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บทคดัย่อ 

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labor Organisation: ILO) ประกาศใช้

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labor Convention: MLC 2006) เพ่ือ

รวบรวมอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานทางทะเลที่ขณะน้ันมีการบังคับใช้อยู่หลาย

ฉบับและสร้างมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานบนเรือเดินทะเลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ส่งผลให้แรงงานทางทะเลได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ิมมากขึ้ น  

ทั้งทางด้านการคุ้มครองด้านสวัสดิการ สขุภาพ อนามัยของแรงงานทางทะเล เพ่ิมความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพของแรงงานบนเรือเดินทะเล 

ให้เทยีบเท่ากบัการทาํงานบนภาคพ้ืนดินและเหมาะสมกบัสภาพการณ์ปัจจุบัน อกีทั้งคุ้มครองคน

ประจาํเรือให้มีมาตรฐานเดียวเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เท่าเทยีมและเป็นธรรม(Level Playing Field) 

ในภาคการให้บริการขนส่งทางทะเล  

จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานทางทะเลตาม

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 กับกฎหมายต่างประเทศได้แก่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เปรียบเทียบกับกฎหมายของประเทศไทย พบว่า นับแต่อนุสัญญา

แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เร่ิมมีผลใช้บังคับเม่ือวันที่ 20 สงิหาคม พ.ศ.2556 ประเทศไทยใน

ฐานะประเทศสมาชิกขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และสมาชิกขององค์การกิจการ

ทางทะเลระหว่างประเทศ  (International Maritime Organisation: IMO) มี เพียงประกาศ

กระทรวงแรงงาน เร่ือง มาตรฐานแรงงานทางทะเลที่ประกาศบังคับใช้ตามอนุสญัญาแรงงานทาง

ทะเล ค.ศ. 2006 โดยเป็นเพียงมาตรการทางกฎหมายช่ัวคราวบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ 
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ดังน้ันการบังคับใช้กฎหมายในการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทยจึงรองรับเพียงการ

คุ้มครองแรงงานทางทะเลขั้นตํ่าเท่าน้ัน ในขณะที่มาตรการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของ

สาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายทั้ง

มาตรฐานแรงงานทางทะเลขั้นตํ่า สภาพบังคับตลอดจนกาํหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

เพ่ือบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและชัดเจน ในกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ (The Act) 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทยจึงถือว่ายังไม่เป็นไปตาม

เจตนารมณข์องอนุสญัญาดังกล่าวอย่างแท้จริง  
ดังน้ัน เพ่ือให้การประกาศบังคับใช้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีประสทิธิภาพ ส่งผลกระทบต่อกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ

ไทยน้อยที่สุด ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องมีมาตรการทางกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติที่

เกี่ยวกบัคุ้มครองแรงงานทางทะเลเป็นการเฉพาะ เพ่ือให้แรงงานทางทะเลของประเทศไทยได้รับ

การคุ้มครองอย่างมีประสทิธภิาพ และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติอนัเป็นเจตนารมณ์ในการบังคับ

ใช้อนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)ต่อไป 

 

1. บทนาํ 

การประกาศใช้อนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention: 

MLC 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ถือได้ว่าเป็นการปรับปรุงมาตรฐาน

แรงงานทางทะเลอันสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภาคธุรกิจการขนส่งทางทะเลที่มีการ

ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้ นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก การขนส่งโดยใช้เรือเพ่ือลําเลียงสินค้า

ระหว่างประเทศจึงเพ่ิมจาํนวนสูงขึ้ น โดยเฉพาะจาํนวนเรือขนาดใหญ่ ส่งผลให้ความต้องการ

แรงงานทางทะเลเพ่ิมสงูขึ้นด้วย จากการศึกษาเชิงสถิติพบว่าจาํนวนคนประจาํเรือทั่วโลกที่ทาํงาน

บนเรือเดินทะเลมีจํานวนถึงประมาณ 1.2 ล้านคน กระจายอยู่ในหลายประเทศทั่วโลก  

ทาํให้ตราสารในการคุ้มครองแรงงานทางทะเลหลายฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  

ไม่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันของการขนส่งทางทะเลได้ นาํมาซ่ึงปัญหาการบังคับ

ใช้กฎหมายในทางปฏบิัติและการให้สตัยาบันของประเทศสมาชิก อกีทั้งสภาพการทาํงานในกจิการ

ประเภทน้ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วแต่กระบวนการแก้ไขอนุสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ

คุ้มครองแรงงานทางทะเลไม่ทนัต่อสถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการ

แข่งขันบนมาตรฐานเดียวกนัของผู้ประกอบการขนส่งทางทะเล (Level Playing Field) พร้อมทั้ง

หลีกเล่ียงการบังคับใช้แรงงานทางทะเลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการกดขี่แรงงานและการ

ละเมิดสทิธิมนุษยชน องค์การแรงงานระหว่างประเทศจึงมีมติร่วมกนัประกาศบังคับใช้อนุสญัญา

แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention: MLC 2006) ขึ้น 

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 มีความแตกต่าง จากอนุสัญญาฉบับอื่นของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ปกติบังคับใช้กับประเทศสมาชิกที่ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ
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เท่าน้ัน แต่ในกรณีของอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 กาํหนดให้สามารถบังคับใช้กับ

สมาชิกทุกประเทศ แม้ว่าจะไม่ได้ลงนามให้สตัยาบันกต็าม โดยสาระสาํคัญคือให้อาํนาจรัฐเจ้าของ

ท่าเรือ (Port State) ที่ให้สัตยาบันสามารถที่จะตรวจ สภาพการจ้าง สภาพการทาํงานของคน

ประจาํเรือ ของเรือที่เข้ามาเทยีบท่าในประเทศของตนได้ สามารถสั่งกกัเรือหรือสั่งให้มีการแก้ไข

ข้อบกพร่องบนเรือหากเรือดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่อนุสัญญากาํหนด แม้ว่าประเทศเจ้าของเรือจะยังไม่ได้ให้สัตยาบันกต็าม 

มาตรฐานแรงงานทางทะเลที่กาํหนดประกอบไปด้วย 14 ด้าน เช่น อายุขั้นตํ่า (Minimum Age) 

ใบรับรองแพทย์ (Medical Certification) ช่ัวโมงการทาํงานหรือการพัก (Hours of Work or 

Hours of Rest) เป็นต้น หากเจ้าของเรือปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานข้างต้นจะได้รับใบรับรอง

ด้านแรงงานทางทะเลเป็นหลักฐานยืนยันเพ่ือแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการตรวจเรือ 

ดังน้ัน เม่ือพิจารณามาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของ

ประเทศสมาชิกภายใต้การบังคับใช้ของอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ได้แก่ มาตรการ

ทางกฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เปรียบเทียบกับกฎหมาย

ของประเทศไทย พบว่า ในระหว่างที่ยังมิได้มีการบัญญัติกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเน่ืองจากมี

กระบวนการและระยะเวลาที่นาน ประเทศไทยจึงใช้ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง มาตรฐาน

แรงงานทางทะเล ไปพลางก่อน เพ่ือให้ผู้ประกอบการด้านพาณชิยนาวีสามารถย่ืนขอใบรับรองการ

คุ้มครองแรงงานทางทะเลตามมาตรฐานที่อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 กาํหนด และ

ย่ืนเอกสารเพ่ือแสดงต่อประเทศที่เป็นรัฐเจ้าของท่าเรือได้ 

อย่างไรกต็าม ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง มาตรฐานแรงงานทางทะเล เป็นเพียง

การปฏบิัติตามเง่ือนไขขั้นตํ่า (Minimum Requirement) ที่ยึดแนวทางตามอนุสญัญาแรงงานทาง

ทะเล ค.ศ. 2006 เท่าน้ัน เม่ือเทยีบกบัมาตรการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศสมาชิกอื่น 

เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่า มาตรการทางกฎหมายในเร่ือง

ดังกล่าวยังขาดรายละเอยีดทั้งในด้านการปฏบิัติ การบังคับใช้กฎหมาย ความชัดเจนของหน่วยงาน

ภาครัฐที่รับผดิชอบ และความชัดเจนของมาตรการที่ใช้ในการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของไทยที่

เป็นรูปธรรมในแต่ละด้าน โดยผู้ศึกษาจะได้นาํเสนอรายละเอยีดในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะต่อไป  

 

2.  มาตรการทางกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานทางทะเลตามอนุสญัญา

แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 กฎหมายต่างประเทศ เปรียบเทียบกบักฎหมายไทย  

 ภายหลังอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(ILO) มีผลใช้บังคับ โดยกาํหนดมาตรฐานแรงงานทางทะเลขั้นตํ่าขึ้นเพ่ือใช้บังคับในการคุ้มครอง 

