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บทคัดย่อ 

  

 ในยุคที่แทบทุกประเทศได้ให้ความส าคัญกับการคมนาคมและการขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่ง
ทางทะเลอันเป็นการขนส่งที่มีบทบาทส าคัญต่อการค้าระหว่างประเทศจึงได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้อัตราการขยายตัวของกิจการพาณิชยนาวีสูงขึ้นตามไปด้วย แต่ปัจจัยที่ส าคัญต่อการพัฒนาประการ
หนึ่งที่ยังคงขาดแคลนอยู่ก็คือ บุคลากร อันได้แก่ แรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือที่มีคุณภาพ 
ท าให้แนวความคิดเรื่องการคุ้มครองแรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือเป็นประเด็นที่หลายประเทศก าลังให้
ความส าคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมสภาพการท างานที่มีคุณค่าให้แก่คนประจ าเรือ อันจะเป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคนประจ าเรือให้สูงขึ้น 
 บทความนี้จะกล่าวถึงข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเล ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุทางทะเล ซึ่งเป็นหนึ่งในตราสารด้านแรงงานทางทะเลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ควรแก่
การศึกษา และจะกล่าวถึงพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่
คนประจ าเรือโดยตรงฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลจากการศึกษาพบว่า หลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติ
แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ยังมีความไม่ชัดเจนและไม่ครบถ้วนในบางกรณีซึ่งสมควรจะได้รับการพิจารณา 
เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหลักกฎหมายของประเทศไทยในเรื่องการคุ้มครองแรงงานทางทะเลต่อไป 
 

Abstract 
 

 In the era, that international transportation becomes more and more important. 
The carriage by sea, a mode of transport, has become the central role to international trade, 
thus it has been developed consecutively. Therefore, the growth rate of merchant marine 
has increase significantly. However, one of the most important factors, the deficient factor, 
which influencing the development of merchant marine is quality seafarer. Thereby, the 
concept of seafarer protection is the issue which many countries are realizing for promoting 
decent conditions of work, development and improvement seafarer standards. 
 This article mentions about Guidelines on Fair Treatment of Seafarers in the Event 
of Maritime Accident , developed by a Joint International Maritime Organization and ILO Ad 
Hoc Expert Working Group, and Seafarers Act, B.E. 2558 (2015), the first seafarer protection 
law in Thailand. The study shows that legal principles in Seafarers Act, B.E. 2558 (2015) is still 
unclear and incomplete which should be considered to amend further such legal principles 
governing the seafarer protection. 
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 ข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่ เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเล ในกรณีที่ เกิดอุ บัติเหตุทางทะเล 
(Guidelines on Fair Treatment of Seafarers in the Event of Maritime Accident) ถูกร่างขึ้นโดย
ความร่วมมือระหว่างองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization หรือ IMO) 
และคณะท างานที่เก่ียวข้องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ1 ซ่ึงไดม้ีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 
เมษายน พ.ศ. 2549  ข้อแนะฉบับนี้เป็นตราสารด้านแรงงานทางทะเลอีกฉบับหนึ่งที่เข้ามาเสริมอนุสัญญาว่า
ด้วย แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime Labour Convention, 2006)2 เพ่ือแนะน าแนวทางการปฏิบัติ
แก่รัฐและบุคคลที่เก่ียวข้องในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นรัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของ
ธง รัฐของคนประจ าเรือ เจ้าของเรือ และคนประจ าเรือเอง เพ่ือให้แน่ใจว่าคนประจ าเรือจะได้รับความคุ้มครอง
และได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม แม้อยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ที่ไม่ปกติ กล่าวคือในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุทางทะเลและในระหว่างการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล โดยการใช้วิธีการควบคุมตัวหรือกักตัวคน
ประจ าเรือในสถานการณ์ดังกล่าวจะกระท าได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น อีกทั้ง ยังให้ความส าคัญกับความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อแนะ อย่างไรก็ดี ข้อแนะฉบับนี้ยังไม่มีผล
บังคับในทางกฎหมายแต่อย่างใด แต่ประสงค์ให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศในการ
พิจารณาของรัฐและศาล3 
 เจตนารมณ์พ้ืนฐานของตราสารด้านแรงงานทางทะเลอันเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญในการออกตราสาร
แต่ละฉบับ คือการให้ความคุ้มครองแก่แรงงานทางทะเล ดังนั้น ในการศึกษาข้อแนะฉบับนี้ เบื้องต้นจะกล่าวถึง 
ความหมายทั่วไปของแรงงานทางทะเล เพ่ือให้ทราบถึงตัวบุคคลที่ตราสารด้านแรงงานทางทะเลมุ่งให้ความ
คุ้มครอง เพ่ือเป็นพื้นฐานในการท าความเข้าใจเนื้อหาสาระของข้อแนะที่จะกล่าวถึงต่อไป 
 ความหมายโดยทั่วไปของแรงงานทางทะเล หมายถึงลูกจ้างที่รับจ้างท างานให้แก่นายจ้างตามสัญญา
จ้างแรงงาน โดยมีเงื่อนไขการท างานบนเรือเดินทะเลตลอดระยะเวลาตามที่ก าหนดในสัญญาจ้างแรงงาน หรือ
เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “คนประจ าเรือ” (Seafarers) หากพิจารณาจากลักษณะหรือประเภทของงาน จะสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ4 ดังนี้ 

1. แรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ ในการขนส่งสินค้า
ทางทะเลเพื่อกิจการเชิงพาณิชย์ 

2. แรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือเดินทะเลที่มีวัตถุประสงค์ ในการขนส่งคน
โดยสารทางทะเล 

3. แรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือที่รับท างานให้นายจ้างที่ประกอบกิจการประมง 

