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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเล เนื่ องจากแรงงาน
ประมงไม่ใช่แรงงานภาคบังคับที่ ตอ้ งเข้าสู่ ระบบประกันสังคมเหมื อนอาชี พอื่น ๆ แต่กลับเป็ นความสมัครใจของ
นายจ้างและลูกจ้างที่จะเข้าสู่ ระบบประกันสังคม ซึ่ งอาจจะไม่ได้รับการคุม้ ครองด้านสวัสดิการ การประกันสังคมที่ดี
เมื่อเทียบกับแรงงานประเภทอื่น และตัวลูกจ้างที่เป็ นแรงงานประมงยังได้รับความคุม้ ครองน้อยกว่าทัว่ ไป และเมื่อเข้า
มาแล้วกับถูกจากัดสิ ทธิ ที่นอ้ ยกว่าอาชี พอื่น ทั้งที่ แรงงานประมงเป็ นอาชี พที่สาคัญและมี ความเสี่ ยงสู งเมื่ อเทียบกับ
แรงงานหลาย ๆ อาชี พ จากการศึ กษาพบว่า กฎหมายเกี่ ยวกับการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเลของ
ประเทศไทย และมาเลเซี ย มีความคล้ายคลึงกันในเรื่ องของระบบการประกันสังคม การครอบคลุมในสาขาอาชีพ และ
การเข้าสู่ ระบบ เนื่ องจากยังมีความจากัดเฉพาะกลุ่ม และขอบเขตความคุม้ ครองยังมีนอ้ ยอยู่ และสามารถเข้าสู่ ระบบ
ประกันสังคมได้อย่างมีขอ้ กาหนด ทาให้ถูกจากัดสิ ทธิ ในความคุม้ ครองที่นอ้ ยกว่าอาชีพอื่น สาหรับประเทศจีน และ
ญี่ ปุ่นมี ความคล้ายคลึ งกันในเรื่ องของระบบการประกันสังคม การครอบคลุ มในสาขาอาชี พ และการเข้าสู่ ระบบ
เนื่ องจากมี ระบบประกันสังคม ที่ ครอบคลุมทุกอาชี พ และมี กฎหมายที่ ชดั เจน สามารถเข้าสู่ ระบบประกันสังคมได้
ถึงแม้วา่ จะเป็ นงานอาชีพอิสระ ได้รับสิ ทธิ เท่าเทียมกัน และทุกอาชีพสามารถได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคม จาก
ปั ญหาที่ศึกษา ผูศ้ ึกษาข้อเสนอแนะว่าควรมี การแก้ไขพัฒนากฎหมายเป็ นพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยการเพิ่มสิ ทธิ
ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเลให้เท่าเทียมกันกับแรงงานประเภทอื่น ทั้งในกรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย
กรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ทุพพลภาพ ว่างงาน ชราภาพ และเสี ยชีวติ
คาสาคัญ: การประกันสังคม, แรงงานประมงทางทะเล

ABSTRACT
The research was to study the problems of social security of marine fishery labor. This type of labor is not
considered compulsory workers, who must enter the social security system like other occupations, but rather are
voluntary by both employers and employees. Also, these workers are less protected, and despite the fact that fishing
is an important occupation and has a high risk compared to other occupations, it comes to being restricted to fewer
rights than many others. The results revealed that the social security laws on marine fishery labor of Thailand and
Malaysia are similar in that of social security system regarding career coverage and entering system. This is
because of a limited group, the small scope of coverage, and the ability to enter the social security system with
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requirements. As a result, it is limited to the right to cover less than other occupations. China and Japan have the
similarities in terms of the social security system with career coverage and entering system because their social
security systems, which cover all occupations, have clearly made laws. Their workers can enter the social security
system even if they considered self-employed. As a consequence, every individual can receive equal rights, and all
people with different occupations can gain social security benefits. According to the current study, the
aforementioned law is suggested to be amended and developed into a specific act by increasing the benefits of
marine fishery labor to be equal to other types of workers, both in the event of illness or danger, in the case of
childbirth, child support, disability, unemployment, old age, and death.
