนวยงานท่ีเรียกวา The Secretary of Labor and Employment 
จะตองจดัทํามาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพ  เพื่อท่ีจะหยุดหรือลดอันตรายจากการทํางานใน
สถานท่ีทํางาน   เม่ือมีการเกดิอุบัติเหตุจะตองรายงานตอรัฐบาล75 

                                                                                                                                                                          
71 The Philippine Fisheries Code of 1998 (Republic Act No.8550), 
Section 25 
72 The Philippine Fisheries Code of 1998 (Republic Act No.8550), 
Section 25 
73 The Philippine Fisheries Code of  1998 (Republic Act No.8550), 
Section 37 
74 International Labour Office. Conditions of work in the fishing 
sector, A comprehensive  

standard (a Convention supplemented by a Recommendation) on work 
in the fishing sector. Geneva ,2003, p.85. 

75 Labour Code of  the Philippines, Book 4, Article 162  
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เรือประมงท่ีจะนํามาใชในการทําประมง ประมวลกฎหมายการประมงของ 
ฟลิปปนสกําหนดวา  เรือประมงท่ีสรางข้ึนใหมภายในประเทศฟลิปปนส กอนท่ีจะสรางจะตองไดรับ
อนุมัติจากหนวยงานที่เกีย่วของ  สวนเรือประมงท่ีนําเขามาจากตางประเทศจะตองถูกตรวจสอบ
กอนท่ีจะนําไปใชในกิจการประมง76   เรือประมงเพ่ือการพาณิชยของฟลิปปนสจะตองจด
ทะเบียน77  นอกจากนีเ้พื่อเปนการกระตุนใหเรือประมงพาณิชยออกไปหาปลาท่ีไกลออกไปจากเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ  ประมวลกฎหมายการประมงของฟลิปปนสกําหนดวา  การปรับปรุงของ
เรือประมงและเคร่ืองมือทางการประมงจะไดรับการสงเสริมการลงทุนในเร่ืองของการยกเวนภาษี78 
 

2.2 ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศญ่ีปุนตั้งอยูดานฝงตะวันออกของทวีปเอเชีย หรือทางตอนเหนอืของ

มหาสมุทรแปซิฟก  หมูเกาะญ่ีปุนทอดตัวเปนรูปโคง  ลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะ ประกอบดวย
เกาะใหญนอยประมาณ 3,900 เกาะ  โดยมีเกาะท่ีสําคัญ 4 เกาะ คือ ฮอกไกโด ฮอนชู ชิโกกุ กิว
ซู   เม่ือรวมเนื้อท่ีเกาะอ่ืนๆ  เขาดวยกันแลวมีเนื้อท่ีประมาณ 377,835 ตารางกิโลเมตร และมี
ชายฝงทะเล 29,751 กิโลเมตร79  สภาพภูมิประเทศจึงเหมาะสมสําหรับการทําการประมง   
ผลผลิตการประมงของญ่ีปุนในป พ.ศ.2543 นั้นมีปริมาณรวมท้ังส้ิน  4,699,092 เมตริกตัน  
ประชากรของ 
ประเทศญ่ีปุนมีการอาหารสัตวน้ําบริโภคในปริมาณ  65 กิโลกรัมตอคนตอป  โดยในป 
พ.ศ.2543  
ญ่ีปุนไดมีการสงออกสินคาสัตวน้ําเปนมูลคา 814,818,000 ดอลลารสหรัฐ80 

                                                           
76 The Philippine Fisheries Code of  1998 (Republic Act 

No.8550), Section 33 
77 The Philippine Fisheries Code of  1998 (Republic Act 

No.8550), Section 36 
78 The Philippine Fisheries Code of  1998 (Republic Act No.8550), 

Section 35 
79 ขอมูลประเทศญี่ปุน. http://www.mfa.go.th/web/479.php?id=133. [29 
พฤษภาคม 2547] 
80 Country Profile-Japan. 
http://earthrends.wri.org/text/COA/country_profiles_COA_179.ht
m  

[4 เมษายน 2547] 
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กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการคุมครองแรงงานในเรือเดินทะเลของประเทศญ่ีปุน
ประกอบดวย 

(1) Labour Standards Law (Law No.49 of April 
7,1947) 

(2) Mariners’ Law (Law No.100, September 1, 1947) 
(3) Industrial Health and Safety Act 
(4) Ship’s Officers Law (Law No.149, April 16,1951) 
จากการศึกษากฎหมายท่ีเกีย่วของกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล

ดังกลาวขางตนพบวา ลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงทะเลท่ีมีขนาด 30 ตันกรอสหรือมากกวาข้ึนไป  
ลูกจางท่ีทํางานบนเรือนั้นอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่มีช่ือเรียกวา Mariners’Law  สวน
ลูกจางท่ีทํางานบนเรือท่ีมีขนาดนอยกวา 30 ตันกรอส ลูกจางท่ีทํางานบนเรือนั้นอยูภายใตบังคับของ
กฎหมายคุมครองแรงงาน (Labour Standards Law)  โดยสามารถจําแนกประเด็นสําคัญ
ท่ีเกี่ยวของกับแรงงานประมงไดดังนี ้

2.2.1 การคุมครองการใชแรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการ
ประมงทะเล 

(LABOUR PROTECTION PREREQUISITES FOR 
WORKING ON FISHING VESSELS) 
 

2.2.1.1 อายุขั้นต่ํา  (MINIMUM AGE) 
กฎหมายคุมครองแรงงานของญ่ีปุน กําหนดหามจางแรงงานเด็กท่ีมี 

อายุต่ํากวา 18 ป ทํางานเกีย่วกับตรวจหรือซอมสวนท่ีเปนอันตรายของเคร่ืองจักร เคร่ืองยนต 
ขณะท่ี 
เคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตนัน้กําลังทํางาน  งานอันตราย  งานขนของหนัก  งานใตดิน81   

สําหรับอายุข้ันตํ่าของผูท่ีจะทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาด 30 ตัน
กรอสหรือมากกวา ประเทศญ่ีปุนกําหนดวา เจาของเรือจะตองไมจางแรงงานท่ีมีอยูต่ํากวา 15 
ทํางานบนเรือ  เวนแตครอบครัวของเด็กน้ันทํางานอยูในเรือประมงนัน้ดวย82 

 
2.2.1.2 การตรวจสุขภาพ  (MEDICAL 

EXAMINATION) 

                                                           
81 Labour Standards Law, Article 63-64 
82 Mariners’ Law, Article 85 
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ประเทศญ่ีปุนกําหนดการตรวจสุขภาพสําหรับลูกเรือรวมถึงแรง 
งานประมงท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีน้ําหนักมากกวา 30 ตันกรอส83   ซ่ึงกําหนดวา กอนท่ีจะ
ทํางานเปนลูกจางบนเรือประมง บุคคลนั้นจะตองมีการตรวจสุขภาพ  โดยจะตองมีใบรับรองการ
ตรวจสุขภาพโดยแพทย  หรือหนวยงานทางการแพทย จึงจะทํางานบนเรือประมงได84  ซ่ึง
ใบรับรองแพทยจะ 
ตองระบุวา บุคคลนั้นไมเปนโรค และไมเปนโรคท่ีสามารถติดตอไปถึงลูกเรือชาวประมงคนอ่ืนๆ 
ได85 
 

2.2.1.3 ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ  
(COMPETENCY   

CERTIFICATE) 
ประเทศญ่ีปุนกําหนดวา เรือประมงมีขนาดต้ังแต 5 ตันกรอส ข้ึน 

ไป กัปตัน ผูชวยกัปตัน นายชางเคร่ืองยนตประจําเรือ และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ   จะตองมีใบรับรอง
ความสามารถภายใตขอบขายงานท่ีรับผิดชอบ86 
 

2.2.1.3 การฝกอาชพีของแรงงานประมง  (VOCATIONAL 
TRAINING  

CREWS) 
กฎหมายของประเทศญ่ีปุนกําหนดวา  คนงานชาวญ่ีปุนสามารถท่ี

จะปรับปรุงหรือพัฒนาการทํางานในงานของตนเพ่ือท่ีจะกาวสูตําแหนงงานท่ีดีข้ึนและไดรับคาจางท่ี
มากข้ึน87  แตกฎหมายฉบับนีไ้มนํามาใชกับผูท่ีทํางานในทะเล หรือลูกเรือชาวประมง 

2.2.2 สภาพการทํางาน  (CONDITIONS OF 
WORK) 

 

                                                           
83 Mariners’ Law, Article 81 
84 International Labour Office.  Conditions of work in the 

fishing sector, A comprehensive  
standard (a Convention supplemented by a Recommendation) on work 
in the fishing sector. p.31. 

85 Ibid, p.32 
86 Shp’s Officers Law, Article 4 
87 Human Resourse Development Promotion Law   
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2.2.2.1 สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  (ARTICALS 
OF  

AGREEMENT) 
ประเทศญ่ีปุนกําหนดวา ลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาด  

30 ตันกรอสหรือมากกวาข้ึนไปลูกจางท่ีทํางานบนเรือนั้นอยูภายใตบังคับของกฎหมายท่ีมีช่ือวา 
Mariners’ Law   สวนลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาดนอยกวา 30 ตันกรอส  ลูกจาง
ท่ีทํางานบนเรือนั้นอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน (Labour Standard 
Law)88    

ลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาด 30 ตันกรอส หรือมากกวา
ข้ึนไปจะตองมีการทําสัญญาจางแรงงานกบันายจาง โดยสัญญาจางจะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ 
เงินเดือน จํานวนช่ัวโมงทํางาน เง่ือนไขของการทํางาน89 

การส้ินสุดของสัญญาจาง ประเทศญ่ีปุนกําหดวา ถาเรือประมง
อับปาง สูญหาย หรือเรือประมงไมปลอดภัยสําหรับออกทะเล สามารถใชเปนเหตุผลของการส้ินสุด
ของสัญญาจางได90 เจาของเรือหรือนายจางสามารถท่ีจะเลิกจางได เม่ือผูท่ีทํางานบนเรือไมแข็งแรง
สมบูรณสําหรับงานในหนาที่ท่ีรับผิดชอบนั้น  ผูท่ีทํางานบนเรือละเลยหรือเพิกเฉยงานในหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบ ลูกเรือไมมาตามเวลาท่ีกําหนด ลูกเรือกอความไมสงบข้ึนบนเรือ91 ในกรณีของลูกจางก็
สามารถท่ีจะส้ินสุดสัญญาจางไดในกรณีท่ีเจาของเรือหรือนายจางไมเปนไปปฎิบัติตามสัญญาจางหรือ
เง่ือนไขของการทํางาน92 

เจาของจะตองปดประกาศ เรือในเร่ืองของกฎหมายแรงงาน 
กฎหมายสําหรับผูท่ีทํางานบนเรือทะเล กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ระเบียบขอบังคับการทํางาน หรือ
เก็บเอกสารดังเหลานั้นไวบนเรือ  เพื่อลูกเรือสามารถท่ีจะอานเพื่อทราบสิทธิและหนาท่ีของตน93 

สวนลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาดนอยกวา 30    ตัน
กรอส  ไมจําเปนตองมีการทําสัญญาจางแรงงาน 
                                                           

88 International Labour Office.  Conditions of work in the 
fishing sector, A comprehensive  

standard (a Convention supplemented by a Recommendation) on work 
in the fishing sector. p.52 

89 Mariners’ Law, Article 32 
90 Mariners’ Law, Article 39 
91 Mariners’ Law, Article 40 
92 Mariners’ Law, Article 41 
93 Mariners’ Law, Article 113 
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2.2.2.2 ชั่วโมงการทํางาน  (HOURS OF WORK) 

กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดวา ช่ัวโมงการทํางานของลูกจาง
จะตองไมเกินกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห 94   แตไมนํามาใชบังคับกับลูกจาง
ในกิจการประมง95 

2.2.2.3 คาจางขัน้ต่าํ  (MINIMUM WAGE) 
ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายเกีย่วกับคาจางข้ันต่ํา (Minimun 

Standard of Wages Law (Law No.137,1959)) ซ่ึงครอบคลุมถึงแรงงานใน
กิจการประมงทะเลดวย96 
 

2.2.2.4 วันหยุดประจําป  (ANNUAL HOLIDAYS) 
ประเทศญ่ีปุนกําหนดวา ลูกจางท่ีทํางานบนเรือท่ีมีขนาด 30 ตัน 

กรอส หรือมากกวาข้ึนไป  เม่ือลูกจางทํางานตอเน่ืองกนัครบ 1 ป มีสิทธิหยุดประจําปได 25 วันโดย
ไดรับคาจาง   และถาลูกจางทํางานกับนายจางเดิมมากกวา 1 ป   ลูกจางมีสิทธิหยุดเพิ่มข้ึนอีก 5 วนั 
สําหรับทุกๆ 3 เดือนท่ีลูกจางทํางาน97  แตไมนํามาใชกับลูกจางท่ีทํางานบนเรือประมง98 
 

2.2.3 การสงกลับภูมิลําเนา  (REPATRIATION) 
เจาของเรือท่ีมีน้ําหนกั 30 ตันกรอสหรือมากกวา  นายจางท่ีเปนเจาของเรือ

จะตองรับผิดชอบสําหรับ  คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาของลูกจาง99  รวมถึงคาใชจายใน
เร่ืองของท่ีพัก อาหารในระหวางเดนิทางกลับภูมิลําเนาของลูกจาง100 

                                                           
94 Labour Standard Law, Article32 
95 International Labour Office. Conditions of work in the fishing 
sector, A comprehensive  

standard(a Convention supplemented by a Recommendation) on work 
in the fishing sector. p.67. 

96 Mariners’ Law, Article 59  
97 International Labour Office.  Ibid, p.73 

98 Mariners’ Law, Article 79 
99 Mariners’ Law, Article 47 
100 Mariners’ Law, Article 48 
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ถากัปตันเรือละท้ิงลูกเรือชาวประมงยังนานน้ําของตางประเทศกัปตันจะ 
ตองถูกลงโทษ101 
 

2.2.4 สวัสดิการ  (WELFARE) 
 

2.2.4.1 ท่ีพัก  (ACCOMMODATION) 
ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับท่ีพัก ซ่ึงโดยปกติ 

ครอบคลุมถึงเรือเพ่ือการพาณิชย  คนประจําเรือ และครอบคลุมถึงเรือประมงดวย102 ซ่ึงกฎหมายจะ
ไมนําไปใชกบัเรือประมงท่ีมีขนาดตํ่ากวา 30 ตันกรอส103 ซ่ึงประเทศญ่ีปุนกําหนดเร่ืองท่ีพัก มี
สาระ 
สําคัญวา104 นายจางจะตองทําสถานท่ีทํางานใหสะดวกสบาย เพื่อท่ีจะปรับปรุงความปลอดภัยและ
สุขภาพในท่ีทํางาน  และนายจางควรท่ีจะจัดหาสถานท่ีพัก(นอน) ใหแกแรงงานประมง 

ประเทศญ่ีปุนท่ีพักถูกตรวจสอบโดยเจาหนาท่ีท่ีมีอํานาจของ
ประเทศญ่ีปุน  ซ่ึงถาลูกเรือมีการรองเรียนเร่ืองท่ีพักแกหนวยงานของรัฐบาล  หนวยงานของรัฐบาลก็
จะมาทําการตรวจสอบเรือ105 

 
2.2.4.2 อาหารและน้ํา  (FOOD AND WATER) 

ประเทศญ่ีปุนชาวประมงท่ีทํางานอยูบนเรือจะไดรับอาหารและนํ้า
ดื่มท่ีเพียงพอระหวางท่ีอยูในทะเล106  ซ่ึงอาหารจะตองสะอาด มีคุณภาพท่ีด ี  ในจํานวนที่เพียงพอ
แกลูกเรือประมง  ซ่ึงอาหารและนํ้าดื่มจะมกีารตรวจสอบโดยหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวของ107 
 

2.2.4.3 การรักษาพยาบาล  (MEDICAL CARE) 

                                                           
101 International Labour Office.  Ibid, p.75. 
102 International Labour Office. Conditions of work in the 
fishing sector, A comprehensive  

standard(a Convention supplemented by a Recommendation) on work 
in the fishing sector. p.98. 

103 Ibid, p.99. 
104 Industrial Safety and Health Law (Law No.57 of 8 June 1972) 
105 International Labour Office.  Ibid, p.137. 
106 Mariners’ Law, Article 80 
107 Ibid, p.114. 
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เม่ือลูกจางไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางานบนเรือประมง   
เจาของเรือจะตองรับผิดชอบในคารักษาพยาบาลจนกระท่ังลูกจางแข็งแรงสมบูรณ108 ซ่ึงคาใชจายใน
การรักษาไดแก คารักษาทางการแพทย คายา คาหองพัก คาอาหาร และคาพาหนะ109  
 

2.2.5 ความปลอดภยัในการทํางาน (WORK SAFETY) 
เรือประมงท่ีมีน้ําหนกัต่ํากวา 20 ตันกรอส ไมตองไดรับการตรวจสอบใน 

เร่ืองความปลอดภัย  สวนเรือประมงท่ีมีน้ําหนกั  20 ตันกรอส หรือมากกวาจะตองมีการตรวจสอบ
เรือประมงในเรื่องความปลอดภัย  โดยรายละเอียดมาตรฐานความปลอดภัยมีการตรวจสอบโดย
หนวยงานท่ีมีช่ือเรียกวา   Ministry of Transport and Ministry of 
Agriculture, Forestry and Fisheries ซ่ึงมาตรฐานความปลอดภยัของเรือ ลําเรือ
จะตองมีความม่ันคงแข็งแรง เคร่ืองจักรกลท่ีจําเปน อุปกรณในการเดินเรือ  มีอุปกรณในการชวยชีวิต 
นอกจากนี้ประเทศญ่ีปุนมีหนวยงานที่มีช่ือเรียกวา Marine Safety Agency ซ่ึงจะปฏิบัติ
หนาท่ีในการคนหาและชวยชีวิต (Search And Rescue - SAR) ของผูท่ีประสบอุบัติเหตุ
ทางทะเล ซ่ึงจะมีการลาดตระเวรหรือตรวจตราโดยเรือ เฮลิคอปเตอร และเคร่ืองบิน110   

ผูท่ีทํางานบนเรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต 30 ตันกรอส ข้ึนไป ซ่ึงตาม 
Mariners’ Law  กําหนดวา เจาของเรือประมงจะตองรายงานอุบัติเหตุและความเจ็บปวยไปยัง 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport  ซ่ึงกระทรวงนี้จะเปนผู
จัดเตรียมรายงานประจําปเกีย่วกับความเสียหายและความตายของการทํางาน   สําหรับผูท่ีทํางานบน
เรือประมงท่ีมีขนาดตํ่ากวา 30 ตันกรอส  ซ่ึงไมไดอยูภายใต Mariners’ Law  นายจาง
จะตองยืน่รายงานเก่ียวกับอุบัติเหตุหรือความตายของคนงาน ความเสียหาย และความเจ็บปวยซ่ึง
เปนไปตาม Industrial Safety and Health Law111 
 

                                                           
108 Mariners’ Law, Article 89 
109 Mariners’ Law, Article 90 
110 Risk and dangers in small-scale fisheries: An overview. 

http://www.ilo.org 
/public/english/dialogue/sector/papers/fishrisk/ssfrisk2.htm. [7 กรกฎาคม 
2546] 

111 International Labour Office.  Conditions of work in the 
fishing sector, A comprehensive  

standard (a Convention supplemented by a Recommendation) on work 
in the fishing sector. p.94.  
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2.3 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศสหรัฐอเมริกาต้ังอยูในทวีปอเมริกาเหนือ มีรัฐอลาสกาอยูทางตะวันตก 

เฉียงเหนือของแคนาดา และมีรัฐฮาวายอยูทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟก ประเทศ
สหรัฐอเมริกามีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรถึงสองมหาสมุทร คือ ทิศตะวันออกติดกับมหาสมุทร
แปซิฟก และทิศตะวนัออกติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก112  สหรัฐอเมริกามีพื้นที่รวมท้ังส้ิน 
9,629,091  ตารางกิโลเมตร ซ่ึงเปนพื้นดนิ 9,158,960 ตารางกิโลเมตร พื้นน้ํา 470,131 ตารางกิโลเมตร 
และมีความยาวของฝงทะเล  19,924 กิโลเมตร  ผลผลิตการประมงของสหรัฐอเมริกาในป พ.ศ.2543 
นั้นมีปริมาณรวมท้ังส้ิน   4,412,851,000 เมตริกตัน  โดยในป พ.ศ. 2543 มีการสงออกผลิตภัณฑ
ประมง 3,108,055,000 ดอลลารสหรัฐ113 

กฎหมายท่ีเกีย่วของกับการคุมครองแรงงานในเรือประมงทะเลของประเทศ
สหรัฐอเมริกาประกอบดวย 

(1) Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act 
of 1988 

(2) Fishermen’s Protection Act of 1967 
จากการศึกษากฎหมายท่ีเกีย่วของกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา  สามารถจําแนกประเด็นสําคัญท่ีเกี่ยวของกับแรงงานประมงไดดังนี ้
 

2.3.1 การคุมครองการใชแรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการ
ประมงทะเล 

(LABOUR PROTECTION PREREQUISITES FOR 
WORKING ON FISHING VESSELS) 
 

2.3.1.1 อายุขั้นต่ํา  (MINIMUM AGE) 
ประเทศสหรัฐอเมริกาหามจางแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 16 ป   

 
2.3.1.2 การตรวจสุขภาพ  (MEDICAL 

EXAMINATION) 
                                                           

112 ขอมูลประเทศสหรัฐอเมริกา. http://mfa.go.th/web/479.php?id=266 [29 
พฤษภาคม 2547] 
113 Country Profile-United States.  

http://earthtrends.wri.org/text/COA/country_profiles/cp_COA_190.htm [4 
เมษายน 2547]  
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ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวา การตรวจสุขภาพรวมถึงเรือท่ีมี 
น้ําหนกั1,600 ตันหรือมากกวา โดยตรวจสุขภาพปละ 1 คร้ัง  สําหรับผูควบคุมเรือ114  
 

2.3.1.3 ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ  
(COMPETENCY  

CERTIFICATE) 
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวา ผูควบคุมเรือ และผูชวยผูควบ 

 

คุมเรือจะตองไดรับใบอนุญาต  ถาเรือมีน้ําหนักมากกวา 200 ตันกรอส115 
 

2.3.1.4 การฝกอาชพีของแรงงานประมง  (VOCATIONAL 
TRAINING  

CREWS) 
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวา การฝกอบรมกําหนดไวสําหรับ 

เรือท่ีมีน้ําหนกัมากกวา 200 ตันกรอส  สวนเรือท่ีมีน้ําหนกันอยกวา 200 ตันกรอส ไมได
กําหนดการฝกอบรมไว 
 

2.3.2 สภาพการทํางาน  (CONDITIONS OF 
WORK) 

 
2.3.2.1 สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  (ARTICLES 

OF  
AGREEMENT) 

ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดสาระสําคัญเกี่ยวกับสัญญาจางแรง 
งานไววา116 กอนท่ีเรือประมงจะออกทะเล ผูควบคุมเรือ ผูชวยผูควบคุมเรือประมงจะตองทําสัญญา
เปนหนังสือกบัแรงงานประมง   สัญญาจะตองระบุระยะเวลาท่ีสัญญามีผลใชบังคับ  คาจาง  สวนแบง
และผลประโยชนอ่ืนๆ  รวมถึงขอตกลงอ่ืนๆ ท่ีตกลงกนั 
 

2.3.2.2 ชั่วโมงการทํางาน  (HOURS OF WORK) 

                                                           
114 US CODE 46 Section 10.709 
115 US. CODE 46 Section 10.462 
116  US CODE 46 Section 10601 Fishing Agreement 
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ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดช่ัวโมงการทํางานของลูกจางสูงสุด
จะตองไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห 117 
 

2.3.2.3 คาจางขัน้ต่าํ  (MINIMUM WAGE) 
กฎหมายคาจางข้ันตํ่าของประเทศสหรัฐอเมริกาไมรวมถึงแรงงานใน

เรือประมง118 
 

2.3.2.4 วันหยุดประจําป  (ANNUAL HOLIDAYS) 
ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไมไดกําหนดวันหยุด 

ประจําปสําหรับแรงงานชาวประมงไว119  และแรงงานประมงก็ไมอยูภายใตกฎหมายแรงงาน 
 
2.3.3 การสงกลับภูมิลําเนา  (REPATRIATION) 

ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวา เจาของเรือท่ีมีน้ําหนกัมากกวา 30 ตัน 
กรอส  นายจางท่ีเปนเจาของเรือจะตองรับผิดชอบสําหรับ  คาใชจายในการเดินทางกลับภูมิลําเนาของ
ลูกจาง 

2.3.4 สวัสดิการ  (WELFARE) 
 

2.3.4.1 ท่ีพัก  (ACCOMMODATION) 
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวา สําหรับเรือท่ีมีน้ําหนักมากกวา 

100 ตันกรอส  จะตองจัดใหมีมาตรฐานสําหรับจํานวนพ้ืนทีว่างท่ีเพียงพอ และที่นอนของแรงงาน
แตละคนและมีมาตรฐานอ่ืนๆ เชน แสงไฟ120 

2.3.4.2 อาหารและน้ําดื่ม (FOOD AND WATER)   
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไมไดมีการกลาวถึงเร่ืองอาหารและ

น้ําดื่มไว121 
2.3.4.3 การรักษาพยาบาล (MEDICAL CARE) 

                                                           
117  US CODE 29 No.207 
118 Title 29 Chapter 8 Section 213 (a5) 
119 Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988  
120 US CODE 46 Section 11101 
121 Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 
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ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาไมไดมีการบัญญัติเร่ืองการ
รักษาพยาบาลไว122 
 

2.3.5 ความปลอดภยัในการทํางาน ( WORK SAFETY) 
ประเทศสหรัฐอเมริกากําหนดวา เรือท่ีมีน้ําหนกัต่ํากวา 200 ตันกรอส  

การตรวจสอบความปลอดภยัของเรือกระทําโดยความสมัครใจของเจาของเรือ  สวนเรือท่ีมีน้ําหนัก 
200 ตันกรอส หรือมากกวา เรือจะตองถูกตรวจสอบความปลอดภัยโดยหนวยยามชายฝงของ
สหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard)   ซ่ึงหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกาจะ
รับผิดชอบในการออกกฎ 
 
