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Abstract
The aim of this article is to explore adjustment in fisheries after
the Fisheries Act, B.E.2558 (A.D. 2015) came into force and affected
owners of fishing boats and fishery workers in Paknam Chumphon
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Subdistrict, Mueang District, Chumphon Province. For this qualitative
study, data collection was conducted using non-participant observations
and in-depth interviews with four owners of 30 gross ton fishing boats
with surrounding nets (black nets) who had been in the fishery
occupation for over three years, and five Thai and foreign fishery workers.
Content analysis and descriptive analysis were performed.
The study found four aspects of adjustment adaptation as follows.
1) Physically, the fishing boat owner had to prepare equipment, health and
safety on the boat which incurred additional expenses; specifying fishing
days and non-working days for workers reduced the work time but it was
advantageous for workers as they had more time to rest. 2) Self-conceptually,
the fishing boat owner’s expectation for income was lowered resulting in
feeling discouraged, risky, and uncertain about the occupation, but it was
good for workers because the law protected and made them feel safer.
3) In terms of the roles and duties, it was a duty of the owner of the fishing
boat to look after everyone on the boat as the head who planned the work,
and it was a duty of fishery workers to take orders from the head and to be
able to do many types of work. 4) Interdependently, the owner of the
fishing boat and fishery workers helped each other, talked together and
looked after each other like family members; this could affect work and life
while living together on the fishing boat.
Keywords: Adjustment, fishery workers, owners of fishing boats

วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิททยาเขตหาดใหญ่

ปีปีทที่ 11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื
นมกราคม
- มิถ–ุนายน
่ 1อเดื
อนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

205

205

บทคัดย่อ
บทความนี้ มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษาการปรับ ตั ว ในการท าประมงภายหลั ง
การออกพระราชกาหนดเรือประมง 2558 ต่อเจ้าของเรือประมงและแรงงานประมง
ที่ต าบลปากน้ าชุ มพร อาเภอเมือง จังหวัดชุ มพร โดยใช้ วิธีวิจัย เชิ งคุณ ภาพจากการ
สั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และการสั ง เกตแบบไม่ มี ส่ ว นร่ ว มกั บ เจ้ า ของเรือ ประมงประเภท
เรืออวนล้อม (อวนดา) ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป และประกอบอาชีพเรือประมง
มาแล้ว 3 ปี ขึ้นไปจานวน 4 คน แรงงานประมงไทยและต่ างด้ าวรวม 5 คน ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผลการศึกษาพบว่า การปรับตัวแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านร่างกาย
ได้ แ ก่ เจ้ า ของเรือประมงต้ องเตรีย มอุ ป กรณ์ สุ ขอนามั ย และความปลอดภั ย บนเรือ
ซึ่งเสียค่ าใช้จ่ายเพิ่ม การกาหนดจานวนวันออกเรือ เวลาพั กของแรงงานทาให้เวลา
ในการทางานลดลง แต่มี ผลดีต่ อแรงงานประมงคือมี เวลาพั กมากขึ้น 2) ด้านจิตใจ
ได้แก่ เจ้าของเรือลดความคาดหวังต่ อรายได้ที่ น้อยลง ความท้อแท้ ความเสี่ย งและ
ความไม่ แน่ น อนในอาชี พ แต่ มีผ ลดี ต่ อแรงงานคือมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานทาให้
แรงงานรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในชี วิ ต มากขึ้ น 3) ด้ า นบทบาทและหน้ า ที่ ได้ แ ก่ เจ้ า ของ
เรือประมงต้องมีหน้าที่เป็นผู้ปกครองดูแลทุกคนบนเรือและต้องทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าใน
การวางแผนการท างาน ส่ วนแรงงานประมงท าได้ หลากหลายหน้ าที่ ตามค าสั่งของ
หัวหน้า 4) ด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ได้แก่ ทาให้เจ้าของเรือและแรงงานมีการ
ช่วยเหลือ เกื้อกูล พูดคุย และดูแลกันเสมือนคนในครอบครัวซึ่งเป็นผลดีต่อการทางาน
และการอยู่ร่วมกันบนเรือ
คาสาคัญ: การปรับตัว เจ้าของเรือประมง แรงงานประมง
บทนา
ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในการพัฒนาธุรกิจ
ประมงทะเลและการทาประมงทะเลจนสามารถติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่มีผลผลิต
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สูง และยังติดอันดับต้น ๆ ของผู้ส่งออกสินค้าประมงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยผลผลิต
มวลรวมในสาขาประมงมีมูลค่า 98.9 พันล้านบาทและต่อมาในปี พ.ศ. 2551 ผลผลิต
มวลรวมของประเทศในภาคประมงมีมูลค่า 105,977 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นนโยบาย
ด้านการประมงที่เน้นการเพิ่มผลผลิตของปริมาณสัตว์น้าให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนภายในประเทศ นอกจากนี้การค้นพบแหล่งทาการประมงทะเลใหม่ ๆ
ในน่านน้านอกอาณาเขตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2509 เป็นต้นมาก่อให้เกิดการขยายตัวด้านการ
ลงทุนทาการประมงทะเลในภาคเอกชนมาก จึงมีการเปลี่ยนการใช้เครื่องมือจากเดิมที่
ไม่มีประสิทธิภาพและต้องใช้แรงงานคนมากมาเป็นการประมงพาณิชย์ที่ลงทุนสูงใช้
วิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการค้นหาฝูงปลาและจับสัตว์น้าทะเลส่งผลให้เรือประมง
เพิ่มขึ้นจานวนมากอย่างรวดเร็วขนาดและกาลังแรงม้าของเครื่องยนต์ที่สามารถออกทา
การประมงทะเลในระดับลึกมากขึ้นได้อีกด้วย (Marine Knowledge Hub, 2010) กิจกรรม
ประมงเกี่ยวข้องกับคนไทยจานวนมากโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง จังหวัดชุมพรเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีเนื้อที่ติดกับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยด้านตะวันตกและมีศักยภาพการประมงอยู่
ในระดับสูง ในแต่ละปีเจ้าของเรือประมงสามารถทาการประมงได้ประมาณ 8 - 10 เดือน
(Marine Knowledge Hub, 2010) และมีท่าเทียบเรือหลายแห่ง โดยเฉพาะบริเวณตาบล
ปากน้ าชุ มพร อาเภอเมื อง ซึ่ งเป็ นชุ มชนประมงขนาดใหญ่ และมี ค วามส าคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพร มีเรือประมงจดทะเบียนเพื่อทาการประมงทะเล
ทั้งหมดจานวน 621 ลา (Champhon Fisherman Office, 2010)
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออก
แถลงรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือ Trafficking in Persons Report (TIP Report)
ประจาปี พ.ศ. 2557 อย่างเป็นทางการ (Government Gazette, 2015) ประเทศไทย
ถูกปรับลดระดับลงไปอยู่ระดับ 3 หรือ Tier 3 ซึ่งเป็น ระดับที่ต่าสุดโดยให้ เหตุผลว่า
ประเทศไทยไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรฐานในการจัดการปัญหาค้ามนุษย์ ความพยายาม
บังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ยังไม่มีประสิทธิภาพ ปล่อยให้ผู้กระทาผิดได้รับ
การละเว้นโทษ และวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
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สงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้
การควบคุม 10/2558 เพื่อเป็นการจัดระเบียบเรือประมง เนื่องจากประเทศไทยได้รับ
การประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปถึงการจัดให้มีมาตรการในการป้องกั นยับยั้ง และ
ขจั ด การท าการประมงผิ ด กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ก ารควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ซึ่ ง หากไม่ มี ก ารแก้ ปั ญ หา
อย่างจริงจังภายในหกเดือนอาจมีผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้าของประเทศ
ไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศไทยในภาพรวม จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปั ญ หาการท าการประมงผิด กฎหมาย” (Command Center for Combating
Illegal Fishing) เรี ย กโดยย่ อ ว่ า ศปมผ. (CCCIF) เป็ น ศู น ย์ เ ฉพาะกิ จ ขึ้ น ตรงกั บ
นายกรัฐมนตรี เริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เพื่อจัดระเบียบของ
ผู้ประกอบอาชีพการทาประมงเพื่อให้ประเทศหลุดจากบัญชี “เทียร์ 3”
จากเหตุการณ์ข้างต้น ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและมาตรการเกี่ยวกับ
การทาประมง และมีการออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านสาธารณสุข ด้านสัง คม ด้านเศรษฐกิจรวมถึงด้านกฎหมายส่ง
ผลกระทบกับเจ้าของเรือประมงและแรงงานประมงซึ่งต้องปรับตัวเพื่อรองรับมาตรการ
ดังกล่าว ในการปรับตัวของมนุษย์นั้น Roy and Andrews (1991, cited in Phoca,
2007, pp. 23 - 28) ได้กล่าวถึงแนวคิดในการปรับตัว ว่าพฤติกรรมการปรับตัวจะมีแบบ
แผนการปรับตัวด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้ง 4 ด้านพร้อมกันคือ 1) การปรับตัวด้านร่างกาย
เพื่ อตอบสนองความต้ องการความมั่ น คงทางร่า งกายและตอบสนองความต้ องการ
พื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า อากาศ การออกกาลังกาย การมีกิจกรรมการ
พักผ่อน การขับถ่าย การป้องกันอันตรายของร่างกาย 2) ด้านจิตใจเป็นการปรับตัวเพื่อ
รักษาความมั่นคงทางจิตใจ เป็นความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับความเชื่อ ความคาดหวังและ
ความรู้สึ กมี คุ ณ ค่ า ในตนเอง ความรู้สึ กนึ กคิด ที่ มี ต่ อตนเองเกี่ย วกับ ศีล ธรรมจรรยา
3) ด้ านบทบาทหน้ าที่ เป็ น การปรับ ตั วเพื่ อความมั่ นคงทางสั งคม เป็ นความคาดหวั ง
เกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลควรกระทาเมื่ออยู่ในบทบาทหนึ่ง ๆ เป็นการกระทาของบุคคลในส่วนที่
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สั ม พั น ธ์ กับ บุ ค คลอื่ น ๆ บุ คคลจะต้ อ งปรับ ตั ว ตามบทบาทหน้ า ที่ ของตนและสั งคม
กาหนดไว้อย่าง 4) ด้านการพึ่งพาอาศัยระหว่างกัน เป็นการปรับตัวเพื่อความมั่นคงทาง
สังคม เป็นการดารงรักษาความสมดุลระหว่างการที่เป็นอิสระไม่พึ่งพาผู้อื่นกับการพึ่งพา
ผู้อื่น ดั งนั้ นจากทฤษฎี ของ Roy ที่ กล่ าวถึงการปรับตั วเพื่ อรับมื อกับการเปลี่ ยนแปลง
สิ่งต่าง ๆ ทาให้ผู้วิจัยสนใจการปรับตัวของเจ้าของเรือประมงและแรงงานประมงเมื่อต้อง
ประสบกับการเปลี่ยนแปลงในการประกอบอาชีพประมงว่าจะมีวิธีการรับมือหรือปรับตัว
อย่างไร ซึ่งผลการศึกษาสามารถนาไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการทาประมงหรือแรงงานประมงในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับเจ้าของ
เรือประมงและแรงงานประมงต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการปรับตัวของเจ้าของเรือประมงและแรงงานประมงในด้านร่างกาย
จิตใจ บทบาทและหน้าที่ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ภายหลังการออกพระราชกาหนด
เรือประมง พ.ศ. 2558
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็น การศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพเก็บ รวบรวมข้อมู ล
ภาคสนามในพื้นตาบลปากน้าชุมพร อาเภอเมือง จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีท่าเทียบ
เรือขนาดใหญ่ จ านวนมากและประชาชนส่ วนใหญ่ ป ระกอบอาชี พ เกี่ย วกั บ ประมง
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของเรือประมงที่ประกอบอาชีพเรือประมงมาแล้ว 3 ปี
ขึ้นไปจานวน 4 คน แรงงานประมงไทยและต่างด้าวรวม 5 คน โดยเป็ นเรือประมง
ประเภทเรืออวนล้อม (อวนดา) ขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไป เนื่องจากเป็นขนาดเรือ
ที่กาหนดไว้ในคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทา
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 10/2558 แล้วนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหาแบบพรรณนาวิเคราะห์ ตีความ ให้ความหมายและการบรรยาย
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีปีที่ ท11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื่ 1อนมกราคม
- มิถุน–ายน
เดือนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11 Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