Keywords: Social Security, Marine Fisheries Workers
1. บทนา
อาชี พการประมง เป็ นวิถีชีวิตดั้งเดิมที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาช้านาน ปั จจุ บนั ประเทศไทยมี ศกั ยภาพในการ
ผลิตและแปรรู ปสิ นค้าอาหารทะเลมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี โดยมูลค่าการส่ งออกของอุตสาหกรรมการประมงของไทย
สู งกว่า 1 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการประมงจึ งเป็ นอุตสาหกรรมที่ มีความสาคัญต่อเศรษฐกิ จ ทั้งด้านการเป็ น
แหล่งอาหารสาหรับประชากรในประเทศ แหล่งการจ้างงาน สร้างรายได้และความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั
ประเทศ (กลุ่มเศรษฐกิจประมง, 2562) แม้ว่าอาชีพประมงจะเป็ นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศอย่างมาก แต่กบั
พบว่า แรงงานประมงยัง ไม่ ไ ด้รั บ ความคุ ้ม ครองที่ ดี พ อ เมื่ อ เที ย บกับ อาชี พ อื่ น ๆ โดยเฉพาะสวัส ดิ ก ารด้า นการ
ประกันสังคม
การประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มสมาชิกที่มีรายได้โดยจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุ น ประกัน สั ง คม เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบในความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากการเจ็ บ ป่ วย คลอดบุ ต ร ทุ พ พลภาพ ตาย
สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เพื่อให้ได้รับกากรักษา พยาบาลหรื อทดแทนรายได้ การประกันสังคมเป็ น
สวัสดิการสังคมอย่างหนึ่งที่รัฐจัดให้มีข้ ึน โดยเป็ นการเสริ มความคุม้ ครองในส่ วนที่กฎหมายแรงงานให้ความคุม้ ครอง
ไม่ทวั่ ถึง ในประเทศไทยกองทุนเงินทดแทน นับเป็ นก้าวแรกของการประกันสังคมไทย ที่ให้หลักประกันแก่ลูกจ้าง
กรณี ประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยด้วยโรคอันเนื่ องมาจากการทางาน ทั้งนี้ กองทุนเงินทดแทน เกิดขึ้นในประเทศไทย
ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2515 ภายใต้การบริ หารของสานักงานกองทุนเงินทดแทน กรมแรงงาน ตามประกาศคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซึ่ งกองทุนดังกล่าวได้ริเริ่ มเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน ในปี พ.ศ. 2517 โดยเริ่ มใน
พื้นที่กรุ งเทพมหานคร เฉพาะสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 20 ราย ต่อมาเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2545 ได้
ขยายความคุม้ ครองโดยขอความร่ วมมือให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 ราย ต้องเก็บเงินสมทบเข้ากองทุน
เงินทดแทน จวบจนกระทัง่ ได้มีการผลักดันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ให้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่ วันที่ 2
กันยายน 2533 เป็ นต้นมาประเทศไทยจึงมีการประกันสังคมอย่างเต็มรู ปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุม้ ครอง ทั้งใน
เรื่ องการประสบอันตราย หรื อเจ็บป่ วยทุพพลภาพ และตาย ทั้งเนื่ องและไม่เนื่ องจากการทางาน รวมไปถึงการคลอด
บุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน เฉกเช่นเดียวกับประเทศอื่น ๆ (สานักงานประกันสังคม, 2560)
แม้ว่าการประกันสังคมจะมีการเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกจ้างมากขึ้น และมีการขยายความคุม้ ครองไปยัง