                                                           
 1 คณะท างานที่เกี่ยวข้องขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ได้แก่ ILO Ad Hoc 
Expert Working Group on Fair Treatment of Seafarers in the Event of Maritime Accident. 
 2 อนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 เป็นอนุสัญญาที่รวบรวมหลักการของอนุสัญญาและข้อแนะด้านแรงงานทางทะเล
ระหว่างประเทศฉบับต่างๆ ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจ านวนประมาณ 60 ฉบับ ตลอดจนหลักการพื้นฐานที่พบในอนุสัญญาแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับอื่นๆ และปรับปรุงรวมเข้าไว้ด้วยกันเป็นอนุสัญญาฉบับเดียว ซ่ึงมีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 
 3 ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เมื่อปีพ.ศ. 2516. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2559, 
http://www.imo.org/en/About/Membership/Pages/MemberStates.aspx. 
 4 บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนท แมเนจเม้นท์ จ ากัด, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยเรื่อง การคุ้มครองแรงงานในงานเดินเรือทะเล, 
เสนอต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พฤศจิกายน 2545), น. 1-2 – 1-3. 
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 ส าหรับ “คนประจ าเรือ” ตามความหมายตามอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล ค.ศ. 20065 
หมายถึงบุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบหมาย หรือท างานด้วยความสามารถไม่ว่าด้านใดบนเรือที่
อนุสัญญานี้ใช้บังคับ ซึ่งค าว่า “เรือ” ตามความหมายตามอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 นั้น
หมายถึงเรือที่มิได้เดินเรือเฉพาะในน่านน้ าภายในประเทศ หรือน่านน้ าที่อยู่ภายในหรืออยู่ประชิดที่ใช้ส าหรับ
ก าบังคลื่นลม หรือในพื้นที่ท่ีมีการบังคับใช้กฎระเบียบของท่าเรือ ดังนั้น การคุ้มครองแรงงานทางทะเลหรือคน
ประจ าตามความหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศโดยพ้ืนฐานจึงหมายถึงเฉพาะการคุ้มครองคน
ประจ าเรือท่ีท างานบนเรือขนส่งสินค้าทางทะเลและคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือขนส่งคนโดยสารทางทะเล 

 
 ในส่วนเนื้อหาสาระของข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ นั้นได้ก าหนดข้อ
แนะไว้ทั้งหมด 13 ข้อ โดยแบ่งออกเป็น 7 ส่วนใหญ่ๆ ดังมีสาระส าคัญต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 บทน า (ข้อ 1-7)  ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเหตุผลในการร่าง หลักการส าคัญ และขอบเขตการ
ใช้ข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ กล่าวคือ ด้วยตระหนักว่าคนประจ าเรือเป็น
แรงงานประเภทพิเศษ เพราะการท างานบนเรือเดินทะเลนั้นมีลักษณะและสภาพการท างานที่แตกต่างจากการ
ท างานบนบก ประกอบกับมีความเสี่ยงภัยค่อนข้างสูงจากความแปรปรวนของท้องทะเลและสภาพอากาศ 
ดังนั้น คนประจ าเรือจึงควรได้รับความคุ้มครองเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานของรัฐต่างๆ เนื่องจากโดยธรรมชาติของการขนส่งทางทะเล ท าให้คนประจ าเรือต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับเขตอ านาจทางทะเลที่แตกต่างกัน วัตถุประสงค์ของข้อแนะจึงมีขึ้นเพ่ือเสนอกรอบแนวทางเพ่ือให้
แน่ใจว่า แม้ในสถานการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล คนประจ าเรือก็ย่อมที่จะได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งใน
ระหว่างการสอบสวนและการควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ การควบคุมตัวคนประจ าเรือโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐจะกระท าได้เท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 
 ส่วนหลักการส าคัญของข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ นั้นจะให้
ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์พ้ืนฐานต่างๆ ของคนประจ าเรือ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับที่พ านัก
ชั่วคราว สิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทน สิทธิที่จะได้รับการดูแลรักษาพยาบาล สิทธิที่จะได้รับการส่งตัวกลับถิ่นที่
อยู่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการบีบบังคับและข่มขู่คุกคามในระหว่างหรือหลัง
การสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล โดยเจ้าของเรือ รัฐที่ท าการควบคุมตัวคนประจ าเรือ และรัฐอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง
จะมีหน้าที่ดูแลสิทธิดังกล่าวให้แก่คนประจ าเรือ  อย่างไรก็ดี ข้อแนะฉบับนี้จะไม่ก้าวล่วงกฎหมาย
ภายในประเทศ สิทธิมนุษยชน และสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ดีของคนประจ าเรือ  นอกจากนี้ เรื่องขอบเขตการใช้  
ก าหนดให้ประเทศสมาชิกน าข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ นี้มาใช้กับทุกกรณีที่
คนประจ าเรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุทางทะเลอันอาจท าให้ถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่กรณี
ที่เกิดแก่เรือรบหรือเรือทีส่นับสนุนการรบจะไม่น าข้อแนะฉบับนี้มาใช้พิจารณา 
 
 ส่วนที่ 2 ค านิยาม (ข้อ 8)6  ข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ ได้ให้นิยาม
ของค าว่า คนประจ าเรือ เจ้าของเรือ อุบัติเหตุทางทะเล การสอบสวน และการควบคุมตัว ไว้ดังนี้ 
                                                           
 5 “DEFINITIONS AND SCOPE OF APPLICATION : Article II 
    1. For the purpose of this Convention and unless provided otherwise in particular provisions, the term: 
  (f)  seafarer means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship to which 

this Convention  applies;” 
 6 “II  Definitions 
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 “คนประจ าเรือ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับการว่าจ้าง หรือได้รับมอบหมาย หรือท างานด้วย
ความสามารถไม่ว่าด้านใดบนเรือ 
 ข้อสังเกต ความหมายของ “คนประจ าเรือ” ตามข้อแนะฉบับนี้สอดคล้องกับความหมายที่
ก าหนดไว้ในอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล ค.ศ. 20067 และเมื่อพิจารณากฎหมายไทย 
กฎหมายไทยมีการก าหนดถึงตัวบุคคลที่ท างานบนเรือไว้โดยเรียกว่า “คนประจ าเรือ” ดังปรากฏ
อยู่ใน 
 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน ้าไทย พระพุทธศักราช 2456 บัญญัติ
ว่า “คนประจ้าเรือ” หมายความว่า คนที่มีหน้าที่ท้าการประจ้าอยู่ในเรือ 
 มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติ เรือไทย พุทธศักราช 2481 บัญญัติว่า “คนประจ้าเรือ” 
หมายความถึง บรรดาคนที่มีหน้าที่ท้าการประจ้าอยู่ในเรือ” 
 มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 บัญญัติว่า “คนประจ้า
เรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าของเรือจ้างหรือมอบหมายให้ท้าหน้าที่ประจ้าอยู่ในเรือโดยได้รับ
ค่าจ้าง แต่ไม่รวมถึงผู้ซึ่งท้างานในเรือเป็นการชั่วคราว 
 ดังนั้น โดยสรุปความหมายของคนประจ าเรือที่ระบุไว้ในข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็น
ธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ อนุสัญญา แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 และกฎหมายไทยที่
เกี่ยวข้องนั้น มีสาระส าคัญท านองเดียวกันคือ หมายถึงบุคคลที่ได้รับการว่าจ้างหรือได้รับ
มอบหมายให้ท างานในเรือ เพียงแต่ความหมายตามกฎหมายไทยได้ก าหนดให้ชัดเจนมากขึ้น โดย
ระบุถึงเงื่อนไขซึ่งพิจารณาจากลักษณะการท างานว่าบุคคลดังกล่าวนั้นต้องเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่
ประจ า มิใช่ชั่วคราว เพ่ือให้คุ้มครองคนประจ าเรือตามความเป็นจริงมากที่สุด 