สําหรับความปลอดภัยของเรือประมง  ซ่ึงถามีการเกิดอุบัติเหตุจะตองรายงานตอหนวยยามชายฝง123 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดออกกฎหมายท่ีมีช่ือวา Commercial 
Fishing  
Industry Vessel Safety Act of 1988  เปนกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาท่ี
นํามาใชกับเรือประมงเพ่ือการพาณิชย  เปนกฎหมายเกีย่วกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมง
เพื่อการพาณิชย  ซ่ึงมาตรฐานความปลอดภัยบนเรือท่ีจะตองมี เชน ถังดับเพลิง  หวงยางชวยชีวิต 
พลุไฟ และอ่ืนๆ  กฎหมายฉบับนี้เปนแตเพยีงกรอบกวางๆ ซ่ึงคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้
มอบอํานาจใหหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard)   เปน
คนออกแบบมาตรฐานเก่ียวกบัการตรวจสอบความปลอดภัย  ซ่ึงหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกา  
ไดออกระเบียบวา เรือท่ีมีน้ําหนกัต่ํากวา 200 ตันกรอส  การตรวจสอบความปลอดภัยของเรือ
กระทําโดยความสมัครใจของเจาของเรือ  สวนเรือท่ีมีน้ําหนกั 200 ตันกรอส หรือมากกวา เรือ
จะตองถูกตรวจสอบความปลอดภัยโดยหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกา (United States 
Coast Guard)   ซ่ึงหนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกาจะรับผิดชอบในการออกกฎสําหรับ
ความปลอดภยัของเรือประมง  ซ่ึงถามีการเกิดอุบัติเหตุจะตองรายงานตอหนวยยามชายฝง124 

เรือท่ีมีน้ําหนกัต่ํากวา 200 ตันกรอส  การตรวจสอบความปลอดภยัของเรือ
กระทําโดยความสมัครใจของเจาของเรือ  ซ่ึงปรากฏวามีเพียง 10 เปอรเซ็นตของเรือเทานั้นท่ีขอให 
US. Coast Guard  ตรวจสอบความปลอดภัย125 

                                                           
122 Commercial Fishing Industry Vessel Safety Act of 1988 
123 Title 14 Part 1 Chapter 1 Section 2. 
124 Title 14 Part 1 Chapter 1 Section 2. 
125 Jim Herbert.  Personal E-mail (October 21,2003)  
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3. กฎหมายคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย 
 

3.1 กฎหมายคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลภายใตพระราชบัญญัติคุมครองแรง 
งาน พ.ศ.2541 

การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย   ปจจุบันกฎหมายท่ีให
ความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบ  
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  
เจตนารมณของกฎหมายฉบับมีข้ึนเพื่อกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าของการใชแรงงานในกิจการประมง
ทะเลท่ีนายจางจะพึงปฏิบัตติอลูกจางในกจิการประมงทะเล    ซ่ึงสามารถจําแนกประเดน็สําคัญท่ี
เกี่ยวของกับแรงงานในงานประมงทะเลไดดังนี ้

3.1.1 การคุมครองการใชแรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการ
ประมงทะเล 

(PREREQUISITES FOR GOING TO WORK ON FISHING 
VESSEL) 
 

3.1.1.1 อายุขั้นต่ํา  (MINIMUM AGE) 
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดวา หามมิใหนายจางรับเด็กอายุ

ต่ํากวาสิบหกปทํางานในเรือประมง  เวนแตเด็กนั้นอายไุมต่ํากวาสิบหาป และบิดาหรือผูปกครองของ
เด็กนัน้ทํางานอยูในเรือประมงนั้นดวย  หรือบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นใหความ
ยินยอมเปนหนังสือ126 
 

3.1.1.2 การตรวจสุขภาพ  (MEDICAL 
EXAMMINATION) 

ตามกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดในเร่ืองของการตรวจสุขภาพ 
ของแรงงานวา ใหนายจางจดัใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจดงักลาวแกพนกังาน 

                                                           
126  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541  

ขอ 4 
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ตรวจแรงงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง127  แตไมมีกฎหมายบังคับวา
กอนท่ีลูกจางจะทํางานบนเรือประมงจะตองไดรับการตรวจรางกายจากแพทยวามีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ สามารถท่ีจะทํางานบนเรือประมงได 
 

3.1.1.3 ประกาศนียบตัรความสามารถของชาวประมง  
(FISHERMEN’S  

COMPETENCY CERTIFICATES) 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบดวย

กฎกระทรวง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2541  ไมไดกําหนดใหบุคคลท่ีจะทํางานบนเรือประมงทะเลได
จะตองสอบความรูและช้ันประกาศนยีบัตรของคนประจําเรือออกเปนประเภทและช้ัน  ตามลักษณะ
งานและระดับความรับผิดชอบตองานของแรงงานประมงทะเล 
 

3.1.1.4 การฝกอาชพีของชาวประมง  (VOCATIONAL 
TRAINING  

CREW (FISHERMEN)) 
ตามตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ประกอบดวยกฎ 
กระทรวง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2541  ไมไดมีการกําหนดใหมีการฝกอาชีพหรือฝกงานใหแก
แรงงานประมงกอนท่ีจะเร่ิมทํางานบนเรือประมงทะเล 
 

3.1.2 สภาพการทํางาน  (CONDITIONS OF 
WORK) 

 
3.1.2.1 สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  (ARTICLES 

OF  
AGREEMENT) 

การตกลงรับลูกจางเขาทํางานในกิจการประมงทะเล ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541  ไมไดบังคับวานายจางจะตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ  ดังนั้นการตกลงรับ
ลูกจางเขาทํางานในกจิการประมงทะเลจึงอาจตกลงกันโดยวาจาลายลักษณหรือโดยปริยายกไ็ด 

                                                           
127 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 107    
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3.1.2.2 ชั่วโมงการทํางาน  (HOURS OF WORK) 

การกําหนดจํานวนช่ัวโมงทํางานของลูกจางในกิจการประมง 
ทะเล  ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541  ไมไดกําหนดจํานวนช่ัวโมงทํางานไวเหมือนกบัการใชแรงงานท่ัวไป  เพราะ
ลักษณะของงานประมงทะเลไมอาจท่ีจะกําหนดวันเวลาทํางานท่ีแนนอนได  กลาวคือ  เม่ือเรือออก
จับปลาในทะเลแลวจะตองทํางานตามสภาพของงานและลูกจางก็ไมไดทํางานตลอดเวลา   
 

3.1.2.3 คาจางขัน้ต่าํ  (MINIMUM WAGE) 
ตามกฎหมายไทยอัตราคาจางข้ันตํ่าไมนํามาใชบังคับกับแรงในงาน  

ประมง128  ดังนั้นลูกจางในกจิการประมงทะเลจึงไมไดรับความคุมครองในเร่ืองของอัตราคาจางข้ัน
ต่ําตามกฎหมาย 

คําวา “คาจาง” ความหมายตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  หมายความรวมถึง  
สวนแบงท่ีนายจางตกลงจายใหแกลูกจาตามมูลคาของสัตวน้ําท่ีจับได129  จะเห็นไดวาคาจาง
นอกจากจะหมายถึงเงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานแลว  คาจาง
ตามกฎหมายฉบับนี้ใหหมายความรวมถึงสวนแบงท่ีนายจางตกลงจายใหแกลูกจาตามมูลคาของสัตว
น้ําท่ีจับได  ซ่ึงจะเห็นไดวา คาจางของลูกจางมีจํานวนท่ีไมแนนอนข้ึนอยูกับปริมาณของสัตวน้ําท่ีจับ
ได 

 
3.1.2.4 วันหยุดประจําป  (ANNUAL HOLIDAYS) 

ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความใน
พระราช 

                                                           
128 คําช้ีแจง ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นตํ่า (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 
2546 ขอ  

5 “อัตราคาจางขั้นตํ่าตามประกาศฉบับน้ีไมมีผลบังคับใชกับลูกจางของราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ  ลูกจางที่ทํางานเกษตรกรรม  
ไดแก งานเพาะปลูก งานประมง  งานปาไม  งานเล้ียงสัตว  ลูกจางที่รับงานไปทําที่บาน  ลูกจางที่ทํางานเก่ียวกับ
งานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย และลูกจางที่ทํางานอันมิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ” 

129  กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ขอ 3 
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บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  กําหนดใหนายจางมีหนาท่ีจดัวนัหยดุประจําปใหลูกจางปหนึ่ง
ไม 
นอยกวาสามสิบวัน  โดยไดรับคาจาง  ท้ังนี้  ใหนายจางเปนผูกําหนดลวงหนา130   กฎหมาย
กําหนดไวแตเพียงวนัหยุดพกัผอนประจําปเทานั้น  ไมมีวันหยุดตามประเพณ ี วันหยุดประจําสัปดาห  
เนื่องจากลักษณะของการประกอบกจิการประมงทะเลไมอาจจะหยดุไดตรงกําหนดทุกสัปดาห หรือ
ทุกวันหยดุประเพณ ี จึงกําหนดไวแตเพยีงวาภายในระยะเวลาหน่ึงป  นายจางตองจดัใหลูกจางท่ี
ทํางานในกิจการ 
ประมงทะเลไดหยดุพักผอนประจําป ปหนึ่งไมนอยกวาสามสิบวัน 
 

3.1.3 การสงกลับภูมิลําเนา  (REPATRIATION) 
การคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลในเร่ืองของการใหความชวย 

เหลือลูกจางในการเดินทางกลับภูมิลําเนา  ในกรณีท่ีลูกจางตกคางอยูในตางประเทศเนื่องจากทํางาน 
ใหแกนายจาง ใหนายจางจายเงินใหลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในสวนท่ีคํานวณจาย
ตามระยะเวลาตลอดระยะเวลาท่ีลูกจางไมไดทํางาน  ยกเวนนายจางไดแจงเปนหนังสือพรอมแสดง
เจตนาในการออกคาใชจายในการนําลูกจางท้ังหมดกลับภูมิบลําเนาของลูกจาง  แกหนวยราชการท่ี
รับผิดชอบภายในหกสิบวนันับแตวนัท่ีลูกจางตองไปตกคางอยูในตางประเทศ 131 

นอกจากเงินท่ีนายจางจะตองจายใหแกลูกจางในกรณีท่ีลูกจางตกคางอยู 
ในตางประเทศแลว กฎหมายยังไดกําหนดใหนายจางจดัการหรือออกคาใชจายในการเดิน 
ทางกลับภูมิลําเนาของลูกจางในกรณีดังตอไปนี้132 

(1) เรืออับปางหรือไมอาจใชการไดโดยส้ินเชิง 
(2) ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
(3) นายจางบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุสัญญา  หรือ 

เปล่ียนแปลงเง่ือนไขสัญญาจางโดยลูกจางไมยินยอม 
(4) สัญญาจางครบกําหนดในระหวางเวลาท่ีลูกจางทํางานอยูในท่ีอ่ืน 

อันมิใชสถานท่ีทําสัญญาจาง 
นอกจากนี้แลว   ไดมีการชวยเหลือลูกเรือใหเดนิทางกลับภูมิลําเนา   โดย

กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ  

                                                           
130 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ขอ 10 
131 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2541) ขอ 12 
132 กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2541) ขอ 13 
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ไดมีการใหความชวยเหลือลูกเรือประมงไทยในขอหาลักลอบทําการประมงและละเมิดนานน้ําของ
ตางประเทศ  โดยไดมีข้ันตอนในการใหความชวยเหลือลูกเรือประมงท่ีถูกจับกุมดังนี้133 

1) เม่ือไดรับแจงจากหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ เชน กรมประมง  เจาของเรือ  
หรือญาติลูกเรือท่ีถูกจับกุม  กระทรวงการตางประเทศ จะส่ังใหสถานทูตหรือสถานกงสุล ใน
ประเทศนั้นๆ  ตรวจสอบขอเท็จจริงพรอมกับเจรจาขอใหปลอยเรือ และลูกเรือรวมท้ังจัดสงเจาหนาท่ี
ไปเยีย่มเยยีนและจัดหาส่ิงของเคร่ืองใชและยารักษาโรคท่ีจําเปนไปใหลูกเรือ 

2) ในกรณีท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุล  ไดรับทราบขอมูลการจับกุมเรือ 
ประมงไทยจะตองรีบติดตอเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของของประเทศน้ันๆ  เพื่อขอทราบขอเท็จจริงและ
หาทางชวยเหลือรวมท้ังจะตองรีบแจงใหกระทรวงการตางประเทศทราบ  ในกรณีนี้กระทรวงการ
ตางประเทศจะเปนผูประสานใหความชวยเหลือระหวางญาติของลูกเรือ  เจาของเรือ และกรมประมง
ในประเทศไทยกับสถานทูตหรือสถานกงสุลนั้นๆ 

3) ในกรณีท่ีมีการฟองรองและพิจารณาในศาล  สถานทูตหรือสถานกงสุล  
จะสงเจาหนาท่ีไปสังเกตการรวมท้ังแนะนําทนายความที่มีประสบการณใหกับเจาของเรือเม่ือมีการ
รองขอท้ังนี้  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมแกเจาของเรือและลูกเรือไทย 

4) กรณีเจาของเรือหรือญาติลูกเรือประสงคจะสงเงินไปใหเปนคาใชจายแก 
ลูกเรือท่ีถูกจับกุมคุมขัง(บางประเทศกระทําได)  กระทรวงการตางประเทศจะเปนผูจัดสงใหตาม
ความประสงค 

5) ภายหลังท่ีลูกเรือพนโทษ สถานทูตหรือสถานกงสุล จะออกเอกสารเดิน 
ทางและทดรองจายเงินเปนคาท่ีพัก อาหาร และคาโดยสารเคร่ืองบินหรือรถยนต ใหแกลูกเรือประมง
เพื่อสงตัวกลับประเทศไทย  คาใชจายดังกลาวขางตน  กระทรวงการตางประเทศจะแจงใหกรม
ประชาสงเคราะหหรือกรมประมงแลวแตกรณีดําเนนิการเรียกเก็บเงินคาใชจายตางๆ คืน  จากเจาของ
เรือ  ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2528 

เม่ือมีการปลอยตัวลูกเรือประมงกลับประเทศ  กรมประชาสงเคราะหนั้น จะ
เปนธุระในการจัดหาที่พกัและอาหารใหระหวางรอสงตัวกลับภูมิลําเนา  รวมท้ังจัดการสงตัวกลับบาน 
จนเปนท่ีเรียบรอย134 
                                                           

133 กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ, กรมการกงสุล, กระทรวงการตาง 
ประเทศ. ขั้นตอนการใหความชวยเหลือเรือและลูกเรือประมงท่ีถูกจับกุม. เอกสารการชวยเหลือเรือและลูกเรือ
ประมงที่ถูกตางชาติจับกุม, 2544, หนา 1.  

134 “--------------------.”  “ลูกเรือประมงแรงงานที่กฎหมายคุมครองไมทั่วถึง.”  อินดัสตรี.  
7,4-5.   

เมษายน-พฤษภาคม 2520, หนา 47. 
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3.1.3 สวัสดิการ  (WELFARE) 
 

3.1.4.1 ท่ีพัก  (ACCOMODATION) 
การคุมครองแรงงานดานท่ีพกัอาศัยในเรือของลูกเรือชาวประมง   

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย มิไดกําหนดเกี่ยวกับ
สวัสดิการในเร่ืองของท่ีพักท่ีนายจางควรจะตองจดัใหแกลูกจาง 
 

3.1.4.2 อาหารและน้ํา  (FOOD AND WATER) 
การคุมครองแรงงานดานอาหารและน้ําในเรือของลูกเรือชาวประมง 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย มิไดกําหนดเกี่ยวกับ
สวัสดิการในเร่ืองของอาหารและนํ้าท่ีนายจางควรจะตองจัดใหแกลูกจาง 
 

3.1.4.3 การรักษาพยาบาล  (MEDICAL CARE) 
การคุมครองแรงงานดานการรักษาพยาบาลของลูกเรือชาวประมง  

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย มิไดกําหนดเกี่ยวกับ
สวัสดิการในเร่ืองของการรักษาพยาบาลท่ีนายจางควรจะตองจัดใหแกลูกจาง 
 

3.1.5 ความปลอดภยัในการทํางาน  (WORK SAFETY) 
การคุมครองแรงงานดานความปลอดภัยในการทํางานของลูกเรือชาวประมง   

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย135  กําหนดวา 
สภาพแวดลอมในการทํางาน สถานท่ี เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีลูกจางใชจะตองปลอดภัย  ถา
กอใหเกิดความไมปลอดภัยพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจส่ังใหนายจางหยุดการใชเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณบางสวนได 

                                                           
135 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.2541  ขอ 1 ใหนําบทบัญญัติ หมวด 8 ในเรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาใชบังคับ  ซึ่งมาตรา 105 วรรคหน่ึง บัญญัติวา  
“ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานท่ี เครื่องจักรหรืออุปกรณที่
ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง หรือนายจางไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา 104  เมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งให
นายจางหยุดการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราวได” 
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3.2 กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล 

 
3.2.1 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 
 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481  มีรายละเอียดเก่ียวกับการจดทะเบียน 

เรือไทย  การโอนกรรมสิทธิเรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว  การจํานองและบุริมสิทธิอันเกี่ยวกับเรือ
ไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว ช่ือเรือ  การเปล่ียนแปลงเรือ  การเปล่ียนเมืองทาข้ึนทะเบียน  การจด
ทะเบียน  การเปล่ียนแปลงและการจดทะเบียนใหม  สิทธิและหนาท่ีพิเศษของเรือไทย  รวมท้ังการ
กําหนดคาธรรมเนียมตางๆ ดวย 

การจดทะเบียนเรือไทยตามพระราชบัญญัตินี้ตองจดตอนายทะเบียนเรือ136  
เรือกลทุกขนาด  เรือท่ีมิใชเรือกลขนาดต้ังแตหกตันกรอสขึ้นไป  เม่ือไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้แลวใหถือวาเปนเรือไทยสําหรับการประมง137  สวนเรือท่ีมิใชเรือกลมีขนาดตํ่ากวา
หกตันกรอส สําหรับการประมงไมจําตองจดทะเบียนใหถือวาเปนเรือไทยดวย138   โดยเรือท่ีจะขอ
จดทะเบียนเปนเรือไทยตองมีใบสําคัญแสดงการตรวจเรือไปแสดงตอนายทะเบียนเรือวาเรือนั้น  
ไดรับการตรวจจากพนักงานตรวจเรือกรมเจาทาถูกตองตามกฎหมายวาดวยการเดนิเรือในนานน้ํา
ไทย139   

เม่ือเรือไดจดทะเบียนเรือแลว  ใหนายทะเบียนเรือออกใบสําคัญแสดงการจด
ทะเบียนตามแบบพิมพของกรมเจาทาใหแกผูขอจดทะเบียนใบสําคัญนีใ้หเรียกวา   “ใบทะเบียน
เรือ”140  ซ่ึงในระหวางเวลาท่ีคงใชเรือนั้น  ใบทะเบียนใหใชเปนเอกสารประจําเรือ  และผูควบคุม
เรือตองรักษาไวในเรือเสมอ  ผูใดจะเอาไปเสียจากเรือไมได   นอกจากเพื่อปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน และเม่ือเจาพนกังานขอตรวจ  ผูควบคุมเรือตองนําออกแสดง
ทันที141  เรือไทยท่ีไดจดทะเบียนแลว  เม่ือไดมีการเปล่ียนแปลงตัวเรือหรือสวนอ่ืนของเรือใหผิดไป

                                                           
136 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 6 
137 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 8 
138 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 9 
139 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 12 
140 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 16 
141 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 17 
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จากรายการซ่ึงปรากฏอยูในใบทะเบียนผูควบคุมเรือตองแจงการเปล่ียนแปลงนั้นตอนายทะเบียนเรือ  
หรือเจาพนกังานกงศุลไทยประจําเมืองทาท่ีมีการเปล่ียนแปลงเชนวานัน้โดยดวน142 

 
3.2.2 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456  

พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456 มีวัตถุประสงคในเร่ือง
ของการจัดระเบียบการเดนิเรือในนานน้ําไทย  โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับ การเดินเรือ เขตทาเรือ เขต
จอดเรือ  หนาท่ีของนายเรือเม่ือเวลาเรือเขามาหรือออกจากนานน้ําไทย  การตรวจเซอรเวยเรือ  ซ่ึง
ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456  หมวดท่ี 2  การตรวจเซอรเวยเรือ 
กําหนดวา  เจาพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใชเรือ  หรือเปล่ียนใบอนุญาตใชเรือแทน
ฉบับเดิมใหแกเรือลําใด  ใหกระทําไดตอเม่ือมีใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ  เพื่ออนุญาตใหใชเรือ  
ซ่ึงเจาพนักงานตรวจเรือไดออกใหไวแสดงวาเรือลํานัน้ไดรับการตรวจตามกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือ  และปรากฎวาเปนเรือท่ีอยูในสภาพปลอดภัยและเหมาะสมสําหรับการใชนั้นในชวง
ระหวางเวลาสิบสองเดือนหรือนอยกวานั้น143  ซ่ึงใหเจาทาโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมมีอํานาจออกกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ วธีิการ และเง่ือนไข 
ในการออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพ่ืออนุญาตใหใชเรือ  ใบสําคัญแสดงการตรวจเรือเพ่ือจด
ทะเบียนเรือไทย144 

เรือกลที่เปนเรือเดินทะเลและเปนเรือไทยขนาดต้ังแต 60 ตันกรอสขึ้นไป  
หรือเรือกําปนท่ีใชเดินทะเลระหวางประเทศท่ีตองมีใบสําคัญตามท่ีกําหนดในกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือ  เม่ือจะออกจากเขตทาเรือใดๆ  ในนานน้ําไทย นายเรือตองแจงกําหนดออกเรือตอเจาทา
กอนออกเรือเปนเวลาไมนอยกวา 6 ช่ัวโมง  เพื่อใหเจาทาตรวจสอบวาปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย
หรือไมเสียกอน145  ซ่ึงทางเจาพนักงานตรวจทาของกรมเจาทาจะเปนผูตรวจสอบเอกสารประจําเรือ 
(ใบอนุญาตใชเรือ ใบทะเบียนเรือ ใบสําคัญการรับรองตรวจเรือตางๆ สัญญาคนประจําเรือ 
ประกาศนยีบัตรนายประจําเรือ ประกาศนียบัตรตางๆ ตามระเบียบของเมืองทาประเทศน้ันๆ 
ใบสําคัญรับรองเกี่ยวกับความปลอดภัยแหงชีวิตในทะเล และสมุดปูมเรือ) และความปลอดภัยของ
เรือท่ีจะเดนิทางและเม่ือเห็นวามีความปลอดภัยจึงอนุญาตปลอยเรือออกจากทาโดยมีเอกสารอนุญาต

                                                           
142 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481 มาตรา 40 
143 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 162 
144 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 163 
145 พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 21  
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ปลอยเรือออกจากทา (Port Clearance) ใหกบัเรือเพ่ือนําไปแสดงตอเจาหนาท่ีของเมืองทา
ตางประเทศตอไป146 
 

3.2.3 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.2528 – (ฉบับท่ี 29)  
พ.ศ.2546 

กฎขอบังคับนี้ไดแบงประเภทเรือตามเขตการใชเรือ และลักษณะของเรือ  ซ่ึง
มีการแบงประเภทของเรือออกเปน 10 ประเภท  โดยในสวนท่ีเกีย่วกับเรือประมง  คือ เรือกล
ประมง (Fishing Vessel)147  โดยเรือกลประมงตองมีลักษณะดงันี้148 

1) เรือกลประมงทะเลลึก 
1.1)   เรือกลประมงทะเลลึกช้ัน 1 

1.1.1) มีขนาดเกนิกวา 150 ตันกรอส 
1.1.2) มีเคร่ืองมือเดินเรือสําหรับตรวจหาท่ีเรือ

โดยวิชา 
ดาราศาสตรเดินเรือ และเคร่ืองชวยในการเดินเรือตามความเหมาะสม 

1.1.3) มีเคร่ืองรับ-สงวิทยุตามความเหมาะสม 
1.1.4) มีอุปกรณประจําเรือ และเคร่ืองชูชีพตาม

กฎขอ 
บังคับนี้ 

1.2)   เรือกลประมงทะเลลึกช้ัน 2 
1.2.1) มีขนาดเกนิกวา 60 ตันกรอส 
1.2.2) มีเคร่ืองมือเดินเรือสําหรับตรวจหาท่ีเรือ

โดยวิชา 
ดาราศาสตรเดินเรือ และเคร่ืองชวยในการเดินเรือตามความเหมาะสม 
                                                           

146 สมศักด์ิ  ถนอมพล.  “ปญหาการทําประมงนอกนานนํ้าไทย: ศึกษาเฉพาะกรณีนานนํ้าประเทศ
พมา.  

