ชีว�ต
ติด
รางแห 2
ปี ที่

รายงานสิ ท ธิ แ รงงาน
ในอุ ต สาหกรรมประมงไทย

กรกฎาคม 2563

ภาคีเคร�อขาย
ภาคประชาสังคม
เพ�่ออาหารทะเล
ที่เปนธรรม
และยั่งยืน
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เกี่ยวกับภาคีเครือข่ายฯ
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ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพือ่ อาหารทะเลทีเ่ ป็นธรรมและยัง่ ยืน (“ภาคีเครือข่ายฯ”) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 2559 ประกอบ
ด้วย องค์กรประชาสังคมในประเทศและระหว่างประเทศ ที่ท�ำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมในภาคอาหาร
ทะเลของไทย ภาคีเครือข่ายฯ มีเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กรประชาสังคมในประเทศไทย
ด้วยการสร้างศักยภาพขององค์กร (ความสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ าน การศึกษาวิจยั และการผลักดันประเด็นสาธารณะ) และ
ผลักดันให้รฐั บาลและภาคเอกชนมีความตระหนักและรับผิดชอบในการเปลีย่ นแปลงกรอบกฎหมายและมาตรการก�ำกับดูแล
เกีย่ วกับอุตสาหกรรมอาหารทะเล ภาคีเครือข่ายฯ มุง่ เน้นการรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และประสานงานระหว่างองค์กรสมาชิก
เพื่อสร้างยุทธศาสตร์การท�ำงานที่มุ่งผลักดันนโยบายและจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน�ำเสนอต่อภาครัฐและเอกชน

ภาคีเครือข่ายฯ มีพันธกิจดังนี้

• ขจัดการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ (modern-day slavery) และการท�ำ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ออกจากห่วง
โซ่อุปทานอาหารทะเลของไทย;
• ส่งเสริมการท�ำประมงที่ยั่งยืนในน่านน�้ำไทย

ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม
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• เพื่อสร้างศักยภาพเชิงองค์กรและยุทธศาสตร์ให้กับองค์กรภาคประชาสังคมไทยที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารทะเล และเพื่อหนุนเสริมเครือข่ายองค์กรในประเทศและระหว่างประเทศที่ท�ำงานเพื่อขจัดการใช้แรงงานทาส
สมัยใหม่และส่งเสริมการท�ำประมงที่ยั่งยืน
• เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้ เปิดโปงและขจัดการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่และการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุมในอุตสาหกรรมการประมงไทย โดยผ่านงานวิจัยเชิงนโยบายบนฐานของข้อมูลภาคสนาม
และหลักฐานสนับสนุน
• เพื่อระบุหาสาเหตุของปัญหา วิเคราะห์ช่องว่าง และน�ำเสนอทางแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่อุปทาน
ประมงของไทย
• เพื่อสะท้อนความคิดเห็นอย่างปราศจากอคติต่อการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิรูปในด้านต่างๆ ของภาครัฐ และ
ภาคเอกชนในการขจัดปัญหาการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่และการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม ในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย
• เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมมากขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าของ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นที่มีปัญหา
• เพือ่ เชือ่ มต่อการท�ำงานรณรงค์ในประเทศเข้ากับเครือข่ายระหว่างประเทศ ซึง่ จะเป็นการหนุนเสริมองค์กรภาคประชา
สังคมไทยในบริบทที่พื้นที่การมีส่วนร่วมของพลเมืองก�ำลังหดแคบลง

สมาชิกในปัจจุบันของภาคีเครือข่ายฯ ประกอบด้วย:
• มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)
• ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล (Stella Maris)
• เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)
• มูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (FED)
• มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
• มูลนิธิรักษ์ไทย
• สมาคมรักษ์ทะเลไทย
• สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
• มูลนิธิอันดามัน
• มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

องค์กรเอกชนระหว่างประเทศและองค์กรสนับสนุนอื่นๆ:
• องค์การอ็อกแฟม
• กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• TLCS Legal Advocate
• The Freedom Fund
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานวิจยั ชีวติ ติดร่างแหฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส�ำรวจสถานการณ์สทิ ธิของแรงงาน ประมงข้ามชาติในประเทศไทย
ภายใต้บริบทแรงกดดันทีล่ ดลงจากนานาชาติ หลังสหภาพยุโรปปลด “ใบเหลือง” ให้กบั ประเทศไทยในเดือนมกราคม 2562
ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของรัฐบาลไทยในการจัดการปัญหา ประมงผิดฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(IUU) รวมถึงการละเมิดสิทธิแรงงาน อย่างไรก็ตาม ภาคีเครือข่ายฯ ยังคงเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ เพือ่ ไม่ให้แรง
กดดันจากภายนอกที่ลดลง น�ำไปสู่การผ่อนปรนมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายที่เคยเข้มงวด นอกจากนั้น ภาคีเครือ
ข่ายฯ ยังเฝ้าระวังถึงช่องว่างทางนโยบายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างหลักการของกฎหมายและการบังคับใช้ ซึ่งอาจเป็นผลมา
จากการเร่งรีบออก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานประมง พ.ศ. 2562 ดังนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการถอยหลัง รัฐบาล
ไทยจ�ำเป็นต้อง ให้ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการในช่วงของการเปลีย่ นผ่านจากการปฏิรปู เชิงนโยบายไปสูก่ ารบังคับใช้
กฎหมายกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
รายงานฉบับนีเ้ กิดขึน้ จากการส�ำรวจของภาคีเครือข่ายฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2562 ซึง่ ต่อยอดจาก
การส�ำรวจครั้งแรกในปี 2561 ที่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างแรงงานประมงข้ามชาติจำ� นวน 300 คน ใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะล
ส�ำหรับการส�ำรวจในปี 2562 ภาคีเครือข่ายฯ ได้ทำ� การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยแบบเชิงปริมาณ สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
แรงงานข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์และกัมพูชาที่ท�ำงานบนเรือประมง 475 คน ใน 8 จังหวัด ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลในภาคตะวันออก ชายฝัง่ อ่าวไทยในภาคใต้และพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลอันดามัน โดยเพิม่ เติมจากโครงการส�ำรวจปีแรกในส่วน
ของจังหวัดตราดและนครศรีธรรมราช โครงการวิจยั “ชีวติ ติดร่างแห” นี้ เป็นผลลัพธ์ของการท�ำงานร่วมกันของสมาชิกภาคี
เครือข่ายฯ ซึง่ เป็นองค์กรด้านสิทธิแรงงาน ทีท่ ำ� งานใกล้ชดิ กับแรงงานข้ามชาติในภาคประมงและห่วงโซ่อปุ ทานของอาหาร
ทะเล ทัง้ นี้ เพือ่ ประกันมาตรฐานของงานวิจยั เราท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับนักวิชาการจากศูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชีย
สถาบันเอเชียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบงานวิจัยจนถึงการเก็บข้อมูลและประมวลผล
จากผลการส�ำรวจพบว่า มีความคืบหน้าที่ส�ำคัญหลายประการ ประการแรก พบแนวโน้มการจ่ายค่าจ้างเป็นประจ�ำที่
เริม่ กลายเป็นแนวปฏิบตั ทิ วั่ ไป กล่าวคือ เมือ่ เปรียบเทียบกับการส�ำรวจในปีทผี่ า่ นมา พบสัดส่วนสูงขึน้ (จากร้อยละ 52 เป็น
ร้อยละ 69) ของแรงงานประมงที่ได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นประจ�ำอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อเดือน ตามที่กฎหมายก�ำหนด รวม
ทั้งสัดส่วนของแรงงานซึ่งได้รับค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายเป็นก้อนส�ำหรับการออกจับปลาแต่ละเที่ยวลดลง ประการที่สอง
พบสัญญาณที่ดีที่แรงงานประมงข้ามชาติร้อยละ 15 เปิดเผยว่าเคยเจรจาต่อรองในเรื่องค่าแรง กับนายจ้างของตน ขณะที่
แรงงานประมงอย่างน้อย 1 ใน 10 เคยรวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงานเจรจากับนายจ้าง ในเรื่องเงื่อนไขการจ้างงานและสภาพ
การท�ำงาน ถึงแม้แรงงานมากกว่า 2 ใน 3 รูส้ กึ ว่า พวกเขายังไม่ได้รบั ข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิของตนในฐานะแรงงานอย่างเพียง

FALLING THROUGH THE NET II

6

พอ แต่สดั ส่วนนีก้ ล็ ดลงจากปีกอ่ น และผลส�ำรวจนีส้ ะท้อนโอกาสทีด่ ี ส�ำหรับการรณรงค์ให้ความรู้ในเชิงรุกกับกลุม่ แรงงาน
ทีย่ งั ขาดข้อมูลมากยิง่ ขึน้ ประการสุดท้าย พบข้อบ่งชีถ้ งึ การปรับปรุงในแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานทีเ่ กีย่ วข้องกับสวัสดิการ เช่น
พบสัดส่วนแรงงานที่สูงขึ้นที่เปิดเผยว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงสิทธิของการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างตามที่กฎหมายก�ำหนด
ผลส�ำรวจที่สะท้อนแนวปฏิบัติที่ดีที่ก�ำลังปรากฏขึ้นในภาคประมง อาทิ ความพยายามของแรงงานประมงข้ามชาติ
ในการเรียกร้องสิทธิกับนายจ้างของตนโดยตรงนั้น ถึงแม้ว่าจะยังมีรูปแบบที่ไม่เป็นทางการก็ตาม แต่เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่
ส�ำคัญว่า แรงงานข้ามชาติมีความตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของตนในเรื่องการเจรจาต่อรองร่วมกับนายจ้างในระดับหนึ่ง
แล้ว น�ำไปสู่ประเด็นส�ำคัญในเรื่องบทบาทของภาคประชาสังคมในอนาคตที่จะติดตามตรวจสอบและสนับสนุน เพื่อให้เกิด
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม ผลการส�ำรวจนีเ้ ปิดเผยให้เห็นถึงช่องว่างทีย่ งั คงเกิดขึน้ ในช่วงการเปลีย่ นผ่าน โดยเฉพาะส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับแนวปฏิบัติของผู้ประกอบการเรือประมง ประการแรก สถานการณ์ของแรงงานประมงที่ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาจ้าง
ของตนเองยังคงด�ำรงอยู่ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างแรงงานประมงข้ามชาติเกินครึ่ง ยังไม่ได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับงานและเนื้อหา
สัญญาจ้างของตนก่อนเริม่ ท�ำงาน ทัง้ นี้ เมือ่ เทียบกับผลส�ำรวจในปี 2561 พบว่าแรงงานทีไ่ ม่มโี อกาสอ่านสัญญาจ้างก่อนลง
ลายมือชือ่ มีสดั ส่วนเพิม่ มากขึน้ กล่าวคือ แรงงานส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 85) ยังไม่สามารถครอบครองสัญญาจ้างงาน
ของตนเอง พวกเขาจึงยังคงไร้อำ� นาจต่อรองในความสัมพันธ์การจ้างงานดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ประกอบการเรือประมง
ส่วนหนึง่ ยังคงเพิกเฉยต่อกฎระเบียบในเรือ่ งการจ่ายเงินค่าจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านบัญชีธนาคารให้กบั แรงงาน ทัง้ นี้
แรงงานประมงข้ามชาติมากกว่า 2 ใน 3 ยังคงได้รบั ค่าจ้างเป็นเงินสด และจ�ำนวนไม่นอ้ ยได้รบั ค่าจ้างหลังการตัดรอบบัญชี
(ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 2 เดือนไปจนถึง 2 ปี) ซึ่งมีผลให้แรงงานต้องพึ่งพาเงินสดล่วงหน้าจากนายจ้างเพื่อใช้จ่ายในแต่ละวัน
และตกอยู่ในภาวะพึ่งพิง ซึ่งลดทอนอ�ำนาจการต่อรองของพวกเขาลงมากยิ่งขึ้น
ผลส�ำรวจทีน่ า่ สนใจเรือ่ งหนึง่ คือ ระบบการจ่ายค่าจ้างในภาคประมงอาจไม่ตรงไปตรงมาอย่างทีเ่ ราเคยเข้าใจ กล่าวคือ
ขณะที่ร้อยละ 69 ของแรงงานประมงข้ามชาติที่ท�ำการส�ำรวจ ตอบว่าได้รับค่าจ้างในแบบรายเดือน ในความเป็นจริง เพียง
ร้อยละ 58 ได้รับการจ่ายค่าจ้างจริงเป็นรายเดือน นอกจากนี้ เพียงร้อยละ 44 ได้รับค่าจ้างเต็มจ�ำนวนภายหลังจากท�ำงาน
ครบ 1 เดือน ขณะที่มากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 29) ได้รับค่าจ้างเต็มจ�ำนวนภายหลังจากท�ำงานไปแล้ว 2-6 เดือน ยิ่งไป
กว่านั้น มากกว่า 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ต้องท�ำงานยาวนานถึง 7-24 เดือนจึงจะได้รับค่าจ้างครบเต็มจ�ำนวน
ส�ำหรับผลส�ำรวจในเรือ่ งสวัสดิการ และสภาพความเป็นอยูบ่ นเรือ บ่งชีถ้ งึ ความเชือ่ งช้าในการปรับปรุงประเด็นเหล่านี้
เมื่อแรงงานประมงข้ามชาติมากกว่า 1 ใน 3 สะท้อนความต้องการที่จะเห็นการปรับปรุง ในเรื่องสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
บนเรือ อาทิ สภาพของห้องพักบนเรือที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน�้ำบนเรือที่ถูกสุขอนามัยและปลอดภัย อาหารและน�้ำดื่มที่
เพียงพอและสะอาด นอกจากนี้ พบว่าสถานการณ์การละเมิดกฎหมายแรงงานของผู้ประกอบการประมงนั้นยังคงเป็นเช่น
เดิม ดังที่การส�ำรวจนี้พบว่าแรงงานประมงมีชั่วโมงพักผ่อนไม่เพียงพอ หรือยังได้รับการลงโทษที่รุนแรงจากนายจ้างหรือ
หัวหน้าแรงงานบนเรือ ในภาพรวม ข้อค้นพบเหล่านี้สะท้อนสถานการณ์ที่ยังไม่มั่นคงของสิทธิของแรงงาน อันเป็นผลจาก
การที่ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาจ้าง รวมถึงแนวปฏิบัติด้านการจ่ายเงินและหักค่าใช้จ่าย ที่อาจน�ำไปสู่สภาพแรงงานขัดหนี้
รวมถึงสภาพการท�ำงานและความเป็นอยู่ที่ไม่ได้มาตรฐาน
ประเด็นอื่นๆ ที่ยังน่ากังวลนั้น เกี่ยวข้องกับเรื่องความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของแรงงาน อุปสรรคในการเปลี่ยน
นายจ้าง ข้อจ�ำกัดของการตรวจสอบเรือของเจ้าหน้าที่และกลไกการร้องเรียน ทั้งนี้ ผลการศึกษาเปิดเผยว่าแรงงานประมง
กลุม่ ตัวอย่างมากกว่า 2 ใน 3 รูส้ กึ ว่า พวกเขาไม่ได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิของตนเองอย่างเพียงพอ สะท้อนให้เห็นความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนในการรณรงค์เผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิแก่แรงงานประมงข้ามชาติ นอกจากนี้ อุปสรรคที่สำ� คัญในการเปลี่ยน
นายจ้างของแรงงาน มาจากการทีน่ ายจ้างปฏิเสธทีจ่ ะท�ำเอกสารยินยอม ค่าธรรมเนียมทีส่ งู มาก และแรงงานกลัวว่านายจ้าง
จะยึดเอกสารประจ�ำตัวหรือไม่จา่ ยค่าจ้างเป็นต้น ในประเด็นของการตรวจสอบเรือนัน้ แรงงานประมงกลุม่ ตัวอย่างมากกว่า
ครึ่งเปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่รัฐยังคงให้ความส�ำคัญกับการตรวจเอกสารเป็นหลัก และไม่ให้ความส�ำคัญกับการสอบถามเรื่อง

FALLING THROUGH THE NET II

7

การละเมิดสิทธิของแรงงาน สุดท้าย พบว่ามีแรงงานประมงจ�ำนวนน้อยมาก (ร้อยละ 3) ที่เคยใช้กลไกการร้องเรียน
ขณะทีแ่ รงงานกว่า 1 ใน 4 ไม่ทราบเกีย่ วกับกลไกดังกล่าว และสัดส่วนของแรงงานทีย่ งั ไม่เชือ่ มัน่ ในประสิทธิภาพของกลไก
ดังกล่าวนัน้ กลับสูงกว่าผลส�ำรวจในปีกอ่ น ข้อค้นพบเหล่านีบ้ ง่ ชีว้ า่ นอกจากปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจ้างงานและสภาพการ
ท�ำงานแล้ว แรงงานยังประสบกับข้อจ�ำกัดในเชิงโครงสร้างอืน่ ๆ ทีไ่ ม่เอือ้ ให้พวกเขาได้เข้าถึงสิทธิในการตัดสินใจเปลีย่ นงาน
หรือเข้าถึงกลไกที่มีประสิทธิภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ
บนฐานของข้อค้นพบเหล่านี้ เราจึงได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ดูฉบับเต็ม หน้า 40-42) ส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล อันประกอบด้วยรัฐบาลไทย ผู้ซื้ออาหารทะเลในต่างประเทศ บริษัทผู้ส่งออก
อาหารทะเลและผู้ประกอบการเรือประมงในประเทศ และองค์กรประชาสังคม โดยสิ่งที่เราต้องการเห็นจากรัฐบาลไทยคือ
มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อผูกมัดให้ผู้ประกอบการและเจ้าของเรือประมงแสดงความรับ
ผิดชอบต่อกฎระเบียบและภาระผูกพันในการเคารพสิทธิของแรงงานประมงข้ามชาติยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
มุ่งเน้นไปที่ประเด็นส�ำคัญดังต่อไปนี้
• เร่งรัดให้เกิดกระบวนการตรวจสอบเรือที่เข้มงวด ครอบคลุม และรอบด้าน
• ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของภาคประมงในปัจจุบัน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาคเอกชนปฏิบัติ
ตามกฎหมายในระดับเดียวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ
• เพิ่มความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของกลไกการร้องเรียน
• เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจ่ายค่าแรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างกลไกผูกมัดนายจ้างให้มี
ความรับผิดชอบต่อการติดตามตรวจสอบมากขึ้น
• ปรับปรุงสวัสดิการและความปลอดภัยของแรงงานข้ามชาติในงานประมง
• มุ่งมั่นที่จะเคารพเสรีภาพในการรวมกลุ่มและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานประมงข้ามชาติ
นอกจากนี้ เราต้องการเห็นบทบาทเชิงรุกมากขึ้นของทั้งผู้ซื้ออาหารทะเลในต่างประเทศและบริษัทผู้ส่งออกอาหาร
ทะเลในการสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคีเครือข่ายฯ และรัฐบาลไทย เพือ่ เสริมสร้างหลักนิตริ ฐั และความรับผิดชอบของ
ภาคเอกชนทีไ่ ด้กล่าวถึงในข้างต้น ส�ำหรับผูซ้ อื้ อาหารทะเลในต่างประเทศและสมาคมหรือตัวแทนอุตสาหกรรมอาหารทะเล
(Seafood Task Force และ the SEA Alliance) สามารถด�ำเนินการดังกล่าว โดยมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ และรัฐบาล
ในการหนุนเสริมอ�ำนาจเชิงโครงสร้างและอ�ำนาจเชิงกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ สนับสนุนให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมเป็น
สมาชิกของสหภาพแรงงานท้องถิ่นอย่างแท้จริง รวมทั้งร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็น
ผูน้ ำ� ของแรงงาน ผลักดันให้เกิดกลไกการพิทกั ษ์สทิ ธิแรงงานทีเ่ ข้มแข็งขึน้ รวมทัง้ สร้างหลักประกันให้มนั่ ใจว่าแรงงานและ
นักปกป้องสิทธิจะไม่ตอ้ งเผชิญกับการตอบโต้จากธุรกิจในประเทศเมือ่ ร้องเรียนถึงปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานและการใช้
เสรีภาพในการรวมกลุ่มของตน นอกจากนี้ ผู้ซื้ออาหารทะเลและผู้ค้าปลีกยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบมากขึ้น โดยด�ำเนินการให้เกิดการจัดหางานที่รับผิดชอบ (responsible recruitment) และการ
จ้างงานทีย่ งั่ ยืนเกิดขึน้ เป็นรูปธรรมโดยเร็วทีส่ ดุ สุดท้าย บริษทั ผูส้ ง่ ออกอาหารทะเลในประเทศควรเป็นผูน้ ำ� ในการผลักดัน
กลไกการร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายฯ หรือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเรือ
ประมงเข้าร่วมกับตนโดยใช้อ�ำนาจตลาดในห่วงโซ่อุปทานที่มีอยู่อย่างเหมาะสม
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รายงานชีวิตติดร่างแห ปี 2 (2562)

CSO COALITION FOR ETHICAL AND SUSTAINABLE SEAFOOD
สมาชิกของภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม (CSO Coalition) เพือ่ อาหารทะเลทีเ่ ป็นธรรมและยัง่ ยืน ประกอบด้วย มูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (LPN), ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล (Stella Maris Seafarer’s Center), เครือข่ายเพือ่
สิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN), มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ การพัฒนา (FED), มูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF)
และมูลนิธริ กั ษ์ไทย โครงการวิจยั นีเ้ กิดขึน้ บนฐานของบทเรียนทีไ่ ด้จากงานวิจยั เชิงปริมาณกับแรงงานประมงข้ามชาติในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงประสบการณ์การท�ำงานปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติกว่าทศวรรษของสมาชิกเครือข่าย ในภาพ
รวม เครือข่ายภาคประชาสังคมมุ่งมั่นพัฒนาฐานข้อมูลของสภาพการท�ำงานและความเป็นอยู่ของแรงงานประมงข้ามชาติ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพและการรณรงค์บนฐานของข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ ในขณะเดียวกัน พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรขององค์กรสมาชิกในด้านการท�ำวิจยั โดยท�ำงานอย่างใกล้ชดิ ร่วมกับนักวิชาการในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง

สัดสวนของกลุมตัวอยางจากแตละจังหวัด (N = 475)
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วิธีการเก็บข้อมูล จุดแข็งและข้อจ�ำกัด
การส�ำรวจของปี 2562 จัดท�ำขึ้นในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน 2562 เป็นการต่อยอดจากการส�ำรวจ
ในปี 2561 ครอบคลุมแรงงานประมงข้ามชาติ 300 กลุ่มตัวอย่างใน 6 จังหวัดชายฝั่งทะล การส�ำรวจในปี 2562 ใช้ระเบียบ
วิจยั ในเชิงปริมาณ สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างแรงงานข้ามชาติทที่ ำ� งานบนเรือประมง 475 คน จากประเทศเมียนมาร์และกัมพูชา
ใน 8 จังหวัด ครอบคลุมพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลในภาคตะวันออก ชายฝัง่ อ่าวไทยในภาคใต้ และพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลอันดามัน ได้แก่
จังหวัดชลบุรี ระยอง ระนอง สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต ตราด และนครศรีธรรมราช ที่เพิ่มเติมขึ้นจากการส�ำรวจในปีแรก ผ่าน
เกณฑ์การคัดเลือกหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความส�ำคัญในเชิงประมงพาณิชย์ ความหนาแน่นของประชากรแรงงานประมง
ข้ามชาติ และการเก็บข้อมูลได้จริง ซึ่งสะท้อนความพร้อมขององค์กรสมาชิกที่มีอยู่ในพื้นที่
ถึงแม้การส�ำรวจของปี 2562 จะต้องการให้ครอบคลุมการกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เท่าเทียมกันใน 8 จังหวัด
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การกระจายตัวของกลุ่มตัวอย่างที่เก็บได้จริง ดังที่ปรากฏในแผนภาพนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยที่
แปรผันหลายประการ ได้แก่ การสุม่ หากลุม่ ตัวอย่างผ่านเครือข่ายทางสังคมในแต่ละพืน้ ที่ ความร่วมมือของผูป้ ระกอบการ
ประมง ช่วงเวลาทีแ่ รงงานสามารถให้ความร่วมมือ ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั ภาระรับผิดชอบในครอบครัว และธรรมชาติของอาชีพประมง
ที่มีปัจจัยเรื่องฤดูกาลเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างมาก การสัมภาษณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นบนฐานของความสมัครใจของผู้ให้สัมภาษณ์
โดยผูเ้ ข้าร่วมการสัมภาษณ์ได้รบั การบอกกล่าวล่วงหน้าว่าพวกเขาสามารถปฏิเสธทีจ่ ะไม่ตอบค�ำถามใดก็ได้ และสามารถ
ยุติการสัมภาษณ์ได้ทุกเมื่อที่มีความประสงค์ ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้รับค่าตอบแทนเป็น
ของใช้ที่จำ� เป็นในครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าตัวเงินเทียบเท่ากับ 50 บาท
ผู้ปฏิบัติงานจาก 6 องค์กรสมาชิกของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น ได้ท�ำการเก็บข้อมูลใน
แบบเชิงปริมาณ ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (โปรแกรมเซอร์เวย์ กิซโม Survey Gizmo) ในบริเวณท่าเรือและชุมชนของ
แรงงานข้ามชาติ โดยผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในเรื่องพื้นฐานระเบียบวิธีวิจัยและการใช้เครื่องมือส�ำรวจ
แบบออนไลน์ก่อนที่จะท�ำการเก็บข้อมูล และมีการแปลแบบสอบถามเป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย พม่า และกัมพูชา ทั้งนี้
การแปลหลายภาษาเป็นข้อจ�ำกัดที่ทราบกันโดยทั่วไปของการส�ำรวจเชิงปริมาณในวงกว้าง เนื่องจากการท�ำวิจัยในหลาย
ภาษา สามารถก่อให้เกิดความสับสนและการตีความของผู้ตอบแบบสอบถามที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ทีมนักวิจัยและ
นักวิชาการที่ปรึกษา ได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในทุกขั้นตอนของการวิจัย เพื่อให้คำ� แนะน�ำและการสนับสนุนในเชิงเทคนิค
ร่วมสังเกตการณ์การเก็บข้อมูล รวมถึงตรวจสอบความคงเส้นคงวาของการส�ำรวจในทั้ง 8 จังหวัดที่ได้ท�ำการศึกษา
การส�ำรวจของเครือข่ายภาคประชาสังคมฯ นีม้ ลี กั ษณะทีโ่ ดดเด่นเฉพาะตัว เนือ่ งจากโครงการนีเ้ ป็นผลส�ำเร็จของการ
ท�ำงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรสมาชิกของเครือข่ายทีอ่ ยูใ่ นภาคสนาม ทีท่ ำ� งานใกล้ชดิ กับแรงงานข้ามชาติในภาคประมงและ
ห่วงโซ่อปุ ทานอาหารทะเล ในหลายกรณี นักวิจยั นัน้ เป็นแรงงานข้ามชาติหรืออดีตแรงงานในภาคประมงด้วยตนเองมาก่อน
ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีท่ ำ� ให้นกั วิจยั ได้รบั ความไว้วางใจจากกลุม่ ตัวอย่าง นอกจากนี้ เครือข่ายภาคประชาสังคมฯ ยังได้รว่ มมือ
กับศูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชีย (ARCM) สังกัดสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพือ่ ทีจ่ ะสร้างหลักประกันว่าการ
ออกแบบงานวิจัยและการเก็บข้อมูลครั้งนี้เป็นไปตามระเบียบวิธีของการวิจัยที่ได้มาตรฐาน
อนึ่ง ผลการส�ำรวจของโครงการ จ�ำแนกได้เป็น 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่
2 สัญญาจ้างและข้อตกลงการจ้างงาน ส่วนที่ 3 รายได้ ส่วนที่ 4 ชั่วโมงการท�ำงานและวันท�ำงาน ส่วนที่ 5 ความปลอดภัย
ความเป็นอยู่ สวัสดิการและสุขภาพ ส่วนที่ 6 การเปลี่ยนงาน และส่วนที่ 7 การเข้าใจสิทธิของตนเองและการเข้าถึงกลไก
การร้องเรียน น�ำเสนอข้อมูล ดังนี้
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ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 อายุ
อายุของผู ใหสัมภาษณ (N=464)