 “เจ้าของเรือ” หมายถึง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในเรือ องค์กรหรือบุคคลอ่ืนใด ได้แก่ ผู้จัดการ ตัวแทน 
หรือผู้ชาร์เตอร์เรือแบบเปล่า ซึ่งสันนิษฐานได้ว่าองค์กรหรือบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเรือหรือได้รับมอบอ านาจในการบริหารจัดการเรือจากเจ้าของเรือ ไม่ว่าจะมีองค์กรหรือ
บุ คคล อ่ืน ใดมาปฏิบั ติ หน้ าที่ ห รื อ รั บผิ ดชอบบางประการแทน เจ้ าของ เ รื อหรื อ ไม่ 
ก็ตาม 

                                                                                                                                                                                     
   8. For the purposes of these guidelines, 
  “seafarers” means any person who is employed or engaged or works in any capacity on board a ship; 
 “shipowner” means the owner of the ship or another organization or person, such as the manager, agent 
or bareboat  charterer, who has assumed the responsibility for the operation of the ship from the owner and who, on 
assuming such  responsibility, has agreed to take over the duties and responsibilities of the shipowner, regardless of 
whether any other  organization or persons fulfil certain of the duties or responsibilities on behalf of the shipowner; 
 “maritime accident” means any unforeseen occurrence or physical event connected to the navigation, 
operations,  manoeuvring or handling of ships, or the machinery, equipment, material, or cargo on board such ships 
which may result in  
 the detention of seafarers; 
 “investigation” means an investigation into a maritime accident; 
 “detention” means any restriction on the movement of seafarers by public authorities, imposed as a result 
of a maritime  accident, including preventing them leaving the territory of a State other than the seafarer’s country of 
nationality or  residence.” 
 7 ดูเชิงอรรถที่ 5. 
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 “อุบัติเหตุทางทะเล” หมายถึง เหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเห็นได้หรือเหตุการณ์ทางกายภาพที่
เกี่ยวกับการเดินเรือ การบริหารจัดการ การขับเคลื่อน หรือการควบคุมเรือ หรือเกี่ยวกับ
เครื่องยนต์ อุปกรณ์ หรือสินค้าบนเรือนั้น ซึ่งอาจส่งผลให้มีการควบคุมตัวคนประจ าเรือ 

 “การสอบสวน” หมายถึงการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล 
 “การควบคุมตัว” หมายถึงการจ ากัดพ้ืนที่คนประจ าเรือ โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอ านาจ 

เนื่องจากผลของอุบัติเหตุทางทะเล รวมถึงการยับยั้งหรือกีดกันไม่ให้คนประจ าเรือเดินทางออก
นอกเขตอ านาจของรัฐ ที่มิใช่รัฐเจ้าของสัญชาติคนประจ าเรือหรือรัฐที่คนประจ าเรือมีถ่ินที่อยู่ 

 ส่วนที่ 3 ถึงส่วนที่ 5 ก าหนดถึงข้อแนะส าหรับรัฐที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ รัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง 
รัฐเจ้าของธง และรัฐของคนประจ าเรือ โดยหลักการพื้นฐานในข้อแนะส าหรับทั้งรัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง รัฐ
เจ้าของธง และรัฐของคนประจ าเรือ ที่ก าหนดไว้ในท านองเดียวกันคือ ทุกรัฐจะต้องให้ความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนด้านข้อมูลซึ่งกันและกันกับรัฐที่มีส่วนได้เสีย เจ้าของเรือ และคนประจ าเรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และ
ด าเนินการให้องค์กรตัวแทนคนประจ าเรือภายในรัฐของตนสามารถเข้าถึงคนประจ าเรือ ตลอดจนทุกรัฐต้อง
ด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้แน่ใจว่าจะไม่มีการใช้มาตรการอันเป็นการเลือกปฏิบัติหรือตอบโต้กลับต่อคนประจ า
เรือที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล ทั้งนี้ เนื่องจากอุบัติเหตุทางทะเลมีความเกี่ยวข้อง
ใกล้ชิดกับเขตอ านาจของรัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่งมากที่สุด ข้อแนะจึงได้ให้น้ าหนักไปที่รัฐเจ้าของท่าหรือรัฐ
ชายฝั่งค่อนข้างมาก รองลงมาก็จะเป็นรัฐเจ้าของธง และรัฐของคนประจ าเรือ ตามล าดับดังนี้ 
 ส่วนที่ 3 ข้อแนะส าหรับรัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง (ข้อ 9)  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล รัฐ
เจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่งต้องด าเนินการตามข้อแนะที่ก าหนดไว้ในข้อ 9 ดังมสีาระส าคัญต่อไปนี้ 

 ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุทางทะเลที่เกิดขึ้นภายในเขตอ านาจของตนอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม 

 ให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมาย และในกรณีที่จ าเป็น ต้องจัดหาล่ามแปลภาษาให้แก่คนประจ า
เรือ ตลอดจนแจ้งให้คนประจ าเรือทราบถึงสิทธิของตนที่มีอยู่ตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ใน
การด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล 

 ด าเนินการให้คนประจ าเรือที่ถูกควบคุมตัวนั้นสามารถติดต่อสื่อสารเป็นการส่วนตัวกับบุคคลใน
ครอบครวั หน่วยงานสวัสดิการสังคม เจ้าของเรือ สหภาพแรงงาน สถานทูตหรือสถานกงสุลของ
รัฐเจ้าของธง หรือของรัฐเจ้าของสัญชาติคนประจ าเรือ หรือของรัฐที่คนประจ าเรือมีถิ่นที่อยู่ และ
ตัวแทนทางกฎหมาย 

 ต้องท าการสัมภาษณ์คนประจ าเรือทันทีภายหลังเสร็จสิ้นการสอบสวนของรัฐชายฝั่งเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุทางทะเล เพ่ือตรวจสอบสภาพร่างกายและจิตใจของคนประจ าเรือ  

 จัดให้มีการวางตราสารหนี้หรือหลักประกันตามสมควรเพ่ือปล่อยตัวและส่งคนประจ าเรือกลับ
ประเทศในระหว่างรอข้อสรุปในการสอบสวนหรือรอค าตัดสินในการพิจารณาคดี ทั้งนี้ ตราบ
เท่าท่ีกฎหมายภายในจะอนุญาตให้กระท าได้ 