ดูแลสวัสดิการ สขุภาพ สถานที่ทาํงาน ของแรงงานทางทะเลให้เป็นไปตามหลักสทิธมินุษยชน และ

หลักการทาํงานที่ที่มีคุณค่า(Decent Work) ประกอบด้วยมาตรฐาน (Standard) ที่ครอบคลุมทั้ง 
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14 ด้าน พร้อมแนวทางการปฏบิัติ (Guideline) ส่งผลให้เจ้าของเรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่มี

ขนาดนํา้หนักเรือตั้งแต่ 500 ตันกรอสขึ้น จะต้องปฏบิัติตามมาตรการทางกฎหมายเพ่ือคุ้มครอง

แรงงานทางทะเล และจะต้องมีใบรับรองแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏบิัติด้านแรงงาน

ทางทะเล เพ่ือใช้แสดงต่อรัฐเจ้าของท่าเรือว่าเรือเดินทะเลของตนได้ปฏบิัติตามอนุสญัญาฯ แล้ว  

ดังน้ันประเทศภาคีสมาชิกขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เช่นสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนีที่มีมูลค่าพาณิชยนาวีเป็นอันดับต้นๆของโลก รวมถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์ที่มี

มูลค่าการขนส่งทางทะเลเป็นอันดับหน่ึงในอาเซียน ได้ออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติ  

มีสภาพบังคับเพ่ือดาํเนินการตามมาตรฐานที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กาํหนด ประเทศ

ไทยในฐานะประเทศสมาชิกมีการออกมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานทางทะเล

เช่นกนั แต่เป็นเพียงประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเล อีกทั้งเป็นเพียง

ภาคสมัครใจ ทาํให้ขาดการบังคับใช้ที่มีประสทิธภิาพ 

เพ่ือการศึกษาเชิงเปรียบเทยีบด้านมาตรการทางกฎหมายที่ใช้ในการคุ้มครองแรงงาน

ทางทะเล ตามอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จึงขอนาํสาระสาํคัญของมาตรฐานแรงงาน

ทางทะเลที่กาํหนดภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐสิงคโปร์ และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงใบรับรองแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

เทยีบเคียงกบัประเทศไทยในบางมาตรฐานที่มีความน่าสนใจดังน้ี  

2.1  อายขุั้นตํา่ (Minimum Age) 

อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ข้อบังคับ 1.1 กาํหนดอายุขั้นตํ่า เพ่ือให้

ม่ันใจได้ว่า ไม่มีบุคคลอายุตํ่ากว่าที่กาํหนดทาํงานบนเรือ ซ่ึงอายุขั้นตํ่าที่อนุสญัญาน้ีกาํหนดคือ 16 ปี 

เพราะสภาพการทาํงานบนเรือสามารถเกิดอันตรายได้ง่ายกว่าการทาํงานบนบก และห้ามคน

ประจาํเรือที่อายุตํ่ากว่า 18 ปี ทาํงานในเวลากลางคืน แต่หน่วยงานที่ทรงอาํนาจสามารถยกเว้น

ข้อจาํกัดน้ีได้ หากว่าจะเป็นผลเสียต่อการฝึกอบรมที่มีประสทิธิภาพของคนประจาํเรือที่เกี่ยวข้อง

ตามกาํหนดการและแผนที่วางไว้ และห้ามให้คนประจาํเรือที่อายุตํ่ากว่า 18 ปีทาํงานที่อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจําเรือ พบว่ามาตรการทางกฎหมายของ

ประเทศไทยกําหนดในประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเล มีการ

กาํหนดการคุ้มครองแรงงานในเร่ืองน้ีสอดคล้องกับอนุสญัญา โดยห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุ 

ตํ่ากว่า 16 ปี ทาํงานบนเรือ และห้ามคนประจาํเรือซ่ึงเป็นเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปีทาํงานในเวลา

กลางคืน เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือเป็นการฝึกอบรมตามตาํแหน่ง

หน้าที่ที่คนประจาํเรือต้องทาํในช่วงเวลาดังกล่าวซ่ึงต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสขุภาพและความเป็นอยู่ที่

ดีของคนประจาํเรือโดยได้รับอนุญาตจากอธบิดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานหรือผู้ซ่ึงอธบิดี

มอบหมาย และห้ามเจ้าของเรือให้คนประจาํเรือซ่ึงเป็นเดก็อายุตํ่ากว่า 18 ปี ทาํงานที่อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนประจําเรือตามประเภทของงานที่อธิบดีกรม