แรงงานหลายอาชี พ รวมถึ ง แรงงานประมงแล้วก็ต าม แต่ สิ ท ธิ ด้า นการประกัน สั ง คมของแรงงานประมงยัง ไม่
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ครอบคลุมและเหมาะสมเท่าที่ ควร เมื่ อเที ยบกับการประกันสังคมในอาชี พอื่น ๆ ซึ่ งดูได้จากประกาศกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่ องการจัดสิ ทธิ ประโยชน์และสวัสดิการแก่แรงงานประมง ซึ่ งจากการศึกษากฎกระทรวงเรื่ อง การจัดสิ ทธิ
ประโยชน์ดา้ นสุ ขภาพและสวัสดิการแก่แรงงานประมงก็จะพบว่า แรงงานประมงอาจไม่เข้าสู่ ระบบประกันสังคมก็ได้
เพราะกฎหมายกาหนดให้นายจ้างเลื อกได้ว่าจะซื้ อประกันเอกชนหรื อเข้าสู่ ระบบประกันสังคม นั่นหมายความว่า
แรงงานประมงไม่ใช่แรงงานภาคบังคับที่ตอ้ งเข้าสู่ ระบบประกันสังคมเหมือนอาชีพอื่น ๆ แต่กลับเป็ นความสมัครใจ
ของนายจ้างและลูกจ้างที่จะเข้าสู่ ระบบประกันสังคม ซึ่ งหมายความว่าแรงงานประมงเหล่านี้ อาจไม่ได้รับการคุม้ ครอง
ด้านสวัสดิการการประกันสังคมที่ดี เมื่อเทียบกับแรงงานประเภทอื่น และเมื่อเข้ามาแล้วกับถูกจากัดสิ ทธิ ที่นอ้ ยกว่า
อาชี พอื่น ทั้งที่แรงงานประมงเป็ นอาชี พที่สาคัญและมีความเสี่ ยงสู งเมื่ อเทียบกับแรงงานหลาย ๆ อาชี พ (สานักงาน
ประกันสังคม, 2562)
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งมี ความสนใจที่ จะทาการศึกษาปั ญหาประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเล พร้ อมทั้ง
ทาการเปรี ยบเทียบการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซี ย ประเทศจี น
และประเทศญี่ปุ่น เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็ นแนวทางในการแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของ
แรงงานประมงทางทะเลที่เหมาะสม
2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาปัญหาการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเลในประเทศไทย
2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบกฎหมายการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเลของประเทศไทย
กับประเทศมาเลเซี ย ประเทศจีน และประเทศญี่ปุ่น
2.4 เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปั ญหากฎหมายเกี่ยวกับประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเลที่
เหมาะสม
3. การดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใช้เอกสาร โดยทาการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ มูลจากหนังสื อ
ตัวบทกฎหมาย บทความ และเอกสารต่าง ๆ เพื่อนามาวิเคราะห์ในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงาน
ประมงทางทะเล กับแรงงานประเภทอื่น ๆ ในระบบประกันสังคม และทาการศึกษาปั ญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับสิ ทธิ
ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเล กับแรงงานประเภทอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นถึงการคุม้ ครองสิ ทธิ ประโยชน์แรงงาน
ประมงทางทะเล โดยศึกษาเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์กฎหมายที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ว่า สิ ทธิ ที่จะพึงได้รับจากการ