นอกจากนี้ ในระหว่างการด าเนินการใดๆ รัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่งต้องใช้วิธีการทั้งหมดที่มีอยู่ใน
การสงวนรักษาพยานหลักฐาน เพื่อลดความจ าเป็นในการปรากฏตัวของคนประจ าเรือ อีกทั้งมาตรการต่างๆ ที่
รัฐน ามาใช้นั้นต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิทางเศรษฐกิจของคนประจ าเรือ
ด้วย 
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 ส่วนที่ 4 ข้อแนะส าหรับรัฐเจ้าของธง (ข้อ 10)  ได้ก าหนดข้อแนะแก่รัฐเจ้าของธงในการ
ด าเนินการต่างๆ ไว้ดังนี้ เช่น รัฐเจ้าของธงต้องปลูกฝังให้เจ้าของเรือรับผิดชอบในหน้าที่ที่มีต่อคนประจ าเรือ 
และหน้าที่ในการให้ความร่วมมือในการสอบสวนของรัฐเจ้าของธง รัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง ส่วนในด้านการ
ปฏิบัติงาน รัฐเจ้าของธงต้องด าเนินการเพ่ือให้แน่ใจว่าการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุทางทะเลนั้นจะ
เป็นไปอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม โดยในกรณีที่คนประจ าเรือนั้นเป็นพยานส าคัญในคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุทาง
ทะเล รัฐเจ้าของธงจะต้องให้ความช่วยเหลือในการออกหมาย หรือน าส่งหมายหรือค าคู่ความไปยังรัฐเจ้าของ
ท่าหรือรัฐชายฝั่ง ตราบเท่าที่กฎหมายภายในได้ก าหนดไว้ เป็นต้น นอกจากนี้ เพื่อคุ้มครองไว้ซึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ของคนประจ าเรือ รัฐเจ้าของธงยังต้องจัดให้มีข้อก าหนดที่เหมาะสมเพ่ือดูแลคนประจ าเรือที่ถูกควบคุมตัว ไม่
ว่าจะเป็นข้อก าหนดเรื่องค่าจ้าง ที่พักอาศัย อาหาร และการดูแลรักษาพยาบาล รวมถึงต้องเข้ามาช่วยเหลือ
จัดหาทุนในการส่งตัวคนประจ าเรือกลับประเทศ ในกรณีที่เจ้าของเรือละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ในการส่งตัวคน
ประจ าเรือกลับประเทศด้วย 
 
 ส่วนที่ 5 ข้อแนะส าหรับรัฐของคนประจ าเรือ (ข้อ 11) ในส่วนข้อแนะส าหรับรัฐของคนประจ าเรือ
นั้นค่อนข้างก าหนดแนวทางไปในท านองเดียวกันกับข้อแนะส าหรับรัฐเจ้าของธง เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐในการคุ้มครองคนประจ าเรือ เช่น รัฐของคนประจ าเรือต้องดูแลสภาพร่างกายและจิตใจ และให้การ
รักษาพยาบาลแก่คนประจ าเรือที่เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุทางทะเลหรือที่มีส่วนร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุทาง
ทะเล และในกรณีที่คนประจ าเรือนั้นเป็นพยานส าคัญในคดีเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางทะเล รัฐของคนประจ าเรือ
จะต้องให้ความช่วยเหลือในการน าส่งหมายหรือค าคู่ความ กลับไปยังรัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง ตราบเท่าที่
กฎหมายภายในได้ก าหนดไว้ นอกเหนือจากนี ้ในกรณีที่เจ้าของเรือและรัฐเจ้าของธงละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนในการส่งตัวคนประจ าเรือกลับประเทศ รัฐของคนประจ าเรือมีหน้าที่ต้องจัดหาทุนในการส่งตัวคนประจ า
เรือกลับประเทศ ตลอดจนด าเนินการเพื่อน าเงินทุนทั้งหมดที่เจ้าของเรือ รัฐซึ่งควบคุมตัวคนประจ าเรือไว้ หรือ
รัฐอ่ืนใดได้จัดหาให้ มอบให้แก่คนประจ าเรือท่ีถูกควบคุมตัวหรือครอบครัวของคนประจ าเรือนั้นอีกด้วย 
 
 ส่วนที่ 6 ข้อแนะส าหรับเจ้าของเรือ (ข้อ 12)  เนื่องจากข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อ
แรงงานทางทะเลฯ มุ่งประสงค์จะให้ความคุ้มครองแก่คนประจ าเรือ สาระส าคัญในส่วนของข้อแนะส าหรับ
เจ้าของเรือจึงมิได้แตกต่างจากข้อแนะส าหรับรัฐเช่นกัน กล่าวคือ ในการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล เจ้าของ
เรือจะต้องปกป้องคุ้มครองสิทธิต่างๆ ของคนประจ าเรือ และต้องจัดให้มีข้อก าหนดที่เหมาะสมเพ่ือดูแลคน
ประจ าเรือที่ถูกควบคุมตัว ไม่ว่าจะเป็นข้อก าหนดเรื่องค่าจ้าง ที่พักอาศัย อาหาร และการดูแลรักษาพยาบาล  
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ในการส่งตัวคนประจ าเรือกลับประเทศ หรือด าเนินการใดๆ เพ่ือให้คนประจ าเรือได้กลับ
ลงเรืออีกครั้ง ทั้งยังมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนด้านข้อมูลแก่รัฐที่มีส่วนได้เสีย เจ้าของเรือ 
และคนประจ าเรือที่เกี่ยวข้อง และด าเนินการให้องค์กรตัวแทนคนประจ าเรือภายในรัฐของตนสามารถเข้าถึง
คนประจ าเรือ นอกจากนี้ เจ้าของเรือจะต้องกระท าการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลของ
รัฐเจ้าของท่าหรือรัฐชายฝั่ง หรือรัฐเจ้าของธงให้ด าเนินไปอย่างรวดเร็วอีกด้วย  
 
 ส่วนที่ 7 ข้อแนะส าหรับคนประจ าเรือ (ข้อ 13)  แม้ปัจจุบันจะมีกฎเกณฑ์หรือข้อก าหนดต่างๆ 
เกี่ยวกับแรงงานทางทะเลที่ให้ความคุ้มครองแก่คนประจ าเรือมากขึ้น แต่คนประจ าเรือเองก็ควรที่จะเข้าใจและ
รู้จักดูแลปกป้องสิทธิของตนเองด้วย ข้อแนะในส่วนนี้จึงประสงค์ให้คนประจ าเรือตระหนักว่า นอกจากคน
ประจ าเรือจะต้องให้ความร่วมมือในการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลและต้องให้ข้อมูลตามความเป็นจริงที่ตนได้
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รู้และเชื่อถือแล้ว คนประจ าเรือยังต้องเข้าใจด้วยว่าเขามีสิทธิที่จะไม่ให้ถ้อยค าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองได้ 
เพราะถ้อยค าต่างๆ ที่เขาได้ให้ไว้แก่พนักงานสอบสวนของรัฐอาจมีผลต่อการฟ้องร้องในคดีอาญา ดังนั้น คน
ประจ าเรือย่อมมีสิทธิที่จะขอค าแนะน าทางกฎหมายก่อนการให้ถ้อยค าแก่พนักงานสอบสวนได้ และหากเห็นว่า
จ าเป็น กส็ามารถร้องขอให้จัดให้มีล่ามแปลภาษาได ้
  