เอกสารการวิจัยสวนบุคคลในลักษณะเศรษฐกิจ”  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร, 2546,หนา 23. 
147 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาคท่ี 1 หมวด ข การแบง
ประเภทของเรือ  

ขอ 1  แกไขโดยขอ 4 แหงกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2541 
148 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาค 1 หมวด ข การแบงประเภท
เรือ ขอ 8 
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1.2.3) มีเคร่ืองวิทย-ุรับสงตามความเหมาะสม 
1.2.4) มีอุปกรณประจําเรือ และเคร่ืองชูชีพตาม

กฎขอ 
บังคับนี้ 

1.2.5) มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้ 
1.2.6) มีเขตการเดินเรือภายในเขตดังตอไปนี ้

ตั้งแตทาเรือไซงอน (Saigon)  มายังจุดเหนือ
สุด 

ขอเกาะบอรเนยีว (Borneo)  ผานทางดานตะวันตกของเกาะบอรเนียว (Borneo) ลงไป
ทางดานทิศใตผานจุดใตสุดของเกาะซีลีบีส (Celebes) จนถึงเสนลองจิจูด 123 00 00  
ตะวนัออกแลวเลียบฝงดานเหนือของหมูเกาะซุนดา (Sunda Islands)  ข้ึนไปทางดาน
ตะวนัออกของเกาะสุมาตรา (Sumatra) จากจดุเหนือสุดของเกาะสุมาตรา (Sumatra) ตัด
ตรงยังเมืองปูรี (Puri) 

2) เรือกลประมงทะเล 
2.1)  เรือกลประมงทะเลช้ัน 1 

2.1.1) มีขนาดเกนิกวา 30 ตันกรอส 
2.1.2) มีเคร่ืองรับวิทยุตามขนาดท่ีเหมาะสม 
2.1.3) มีเขตการเดินเรือตามแนวชายฝงและเขต 

เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย 
2.1.4)    มีอุปกรณประจําเรือ และเคร่ืองชูชีพตามกฎ

ขอ 
บังคับนี้ 
              2.1.5)    มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้ 

2.2)   เรือกลประมงทะเลช้ัน 2 
2.2.1) มีขนาดไมเกนิ 30 ตันกรอส 

                                                       2.2.2)    มีขอกําหนดอ่ืนๆ 
เชนเดยีวกันกบัเรือกลประมงทะเล ช้ัน 1 

2.3)   เรือกลประมงทะเลช้ัน 3 
2.3.1) มีขนาดไมเกนิ 10 ตันกรอส 
2.3.2) ใหเดนิหางฝงหรือเกาะไดในระยะไม

เกิน 3  
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ไมล สําหรับเรือขนาดไมเกนิ 5 ตันกรอส  สวนเรือขนาดต้ังแต 5 ตันกรอส แตไมเกิน 10 ตัน
กรอสบังคับใหตองมีดาดฟาปด และเดินหางฝงหรือเกาะไดในระยะไมเกิน 15 ไมล  ในขณะทําการ
ประมงใหออกจากฝงไดไมเกินแนวเขตทําการตามชนิดของเคร่ืองมือจับสัตวน้ําชนิดประจําท่ีในทองท่ี
นั้นในเวลาคล่ืนลมสงบ  และอยูภายในเขตจังหวดันัน้ๆ จังหวัดเดียว 
                2.3.3)   กรณีท่ีใชเคร่ืองมือจับสัตวน้ําแบบพิเศษ 
ชนิดอวนลอย  ใหออกหางจากฝงหรือเกาะไดไมเกิน 15 ไมล ในเวลาท่ีคล่ืนลมสงบ และอยูภายใน
เขตจังหวัดนัน้ๆ  จังหวัดเดียว 
                2.3.4)  หากออกไปทําการเกินกวาเขตท่ีกลาวใน 
2.3.2 หรือ 2.3.3 แลวแตกรณ ี จะตองมีเรือจูงขนาดเกินกวา 5 ตันกรอส  ทําการลากจูงไป ณ 
ท่ีทําการประมงซ่ึงอยูภายในเขตการเดินเรือของเรือจูงนั้น  แตเม่ือแยกตัวออกไปทําการประมงโดย
อิสระ  หามมิใหออกหางจากเรือจูงเกนิกวา 3 ไมล 
                2.3.5)  มีอุปกรณประจําเรือ และเคร่ืองชูชีพตาม
กฎขอบังคับนี้ 
                2.3.6)  มีคนประจําเรือตามกฎขอบังคับนี้ 

เจาพนกังานตรวจเรือ  จะออกใบสําคัญรับรองตางๆ และแผนปายวงกลม
แสดงวาเรือไดผานการตรวจประจําป  ใหกับตามแตละชนิดและแตละประเภท  เม่ือไดตรวจตัวเรือ  
เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใช  และการตรวจอ่ืนๆ  ตามขอกําหนดในกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือ และขอกําหนดในอนุสัญญาระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคีอนุสัญญา149  โดย
ใบรับรองสําคัญรับรองการตรวจเรือ (Certificate of Survey) มีกําหนดไมเกิน 12 เดือน 
นับต้ังแตวันท่ีการตรวจเรือเสร็จส้ินลง   สําหรับแผนปายวงกลมแสดงวาเรือไดผานการตรวจประจําป  
มีกําหนดไมเกนิ 12 เดือน นับต้ังแตวันท่ีการตรวจเรือเสร็จส้ินลง 150  โดยแผนปายวงกลมแสดงวา
เรือไดผานการตรวจประจําป  จะออกใหพรอมกับใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ  โดยเจาพนักงาน
ตรวจเรือ  เม่ือเรือลํานั้นไดผานการตรวจ  และเปนไปตามขอกําหนดตามกฎขอบังคับสําหรับการ
ตรวจเรือโดยในแผนปายวงกลมจะมีเลขท่ี ประเภทการใช ช่ือเรือ เลขทะเบียนและกําหนดวัน

                                                           
149 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาคท่ี 1 หมวด ก ขอบังคับทั่วไป  
ขอ 6  แก 

ไขโดยขอ 4 แหงกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2539  
150 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาคท่ี 1 หมวด ก ขอบังคับทั่วไป  
ขอ 10   

แกไขโดยขอ 5 แหงกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2539  
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หมดอายเุชนเดียวกันกับใบสําคัญรับรองการตรวจเรือ  ซ่ึงแผนปายวงกลมพิมพสีเขียว ออกใหเพื่อใช
กับเรือบรรทุกสินคาประมงหองเยน็  เรือบรรทุกปลามีชีวิต  เรือทําการประมง  เรือสํารวจประมง151 

การตรวจประจําปตองกระทําทุกรอบ 12 เดือน  นอกจากเรือประมงทะเล
ลึกชั้น 1  ซ่ึงออกไปทําการจับปลาในนานน้ําระหวางประเทศโดยมีสัญญากับตางประเทศ  การ
ตรวจประจําป  ใหมีกําหนดระยะเวลาไมเกิน 30 เดือน152 
  ผูท่ีทําหนาท่ีฝายเดินเรือสําหรับเรือกลประมงจะตองมีคุณสมบัติเปนผูท่ีสอบ
ความรูไดตามหลักสูตรของกรมเจาทา หรือไดรับหนังสือสําคัญรับรองความรูความชํานาญจากกรม 
 
เจาทาแลว  โดยใหมีคนประจําเรือ  จะตองมีประกาศนยีบัตรไมต่ํากวาช้ันท่ีกําหนดให ดังตอไปนี้153 
  1)  เรือกลประมงทะเลช้ัน 3  นายทาย  ตองมี  ประกาศนียบัตรนายทาย
เรือทะเลชั้นสอง 
  2)  เรือกลประมงทะเลช้ัน 2  นายทาย  ตองมี  ประกาศนียบัตรนายทาย
เรือทะเลชั้นสอง 
  3)  เรือกลประมงทะเลช้ัน 1  นายทาย  ตองมี  ประกาศนียบัตรนายทาย
เรือทะเลชั้นหนึ่ง 
  4)  เรือกลประมงทะเลลึกช้ัน 2  นายเรือ  ตองมี  ประกาศนียบัตรนายเรือ
ของเรือประมง  ตนเรือ  ตองมีประกาศนยีบัตรนายทายเรือทะเลชั้นหนึ่ง 
  5)  เรือกลประมงทะเลลึกช้ัน 1  นายเรือ  ตองมี  ประกาศนียบัตรตนหนท่ี
สาม  ตนเรือ  ตองมีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือประมง 
 

                                                           
151 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาคท่ี 1 หมวด ก ขอบังคับทั่วไป  
ขอ 24   

เพ่ิมเติมโดยขอ 5 แหงกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่ 23) พ.ศ.2539  
152 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาคท่ี 1 หมวด ก ขอบังคับทั่วไป  
ขอ 14   

แกไขโดยขอ 4 แหงกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ  (ฉบับที่ 21) พ.ศ.2538 
153 กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2528) ภาคท่ี 1 หมวด ช วาดวยคน
ประจําเรือ   

ขอ 1 
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3.2.4 ระเบียบกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีวาดวยคนประจํา
เรือเดิน 

ทะเล พ.ศ.2547 
ในกรณีท่ีเรือประมงท่ีมีขนาดตั้งแต 60 ตันกรอสขึ้นไป ซ่ึงจะออกไปทํา 

การประมงยังนานน้ําของตางประเทศ  ระเบียบฉบับนีก้ําหนดใหคนประจําเรือประมงทะเล จะตองมี
หนังสือคนประจําเรือ (สําหรับเรือประมง) (Seaman Book (For Fishing Vessel))  
ซ่ึงหนังสือคนประจําเรือ เปนเอกสารที่กรมการขนสงทางนํ้าออกใหกับบุคคลผูประสงคจะลงทํางาน
ในเรือเดนิทะเล  สําหรับการบันทึกประวตัิการทํางานในเรือ  และใชตรวจสอบระยะเวลาการปฎิบัติ
หนาท่ีในเรือเพื่อสมัครสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรูความสามารถและใหใชเปนใบพยาน
การเลิกจาง ตามมาตรา 285 และมาตรา 288 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระ
พุทธศักราช 2456154 ซ่ึงการทําหนังสือคนประจําเรือ (สําหรับเรือประมง) จะตองมีเอกสารท่ี
สําคัญไดแก หนังสือรับรองจากเจาของเรือ  รับรองท่ีจะวาจางผูขอเขาทํางานในเรือ   สําเนาบัตร
ประจําตัวประชนของเจาของเรือ สําเนาใบอนุญาตใหใชเรือท่ีไมหมดอายุสําหรับเรือลําท่ีจะจาง และ
ใบรับรองแพทย155 
 

3.2.5 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และแกไขเพิ่มเติม  
(ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ.2528 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 เปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับท่ีจับ

สัตวน้ํา  บอเล้ียงสัตวน้ํา  การจดทะเบียนและการขออนุญาต  สถิติการประมง  การควบคุม การ
กําหนดโทษ   เนื่องจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490  ไมมีบทบัญญัติครอบคลุมถึงความ
รับผิดของเจาของเรือกรณีท่ีมีการละเมิดนานน้ําของตางประเทศ  และทําใหคนประจําเรือหรือ
ผูโดยสารไปกบัเรือตองตกคางอยู ณ ตางประเทศ  อีกท้ังโทษบางมาตราท่ีบัญญัติไวมีอัตราโทษตํ่าไม
เหมาะสม  พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับท่ี 3) จงึไดกําหนดความรับผิดของเจาของเรือกรณีท่ีมี
การละเมิดนานน้ําของตางประเทศ  และทําใหคนประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยู ณ 
ตางประเทศ   โดยในสวนท่ีเกี่ยวของกับการใหความคุมครองลูกจางในกิจการประมงทะเล 
พระราชบัญญัติการประมง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528 กําหนดวา บุคคลใดเปนเจาของเรือ ใชหรือ

                                                           
154 ระเบียบกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีวาดวยคนประจําเรือเดินทะเล พ.ศ.2547  ขอ 5 
155 สวนคนประจําเรือ สํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ํา. คูมือการดําเนินการเก่ียวกับ 

หนังสือคนประจําเรือ.  หนา 3. 
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ยอมใหใชเรือของตนทําการประมงหรือเพ่ือทําการประมง  อันเปนเหตุใหมีการละเมิดนานน้ําของ
ตางประเทศและทําใหคนประจําเรือหรือผูโดยสารไปกับเรือตองตกคางอยูตางประเทศ  บุคคลนั้นมี
หนาท่ีตอง 
ปฎิบัติตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณากําหนดคาเสียหายและคาใชจายอ่ืนๆ  อันเกิดจากการ
ละเมิดนานน้ําตางประเทศซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีจํานวนไมเกินเจด็คน ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ี
ไดรับหนังสือแจงคําวนิิจฉัยดังกลาว156 

กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดโทษผูฝาฝนไมปฎิบัติตามคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการ ตามมาตรา 28 ทวิ  ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาทหรือจําคุกไมเกินหาป
หรือท้ังปรับท้ังจํา157 
 

3.2.6 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ.2482 และ 

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2539 
การทําการประมงในเขตการประมงไทย  ตามพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิ 

การประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2582  กําหนดใหสิทธิแกคนไทยในการทําประมงในเขต
การประมงไทย  ซ่ึงเขตการประมงไทย หมายถึง เขตนานน้ําไทย หรือนานน้ําอ่ืนใดซ่ึงประเทศไทย
ใชอยูหรือมีสิทธิท่ีจะใชตอไปในการจับสัตวน้ํา  โดยนานน้ําเหลานัน้ปรากฏโดยทั่วไปวามีขอบเขต
ตามกฎหมายทองถ่ินหรือธรรมเนียมประเพณีหรือตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือตาม
สนธิสัญญาหรือดวยประการใด158  โดยพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการประมง
ไทย พ.ศ.2482  หามมิใหออกใบอนุญาตสําหรับการทําประมงใหแก159 

(ก) คนตางดาวคนใดคนหนึ่ง หรือ 
(ข)  หางหุนสวนสามัญใดๆ เวนแตผูเปนหุนสวนท้ังหมดมีสัญชาติไทย  

หรือ 
(ค) หางหุนสวนจาํกัดใดๆ เวนแตผูเปนหุนสวนท้ังหมดซ่ึงจะตองรับผิด 

                                                           
156 มาตรา 28 ทวิ วรรคแรก เพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที ่3) 
พ.ศ.2528  
157  มาตรา 64 ทวิ  เพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติการประมง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2528  
158 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 4 
159 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 5 
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ชอบรวมกันโดยไมจาํกัดจํานวน  มีสัญชาติไทยและทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละเจด็สิบ
ตองเปนของบุคคลธรรมดาซ่ึงมีสัญชาติไทย หรือ 

(ง) บริษัทจํากัดใดๆ เวนแตกรรมการสวนมากมีสัญชาติไทยและทุนของ 
บริษัทนั้นไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ ตองเปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงมีสัญชาติไทย  และบริษัทนั้นตองไม
มีขอบังคับอนุญาตใหออกหุนผูถือ   

หางหุนสวนหรือบริษัทท่ีมีสิทธิไดรับอนุญาตดังกลาวนัน้จะตองจดทะเบียน 
ตามกฎหมายไทย  มีสํานักงานใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทต้ังอยูในราชอาณาจักรไทยดวย 

นอกจากจะมีความตกลงกับตางประเทศเปนอยางอ่ืน  หามมิใหใชเรือตอ 
ไปนี้ทําการประมงในเขตการประมงไทย คือ160 

(1) เรือท่ีมีสัญญาตางประเทศหรือเรือท่ีเปนของคนตางดาวหรือของ
นิติ 

บุคคลท่ีมีสัญชาติตางประเทศ 
(2) เรือสยามซ่ึงมีคนประจําเรือไมวาในฐานะใดๆ  เปนคนตางดาว

รวมอยู 
ดวย 

แตคนตางดาวผูไดอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาป  
กอนวนัท่ี 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2477 ยอมเปนคนประจําเรือสยามสําหรับทําการประมงได  ถาหาก
คนตางดาวนั้นไดจดทะเบียนและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนคนตางดาว และรวมกนัไม
มากกวารอยละยี่สิบหาแหงจํานวนคนเรือประจําเรือ161   

ตอมาในป พ.ศ.2539 รัฐบาลไดแกไขเพิ่มเติมเปนพระราชบัญญัติวาดวย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2539  เนื่องจากมีการขาดแคลนแรงงาน
ไทยในการทําหนาท่ีเปนลูกเรือประมง  ซ่ึงทําใหมีผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  
สมควรสงเสริมใหมีแรงงานสําหรับการประมงมากข้ึน  โดยผอนผันใหคนตางดาวซ่ึงประสงคจะทํา
หนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยสามารถทําหนาท่ีดังกลาวได  ประกอบกับ
ความผิดท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 
2482 บางกรณีไมมีการกําหนดโทษไวและบางกรณอัีตราโทษไมเหมาะสม  สมควรกําหนดโทษ

                                                           
160 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 7 
161 พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 มาตรา 7 วรรค 2 
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และแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษใหเหมาะสมยิง่ข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้162  โดยผอนผัน
ใหคนตางดาว  ซ่ึงประสงคจะทําหนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงไทยสามารถทํา
หนาท่ีดังกลาวได  จึงไดมีการเพิ่มเติม มาตรา 5 ทวิ วรรคแรก ข้ึน  โดยกําหนดวา  การอนุญาตให
คนตางดาวทําหนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงไดใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการทํางานของคนตาง
ดาว163  เนื่องจากแตเดมิ ตามพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ.2482  มาตรา 5 วรรคแรก  หามมิใหออกใบอนุญาตสําหรับทําการประมงใหแกคนตางดาว
คนหน่ึงคนใด ตามมาตรา 5 (ก)  เม่ือมีการแกไขเพิ่มเติมเปนพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง
ในเขตการประมงไทย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2539 เปนมาตรา 5 ทว ิวรรคแรก  ก็สามารถอนุญาตให
คนตางดาวทําหนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงได  แตตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการทํางานของ
คนตางดาว 

ตาม มาตรา 5 ทวิ   วรรคสอง  บัญญัติวา “ใหผูรับอนุญาตตามวรรคหนึ่งเปน
ลูกเรือทําการประมงได และบทบัญญัติ มาตรา 7(2) มิใหนํามาใชบังคับถามีการอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง” กลาวคือ มาตรา 7 (2)  หามมิใหเรือสยามซ่ึงมีคนประจําเรือไมวาอยูในฐานะใดๆ เปนคนตาง
ดาวรวมอยูดวย  เม่ือมาตรา 5 ทวิ วรรคสอง มีผลบังคับแลว  ก็จะนํามาตรา 7 (2) มาใชบังคับไมได  
เม่ือเร่ิมมีการอนุญาตใหคนตางดาวทําหนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงไดแลว  คนตางดาวนั้นกเ็ปน
ลูกเรือทําการประมงไดทันที (คําวา “ลูกเรือ” หมายความวา คนท่ีมีหนาท่ีประจําอยูในเรือ แตไม
รวมถึงผูควบคุมเรือ164) 

ถามีการใชเรือทําการประมง  หรือพยายามทําการประมงในเขตการประมง
ไทย  โดยฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้  เจาของเรือซ่ึงอยูในเรือขณะท่ีมีการฝาฝน  หรือผูควบคุม
เรือในกรณีท่ีเจาของเรือไมอยูในเรือ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท165  ถาไมมีตัวเจาของ

                                                           
162 เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย (ฉบับที่

2)พ.ศ.2539  ราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 36 ก ลงวันที่ 9 กันยายน 2539  
163 มาตรา 5 ทวิ วรรคแรก เพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขต
การ 

ประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 
164 มาตรา 5 ทวิ วรรคสาม เพ่ิมเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ใน
เขตการ 

ประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539  
165  มาตรา 11  แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการประมง
ไทย  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539  
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เรือหรือผูควบคุมเรือ หรือไมปรากฎวาผูใดเปนเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือใหถือวาคนประจําเรือทุก
คนซ่ึงอยูในเรือขณะท่ีมีการฝาฝน มีความผิดตองระวางโทษตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง  เวนแตจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นหรือยินยอมดวยในการกระทําน้ัน166 

คนตางดาวผูใดทําหนาท่ีเปนลูกเรือในเรือประมงในเขตการประมงโดยมิได
รับอนุญาตตามมาตรา 5 ทว ิ ตองระวางโทษปรับไมเกนิหกหม่ืนบาท167 
 

3.2.7 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจร
สลัด พ.ศ.2534   
หลักการและเหตุผลที่สําคัญในการประกาศใชพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534  คือ เนื่องจากกองทัพเรือไดรับมอบหมายใหดําเนนิการ
ปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด หรือการปลนทรัพยทางทะเลทั้งในนานน้าํอาณาเขต  เขต
เศรษฐกิจจําเพาะและทะเลหลวง  แตปจจุบันยังไมมีกฎหมายใดใหอํานาจเจาหนาท่ีทหารเรือในการ
ตรวจคนและจบักุมผูกระทําความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาไดกระทําความผิดตลอดจนการ
สืบสวนเบ้ืองตนเกีย่วกับการกระทําอันเปนโจรสลัด การปลนทรัพยทางทะเลทั้งในนานน้ําอาณาเขต  
เขตเศรษฐกจิจาํเพาะและทะเลหลวง    ประกอบกับตามหลักกฎหมายระหวางประเทศและทางปฏิบัติ
ของนานาประเทศยอมใหทุกรัฐขยายเขตอํานาจเก่ียวกับการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปน
โจรสลัดออกไปในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและทะเลหลวงได  ดังน้ัน  เพื่อใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจ
ในการปองกนัและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัดและสอดคลองกับหลักกฎหมายระหวาง
ประเทศและทางปฎิบัติของนานาประเทศจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิี้168 

พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจดําเนินการตามความ
จําเปนเพื่อปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด  รวมท้ังมีอํานาจสืบสวนเบ้ืองตน
เกี่ยวกับการกระทําอันเปนโจรสลัด169  โดยเจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจดําเนินการสงเรือหรืออากาศ
ยานในบังคับบัญชาไปยังเรือท่ีตองสงสัยนั้น  เพื่อตรวจสอบเอกสารท่ีแสดงสิทธิในการชักธง  หาก
                                                           

166 มาตรา 11 วรรคสอง  แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขต
การ 

ประมงไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 
167  มาตรา 11 ทวิ แกไขโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมง  ในเขตการ
ประมง 

ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 
168 ราชกิจจานุเบกษา เลม 108 ตอนที่ 240 วันที่ 29 ธันวาคม 2534  
169  พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534  มาตรา 5 
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ยังคงสงสัยอยู  ก็ใหดําเนนิการตรวจคนบนเรือเทาท่ีจําเปน  เพื่อประโยชนในการดําเนินการให
เจาหนาท่ีทหารเรือมีอํานาจส่ังหรือบังคับใหเรือท่ีมีเหตอัุนสมควรสงสัยวาจะมีหรือไดมีการกระทาํอัน
เปนโจร 
สลัด หยุดหรือไปยังท่ีแหงใดแหงหนึ่งและในกรณีจําเปนอาจใชอาวุธบังคับได170 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเหน็ไดวา กฎหมายท่ีเกี่ยวกบัการใหความคุมแรงงานในกิจการ
ประมงทะเล  มีบัญญัติไวโดยเฉพาะอยูในอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ  
ซ่ึงมีมาตรการในการคุมครองแรงงาน (ชาวประมง) นับต้ังแตกอนเร่ิมเขาทํางาน  ในเร่ืองการตรวจ
สุขภาพ กําหนดวา ลูกจางท่ีทํางานในเรือประมงทะเลจะตองมีใบรับรองแพทยแสดงรับรองวาลูกจาง
มีสุขภาพรางกายท่ีเหมาะสมท่ีจะทํางานในเรือประมงทะเลได   เร่ืองอายุข้ันตํ่า กําหนดมใิหเด็กท่ีมี
อายตุ่ํากวา 15 ป ทํางานในเรือประมงทะเล  เร่ืองขอตกลงตอกันระหวางเจาของเรือประมงผูเปน
นายจางและผูทํางานบนเรือประมงหรือลูกจาง  โดยขอตกลงนั้นจะตองกําหนดระยะเวลาเร่ิมตนและ
ส้ินสุด  กําหนดเง่ือนไขหรือรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจาง   อนุสัญญาและขอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ  ยังมีมาตรการท่ีจะมีสวนตอการสงเสริมสภาพชีวติการทํางานท่ีดีของ
แรงงาน(ชาวประมง) ดวย กลาวคือ  สวัสดิการในเร่ืองท่ีพัก จะตองถูกตองตามหลักอนามัยตางๆ ท่ี
ไดจัดข้ึนเพื่อใหลูกเรือ   อาหารและน้ํา  จะตองท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพยีงพอแกจํานวนลูกเรือท่ี
ทํางานบนเรือและตามระยะเวลาในการเดนิทางท่ีออกเดนิเรือแตละเท่ียว  การรักษาพยาบาล  กําหนด
วา นายจางจะตองรับผิดชอบตอลูกเรือกรณีการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บท่ีเกิดข้ึนในระหวางท่ีขอตกลง
หรือสัญญาจางมีผลใชบังคับ และรับผิดในความตายเนื่องจากการเจบ็ปวยหรือบาดเจ็บ และความ
ปลอดภัย กําหนดวานายจางเจาของเรือมีหนาท่ีจดัหาเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกลูกเรือ  
สวนกฎหมายของตางประเทศ ไดแก ประเทศฟลิปปนส ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ก็ไดมีบทบัญญัติท่ี
ใหความคุมครองแกแรงงานในกิจการประมงทะเล ในเร่ืองการคุมครองการใชแรงงานประมงทะเล
กอนท่ีจะออกทําการประมงทะเล  สภาพการทํางาน  การสงกลับภมิูลําเนา  สวัสดิการ และความ
ปลอดภัยในการทํางาน   สําหรับการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทยไดมี
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541  กําหนดใหการคุมครองไวเปนการเฉพาะ  นอกจากนีแ้ลวยังมีกฎหมายอ่ืนท่ีเกีย่วของ
กับการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ไดแก พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456  กฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ (ฉบับท่ี 
15) พ.ศ.2528-(ฉบับท่ี 29) พ.ศ.2456  ระเบียบกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาวีวา
ดวยคนประจําเรือเดินทะเล พ.ศ.2547  พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 แกไขเพิ่มเติม 
                                                           

170 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534  มาตรา 6 
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(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528  พระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย 
พ.ศ.2482 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปราม
การกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534  การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของไทยยังมีบาง
เร่ืองท่ีไมสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ ซ่ึงประเทศไทย
เปนสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ในสวนของอนุสัญญาท่ีเกี่ยวกับแรงงาน 
(ชาวประมง) ในบางเร่ืองไดมีกฎหมายท่ีสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศแลว  แต
ประเทศไทยกย็ังไมเคยมีการใหสัตยาบนัอนุสัญญาดังกลาวแตอยางใด    
 
 
 DPU



บทท่ี 4 
 

วิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทยกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ  

 
จากการศึกษากฎหมายคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลในบทท่ี 3 จะเห็นไดวาการ

คุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย  ไดมีบัญญัติตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหการคุมครองแรงงานในกิจการประมง
ทะเลไวเปนการเฉพาะ   สวนมาตราฐานแรงงานระหวางประเทศ ไดมีอนุสัญญาใหการคุมครอง
แรงงานประมง  ในสวนกฎหมายของตางประเทศซ่ึงไดแก ฟลิปปนส ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา  พบวา 
ทุกประเทศมีกฎหมายท่ีใหการคุมครองแกแรงงานประมงทะเล  ซ่ึงสาระสําคัญท่ีเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานในกิจการประมงทะเลของไทย มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศมี
ประเด็นท่ีจะทําการวิเคราะหเปรียบเทียบดงันี้ 
 
1. การคุมครองการใชแรงงานประมงทะเลกอนท่ีจะออกทําการประมงทะเล (LABOUR  
PROTECTION PREREQUISITES FOR WORKING ON FISHING VESSELS ) 
 