เป็ นผูป้ ระกันตนตามกฎหมายประกันสังคมในส่ วนที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเลมีอยูม่ าก
น้อยเพียงใด ตลอดจนค้นคว้าและศึกษามาตรการทางกฎหมายมาใช้เป็ นแนวทางสาหรับการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายที่
เกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเล เพื่อที่ จะทาให้แรงงานประมงทางทะเลได้รับสิ ทธิ ประโยชน์
อย่างเต็มที่ เที ยบเท่ ากับสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานประเภทอื่ น และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งใน
สถานการณ์ปัจจุบนั อันนามาซึ่ งความเหมาะสม ชัดเจน และเป็ นธรรมกับการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ของผูใ้ ช้แรงงาน
ประมงทางทะเล
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4. ผลการวิจัย
อาชีพการประมงเป็ นวิถีชีวติ ดั้งเดิมที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาช้านาน ปั จจุบนั ประเทศไทยมีศกั ยภาพในการผลิต
และแปรรู ปสิ นค้าอาหารทะเลมากกว่า 3 ล้านตันต่อปี โดยมูลค่าการส่ งออกของอุตสาหกรรมการประมงของไทยสู ง
กว่า 1 แสนล้านบาท อุตสาหกรรมการประมงจึ งเป็ นอุตสาหกรรมที่มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจทั้งด้านการเป็ นแหล่ง
อาหารสาหรับประชากรในประเทศ แหล่งการจ้างงาน สร้างรายได้และความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศ
แม้ว่าอาชี พประมงจะเป็ นอาชี พที่สร้างรายได้ให้กบั ประเทศอย่างมาก แต่กบั พบว่าแรงงานประมงยังไม่ได้รับความ
คุม้ ครองที่ดีพอ เมื่อเทียบกับอาชีพอื่น ๆ โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการประกันสังคม
แม้ว่าการประกันสังคมจะมี การเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ของลูกจ้างมากขึ้นและมีการขยายความคุม้ ครองไปยัง
แรงงานหลายอาชีพรวมถึงแรงงานประมงแล้วก็ตาม แต่สิทธิ ดา้ นการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเลยังไม่
ครอบคลุมและเหมาะสมเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับการประกันสังคมในอาชี พอื่น ๆ ยังพบว่าการกาหนดสิ ทธิ ประโยชน์
ประกันสังคมในแรงงานประมงทางทะเลกับแรงงานประเภทอื่นๆ ยังเกิดเป็ นความเหลื่อมล้ าไม่เท่าเทียม (สานักงาน
ประกันสังคม, 2562)
การประกันสังคมมีแนวคิดพื้นฐานอันเกิดจากความจาเป็ นที่รัฐพึงต้องจัดสวัสดิการสังคมเพื่อให้เกิดความ
มัน่ คงทางสังคม โดยจัดดาเนินการให้กลุ่มบุคคลเป้ าหมายได้เฉลี่ยความทุกข์ความสุ ขเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ทั้งนี้
สมาชิ กของกลุ่มบุ คคลจะได้รับความช่วยเหลื อได้ ก็จะต้องมี หน้าที่ ปฏิ บตั ิ เสี ยก่อนซึ่ งตามระบบประกันสังคมนั้น
สมาชิกดังกล่าวก็คือ ผูป้ ระกันตน และจุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ของการประกันสังคมก็เป็ นไปเพื่อคุม้ ครองหรื อ
ช่วยเหลือผูป้ ระกันตนหรื อลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานเป็ นการเสริ มกฎหมายแรงงานในส่ วนที่ กฎหมายแรงงาน
คุ ม้ ครองไม่ถึง อันได้แก่ ความเดื อดร้ อนหรื อเสี ยหายที่ มิใช่ เนื่ องจากการทางาน นอกจากนั้นยังมี การขยายความ
คุม้ ครองไปสู่ บุคคลอื่นที่ ไม่ใช่ลูกจ้างด้วย เพื่อระงับหรื อบรรเทาความเดื อดร้ อนหรื อความเสี ยหายจากการประสบ