 เมื่อย้อนกลับมามองดูการคุ้มครองแรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือในประเทศไทย ปัจจุบัน
ประเทศไทยเองได้ให้ความส าคัญกับการคุ้มครองคนประจ าเรือมากขึ้น โดยในการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ 23/2558 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกับการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 จ านวน 174 เสียงงดออกเสียง 3 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ซึ่ง
กระทรวงแรงงานจะด าเนินการให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวต่อไป  และต่อมาในการประชุมสภา 
นิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 45/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล 
พ.ศ. .... ได้รับความเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 145 เสียง ไม่เห็นด้วย 
3 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง ท าให้ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ให้ความคุ้มครองแก่คนประจ าเรือโดยตรง
เป็นฉบับแรก คือพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 
8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 8 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 
5 เมษายน พ.ศ. 2559 นี้ 
 ด้วยเหตุที่สภาพการจ้างงานและการท างานบนเรือเดินทะเลมีสภาพการท างานที่แตกต่างจาก
แรงงานทั่วไป เพราะแรงงานทางทะเลหรือคนประจ าเรือต้องท างานอยู่บนเรือเดินทะเลเป็นเวลาต่อเนื่องและ
ยาวนานในสภาพแวดล้อมที่มีความแปรปรวนสูง ท าให้บุคคลเหล่านี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงภัยอยู่ตลอดเวลา 
ประกอบกับความสัมพันธ์ของคนท างานบนเรือกับเจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้าง
แรงงาน และการให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานของไทยที่มีอยู่
เดิม9 ไม่อาจให้ความคุ้มครองหรือความเป็นธรรมแก่คนประจ าเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ประเทศไทยก็
ยังได้รับผลกระทบจากการที่อนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศมีผลใช้บังคับด้วย10 ดังนั้น การมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานทางทะเลโดยเฉพาะ ซึ่งก็คือ
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างมาตรฐานการท างาน ก าหนด

                                                           
 8 มาตรา 2 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 “มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป” 
 9 การให้ความคุ้มครองแรงงานทางทะเลตามกฎหมายไทยปรากฏอยู่ในกฎหมายหลายฉบับ ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย ร.ศ. 124 ซ่ึงต่อมาแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พระพุทธศักราช 2456 รวมถึงกฎข้อบังคับ และระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว เช่น กฎข้อบังคับส าหรับการตรวจเรือ ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้ และการออก
ประกาศนียบัตรผู้ท าการในเรือ พ.ศ. 2541 ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจ าเรือเดินทะเล พ.ศ. 2541 เป็นต้น พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 รวมถึงพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว. โปรดดู พิไลพร เตือนวีระเดช, “กฎหมายแรงงานทางทะเล : อีก
ก้าวของกฎหมายพาณิชยนาวีไทย (Maritime Labour Law : The Next Step of Thai Maritime Law)”, (วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชย
นาวี ปีที่ 9 ฉบับที่ 9, เดือนพฤศจิกายน ปี 2557) น.54 
 10 ถึงแม้ประเทศไทยจะยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 แต่ข้อก าหนดของอนุสัญญาได้ให้อ านาจแก่รัฐ
เจ้าของท่าที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาสามารถเข้าตรวจสอบสภาพการจ้างและสภาพการท างานของคนประจ าเรือบนเรือที่เข้ามาเทียบท่าเรือในประเทศ
ของตนได้ และเมื่อพบว่าสภาพการจ้างและสภาพการท างานของคนประจ าเรือบนเรือล าดังกล่าวไม่เป็นไปตามอนุสัญญา รัฐเจ้าของท่าสามารถกัก
เรือและสั่งให้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องค านึงว่ารัฐเจ้าของธงนั้นจะได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้หรือไม่ 



74 
 

 
 

สภาพการจ้างของคนประจ าเรือ และการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทย 
เพ่ือเป็นการรับรองว่าคนประจ าเรือจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากล และเป็นการส่งเสริม
และพัฒนากิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย 
 ในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 นั้นมีบทบัญญัติจ านวนทั้งสิ้น 125 มาตรา ซึ่ง
ผู้เขียนได้สรุปสาระส าคัญโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของบทนิยาม ขอบเขตการใช้บังคับ และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบส่วนที่สองเป็นส่วนเนื้อหากฎหมาย และส่วนสุดท้ายเป็นส่วนของบทเฉพาะกาล ดังนี้ 
 
 ส่วนแรก  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ได้ก าหนดบทนิยามของค าต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องไว้ในมาตรา 3 เพ่ือความเข้าใจและความสะดวกในการใช้บังคับกฎหมาย เช่น เรือ คนประจ าเรือ 
เจ้าของเรือ นายเรือ ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือ  และได้ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับไว้ในมาตรา 
411 และหน่วยงานที่รับผิดชอบในมาตรา 512 
 ส่วนที่สอง  เป็นส่วนเนื้อหาของพระราชบัญญัติ (ตั้งแต่มาตรา 6 จนถึงมาตรา 123) โดยแบ่ง
ออกเป็น 15 หมวด มีสาระส าคัญดังต่อไปนี้ 

 หมวด 1 บททั่วไป ก าหนดให้น าหลักจารีตประเพณีเกี่ยวกับการท างานของคนประจ าเรือ การ
เดินเรือทางทะเล หรือข้อก าหนดหรือมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับในกรณีที่
มิได้มีการก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และก าหนดให้ข้อพิพาทเก่ียวกับแรงงานทางทะเล อยู่ใน
เขตอ านาจของศาลแรงงาน  

 หมวด 2 เงื่อนไขในการท างานในเรือ เช่น ก าหนดห้ามเจ้าของเรือให้บุคคลอายุต่ ากว่า 16 ปี
บริบูรณ์ท างานบนเรือ และคนประจ าเรือต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่าตนเองมีความพร้อม
ด้านสุขภาพในการท างานบนเรือ เป็นต้น 