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประกาศกาํหนด 
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เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเลของสาธารณรัฐ

สิงคโปร์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเร่ืองอายุขั้นตํ่ าของแรงงานทางทะเลน้ัน พบว่า  

มีสาระสาํคัญในการกาํหนดมาตรฐานแรงงานทางทะเลที่สอดคล้องกับที่ประเทศไทยได้กาํหนด

เพ่ือให้เป็นไปตามที่บังคับภายใต้อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 คือห้ามจ้างคนประจาํ

เรือที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปี สาํหรับงานที่มีความเสี่ยงต่อสขุภาพและอนามัยของคนประจาํเรือ เช่น 

คนครัวและการทาํงานในเวลากลางคืน จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี อย่างไรกต็ามสาธารณรัฐ

สิงคโปร์กาํหนดมาตรการบังคับ ในการลงโทษปรับไม่เกิน 5,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ สาํหรับ

เจ้าของเรือที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติน้ี ในขณะที่สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนีกาํหนดให้เจ้าของเรือประมง

อาจจ้างแรงงานทางทะเลที่มีอายุมากกว่า 15 ปีได้หากบุคคลดังกล่าวไม่ถูกกาํหนดให้เข้ารับ

การศึกษาในโรงเรียนแบบเตม็เวลา แต่ต้องมีข้อตกลงในการฝึกวิชาชีพระหว่างกัน (Vocational 

Training Agreement)  

2.2  ประกาศนยีบตัรสุขภาพ (Medical Certificate) 

เม่ือพิจารณาประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเลร่วมกับ

ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทาํการในเรือ 

พ.ศ. 2541 พบว่ามาตรการคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทยสอดคล้องกบัมาตรการที่

กาํหนดภายใต้อนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ที่ให้คนประจาํเรือทาํงานบนเรือทุกคนต้อง

มีใบรับรองแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ และระบุรายการตรวจเกี่ยวกบัการได้ยิน การมองเหน็ และการ

มองเหน็ส ีซ่ึงการออกประกาศนียบัตรรับรองสขุภาพคนประจาํเรือของไทยและตามอนุสญัญาน้ัน

มีมาตรฐาน อบรม การออกประกาศนียบัตรและการเข้าเวรยามของคนประจาํเรือ ค.ศ. 1978 

แก้ไขเพ่ิมเติม ค.ศ. 1995 บทบัญญัติแห่งกฎหมายจึงเป็นไปตามข้อกาํหนดของอนุสัญญาฉบับ

ดังกล่าว   

เม่ือพิจารณาร่วมกบักฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเลของสาธารณรัฐสงิคโปร์พบว่า

ไม่ได้กาํหนดเป็นการเฉพาะไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเลแต่ให้นาํกฎหมายอื่นมาใช้

บังคับแทน ในขณะสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีมีกระบวนการในการออกใบรับรองแพทย์ที่มี

ประสิทธิภาพ โดยคนประจําเรือที่สนใจจะทาํงานบนเรือเดินทะเลจําเป็นต้องเป็นสมาชิกของ

กองทุนประกนัอบุัติเหตุจากการประกอบอาชีพ (the Occupational Accident Insurance Fund) ก่อน 

เน่ืองจากการเข้ารับการตรวจสุขภาพน้ัน แพทย์จะต้องนาํข้อมูลจากกองทุนดังกล่าวมาใช้ในการ

ยืนยันตัวตน และตรวจสอบประวัติการทาํงานพร้อมทั้งประวัติการตรวจสขุภาพก่อนการพิจารณา

ออกใบรับรองแพทย์ อีกทั้งกฎหมายกาํหนดให้กองทุนฯเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการตรวจ

สขุภาพเพ่ือขอใบรับรองแพทย์น้ีด้วย  

กระบวนการดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อการคุ้มครองแรงงาน เน่ืองจากแรงงานทาง

ทะเลจะต้องเป็นสมาชิกของกองทุนก่อนที่จะเร่ิมทาํงาน ดังน้ันหากเกดิอบุัติเหตุ หรือการไม่ปฏบิัติ

ตามกฎหมายของเจ้าของเรือ แรงงานทางทะเลยังมีกองทุนดังกล่าวที่จะเข้ามาช่วยคุ้มครองความ
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เสียหายหรือความเดือดร้อนจากการทํางานได้ อีกทั้งสร้างระบบแรงงานของประเทศให้มี