45 �ขึ้นไป

12%

18-24 �

14%

35-44 �

34%

25-34 �

40%
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จากการส�ำรวจ พบว่าแรงงานประมงส่วนใหญ่ ประมาณ 2 ใน 5 คน (ร้อยละ 40) มีอายุระหว่าง 25-34 ปี รองลงมา คือ
กว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 34) อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 35-44 ปี สองกลุม่ สุดท้าย คือ แรงงานกลุม่ ทีเ่ พิง่ เริม่ เข้าสูต่ ลาดแรงงานและ
กลุ่มวัยกลางคน คือ ช่วงอายุ 18-24 ปี มีอยู่ร้อยละ 14 และกลุ่มที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป มีสัดส่วนพอกัน ประมาณร้อยละ 12
ค่ากลางของอายุแรงงานประมง คือ ประมาณ 32 ปี สอดคล้องกับอายุเฉลีย่ ของแรงงานประมงในงานวิจยั ชีวติ ติดร่างแห
ปีที่ 1 และการกระจายตัวของกลุม่ ตัวอย่างนี้ มีลกั ษณะคล้ายกับการกระจายตัวของกลุม่ ตัวอย่างจากการวิจยั ในปีทผี่ า่ นมา
ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลและเข้าถึงกลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ ไม่พบลูกเรืออายุตำ�่ กว่าเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดคือ 18
ปี ซึ่งถือว่าพัฒนาขึ้นจากการส�ำรวจปีก่อน ที่พบว่ามีลูกเรืออายุ 17 ปี จ�ำนวน 1 คน

1.2 ประสบการณ์ท�ำงานบนเรือ
ทานเคยลงเร�อหร�อทํางานบนเร�อมากี่ปแลว
โดยนับตั้งแตทํางานครั้งแรกจนถึงปจจ�บัน (N=470)
16-20 �

16%

11-15 �

8%

ตํ่ากวา 1 �

5%

1-5 �

35%

6-10 �

36%

หากจัดกลุ่มของแรงงานประมงตามประสบการณ์ท�ำงานบนเรือ พบว่า แรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุด มากกว่า 1 ใน 3 (ร้อย
ละ 36) เคยท�ำงานบนเรือมาแล้วระหว่าง 6-10 ปี กลุ่มที่สอง ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 35) มีประสบการณ์ทำ� งานบน
เรือประมง 1-5 ปี ที่เหลือประกอบด้วย กลุ่มลูกเรือที่มีประสบการณ์ท�ำงานสูง (ร้อยละ 24) กล่าวคือท�ำงานบนเรือมา
แล้ว 11-15 ปี (ร้อยละ 8) และ 16-20 ปี (ร้อยละ 16) และกลุ่มที่เล็กที่สุด คือ แรงงานใหม่ที่มีประสบการณ์บนเรือไม่
ถึง 1 ปี (ร้อยละ 5)
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1.3 ประเทศต้นทาง
เมื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับ
ประเทศต้นทาง พบว่าแรงงานประมงมา
จากสองประเทศเป็นหลัก คือ เมียนมาร์
และกัมพูชา โดยแรงงานประมงมากกว่า
ครึง่ (ร้อยละ 55) มาจากประเทศเมียนมาร์
และที่ เ หลื อ ซึ่ ง น้ อ ยกว่ า ครึ่ ง เล็ ก น้ อ ย
เมียนมาร
55%
(ร้อยละ 45) มาจากประเทศจากกัมพูชา
เมื่อพิจารณาประเทศต้นทางร่วม
กัมพูชา
กับจังหวัดที่แรงงานประมงท�ำงานหรือ
45%
จังหวัดที่ท�ำการสัมภาษณ์แรงงาน พบ
ว่าแรงงานกลุ่มตัวอย่างที่ให้สัมภาษณ์
ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต และนครศรี ธ รรมราช
ทั้งหมด มาจากประเทศเมียนมาร์ ขณะที่
ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่อยู่ใกล้ชิดกับพรมแดนของจังหวัดกัมพูชา คือ จังหวัดชลบุรี ระยอง และตราด กลุ่ม
ตัวอย่างเกือบทั้งหมดยกเว้นเพียง 2 คนในจังหวัดตราด เป็นแรงงานจากประเทศกัมพูชา ส่วนในจังหวัดที่เหลือคือ ระนอง
สงขลา และปัตตานี พบกลุ่มตัวอย่างของแรงงานประมงจากทั้งสองประเทศ แต่จ�ำนวนลูกเรือจากประเทศเมียนมาร์สูงกว่า
จากกัมพูชา

ประเทศตนทางของผู ใหสัมภาษณ (N = 475)

1.4 เอกสารประจ�ำตัว (สามารถครอบครองมากกว่าหนึ่งประเภท)
การเปร�ยบเทียบเอกสารประจําตัวที่ถืออยู ในปจจ�บัน
ระหวาง

ปที่ 1 (N=293) และ

ใบผานแดนชั่วคราว

ปที่ 2 (N=472)

1%

Oversea Myanmar
Worker for Thailand
Oversea Cambodia
Worker for Thailand

5%

5%

หนังสือเดินทาง หรือ
เอกสารประจําตัวCI/TD/PP/TP
หนังสือคนประจําเรือ
(Seabook, เลมสม)
ใบอนุญาตทํางานชั่วคราว
(เฉพาะจังหวัดชายแดน) (มาตรา 64)

62%

16%

86%

60%

6%

Work permit

24%

42%

บัตรสีชมพู (มาตรา 83)
0

20

40

54%

60

80

100
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ในส่วนของเอกสารประจ�ำตัว พบว่าเอกสารที่แรงงานประมงถืออยู่มากที่สุดมี 3 ประเภท ได้แก่ หนังสือเดินทางหรือ
เอกสารประจ�ำตัว CI/TD/PP/TP ที่ลูกเรือประมงมากกว่า 4 ใน 5 คน (ร้อยละ 86) ครอบครอง รองลงมาคือ หนังสือคน
ประจ�ำเรือ (Seabook) ที่ถือโดยแรงงานมากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 60) และบัตรสีชมพู ที่ถือโดยลูกเรือมากกว่าครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 54)
สัดส่วนมากกว่า4 ใน 5 ของแรงงานประมงทีค่ รอบครองเอกสารประเภทหนังสือเดินทาง หรือเอกสารประจ�ำตัวนัน้ สูง
กว่าสัดส่วนที่พบจากงานวิจัยชีวิตติดร่างแห ปีที่ 1 (2561) ประมาณ 3 ใน 5 คน (ร้อยละ 62) ที่ถือครองเอกสารประเภท
เดียวกันนี้ ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น มาตรการตรวจสอบเอกสาร ทั้งที่ท่าเรือ
และกลางทะเลของเจ้าหน้าที่ PIPO ทั้งนี้ งานวิจัยชีวิตติดร่างแหในปีที่ 2 ยังพบลูกเรือที่ไม่ได้ครอบครองเอกสารประจ�ำตัว
ใดๆ ถึงแม้จะคิดเป็นสัดส่วนน้อยมาก คือ เพียงร้อยละ 0.6 แต่อาจแสดงให้เห็นว่ายังมีช่องว่างของการบังคับใช้กฎหมาย
เรื่องเอกสารประจ�ำตัว
เมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจในปีที่ผ่านมา พบความแตกต่างส�ำคัญคือ ในปัจจุบัน ไม่พบกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ถือ
ใบผ่านแดนชั่วคราว เช่นในปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 1) แต่พบแรงงานจ�ำนวนหนึ่ง (ร้อยละ 6) ถือใบอนุญาตท�ำงานชั่วคราว
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนถึงร้อยละ 24 ที่ถือใบอนุญาตท�ำงาน (work permit) ในปีก่อน คาดว่าเป็นผลจากการประกาศ
ใช้พระราชก�ำหนดการบริหารการท�ำงานของตนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่ให้แรงงานตามแนวจังหวัดชายแดน กลุ่มที่ถูกจ้าง
แบบเป็นฤดูกาลหรือแบบชั่วคราว ต้องมีใบอนุญาตท�ำงานชั่วคราว แต่แรงงานกลุ่มนี้ มีความมั่นคงในการท�ำงานต�่ำกว่า
แรงงานกลุ่มอื่น เพราะอาจถูกเลิกจ้างจากนายจ้างเมื่อใดก็ได้

1.5 ทักษะการใช้ภาษาไทย
แรงงานประมงส่วนใหญ่ คือ มากกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 76) ขาดทักษะในการพูดภาษาไทย กล่าวคือ เกือบครึ่งหนึ่ง
ของแรงงานที่ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 49) พูดภาษาไทยได้เล็กน้อย ขณะที่อีกมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 27) ไม่สามารถใช้
ภาษาไทยในการสื่อสารได้เลย มีเพียงประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) เท่านั้นที่สามารถพูดภาษาไทยได้ดี
ทั้งนี้ สัดส่วนของลูกเรือประมงที่มีทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยยิ่งลดน้อยลงไป ลูกเรือที่ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่
มากกว่า 4 ใน 5 (ร้อยละ 84) ไม่มีทักษะการอ่าน และเกินกว่าร้อยละ 90 ไม่มีทักษะในการเขียนภาษาไทย มีเพียงกลุ่ม
เล็ก คือประมาณร้อยละ 11 ที่ระบุว่าสามารถอ่านภาษาไทยได้บ้าง และอีกจ�ำนวนน้อยมาก คือ น้อยกว่าร้อยละ 5 ที่ตอบ
อ่านภาษาไทยได้ดี
ในด้านของการเขียนนั้น มีเพียงส่วนน้อย คือ ร้อยละ 7 ที่เขียนภาษาไทยได้บ้าง และเพียงร้อยละ 3 ที่เขียนภาษาไทย
ได้ดี ดังนั้น เป็นเรื่องจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ที่ภาครัฐจะต้องบังคับกฎหมายที่ให้มีการแปลสัญญาจ้างเป็นภาษาที่ลูกเรือสามารถ
อ่านและเข้าใจได้ เพื่อคุ้มครองสิทธิของลูกเรือประมง
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1.6 ทักษะการใช้ภาษาของประเทศต้นทาง

ความสามารถพ�ด อาน เข�ยน ในภาษาทางการของประเทศตนทางของตัวเอง (N=451)
พ�ด

อาน

เข�ยน

95%

57%

54%

24%

24%
19%

4%

ไดดี

ไดเล็กนอย

22%

1%

ไมไดเลย

แรงงานประมงเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 95) สามารถพูดภาษาของประเทศต้นทางได้ดี มีเพียงส่วนน้อย คือ ร้อยละ 4
ที่สามารถพูดได้เล็กน้อย และเพียงส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 1) ที่ไม่สามารถพูดภาษาของประเทศต้นทางได้ ในด้านของการ
อ่านและเขียน ส�ำรวจพบว่า ลูกเรือประมงจ�ำนวนเกินครึ่งหนึ่งสามารถอ่านและเขียนได้ดี โดยกลุ่มที่มีทักษะการอ่านภาษา
ของประเทศต้นทางได้ดี มีประมาณเกือบ 3 ใน 5 คน (ร้อยละ 57) และที่สามารถเขียนภาษาของประเทศต้นทางได้ดี มี
อยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54)
อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงงานประมงข้ามชาติอยู่จ�ำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยรู้หนังสือ กล่าวคือ ประมาณ 1 ใน 5 คน (ร้อย
ละ 19) ไม่สามารถอ่านภาษาของประเทศต้นทางได้ ขณะที่อีกกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) สามารถอ่านได้เพียงเล็กน้อย
สัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับจ�ำนวนลูกเรือประมงที่ไม่สามารถเขียนภาษาประเทศต้นทางของตนเอง คือ ประมาณ 1 ใน 5 (ร้อย
ละ 22) ที่ไม่สามารถเขียน และอีก 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) สามารถเขียนได้เพียงเล็กน้อย กลุ่มที่ไม่สามารถทั้งอ่านและเขียน
ภาษาของประเทศต้นทางได้นั้น จึงเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาของสัญญาจ้างที่เป็นลายลักษณ์อักษร หากไม่มีการ
อธิบายโดยวาจาในภาษาของประเทศต้นทาง
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1.7 เหตุผลที่เลือกท�ำงานบนเรือประมง
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เหตุผลที่เลือกทํางานประมง (N=475)

ไมมีทักษะในการทํางานประเภทอื่น
ทํางานประมงมานาน
เคยชิน/ชํานาญ (ทําไดดี)
ไมสามารถเปลี่ยนงานได เพราะ
นายจาง/ไต/หัวหนาแรงงานไมยนิ ยอม
เ�นแรงงาน MOU
มีคนรูจักอยูบนเรือ

16%

10%

31%

1%

2%

มีสวัสดิการดี

15%

รายไดดี
มีหนี้มาก

63%

6%

เหตุผลส�ำคัญสามประการแรก ทีก่ ลุม่ ตัวอย่างตอบว่าท�ำไมเลือกท�ำงานประมง ประกอบด้วย อันดับที่หนึง่ รายได้ดี มี
อยู่ประมาณ 3 ใน 5 (ร้อยละ 63) ของแรงงานที่เลือกเหตุผลนี้ อันดับที่สอง คือ ไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ เพราะนายจ้าง/
ไต๋/หัวหน้าแรงงานไม่ยินยอม เกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 31) และอันดับสาม ไม่มีทักษะการท�ำงานประเภทอื่น (ร้อยละ 16)
การสัมภาษณ์ลกู เรือเพิม่ เติม ท�ำให้เข้าใจข้อมูลเพิม่ ขึน้ ว่า แรงงานประมงรูส้ กึ ว่างานประมงมี “รายได้ด”ี กว่างานอืน่ ๆ
เพราะพวกเขาสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในบางเรื่อง โดยเฉพาะระหว่างที่ท�ำงานบนเรือหรืออยู่ในทะเล เช่น ค่าเช่าที่พัก
และค่าอาหาร กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ลักษณะการท�ำงานบนเรือประมงเอื้อให้พวกเขาสามารถเก็บออมเงินมากกว่างานอื่น
นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวนไม่น้อยอธิบายว่า นายจ้างภาคประมงมักช่วยออกค่าใช้จ่ายในเรื่องเอกสารจดทะเบียนที่สูง
มากให้ก่อน บางส่วนยังระบุว่านายจ้างเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถหารายได้เสริมจากการจับสัตว์ทะเลนอกเวลาท�ำงาน
อย่างไรก็ตาม เหตุผลอันดับสอง ที่ว่าไม่สามารถเปลี่ยนงานได้ สัมพันธ์กับเหตุผลที่นายจ้างช่วยออกค่าเอกสารให้ลูกเรือ
ก่อน เพราะสร้างเงือ่ นไขให้ลกู เรือไม่สามารถเปลีย่ นนายจ้างได้เมือ่ ต้องการ และนายจ้างมักเรียกร้องค่าใช้จา่ ยด้านเอกสาร
คืน เมื่อแรงงานประมงแสดงความต้องการที่จะเปลี่ยนงานหรือนายจ้าง

17

FALLING THROUGH THE NET II

1.8 ประเภทของเครื่องมือจับปลา

เร�อที่คุณทํางานอยูปจจ�บันนี้
ใชเคร�่องมือประมงประเภทไหน (N = 447)
เครื่องมือคราด/
คราดหอย 0.2%
อวนติดตา/
อวนลอย 2%
อวนชอน/
อวนยก 0.4%
อวนครอบ
4%

อื่นๆ

5%

อวนลากเดี่ยว

18%

อวนลากคู
14%

อวนลอม/
อวนเขียว/อวนดํา/
อวนปลากะตัก
56%

อวนลากกุง
0.2%

อวนรุน
0.2%

จากการสอบถามแรงงานประมง
เกี่ยวกับประเภทของเครื่องมือจับในเรือ
ที่ก�ำลังท�ำงาน มีเครื่องมือ 3 ประเภทที่
พบมากที่สุด ประเภทที่หนึ่งได้แก่ อวน
ล้อม อวนเขียว อวนด�ำ อวนปลากะตัก
ที่ พ บมากกว่ า ครึ่ ง หนึ่ ง (ร้ อ ยละ 56)
ประเภทที่สองได้แก่ อวนลากเดี่ยว มีอยู่
เกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 18) และประเภท
ที่สามได้แก่ อวนลากคู่ น้อยกว่าอวนลาก
เดี่ยวเล็กน้อย (ร้อยละ 14) ที่เหลือเป็น
เครื่องมือจับปลาที่มีจ�ำนวนไม่มาก รวม
กันแล้วประมาณร้อยละ 12 ประกอบ
ด้วย อวนครอบ (ร้อยละ 4) อวนติดตา
และอวนลอย (ร้อยละ 2) อวนช้อนและ
อวนยก (ร้อยละ 0.4) อวนลากกุ้ง (ร้อย
ละ 0.2) อวนรุน (ร้อยละ 0.2) และอื่นๆ
(ร้อยละ 5)

1.9 ครอบครัวของแรงงานประมง: ระบบสนับสนุนและความรับผิดชอบ
งานวิจยั ชีวติ ติดร่างแหปีที่ 2 ส�ำรวจแรงงานประมงเกีย่ วกับครอบครัวของพวกเขา เพือ่ ท�ำความเข้าใจสภาพการท�ำงาน
และชีวิตของลูกเรือประมงที่รอบด้านมากขึ้น ผลส�ำรวจพบว่า แรงงานประมงที่ให้สัมภาษณ์มากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 62)
ตอบว่ามีครอบครัวหรือภรรยา ขณะที่น้อยกว่า 2 ใน 5 (ร้อยละ 38 ) มีสถานะโสด
ครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 50) ของแรงงานประมงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ ตอบว่าภรรยาของตนท�ำงานหรือมีรายได้สนับสนุนครอบครัว
อีกทางหนึง่ ขณะทีอ่ กี ครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 50) ภรรยาไม่ได้ทำ� งาน หรือแรงงานเป็นผูห้ ารายได้หลักแต่เพียงคนเดียว นอกจากนี้
มีเพียงส่วนน้อยของแรงงานประมง คือ ร้อยละ 9 ทีไ่ ม่มบี ตุ ร ลูกเรือประมงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์สว่ นใหญ่ (ร้อยละ 91) มีบตุ ร โดย
แรงงานส่วนใหญ่หรือกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 74) มีบตุ รจ�ำนวน 1-2 คน ส่วนทีเ่ หลือนัน้ เป็นกลุม่ ทีม่ บี ตุ รมากกว่า 3 คนขึน้ ไป
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ในเรื่ อ งของสถานที่ ที่ ส มาชิ ก
ครอบครัวพ�ำนักอาศัยอยู่ พบว่าแรงงาน
ประมงที่ มี ส มาชิ ก ครอบครั ว อยู ่ ใ น
อยูที่ประเทศตนทางทั้งหมด
ประเทศไทยด้วยกัน มีสัดส่วนใกล้เคียง
อยูทั้งในประเทศไทย
กันกับกลุ่มที่สมาชิกครอบครัวทั้งหมด
และประเทศตนทาง
อยู่ในประเทศต้นทาง กล่าวคือ มากกว่า
อยูดวยกันในประเทศไทยทุกคน
1 ใน 3 ของแรงงานประมงทีใ่ ห้สมั ภาษณ์
(ร้อยละ 37) มีสมาชิกครอบครัวอาศัย
อยู่ในประเทศไทย อีกประมาณ 1 ใน 3 หรือน้อยกว่ากลุ่มแรกเล็กน้อย (ร้อยละ 34) สมาชิกครอบครัวอาศัยอยู่ที่ประเทศ
ต้นทางทั้งหมด ที่เหลืออีกมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 29) มีสมาชิกครอบครัวอาศัยอยูท่ ั้งในประเทศไทยและประเทศต้นทาง

ลักษณะการอยูอาศัยของสมาชิกในครอบครัว (N=296)

34%

29%

37%

1.10 ภาระทางการเงินและจ�ำนวนเงินที่ส่งให้ครอบครัว
แรงงานประมงทัง้ หมด (ร้อยละ 99)
มีภาระทางการเงินที่ต้องดูแลครอบครัว
โดยครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ตอบว่าส่งเงิน
ให้กับพ่อแม่ อีกเกือบครึ่ง (ร้อยละ 46)
ธนาคารที่กูเงินมา
ส่งให้กับภรรยาหรือลูก และอีกส่วนน้อย
1%
มาก (ร้อยละ 3) ตอบว่าส่งให้กับญาติ
ญาติพี่นอง
3%
เมือ่ สอบถามเพิม่ เติมถึงจ�ำนวนเงินทีส่ ง่ ให้
ครอบครัว ประมาณ 2 ใน 5 ของกลุ่มนี้
(ร้อยละ 43) ตอบว่าส่งเงินให้ครอบครัว
ประมาณ 1,000-5,000 บาทต่อครั้ง,
พอแม
ภรรยา/ลูก
50%
46%
ประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ส่งเงิน
จ�ำนวน 5,001-10,000 บาทต่อครัง้ , ร้อย
ละ 8 ส่งเงินเป็นจ�ำนวนระหว่าง 10,00150,000 บาทต่อครั้ง แต่มีอยู่จ�ำนวนไม่
น้อยกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 27) ไม่สามารถ
ระบุจ�ำนวนเงินได้ จึงเป็นไปได้ว่าในกลุ่ม
สุดท้ายนี้ มีลกั ษณะการส่งเงินให้ครอบครัวทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละครัง้ หรืออาจไม่มรี ปู แบบของรายได้และเงินออมทีส่ ม�ำ่ เสมอ
เพือ่ ช่วยให้ลกู เรือได้ประมวลข้อมูลทีต่ รงกับความเป็นจริงทีส่ ดุ นักวิจยั ได้สอบถามแรงงานประมงเรือ่ งจ�ำนวนเงินทีส่ ง่
กลับบ้านอีกครั้ง หลังจากสัมภาษณ์เรื่องรายได้และจ�ำนวนเงินที่ถูกหักจากค่าจ้าง พบข้อมูลที่สัมพันธ์กันคือ มากกว่า 2 ใน
5 (ร้อยละ 44) ส่งเงินกลับเป็นจ�ำนวน 1,000-5,000 บาท อีกประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32) ส่งเงินไปให้ครอบครัวเป็น
จ�ำนวน 5,001-10,000 บาท ขณะที่น้อยกว่าร้อยละ 16 ส่งเงินกลับเป็นจ�ำนวน 10,001-50,000 บาท ที่เหลืออีกร้อยละ
8 ส่งกลับเป็นจ�ำนวนตั้งแต่ 50,001 บาทขึ้นไป

ภาระทางการเง�นและจํานวนเง�นที่สงใหครอบครัว (N = 370)
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ข้อสังเกตประการส�ำคัญเรื่องจ�ำนวนเงินที่แรงงานประมงข้ามชาติส่งให้ครอบครัว คือ ไม่พบข้อมูลที่ชัดเจนในเรื่อง
ความถี่ของการส่งเงิน หรือความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างจ�ำนวนเงินกับช่วงเวลาที่ส่งเงิน จึงเป็นเรื่องยากที่จะประมวลถึง
จ�ำนวนเงินสุทธิทลี่ กู เรือประมงส่งกลับในแต่ละช่วงเวลา เช่น รอบหนึง่ เดือนหรือหนึง่ ปี เหตุผลส�ำคัญอาจมาจากหลักปฏิบตั ิ
ที่ใช้กันอยู่ในการจ่ายค่าจ้างของภาคประมง ที่ผู้ประกอบการแต่ละคน มีระยะเวลารอบการตัดบัญชีเงินเดือนที่แตกต่างกัน
ท�ำให้ชว่ งเวลาจริงทีแ่ รงงานประมงแต่ละคนได้รบั ค่าจ้าง และการส่งเงินให้ครอบครัวแตกต่างกันตามไปด้วย (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมจากผลส�ำรวจในส่วนของรายได้)

ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม
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ส่วนที่ 2 สัญญาจ้างและข้อตกลงการจ้างงาน
ขณะที่ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง (2562) ไม่ได้กำ� หนดเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับภาษาของสัญญาจ้าง
แต่มาตรา 23 ของ พ.ร.ก.การบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) ได้ก�ำหนดให้นายจ้างที่น�ำ
แรงงานจากต่างประเทศมาท�ำงานตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างรัฐบาล ต้องจัดท�ำสัญญาจ้างเป็นหนังสือในสอง
ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาของประเทศต้นทาง ทั้งนี้ ผลส�ำรวจของงานวิจัยชุดชีวิตติดร่างแห ปีที่ 2 ได้แสดงให้เห็นว่า
แรงงานประมงข้ามชาติจ�ำนวนมาก มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาของประเทศต้นทางของตนเองในระดับต�่ำ
จึงเป็นเรื่องส�ำคัญอย่างยิ่งที่จะศึกษาว่าแรงงานเหล่านี้สามารถเข้าใจเนื้อหาของสัญญาจ้างมากน้อยเพียงใด
ดังนั้น งานวิจัยชิ้นนี้ได้ท�ำการส�ำรวจกระบวนการท�ำสัญญาทั้งหมด ตั้งแต่การรับรู้และเข้าถึงสัญญาจ้างของแรงงาน
โดยเฉพาะก่อนทีล่ กู เรือจะลงลายมือชือ่ ในสัญญา การลงลายมือชือ่ สัญญา และความสอดคล้องของสภาพการจ้างกับสภาพ
จริงของงาน รวมถึงการเข้าถึงสัญญาจ้างหลังจากที่ลงลายมือชื่อในสัญญาแล้ว

ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม

21

FALLING THROUGH THE NET II

2.1 ภาษาในสัญญาจ้าง
มากกว่า 1 ใน 3 ของแรงงานที่ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 38) ระบุว่าภาษาในสัญญาจ้างของตนเองเป็นภาษาเมียนมาร์
ขณะที่ประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 25) มีสัญญาจ้างเป็นภาษาไทย และอีกร้อยละ 7 มีสัญญาจ้างเป็นภาษากัมพูชา (เขมร)
ทั้งนี้ มีเพียงส่วนน้อย หรือน้อยกว่า 1 ใน 5 (ร้อยละ 19) ที่มีสัญญาจ้าง 2 ภาษาคือ ภาษาไทยและภาษาของประเทศ
ต้นทาง และอีกร้อยละ 11 ไม่สามารถระบุว่าภาษาในเอกสารสัญญาจ้างของตนเป็นภาษาใด

2.2 การอธิบายเนื้อหาของงานก่อนเริ่มท�ำงาน
เปร�ยบเทียบการอธิบายเนื้องานกอนเร��มทํางาน
ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
มี

ไมมี
58%

54%
42%

ปที่ 1 (N = 298)

46%

ปที่ 2 (N = 467)

พบว่ามากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54)
ของแรงงานที่ให้สัมภาษณ์ ไม่ได้รับการ
อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้องานให้
ฟังก่อนเริ่มท�ำงาน ขณะที่อีกไม่ถึงครึ่ง
หนึ่ง (ร้อยละ 46) ได้รับการอธิบาย
เนื้อหาของงาน โดยประมาณ 3 ใน 5 คน
(ร้อยละ 64) ของแรงงานที่ได้รับการ
อธิบาย สามารถระบุว่านายจ้างเป็นผู้
อธิบายเนื้อหา ขณะที่กลุ่มที่เหลือ ไม่ได้
ระบุว่าใครเป็นผู้อธิบายเนื้อหาของงาน
เมือ่ เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจจากรายงาน
วิจัยชีวิตติดร่างแห ปีที่ 1 (2561) พบว่า
สัดส่วนของแรงงานประมงที่ได้รับการ
อธิบายเนือ้ หากลับลดลง (จากร้อยละ 58
เหลือเพียงร้อยละ 46)
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2.3 โอกาสได้อ่านสัญญาก่อนลงลายมือชื่อ
แรงงานประมงมากกว่า 3 ใน 4
(ร้ อ ยละ 78) ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ห้
สัมภาษณ์ ระบุว่าไม่ได้อ่านเนื้อหาของ
สัญญาก่อนที่จะลงลายมือชื่อ มีเพียง 1
ใน 5 (ร้อยละ 22) ที่ได้อ่านเนื้อหาของ
สัญญา ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลการ
ส�ำรวจของรายงานวิจัยชีวิตติดร่างแห ปี
2561 พบว่า สัดส่วนของแรงงานประมง
ที่มีโอกาสได้อ่านสัญญาลดลงจากร้อย
ละ 31 ขณะที่สัดส่วนของแรงงานประมง
ที่ ต อบว่ า ไม่ มี โ อกาสอ่ า นสั ญ ญาก่ อ น
ลงลายมือชื่อนั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 69
เป็น 78

เปร�ยบเทียบโอกาสไดอานสัญญาจางกอนลงลายมือชื่อ
ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
ไดอาน

ไมไดอาน
78%
69%

31%
22%

ปที่ 1 (N = 122)

ปที่ 2 (N = 464)

2.4 การอธิบายเนื้อหาของสัญญาจ้างให้ฟังก่อนลงลายมือชื่อ
เปร�ยบเทียบมีการอธิบายเนื้อหาของสัญญาจางกอนจะลงลายมือชื่อ
ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
67%
57%

มีการอธิบาย
ไมมีการอธิบาย
ไมแน�ใจ/จําไมได

41%
29%

2%

ปที่ 1 (N = 121)

4%

ปที่ 2 (N = 450)
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ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น แรงงานประมงข้ามชาติมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54) ไม่ได้รับการอธิบายเนื้อหาของ
งานก่อนเริ่มท�ำงาน และมากกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 78) ไม่มีโอกาสอ่านสัญญาก่อนที่จะลงลายมือชื่อยิ่งไปกว่านั้น กว่า 2
ใน 3 (ร้อยละ 67) ระบุว่าไม่ได้รับการอธิบายเนื้อหาของสัญญาจ้างก่อนลงลายมือชื่อ มีเพียงกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 29) ที่
ได้รับการอธิบายเนื้อหาของสัญญาจ้าง
เมื่อสอบถามเพิ่มเติมถึงผู้ที่ท�ำการอธิบายเนื้อหาของสัญญา ได้รับค�ำตอบว่ามากกว่า 2 ใน 5 (ร้อยละ 44) เป็นลูกเรือ
ที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า เช่น กัปตันหรือไต๋เรือ รองลงมา คือ นายจ้าง ประมาณ 2 ใน 5 (ร้อยละ 41) และอีกร้อยละ 10 คือ
ผู้จัดการในบริษัท ที่เหลือ (ร้อยละ 5) ประกอบด้วยล่าม พี่น้องและเจ้าหน้าที่ศูนย์ PIPO เป็นผู้อธิบาย
เมือ่ เปรียบเทียบกับผลการส�ำรวจจากรายงานวิจยั ชีวติ ติดร่างแห ปีทผี่ า่ นมา พบว่า สัดส่วนของแรงงานประมงทีไ่ ด้รบั
การอธิบายเนื้อหาของสัญญาลดลงจาก 2 ใน 5 คน (ร้อยละ 41) เหลือเพียงน้อยกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 29) ขณะที่สัดส่วน
ของกลุ่มที่ไม่ได้รับการอธิบายเนื้อหาสัญญา มากกว่าเดิมถึงร้อยละ 10 (จากร้อยละ 57 เป็น 67) ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า
สถานการณ์ของแรงงานประมงในเรื่องนี้แย่ลงกว่าในปีที่ผ่านมา

2.5 สภาพการจ้างตรงตามสัญญา
ถึงแม้แรงงานประมงถึงครึ่งจะไม่
ทราบเนือ้ หาของงานก่อนเริม่ ท�ำงาน กว่า
3 ใน 4 ไม่มีโอกาสได้อ่าน และกว่า 2 ใน
3 ไม่มีผู้ ใดอธิบายเนื้อหาของสัญญาให้
เข้าใจก่อนเซ็นสัญญา แต่เป็นที่น่าสังเกต
ไมตรงตาม ตรงตาม
ว่า แรงงานมากถึง 9 ใน 10 (กว่าร้อยละ
สัญญาจาง สัญญาจาง
12%
88%
88) กลับระบุวา่ สภาพการจ้างของตนเอง
สอดคล้องกับข้อตกลงทีท่ ำ� ด้วยวาจา และ
เพียงร้อยละ 12 ระบุว่าสภาพการจ้างไม่
ตรงตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลง
ทั้งนี้ แรงงานบางส่วนให้ค�ำอธิบาย
เพิ่มเติมว่า เนื้อหาของสัญญาจ้างในส่วน
ที่ไม่ตรงกับที่ตกลงกันไว้ คือ เรื่องค่า
ตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนน้อยกว่าตกลง
กันไว้ ได้รบั ค่าตอบแทนล่าช้ากว่าก�ำหนด
เวลา ไม่ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาเมื่อท�ำงานเกินเวลาหรือต้องท�ำงานมากกว่าที่ตกลงเอาไว้ และเวลาพักผ่อนน้อยกว่าที่
ตกลงกัน รวมทั้งการยึดเอกสารสัญญาจ้างเอาไว้ อย่างไรก็ตาม แรงงานจ�ำนวนไม่น้อยยังตอกย�้ำในลักษณะคล้ายคลึงกัน
ว่า พวกเขาไม่รู้เนื้อหาของสัญญาที่ตนเซ็น เพราะไม่มีโอกาสได้อ่านหรือไม่เข้าใจเนื้อหาของสัญญา

สภาพการจางตรงตามที่ระบุในสัญญา (N=460)
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2.6 การเข้าถึงสัญญาจ้างและส�ำเนา
ผูที่เก็บสัญญาจาง (N=443)

เก็บไวที่ตัวเอง
15%

ลูกเรือที่มีตําแหน�งสูงกวา
(กัปตัน/ไตเรือ/หัวหนาลูกเรือ)

นายจาง

14%

65%

ผูจัดการในบริษัท
(ที่ทาเรือ หรือสํานักงาน)
6%

พบว่ามีแรงงานเพียงส่วนน้อย ร้อยละ 15 ที่เก็บสัญญาจ้างไว้กับตัวเอง ขณะที่อีกมากกว่า 4 ใน 5 คน (ร้อยละ 85)
ไม่ได้เก็บสัญญาจ้างไว้กับตนเอง ทั้งนี้ ประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 65) ระบุว่านายจ้างเป็นผู้เก็บสัญญาเอาไว้ให้ รองลงมา
คือ ลูกเรือที่มีต�ำแหน่งสูงกว่า (ร้อยละ 14) และผู้จัดการในบริษัท (ร้อยละ 6)
ในกลุม่ ของแรงงานทีไ่ ม่สามารถ
ครอบครองสั ญ ญาจ้ า งฉบั บ จริ ง
พบว่ามีเพียงร้อยละ 10 ที่สามารถ
เข้าถึงส�ำเนาของสัญญาจ้าง ขณะที่
อีกร้อยละ 90 ไม่สามารถเข้าถึง
ส�ำเนาได้ เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล
เดี ย วกั น จากรายงานวิ จั ย ชี วิ ต ติ ด
ร่างแห ปีที่ผ่านมา พบว่า แรงงานที่
เข้าไม่ถงึ ส�ำเนาสัญญาจ้าง มีสดั ส่วน
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม เล็ ก น้ อ ย
คือเพียงร้อยละ 5 หมายความว่า
สถานการณ์เรื่องการเข้าถึงส�ำเนา
สัญญาจ้างของแรงงานพัฒนาขึ้น
เล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา

เปร�ยบเทียบการมีสําเนาสัญญาจางเก็บไว ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
มีสําเนา

ไมมีสําเนา
95%

5%

ปที่ 1 (N = 265)

90%

10%

ปที่ 2 (N = 402)
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โอกาสในการเขาถึงสัญญาจาง (N=464)
ไมรู

31%

เขาถึงไมได

10%

ขอดูได แตขอเอาออกมาใชไมได

8%

ขอเอาออกมาใชได

37%

มีสัญญาจางอยูกับตนเอง

14%

0

10

20

30

40

เพือ่ ตรวจสอบระดับการเข้าถึงสัญญาจ้างของลูกเรือ เราได้สอบถามถึงโอกาสในการเข้าถึงสัญญาจ้างฉบับจริง ในยาม
ที่แรงงานต้องการ พบว่าแรงงานประมงเกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49) ให้คำ� ตอบที่เป็นลบ กล่าวคือ จ�ำนวนมากกว่า 1 ใน
4 (ร้อยละ 31) ไม่แน่ใจว่าตนสามารถเข้าถึงสัญญาจ้างได้หรือไม่ อีกร้อยละ 10 คิดว่าตนเองไม่สามารถเข้าถึงได้ ขณะที่
อีกร้อยละ 8 เชื่อว่าสามารถขอดูเอกสาร แต่ไม่สามารถน�ำมาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ด้วยตนเองได้ ดังนั้น นอกจาก
แรงงานประมงส่วนน้อย (ร้อยละ 14) ที่เก็บสัญญาจ้างไว้กับตนเองแล้ว มีเพียงอีก 1 ใน 3 (ร้อยละ 37) ของแรงงาน
ประมงทั้งหมดที่เชื่อว่าในยามที่ต้องการ พวกเขาสามารถขอสัญญาจ้างจากผู้ที่เก็บเอาไว้ได้
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ส่วนที่ 3 ค่าจ้างและรายได้
3.1 รูปแบบการจ่ายค่าจ้าง

เปร�ยบเทียบรูปแบบการจายเง�นคาจางที่ ไดรับระหวางปที่ 1 กับปที่ 2
เงินลวงหนา
เหมาจายเ�นกอน
อื่นๆ
ไดรับคาจางแบบตายตัวและ
เบี้ยขยัน (สวน/เสี้ยว) จากหัวหนางาน
จายเงินแบบผสม (รายไดตายตัวและ
เปอรเซ็นตในการขายสัตวทะเล)
ไดจากสวนแบงปลา
ที่จับไดในแตละเที่ยว
ไดคาจางแบบตายตัวเมื่อจับปลาได

ปที่ 1 (N=274)
ปที่ 2 (N=450)

3%
30%
2%
3%
5%
13%
6%
2%
2%
52%

ไดคาจางแบบตายตัว รายเดือน

69%

ไดคาจางแบบตายตัว รายสัปดาห

1%

ไดคาจางแบบตายตัว รายวัน

1%

6%

5%
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ผลส�ำรวจพบว่า วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนในภาคประมงนั้นมีความหลากหลายสูงมาก อาจจ�ำแนกเป็น 3 กลุ่มใหญ่
ที่มีความต่างกันถึง 7 รูปแบบย่อย ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แรงงานประมงส่วนใหญ่ มากกว่า 4 ใน 5 (ร้อยละ 80) ได้รับค่าตอบแทนแบบตายตัว แรงงานกลุ่มนี้
ประกอบด้วยแรงงานที่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน มีสัดส่วนมากที่สุด ถึง 2 ใน 3 คน (ร้อยละ 69) ที่เหลือเป็นกลุ่ม
ที่ได้รับค่าตอบแทนรายสัปดาห์ (ร้อยละ 6) รายวัน (ร้อยละ 5) เป็นที่น่าสังเกตว่ามีแรงงานกลุ่มเล็กๆ ที่ระบุว่าได้รับ
ค่าจ้างแบบตายตัว แต่มีเงื่อนไขว่าจะได้รับเมื่อจับปลาได้เท่านั้น (ร้อยละ 2) ซึ่งถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ละเมิดกฎกระทรวง
คุ้มครองแรงงานในงานประมงทางทะเล
กลุ่มที่ 2 แรงงานน้อยกว่า 1 ใน 5 หรือร้อยละ 16 ได้รับค่าตอบแทนแบบผสม แบ่งออกเป็นสองรูปแบบ ได้แก่ รูป
แบบแรก ซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้ (ร้อยละ 13) มีรายได้ตายตัวและส่วนแบ่งจากการขายสัตว์ทะเล มีเพียงส่วนน้อย
(ร้อยละ 3) ได้รับค่าตอบแทนแบบตายตัวบวกเบี้ยขยันจากหัวหน้างาน
กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 2) ยังคงได้รับส่วนแบ่งตามจ�ำนวนปลาที่จับได้ในแต่ละเที่ยว ถือ
เป็นกลุ่มที่มีความไม่แน่นอนของรายได้มากที่สุด และวิธีปฏิบัตินี้ละเมิดกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทาง
ทะเลเช่นเดียวกัน
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3.2 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
พบว่าแรงงานประมงส่วนใหญ่ (ร้อย
ละ 97) ได้รบั ค่าจ้างเฉลีย่ ต่อเดือนสูงกว่า
93%
9,000 บาท หรือประมาณ 300 บาทต่อ
วัน (ก่อนถูกหักค่าใช้จ่าย) โดยกลุ่มใหญ่
ที่สุด (ร้อยละ 93) ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย
ระหว่าง 9,001 – 15,000 บาท มีส่วน
น้อยมาก (ร้อยละ 4) ทีไ่ ด้รบั ค่าตอบแทน
ในช่วง 15,001-25,000 บาท
สั ด ส่ ว นของแรงงานประมงที่ ไ ด้
รับค่าจ้างสูงกว่า 9,000 บาทต่อเดือน
มากกว่าสัดส่วนที่พบจากการส�ำรวจของ
4%
3%
ILO โครงการ Ship to Shore (2561) ที่
ตํ่ากวา 9,000 บาท
9,001-15,000 บาท 15,001-25,000 บาท พบว่า 3 ใน 4 ของแรงงานประมง ได้รับ
ค่าจ้างสูงกว่า 9,000 บาทต่อเดือน และ
คล้ายคลึงกับผลการศึกษา ของ Humanity United & Freedom Fund (2562) ที่พบว่า 97% ของแรงงานประมง ได้รับค่า
ตอบแทนเท่ากับหรือสูงกว่าระดับค่าแรงขั้นต�่ำ และเงินเดือนเฉลี่ยในภาคประมง คือ 11,600 บาท

เง�นคาจางโดยเฉลี่ยประมาณตอเดือน (N=404)

คาจางเฉลี่ยรายจังหวัด (N=404)
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12,000

11,286

11,625
10,388

10,769

11,218

11,284

9,000

6,000

3,000

ชล
บุร
ี
ระย
อง
นค ตราด
รศร
ีธรร
มรา
ช
�ต
ตาน
ี
สงข
ลา
ภูเก
็ต
ระน
อง

0

28

FALLING THROUGH THE NET II

หากเปรียบเทียบผลส�ำรวจเรื่องค่าตอบแทนเฉลี่ยในรายจังหวัด กับผลการศึกษาโครงการ Ship to Shore (2563)
ที่พบว่า ค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนรายเดือนของแรงงานประมง เท่ากับ 12,730 บาทแล้ว มีเพียงจังหวัดชลบุรีเท่านั้น ที่มี
ค่าจ้างเฉลี่ยสูงกว่าระดับค่าจ้างดังกล่าว

3.3 วิธีการจ่ายค่าจ้าง

ทานไดรับคาจางอยางไร (N=404)

อื่นๆ

15%

โอนเขา
บัญชีธนาคาร

เงินสด
65%

20%

แรงงานประมงมากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 65) ยังคงได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด ขณะที่อีกประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 20)
ตอบว่าได้รับค่าจ้างโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร
กลุม่ ทีเ่ หลืออีกร้อยละ 15 ตอบว่าได้รบั ค่าจ้างแบบอืน่ ๆ ซึง่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพิม่ เติมช่วยอธิบายให้เข้าใจเพิม่ ขึน้
ว่า ในกลุ่มนี้ หมายถึงแรงงานประมงจ�ำนวนหนึ่งมีบัตรเอทีเอ็ม หรือมีบัญชีธนาคารที่นายจ้างเปิดให้ แต่ยังคงได้รับเงินสด
จากมือของผู้จัดการหรือนายจ้างโดยตรง นอกจากนี้ แรงงานบางคนได้รับการโอนเงินค่าจ้างผ่านเข้าบัญชีจริง แต่ผู้จัดการ
หรือนายจ้างเป็นผูน้ ำ� บัตรเอทีเอ็มไปกดเงินมาให้ ซึง่ บ่งชีใ้ ห้เห็นว่าผูป้ ระกอบการเรือประมงบางส่วนยังคงละเลยแนวปฏิบตั ิ
ใหม่ของกฎหมาย ที่ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับแรงงานประมง
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3.4 ระบบการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ การเข้าถึงและครอบครองบัตรเอทีเอ็ม

เก็บบัตรกดเง�นสดหร�อบัตรเอทีเอ็มของธนาคารไวที่ตัวคุณเองหร�อไม (N=404)
นายหนาเก็บให
2%
ลูกเรือในตําแหน�งสูงกวา
เก็บให
7%
ผูจัดการในบริษัท
และผูรับเหมา
5%

อื่นๆ
10%

เก็บไวกับตัวเอง
23%

นายจางเก็บให
53%

เพียงประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23) ของแรงงานประมงที่ให้สัมภาษณ์ เก็บบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรกดเงินสดไว้กับ
ตนเอง ที่เหลืออีกประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 67) ตอบว่าผู้อื่นเป็นผู้เก็บบัตรเอาไว้ให้ ทั้งนี้ ประมาณครึ่งหนึ่งของแรงงาน
(ร้อยละ 53) กลุ่มหลังนี้ระบุว่าผู้เก็บบัตรคือ นายจ้าง รองลงมาคือ หัวหน้าลูกเรือหรือไต๋เรือ (ร้อยละ 7) และผู้จัดการใน
บริษัท (ร้อยละ 5)
ข้อสังเกตที่ส�ำคัญ คือ ลูกเรือจ�ำนวนไม่น้อย ประมาณร้อยละ 10 ระบุว่ายังไม่เคยมีบัตรเอทีเอ็ม ยังไม่มีบัญชีธนาคาร
หรือไม่แน่ใจ/ไม่รู้ว่าตนเองมีบัตรเอทีเอ็มหรือไม่
หากเราพิจารณาในกลุ่มของแรงงานที่เก็บบัตรเอทีเอ็มไว้เอง ที่มีสัดส่วนเกือบ 1 ใน 4 นั้น ถือว่ามีสัดส่วนที่สอดคล้อง
กับผลส�ำรวจจากการประเมินผลการจ่ายค่าจ้างในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ทีพ่ บว่าแรงงานประมงเพียง
1 ใน 5 (ร้อยละ 21) เก็บบัตรเอทีเอ็มไว้กับตนเอง และมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 53) ไม่สามารถเข้าถึงบัตรเอทีเอ็มของตนเอง
(Humanity United & Freedom Fund 2019).
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3.5 ความถี่ในการได้รับค่าตอบแทน
เปร�ยบเทียบความถี่การไดรับเง�นคาจางระหวางปที่ 1 กับปที่ 2
ปที่ 1 (N=272)
ปที่ 2 (N=443)

4%

อื่นๆ

1%

เ�นกอนหลังจากทํางานเสร็จเ�นรอบ
หลายเดือน/� ครั้งหนึ่ง (ตัดบัญชี)

37%
18%

ไดหลังจากเสร็จการ
ออกจับปลาแตละเที่ยว

6%
15%

50%

รายเดือน

58%

1%

รายสัปดาห

5%

2%

รายวัน

3%
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แรงงานประมงกลุ่มใหญ่ที่สุด สัดส่วนเกือบ 3 ใน 5 (ร้อยละ 58) นั้น ตอบว่าได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน กลุ่มที่มาก
เป็นอันดับสอง สัดส่วนเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 18) ได้รับแบบเหมาจ่าย กลุ่มที่สาม ที่มีสัดส่วนน้อยว่ากลุ่มเหมาจ่ายเพียง
เล็กน้อย (ร้อยละ 15) ได้รับค่าตอบแทนการท�ำงานหลังจากเสร็จสิ้นการออกเรือในแต่ละเที่ยว กลุ่มสุดท้าย คือ ลูกเรือ
กลุ่มที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายวันและรายสัปดาห์ รวมกันแล้วประมาณร้อยละ 8
เมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจจากรายงานวิจัยชีวิตติดร่างแห ปีที่ 1 (2561) พบว่าสัดส่วนของแรงงานประมงที่ได้รับ
ค่าจ้างเป็นรายเดือน รายสัปดาห์และรายวันในปัจจุบันนั้น มีสัดส่วนมากขึ้น สะท้อนถึงแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นสอดคล้องกับกฎ
กระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ทีก่ ำ� หนดให้จา่ ยเงินแรงงานภาคประมงอย่างน้อยหนึง่ เดือนละครัง้
นอกจากนี้ พบสัดส่วนที่ลดลงของแรงงานที่ได้รับค่าจ้างแบบเหมาจ่ายเป็นก้อน ซึ่งดูเหมือนจะสะท้อนสถานการณ์
ของแรงงานที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม กลับพบสัดส่วนที่สูงขึ้นของแรงงานกลุ่มที่ได้รับค่าจ้าง หลังจากการออกทะเลแต่ละครั้ง
ซึ่งแนวทางปฏิบัติแตกต่างกันไปในแต่ละนายจ้าง อาจกินเวลาหลายเดือนหรือเป็นปี รูปแบบของค่าจ้างในลักษณะนี้ ท�ำให้
แรงงานต้องกู้ยืมเงินจากนายจ้างก่อนที่จะได้รับค่าจ้าง และน�ำไปสู่ภาวะการพึ่งพาและความเสี่ยงที่อาจท�ำให้เกิดการถูก
เอาเปรียบได้ รายงานวิจัยชีวิตติดร่างแห ปีที่ 2 จึงพยายามศึกษาภาวะการพึ่งพาระหว่างแรงงานและนายจ้าง โดยท�ำการ
สอบถามแรงงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องท�ำงาน ก่อนได้รับค่าจ้างเต็มจ�ำนวน
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3.6 ระบบการจ่ายเงินในงานประมงและภาวะพึ่งพา

คุณตองทํางานกี่เดือน/ป
กอนจ�งจะไดรับคาจางเต็มจํานวน (N=401)
ทันทีที่เริ�มทํางาน

13-24 เดือน

5%

7%

12 เดือน
6%

1 เดือน

7-11 เดือน

44%

10%

2-6 เดือน
28%

แรงงานมากกว่า 2 ใน 5 คน (ร้อยละ 44)
ระบุวา่ ได้รบั ค่าจ้างเต็มจ�ำนวนหลังจากท�ำงาน
1 เดือน ขณะที่มากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 29)
ได้รับค่าตอบแทนเต็มจ�ำนวนหลังจากท�ำงาน
2-6 เดือน อย่างไรก็ตาม แรงงานมากกว่า 1
ใน 5 (ร้อยละ 22) ต้องท�ำงานตั้งแต่ 7-24
เดือน ดังนั้น ข้อมูลเรื่องความถี่ในการได้รับ
ค่าตอบแทนสะท้อนให้เห็นว่าในทางปฏิบัติ
เจ้าของเรือประมงแต่ละรายมีวิธีการจัดการ
เรือ่ งค่าจ้างทีแ่ ตกต่างกันไป และลูกเรือประมง
อาจไม่ได้รบั ค่าจ้างทุกเดือน เนือ่ งจากรอบการ
ตัดบัญชีค่าจ้างในภาคประมงยาวนานตั้งแต่
2-24 เดือน นั่นหมายความว่า ในระหว่างที่
เรือกลับเข้าฝั่ง ลูกเรือประมงจ�ำเป็นต้องเบิก
เงินล่วงหน้าจากนายจ้างเพื่อใช้จ่ายในชีวิต
ประจ�ำวัน