209

209

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวในด้านร่างกาย จิตใจ บทบาทและ
หน้าที่และการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
ผลการวิจัย
จากการศึกษา พบว่า การประกาศคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
10/2558 ท าให้ มี ก ารตรวจสอบเกี่ย วกับ เอกสารส าคั ญ ต่ า ง ๆ เช่ น ใบทะเบี ย นเรือ
ใบอนุญาตใช้เรือ ใบประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ ชานาญการ
ใบประกาศนี ยบั ต รนายเรือของเรือประมง (ช านาญงาน) ใบอนุ ญ าตท าการประมง
เป็ น ต้ น ท าให้ พ บว่ามี เรือประมงท าผิ ดกฎหมายเป็ น จ านวนมาก ทั้ งเอกสารไม่ ครบ
เอกสารขาดการต่ออายุ การใช้เครื่องมือทาการประมงผิดกฎหมาย การใช้แรงงานเด็ก
อายุต่ากว่า 18 ปี รวมถึงการทาร้ายร่างกายแรงงานและการค้ามนุษย์ เนื่องจากมีการ
บังคับใช้มาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะเอกสารสาคัญประจาเรือและแรงงานจะต้องมีครบ
ตามที่กฎหมายกาหนดจึงจะสามารถทาการประมงต่อได้ เช่น การทาสมุดคนประจาเรือ
ทั้งแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวที่จะเปิดให้ทาเฉพาะวันพุธเท่านั้นและในบางครั้ง
เอกสารมีจานวนไม่เพียงพอต่อจานวนแรงงานที่จะทา จึงทาให้เสียเวลาในการออกเรือ
และไม่สามารถออกเรือได้ตามกาหนด หรือประเด็นค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเช่น การต่ออายุ
ใบอนุญาตทาการประมงซึ่งจะวัดตามขนาดอวนของเรือแต่ละลา ซึ่งเดิมเสียค่าใช้จ่าย
อยู่ที่หลักพันแต่ปัจจุบันเพิ่มราคาเป็นหลักหมื่น ในเรื่องของอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การติดตามเรือ ที่จะต้องเปิดใช้งานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในบางครั้งเกิดจากระบบที่ขัดข้อง
และหากไม่สามารถตรวจสอบหรือชี้แจ้งเหตุผลได้จะมีการขึ้นบั ญชีแจ้งเตือนและไม่
สามารถท าการประมงได้ นอกจากนี้ ก ารเปิ ด ขึ้ น ทะเบี ย นแรงงานที่ ไ ม่ แ น่ น อน
และไม่ ต รงต่ อ ความต้ อ งการของเจ้ า ของเรือ ส่ ง ผลให้ เจ้ า ของเรือ ไม่ ส ามารถเลื อ ก
แรงงานที่ดี เหมาะสมมาทางานได้ตามต้องการ

210
210

วารสารศิ
ลปศาสตร์
มหาวิ ทมหาวิ
ยาลัยทสงขลานคริ
นทร์ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ยาลัยสงขลานคริ
ปี ท่ี ปี11ที่ 11
ฉบัฉบั
บทีบ่ ที1่ 1เดืเดืออนมกราคม
ายน2562
2562
นมกราคม –- มิมิถถุนุนายน
Journal
of Liberal
Prince
of Songkla
University,
Vol.11
- June
2019
Journal
of Liberal
Arts,Arts,
Prince
of Songkla
University
Vol.10,
No.2, No.1
July January
- December
2018