1.1 อายุขั้นต่ํา  (MINIMUM AGE) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาวาดวยอายุข้ันตํ่าของแรงงาน  

(ชาวประมง) ค.ศ.1959 วา เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป  จะรับจางหรือทํางานในเรือประมงทะเลมิได   แต
เด็กอาจมีสวนรวมเปนบางโอกาสในกจิกรรมบนเรือประมงท่ีออกทะเลในระหวางหยุดภาคเรียน  โดย
งานดังกลาวจะตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามยัและพัฒนาการตามปกติของเด็ก นอกจากนี้แลว
อนุสัญญาฉบับนี้ยังกําหนดวา  หามจางแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานเปนคนเติมถานหนิหรือ
ควบคุมเตาถานหินบนเรือประมงท่ีขับเคล่ือนดวยการเผาไหมของถานหิน   สําหรับอายุข้ันตํ่าของผูท่ี
จะไดใบรับรองความสามารถในการทํางานบนเรือในตําแหนง กัปตันเรือ จะตองมีอายุ 20 ป กัปตัน
ผูชวย จะตองมีอายุ 19 ป  และชางเคร่ือง จะตองมีอาย ุ20 ป 

สวนตามกฎหมายของตางประเทศ ไดมีบทบัญญัติในเร่ืองของอายุข้ันตํ่า สําหรับการ 
จางแรงงานเดก็ ซ่ึงมีการกําหนดอายุของเด็กท่ีทํางานได  โดยเกณฑสวนใหญอยูระหวาง 15 –18 ป ซ่ึง 
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บทบัญญัติของประเทศตางๆ เกี่ยวกับการจางแรงงานเดก็อาจแตกตางกันบาง เชน  ประเทศฟลิปปนส 
หามจางแรงงานเด็กที่มีอายุต่าํกวา 15 ป เวนแตจะอยูในความดูแลรับผิดชอบของบิดามารดา       หรือ
ผูปกครองของเด็กและงานท่ีทําตองไมเปนอุปสรรคตอการเรียนของเดก็ เดก็ท่ีมีอายรุะหวาง 15-18 ป 
สามารถรับจางทํางานท่ีไมเส่ียงอันตรายได    บทบัญญัติกฎหมายของประเทศประเทศญ่ีปุน หามจาง
แรงงานเดก็ท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานเกีย่วกับตรวจหรือซอมสวนท่ีเปนอันตรายของเคร่ืองจักร 
เคร่ืองยนต ขณะท่ีเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตนั้นกําลังทํางาน งานอันตราย  และบทบัญญัติกฎหมาย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา กาํหนดวา หามจางแรงงานเดก็ท่ีมีอายุต่ํากวา 16 ป 

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบ
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ไดมีการกําหนดอายุข้ันตํ่าของผูท่ีจะทํางานในกจิการประมงทะเล 
โดยกฎหมายกาํหนดวา  หามมิใหจางแรงงานเด็กอายุต่ํากวา 16 ป  ทํางานในเรือประมงทะเล  เวนแต
เด็กนัน้อายุไมต่ํากวา 15 ป และบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นทํางานอยูในเรือประมงนั้น
ดวย หรือบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนัน้ใหความยินยอมเปนหนังสือ   ดังนั้น จะเหน็
ไดวาประเทศไทยมีมาตรฐานของการจางแรงงานเด็ก  ซ่ึงกําหนดอายุข้ันตํ่าของผูท่ีจะทํางานในงาน
ประมงทะเลไว โดยมีเกณฑท่ีสูงกวามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  และกฎหมายของประเทศ 
ฟลิปปนส   นอกจากนี้การท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  กําหนดขอยกเวนวา ถาเด็กอายไุมต่ํากวาสิบหาปและบิดามารดาหรือ
ผูปกครองของเด็กนัน้ทํางานอยูในเรือประมงนั้นดวย หรือบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้น
ใหความยินยอม  นายจางก็สามารถจางแรงงานเด็กได  เห็นวาการท่ีกฎหมายกําหนดขอยกเวนไว
เชนนั้นเปนการไมเหมาะสมอยางยิ่ง เพราะงานบนประมงทะเลเปนงานท่ีหนกั เปนงานอันตราย เม่ือ
เปรียบเทียบกบังานประเภทอ่ืนๆ  ผูท่ีจะทํางานบนเรือประมงทะเลจะตองเปนบุคคลท่ีมีรางกายและ
จิตใจท่ีแข็งแรงสมบูรณ เพราะตองทนตอสภาพธรรมชาติดินฟาอากาศ  คล่ืนลมในทะเล ตองทํางาน
อยูในทะเลตลอดเวลา  เปนงานท่ีจะตองอาศัยประสบการณในการทํางาน  การท่ีกฎหมายกําหนด
ขอยกเวนข้ึนอีกจึงเปนการทํารายเด็กทางออม  ผูเขียนเห็นวา เด็กอายุต่ํากวา 18 ปควรที่จะไดรับ
การศึกษาในสถานศึกษา และเม่ือเปรียบเทียบกับการคุมครองแรงงานเด็กในงานบรรทุกหรือขนถาย
สินคาเรือเดินทะเลของประเทศไทย กําหนดวา หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน
งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล ซ่ึงเห็นไดวา สภาพการทํางานบนเรือประมงทะเลมีโอกาส
ประสบอันตรายตอชีวิต รางกาย และสุขภาพของเดก็มากกวางานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือทะเล   
ประกอบกับเม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547 ประเทศไทยเพิ่งไดใหสัตยาบัน  อนุสัญญาฉบับท่ี 138 วา
ดวยอายุข้ันตํ่า พ.ศ.2516 (Minimum Age Convention, 1973) ซ่ึงมาตรา 3 กําหนดวา หามจางเด็กและ
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เยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ในงานชนิดใดชนิดหนึ่งซ่ึงโดยลักษณะหรือสภาพแวดลอมนาจะเปน
อันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย ซ่ึงประเทศไทยไดใหสัตยาบันไป  ซ่ึงกลาวไดวางานประมงทะเล
เปนงานท่ีมีลักษณะหรือสภาพแวดลอมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก  จึง
เห็นวาอายุข้ันต่ําท่ีเหมาะสมของเด็กท่ีจะทํางานในงานประมงทะเลได คืออายุ 18 ป บริบูรณ 
 

1.2 การตรวจสุขภาพ (MEDICAL EXAMINATION) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาวาดวยการตรวจสอบทาง

การแพทยของแรงงาน (ชาวประมง) ค.ศ. 1959 วา  ผูใดจะรับจางหรือทํางานในหนาท่ีใดๆ  บน
เรือประมงทะเลมิได  นอกจากจะมีใบรับรองแพทย  ซ่ึงแพทยหรือเจาหนาท่ีรับรองมาแสดงวา
เหมาะสมท่ีจะเขาทํางานในเรือได   

จากการศึกษากฎหมายของตางประเทศพบวา  บทบัญญัติของกฎหมายของประเทศ 
สหรัฐอเมริกากําหนดวา  การตรวจสุขภาพ รวมถึงเรือท่ีมีน้ําหนกั 1,600 ตันกรอส หรือมากกวา 
สําหรับผูควบคุมเรือ   สําหรับบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศญ่ีปุน ไดกําหนดเร่ืองของการให
ความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ในเร่ืองของการตรวจสุขภาพสําหรับลูกเรือไวคอนขาง
ละเอียด กลาวคือ การตรวจสุขภาพสําหรับลูกเรือ  รวมถึงแรงงานประมง สําหรับเรือประมงท่ีมี
น้ําหนกัมากกวา 30 ตันกรอส  โดยกอนท่ีจะทํางานเปนลูกจางบนเรือประมง  บุคคลน้ันจะตองมีการ
ตรวจสุขภาพ  โดยจะตองมีใบรับรองการตรวจสุขภาพโดยแพทย จึงทํางานบนเรือประมงได ซ่ึง
ใบรับรองแพทยจะตองระบุวา  บุคคลนั้นไมเปนโรค และไมเปนโรคท่ีสามารถติดตอไปถึงลูกเรือ
ชาวประมงคนอ่ืนๆได 

สําหรับประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 107   
เปนเร่ืองของการจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางโดยกําหนดวา ใหนายจางจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจดังกลาวแกพนกังานตรวจแรงงาน  แตไมมีกฎหมายบังคับวา
กอนท่ีลูกจางจะทํางานบนเรือประมงจะตองไดรับการตรวจรางกายจากแพทยวามีสุขภาพแข็งแรง 
สมบูรณ สามารถท่ีจะทํางานบนเรือประมงได  

ในกรณีของลูกเรือประมงท่ีจะออกไปทําการประมงยังนานน้ําของตางประเทศ  
ลูกเรือประมงจะตองมีหนังสือคนประจําเรือ (สําหรับเรือประมง)  ซ่ึงการทําหนังสือคนประจําเรือ 
(สําหรับเรือประมง) จะตองมีใบรับรองแพทย 1 ฉบับ (ระยะเวลาท่ีตรวจไมเกิน 6 เดอืน) 

 ในเร่ืองของการตรวจสุขภาพใหแกลูกเรือประมง กฎหมายท่ีเกีย่วกับการตรวจ
สุขภาพสําหรับลูกเรือประมงทะเล  ควรจะบังคับใชกับทุกคนท่ีทํางานบนเรือประมงทะเล  ซ่ึงทุกคน
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ควรที่จะไดรับการตรวจสุขภาพกอนท่ีจะเร่ิมทํางานในทะเล และควรไดรับการตรวจอยางนอยปละ
หนึ่งคร้ัง  เพราะงานประมงทะเลเปนงานท่ีอันตราย  ตองอยูกับสภาพดินฟาอากาศ  จึงตองการคนท่ี
แข็งแรงสมบูรณ  และการบาดเจ็บ ความตาย และการเจ็บปวย เกิดข้ึนบอยคร้ังสําหรับเรือท่ีมีขนาดเล็ก
มากกวาเรือท่ีมีขนาดใหญ ประกอบกบับนเรือประมงจะไมมีแพทยไปกับเรือประมงดวย  ดังนั้น
มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการใหความคุมครองแกแรงงานในกิจการประมงทะเลจึง
ควรกําหนดใหมีการตรวจสุขภาพกับทุกคนท่ีจะทํางานบนเรือประมงดังเชนอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ 
 

1.3 ประกาศนียบตัรรับรองความสามารถ (COMPETENCY CERTIFICATE) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาวาดวยใบรับรองความสามารถ 

ของแรงงาน (ชาวประมง) ค.ศ.1966 กําหนดวา  เรือประมงทุกลําซ่ึงอยูภายใตขอผูกพันอนุสัญญา
จะตองดําเนินการสอบคุณสมบัติของผูท่ีจะไดรับรองความสามารถเพ่ือทําหนาท่ี ผูควบคุมเรือ ผูชวย 
หรือชางเคร่ืองบนเรือประมง 

สวนตามกฎหมายตางประเทศ  บทบัญญัติของกฎหมายของประเทศฟลิปปนส 
กําหนดวา ทุกคนท่ีทํางานบนเรือประมงพาณิชยจะตองมีใบอนุญาต  ประเทศญ่ีปุนกําหนดวา 
เรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต 5 ตันกรอสข้ึนไป กัปตัน ผูชวยกัปตัน นายชางเคร่ืองยนตประจําเรือ และ
เจาหนาท่ีท่ีเกีย่วของจะตองมีใบรับรองความสามารถภายใตหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กําหนดวา ผูควบคุมเรือ และผูชวยผูควบคุมเรือจะตองไดรับใบอนุญาต  ถาเรือมีน้ําหนักมากกวา 200 
ตันกรอส 

ประเทศไทย  แรงงานท่ีทํางานบนเรือประมง  ทําหนาท่ีควบคุมการเดนิเรือ ตามกฎ 
ขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2528)  กําหนดวา  ผูท่ีจะทําหนาท่ีฝายการเดินเรือ
สําหรับเรือกลประมงจะตองเปนผูท่ีสอบความรูไดตามหลักสูตรของกรมเจาทา หรือไดรับหนังสือ
รับรองความรูความชํานาญจากกรมเจาทา  

จะเห็นไดวาในเร่ืองของประกาศนียบัตรรับรองความสามารถประเทศไทยมี
กฎหมาย เร่ืองประกาศนียบัตรรับรองความสามารถเก่ียวกับผูท่ีทําหนาท่ีในการควบคุมการเดินเรือ  
ตามกฎขอบังคับสําหรับการตรวจเรือ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2528)  ซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ และกฎหมายของตางประเทศ   ดังนัน้การคุมครองแรงงานในเร่ืองของ
ประกาศนยีบัตรรับรองความสามารถจึงเปนไปตามมาตรฐานสากลแลว  
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1.4 การฝกอาชพีของแรงงานประมง (VOCATIONAL TRAINING CREWS) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกขอแนะที่ 126 วาดวย การฝกอาชีพของ 

แรงงานประมง (Vocational Training Crews (Fishermen) Recommendation,1966)  กําหนดวา 
ประเทศสมาชิกควรท่ีจะมีการฝกอบรมแรงงานชาวประมง  และประเทศสมาชิกควรท่ีจะมีการรวมกัน
ในการฝกอบรมแรงงานชาวประมง      โดยรัฐบาลควรจะใหเงินสนบัสนุนในเร่ืองของการฝกอบรม
แรงงานชาวประมง 

สวนตามกฎหมายตางประเทศ  ประเทศฟลิปปนส กําหนดวา เจาของเรือจะใหมีการ
ฝกภาคปฏิบัติขณะท่ีทํางานบนเรือ  แตตองไมเกินกวา 3 เดือน  โดยจะตองทําเปนสัญญา     และ
ประเทศสหรัฐอเมริกา กําหนดวา    การฝกอบรมกําหนดไวสําหรับเรือท่ีมีน้ําหนักมากกวา 200 ตัน
กรอส   

สําหรับในสวนของประเทศไทย  ในเร่ืองของการฝกอาชีพใหแกแรงงานประมง 
ทะเลตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) 
ไมไดกําหนดวาจะตองมีการฝกอาชีพหรือฝกงานใหแกแรงงานประมงกอนท่ีจะเร่ิมทํางานบน
เรือประมงทะเล ซ่ึงในเร่ืองของการฝกอาชีพของแรงงานประมง  ประเทศไทยควรจะมีการเร่ิม
ฝกอาชีพใหแกลูกเรือประมงตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ    โดยควรท่ีจะมีการเร่ิมจัด
โปรแกรมสําหรับการฝกอบรมชาวประมงทุกคนท่ีทํางานบนเรือประมงทะเลทุกคน  โดยโปรแกรม
การฝกอบรมควรท่ีจะไดรับการออกแบบโดยตัวแทนจากรัฐบาล  สมาคมนายจางหรือเจาของเรือ และ
ตัวแทนจากลูกจางหรือชาวประมงท่ีทํางานในกจิการประมงทะเล 

 
2. สภาพการทํางาน  (CONDITIONS OF WORK) 
 

2.1 สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางาน  (ARTICLES OF AGREEMENT) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาวาดวยหลักเกณฑการทําขอตกลง

ของแรงงาน (ชาวประมง) ค.ศ.1959 กําหนดวา  ลูกจางทุกคนท่ีทํางานบนเรือจะตองลงนามสัญญา
ขอตกลงของชาวประมงกับเจาของเรือประมงหรือผูแทนของเจาของเรือประมง  ซ่ึงขอตกลงจะตอง
กําหนดระยะเวลาของการจางงาน   ขอตกลงจะตองระบุสิทธิหนาท่ีของคูกรณีแตละฝาย  รายละเอียด
ของคาจาง  สวนแบงจากการจับสัตวน้ํา   

สวนตามกฎหมายตางประเทศ พบวา ประเทศตางๆ มีกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติในเร่ือง
ของการทําสัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  โดยแตละประเทศมีหลักเกณฑโดยรวมเหมือนกนั 
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ไดแก สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางตองทําเปนลายลักษณอักษรและลงนามระหวางลูกเรือ และ
เจาของเรือหรือนายจาง    ซ่ึงบทบัญญัติของกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดใน
เร่ืองของสัญญาจางหรือขอตกลงในการจางานไวคอนขางละเอียด กลาวคือ  กอนท่ีเรือประมงจะออก
ทะเลจะตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือกับแรงงานประมง  ในสัญญาจะตองระบุระยะเวลาท่ี
สัญญามีผลใชบังคับ คาจาง สวนแบงและผลประโยชนอ่ืนๆ  รวมถึงขอตกลงอ่ืนๆ ที่ตกลงกัน  ซ่ึงถา
เรือมีน้ําหนกั 20 ตันกรอสหรือมากกวาจะตองมีการทําสัญญาจางแรงงาน  แตถาเรือมีน้ําหนกันอยกวา 
20 ตันกรอสกไ็มตองทําสัญญาจางแรงงาน 

บทบัญญัติในเรื่องของสัญญาจางหรือขอตกลงในการจางานของประเทศญ่ีปุน   
กําหนดวา เรือท่ีมีน้ําหนกั 30 ตันกรอส หรือมากกวาจะตองมีสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางและ
ลูกจางเปนลายลักษณอักษร  นอกจากนี้ยังไดมีการกําหนดเหตุของการเลิกจางลูกเรือไวคอนขาง
ละเอียดกลาวคือ ถาเรือประมงไมปลอดภัยสามารถใชเปนเหตุของการส้ินสุดของสัญญาจางได  หรือ
ถามีเหตุผลท่ีรายแรงเกีย่วกับความปลอดภยัของเรือหรือการผิดวินยัหรือขอบังคับบนเรือ ก็สามารถให
ลูกจางออกจากงานได     

สําหรับในสวนของประเทศไทย  ในเร่ืองของสัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน 
การตกลงรับลูกจางเขาทํางานในงานประมงทะเล ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ไมไดกําหนดใหสัญญาจางแรงงานตองทําเปนลาย
ลักษณอักษร และลงนามระหวางลูกจางและนายจาง    และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
มาตรา 575  กําหนดวา อันวาจางแรงงานนัน้ คือ สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึง เรียกวา ลูกจาง  ตกลงจะทํางาน
ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาท่ีทํางานให  เหน็ได
วา ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575  หาไดบัญญัติวา สัญญาจางแรงงานจะตองทําเปน
หนังสือแตประการใด  เพียงแตตกลงจางและตกลงใหสินจางกัน  สัญญาจางแรงงานยอมเกดิข้ึนแลว   
และการทําสัญญาจางแรงงานไมมีกฎหมายบังคับวา  ตองทําหลักฐานเปนหนังสือ  ดังนั้นสัญญาจาง
แรงงานจึงอาจเกิดข้ึนจากการตกลงดวยวาจา  การตกลงโดยปริยาย หรือการทําสัญญาเปนหนังสือกไ็ด    

ถามีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ  นายจางและลูกจางจะกําหนดรูปแบบ 
ของสัญญาหรือมีขอความอยางไรก็ได  แตสัญญาจางแรงงานจะตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ซ่ึงเปนกฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเกีย่วกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน สัญญาหรือขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางขอใดท่ีเปนการตองหามชัดแจงโดย
กฎหมายคุมครองแรงงานยอมตกเปนโมฆะ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150   
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สัญญาหรือขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางขอใดท่ีเปนการแตกตางกับกฎหมายคุมครองแรงงาน  
ยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ประกอบมาตรา 151 เชนเดยีวกัน 

ในกรณีของลูกเรือประมงท่ีจะออกไปทําประมงยังนานนํ้าของตางประเทศ  ตาม
ระเบียบกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาววีาดวยคนประจําเรือเดนิทะเล พ.ศ.2547 กําหนดวา 
ลูกเรือประมงจะตองมีหนังสือคนประจําเรือ (สําหรับเรือประมง) (Seaman Book (For Fishing 
Vessel))  ซ่ึงการทําหนังสือคนประจําเรือ (สําหรับเรือประมง)  จะตองมีหนังสือรับรองจากเจาของเรือ  
รับรองท่ีจะวาจางผูขอเขาทํางานในเรือ 

ในสวนของสัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  เหน็วา มาตรการทางกฎหมาย
ของประเทศไทยในการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลในสวนนี้   ควรมีการกําหนดใหมีการทํา
สัญญาจางแรงงานชาวประมงทะเลไวเปนลายลักษณอักษร  โดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมายระบุไว
ใหครบถวน ซ่ึงควรท่ีจะสอดคลองกับอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ การทําสัญญา
จางหรือขอตกลงในการจางาน  ทําใหทราบความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางเม่ือเกิดมีปญหาขอ
โตแยงระหวางชาวประมงกบันายจางหรือเจาของเรือจะไดทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาแตละ
ฝาย ในกรณีท่ีลูกเรือประมงรับเงินคาจางลวงหนาแลวกลับหนีไปทํางานในเรือลําอ่ืน เม่ือการทํา
สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางานนายจางก็สามารถท่ีจะติดตามได และในปจจุบันการทําประมง
ทะเลของประเทศไทยกไ็มไดจํากัดอยูภายในนานน้ําของประเทศไทยเทานั้น  ไดมีการออกไปทําการ
ประมงยังนานน้ําของตางประเทศ มีระยะเวลาการทํางานอยูในทะเลเปนจํานวนหลาย ๆ เดือน  
ประกอบกับเม่ือเกิดมีความเสียหายกับเรือประมงทะเล เชนเรือประมงเกิดอัปปางจะไดทราบไดวามี
ใครบางท่ีทํางานในเรือลําดังกลาวจะไดใหความชวยเหลือได   นอกจากนีแ้ลวการออกไปทําประมง
นอกนานน้ําในประเทศตางๆ  ไดมีการกําหนดใหใชแรงงานลูกเรือทองถ่ิน เชน การใหสัมปทาน
ประมงของทางการพมาจะกาํหนดใหเรือท่ีเขาไปทําการประมงมีลูกเรือไทยไดไมเกนิ 10 เปอรเซ็นต  
ทําใหลูกเรือประมงบนเรือประมงไทยสวนใหญเปนลูกเรือประมงสัญชาติพมา  การท่ีมีการทําสัญญา
จางแรงงานเปนหนังสือทําใหขจัดปญหาขอโตแยงระหวางลูกเรือประมงกับนายจางหรือเจาของเรือทํา
ใหทราบถึงสิทธิและหนาท่ีของคูสัญญาแตละฝายท่ีมีตอกัน 
 

2.2 ชั่วโมงการทํางาน (HOURS OF WORK) 
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องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมีขอแนะวาดวย  Hours of Work (Fishing) 
Recommendation, 1920 (No.7)  กําหนดช่ัวโมงในการทํางาน 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 48 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห  ซ่ึงเปนขอแนะฉบับแรกท่ีใหความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล 

กฎหมายตางประเทศ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการกําหนดชั่วโมงทํางานของ
ชาวประมงไว 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห  สวนประเทศญ่ีปุนและฟลิปปนส  มีกําหนดจํานวนชัว่โมงทํางาน
ข้ันสูงสุดไว  แตก็ไมนํามาใชกับแรงงานในกิจการประมงทะเล 

สําหรับประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปนกฎหมาย 
ท่ีคุมครองเวลาหรือช่ัวโมงทํางานปกติของลูกจาง กําหนดวา นายจางตองประกาศกําหนดเวลาทํางาน
ปกติซ่ึงไดแกเวลาเร่ิมตนและเวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวนั  โดยกําหนดไววาจะตองไมเกนิวัน
ละ 8 ช่ัวโมง และรวมท้ังสัปดาหหนึ่งไมเกิน 48 ช่ัวโมง   สําหรับการทํางานท่ัวไป  แตช่ัวโมงของการ
ทํางานของลูกจางท่ีอยูบนบก ไมเหมาะสมท่ีจะนํามาใชสภาพของการทํางานของลูกเรือประมงทะเล 
ท่ีตองทํางานอยูในทองทะเล  ซ่ึงตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ไมไดใหนําบทบัญญัติ หมวด 2 การใชแรงงานท่ัวไป 
เร่ืองกําหนดเวลาหรือช่ัวโมงทํางานปกติของลูกจาง  มาใชกับแรงงานลูกจางในงานประมงทะเล    
ดังนั้นช่ัวโมงทํางานของลูกจางในงานประมงทะเล  ไมไดมีการกําหนดเอาไว    ดังนั้นช่ัวโมงทํางาน
ของแรงงานลูกจางในงานประมงทะเล  นายจางและลูกจางในงานประมงทะเลจึงสามารถเจรจาตกลง
กันได  จะเหน็ไดวา ในเร่ืองการกําหนดจํานวนช่ัวโมงทํางานของแรงงานในกิจการประมงทะเลของ
ประเทศไทยไมไดเปนไปตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  เชนเดียวกนักับประเทศญ่ีปุน และ
ฟลิปปนส ก็ไมมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงทํางานของแรงงานในกจิการประลงทะเลไว   เพราะวา
ลักษณะของการทํางานในกจิการประมงทะเล มีลักษณะแตกตางจากงานประเภทอ่ืน ไมเหมือนกับการ
ทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรมท่ีสามารถกําหนดช่ัวโมงการทํางานได
แนนอน ท่ีมีลักษณะแตกตางจากงานประเภทอื่นๆ คือ การหาปลาในทะเลข้ึนอยูกับสภาพธรรมชาติ 
กลาวคือ ถาวนัใดท่ีมีพายุท้ังวันก็ทําใหออกทะเลหาปลาในทะเลไมได  วนัตอมาถาสามารถออกหา
ปลาในทะเลไดก็อาจจะทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวันก็ได และปลาอาศัยอยูในทะเล  ถาเรือประมงยัง
หาแหลงท่ีปลาอาศัยอยูไมพบกระบวนการจับปลาก็ยังไมเร่ิมข้ึน 

 
2.3 คาจางขัน้ต่าํ (MINIMUM  WAGE) 

องคการแรงงานระหวางประเทศไดมีเร่ืองของคาจางข้ันตํ่า (Minimum Wage Fixing  
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Convention, 1970 (No.131))  ซ่ึงมีสาระสําคัญวา ประเทศท่ีใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้  จะตอง
จัดต้ังระบบของคาจางข้ันตํ่าสําหรับคนงานทุกประเภท  ซ่ึงแตละประเทศสามารถกําหนดหรือ
ตัดสินใจวา  งานประเภทใดท่ีอยูภายใตกฎหมายคาจางข้ันตํ่า  และงานประเภทใดท่ีไมอยูภายใต
กฎหมายคาจางข้ันตํ่า  

