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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการกีดกัน

ทางการค้าที่มิใช่ภาษีกรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง นอกจากนี้ยังศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและ
มาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวกับมาตรการกีดกันทางการค้าของไทยและต่างประเทศเพ่ือวิเคราะห์หา
แนวทางแก้ไขในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าโดยอาศัยการค้ามนุษย์ที่มีผลกระทบต่อ
ธุรกิจภาคประมงให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มก าลังพัฒนาซึ่งต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจและด้วยสภาพภูมิ
ประเทศที่ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล จึงท าให้ภาคอุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว และส่งผลให้ประเทศไทยยังคงขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลมาโดยตลอด ทั้งนี้
แรงงานในเรือประมงทะเลต้องเจอกับสภาพการท างานที่ยากล าบาก เสี่ยงอันตราย และต้องอยู่กลาง
ทะเลเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้ไม่มีแรงงานอยากท างานในเรือประมงทะเล ผลที่ตามมาจึงท า
ให้เกิดขบวนการนายหน้าค้าแรงงานประมง ซึ่งมีการลักลอบน าแรงงานต่างชาติเข้ามามากขึ้น
ก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามมา 

จากการศึกษาพบว่าหากเวทีเจรจาทางการค้าระหว่างประเทศมีการหยิบยกประเด็นเรื่อง
มาตรฐานแรงงานที่เกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ขึ้นมาใช้เป็นเงื่อนไงในการค้าแล้วประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบมากน้อยเพียงใด หากมองถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะได้รับ เป็นไปได้ว่า
นานาประเทศอาจใช้ประเด็นนี้เพ่ือเป็นการกีดกันทางการค้าในการชะลอการน าเข้าสินค้าในธุรกิจภาค
ประมงจากไทยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเป็นอย่างมาก  และยังเป็นการท าลาย
ภาพพจน์ของไทยในเวทีโลก  

อย่างไรก็ตามแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายที่ให้การป้องกันหรือให้ความคุ้มครองแรงงานก็
ตาม แตก่ารบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร โดยยังขาดการบูรณาการในแง่ของอ านาจการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือ
ด าเนินการทั้งต่อผู้ค้ามนุษย์รายใหญ่ และรายย่อยจึงอาจกล่าวได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง 

จากปัญหาดังกล่าวผู้เขียนมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยสร้างกลไกการบังคับใช้
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยจัดให้เจ้าหน้าที่
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ในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถท าการเข้าตรวจเรือได้ตลอดเวลา  โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืน  โดยไม่ต้องให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นจะต้องด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือรองผู้ก ากับ
การต ารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไปจะต้องเข้าร่วมตรวจค้นในเวลา
กลางคืนด้วยเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าตรวจสอบเมื่อมีเหตุอันเป็นที่น่าสงสัย  และบังคับใช้
กฎหมายต่อนายจ้างที่ละเมิดสิทธิแรงงานในที่ท างานอย่างจริงจัง นอกจากนั้นแล้ว ควรจัดให้มี
มาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงาน สภาพการท างาน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
ต่างๆ ที่แรงงานพึงจะได้รับตลอดจนการได้รับการคุ้มครองในการด าเนินชีวิตอยู่บนเรือในระหว่างการ
ท างาน ท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพแรงงานภาคประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพ่ือเป็นแรงงานจูงใจให้
แรงงานเต็มใจที่จะเข้ามาท างานมากขึ้น ส่งผลให้ไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการก็ไม่
จ าเป็นต้องจัดหาแรงงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะส่งผลให้ไม่เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ในแรงงานภาค
ประมงในที่สุด 
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis Non-Tariff Barrier: A Case Study of Human Trafficking In  
                       Fishing Industry  
Author Miss Phannipa Suayluek 
Degree Master of Arts (Law and Management) 
Year 2017 
 
 

An object of this thesis is to study an idea and theory of non-tariff barrier in a 
case study of a human trafficking in fishing industry. It also includes a comparative 
study of legal policy and measure regarding to Thailand’s measure of trade barrier 
and foreign country to analyze a concrete solution relevant to the measure of trade 
barrier appropriately and effectively by referring to the human trafficking that affects 
the fishery business. 

Thailand is a developing country aiming for economic expansion and, due to 
its coastal geographic, Thailand’s fishery industry has been rapidly developing 
resulting in a shortage of a sea labor in the fishery business simultaneously. Seeing 
that the sea labor in the fishery ship has to face a difficult and risky work 
environment, including its long period of sea cruising, no labor wants to work on the 
fishery ship. As a consequence, human trafficking agent in fishing has been 
established which leads to an escalation in smuggling of illegal foreign labor and 
human trafficking problem. 

According to the study, its result shows that if an international trading 
negotiation has raised an issue of labor standard relevant to human trafficking as a 
trading condition, how much consequence Thailand would have suffered considering 
a future effect that might occur. Perhaps, other nations may raise this issue as the 
trade barrier to slow an importation of fishery goods from Thailand resulting in a 
great effect in Thailand’s exportation and destruction of Thailand’s reputation among 
international trade. 

Despite of Thailand’s regulations of labor safe guard and protection, an 
enforcement of labor law, a protection and suppression regulation are not fully 
effective as they should be given that it lacks of integration of enforcement power to 
take a legal action against both major and minor human trader. To put in another 
word, legal enforcement of such regulations was completely failed. 
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Regarding to the descripted problems, the author suggests solutions that 
systematic enforcement of the labor protection law and the protection and 
suppression regulation of human trafficking have to be established provided that 
local officers in relating unit has to be enabled to inspect the ships at all time with 
suspicious cause for promptness without court order, and enforce the law to an 
employer who violates employee’s rights in work place pragmatically. 

Moreover, the standard of labor protections in employment, work 
environment, benefits, and other welfare which employee ought to receive are 
necessary, together with a life protection during an on-board working period provided 
to improve quality of life of sea labor and to attract labor to work willingly which will 
resolve shortage of sea labor. Hence, the operator does not have to seek for illegal 
labor and human trafficking in fishery business will be dissolved. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(7) 

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
วิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ศึกษากรณีการค้ามนุษย์ในกิจการ

ประมงส าเร็จลุล่วงได้เนื่องมาจากความกรุณาของอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ าเลิศ 
ผู้เขียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อีกทั้งสละเวลาให้ค าปรึกษา ให้
ข้อแนะน า และกรุณาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ตลอดมา 

ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร .วรรณวิภา เมืองถ้ า ที่กรุณาเป็นประธานกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ และได้ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้า ให้แนวคิดเพ่ิมเติม ตลอดจนให้ก าลังใจและ
สร้างแรงกระตุ้นให้แก่ผู้เขียนในการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้มาโดยตลอด 

ในโอกาสนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์ ที่กรุณาเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ อีกทั้งยังให้ค าแนะน า ให้ข้อเสนอแนะ และแนวความคิดทางวิชาการ 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านแห่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ 
และประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่ผู้เขียน และขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่
ของคณะนิติศาสตร์ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการศึกษาในครั้งนี้เป็น
อย่างดี ท้ายที่สุดนี้ผู้เขียนขอขอบคุณครอบครัว บิดา มารดา ของผู้เขียน ที่ช่วยส่ง เสริม สนับสนุน 
และเป็นก าลังใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที่ส าคัญยิ่งให้กับผู้เขียนตลอดมา จนท าให้การศึกษาครั้งนี้ประสบ
ผลส าเร็จได้ตามที่ตั้งใจ ผู้เขียนขอมอบ ความส าเร็จจากการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แด่บุคคลที่มีพระคุณ
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น 
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                สิงหาคม 2560 
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บทท่ี 1 

 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 
ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่แต่ละประเทศล้วนแสวงหาความร่วมมือและพันธมิตรจึงเกิด

มิติใหม่ในการเจรจาที่จะร่วมมือกันในการท าการค้าการลงทุนในทางทางธุรกิจระหว่างกันมากขึ้น ด้วย
เหตุนี้จึงส่งผลให้นานาประเทศมีความต้องการที่จะท าการค้าระหว่างประเทศร่วมกันเพ่ือการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ  

การค้าระหว่างประเทศแสดงให้เห็นถึงการค้าที่ไร้พรมแดน ท าให้เกิดการกระจายวิทยาการ
ใหม ่ๆ ไปทั่วโลก อีกท้ังยังช่วยให้มีการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมื่อมีการผลิตเพ่ิมขึ้นส่งผลให้ประชาชน
มีงานท ามีรายได้ เป็นการสร้างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบ
ที่ส าคัญประการหนึ่งของโลกาภิวัตน์ต่อระบบเศรษฐกิจ คือ การเพ่ิมการแข่งขันมากขึ้นและรุนแรง
มากขึ้นในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ถึงแม้ว่าในภาพรวมทุกประเทศให้การสนับสนุนการค้าระหว่าง
ประเทศ และมีความพยายามที่จะเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างกันมากขึ้นเพ่ือลดก าแพงภาษีและขจัด
อุปสรรคทางการค้า แต่ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่จะน าเอามาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้
มากขึ้น โดยเฉพาะมาตรการการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เพ่ือเป็นการสร้างอุปสรรคต่อการส่งออก
ของประเทศคู่ค้า และเป็นการกีดกันการน าเข้าที่ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งการ
ส่งออกถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการส่งออกช่วย
เพ่ิมความต้องการของสินค้าที่ผลิตในประเทศซึ่งมีขอบเขตจ ากัดให้มีความต้องการสินค้ามากข้ึน1 

การค้าระหว่างประเทศมีความเป็นสถาบันมากขึ้น โดยมีองค์กรระดับโลกที่เข้ามาท าหน้าที่
บริหารจัดการเศรษฐกิจโลกเพ่ิมมากข้ึน เช่น องค์การการค้าโลก หรือ WTO ท าให้ประเทศต่างๆ ต้อง
ให้ความสนใจและให้ความส าคัญกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
หากไม่ท าตามเงื่อนไข ข้อตกลงของการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้ การส่งสินค้าไปขายในต่างประเทศ
ก็จะเกิดปัญหาขึ้น เช่นโรงงานอุตสาหกรรมต้องปิดกิจการลง เพราะประเทศคู่ค้าไม่ยอมสั่งสินค้า 
เนื่องจากโรงงานเหล่านี้ดูแลคนงานไม่ได้มาตรฐานตามหลักการสิทธิมนุษยชน  หรือใช้สารเคมีที่
อันตรายต่อคนหรือต่อสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าของตน ไม่มีการลงโทษใดที่รุนแรงไปกว่าการ
ลงโทษของผู้บริโภคที่ไม่ซื้อสินค้านั้น ซึ่งเป็นไปตามตรรกะของระบบทุนนิยมที่ว่าอยู่ด้วยตลาดก็ตาย
ด้วยตลาดซึ่งเป็นเกิดปัจจัยทางเศรษฐกิจแบบใหม่ 

                                                 
1 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ยุทธศำสตร์กำรค้ำและกำรลงทุนไทยในโลกไร้พรมแดน, ค้น

วันที่ 4 เมษายน 2559 จาก http://www.kriengsak.com/node/3131 
  



2 

ตำรำงท่ี 1.1  ข้อมูลการจัดอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 – 2559 
 

 2544 - 2546 2547 2548 - 2552 2553 - 2556 2557 - 2558 2559 
ระดับ 1       
ระดับ 2         
ระดับ2 

(ที่ถูกจับตามอง)  
         

ระดับ 3        

 
แหล่งที่มำ:  U.S. Department of State, 2016. 
 