ในส่วนของกฎหมายคุ้มครองแรงงานซึ่งจะเป็ น หลักประกัน ชีวิตและความ
ปลอดภัยให้กับแรงงาน รัฐได้มีการกาหนดให้มีการทาสัญญาจ้างงานที่ชัดเจนและมีการ
ทาบัญชีค่าจ้างโดยทุกคนจะต้องเซ็นชื่อยอมรับซึ่งหากแรงงานหรือเจ้าของเรือไม่ทาตาม
ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย และหากแรงงานไม่มาทางานตามนัด แรงงานก็จะไม่
สามารถทางานกับเรือลาอื่นได้เนื่องจากจะต้องได้รับการยินยอมจากนายจ้างเดิมเสียก่อน
ประเด็นการขาดแคลนแรงงานนั้นส่งผลกระทบต่อเจ้าของเรือมากในปัจจุบันเพราะ
รัฐบาลมีระยะเวลาในการรายงานตั วแรงงานไม่เพี ยงพอและไม่ตรงกับช่วงที่ต้องการ
แรงงานจึงไม่สามารถทางานได้ ส่วนประเด็นความปลอดภัยได้มีมาตรการกาหนดให้
เจ้ า ของเรือจะต้ องท าประกั น สุ ข ภาพให้ กับ แรงงานทุ กคนบนเรือ และจะต้ อ งมี ถั ง
ดับเพลิงป้องกันกรณีไฟไหม้ รองเท้าหุ้มส้นกันลื้น รวมถึงเสื้อชูชีพสาหรับทุกคนบนเรือ
จากมาตรการต่าง ๆ ของรัฐทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดการปรับตัวของ
เจ้าของเรือประมงและแรงงานประมงสามารถสรุปได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้
1. การปรับตัวของเจ้าของเรือประมง
1.1 การปรับตัวด้านร่างกาย ผลการศึกษาพบว่าเจ้าของเรือประมงมีการปรับตัว
ด้านร่างกายในการทาประมงหลังจากออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.1.1 ด้านสุขภาพ พบว่าเมื่อมีการออกพระราชกาหนดเรือประมง
2558 ทาให้มีจานวนวันหยุด เวลาพักเพิ่มขึ้น ทาให้เจ้าของเรือมีเวลาพักผ่อนส่งผลให้
สุ ขภาพร่า งกายแข็ง แรงและมี ค วามพร้อ มในการท างานมากขึ้ น ส าหรับ มาตรการ
เกี่ยวกับจานวนแรงงานที่เหมาะสมกับจานวนงาน ทาให้เจ้าของเรือประมงมีการปรับตัว
โดยการหาแรงงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอกับปริมานงาน
1.1.2 ด้ า นความสะอาด สุ ข อนามั ย บนเรื อ พบว่ า มี ม าตรการ
กาหนดให้ทุกคนบนเรือจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคเพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคติ ด ต่ อ ต่ า ง ๆ โดยเฉพาะโรคติ ด ต่ อ ที่ ม ากั บ แรงงานต่ า งด้ า ว ท าให้ ปั จ จุ บั น ใน
เรือ ประมงต้ องมี ย าสามั ญ ประจ าบ้ าน รองเท้ า หุ้ ม ส้ น รวมถึงความสะอาดของเรือ
อุ ป กรณ์ ท าครัว อาหาร ต้ องมี ความสะอาดและถูกสุ ขอนามั ย โดยมี เจ้ า หน้ าที่ จ าก
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิทยาเขตหาดใหญ่
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กระทรวงสาธารณสุขมาตรวจอย่ างสม่าเสมอ หลั งจากมีก ารปรับ ตัวตามมาตรการ
ดังกล่าวพบว่าสามารถลดปัญหาโรคติดต่อต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
1.1.3 ด้านความปลอดภัย พบว่าเมื่อมีมาตรการกาหนดทาให้เจ้าของเรือ
ต้องทาประกันภัยให้กับแรงงานทุกคนบนเรือ และต้องมีถังดับเพลิง รองเท้า หุ้มส้นกัน
ลื่น รวมถึงเสื้อชูชีพสาหรับทุกคนบนเรือเพื่อลดอุบัติเหตุและใช้ในยามฉุกเฉิน
สรุปได้ว่า มาตรการของภาครัฐทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลให้เกิดการ
ปรับตัวเกี่ยวกับสุขภาพ ความสะอาด สุขอนามัยและความปลอดภัย ผลการศึกษาพบว่า
มาตรการที่ ภ าครั ฐก าหนดยั งไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามหรื อสามารถปรั บ ตั วได้ ทั้ งหมด
เนื่องจากอุปกรณ์บางอย่างที่รัฐบังคับให้มีนั้นไม่สามารถใช้ได้จริงและไม่เหมาะสมกับการ
ทาประมง เช่น เสื้อชูชีพและรองเท้าหุ้มส้นที่ส่งผลให้การทางานบนเรือประมงไม่สะดวก
แต่เจ้าของเรือประมงต้องซื้อไว้ในเรือเนื่องจากเป็นมาตรการที่กาหนดไว้ และหากไม่มีจะ
ทาให้ไม่สามารถทาการประมงได้ ส่งผลให้เจ้าของเรือประมงต้องปรับตัวทาตามมาตรการ
ที่รัฐกาหนดและยอมเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ดังเช่นเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“เดี๋ยวนี้บนเรือต้องล้างให้สะอาด เสื้อชูชีพ ถังดับเพลิงต้องมีพร้อม
เพราะเค้ามีสาธารณสุขมาตรวจ”
(Auntnueng (alias), interview, October 24, 2017)
1.2 การปรับตัวด้านจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า เจ้าของเรือประมงมีการ
ปรับตัวด้านจิตใจในการทาประมงหลังออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.2.1 ด้านความคาดหวังต่อรายได้ เนื่องจากอาชีพประมงเป็นอาชีพที่
รายได้ ไม่ แ น่ น อน เนื่ องจากสภาพอากาศ ทรัพ ยากรที่ ล ดลง และมาตรการต่ าง ๆ
ที่เข้มงวดขึ้นทาให้เจ้าของเรือประมงบางรายขายเรือแล้วหันไปประกอบอาชีพอื่นเพราะ
รายได้ที่ลดลงมาก ส่วนเจ้าของเรือที่ยังประกอบอาชีพประมงอยู่นั่นก็ยังคงหวังว่าอาชีพ
ประมงจะยังคงเป็น อาชีพที่จะสามารถเลี้ยงครอบครัวต่อไปได้ถึงแม้ว่ารายได้จะลดลง
มากหรือในบางครั้งรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
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1.2.2 ด้านความท้อแท้ เนื่องจากในปัจจุบันมีมาตรการเกี่ยวกับการ
ท าประมงเข้ม งวดมากขึ้น และมี ค่า ใช้ จ่ายเพิ่ ม ขึ้น มากท าให้ เกิด ความท้ อแท้ ในการ
ประกอบอาชีพบางรายต้องกู้ยืมเงินจากที่ต่าง ๆ เพื่อลงทุนซื้อเรือและยังต้องใช้เวลา
อีกนานถึงจะสามารถปลดหนี้สินดังกล่าวได้ ทาให้เกิดความท้อแท้และกดดันในการ
ประกอบอาชีพ
1.2.3 ด้านการแย่งแรงงาน แรงงานประมงเป็นกาลังสาคัญในการ
ทางานบนเรือประมง ปัจจุบันแรงงานประมงขาดแคลนมากจนถึงขั้น วิกฤต และบาง
รายไม่ส ามารถมาท างานได้ เนื่องจากนายจ้างเดิ มไม่เซ็น ชื่อยิน ยอม ท าให้ เกิดความ
ขัด แย้ งระหว่า งเจ้ า ของเรือ กัน เอง ซึ่ งการที่ แรงงานประมงไม่ เพี ย งพอนั้ น ส่ งผลต่ อ
ปริมาณผลผลิตในการจับปลา รวมถึงส่งผลให้ไม่สามารถเลือกและคัดกรองแรงงานที่มี
ความประพฤติดีเข้าทางานได้ ทาให้การพึ่งพาอาศัย เกื้อกูลในสังคมลดน้อยลง จึงส่งผล
ให้เจ้าของเรือเกิดความท้อแท้ในการทางาน การดูแล และการอยู่ร่วมกับแรงงานที่ไม่ดี
1.2.4 ด้านความมั่นคงต่ออาชีพภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน
ของทรัพ ยากรที่ ล ดลง กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ที่ บี บ รัด มากขึ้ น ท าให้ เจ้ า ขอ ง
เรือ ประมงหลายรายเปลี่ ย นไปประกอบอาชี พ อื่ น เนื่ อ งจากไม่ คุ้ ม กั บ การลงทุ น ทั้ ง
ทรัพย์สินและชีวิต นอกจากนี้เรือประมงยังมีความจาเป็นที่จะต้องได้รับการซ่อมบารุง
อยู่ตลอดเวลาทาให้มีค่าใช้จ่ายสูง ทาให้รู้สึกว่าอาชีพประมงนั่นไม่มั่นคง ไม่สามารถ
เลี้ยงครอบครัว และไม่คุ้มกับการเสี่ยงชีวิต
สรุปการปรับตัวด้านจิตใจได้ว่า เมื่อมีมาตรการเกี่ยวกับการประมงทาให้วิถี
ชี วิ ต ในการประกอบอาชี พ ประมงเปลี่ ย นไป และมี ค วามยุ่ ง ยากซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น
โดยเฉพาะปัจจุบันทาให้รายได้ลดน้อยลงมากเมื่อเทียบกับการประกอบอาชีพประมง
ก่อนหน้านี้ ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการปรับตัวเกี่ยวกับความคาดหวังจาก
รายได้ที่ลดลง ความท้อแท้ที่เกิดจากการบีบบังคับของกฎหมาย ปัญหาเรื่องแรงงาน
ทะเลาะวิวาทและแรงงานไม่เพียงพอให้การทางาน ซึ่งบางครั้งกรณีขาดแคลนแรงงาน
นั้นเกิดจากการแย่งแรงงานระหว่างเจ้าของเรือเอง และความมั่นคงของอาชี พที่มีความ
วารสารศิ
ลปศาสตร์
ทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์มหาวิ
วิทยาเขตหาดใหญ่