กฎหมายตางประเทศ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  กฎหมายคาจางข้ันตํ่าไมครอบคลุมถึง
แรงงานในกิจการประมงทะเล  สวนของประเทศญ่ีปุนและฟลิปปนส กฎหมายคาจางข้ันตํ่าครอบคลุม
ถึงแรงงานในกิจการประมงทะเล  แตประเทศฟลิปปนสกฎหมายคาจางข้ันตํ่าจะข้ึนอยูกับแตละ
ภูมิภาค 

สําหรับประเทศไทย  อัตราคาจางข้ันตํ่าไมนํามาใชบังคับกับงานประมงทะเล  ดังนั้น 
ลูกจางในกิจการประมงทะเลจึงไมไดรับความคุมครองในเร่ืองของอัตราคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย   
จะเห็นไดวา ในเร่ืองของคาจางข้ันตํ่า  ประเทศไทยไดเปนไปตามมาตรฐานของแรงงานระหวาง
ประเทศไทย  กลาวคือ ไดมีการกําหนดวางานประเภทใดท่ีไดรับคาจางข้ันตํ่า แตยกเวนงานในกจิการ
ประมงทะเล  ซ่ึงเปนเชนเดยีวกับของประเทศสหรัฐอเมริกา  การมีอัตราคาจางข้ันตํ่ากําหนดไวเปน
รายวันสําหรับงานในประมงทะเล ก็จะเปนหลักประกันแกลูกจางแรงงานประมง เหมือนกับกิจการ
ประเภทอ่ืนๆ ท่ีกฎหมายมกีารกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเอาไว ซ่ึงอาจจะกําหนดคาจางข้ันตํ่าในงาน
ประมงทะเลใหสูงกวาคาจางข้ันตํ่าในงานปกติท่ัวไป เนื่องจากงานประมงทะเลเปนงานท่ีหนัก เปน
งานอันตราย  ซ่ึงจะเปนเหตุจูงใจใหชาวประมงทํางานประมงตอไปไมหนไีปทํางานใน
ภาคอุตสาหกรรม  เปนเหตุทําใหจะตองจางแรงงานตางประเทศมาทํางาน   นอกจากคาจางแลวใน
กิจการประมงทะเลบางกิจการ ลูกจางยังมีสิทธิไดรับเงินสวนแบงจากมูลคาของสัตวน้ําท่ีจําหนาย
ตามแตจะตกลงกันเปนรอยละ 
 

2.4 วันหยุดประจําป (ANNUAL  HOLIDAYS ) 
วันหยุดประจําปของแรงงานประมงทะเลตามกฎหมายไทย   กําหนดใหนายจางมี 

หนาท่ีจดัวันหยุดประจําปใหลูกจางปหนึ่งไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยไดรับคาจาง  สอดคลองกับ 
มาตรฐานตามอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ  ท่ีกําหนดใหคนงานประจําเรือท่ีทํางาน
ตอเนื่องครบ 1 ป  ยอมมีสิทธิไดรับวันหยุดประจําปโดยไดรับคาจางตามระยะเวลาท่ีกําหนดซ่ึงไมเกิน 
30 วัน  สวนกฎหมายของตางประเทศ ประเทศฟลิปปส กําหนดวนัหยดุประจําปของแรงงานประมง
ทะเลไว 5 วัน สวนตามกฎหมายของประเทศญ่ีปุนวันหยุดพักผอนประจําปไมนํามาใชกับลูกจางท่ี
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ทํางานบนเรือประมง สวนกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกามิไดมีการบัญญัติเร่ืองนี้ไวเปนการ
เฉพาะ  

ดังนั้นกฎหมายในเร่ืองวันหยุดประจําปของแรงงานประมงทะเลตามกฎหมายไทย   
จึงมีวันหยดุประจําปท่ีมากกวาประเทศอ่ืนๆ  ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ แลว  ไมมีความจําเปนตองทําการแกไขแตอยางใด 
 
3. การสงตัวกลับภูมิลําเนา (REPATRIATION) 

องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาฉบับท่ี 166 วาดวยการสงคนเรือเดิน
ทะเลกลับภูมิลําเนา (ฉบับแกไข) พ.ศ.2530 (Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987)  

สวนตามกฎหมายตางประเทศ  ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญ่ีปุน กําหนดวา 
เรือประมงท่ีมีน้ําหนกัมากกวา 20 ตันกรอส  นายจางท่ีเปนเจาของเรือจะตองรับผิดชอบ  คาใชจายใน
การเดินทางกลับภูมิลําเนาของลูกจาง 

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ขอ 13  กําหนดใหนายจางจัดการหรือออกคาใชจายในการเดินทางกลับ
ภูมิลําเนาของลูกจาง  ซ่ึงจะเหน็ไดวา ในเร่ืองของการจัดสงคนประจําเรือกลับภูมิลําเนานั้น ประเทศ
ไทยมีกฎหมายเร่ืองการนําลูกจางกลับภูมิลําเนาซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานตามอนุสัญญาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายของตางประเทศ   ดังนั้นการคุมครองแรงงานในกิจการประมง
ทะเลในเร่ืองการนําลูกจางกลับภูมิลําเนาตามกฎหมายไทยจึงเปนไปตามมาตรฐานสากลแลว  จึงไม
จําเปนตองทําการแกไขแตอยางใด 
 
 
4. สวัสดิการ (WELFARE) 
 

4.1 ท่ีพัก (ACCOMMODATION) 
องคการแรงงานระหวางประเทศไดออกอนสัุญญาวาดวยการจัดท่ีพกัอาศัยบนเรือ 

ประมงของแรงงาน (ชาวประมง)   วา เรือตองจัดใหมีเคร่ืองอํานวยความสะดวกท่ีดีพอ มีหองครัว มี
หองรับประทานอาหาร  ตลอดจนท่ีพักสําหรับพักผอนไวดวย   ควรแยกหองในเรือไวตางหากหน่ึง
หองสําหรับบรรดาลูกเรือท่ีเจ็บปวย หรือบาดเจ็บ  เรือท่ีไมไดมีแพทยไปกับเรือดวย  จะตองนําเคร่ือง
เวชภณัฑพรอมขอแนะนําท่ีอานเขาใจงายไปดวย  
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จากการศึกษากฎหมายตางประเทศพบวาประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายหรือ
ระเบียบเกี่ยวกบัท่ีพักสําหรับเรือเดินทะเลพาณิชย  ซ่ึงนํามาใชกับเรือประมงพาณิชยดวย ซ่ึงประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดวา เรือมีขนาดตั้งแต 100 ตันกรอสขึ้นไป และประเทศญ่ีปุนกําหนดวา เรือท่ีมี
ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป จึงจะนํากฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับเร่ืองท่ีพักมาใชบังคับ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และฟลิปปนส  กําหนดวาจะตองแยกหองนอนออก 
จากพื้นท่ีท่ีอันตรายบนเรือ  เชน หองของเคร่ืองยนต  แกส  เคร่ืองมือหรืออุปกรณท่ีเปนอันตราย 

ประเทศไทย  ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2541)  ออกตามความในพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มิไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับท่ีพักสําหรับแรงงานประมงเปนการ
เฉพาะ  ซ่ึงจะเห็นไดวา  แหลงปลาในทะเลท่ีอยูรอบ ๆ อาวไทยลดลงอยางมาก  เนื่องจากมีการจับปลา
กันอยางมากเกินปริมาณ  ซ่ึงเปนปญหาอยางมากสําหรับชาวประมงไทยเพราะชาวประมงจะตอง
ออกไปหาปลาในทะเลซ่ึงอยูไกลจากฝงทะเลออกไป  ในบางคร้ังจะตองอยูในทะเลเปนเวลาหลายวัน1  
ประเทศไทยมีเรือจํานวนประมาณ 4,000 ลําท่ีมีขนาดใหญพอสําหรับสามารถไปทําการประมงใน
ทะเลซ่ึงอยูไกลและทําการประมงในนานนํ้าของตางประเทศ2  เปนเวลาหลายวันหรือหลายเดือน  
ผูเขียนเหน็วาประเทศไทยจงึควรท่ีจะมีกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกีย่วกับท่ีพักใหแกลูกเรือชาวประมง
ทะเล  ซ่ึงประเทศไทยควรท่ีจะใหสัตยาบนัอนุสัญญาฉบับนี้และออกกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับท่ี
พัก และบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับท่ีพกัตอไป 

 
4.2 อาหารและน้ํา (FOOD AND WATER) 

ตามกฎหมายไทย   เร่ืองเกีย่วกับอาหารและน้ําดื่ม ของแรงงานในกิจการประมง 
 

ทะเล  มิไดมีการกําหนดไวใหนายจางตองปฏิบัติแตอยางใด  ท้ังตามกฎหมายของประเทศฟลิปปนส 
และสหรัฐอเมริกา ก็ไมไดมีการกําหนดไวโดยตรง   แตในเร่ืองอาหารและน้ําดื่มของแรงงานประมง
ทะเลไดมีการกําหนดไวในอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ โดยกําหนดวา ประเทศท่ี
ใหสัตยาบนัจําเปนตองดูแลใหลูกเรือไดรับอาหารและนํ้าท่ีมีคุณภาพ  มีคุณคาทางอาหารในปริมาณท่ี
เพียงพอ  ประกอบกับกฎหมายของญ่ีปุนกไ็ดมีการบัญญัติเร่ืองนี้ไวเปนการเฉพาะ 

                                                           
1 “ Our seas, ourselves, need better than this”  Bangkok Post. 
December 12,2003. 
2 “Hooked on hazardous work” Bangkok Post. December 23,2003. 
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ดังนั้นกฎหมายไทยในเร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลจึงควรมีการ
กําหนดใหนายจางมีหนาท่ีจดัอาหารและน้าํดื่มใหแกลูกจาง  ดังเชนมาตรฐานตามอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายของประเทศญ่ีปุน  เพื่อใหแรงงานในกิจการประมง
ทะเลไดรับอาหาร และนํ้าดืม่ท่ีมีคุณภาพ และในปริมาณท่ีเพยีงพอ 
 

4.3 การรักษาพยาบาล  (MEDICAL CARE) 
ตามกฎหมายไทย   เร่ืองเกีย่วกับการรักษาพยาบาล ของแรงงานในกิจการประมง 

ทะเล  มิไดมีการกําหนดไวใหนายจางตองจัดใหแกลูกจางแตอยางใด  ท้ังตามกฎหมายของประเทศ
ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา ก็ไมไดมีการกําหนดไวโดยตรง   แตในเร่ืองการรรักษาพยาบาลของแรงงาน
ประมงทะเลไดมีการกําหนดไวในอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 55 ความ
รับผิดชอบของเจาเรือ (กรณคีนงานเรือเดนิทะเลปวยและบาดเจ็บ) พ.ศ.2479 (Shipowners’ Liability 
(Sick and Injured Seamen) Convention, 1936) กําหนดใหเจาของเรือรับผิดชอบตอลูกเรือท่ีทํางานใน
กรณีเจ็บปวย บาดเจ็บหรือตาย  ท้ังนี้ใหรวมถึงคาใชจายในการรักษา  คาเวชภณัฑ คากินอยู และคาสง
ตัวกลับภูมิลําเนา   และอนุสัญญาฉบับท่ี 164 วาดวยการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
(คนงานเรือเดนิทะเล) พ.ศ.2530 (Health Protection and Medical Care (Seafares) Convention, 1987) 
กําหนดวา  เรือทุกลําจะตองมีตูยาประจําเรืออยูดวย อุปกรณการแพทย  โดยจะตองเกบ็รักษาตูยาและ
ตัวยา  สวนในเรือซ่ึงไมมีแพทยประจําเรือ  จะตองมีลูกเรือ 1 คนหรือมากกวาท่ีผานการอบรมดาน
การแพทยเพื่อทําหนาท่ีดแูลรักษาพยาบาลลูกเรืออ่ืนๆ ท่ีเจ็บปวยโดยใหถือวาการทํางานนี้เปนสวน
หนึ่งของงานในหนาท่ีดวย   ซ่ึงสอดคลองกับประมวลกฎหมายการประมงของประเทศฟลิปปนส 
กําหนดใหเรือประมงทุกลําจะตองจัดใหมีเคร่ืองมือทางการแพทยและอุปกรณในการชวยชีวิต โดย
เรือประมงท่ีมีน้ําหนกั 20 ตันกรอส หรือมากกวา จะตองมีลูกเรือประมงอยางนอย 1 คน ท่ีมีคุณสมบัติ
ในการใหความชวยเหลือทางการแพทยเบ้ืองตน  ซ่ึงจะตองไดรับประกาศนยีบัตรจากสภากาชาด
แหงชาติของฟลิปปนส 

ดังนั้นกฎหมายไทยในเร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลจึงควรมีการ
กําหนดใหนายจางมีหนาท่ีจดัเร่ืองการรักษาพยาบาลใหแกลูกจางโดยไมคิดคาใชจาย และกําหนดให
เรือทุกลําจะตองมีตูยาประจําเรืออยูดวย สวนในเรือประมงท่ีมีขนาดความยาวไมนอยกวา 18 เมตร 
หรือ มีขนาด 70 ตันกรอส หรือมากกวาข้ึนไป (เปนขนาดของเรือประมงไทยท่ีสามารถออกไปทําการ
ประมงนอกนานน้ําไทยได) จะตองมีลูกเรืออยางนอย 1 คนท่ีผานการอบรมดานการแพทยเพือ่ทํา
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หนาท่ีดแูลรักษาพยาบาลลูกเรืออ่ืนๆ ท่ีเจ็บปวยดังเชนมาตรฐานตามอนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศและกฎหมายของประเทศฟลิปปนส   
 
4. ความปลอดภยัในการทํางาน  (WORK SAFETY) 

องคการแรงงานระหวางประเทศไมมีมาตรฐานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการ
ทํางานท่ีเกีย่วกับแรงงานชาวประมงโดยเฉพาะ  แตอยางไรก็ตามองคการแรงงานระหวางประเทศมี
อนุสัญญาฉบับท่ี 134 วาดวยการปองกนัอุบัติเหต(ุคนงานเรือเดินทะเล) พ.ศ.2513 (Prevention of 
Accidents (Seafares) Convention, 1970 (No.134)) และขอแนะฉบับท่ี 142 วาดวยการปองกัน
อุบัติเหต(ุคนงานเรือเดินทะเล) พ.ศ.2513 (Prevention of Accidents (Seafarers) Recommendation, 
1970 (No.142)) อนุสัญญาฉบับนี้ กําหนดใหประเทศสมาชิกดําเนินมาตรการท่ีจําเปนเพื่อ
ประกันวาอุบัติเหตุท่ีเกดิข้ึนตอคนงานเรือเดินทะเลไดรับการรายงานและมีการสอบสวนการเกิด
อุบัติเหต ุ  อันเนื่องมาจากการทํางานบนเรือ  โดยไมจํากัดอยูเพียงเฉพาะการเสียชีวิตและอุบัตเิหตุบน
เรือเทานั้น   ตลอดจนมีการเก็บขอมูลและวิเคราะหขอมูล  สถิติเหลานัน้ควรมีการบันทึกถึงสาเหตุและ
ผลของอุบัติเหตุ  เพื่อคนควาและหาแนวทางปองกัน นอกจากนี้แลวยังมีหนวยงานระหวาง
ประเทศ อันไดแก ILO, IMO และFAO  รวมมือกันในการสรางมาตรการท่ีเกี่ยวกับความปลอดภยัและ
สุขภาพของชาวประมง 
 ตามกฎหมายตางประเทศ  ไดมีการกําหนดการตรวจสอบความปลอดภัยของเรือไว และ
กําหนดหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบความปลอดภัยของเรือไวเปนการเฉพาะ  กลาวคือประเทศ
สหรัฐอเมริกากําหนดใหมีหนวยยามชายฝง (Coast Guard) เปนผูตรวจสอบความปลอดภัยของเรือท่ีมี
ขนาด 200 ตันกรอสหรือมากกวาข้ึนไป   สวนประเทศฟลิปปนสกําหนดวา  เรือประมงท่ีสรางข้ึนใหม
ภายในประเทศประเทศ  กอนท่ีจะสรางจะตองไดรับอนมัุติจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ   สวนเรือประมง
ท่ีนําเขามาจากตางประเทศจะตองถูกตรวจสอบกอนท่ีจะนําไปใชในกจิการประมง    นอกจากนีย้ัง
กําหนดวา  การปรับปรุงของเรือประมงและเคร่ืองมือทางการประมงจะไดรับการสงเสริมการลงทุนใน
เร่ืองของการยกเวนภาษ ี

ประเทศไทย  ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ขอ 1 ใหนําบทบัญญัติ หมวด 8 ใน
เร่ือง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  ของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาใชบังคับ  ซ่ึงมาตรา 105 กําหนดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน สถานที่ 
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีลูกจางใชจะตองปลอดภัย  ถากอใหเกดิความไมปลอดภัยพนักงานตรวจ
แรงงานมีอํานาจส่ังใหนายจางหยุดการใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณบางสวนได 
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 จะเห็นไดวาการทํางานบนเรือประมงทะเลมีโอกาสประสบอุบัติเหตุตางๆ ได เชน 
อุบัติเหตุจากการใชเคร่ืองมือ เคร่ืองจักร และอุปกรณประมง  อุบัติเหตุจากการล้ืนหกลมบนพืน้เรือ 
การผลัดตกลงไปในทะเล ประเทศไทยไมมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองแกแรงงานประมงทะเลใน
เร่ืองนี้เปนการเฉพาะ ซ่ึงมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุมครองแรงงานในกิจการ
ประมงทะเลในเร่ืองของความปลอดภัย  ควรที่จะมีการกําหนดใหเรือประมงทะเลท่ีมีขนาดความยาว
ไมนอยกวา 18 เมตร หรือ มีขนาด 70 ตนักรอส หรือมากกวาข้ึนไป (เปนขนาดของเรือประมงไทยท่ี
สามารถออกไปทําการประมงนอกนานน้ําไทยได)  ควรมีบทบัญญัติกําหนดใหนายจางติดต้ังอุปกรณ
ปองกันอันตราย  และจัดใหมีระบบความปลอดภัยบนเรือ  สวนเรือประมงทะเลขนาดเล็ก  ซ่ึงออกไป
หาปลาในทะเลไมไกลจากฝงทะเล  ไมจําเปนท่ีจะตองมีการตรวจสอบ และควรจะมีหนวยงานท่ีมา
ดําเนินการตรวจสอบดานความปลอดภยัของเรือประมงทะเลไวเปนการเฉพาะ 
 
6. รูปแบบ(สถานะ)ของกฎหมาย (STATUS OF LAW) 

องคการแรงงานระหวางประเทศ    ไดมีการกําหนดและรับรองมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศถือวาเปนหนาท่ีสําคัญ  เพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําไปเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐาน
ข้ันตํ่า  เพื่อคุมครองการใชแรงงานในประเทศของตน  มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศท่ีสําคัญ คือ 
อนุสัญญา(Convention) และขอแนะ(Recommendation) ซ่ึงตราข้ึนโดยท่ีประชุมใหญขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ   ซ่ึงอนุสัญญามีลักษณะเปนตราสารท่ีประเทศสมาชิกขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศรวมกันลงมติรับรองใหเปนมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ  โดยกําหนดหลักการ
ทางดานแรงงานแตละเร่ืองไว  ถาประเทศสมาชิกใดไดพิจารณาใหสัตยาบัน (Ratified) ก็จะตองผูกพัน
ท่ีจะปฏิบัติตามอนุสัญญาบทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนั้นๆ ในทุกมาตรา บทบัญญัติในกฎหมายท่ีใช
บังคับอยูในประเทศที่ขัดตอหรือไมสอดคลองกับอนุสัญญาท่ีใหสัตยาบัน ก็อาจจะตองถูกยกเลิกหรือ
แกไขใหสอดคลองกับบทบัญญัติของอนุสัญญา  หากไมปฏิบัติตามประเทศสมาชิกอ่ืน หรือองคการ
นายจาง และลูกจาง สามารถรองเรียนหรือยื่นประทวงตอองคการแรงงานระหวางประเทศ  สวนขอ
แนะถูกกําหนดข้ึนมาโดยไมมีวัตถุประสงคท่ีจะสรางขอผูกพัน  แตจะเปนการกําหนดแนวทางและ
รายละเอียดในการปฏิบัติตามอนุสัญญา  ซ่ึงในการใหความเหน็ชอบจะใชวิธีรับเอา  สําหรับประเทศ
ไทยซ่ึงเปนสมาชิกผูเร่ิมกอต้ังขององคการแรงงานระหวางประเทศไดมีการใหสัตยาบันอนุสัญญาไป
แลวจํานวน 14 ฉบับ ซ่ึงอนุสัญญาฉบับหลังสุดท่ีประเทศไทยใหสัตยาบัน เม่ือวันท่ี 11 พฤษภาคม 
2547 คือ อนุสัญญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุข้ันตํ่า พ.ศ.2516 (Minimum Age Convention, 1973) 
กําหนดวา หามจางเด็กและเยาวชนท่ีมีอายตุ่ํากวา 18 ป ในงานชนิดใดชนิดหนึ่งซ่ึงโดยลักษณะหรือ
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สภาพแวดลอมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย ซ่ึงกลาวไดวางานประมงทะเลเปนงานท่ี
มีลักษณะหรือสภาพแวดลอมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของเดก็  สวนอนุสัญญา
ท่ีใหความคุมครองแกแรงงานในงานประมงทะเลโดยตรงน้ันประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบัน
อนุสัญญาดังกลาว 

สวนกรณีของกฎหมายตางประเทศ  อันไดแก ประเทศฟลิปปนส ญ่ีปุน และสหรัฐอเมริกา 
รูปแบบ(สถานะ)ของกฎหมายท่ีใหความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของจะอยูในรูปแบบ
ของพระราชบัญญัติโดยเฉพาะ 

สําหรับประเทศไทยกฎหมายท่ีใหความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศ
ไทย อยูในรูปแบบของพระราชบัญญัติ คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  และ
ประกอบดวยกฎกระทรวง (ฉบับท่ี 10) พ.ศ.2541   ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541  แต เนื่องจากกฎกระทรวงเปนกฎหมายที่ออกมาโดยอาศัยกฎหมายแมบทคือ
พระราชบัญญัติ  เพื่อบัญญัตเิกี่ยวกับรายละเอียดตางๆ ของกฎหมายแมบท  ฉะนั้นกฎกระทรวงจึงเปน
กฎหมายลูกบท และเม่ืออาศัยพระราชบญัญัติเปนกฎหมายแมบทแลว   ดังนั้นเม่ือกฎกระทรวงออก
โดยพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวงน้ันก็จะขัดกับพระราชบัญญัติไมได 

การท่ีออกเปนกฎกระทรวงอยางท่ีเปนอยูไมสามารถครอบคลุมถึงสาระเนื้อหาท่ีควรจะ
เปนไปตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศในเร่ืองตางๆ  ท่ีไมเกีย่วของกับเร่ืองการ
คุมครองแรงงาน  เพราะตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 22 บัญญัติวา “……
งานประมงทะเล…..จะกําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตางๆ แตกตางไปจาก
พระราชบัญญัตินี้ก็ได” แสดงวา เฉพาะในเร่ืองของการคุมครองแรงงานเทานั้นท่ีจะกําหนดแตกตาง
ไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได  สวนเรื่องอ่ืนๆ ท่ีไมเกี่ยวของกบัการคุมครองแรงงานไมสามารถ
กําหนดใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  ดังนั้นผูเขียนเห็นวา  การให
ความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล  ควรที่จะมีการบัญญัติกฎหมายการคุมครองแรงงานใน
กิจการประมงทะเลเปนการเฉพาะในรูปแบบของพระราชบัญญัติ  เนื่องจากกฎหมายท่ีตราเปน
พระราชบัญญัติและท่ีออกเปนกฎกระทรวงมีความแตกตางกันในเร่ืองของลําดับช้ันของกฎหมาย  ซ่ึง
ในทางกฎหมายถือวา พระราชบัญญัติมีศักดิ์ทางกฎหมายสูงกวากฎกระทรวง  กฎกระทรวงเปน
กฎหมายลําดบัรองไมอาจกาํหนดสิทธิและหนาท่ีหรือความผิดและโทษข้ึนใหมโดยตัวเองได 
ประกอบกับในเร่ืองของสวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางาน ซ่ึงลักษณะของงานในเรือประมง
ทะเลมีลักษณะตองทํางานใชชีวิตประจําวนัอยูในเรือประมงทะเลตอลดเวลา จึงมีลักษณะท่ีแตกตาง
จากการใหความคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ท่ีเปนการใหความ
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คุมครองของการใชแรงงานบนบกในลักษณะปกติท่ัวไป  และในเร่ืองของบทกําหนดโทษ ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2541) ท่ีใหความคุมครองแกแรงงานลูกจางในกิจการประมงทะเล ก็
ไมไดกลาวถึงในเร่ืองของบทกําหนดโทษไว ทําใหการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลขาด
สภาพบังคับในเร่ืองของบทกําหนดโทษ 

 
 
 
 
 DPU



บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
บทสรุป 

การสรุปผลการศึกษาคร้ังนี้สามารถจําแนกประเด็นสําคัญได 5 ประเด็น ไดแก ดานสภาพ
การจาง สภาพการทํางาน ความเปนอยู ปญหาและอุปสรรคการดํารงชีวิตในระหวางการปฏิบัติงานใน
เรือประมงทะเล  ดานการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย ดานการคุมครอง
แรงงานในงานประมงทะเลตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ดานการศึกษากฎหมายท่ีใหความ
คุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของตางประเทศ  และดานการศึกษาในสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) เปรียบเทียบ
กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายของตางประเทศ  ซ่ึงแตละประเด็นมีรายละเอียด
สรุปไดดังนี ้

