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บทน�
ประเทศไทยเป็นประเทศมีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศผู้น�าใน
ตลาดอาหารทะเลของโลก โดยในแง่ของมลูค่าการส่งออกอาหารทะเลเป็นรองแต่เพยีงประเทศจนี นอร์เวย์ และเวยีดนาม
แต่อุตสาหกรรมการส่งออกอาหารทะเลของไทยกลบัต้องพึง่พาการจบัปลานอกน่านน�า้ไทยเป็นหลกัเนือ่งจากการเตบิโต
ของอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ไทยท่ีค่อนข้างไร้ระบบและไร้การควบคุมต้ังแต่ทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา จึงท�าให้
ปริมาณปลาในน่านน�้าของไทยลดจ�านวนน้อยลงเป็นอย่างมาก สภาพดังกล่าวท�าให้เจ้าของเรือประมงต้องออกเรือไป
หาปลาไกลมากข้ึน1 ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี ประกอบกับแรงกดดันด้านราคาจากการค้าอาหารทะเลที่มีการแข่งขันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้เกิดความต้องการแรงงานค่าแรงต�่าจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศกัมพูชาและเมียนมามาท�างาน
ประมงในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

แรงงานประมงพาณิชย์ของไทยในปัจจุบันต้องอาศัยแรงงานข้ามชาติเป็นหลัก ในปีพ.ศ. 2561 จากแรงงานประมงใน
ประเทศทั้งหมดจ�านวน 60,000 คนประมาณร้อยละ 90 เป็นแรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาและกัมพูชา แรงงาน
ประมงข้ามชาติเหล่านี้ส่วนใหญ่กระจายไปตามเรือประมงพาณิชย์จ�านวนประมาณ 5,500 ล�า ซึ่งในจ�านวนนี้ ส่วนมาก
เป็นเรือไม้แบบเดิมที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป2 รายได้โดยเฉลี่ยของคนงานประมงเหล่านี้ในปีพ.ศ. 2561 ต�่ากว่า 400 
เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน

แต่ด้วยระดับค่าแรงที่ค่อนข้างต�่า และสภาพการท�างานและความเป็นอยู่ท่ียากล�าบาก ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ประมงไทยยังคงต้องพยายามหาแรงงานเพ่ือที่มาท�างานประมงให้เพียงพอต่อความต้องการ เมื่อรวมกับปัญหาการ
จับปลามากเกินขนาดและการไม่ยอมลงทุนในเทคโนโลยีที่จะสามารถลดจ�านวนแรงงาน จึงยิ่งสร้างแรงกดดันให้กับ
บรรดาเจ้าของเรือประมงไทย ซึ่งเจ้าของเรือบางส่วนหันไปรีดเค้นเอาจากลูกเรือแทน จึงน�าไปสู่ปัญหาแรงงานบังคับใน
อุตสาหกรรมประมงไทย

สมมติฐานของรายงานฉบับนี้จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า อุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งจะรับมือกับแรงกดดันเช่นนี้ด้วยการปรับ
ค่าจ้างและสภาพการท�างานให้ดีข้ึนเป็นประการแรก เพ่ือร้ังคนงานเดิมและดึงดูดคนงานใหม่ได้ จากนั้นก็จึงเพิ่มการ
ลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือลดความต้องการแรงงานของตนลง สิ่งที่กล่าวมาน้ียังไม่เกิดขึ้นในระดับที่กว้างขวางมากเพียง
พอที่จะเอาชนะปัญหาการขาดแรงงานประมงของไทยได้ กลุ่มสมาคมเจ้าของเรือกลับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยรับซื้อเรือ
จากพวกตนเพื่อน�าออกนอกระบบจ�านวนหลายพันล�า และให้จัดหาแรงงานเพิ่มอีกหลายหมื่นคนด้วยการท�าข้อตกลง
แรงงานย้ายถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน3

รายงานฉบับน้ีส�ารวจหาสาเหตุของปัญหาตลาดแรงงานและน�าเสนอแนวทางการรับมือกับปัญหาแก่รัฐบาลไทยและ
นายจ้าง รวมถึงการลงทุนที่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดความสมดุลของตลาดแรงงานที่ยืดเยื้อมานานและพัฒนาความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ไทยด้วย

1 Choomjet Karnjanakesorn and Somboon Yen-Eng, ‘Revision to Thai Fisheries Law and Opportunities for Community-Based Manage-
ment’ (Paper presented at National Workshop on Community-based Fisheries Management, Phuket, 14–16 February 1996). 

 www.fao.org/3/ad903e/ad903e09.pdf. 
 Greenpeace, ‘Turn the Tide: Human Rights Abuses and Illegal Fishing in Thailand’s Overseas Fishing Industry’ (Greenpeace Southeast 

Asia, 2016). https://www.greenpeace.org/southeastasia/publication/669/turn-the-tide/.
2 กรมประมง, ธันวาคม 2561.
3 Bangkok Post, 'Government to buy back 1,900 illegal fishing trawlers', December 20, 2017. 
 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1381967/government-to-buy-back-1-900-illegal-fishing-trawlers.
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รายงานนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นการส�ารวจความต้องการแรงงานข้ามชาติในภาคประมงไทยและ
ผลกระทบจากนโยบายการรับแรงงานข้ามชาติที่มีต่ออุตสาหกรรมประมง เน้ือหาในส่วนนี้รายงานถึงเหตุผลของความ
ต้องการแรงงานประมงเพิ่มอีกกว่า 53,000 คน และการที่แรงงานข้ามชาติขาดความสนใจที่จะเข้ามาท�างานประมงใน
ประเทศไทย4 และในตอนท้ายเป็นการกล่าวถึงความเหมาะสมของเป้าหมายนโยบายทีค่่อนข้างขดัแย้ง ระหว่างเป้าหมาย
ในการจ้างแรงงานข้ามชาติเพื่อมาท�างานในภาคประมงมากขึ้น และเป้าหมายในการลดจ�านวนเรือประมงให้น้อยลง 

เนือ้หาส่วนทีส่องเป็นกรณศีกึษาเกีย่วกบัการปรบัปรุงเรือประมงเพ่ือลดความต้องการด้านแรงงาน กรณศีกึษาแสดงให้เหน็
ว่าการลงทุนเป็นเงินจ�านวน 1.75 ล้านบาทเพื่อติดตั้งระบบไฮดรอลิกส์ เครื่องมือกู้อวน (power block) แบบธรรมดา 
สามารถลดจ�านวนแรงงานประมงลงได้ถงึร้อยละ 37 ภายในเวลาหนึง่ปี ซึง่จะช่วยให้เจ้าของเรือสามารถพัฒนาปรบัปรงุ
สภาพการท�างานของแรงงานประมงให้ดีขึ้นได้โดยทันที ในส่วนนี้ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนการปรับปรุงเรือโดย
อ้างอิงจากการปรับปรุงเรืออวนล้อมขนาด 91 ตันกรอสที่จังหวัดปัตตานีในปีพ.ศ. 2562 ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการติดตั้ง
ระบบท�าความเย็นท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนจะสามารถสามารถเพ่ิมรายได้ให้สูงขึ้น ผลคือจะสามารถคืนทุนการปรับปรุง
เรือในระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปี

ในส่วนสุดท้ายของรายงานนี้เป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและนายจ้างเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างตลาดแรงงานกับ
การท�างานที่มีคุณค่าในภาคการประมงด้วยการลงทุนในเทคโนโลยีเรือแบบง่ายๆ ที่สามารถส่งเสริมความยั่งยืนของ
อุตสาหกรรม และปรับปรุงค่าแรงและสภาพการท�างานของแรงงานได้

รายงานนี้จะตอบค�าถามส�าคัญท่ีนายจ้างอาจจะมี คือ 'นายจ้างจะสามารถลงทุนได้อย่างไร?' โดยมีข้อเสนอแนะให้มี
โครงการค�า้ประกนัเงนิกูท้ีส่นบัสนนุแหล่งเงนิกูเ้พือ่การพาณชิย์ให้แก่เจ้าของเรือท่ีปฏบิติัสอดคล้องตามมาตรฐานแรงงาน
ไทยมาโดยตลอด หากมโีครงการสนิเชือ่ soft loan สนบัสนนุโดยสถาบนัการเงนิของรฐัหรอืเอกชน เพือ่ให้มกีารปรบัปรงุ
เรอือวนล้อมด้วยงบประมาณ 1.5-2 ล้านบาทต่อล�า กจ็ะท�าให้ผูป้ระกอบการประมงสามารถท�าการปรบัปรงุเรอืและจ่าย
เงินกู้คืนได้ภายในประมาณ 2 ปี โดยโครงการสินเชื่อที่มีงบประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะสามารถช่วยปรับปรุงเรือ
ได้ประมาณ 80-100 ล�าภายใน 2 ปี

รายงานนี้เป็นผลจากการสัมภาษณ์ที่ท่าเรือประมงไทย 5 แห่ง คือ สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง สงขลา และปัตตานี ใน
ช่วงปี พ.ศ. 2560 และ 2562 โดยมีผู้ให้สัมภาษณ์ที่ประกอบไปด้วยเจ้าของเรือ ตัวแทนสมาคมประมงระดับจังหวัด 
สหภาพแรงงานและองค์กรประชาสงัคม ผูจ้ดัหาสนิค้าปลารายใหญ่ และตัวแทนรัฐบาลจากหลายหน่วยงานเช่น กระทรวง
แรงงาน และกรมประมง ผู้วิจัยหลักคือ โธมัส ฮาร์เร ณัฐกานต์ สุมน อัญมณี ทับทิมศรี วสุ ธีระศักดิ์ และเจสัน จัดด์

4 Bangkok Post, 'PM gives guideline to fix labour shortage in fishing', September 9, 2018. 
 https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1536870/pm-gives-guideline-to-fix-labour-shortage-in-fishing.
 กระทรวงต่างประเทศ, ‘Thailand uses MOU system to recruit migrant workers to fill jobs in marine fisheries sector’. Press release: Oct. 