 หมวด 3 การจัดหางานให้คนหางานเพ่ือไปท างานเป็นคนประจ าเรือ เช่น ก าหนดให้ผู้ที่จะให้ 
บริการจัดหางานแก่คนหางานเพื่อไปท างานเป็นคนประจ าเรือต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน 
ทั้งยังต้องมคีุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติก าหนด  

 หมวด 4 สภาพการจ้าง เช่น ก าหนดให้เจ้าของเรือท าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ าเรือเป็น
หนังสือ โดยต้องมีรายละเอียดขั้นต่ าตามที่พระราชบัญญัติก าหนด และก าหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ได้แก่ อัตราค่าจ้างขั้นต่ า ค่าล่วงเวลา จ านวนวันลาป่วย เวลาการ
ท างานในวันท างานปกติ การท างานล่วงเวลา ชั่วโมงการพักผ่อน เวลาพักระหว่างการท างาน 
สิทธิลาเพ่ือการคลอดและเลี้ยงดูบุตร และจ านวนวันหยุดประจ าปี  

                                                           
 11 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 “มาตรา 4  การจ้างงานระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจ าเรือตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 
 เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการคุ้มครองด้านประกันสังคมและเงินทดแทนโดยให้คนประจ าเรือได้รับสิทธิประโยชน์จากการคุ้มครองตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก าหนด” 
 12 มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 “มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออก
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชการของกระทรวงนั้น 
 กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
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 หมวด 5 การส่งตัวกลับ เช่น ก าหนดให้เจ้าของเรือเป็นผู้ด าเนินการและออกค่าใช้จ่ายในการส่ง
ตัวคนประจ าเรือกลับ และจัดท าประกันภัยเพ่ือส่งคนประจ าเรือกลับ  

 หมวด 6 ค่าสินไหมทดแทนกรณีเรือเสียหายหรือเรือจม ก าหนดให้เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าสินไหม
ทดแทนเมื่อคนประจ าเรือได้รับผลกระทบจากกรณีที่เรือเสียหายหรือเรือจม ไม่ว่าจะเป็นการ
ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายอื่นใด ตลอดจนการว่างงานเพราะเหตุดังกล่าว 

 หมวด 7 อัตราก าลัง ก าหนดให้เจ้าของเรือจัดหาคนประจ าเรือมาท างานบนเรือในจ านวนที่
เหมาะสมและเพียงพอ 

 หมวด 8 มาตรฐานที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก อาหาร และโภชนาการบนเรือ เช่น 
ก าหนดให้เจ้าของเรือจัดท่ีพักอาศัยและสถานที่บนเรือ รวมถึงจัดให้มีบริการและสิ่งอ านวยความ
สะดวกให้ได้มาตรฐานตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติก าหนด  

 หมวด 9 การจัดให้มีการรักษาพยาบาล การคุ้มครองต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของคนประจ า
เรือ เช่น ก าหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการ
รักษาพยาบาลบนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือคนประจ าเรือผู้ท าหน้าที่
ด้านการรักษาพยาบาล, ก าหนดความรับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจ าเรือในค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ตามที่พระราชบัญญัติก าหนด และก าหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการ 
และด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  

 หมวด 10 ใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลและใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 
ก าหนดให้เรือเดินทะเลระหว่างประเทศที่มีขนาดตั้งแต่ห้าร้อยตันกรอสส์ขึ้นไปต้องมีใบรับรอง
ด้านแรงงานทางทะเล และใบประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล 

 หมวด 11 การร้องเรียนบนเรือ เช่น ก าหนดให้เจ้าของเรือจัดให้มีเอกสารที่แสดงขั้นตอนการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพการจ้าง การท างาน และความเป็นอยู่ ให้แก่คนประจ าเรือ  

 หมวด 12 สิทธิการรวมตัวและการเจรจาต่อรอง เช่น ก าหนดให้คนประจ าเรือหรือเจ้าของเรือมี
สิทธิรวมตัวกันเพ่ือเจรจาต่อรองหรือเรียกร้องเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างาน และมี
สิทธิรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตนเพ่ือแสวงหาหรือคุ้มครองประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
สภาพการท างาน และการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน เป็นต้น 

 หมวด 13 พนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น ก าหนดให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนเรือเพ่ือตรวจ
สภาพการท างาน สภาพการจ้าง และสภาพความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือ เรียกบุคคลที่
เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง เรียกให้ส่งเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 
และมีค าสั่งให้เจ้าของเรือหรือคนประจ าเรือปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ รวมถึงอ านาจ
ขึ้นไปบนเรือต่างประเทศและตรวจเรือ ออกค าสั่งให้นายเรือแก้ไขในกรณีที่ปฏิบัติไม่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตินี้ และท าการกักเรือไว้จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง หรือให้จัดท าแผนแก้ไข
จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบ  

 หมวด 14 คณะกรรมการแรงงานทางทะเล ก าหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการแรงงาน
ทางทะเล อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการแรงงานทางทะเล เงื่อนไขในการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการแรงงานทางทะเล  และเงื่อนไขในการประชุมของ
คณะกรรมการแรงงานทางทะเล 
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 หมวด 15 บทก าหนดโทษ ก าหนดความผิดและโทษในกรณีต่างๆ เช่น ความผิดของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ซึ่งเปิดเผยข้อเท็จจริงที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นข้อเท็จจริงที่เจ้าของเรือสงวน
ไว้ไม่เปิดเผย, ความผิดและโทษส าหรับการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และ
ก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการเปรียบเทียบมีอ านาจเปรียบเทียบความผิดบาง
มาตราได ้

 
 ส่วนสุดท้าย  ว่าด้วยบทเฉพาะกาล ก าหนดเพ่ือรับรองว่าใบรับรองด้านแรงงานทางทะเล และใบ
ประกาศการปฏิบัติด้านแรงงานทางทะเล ที่ออกตามประกาศกระทรวงแรงงานก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ และใบอนุญาตจัดหางาน ที่ออกตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ให้
ใบรับรอง ใบประกาศ และใบอนุญาตดังกล่าวยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบรับรอง ใบประกาศ และ
ใบอนุญาตนั้น 
 
 เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 จะเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้กล่าวถึงสิทธิ
ของคนประจ าเรือ หน้าที่ของเจ้าของเรือและหน้าที่ของรัฐเพ่ือคุ้มครองหรือดูแลสิทธิของคนประจ าเรือ ในกรณี
ที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเลไว้อย่างชัดเจนเป็นการเฉพาะ โดยในเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานต่างๆ ของคนประจ าเรือ 
กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของเรือที่ต้องจัดให้คนประจ าเรือมีที่พักอาศัย สิ่งอ านวยความสะดวก 
อาหาร และการรักษาพยาบาลที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ซึ่งระบุเอาไว้อย่างกว้าง แต่แม้ไม่ได้ก าหนดชัดเจน
ว่าให้รวมไปถึงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล ผู้เขียนก็เห็นว่า หน้าที่ดังกล่าวของเจ้าของเรือนี้ควรตีความไป
ในทางที่ต้องจัดให้มีอยู่โดยตลอด ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ปกติ สถานการณ์ของอุบัติเหตุทางทะเลหรือใน
ระหว่างการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล เพ่ือให้คนประจ าเรือได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงมีใกล้เคียงกับบุคคล
ธรรมดาทั่วไปที่ใช้ชีวิตประจ าวันบนพ้ืนดินมากที่สุด  นอกจากนี้  ยังมีบทบัญญัติในบางมาตราของ
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดสิทธิของคนประจ าเรือหรือหน้าที่ของเจ้าของเรือไว้
ส าหรับกรณีหนึ่งกรณีใดเป็นการเฉพาะ บทบัญญัติดังกล่าวก็ยังสามารถน ามาปรับใช้เพ่ือคุ้มครองคนประจ าเรือ
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเลได้ เพราะบทบัญญัติดังกล่าวมีเงื่อนไขที่เปิดช่องไว้เพ่ือรองรับกรณีอ่ืนที่อาจ
เกิดข้ึนได้ในอนาคต ยกตัวอย่างเช่น 
 ตัวอย่างที่ 1 “มาตรา 66  คนประจ้าเรือมีสิทธิเดินทางกลับภูมิล้าเนาหรือสถานที่อ่ืนตามที่ตกลงกัน
โดยให้เจ้าของเรือจัดการหรือออกค่าใช้จ่ายใด ๆ ระหว่างการเดินทาง ในกรณีดังต่อไปนี  
 (1) ครบก้าหนดเวลาตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ้าเรือในระหว่างเวลาที่คนประจ้าเรือ
ท้างานอยู่ ณ สถานที่อ่ืนอันมิใช่สถานที่ท้าข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ้าเรือ  
 (2) เจ้าของเรือบอกเลิกข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ้าเรือก่อนครบก้าหนดตามข้อตกลงการจ้าง
งานของคนประจ้าเรือ  
 (3) เมื่อมีเหตุดังต่อไปนี เกิดขึ น  
 (ก) คนประจ้าเรือเจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือมีสภาพร่างกายหรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้  
 (ข) เมื่อเจ้าของเรือไม่สามารถด้าเนินธุรกิจการเดินเรือต่อไป  
 (ค) เรือเดินทะเลอับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ นเชิง  
 (ง) เมื่อเรือจะมุ่งหน้าเข้าสู่เขตสงคราม  
 (จ) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก้าหนด” 
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 บทบัญญัติในมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องการส่งตัว
กลับ เจ้าของเรือต้องจัดการให้คนประจ าเรือเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือสถานที่อ่ืนตามที่ตกลงกัน หรือออก
ค่าใช้จ่ายให้คนประจ าเรือได้เดินทางกลับภูมิล าเนาหรือสถานที่อ่ืนตามที่ตกลงกัน ในกรณี (1)-(3) หากจะน ามา
ปรับใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเลหรือในระหว่างการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล ก็อาจปรับเข้าได้กับกรณี 
(3)(ก) หากคนประจ าเรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางทะเล หรือไม่ถึงขนาดบาดเจ็บแต่ท าให้มีสภาพร่างกาย
หรือจิตใจที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ ยังอาจปรับเข้าเหตุตาม (3)(ค) คือเมื่อมีเหตุเรือเดินทะเล
อับปางหรือไม่อาจใช้การได้โดยสิ้นเชิง ซึ่งเมื่อพิจารณาเงื่อนไขส่วนเหตุตาม (3)(ค) จึงเกิดประเด็นว่า หากเรือ
เดินทะเลไม่ถึงขนาดอับปางหรือเรือเดินทะเลยังสามารถใช้การได้บางส่วน ก็จะไม่สามารถปรับเข้าเหตุตาม 
(3)(ค) ได้ แล้วกรณีนี้คนประจ าเรือจะมีสิทธิเดินทางกลับภูมิล าเนาหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าว 
กฎหมายก็ยังบัญญัติเปิดช่องไว้ในเหตุตาม (3)(จ) คือกรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า
ควรมีการริเริ่มพิจารณาว่าเหตุตามกรณีใดบ้างที่ควรประกาศก าหนดไว้ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถน ามาปรับ
ใช้ได้ทันท่วงทีหากมีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดข้ึน 
 