1. ดานสภาพการจาง สภาพการทํางาน ความเปนอยู ปญหาและอุปสรรคการดํารงชีวิต 
ในระหวางการปฏิบัติงานในเรือประมงทะเล  จากการศึกษาพบวา ในปจจุบันมีการทําประมงกันเกิน
ขนาด  ทําใหลูกจางชาวประมงตองออกไปหาปลาไกลจากฝงทะเล  สภาพการทํางานตองอยูในทะเล
เปนระยะเวลานาน  สงผลใหลูกจางชาวประมงตองเส่ียงตออันตรายตางๆ เชน  การเส่ียงตอภัย
ธรรมชาติ  ภัยจากโจรสลัด  การเส่ียงตอการถูกจับกุมและรับโทษในตางแดน  ซ่ึงในปหนึ่งๆ ท่ัวโลกมี
ลูกเรือชาวประมงตายประมาณ 24,000 คน  การทํางานของลูกจางในเรือประมงทะเลแตละคนจะมี
หนาท่ีความรับผิดชอบแตกตางกันไปตามตําแหนงบนเรือประมง  ในเร่ืองของความสัมพันธของการ
จางแรงงานลูกจางเพื่อทําการประมงนํ้าลึกมีความสัมพันธของการจางแรงงานแบบนายจางลูกจาง  
ชวงเวลาการทํางานของแรงงานลูกจางในกิจการประมงทะเลไมสามารถกําหนดไดแนนอน ในเรื่อง
ของการจายคาตอบแทนใหแกลูกจาง มี 3 รูปแบบ คือ 1) แบบมีเงินเดือนประจําและผลประโยชนตอบ
แทนพิเศษอ่ืนๆ  2) แบบมีเงินเดือนอยางเดียว  3)  แบบมีสวนแบงรายไดจากการทําประมงอยางเดียว 
ในเร่ืองของปญหาและอุปสรรคการดํารงชีวิตในระหวางการปฏิบัติงานในเรือประมงทะเล  ไดแก  
ปญหาความสัมพันธของการจางแรงงาน ปญหาจากสภาพการทํางาน  ปญหาเรือประมงไทยถูกจับกุม  
ปญหาความไมรูของชาวประมง  เปนตน 

2. ดานการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลของประเทศไทย  จากการศึกษาพบวา   
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ประเทศไทยไดมีกฎหมายที่เปนการเร่ิมตนในการแกไขปญหาแรงงานในกิจการประมงทะเล คือ 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ฉบับลงวันท่ี 26 
สิงหาคม 2535  จนกระท่ังเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกับกฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541)  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  เพื่อกําหนด
มาตรฐานข้ันตํ่าในการใชแรงงานในกิจการประมงทะเลเปนการเฉพาะ  เพราะการใชแรงงานในงาน
ประมงทะเลมลัีกษณะท่ีแตกตางจากการใชแรงงานโดยท่ัวไป   นอกจากนีแ้ลวยังมีกฎหมายอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล คือ พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ.2481  
พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2546  กฎขอบังคับการตรวจเรือ (ฉบับท่ี 15) พ.ศ.2528  
ระเบียบกรมการขนสงทางนํ้าและพาณิชยนาววีาดวยคนประจําเรือเดนิทะเล พ.ศ.2547  
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528  พระราชบัญญัติวาดวย
สิทธิการประมงในเขตการประมงไทย และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2539  และพระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนโจรสลัด พ.ศ.2534 

3. ดานการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ   
จากการศึกษาพบวา  องคการแรงงานระหวางประเทศเปนองคกรท่ีสงเสริมความยุติธรรมแกสังคม  
รวมถึงสังคมของการใชแรงงานในงานประมงทะเล  ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนด
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในเร่ืองของการใชแรงงานในงานประมงทะเล  เพื่อใหประเทศ
สมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติโดยไดออกมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในรูปของ
อนุสัญญาและขอแนะ  เพื่อใหประเทศสมาชิกใหสัตยาบันและรับเอา  โดยนําไปออกกฎหมายภายใน
กําหนดมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในการใชแรงงานในงานประมงทะเล  ซ่ึง
องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดทําอนุสัญญาและขอแนะท่ีใหความคุมครองแกแรงงานในงาน
ประมงทะเลเปนการเฉพาะ คือ อนุสัญญาฉบับท่ี 112 วาดวยอายข้ัุนต่ํา (ชาวประมง) พ.ศ.2502 
(Minimum Age (Fishermen)  Convention, 1959) อนสัุญญาฉบับท่ี  113  วาดวยการตรวจสุขภาพ 
(ชาวประมง) พ.ศ.2502 (Medical Examination (Fishermen)  Convention, 1959)  อนุสัญญาฉบับท่ี  
114  วาดวยขอตกลงของชาวประมง พ.ศ.2502  (Fishermen’s Articles of Agreement  Convention, 
1959)  อนสัุญญาฉบับท่ี125  วาดวยประกาศนียบัตรความสามารถของชาวประมง พ.ศ.2509  
(Fishermen’s Competency Certificates  Convention, 1966)  อนุสัญญาฉบับท่ี  126  วาดวยท่ีพักของ
ลูกเรือ (Accomodation of Crews (Fishermen)  Convention, 1966)  ขอแนะฉบับท่ี 7 วาดวยช่ัวโมง
ทํางาน (งานประมง) พ.ศ.2463 ( Hours of Work (Fishing) Recommendation, 1920)  ขอแนะฉบับท่ี 
126 วาดวยการฝกอาชีพ (ชาวประมง) พ.ศ.2509 (Vocational Training Crews (Fishermen)  
Recommendation, 1966)   นอกจากอนุสัญญาและขอแนะดังกลาวขางตนแลวก็ยังมีอนุสัญญาและขอ
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แนะท่ีเกีย่วของกับคนงานเรือเดินทะเล (Seafarers) ซ่ึงอนุสัญญาและขอแนะบางฉบับสามารถนํามา
ปรับใชกับแรงงานในงานประมงทะเลได 

4. ดานการศึกษากฎหมายท่ีใหความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเลของตาง 
ประเทศ  ไดแก ประเทศ ฟลิปปนส  ประเทศญ่ีปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบขอดี
ของกฎหมายของแตละประเทศดังนี ้  ประเทศฟลิปปนส  กําหนดวา เรือประมงทุกลําจะตองจัดใหมี
เคร่ืองมือทางการแพทยและอุปกรณในการชวยชีวิต  โดยเรือประมงท่ีมีขนาด 20 ตันกรอส หรือ
มากกวา จะตองมีลูกเรือประมงอยางนอย 1 คน  ท่ีมีคุณสมบัติในการใหความชวยเหลือทางการแพทย
เบ้ืองตน  ประเทศญ่ีปุน  กําหนดวา กอนท่ีจะทํางานเปนลูกจางบนเรือประมง  บุคคลนั้นจะตองไดรับ
การตรวจสุขภาพ  ผูควบคุมเรือจะตองมีประกาศนยีบัตรรับรองความสามารถ  แรงงานท่ีทํางานบนเรือ
จะตองไดรับอาหารและนํ้าดืม่ท่ีสะอาด มีคุณภาพ และเพียงพอระหวางท่ีทํางานอยูในทะเล และมี
ระบบการตรวจสอบเรือประมงในเร่ืองของความปลอดภัย  สวนประเทศสหรัฐอเมริกามีกฎหมายท่ีให
ความคุมครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ท่ีมีช่ือวา “Commercial Fishing Industry Vessel Sefety 
Act of 1988”  เปนกฎหมายเกีย่วกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมงเพ่ือการพาณิชย  ซ่ึงมี
หนวยยามชายฝงของสหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard) รับผิดชอบในการออกกฎสําหรับ
ความปลอดภยัของเรือประมง  ซ่ึงถามีการเกิดอุบัติเหตุจะตองรายงานตอหนวยยามชายฝง  นอกจากนี้
แลวประเทศสหรัฐอเมริกายงัมีหนวยงานของเอกชนท่ีใหการอบรมเกี่ยวกับเร่ืองของความปลอดภัย
ของเรือประมงทะเล 

5. ดานการศึกษาในสาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  
ประกอบกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 เปรียบเทียบกบัมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายของตางประเทศ  จาก
การศึกษาพบวา  ในเร่ืองของอายุข้ันตํ่า ประเทศไทยมีมาตรฐานที่สูงกวาของมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ  แตเนื่องจากงานประมงทะเลเปนงานท่ีหนกั และอันตราย เหน็วา อายุข้ันต่ําท่ี
เหมาะสมของเด็กท่ีจะทํางานบนเรือประมงทะเลได คือ 18 ป  สวนในเรือ่งของประกาศนียบัตรรับรอง
ความสามารถ  การสงคนประจําเรือกลับภูมิลําเนา  วันหยุดประจําป  ของแรงงานในงานประมงทะเล
ของประเทศไทย กฎหมายกําหนดไวในลักษณะเดียวกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ แตยงัมีบางเร่ืองท่ียงัไมสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศและกฎหมายของตางประเทศ  ไดแก การตรวจสุขภาพ การฝกอาชีพของแรงงานประมงทะเล  
สัญญาจางหรือขอตกลงในการจางงาน  ช่ัวโมงการทํางาน  สวัสดิการ และความปลอดภัยในการ
ทํางาน  ซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2541)  กลับไมไดกลาวถึงมาตรการในสวนท่ีเกี่ยวกับเร่ืองดงักลาวของแรงงานในงานประมง
ทะเลไว   ซ่ึงตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศใหความสําคัญในเร่ืองนี้อยางมาก  จึงถือไดวา
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กฎหมายคุมครองแรงงานของไทยในสวนนี้ไมไดมาตรฐานตามท่ีองคการแรงงานระหวางประเทศ
กําหนดไวและสมควรอยางยิง่ท่ีจะตองมีมาตรการในสวนนี้กําหนดใหชัดเจนเพื่อใหความคุมครองแก
แรงงานลูกจางในกิจการประมงทะเล 
ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
และกฎหมายตางประเทศ   มีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

1. ควรมีการใหความคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลในรูปแบบ(สถานะ)ของ 
กฎหมายในแบบของพระราชบัญญัติ  และควรมีบทบัญญัติในสวนของการคุมครองแรงงานตางดาว
รวมอยูดวย  โดยแรงงานตางดาวควรไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้  โดยไมมีการแบงแยก
การปฏิบัติตอแรงงานตางดาวไวเปนการเฉพาะตางหาก   

2.  ในเร่ืองของอายุข้ันตํ่า  ควรที่จะแกไขเปนวา  หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ํากวา 18 ป 
ทํางานในเรือประมง เพราะงานประมงทะเลเปนงานหนัก เปนงานท่ีอันตราย  สภาพของการทํางาน
จะตองมีรางกายและจิตใจเขมแข็ง  และเด็กอายุต่ํากวา 18 ปควรที่จะไดรับการศึกษาในสถานศึกษา 
ประกอบกับ อนุสัญญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุข้ันตํ่าท่ียอมใหจางแรงงานเด็ก ค.ศ.1973  กําหนดวา 
หามจางเดก็และเยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป ในงานชนิดใดชนิดหนึ่งซ่ึงโดยลักษณะหรือ
สภาพแวดลอมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย  ซ่ึงกลาวไดวางานประมงทะเลเปนงานท่ี
มีลักษณะหรือสภาพแวดลอมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของเดก็ 

3. ในเร่ืองของการตรวจสุขภาพ  ควรกําหนดใหนายจางจัดใหมีการตรวจสภาพรางกาย 
ของลูกจางในงานประมงทะเลกอนท่ีลูกจางจะเร่ิมทํางานบนเรือประมงทะเล โดยแพทยจะตองออก
หนังสือรับรองเพ่ือแสดงวาลูกจางมีความเหมาะสมท่ีจะทํางานในเรือได และใหนายจางจดัใหมีการ
ตรวจสุขภาพของลูกจางไมนอยกวาปละหน่ึงคร้ัง ตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 113 
วาดวยการตรวจสุขภาพ(ชาวประมง) พ.ศ.2502  โดยผูควบคุมเรือมีหนาท่ีเก็บรักษาหนงัสือรับรอง 
และใหนายจางสงผลการตรวจดังกลาวแกพนักงานตรวจแรงงาน 1 ชุด  

4.  ในเร่ืองของการฝกอาชีพใหแกแรงงานประมงทะเล  ควรที่จะมีการดําเนินการอบรม
ชาวประมงทุกคนท่ีจะทํางานบนเรือประมงกอนออกทะเลในหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการทํางานบน
เรือประมง เพื่อเผยแพรขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพของชาวประมง   ตลอดจนให
ทราบถึงผลเสียของการละเมิดทําการประมงในนานน้ําของตางประเทศ  โดยหลักสูตรการอบรมควรท่ี
จะไดรับการกาํหนดโดยตัวแทนจากรัฐบาล สมาคมนายจางหรือเจาของเรือ และตัวแทนจากลูกจาง
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หรือชาวประมงท่ีทํางานในกจิการประมงทะเล  ตามขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบับท่ี 126  วาดวยการฝกอาชีพของชาวประมง พ.ศ.2509 

5. เห็นวาควรมีการแกไขในเร่ืองของการเขามาทํางานเปนลูกจางในกิจการประมงทะเล 
ควรมีการทําสัญญาจางเปนหนังสือ  เชนเดยีวกับในเร่ืองของงานท่ีรับไปทําท่ีบาน ตามกฎกระทรวงวา
ดวยการคุมครองแรงงานในงานท่ีรับไปทําท่ีบาน พ.ศ.2547  เพื่อจะไดทราบความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจางเม่ือเกิดมีปญหาขอโตแยงระหวางชาวประมงกับนายจางหรือเจาของเรือ  

6.  ในเร่ืองของสวัสดิการซ่ึงเกี่ยวของกับเร่ืองของท่ีพัก  อาหารและน้ํา  การรักษาพยาบาล  
มีรายละเอียดดังนี ้

6.1 ท่ีพัก ควรกําหนดใหนายจางจัดใหมีท่ีพักในตําแหนงท่ีปลอดภัยและสะอาด ให 
แกลูกจางในเรือประมงทะเล  ตามตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 126 วาดวยท่ีพัก
ลูกเรือ (ชาวประมง) พ.ศ.2509 

6.2 อาหารและน้ํา ควรกําหนดใหนายจางจัดอาหารและนํ้า ท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ 
และในปริมาณท่ีเพยีงพอใหแกลูกจางในเรือประมงทะเล  ตามตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ 
ฉบับท่ี 68  วาดวยอาหารและการจัดอาหารสําหรับลูกเรือ พ.ศ.2489 

6.3 ในเร่ืองของการรักษาพยาบาล เห็นวานายจางควรท่ีจะจัดใหมีปจจัยการปฐม 
พยาบาลไวประจําเรือ เพื่อใชในการปฐมพยาบาลลูกเรือประมงในเบ้ืองตน ตามตามมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 164 วาดวยการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาล (คนงานเรือเดินทะเล) 
พ.ศ.2530  นอกจากนี้ควรท่ีจะกําหนดใหเรือประมงทะเลท่ีมีขนาดความยาวมากกวา 18 เมตร หรือมี
ขนาด 70 ตันกรอส หรือมากกวาข้ึนไป (เปนขนาดของเรือประมงไทยที่สามารถออกไปทําการประมง
นอกนานน้ําไทยได)จะตองมีลูกเรือประมงอยางนอย 1 คน  ท่ีมีคุณสมบัติในการใหความชวยเหลือ
ทางการแพทยในเบ้ืองตน  

7. ในเร่ืองของความปลอดภัยในการทํางานเห็นวาควรท่ีจะกําหนดใหมีมาตรการเกี่ยวกับ
ความปลอดภยัของการทํางานในเรือประมงทะเลโดยการจัดเคร่ืองปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแก
ลูกเรือ อุปกรณปองกันอันตรายจากเคร่ืองจักร  อุปกรณปองกันอัคคีภยัในเรือประมงทะเล  ตามตาม
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 134 วาดวยการปองกนัอุบัติเหต(ุคนงานเรือเดินทะเล) 
พ.ศ.2513 
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CONVENTION NO.112 MINIMUM AGE (FISHERMEN), 19591 

Convention concerning the Minimum Age for Admission to Employment as Fishermen (Note: Date of coming 
into force: 07:11:1961.)  
Convention:C112  
Place:Geneva  
Session of the Conference:43  
Date of adoption:19:06:1959  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
 Status: Outdated instrument  

 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its Forty-third Session on 3 June 1959, and  
 Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the minimum age
for admission to employment as fishermen, which is included in the fifth item on the agenda of the
session, and  
 Having determined that these proposals shall take the form of an international
Convention, adopts this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-nine 
the following Convention, which may be cited as the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959: 

Article 1 
1. For the purpose of this Convention the term fishing vessel includes all ships and boats, of any 
nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing in
salt waters.  
2. This Convention shall not apply to fishing in ports and harbours or in estuaries of rivers, or to
individuals fishing for sport or recreation.  

Article 2 
1. Children under the age of fifteen years shall not be employed or work on fishing vessels.  
2. Provided that such children may occasionally take part in the activities on board fishing vessels
during school holidays, subject to the conditions that the activities in which they are engaged--  

                                                           

        1 www.ilo.org/ilolex/english/convdsipl.htm [13 กันยายน 2547]  
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(a) are not harmful to their health or normal development;  
(b) are not such as to prejudice their attendance at school; and  
(c) are not intended for commercial profit.  
3. Provided further that national laws or regulations may provide for the issue in respect of children
of not less than fourteen years of age of certificates permitting them to be employed in cases in 
which an educational or other appropriate authority designated by such laws or regulations is
satisfied, after having due regard to the health and physical condition of the child and to the
prospective as well as to the immediate benefit to the child of the employment proposed, that such
employment will be beneficial to the child.  

Article 3 
Young persons under the age of eighteen years shall not be employed or work on coal-burning 
fishing vessels as trimmers or stokers.  

Article 4 
The provisions of Articles 2 and 3 shall not apply to work done by children on school-ships or 
training-ships, provided that such work is approved and supervised by public authority.  

Article 5 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.  

Article 6 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members
have been registered with the Director-General.  
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on 
which its ratification has been registered.  

Article 7 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not
take effect until one year after the date on which it is registered.  
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
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the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and,
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article.  

Article 8 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the
International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations 
communicated to him by the Members of the Organisation.  
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.  

Article 9 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in
accordance with the provisions of the preceding Articles.  

Article 10 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office 
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in
whole or in part.  

Article 11 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention otherwise provides:  
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 7 above, if
and when the new revising Convention shall have come into force;  
b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease
to be open to ratification by the Members.  
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  
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Article 12 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.  
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CONVENTION NO.113 MEDICAL EXAMINATION (FISHERMEN), 19591 
Convention concerning the Medical Examination of Fishermen (Note: Date of coming into force: 07:11:1961.)  
Convention:C113  
Place:Geneva  
Session of the Conference:43  
Date of adoption:19:06:1959  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
Status: Instrument to be revised  

 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour
Office,  
and having met in its Forty-third Session on 3 June 1959, and  
 Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the medical  
examination of fishermen, which is included in the fifth item on the agenda of the session, and  
 Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,
adopts this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-nine the 
following Convention, which may be cited as the Medical Examination (Fishermen)
Convention,1959:  

Article 1 
1. For the purpose of this Convention the term fishing vessel includes all ships and boats, of  
any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing
in salt waters.  
2. The competent authority may, after consultation with the fishing-boat owners' and  
Fishermen's organisations concerned, where such exist, grant exemptions from the application  
of the provisions of this Convention in respect of vessels which do not normally remain at sea for  
periods of more than three days.  
3. This Convention shall not apply to fishing in ports and harbours or in estuaries of rivers, or  
to individuals fishing for sport or recreation.  

Article 2 
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DPU



 131 

No person shall be engaged for employment in any capacity on a fishing vessel unless he  
produces a certificate attesting to his fitness for the work for which he is to be employed at sea  
signed by a medical practitioner who shall be approved by the competent authority.  

Article 3 
1. The competent authority shall, after consultation with the fishing-boat owners' and  
fishermen's organisations concerned, where such exist, prescribe the nature of the medical
examination to be made and the particulars to be included in the medical certificate.  
2. When prescribing the nature of the examination, due regard shall be had to the age of the  
person to be examined and the nature of the duties to be performed.  
3. In particular the medical certificate shall attest that the person is not suffering from any  
disease likely to be aggravated by, or to render him unfit for, service at sea or likely to endanger the 
health of other persons on board.  

Article 4 
1. In the case of young persons of less than twenty-one years of age, the medical certificate  
shall remain in force for a period not exceeding one year from the date on which it was granted.  
2. In the case of persons who have attained the age of twenty-one years, the competent  
authorityshall determine the period for which the medical certificate shall remain in force.  
3. If the period of validity of a certificate expires in the course of a voyage the certificate shall  
continue in force until the end of that voyage.  

Article 5 
Arrangements shall be made to enable a person who, after examination, has been refused a
certificate to apply for a further examination by a medical referee or referees who shall be 
independent of any fishing-boat owner or of any organisation of fishing-boat owners or fishermen.  

Article 6 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the  
International Labour Office for registration.  

Article 7 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour  
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members
have been registered with the Director-General.  
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3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on
which its ratification has been registered.  

Article 8 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered.  
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and,
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.  

Article 9 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the
International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations
communicated to him by the Members of the Organisation.  
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.  

Article 10 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the
United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in
accordance with the provisions of the preceding Articles.  

Article 11 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in
whole or in part.  

Article 12 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, 
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then, unless the new Convention otherwise provides:  
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 8 above, if 
and when the new revising Convention shall have come into force;  
b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease
to be open to ratification by the Members.  
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  

Article 13 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.  
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CONVENTION NO.114 FISHERMEN'S ARTICLES OF AGREEMENT , 19591 
Convention concerning Fishermen's Articles of Agreement (Note: Date of coming into force: 07:11:1961.)  
Convention:C114  
Place:Geneva  
Session of the Conference:43  
Date of adoption:19:06:1959  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
Status: Instrument to be revised  

 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its Forty-third Session on 3 June 1959, and  
 Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to fishermen's articles of
agreement, which is included in the fifth item on the agenda of the session, and  
 Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,  
adopts this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-nine the 
following  Convention, which may be cited as the Fishermen's Articles of Agreement
Convention, 1959:  

Article 1 
1. For the purpose of this Convention, the term fishing vessel includes all registered or documented 
ships and boats of any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged
in maritime fishing in salt waters.  
2. The competent authority may exempt from the application of the provisions of this Convention
fishing vessels of a type and size determined after consultation with the fishing-boat owners' and 
fishermen's organisations concerned, where such exist.  
3. The competent authority may, if satisfied that the matters dealt with in this Convention are
adequately regulated by collective agreements between fishing-boat owners or fishing-boat owners' 
organisations, and fishermen's organisations, exempt from the provisions of the Convention 
concerning individual agreements owners and fishermen covered by such collective agreements.  
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Article 2 
For the purpose of this Convention, the term fisherman includes every person employed or engaged 
in any capacity on board any fishing vessel and entered on the ship's articles. It excludes pilots,
cadets and duly indentured apprentices, naval ratings, and other persons in the permanent service of
a government.  

Article 3 
1. Articles of agreement shall be signed both by the owner of the fishing vessel or his authorised 
representative and by the fisherman. Reasonable facilities to examine the articles of agreement
before they are signed shall be given to the fisherman and, as the case may be, also to his adviser.  
2. The fisherman shall sign the agreement under conditions which shall be prescribed by national
law in order to ensure adequate supervision by the competent public authority.  
3. The foregoing provisions shall be deemed to have been fulfilled if the competent authority
certifies that the provisions of the agreement have been laid before it in writing and have been
confirmed both by the owner of the fishing vessel or his authorised representative and by the
fisherman.  
4. National law shall make adequate provision to ensure that the fisherman has understood the 
agreement.  
5. The agreement shall not contain anything which is contrary to the provisions of national law.  
6. National law shall prescribe such further formalities and safeguards in respect of the completion
of the agreement as may be considered necessary for the protection of the interests of the owner of
the fishing vessel and of the fisherman.  

Article 4 
1. Adequate measures shall be taken in accordance with national law for ensuring that the agreement
shall not contain any stipulation by which the parties purport to contract in advance to depart from
the ordinary rules as to jurisdiction over the agreement.  
2. This Article shall not be interpreted as excluding a reference to arbitration.  

Article 5 
A record of employment shall be maintained for every fisherman by or in a manner prescribed by
the competent authority. At the end of each voyage or venture a record of service in regard to that
voyage or venture shall be available to the fisherman concerned or entered in his service book.  

Article 6 
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1. The agreement may be made either for a definite period or for a voyage or, if permitted by
national law, for an indefinite period.  
2. The agreement shall state clearly the respective rights and obligations of each of the parties.  
3. It shall contain the following particulars, except in so far as the inclusion of one or more of them
is rendered unnecessary by the fact that the matter is regulated in another manner by national laws
or regulations:  
(a) the surname and other names of the fisherman, the date of his birth or his age, and his birthplace; 
(b) the place at which and date on which the agreement was completed;  
(c) the name of the fishing vessel or vessels on board which the fisherman undertakes to serve;  
(d) the voyage or voyages to be undertaken, if this can be determined at the time of making the
agreement;  
(e) the capacity in which the fisherman is to be employed;  
(f) if possible, the place at which and date on which the fisherman is required to report on board for
service;  
(g) the scale of provisions to be supplied to the fisherman, unless some alternative system is
provided for by national law;  
(h) the amount of his wages, or the amount of his share and the method of calculating such share if
he is to be remunerated on a share basis, or the amount of his wage and share and the method of
calculating the latter if he is to be remunerated on a combined basis, and any agreed minimum
wage;  
(i) the termination of the agreement and the conditions thereof, that is to say--  
(i) if the agreement has been made for a definite period, the date fixed for its expiry;  
(ii) if the agreement has been made for a voyage, the port of destination and the time which has to
expire after arrival before the fisherman shall be discharged;  
(iii) if the agreement has been made for an indefinite period, the conditions which shall entitle either
party to rescind it, as well as the required period of notice for rescission: Provided that such period
shall not be less for the owner of the fishing vessel than for the fisherman;  
(j) any other particulars which national law may require.  

Article 7 
If national law provides that a list of crew shall be carried on board the agreement shall either be
recorded in or annexed to the list of crew.  
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Article 8 
In order that the fisherman may satisfy himself as to the nature and extent of his rights and
obligations the competent authority shall lay down the measures to be taken to enable clear
information to be obtained on board as to the conditions of employment.  

Article 9 
An agreement entered into for a voyage, for a definite period, or for an indefinite period, shall be
duly terminated by--  
(a) mutual consent of the parties;  
(b) death of the fisherman;  
(c) loss or total unseaworthiness of the fishing vessel;  
(d) any other cause that may be provided for in national law.  

Article 10 
National law, collective agreements or individual agreements shall determine the circumstances in
which the owner or skipper may immediately discharge a fisherman.  