เคราะห์ภยั หรื อประสบปั ญหาทางด้านการเงิ นในการดารงชี พตามปกติ ของบุ คคลดังกล่าวและครอบครั ว (สโรญา
พิกุลหอม, 2562)
รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่ อง กระทัง่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พลตารวจเอก
อดุลย์ แสงสิ งแก้ว รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงาน ได้ให้สัตยาบันต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ตามที่
สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติลงมติเห็นชอบให้กระทรวงแรงงานลงนามในอนุ สัญญาฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางานในภาค
การประมง พ.ศ.2550 ซึ่ งประเทศไทยเป็ นประเทศแรกในกลุ่มอาเซี ยนและประเทศแรกในภูมิภาคเอเชียที่ให้สัตยาบัน
ต่ออนุ สัญญาฉบับดังกล่าว โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการสร้างหลักประกันการทางานบนเรื อประมงให้มีคุณค่ามาก
ที่สุด โดยได้กาหนดสิ ทธิ ต่าง ๆ แก่แรงงานภาคการประมงอย่างเหมาะสมตามหลักสากล เช่นกาหนดหลักเกณฑ์ข้ นั ต่า
ในการทางานบนเรื อ การดูแลทางการแพทย์ และการประกันสังคมแบบประกันตนเอง เพื่อยกระดับมาตรฐานการ
ประมงไทยให้เท่าทันสากล โดยเมื่ อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดใบเหลืองแก่ภาคการ
ประมงของไทยซึ่ งทาให้ประเทศไทยได้สิทธิ แสดงความรับผิดชอบและแสดงบทบาทในฐานะรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง
รัฐเจ้าของเจ้าท่า และรัฐตลาดในระดับมาตรฐานสากลได้อย่างชอบธรรม จากการที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันใน
อนุ สัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทางานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 ซึ่ ง
อนุ สั ญ ญาดัง กล่ า วได้ก าหนดให้แ รงงานประมงได้รั บ ความคุ ม้ ครองและมี ส วัส ดิ การเช่ นเดี ย วกับ แรงงานอื่ น ๆ
โดยเฉพาะสวัสดิการด้านการประกันสังคม ซึ่ งหลักเกณฑ์การคุม้ ครองแรงงานทางทะเลตามอนุ สัญญาแรงงานทาง
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ทะเล ค.ศ. 2006 เรื่ องการประกันสังคมนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาให้มนั่ ใจว่า มีการดาเนิ นมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้คน
ประจาเรื อได้รับการคุม้ ครองด้านประกันสังคมทัดเที ยมกับการคุม้ ครองแรงงานบนฝั่ ง โดยตามมาตรฐานประเทศ
สมาชิกต้องให้ความคุม้ ครองด้านประกันสังคมแก่คนประจาเรื อตามรายการ (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ, 2550)
ดังต่อไปนี้
1. การรักษาพยาบาล
2. สิ ทธิประโยชน์กรณี เจ็บป่ วย
3. สิ ทธิประโยชน์กรณี บาดเจ็บจากการจ้างงาน
4. สิ ทธิประโยชน์กรณี ทุพพลภาพ
5. สิ ทธิ ประโยชน์กรณี วา่ งงาน
6. สิ ทธิประโยชน์กรณี ชราภาพ
7. สิ ทธิ ประโยชน์กรณี ลาคลอดและเลี้ยงดูบุตร
8. สิ ทธิประโยชน์ของครอบครัว
9. สิ ทธิประโยชน์ของทายาท
ทั้งนี้ ในเวลาที่ มีการให้สัตยาบันแก่อนุ สัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ประเทศสมาชิ กต้องให้ความ
คุ ม้ ครองด้านประกันสั งคมแก่ คนประจาเรื อ ตามรายการข้างต้นอย่างน้อ ย 3 รายการ จากทั้งหมด 9 รายการ และ
ภายหลังจากนั้นประเทศสมาชิกจะต้องจัดให้มีการคุม้ ครองที่ครบถ้วนสมบูรณ์ท้ งั 9 รายการต่อไป
การให้ความคุม้ ครองแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่ 2