11, 2018. http://www.mfa.go.th/main/en/news3/6886/95148-Thailand-uses-MOU-system-to-recruit-migrant-worker.html.
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ความเป็นมา
ในปีพ.ศ. 2557 ส่ือต่างประเทศรายงานถึงการละเมิดสิทธิแรงงานท่ีเกิดข้ึนอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมประมงของ
ไทย ในปีเดียวกันนั้นเอง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ลดอันดับประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์ไปอยู่
ในกลุ่มล่างสุด คือ Tier 3 ในปีพ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission หรือ EC) ให้ ‘ใบเหลือง’ 
แก่ประเทศไทยเนื่องจากการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (illegal, unregistered and 
unregulated fishing หรือ IUU Fishing)

เมื่อมีความเป็นไปได้ว่าอุตสาหกรรมประมงอาจจะเผชิญกับการถูกคว�่าบาตร ประเทศไทยจึงด�าเนินมาตรการเพื่อแก้ไข
ปัญหาการละเมดิสทิธแิรงงานในภาคการประมงและแปรรปูอาหารทะเลโดยการปฏบิติัให้สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย
การท�างานในภาคประมงขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ฉบบั 188 พ.ศ. 2550) ในเดือนมกราคม 2562 ประเทศไทย
ให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการท�างานในภาคประมง (Work in Fishing Convention หรือ C. 188) โดยเป็นประเทศ
แรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งมีการก�าหนดมาตรฐานแรงงานขั้นต�่าส�าหรับคนงานบนเรือประมงทะเล

จากความมุง่มัน่ทีจ่ะแก้ไขปัญหารดงักว่าวส่งผลให้ในเดือนมถินุายน 2561 กระทรวงการต่างประเทศสหรฐัฯ เลือ่นอนัดบั
ประเทศไทยในรายงานการค้ามนุษย์จาก ‘บัญชีที่ต้องจับตา’ ขึ้นมาอยู่ใน Tier 2 และในปีพ.ศ. 2562 คณะกรรมาธิการ
ยุโรปก็ถอนใบเหลืองหลังจากเห็นว่าประเทศไทยได้ด�าเนินการจัดกรอบกฎหมายไทยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่าง
ประเทศและได้ปรับปรุงระบบติดตามและเฝ้าระวังจนอยู่ในระดับมาตรฐานที่สหภาพยุโรปยอมรับได้

รัฐมนตรีกว่าการกระทรวงแรงงานของไทยในขณะนั้น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ยื่นสัตยาบันตราสารที่ส�านักงาน
ใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ) ณ กรุงเจนีวา ต่อนายกาย ไรเดอร์ ผู้อ�านวยการใหญ่องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ได้กล่าวว่า “การให้สตัยาบันอนสุญัญาฉบบันีข้องรฐับาลไทยแสดงถงึเจตจ�านงทางการเมอืงทีแ่น่วแน่ที่
จะจดัการดูแลให้สภาพการท�างานในอุตสาหกรรมประมงของประเทศเป็นไปตามมาตรฐานของไอแอลโอ การให้สตัยาบัน
เน้นย�า้ถงึค�ามัน่ของไทยทีจ่ะยกระดบัมาตรฐานการคุม้ครองแรงงานส�าหรบัทัง้คนงานไทยและแรงงานข้ามชาตแิละขจดั
การบังคับใช้แรงงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” อนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทยในวันท่ี       
30 มกราคม 2563 หรือสิบสองเดือนหลังจากการให้สัตยาบัน

การให้สัตยาบัน C. 188 เผชิญกับการต่อต้านจากกลุ่มสมาคมประมงในประเทศท่ีกลัวว่าการแก้ไขกฎหมายให้เป็นไป
ตามข้อก�าหนดในอนุสัญญาฯ จะเพิ่มภาระทางการเงินให้กับธุรกิจประมงขนาดเล็กและขนาดกลาง ในการจัดการกับ
ข้อกังวลดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่าอนุสัญญาฯ น่าจะมีผลใช้กับเรือประมงขนาด
ใหญ่ 30 ตันกรอสขึ้นไปเท่านั้น ซึ่งมีจ�านวนราว 5,000 ล�า นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานระบุว่าเรือประมงที่มีอยู่แล้วไม่
ต้องปรับปรุงให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในอนุสัญญาว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง

รัฐบาลไทยน�ามาตรฐานต่างๆ ดังกล่าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 
เมื่อประเทศไทยบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวในปลายปีพ.ศ. 2562 ก็จะมีการด�าเนินมาตรการ 14 มาตรการ บางมาตรการ
เป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายแรงงานไทยอยู่แล้ว เช่น อายุขั้นต�่าของคนงาน การรักษาพยาบาล จ�านวนชั่วโมงการท�างาน
สงูสดุและช่วงเวลาพกั การลงทะเบยีนคนงานและหนงัสือสญัญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างเป็นประจ�าโดยการโอนเงินผ่านทาง
ธนาคาร อปุกรณ์ความปลอดภยัในการท�างานและการป้องกนัอบุตัเิหต ุและการจ่ายค่าชดเชยกรณกีารเสยีชวีติหรอืบาด
เจ็บจากการท�างาน มาตรการใหม่สีม่าตรการทีเ่พิม่มาได้แก ่การตรวจสขุภาพประจ�าปี การส่งตวัจากท่าเรอืต่างประเทศ
มายังประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การประกันสังคม และการรับรองเรื่องสภาพการท�างานและความเป็นอยู่ที่ดีของ
ลูกเรือประมง
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5 พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558, มาตรา 83.
6 สัมภาษณ์กรมประมง กรุงเทพฯ
7 สัมภาษณ์กรมประมง กรุงเทพฯ

I. ตลาดแรงงาน
เนื่องจากมีการก�าหนดเส้นตายส�าหรับการหมดอายุของใบอนุญาตท�างานชั่วคราวหรือ ‘บัตรชมพู’ ในปีพ.ศ. 2560 และ 
2561 กรมประมงจงึอาศยัอ�านาจตามมาตรา 83 ของพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ขยายเวลาใบอนญุาตท�างาน
ไปอีกสองปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 มาตรา 83 นี้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชก�าหนดดังกล่าวตามความต้องการของ
กรมประมง และอนุญาตให้อธิบดีกรมประมงออกหนังสือคนประจ�าเรือแก่แรงงานข้ามชาติแทนบัตรชมพูหลังจากบัตร
หมดอายุ5 พระราชก�าหนดน้ีมีบทบัญญัติท่ีอนุญาตให้รัฐบาลไทยสามารถท�าให้แรงงานข้ามชาติมีสถานะถูกกฎหมาย
ได้และถูกเขียนขึ้นมาเพื่อให้ใช้ในกรณีท่ีอาจมีแรงงานข้ามชาติจ�านวนมากต้องกลายเป็นมีสถานะผิดกฎหมายเนื่องจาก
เอกสารที่ถืออยู่หมดอายุไป6 

ในบรรดากระบวนการการออกใบอนุญาตท�างาน มีเพียงกระบวนการภายใต้บันทึกความเข้าใจหรือ MOU (ที่ลงนาม
ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในปี พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงาน) เท่านั้นที่ยังอนุญาตให้มี
การจ้างงานแรงงานข้ามชาตอิยูต่่อไป รฐับาลไทยมเีจตนาทีจ่ะให้บตัรสีชมพูทีค่นงานประมงถอือยูห่มดอายไุป เนือ่งจาก
กรมประมงถือว่ามาตรา 83 ควรใข้ส�าหรบัในสถานการฉกุเฉนิเท่านัน้ โดยมจีดุประสงค์ทีจ่ะให้ใช้แค่หนึง่ครัง้ในทกุสองปี7

ท�ความเข้าใจกบัความต้องการด้านแรงงานของนายจ้าง
จากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือตลอดช่วงเวลาการวิจัยนี้ ประเด็นที่พบมากคือความผิดหวังต่อวิธีการรับมือของรัฐบาล
ไทยกับใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยุโรป นี่เป็นมุมมองที่ก�าหนดกรอบสนทนาส่วนใหญ่ของเจ้าของเรือในรายงานนี้

ส�าหรบัเจ้าของเรอืทีใ่ห้สมัภาษณ์ ประเดน็การย้ายถ่ินของแรงงานนัน้โยงกบัประเด็นการท�าประมงอย่างผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) พวกเขาไม่ได้แยกแยะสภาพเงื่อนไขของการก�ากับดูแลในแต่ละประเด็นออกจาก
กัน แต่เข้าใจกฎระเบียบใหม่ทั้งหมดอย่างเหมารวมว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางการด�าเนินธุรกิจของตน

ส�าหรับนายจ้างที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานนี้ มีปัจจัยหลัก 5 ประการท่ีส่งผลต่อความต้องการแรงงานข้ามชาติของพวก
เขา ดังต่อไปนี้

1. การขาดแคลนแรงงานในภาคประมง

2. ต้นทุนค่าแรง

3. ความจ�าเป็นต้องจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าให้กับลูกจ้าง

4. ต้นทุนจากการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ

5. ต้นทุนของการลงทุน
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8 กรมประมง, Action Plan and Implementation by the Department of Fisheries in Addressing Labour Issues and Promoting Better Work-
ing Conditions in Thai Fisheries Industry, April 2014. https://www.fisheries.go.th/thgflp/files/actionPlanApril2014.pdf.

9 กระทรวงแรงงาน, ‘Permanent Secretary consults National Fisheries Association on Labour Shortages’, February 8, 2017.                
 http://mol.go.th/en/content/56828/1486518782.      
10 Bangkok Post, 'PM gives guideline to fix labour stortage in fishing', September 9, 2018. 
 www.bangkokpost.com/thailand/general/1536870/pm-gives-guideline-to-fix-labour-shortage-in-fishing.
11 กรมประมง, Report on background and fingerprint for migrants with seabooks, July 2019. 