Article 11 
National law, collective agreements or individual agreements shall also determine the circumstances
in which the fisherman may demand his immediate discharge.  

Article 12 
Except as otherwise provided therein, effect may be given to the provisions of this Convention by 
national law or by collective agreements.  

Article 13 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.  

Article 14 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members
have been registered with the Director-General.  
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on
which its ratification has been registered.  

Article 15 
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1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not
take effect until one year after the date on which it is registered.  
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and,
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.  

Article 16 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 
International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations
communicated to him by the Members of the Organisation.  
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.  

Article 17 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the
United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in
accordance with the provisions of the preceding Articles.  

Article 18 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in
whole or in part.  

Article 19 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part,
then, unless the new Convention otherwise provides:  
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 15 above, if
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and when the new revising Convention shall have come into force;  
b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease
to be open to ratification by the Members.  
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  

Article 20 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.  
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CONVENTION NO.125 FISHERMEN'S COMPETENCY CERTIFICATES, 19661 
Convention concerning Fishermen's Certificates of Competency (Note: Date of coming into force: 15:07:1969.)  
Convention:C125  
Place:Geneva  
Session of the Conference:50  
Date of adoption:21:06:1966  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
Status: Instrument to be revised  
 

 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Fiftieth Session on 1 June 1966, and  
 Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to fishermen's 
certificates of competency, which is included in the sixth item on the agenda of the session, and  
 Noting the provisions of the Officers' Competency Certificates Convention, 1936, which 
provides that no person shall be engaged to perform or shall perform on board any vessel to which it 
applies the duties of master or skipper, navigating officer in charge of a watch, chief engineer, or 
engineer officer in charge of a watch, unless he holds a certificate of competency to perform such 
duties issued or approved by the public authority of the territory where the vessel is registered, and  
 Considering that experience has shown that further international standards specifying 
minimum requirements for certificates of competency for service in fishing vessels are desirable, 
and  
 Having determined that these standards shall take the form of an international Convention, 
adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-six the 
following Convention, which may be cited as the Fishermen's Competency Certificates Convention, 
1966:  

 
PART I. SCOPE AND DEFINITIONS 

                                                           

        1 www.ilo.org/ilolex/english/convdispl.htm [13 กันยายน 2547]  
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Article 1 
For the purposes of this Convention, the term fishing vessel includes all ships and boats, of any 
nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing in 
salt waters and are registered in a territory for which the Convention is in force, with the exception 
of--  
(a) ships and boats of less than 25 gross registered tons;  
(b) ships and boats engaged in whaling or similar pursuits;  
(c) ships and boats engaged in fishing for sport or recreation;  
(d) fishery research and fishery protection vessels.  

Article 2 
The competent authority may, after consultation with the fishing vessel owners' and fishermen's 
organisations where such exist, exempt from this Convention fishing vessels engaged in inshore 
fishing, as defined by national laws and regulations.  

Article 3 
For the purpose of this Convention, the following terms have the meanings hereby assigned to them:  
(a) skipper : any person having command or charge of a fishing vessel;  
(b) mate : any person exercising subordinate command of a fishing vessel, including any person, 
other than a pilot, liable at any time to be in charge of the navigation of such a vessel;  
(c) engineer : any person permanently responsible for the mechanical propulsion of a fishing vessel.  

PART II. CERTIFICATION 
Article 4 

Each Member which ratifies this Convention shall establish standards of qualification for 
certificates of competency entitling a person to perform the duties of skipper, mate or engineer on 
board a fishing vessel.  

Article 5 
1. All fishing vessels to which this Convention applies shall be required to carry a certificated 
skipper.  
2. All fishing vessels over 100 gross registered tons engaged in operations and areas to be defined 
by national laws or regulations shall be required to carry a certificated mate.  
3. All fishing vessels with an engine power above a level to be determined by the competent 
authority, after consultation with the fishing vessel owners' and fishermen's organisations where 
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such exist, shall be required to carry a certificated engineer: Provided that the skipper or mate of a 
fishing vessel may act as engineer in appropriate cases and on condition that he also holds an 
engineer's certificate.  
4. The certificates of skippers, mates or engineers may be full or limited, according to the size, type, 
and nature and area of operations of the fishing vessel, as determined by national laws or 
regulations.  
5. The competent authority may in individual cases permit a fishing vessel to put to sea without the 
full complement of certificated personnel if it is satisfied that no suitable substitutes are available 
and that, having regard to all the circumstances of the case, it is safe to allow the vessel to put to sea.  

Article 6 
1. The minimum age prescribed by national laws or regulations for the issue of a certificate of 
competency shall be not less than--  
(a) 20 years in the case of a skipper;  
(b) 19 years in the case of a mate;  
(c) 20 years in the case of an engineer.  
2. For the purpose of service as a skipper or mate in a fishing vessel engaged in inshore fishing and 
for the purpose of service as an engineer in small fishing vessels with an engine power below a level 
to be determined by the competent authority after consultation with the fishing vessel owners' and 
fishermen's organisations, where such exist, the minimum age may be fixed at 18 years.  

Article 7 
The minimum professional experience prescribed by national laws or regulations for the issue of a 
mate's certificate of competency shall be not less than three years' sea service engaged in deck 
duties.  

Article 8 
1. The minimum professional experience prescribed by national laws or regulations for the issue of 
a skipper's certificate of competency shall be not less than four years' sea service engaged in deck 
duties.  
2. The competent authority may, after consultation with the fishing vessel owners' and fishermen's 
organisations where such exist, require a part of this period to be served as a certificated mate; 
where national laws or regulations provide for the issue of different grades of certificates of 
competency, full and limited, to skippers of fishing vessels, the nature of the qualifying service as a 
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certificated mate or the type of certificate held while performing such qualifying service may vary 
accordingly.  

Article 9 
1. The minimum professional experience prescribed by national laws or regulations for the issue of 
an engineer's certificate of competency shall be not less than three years' sea service in the engine-
room.  
2. In the case of a certificated skipper or mate a shorter qualifying period of sea service may be 
prescribed.  
3. In the case of the small fishing vessels referred to in Article 6, paragraph 2, of this Convention, 
the competent authority may, after consultation with the fishing vessel owners' and fishermen's 
organisations where such exist, prescribe a qualifying period of sea service of 12 months.  
4. Work in an engineering workshop may be regarded as equivalent to sea service for part of the 
qualifying periods provided for in paragraphs 1 to 3 of this Article.  

Article 10 
In respect of persons who have successfully completed an approved training course, the periods of 
sea service required in virtue of Articles 7, 8 and 9 of this Convention may be reduced by the period 
of training, but in no case by more than 12 months.  
 

PART III. EXAMINATIONS 
Article 11 

In the examinations organised and supervised by the competent authority for the purpose of testing 
whether candidates for competency certificates possess the qualifications necessary for performing 
the corresponding duties, the candidates shall be required to show knowledge, appropriate to the 
categories and grades of certificates, of such subjects as--  
(a) in the case of skippers and mates--  
(i) general nautical subjects, including seamanship, shiphandling and safety of life at sea, and a 
proper knowledge of the international Regulations for Preventing Collisions at Sea;  
(ii) practical navigation, including the use of electronic and mechanical aids to navigation;  
(iii) safe working practices, including safety in the handling of fishing gear;  
(b) in the case of engineers--  
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(i) theory, operation, maintenance and repair of steam or internal combustion engines and related 
auxiliary equipment;  
(ii) operation, maintenance and repair of refrigeration systems, pumps, deck winches and other 
mechanical equipment of fishing vessels, including the effects on stability;  
(iii) principles of shipboard electric power installations, and maintenance and repair of the electrical 
machinery and equipment of fishing vessels; and  
(iv) engineering safety precautions and emergency procedures, including the use of life-saving and 
fire-fighting appliances.  

Article 12 
The examinations for certificates of skippers and mates referred to in Article 11, subparagraph (a), 
of this Convention may also cover the following subjects:  
(a) fishing techniques, including where appropriate the operation of electronic fish-finding devices, 
and the operation, maintenance and repair of fishing-gear; and  
(b) stowage, cleaning and processing of fish on board.  

Article 13 
During a period of three years from the date of the coming into force of national laws or regulations 
giving effect to the provisions of this Convention, competency certificates may be issued to persons 
who have not passed an examination referred to in Articles 11 and 12 of this Convention, but who 
have in fact had sufficient practical experience of the duties corresponding to the certificate in 
question and have no record of any serious technical error against them.  

 
PART IV. ENFORCEMENT MEASURES 

Article 14 
1. Each Member shall ensure the enforcement of national laws or regulations giving effect to the 
provisions of this Convention by an efficient system of inspection.  
2. National laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention shall provide for 
the cases in which the authorities of a Member may detain vessels registered in its territory on 
account of a breach of these laws or regulations.  

Article 15 
1. National laws or regulations giving effect to the provisions of this Convention shall prescribe 
penalties or disciplinary measures for cases in which these laws or regulations are not respected.  
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2. In particular, such penalties or disciplinary measures shall be prescribed for cases in which--  
(a) a fishing vessel owner or his agent, or a skipper, has engaged a person not certificated as 
required;  
(b) a person has obtained by fraud or forged documents an engagement to perform duties requiring 
certification without holding the requisite certificate.  
PART V. FINAL PROVISIONS  

Article 16 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.  

Article 17 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director-General.  
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on 
which its ratification has been registered.  

Article 18 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered.  
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article.  

Article 19 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 
International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations 
communicated to him by the Members of the Organisation.  
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2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.  

Article 20 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in 
accordance with the provisions of the preceding Articles.  

Article 21 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office 
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall 
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in 
whole or in part.  

Article 22 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, 
then, unless the new Convention otherwise provides--  
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 18 above, if 
and when the new revising Convention shall have come into force;  
b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease 
to be open to ratification by the Members.  
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those 
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  

Article 23 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 
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CONVENTION NO.126 ACCOMMODATION OF CREWS (FISHERMEN), 19661 

Convention concerning Accommodation on Board Fishing Vessels (Note: Date of coming into force: 06:11:1968.)  
Convention:C126  
Place:Geneva  
Session of the Conference:50  
Date of adoption:21:06:1966  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
Status: Instrument subject to a request for information  

 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Fiftieth Session on 1 June 1966, and  
 Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to accommodation on 
board fishing vessels, which is included in the sixth item on the agenda of the session, and  
 Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, 
adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-six the 
following Convention, which may be cited as the Accommodation of Crews (Fishermen) 
Convention, 1966:  

PART I. GENERAL PROVISIONS 
Article 1 

1. This Convention applies to all sea-going mechanically propelled ships and boats, of any nature 
whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing in salt 
waters and are registered in a territory for which this Convention is in force.  
2. National laws or regulations shall determine when ships and boats are to be regarded as sea-going 
for the purpose of this Convention.  
3. This Convention does not apply to ships and boats of less than 75 tons: Provided that the 
Convention shall be applied to ships and boats of between 25 and 75 tons where the competent 
authority determines, after consultation with the fishing-vessel owners' and fishermen's 
organisations where such exist, that this is reasonable and practicable.  

                                                           

        1 www.ilo.org/ilolex/english/convdispl.thm [13 กันยายน 2547]  
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4. The competent authority may, after consultation with the fishing-vessel owners' and fishermen's 
organisations where such exist, use length instead of tonnage as a parameter for the purposes of this 
Convention, in which event the Convention does not apply to ships and boats of less than 80 feet 
(24.4 metres) in length: Provided that the Convention shall be applied to ships and boats of between 
45 and 80 feet (13.7 and 24.4 metres) in length where the competent authority determines, after 
consultation with the fishing-vessel owners' and fishermen's organisations where such exist, that this 
is reasonable and practicable.  
5. This Convention does not apply to--  
(a) ships and boats normally employed in fishing for sport or recreation;  
(b) ships and boats primarily propelled by sail but having auxiliary engines;  
(c) ships and boats engaged in whaling or similar pursuits;  
(d) fishery research and fishery protection vessels.  
6. The following provisions of this Convention do not apply to vessels which normally remain away 
from their home ports for periods of less than 36 hours and in which the crew does not live 
permanently on board when in port:  
(a) Article 9, paragraph 4;  
(b) Article 10;  
(c) Article 11;  
(d) Article 12;  
(e) Article 13, paragraph 1;  
(f) Article 14;  
(g) Article 16;  
Provided that in such vessels adequate sanitary installations as well as messing and cooking 
facilities and accommodation for resting shall be provided.  
7. The provisions of Part III of this Convention may be varied in the case of any vessel if the 
competent authority is satisfied, after consultation with the fishing-vessel owners' and fishermen's 
organisations where such exist, that the variations to be made provide corresponding advantages as 
a result of which the over-all conditions are no less favourable than those that would result from the 
full application of the provisions of the Convention; particulars of all such variations shall be 
communicated by the Member to the Director-General of the International Labour Office, who shall 
notify the Members of the International Labour Organisation.  
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Article 2 
In this Convention--  
(a) the term fishing vessel or vessel means a ship or boat to which the Convention applies;  
(b) the term tons means gross registered tons;  
(c) the term length means the length measured from the fore part of the stem on the line of the 
forecastle deck to the after side of the head of the sternpost, or to the foreside of the rudderstock 
where no sternpost exists;  
(d) the term officer means a person other than a skipper ranked as an officer by national laws or 
regulations or, in the absence of any relevant laws or regulations, by collective agreement or 
custom;  
(e) the term rating means a member of the crew other than an officer;  
(f) the term crew accommodation includes such sleeping rooms, mess rooms and sanitary 
accommodation as are provided for the use of the crew;  
(g) the term prescribed means prescribed by national laws or regulations, or by the competent 
authority;  
(h) the term approved means approved by the competent authority;  
(i) the term re-registered means re-registered on the occasion of a simultaneous change in the 
territory of registration and in the ownership of the vessel.  

Article 3 
1. Each Member for which this Convention is in force undertakes to maintain in force laws or 
regulations which ensure the application of the provisions of Parts II, III and IV of this Convention.  
2. The laws or regulations shall--  
(a) require the competent authority to bring them to the notice of all persons concerned;  
(b) define the persons responsible for compliance therewith;  
(c) provide for the maintenance of a system of inspection adequate to ensure effective enforcement;  
(d) prescribe adequate penalties for any violation thereof;  
(e) require the competent authority to consult periodically the fishing-vessel owners' and fishermen's 
organisations, where such exist, in regard to the framing of regulations, and to collaborate so far as 
practicable with such parties in the administration thereof.  

PART II. PLANNING AND CONTROL OF CREW ACCOMMODATION 

DPU



 150 

Article 4 
Before the construction of a fishing vessel is begun, and before the crew accommodation of an 
existing vessel is substantially altered or reconstructed, detailed plans of, and information 
concerning, the accommodation shall be submitted to the competent authority for approval.  

Article 5 
1. On every occasion when--  
(a) a fishing vessel is registered or re-registered,  
(b) the crew accommodation of a vessel has been substantially altered or reconstructed, or  
(c) complaint that the crew accommodation is not in compliance with the terms of this Convention 
has been made to the competent authority, in the prescribed manner and in time to prevent any delay 
to the vessel, by a recognised fishermen's organisation representing all or part of the crew or by a 
prescribed number or proportion of the members of the crew of the vessel,  
the competent authority shall inspect the vessel and satisfy itself that the crew accommodation 
complies with the requirements of the laws and regulations.  
2. Periodical inspections may be held at the discretion of the competent authority.  

PART III. CREW ACCOMMODATION REQUIREMENTS 
Article 6 

1. The location, means of access, structure and arrangement of crew accommodation in relation to 
other spaces shall be such as to ensure adequate security, protection against weather and sea and 
insulation from heat or cold, undue noise or effluvia from other spaces.  
2. Emergency escapes shall be provided from all crew accommodation spaces as necessary.  
3. Every effort shall be made to exclude direct openings into sleeping rooms from fish holds and 
fish meal rooms, from spaces for machinery, from galleys, lamp and paint rooms or from engine, 
deck and other bulk store rooms, drying rooms, communal wash places or water closets. That part of 
the bulkhead separating such places from sleeping rooms and external bulkheads shall be efficiently 
constructed of steel or other approved substance and shall be watertight and gastight.  
4. External bulkheads of sleeping rooms and mess rooms shall be adequately insulated. All 
machinery casings and all boundary bulkheads of galleys and other spaces in which heat is produced 
shall be adequately insulated when there is a possibility of resulting heat effects in adjoining 
accommodation or passageways. Care shall also be taken to provide protection from heat effects of 
steam and/or hot-water service pipes.  
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5. Internal bulkheads shall be of approved material which is not likely to harbour vermin.  
6. Sleeping rooms, mess rooms, recreation rooms and passageways in the crew accommodation 
space shall be adequately insulated to prevent condensation or over-heating.  
7. Main steam and exhaust pipes for winches and similar gear shall, whenever technically possible, 
not pass through crew accommodation or through passageways leading to crew accommodation; 
where they do pass through such accommodation or passageways they shall be adequately insulated 
and encased.  
8. Inside panelling or sheeting shall be of material with a surface easily kept clean. Tongued and 
grooved boarding or any other form of construction likely to harbour vermin shall not be used.  
9. The competent authority shall decide to what extent fire prevention or fire retarding measures 
shall be required to be taken in the construction of the accommodation.  
10. The wall surface and deckheads in sleeping rooms and mess rooms shall be easily kept clean 
and, if painted, shall be light in colour; lime wash must not be used.  
11. The wall surfaces shall be renewed or restored as necessary.  
12. The decks in all crew accommodation shall be of approved material and construction and shall 
provide a surface impervious to damp and easily kept clean.  
13. Overhead exposed decks over crew accommodation shall be sheathed with wood or equivalent 
insulation.  
14. Where the floorings are of composition the joinings with sides shall be rounded to avoid 
crevices.  
15. Sufficient drainage shall be provided.  
16. All practicable measures shall be taken to protect crew accommodation against the admission of 
flies and other insects.  

Article 7 
1. Sleeping rooms and mess rooms shall be adequately ventilated.  
2. The system of ventilation shall be controlled so as to maintain the air in a satisfactory condition 
and to ensure a sufficiency of air movement in all conditions of weather and climate.  
3. Vessels regularly engaged on voyages in the tropics and other areas with similar climatic 
conditions shall, as required by such conditions, be equipped both with mechanical means of 
ventilation and with electric fans: Provided that one only of these means need be adopted in spaces 
where this ensures satisfactory ventilation.  
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4. Vessels engaged elsewhere shall be equipped either with mechanical means of ventilation or with 
electric fans. The competent authority may exempt vessels normally employed in the cold waters of 
the northern or southern hemispheres from this requirement.  
5. Power for the operation of the aids to ventilation required by paragraphs 3 and 4 of this Article 
shall, when practicable, be available at all times when the crew is living or working on board and 
conditions so require.  

Article 8 
1. An adequate system of heating the crew accommodation shall be provided as required by climatic 
conditions.  
2. The heating system shall, when practicable, be in operation at all times when the crew is living or 
working on board and conditions so require.  
3. Heating by means of open fires shall be prohibited.  
4. The heating system shall be capable of maintaining the temperature in crew accommodation at a 
satisfactory level under normal conditions of weather and climate likely to be met with on service; 
the competent authority shall prescribe the standard to be provided.  
5. Radiators and other heating apparatus shall be so placed and, where necessary, shielded and fitted 
with safety devices as to avoid risk of fire or danger or discomfort to the occupants.  

Article 9 
1. All crew spaces shall be adequately lighted. The minimum standard for natural lighting in living 
rooms shall be such as to permit a person with normal vision to read on a clear day an ordinary 
newspaper in any part of the space available for free movement. When it is not possible to provide 
adequate natural lighting, artificial lighting of the above minimum standard shall be provided.  
2. In all vessels electric lights shall, as far as practicable, be provided in the crew accommodation. If 
there are not two independent sources of electricity for lighting, additional lighting shall be provided 
by properly constructed lamps or lighting apparatus for emergency use.  
3. Artificial lighting shall be so disposed as to give maximum benefit to the occupants of the room.  
4. Adequate reading light shall be provided for every berth in addition to the normal lighting of the 
cabin.  
5. A permanent blue light shall, in addition, be provided in the sleeping room during the night.  
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Article 10 
1. Sleeping rooms shall be situated amidships or aft; the competent authority may, in particular 
cases, if the size, type or intended service of the vessel renders any other location unreasonable or 
impracticable, permit the location of sleeping rooms in the fore part of the vessel, but in no case 
forward of the collision bulkhead.  
2. The floor area per person of sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, 
shall not be less than--  
(a) in vessels of 25 tons but below 50 tons  
5.4 sq.ft. (0.5 sq.m.)  
(b) in vessels of 50 tons but below 100 tons  
8.1 sq.ft. (0.75 sq.m.)  
(c) in vessels of 100 tons but below 250 tons  
9.7 sq.ft. (0.9 sq.m.)  
(d) in vessels of 250 tons or over  
10.8 sq.ft. (1.0 sq.m.)  
3. Where the competent authority decides, as provided for in Article 1, paragraph 4, of this 
Convention, that length shall be the parameter for this Convention, the floor area per person of 
sleeping rooms, excluding space occupied by berths and lockers, shall not be less than--  
(a) in vessels of 45 feet (13.7 m.) but below 65 feet (19.8 m.) in length  
5.4 sq.ft. (0.5 sq.m.)  
(b) in vessels of 65 feet (19.8 m.) but below 88 feet (26.8 m.) in length  
8.1 sq.ft. (0.75 sq.m.)  
(c) in vessels of 88 feet (26.8 m.) but below 115 feet (35.1 m.) in length  
9.7 sq.ft. (0.9 sq.m.)  
(d) in vessels of 115 feet (35.1 m.) in length or over  
10.8 sq.ft. (1.0 sq.m. )  
4. The clear head room in the crew sleeping room shall, wherever possible, be not less than 6 feet 3 
inches (1.90 metres).  
5. There shall be a sufficient number of sleeping rooms to provide a separate room or rooms for 
each department: Provided that the competent authority may relax this requirement in the case of 
small vessels.  
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6. The number of persons allowed to occupy sleeping rooms shall not exceed the following maxima:  
(a) officers: one person per room wherever possible, and in no case more than two;  
(b) ratings: two or three persons per room wherever possible, and in no case more than the 
following:  
(i) in vessels of 250 tons and over, four persons;  
(ii) in vessels under 250 tons, six persons.  
7. Where the competent authority decides, as provided for in Article 1, paragraph 4, of this 
Convention, that length shall be the parameter for this Convention, the number of ratings allowed to 
occupy sleeping rooms shall in no case be more than the following:  
(a) in vessels of 115 feet (35.1 m.) in length and over, four persons;  
(b) in vessels under 115 feet (35.1 m.) in length, six persons.  
8. The competent authority may permit exceptions to the requirements of paragraphs 6 and 7 of this 
Article in particular cases if the size, type or intended service of the vessel make these requirements 
unreasonable or impracticable.  
9. The maximum number of persons to be accommodated in any sleeping room shall be legibly and 
indelibly marked in some place in the room where it can conveniently be seen.  
10. Members of the crew shall be provided with individual berths.  
11. Berths shall not be placed side by side in such a way that access to one berth can be obtained 
only over another.  
12. Berths shall not be arranged in tiers of more than two; in the case of berths placed along the 
vessel's side, there shall be only a single tier where a sidelight is situated above a berth.  
13. The lower berth in a double tier shall not be less than 12 inches (0.30 metre) above the floor; the 
upper berth shall be placed approximately midway between the bottom of the lower berth and the 
lower side of the deckhead beams.  
14. The minimum inside dimensions of a berth shall wherever practicable be 6 feet 3 inches by 2 
feet 3 inches (1.90 metres by 0.68 metre).  
15. The framework and the lee-board, if any, of a berth shall be of approved material, hard, smooth 
and not likely to corrode or to harbour vermin.  
16. If tubular frames are used for the construction of berths, they shall be completely sealed and 
without perforations which would give access to vermin.  
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17. Each berth shall be fitted with a spring mattress of approved material or with a spring bottom 
and a mattress of approved material. Stuffing of straw or other material likely to harbour vermin 
shall not be used.  
18. When one berth is placed over another a dust-proof bottom of wood, canvas or other suitable 
material shall be fitted beneath the upper berth.  
19. Sleeping rooms shall be so planned and equipped as to ensure reasonable comfort for the 
occupants and to facilitate tidiness.  
20. The furniture shall include a clothes locker for each occupant, fitted with a hasp for a padlock 
and a rod for holding clothes on hangers. The competent authority shall ensure that the locker is as 
commodious as practicable.  
21. Each sleeping room shall be provided with a table or desk, which may be of the fixed, dropleaf 
or slide-out type, and with comfortable seating accommodation as necessary.  
22. The furniture shall be of smooth, hard material not liable to warp or corrode, or to harbour 
vermin.  
23. The furniture shall include a drawer or equivalent space for each occupant which shall, wherever 
practicable, be not less than 2 cubic feet (0.056 cubic metre).  
24. Sleeping rooms shall be fitted with curtains for the sidelights.  
25. Sleeping rooms shall be fitted with a mirror, small cabinets for toilet requisites, a book rack and 
a sufficient number of coat hooks.  
26. As far as practicable, berthing of crew members shall be so arranged that watches are separated 
and that no day-men share a room with watchkeepers.  

Article 11 
1. Mess room accommodation separate from sleeping quarters shall be provided in all vessels 
carrying a crew of more than ten persons. Wherever possible it shall be provided also in vessels 
carrying a smaller crew; if, however, this is impracticable, the mess room may be combined with the 
sleeping accommodation.  
2. In vessels engaged in fishing on the high seas and carrying a crew of more than 20, separate mess 
room accommodation may be provided for the skipper and officers.  
3. The dimensions and equipment of each mess room shall be sufficient for the number of persons 
likely to use it at any one time.  
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4. Mess rooms shall be equipped with tables and approved seats sufficient for the number of persons 
likely to use them at any one time.  
5. Mess rooms shall be as close as practicable to the galley.  
6. Where pantries are not accessible to mess rooms, adequate lockers for mess utensils and proper 
facilities for washing them shall be provided.  
7. The tops of tables and seats shall be of damp-resisting material without cracks and easily kept 
clean.  
8. Wherever practicable mess rooms shall be planned, furnished and equipped to give recreational 
facilities.  