เมือ่ สอบถามลูกเรือว่าใครเป็นผูจ้ า่ ยเงิน
ผูจายเง�นเดือน/คาจาง (N=449)
เดือนให้ ลูกเรือประมงกว่า 2 ใน 3 (ร้อย
ละ 68) ตอบว่านายจ้างหรือครอบครัวของ
นายจ้างเป็นผู้จ่าย รองลงมา เกือบ 1 ใน 3
นายหนา/
(ร้อยละ 31) ตัวแทนนายจ้าง ได้แก่ ลูกเรือ คนที่พามาทํางาน
ที่เรือนั้นๆ
ในต�ำแหน่งที่สูงกว่า (ร้อยละ 23) หรือ
1%
ผู้จัดการในบริษัท (ร้อยละ 8) เป็นผู้จ่าย
ค่าจ้างให้ ที่เหลืออีกเพียงส่วนน้อยมาก
(ร้อยละ 1) ตอบว่าผู้จ่ายค่าตอบแทนให้คือ
นายหน้า และผูท้ พี่ ามาท�ำงานหรือผูร้ บั เหมา
นายจาง หรือ
เป็นผู้จ่ายเงินเดือนให้

สามี/ภรรยา/ลูก
ของนายจางโดยตรง
68%

ลูกเรือในตําแหน�งที่สูงกวา
เชน กัปตัน/ไตเรือ
หัวหนาลูกเรือ
23%

ผูจัดการในบริษัท/
เสมียนบัญชี
(ที่ทาเรือ
หรือสํานักงาน)
8%
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3.7 การเบิกเงินจากนายจ้างระหว่างที่ยังไม่ได้รับค่าจ้าง
ในทางปฏิบัติ เมื่อแรงงานประมงต้องท�ำงาน 2-14 เดือน จึงจะได้รับค่าจ้างครบจ�ำนวน ระบบการตัดบัญชีที่กินเวลา
ยาวนานนี้ ท�ำให้เกิดค�ำถามว่าแรงงานประมงน�ำเงินจากแหล่งใดมาใช้ ก่อนจะได้รับค่าจ้างจากนายจ้าง และได้รับเงินใน
รูปแบบอื่นจากนายจ้างหรือไม่
จากการส�ำรวจในประเด็นนี้ พบว่า แรงงานสัดส่วนมากกว่า 4 ใน 5 (ร้อยละ 84) ได้รับหรือเบิกเงินทดรองจ่ายเพื่อใช้
ในชีวิตประจ�ำวันจากนายจ้าง มีเพียงส่วนน้อย ไม่ถึง 1 ใน 5 (ร้อยละ 16) ที่ไม่ได้รับเงินล่วงหน้าหรือเบิกเงินทดรองจ่าย
โดยเกินกว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 56) ของแรงงานประมงที่เบิกเงินจากนายจ้าง ได้เบิกเงินล่วงหน้าเป็นจ�ำนวน 1,001-5,000
บาทต่อครั้ง อีกประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 31) เบิกเงินเป็นจ�ำนวน 5,001-10,000 บาทต่อครั้ง และที่เหลือ ประมาณร้อย
ละ 7 ได้รับเป็นจ�ำนวนต�ำ่ กว่า 1,000 บาท และร้อยละ 6 ได้รับสูงกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง
ขณะที่กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ฉบับแก้ไขกฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2557 ก�ำหนดให้นายจ้างต้อง
จ่ายเงินค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในอัตราที่ไม่ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำคูณด้วยจ�ำนวน 30 วัน และจ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ข้อมูลการจ่ายเงินที่พบแสดงให้เห็นว่านายจ้างภาคประมงยังคงเสาะหา
วิธีหลีกเลี่ยงกฎหมายดังกล่าว
โครงการชีวิตติดร่างแห 2 จึงส�ำรวจทัศนคติของลูกเรือประมงเกี่ยวกับความถี่ของการจ่ายค่าตอบแทนที่พวกเขา
ต้องการ พบว่า แรงงานประมงข้ามชาติมากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 71) ต้องการรับค่าจ้างเป็นรายเดือน ทีเ่ หลืออีกประมาณ 1
ใน 3 (ร้อยละ 29) ต้องการค่าจ้างเป็นรายสัปดาห์ นอกจากนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ให้ขอ้ สังเกตทีส่ ำ� คัญสองประการ คือ
ประการแรก รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนที่แรงงานประมงแต่ละคนต้องการนั้น มีลักษณะส�ำคัญ 2 เรื่อง ได้แก่
• ต้องการรับค่าจ้างผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายเดือน เพื่อให้มีเงินเพียงพอส�ำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือน และเป็นหลัก
ประกันค่าตอบแทน เนื่องจากลูกเรือประมงบางคนได้รับค่าตอบแทนเฉพาะเวลาที่เรือออกหาปลาเท่านั้น
• ในกรณีทไี่ ด้รบั ค่าจ้างเป็นเงินสดทุกเดือนก็ตาม กลุม่ นีม้ คี วามต้องการเก็บบัตรเอทีเอ็มของตนไว้กบั ตัวเอง เพือ่ สามารถ
เบิกเงินใช้จ่ายยามที่มีความต้องการ หรือสามารถโอนเงินให้กับครอบครัวได้ด้วยตนเอง ลูกเรือประมงบางคนยังระบุ
เพิ่มเติมอีกว่า ถึงแม้จะเป็นความต้องการ แต่ไม่กล้าบอกกับนายจ้างถึงความต้องการในเรื่องนี้
ประการทีส่ อง แรงงานมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 28) รูส้ กึ พึงพอใจในรูปแบบการจ่ายเงินทีเ่ ป็นอยู่ เพราะได้รบั เงินสดเป็น
รายเดือนเต็มจ�ำนวน หรือได้รบั อย่างสม�ำ่ เสมออยูแ่ ล้ว ท�ำให้สามารถเก็บออมเงินและส่งเงินให้ครอบครัวอย่างเป็นประจ�ำได้
.

3.8 การหักเงินจากค่าจ้างและความแตกต่างของอ�ำนาจต่อรอง
มากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 71) ของแรงงานประมงกลุม่ ตัวอย่าง ตอบว่าถูกหักเงินจากค่าจ้างทีไ่ ด้รบั เมือ่ ท�ำการสอบถาม
แรงงานเหล่านี้ถึงรายการที่ถูกหักเงิน สัดส่วนมากถึง 2 ใน 3 (ร้อยละ 69) กลับไม่รู้หรือไม่ตอบค�ำถามเกี่ยวกับรายการที่
นายจ้างหักจากค่าแรง มีเพียงเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 31) เท่านั้นที่ตอบค�ำถามนี้
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เปร�ยบเทียบประเภทของการหักเง�นจากคาจางที่ทานไดรับ
ระหวางปที่ 1 และปที่ 2
สิ�งของเครื่องใชไมจําเ�น
คานายหนา
หักเงินโดยไมทราบสาเหตุ

ปที่ 1 (N=296)
ปที่ 2 (N=149)

1%
2%
17%
4%

คาปรับอื่นๆ

1%

คาปรับที่เกี่ยวของกับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน
จายคาจดทะเบียนแรงงาน
(ใบอนุญาตทํางาน ประกันสุขภาพ)
หักหนี้ (เงินลวงหนา หรือเงินกู)

7%
2%
23%
60%
24%
26%

คาของจําเ�นอื่นๆ (เชน ยาสี�น)
คาที่พัก

1%
2%
5%

คาอาหารในชีวิตประจําวัน

2%
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สามรายการหลักที่แรงงานประมงข้ามชาติถูกหักจากค่าจ้าง ประกอบด้วย 1) ค่าจดทะเบียนแรงงาน ทั้งในส่วนของ
ใบอนุญาตท�ำงานและประกันสุขภาพทีน่ ายจ้างเป็นผูอ้ อกค่าใช้จา่ ยให้กอ่ น (ร้อยละ 60) 2) เงินล่วงหน้าหรือเงินทดรองจ่าย
ที่เบิกก่อนได้รับค่าจ้าง เพื่อน�ำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน หรือยืมจากนายจ้างเพื่อซื้อของใช้ในบ้าน (ร้อยละ 26)
และอันดับที่สาม ไม่ทราบสาเหตุของการหักเงิน (ร้อยละ 17) ที่เหลืออีกร้อยละ 8 เป็นการหักค่าของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ค่าที่พัก และค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงาน ซึ่งเป็นวิธีการลงโทษของนายจ้างที่ลูกเรือประมงไม่ได้ยินยอมให้หัก
พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อนุญาตให้นายจ้างหักเงินที่เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนที่นายจ้างออกให้ก่อน ในส่วนของค่าหนังสือเดินทาง ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท�ำงาน หรือค่าใช้จ่าย
อื่นตามที่อธิบดีกรมการจัดหางานก�ำหนด แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้าง อย่างไรก็ตาม ผลส�ำรวจกลับแสดงให้
เห็นว่า แรงงานประมงยังคงถูกหักค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกเหนือไปจากที่กฎหมายอนุญาต
ในส่วนของการหักค่าเอกสารจดทะเบียนนั้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เปิดเผยให้เห็นถึงรายละเอียดเพิ่มเติมว่า ค่า
เอกสารที่แรงงานประมงต้องจ่ายนั้น อาจสูงถึง 20,000 บาท และวิธีการหักเงินคืนของเจ้าของเรือแตกต่างกันไป ไม่มีหลัก
เกณฑ์ที่ตายตัว ขึ้นอยู่กับเจ้าของเรือโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม เราพบแนวปฏิบัติหนึ่งที่คล้ายคลึงกัน ดังนี้
• นายจ้างแจ้งแรงงานว่าจะออกค่าเอกสารให้ครึ่งหนึ่ง ประมาณ 10,000 จาก 20,000 บาท และหักจากเงินเดือน เพียง
10,000 บาท โดยอาจจะหักเงินจากค่าจ้างเดือนละ 500-1,000 บาท และใช้เงินที่ยังคงค้างจ่ายอีก 10,000 บาทเป็น
แรงจูงใจให้กับลูกเรือประมงท�ำงานกับตนต่อไป
• นายจ้างหักเงินค่าจ้าง 20,000 บาท แต่ตั้งเงื่อนไขว่าหากแรงงานท�ำงานอยู่กับเจ้าของเรือครบก�ำหนดเวลาที่นายจ้าง
ต้องการ จะได้รับเงินคืน 10,000 บาทเพื่อเป็นแรงจูงใจ หรือ หากแรงงานขอลาเพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้าน เมื่อ
กลับมาก็จะได้เงินคืน 10,000 บาท
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วิธีการนี้เป็นเสมือนเทคนิคที่เจ้าของเรือประมงใช้เพื่อสร้างหลักประกันว่าตนจะมีแรงงานประมงท�ำงาน และท�ำให้
แรงงานประมงมีทัศนคติว่าเจ้าของเรือประมง “ใจดี” มีความยืดหยุ่นกว่านายจ้างในธุรกิจอื่น ทั้งที่แนวปฏิบัตินี้สะท้อนให้
เห็นอ�ำนาจต่อรองที่แตกต่างกันอย่างมากระหว่างเจ้าของเรือประมงและแรงงาน และโอกาสที่นายจ้างจะใช้อ�ำนาจในทางที่
ผิด ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่แรงงานประมงถูกเอาเปรียบมีอยู่ตลอดเวลา

3.9 หนี้สินที่เกิดขึ้นหลังจากการหักเงินค่าใช้จ่าย
แรงงานประมงมากกว่า 4 ใน 5 คน (ร้อย
ละ 83) ยังเหลือค่าจ้างหลังจากการหัก
เงินหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว อีกร้อย
ละ 11 ไม่มีค่าจ้างเหลือ ขณะที่แรงงาน
ไมเหลือคาจาง
ประมงร้อยละ 6 ติดหนี้ที่ต้องจ่ายคืนให้
11%
นายจ้างหลังจากหักเงินจากค่าจ้างแล้ว
ในส่วนของแรงงานที่ยังติดหนี้และต้อง
ไมเหลือคาจาง
จ่ายเงินคืนให้นายจ้างหลังหักค่าใช้จ่าย
และหนี้เพิ�ม
6%
แล้วนั้น เกือบครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 48) ของ
เหลือเงินคาจาง แรงงานตอบว่าต้องจ่ายคืนให้นายจ้างเป็น
83%
จ�ำนวนเงินระหว่าง 1,000-5,000 บาท
อีกประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) ต้องจ่าย
ให้นายจ้าง 5,001-10,000 บาท ขณะที่
ร้อยละ 12 มีหนี้สินกับนายจ้างมากกว่า
10,000 บาท และเป็นที่น่าสังเกต ว่า
สัดส่วนมากถึง 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) นั้น
ไม่ทราบจ�ำนวนหนี้สินของตนเอง เพราะยังไม่ครบรอบตัดบัญชีของตนเอง จึงไม่สามารถค�ำนวณหนี้สินที่มีได้
ในบางกรณี นายจ้างภาคประมงอนุญาตให้ลกู จ้างเบิกเงินล่วงหน้าเกินกว่าจ�ำนวนเงินค่าจ้างของแรงงานแต่ละคน ท�ำให้เมือ่
ครบรอบตัดบัญชี แรงงานมีหนีท้ ตี่ อ้ งคืนเงินให้นายจ้าง ท�ำให้เกิดข้อกังวลว่าวิธกี ารจ่ายค่าจ้างทีม่ กี ารตัดรอบบัญชียาวนาน
อาจน�ำไปสู่ภาวะพึ่งพาของแรงงานประมงต่อนายจ้าง รวมถึงภาวะหนี้สินต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ดังนั้น ค�ำถามวิจัยที่ควรศึกษา
เพิ่มเติมในอนาคต คือ หนี้สินในระยะสั้นของแรงงานที่เกิดจากการเบิกจ่ายล่วงหน้าก่อนจะได้รับเงินค่าจ้างนั้น มีความ
สัมพันธ์อย่างไรกับภาวะหนีส้ นิ ในระยะยาวของแรงงานประมงแต่ละคน และมีผลให้เกิดภาวะแรงงานขัดหนีห้ รือไม่ อย่างไร

เง�นเหลือหลังจากไดรับเง�นและหักคาใชจายตางๆ แลว (N=447)

35

FALLING THROUGH THE NET II

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับหนี้สินที่เกิด
หนี้สินจากการทํางานประมง (N=395)
จากการท�ำงานประมงของแรงงานแต่ละ
คน พบว่าแรงงานมากกว่า 4 ใน 5 (ร้อย
ละ 82) ตอบว่าไม่มีหนี้ ขณะที่แรงงาน
อีกน้อยกว่า 1 ใน 5 (ร้อยละ 18) ตอบ
ว่าพวกเขามีหนีส้ นิ ข้อสังเกตทีส่ ำ� คัญ คือ
สัดส่วนนี้สูงกว่ากลุ่มที่มีหนี้ระยะสั้นหรือ
มีหนี้
ไมมีหนี้
ยังติดค้างเงินจ่ายคืนให้นายจ้าง ที่มีอยู่
18%
82%
ร้อยละ 6 (จากแผนภูมิหัวข้อ 3.9)
ในกลุ่มที่มีหนี้สินจากการท�ำประมง
ประมาณ 2 ใน 5 (ร้อยละ 42) มีหนี้สิน
จ�ำ นวน 500-5,000 บาท รองลงมา
ประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32) มีหนี้สิน
5,001-10,000 บาท และอีกประมาณ
1 ใน 4 (ร้อยละ 26) มีหนี้สิน 10,00150,000 บาท โดยเจ้าหนี้ประกอบด้วย
สามกลุ่ม คือ เจ้าของเรือ มากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 78) แหล่งเงินกู้นอกระบบ ประมาณ 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ซึ่ง 1 ใน 4
ของกลุ่มนี้ระบุว่า แหล่งเงินกู้นอกระบบหมายถึง กู้จากเพื่อน ญาติหรือพี่น้อง ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 8 ระบุว่า ไต๋เรือและ
หัวหน้าแรงงาน

ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม

ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม
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ส่วนที่ 4 ชั่วโมงการท�ำงานและวันท�ำงาน
4.1 งานที่ท�ำระหว่างเรือจอดและเวลาพักบนฝั่ง
ในระหว่างทีเ่ รือจอดทีท่ า่ หรือไม่ได้ออกหาปลา แรงงานประมงเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 31) ระบุวา่ ไม่มงี านอืน่ เพิม่ ขณะที่
แรงงานกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 69) ต้องท�ำงานอื่นๆ เช่น ซ่อมอวน ฯลฯ ทั้งนี้ ในกลุ่มที่ต้องท�ำงานขณะที่เรือจอดที่ท่านั้น
มีเพียง 1 ใน 5 (ร้อยละ 21) ที่ได้รับค่าตอบแทนในการท�ำงาน ขณะที่อีก 3 ใน 5 (ร้อยละ 64) ไม่ได้รับค่าตอบแทน
ที่น่าสังเกตคือ อีกเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 15) ตอบว่าไม่รู้หรือไม่ทราบเกี่ยวกับค่าตอบแทนการท�ำงานส่วนนี้

4.2 จ�ำนวนลูกเรือที่ท�ำงานบนเรือล�ำเดียวกัน
เมือ่ สอบถามแรงงานประมงเกีย่ วกับจ�ำนวนแรงงานบนเรือล�ำเดียวกัน แรงงานประมงเกือบ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ตอบ
ว่ามีจ�ำนวนตั้งแต่ 1-10 คน อีกมากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 29) ท�ำงานบนเรือที่มีแรงงานจ�ำนวน 11-20 คน ขณะที่อีก 1
ใน 5 (ร้อยละ 20) ท�ำงานบนเรือที่มีแรงงานจ�ำนวน 21-30 คน และที่เหลืออีกไม่ถึง 1 ใน 5 (ร้อยละ 18) ตอบว่าบนเรือ
มีแรงงานตั้งแต่ 30 คนขึ้นไป

4.3 ชั่วโมงการท�ำงานโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน
เปร�ยบเทียบชั่วโมงการทํางาน (ใน 24 ชั่วโมง) ในการทํางานตอนออกเร�อ
ระหวางปที่ 1 และ 2
ปที่ 1 (N=291)
ปที่ 2 (N=433)

58%

39%
36%

23%
18%

10%
8%

6%

1%

0-5 ชั่วโมง

6-10 ชั่วโมง

11-14 ชั่วโมง

15-20 ชั่วโมง

1%

21 ชั่วโมง
หรือมากกวา
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แรงงานประมงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91) ระบุว่า ภายในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง พวกเขามีชั่วโมงการท�ำงานน้อยกว่า 14
ชัว่ โมง โดยมากกว่าครึง่ (ร้อยละ 58) ของกลุม่ นี้ มีชวั่ โมงการท�ำงาน ระหว่าง 6-10 ชัว่ โมงต่อวัน ขณะทีร่ อ้ ยละ 10 ท�ำงาน
น้อยกว่า 5 ชั่วโมง มีอยู่ส่วนน้อย คือ ร้อยละ 9 ที่ต้องท�ำงานเกินกว่า 15 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีแรงงานประมงกลุ่มเล็กมาก
(ร้อยละ 1) ที่ยังต้องท�ำงานยาวนานกว่า 21 ชั่วโมงต่อวัน
แรงงานที่ท�ำงานเกินกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งขัดต่อข้อก�ำหนดในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่
188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 ที่ก�ำหนดให้แรงงานประมง
มีชั่วโมงพักผ่อนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงภายใน 24 ชม. และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ มีสัดส่วนน้อยลงเมื่อเปรียบ
เทียบกับผลการส�ำรวจจากรายงานวิจัยชีวิตติดร่างแห ปี 2561 ที่พบแรงงานประมงกลุ่มนี้ถึงเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 19)

ความถี่ ในการทํางานเกินวันละ 14 ชั่วโมง (N=404)
53%

24%

10%

8%

2%

ไมได
ทํางานเกิน

1 ครั้ง
ตอเที่ยว

2-3 ครั้ง
ตอเที่ยว

4-5 ครั้ง
ตอเที่ยว

3%

มากกวา
6 ครั้ง
ตอเที่ยว

ทุกวัน
ที่อยูบนเรือ

แรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 53) ระบุว่าไม่เคยท�ำงานเกิน 14 ชั่วโมงต่อวัน ในระหว่างที่ออกเรือแต่ละครั้ง
อย่างไรก็ตาม ประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) ท�ำงานเกิน 14 ชั่วโมงต่อวัน ประมาณ 1 ครั้งต่อการออกเรือหนึ่งรอบ และ
อย่างน้อยร้อยละ 10 ต้องท�ำงานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด 2-3 ครั้งต่อรอบการออกเรือ และเป็นเรื่องน่ากังวลที่แรงงาน
ประมงมากถึงร้อยละ 8 ท�ำงานเกินวันละ 14 ชั่วโมงเป็นประจ�ำทุกวัน และประมาณร้อยละ 2 ท�ำงานเกินวันละ 14 ชั่วโมง
มากกว่า 4-5 ครั้งต่อเที่ยว และอีกร้อยละ 3 ท�ำงานเกินกว่า 14 ชั่วโมงมากกว่า 6 ครั้งต่อเที่ยว
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของ ILO (2561) ที่พบว่ากว่า 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ของแรงงานประมง ต้องท�ำงาน
มากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวันเป็นปกติ และแรงงานส่วนใหญ่มีชั่วโมงการท�ำงานเฉลี่ยประมาณ 16 ชั่วโมงหรือมากกว่า ผล
ส�ำรวจของชีวิตติดร่างแหอาจสะท้อนถึงพัฒนาการที่ดีขึ้น จากสัดส่วนลูกเรือที่ท�ำงานเกิน 14 ชั่วโมงลดลง รวมถึงชั่วโมง
การท�ำงานในภาพรวมที่ลดลง
อย่างไรก็ตาม ต้องถือว่ามีช่องว่างที่ส�ำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย เช่น กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ที่กำ� หนดให้นายจ้างจัดเวลาพักให้แรงงานประมงไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ในระยะเวลาการ
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ท�ำงาน 24 ชั่วโมง เพราะมีแรงงานจ�ำนวนไม่น้อย ที่ต้องท�ำงานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะที่ทำ� งานเกิน 14 ชม.
ทุกวัน มีสัดส่วนอยู่ถึงร้อยละ 8

4.4 การท�ำงานเพิ่มเติมระหว่างที่ไม่ได้ออกเรือ/ที่ท่าเรือ
แรงงานประมงมากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 71) ที่ผ่านการส�ำรวจ ยังคงต้องท�ำงานเพิ่มเมื่อเรือจอดที่ท่า โดยกว่า 2 ใน
3 ของกลุ่มนี้ (ร้อยละ 70) ท�ำงานเพิ่มอย่างน้อย 1-4 ชั่วโมงต่อวัน อีก 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ท�ำงานเพิ่ม 5-8 ชั่วโมง และ
อีกร้อยละ 8 ท�ำงานเกินกว่า 8 ชั่วโมง ในแรงงานกลุ่มที่ต้องท�ำงานเพิ่มที่ท่าเรือ มีเพียงไม่ถึง 1 ใน 5 (ร้อยละ 17) ที่ได้
รับค่าตอบแทนส�ำหรับการท�ำงานล่วงเวลา ที่เหลืออีกส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83) กลับไม่ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาจากการ
ท�ำงานดังกล่าว

4.5 เวลาพักผ่อนและสิทธิในการลาหยุด
เปร�ยบเทียบในรอบ 24 ชั่วโมง ทานมีชวงพักผอนอยางนอย 6 ชั่วโมง
ระหวางปที่ 1 และ 2
ปที่ 1 (N=298)
ปที่ 2 (N=351)
64%
60%

16%

14%

12%

14%

14%

6%

สวนใหญ

บางครั้ง

นานๆ ที

ไมมีเลย

นอกจากเรือ่ งชัว่ โมงการท�ำงานแล้ว กฎหมายแรงงานยังก�ำหนดให้เจ้าของเรือหรือนายจ้างจัดให้แรงงานประมงต้องมี
เวลาพักผ่อน ติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมงภายใน 24 ชั่วโมง ผลส�ำรวจพบว่า แรงงานประมงประมาณ 3 ใน 5 คน (ร้อย
ละ 60) มีช่วงเวลาพักผ่อนติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมงหรือเป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนดเป็น “ส่วนใหญ่” รองลงมาคือ
กลุ่มที่ “ไม่มีเลย” (ร้อยละ 14) “บางครั้ง” (ร้อยละ 14) และ “นานๆ ครั้ง” (ร้อยละ 12) ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงว่านายจ้าง
ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด
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เมือ่ เปรียบเทียบกับรายงานวิจยั ชีวติ ติดร่างแห ปี 2561 พบว่าสัดส่วนของแรงงานทีไ่ ด้พกั เป็นเวลาอย่างน้อย 6 ชัว่ โมง
ติดต่อกันเป็นประจ�ำในปัจจุบัน น้อยกว่าสัดส่วน 2 ใน 3 (ร้อยละ 64) ของปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และสัดส่วนของแรงงานที่
ตอบว่าไม่เคยมีช่วงเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน ใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ ILO (2561) ที่พบว่าร้อยละ
13 ของแรงงานประมงมีเวลาพักน้อยกว่า 7 ชม. ต่อวัน

สามารถลาหยุดไดหร�อไม (N = 435)

ลาหยุดไมได
12%

ได โดย
ไมไดรับคาจาง
30%

นอกจากนี้ กฎหมายคุ ้ ม ครอง
แรงงานในงานประมง ยั ง ก� ำ หนดให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ�ำปี
ไม่น้อยกว่า 30 วันใน 1 ปี และมีสิทธิลา
ป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง ในประเด็นนี้ พบ
ว่า แรงงานประมงที่ให้สัมภาษณ์ 3 ใน 5
(ร้อยละ 58) เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้
พักเมื่อเจ็บป่วยและได้รับค่าจ้างในขณะ
ลาป่วย อีกประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ
30) สามารถหยุดได้ แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง
ในขณะลาป่วย และอีกร้อยละ 12 ไม่ได้
ได โดย
ไดรับคาจาง รับอนุญาตให้พักยามเจ็บป่วย
58%