สิ้ นสุ ดลง องค์การแรงงานระหว่างประเทศเริ่ มให้ความสาคัญกับการให้ความคุม้ ครองแรงงานทางทะเลมากขึ้น ด้วย
การกาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยได้จดั ให้มีการประชุมใหญ่สมัยพิเศษขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920
และมีตราสารฉบับแรกเกี่ยวกับการให้ความคุม้ ครองแรงงานทางทะเล ได้แก่ ข้อแนะนาฉบับที่ 9 (NationalSeamen’s
Codes Recommendation, 1920) ซึ่ งมีสาระสาคัญในการกาหนดให้ประเทศสมาชิ กควรจัดให้มีกฎหมายเฉพาะที่
เกี่ ย วกับ กิ จ การของคนประจ าเรื อ ตั้ง แต่ เ ริ่ ม จัด ตั้ง องค์ก ารในปี ค.ศ. 1919 องค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศได้
ดาเนิ นการกาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่ องนอกจากการกาหนดมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศแล้ว องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีความพยายามรวบรวมตราสารต่าง ๆ ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศกว่า 60 ฉบับและหลักการพื้นฐานตามตราสารนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองแรงงานทางทะเล ให้อยูใ่ นรู ป
ของอนุ สัญญาฉบับเดี ยวกัน จนกระทัง่ ในปี ค.ศ. 2006 ที่ ประชุ มใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศก็ได้ทาการ
รับรองอนุสัญญาฉบับใหม่ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้การคุม้ ครองแรงงานทางทะเลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเกิด
ความยุติธรรม ซึ่ งอนุสัญญาฉบับนั้นก็คือ อนุสัญญาแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention, 2006
: MLC 2006) และได้เปิ ดโอกาสให้ประเทศสมาชิ กขององค์ การแรงงานระหว่างประเทศให้สัตยาบันอนุ สัญญา
ดังกล่าวตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา
จากการเปรี ยบเที ย บสิ ทธิ ป ระโยชน์ป ระกันสั งคมของแรงงานประมงทางทะเลในประเทศสาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน มาเลเซี ย และญี่ปุ่น สรุ ปได้ดงั นี้
1. สาธารณรั ฐประชาชนจี น การประกันสังคมกับแรงงานประมงในประเทศจี น ไม่ได้มีกฎหมายให้ความ
คุ ม้ ครองเป็ นพิเศษหรื อแตกต่างจากแรงงานอาชี พอื่ น ซึ่ งประเทศจี นได้มีการกาหนดกิ จการที่ จะต้องขึ้ นทะเบี ยน
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ประกันสังคมในประเทศจี นนั้นพบว่า จี นได้ระบุ ไว้เพียงว่าสถานประกอบการมี หน้าที่ ไปขึ้นทะเบี ยนที่ สานักงาน
ประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วนั ก่อตั้งกิจการ โดยนายจ้างมีหน้าที่แจ้งชื่อลูกจ้างเพื่อเข้าเป็ นผูป้ ระกันตนในระบบ
ประกันสังคมภายใน 30 วัน นับแต่วนั จ้างงาน โดยใช้เลขหมายประกันสังคมเป็ นเลขหมายเดียวกับเลขหมายในบัตร
ประจาตัวประชาชน ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระผูท้ ี่ไม่ได้ทางานเต็มเวลา หรื อผูท้ ี่มีการทางานที่ยดื หยุน่ สามารถสมัครเข้า
ร่ วมในระบบประกันสังคมได้ นั่นหมายความว่าการประกันสังคมในประเทศจี นครอบคลุ มทุ กอาชี พโดยมี สิท ธิ
ประโยชน์ 5 กรณี ได้แก่ ชราภาพ เจ็บป่ วย ว่างงาน คลอดบุตร และเสี ยชีวติ (Thaibizchina, 2562)
2. มาเลเซี ย เมื่ อพิจารณาจากหลักกฎหมายประกันสังคมของประเทศมาเลเซี ยแล้ว พบว่าขอบเขตความ