ปีปีที่ ท11่ี 11ฉบัฉบั
บทีบ่ 1ทีเดื่ 1อนมกราคม
- มิถุน–ายน
เดือนมกราคม
มิถุน2562
ายน 2562
JournalJournal
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University,
Vol.11 Vol.11,
, No.1 January
- June- 2019
of Liberal
Arts, Prince
of Songkla
University
No.1 January
June 2018

213

213

เสี่ยงและไม่แน่นอน ทาให้เจ้าของเรือประมงจานวนมากต้องปรับตัวตัดสินใจขายเรือ
แล้วหันไปประกอบอาชีพอื่นแทน ส่วนเจ้าของเรือที่ยังยึดอาชีพประมงเป็นอาชีพหลั ก
นั้นก็ต้องปรับตัวโดยการปฏิบัติตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพ
ประมงต่อไปได้ ดังเช่นเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“โห…นี้เสียไปไม่รู้เท่าไหร่แล้ว หมดไปหลายตังค์ ไม่ทาก็ไม่ได้ด้วยนะ
ไม่ทาก็ออกเรือไม่ได้ เห้อ...ลาบากแล้วน่ะออกเรือเดี๋ยวนี้ ยิ่งจับได้ไม่
ดีนี้ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่า เผื่อ ๆต้องขายเรือกันมั่งแหละ”
(Auclesam (alias), interview, October, 25 2016)
“เรื่ องลู กน้ องตี กั น นี้ คื อน่ าเบื่ อที่ สุ ด เดี๋ ยวคนนู้ น ทะเลาะกั บ คนนี้
หลายเรื่อง แล้วพม่ามันตีกันไม่ใช่เบา ๆหนา ลาบากเราต้องพาไปโรงบาล
เสียตังค์หล่าวมันตีกันมันก็ท างานด้ วยกันไม่ได้ลาบากเราเนี้ ยต้องหา
ลูกน้องใหม่อีก” (Auclesee (alias), interview, October, 20 2016)
1.3 การปรับ ตั วด้ านบทบาทและหน้ า ที่ ผลการศึกษาพบว่า เจ้ า ของ
เรือประมงมีการปรับตัวของด้านบทบาทและหน้าที่ในการทาประมงภายหลังออกพระ
ราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.3.1 บทบาทเจ้าของเรือประมง อาชีพประมงเป็นอาชีพที่ต้องใช้
การลงทุนสูงและจะต้องใช้เงินในการซ่อมแซมเรือและอุปกรณ์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา
เจ้ าของเรือประมงเองต้ องมี เงิน ลงทุ น มากพอที่ จะหมุ น เวียนในการใช้ จ่ายสิ่ งต่ าง ๆ
ทาให้การออกเรือทุก ๆ ครั้งต้องหาทาเลที่ดีโดยการอาศัยประสบการณ์ในการออกหาปลา
ให้คุ้มกับการลงทุนในแต่ละครั้ง และหากเจ้าของเรือประมงเป็นผู้ออกเรือเองในฐานะ
ไต๋เรือด้วยแล้วซึ่งต้องมีบทบาทในการปกครองเหมือนกับการเป็นหัวหน้าครอบครัว
1.3.2 บทบาทหัวหน้า การประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพที่ต้อง
ใช้ค วามรับ ผิด ชอบสู งประกอบกับ ประสบการณ์ ที่ สั่ งสมมาเป็ นเวลานาน เนื่ องจาก
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ท างานบนความเสี่ ย งและอั น ตรายอยู่ ต ลอดเวลา เจ้ าของเรือประมงนอกจากต้ อ ง
รับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินของตนเองแล้วยังต้องรับผิดชอบและดูแลชีวิตของทุกคน
บนเรือ เจ้าของเรือประมงในฐานะหัวหน้าหรือนายจ้างยังมีหน้าที่สอนงานให้กับแรงงาน
และสอนภาษาไทยให้กับแรงงานต่างด้าวรวมถึงการดูแลเรื่องต่าง ๆเกี่ยวกับแรงงานอีก
ด้วย ท าให้ ต้องมี การปรับตั วอยู่ ตลอดเวลาเนื่ องจากต้องท างานกับ แรงงานต่ างด้ าว
และมีการปรับเปลี่ยนแรงงานอยู่เสมอเพื่อให้สามารถทาหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง
ให้ดีที่สุด เช่นเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“คนเป็ น ไต๋ เรือเหนื่ อย ต้ องรับ ผิ ด ชอบทุ กอย่ า ง ทุ กอย่ างเราต้ อ ง
ตัดสินใจเองทั้งหมด ใครว่าไม่เครียดล่ะ”
(Auntnueng (alias), interview, October 24, 2017)
1.4 การปรับตัวด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เจ้าของเรือประมง
มี การปรับ ตั ว ด้ านการพึ่ งพาอาศัย ซึ่ ง กัน และกั น ในการท าประมงหลั งออกพระราช
กาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
1.4.1 ด้านการพึ่งพาอาศัยในการทางาน การออกพระราชกาหนด
เรือประมง พ.ศ. 2558 ส่งผลให้การควบคุมดูแลแรงงานง่ายขึ้นลดปัญ หาการรับเงิน
ล่วงหน้าแล้วไม่มาทางาน เพราะมีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจน แต่เพิ่มภาระให้กับเจ้าของ
เรือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ การทาประกันภัยให้กับแรงงานประมงทุกคนซึ่งเจ้าของเรือ
ในฐานะนายจ้างจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมด
สรุปการปรับตัวด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ว่า ภายหลังการออกพระราช
กาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวเกี่ยวกับการอยู่
ร่วมกันจากเดิมที่เจ้าของเรือและแรงงานมีความห่างเหินแต่ปัจจุบันเจ้าของเรือและแรงงาน
มีการช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่อาศัยกันแบบครอบครัวมากขึ้น ถึงแม้เจ้าของเรือจะต้องเสีย
เงิ นเพิ่ มในเรื่องสวั สดิ การของแรงงาน แต่ จ าเป็ นต้ องท าตามกฎหมายก าหนดไว้ เพื่ อให้
สามารถประกอบอาชีพประมงต่อไปได้ ดังเช่นเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
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“เราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยล่ะ มันมาอยู่นี่ก็ไม่ใช่มีใคร บางคนอยู่จน
มีลูกพอลูกจะเกิดก็ต้องขอช่วยเราอยู่ดีนั่นแหละ”
(Auclesam (alias), interview, October 25, 2016)
“ก็เหมือนมีลูกเพิ่มมาอีกยี่สิบกว่าคนแหละ ดูแลมันทุกอย่าง”
(Auntnueng (alias), interview, October 24, 2017)
2. การปรับตัวของแรงงานประมง
2.1 การปรับตัวด้านร่างกาย ผลการศึกษาพบว่า แรงงานประมงมี
การปรับตัวด้านร่างกายในการทาประมงภายหลังจากออกพระราชกาหนดเรือประมง
พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.1.1 ด้านเวลาพักและวันหยุดที่เพิ่มขึ้น พบว่าเมื่อมีการปรับตัวตาม