โดยแต่ละปัจจัยมีรายละเอียดดังนี้

1. การขาดแคลนแรงงานในภาคประมง
ผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนแจ้งว่าแรงงานในภาคประมงมีไม่เพียงพอ ถึงแม้ตัวเลขประมาณการความต้องการแรงงานจะลด
ลงไปอย่างมากในช่วงปีหลังๆ มานี้ก็ตาม ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการปีพ.ศ. 2557 ที่จัดท�าโดยกรมประมงระบุว่าประเทศไทย
มีความต้องการแรงงานกว่า 300,000 คนในงานอุตสาหกรรมประมงชายฝั่งและนอกชายฝั่งของไทย8 ในปีพ.ศ. 2560 
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยระบุว่ามีความต้องการแรงงาน 61,000 คนส�าหรับงานประมง9 ตัวเลขประมาณการ
ของรัฐบาลและของอุตสาหกรรมประมงในปีพ.ศ. 2561 คือ 30,000-53,000 คน10 

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวเลขแรงงานประมงในอุตสาหกรรมประมง ที่จัดเก็บในระยะเวลา 12 เดือน โดยกรมประมง11 
(เดือนกรกฎาคม 2562)  

จังหวัด จ�ำนวนแรงงำน

ตราด  6,028 

จันทบุรี  997 

ระยอง  8,444 

ชลบุรี  3,883 

ฉะเชิงเทรา  66 

สมุทรปราการ  2,830 

สมุทรสาคร  4,116 

สมุทรสงคราม  1,643 

เพชรบุรี  1,561 

ประจวบคิรีขันธ์  5,147 

จังหวัด จ�ำนวนแรงงำน

ชุมพร  6,475 

สุราษฎร์ธานี  1,545 

นครศรีธรรมราช  4,067 

สงขลา  1,914 

ปัตตานี  8,171 

นราธิวาส  62 

ระนอง  3,422 

พังงา  2,854 

ภูเก็ต  3,186 

กระบี่  266 

ตรัง  970 

สตูล  1,274 

รวม  68,921 

ตาราง 1: ตัวเลขแรงงานประมงในแต่ละจังหวัด 
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เพือ่ท�าความเข้าใจตอ่ความต้องการด้านแรงงานประมง ได้มกีารสมัภาษณ์เจา้ของเรือประมงเรือ่งแรงงานบนเรอืประมง
ว่ามีอัตราการออกจากงานมากน้อยเท่าใด ส่วนใหญ่ตอบว่าคนงานประมงของตนโดยมากแล้วจะท�างานจนครบก�าหนด
ตามสญัญา มเีพยีงไม่กีร่ายเท่านัน้ท่ีระบุว่าคนงานประมงของตนมอีตัราการออกจากงานสงูมากในแต่ละปี ในการสนทนา
กลุม่ มกีารพดูถงึแรงงานประมงจ�านวนมากทีท่ิง้งานกลางคัน แต่ว่าในการตอบทีเ่ป็นข้อเขียนของแต่ละคนจ�านวนคนงาน
ประมงที่ทิ้งงานกลางคันจะแตกต่างกันไปมาก ซึ่งเจ้าของเรือหลายรายบอกว่าไม่มี หรือแทบไม่มีเลย จากการสัมภาษณ์
กลุ่มกับสมาคมอุตสาหกรรมประมงต่างๆ ก็ให้ค�าตอบท�านองเดียวกันว่ามีจ�านวนน้อยที่คนงานประมงจะทิ้งงานกลาง
คัน และจากการงานวิจัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย (Baseline Research 
Findings on Fishers and Seafood Workers in Thailand) ของไอแอลโอ ในปีพ.ศ. 2561 เกี่ยวกับคนงานประมง
และแปรรปูอาหารทะเลในประเทศไทย แรงงานประมงข้ามชาตริะบวุ่าตนท�างานประมงเป็นเวลาสีปี่โดยเฉลีย่และวางแผน
ที่จะอยู่ในประเทศไทยต่ออีก 4.5 ปี 

ทั้งนี้ รายงานนี้จึงขอกล่าวถึงประเด็นอุปสงค์กับอุปทานด้านแรงงาน เนื่องจากผู้ให้สัมภาษณ์ในรายงานนี้ระบุว่ามีความ
ขาดแคลนแรงงานอย่างมากในงานประมง ซึ่งน่าจะมาจาก 3 สถานการณ์ที่เป็นไปได้ ดังต่อไปนี้

1) เป็นไปได้ว่าอตุสาหกรรมประมงต้องการแรงงานข้ามชาตเิป็นจ�านวนมากจรงิ เพราะผูท้ีอ่ยูใ่นอตุสาหกรรมประมง
บางส่วนคาดการว่าประมงไทยก�าลงัฟ้ืนตวั (ซึง่อาจขดัแย้งกับหลกัฐานและจ�านวนปลาทีย่งัไม่ฟ้ืนตวั) แต่ศกัยภาพ
ทางการเงินยังไม่ดีพอที่จะจัดหาแรงงานเพ่ิมเองได้ อีกท้ัง ไม่สามารถเพ่ิมค่าแรงให้ข้ึนมาอยู่ในระดับท่ีจะดึงดูด
แรงงานใหม่เข้ามาได้ ท�าให้กลไกตลาดแรงงานขั้นพื้นฐานท�างานได้ไม่เต็มที่ 

2) ความเป็นไปได้ข้อท่ีสองคือ อุตสาหกรรมประมงไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนแรงงานเท่าใดนัก แต่ว่าเป็นปัญหา
ของการมีจ�านวนเรือประมงมากเกินไป ในการสัมภาษณ์ มีผู้ให้สัมภาษณ์หลายท่านแจ้งว่าปัจจุบันมีเรือประมง
มากเกินไป และการลดจ�านวนเรือจะท�าให้ลดความต้องการแรงงานประมงไปด้วย

3) ความเป็นไปได้อย่างที่สามคือ อุตสาหกรรมประมงไม่ได้ต้องการแรงงานประมงเพิ่มขึ้นอีก 30,000 – 60,000 คน 
(ตัวเลขหลังนี้คาดว่าหมายถึงกรณีการแทนที่แรงงานประมงทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน) แต่ต้องการให้มีแหล่งป้อน
แรงงานประมงข้ามชาตทิีใ่หญ่ขึน้เพือ่ให้เป็นหลักประกนัในการรับมอืกบัภาวะขาดแคลนแรงงานระยะส้ันและเพือ่
คลายแรงกดดันเรื่องการขึ้นค่าแรง

2. ต้นทุนค่าแรงที่มีต่อเจ้าของเรือ
จากการสัมภาษณ์เจ้าของเรือประมงเก่ียวกับต้นทุนด้านค่าแรงของแรงงานบนเรือประมง โดยเฉพาะในบริบทของการ
เสนอขึน้คา่แรงขั้นต�่า ค�าตอบที่พบสว่นใหญค่ือ เจ้าของเรือรูส้ึกถูกบีบเค้นจากนโยบายของรัฐบาล ซึง่ท�าใหต้อ้งรับภาระ
ต้นทนุทีส่งูขึน้ ซึง่อาจส่งผลให้ต้องเลกิกจิการไป ประเด็นเหล่านีม้กัจะถถูโยงไปถงึเรือ่งค่าแรงขัน้ต�า่ ซ่ึงเจ้าของเรอืระบใุน
การสัมภาษณ์ในปีพ.ศ. 2560 ว่าหากค่าแรงขั้นต�่าถูกเพิ่มเป็น 12,000 บาท ตนก็อาจจะต้องเลือกที่จะเลิกจ่ายเงินจูงใจ
ในการท�างานให้กับแรงงานประมง หรือไม่อย่างนั้นก็ต้องเลิกกิจการไปเลย

เจ้าของเรือระบุว่าด้วยอุปสรรคของต้นทุนในธุรกิจอุตสาหกรรมประมงในปัจจุบันท�าให้ไม่สามารถเพิ่มค่าแรงได้ โดย
รายงานว่าเฉลี่ยแล้วอุตสาหกรรมประมงมีอัตราผลก�าไรแค่ร้อยละ 8–10 และการบังคับให้ต้องลดจ�านวนวันท�าการ
ประมงลงกส่็งผลให้ผลก�าไรลดต�า่ลงด้วย อย่างไรกต็าม เมือ่ครัง้รฐับาลไทยและเมยีนมาหารอืกนัเกีย่วกับนโยบายการย้าย
ถิ่นใหม่ส�าหรับงานประมงในปีพ.ศ. 2561 สมาคมเจ้าของเรือในระดับจังหวัดก็ได้เสนอให้ขึ้นค่าแรงขั้นต�่าส�าหรับคนงาน
ประมงเป็น 12,000 บาท ทั้งนี้ มีการรายงานว่าค่าแรงของแรงงานประมงมีการปรับเพิ่มขึ้นตามล�าดับในปีพ.ศ. 256212

12 Rapid Asia, Humanity United, Freedom Fund, 'Evaluation of the Electronic Payment System in the Thai Fishing Industry', Septmber 
2019. https://humanityunited.org/wp-content/uploads/2019/11/FINAL-E-payment-study_2019.11.08.pdf.
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13 ILO, 'Baseline Research Findngs on Fishers and Seafood Workers in Thailand', (ILO, 2018). 
 www.ilo.org/asia/publications/WCMS_619727/lan--en/index.htm#targetText=Baseline%20research%20.
14 สัมภาษณ์สมาคมการประมงจังหวัดสงขลา 

3. การจ่ายค่าแรงล่วงหน้าให้ลูกเรือประมง
จากการงานวิจัยข้อมูลพื้นฐานฯ ของไอแอลโอในปีพ.ศ. 2561 ร้อยละ 52 ของคนงานประมงที่ให้ข้อมูลระบุว่าตนเบิก
ค่าแรงล่วงหน้าจากนายจ้างโดยเฉลี่ย 7,770 บาท โดยจ�านวนเงินที่เบิกล่วงหน้าสูงสุดคือ 9,840 บาท (เทียบเท่าค่าจ้าง
หนึ่งเดือน) ซึ่งเป็นแรงงานในแถบน่านน�้าอันดามัน13