ภาพ: วินัย ดิษฐจร/อ็อกแฟม
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ส่วนที่ 5 ความปลอดภัย ความเป็นอยู่ สวัสดิการและสุขภาพ
5.1 ความสมดุลทางด้านโภชนาการ
กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการท�ำงานของคนประจ�ำเรือ พ.ศ. 2559 ข้อ 6 ได้
ก�ำหนดให้ ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้องจัดเตรียมอาหารและน�ำ้ ดื่มที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ
และเพียงพอ ให้เหมาะสมกับการท�ำงานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือประมง อย่างไรก็ตาม ผลการส�ำรวจกลับพบว่า
แรงงานประมาณครึ่ง (ร้อยละ 51) เท่านั้นที่ได้รบั อาหารมากกว่าหรือเท่ากับ 3 มื้อต่อวันในวันที่จับปลา และมีสดั ส่วนน้อย
ลง เหลือเพียง 2 ใน 5 (ร้อยละ 42) ส�ำหรับวันที่ไม่ได้จับปลา
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นอกจากนี้ แรงงานประมงเพียงร้อย
ละ 12 ของกลุ่มตัวอย่าง ตอบว่าได้รับ
เสบียงอาหารไม่เพียงพอในแต่ละเที่ยว
ที่ออกเรือเพื่อจับปลา สัดส่วนนี้น้อยกว่า
ร้อยละ 16 ที่พบจากการส�ำรวจของชีวิต
ไมเพ�ยงพอ
เพ�ยงพอ
12%
88%
ติดร่างแห ปี 2561 ทีต่ อบว่าได้รบั อาหาร
ไม่เพียงพอ แต่สัดส่วนนี้ใกล้เคียงกับผล
การส�ำรวจของ ILO ในปี 2556 (ร้อย
ละ 12) จึงอาจถือได้ว่าสถานการณ์ดีขึ้น
เล็กน้อย
ในส่วนของสาเหตุการได้รับอาหาร
ไม่เพียงพอนั้น ลูกเรือประมงให้ข้อมูล
เพิม่ เติมว่า บ่อยครัง้ มาจากการจัดเตรียม
เสบียงอาหารที่ไม่เพียงพอตั้งแต่วันออก
เรือ ได้แก่ ผัก เนือ้ สัตว์ ทีน่ อกเหนือจากเครือ่ งปรุงต่างๆ ส่งผลให้ลกู เรือต้องน�ำปลาทีจ่ บั ได้มาประกอบอาหารทดแทน รวม
ถึงการมีพ่อครัวประจ�ำเรือดูแลกุญแจเก็บอาหาร เพื่อจ�ำกัดปริมาณที่ลูกเรือควรได้รับในแต่ละวัน เป็นต้น

ในแตละเที่ยวที่ออกเร�อ
ทานไดกินอาหารเพ�ยงพอหร�อไม (N = 361)

หากพิจารณาถึงคุณภาพของน�้ำดื่ม
บนเรือประมง พบว่า ประมาณ 3 ใน
5 (ร้อยละ 61) ไม่ได้รับน�้ำดื่มในการ
บริโภคประเภทเดียวกันกับไต๋/ชิ้ว เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจของรายงาน
ชีวิตติดร่างแห ปีที่ 1 (ร้อยละ 43) พบ
ว่าสัดส่วนของแรงงานในปีนี้เพิ่มมากขึ้น
ในส่วนที่มาอื่นๆ ของน�้ำดื่มบนเรือ
ได้แก่ มาจากรถจัดส่งให้ประมาณร้อยละ
40 แรงงานเตรียมน�้ำดื่มเอง อีกร้อยละ
33 ถัดมาคือ ดื่มน�้ำประปาที่รองจากหน้า
บ้านเถ้าแก่ อีกร้อยละ 17 และดื่มน�ำ้ จาก
โรงงานน�ำ้ แข็งอีกร้อยละ 10 ทัง้ นี้ สัดส่วน
ของแรงงานที่ซ้ือน�้ำดื่มเอง เมื่อรวมกับ
กลุ่มที่ดื่มน�้ำที่ไม่ได้มาตรฐานสะท้อนให้
เห็นถึงการจัดหาน�ำ้ ดืม่ โดยผูป้ ระกอบการ
ให้แก่แรงงานที่ยังไม่เพียงพอ

ดื่มนํ้าชนิดเดียวกันกับไต/ชิ�วหร�อไม (N = 338)

ไมใช

61%

ใช

39%
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5.2 การจัดเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภัยพื้นฐาน
การเขาถึงอ�ปกรณความปลอดภัยพ�้นฐาน หร�อชวยชีว�ตภายในเร�อ (N=350)
ไมมีเลย
5%

มี
เพราะเตรียมมาเอง
14%

มี
แตเขาถึงไมได
4%

มีบนเรือ
และสามารถเขาถึงได
87%

มาตรา 16 กฎกระทรวงคุม้ ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ได้กำ� หนดให้ผปู้ ระกอบการเรือประมงต้องจัด
ให้มยี า เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นบนเรือ ทัง้ นี้ ผลการส�ำรวจพบว่า แรงงานประมงมากกว่า 4 ใน 5 (ร้อย
ละ 87) สามารถเข้าถึงยารักษาโรค และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 4) ให้ข้อมูลว่า ได้ทำ� การ
จัดเตรียมยารักษาโรคและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไปด้วยตนเอง นอกจากนี้ ประมาณร้อยละ 9 ตอบว่า ถึงแม้บนเรือ
มียารักษาโรค และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น แต่ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ (ร้อยละ 4) หรือ รับว่าบนเรือไม่มียารักษาโรค
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (ร้อยละ 5) สัดส่วนนี้ของแรงงานที่เข้าไม่ถึงยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่จ�ำเป็นนี้ถือว่า
น้อยกว่าผลการส�ำรวจในปี 2561 ที่มากกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 35) ยังเข้าไม่ถึงยาและเวชภัณฑ์ที่จำ� เป็น  
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การฝกสอนในเร�่องการใชเคร�่องมือประมงและอ�ปกรณบนเร�อ
(N=421) ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ

46%

27%

27%

14%

8%

ไดรับบนเรือลํานี้ ไดรับบนเรือลํานี้
(กอนเริ�มงาน) (ตอนอยูบนเรือ)

ไดรับจาก
เรือลําอื่น
ที่เคยทํางาน

ไมเคยไดรับ
จากเรือลํานี้

ไมเคยไดรับ
จากลําใด

กฎหมายยังมีการก�ำหนดให้แรงงานประมงต้องได้รับการฝึกสอนในเรื่องการใช้เครื่องมือประมงและอุปกรณ์บนเรือ
อย่างปลอดภัยก่อนเริ่มท�ำงาน รวมทั้งให้นายจ้างจัดท�ำบันทึกการฝึกอบรมดังกล่าว พร้อมลงลายมือชื่อของแรงงานที่ผ่าน
การอบรมเพื่อเป็นหลักฐาน จากผลส�ำรวจพบว่า แรงงานเกือบครึ่ง (ร้อยละ 46) ได้รับการฝึกสอนจากเรือล�ำปัจจุบันขณะ
ที่กำ� ลังท�ำงาน หรือเป็นการเรียนรู้ระหว่างท�ำงาน อีกประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 27) ได้รับการฝึกสอนบนเรือล�ำปัจจุบัน
ก่อนที่จะเริ่มงาน ขณะที่สัดส่วนพอๆ กัน (ร้อยละ 27) ได้รับการฝึกสอนจากเรือล�ำอื่น และแรงงานร้อยละ 14 กล่าวว่า
ไม่ได้รับการฝึกสอนจากเรือที่กำ� ลังท�ำงานอยู่ อย่างไรก็ตาม มีอีกส่วนน้อย (ร้อยละ 8) ที่ไม่เคยได้รับการฝึกสอนมาก่อน
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5.3 การเจ็บป่วยระหว่างท�ำงานและการพักผ่อน
ผลส�ำรวจแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เรือ่ งสิทธิในเรือ่ งการลาป่วยโดยได้รบั ค่าจ้าง เมือ่ เจ็บป่วยขณะอยูบ่ นเรือประมง มี
ทัง้ แนวโน้มทีท่ งั้ ดีขนึ้ และแย่ลง กล่าวคือมีสดั ส่วนของแรงงานทีส่ ามารถลาพักโดยได้รบั ค่าจ้างเมือ่ เจ็บป่วยซึง่ สูงกว่าปีทผี่ า่ น
มา รวมถึงสัดส่วนของแรงงานทีล่ าพักโดยถูกหักค่าจ้างมีจำ� นวนลดลง แต่แรงงานทีล่ าป่วยโดยไม่ได้รบั ค่าจ้าง รวมทัง้ กลุม่
ทีไ่ ม่สามารถลาป่วยได้กลับมีสดั ส่วนสูงขึน้ โดยเฉพาะกลุม่ ทีไ่ ม่ได้รบั ค่าจ้างขณะลาป่วยมีสดั ส่วนมากกว่าเดิมหลายเท่าตัว
ทั้งนี้ แรงงานมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 55) ระบุว่าเคยเจ็บป่วยถึงขั้นไม่สามารถท�ำงานได้ขณะที่อยู่บนเรือ ซึ่งประมาณ
2 ใน 3 ของแรงงานประมง (ร้อยละ 66 ) ที่เคยป่วยหนักสามารถขอลาเพื่อพักและได้รับค่าจ้างในวันที่ลาป่วย โดยเปรียบ
เทียบแล้ว พบว่าแรงงานกลุ่มนี้มีสัดส่วนสูงมากถึงร้อยละ 87 จากการส�ำรวจในปี 2561
อีกประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 26) สามารถพักได้ แต่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันลาป่วย ซึ่งเป็นสัดส่วนถึง 4 เท่าของผล
ส�ำรวจจากรายงานชีวิตติดร่างแหปี 2561 ที่แรงงานประมงเพียงร้อยละ 6 ลาป่วยโดยไม่ได้รับค่าจ้าง นอกจากนี้ บางราย
(ร้อยละ 1) ตอบว่าสามารถพักผ่อนได้ แต่ต้องยอมรับการหักค่าจ้าง สัดส่วนของแรงงานกลุ่มนี้ในการส�ำรวจปี 2561 มี
ถึงร้อยละ 4 และสุดท้ายแรงงานประมงร้อยละ 6 ตอบว่าไม่สามารถพักผ่อนได้ หรือขึ้นอยู่กับไต๋พิจารณา ซึ่งเป็นสัดส่วน
ที่มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจปี 2561 ที่พบเพียงร้อยละ 3

การจัดการหลังจากมีลูกเร�อปวย (N=91)

แจงศูนยชวยเหลือ
ใหนําเรือมารับผูปวย
6%

คนนั้นจะไดพักจนกวา
เรือจะกลับ�ง
9%

เรือจะกลับ�งทันที
เพื่อขอความชวยเหลือ
ดานการแพทย
61%

ฝากคนปวยไปกับ
เรือลําอื่น
เพื่อกลับ�ง
24%
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เมื่อพิจารณารายละเอียดของความเจ็บป่วยรุนแรงที่เกิดขึ้นบนเรือ พบว่าแรงงานประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 70) ไม่
เคยมีเพื่อนร่วมงานป่วยอย่างหนัก หรือเกิดอุบัติเหตุสาหัสบนเรือจนถึงขั้นต้องได้รับการรักษาเร่งด่วน ในขณะที่เกือบ 1
ใน 3 (ร้อยละ 30) ตอบว่าเคยมีลูกเรือที่ป่วยอย่างหนัก หรือเกิดอุบัติเหตุสาหัสบนเรือ
ในกรณีที่มีแรงงานเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บรุนแรง โดยแรงงานส่วนใหญ่ที่เคยพบเห็นหรือเคยประสบด้วยตนเองกล่าว
ว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 61) เรือจะกลับฝั่งทันที เพื่อขอความช่วยเหลือด้านการแพทย์ รองลงมา 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) จะฝาก
ผูป้ ว่ ยไปกับเรือล�ำอืน่ เพือ่ กลับฝัง่ ขณะทีแ่ รงงานอีกร้อยละ 9 ตอบว่าแรงงานทีป่ ว่ ยหรือบาดเจ็บจะได้พกั จนกว่าเรือจะกลับฝัง่
มีเพียงส่วนน้อย ประมาณร้อยละ 6 เท่านั้นที่เรือจะท�ำการแจ้งศูนย์ช่วยเหลือ ให้น�ำเรือมารับผู้ป่วยทันที

5.4 การบาดเจ็บสาหัสและค่าชดเชย
ผูจายคารักษาพยาบาล (N=97)

ลูกเรือจายเอง
11%

ใชบัตรประกันสุขภาพ
(ของลูกเรือ)
21%

นายจาง
65%

นายจาง
หักคาจางทีหลัง
3%

ในกรณีที่บาดเจ็บสาหัสจนเกิดการสูญเสียอวัยวะ แรงงานสัดส่วนมากถึงเกือบ 2 ใน 5 (ร้อยละ 38 ) ไม่ได้รับค่า
ชดเชยจากนายจ้าง ขณะที่อีก 1 ใน 3 (ร้อยละ 36) ได้รับค่าชดเชยบางส่วน มีเพียง 1 ใน 4 (ร้อยละ 26) เท่านั้นที่ได้รับ
ค่าชดเชยเต็มจ�ำนวน
ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น เกือบ 2 ใน 3 (ร้อยละ 65) ของแรงงาน ตอบว่านายจ้างเป็นผู้จ่ายค่ารักษา
พยาบาล ขณะที่มีกรณีส่วนน้อย (ร้อยละ 3) นายจ้างส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ก่อน แล้วหักออกจากค่าจ้างในภาย
หลัง อย่างไรก็ดี 1 ใน 5 (ร้อยละ 21) ของกรณีที่เกิดขึ้น แรงงานประมงสามารถใช้สิทธิตามบัตรประกันสุขภาพของตน
และอีกร้อยละ 11 แรงงานเป็นผู้จ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเอง
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5.5 บทลงโทษบนเรือ
เมือ่ สอบถามแรงงานประมงว่าเคยถูกลงโทษจากนายจ้างหรือหัวหน้าแรงงานบนเรือ เช่น ไต๋/ชิว้ หรือไม่ พบว่า แรงงาน
เพียงร้อยละ 9 เคยถูกลงโทษ ซึ่งวิธีการลงโทษ ส่วนมากเป็นการลงโทษทางวาจา เช่น ดุด่า สบถ และข่มขู่ทางค�ำพูด การ
สัมภาษณ์เชิงลึกให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่าลูกเรือบางส่วนยังถูกลงโทษทางร่างกาย เช่น ตบหรือ/และเตะ อีกทัง้ ยังมีวธิ กี ารลงโทษ
โดยใช้มาตรการทางการเงิน เช่น หักเงินตามความพึงพอใจของชิว้ หรือตัดค่าแรง ซึง่ สะท้อนให้เห็นการใช้อำ� นาจเกินขอบเขต
และวิธีปฏิบัติต่อแรงงานประมงที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะเรื่องการลงโทษที่รุนแรง และการหักค่าแรง

5.6 ความต้องการให้ปรับปรุงการท�ำงานบนเรือประมง

ตองการใหมีการปรับปรุงการทํางานบนเร�อประมง (N=422)

จากการส�ำรวจ พบว่า กว่า 1 ใน 3
ของแรงงานประมง (ร้อยละ 32) ต้องการ
ให้มกี ารปรับปรุงสภาพบนเรือประมง ทัง้
ประเด็นที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานาน เช่น
ไมตองการ
ตองการ
68%
32%
ปัญหาค่าแรง และความต้องการพื้นฐาน
ต่างๆ ที่ลูกเรือควรได้รับจากนายจ้าง
เช่น การได้รับอาหารที่เพียงพอ การมี
น�้ำดื่มที่มีคุณภาพ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง แรงงานจ�ำนวนมากแสดงความเห็น
ตรงกันว่าอยากให้นายจ้างปรับปรุงสภาพ
ของห้องพักที่เหมาะสม และการจัดให้มี
ห้องน�้ำที่ถูกสุขอนามัยบนเรือ ทั้งนี้ ข้อ
สังเกตที่ส�ำคัญคือ 2 ใน 3 ของแรงงาน
(ร้อยละ 68) นัน้ ไม่ตอ้ งการให้มกี ารเปลีย่ นแปลงใดๆ เพราะความพึงพอใจ หรือเพราะความเกรงใจ/ความกลัวต่อนายจ้าง
หรือเกิดจากภาระจ�ำยอมในการท�ำงาน และความไม่ตระหนักรู้ถึงสิทธิและประโยชน์ที่ตนพึงได้ในฐานะแรงงานประมง ซึ่ง
เป็นประเด็นที่ควรพิจารณาควบคู่ไปกับผลการส�ำรวจในประเด็นที่ 6 และ 7 ที่จะกล่าวถึงต่อไป
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ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม

ส่วนที่ 6 เสรีภาพในการเปลี่ยนงาน
6.1 เสรีภาพในการเปลี่ยนงาน

เปร�ยบเทียบความตองการเปลี่ยนงาน ระหวางปที่ 1 และ 2
ไมตองการเปลี่ยนงาน

ตองการเปลี่ยนงาน

81%
68%

32%
19%

ปที่ 1 (N = 100)

ปที่ 2 (N = 422)

ในการส�ำรวจปี พ.ศ. 2562 พบว่า
แรงงานประมงกว่า 1 ใน 5 (ร้อยละ 19)
มีความต้องการหรือเคยเปลี่ยนงานมา
ก่อน ซึ่งสัดส่วนนี้น้อยกว่าผลส�ำรวจจาก
ปีที่ พ.ศ. 2561 ที่มีอยู่ประมาณ 1 ใน 3
(ร้อยละ 32)
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แรงงานประมงกว่า 2 ใน 5 (ร้อย
การมีอ�ปสรรคในการเปลี่ยนนายจาง (N=386)
ละ 38) รู้สึกว่ามีอุปสรรคในการเปลี่ยน
นายจ้าง ซึ่งอุปสรรคที่ส�ำคัญอย่างหนึ่ง
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ขณะที่
อีก 3 ใน 5 (ร้อยละ 62) ไม่รู้สึกว่ามี
มี
ไมมี
38%
62%
อุปสรรค โดยมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58)
ของแรงงานที่ตอบว่ามีอุปสรรค เชื่อว่า
พวกเขาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
เปลีย่ นนายจ้าง ซึง่ เป็นสัดส่วนทีส่ งู กว่าผล
การส�ำรวจในปี พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 54)
ทั้งนี้ จ�ำนวนเงินที่แรงงานระบุว่าต้องจ่าย
เพิ่มเติมเพื่อเปลี่ยนนายจ้างอยู่ระหว่าง
1,000-40,000 บาท และพวกเขาระบุ
ว่ามีค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น
ค่าจัดท�ำเอกสารใหม่ รวมทั้งค่าสมัครหนังสือเดินทาง หรือเอกสารแสดงตัวตนใหม่

เปร�ยบเทียบอ�ปสรรคในการเปลี่ยนงาน ระหวางปที่ 1 และ 2 ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ

16%

อื่นๆ
ถูกขมขู ทํารายรางกาย
กลัววาจะไมไดรับคาจางที่คนอื่นเก็บเอาไว
หรือเงินกอนที่ยังไมไดจาย

9%

6%
5%
9%

กลัววาจะไมไดเอกสารประจําตัว
เนื่องจากมีคนอื่นยึดเอกสารเอาไว

23%
16%

หนี้ที่ติดไวกับนายจาง/
นายหนา/ผูรับเหมา/หัวหนาบน�ง
เงินที่ตองจายในการเปลี่ยนนายจาง/
นายหนา/ผูรับเหมา/หัวหนาบน�ง
นายจางไมอนุญาต เพราะขาดลูกจาง

ปที่ 1 (N=56)
ปที่ 2 (N=89)

21%
11%
9%
17%
48%
27%
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เมือ่ สอบถามเพิม่ เติมเกีย่ วกับอุปสรรคอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องในการเปลีย่ นนายจ้าง (ตอบได้มากกว่าหนึง่ ข้อ) พบว่า อุปสรรค
ส�ำคัญอันดับต้นๆ ส�ำหรับแรงงานประมง ประกอบด้วย
1) นายจ้างไม่อนุญาตให้เปลี่ยนงาน เพราะขาดลูกจ้าง (ร้อยละ 27)
2) จ�ำนวนเงินที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนนายจ้าง (ร้อยละ 17)
3) แรงงานกลัวว่าจะไม่ได้เอกสารประจ�ำตัวคืน เนื่องจากนายจ้างยึดเอกสารเอาไว้ (ร้อยละ 16)
4) หนี้สินที่ยังติดค้างกับนายจ้าง (ร้อยละ 11)
5) การที่ลูกเรือกลัวว่าจะไม่ได้รับค่าจ้างหรือเงินก้อนที่นายจ้างยังไม่จ่าย หรือยังไม่ถึงรอบบัญชี (ร้อยละ 9)
ข้อมูลข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงอุปสรรคหรือความยากล�ำบากในการเปลี่ยนงานของแรงงานประมง ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ยังเปิดเผยให้เห็นถึงอุปสรรคที่น่ากังวลในเรื่องการลิดรอนเสรีภาพ ได้แก่ ลูกเรือบางส่วนถูกข่มขู่ หรือกลัวจะ
ถูกท�ำร้ายร่างกายหากเปลี่ยนงาน รวมทั้ง กฎหมายไม่อนุญาตให้แรงงานเปลี่ยนอาชีพจากการท�ำงานบนเรือ ไปท�ำงาน
บนฝั่งได้ เป็นต้น
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ส่วนที่ 7 การเข้าใจสิทธิของตนเองและการเข้าถึงกลไกการร้องเรียน
7.1 การเข้าใจสิทธิของตนเอง
แรงงานรับรูถึงสิทธิของตนเองในฐานะแรงงานประมงหร�อไม (N=415)

รูสิทธิ
38%

ไมรูสิทธิ
62%

เกือบ 3 ใน 5 (ร้อยละ 62) ของแรงงานกลุ่มตัวอย่างยอมรับว่าไม่รับรู้สิทธิของตนเองในฐานะแรงงานประมง ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่น้อยกว่าผลส�ำรวจใน พ.ศ. 2561 (ร้อยละ 71)
แรงงานอีก 2 ใน 5 (ร้อยละ 38) ตอบว่ารับรู้สิทธิของตนเอง โดยระบุว่ารับรู้ถึงสิทธิในเรื่องค่าจ้างขั้นต�ำ่ ระบบประกัน
สุขภาพ ความปลอดภัยในการท�ำงาน ค่าชดเชยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการท�ำงาน เวลาท�ำงาน เวลาพัก ข้อสังเกตประการ
ส�ำคัญคือ แรงงานบางคนระบุว่าเมื่อถูกละเมิดสิทธิแรงงาน พวกเขารู้ว่าสามารถร้องเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษา
ยังไม่ได้สะท้อนถึงความรู้เกี่ยวกับกลไกการร้องเรียนที่ชัดเจน
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ทานไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิทธิการทํางานของตนเอง
ในชองทางไหนบาง (N=419) ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ
ไมเคยรับ

29%

อื่นๆ

5%

เพื่อน

19%

หน�วยงานรัฐ
เชน กระทรวงแรงงาน กรมประมง

18%

โซเชียลมีเดีย
เชน Facebook, Line, Viber

22%

นายจาง

3%

เอ็นจีโอ ชุมชน
ศาสนา องคกรแรงงาน

37%

0
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ส�ำหรับช่องทางที่แรงงานประมงรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแรงงานมากที่สุด (ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ) อันดับแรกคือ
องค์กรภาคประชาสังคม ชุมชน ศาสนา องค์กรแรงงาน ที่เป็นช่องทางรับรู้สิทธิของแรงงานมากกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 37)
อันดับสองคือ ช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค, ไลน์, และ Viber ที่เป็นช่องทางหลักส�ำหรับแรงงานประมาณ 1 ใน 4
(ร้อยละ 22) ถัดมาคือ การรับรู้ข้อมูลผ่านเพื่อน (ร้อยละ 19) ซึ่งใกล้เคียงกับการรับรู้ผ่านหน่วยงานรัฐ เช่น กระทรวง
แรงงาน กรมประมง ที่เป็นช่องทางรับรู้ข่าวสารเรื่องสิทธิของแรงงานเกือบ 1 ใน 5 (ร้อยละ 18)

7.2 กลไกการร้องเรียน
จากผลการส�ำรวจ พบแรงงานประมงเพียงร้อยละ 3 ทีเ่ คยเข้าสูก่ ลไกการร้องเรียน แรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) ยังไม่
เคยร้องเรียนเรือ่ งการถูกละเมิดสิทธิ ทัง้ นี้ สัดส่วนของแรงงานทีไ่ ม่เคยร้องเรียนมากกว่าผลส�ำรวจในปีทผี่ า่ นมา (ร้อยละ 90)
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ทานเคยรองเร�ยนกับใคร จําแนกตามเมื่อรองเร�ยนแลว
ไดรับการแก ไขที่นาพอใจหร�อไม (N=13)
45%

ไมไดรับ
ไดรับและพอใจ
ไดรับ แตไมพอใจ

15%

8%

นายจาง

8%

หน�วยงานรัฐ

8%

PIPO

8%

เอ็นจีโอ

8%

ไมรูจะ
รองเรียนที่ไหน

ในกลุ่มของแรงงานที่เคยร้องเรียนนั้น มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 54) ร้องเรียนผ่าน องค์กรภาคประชาสังคม รองลงมา
เกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23) เลือกร้องเรียนผ่าน PIPO โดยภายหลังจากการร้องเรียน แรงงานส่วนใหญ่ มากกว่า 2 ใน 3
(ร้อยละ 69) ได้รับการแก้ไขปัญหาและผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ขณะที่อีกเกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 23) ได้รับการแก้ไข แต่
ผลลัพธ์ไม่เป็นที่น่าพอใจ
อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เคยร้องเรียนผ่าน PIPO โดยตรงนั้น มีสัดส่วนของผู้ที่ร้องเรียนแล้วไม่พอใจกับผลที่ได้รับ (ร้อย
ละ 15) มากเป็นสองเท่าของกลุ่มที่พึงพอใจ (ร้อยละ 8) ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่ร้องเรียนผ่านช่องทางขององค์กรภาค
ประชาสังคมมีสัดส่วนที่พึงพอใจกับผลที่ได้รับมากกว่าที่ไม่พึงพอใจหลายเท่าตัว (ร้อยละ 45 เทียบกับร้อยละ 8)
เมือ่ สอบถามต่อไปว่าท�ำไมแรงงานจึงไม่ใช้กลไกการร้องเรียน มากกว่าครึง่ หนึง่ (ร้อยละ 58) กล่าวว่าพวกเขาไม่เคย
ถูกละเมิดสิทธิ ขณะที่ 1 ใน 4 (ร้อยละ 24) ยอมรับว่าไม่ทราบหรือไม่ตระหนักถึงสิทธิของตน อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบ
เทียบกับผลการส�ำรวจในปีก่อนหน้า (ร้อยละ 66) สัดส่วนของแรงงานที่ไม่เคยใช้กลไกการร้องเรียนในปีก่อนต�่ำกว่าค่อน
ข้างมาก ขณะที่กลุ่มที่ไม่รู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองอยู่ในสัดส่วนพอๆ กัน
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าแรงงานกลุม่ เล็ก (ร้อยละ 6) ทีไ่ ม่มนั่ ใจในกลไกการร้องเรียน มีสดั ส่วนมากกว่าทีพ่ บในปีกอ่ น (ร้อย
ละ 4) และอีกกลุ่ม (ร้อยละ 3) ยอมรับว่ารู้สึกกลัวการตอบโต้จากนายจ้าง
จากข้อมูลข้างต้น สะท้อนให้เห็นความจ�ำเป็นในการให้ความรู้เรื่องสิทธิของแรงงานประมง และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของกลไกการร้องเรียน รวมถึง การสร้างความมั่นใจให้แก่แรงงานเกี่ยวกับการคุ้มครองหลังจากใช้กลไกการ
ร้องเรียน
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7.3 ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ
แรงงานประมงส่วนมาก (ร้อยละ 92) ได้รับการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่รัฐก่อนออกเรือ และสัดส่วนเท่ากัน
(ร้อยละ 92) ได้รับการตรวจเอกสาร ตอนเรือเข้าเทียบท่าและระหว่างอยู่กลางทะเล
เกือบ 4 ใน 5 (ร้อยละ 79) ของแรงงานประมงกลุ่มตัวอย่างตอบว่าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าในระหว่างการตรวจ
สอบ ขณะที่กลุ่มที่เหลือ (ร้อยะละ 21) ไม่สามารถสื่อสารได้ ในกลุ่มที่สามารถสื่อสารได้นั้น ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ
57) สามารถสื่อสารได้ เพราะมีล่ามของรัฐมาช่วยแปลภาษา อีก 1 ใน 5 (ร้อยละ 21) ได้รับการช่วยอธิบายจาก ไต๋ ชิ้ว
และบุคคลอื่นที่เกี่ยวโยงกับบริษัท (ร้อยละ 14) และเพื่อน (ร้อยละ 8) เป็นผู้ช่วยแปลให้