มาตรการดังกล่าวแล้วทาให้แรงงานประมงมีเวลาพักระหว่างทางาน และวันหยุดที่เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีทาให้แรงงานประมงมีร่างกายที่พร้อมในการทางาน
2.1.2 ด้ า นแรงงานท างานหนั กน้ อ ยลง พบว่ าเมื่ อ มี ม าตรการ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของงานต่อจานวนแรงงาน ทาให้แรงงานประมงทางานที่ไม่
หนักจนเกินไปและไม่ถูกเอาเปรียบแรงงาน มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายของแรงงาน
2.1.3 ด้ านโรคติ ดต่ อ การท าประกั นภั ย และการรั กษาพยาบาล
พบว่าหลังจากมีมาตรการกาหนดให้มีการตรวจคัดกรองโรคทาให้ลดปัญ หาเกี่ยวกับ
สุขภาพได้มาก รวมทั้งมาตรการการทาประกันภัยสาหรับแรงงานทาให้มีการตรวจสุภาพของ
แรงงานทุกปี และการรักษาพยาบาลที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว ทาให้
แรงงานเข้ารับการรักษาในโรงบาลมากขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สรุปการปรับตัวด้านร่างกายของแรงงานประมงได้ว่า เมื่อรัฐบาลมีการกาหนด
มาตรการเกี่ยวกับเวลาพัก วันหยุดของแรงงาน และความเหมาะสมในการทางานของ
แรงงาน และด้ า นโรคติ ด ต่ อ การท าประกัน ภัย และการรัก ษาพยาบาล มาตรการ
ดังกล่าวทาให้แรงงานมีการปรับตัวโดยการดูแลตัวเองมากขึ้ นเนื่องจากแรงงานจะต้อง
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ผ่านการตรวจคัดกรองโรคก่อนทางานทุกคน และทาให้แรงงานรู้สึกปลอดภัยในการ
ทางาน ดังเช่นเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“เวลาเป็นแผลไต๋พาไปหาหมอที่โรงบาล ไต๋จ่ายตังค์ให้หมด”
(A (thai) (alias), interview, February 5, 2017)
2.2 การปรับตัวด้านจิตใจ ผลการศึกษาพบว่า แรงงานประมงมีการปรับตัว
ด้านจิตใจในการทาประมงภายหลังจากออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.2.1 ด้านแรงงานถูกทาร้ายร่างกาย เอารัดเอาเปรียบ และไม่เท่าเทียม
แรงงานในอดี ตมี การถู กท าร้ายร่างกาย เอารัดเอาเปรียบมาก และไม่ มี ความเท่ าเที ยม
ทาให้แรงงานไม่ได้รับการดูแล มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี และการค้ามนุษย์ ปัจจุบัน การใช้
แรงงานประมงทะเลมีกฎหมายแรงงานประมงควบคุมดูแล ซึ่งส่งผลดีต่อแรงงาน
2.2.2 ด้านการทะเลาะวิวาทของแรงงานประมง ที่ผ่านมาปัญหาการ
ทะเลาะวิ ว าทระหว่ า งแรงงานประมงด้ ว ยกัน ยั งไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาได้ เท่ า ที่ ค วร
เนื่องจากแรงงานมีการเปลี่ยนเรือไปเรื่อย ๆ ไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับเจ้าของเรือแต่ละ
คนด้วย แต่เมื่อมีมาตรการคุ้มครองแรงงานทาให้แรงงานรู้สึกได้รับความเป็นธรรมมาก
ขึ้น มีกาลังใจในการทางาน และประพฤติตัวดีขึ้น
2.2.3 ด้านแรงงานขโมยปลา เมื่อรัฐมีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการ
ลงโทษและการจั บ กุ ม ท าให้ แ รงงานไม่ ก ล้ า ขโมยปลาไปขาย ส่ ง ผลให้ แ รงงาน
มี ร ายได้ น้ อ ยลง ท าให้ แ รงงานประมงมี ก ารปรั บ ตั ว พยายามประพฤติ ตั ว ให้ ดี ขึ้ น
ไม่ เกี่ ย งงาน เพื่ อ ให้ ส ามารถท างานหาเงิ น เลี้ ย งชี พ และครอบครัว ต่ อ ไปได้ เพราะ
กฎหมายในปัจจุบันนี้มีความเข็มงวดมาก เคร่งครัด และหากแรงงานไม่ทาตามที่กาหนด
จะไม่มีสิทธิทางานต่อไปได้หรือบางรายหากเป็นแรงงานต่างด้าวก็จะต้องถูกส่งตัวกลับ
ประเทศและยกเลิกใบอนุญาตทางาน แต่หากทาตามที่กฎหมายกาหนดแล้วแรงงานก็
จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
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“ผมเคยขโมยปลาเถ้าแก่ไปขาย แล้วเถ้าแก่จับได้แต่เพื่อนอีกคน
มั น หนี เอาตั ว รอดไปได้ ผมเลยฟ้ อ งเถ้ า แก่ มั น ก็ เลยมาตี ผ ม
ผมอยากไปออกเรือลาอื่นแต่ไปไม่ได้”
(B (myanmar) (alias), interview, February 10, 2017)
“พม่าบางที่มันแอบหลับอยู่บนแป้น ไต๋ให้ผมไปเรียก เรียกแล้วก็ไม่ตื่น
ผมถีบเกือบพลัดน้า เราทางานเหนื่อย มันไม่มาช่วยมันเอาเปรียบ
แล้วจะเป็นคนเดิม ๆ ที่มีปัญหา บางที่อยากออกลาอื่นนะพี่ แต่ว่า
เกรงใจไต๋ แกดีกับผมอย่างแรง ๆ แล้วถึงสัญญาก็ยังไม่หมด
(C (thai) (alias), interview, February 5, 2017)
สรุปการปรับตัวด้านจิตใจของแรงงานประมงหลังจากมีการออกมาตรการ
คุ้มครองแรงงานคือ ทาให้แรงงานรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในการทางานมากขึ้นจากเดิม
ที่แรงงานมักถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง ถูกทาร้ายร่างกาย และมีการค้ามนุษย์ แต่ทาให้
แรงงานมีรายได้น้อยลงเนื่องจากไม่สามารถขโมยปลาไปขายหารายได้เพิ่มได้อีกเพราะ
กลัวการจับกุม ทาให้แรงงานเกิดการปรับตัวในเรื่องของความพึงพอใจในตนเองและ
ฟุ่มเฟือยน้อยลง เพื่อที่สามารถทางานต่อไปได้เพราะมีความจาเป็นต้องเลี้ยงครอบครัว
และส่งเงินกลับบ้านที่ประเทศเมียนมาเป็นต้น
2.3 การปรับ ตั ว ด้ า นบทบาทและหน้ าที่ ผลการศึก ษาพบว่ า แรงงาน
ประมงมีการปรับตัวด้านบทบาทและหน้าที่ในการทาประมงภายหลังจากออกพระราช
กาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.3.1 บทบาทลูกจ้าง การเป็นลูกจ้างเรือประมงจะต้องมีความอดทน
สูง ทางานตอนกลางคืน และทางานกับสิ่งสกปรก ในบางครั้งอาจรู้สึกท้อแท้บ้าง แต่ใน
บทบาทลูกจ้างแล้วจะต้องเชื่อฟังคาสั่งของนายจ้าง ผลการศึกษาพบว่าแรงงานประมง
ในปัจจุบัน ต้องมีความกระตือรือร้นในการทางาน และสามารถทางานได้ทุกอย่างตามที่
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นายจ้างสั่ง เนื่องจากปัจจุบันแรงงานประมงขาดแคลนมาก หากแรงงานคนใดสามารถ
ทางานได้คุ้มที่สุดคนนั้นจะยิ่งได้รับเงินค่าจ้างมาก