โดยปรกติ มีการจ่ายเงินเดือนล่วงหน้าเพื่อให้แรงงานประมงสามารถใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับการย้ายถิ่นฐานและเริ่มงาน
ใหม่ได้ เมื่อมองในแง่นี้ การจ่ายค่าแรงล่วงหน้าจึงเป็นการอ�านวยความสะดวกให้กับการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติ 
อย่างไรก็ตาม เจ้าของเรือที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานนี้มองเร่ืองนี้ในทางลบ โดยบอกว่าแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
ประมงเอาเปรียบเจ้าของเรือโดยการขอเบิกเงินล่วงหน้า และเจ้าของเรือรู้สึกว่าตนไม่สามารถปฏิเสธค�าขอของคนงาน
ได้ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ก็สามารถมองได้ว่าเป็นกลไกที่เจ้าของเรือใช้เป็นสิ่งจูงใจทางการเงินเพื่อจูงใจให้คนงานท�างาน
จนครบก�าหนดตามสัญญา

4. ต้นทุนในการด�เนินการเพื่อให้สอดคล้องกบัานโยบายรฐั
ต้นทนุในการปฏิบตัติามนโยบายรฐัเป็นอกีประเดน็ส�าคญัอกีประเดน็หนึง่ทีเ่จ้าของเรอืกล่าวถงึ พวกเขาแสดงความกังวล
เกีย่วกับการเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบเกีย่วกบัระบบการติดตามเรือทีก่�าหนดให้เจ้าของเรือต้องจ่ายเงินซ้ือระบบส�ารองเพือ่
เสริมและแทนที่ระบบที่มีอยู่แล้ว พวกเขาระบุว่าต้นทุนการด�าเนินการเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าและนโยบายใหม่ของรัฐบาลได้
เพิ่มภาระต้นทุนให้กับเจ้าของเรือโดยไม่ได้มีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมประมง

เจ้าของเรือหลายรายระบวุ่าการเปลีย่นแปลงนโยบายอย่างเฉยีบพลนัท�าให้ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมประมงปรบัตวั
ตามไม่ทนั ผูใ้ห้สัมภาษณ์รายหนึง่บอกว่ามาตรฐานทีก่�าหนดโดยกฎระเบยีบของรฐับาลนัน้สงูเกนิไปส�าหรบัอตุสาหกรรม
ประมง พวกเขาเล่าถงึกรณเีจ้าของเรอืทีป่รบัตัวตามกฎระเบียบไม่ทันและถกูปรบัเงนิเป็นจ�านวนหลายล้านบาทซึง่ท�าให้
ต้องเลิกกิจการไป

ประเด็นหลักประการหนึ่งที่เจ้าของเรือมักยกขึ้นมาคือหน่อยงานรัฐ ‘ไม่ประสานงานกัน’14 ในแนวทางการก�ากับดูแล
อุตสาหกรรมประมง เจ้าของเรือต้องการให้มีการศึกษาวิจัยการเปล่ียนแปลงต่างๆ มาเป็นอย่างดีก่อนออกกฎระเบียบ 
และขอให้กฎต่างๆ สนับสนุนอุตสาหกรรมประมงมากกว่านี้ ควรมีการหารือรับฟังความคิดเห็นของพวกเขาก่อนท�าการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ เจ้าของเรือมีความกังวลอย่างยิ่งกับการใช้มาตรา 44 ตามค�าสั่งที่ออกโดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นค�าสั่งพิเศษของรัฐบาล เพื่อออกกฎหมายส�าหรับอุตสาหกรรมประมงโดยไม่เผื่อเวลาให้อุตสาหกรรมได้
ปรับตัว ดังที่เจ้าของเรือรายหนึ่งบอกว่า ‘เราก็จ�าเป็นต้องยอมรับทั้งน�้าตา’

5. การลงทุนในภาคการประมง
จากการสมัภาษณ์เจ้าของเรือและข้อมลูจากกรมการจัดหางานและกรมประมง ดูเหมอืนว่าอตุสาหกรรมประมงไทยก�าลงั
อยูใ่นสถานการณ์ท่ีล�าบาก ระดบัปรมิาณการจับปลาทีท่�าได้กบัการลงทนุทีจ่�ากดัในอตุสาหกรรมประมงท�าให้เจ้าของเรือ
ไม่เหลือทางเลือกอะไรนอกจากการคงสภาพเดิมเอาไว้

ในสถานการณ์ตลาดแบบปกติ การลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ จะน�าไปสู่การใช้เครื่องจักรกลบนเรือประมงมากขึ้น และ
ท�าให้สามารถลดจ�านวนแรงงานลงได้ การประมงพาณชิย์ของมาเลเซยีใช้ระบบเทคโนโลยใีนการประมง ท�าให้ใช้แรงงาน
เพียงร้อยละ 50 ของแรงงานที่ต้องใช้บนเรือประมงไทย ไต้หวันซ่ึงมีเรือประมงที่ใช้เครื่องจักรกลช่วยในการประมงก็
เป็นเช่นเดียวกัน สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยระบุว่าเรือประมงของเดนมาร์กใช้เรือขนาดเท่าๆ กับของไทย แต่
ใช้แรงงานเพียงแค่ 1 ใน 4 เท่านั้น
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อย่างไรก็ตาม เจ้าของเรือประมงที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานนี้ระบุว่าเรือประมงไทยเป็นเรือที่ไม่เหมาะส�าหรับการใช้
เทคโนโลยีการประมงใหม่ๆ และเจ้าของเรือบอกว่าในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือลดการใช้แรงงานอาจท�าให้พวกเขาต้องซื้อ
เรือใหม่เลย แต่ในความเป็นจริงในกรณีของเรืออวนล้อมไม่เป็นเช่นนั้น (ดังในกรณีศึกษาที่จะกล่าวถึงในบทต่อไป) เรือ
อวนล้อมในประเทศไทยมีจ�านวน 909 ล�า คิดเป็นร้อยละ 17 จากเรือประมงพาณิชย์ของไทยขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป
ที่มีราว 5,500 ล�า15 การปฏิเสธการใช้เทคโนโลยีสะท้อนให้เห็นถึงการขาดการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลในหมู่เจ้าของเรือ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ รวมถึงต้นทุน และช่องทางสนับสนุนการลงทุนด้วย นอกจากนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่ง
บอกว่าภายใต้กฎระเบียบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน “สถานการณ์เปลี่ยนแปลงได้ไปตลอดเวลา”16 ซึ่งไม่ส่งผลดีต่อทั้งเจ้าของ
เรอืและแหล่งเงินกู ้เนือ่งจากก่อนทีจ่ะพจิารณาลงทนุต้องการเหน็ความแน่นอน คาดการณ์ได้ และโอกาสทีจ่ะได้ผลก�าไร
อย่างชัดเจนในอุตสาหกรรมประมงไทย 

กรมประมงระบุว่ามีแผนการระยะยาวที่จะลดจ�านวนเรือประมงพาณิชย์ด้วยการรับซื้อเรือคืน จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้
ด�าเนินการซื้อเรือจ�านวน 305 ล�าจากเจ้าของเรือชาวไทย17 กรมประมงยังระบุแผนการเพิ่มเทคโนโลยีบนเรือประมงที่
จะท�าให้สามารถลดจ�านวนคนงานประมงได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะมีการศึกษาวิจัยมากขึ้น รายงานฉบับนี้จึงขอเสนอกรณี
ศึกษาในปีพ.ศ. 2562 เรื่องการปรับปรุงเรืออวนล้อมของไทยที่สามารถลดจ�านวนแรงงานบนเรือและท�าให้สภาพความ
เป็นอยู่บนเรือดีขึ้น พร้อมรายได้สุทธิที่จะเพิ่มมากชึ้นตั้งแต่ปีที่สองหลังการปรับปรุงเรือเป็นต้นไป

15 กรมประมง, Commercial fishing vessel data report. December 2019.
16 สัมภาษณฺ์ Aphisit Techanitisawad (November 2017).
17 Khao Sod English, Government to pay fishermen for boats lost in EU crackdown', March 19, 2019. 
 http://www.khaosodenglish.com/news/crimecourtscalamity/2019/03/19/govt-to-pay-fishermen-for-boats-lost-in-eu-crackdown/.
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II. กรณีศึกษา: การปรบัปรุงเรือประมง
เรือประมงไทยส่วนใหญ่ยังคงใช้ประเภทของเครื่องมือจับปลาที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะในเรืออวน
ล้อมและเรอือวนลาก ยกตวัอย่างเช่น เรอือวนล้อมต้องใช้คนงานประมาณ 30-40 คนต่อล�า ส่วนเรอือวนลากกใ็ช้แรงงาน
มากถึง 22 คน สาเหตุที่ต้องใช้แรงงานเป็นจ�านวนมากมาจากการต้องใช้แรงงานคนในการกู้อวนขึ้นมาบนเรือ

ในการนี ้กรมประมง ส�านกังานฝ่ายฝึกอบรม ศนูย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEAFDEC) และสมาคม
การประมงจังหวัดปัตตานี มีโครงการรวมมือกันเพื่อปรับปรุงเรืออวนล้อม (น.ลาภประเสริฐ 8) เป็นกรณีศึกษา ซึ่งเรือดัง
กล่าวเป็นเรืออวนล้อมขนาด 91 ตันกรอสในจังหวัดปัตตานี

ภาพ 1: เรืออวนล้อมหลังจากติดตั้งอุปกรณ์ช่วยท�าการประมง (ภาพ: SEAFDEC)