Article 12 
1. Sufficient sanitary accommodation, including washbasins and tub and/or shower baths, shall be 
provided in all vessels.  
2. Sanitary facilities for all members of the crew who do not occupy rooms to which private 
facilities are attached shall, wherever practicable, be provided for each department of the crew on 
the following scale:  
(a) one tub and/or shower bath for every eight persons or less;  
(b) one water closet for every eight persons or less;  
(c) one wash basin for every six persons or less;  
Provided that when the number of persons in a department exceeds an even multiple of the specified 
number by less than one-half of the specified number, this surplus may be ignored for the purpose 
of this paragraph.  
3. Cold fresh water and hot fresh water or means of heating water shall be available in all communal 
wash places. The competent authority, in consultation with the fishing-vessel owners' and 
fishermen's organisations where such exist, may fix the minimum amount of fresh water which shall 
be supplied per man per day.  
4. Wash basins and tub baths shall be of adequate size and constructed of approved material with a 
smooth surface not liable to crack, flake or corrode.  
5. All water closets shall have ventilation to the open air, independently of any other part of the 
accommodation.  
6. The sanitary equipment to be placed in water closets shall be of an approved pattern and provided 
with an ample flush of water, available at all times and independently controllable.  
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7. Soil pipes and waste pipes shall be of adequate dimensions and shall be so constructed as to 
minimise the risk of obstruction and to facilitate cleaning. They shall not pass through fresh water or 
drinking water tanks; neither shall they, if practicable, pass overhead in mess rooms or sleeping 
accommodation.  
8. Sanitary accommodation intended for the use of more than one person shall comply with the 
following requirements:  
(a) floors shall be of approved durable material, easily cleaned and impervious to damp, and shall be 
properly drained;  
(b) bulkheads shall be of steel or other approved material and shall be watertight up to at least 9 
inches (0.23 metre) above the level of the deck;  
(c) the accommodation shall be sufficiently lighted, heated and ventilated;  
(d) water closets shall be situated convenient to, but separate from, sleeping rooms and washrooms, 
without direct access from the sleeping rooms or from a passage between sleeping rooms and water 
closets to which there is no other access: Provided that this requirement shall not apply where a 
water closet is located between two sleeping rooms having a total of not more than four persons;  
(e) where there is more than one water closet in a compartment, they shall be sufficiently screened 
to ensure privacy.  
9. Facilities for washing and drying clothes shall be provided on a scale appropriate to the size of 
the crew and the normal duration of the voyage.  
10. The facilities for washing clothes shall include suitable sinks equipped with drainage which may 
be installed in washrooms if separate laundry accommodation is not reasonably practicable. The 
sinks shall be provided with an adequate supply of cold fresh water and hot fresh water or means of 
heating water.  
11. The facilities for drying clothes shall be provided in a compartment separate from sleeping 
rooms, mess rooms and water closets, adequately ventilated and heated and equipped with lines or 
other fittings for hanging clothes.  

Article 13 
1. Wherever possible, an isolated cabin shall be provided for a member of the crew who suffers 
from illness or injury. On vessels of 500 tons or over there shall be a sick bay. Where the competent 
authority decides, as provided for in Article 1, paragraph 4, of this Convention, that length shall be 
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the parameter for this Convention, there shall be a sick bay on vessels of 150 ft (45.7 metres) in 
length or over.  
2. An approved medicine chest with readily understandable instructions shall be carried in every 
vessel which does not carry a doctor. In this connection the competent authority shall give 
consideration to the Ships' Medicine Chests Recommendation, 1958, and the Medical Advice at Sea 
Recommendation, 1958.  

Article 14 
Sufficient and adequately ventilated accommodation for the hanging of oilskins shall be provided 
outside but convenient to the sleeping rooms.  

Article 15 
Crew accommodation shall be maintained in a clean and decently habitable condition and shall be 
kept free of goods and stores which are not the personal property of the occupants.  

Article 16 
1. Satisfactory cooking equipment shall be provided on board and shall, wherever practicable, be 
fitted in a separate galley.  
2. The galley shall be of adequate dimensions for the purpose and shall be well lighted and 
ventilated.  
3. The galley shall be equipped with cooking utensils, the necessary number of cupboards and 
shelves, and sinks and dish racks of rust-proof material and with satisfactory drainage. Drinking 
water shall be supplied to the galley by means of pipes; where it is supplied under pressure, the 
system shall contain protection against backflow. Where hot water is not supplied to the galley, an 
apparatus for heating water shall be provided.  
4. The galley shall be provided with suitable facilities for the preparation of hot drinks for the crew 
at all times.  
5. A provision storeroom of adequate capacity shall be provided which can be kept dry, cool and 
well ventilated in order to avoid deterioration of the stores. Where necessary, refrigerators or other 
low-temperature storage space shall be provided.  
6. Where butane or propane gas is used for cooking purposes in the galley the gas containers shall 
be kept on the open deck.  

PART IV. APPLICATION TO EXISTING SHIPS 
Article 17 
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1. Subject to the provisions of paragraph 2, 3 and 4 of this Article, this Convention applies to 
vessels the keels of which are laid down subsequent to the coming into force of the Convention for 
the territory of registration.  
2. In the case of a vessel which is fully complete on the date of the coming into force of this 
Convention for the territory of registration and which is below the standard set by Part III of this 
Convention, the competent authority may, after consultation with the fishing-vessel owners' and 
fishermen's organisations where such exist, require such alterations for the purpose of bringing the 
vessel into conformity with the requirements of the Convention as it deems possible having regard 
to the practical problems involved, to be made when--  
(a) the vessel is re-registered;  
(b) substantial structural alterations or major repairs are made to the vessel as a result of long-range 
plans and not as a result of an accident or an emergency.  
3. In the case of a vessel in the process of building and/or reconversion on the date of the coming 
into force of this Convention for the territory of registration, the competent authority may, after 
consultation with the fishing-vessel owners' and fishermen's organisations where such exist, require 
such alterations for the purpose of bringing the vessel into conformity with the requirements of the 
Convention as it deems possible having regard to the practical problems involved; such alterations 
shall constitute final compliance with the terms of this Convention, unless and until the vessel be re-
registered.  
4. In the case of a vessel, other than such a vessel as is referred to in paragraphs 2 and 3 of this 
Article or a vessel to which the provisions of this Convention were applicable while she was under 
construction, being re-registered in a territory after the date of the coming into force of this 
Convention for that territory, the competent authority may, after consultation with the fishing-vessel 
owners' and fishermen's organisations where such exist, require such alterations for the purpose of 
bringing the vessel into conformity with the requirements of the Convention as it deems possible 
having regard to the practical problems involved; such alterations shall constitute final compliance 
with the terms of this Convention, unless and until the vessel is again re-registered.  

PART V. FINAL PROVISIONS 
Article 18 
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Nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between fishing vessel 
owners and fishermen which ensures more favourable conditions than those provided than those 
provided for by this Convention.  

Article 19 
The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration.  

Article 20 
1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.  
2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director-General.  
3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on 
which its ratification has been registered.  
 

Article 21 
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years 
from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the 
Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not 
take effect until one year after the date on which it is registered.  
2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following 
the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, 
thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article.  

Article 22 
1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the 
International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations 
communicated to him by the Members of the Organisation.  
2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the 
Organisation to the date upon which the Convention will come into force.  
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Article 23 
The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-
General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the 
United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in 
accordance with the provisions of the preceding Articles.  

Article 24 
At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office 
shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall 
examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in 
whole or in part.  

Article 25 
1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, 
then, unless the new Convention otherwise provides:  
a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the 
immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 21 above, if 
and when the new revising Convention shall have come into force;  
b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease 
to be open to ratification by the Members.  
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those 
Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  

Article 26 
The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 
 

DPU



 162 

RECOMMENDATION NO.7 HOURS OF WORK (FISHING), 19201 
Recommendation concerning the Limitation of Hours of Work in the Fishing Industry  
Recommendation:R007  
Place:Genoa  
Session of the Conference:2  
Date of adoption=30:06:1919  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
 Status: Other instrument  
 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Genoa by the Governing Body of the International Labour Office 
on the 15 June 1920, and  
 Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the application to 
seamen of the Convention drafted at Washington, last November, limiting the hours of work in all 
industrial undertakings, including transport by sea and, under conditions to be determined, transport 
by inland waterways, to eight hours in the day and forty-eight in the week; consequential effects as 
regards manning and the regulations relating to accommodation and health on board ship, which is 
the first item in the agenda for the Genoa meeting of the Conference, and  
 Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,  
adopts the following Recommendation, which may be cited as the Hours of Work (Fishing) 
Recommendation, 1920, to be submitted to the Members of the International Labour Organisation 
for consideration with a view to effect being given to it by national legislation or otherwise, in 
accordance with the provisions of the  Constitution of the International Labour Organisation:  
 In view of the declaration in the Constitution of the International Labour Organisation that 
all industrial communities should endeavour to adopt, so far as their special circumstances will 
permit, an eight hours' day or a forty-eight hours' week as the standard to be aimed at where it has 
not already been attained, the International Labour Conference recommends that each Member of 
the International Labour Organisation enact legislation limiting in this direction the hours of work of 
all workers employed in the fishing industry, with such special provisions as may be necessary to 

                                                           

        1 www.ilo.org/ilolex/english/recdisp2.htm [13 กันยายน 2547] 
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meet the conditions peculiar to the fishing industry in each country; and that in framing such 
legislation each Government consult with the organisations of employers and the organisations of 
workers concerned. 
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RECOMMENDATION NO.126 VOCATIONAL TRAINING (FISHERMEN), 19661 
Recommendation concerning the Vocational Training of Fishermen  
Recommendation:R126  
Place:Geneva  
Session of the Conference:50  
Date of adoption=21:06:1966  
Subject classification: Fishermen  
Subject: Fishermen  
Status: Instrument to be revised  

 The General Conference of the International Labour Organisation,  
 Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour 
Office, and having met in its Fiftieth Session on 1 June 1966, and  
 Noting the terms of the Vocational Training Recommendation, 1962, and  
 Considering that, in application of that instrument, the vocational training of fishermen 
should be of a standard equivalent to that provided for other trades, occupations and industries, and  
 Considering further that the basic objectives of the vocational training of fishermen should 
be--  
to improve the efficiency of the fishing industry and to secure general recognition of the economic 
and social significance of fishing to the national economy; to encourage the entry into the fishing 
industry of a sufficient number of suitable persons; to provide training and retraining facilities 
commensurate with the current and projected manpower needs of the fishing industry for all the 
various fishing occupations; to assist the entry into employment of all trainees after completion of 
their courses; to assist trainees in reaching their highest productive and earning capacity; and to 
improve the standards of safety on board fishing vessels,  
Having decided upon the adoption of certain proposals regarding the vocational training of 
fishermen, which is included in the sixth item on the agenda of the session, and  
 Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation,  
adopts this twenty-first day of June of the year one thousand nine hundred sixty-six, the following 
 Recommendation, which may be cited as the Vocational Training (Fishermen) 
Recommendation, 1966:  

                                                           

        1 www.ilo.org/ilolex/english/recdisp2.htm [13 กันยายน 2547] 

DPU



 165 

I. Scope and Definitions 
1.  
(1) For the purposes of this Recommendation, the term fishing vessel includes all ships and boats, of 
any nature whatsoever, whether publicly or privately owned, which are engaged in maritime fishing 
in salt waters, with the exception of ships and boats engaged in whaling or similar pursuits and 
fishery research and fishery protection vessels.  
(2) This Recommendation applies to all training for work on board fishing vessels.  
(3) This Recommendation does not apply to persons fishing for sport or recreation.  
2. For the purpose of this Recommendation, the following terms have the meanings hereby assigned 
to them:  
(a) skipper :, any person having command or charge of a fishing vessel;  
(b) mate :, any person exercising subordinate command of a fishing vessel, including any person, 
other than a pilot, liable at any time to be in charge of the navigation of such a vessel;  
(c) engineer :, any person permanently responsible for the mechanical propulsion of a fishing 
vessel, as well as any other person liable at any time to operate and maintain the engines and 
mechanical equipment of such a vessel; (d) skilled fisherman :, any experienced member of the deck 
crew working on board a fishing vessel, participating in the operation of the vessel, preparing gear 
for fishing, catching, loading catch and processing it, and maintaining and repairing nets or other 
fishing equipment.  

II. National Planning and Administration 
Planning and Co-ordination 

3. In planning a national education and training policy, the competent authorities in the countries 
possessing or intending to develop a fishing industry should ensure that adequate provision is made 
in the general network of training facilities for the training of fishermen.  
4. Where national circumstances do not permit the development of facilities for the training of 
fishermen at all levels of skill required, collaboration with other countries, as well as with 
international organisations, in the development of common fishery training schemes for such skills 
and occupations as cannot be covered by national programmes should be considered.  
5.  
(1) The activities of all public and private institutions in each country engaged in the training of 
fishermen should be co-ordinated and developed on the basis of a national programme.  
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(2) Such a programme should be drawn up by the competent authorities in co-operation with fishing 
vessel owners' and fishermen's organisations, with educational and fishery research institutions, and 
with other bodies or individuals having an intimate knowledge of the vocational training of 
fishermen. In developing countries in which specialised fishery research or development institutes 
are established in co-operation with other countries or international organisations, such institutes 
should play a leading part in the establishment of the national programme.  
(3) To facilitate the planning, development, co-ordination and administration of fishermen's training 
schemes, joint advisory policy and administrative bodies should whenever possible be set up at the 
national level and, where appropriate, also at the regional and local levels.  
6. The competent authorities should ensure that the various agencies and institutions responsible for 
the dissemination of information on training and employment opportunities, such as primary and 
secondary schools, vocational guidance and employment counselling services, public employment 
services, vocational and technical training institutions and fishing vessel owners' and fishermen's 
organisations, are supplied with complete information on public and private training schemes for 
fishermen and on conditions of entry into fishing.  
7. The competent authorities should ensure that fishermen's vocational training schemes are fully 
co-ordinated with any other programmes and activities, public or private, related to the fishing 
industry. In particular, they should make certain that--  
(a) fishery research institutions make information on their latest discoveries of practical interest to 
fishing readily available to training centres and other interested bodies, and through these to 
working fishermen; where possible, the research institutions should contribute to the advanced 
training of fishermen, and fishermen's training centres should, as appropriate, assist these 
institutions in their work;  
(b) measures are taken, through the provision of general education prior to or simultaneously with 
vocational training, to advance the general level of education in fishing communities, to promote 
greater satisfaction among fishermen and to facilitate the assimilation of technical and vocational 
training;  
(c) arrangements are made, with the co-operation of fishing vessel owners' and fishermen's 
organisations, in order that, other things being equal, preference may be given in employment 
placement to persons who have completed a public or private training course;  
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(d) arrangements are made, with the co-operation of fishing vessel owners' and fishermen's 
organisations, particularly in developing countries, for trainees completing public and private 
courses either to enter employment on fishing vessels or, alternatively, to acquire and operate 
suitably equipped fishing vessels, either individually, or by forming co-operatives for the joint 
purchase and use of fishing boats, or by any other appropriate means;  
(e) the number of trained fishermen corresponds to the number of boats and the equipment available 
or planned to be available in the country.  

Financing 
8.  
(1) Fishermen's training schemes should be systematically organised; financing should be on a 
regular and adequate basis and should have regard to the present and planned requirements and 
development of the fishing industry.  
(2) Where required, the government should make financial contributions to training schemes carried 
on by local government or private bodies. These contributions may take the form of general 
subsidies, grants of land and buildings or of demonstration material such as boats, engines, 
navigational equipment and fishing gear, provision of instructors free of charge, or payment of fees 
for trainees.  
(3) Training in publicly operated training centres for fishermen should be given without charge to 
the trainee. In addition, the training of adults and young persons in need should be facilitated by 
financial and economic assistance of the kind envisaged in Paragraph 7, subparagraphs (3) and (5), 
of the Vocational Training Recommendation, 1962.  
 
 

Training Standards 
9.  
(1) The competent authorities, in co-operation with the joint bodies mentioned in Paragraph 5, 
subparagraph (3), of this Recommendation, should define and establish general standards for 
fishermen's training applicable throughout the territory of the country. These standards should be in 
conformity with the national requirements for obtaining the various fishermen's certificates of 
competency and should lay down--  
(a) the minimum age of entry into fishermen's training schemes;  
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(b) the nature of medical examinations, including chest X-rays and hearing and sight tests, required 
for persons entering training schemes; the examinations, particularly the hearing and sight tests, 
may differ for persons entering deck and persons entering engine courses;  
(c) the level of general education which is required for admission to fishermen's training schemes;  
(d) the fishing, navigation and seamanship, safety, engineering, catering and other subject-matter 
which should be included in the training curricula;  
(e) the amount of practical training, including time spent in engineering shops and at sea, which 
trainees should undergo;  
(f) the duration of the training courses for the various fishing occupations and the different levels of 
competency;  
(g) the nature of any examinations following the completion of the training courses; and  
(h) the experience and qualifications of the teaching staff of training institutions.  
(2) Where it is not possible to lay down standards applicable throughout the country, recommended 
standards should be drawn up by the competent authorities, in co-operation with the joint bodies 
mentioned in Paragraph 5, subparagraph (3), of this Recommendation, to serve as a guide to the 
setting of standards which are as uniform as possible throughout the country.  

III. Training Programmes 
10. The curricula of the various training programmes for fishermen should be based on a systematic 
analysis of the work required in fishing and should be established in co-operation with the joint 
bodies mentioned in Paragraph 5, subparagraph (3), of this Recommendation. They should be 
periodically reviewed and kept up to date with technical developments and should, as appropriate 
for the functions to be exercised, include training in--  
(a) fishing techniques, including where appropriate the operation and care of electronic fish-finding 
devices, and operation, maintenance and repair of fishing gear;  
(b) navigation, seamanship and ship handling appropriate to the sea area and to the type of fishing 
for which the course is designed, including a proper knowledge of the international Regulations for 
Preventing Collisions at Sea;  
(c) stowage, cleaning and processing of fish on board;  
(d) vessel maintenance and other related matters;  
(e) operation, maintenance and repair of steam or internal combustion (gasoline or diesel) engines or 
other equipment which the trainee may be called upon to use;  
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(f) operation and care of radio and radar installations which the trainee may be called upon to use;  
(g) safety at sea and safety in handling fishing gear, including such matters as stability, effects of 
icing, fire fighting, water-tight integrity, personal safety, gear and machinery safeguards, rigging 
safety measures, engine-room safety, lifeboat handling, use of inflatable life rafts, first aid and 
medical care and other related matters;  
(h) theoretical subjects relevant to fishing, including marine biology and oceanography, which will 
enable trainees to gain a broad foundation for further instruction and training leading to promotion 
or to transfer to another fishing occupation or another type of fishing;  
(i) general education subjects, although this may be provided for to a more limited extent in short 
courses;  
(j) operation, maintenance and repair of refrigeration systems, fire-fighting equipment, deck and 
trawling winches and other mechanical equipment of fishing vessels;  
(k) principles of shipboard electrical power installations, and maintenance and repair of the 
electrical machinery and equipment of fishing vessels;  
(l) health and physical education, especially swimming, where training facilities permit;  
(m) specialised courses in deck, engine and other subjects after an introductory period of general 
fishing instruction.  
11.  
(1) National standards should, where practicable and appropriate, be established for certificates of 
competency or diplomas qualifying a person to act as skipper (various grades); mate (various 
grades); engineer (various grades); fishery technician (various grades); boatswain; skilled fisherman 
(various grades); cook; or other deck or engine-room personnel.  
(2) Training programmes should be chiefly designed to prepare trainees for certification and should 
be directly related to national certification standards; they should take account of the minimum ages 
and minimum professional experience laid down by the competent authorities in respect of the 
various grades of certificates of competency.  
(3) Where national certification examinations do not exist or do not exist for the particular duty in 
question, training courses should nevertheless prepare trainees for particular duties such as those 
listed above. All trainees successfully completing such training courses should receive a diploma 
concerning the course followed.  
12.  
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(1) Programmes should be available to train fishermen to perform duties as skippers and engineers 
of all types of vessels in use in the fishing fleet of the country concerned, including larger distant-
water vessels.  
(2) Where appropriate to the vessels in use, college-level fishing and navigation courses should be 
established which are of the same level as merchant navy officers' training programmes but which 
provide training in subject-matters appropriate to fishing.  
13. The duration of the various training programmes should be sufficient to enable trainees to 
assimilate the instruction given, and should be determined with reference to such matters as--  
(a) the level of training required for the occupation for which the course is designed;  
(b) the general educational level and age required of trainees entering the course;  
(c) the trainees' previous practical experience; and  
(d) the urgency of turning out trained fishermen in the country, subject to the maintenance of 
adequate standards of training.  
14.  
(1) The teaching staff should consist of persons possessing a broad general education, a theoretical 
technical education and satisfactory relevant practical fishing experience.  
(2) Where it is not possible to recruit a teaching staff with these qualifications, persons with 
practical experience in fishing and holding appropriate certificates of competency should be 
employed.  
(3) Where it is not possible to recruit a full-time teaching staff with practical fishing experience, 
persons with satisfactory relevant practical fishing experience should be employed on a part-time 
basis.  
(4) All teaching staff should have an aptitude for teaching and should be given appropriate teacher 
training by the competent educational authorities.  
Pre-Vocational Training  
15. In fishing communities, measures consistent with the Minimum Age (Fishermen) Convention, 
1959, should be taken to provide pre-vocational training to schoolchildren, including training in 
elementary practical seamanship, basic commercial fishing techniques and navigational principles, 
in so far as this is appropriate to the general conditions in the particular country.  
Short Courses for Working Fishermen  
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16. Training courses should be available for working fishermen to enable them to increase their 
technical skills and knowledge, to keep abreast of improved fishing and navigation techniques, and 
to qualify for promotion.  
17.  
(1) Training courses for working fishermen should be specifically designed for the purpose of--  
(a) complementing the basic long-term courses by providing advanced specialised training for 
promotion;  
(b) providing training in fishing techniques new to the area; in operating, maintaining and repairing 
new types of engines or gear; and in making gear where appropriate;  
(c) providing all levels of training for fishermen who were unable to participate in a basic long-term 
training course;  
(d) providing accelerated training in developing countries.  
(2) The courses should be of short duration and should be considered to be complementary to and 
not substitutes for basic long-term training programmes.  
18. The courses, which may take the form of mobile courses bringing instructors and demonstration 
equipment to fishing centres, should in particular consist of programmes involving--  
(a) evening courses;  
(b) seasonal courses offered during stormy months or slack fishing periods; or  
(c) daytime courses for which fishermen temporarily leave their work for short periods.  
19.  
(1) All appropriate measures should be taken to enable working fishermen to attend short courses 
ashore.  
(2) Working fishermen should receive adequate financial compensation for the periods in which 
they attend short training courses.  
20. Where long-term courses and short courses for working fishermen do not meet training needs, 
particularly in isolated areas, these courses may be supplemented by--  
(a) special radio and television courses and programmes providing fishing information;  
(b) correspondence courses specially adapted to the needs of working fishermen and arranged for 
use by study groups with occasional lectures or attendance at training schools;  
(c) periodic visits of research workers and extension officers to fishing communities.  
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IV. Methods of Training 
21. The training methods adopted by fishermen's training schemes should be the most effective 
possible, having regard to the nature of the courses, the trainees' experience, general education and 
age, and the demonstration equipment and financial support available.  
22. Practical training, in which the students themselves participate, should be an important part of 
all fishermen's training programmes.  
23.  
(1) Fishing training vessels should be used by all training institutions with programmes for persons 
entering fishing to provide instruction in fishing techniques, navigation and seamanship, engine 
operation and other matters. These vessels should conduct actual fishing operations.  
(2) Training vessels should, whenever possible, be attached to technical schools providing advanced 
training.  
24.  
(1) Demonstration equipment such as engines, gear, fishing-boat models, workshop equipment and 
navigational aids should be used in training programmes.  
(2) Such equipment should be prepared in collaboration with fishery research institutions and should 
include, whenever possible, the latest gear and navigational aids.  
(3) Such equipment should be selected with reference to the gear, boats and engines which the 
trainees may be called upon to use.  
(4) Films and other audio-visual aids, although they may be useful in some cases, should not be a 
substitute for demonstration equipment in the use of which trainees themselves take an active part.  
(5) Visits should be organised for trainees to fishing vessels equipped with modern or special 
installations, to fishery research institutions, or to fishing centres away from the area in which the 
school is located.  
25. Practical training may also be provided by periods of fishing at sea on board commercial fishing 
vessels.  
26. Theoretical training, including general education, given as part of a training course should be 
directly related to the knowledge and skills required by fishermen and should, wherever possible, be 
integrated with the practical training offered.  

V. International Co-operation 
27.  
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(1) Countries should co-operate in promoting fishermen's vocational training, particularly in 
developing countries.  
(2) This co-operation, as appropriate, may include such matters as--  
(a) with the help of international organisations or other countries, obtaining and training teaching 
staff to establish and improve fishermen's training facilities;  
(b) establishing joint training facilities or joint fishery research institutions with other countries;  
(c) making training facilities available to selected trainees or instructor trainees from other 
countries, and sending trainees or instructor trainees to training facilities in other countries;  
(d) arranging international exchanges of personnel and international seminars and working parties;  
(e) providing instructors for fishermen's training schools in other countries. 
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ประวัติผูเขยีน 
 

นายธีรวัฒน  ไมสุวรรณกุล  เกิดเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2516  ท่ีกรุงเทพมหานคร  สําเร็จ
การศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑติ (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
เม่ือปการศึกษา 2537  ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เม่ือปการศึกษา 2540  
สอบไดความรูช้ันเนติบัณฑิต  จากสํานักศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา  สมัยท่ี 56 ปการศึกษา 
2547 
 ประวัติการทํางาน  ตั้งแต พฤศจิกายน 2537 ถึง กรกฎาคม 2538 ทํางานท่ีบริษัท
หลักทรัพย เจ.เอฟ.ธนาคม จํากัด   ตําแหนงเจาหนาท่ีแผนกชําระราคา   ตอมา มีนาคม 2539 ถึง 
พฤศจิกายน 2541 ทํางานท่ีบริษัทท่ีปรึกษากฎหมายแชนดเลอรและทองเอก จํากัด ตําแหนงเจาหนาท่ี
กฎหมาย  ตอมา พฤศจิกายน 2542  ถึง มิถุนายน 2544 ทํางานท่ีบริษัท เอ็มไทย อินเตอรเนช่ันแนล 
ลอว จํากดั ตําแหนง ทนายความ  ตอมา กรกฎาคม 2544 ถึง ปจจุบัน ทํางานท่ีสํานักงานกฎหมายวฒุิ 
วงษสวัสดิ์  ตําแหนงทนายความ 
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