2.3.2 บทบาทเพื่ อนร่วมงาน การท างานบนเรือประมงเป็ น อาชี พ
ที่ ต้ อ งใช้ ค วามอดทนสู ง ท างานหนั ก และต้ อ งพบกั บ เพื่ อ นร่วมงานและนายจ้ า งที่
เปลี่ย นไปเรื่อย ๆ และต้องอยู่ ในการควบคุม ดูแลของนายจ้างที่ แตกต่ างกัน รวมถึง
ภาษาที่ไม่คุ้นชินทาให้แรงงานต้องมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นและ
ทาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อให้สามารถหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไปได้
ดังเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“อยู่ที่นี่มานานแล้วครับ บางคนก็เกบางคนก็ไม่เก ก็ไม่ยุ่งต้องยุ่งด้วย
แต่ถ้าทนไม่ไหวก็จะบอกไต๋ครับ”
(F (myanmar) (alias), interview, February 13, 2017)
สรุป การปรั บ ตั ว ด้ า นบทบาทและหน้ า ที่ ข องแรงงานประมงได้ ว่ า เมื่ อ รั ฐ
มีมาตรการต่าง ๆ ที่เข้มงวดทาให้แรงงานประมงมีการปรับตัวในการทางานคือเชื่อฟัง
และปฏิ บั ติ ตามที่ น ายจ้างบอก เสมือนกับ นายจ้ างเป็ น พี่ เป็ น น้ อง ท าให้ ส ามารถลด
ปั ญ หาการทะเลาะวิ วาท ปั ญ หาขโมยปลา การเอารัด เอาเปรีย บแรงงาน ระหว่ า ง
เจ้าของเรือประมงและแรงงานประมงได้มาก
2.4 การปรับตัวด้านการพึ่งพาอาศั ยซึ่งกันและกัน ผลการศึกษาพบว่า
แรงงานประมงมีการปรับตัวด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในการทาประมงภายหลัง
จากออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
2.4.1 การพึ่งพาอาศัยในยามเดือดร้อน จากการออกมาตรการต่าง ๆ
รวมถึงมาตรการคุ้มครองแรงงาน ทาให้การดารงชีวิตของแรงงานปรับเปลี่ยนไปในทาง
ที่ดีขึ้น และได้รับการดูแลจากนายจ้างมากขึ้นกว่าก่อน รวมถึงการช่วยเหลือ เช่น ค่า
รักษาพยาบาล ค่าประกันตัว เป็นต้น สรุปได้ว่า มาตรการที่รัฐบาลกาหนดทาให้แรงงาน
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ประมงเชื่อฟังเจ้าของเรือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ างแรงงานงานและเจ้าของเรือ
ในทางที่ดีขึ้น ดังเช่นเสียงสะท้อนจากผู้ให้ข้อมูลดังนี้
“ตอนขาเจ็บ ไต๋พาไปโรงบาล ไต๋ไปเยี่ยมแล้วก็ให้ตังค์กับเมียผมทุกวันครับ”
(C (myanmar) (alias), interview, February 7, 2017)
สรุปการปรับตัวด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของแรงงานประมงได้ว่า
เมื่อรัฐกาหนดมาตรการต่าง ๆ ที่เข้มงวดขึ้น ทาให้เจ้าของเรือประมงต้องให้การดูแลเอา
ใจใส่ ช่ว ยเหลื อแรงงานเป็ น อย่ างดี ท าให้ แรงงานประมงมี การปรับ ตั วในทางที่ ดี ขึ้น
ช่วยเหลือเกื้อกูล ช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าของเรือเป็นการตอบแทนมากขึ้น
สรุปและอภิปรายผล
ผลการศึกษาพบว่า การออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558 มีส่วนทา
ให้ เกิดส่งผลกระทบทั้งด้านดีและไม่ ดีต่อเจ้าของเรือประมงและแรงงานประมงและ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในการประกอบอาชีพ
ประมงภายใต้กฎเกณฑ์ และมาตรการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างกันออกไปทั้งด้าน
ร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านบทบาทและหน้าที่ และด้านการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนี้
ด้ า นร่า งกาย หลั งจากมี ก ารเพิ่ ม มาตรการเกี่ย วกับ การเพิ่ ม ชั่ ว โมงพั ก และ
วันหยุดส่งผลดีต่อทุกคนบนเรือโดยเฉพาะแรงงานเพราะทาให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น
และมีความพร้อมในการทางานมากขึ้นแต่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของเรือประมงเพราะทา
ให้จานวนวันออกเรือน้อยลง ประกอบกับความไม่แน่นอนของสภาพอากาศและสภาพ
น้ า ส่ วนประเด็ น การเข้ม งวดเกี่ยวกับ การตรวจโรคแรงงานนั่ น สามารถช่ว ยลดการ
แพร่กระจายโรคและโรคติดต่อได้จริง ทาให้เจ้าของเรือประมงจาเป็นที่จะต้องปรับตัว
เกี่ยวกับการรับแรงงานเข้าทางานโดยจะต้องพาแรงงานไปตรวจคัดกรองโรคก่อนที่จะ
ทาการจดทะเบียนแรงงาน ปรับเปลี่ยนและวางแผนเวลาในการทางานโดยมีการจด
บันทึกเวลาทางานและเวลาพัก ปรับเปลี่ยนโดยการดูแลความสะอาด สุขอนามัยและ
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ความปลอดภัย เช่น มีเสื้อชูชีพ กล่องยาสามัญประจาบ้าน รองเท้า หุ้มส้น และอุปกรณ์
ท าครัว ที่ ส ะอาด เป็ น ต้ น ให้ ถู ก ต้ อ งตามที่ ม าตรการกาหนดไว้ ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ ส ามารถ
ประกอบอาชีพประมงต่อไปได้ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
ในส่วนของแรงงานจากมาตรการที่รัฐบาลกาหนดมานั้นทาให้แรงงานมีเวลาพักผ่อน
และมีเวลาให้ครอบครัวมายิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้แรงงานยังมีการปรับตัวเกี่ยวกับการ
ดูแลสุ ขภาพที่ดี ขึ้น เนื่ องจากจะต้องผ่านการตรวจคัด กรองโรคก่อนจะได้รับ การจด
ทะเบียนแรงงานทาให้แรงงานมีความจาเป็นและเห็นความสาคัญของการดูแลตนเองมาก
ขึ้น รวมถึงมีเลิกสุรา ดูแลความสะอาด สุขอนามัย และหันไปใช้บริการโรงพยาบาลใน
การรักษาพยาบาลมากขึ้น ต่างจากเดิมที่ จะเลือกทานยาที่ ซื้อเองตามร้านขายยาซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฏี การปรับตัวของ Roy (1991, cited in Phoca, 2007, pp. 23 - 28)
กล่าวว่า การปรับตั วทางด้ านร่างกาย เป็ นการปรับ ตัวเพื่ อตอบสนองความต้องการ
ความมั่นคงทางสรีระเพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการอาหาร น้า
อากาศ การออกกาลังกาย การมีกิจกรรมการพักผ่อน การขับถ่าย การป้องกันอันตราย
ของร่างกาย การควบคุมสมดุลของร่างกาย และสอดคล้องกับ งานวิจัยของ (Yeera,