ในโครงการนี้ มีการติดตั้งเครน ระบบไฮดรอลิกส์ เครื่องมือกู้อวน (power block) และระบบเครื่องท�าความเย็นให้กับ
เรือ โดยเครนและเครื่องมือกู้อวน (power block) จะท�าหน้าที่ในการดึงอวนขึ้นเรือ จากเดิมที่เป็นการใช้แรงงานคน 
และระบบเครือ่งท�าความเยน็ เพือ่เกบ็รกัษาคณุภาพสตัว์น�า้ให้สามารถคงความสดและสามารถท�าให้ขายได้ราคาดขีึน้ด้วย
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ต้นทุนการปรับปรุงเรือนั้นแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ โดย SEAFDEC ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในส่วนของ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ที่จ�าเป็น ส่วนคุณสุรัตน์ รัตนศิธร เจ้าของเรือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและค่าซื้ออวนล้อมใหม่ การติดตั้ง
อุปกรณ์บนเรือใช้เวลาสองเดือนช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 เนื่องจากเป็นการปรับปรุงขนาดใหญ่ แต่ SEAFDEC ประมาณ
การวา่ การตดิตัง้เครื่องมอืในครัง้ตอ่ไปกับเรือล�าอืน่ๆจะใชเ้วลาไมถ่ึงหนึ่งเดือน และระบุว่าประเทศไทยมคีวามพร้อมใน
การติดตั้งเทคโนโลยีนี้ ซึ่งอู่ต่อเรือตามท่าเรือหลักๆ ของไทยต่างก็รู้วิธีการติดตั้ง และสามารถท�าได้เลย 

ภาพที่ 2: ภาพสาธิตการใช้เครื่องมือกู้อวน (power block) ดึงอวน 
(ภาพ: SEAFDEC)

ก่อนการติดต้ังเคร่ืองมอืบนเรือต้องใช้แรงงานประมงราว 
30 คนในการออกเรือในแต่ละครั้ง ซึ่งจะออกเรือครั้งละ 
7-10 วนั ค่าอาหารส�าหรับลูกเรือตกอยูป่ระมาณ 10,000 
บาทต่อเที่ยว ปลาที่จับได้มีมูลค่าประมาณ 475,000 
บาทต่อเที่ยว ก่อนมีการปรับปรุงเรือ มีพื้นที่นอนบนเรือ
ประมาณ 72 ตารางเมตร (3 x 6 เมตร x 4 ชั้น) ส�าหรับ
ลูกเรือ 29 คน ดั้งนั้น คนงานประมงแต่ละคนจึงมีพื้นที่
เฉลี่ยคนละแค่ 2.5 ตารางเมตรก่อนการปรับปรุงเรือ 
(ไต้ก๋งนอนแยกพื้นที่ต่างหาก)

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (ก่อนและหลงัการปรบัปรุงเรือ)
ตัง้แต่การตดิต้ังเครือ่งมอืใหม่แล้วเสรจ็ในต้นปีพ.ศ. 2562 มคีวามต้องการใช้แรงงานลดลงประมาณร้อยละ 37 การตดิตัง้
เครื่องมือกู้อวน (พาวเวอร์บล็อก) เครน และระบบไฮดรอลิกส์ ท�าให้การกู้อวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
ใช้คนงานจ�านวนน้อยกว่าเดิมมาก โดยจ�านวนแรงงานประมงลดลงจากเดิม 27 คนเหลือแค่ 17 คน และเวลาเฉลี่ยที่ใช้
ในการกู้อวนก็ลดน้อยลงเหลือเพียงแค่ 1 ชั่วโมง 30 นาที จากมากกว่า 2 ชั่วโมงก่อนการปรับ ปรุงเรือ ทั้งนี้ SEAFDEC 
จะท�าการปรับปรุงเรืออีกเล็กน้อยซึ่งคาดว่าจะสามารถลดแรงงานลงเหลือประมาณ 14-15 คน หรือครึ่งหนึ่งจากเดิม
ก่อนการปรับปรุง

ต้นทนุค่าแรงทัง้หมดจะลดจาก 4,117,133 บาทต่อปีเป็น 3,242,987 บาท ทัง้นี ้ถงึแม้ว่าจะค�านวณค่าแรงให้คนงานเพิม่
เป็น 12,000 บาทต่อเดือนตามข้อเสนอนโยบายของสมาคมเจ้าของเรือและคนงานแล้วก็ตาม ส่วนค่าใบอนุญาตท�างาน
ของแรงงานประมงข้ามชาติจะลดลงประมาณรอยละ 45 หรือประมาณ 79,000 บาทในสองปี 

ภาพที่ 3: เครื่องมือกู้อวน (พาวเวอร์บล็อก) บนเรือก่อนออกทะเล 
(ภาพ: SEAFDEC)

ระบบเครือ่งท�าความเยน็ทีใ่ช้ระบบสารหล่อเยน็ได้พิสจูน์
ว่าสามารถลดปริมาณปลาด้อยคุณภาพลงได้ (คุณภาพ
ปลาจะด้อยลงหลังการออกเรือหลายวัน ปลาที่จบได้
ในวันแรกๆ จึงมีคุณภาพด้อยกว่าปลาที่จับได้ในช่วง
วันท้ายๆ ของการออกเรือ) จากร้อยละ 34 เหลือร้อย
ละ 10 ซึ่งหมายความว่าเจ้าของเรือจะสามารถขายปลา
ที่จับได้ในราคาเต็มถึงร้อยละ 90 (จากเดิมแค่รอยละ 
70-80) ท�าให้รายได้เพิ่มประมาณร้อยละ 10 จากราย
ได้ประมาณ 475,000 บาทต่อเที่ยวเป็น 522,500 บาท
ต่อเที่ยวโดยเฉลี่ย



สิทธิจากเรือสู่ฝั่ง12

ด้วยจ�านวนคนงานที่น้อยลงเหลือแค่ 17 คน (ไม่รวมไต้ก๋ง) ท�าให้พื้นที่การท�างานและพักผ่อนบนเรือต่อคนเพิ่มมากขึ้น 
จากพื้นที่ประมาณ 72 ตารางเมตร คนงานแต่ละคนจะมีพื้นที่ประมาณ 4.23 ตารางเมตรจากเดิมที่มีเพียง 2.48 ตาราง
เมตร ซ่ึงหมายความว่าคนงานจะมพีืน้ท่ีส่วนตวัมากยิง่ขึน้ ไม่ต้องท�างานในสภาพทีแ่ออดั ซ่ึงในอตุสาหกรรมทีเ่ป็นทีก่ล่าว
ขวัญถึงความอันตราย นี่หมายถึงการท�างานที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ทัง้น้ี ค่าเช้ือเพลิงไม่เปลีย่นแปลงมากนกัหลงัจากการปรบัปรงุเรอื เนือ่งจากการใช้เชือ้เพลงิมากขึน้จากน�า้หนกัของเครน 
ถูกชดเชยด้วยการมีคนงานบนเรือน้อยลง SEAFDEC ก�าลังปรับแก้ระบบท�าความเย็น โดยวิศวกรเชื่อว่าจะสามารถลด
ต้นทุนเชื้อเพลิงลงได้อีก ส่วนในเรื่องเครื่องยนต์ที่ใช้กันในอุตสาหกรรมประมงไทยไม่นิยมใช้เครื่องยนต์ที่มีระบบฉีดเชื้อ
เพลงิทีมี่ประสทิธภิาพสงูเช่นในประเทศอืน่ๆ เนือ่งจากเครือ่งยนต์เหล่านัน้มรีาคาแพงเป็นสอง-สามเท่าของเครือ่งยนต์ที่
ใช้กันทั่วไปในประเทศไทย อีกทั้งยังว่ากันว่าอาจมีปัญหาทางอิเล็คโทรนิคซึ่งอาจท�างานผิดพลาดเมื่อเจอน�้าทะเล ดังนั้น 
เจ้าของเรือไทยจึงแทบไม่มีความสนใจในการเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ที่ปล่อยคาร์บอนต�่าเลย

สุดท้าย SEAFDEC ประเมินว่ามูลค่าของเรือหลังการปรับปรุงอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นสองในสามเท่าจาก
เดิมราคา 6 – 7 ล้านบาทก่อนการปรับปรุง

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คนงานประมงบนเรือก็สนับสนุนข้อค้นพบเบื้องต้นในกรณีนี้ นาย Ko Oo แรงงานข้าม
ชาติจากประเทศเมียนมาเคยท�างานบนเรืออวนลากในประเทศอินโดนีเซีย หลังจากออกเรือได้สามเที่ยวนาย Ko 
Oo กล่าวว่า

“ถึงแม้ว่าน้ีจะเป็นครั้งแรกในการทำ�งานบน
เรืออวนล้อม แต่บนเรือล�น้ีการทำ�งานง่าย
มากและการกู้อวนก็ง่าย ผมไม่จ�เป็นต้อง
ออกแรงสาวอวนเลย ผมจึงมีเวลาพักมาก
ขึ้นและมีพื้นทำี่มากขึ้น สามารถนอนบนเรือได้
อย่างสบาย”
                ภาพที่ 4: นาย Ko Oo ก�าลังซ่อมอวน (ภาพ: ณัฐกานต์ สุมน) 

นาย Say Ya Laing เป ็นแรงงานข ้ามชาติจากประเทศเมียนมาอีกคนหนึ่ ง  ซ่ึงท�างานประมงใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว นาย Say Ya Laing แจ้งว่าเวลาท�างานบนเรืออวนล้อมล�าอื่น คนงาน
ทั้ง 26 คนจะต้องอยู่บนดาดฟ้าเรือเพื่อช่วยกันสาวอวน ตอนนี้บนเรือล�านี้นาย Say Ya Laing  แจ้งว่า 

“การทำ�งานบนเรือล�นี้
มีความสะดวกสบายมาก 
และมีเวลาพกัมากขึ้นด้วย”

ภาพที่ 5: นาย Say Ya Laing ขณะพักทานมื้อเที่ยง 
(ภาพ: ณัฐกานต์ สุมน)
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สภาพการท�างานท่ีดข้ึีนได้ท�าให้อตัราการออกจากงานของคนงานของเรอืล�านีล้ดลงจากร้อยละ 30 เป็นศนูย์ในช่วงหลาย
เดอืนหลงัจากการปรบัปรงุเรอื กรณนีีแ้สดงให้เหน็ว่าการตดิตัง้เครือ่งมอืกูอ้วนแบบพืน้ฐาน บนเรืออวนล้อมสามารถช่วย
ลดปัญหาขาดแคลนแรงงานและท�าให้สภาพการท�างานและการใช้ชีวิตบนเรือดีขึ้นได้

การปรับปรุงเรือมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงส�าหรับกิจการเรือประมงขนาดเล็กท่ีมีเรือแค่หนึ่งหรือสองล�า แต่เจ้าของเรือและ 
SEAFDEC เห็นตรงกนัว่าเครือ่งมอืหลกัๆ ทีต้่องเพิม่เตมิคอื เครน เครือ่งมอืกูอ้วน (พาวเวอร์บลอ็ก) และระบบไฮดรอลิกส์ 
ส่วนเครื่องท�าความเย็นและการซื้ออวนใหม่ไม่จ�าเป็นในขั้นแรกนี้ โดยเจ้าของเรือสามารถเพิ่มเติมเอาทีหลังได้

อย่างไรก็ตาม ต้นทุนทั้งหมดในการปรับปรุงเรือ (ไม่รวมค่าอวนใหม่) เป็นเงินจ�านวน 1.75 ล้านบาทซึ่งรวมถึงระบบ
เครื่องท�าความเย็น การติดตั้ง และเครื่องมือกู้อวนหลักคือ เครน ปั้นจั่น พาวเวอร์บล็อก และระบบไฮดรอลิกส์ สมมติ
ว่าก�าไรเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อการออกเรือหนึ่งเที่ยวเนื่องจากระบบเครื่องท�าความเย็นที่ดีขึ้น หมายความว่ารายได้จาก 
475,000 บาทต่อเที่ยวโดยเฉลี่ยจะเพิ่มเป็น 522,500 บาทต่อเที่ยว หากมีการออกเรือ 30 เที่ยวต่อปี รายได้ที่เพิ่มขึ้น
เฉลี่ยต่อปีก็จะประมาณ 1.425 ล้านบาท เมื่อรวมกับการประหยัดค่าแรงคนงานไปได้ 874,146 บาทต่อปีก็จะสามารถ
คืนทนุในการปรบัปรงุเรอืในเวลาไม่ถงึหนึง่ปี ผลตอบแทนจากการลงทนุจึงมคีวามน่าสนใจเป็นอย่างมาก และหากมีการ
ค�้าประกันเงินกู้ด้วยแล้วก็จะช่วยลดความลังเลของธนาคารไทยในการปล่อยกู้ได้อีกด้วย

ตาราง 2: สรุปการลงทุนเพื่อปรบัปรุงเรือ

ต้นทุนกำรปรับปรุงเรือทั้งระบบ (ไม่รวมอวนใหม่) 1.75 ล้านบาท

ประมำณกำรรำยได้เพิ่มต่อปีหลังกำรปรับปรุงเรือ 1.425 ล้านบาท

ค่ำแรงคนงำนที่ประหยัดลงได้ต่อปีหลังกำรปรับปรุงเรือ 0.87 ล้านบาท

ระยะเวลำในกำรคืนทุน ไม่ถึงหนึ่งปี

มีเรือประมงกว่า 100 ล�าในจังหวัดปัตตานีที่มีขนาดและเครื่องมือประมงใกล้เคียงกับเรือล�านี้ จึงเชื่อว่าหากมีโครงการ
สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าสนับสนุนโดยรัฐบาลส�าหรับการปรับปรุงเรืออวนล้อมในวงเงิน 1.5 - 2 ล้านบาท จะท�าให้ผู้ประกอบ
การเรือประมงสามารถปรับปรุงเรือและช�าระเงินกู้คืนได้ภายในหนึ่งถึงสองปี 

อย่างไรกต็าม โครงการสนิเขือ่ดอกเบีย้ต�า่จะต้องประเมินผูกู้ว่้าด�าเนนิกจิการสอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานของไอแอล
โอ และกฎหมายแรงงานและกฎหมายประมงของประเทศไทยหรอืไม่ ทั้งนี ้ทา่เรือในจงัหวดัปัตตานีซึง่เรือ่ล�าดงักลา่วน�า
ปลามาขึ้นยังคงมีปัญหาเรื่องการจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงอยู่ จึงควรมีการคัดเลือกเจ้าของเรือโดยผู้ประเมินอิสระก่อน
ที่จะสามารถเข้ากู้ในโครงการดังกล่าวได้
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 Vessel Cost‐benefit  Yr 1 vs 
Yr 3 (%) 

     Total Cost 
(THB) 

 Years 
(deprec.

)

 Cost per year 
(THB) 

 Total Cost (THB)   Years 
(deprec.

)

 Cost per year 
(THB) 

 Total Cost (THB)   Years 
(deprec.

)

 Cost per year 
(THB) 

1.0   Fixed costs 
 Boat          10,000,000            30                333,333           10,000,000           30               333,333           10,000,000            30                333,333 
 Boat gear (transmission)                500,000            15                  33,333                 500,000           15                 33,333                 500,000            15                  33,333 
 Fishing nets             4,000,000            10                400,000                           ‐              ‐                                ‐               ‐       
 Radar                300,000            10                  30,000                  300,000            10                  30,000                  300,000            10                  30,000 
 Sonar                300,000            10                  30,000                  300,000            10                  30,000                  300,000            10                  30,000 
 VMS                  40,000            10                    4,000                    40,000            10                    4,000                    40,000            10                     4,000 
 Tide monitoring equipment                450,000            10                  45,000                  450,000            10                  45,000                  450,000            10                  45,000 

1.1   New fixed costs 
 Fishing nets (for use with crane)             4,000,000           10               400,000             4,000,000            10                400,000    
 Crane (second‐hand)                  160,000              7                  22,857                  160,000              7                  22,857     
  Engine for hydraulic system                 280,000             5                 56,000                 280,000              5                  56,000    
  Hydraulic System Equipment                  150,000            10                  15,000                  150,000            10                  15,000      
  Reconfiguration Cost (crane and power  
block) 

                250,000              7                  35,714                  250,000              7                  35,714     

  Reconfiguration Cost (nets, towing and 
hauling system) 

                100,000              7                  14,286                  100,000              7                  14,286     

  Engine for cooling system                 200,000  7 28,571                             200,000  7 28,571                  
  Cooling tubes                   50,000  7 7,143                                  50,000  7 7,143                    
  Refrigerating and cooling system                 560,000  7 80,000                             560,000  7 80,000                  
 Total new fixed costs             5,750,000 
 Total fixed costs  15,590,000                       875,667           17,340,000            1,135,238           17,340,000             1,135,238          30 

2.0   Variable costs    
2.1   Labour costs  Cost per month Units Cost per year Cost per month Units Cost per year Cost per month Units Cost per year   
   Compensation (min.)    

   Skipper                  30,000              1                360,000                   35,000             1               420,000                   35,000              1                420,000          17 
   Boatswain (chieu)                  20,000              1                240,000                   22,000             1               264,000                   22,000              1                264,000          10 
   Engineer                  20,000              1                240,000                   22,000             1               264,000                   22,000              1                264,000          10 
   Cook                  12,000              1                144,000                   13,000             1               156,000                   14,000              1                168,000          17 
   Deckhand                    9,300            26             2,901,600                   10,500           14            1,764,000                   12,000            14             2,016,000  ‐        31 
   Freezer (additional)                       500              2                  12,000                        500             2                 12,000                        500              2                  12,000 
   Ice picker (additional)                       500              4                  24,000                        500             2                 12,000                        500              2                  12,000  ‐        50 
   Rock dropper (additional)                       500              3                  18,000                        500             1                   6,000                        500              1                     6,000  ‐        67 
   Bouyancy dropper (additional)                       500              2                  12,000                        500            ‐                            ‐                          500             ‐                             ‐    ‐      100 
   Swimmer (additional)                       500              2                  12,000                        500             1                   6,000                        500              1                     6,000  ‐        50 
 Compensation total                 3,963,600            2,904,000             3,168,000  ‐        20 

    Permit for migrant fishers (2 yrs/fisher)  398                       23           111,533             398                      11        50,987              398                        11           50,987                ‐        54 
  Permit application migrants (1 yr/fisher)                        125            28                  42,000                        125           16                 24,000                        125            16                  24,000  ‐        43 
 Total labour costs             4,117,133            2,978,987             3,242,987  ‐        21 

2.2   Trip material costs  Cost per trip Unit  Cost per year   
   Fuel  61,275                 30           1,838,250          61,275                27        1,654,425         61,275                  30           1,838,250           
   Hydraulics  ‐                      2,050                  27        55,350              2,050                    30           61,500                  
   Ice  27,000                 30           810,000             18,900                27        510,300            18,900                  30           567,000              ‐        30 
   Dry food                    3,750            30                112,500                     3,750  27                     101,250                     3,750            30                112,500 
   Fresh food                  10,000            30                300,000                   10,000  27                     270,000                   10,000            30                300,000 
   Cooking gas                    1,180            30                  35,400                        885  27                       23,895                     1,180            30                  35,400 

2.3   Maintenance cost    
   Boat and motor maintenance  700,000             700,000            700,000             
   Fishing gear maintenance  1,000,000          1,000,000         1,000,000           
   VMS fee      14,400               14,400                14,400               
   Fishing license    10,000               10,000              10,000               

2.4   Fish selling costs    
  Portering   20,000                 30           600,000             20,000                27        540,000            20,000                  30           600,000             
  Selling fee  3,000                    30           90,000               3,000                  27        81,000              3,000                    30           90,000               

3.0   Total costs    
 Operating costs  9,627,683          7,939,607         8,572,037            ‐        11 

   Overall costs (operating + fixed)  10,503,350        9,074,845         9,707,275            ‐          8 
4.0   Revenue    

  Catch market value (12 month average)  475,000               30           14,250,000        522,500              27        14,107,500       522,500              30           15,675,000                 10 
  Operating profit (catch ‐ operating cost)  4,622,317          6,167,893         7,102,963                    54 
 Net profit (catch ‐ overall cost)  3,746,650          5,032,655         5,967,725                     59 

 

 Year 1 (before reconfig.)   Year 2 (reconfig.)   Year 3 (reconfig. +1) 