ประสทิธภิาพเพราะระบบสามารถเกบ็ข้อมูลประวัติการทาํงาน เพ่ือตรวจสอบว่าแรงงานดังกล่าวมี

ปัญหาสขุภาพ หรือถูกห้ามไม่ให้จ้างงานมาก่อนหรือไม่ เป็นต้น กระบวนการน้ีจะสร้างความม่ันคง

ให้กบัแรงงานที่เป็นสมาชิกได้ในระยะยาว 

 2.3  ทีพ่กัอาศยัและสิง่สนัทนาการ (Accommodation and Recreational Facilities)  

เม่ือพิจารณาหลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเล  

จะเหน็ได้ว่ามีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ในอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 

ข้อบังคับ ที่ 3.1 ที่พักอาศัยและสิ่งสนัทนาการ ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนประจาํเรือมีสิ่งสนัทนา

การและที่พักอาศัยที่ดีบนเรือที่ออกทะเล 

อย่างไรกต็ามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเลของสาธารณรัฐสงิคโปร์ และสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี พบว่ามีการบัญญัติเอาไว้ในแนวทางเดียวกัน แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้กาํหนดมาตรการทางกฎหมายที่มีความยืดหยุ่นเพ่ือให้เจ้าของ

เรือมีช่องทางในการปฏิบัติตามกฎหมายในขณะที่โดยสภาพการณ์แล้วไม่สามารถปฏิบัติตาม

กฎหมายได้อนัเน่ืองมาจากปัจจัยต่างๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนเอง ในกรณีน้ีมาตรการ

ทางกฎหมายกาํหนดให้เจ้าของเรือที่ไม่สามารถจัดให้มีที่พักอาศัยและสิ่งสันทนาการตามที่

กฎหมายกาํหนด อนัเกดิจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจ่ายค่าชดเชยเป็นเงินให้กบัคน

ประจาํเรือทดแทนการได้รับที่พักและสิ่งสนัทนาการตามที่กฎหมายกาํหนดได้ 

เพ่ือให้แรงงานทางทะเลได้รับประโยชน์สงูสดุ ได้กาํหนดให้เจ้าของเรือมีมาตรการใน

การตรวจสอบสภาพของที่พักอาศัยและสิ่งสันทนาการเดือนละหน่ึงคร้ังพร้อมทาํรายงานสรุป

เพ่ือให้หน่วยงานที่ รับผิดชอบตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึง ดังน้ัน ที่พักและสิ่งสันทนาการจึงจะมี

คุณภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

โดยสรุป การนาํประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเล ฉบับที่1 

และฉบับที่2 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่ออกมาเพ่ือรองรับการบังคับใช้ อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 

2006 มาทาํการศึกษาวิเคราะห์กับกฎหมายแรงงานทางทะเลของประเทศไทยในเร่ืองมาตรฐาน

แรงงานทางทะเล พบว่าทั้งในด้านหลักเกณฑแ์ละวิธกีาร เพ่ือขอรับใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล

และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเลแสดงถึงสภาพการจ้าง สภาพการทํางาน  

สภาพความเป็นอยู่ของคนประจาํเรือ จํานวน 14 ด้านน้ัน สอดคล้องตามที่อนุสัญญาแรงงาน 

ทางทะเล ค.ศ. 2006 ในระดับหน่ึง แต่เน่ืองจากเป็นการใช้กฎหมายในภาคสมัครใจ จึงส่งผลให้

การบังคับใช้ไม่มีประสทิธภิาพ 

เม่ือเปรียบเทยีบมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงงานทางทะเลของประเทศ

ไทยกับประเทศสมาชิกอื่น เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีพบว่า

แนวทางปฏบิัติของประเทศสมาชิกสอดคล้องกบัอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 อย่างไรก็

ตาม เน่ืองจากประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีโครงสร้างทางเศรษฐกจิ ตลอดจนแนวคิดทางด้าน
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กฎหมายและการคุ้มครองแรงงานที่แตกต่างกัน ส่งผลให้รายละเอียดในการกาํหนดมาตรการ

คุ้มครองคนประจําเรือมีความแตกต่างกัน ประเด็นสาํคัญได้แก่ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

กาํหนดให้กองทุนประกันอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพเข้ามามีบทบาทสาํคัญในการคุ้มครอง

แรงงานทางทะเล อีกทั้งกาํหนดหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ทั้งกระทรวงคมนาคม 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงแรงงาน หากเกี่ยวข้องกับเรือประมงกฎหมายกาํหนดให้