2009) ได้ ศึกษาการปรับ ตัวทางสังคมของแรงงานพม่ าในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี
พบว่า การพักผ่อนของผู้ใช้แรงงานในวันหยุดคือ ไปเที่ยวห้างหรือซื้ อของที่ตลาด หรือ
ไปหาเพื่อน และการนั่งคุยกับเพื่อน มีกิจกรรมในชุมชนที่จัดขึ้นซึ่งเป็นการผ่อนคลาย
จากความเหน็ดเหนื่อย และการสร้างความสบายใจให้ตัวเองของแรงงานพม่า ถือว่าเป็น
รูปแบบของกระบวนการการปรับตัวแบบบูรณาการ
ด้านจิตใจ พบว่าหลังจากมีการออกมาตรการดังกล่า วเกี่ยวกับความเข้มงวด
ความถูกต้องนั้น มีส่วนช่วยในการลดการทะเลาะวิวาทของ การแย่งแรงงานของเจ้าของ
เรือประมง เนื่องจากมาตรการรวมถึงเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียด เข็มงวด
และจริงจั งมากขึ้น ท าให้ การประกอบอาชี พ ประมงนั่ น เกิด การเปลี่ ย นลง ส่ งผลให้
เจ้า ของเรือประมงมี การปรับ ตั วเกี่ย วกับ ความคาดหวังต่ อรายได้ ที่ ล ดลง เนื่ องจาก
ทรัพยากรที่ลดลงและมาตรการต่าง ๆ ที่เข็มงวดขึ้น ความท้อแท้ในการเผชิญและต่อสู้
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กับอุปสรรคในการทางานที่มากขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายที่มีมากขึ้น แต่ในทางตรงข้ามรายได้
กลับลดน้อยลง ความล่ าช้าในการทาเอกสารซึ่งส่งผลต่อการออกเรือ รวมถึงการการ
แย่งแรงงานเนื่องจากแรงงานประมงขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อความต้องการและความ
เหมาะสมกับงานตามที่รัฐบาลกาหนด และความมั่นคงต่ออาชีพภายใต้ความไม่แน่นอน
ของทรัพยากรที่ลดลงและกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่บีบรัดมากขึ้น ทาให้เกิดความท้อแท้
ความกังวน และเกิดความไม่มั่นคงในอาชีพ แต่เนื่องจากเจ้าของเรือประมงส่วนใหญ่
มีวุฒิ การศึกษาในระดับ ประถมซึ่งยากในการสมัครงานอื่น ได้ จึงปรับตัวโดยการลด
ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ประหยัดและออมเงินมากขึ้น ในส่วนของแรงงานประมงหลังจาก
มีการออกมาตรการคุ้มครองแรงงานทาให้แรงงานรู้สึกปลอดภัยและมั่นคงในการทางาน
มากขึ้นจากเดิมที่แรงงานมักถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง ถูกทาร้ายร่างกาย และมีการค้ามนุษย์
ซึ่งเป็ นผลดีต่ อสภาพจิตใจและความเชื่อมั่น ในการทางานของแรงงาน แต่ มาตรการ
ดังกล่าวทาให้แรงงานมีรายได้น้อยลงเนื่องจากมีมาตรการเกี่ยวกับความสามารถในการ
ขายปลาเนื่องจากแรงงานประมงในเขต ตาบลปากน้าชุมพรนั้นมีนิสัยชอบขโมยปลา
ไปขายเพื่อหารายได้เพิ่ม แต่เมื่อมีมาตรการจับกุมแรงงานที่นาปลาไปขายทาให้แรงงาน
ไม่กล้าฝ่าฝืน และกลัวการจับกุม นอกจากนี้ในวันหยุดจะไม่สามารถหารายได้พิเศษ
จากการท างานอย่ างอื่ น ได้ เนื่ องจากติ ดสั ญ ญาจ้ างงานและบั ต รประจาตัว จะอยู่ กับ
เจ้าของเรือเท่านั้น ทาให้ไม่มีใครเสี่ยงที่จะทา ส่งผลให้แรงงานมีรายได้ลดลงอย่างมาก
และเกิดความกลุ้มใจ ทาให้แรงงานเกิดการปรับตัวในเรื่องของความพึงพอใจในตนเอง
และฟุ่ ม เฟื อยน้ อยลง เพื่ อ ที่ ส ามารถท างานต่ อไปได้ เพราะมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเลี้ ย ง
ครอบครัวและส่งเงินกลับบ้านที่ประเทศเมียนมา เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
(Praditsil, 2016) ได้ศึกษาผลกระทบและมาตรการแก้ไขทางกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ข้ามชาติกัมพูชาในเขตจังหวัดจันทบุรี : การศึกษาเปรียบเทียบมาตรการทางกฏหมาย
ก่อนและหลังประกาศนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ พบว่า การจ้างแรงงาน
กัมพูชาเป็นม็อบทางการเมือง หลัง คสช.เข้ามา มีผลกระทบน้อยลงเนื่องจากก่อน คสช.
จะเข้ามาการจ้างแรงงานกัมพูชามาเป็นม็อบทางการเมืองจะแทบไม่ปรากกฎ เพราะ
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จุดประสงค์หลักของแรงงานคือการเข้ามาขายแรงงานและส่งเงินกลับบ้านมากกว่า และ
ไม่อยากทาตัวผิดกฎหมายภายหลังการเข้ามาของ คสช.ที่มีการปราบปรามแรงงานผิด
กฎหมายอย่างหนัก ยิ่งเป็นผลให้แรงงานมีความเกรงกลัวและไม่กล้าที่จะรับจ้างกระทา
ความผิ ด ทางการเมื อง ดั ง นั้ น แรงงานดั งกล่ า วจึ งหลี กเลี่ ย งการกระท าผิ ด หรือร่ว ม
ขบวนการทางการเมือง อันจะส่งผลต่อการถูกปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ด้านบทบาทและหน้าที่ พบว่าเมื่อมีการออกพระราชกาหนดเรือประมง พ.ศ. 2558
ทาให้เกิดการปรับตัวด้านบทบาทและหน้าที่ในการทาประมงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
การท างานมี เพี ย งสถานะลู กจ้ า งและนายจ้ างเท่ า นั้ น ต่ างคนต่ างอยู่ และจะใช้ ชี วิ ต
ร่วมกัน ได้พู ด คุย มี ป ฏิสั มพั น ธ์ในช่ วงเรือออกเท่ านั้ น แต่ในปั จจุ บั น ทั้ งนายจ้างและ
ลูกจ้างจะต้องจะต้องปรับ เปลี่ยนบทบาทจากนายจ้างแบบเดิ ม ๆ มาเป็ นนายจ้างที่
เปรียบเสมือนหัวหน้าครอบครัวที่มีหน้าที่ท างานหาเลี้ยงครอบครัว อบรม และคอย
ช่ ว ยเหลื อ ในเวลาที่ แ รงงานมี ปั ญ หา เดื อ ดร้ อ น และต้ อ งการความช่ ว ยเหลื อ
ส่วนแรงงานจะมีการปรับตัวเกี่ยวกับอุปนิสัย ทัศนคติ เชื่อฟังและปฏิบัติตามที่นายจ้าง
บอก เสมือนกับนายจ้างเป็นพี่เป็นน้อง ทาให้ในปัจจุบันออกมาตรการดังกล่าวสามารถ
ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาขโมยปลา การเอารัดเอาเปรียบแรงงาน ระหว่าง
เจ้าของเรือและแรงงานได้มาก นอกจากนี้แรงงานเองยังมีการปรับตัวเกี่ยวกับการอาศัย
อาหารการกิน การรักษาความสะอาดและประเพณี ต่าง ๆ ท าให้สามารถอยู่ร่วมกับ
เพื่ อนร่วมงานและคนในชุ ม ชนได้ ดี ยิ่ งขึ้ น สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ (Phetkeaow,