 ตัวอย่างที่ 2 “มาตรา 81  เจ้าของเรือต้องรับผิดชอบต่อคนประจ้าเรือในกรณี ดังต่อไปนี  
 (1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับบาดเจ็บของคนประจ้าเรือที่ท้างานบนเรือซึ่งเกิดขึ น
นับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงก้าหนดวันส่งตัวกลับ 
 (2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดให้ท้าประกันภัยทางทะเล ดังต่อไปนี  
 (ก) กรณีท่ีคนประจ้าเรือเสียชีวิต หรือทุพพลภาพเป็นเวลานาน อันเนื่องมาจากการบาดเจ็บ การ
เจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากการท้างาน เพ่ือให้มีหลักประกันการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 
 (ข) กรณีท่ีคนประจ้าเรือถูกละทิ ง 
 (ค) กรณีอ่ืนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานประกาศก้าหนด 
 (3) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การแพทย์ การจัดหายาที่จ้าเป็น เครื่องมือในการบ้าบัดโรค 
ค่าอาหาร และการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจากภูมิล้าเนาของคนประจ้าเรือ จนกว่าคนประจ้าเรือ
จะหายจากการเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บ หรือจนกว่าจะมีการวินิจฉัยว่าการทุพพลภาพนั นมีลักษณะถาวร
จนไม่สามารถท้างานได้อีก ตามที่เจ้าของเรือกับคนประจ้าเรือได้ตกลงกัน ทั งนี  ไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์ นับ
แต่วันที่ได้รับบาดเจ็บหรือเริ่มเจ็บป่วย จนกว่าคนประจ้าเรือจะได้รับการส่งตัวกลับ เว้นแต่การเจ็บป่วยหรือ
ได้รับบาดเจ็บนั นเกิดขึ นนอกเหนือจากการปฏิบัติงานให้กับเจ้าของเรือ หรือเกิดจากการกระท้าอันมิชอบของ
คนประจ้าเรือผู้นั น หรือคนประจ้าเรือนั นได้จงใจปกปิดความเจ็บป่วยหรือสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์ขณะที่ท้า
ข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ้าเรือ 
 (4) ค่าใช้จ่ายในการปลงศพและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ในกรณีที่คนประจ้าเรือเสียชีวิตบนเรือหรือบนฝั่งใน
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามข้อตกลงการจ้างงานของคนประจ้าเรือ 
 (5) ค่าใช้จ่ายอื่นตามท่ีก้าหนดในกฎกระทรวง” 
 บทบัญญัติในมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ว่าด้วยเรื่องความ
รับผิดชอบของเจ้าของเรือต่อคนประจ าเรือ กล่าวคือเจ้าของเรือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณี (1)-(5) ต่อคน
ประจ าเรือ ซึ่งค่าใช้จ่ายใน (3) ในส่วนของค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนนอกเหนือจาก
ภูมิล าเนาของคนประจ าเรือ หากจะน ามาปรับใช้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางทะเล ต้องเป็นกรณีที่คนประจ าเรือ
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางทะเลที่เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานเท่านั้น คนประจ าเรือจึงจะมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายจากการเช่าที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนเพ่ือพักรักษาตัวจากเจ้าของเรือ จึงมีประเด็นว่า หากคนประจ า
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เรือไม่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางทะเล เพียงแต่อยู่ในเหตุการณ์ขณะเกิดอุบัติเหตุทางทะเล เป็นเหตุให้คน
ประจ าเรือดังกล่าวต้องให้ข้อมูลแก่พนักงานสอบสวนหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเล 
ซ่ึงโดยปกตใินการสอบสวนหาข้อเท็จจริงนั้นค่อนข้างใช้ระยะเวลาที่นานพอสมควร ท าให้คนประจ าเรือต้องเช่า
ที่พักอาศัยในสถานที่อ่ืนที่มิใช่ภูมิล าเนาของตน กรณีนี้คนประจ าเรือก็จะไม่อาจเรียกร้องค่าเช่าที่พักอาศัยใน
สถานที่อ่ืนที่เกิดข้ึนได้ อย่างไรก็ตาม กฎหมายได้บัญญัตเิปิดช่องไว้ในกรณี (5) คือค่าใช้จ่ายอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งอาจรองรับค่าใช้จ่ายในประเด็นดังกล่าว และค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่อาจเกิดขึ้นได้ อันจะเป็นการ
ช่วยส่งเสริมสภาพการท างานที่ดีให้แก่คนประจ าเรือด้วย ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าควรมีการริเริ่มพิจารณาว่า
ค่าใช้จ่ายในเรื่องใดบ้างที่ควรก าหนดไว้ให้ชัดเจนในกฎกระทรวง เพ่ือเป็นหลักประกันที่ดีให้แก่คนประจ าเรือ
ครอบคลุมทุกสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
 นอกจากนี้ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิบาง
ประการของคนประจ าเรือ กล่าวคือ มิได้บัญญัติถึงสิทธิในการเข้าถึงค าแนะน าทางด้านกฎหมาย สิทธิในการที่
จะได้รับการจัดให้มีล่าม และสิทธิในการติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดหรือหน่วยงานที่เกี่ย วข้อง ซึ่งสิทธิเหล่านี้มี
ก าหนดไว้ในข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเลฯ และแม้ว่าตามกฎหมายไทย สิทธิ
ดังกล่าวเหล่านี้จะมีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความ แต่อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดอุบัติเหตุทาง
ทะเลและในการสอบสวนอุบัติเหตุทางทะเลนั้นอาจมีช่วงเวลาสืบหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเบื้องต้น
ก่อนการเข้าสู่กระบวนวิธีพิจารณาความ และเนื่องด้วยถ้อยค าต่างๆ ที่คนประจ าเรือให้ไว้แก่พนักงานสอบสวน
อาจมีผลต่อการฟ้องร้องในคดีอาญา ผู้ เขียนจึงเห็นว่า หากมีการก าหนดรองรับสิทธิดังกล่าวไว้ ใน
พระราชบัญญัติให้ชัดเจน จะเป็นหลักประกันที่ดีกว่าแก่คนประจ าเรือที่เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติและอีก
ประเด็นที่ควรพิจารณาคือ หน้าที่ต่างๆ ที่มีต่อคนประจ าเรือ โดยหลักกฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ 
“เจ้าของเรือ” แต่ให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยหากตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามหน้าที่ พนักงานเจ้าหน้าที่จะมีอ านาจออกค าสั่งให้นายเรือแก้ไขให้ถูกต้องและเจ้าของเรือจะมีโทษ
ทางอาญา แต่ทั้งนี้ กฎหมายมิได้มีการก าหนดหน้าที่แก่รัฐหรือการเข้ามามีส่วนร่วมของรัฐในการช่วยเหลือคน
ประจ าเรือแต่อย่างใด ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่า ควรน าข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทาง
ทะเลฯ มาเป็นแนวทางในการพิจารณาหรือการปฏิบัติของรัฐ เพ่ือให้คนประจ าเรือได้รับการเยียวยาความ
เสียหายและได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วที่สุด 
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บทสรุป 
 

 จากการศึกษาข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเล ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทาง
ทะเล (Guidelines on Fair Treatment of Seafarers in the Event of Maritime Accident) และ
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ของประเทศไทย พบว่าบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของคนประจ า
เรือตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 มิได้ก าหนดชัดเจนว่าให้รองรับไปถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ทางทะเล แตบ่ทบัญญัติในบางมาตราก็ได้เปิดช่องให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดหรือตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ก็มิได้ก าหนดถึงสิทธิของคนประจ า
เรือในการเข้าถึงค าแนะน าทางด้านกฎหมาย สิทธิที่จะได้รับการจัดให้มีล่าม สิทธิในการติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมิได้ก าหนดถึงหน้าที่ของรัฐในการช่วยเหลือคนประจ าเรือแต่อย่างใด ซึ่งเรื่อง
เหล่านี้มีก าหนดเป็นแนวทางอยู่ในข้อแนะว่าด้วยการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานทางทะเล ในกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุทางทะเล (Guidelines on Fair Treatment of Seafarers in the Event of Maritime Accident) 
โดยแม้ว่าข้อแนะฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้ในทางกฎหมาย แต่ประเทศไทยก็สามารถหยิบมาใช้เป็น
แนวทางในการพิจารณาการร่าง การตีความ และการปรับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานทาง
ทะเลของไทยได้ เพ่ือให้กฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเลของไทยเข้าใกล้มาตรฐานสากลมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการ
ส่งผลดีต่อทั้งคนประจ าเรือ กองเรือพาณิชยนาวีของไทย และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
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