จากข้อมูลแผนรายงานประจ าปี สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2557 แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มบัญชีที่  3 ซึ่งหมายถึงประเทศไทยไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานขั้นต่ าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา ส่งผลให้สินค้าส่งออก
ของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศลดอันดับการค้ามนุษย์ของ
ไทยจากระดับ 2 มาเป็นระดับ 3 (Trafficking in Persons Report)2 ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน
เหยื่อการค้ามนุษย์ ค.ศ. 2000 ของประเทศสหรัฐอเมริกา และเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยการกระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐอเมริกา เผยแพร่
รายงานประจ าปี เรื่อง สถานการณ์การค้ามนุษย์ ประจ าปี 2558 (Trafficking in Persons Report 
2015 หรือ TIP Report 2015) เป็นการส ารวจทุกประเทศ โดยในปี 2558 ประเทศไทยยังคงอยู่ใน
บัญชีกลุ่มท่ี 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์ค้ามนุษย์ระดับเลวร้ายที่สุด โดยอยู่ในบัญชี
กลุ่มที่ 3 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2557 และในปี 25593 ประเทศไทยถูกจัดให้ขึ้นไปอยู่ใน
บัญชีกลุ่มที ่2 โดยสหรัฐอเมริกามองว่ารัฐบาลไทยได้ด าเนินความพยายามอย่างมีนัยส าคัญในการขจัด
การค้ามนุษย์ในช่วงเวลาการท ารายงานจัดอันดับ แต่ทว่าการด าเนินงานนั้นยังไม่ได้เป็นไปตาม
                                                 

2 รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ )Trafficking in Persons Report( 
1) ระดับท่ีดีที่สุด คือ Tier 1 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า

ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ในการป้องกันละบังคับใช้กฎหมายการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
2) ระดับ Tier 2 หมายถึง ประเทศที่มีการด าเนินการยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกา แต่ได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา 
3) ระดับ Tier 2 Watch List หมายถึง ประเทศที่มีรายงานเหยื่อการค้ามนุษย์เพ่ิมขึ้น 

หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ารัฐบาลได้พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์ 
4) ระดับต่ าสุด คือ ระดับ Tier 3 หมายถึงประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ขั้นต่ าของกฎหมายสหรัฐอเมริกา และไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหา 
 

 
3 U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report 2015, Retrieved 

May 16, 2016 from http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2015/index.htm


3 

มาตรฐานขั้นต่ าสุดอย่างครบถ้วน การถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ 2 บัญชีรายชื่อประเทศที่ต้องจับตามองนั้น
เป็นการย้ าว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยยังมีอยู่อย่างกว้างขวางและรัฐบาลต้องแสดงความ
เป็นผู้น าในการด าเนินการมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยให้มีผลงานเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล4 

การค้ามนุษย์ เป็นปัญหาสังคมที่ประชาคมโลกห่วงใยและเร่งหามาตรการแก้ไขป้องกันด้วย
ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง และในยุคประชาธิปไตยได้มีแนวคิดเกี่ยวกับสิทธิ
เสรีภาพ ประเทศที่เจริญแล้วได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้มาก ด้วยเหตุนี้จึงอาจมีผลให้ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรกีดกันสินค้าไทย แม้การประกาศจะไม่มีบทลงโทษ แต่การห้ามน าเข้า
สินค้าจากประเทศไทยมีผลกระทบด้านภาพลักษณ์ และประชาชนที่ต่อต้านสินค้าจากผู้ใช้แรงงานที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่เข้าข่ายในลักษณะของการค้ามนุษย์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศ
สหรัฐอเมริกา งดซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการของประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในเวทีแรงงาน เวทีการค้าระดับภูมิภาค และในระดับการค้าโลก5 

 

 
 

ภำพที่ 1.1  สถิติมูลค่าสินค้าส่งออกประมงของไทยปี พ.ศ. 2550 - 2559 
 
 

                                                 
4 พจน์ อร่ามวัฒนานนท์, สภำหอกำรค้ำ...ชี้ผลกำรจัดอันดับ TIP Report 2016 กระทรวง

กำรต่ำงประเทศสหรัฐ, ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 จาก http://www.thai-
frozen.or.th/news_tffa/file_news/ news_ 245. pdf 
 

 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, รมว.พม.เปิดสัมมนำกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือในกำรบังคับใช้กฎหมำยและน ำผู้กระท ำผิดมำลงโทษ, ค้นวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
จาก http://www.m-society.go.th/ewt_news.php?nid=4395 
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จากภาพที่ 3.3 กราฟแสดงสถิติการส่งออกสินค้าประมงของไทยพบว่าในช่วงปี 2550 –2555 
ประเทศไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี ท าให้ประเทศไทยมีความเติบโต
และก้าวหน้าในการส่งออกสินค้าประมง จนส่งผลให้ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าทะเล
รายใหญ่ของโลก แต่ก็ประสบปัญหากับการถูกใช้มาตรการกีดกันทางการค้าจากประเด็นการค้ามนุษย์
จนส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าประมงของไทยในปี 2556 – 2559 มีมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง
ลดลงอย่างต่อเนื่อง6 

กระแสโลกาภิวัตน์ที่โลกไร้พรมแดนมีการเปิดกว้างให้มีการโยกย้ายถ่ายเทการลงทุนและ
ทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการผลิตและบริการ เพ่ือให้มนุษย์มีโอกาสได้ประโยชน์จากการบริโภคอย่างเต็มที่ 
จึงเกิดการอพยพแรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นปรากฏการณ์ปกติของยุคโลกาภิวัตน์  ประกอบกับการขาด
แคลนแรงงานระดับไร้ฝีมือจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยแรงงานเหล่านี้จึงอาจตกเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อ
การถูกบังคับใช้แรงงาน การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้านแรงงาน การถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังและ
ทารุณกรรม  

นอกจากนั้นแล้ว ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มก าลังพัฒนาซึ่งต้องการขยายตัวทางเศรษฐกิจและ
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ติดกับชายฝั่งทะเล จึงท าให้ภาคอุตสาหกรรมประมงทะเลของไทยเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว และส่งผลให้ประเทศไทยยังคงขาดแคลนแรงงานในภาคประมงทะเลมาโดยตลอด 
ทั้งนี้เนื่องจากแรงงานในเรือประมงทะเลต้องเจอกับสภาพการท างานที่ยากล าบาก  ต้องท างานอย่าง
โดดเดี่ยวห่างไกลครอบครัว เสี่ยงอันตราย และต้องอยู่กลางทะเลเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ส่งผลให้ไม่
มีแรงงานอยากท างานในเรือประมงทะเล ผลที่ตามมาท าให้เกิดขบวนการนายหน้าค้าแรงงานประมง 
ซึ่งมีการลักลอบน าแรงงานต่างชาติเข้ามามากขึ้นก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานตามมา  
นับว่าประเทศไทยตกอยู่ในสถานภาพที่ล่อแหลมเป็นอย่างมากจากการค้ามนุษย์เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่
บริเวณศูนย์กลางของลุ่มแม่น้ าโขง และยังเป็นศูนย์การเดินทางของเอเชียกับภูมิภาคต่างๆของโลกทั้ง
ทางอากาศ ทางบก และทางน้ า จึงควรมีการศึกษาวิเคราะห์ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการป้องกันแก้ไข มีปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดอย่างไร ตลอดจนมีแนวโน้ม
ในการด าเนินการในอนาคตอย่างไร7 

วิทยานิพนธ์นี้จึงต้องการศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบัน  ปัญหา อุปสรรคที่เกิดจาก
มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี พร้อมทั้งพิจารณาหาแนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะทางด้าน
นโยบายในการควบคุมการกีดกันทางการค้าโดยอาศัยการค้ามนุษย์ในธุรกิจภาคประมง เพ่ือการ

                                                 
6 กรมประมง กองประมงต่างประเทศ กลุ่มวิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ, 

รำยงำนปริมำณและมูลค่ำสินค้ำประมงของไทย, ค้นวันที่ 17 พฤษภาคม  2559 จาก http:// 
www.fisheries.go.th/foreign/fisher2/index.php?option=com_goods&view=imports&layo
ut=search&Itemid=140 

  

7 เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข, ลูกเรือประมงควำมท้ำทำยภำยใต้กฎหมำยคุ้มครองแรงงำน,   
ค้นวันที่ 13 สิงหาคม 2559 จากhttp://www.notforsale.in.th/autopagev4/show_page.php? 
topic_id=877&auto_id =7&TopicPk= 
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ก าหนดท่าทีเชิงรุกและเชิงรับของนโยบายการค้าระหว่างประเทศในกรอบเวทีต่าง ๆ ของโลก โดยเน้น
ถึงมาตรการทางด้านแรงงาน (Labor Measures) ที่ถูกใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการกีดกันทางการค้า จึง
เป็นเหตุให้ไทยไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศคู่ค้าได้ ผู้ประกอบการจึงมีผลกระทบต่อการขาด
รายได้ และกระบวนการผลิตจึงต้องมีการหยุดชะงัก เพราะไม่สามารถด าเนินการผลิตและส่งออกได้
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในประเด็นที่จะศึกษาได้มีการศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และประเทศมาเลเซีย โดยในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  เป็นประเทศที่มีการบังคับใช้กฎหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประเทศต้นแบบในการป้องกันและบังคับใช้กฎหมายการต่อต้าน
การค้ามนุษย์   จึงเป็นที่น่าศึกษาข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ และปรับใช้
กับประเทศไทย ส่วนประเทศมาเลเซียนั้นมีพ้ืนที่ภูมิประเทศอยู่ติดกับชายฝั่งทะเลซึ่งก็ประสบปัญหา
ในเรื่องของกระบวนการค้ามนุษย์เช่นเดียวกัน โดยในปี พ.ศ. 2557 มาเลเซียถูกประเทศสหรัฐอเมริกา
ประกาศจัดอันดับการค้าการมนุษย์ให้อยู่ในระดับ Tier 3 ซึ่งเป็นระดับต่ าสุดและในปีต่อมาก็ได้เลื่อน
อันดับขึ้นมาอยู่ในระดับ Tier 2 จึงเป็นที่น่าศึกษาถึงมาตรการของประเทศมาเลเซียที่ได้มีความ
พยายามต่อต้านการค้ามนุษย์และสามารถแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ไปในทางที่ดีข้ึน  