คุม้ ครองยังคงมีอยูน่ อ้ ย แต่ถา้ เทียบกับการครอบคลุมในเรื่ องของอาชีพ พบว่าการประกันสังคมในประเทศมาเลเซี ยมี
การจากัดไว้เฉพาะกลุ่มบุ คคลที่ ว่าจ้างตนเองหรื อผูท้ ี่ ไม่ มีนายจ้างเท่ านั้น นั่นหมายความว่าแรงงานประมงหากมี
นายจ้างก็ยอ่ มได้รับความคุม้ ครองตามกฎหมายประกันสังคมด้วยโดยมีสิทธิ ประโยชน์ (กรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงาน, 2558)
3. ญี่ปุ่น พบว่าขอบเขตความคุม้ ครองของประเทศญี่ปุ่นมีลกั ษณะคล้ายประเทศไทย และมีการแบ่งกฎหมาย
ออกเป็ น 2 ประเภท เหมือนกัน ซึ่ งหากพิจารณาทีละกฎหมายจะพบว่ากฎหมายประกันสังคมของญี่ปุ่นครอบคลุมทุก
อาชี พ ส่ วนกองทุนเงินทดแทนมีการจากัดไว้สาหรับอาชี พบางอาชี พเท่านั้นที่ได้รับการยกเว้น แต่เมื่อเข้ามาสู่ ระบบ
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนแล้วก็จะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่เท่ากัน ต่างกันแค่เรื่ องของอัตราเงินสมทบที่จะ
ได้รับเท่านั้น สิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคมของญี่ปุ่นมี 4 ระบบ คือ การประกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน การประกัน
การจ้างงาน การประกันสุ ขภาพ และการประกันด้านบานาญของผูเ้ กษียณอายุ ทั้งนี้ การประกันอุบตั ิเหตุจากการทางาน
การประกันการจ้างงานจะเรี ยกรวมกันว่า การประกันแรงงาน (Labor Insurance) ขณะที่การประกันสุ ขภาพ และการ
ประกันชราภาพของผูเ้ กษี ยณอายุจะเรี ยกรวมกันเป็ นการประกันสังคม (Social Insurance) (กรมสวัสดิ การและ
คุม้ ครองแรงงาน, 2562)
แม้วา่ แรงงานประมงจะได้รับความคุม้ ครองด้านสวัสดิการประกันสังคมแล้วก็ตาม จากการศึกษาพบว่าสิ ทธิ
ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเลยังไม่ครอบคลุมเท่าแรงงานอาชีพอื่นยังคงมีปัญหาและการบังคับใช้หลายอย่าง
ไม่วา่ จะเป็ นการจากัดสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเล การจัดเก็บเงินสมทบ การบังคับให้นายจ้างหรื อไต๋
กงปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ในการได้รับสวัสดิการประกันสังคมขั้นพื้นฐาน จึงก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมขึ้น ทาให้เกิดปั ญหาต่างๆ
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
จากการวิเคราะห์ปัญหาการประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเล เนื่ องจากการใช้แรงงานภาคประมง
ทะเลแตกต่างจากการใช้แรงงานในภาคธุ รกิจอื่นทัว่ ไป ไม่อาจนาบทบัญญัติกฎหมายที่บงั คับใช้เพื่อคุม้ ครองแรงงาน
ทัว่ ไปมาใช้ได้ ดังนั้น ปั จจุ บนั องค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรื อ ILO ได้ออกอนุ สัญญาฉบับที่ 188 และ
ข้อเสนอแนะ ฉบับที่ 199 ว่าด้วยการทา งานในภาคประมงทะเลและมาตรฐานแรงงานประมง มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
มัน่ ใจว่าแรงงานประมงมีสภาพการทา งานที่มีคุณค่า เพื่อเป็ นมาตรฐานแรงงานสากลสาหรับการทางานในภาคประมง
ทะเล โดยมีการสร้างข้อกาหนด หลักประกันขั้นต่า สาหรับการทางานและสภาพการจ้างงานในเรื อประมงทะเล ที่พกั
อาศัยและอาหาร การคุม้ ครองความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทางาน การดูแลทางการแพทย์และประกันสังคมที่