2006) ที่ ศึ ก ษาเรื่อ งการปรับ ตั ว ของแรงงานต่ า งด้ า วชาวพม่ า เสื้ อ สายมอญ พบว่ า
ชาวมอญสามารถปรั บ ตั ว ด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ เป็ น อย่ า งดี ทั้ ง การปรับ ตั ว ในเรื่อ งการ
ประกอบอาชีพและการปรับตัวเรื่องค่าใช้จ่าย โดยสามารถเรียนรู้ทักษะการทางานได้
อย่างรวดเร็ว ทางานได้ดี สามารถส่งเงินกลับไปให้ครอบในประเทศพม่าได้อย่าต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับทฤษฎีการปรับตัวของ Roy (1991, cited in Phoca, 2007, pp. 23 - 28)
กล่าวว่าการปรับตัวด้านบทบาทและหน้าที่เป็นการปรับตัวเพื่อความมั่นคงทางสังคม
เป็นความคาดหวังเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลควรกระทาเมื่ออยู่ในบทบาทหนึ่ง ๆ การกระทานี้
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เป็นการการะทาของบุคคลในส่วนที่สัมพันธ์กับบุคคลอื่นบทบาทของบุคคลในแต่ละ
สังคมจะแตกต่างกันออกไปทั้งนี้จะต้องปรับตัวตามบทบาทหน้าที่ของตนและสังคม
กาหนดไว้อย่างเหมาะสมโดยแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมตามบทบาทคือพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกถึงการปฏิบัติ หน้าที่ ที่สัง คมกาหนด และพฤติกรรมแสดงเจตคติคือ
พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกจากทัศนคติและความรู้สึกนึกคิดของตน
ด้ า นการพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น พบว่ า เมื่ อ มี ก ารออกพระราชก าหนด
เรือประมง พ.ศ. 2558 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องการ
ทางาน และการอยู่ร่วมกัน มาตรการที่ รัฐบาลกาหนดส่งผลให้การควบคุมดูแลแรงงาน
ง่ายขึ้นลดปัญหาการรับเงินล่วงหน้าแล้วไม่มาทางาน เพราะมีสัญญาจ้างงานที่ชัดเจน
แต่เพิ่มภาระให้กับเจ้าของเรือในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ การทาประกันภัยและอุปกรณ์
ความปลอดภั ย ให้ กั บ แรงงานซึ่ ง เจ้ า ของเรือในฐานะนายจ้ า งจะเป็ น ผู้ ดู แ ลทั้ ง หมด
ส่ ว นแรงงานประมงนั้ น มี ก ารปรับ ตั ว ไปในทางที่ ดี ขึ้ น และช่ ว ยเป็ น หู เป็ น ตาให้ กั บ
เจ้าของเรือ เนื่ องจากรู้สึกว่าตนเองได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าของเรือเป็ นอย่างดี
ทาให้แรงงานรู้สึกปลอดภัยและอยากทางานมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Yeera,
2009) ได้ ศึกษาการปรับ ตัวทางสังคมของแรงงานพม่ าในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุ รี
พบว่ า แรงงานชาวพม่ า ไม่ เคยสร้า งปั ญ หาหรือ ความเดื อ ดร้อ นใด ๆ ให้ แ ก่ ชุ ม ชน
ให้ความช่วยเหลือกับคนในชุมชน มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้ตามประเพณีใน
ชุมชนจัดขึ้น อาศัยอยู่ในชุมชนด้วยความสงบเรียบร้อย มีความตั้ งใจเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามขนบธรรมเนียมของคนในชุมชนเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน และสอดคล้องกับ
ทฤษฎี การปรับตั วของ Roy (1991, cited in Phoca, 2007, pp. 23 - 28) การปรับตั ว
ด้านการพึ่ งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เป็น การปรับตัวเพื่อความมั่นคงทางสังคมเช่น กัน
การพึ่งพาระหว่างกันเป็นการดารงรักษาความสมดุลระหว่างการที่เป็นอิสระไม่พึ่งพา
ผู้อื่นกับการพึ่งพาผู้อื่นการปรับตัวด้านนี้จะเกี่ยวของกับความเต็มใจและความสามารถ
ที่จะรัก นับถือและยกย่องผู้อื่น ตลอดจนการยอมรับและการตลอดสนองความรักนับถือ
และการยกย่องจากผู้อื่น ผู้อื่นที่กล่าวในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลนั้น
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1.1 ควรมีมาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในราคาที่เป็นธรรมสาหรับการ
จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว การให้แรงงานประมงทาบัตรประกันสังคม การกาหนด
ระยะเวลาจดทะเบียนแรงงานประเภทนี้ให้เหมาะสม
1.2 ควรจัดให้มีการให้ความรู้เรื่องการประกันสังคมแก่แรงงานต่างด้าว
1.3 ควรจัดหาแรงงานสารอง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และ
คั ดเลื อกแรงงานที่ มี พฤติ กรรมดี เพื่ อลดปั ญหาการทะเลาะวิ วาทในการท างานของผู้ ใช้
แรงงาน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมีการศึกษาเจ้าของเรือประมงและแรงงานในจังหวัดชายฝั่งทะเล
อ่าวไทยทั้งหมด เพื่อจะได้เห็นผลกระทบและการปรับตัวในภาพรวมของด้านต่าง ๆ
อันจะนาไปสู่การกาหนดนโยบายที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้แต่ละจังหวัดที่ติดกับ
ทะเลฝั่งอ่าวไทยก็ยังมี ความแตกต่างกันในตัวแปรที่เกี่ยวกับผลกระทบของเจ้าของเรือประมง
และแรงงาน เช่ น สั ญ ชาติ ของแรงงาน วิ ถี ชี วิ ตของเจ้ าของเรื อประมงที่ แตกต่ างกั น
ขนาดของกิจการหรือลักษณะของแรงงานในการทาประมง การค้าและอุตสาหกรรม
2.2 ควรมีการศึกษาแรงงานประมงต่างด้าวที่เป็นสัญชาติอื่น นอกจาก
เมี ย นมา เช่ น กั ม พู ช า ลาว เพื่ อ เปรี ย บเที ย บการปรั บ ตั ว ว่ า มี ค วามแตกต่ า งหรื อ
เหมือนกันอย่างไร เนื่องจากปัจจัยทางด้านลักษณะจิตใจ อุปนิสัย ทัศนคติ ของแรงงาน
แต่ละสัญชาติ อาจจะมีความแตกต่างกัน
2.3 ควรมีการศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของเจ้าของเรือประมง
และแรงงานประมงในเขตพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันที่มีการทาการประมงพาณิชย์ เพื่อให้
ผลการวิจัยมีความชัดเจนมากขึ้น
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