เจาหนาที่รัฐมาตรวจสอบบนเร�อ เคยสอบถามทานหร�อไม (N=372)
เคยมาถาม แตไมเขาใจวาเรื่องอะไร
3%

เคยมาถาม
แตไมเคยมี�ญหา
28%

เคยมาถาม
แตไมไวใจ/ ไมกลาตอบ

ไมเคยมาถาม
แตตรวจเอกสาร
58%

2%

อื่นๆ

9%

นอกจากนั้น พบว่าแรงงานมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58) ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เข้ามาสอบถามโดยตรง แต่
ท�ำการตรวจเอกสารเท่านั้น สัดส่วนของแรงงานที่ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่นั้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกับผลการศึกษาของ
รายงานชีวิตติดร่างแห ปีที่ 1 (2561) (ร้อยละ 59) ทั้งนี้ ในกลุ่มของแรงงานประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 33) ที่ได้รับการ
สอบถามจากเจ้าหน้าที่ บางส่วน (ร้อยละ 2) ระบุว่าไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่สอบถาม และอีกบางส่วน (ร้อยละ 2) ไม่ไว้ใจ
หรือไม่กล้าตอบค�ำถามของเจ้าหน้าที่ ประเด็นนีส้ นับสนุนค�ำวิจารณ์ของ Human Rights Watch ในรายงาน Hidden Chains
(2561) ทีก่ ล่าวว่า การตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ PIPO มีความหละหลวมเกินไป และล้มเหลวในตรวจสอบปัญหาการค้ามนุษย์
เพราะเน้นเพียงแค่การตรวจสอบเอกสาร และขาดปฏิสัมพันธ์อย่างเพียงพอระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและแรงงานประมง
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กิจกรรมของลูกเร�อ ตอบไดมากกวาหนึ่งขอ (N=410)

อื่นๆ

24%

เรียนภาษาไทย

3%

ใหความรู

9%

หางาน

2%

วงเงินกู (ระดมทุนกลุมแรงงาน
กลุมออมทรัพย)

1%

สันทนาการ นันทนาการ

50%

ทําบุญ ประเพณี วัฒนธรรม

39%

0

10

20

30

40

50

7.4 กิจกรรมของแรงงานประมงข้ามชาติ
เมื่อสอบถามแรงงานประมงเกี่ยวกับกิจกรรม กลุ่มใหญ่ที่สุด ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 50) ท�ำกิจกรรมร่วมกันใน
รูปแบบสันทนาการ นันทนาการ โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเล่นกีฬา (ตะกร้อ) การเล่นเกมมือถือ จับกลุ่มร้อง
เพลง จับกลุ่มพูดคุยจิปาถะ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความรัก รองลงมา เกือบ 2 ใน 5 (ร้อยละ 39) รวมกลุ่มเพื่อท�ำ
กิจกรรมท�ำบุญ ประเพณี วัฒนธรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าปัจจัยด้านศาสนาและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยที่เอื้อให้เกิดการใช้
เวลาร่วมกันอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังพบกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ กิจกรรมในการพัฒนาตนเอง เช่น การมีกิจกรรมการเรียนการสอนภาษา
ไทย หรือแลกเปลี่ยนภาษาของตนเอง พร้อมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการท�ำงาน ผ่านการพูดคุย โดยแลกเปลี่ยนเทคนิค
การท�ำงาน และปรึกษาปัญหาการท�ำงาน ในระหว่างรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงแรงงานประมงบางส่วนที่ปฏิเสธจะ
ให้ข้อมูล เพราะไม่เคยมีเวลาว่างท�ำกิจกรรมใด นอกจากการท�ำงาน
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7.5 การรวมกลุ่มของลูกเรือ
ถึงแม้แรงงานประมงมากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 61) ตอบว่าพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการรวมกลุ่มในรูปแบบที่
เป็นทางการ แต่ 1 ใน 4 เป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคม เช่น กลุ่มศาสนา (ร้อยละ 14) กลุ่มอาสาสมัคร (ร้อยละ 9) ที่
น่าสนใจคือ มีแรงงานบางส่วน (ร้อยละ 5) ที่เข้าร่วมกิจกรรมของสหภาพแรงงานไทย (ร้อยละ 4) และสหภาพแรงงาน
ของประเทศต้นทาง (ร้อยละ 1) นอกจากนี้ ผลส�ำรวจยังพบการรวมกลุ่มในรูปแบบอื่น (ร้อยละ 11) ได้แก่ การรวมกลุ่ม
เพื่อเล่นกีฬา การรวมกลุ่มเพื่อสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการท�ำงาน เช่น ค่าแรงและนายจ้าง และการรวมกลุ่มแบบชุมชน

เคยรวมกลุมเพ�่อเจรจาตอรองกับนายจางหร�อไม (N=416)

เคย

10%

ไมเคย
90%

ผลส�ำรวจเปิดเผยว่าอย่างน้อย 1 ใน 10 ของแรงงานกลุม่ ตัวอย่างเคยเจรจากับนายจ้างของตนเองมาก่อน ทัง้ โดยส่วนตัว
และการรวมกลุม่ โดยเฉพาะในประเด็นเรือ่ งค่าจ้างทีไ่ ม่เป็นธรรม ทัง้ นี้ กว่าร้อยละ 10 ของแรงงานประมงเคยร่วมกับเพือ่ น
ร่วมงานเพื่อเจรจากับนายจ้างในประเด็นเรื่องค่าแรงและวิธีการจ่ายเงินเดือน ยิ่งไปกว่านั้น พบว่าแรงงานประมงถึงร้อยละ
15 เคยเจรจากับนายจ้างด้วยตนเองโดยไม่ผ่านการรวมกลุ่ม โดยเฉพาะในเรื่องค่าจ้าง และการขอให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ทุกเดือนตามที่กฎหมายก�ำหนด
ถึงแม้แรงงานเหล่านี้จะรวมกลุ่มกันในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ แต่เป็นครั้งแรก ที่ผลการส�ำรวจเปิดเผยให้เห็นถึงการ
ใช้สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานประมงในการเจรจาต่อรองร่วม เพื่อปรับปรุงสภาพและเงื่อนไขการท�ำงานของตนเอง สิทธิ
นี้เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานข้ามชาติที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับในทางปฏิบัติจาก
นายจ้างในอุตสาหกรรมประมงไทยและรัฐบาลไทย
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ภาพ: สุเทพ กฤษณาวารินทร์/อ็อกแฟม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ส�ำคัญต่อรัฐบาลไทย
• สร้างกระบวนการตรวจสอบเรือที่ครอบคลุม เข้มงวดและรอบด้าน
•• เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบเรือโดยเจ้าหน้าที่ PIPO ในระดับจังหวัด โดยเฉพาะจ�ำนวนคดีทไี่ ด้รบ
ั การแก้ไข
และก�ำลังรอด�ำเนินการ
•• สร้างพื้นที่ประชาสังคมเพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบเรือ เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับ
แรงงานอย่างแท้จริง
•• ปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบเรือให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์สิทธิแรงงานในปัจจุบัน
• ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของภาคประมงในปัจจุบัน และสร้างหลักประกันให้แน่ใจว่าการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย (compliance) เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศและอนุสญ
ั ญา ILO เช่น C188 และกฎหมาย
ลูก รวมทั้งมีกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของภาคเอกชน
• ปรับปรุงความน่าเชือ่ ถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพของกลไกการร้องเรียน เพือ่ ให้เกิดการจัดการแบบบูรณาการ
โดยหน่วยงานราชการ นายจ้าง ภาคประชาสังคมและแรงงานประมง รวมทัง้ จัดสรรเงินทุนและบุคลากรจากกระทรวง
แรงงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของกลไกการร้องเรียนและการตรวจสอบติดตามผล
• ออกคูม่ อื เพือ่ บังคับใช้กบั ผูป้ ระกอบการเรือประมงในการจัดฝึกอบรมและอบรมซ�ำ้ ให้กบั ลูกจ้าง เกีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์
การจับปลาบนเรือ ความปลอดภัยและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิแรงงานก่อนที่จะเริ่มท�ำงาน
• เพิม่ ความโปร่งใสและประสิทธิภาพของการจ่ายค่าแรงผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบการเรือประมง
เก็บหลักฐานยืนยันการจ่ายเงิน และจัดท�ำบันทึกเกีย่ วกับสถานะหนีข้ องลูกจ้างทุกคนอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบ
โดยเจ้าหน้าที่ PIPO ระหว่างการตรวจสอบเรือ
• พัฒนาแม่แบบส�ำหรับสัญญาจ้างในงานประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการ
จัดหางานและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• แสดงความมุ่งมั่นในการเคารพเสรีภาพในการสมาคมและสิทธิในการเจรจาต่อรองร่วมของแรงงานประมงข้ามชาติ
โดยไม่กีดกันหรือขัดขวางแรงงานที่ต้องการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม สมาคมและสหภาพแรงงานในท้องถิ่น ทั้งนี้
แรงงานข้ามชาติต้องสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวตามความสมัครใจ
• รัฐบาลไทยให้สัตยาบันในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง
พ.ศ. 2492 (1949) ฉบับที่ 98 และอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ.
2491 (1948) ฉบับที่ 87
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับผู้ซื้ออาหารทะเลในต่างประเทศและสมาคม
อุตสาหกรรมอาหารทะเล (SEAFOOD TASK FORCE AND THE SEA
ALLIANCE) ในการท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ และรัฐบาลไทย
• แสดงความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมหนุนเสริมอ�ำนาจในเชิงโครงสร้างและอ�ำนาจของกลุ่มแรงงานประมงข้ามชาติ โดย
สนับสนุนให้พวกเขาสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานท้องถิ่น รวมทั้งท�ำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ
เพื่อจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�ำส�ำหรับแรงงาน
• สนับสนุนให้รัฐบาลไทยเคารพเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิในการสมาคมของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงผลักดัน
ให้รัฐบาลเร่งให้สัตยาบันในอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ นอกจากนี้ เรียกร้องให้สมาชิก
สนับสนุนนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และผลักดันให้เกิดการกลไกการพิทักษ์สิทธิแรงงานที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้ง แสดง
ท่าทีที่จริงจังเพื่อต่อต้านไม่ให้บริษัทคู่ค้าของท่านใช้การด�ำเนินคดีในทางยุทธศาสตร์เพื่อต่อต้านการมีส่วนร่วมของ
สาธารณะ (Strategic Litigation Against Public Participation, SLAPP) ต่อนักปกป้องสิทธิ
• ผู้ซื้ออาหารทะเลในต่างประเทศควรสนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของภาคีเครือข่ายฯ โดยออกแถลงการณ์
สาธารณะเพือ่ เรียกร้องให้รฐั บาลไทยปฏิบตั ติ ามข้อเรียกร้องของภาคีเครือข่ายฯ โดยเฉพาะในการปรับปรุงการบังคับ
ใช้กฎหมาย การตรวจสอบการละเมิดสิทธิแรงงานในขั้นตอนการตรวจสอบเรือ และพัฒนากลไกการร้องเรียนให้
น่าเชื่อถือ เข้าถึงได้และมีสิทธิภาพยิ่งขึ้น

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหลักต่อผู้ซื้ออาหารทะเลและผู้ค้าปลีก ในด้านความ
ร่วมมือกับบริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเลและผู้ประกอบการประมงในประเทศ
• ผูซ้ อื้ อาหารทะเลในต่างประเทศควรให้คำ� มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินการผลักดันให้เกิดระบบการจ่ายค่าแรงทีเ่ ป็นธรรมและโปร่งใส
โดย
•• ริเริ่มด�ำเนินการให้เกิดก้าวแรกที่จะพัฒนาไปสู่เป้าหมายของการประกันค่าแรงเพื่อชีวิต (living wage) ใน
อุตสาหกรรมประมง ผ่านการศึกษาตัวชี้วัด (benchmarks) ของค่าจ้างเพื่อชีวิตและการวิเคราะห์ช่องว่าง
หรืออุปสรรค
•• ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคู่ค้าของท่านได้จ่ายค่าแรงและค่าตอบแทนล่วงเวลาอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศในอุตสาหกรรมประมง
•• ตรวจสอบให้มน
ั่ ใจว่าคูค่ า้ และเจ้าของเรือประมงได้ให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอแก่แรงงาน เพือ่ สร้างความตระหนักใน
เรื่องสิทธิของพวกเขา และแน่ใจว่าคู่ค้าและเจ้าของเรือประมงได้สนับสนุนให้ แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครอง
ทางสังคม เช่น ลงทะเบียนในระบบประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน รวมถึงไม่กดี กันหรือสร้างอุปสรรค
ในการเข้าถึงกลไกการร้องเรียน
• ผู้ซื้ออาหารทะเลควรให้ค�ำมั่นที่จะผลักดันให้เกิดระบบการจัดหางานที่รับผิดชอบ (responsible recruitment) โดย
•• น�ำหลักการ “นายจ้างเป็นผู้จ่าย (employer-pay principle)” มาใช้ ในห่วงโซ่อุปทานของตน และสนับสนุน
ให้บริษัทคู่ค้าท�ำเช่นเดียวกัน;
•• เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าของการด�ำเนินการในห่วงโซ่อุปทานของตนต่อสาธารณะ เพื่อผลักดันให้เกิด
ห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบต่อสังคม
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• ผู้ซื้ออาหารทะเลจัดการกับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิแรงงานในห่วงโซ่อุปทานของตนโดย
•• ร่วมมือกับคูค
่ า้ เพือ่ หนุนเสริมการปฏิบตั ติ ามการตรวจสอบทางสังคม (social audit compliance) เพือ่ แก้ไข
ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของตน;
•• มุง่ มัน
่ ทีจ่ ะพัฒนาวิธกี ารจัดซือ้ เพือ่ ปรับปรุงแนวปฏิบตั ดิ า้ นแรงงานในห่วงโซ่อปุ ทานของตน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
เจ้าของเรือประมงมีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ในเรื่องสภาพของเรือ การจัดให้มี
พื้นที่นอนและห้องน�้ำที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์บนเรือที่เพียงพอ เพื่อความ
ปลอดภัยของแรงงานประมง
• ผูซ้ อื้ อาหารทะเลควรสนับสนุนให้คคู่ า้ ของตนท�ำงานร่วมกับองค์กรประชาสังคม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสุขภาพและหน่วยงาน
ก�ำกับดูแลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงมาตรการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนเรือประมง

4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส�ำหรับบริษัทผู้ส่งออก
อาหารทะเลและเจ้าของเรือประมงในประเทศ
• บริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเลควรผลักดันให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในกลไกการร้องเรียนที่มีอยู่ โดยส่งเสริมให้ภาคี
เครือข่ายฯ ในประเทศได้เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับกับแรงงาน เพื่อช่วยตรวจสอบติดตามผลการด�ำเนิน
งานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของบริษัท
• บริษทั ผูส้ ง่ ออกอาหารทะเลและผูป้ ระกอบการเรือประมงควรเพิม่ ความมัน่ ใจในกลไกการร้องเรียนให้กบั แรงงาน โดย
ตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงงานมีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ใช้งานได้จริง เช่น คณะกรรมการสวัสดิการ สายด่วน ฯลฯ
และสามารถประกันความปลอดภัยให้กับแรงงาน รวมถึงท�ำงานร่วมกับองค์กรประชาสังคมในท้องถิ่น เพื่อท�ำหน้าที่
สนับสนุนในการติดตามตรวจสอบการท�ำงานของกลไกดังกล่าว
• เจ้าของเรือประมงต้องแสดงหลักฐานยืนยันกับเจ้าหน้าที่ เมื่อถูกร้องขอ เพื่อพิสูจน์ว่าตนได้ด�ำเนินการให้แรงงานรับรู้
ข้อมูลที่เหมาะสมและเข้าถึงได้ ในส่วนของเงื่อนไขการท�ำงาน สถานที่ท�ำงาน ค่าจ้าง ก่อนที่จะเริ่มท�ำงาน โดยจัดเก็บ
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อก�ำกับของแรงงานและล่าม ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และ
สถานที่ที่ให้ข้อมูล และท�ำการแปลเอกสารเป็นภาษาไทยและภาษาที่แรงงานสามารถเข้าใจ
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ภาพ: วินัย ดิษฐจร/อ็อกแฟม
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กิตติกรรมประกาศ
การเก็บข้อมูลในพืน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดการดูแลโดย นาตยา เพชรัตน์ ผูป้ ระสานงานโครงการ ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล
สงขลา ณพสร ทาจิตต์ ศูนย์ผจู้ ดั การส�ำนักงานศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล ศรีราชา เอมาโช ผูป้ ระสานงานมูลนิธิ ส�ำนักงาน
มหาชัย มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สมพงค์ สระแก้ว มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัด
สมุทรสาคร ซัลวานี ด่อล๊ะ เจ้าหน้าทีโ่ ครงการ มูลนิธริ กั ษ์ไทย เจนจิณณ์ เอมะ รองผูอ้ ำ� นวยการ มูลนิธกิ ารศึกษาเพือ่ การพัฒนา
และ โกซอ ผู้ประสานงานด้านภาษาพม่า เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ
การสัมภาษณ์แรงงานประมงด�ำเนินการโดยบุคคลที่กล่าวมา และ พลวิชญ์ ทรัพย์ศรีสัญจัย ผู้ประสานงานโครงการ
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา จิรทีปต์ ฤกษ์ยามดี ผู้ประสานงานมูลนิธิรักษ์ไทย จังหวัดระยอง ซาเรือน แซ
ปัญญา เพชร ตรี เซือน ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม ทัศนีย์ ทับไทร ผูป้ ระสานงานมูลนิ ธิ ริ กั ษ์ไทย ซารีฝะฮ์ อะสะกะ ประสงค์
งิ้วสุบรรณ (อดีตเจ้าหน้าที่) มอง มิตร เตียว ซอ นาย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม มูลนิธิรักษ์ไทย ทัตชญา เผ่ากันทะ วันนี
เฮง สกขา ชอน เจ้าหน้าที่ภาคสนามศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล ศรีราชา รพีพรรณ พิทักสุวรรณศาล ผู้จัดการโครงการ
อุสมาน ล่าเส๊าะ มะยูโซ๊ะ บาโงสือตา ธีรพงศ์ สังข์ทอง เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล สงขลา ทิน โทน บ่าว
เฮียง โบรา ยู วอน (อดีตเจ้าหน้าที่) ผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชา ศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเล สงขลา เมียว มิน เซท
ทูทูนาย อาสาสมัครภาคสนามของส่วนงานพัฒนาศักยภาพแรงงาน มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนา ตันซอไท้
ผู้ประสานงานด้านภาษาพม่า เครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ ชัยรัตน์ ราชปักษี (อดีตเจ้าหน้าที่) ตุ รินทร์ อาสาสมัคร
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ณัฐพร เกิดนิยม คทา ศรีจูม เจ้าหน้าที่โครงการ มูลนิธิ
เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร
รายงานฉบับนีเ้ ขียนโดยคุณเกรียงศักดิ์ ธีระโกวิททขจร และได้รบั การประสานงานโดยศูนย์วจิ ยั การย้ายถิน่ แห่งเอเชีย
(ARCM) น�ำโดย ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล, สมาน เหล่าด�ำรงชัย, วรัญญา จิตรผ่อง และ นิธิศ ธรรมแสงอดิภา และองค์การ
อ็อกแฟม ประเทศไทย โดย รภัสสา ไตรรัตน์ ผู้ประสานงานโครงการ และปริณดา กันต์ศักดินนท์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ
องค์การอ็อกแฟมในประเทศไทย
ภาคีเครือข่ายฯภาคประชาสังคมขอขอบคุณองค์กร The Freedom Fund องค์กร Humanity United และองค์การอ็อกแฟม
ในประเทศไทย ส�ำหรับความสนับสนุนที่ท�ำให้การส�ำรวจนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ และ Just Economy and Labour Institute
(JELI) ที่ให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อแนวทางการส�ำรวจ
สุดท้ายนี้ และที่ส�ำคัญที่สุด ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมฯขอขอบคุณแรงงานข้ามชาติชาวพม่าและกัมพูชาทุกคน
ที่ได้สละเวลาให้ข้อมูลที่กลายเป็นรายงานฉบับนี้

วิธีการจ่ายค่าจ้าง

สัญญาจ้าง

หัวข้อ

แรงงานประมงเกินครึ่งยังไม่ได้
รับข้อมูลเกี่ยวกับเนื้องานและ
เนื้อหาสัญญาจ้างของตน

แรงงานประมงส่วนใหญ่เข้าไม่ถึง
สัญญาจ้าง ทั้งฉบับจริงและส�ำเนา

แรงงานประมงส่วนใหญ่ได้ รับค่าจ้าง
เป็นเงินสด จากมือของนายจ้าง

การเข้าถึงสัญญาจ้าง

การจ่ายผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ผลส�ำรวจ

แรงงานเข้าใจเนื้อหา
ของงาน และสัญญาจ้าง
ก่อนเซ็นสัญญาจ้าง

ตัวชี้วัด

APPENDIX 1: สรุปผลส�ำรวจ

เพียง 1 ใน 5 (ร้อยละ 20) ได้รับค่าจ้างผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
แต่กว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 65) ยังคงได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด

• มากกว่า 4 ใน 5 (ร้อยละ 85) ไม่สามารถเข้าถึงสัญญาจ้างฉบับจริง และร้อยละ 90
ไม่สามารถเข้าถึงส�ำเนา
• ประมาณครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 49) ไม่รู้หรือไม่สามารถเข้าถึง และใช้ประโยชน์จาก
สัญญาจ้างของตนเมื่อต้องการ
• สัดส่วนของแรงงานที่เข้าไม่ถึงส�ำเนาของสัญญาจ้างมีสัดส่วนไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา

• เกินครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 54) ของแรงงานประมงข้ามชาติ ไม่ได้รับการอธิบายเนื้อหางาน
ก่อนเริ่มงาน ถือเป็นสัดส่วนสูงกว่าผลส�ำรวจในปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 42)
• มากกว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 78) ไม่มีโอกาสอ่านสัญญาจ้างก่อนลงลายมือชื่อ สูงขึ้นจาก
สัดส่วนร้อยละ 69 ในปีที่ผ่านมา
• 2 ใน 3 (ร้อยละ 67) ไม่ได้รับการอธิบายเนื้อหาของสัญญาจ้าง ถือว่าสูงขึ้นจาก
สัดส่วน 3 ใน 5 (ร้อยละ 57) ในผลส�ำรวจเดิม

รายละเอียด
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ชั่วโมงการท�ำงาน และ
เวลาพัก

หัวข้อ

สถานการณ์สิทธิเรื่องเวลาพัก
ผ่อนของแรงงานประมงไม่ดีขึ้น
จากปีที่ผ่านมา
มากกว่า 2 ใน 5 เข้าไม่ถึงสิทธิใน
การลาหยุดตามกฎหมาย

แรงงานมีช่วงเวลาพัก
ติดต่อกันอย่างน้อย
6 ชั่วโมงภายใน 1 วัน

มีสิทธิลาป่วยโดยได้รับ
ค่าจ้าง

• มากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58) ลาหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
• ร้อยละ 30 ลาหยุดได้ แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง และร้อยละ 12 ไม่สามารถลาหยุดได้

3 ใน 5 คน (ร้อยละ 60) มีช่วงเวลาพักผ่อนติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมงเป็น
“ส่วนใหญ่” แต่อีกร้อยละ 15 ไม่เคยมีช่วงเวลาพักติดต่อกันอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

• กว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 67) ไม่ได้เก็บบัตรเอทีเอ็มของตนเอง และประมาณครึ่งหนึ่ง
(ร้อยละ 53) ของกลุ่มนี้ ระบุว่านายจ้างเป็นผู้เก็บบัตรไว้ให้
• ร้อยละ 10 เป็นกลุ่มที่ยังไม่มีบัญชีธนาคาร ไม่มีบัตรเอทีเอ็ม หรือไม่แน่ใจว่าตนเอง
มีบัตรหรือไม่

• มากกว่า 2 ใน 3 (ร้อยละ 69) ตอบว่าได้รับค่าจ้างแบบรายเดือน ขณะที่ร้อยละ 58
เท่านั้นที่ได้เงินเดือนจริงเป็นรายเดือน
• กว่า 2 ใน 5 (ร้อยละ 44) ได้รับค่าจ้างครบจ�ำนวนหลังจากท�ำงาน 1 เดือน
• มากกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 29) ต้องท�ำงาน 2-6 เดือนจึงได้รับค่าจ้างเต็มจ�ำนวน
หลังจากท�ำงาน ขณะที่กว่า 1 ใน 5 (ร้อยละ 22) ต้องท�ำงานตั้งแต่ 7-24 เดือน
จึงจะได้รับเงินเต็มจ�ำนวน
• ร้อยละ 11 ของแรงงาน ไม่มีค่าจ้างเหลือหลังหักค่าใช้จ่าย ขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 6)
ติดหนี้ที่ต้องจ่ายคืนให้นายจ้างหลังจากหักเงินค่าจ้างแล้ว