พอเพียง อนุ สัญญาฉบับนี้ บงั คับใช้กบั แรงงานที่ ทางานในเรื อประมงทุ กประเภทที่ ทาประมง เชิ งพาณิ ชย์ แต่การ
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คุม้ ครองตามสิ ทธิ ของประกันสังคมของแรงงานประมงทางทะเล ยังไม่ได้กล่าวถึ งประโยชน์ทดแทนกรณี ลูกจ้าง
ประสบอันตราย อันเนื่ องมาจากการทางานแต่อย่างใด ประการสาคัญ ลูกจ้างในกิ จการประมงทะเล ไม่อยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายประกันสังคม ซึ่ งได้บญ
ั ญัติให้ลูกจ้าง หรื อผูป้ ระกันตนได้รับการสงเคราะห์หรื อได้รับประโยชน์
ทดแทนเมื่อประสบอันตราย เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตายอันมิใช่เนื่องจากการทางาน คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชรา
ภาพรวมทั้งการว่างงานและการคุ ม้ ครองกรณี ประสบอันตรายอันเนื่ องมาจากการทางานตามกฎหมายเงิ นทดแทน
ดังเช่นลูกจ้างทัว่ ไป
สรุ ปได้ว่า กาหนดสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานประมงทางทะเลเกิ ดขึ้นเพราะการบังคับใช้กฎหมายยังไม่
เด็ดขาด การจ่ ายเงิ นสมทบน้อ ยกว่าแรงงานอื่ น ท าให้ได้รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ น้อ ยกว่าแรงงานอาชี พอื่ น ดังนั้นจึ ง
จาเป็ นต้องมีการแก้ไข ปรับปรุ งประกาศกฎกระทรวง โดยกาหนดให้นายจ้างหรื อเจ้าของเรื อขึ้นทะเบียนประกันสังคม
และนาส่ งเงิ นสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนเหมือนแรงงานอาชี พอื่น และให้ได้รับความ
คุม้ ครองเหมือนแรงงานอื่น สาหรับแรงงาน ต่างด้าวก็ตอ้ งมีใบอนุ ญาตทางาน (Work Permit) และหนังสื อเดินทาง
(Passport) จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ ซึ่ งการบังคับดังกล่าวจะเป็ นการป้ องกันการค้ามนุ ษย์ได้อีกใน
ระดับหนึ่งด้วย และทาให้สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมี การแก้ไข ปรั บ ปรุ งประกาศกฎกระทรวง โดยกาหนดให้น ายจ้างหรื อ เจ้าของเรื อ ขึ้ นทะเบี ย น
ประกันสังคม และนาส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนเหมือนแรงงานอาชีพอื่น และให้
ได้รับความคุม้ ครองเหมือนแรงงานอื่น สาหรับแรงงาน ต่างด้าวก็ตอ้ งมีใบอนุญาตทางาน (Work Permit) และหนังสื อ
เดินทาง (Passport) จึงจะสามารถขึ้นทะเบียนประกันสังคมได้ ซึ่ งการบังคับดังกล่าวจะเป็ นการป้ องกันการค้ามนุษย์ได้
อีกในระดับหนึ่งด้วย
2. ควรมีการกาหนดให้นายจ้างหรื อเจ้าของเรื อมีหน้าที่ ข้ ึนทะเบี ยนนายจ้าง และแจ้งลูกจ้างที่ เป็ นแรงงาน
ประมงทางทะเลภายใต้การกากับดูแลของตนขึ้นเป็ นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมีหน้าที่
นาส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เท่ากับแรงงานอาชีพอื่น โดยใช้วธิ ี การบังคับเช่นเดียวกับแรงงานประเภทอื่น
เพื่อป้ องกันนายจ้างหรื อเจ้าของเรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
3. ควรมีการพัฒนากฎหมายเป็ นพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยการเพิ่มสิ ทธิ ประโยชน์ของแรงงานประมงทาง
ทะเลให้เท่าเทียมกันกับแรงงานประเภทอื่น ทั้งในกรณี เจ็บป่ วยหรื อประสบอันตราย กรณี คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร
ทุพพลภาพ ว่างงาน ชราภาพ และเสี ยชีวติ
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