ตาราง 3: การค�นวนการลงทุนและผลที่จะได้รบัหลงัการปรบัปรุงเรือ
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III. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
รายงานนีม้ข้ีอสรปุ 3 ข้อพร้อมด้วยข้อเสนอแนะทีจ่ะช่วยแก้ปัญหาด้านตลาดแรงงานและการแสวงประโยชน์จากแรงงาน
ในอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์ไทย ข้อเสนอแนะมุ่งน�าเสนอต่อรัฐบาลไทย เมียนมา และกัมพูชา เจ้าของเรือประมง
ไทย ผู้ซื้อทั้งในไทยและต่างประเทศ องค์กรแรงงาน และแหล่งทุนที่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงและความยั่งยืนใน
อุตสาหกรรมประมงไทย

ทั้งนี้ ขอเริ่มจากข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเรือเนื่องจากเป็นการด�าเนินการที่เป็นรูปธรรม และหากมีการ
ด�าเนินการอย่างจริงจังก็จะสามารถส่งผลดีต่อตลาดแรงงานได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงสภาพการท�างานและเพิ่มค่าจ้างให้
กับแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงไทยได้อีกด้วย

1. กองเรือในอตุสาหกรรมประมงไทยขาดปัจจยัโดยรวมเพ่ือการลงทุนในเทคโนโลยี
เพ่ือประหยดัแรงงาน ซ่ึงย่ิงก่อให้เกิดแรงกดดนัต่อตลาดแรงงานท่ีมีปัญหาอยู่แล้ว

กองเรือประมงพาณชิย์ไทยขาดการส่งเสรมิและปรบัปรุงเรือให้ทันสมยัเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพด้านการใช้แรงงาน พลงังาน 
และการประหยดัต้นทนุ การลงทยุตดิตัง้เครือ่งมอืลากอวนระบบไฮดรอลิกส์ด้วยค่าใช้ขจ่ายท่ีไม่สูงมากนกั ช่วยลดจ�านวน
แรงงานประมงลงได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดความสมดุลในตลาดแรงงาน ทั้งนี้ ในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ การลดก�าลังแรงงานอาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแรงงานและนายจ้าง (และองค์กรภาคแรงงาน) ได้ แต่อุตสาหกรรมประมงซึ่งมีสภาพการ
ท�างานทีย่�า่แย่และค่าแรงทีต่�า่จงึเผชญิปัญหาขาดแคลนแรงงานมาเป็นเวลานาน ดงันัน้ การแก้ปัญหาในระยะยาวจึงต้อง
มีการลดความต้องการแรงงานใหม่ และปรัปปรงุสภาพการท�างานและค่าจ้างให้ดีขึน้ จึงจะเป็นแนวทางโดยรวมทีด่ทีีส่ดุ
ส�าหรับทั้งแรงงานและเจ้าของเรือ

• รฐับาลไทยและเจ้าของเรอืประมงควรด�าเนนิการแผนน�าร่องในการปรบัปรุงเรือโดยใช้เทคโนโลยีดีงักล่าว ควบคู่
ไปกับโครงการรับซื้อเรือที่กรมประมงด�าเนินการอยู่

• SEAFDEC สามารถให้การสนบัสนนุด้านเทคนคิในการปรบัปรุงเรอืและขยายผลให้ครอบคลมุท่าเรอืหลกัๆ ของ
ประเทศไทย ขณะท่ี ไอแอลโอสามารถให้ค�าแนะน�าด้านแรงงานส�าหรบัแผนการกูย้มืเงนิ เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจ
เรือ่งการปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบักฎหมายแรงงานไทยและการปรบัปรงุสภาพการท�างานและความเป็นอยูบ่นเรอื 
ตลอดจนค่าจ้างอีกด้วย

• รัฐบาลไทยและองค์กรนายจ้างควรรณรงค์อย่างจริงจังในช่วงต้นปีพ.ศ. 2563 ตามท่าเรือหลักๆ อย่างน้อย 5 
แห่งเพ่ือสร้างแรงสนบัสนนุในการปรบัปรงุเรอืตามรายละเอยีดทีน่�าเสนอในรายงานนี ้(เทคโนโลยี ต้นทนุ ความ
ประหยดั และรายได้ทีเ่พิม่ขึน้) การรณรงค์ดงักล่าวควรระบชุดัว่ารัฐบาลจะให้การสนบัสนนุในการปรับปรุงเรอื
โดยพิจารณาจากการที่เจ้าของเรือปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานไทย และผ่านการตรวจสอบรับรองที่มี
ความเป็นอิสระ ทาง SEAFDEC ก็สามารถช่วยสนับสนุนกรมประมง และไอแอลโอ ประเมินเรื่องเครื่องมืออื่นๆ
ที่จะช่วยทุนแรงในเรือแบบ อื่นๆ อีกด้วย

 ข้อเสนอแนะ
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2. ไม่มีการปล่อยสินเชือ่แก่อตุสาหกรรมประมง สถาบนัปล่อยสินเช่ือต้องการหลกั
ประกนัในการปล่อยเงนิกู้แก่อตุสาหกรรมท่ีมีความเส่ียงอยู่ในตวั

การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ไทยให้แก่เจ้าของเรือประมงได้ลดลงจนใกล้เป็นศูนย์เนื่องจากการตีแผ่เรื่องการ
ละเมิดแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทยและความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมท่ีตามมา ดังนั้น โครงการสนับสนุนการ
ปรับปรุงเรือนี้อาจท�าให้เกิดหลายค�าถามจากเจ้าของเรือประมงทันที เช่น ‘ใครจะปล่อยกู้ให้เรา’ และ ‘จะเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเราไม่สามารถช�าระเงินกู้คืนได้’ สถาบันปล่อยสินเชื่อก็จะมีค�าถามว่า ‘จะมีสถาบันไหนให้หลักประกันการให้สินเชื่อ
แก่ผู้กู้ได้’ และ ‘โครงการสินเชื่อนี้จะมีขนาดใหญ่พอที่จะพัฒนาสินเชื่อใหม่ส�าหรับเรือประมงและค่าการตลาดคุ้มค่า
ส�าหรับธนาคารหรือไม่’ 

• รัฐบาลไทย สหภาพยุโรป และไอแอลโอ ควรแสวงหาหุ้นส่วนที่จะสามารถสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อได้ โดย
ขนาดและความยืดหยุ่นของกองทุน เป็นสิ่งส�าคัญที่จะจูงใจให้ธนาคารรัฐหรือเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ความ
โปร่งใสในการพิจารณาสินเชื่อและการใช้เงินของแหล่งทุนสนับสนุนก็ส�าคัญเช่นกัน เงื่อนไขสองประการนี้จะ
ช่วยให้แน่ใจได้ว่าผูใ้ห้กูจ้ะอาศยัแนวทางตามมาตรฐานตลาดมากกว่าท่ีจะใช้การพิจารณาจากความสัมพันธิส่์วน
ตัวหรือปัจจัยอื่นๆ ในการประเมินผู้กู้

•  โครงการสินเชื่อที่มีงบประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะสามารถช่วยปรับปรุงเรือได้ประมาณ 80-100 ล�า (ซึ่ง
คดิเป็นร้อยละ 10-15 ของกองเรอืขนาดเกนิกว่า 60 ตันกรอสในประเทศไทย) ภายในห้วงระยะเวลา 2 ปี แหล่ง
ทนุทีจ่ะช่วยให้เงนิกูค้วรก�าหนดกลไกการประเมนิผู้กูว่้าด�าเนนิกจิการสอดคล้องกบักฎหมายประมงและแรงงาน
ของไทยหรอืไม่ และมคีวามเป็นอสิระจากทกุฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครฐั เจ้าของเรอื และผูใ้ห้กู ้การประเมนิดงักล่าว
ควรเจาะจงผู้ประกอบการที่เป็นรายบริษัทและเจ้าของเรือที่มีประวัติดีี ผ่านการรับรองอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับ
การด�าเนินการกิจการสอดคล้องกับกฎหมายแรงงานจึงจะได้รับการสนับสนุนจากโครงการปรับปรุงเรือ

•  การประเมินโดยผูป้ระเมนิทีเ่ป็นอสิระควรมกีารปรบัให้เป็นปัจจบุนัทกุสบิสองเดอืนนบัจากการพจิารณาสนิเช่ือ 
หากเจ้าของเรือถูกพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน หลักประกันเงินกู้ก็ควรถูกถอนไปโดยอัตโนมัติ 

 ข้อเสนอแนะ 

3. ขาดข้อมูลท่ีมีคณุภาพในหลายด้าน 

การสัมภาษณ์ในรายงานน้ีล้วนช้ีถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล สม�่าเสมอ และเปิดเผยมากขึ้น
ระหว่างรัฐบาล (ทั้งรัฐบาลไทยและประเทศอื่นๆ) เจ้าของเรือ ตัวแทนจัดหางาน และแรงงานข้ามชาติ รัฐบาลเมียนมา
และกัมพูชาขาดข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการท�างานในอุตสาหกรรมประมงไทย ด้วยเหตุนี้ จึงประสบปัญหาในการก�าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการเดินทางมาท�างานประมงในประเทศไทย รายงานการส�ารวจข้อมูลพื้นฐานฯ ปีพ.ศ. 2561 ของไอ
แอลโอเป็นข้อมูลแรกที่รัฐบาลเมียนมาและกัมพูชาได้รับนับแต่เริ่มมีการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงไทยในปีพ.ศ. 2558

นอกจากนี้ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหาแรงงานในประเทศเมียนมาและกัมพูชา ถึงแม้จะมีการวางกฎระเบียบใหม่ๆ 
และมกีารใช้กลไกการจดัหาแรงงานและการจ้างงานตามช่องทางบันทึกความเข้าใจ (MOU) มากขึน้กต็าม รฐับาลกมัพชูา
ยงัไม่บรรลขุ้อตกลงเกีย่วกบัการย้ายถิน่เพือ่การท�างานในอตุสาหกรรมประมงไทย แต่ปรากฏว่า รัฐบาลไทยแจ้งว่ามีการ
จ้างแรงงานประมงกัมพูชาผ่านช่องทาง MOU แล้วจ�านวนหลายพันคน เรื่องนี้ชี้ให้เห็นถึงการขาดการควบคุมที่ดีพอใน
เรื่องกิจการจัดหาแรงงานของกัมพูชาและไทย รวมถึงชิ้ว (หัวหน้าคนงานประมง) ที่ท�าหน้าที่จัดหาคนงานผ่านเครือข่าย
ญาติและเพื่อนในประเทศต้นทางอีกด้วย
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การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผลระหว่างรัฐบาลไทยและนายจ้างมีความส�าคัญต่อการวางแผนส�าหรับอุตสาหกรรม แต่
เจ้าของเรือที่ให้สัมภาษณ์ในรายงานนี้ระบุว่าเมือรัฐบาลไทยก�าหนดนโยบาย ยังไม่มีการส่ือสารท่ีดีพอกับอุตสาหกรรม 
ผู้จัดหาสินค้าปลาและสัตว์น�้าและสมาคมอุตสาหกรรมต่างๆ ต่างก็ตอกย�้าประเด็นนี้ ตัวอย่างหนึ่งคือเจ้าของเรือมีความ
วิตกกังวลที่รัฐบาลไทยต้องการลดขนาดของอุตสาหกรรมประมงลงถึงร้อยละ 50 กรมประมงวางแผนรับซื้อเรือ 305 ล�า 
(หรือประมาณร้อยละ 6 ของเรือประมงขนาดเกินกว่า 30 ตันกรอส) แต่เจ้าของเรือยังไม่เห็นว่ามีการฝึกอบรมหรือการ
สนับสนุนใดๆ เพื่อช่วยให้พวกเขาไปท�างานอย่างอื่นได้

ไม่ว่าจะเป็นเพราะสาเหตไุดกต็าม กรณีท่ีเจ้าของเรอืไม่ได้รบัข้อมลูทีถ่กูต้องเป็นปัญหาทีภ่าครฐัต้องด�าเนนิการแก้ไข รวม
ถงึการชีแ้จงเรือ่งบทบญัญตัแิละผลกระทบจากการให้สัตยาบนัอนสัุญญาการท�างานในภาคการประมงของไอแอลโอ (C. 
188) ด้วย18

• รฐับาลเมยีนมาและกมัพชูาควรแสวงหาข้อมูลทีน่่าเชือ่ถือเกีย่วกบัสภาพการท�างานในอตุสาหกรรมประมงไทย
และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท�าให้มีการพูดคุยหารือกับทางการไทยเกี่ยวกับนโยบายการย้ายถิ่นและ
ผลลัพธ์ของการบังคับใช้กฎหมายแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทยโดยมีการใช้ข้อมูลมากขึ้น

• รฐัทีล่งนามในบันทกึความเข้าใจ (MOU) ควรด�าเนนิการส�ารวจทุกปีหรอืสองปีโดยประเทศต้นทางและประเทศ
ปลายทางร่วมกันออกค่าใช้จ่าย 

• ควรมีข้อมูลให้กับแรงงานข้ามชาติมากขึ้น ท้ังนี้ การอบรมแรงงานก่อนออกเดินทางไปท�างานนอกประเทศ
ที่ร่วมจัดโดยโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่งและกระทรวงแรงงาน ตรวจคนเข้าเมือง และประชากรของเมียนมา 
(หรือ MOLIP) ส�าหรับแรงงานประมงจากเมียนมาที่เกาะสอง ประเทศเมียนมา ในปีพ.ศ. 2562 เป็นแนวทางที่
ดี องค์กรแรงงานควรมีบทบาทหลักในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจเรื่องคุณภาพการฝึกอบรม โดยควรมุ่งเน้น
ประเด็นเรื่องสิทธิ การจัดหาแรงงาน การท�าสัญญา กฎหมาย ความปลอดภัย และสุขภาพของแรงงานประมง

• รัฐบาลกัมพูชาและไทยควรบรรลุข้อตกลงเก่ียวกับการย้ายถิ่นเพื่อการท�างานในภาคการประมงหรือห้ามการ
จ้างงานแรงงานข้ามชาติจากกัมพูชาเพื่อมาท�างานประมงเพิ่มอีก ควรมีการก�ากับควบคุมดูแลบทบาทของชิ้ว
(หรือหัวหน้าแรงงาน) ที่ท�าหน้าที่เป็นคนจัดหางาน 

• กระทรวงเกษตรฯ ของไทยควรเปิดเผยนโยบายและหลกัเกณฑ์ในรายละเอยีดเกีย่วกบัการรบัซือ้เรอืประมงเพือ่
ลดความสับสนในหมู่เจ้าของเรือและสร้างความโปร่งใสในการตัดสินใจในระดับเรือแต่ละล�า นอกจากนี้ กรม
ประมงควรหารือกับกระทรวงแรงงาน ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก และองค์กรแรงงาน เพ่ือให้แน่ใจว่า
เจ้าของเรือที่มีการละเมิดสิทธิแรงงานอย่างรุนแรงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมโครงการนี้

 ข้อเสนอแนะ 

18 ดูตัวอย่างได้ที่ Kearns, Madelyn, Seafood Source, 19 Sep 2019, 'Thai fishing group lobbies government to relax reforms, leaving NGOs, 
retailers, and suppliers troubled'. https://tinyurl.com/ss2goc8.
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ทัง้น้ี กรอบกฎหมายไทยเกีย่วกบัการท�างานในอตุสาหกรรมประมง (และภาคอืน่  ๆ ) ยงัไม่ถอืว่าปฏบิตัติามมาตรฐานสากลอย่างเตม็

ตวั กฎหมายไทยไม่อนญุาตให้แรงงานข้ามชาตก่ิอต้ังสหภาพแรงงาน ซึง่ในการปฏเิสธสทิธขิัน้พืน้ฐานนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของปัญหาแรงงาน

บงัคบัในอตุสาหกรรมประมงไทย และเกีย่วข้องกบัข้อเสนอแนะหลายประการทีแ่จ้งไว้ข้างต้น การทีแ่รงงานร่วมสหภาพแรงงานจะได้

รบัประโยชน์หลายด้าน ได้แก่ หนึง่ชาวประมงท่ีเข้าสหภาพสามารถเข้าถงึข้อมลูเก่ียวกบัมาตรฐานและกฎหมายเกีย่วกบัการท�างาน

ในประมงมากขึน้ ประการทีส่อง สหภาพแรงงานประมงข้ามชาติจะสามารถเป็นแหล่งข้อมลูทีด่ใีห้แก่รัฐบาลและอตุสาหกรรมประมง

เพือ่ระบแุละก�าจดัแรงงานบงัคบั  สามสหภาพแรงงานในอตุสาหกรรมประมงจะเป็นหุน้ส่วนทีส่�าคญัในการหารอืแบบไตรภาคเีกีย่วกบั

นโยบายและประเดน็การด�าเนนิการ

เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ

ในฐานะรฐัสมาชกิของไอแอลโอ ประเทศไทยควรให้สตัยาบนัอนสัุญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบบัที ่87 และ 98 ในปี พ.ศ.

2563 และเพิม่การคุม้ครองแรงงานข้ามชาตอิย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้พวกเขาสามารถจดัตัง้สหภาพได้ และมสีทิธใินการเจรจาต่อ

รองร่วมกนัต่อไป
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โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง
โดยส�านกังานองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจ�าประเทศไทย กมัพชูา และ สปป.ลาว

สนับสนุนงบประมำณจำก
สหภาพยุโรป

ระยะเวลำด�ำเนินโครงกำร
กุมภาพันธ์ 2559 – ธันวาคม 2562

กลุ่มเป้ำหมำยที่จะได้ประโยชน์
ผูห้ญงิ ผูช้าย และเดก็ทีท่�างานในภาคการประมงและอาหารทะเล และกจิการต่างๆ ตามห่วงโซ่อปุทานสินค้าอาหารทะเล

พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์
จังหวัดชายฝั่ง 22 จังหวัดในประเทศไทย โดยเน้นที่ชลบุรี ชุมพร ปัตตานี พังงา ภูเก็ต ระนอง ระยอง สมุทรสาคร สงขลา 
สุราษฎร์ธานี และตรัง

มีการด�าเนินกิจกรรมบางส่วนในกัมพูชา ลาว และเมียนมาร์

ภำคี
กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพเรือ องค์การ
นายจ้าง องค์กรลูกจ้าง สมาคมอุตสาหกรรม องค์กรภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ซื้อและผู้ค้าปลีก

วัตถุประสงค์โครงกำร
เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบักรอบกฎหมาย นโยบายและการก�ากบัดแูลในภาคการประมงและอาหารทะเลด้วยการยก
ระดับมาตรฐานแรงงานและอ�านวยความสะดวกให้มีการย้ายถิ่นโดยถูกกฎหมายมากขึ้นในภาคดังกล่าว

เสรมิสร้างศกัยภาพของเจ้าหน้าทีร่ฐั รวมถงึพนกังานตรวจแรงงาน ให้สามารถระบชุีแ้ละด�าเนนิการต่อแรงงานบงัคับและ
การละเมิดสิทธิแรงงานอื่นๆ ในภาคการประมงและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

พัฒนาการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานและสิทธิในการท�างาน (มาตรฐานแรงงานหลักของไอแอลโอ) ในภาคการประมง
และแปรรูปอาหารทะเล ผ่านทางการใช้แนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดี และช่วยยกระดับกลไกการร้องเรียนโดยการเพิ่ม
ความตระหนักและความเป็นเจ้าของตลอดห่วงโซ่การผลิต

เพิ่มการเข้าถึงการบริการให้ความช่วยเหลือส�าหรับแรงงานและเหยื่อของการละเมิดสิทธิแรงงาน รวมถึงผู้หญิงและเด็ก 
ผ่านทางการมีส่วนร่วมและการเสริมอ�านาจของสหภาพแรงงาน และองค์กรภาคประชาสังคม
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