นายจ้างยังคงใช้วิธีตัดบัญชีเงิน
เดือน มีระยะเวลาตั้งแต่ 2-24
เดือน ในแต่ละรอบ ท�ำให้แรงงาน
ต้องเบิกเงินสด หรือเงินทดรอง
จ่ายล่วงหน้า และตกอยู่ในภาวะ
พึ่งพา และเสี่ยงต่อวงจรหนี้

แรงงานประมงกว่า 2 ใน 3
ไม่ได้ครอบครองบัตรเอทีเอ็ม
ของตนเอง

รายละเอียด

ผลส�ำรวจ

การเข้าถึงบัตรเอทีเอ็ม

ตัวชี้วัด
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สิทธิและการร้องเรียน

หัวข้อ

ผลส�ำรวจ

แรงงานประมงข้ามชาติบางส่วน
(ร้อยละ 9) ยังท�ำงานยาวนาน
กว่าที่ กฎหมายก�ำหนด
อย่างเป็นประจ�ำ
แรงงานประมงส่วนใหญ่ต้อง
ท�ำงานเกินที่กฎหมายก�ำหนด แต่
เพียง 1 ใน 5 ได้รับค่าตอบแทน
ล่วงเวลา
สถานการณ์การรับรู้สิทธิของ
แรงงานดีขึ้น แต่มากกว่าครึ่งยัง
ไม่ได้รับข้อมูลด้านสิทธิแรงงาน
ประมง

ตัวชี้วัด

งานล่วงเวลา (ทะเล)

งานล่วงเวลา (ท่าเรือ)

การรับรู้สิทธิ

3 ใน 5 (ร้อยละ 62) ยังไม่รับรู้ถึงสิทธิของตนเองในฐานะแรงงานประมง ถือเป็นสัดส่วน
ที่น้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับร้อยละ 71 ในปีที่ผ่านมา

เกิน 2 ใน 3 (ร้อยละ 71) ต้องท�ำงานที่ท่าเรือ แต่ไม่ถึง 1 ใน 5 (ร้อยละ 17) ของกลุ่มนี้
ได้รับค่าตอบแทนการท�ำงานล่วงเวลา

• แรงงานส่วนใหญ่ (ร้อยละ 91) ท�ำงานน้อยกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน ตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
• ร้อยละ 9 ท�ำงานเกินกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน น้อยกว่าสัดส่วน 1 ใน 5 (ร้อยละ 19)
จากผลการส�ำรวจปีที่ผ่านมา

รายละเอียด
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การรวมกลุ่ม และการ
เจรจาต่อรอง

หัวข้อ

เสรีภาพในการสมาคม

กลไกการร้องเรียน

ตัวชี้วัด

มากกว่า 3 ใน 5 (ร้อยละ 61) ไม่เคยร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่เป็นทางการ แต่รูปแบบการ
รวมกลุ่มที่พบมากที่สุดคือ สมาคมทางศาสนาและกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 14) และ
อาสาสมัคร (ร้อยละ 9 )
ร้อยละ 10 เคยร่วมกับเพื่อนร่วมงานเจรจาต่อรองกับนายจ้าง เรื่องเงื่อนไขการจ้าง
และสภาพการท�ำงาน ขณะที่สัดส่วนของแรงงานที่ต่อรองกับนายจ้างด้วยตนเอง
สูงถึงร้อยละ 15

จ�ำนวนไม่น้อยเคยเจรจาต่อรอง
กับนายจ้าง ทั้งด้วยตนเองและ
ร่วมกับเพื่อนร่วมงาน โดยเฉพาะ
เรื่องค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม

• แรงงานกว่าครึ่ง (ร้อยละ 58) ไม่เคยถูกละเมิดสิทธิ ขณะที่ 1 ใน 4 (ร้อยละ 24)
ยอมรับว่าไม่รู้สิทธิของตนเอง
• สัดส่วนไม่น้อย (ร้อยละ 6) ไม่เชื่อมั่นในกลไลการร้องเรียน ถือเป็นสัดส่วนที่มากกว่า
ผลการส�ำรวจในปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 4) ขณะที่บางส่วนกลัวได้รับผลกระทบ
จากการร้องเรียน (ร้อยละ 3)
• มีเพียงส่วนน้อยมาก (ร้อยละ 3) ที่ใช้กลไกการร้องเรียน และมากกว่าครึ่งของกลุ่มนี้
ร้องเรียนผ่านองค์กรเอ็นจีโอ อีกเกือบ 1 ใน 4 ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ PIPO
• ในกลุ่มที่ร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ PIPO โดยตรง มีสัดส่วนของผู้ที่ร้องเรียนแล้วไม่พอใจ
กับผลการร้องเรียน (ร้อยละ 15) มากเป็นสองเท่าของกลุ่มที่พอใจ (ร้อยละ 8)
ในทางตรงกันข้าม กลุ่มที่ร้องเรียนผ่านเอ็นจีโอมีสัดส่วนของผู้ที่พอใจมากกว่าไม่พอใจ
หลายเท่า (ร้อยละ 45 เทียบกับร้อยละ 8)

รายละเอียด

แรงงานประมงเข้าร่วมกิจกรรม
ของสมาคมทางศาสนา และ
สันทนาการอย่างคึกคัก

แรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช้กลไก
การร้องเรียน เพราะไม่เคยถูก
ละเมิดสิทธิ หรือยังไม่ทราบถึง
สิทธิของตนเอง แรงงานบางส่วน
ยังไม่เชื่อมั่น ในระบบกลไลการ
ร้องเรียน และบางส่วนกลัว
ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียน
ส�ำหรับแรงงานที่เคยร้องเรียน
ผ่านเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มคนที่ไม่
พึงพอใจกับผลของการร้องเรียน
มีมากเป็นสองเท่าของกลุ่มที่พอใจ

ผลส�ำรวจ
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การตรวจสอบเรือ

ตัวชี้วัด

เจ้าหน้าที่รัฐยังคงเน้นการตรวจ
สอบเอกสาร และขาดปฏิสัมพันธ์
อย่างเพียงพอกับแรงงานประมง

ผลส�ำรวจ

• กฎกระทรวงแรงงาน คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (แก้ไข
เพิ่มเติมจาก 2557) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ก�ำหนดแบบ
สัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล (แบบ ปม. ๑) ก�ำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างได้รับ
สัญญาคนละหนึ่งฉบับ และได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาก่อนลงลายมือชื่อ
• ข้อ 23 พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 ก�ำหนด
ให้นายจ้างจัดท�ำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรมีรายละเอียดตามที่อธิบดีก�ำหนด และต้อง
แจ้งนายทะเบียนภายใน 15 วันหลังจากแรงงานลาออก พร้อมระบุเหตุผลในการลาออก

1. สัญญาจ้าง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:

ปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่รัฐ

หัวข้อ

• ขณะทีก่ ฎกระทรวงว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานในงานประมง ฉบับแก้ไขกฎกระทรวงฯ พ.ศ.
2557 ข้อ 10 (1) ก�ำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าจ้างอย่างน้อยเดือนละครั้ง ในอัตราที่ไม่
ต�่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำคูณด้วยจ�ำนวนวัน 30 วัน และจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
ประกันความโปร่งใสและตรวจสอบได้
• พระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 อนุญาต
ให้นายจ้างหักเงินทีเ่ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนทีน่ ายจ้างออกให้กอ่ น ในส่วนของค่าหนังสือเดินทาง
ค่าตรวจสุขภาพ ค่าใบอนุญาตท�ำงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นตามที่อธิบดีกรมการจัดหางาน
ก�ำหนด แต่จะหักได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินที่แรงงานมีสิทธิ

2. ค่าแรง

• แรงงานส่วนมาก (ร้อยละ 92) ได้รับการตรวจสอบเอกสารจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ก่อนออกเรือ ตอนเรือเข้าเทียบท่า และระหว่างอยู่กลางทะเล
• มากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58) ไม่เคยสื่อสารกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยตรง เพราะเจ้าหน้าที่
ตรวจเพียงเอกสารเท่านั้น ถือเป็นสัดส่วนใกล้เคียงกับผลส�ำรวจปีที่ผ่านมา
• บางส่วน (ร้อยละ 2) ไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่สอบถามและบางส่วน (ร้อยละ 2)
ไม่ไว้ใจหรือไม่กล้าตอบค�ำถามเจ้าหน้าที่

รายละเอียด
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5. สิทธิในการลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างของแรงงาน ได้รับการรับรอง
จากกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพ
ในการท�ำงานของคนประจ�ำเรือ พ.ศ. 2559 ข้อ 10

• กฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัยและสวัสดิภาพในการท�ำงานของคนประจ�ำ
เรือ พ.ศ. 2559
•• ข้อ 6 ได้ก�ำหนดให้ ผู้ประกอบการเรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ต้อง
มีอาหาร น�้ำดื่มที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และมีปริมาณที่เพียงพอ ให้เหมาะสม
กับการท�ำงานและระยะเวลาการใช้ชีวิตบนเรือประมง
•• ข้อ 9 ก�ำหนดให้ผู้ประกอบการเรือประมงต้องจัดให้มียา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นบนเรือ
•• ข้อ 3 (1), (2), (3) ก�ำหนดให้แรงงานได้รับการฝึกอบรมในด้านการใช้อุปกรณ์
จับปลาอย่างปลอดภัยก่อนเริ่มท�ำงาน

4. อาหาร น�้ำดื่ม ยาและเวชภัณฑ์บนเรือ

• อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง
ก�ำหนดให้แรงงานประมงมีชั่วโมงพักผ่อนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงใน 1 วัน และไม่น้อยกว่า
77 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
• กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2557 ข้อ 5 ที่ก�ำหนดให้นายจ้างจัดเวลา
พักให้แรงงานประมงไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง ในระยะเวลาการท�ำงาน 24 ชั่วโมง

3. ชั่วโมงการท�ำงาน

• ข้อ 76 ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ไม่อนุญาตให้นายจ้างหักเงินจากค่าจ้าง ค่า
จ้างล่วงเวลา ค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดตามเทศกาล และค่าจ้างล่วงเวลาส�ำหรับวันหยุดตาม
เทศกาล ยกเว้นแต่เงินทีห่ กั เป็นไปเพือ่ เหตุผลเรือ่ งภาษีเงินได้ ค่าบ�ำรุงสหภาพแรงงาน และ
การจ่ายหนี้สหกรณ์เงินฝากหรือสหกรณ์อื่นๆ หรือการหักหนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้าง
เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความยินยอมของลูกจ้าง
• นอกจากนี้ ข้อ 77 ของ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 ก�ำหนดให้นายจ้างสามารถ
หักเงินค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 1 ใน 5 ของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ รวมทั้งนายจ้างต้องได้รับ
ความยินยอมหรือท�ำสัญญากับลูกจ้างส�ำหรับการหักค่าใช้จ่ายที่เป็นไปตาม ข้อ 76 ของ
พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 โดยนายจ้างต้องได้รบั การลงลายมือชือ่ ยินยอมจากลูกจ้าง
• ในส่วนของการหักค่าธรรมเนียมนายหน้าจัดหางาน นายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายส�ำหรับ
ภาษีเงินได้ ในจ�ำนวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายเท่านั้น ในกรณีที่มีข้อสงสัยว่ามีการหักเงินเกิน
กฎหมายก�ำหนด มาตรา 139 อนุญาตให้ผู้ตรวจแรงงานออกประกาศเพื่อเรียกนายจ้าง
สอบสวนหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้างหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้ค�ำชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือส่งวัตถุหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

6. การหักค่าใช้จ่ายจากค่าจ้าง
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APPENDIX 2: งานวิจัยอื่นที่ส�ำคัญ
Human Rights Watch (HRW 2561) ท�ำการส�ำรวจข้อมูลใน 17 จาก 22 จังหวัดชายฝั่ง ในช่วงปี 2558-2560
ได้รายงานการละเมิดสิทธิแรงงานในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการหลอกลวงแรงงานข้ามชาติในเงื่อนไขการจ้างงาน การยึด
เอกสารแสดงตน การจ่ายค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม การท�ำงานยาวนานเกินกว่าที่กฎหมายก�ำหนด และการขัดขวางเสรีภาพ
ในการเปลี่ยนนายจ้าง (หน้า 6)
นอกจากนี้ งานวิจยั อีก 2 ชิน้ ทีเ่ ป็นส�ำรวจทีต่ อ่ เนือ่ งในสองช่วงเวลา เพือ่ ศึกษาสภาพการท�ำงานในภาคประมงของไทย
โดย ILO (2556, 2561) ซึ่งด�ำเนินการในปี 2556 และ 2560 ได้สะท้อนให้เห็นทั้งความคืบหน้าและปัญหาการละเมิดสิทธิ
แรงงานในภาคประมงทีย่ ากต่อการแก้ไขเปลีย่ นแปลง ในท�ำนองเดียวกับผลการศึกษาของ HRW (2561) การส�ำรวจข้อมูล
พื้นฐานของ ILO (2561) พบรูปแบบการละเมิดสิทธิที่กลายเป็นแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นทั่วไป อาทิ การหักค่าจ้าง การจ่าย
ค่าจ้างแบบผสม ทีม่ กี ารจ่ายเป็นส่วนแบ่งการจับปลา ช่องว่างของค่าแรงทีป่ รากฏชัดเจนระหว่างแรงงานชายและหญิง และ
ตัวชี้วัดการใช้แรงงานบังคับ เช่นการหลอกลวง และการยึดเอกสารแสดงตัวที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล ในปี 2556 ILO (2561) พบข้อ
บ่งชี้ถึงการปรับปรุงที่ดีขึ้น เช่น ข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าแรงงานประมงจ�ำนวนมากมีการลงลายมือชื่อในสัญญาการจ้างงานเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร นอกจากนีพ้ บว่าแรงงานในสัดส่วนมากขึน้ รายงานว่าได้รบั ค่าแรงในแบบคงที่ แทนทีก่ ารจ่ายด้วยส่วนแบ่ง
การจับปลาเช่นในอดีต (ส�ำหรับรายละเอียดดูตารางเปรียบเทียบด้านล่าง)
รายงานยังพบข้อบ่งชี้ถึงการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน เช่น พบเหตุการณ์ความรุนแรงทางร่างกายและ
การละเมิดสิทธิที่น้อยลง และแรงงานประมงอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่พบในเรือประมงน้อยมาก
เปรียบเทียบข้อค้นพบที่สำ� คัญของผลส�ำรวจสภาพการท�ำงานและการจ้างงาน1
ประเด็น
เอกสาร สัญญาจ้าง

1

ผลส�ำรวจสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล
(ILO 2556)

งานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
(ILO 2561)

• 93.8% ของลูกเรือที่ตอบแบบสอบถาม ไม่มี • 36% ของลูกเรือจ�ำได้ว่ามีการ
สัญญาจ้าง; 2.3% ไม่รู้ว่าตนเองมีสัญญาหรือ
ลงลายมือชื่อสัญญาจ้าง
ไม่; แรงงานประมงไทยไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ • 43% ของลูกเรือจ�ำได้ว่าลงลายมือชื่อ
ที่ดีขึ้น
สัญญาจ้าง เมือ่ เทียบกับ 29% ของ
• ลูกเรืออาวุโสอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าแรงงาน แรงงานแปรรูปอาหารทะเล ในกลุ่มนี้
ประมงเล็กน้อย
14% จ�ำได้ว่าได้รับเอกสารส�ำเนาจ้าง

เนือ่ งด้วยความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญของการสุม่ ตัวอย่าง ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างและจุดเน้นของการวิเคราะห์ เราไม่อาจเปรียบเทียบผลการศึกษาของ
รายงานทัง้ สองฉบับอย่างตรงไปตรงมาได้โดยไม่ทราบถึงรายละเอียดของระเบียบวิธวี จิ ยั ทีแ่ ตกต่างกัน ตารางเปรียบเทียบนีจ้ งึ ท�ำขึน้ เพือ่ วัตถุประสงค์ของ
การน�ำเสนอและเทียบเคียงข้อมูลอย่างหยาบเท่านั้น ขณะที่โครงการวิจัยส�ำรวจสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล (ILO 2556) ท�ำการศึกษาแรงงาน
ประมง 596 ตัวอย่าง (โดยมีแรงงานสัญชาติไทย พม่าและกัมพูชา จ�ำนวน 49, 241 และ 306 คนตามล�ำดับ) ใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ระยอง
ระนอง และสงขลา รายงานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน (ILO 2561) สัมภาษณ์แรงงาน 434 คน (แรงงานสัญชาติไทย พม่า และกัมพูชา จ�ำนวน 22. 287 และ
125 คน ตามล�ำดับ) ทั้งในภาคประมงและแปรรูปอาหารทะเล โดยท�ำการส�ำรวจในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี สมุทรสาคร ชุมพร ระนอง
สุราษฎร์ธานี สงขลา ปัตตานี ภูเก็ต ตรัง และพังงา
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ประเด็น

2

ผลส�ำรวจสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล
(ILO 2556)

งานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
(ILO 2561)

ชั่วโมงการท�ำงาน2

• 41.1% ของแรงงานประมงมีเวลาท�ำงานไม่ • ลูกเรือประมงท�ำงาน 6.2 วันโดยเฉลี่ย/
แน่นอน ในจ�ำนวนนี้ 26.5% เป็นแรงงานไทย
สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงท�ำงานเฉลี่ย 11
• 25.8% ท�ำงานมากกว่า 17 ชั่วโมง/วัน
ชัว่ โมง
• พบแรงงานในเรือประมงที่ท�ำการประมงระยะ • 22% ของลูกเรือรายงานว่าท�ำงานโดย
ใกล้ฝั่งท�ำงานไม่ถึง 8 ชั่วโมง/วัน) ในสัดส่วน
ปกติยาวนานกว่า 14 ชั่วโมง/วันโดย
มากกว่าแรงงานประมงระยะไกล
ส่วนใหญ่ท�ำงานประมาณ 16 ชั่วโมงหรือ
นานกว่านั้น
• กฎหมายไม่ได้ก�ำหนดเรื่องการท�ำงาน
ล่วงเวลาในงานประมง แต่จ�ำกัดเวลา
ท�ำงาน โดยก�ำหนดให้ต้องมีการพักผ่อน
หลังจากท�ำงาน 14 ชั่วโมง
• 65% รายงานว่าไม่มีวันหยุดประจ�ำ
สัปดาห์ ซึ่งละเมิดกฎหมายที่ก�ำหนดให้
หยุด 1 วัน/สัปดาห์

เวลาพักประจ�ำวัน
บนเรือประมง

แรงงานประมงระยะใกล้ฝั่ง
• 38.4% มีเวลาพักน้อยกว่า 5 ชั่วโมง/วัน
• 35.1% มีเวลาพักไม่แน่นอน
แรงงานประมงระยะไกล
• 28.3% มีเวลาพักน้อยกว่า 5 ชั่วโมง/วัน
• 46.2% มีเวลาพักไม่แน่นอน

การพักผ่อน
ที่เพียงพอ

• 73.6% (439) รู้สึกว่าได้พักผ่อนเพียงพอ
ไม่มีข้อมูล
• แรงงานประมงที่มีเวลาพักมากกว่า 8 ชั่วโมง/
วัน กล่าวว่าพวกเขามีเวลาพักเพียงพอ แต่
แรงงานประมงที่มีชั่วโมงการท�ำงาน 9-16
ชั่วโมง/วัน รู้สึกว่าส่วนที่เหลือนั้นไม่เพียงพอ
(รายงานระบุว่าแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในเรือ
อวนลาก)

13% ของลูกเรือรายงานว่ามีเวลาพักผ่อน
น้อยกว่า 7 ชั่วโมง/วัน

อนุสญ
ั ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการท�ำงานในภาคประมง ก�ำหนดให้แรงงานประมงมีชวั่ โมงพักผ่อนไม่นอ้ ยกว่า 10 ชัว่ โมง
ใน 1 วัน และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และยังได้ระบุว่า “ส�ำหรับเรือประมงที่อยู่ในทะเลเกินกว่า 3 วัน ไม่ค�ำนึงถึงขนาดของเรือ ภายหลังจาก
ปรึกษาหารือและเพื่อวัตถุประสงค์ของการจ�ำกัดความอ่อนล้าของการท�ำงาน จะต้องก�ำหนดชั่วโมงพักผ่อนขั้นต�่ำให้กับลูกเรือ”
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ประเด็น

ผลส�ำรวจสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล
(ILO 2556)

งานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
(ILO 2561)

ค่าจ้าง

• แรงงานส่วนใหญ่ได้รับค่าแรงส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ • ค่าแรงโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 9,980 บาทส�ำหรับ
น�้ำที่จับได้
ภาคประมง และ 9,270 บาทส�ำหรับ
• ค่าจ้างเฉลี่ยอยู่ที่ 6,483 บาท โดยแรงงาน
แปรรูปอาหารทะเล
สัญชาติพม่ามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าสัญชาติกัมพูชา • 66% ของแรงงานได้รับค่าจ้างมากกว่า
• 47.7% ได้รับค่าจ้างต�ำ่ กว่า 5,000 บาท/เดือน ค่าแรงขั้นต�่ำ 9,000 บาท ก่อนหักค่าใช้
• 43.3% ได้รับค่าจ้าง 5,001-10,000 บาท
จ่าย
• 73% ของแรงงานชายได้รับค่าจ้างอย่าง
น้อยในระดับค่าแรงขั้นต�่ำหรือมากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับ 48% ของแรงงาน
หญิง
• 76% ของแรงงานประมง รายงานว่าได้
รับค่าแรงขั้นต�่ำหรือมากกว่า เมื่อเทียบ
กับ 57% ในแรงงานอาหารทะเล

เงื่อนไขการจ่าย
ค่าแรง

• 48.3% ได้รับค่าจ้างพื้นฐานบวกกับส่วนแบ่ง
การจับปลา
• 41.3% ได้รับค่าจ้างจากส่วนแบ่งการจับปลา
เป็นหลัก
• 10.4% ได้รับค่าจ้างเท่านั้น

• 22% ของลูกเรือประมงได้รับค่าจ้างที่ขึ้น
ตามสัดส่วนของปลาที่จับได้

ความถี่ของการจ่าย • 63.4% ได้รับค่าแรงเป็นประจ�ำทุกเดือน
• 52% ของแรงงานได้รับค่าแรงเป็นราย
• 12.9% ได้รับค่าแรงทุก 3 เดือน
ค่าแรง
เดือน
• 12.2% ได้รับค่าแรงหลังจากการจับปลาแต่ละ • แรงงานประมงประสบกับสถานการณ์ที่
เที่ยว
ได้รับการจ่ายค่าแรงเพียงบางส่วนหรือ
จ่ายค่าแรงช้าเป็นปกติ
• ค่าแรงเฉลี่ยของแรงงานประมงที่ได้รับ
ค่าแรงล่าช้าหรือได้รับเป็นก้อนเดียว คือ
112,000 บาทหลังจากการท�ำงาน 11
เดือน
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ประเด็น

3

ผลส�ำรวจสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล
(ILO 2556)

งานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
(ILO 2561)

การหักค่าแรง3

• 57.9% ของแรงงานรายงานว่าไม่ถูกหักค่าแรง • 56% ของแรงงานแจ้งว่าถูกหักค่าแรง
• 42% แจ้งว่าถูกหักค่าแรงบางส่วน เนื่องจาก
โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
(1) หนี้ที่เกิดจากการขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า
• ค่าธรรมเนียมในการท�ำบัตรสีชมพู
(15.4%); (2) ค่าอาหารและน�ำ้ ดื่ม (5.4%);
(13%)
(3) ค่าธรรมเนียมท�ำเอกสารประจ�ำตัว
• หนี้หรือเบิกค่าแรงล่วงหน้า (15%)
(1.7%); (4) หักค่าแรงวันลา (0.8%); (5) • ในภาคประมง, 48% ของลูกเรือแจ้งว่า
ค่าที่พัก (0.5%); และ (6) ไม่รู้สาเหตุของการ ไดัรับค่าแรงเป็นเงินโดยเฉลี่ย 5,430
หัก (18.3%)
บาท/เดือนหลักจากหักค่าใช้จ่าย หรือ
• แรงงานบนเรือประมงระยะใกล้ฝั่งมีโอกาสถูก
คิดเป็นค่าแรงน้อยกว่าครึง่ หนึ่ง (45%)
หักค่าใช้จ่ายมากกว่าแรงงานในเรือประมงระยะ ของลูกเรือกลุ่มที่ไม่ได้ถูกหักค่าใช้จ่าย ที่
ไกล (43.9% เมื่อเปรียบเทียบกับ 34.0%).
ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 9,980 บาท
และมักจะมีโอกาสไม่ทราบสาเหตุของการถูก • 52% ของลูกเรือยอมรับว่าได้ยืมเงินหรือ
หักมากกว่าแรงงานในเรือประมงระยะไกล
ขอเบิกค่าจ้างล่วงหน้า

อาหารและน�้ำดื่ม
บนเรือ

88.2% ของแรงงานได้รับอาหารและน�้ำดื่มเพียง ไม่มีข้อมูล
พอ ขณะที่ 11.2% แจ้งว่าไม่ได้รับเพียงพอ

การท�ำงานโดย
สมัครใจ

• 16.9% ของลูกเรือรายงานว่าถูกบังคับให้
ท�ำงานโดยไม่สมัครใจ

ILO (2561) ประเมินตัวชี้วัดของ
สถานการณ์การใช้แรงงานบังคับดังนี้
• พบตัวอย่างชองสถานการณ์การใช้
แรงงานบังคับในภาคประมงมากกว่าภาค
แปรรูปอาหารทะเล.
• 23% ของแรงงานประมงรายงานว่า
ประสบกับรูปแบบการละเมิดสิทธิที่เข้า
ข่ายการใช้แรงงานบังคับ
• 37% ของแรงงานประมงถูกหลอกลวง
ในขั้นตอนการรับสมัคร ขณะที่ 40%
บรรยายถึงสภาพการท�ำงานที่ไม่เหมาะ
สม
• 24% ของแรงงานประมงรายงานว่า
ถูกยึดค่าแรงบางส่วน ขณะที่ 30% ไม่
สามารถเข้าถึงเอกสารประจ�ำตัว

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2541 อนุญาตให้นายจ้างหักเงินจากค่าจ้าง ค่าจ้างล่วงเวลา ค่าจ้างส�ำหรับวันหยุดตามเทศกาล และค่าจ้างล่วงเวลาส�ำหรับ
วันหยุดตามเทศกาล แต่ในกรณีของเงินที่หักเป็นไปเพื่อเหตุผลเรื่องภาษีเงินได้ ค่าบ�ำรุงสหภาพแรงงาน และการจ่ายหนี้สหกรณ์เงินฝากหรือสหกรณ์
อื่นๆ หรือการหักหนี้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกจ้างเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามความยินยอมของลูกจ้าง
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การเปลี่ยนงาน