กระทรวงเกษตรต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ในขณะที่สาธารณรัฐสงิคโปร์มีการกาํหนดรายละเอยีดใน

กฎหมายเป็นแนวทางการคุ้มครองแรงงานทางทะเลอย่างกว้าง แต่มีบทบังคับที่ชัดเจนทั้งการปรับ 

และโทษจาํคุก เป็นต้น  

 

3. บทสรุป 

จากการศึกษาพบว่าการปฏบิัติตามอนุสญัญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 จาํต้องมี

กฎหมายภายในประเทศที่สอดคล้องและรองรับตามที่อนุสัญญาฯกาํหนดทั้งมาตรฐานแรงงาน 

การบังคับใช้ และวิธีปฏิบัติ เ พ่ือให้การดําเนินการตามอนุสัญญามีความชัดเจน และมี

ประสทิธิภาพสงูสดุ ดังน้ันการมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติด้านแรงงานทางทะเลของประเทศ

ไทยเป็นการเฉพาะ จะสามารถรองรับการบังคับใช้ตามอนุสัญญาฉบับน้ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ ์วิธีการปฏบิัติ การบังคับใช้ในเร่ืองการ

คุ้มครองแรงงานทางทะเล อีกทั้งประเทศไทยมีหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ รับผิดชอบเร่ือง

ดังกล่าว ดังน้ันเพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดความซํา้ซ้อนในการ

กาํกบัดูแล จึงต้องมีการกาํหนดหน้าที่และความรับผดิชอบที่ชัดเจนต่อไป 

จากข้อสรุปข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอข้อเสนอแนะให้มีการออกพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงานทางทะเล ในประเดน็ดังต่อไปน้ี  

1) เพ่ิมเติมบทบัญญัติในเร่ืองมาตรฐานแรงงานทางทะเลในด้านหลักประกันทาง

การเงินเพ่ือการส่งตัวกลับ (Financial Security for Repatriation) และ หลักประกันทางการเงิน

เกี่ยวภาระความรับผิดชอบของเจ้าของเรือ เพ่ือให้การคุ้มครองแรงงานทางทะเลครอบคลุม

แรงงานในทุกด้าน 

2) เน่ืองจากการคุ้มครองแรงงานมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติจึง

กาํหนดให้มีคณะกรรมการคุ้มครองแรงงานทางทะเลขึ้น โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

เป็น ประธานกรรมการ และมีองค์ประกอบ ประกอบไปด้วย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง

แรงงาน อธิบดีกรมเจ้าท่า และผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น มีอํานาจหน้าที่ในการ

เสนอแนะ และให้ความเหน็เกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานทางทะเล เสนอความเหน็ในการแก้ไข

กฎหมายและวางแนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนควบคุมดูแลมาตรฐานแรงงานทางทะเลให้

สอดคล้องกับอนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 และเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
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รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี 

3) ควรมีการกาํหนดบทลงโทษสาํหรับการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติน้ี และให้อาํนาจ

พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับ หากมิได้ดาํเนินการตามที่กฎหมายกาํหนดและให้

บรรดาคดีที่เกิดจากข้อพิพาทต่าง ๆอยู่ในอาํนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานของประเทศ

ไทย เพ่ือให้บรรดาข้อพิพาทที่เกิดขึ้ นจากการใช้กฎหมายน้ีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ 

มีประสทิธภิาพมากที่สดุ 

4) ให้มีการนํากองทุนประกันสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการคุ้มครองแรงงานทาง

ทะเลโดยบรรจุอยู่ในพระราชบัญญัติ ทั้งน้ีนาํแนวทางการคุ้มครองแรงงานของสหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนีมาประยุกต์ใช้ ซ่ึงหากทาํได้จะส่งผลให้การคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยมีความม่ันคง 

และเข้มแขง็ในอนาคตมากย่ิงขึ้น 

โดยที่การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

มีการกาํหนดให้ประเทศสมาชิกให้ความร่วมมือทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ และกฎหมาย อนั

จะทาํประโยชน์ต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเลของประเทศไทยไม่มากกน้็อย เน่ืองจาก

แรงงานในภาคธุรกิจการเดินเรือหรือพาณิชยนาวีเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศโดยตรง 

ดังน้ันการกาํหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานทางทะเลอาจต้องกระทาํร่วมกัน

ภายในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนเพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้รับประโยชน์สงูสดุต่อไป 
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