ผลส�ำรวจสภาพการท�ำงานในภาคประมงทะเล
(ILO 2556)

งานวิจัยข้อมูลพื้นฐาน
(ILO 2561)

• 52.7% ของแรงงานต้องการท�ำงานกับนายจ้าง ไม่มีข้อมูล
เดิมต่อไป ขณะที่ 9.2% ต้องการท�ำงานในภาค
ประมงต่อไป แต่เปลี่ยนนายจ้าง
• 24.7% ต้องการย้ายไปท�ำงานอื่นใน
ประเทศไทย
• 6.9% มีแผนที่จะกลับประเทศต้นทาง ชั่วคราว
หรือถาวร

ในภาพรวมแล้ว ILO (2561) ส�ำรวจพบแนวโน้มของการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในเรื่องอายุขั้นต�ำ่ ชั่วโมงการ
ท�ำงานและค่าแรงขั้นต�่ำ แต่การละเมิดกฎหมายในระดับที่สูงกว่าในเรื่องค่าธรรมเนียมการจัดหางานและสัญญาจ้าง ยก
ตัวอย่างเช่น แทนที่แรงงานจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมการจัดหางาน กฎหมายได้ก�ำหนดให้นายจ้างต้องเป็นผู้จ่ายค่า
ธรรมเนียมดังกล่าวในประเทศไทย4 อย่างไรก็ตาม กว่าร้อยละ 35 ของแรงงานประมงระบุวา่ พวกเขาเป็นผูจ้ า่ ยค่าธรรมเนียม
โดยเฉลี่ยประมาณ 8,860 บาท
การปฏิรูปกฎระเบียบของรัฐบาลไทยเพื่อแก้ไขการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ตั้งแต่
ปี 2558 โดยเฉพาะการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศในงานด้านประมง (ILO Work in Fishing
2007) หรือ C188 ได้วางมาตรฐานแรงงานที่เข้มงวดขึ้นในหลายๆ ด้านของการท�ำงานในอุตสาหกรรมประมง ดังนั้น เพื่อ
ตรวจสอบระดับของการปฏิบัติตามกฎหมาย นอกเหนือจากค�ำถามวิจัยที่สอดคล้องกับบริบทก่อนหน้าการปฏิรูป รายงาน
วิจัยข้อมูลพื้นฐาน ILO (2561) ยังได้ท�ำการส�ำรวจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานใหม่เช่น ประเภทเรือประมง ค่าธรรมเนียม
การจัดหางาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือทางสังคม รวมทั้งสิทธิในการ
เข้าร่วมสมาคมและองค์กรตัวแทนแรงงาน ทั้งนี้ ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ ผลส�ำรวจพบว่า สิทธิประโยชน์ที่แรงงานประมง
ข้ามชาติสามารถเข้าถึงโดยทั่วไปคือ โครงการหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของรัฐ โดยแรงงานร้อยละ 79 ของทั้งหมดที่เข้า
ร่วมการส�ำรวจได้ลงทะเบียน โดยแรงงานในภาคประมงมีอตั ราการเข้าถึงสูงกว่าแรงงานในภาคการแปรรูปอาหารทะเล ใน
ระดับร้อยละ 89 ต่อร้อยละ 70 ตามล�ำดับ
ผลการส�ำรวจที่ส�ำคัญยิ่งขึ้น คือ ร้อยละ 57 ของแรงงานทั้งหมดรายงานว่าประสบกับการท�ำร้ายร่างกาย แต่มีเพียง
ร้อยละ 26 ที่ร้องเรียนหรือรายงานปัญหาดังกล่าว โดยมีเพียงร้อยละ 13 ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นเรื่องน่า
เสียดายที่การส�ำรวจนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์เกี่ยวกับความแตกต่างในภาคประมงและงาน
แปรรูปอาหารทะเล อย่างไรก็ดี อาจกล่าวได้วา่ รายงานวิจยั ข้อมูลพืน้ ฐาน ILO (2561) มีความคล้ายคลึง และสามารถเทียบ
เคียงกับผลการศึกษากับรายงานวิจัยชีวิตติดร่างแห ที่ท�ำการศึกษาระหว่างเดือนธันวาคม 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง
ท�ำการศึกษาถึงตัวชี้วัดของเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ เช่น สภาพการท�ำงาน เงื่อนไขการจ้างงาน แนวปฏิบัติด้านแรงงานของ
นายจ้างโดยมุง่ เน้นทีช่ วั่ โมงการท�ำงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน ตลอดจนถึงปฏิสมั พันธ์ระหว่างลูกเรือ
ประมงข้ามชาติกับเจ้าหน้าที่รัฐ ในภาพรวมแล้ว รายงานวิจัยชีวิตติดร่างแหของภาคีเครือข่ายฯ พบว่านายจ้างภาคประมง
ปฏิบัติตามกฎหมายในประเด็นต่างๆ อาทิ การจัดเวลาพักในขณะท�ำงานกลางทะเล การจัดหาอาหารและน�้ำดื่ม เครื่องมือ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฝึกอบรมส�ำหรับการใช้งานอุปกรณ์บนเรืออย่างปลอดภัย นอกจากนี้ สัดส่วนของแรงงาน
ประมงไม่น้อย (ร้อยละ 62) รายงานว่าสามารถครอบครองเอกสารประจ�ำตัวบางรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การส�ำรวจของ
ชีวิตติดร่างแหมีความแตกต่างจาก ILO ที่ท�ำการส�ำรวจในระดับที่กว้างกว่า ในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจะเปิด
เผยให้เห็นความแตกต่างระหว่างการบังคับใช้กฎหมายและแนวปฏิบัติของนายจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายที่เกิดขึ้นจริง
4

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการน�ำแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงานกับในราชอาณาจักร
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APPENDIX 3: ข้อเสนอเชิงนโยบายของภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายฯ
ต่อบริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเล และความคืบหน้าล่าสุด
นับแต่เดือนกันยายน 2561 ภาคีเครือข่ายฯ ได้หารือเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายกับบริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเล
ได้แก่ (1) การจัดหาแรงงานอย่างรับผิดชอบ (2) กลไกการร้องเรียนและสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม (3) อาชีว
อนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และ (4) การบริหารจัดการสัตว์น�้ำวัยอ่อน ภาคีเครือข่ายฯ ได้เสนอข้อเสนอเชิง
นโยบายเหล่านี้ต่อบริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเล ได้แก่ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษทั ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั เหล่านีต้ า่ งเป็นบริษทั รายใหญ่ในอุตสาหกรรมอาหารทะเลระดับโลก โดย
ซีพถี อื เป็นบริษทั อุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่สดุ ของไทย และเป็นหนึง่ ในบริษทั ขนาดใหญ่ของโลก ไทยยูเนีย่ นเป็นหนึง่
ในบริษทั ผลิตทูนา่ กระป๋องและอาหารทะเลรายใหญ่สดุ แห่งหนึง่ ของโลก ซีเฟรชเป็นผูส้ ง่ ออกส�ำคัญทีจ่ ดั ส่งกุง้ แช่แข็งไปยัง
ตลาดในสหราชอาณาจักร โดยการหารือและผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายกับบริษัทเหล่านี้ยังคงด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายของภาคผนวกนี้ เพื่อบันทึกความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิแรงงาน ซึ่งภาคีเครือ
ข่ายฯ ได้ผลักดันบริษัทอาหารทะเลอย่างต่อเนื่อง นับแต่การจัดเสวนาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม 2562
รวมทัง้ การอัพเดทความคืบหน้าล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยการบันทึกความคืบหน้าล่าสุดนีไ้ ม่ได้เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพด้านนโยบายของบริษทั หากเป็นเพียงข้อมูลทีร่ ะบุวา่ บริษทั ก�ำลังให้ความส�ำคัญในประเด็นใดในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับข้อเสนอเชิงนโยบาย ภาคีเครือข่ายฯ ยังคงต้องติดตามการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างเป็นระบบ โดยผ่านการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับบริษัทและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อติดตามความคืบหน้าต่อไป

1. การสรรหาแรงงานอย่างรับผิดชอบ
ภาคีเครือข่ายฯ เสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อไปนีเ้ พือ่ การจัดหาแรงงานอย่างมีความรับผิดชอบ 1) การอบรมแรงงาน
ก่อนเดินทาง: ภาคีเครือข่ายฯ เสนอให้บริษทั ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในประเทศต้นทาง เพือ่ จัดอบรมด้านสิทธิแรงงาน
และกฎหมายแรงงานทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ แนะน�ำกลไกการร้องเรียนส�ำหรับแรงงานก่อนจะเริม่ ท�ำงานในประเทศไทย ทัง้ นีเ้ พือ่
ให้แรงงานทราบถึงช่องทางการร้องเรียนหากจ�ำเป็นต้องใช้ การอบรมนี้รวมถึงการให้ข้อมูลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่ บริษัทจะรับเข้ามาท�ำงานพร้อมกันทีละเป็นกลุ่มใหญ่ 2) การสุ่มสัมภาษณ์หลังเริ่มท�ำงาน: มีการ
เสนอให้ร่วมมือกับภาคประชาสังคมในประเทศไทยเพื่อสุ่มสัมภาษณ์แรงงาน โดยการสัมภาษณ์เหล่านี้ควรช่วยให้ทราบ
ข้อมูลถึงการปฏิบตั มิ ชิ อบทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ การเก็บค่านายหน้าอย่างผิดกฎหมาย ทัง้ ยังช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
บริษัทเพื่อคัดเลือกนายหน้า และจัดท�ำนโยบายการสรรหาแรงงานที่เหมาะสมตามกรอบเวลาที่ชัดเจน นอกจากนั้น บริษัท
สามารถใช้ขอ้ มูลจากการสุม่ สัมภาษณ์ในการเปิดเผยข้อมูลการจัดหางานและแนวโน้มทีเ่ กิดขึน้ ต่อสาธารณะ ภาคีเครือข่าย
ภาคฯ ยังผลักดันบริษทั ให้นำ� มาตรการมาใช้เพือ่ สนับสนุนข้อเสนอเหล่านีก้ บั บริษทั คูค่ า้ ทีส่ ง่ ของให้กบั บริษทั โดยตรง ภายใน
กรอบเวลาที่มีการก�ำหนดอย่างชัดเจน
บริษัทผู้ส่งออกอาหารทะเลไทยข้างต้นทั้งสามแห่ง แสดงพันธกิจอย่างเปิดเผยที่จะจัดอบรมให้กับแรงงานข้ามชาติ
ก่อนเดินทางออกจากประเทศ เพื่อประกันให้เกิดความโปร่งใสและความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพการท�ำงานและสัญญาการ
จ้างงาน ค่าจ้างและสวัสดิการ สิทธิและกลไกการร้องเรียน ในเวลาเดียวกัน เริ่มมีการสุ่มสัมภาษณ์แรงงานเมื่อเดินทางมา
ถึงประเทศไทย เพื่อตรวจสอบความผิดปกติในการจ้างงาน โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับค่านายหน้า เป็นการสัมภาษณ์ที่เกิด
ขึ้นจากความร่วมมือกับหน่วยงานบุคคลที่สาม (ภาคประชาสังคมระดับชาติและสากล)
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ความคืบหน้าล่าสุดในเดือนพฤษภาคม 2563: บริษทั ซีพเี อฟให้ขอ้ มูลว่าได้จดั หาแรงงานข้ามชาติโดยตรง ผ่านระบบ
MOU โดยไม่ผา่ นนายหน้าผูร้ บั ช่วงแรงงานใดๆ ในประเทศไทย และให้ขอ้ สังเกตว่า ทางบริษทั ก�ำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ทีเ่ ข้มงวดในการท�ำงานกับบริษทั นายหน้าในประเทศต้นทาง ทัง้ ยังระบุอกี ว่าได้ตรวจสอบบริการว่าสอดคล้องตามกฎหมาย
และนโยบายของซีพีเอฟหรือไม่ ซีพีเอฟระบุว่า ทางบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อ 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหางานที่บริษัทนาย
หน้าเรียกเก็บ 2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดท�ำเอกสารเพื่อจัดหางานในประเทศไทย รวมทั้งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดท�ำใบ
อนุญาตท�ำงาน การขอวีซ่า การตรวจร่างกาย ฯลฯ นอกจากนั้น ไทยยูเนี่ยนยังระบุว่า ในระหว่างปี 2562-2563 ยังมีการ
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม และได้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงปัญหาที่มีการระบุถึงใน
รายงานประเมินผล การด�ำเนินงานล่าสุดของไทยยูเนี่ยน ได้แก่ 1) จัดอบรมประจ�ำปีให้กับหน่วยงานจัดหางานทุกแห่ง
เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจเกีย่ วกับนโยบายการจัดหาแรงงานข้ามชาติอย่างมีจริยธรรม และจรรยาบรรณด้านธุรกิจด้านแรงงาน
ของบริษัท (Business Ethics and Labor Code of Conduct) 2) จัดให้มีผู้ตรวจสอบจากภายนอกท�ำการตรวจสอบบริษัท
จัดหาแรงงาน เพื่อติดตามว่ามีการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทข้างต้นทั้งสามแห่ง เข้าร่วมในโครงการ
จัดหาแรงงานอย่างรับผิดชอบของคณะท�ำงาน Seafood Task Force ซึ่งปฏิบัติตามมาตรฐาน On-the-Level-Standard
ภายใต้โครงการ Fair Hiring Initiative

2. กลไกการร้องเรียนและสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วม
แม้ว่าประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ภาคีเครือข่ายฯ เสนอให้บริษัทต่างๆ
น�ำหลักการด้านสิทธิแรงงาน 6 ประการไปปรับใช้ ซึ่งสามารถด�ำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการสวัสดิการ5
1. ความถี่ ในการประชุม ในปัจจุบัน คณะกรรมการสวัสดิการจัดประชุมทุกสามเดือน อย่างไรก็ตาม การจัดประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการในระยะเวลาทีห่ า่ งกันเช่นนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของแรงงานอย่างแท้จริง
ได้ โดยเฉพาะเมือ่ เกิดเหตุฉกุ เฉินขึน้ มา ภาคีเครือข่ายฯ จึงเสนอให้สามารถเรียกประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ
ได้ เมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่จำ� เป็นต้องมีการพิจารณาโดยเร่งด่วน

5

หมายเหตุส�ำคัญ
• คณะกรรมการสวัสดิการเป็นกลไกเพื่อรับฟังเสียงของแรงงาน มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานและเป็นกระบวนการรับข้อร้องเรียนที่ปลอดภัย/
เชื่อถือได้ แต่เราไม่ควรถือว่าคณะกรรมการสวัสดิการจะสามารถเข้ามาท�ำหน้าที่แทนสหภาพแรงงานได้ เนื่องจากสหภาพแรงงานเป็นกลไกที่สามารถ
ท�ำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เพื่อส่งเสริมเสรีภาพในการรวมกลุ่มและเจรจาต่อรองร่วม
• ตามข้อจ�ำกัดของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ แรงงานข้ามชาติไม่สามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานตามกฎหมายอย่างเป็นอิสระได้ ด้วยเหตุดังกล่าว
แรงงานจึงไม่สามารถแสดงความเห็นหรือข้อกังวลตามกฎหมายได้ และไม่สามารถรายงานข้อร้องเรียนอย่างแท้จริงทีเ่ กิดขึน้ จากสภาพการจ้างงานเพือ่
ให้รฐั บาลไทยทราบได้ ภาคีเครือข่ายฯ จึงสนับสนุนอย่างยิง่ ให้มกี ารบัญญัตกิ ฎหมาย เพือ่ ให้คนงานสามารถเข้าถึงเสรีภาพในการสมาคมและการเจรจา
ข้อตกลงสภาพการจ้างงานได้ ไม่ว่าจะเป็นคนงานสัญชาติใด ทั้งนี้เพื่อให้สามารถเจรจาและเสนอข้อกังวลกับผู้บริหาร/นายจ้างได้
• หลักการทั้ง 6 ข้อซึ่งเสนอโดยภาคีเครือข่ายฯ ให้แนวทางเชิงปฏิบัติซึ่งโรงงาน/บริษัทสามารถน�ำไปใช้ได้ เพื่อด�ำเนินการในการสนับสนุนจนกระทั่งคน
งานสามารถจัดตัง้ สหภาพได้ เป็นเรือ่ งส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องสนับสนุนให้เกิดการเปลีย่ นแปลงจากกลไกแสดงความเห็นของคนงานทีเ่ ป็นของบริษทั ให้
เป็นกลไกแสดงความเห็นของคนงานที่เป็นของคนงานเอง
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2. ผูม้ อี ำ� นาจตัดสินใจเข้าร่วมในการประชุมทุกครัง้ ฝ่ายบริหารของบริษทั หรือผูม้ อี ำ� นาจในการตัดสินใจควรให้ความ
ส�ำคัญอย่างจริงจังกับคณะกรรมการสวัสดิการ โดยควรได้รบั แจ้งเกีย่ วกับข้อมติและการพูดคุยของคณะกรรมการ
สวัสดิการ ภาคีเครือข่ายฯ จึงเสนอให้ผู้มีอ�ำนาจในการตัดสินใจเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อประกันว่าปัญหา
เหล่านั้นได้รับความสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร
3. การมีตวั แทนที่ได้สดั ส่วน คณะกรรมการสวัสดิการควรประกอบด้วยตัวแทนทีม่ สี ดั ส่วนเหมาะสม ทัง้ ในแง่จำ� นวน
สัญชาติและเพศสภาพของแรงงาน โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมเพื่อ
น�ำไปปฏิบัติต่อไป
4. กระบวนการเลือกตัง้ ทีเ่ สรีและยุธธิ รรม ควรก�ำหนดแนวปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจนเกีย่ วกับการเลือกตัง้ ตัวแทนทีจ่ ะเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการสวัสดิการ ให้อสิ ระผูส้ มัครในการรณรงค์หาเสียงจากเพือ่ นแรงงงาน หากได้รบั เลือกตัง้ เข้าไป
เป็นสมาชิกคณะกรรมการสวัสดิการ ควรมีการปฏิบัติต่อผู้สมัครอย่างเป็นธรรมและเปิดเผย เพื่อประกันให้เกิด
ความโปร่งใส ปราศจากการแทรกแซงจากทั้งฝ่ายบริหาร หรือปราศจากอิทธิพลเนื่องจากผลประโยชน์ใดๆ ของ
ผู้ที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสวัสดิการ
5. การอบรมเรื่องสิทธิ บทบาท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสวัสดิการ เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกคณะ
กรรมการสวัสดิการแล้ว ต้องจัดให้มกี ารอบรม/การปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการเกีย่ วกับสิทธิ บทบาท และความ
รับผิดชอบของตนในฐานะคณะกรรมการ การอบรมนี้ควรจัดท�ำขึ้นอย่างเป็นอิสระ โดยร่วมมือกับเอ็นจีโอและ/
หรือสหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้อง
6. หากเป็นไปได้ บริษัทควรสนับสนุนบริษัทคู่ค้าที่มีความพร้อมให้มีการปรับใช้หลักการด้านสิทธิแรงงานในการ
ท�ำให้กลไกคณะกรรมการสวัสดิการในโรงงานทุกแห่งตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานของบริษัทเป็นกลไกที่มีความ
หมาย ทางบริษัทไม่ควรปฏิบัติต่อคณะกรรมการสวัสดิการเหมือนเป็นเพียงโครงการน�ำร่อง หากควรน�ำกลไก
นี้มาใช้และปรับปรุงให้ได้มาตรฐานในทุกโรงงาน บริษัทควรก�ำหนดกรอบการท�ำงานที่มีกรอบเวลาชัดเจน และ
รายงานว่ามีการปรับใช้หลักการด้านสิทธิในกลไกคณะกรรมการเช่นนีใ้ นสัดส่วนเท่าใด (คิดเป็นเปอร์เซ็นต์) เมือ่
เทียบกับจ�ำนวนโรงงานทั้งหมด
บริษทั ทัง้ สามแห่งข้างต้นต่างแสดงพันธกิจทีจ่ ะน�ำหลักด้านสิทธิแรงงานไปปรับใช้ให้กลไกคณะกรรมการสวัสดิการเป็น
กลไกที่มีความหมาย และในเวลาเดียวกันจะสนับสนุนสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองร่วมของแรงงาน การสนับสนุน
ให้กลไกคณะกรรมการสวัสดิการท�ำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากแรงงานข้ามชาติคิด
เป็นสัดส่วนเกือบ 100% ของแรงงานทั้งหมดในอุตสาหกรรมอาหารทะเล แต่กฎหมายไทยห้ามให้แรงงานเหล่านี้จัดตั้ง
สหภาพแรงงาน ทัง้ นี้ หลักการทีท่ างบริษทั ประกาศจะน�ำมาปรับใช้เพือ่ ท�ำให้กลไกทีม่ อี ยูแ่ ล้วอย่างคณะกรรมการสวัสดิการ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย การเลือกตัง้ อย่างเสรีและเป็นธรรม การมีตวั แทนที่มีสัดส่วนเหมาะสมทั้งด้านจ�ำนวน
สัญชาติและเพศสภาพ การประชุมอย่างสม�่ำเสมอกับฝ่ายบริหารของโรงงาน
การอัพเดทในเดือนพฤษภาคม 2563: ซีเฟรชยังคงรักษาสัดส่วนการมีกลไกการร้องเรียน/คณะกรรมการสวัสดิการ
ในโรงงาน และกลไกการร้องเรียนจากภายนอกโดยร่วมมือกับ Issara Institue ขณะที่ซีพีเอฟให้ข้อมูลว่านับแต่ไตรมาสที่
3 ของปี 2562 ทางบริษัทได้น�ำมาตรการต่อไปนี้มาใช้ในระดับของบริษัท ได้แก่ ก) ให้เพิ่มตัวแทนลูกจ้างหนึ่งคนในคณะ
กรรมการสวัสดิการ ต่อการเพิม่ คนงานทุก 400 คนในโรงงาน และ ข) จัดตัง้ คณะอนุกรรมการประกอบด้วยสมาชิก 6 คน ที่
มีการคัดเลือกตัวแทนลูกจ้างโดยให้เกณฑ์ทมี่ คี วามหลากหลายทัง้ ด้านชาติพนั ธุ์ ศาสนา เพศสภาพ และความพิการ แรงงาน
สามารถเสนอข้อกังวลและข้อร้องเรียนผ่านคณะอนุกรรมการนีไ้ ด้ โดยคณะอนุกรรมการจะรายงานข้อมูลและปรึกษาหารือ
กับคณะกรรมการสวัสดิการ นอกจากรักษาสัดส่วนคณะกรรมการสวัสดิการแล้ว ในปี 2562 ไทยยูเนีย่ นเริม่ โครงการ “Tell
Us” โดยร่วมมือองค์กร Verité เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กลไกในการแสดงความเห็นของแรงงานในบริษัท โดยโครงการ
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นี้จะช่วยสร้างศักยภาพให้ทรัพยากรบุคคล และทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2562 ไทยยูเนี่ยนยังจัดท�ำแพลตฟอร์มในการแจ้งข้อมูลร้องเรียน (http://thaiunion.
ethicspoint.com/) เพือ่ ช่วยให้แรงงานทุกคนทัว่ โลก (รวมทัง้ ลูกจ้างชาวไทยและแรงงานข้ามชาติในไทย) ให้สามารถแสดง
ข้อกังวลโดยส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์และโทรศัพท์

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน
ภาคีเครือข่ายฯ เสนอให้บริษัทจัดอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับแรงงาน
• การอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีท่ า่ เรือ: ทางบริษทั ควรสนับสนุนให้เรือประมงจัดอบรมทีไ่ ด้มาตรฐานด้าน
สุขภาพและความปลอดภัย โดยประกันว่าลูกเรืออย่างน้อย 2 คนต่อเรือประมงขนาดใหญ่กว่า 30 ตันกรอส (กฎหมาย
ปัจจุบันก�ำหนดให้เป็นเรือขนาด 60 ตันกรอส) ได้รับการอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ได้รับการปรับปรุง
ใหม่ จัดท�ำกลไกติดตามผลที่เป็นอิสระ และแนวทางการประเมินภายหลังการอบรม
• การอบรมตอนแรกรับเข้าท�ำงาน เพื่อเตรียมแรงงานให้พร้อมก่อนจะเริ่มท�ำงานในโรงงานของบริษัท โดยการอบรม
นี้ควรครอบคลุมสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง การใช้อุปกรณ์การท�ำงานอย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น รวมทั้งจัดให้มีการอบรมเพิ่มเติมในภายหลัง
ทัง้ สามบริษทั ต่างแสดงพันธกิจทีจ่ ะจัดอบรมทีโ่ รงงานแปรรูปของตน อย่างไรก็ดี ความก้าวหน้าทีส่ ำ� คัญคือการทีไ่ ทยยูเนีย่ น
เริ่มท�ำงานกับเจ้าของเรือประมงที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตน เพื่อจัดอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้กับลูกเรือ
การอัพเดทในเดือนพฤษภาคม 2563: ซีเฟรชได้อัพเดทข้อมูลกิจกรรมในปี 2563 โดยระบุว่า ทางบริษัทเน้นการน�ำ
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 มาใช้ ไทยยูเนี่ยนยังอยู่ระหว่างวางแผนเพื่อจัดอบรมเพิ่มเติมด้านสุขภาพ
และความปลอดภัยให้กับแรงงานในปีนี้

ชีวิตติดร่างแห ปีที่ 2
รายงานสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทย
ผู้เขียนรายงาน:
เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
ที่ปรึกษาและผู้ด�ำเนินการอบรม เก็บข้อมูลและประมวลผล:
ผศ. ดร. นฤมล ทับจุมพล และ
ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (ARCM)
บรรณาธิการ:
อาทิตย์ เคนมี
กองบรรณาธิการ:
ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ
พิสูจน์อักษร:
คีรีบูน วงษ์ชื่น
ออกแบบปกและรูปเล่ม:
ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
ช่างภาพ:
สุเทพ กฤษณาวารินทร์
วินัย ดิษฐจร
ด�ำเนินการผลิตโดย บริษัท เปนไท พับลิชชิ่ง จ�ำกัด
จัดท�ำโดย ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเล
ที่เป็นธรรมและยั่งยืน

แรงงานขามชาติมีความตระหนัก
ถึงสิทธิขั้นพ�้นฐานของตน
ในเร�่องการเจรจาตอรองรวมกับ
นายจางในระดับหนึ่งแลว
นําไปสูประเด็นสําคัญเร�่องบทบาท
ของภาคประชาสังคมในอนาคต
ที่จะติดตามตรวจสอบและสนับสนุน
เพ�่อใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ