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
       

1)  เพ่ือศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  
2)  เพ่ือศึกษานโยบายและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าของ

ไทยและตา่งประเทศท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจภาคประมง 
3)  เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคประมงที่มี

ผลต่อการด าเนินธุรกิจภาคประมงของไทย 
4)  เพ่ือน าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา เพ่ือที่จะลดปัญหาในเรื่องของการกีดกันทาง

การค้าของไทยจากธุรกิจภาคประมง 
 
1.3  สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

 
ปัจจุบันการกีดกันทางการค้าท าให้เกิดความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

การหมุนเวียนสินค้าทั้งการน าเข้า และการส่งออกจากปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์ในกิจการประมง 
ดังนั้นภาครัฐจึงควรเข้ามาตรวจสอบ และมีการควบคุมแก้ไขสาเหตุของมาตรฐานแรงเพ่ือให้สอดคล้อง
กับมาตรการทางกฎหมาย รวมถึงก าหนดนโยบายในการควบคุมการกีดกันทางการค้าโดยการค้า
มนุษยเ์พ่ือลดการถูกกีดกันและการเลือกปฏิบัติทางการค้าโดยไม่เป็นธรรม  

 
1.4  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 

1)  ศึกษาและวิเคราะห์ถึงแนวคิดเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีเฉพาะที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคประมงโดยมุ่งเน้นถึงแนวคิดของสิทธิและเสรีภาพในกิจการแรงงานประมง 
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2)  ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้า การค้ามนุษย์ และแรงงานประมง
ในประเทศไทย รวมไปถึงในระดับสากล ได้แก่ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542, 
พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติแรงงานทาง
ทะเล พ.ศ. 2558 เป็นต้น รวมถึงอนุสัญญาและปฏิญญาสากลที่เกี่ยวของกับการศึกษาของการกีดกัน
ทางการค้าที่มิใช่ภาษีกรณีการค้ามนุษย์ในกิจการประมง  
 
1.5  ระเบียบวิธีวิจัย 
  

การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาจากเอกสาร 
)Documentary Research) ด้วยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งจาก
หนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ วารสาร อนุสัญญา พิธีสาร สื่ออิเลคทรอนิคส์ และ 
เอกสารเผยแพร่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยการเสนอข้อมูลวิจัยในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูล  
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

3( เพ่ือทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี  
2(  เพ่ือทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับธุรกิจในกิจการประมงจากการใช้มาตรการกีด

กันทางการค้าที่มิใช่ภาษ ี        
1(  เพ่ือทราบถึงประเด็นปัญหาในการกีดกันทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจภาคประมงที่มี

ผลต่อการด าเนินธุรกิจภาคประมงของไทย 
4(  เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพ่ือที่จะลดปัญหาในเรื่อง

ของการกีดกันทางการค้าของไทยจากธุรกิจภาคประมง 
 
1.7  นิยำมศัพท์ 
  

ค่าจ้าง หมายความรวมถึง ส่วนแบ่งที่นายจ้างตกลงจ่ายให้ลูกจ้างตามมูลค่าของสัตว์น้ าที่จับ
ได้8 

งานประมงทะเล หมายความว่า งานหรือการกระท าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมงในทะเลโดย
ใช้เรือประมง9 

ท าการประมง หมายความว่า ค้นหา ล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ าหรือกระท าการใดๆ ที่มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือล่อ จับ ได้มา หรือเก็บสัตว์น้ าในที่จับสัตว์น้ า10 
                                                 

 8 เรื่องเดียวกัน. 
 

9 ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง )ฉบับที่ 10( พ.ศ. 2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 

10 มาตรา 5 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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นายจ้าง หมายความว่า เจ้าของเรือประมงซึ่งใช้หรือยอมให้บุคคลอ่ืนใช้เรือประมงนั้นท างาน
ประมงทะเล เพ่ือแบ่งปันผลประโยชน์กัน แต่มิให้หมายความรวมถึง เจ้าของเรือประมงซึ้งให้ผู้อ่ืนเช่า
เรือประมงเพ่ือประกอบกิจการโดยตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง11 

เรือประมง หมายความว่า เรือที่ใช้ส าหรับท าประมงในทะเล12 
เหยื่อ การค้ามนุษย์ หมายถึง ผู้ที่เข้าสู่การค้ามนุษย์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการค้าประเวณีหรือ

การแสวงหาประโยชน์ทางกามารมณ์ในรูปแบบอ่ืน การบังคับแรงงานหรือบริการ การเอาลงเป็นทาส
หรือการกระท าอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งเพศชายและหญิง โดยที่ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็
ตาม13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 11 เรื่องเดียวกัน. 
 12 เรื่องเดียวกัน. 

13 เรื่องเดียวกัน. 
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บทท่ี 2 

 
แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำท่ีมิใช่ภำษ ี

ศึกษำกรณีกำรค้ำมนุษย์ในกิจกำรประมงทะเล 
 
 ในปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความส าคัญและมีบทบาทใน
การพัฒนาประเทศมากขึ้นกว่าในอดีต การส่งออกเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงาน ในขณะที่การ
น าเข้าเป็นการเปิดโอกาสให้มีการบริโภคสินค้าที่ผลิตไม่ได้ภายในประเทศท าให้สภาพความเป็นอยู่ของ
ประชากรดีขึ้นซึ่งตามหลักการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนั้น ประเทศที่ท าการซื้อขายแลกเปลี่ยน
กัน โดยยึดการผลิตสินค้าที่ตนท าได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งย่อมได้รับผลประโยชน์
ด้วยกันทั้งสองฝ่าย กล่าวคือ ท าให้เกิดการแบ่งงานกันท า ต้นทุนการผลิตต่ าลง สินค้ามีราคาถูก 
แรงงานมีงานท าและมีรายได้มากขึ้น รวมทั้งยังเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเสริมสร้าง
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเจริญเติบโตและเกิดความสงบสุขแก่ทุกประเทศ14 
 อย่างไรก็ดี ตามสภาพความเป็นจริงนั้น แต่ละประเทศมีความแตกต่างกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ
และพ้ืนฐานความคิดในการพัฒนาประเทศ บางประเทศต้องการปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เปิดกว้าง
และเสรีมากขึ้น เพ่ือเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการลงทุนและค้าขาย มุ่งแสวงหาความได้เปรียบด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งวัตถุดิบต้นทุนต่ า การขยายตัวของการลงทุน หรือการสร้างความ
เชื่อมโยงเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกใน
ขณะเดียวกันหลายประเทศมีความเห็นว่ารัฐควรปกป้องคุ้มครองธุรกิจและอุตสาหกรรมภายใน  
ประเทศท่ีไม่สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตในประเทศอ่ืนได้ โดยก าหนดมาตรการทางการค้าที่มีผลกระทบ
ต่อการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ส่วนบางประเทศต้องการก าหนดมาตรฐานสินค้าเพ่ือปกป้อง
ประชากรให้ได้บริโภคเฉพาะสินค้าท่ีมีคุณภาพเท่านั้น15     
    
1.1   ควำมหมำยและนโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ  

 
ในระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open Economy)  กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศในเรื่อง

การค้า เศรษฐกิจและการด าเนินนโยบายทางเศรษฐกิจจะมีผลต่อรายได้ประชาชาติโดยตรง   การที่
ประเทศจะพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเพ่ือให้ประชาชนมีรายได้ มีการอยู่ดีกินดี แน่นอนว่าแต่ละ
ประเทศจะต้องมีการติดต่อกับต่างประเทศเพ่ือท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าการค้า
หรือการลงทุนเพราะตลาดต่างประเทศถือว่าเป็นแหล่งเงินที่ส าคัญที่จะน ารายได้เข้าสู่ประเทศ  ดังนั้น

                                                 
14 โกศล ฉันธิกุล, คู่มือกำรศึกษำวิชำกฎหมำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ )กรุงเทพมหานคร: 

ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2543), หน้า 2. 
15 เรื่องเดียวกัน. 
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จ าเป็นต้องท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้มีการเจริญเติบโต  ซึ่งการ
ท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ส าคัญด้านหนึ่งคือ  การค้าระหว่างประเทศซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ16 
                   

2.1.1  ควำมหมำยของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) คือ กิจกรรมที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน

สินค้าและบริการระหว่างประเทศ อาจเปลี่ยนเป็นสิ่งของต่อสิ่งของโดยตรง หรือใช้เงินตรา
ต่างประเทศเป็นที่ยอมรับทั่วไปเพ่ือเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจึงท าให้มีการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนและวิทยาการเทคโนโลยีต่าง ๆระหว่างประเทศโดยประเทศที่ท าการซื้อขายสินค้า
ระหว่างกัน เรียกว่า "ประเทศคู่ค้า" สินค้าที่แต่ละประเทศซื้อเรียกว่า "สินค้าเข้า" (Imports) และ
สินค้าที่แต่ละประเทศขายไปเรียกว่า "สินค้าออก" (Exports) ประเทศที่ซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 
เรียกว่า "ประเทศผู้น าเข้า" ส่วนประเทศที่ขายสินค้าให้ต่างประเทศ เรียกว่า "ประเทศผู้ส่งสินค้าออก" 
โดยทั่วไปแล้วแต่ละประเทศจะมีฐานะเป็นทั้งประเทศ ผู้น าสินค้าเข้า และประเทศผู้สินค้าออกในเวลา
เดียวกัน เพราะประเทศต่าง ๆ มีการผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน  เมื่อแต่ละประเทศมีทรัพยากร มี
ความสามารถ มีความช านาญที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคลหรือประเทศ การด าเนินนโยบาย
ช่วยตนเองอย่างสมบูรณ์จึงเป็นไปได้ยาก ปัจจุบันนี้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ าเป็นต้องติดต่อพ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน  ประเทศใดที่พยายามจะอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศด าเนิน
นโยบายปิด จะพบว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนั้นจะเชื่องช้าและมาตรฐานการครองชีพของ
ประชาชนจะอยู่ในระดับต่ าประชาชนต้องบริโภคสินค้าและบริการที่ผลิตได้ในประเทศเท่านั้นไม่มี
โอกาสที่จะบริโภคสินค้าและบริการที่จ าเป็นในการครองชีพ17  

เหตุผลทางเศรษฐกิจที่ท าให้ประเทศต่าง ๆ ในโลกท าการค้าขายกันเป็นเพราะว่าไม่มีประเทศ
ใดในโลกสามารถผลิตสินค้าและบริการทุกอย่างได้ครบ และเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
ภายในประเทศ ถึงแม้ว่าบางประเทศจะมีขีดความสามารถผลิตสินค้าได้ทุกอย่างแต่อาจจะมีต้นทุน
การผลิตที่สูงกว่าซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน การที่แต่ละประเทศผลิตเฉพาะสินค้าท่ีตนมีความถนัดหรือมี
ความได้เปรียบจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า และเกิดประโยชน์แก่ทุกประเทศร่วมกัน ดังนั้นการค้าระหว่าง
ประเทศจึงเกิดขึ้นถือว่าเป็นการแบ่งงานกันท าระหว่างประเทศตามความช านาญของประชาชน
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิอากาศในแต่ละประเทศซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลของแต่ละประเทศจะสนับสนุนหรือเลือกใช้ความได้เปรียบ หรือความถนัด
ในการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 

1)  ขาดวัตถุดิบในประเทศ เนื่องจากทรัพยากรในแต่ละประเทศไม่เหมือนกัน ใน
กรณีที่ประเทศขาดวัตถุดิบส าหรับใช้เป็นปัจจัยการผลิตจึงจ าเป็นต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศมา
เพ่ือใช้ในการผลิตสินค้านั้น  ความแตกต่างในปริมาณและชนิดของทรัพยากร สภาพภูมิอากาศ และ

                                                 
16 เรื่องเดียวกัน. 

 17 กนกพร ชัยประสิทธิ์, “ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ,” วำรสำรวิชำกำรกำรตลำดและ
กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี, 1, 2 )กรกฎาคม-ธันวาคม 2559(: หน้า 3. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
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ความช านาญในการผลิตประกอบกับความไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการได้เอง
ภายในประเทศ จึงมีความต้องการแลกเปลี่ยนสินค้าบางอย่างที่ผลิตได้กับสินค้าที่ต้องการแต่ไม่
สามารถผลิตได้ภายในประเทศ หรือผลิตได้คุณภาพก็ไม่ดีพอ การค้าระหว่างประเทศจึงเกิดขึ้นมาโดย
มีหลักการส าคัญคือ ประเทศจะผลิตสินค้าที่ตนเองขาดแคลนหรือผลิตได้แต่ต้องใช้ต้นทุนสูงจาก
ต่างประเทศการซื้อขายแลกเปลี่ยนย่อมท าให้การใช้ทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจ ากัดมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น18 

2)  ความช านาญในการผลิตอย่างไรก็ตามความมากน้อยของทรัพยากรตลอดจน
ปัจจัยการผลิตที่มีอยู่เพียงอย่างเดียวมิใช่เป็นสิ่งที่ก าหนดต้นทุนให้ต่ ากว่าประเทศอ่ืนเสมอไป  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืน ๆ ด้วย เช่น ความช านาญของประชากรระดับเทคโนโลยี นั่นหมายถึงว่านอกจาก
ปริมาณของทรัพยากรแล้ว ประสิทธิภาพการผลิตหรือความช านาญของปัจจัยก็เป็นสิ่งส าคัญในการ
ก าหนดต้นทุนการผลิตสินค้า ความแตกต่างของปัจจัยดังกล่าวนี้ผลักดันให้แต่ละประเทศเลือกผลิต
สินค้าบางอย่างที่มีต้นทุนต่ า มีความรู้ความช านาญ และเลือกสั่งซื้อสินค้าแต่ละประเภทที่ผู้บริโภคใน
ประเทศของตนต้องการแต่ไม่สามารถผลิตได้ หรือผลิตได้ในต้นทุนที่สูงกว่า19 

1( จ านวนของพลเมือง ในกรณีที่ประเทศมีพลเมืองหนาแน่นและผลผลิตของ
ประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในประเทศ รัฐบาลจ าเป็นต้องสั่งซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรในประเทศนั้น 

4( การเลียนแบบการบริโภค  (Demonstration Effect) การเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากต่างประเทศโดยท าให้พฤติกรรมการรับรู้จะสอดแทรกเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของพฤติกรรม ซึ่ง
ค่านิยมการเลียนแบบจากต่างประเทศจะมีมากขึ้น เช่น แฟชั่นต่างๆการแต่งตัว โดยประเทศที่มี
มาตรฐานการครองชีพสูง ยิ่งประชาชนมีรายได้มากขึ้นก็จะต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูงและสินค้า
ฟุ่มเฟือยมากขึ้นด้วย ท าให้ต้องมีการน าเข้าสินค้าบางชนิดจากต่างประเทศ 

 
1.1.1  ประโยชน์ของกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
การค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแก่ประเทศคู่ค้าดังนี้ 

3( การผลิตสินค้า ประเทศคู่ค้ามีโอกาสเลือกผลิตสินค้าที่ตนถนัดและช านาญ ท า
ให้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าดีขึ้น สินค้ามีมาตรฐานสูงขึ้น การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด
และได้ประโยชน์สูงสุด สินค้าใดที่ผลิตในประเทศหนึ่งไม่ได้ก็สามารถซ้ือหาจากประเทศอ่ืนได้ ท าให้แต่
ละประเทศมีสินค้าสนองความต้องการได้มากขึ้น สินค้าใดถ้าแม้จะผลิตในประเทศได้ แต่มีต้นทุนสูง 
เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ประเทศนั้น ก็จะไม่ผลิต แต่จะเลือกผลิตแต่สินค้าที่มีต้นทุนสูงต่ ากว่าและมี
ความถนัด แล้วส่งไปขายแลก เปลี่ยนกัน เราจะได้สินค้าท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูกกว่าที่จะผลิตเอง20 

                                                 
18

 Nuttapong, กำรค้ำระหว่ำงประเทศ, ค้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 จาก 
http://megaclever.blogspot.com/2008/07/blog-post_8307.html 

 

19 เรื่องเดียวกัน. 
20 ชฎากานต์ วรรณวงค์, ผลกระทบจำกกำรใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี 

[NTBs] ต่อกำรส่งออกปลำทูน่ำกระป๋องของประเทศไทย )กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, 2550(, หน้า 14. 

https://www.blogger.com/profile/17000576177674946625
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2( การบริโภค การค้าระหว่างประเทศท าให้ประชากรทั่วโลกมีโอกาสได้บริโภค
สินค้าและบริการต่าง ๆ ที่ไม่สามารถผลิตเองได้และได้รับความพอใจจากการบริโภคเต็มที่  ท าให้ทุก
คนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการที่เพ่ิมขึ้น   และประชาชนได้ใช้
สินค้าคุณภาพดีในราคาถูก นอกจากนั้นแล้วยังท าให้ประชาชนได้รู้จักผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไม่สามารถ
ผลิตได้ในประเทศตนเอง ส่งผลให้ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอ านวยความสะดวกสบายเหล่านั้น 
ซึ่งถ้าไม่มีการน าเข้าจากต่างประเทศประชาชนจะเสียโอกาสไป21 

1( การให้วิทยาการใหม่ (Know-How) การค้าระหว่างประเทศท าให้เกิดการ
กระจายวิทยาการใหม่ ๆ ไปทั่วโลก การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านการบริหาร การ
ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม โดยการค้าระหว่างประเทศก่อให้เกิดความรู้ความช านาญในการผลิต
เฉพาะอย่าง ตามความถนัด ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะคิดค้นเทคนิคการผลิตให้ได้คุณภาพและราคาต่ า
ยิ่งขึ้น และยังช่วยให้ประเทศที่ก าลังพัฒนาได้เรียนรู้เทคโนโลยี และแบบอย่างการผลิตที่ทันสมัยขึ้น
โดยสามารถน าทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ผลิตเพ่ือส่งออกได้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้วประเทศก าลังพัฒนา
ยังได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญขึ้น เช่น ปรับปรุงการผลิต 
ปรับปรุงก่อสร้าง ปรับปรุงที่อยู่อาศัย พัฒนาถนนหนทางและพลังงานต่าง ๆ เป็นต้น22 

4( การกระจายรายได้ การค้าระหว่างประเทศจะช่วยให้การกระจายรายได้ดีขึ้น 
เมื่อมีการผลิต การจ้างงานจะเพ่ิมขึ้น ประชาชนมีงานท า มีรายได้ ท าให้รายได้ประชาชาติและ
มาตรฐานการครองชีพสูงขึ้น และการส่งออกยังท าให้รัฐบาลมีรายได้จากอากรขาออกและค่าธรรม
เนียนต่าง ๆ ท าให้เกิดรายได้เข้าประเทศในกรณีของประเทศก าลังพัฒนาที่มีหนี้สินมากจะช่วยให้มี
ความสามารถในการช้ าระหนี้สินได้ดีขึ้น23 

5( การตลาด การค้าระหว่างประเทศช่วยให้ตลาดของสินค้าและบริการขยายตัว 
ส่งผลให้ปริมาณการผลิตเพิ่มข้ึน อุปสงค์รวมทั่วโลกเพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจโดยทั่วไปดีขึ้นด้วย  โดยเฉพาะใน
เรื่องการส่งออกซึ่งจะท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวเมื่อมีอุปสงค์ภายในประเทศมากขึ้นท าให้มีการ
ผลิตสินค้าเพ่ือส่งออกไปขายต่างประเทศสูงขึ้น ท าให้ตลาดภายในประเทศมีการขยายตัวเนื่องจากมี
การผลิตภายในประเทศเพ่ิมข้ึน โดยมีการค้าขายระหว่างตลาด 2 ตลาดคือ ตลาดภายในประเทศและ
ตลาดต่างประเทศซึ่งเป็นผลดีต่อประชาชนภายในประเทศในเรื่องการก่อให้เกิดการจ้างงานและ
ก่อให้เกิดรายได้ประชาชาติ เพราะการค้าระหว่างประเทศท าให้มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง
ประเทศจากประเทศที่พัฒนาแล้วไปยังประเทศก าลังพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนระหว่าง
ประเท 24 

 
 
 

                                                 

           21 เรื่องเดียวกัน.  
 22 เรื่องเดียวกัน. 
 23 เรื่องเดียวกัน. 
 24 เรื่องเดียวกัน. 
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2.1.3  ทฤษฎีกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
1(  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage) ของ อดัม สมิธ 

(Adam Smith) เป็นทฤษฎีที่มีแนวคิดในเรื่องการแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ประเทศจะ
ผลิตสินค้าท่ีตนได้เปรียบโดยสมบูรณ์ เมื่อเปรียบเทียบกับอีกประเทศหนึ่งและส่งออกสินค้าดังกล่าวไป
ยังประเทศนั้น ในทางตรงกันข้ามก็จะน าเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วเสียเปรียบโดยสัมบูรณ์จากประเทศนั้น 
โดยทฤษฎีนี้จะยึดหลักการแบ่งงานกันท าตามความถนัด ท าให้เกิดความช านาญในการผลิตสินค้านั้นที่
ท าให้การค้าระหว่างประเทศเกิดประโยชน์สูงสุด ความได้เปรียบโดยสมบูรณ์ คือความได้เปรียบในการ
ผลิตที่ประเทศหนึ่งสามารถผลิตสินค้าได้เท่ากับที่ประเทศอ่ืนผลิตได้โดยใช้ปัจจัยการผลิตที่น้อยกว่า  
หรือในกรณีที่ใช้ปัจจัยการผลิตจ านวนเท่ากัน แต่ประเทศที่มีความได้เปรียบโดยสมบูรณ์สามารถผลิต
สินค้าได้จ านวนมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง ทฤษฎีนี้เชื่อว่าประเทศหนึ่งจะผลิตสินค้าชนิดหนึ่งได้มี
ประสิทธิภาพมากกว่าอีกประเทศหนึ่ง เพราะมีความเชี่ยวชาญมากกว่าแล้วส่งสินค้านั้นไปแลกเปลี่ยน
กับสินค้าที่ตนต้องการ อดัม สมิธ จะเน้นให้ใช้นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) โดยไม่มีการ
ควบคุมแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ เพ่ือส่งเสริมให้มีการแบ่งแยกแรงงานอย่างเต็มที่ให้ทุกประเทศได้เลือก
ผลิตสินค้าแต่เฉพาะที่สามารถผลิตได้ด้วยต้นทุนต่ าเพ่ือแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  หากการค้าของโลก
ไม่มีข้อจ ากัดแต่ละประเทศจะมีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าที่แตกต่างกัน โดยแต่ละประเทศจะ
มุ่งผลิตสินค้าที่ตนมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน25 

2(  ทฤษฎีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ของ เดวิด 
ริคาร์โด (David Ricardo) ในการยึดหลักการแบ่งงานกันท า โดยประเทศต่าง ๆ ควรมุ่งผลิตสินค้าที่
ตนสามารถผลิตได้โดยเสียต้นทุนต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบ การกระท าเช่นนี้ ท าให้ทุกประเทศได้รับ
ผลประโยชน์จากการแบ่งงานกันท า (Division of Labor) หรือก็คือ  การที่ปัจจัยการผลิตจ านวน
เท่ากัน ประเทศที่ผลิตสินค้าโดยเสียต้นทุนการผลิตต่ าที่สุด จะผลิตสินค้านั้นเพ่ือการส่งออกไปยัง
ประเทศนั้น ในทางตรงกันข้ามก็จะน าเข้าสินค้าที่ผลิตแล้วเสียเปรียบ หรือต้นทุนค่าเสียโอกาสที่สูง
กว่าจากประเทศนั้นการค้าของโลกก็จะเพ่ิมขึ้น26 

 
2.1.4  นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (International Trade Policy)27  
นโยบายการค้าระหว่างประเทศ คือ นโยบายและมาตรการทางการค้าที่แต่ละประเทศใช้เพ่ือ

ก าหนดขอบเขตในการน าสินค้าเข้า และส่งสินค้าออกให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งแบ่งออก
ได้เป็น นโยบายแบบเสรี และ นโยบายแบบคุ้มกัน 

3( นโยบายการค้าเสรี (Free Trade Policy) เป็นนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศ
ต่าง ๆ น าสินค้ามาท าการค้าขายระหว่างกันอย่าง เสรีโดยด าเนินการค้าที่ปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ จาก

                                                 
25 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ทฤษฎีกำรค้ำ, ค้นวันที่ 23 สิงหาคม 2559 จาก

http://www.stou. ac.th/Study/Services/Sec/60340(2)/Trade.html 
 

26 เรื่องเดียวกัน. 
27 ชยันต์ ตันติวัสดาการ, นโยบำยกำรค้ำระหว่ำงประเทศของไทยในช่วงปี 2543-2549, 

)กรุงเทพมหานคร: โครงการ WTO Watch (จับกระแสองค์การการค้าโลก(, 2549(, หน้า 33.  
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การกีดกันทางการค้าจากประเทศที่มีอ านาจในการวางกฎเกณฑ์ ลดอัตราภาษีการค้า และอัตราภาษี
ศุลกากรเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศรวมทั้งไม่มีการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในการค้า
ระหว่างประเทศด้วย28 

นโยบายการค้าเสรีไม่สนับสนุนการเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงและขจัดข้อบังคับ
ต่าง ๆ ที่กีดกันการค้าระหว่างประเทศ และไม่ให้สิทธิพิเศษหรือกีดกันสินค้าของประเทศใดประเทศ
หนึ่ง มีการเก็บภาษีอัตราเดียวและให้ความเป็นธรรมแก่สินค้าของทุกประเทศเท่า ๆ กัน และที่ส าคัญ
จะต้องไม่มีข้อจ ากัดทางการค้า (Trade Restriction) ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ ไม่มี
การควบคุมการน าเข้าหรือการส่งออกท่ีเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการท า
ความตกลงเขตการค้าเสรี  (Free Trade Area) เป็นความตกลงระหว่าง 2 ประเทศขึ้นไป ซึ่งจะ
รวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายเพ่ือลดภาษีศุลกากรระหว่างกันภายในกลุ่มที่ท าข้อตกลงลงให้เหลือ
น้อยที่สุดหรือเป็น 0% แล้วความตกลงยังก าหนดต้องยกเลิกมาตรการที่มิใช่ภาษีที่เป็นอุปสรรคต่อ
การค้าระหว่างประเทศ โดยต้องยกเลิกการควบคุมการน าเข้าและการส่งออก สินค้าเกษตรส าหรับ
กรณีสินค้าท่ีมีความอ่อนไหว อาจมีผลกระทบต่อเกษตรกรภายในประเทศ29 

2(  นโยบายการค้าแบบคุ้มกัน (Protective Trade Policy) เป็นนโยบายการค้าที่
ต้องการให้ประเทศของตนส่งออกสินค้าได้มากขึ้นรวมทั้งการกีดกันการน าเข้าสินค้า และมุ่งสนับสนุน
ภาพการผลิตในประเทศ มีหลักการตรงกันข้ามกับนโยบายการค้าโดยเสรี คือรัฐบาลจะใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ เพ่ือจ ากัดการน าเข้าและส่งเสริมการส่งออก รัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงในการค้าระหว่าง
ประเทศโดยวิธีการต่าง ๆ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินนโยบายการค้าแบบคุ้มกันจะมุ่งส่งเสริมการ
ส่งสินค้าออกและกีดกันการน าสินค้าเข้า คือ การตั้งก าแพงภาษีศุลกากร (Tariff) เป็นการเก็บภาษี
จากสินค้าน าเข้าในอัตราที่แตกต่างกันตามความส าคัญของสินค้าและค านึงถึงประโยชน์หรือ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะใช้วิธีการจัดเก็บภาษีศุลกากรจากสินค้า
น าเข้าหลายอัตรา คือ จัดเก็บภาษีศุลกากรตั้งแต่ 2 อัตราขึ้นไปในสินค้าชนิดเดียวกัน และเลือกใช้
อัตราสูงแก่สินค้าท่ีต้องการจะกีดกันไม่ให้น าเข้าซึ่งเป็นมาตรการทางอ้อม30 

2.3( การจ ากัดสินค้าเข้า (Import Quota) เป็นการก าหนดโควต้าด้านปริมาณ
หรือมูลค่าของสินค้าที่จะน าเข้าจากต่างประเทศ หรืออาจเป็นการห้ามโดยเด็ดขาดที่จะให้น าเข้าสินค้า 
เพ่ือคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เพ่ิงเกิดใหม่ ถ้ารัฐบาลไม่ห้ามสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาตีตลาด อุตสาหกรรมภายในประเทศอาจจะต้องเลิกล้มเลิกกิจการ 

2.2( การจ ากัดสินค้าออก (Export Restriction) เป็นการก าหนดโควต้าด้าน
ปริมาณหรือมูลค่าของสินค้าที่จะส่งออกเพ่ือป้องกันมิให้เกิดการขาดแคลนภายในประเทศและราคา
สินค้าในตลาดโลกลดลง หรืออาจจะพ่ือให้ประเทศช่วยตนเองได้เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น เมื่อเกิด

                                                 
28 วิไล เจียมจรุงกิจ, กำรค้ำระหว่ำงประเทศไทย–ออสเตรเลีย )วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2548), หน้า 10-12. 
29 เรื่องเดียวกัน. 
30 เรื่องเดียวกัน. 
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สงครามขึ้น อาจจะไม่ มีสินค้าที่จ าเป็นบางอย่างใช้ เพราะไม่สามารถน าเข้ามาตามปกติได้ ในยาม
ปกติจึงควรเตรียม การผลิตสินค้าที่จ าเป็นส ารองไว้ 

2.1( การทุ่มตลาด (Dumping) เป็นการขายสินค้าในตลาดต่างประเทศในราคา
ที่ต่ ากว่าราคาในตลาดในประเทศหรือต่ ากว่าต้นทุนการผลิต โดยจะส่งสินค้าไปขายประเทศอ่ืน ใน
ราคาที่ต่ ากว่าต้นทุนเพ่ือท าลายคู่แข่งขันในตลาดต่างประเทศ และเมื่อทุ่มตลาดส าเร็จได้ครองตลาด
แห่งนั้นแล้วก็จะเพ่ิมราคาสินค้าให้สูงขึ้นในเวลาต่อมา ซึ่งจะท าให้ได้ส่วนแบ่งการตลาดเพ่ิมขึ้นหรือ
ท าลายคู่แข่งในตลาดการค้า 

2.4( การให้เงินอุดหนุนสินค้าออก (Export Subsidy) เป็นการให้เงินอุดหนุน
แก่ผู้ผลิตหรือเพ่ิมราคาสินค้าให้แก่ผู้ผลิตเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ผลิตผลิตสินค้าและสามารถส่งสินค้าออกไป
แข่งขันในตลาดต่างประเทศได้รวมทั้งสามารถขยายปริมาณการผลิตได้มากกว่าเดิม 

       
 2.2  มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี   

 
ถึงแม้ว่าหลายประเทศในโลกจะมีความพยายามเจรจาตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างกันมากขึ้น

เพ่ือลดช่องว่างของก าแพงภาษีและขจัดอุปสรรคทางการค้า แต่ในขณะเดียวกันประเทศเหล่านี้มีความ
พยายามน าเอามาตรการกีดกันทางการค้ามาใช้มากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการกีดกันที่
มิใช่ภาษี เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ปกป้องผู้ผลิตหรือผู้บริโภคของตนแทนการกีดกัน
โดยใช้ภาษีหรือใช้การก าหนดปริมาณน าเข้าเช่นในอดีต นอกจากนี้แล้วทิศทางการค้าที่เริ่มมีการเปิด
เสรีแบบทวิภาคีเพ่ิมขึ้นก็มีความเป็นไปได้สูงที่การกีดกันทางการค้าจะถูกใช้มากขึ้นและจะมี ผล
ครอบคลุมในวงกว้างมากขึ้น มีการน าประเด็นทางสังคมต่างๆ มาก าหนดเป็นมาตรฐานทางการค้า
ระหว่างประเทศ และแนวโน้มในอนาคตมาตรฐานที่ถูกสร้างขึ้นจากประเทศที่พัฒนาแล้วน่าจะถูก
ผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานของโลกและมีการพัฒนาเงื่อนไขของการกีดกันการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น  
รวมถึงการมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าแบบใหม่ออกมามากข้ึน31  

  
 2.2.1  ควำมหมำยของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี 
 มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี หมายถึง มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่มาตรการทาง
ภาษีน าเข้ารูปแบบต่าง ๆ โดยเป็นกฎระเบียบข้อบังคับของภาครัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศท่ีองค์การการค้าโลก (WTO) อนุญาตให้ใช้ได้ในกรณีของการส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมหรือมี
สิทธิใช้เป็นข้อยกเว้นในกรณีฉุกเฉินและจ าเป็นรวมทั้งเพ่ือคุ้มครองชีวิตและสุขภาพมนุษย์พืชและสัตว์ 
ทั้งนีจ้ะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่มีเหตุผล และไม่มีผลต่อการกีดกันการค้าอย่างแอบแฝง อีกทั้ง
ยังต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้ความตกลงที่ก ากับดูแล แต่ประเทศต่าง ๆ ได้น ามาเพ่ือเป็นสร้าง
อุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศคู่ค้า หรือเพ่ือกีดกันการน าเข้าที่ไม่สอดคล้องกับความตกลง
ระหว่างประเทศ โดยทั่วไปพบว่าประเทศต่าง ๆ น ามาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้อย่างเข้มงวดเกินไป จน

                                                 

 31 เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, ผู้ประกอบกำรจะรับมือกับมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่
ภำษีอย่ำงไร, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2559 จาก http://www.kriengsak.com/node/1359 
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ท าให้ประเทศอ่ืนมองว่าเป็นมาตรการที่ไม่เป็นธรรมกลายเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีเกิดขึ้น  
เช่น การก าหนดคุณภาพที่เกินมาตรฐานสากลหรือการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า  และ
ใช้เวลาในการตรวจสอบนานมากจนอาจท าให้สินค้าเกิดความเสียหายตลอดจนการปฏิบัติด้านพิธีการ
ศุลกากรที่ไม่เป็นธรรม  
 

2.2.2  ประเภทของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี32  
1)  มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping) ประเทศผู้น าเข้าเก็บอากรตอบ

โต้การทุ่มตลาดเพ่ิมเติมจากภาษีน าเข้าปกติ โดยอ้างว่ามีการทุ่มตลาดจากบริษัทผู้ส่งออกมายัง
ประเทศผู้น าเข้า เป็นมาตรการทางการค้าที่ประเทศผู้น าเข้าใช้เพ่ือปกป้อง อุตสาหกรรมภายในที่ได้รับ
ความเสียหาย หรือม ีแนวโน้มที่จะได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาด อันเกิดจากการนน าเข้าสินค้า
จากต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม  

2)  มาตรการตอบโต้การอุดหนุน (Counter-Vailing Duty) ประเทศผู้น าเข้าเก็บ
อากรตอบโต้การอุดหนุนเพ่ิมเติมจากภาษีน าเข้าปกติ โดยอ้างว่าสินค้าน าเข้าได้รับการอุดหนุนจาก
รัฐบาลประเทศท่ีผลิตสินค้านั้น ๆ 

3)  มาตรการปกป้องจากการน าเข้าที่เพ่ิมขึ้น (Safeguard) ประเทศผู้น าเข้าเก็บ
อากรปกป้องเพ่ิมเติมจากภาษีน าเข้าปกติได้โดยอ้างว่ามีการน าเข้าที่ผิดปกติ  ทั้งในรูปของการน าเข้า
มาของสินค้าในปริมาณที่มากกว่าปกติหรือมีการน าเข้ามาในราคาท่ีต่ ากว่าปกติ 

4)  มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and Phytosanitary) เป็น
มาตรการที่ใช้ในการจ ากัดการน าเข้าสินค้าเกษตรด้วยเหตุผลทางสุขอนามัย  เพ่ือปกป้องสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อสินค้าน าเข้าในเชิงพาณิชย์ 

5)  มาตรการอุปสรรคเทคนิคทางการค้า (Technical Barrier to Trade) ก าหนด
มาตรฐานทางการค้า อาท ิการก าหนดการติดฉลากและบรรจุภัณฑ์ ที่สูงมากจนเป็นอุปสรรคต่อสินค้า
น าเข้าในเชิงพาณิชย์ 

6)  มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการค้า (Trade-Related Environmental 
Measures) เป็นมาตรการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อต้นทุนใน
การผลิตสินค้า โดยต้องเข้มงวดในวิธีการผลิต ขั้นตอนการผลิต มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ มาตรการฉลาก
เขียว และมาตรฐานการจัดระบบสิ่งแวดล้อม เพ่ือไม่ได้การด าเนินการผลิตไม่เป็นผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การปล่อยควันเสียท าให้เกิดปฏิกิริยาก๊าซเรือนกระจกส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน 
ด้วยเหตุนี้จึงน ามาเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า 

7)  มาตรการด้านแรงงาน (Trade and Labour Standard) เป็นมาตรการที่น าเอา
มาตรฐานแรงงานมาเป็นเงื่อนไขในการน าเข้าสินค้าตัวอย่างเช่น  สินค้าที่น าเข้าต้องไม่ได้ผลิตโดย
แรงงานเด็กหรือนักโทษ เป็นต้น และเรื่องนี้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

                                                 

 
32 สมพงษ์ เฟ่ืองอารมณ์ และคณะ, ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำเสรี 

)กรุงเทพมหานคร: จามจุรี โปรดักท์, 2549(, หน้า 3. 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปมีความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการผลักดัน
ให้มีกฎเกณฑ์ในการใช้บังคับในเรื่องของการใช้แรงงาน 

8)  สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) เป็นมาตรการของสหภาพยุโรปที่ออกกฎ
เพ่ือปรับปรุงการเลี้ยงดูสัตว์ให้อยู่อย่างสุขสบายไม่แออัด ได้แก่ การปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมใน
การเลี้ยงสัตว์ สิ่งอ านวยสะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้ายสัตว์ที่มีชีวิต การเชือดต้องไม่ให้สัตว์ได้รับการ
ทรมาน 

9)  มาตรการกีดกันทางการค้ารูปแบบอ่ืน ๆ อาทิ การจัดซื้อโดยรัฐ การผูกขาดการ
น าเข้า การก าหนดแหล่งก าเนิดสินค้า การปิดฉลากสินค้าตัดแต่งสารพันธุกรรม กฎระเบียบเกี่ยวกับ
กระบวนการตรวจสอบสินค้าและพิธีการศุลกากร การใช้มาตรการฝ่ายเดียวและอ้างว่าประเทศคู่ค้าไม่
ปฏิบัติตามความตกลงของ WTO อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 
 

 2.2.3  สำเหตุของกำรกีดกันทำงกำรค้ำ   
ประเทศต่าง ๆ ได้ใช้มาตรการกีดกันทางการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปริมาณการน าเข้า

สินค้าจากต่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองอุตสาหกรรมและผลผลิตที่ได้เองภายในประเทศ ขณะเดียวกัน
เพ่ือส่งเสริมสินค้าของประเทศตนเอง ให้สามารถส่งออกและขยายตลาดได้มากขึ้น ทั้งนี้ ประเทศที่ใช้
มาตรการกีดกันทางการค้าได้อาศัยช่องโหว่หรือข้อยกเว้นต่าง ๆ ของความตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้าเป็นเครื่องมือในการด าเนินการโดยมีสาเหตุ ดังนี้33 

1)  ความแตกต่างของปัจจัยการผลิตและสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันของแต่ละประเทศ 
ส่งผลให้ราคาสินค้าของแต่ละประเทศแตกต่างกัน  และเมื่อแต่ละประเทศมีทรัพยากรและ
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน จึงท าให้มีความสามารถในการ
ผลิตสินค้าแต่ละชนิดแตกต่างกันไป โดยประเทศต่างๆจะซื้อสินค้าและบริการที่มีสภาพการขาดแคลน 
และไม่สามารถผลิตได้เองหรือผลิตได้ไม่เพียงพอ หรืออาจผลิตได้แต่มีทุนเปรียบเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่งสูงกว่าประเทศอ่ืน และจะขายสินค้าหรือบริการที่มีสามารถผลิตได้มากเกินความ
ต้องการภายในประเทศ โดยมีต้นทุนการผลิตต่ ากว่าประเทศอ่ืนหรือมีต้นทุนเปรียบเทียบกับการผลิต
สินค้าอีกชนิดหนึ่ง ต่ ากว่าประเทศอ่ืน 

2)  เพ่ือประโยชน์ทางด้านรายได้ ส าหรับประเทศด้อยพัฒนาและที่ก าลังพัฒนา 
รายได้ส่วนใหญ่ของประเทศมาเป็นรายได้จากภาษีศุลกากร ดังนั้นประเทศเหล่านี้จึงจ าเป็นที่จะต้อง
ก าหนดอัตราภาษีอากรขาเข้าไว้ในอัตราที่ค่อนข้างสูง 

3)  เพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศ รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลสุขภาพอนามัย 
ตลอดจนความปลอดภัยในการบริโภคของประชาชน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาออกข้อบังคับ เพ่ือ
ห้ามหรือจ ากัดสินค้าน าเข้าท่ีอาจเป็นพิษ หรืออันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ทั้งนี้ประเทศ
ต่างๆได้เพ่ือมาตรการในการตรวจสอบสินค้าน าเข้า  

                                                 
33 ปรีชญา พุดน้อย, มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำของสหรัฐอเมริกำที่มีผลกระทบต่อกำร

ส่งออกของไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
2537), หน้า 45-46. 
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4)  เพ่ือรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า ยกระดับรายได้ของประชาชนและขยาย
การส่งออก มาตรการบางอย่างแม้มิใช่มาตรการกีดกันทางการค้าโดยตรง แต่เป็นมาตาการที่รัฐบาล
ออกมา เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เป็นผู้ผลิตในประเทศ โดยการอุดหนุนด้านราคา ด้านรายได้ และ
ช่วยเพิ่มความสามารถของผู้ส่งออกให้สามารถผลิตสินค้าออกมาจ าหน่ายในตลาดโลกได้ ซึ่งย่อมส่งผล
กระทบหรือได้เปรียบผู้ส่งออกประเทศอ่ืนซึ่งเป็นคู่แข่งขันได้ 

 
2.2.4  ข้อดี ข้อเสียของมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำ  
การกีดกันทางการค้ามีข้อดีอยู่หลายประการ ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียควบคู่กันไป อย่างไรก็

ตามประเทศต่าง ๆ ยังมีความเชื่อว่านโยบายทางการค้าเสรี เป็นวิธีการค้าที่ดีที่สุด การลดการใช้
มาตรการการกีดกันทางการค้า จึงเป็นความพยายามของหลายประเทศในการเจรจาความตกลงทั่วไป
ว่าด้วยภาษีศุลกากรและการค้ารอบอุรุกวัย    

2.2.4.3  ข้อดีของการกีดกันทางการค้า34 
1(  ช่วยคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศให้สามารถขยายตัว และ

แข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้ โดยเฉพาะการผลิตและการจ้างงาน 
2(  ช่วยสงวนเงินตราประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ

ประเทศก าลังพัฒนา ที่ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภาระหนี้ต่างประเทศ 
3(  ช่วยการแก้ปัญหาดุลการค้า มาตรการกีดกันทางการค้าถูกน ามาใช้

เสมอ ด้วยเหตุผลลดการขาดดุลทางการค้า ประเทศเล็กก็สามารถแก้ปัญหาได้ เพียงการกีดกันสินค้า
น าเข้า ในขณะที่ประเทศใหญ่สามารถใช้อ านาจเศรษฐกิจที่มีอยู่กีดกันสินค้าเข้า  พร้อมกับการเร่ง
ขยายการส่งออก ซึ่งเท่ากับการใช้มาตรการกีดกันการส่งออกประเทศอ่ืนด้วย 

4(  ช่วยส่งเสริมการลงทุนและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมาตรการกีดกัน
ทางการค้ามีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาเลือกลงทุนในประเทศ  ซึ่งย่อมจะ
เกิดผลดีต่อประเทศมากข้ึน ทั้งในด้านรายได้และการจ้างงาน 

5(  ช่วยจัดระเบียบทางการค้าให้เป็นไปได้อย่างถูกต้องตามความต้องการ
ของเจ้าของประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง 

2.2.4.2  ข้อเสียของการกีดกันทางการค้า35 
3(  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน

โดยรวม การกีดกันทางการค้ามีผลให้ผู้บริโภคจ าเป็นต้องบริโภคสินค้า ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่ต่ ากว่า
มาตรฐาน หากการเลือกบริโภคสินค้าโดนกีดกัน จ าเป็นต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 

2(  บิดเบือนการพิจารณาและการตัดสินใจลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรม บางครั้งนโยบายกีดกันทางการค้ามีผลต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมหนึ่งอุตสาหกรรมใด
ในประเทศหนึ่ง ๆ ได้ แม้ว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจไม่เอ้ืออ านวยเท่าที่ควร อันเป็นผลให้มีการใช้
ทรัพยากรที่แท้จริงของประเทศอย่างไม่มีประสิทธิภาพ 

                                                 
34 เรื่องเดียวกัน. 
35 เรื่องเดียวกัน. 
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3(  เป็นอุปสรรค์ต่อการขยายการค้าและขยายอุตสาหกรรมของประเทศ
ก าลังพัฒนาที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจต่ าไม่สามารถจะใช้มาตรการตอบโต้ที่ได้ผลกับในทันที เป็น
ผลให้ผู้ส่งออกขาดความมั่นใจในการส่งออกและเกิดการระสับระสายขึ้นระหว่างประเทศ 

4(  การกีดกันสินค้าน าเข้า เพ่ือคุ้มครองอุตสาหกรรมภายในประเทศมีผล
ให้อุตสาหกรรมที่ได้รับการคุ้มครองขาดความกระตือรือร้น การผลิตเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิ์ภาพ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นการสูญเสียทรัพยากรแล้วยังเป็นการขัดต่อหลักการการได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ เมื่อ
อุตสาหกรรมที่ได้การคุ้มครอง มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าอุตสาหกรรมอ่ืนโดยเปรียบเทียบ 

 
2.3  กำรค้ำมนุษย์ในกิจกำรประมง 
 

2.3.1  ควำมหมำยของกำรค้ำมนุษย์   
การค้ามนุษย์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Trafficking in Person ซึ่งมีผู้ให้ค าอธิบายไว้มากมาย 

เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้ให้ความหมายของการค้ามนุษย์ไว้ว่า การค้ามนุษย์เป็นการก่อ
อาชญากรรมโดยการถือเอามนุษย์เป็นสินค้าในการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์ของคนหรื อ
องค์กรอาชญากรรมนับเป็นการค้าทาสรูปแบบใหม่ที่อาศัยความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและ
สถานการณ์ความไม่มั่นคงในชีวิตและทรัพยสินของคนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ยากไร้ ชนกลุ่มน้อย เด็ก และ
สตรี มาแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ เช่น การบังคับให้ค้าประเวณี หรือบังคับแรงงาน36 

ในส่วนของมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ  .ศ .  2551 
ได้ระบุไว้ว่าผู้ใดเพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้37 

1)  เป็นธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง 
จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด โดยข่มขู่ ใช้ก าลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจ
โดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพ่ือให้ผู้ปกครอง
หรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระท าความผิดในการแสวงหาประโยชน์จากบุคคลที่ตนดูแล หรือ 

2)  เป็นธุระจัดหา ซ้ือ ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง
จัดให้อยูอ่าศัย หรือรับไว้ซึ่งเด็กผู้นั้นกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

แต่ความหมายที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดของการค้ามนุษย์ได้แก่ความหมายที่บัญัญัติไว้ใน 
อนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและพิธีสารแนบท้ายสองฉบับที่ได้รับการลง
นามโดย 120 ประเทศ โดยได้ใหค้วามหมายไว้ว่าการค้ามนุษย์  หมายถึง  การจัดหาขนส่งโยกย้ายให้ที่
พักพิง หรือรับบุคคลด้วยการขู่ หรือใช้ก าลัง หรือรูปแบบอ่ืนๆของการบังคับการลักพา ฉ้อฉล 
หลอกลวง หรือใช้อ านาจในทางที่ผิด หรือท าให้ได้รับบาดเจ็บ การให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์ต่อ
บุคคลที่ท าการ ควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตน ซึ่งหมายความรวมถึงการแสวงหา
ประโยชน์จากผู้อ่ืนในการเป็นโสเภณี หรือรูปแบบอ่ืนของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ แรงงานหรือ

                                                 
36 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, ศัพท์สิทธิมนุษยชน )กรุงเทพมหานคร: ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2555(, หน้า 335. 
37 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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การบริการที่ถูกบังคับการเป็นทาส หรือการอ่ืนใดที่คล้ายกับการเป็นทาสหรือการเคลื่อนย้ายอวัยวะใด ๆ 
ของร่างกายหากกระท าต่อเด็กซึ่ง หมายถึง บุคคลอายต่ ากว่า 18 ปี แม้ไม่ใช่วิธีต้องห้ามดังกล่าว ก็ถือ
เป็นความผิดการค้ามนุษย ์38 

จากความหมายของการค้ามนุษย์ดังกล่าว ในข้างต้นพอสรุปได้ว่า   การค้ามนุษย์เป็น
กระบวนการ หรือการจัดการเพ่ือการจัดหา จัดส่งหรือ การบังคับ ข่มขู่ จับตัว หรือหลอกลวง โดยที่
บุคคลเหล่านั้นไม่เต็มใจ  
 

2.3.2  รูปแบบของกำรค้ำมนุษย ์  
ตามพิธีสารได้แบ่งรูปแบบของการค้ามนุษย์เป็น 3 รูปแบบดังต่อไปนี้39 คือ  

1)  การค้ามนุษย์ในรูปแบบการค้าทาส หรือค้าแรงงาน  
เด็กนั้นเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะตกอยู่ในขบวนการค้ามนุษย์ เพราะยังขาดทั้งคุณวุฒิและ

วัยวุฒิประกอบกับด้วยความไร้เดียงสาจึงง่ายต่อการถูกล่อลวงเข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ตลอดจนถึง
กลายสภาพเป็นแรงงานเด็ก แต่ในบางกรณีอาจมาด้วยความสมัครใจเนื่องจากฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครับที่ยากจนโดยผู้ปกครองจะเป็นผู้ที่ยินยอมและคนด าเนินการให้นายหน้าพาบุตรของตนเข้า
ไปสู่ขบวนการขอทานในที่สุด  

2)  การค้ามนุษย์ในลักษณะแรงงานภาคประมง  
การประมงถือว่าเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศซึ่งส่งผลให้ความ

ต้องการแรงงานในธุรกิจภาคประมงเพ่ิมสูงมากขึ้น และการท างานภาคประมงถือว่าเป็นการท างานใน
ที่หนักและมีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากจะต้องออกทะเลเป็นระยะเวลายาวนาน จึงท าให้ห่างไกล
ครอบครัว จึงไม่ค่อยมีบุคคลใดอยากจะเข้าไปท างานในธุรกิจภาคประมง ซึ่งจุดนี้เองจึงท าให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมภาคประมง จึงส่งผลให้เกิดขบวนการหลอกล่อ น าพา มาเพ่ือเป็น
แรงงานประมง และมีการใช้งานแรงงานที่ท างานในธุรกิจประมงอย่างหนักโดยได้รับค่าแรงต่ ากว่า
ความเป็นจริง ส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาวะที่ต้องจ ายอม แล้วไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือขัดขืนได้ ซึ่งจะมี
แรงงานจ านวนมากที่อยากจะหลุดจากวง โคจรของการเป็นแรงงานในภาคประมงโดยการลักลอบหนี
ออกมา  บางรายก็หนีออกมาได้บางรายก็ไม่สามารถหนีออกมาได้จึงต้องทนทางานต่อไปด้วยความ
ยากล าบาก ไม่ได้รับความคุ้มครอง และได้รับค่าแรงที่ไม่เหมาะสม 

3)  การค้ามนุษย์ในรูปแบบการบริการทางเพศ  
การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก หมายถึง การบังคับ ชักจูง การส่งเสริมหรือการ

ยินยอมด้วยประการทั้งปวงให้เด็กกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด อันเป็นการแสวงหา
ผลประโยชน์จากเด็ก โดยพ้ืนที่เสี่ยงถ้าในประเทศไทยจะอยู่ในบริเวณสนามหลวง สถานีรถไฟหัว
ล าโพง ท่ารถขนส่งต่าง ๆ เป็นต้น และในประเทศเพ่ือนบ้านก็มีการลักลอบน าเด็กมาจาก ประเทศลาว 

                                                 
38 สรายุทธ ยหะกร, “กำรค้ำมนุษย์ในประเทศไทย,” 5, 2 )กรกฎาคม–ธันวาคม 2558(, ค้น

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 จาก http://e-jodil.stou.ac.th/filejodil/11_8_499.pdf 
39 เรื่องเดียวกัน. 



20 

พม่า กัมพูชาโดยผ่านเข้ามาทางชายแดนโดยการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายซึ่งการค้าแรงงาน
เด็กเพ่ือการค้าประเวณีและขอทานถือว่าเป็นความผิดฐานการค้ามนุษย์อีกรูปแบบหนึ่ง 

  
2.3.3  ควำมสัมพันธ์ของกิจกำรประมงกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
ปัญหาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่ประเทศคู่ค้าของไทย ไม่ว่าจะ

เป็น EU/ USA เริ่มก าหนดเงื่อนไข และข้อจ ากัดออกมาเพ่ือกีดกันทางการค้าของประเทศไทย ที่เริ่ม
ไปมีบทบาทอย่างมากในประเทศคู่ค้าดังกล่าว สหภาพยุโรป (EU) ยื่นค าขาดให้ประเทศไทยปฏิรูป
นโยบายเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีกฎข้อบังคับ หรือที่เรียก  Illegal 
Unreportes and Unregulate Fishing มิฉะนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง สหภาพยุโรป 
ถ้า EU สั่งห้ามการส่งออกอาหารทะเลจากประเทศไทยจริง คาดว่าประเทศไทยจะประสบการสูญเสีย
รายได้มากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ต่อปี40 

เรื่องของปัญหาประมงที่ถูก EU ขีดเส้นตาย มีผลต่อเนื่องถึงแรงงานด้านการประมงของ
ประเทศไทยที่ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะกับเรือประมงที่ใช้อวนลาก อวนรุน หรือเรือ
ปั่นไฟที่หาปลาทั้งในทะเลไทยและประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งประเทศไทยเป็นจุดที่มีการเคลื่อนย้าย
แรงงานจากประเทศยากจนไปยังประเทศอ่ืน ๆ ที่มีรายได้ดีกว่า ดังนั้นการเคลื่อนย้ายแรงงานก็จะมี
นายหน้าเข้ามาหาผลประโยชน์ ท าให้เกิดส่วนต่างของค่าแรงงาน เป็นที่มาของการค้ามนุษย์ใน
ปัจจุบันโดยประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในระบบโดยประมาณ 4 ล้านคน ทั้งที่ถูกกฎหมาย และ
ผิดกฎหมาย จนท าให้เกิดมาตรการกดดันจาก EU และสหรัฐอเมริกา หรือที่เรียกว่า Trip Report ที่
ประเทศไทยยังคงอยู่ในระดับ Tier 2 Watch List ถึงจะมีเสียงไม่เห็นด้วยจากสหภาพเพ่ือการยุติ
การค้าทาส และการค้ามนุษย์ องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอเมริกา อย่างไรแล้วทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนไทยต่างเดินหน้าเพ่ือแก้ไขปัญหาแรงงานประมงไทยอย่างยั่งยืน  เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
เป็นปัญหาที่สะสมมานาน จ าเป็นต้องใช้เวลา และความร่วมมือจากทุกฝ่ายด้วย เพ่ือช่วยยกระดับ
มาตรฐานแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
2.3.4  สถำนกำรณ์ค้ำมนุษย์ในกิจกำรประมง 
เมื่ออุตสาหกรรมการส่งออกสินค้าประมงมีความเจริญเติบโตก้าวหน้าไปอย่างมาก ส่งผลให้

เกิดสภาวะวิกฤติการขาดแคลนแรงงานภาคประมงคู่ขนานมากับปัญหาของคนชนบท ที่ตกอยู่ใน
สภาวะตกงานไม่มีงานท าและต้องเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาหางานท าในเมืองหลวงหรือเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน จึงก่อให้เกิดขบวนการค้ามนุษย์ที่แอบแฝงอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง  ๆ  ที่คอย
อาศัยช่วงจังหวะนี้ท าการล่อลวงเหยื่อท่ีมีความต้องการจะท างานเพื่อหารายได้ไปขายให้กับเรือประมง
อีกทอดหนึ่ง  

 

                                                 
40 EU ยื่น ‘ใบเหลือง’ ให้ไทยปฏิรูปอุตสำหกรรมกำรประมง, ค้นวันที่ 1 กันยายน 2559 

จาก http://ewt.prd.go.th/ewt/region 3/ ewt_news.php?nid=37174&filename=mainpage_ 
intranet 
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ลักษณะของการค้ามนุษย์ในกิจการประมง 
3(  ใบสั่งจากเรือประมง  
ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมก าลังเจริญเติบโต และด้วยสภาพการท างาน

ของแรงงานประมงที่ค่อนข้างยากล าบาก ต้องเสี่ยงอันตรายในการท างานบนเรือ จึงท าให้แรงงาน
ประเภทนี้ไม่ได้รับความสนใจจากแรงงานที่จะเข้ามาท างาน ส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงขาดแคลน
แรงงานเป็นอย่างมาก โดยเรือประมงที่ก าลังจะออกจากท่าเรือไปหาปลาในน่านน้ านอกชายฝั่งทะเล 
ยังต้องการแรงงานเพ่ือให้ครบตามต าแหน่งงานก่อนออกเรือ ปัญหาของเรื่องการค้าแรงงานประมง 
เกิดจากสาเหตุที่ผู้ประกอบการ ได้จ้างให้ผู้ควบคุมเรือประมง  (ไตตกตง )   เป็นผู้บริหารจัดการแรงงาน 
และการจัดหาแรงงาน นอกจากนั้นแล้วยังเป็นผู้จัดการส่วนแบ่งจากการจับปลา  เป็นผลให้ผู้ควบคุม
เรือประมงจะต้องพยายามท าทุกวิถีทางให้มีแรงงานประมงครบตามจ านวนก่อนเรือออกเดินทาง  “ใบสั่ง
แรงงาน”  จึงเกิดขึ้นและส่งไปถึง “นายหน้าค้าแรงงานประมง”  เพ่ือบอกจ านวนแรงงานที่ต้องการ
และวันที่เรือต้องออกเดินทาง โดยวิธีการคือผู้ควบคุมเรือหรือไตตกตงจะติดต่อไปยังนายหน้าค้าแรงงาน
หรือนายหน้านกต่อเพ่ือสั่งแรงงานตามจ านวนที่ต้องการ41 

2(  นายหน้า  
นายหน้าจะเป็นนกต่อซึ่งเป็นนายหน้าคนแรกที่จะหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับ โดย

นายหน้าเหล่านี้จะแฝงตัวอยู่ตามสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณสถานีขนส่งหมอชิต สถานี
รถไฟหัวล าโพง สนามหลวง และบริเวณชายแดนที่ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน นายหน้ากลุ่มนี้จะ
กระจายตัวกันไปเพ่ือหาเหยื่อโดยจะหาเวลาที่ เหยื่ออยู่คนเดียว จะไม่ใช้ก าลังบังคับหรือ
ประทุษร้าย แต่จะใช้ค าโฆษณาชวนเชื่อจน และจะใช้วาทศิลป์และจิตวิทยาในการพูดชักชวน ในการ
หว่านล้อม ทั้งพูดจาภาษาถ่ินเดียวกัน  และเสนอเง่ือนไขและลักษณะงานที่น่าสนใจ บางกรณีอาจจะมี
การเลี้ยงอาหารหรือสุราแก่เหยื่อด้วยจนเหยื่อติดกับ ซึ่งกลุ่มนายหน้าเหล่านี้จะแต่งกายเพ่ือให้
ภายนอกมีท่าทาง ซึ่งกลุ่มคนพวกนี้มักจะอ้างตอนถูกจับกุม ว่าเป็นความสมัครใจของผู้เสียหายเอง42  

1(  ผู้ค้า 
ผู้ค้าจะเป็นล าดับที่สองที่รับช่วงต่อจากนายหน้า โดยเมื่อล่อลวงแรงงานมาจาก

สถานที่ต่าง ๆ ได้แล้ว พวกเขาจะน าเหยื่อมาขายให้กับนายหน้าพักแรงงานจากนั้นภารกิจของ
นายหน้าเป็นอันเสร็จสิ้น ผู้ค้าจะมีบ้านพักไว้เพ่ือรองรับแรงงาน และรอให้ได้แรงงานครบตามจ านวน
ใบสั่งที่สั่งมา ก่อนส่งไปตามท่าเรือประมง มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ้านไปเรื่อย ๆ  ภายในบ้านจะมี
คนคอยคุมดูแลเป็นชายฉกรรจ์พร้อมอาวุธคอยควบคุมเหยื่ออยู่อีกชั้นหนึ่ง   ส่วนภายนอกทางเข้าของ
บ้านก็จะมีสายคอยส่งข่าวเวลาที่มีเจ้าหน้าที่พนักงานของรัฐจะเข้ามาตรวจสอบ 

พฤติกรรมของผู้ค้ากลุ่มนี้ที่ยังลอยนวลอยู่ได้  ถึงแม้จะมีผู้เสียหายถูกกักขังอยู่ในบ้าน
ก็ตาม  เพราะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าท าการตรวจค้นเหยื่อหลายรายซึ่งต้องเป็นพยานก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ าว่า

                                                 
41 เอกลักษณ์ หลุ่มชมแข, ล้วงลึกขบวนกำรค้ำแรงงำนประมง, ค้นวันที่ 16 กันยายน 2559 

จาก http://www.thaihealth.or.th/Content/17719-ล้วงลึกขบวนการค้าแรงงานประมง.html 
42 เรื่องเดียวกัน. 
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ตัวเองถูกหลอก เพราะนึกแต่เพียงว่าก าลังรอไปท างาน ประกอบกับในทางกฎหมายมองว่ายังไม่ได้น า
ผู้เสียหายไปท างาน จึงยังไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ ดังนั้น จึงยังไม่เข้าข่ายของการค้ามนุษย์  

4( ผู้รับ 
มีหน้าที่รับเหยื่อเข้าสู้ขบวนการค้ามนุษย์ ผู้รับจะเป็นล าดับสุดท้าย ที่รับเหยื่อต่อมา

จากผู้ค้า จากนั้น ผู้รับเรืออาจจะน าเหยื่อขึ้นเรือประมงทันที หรือถ้าเรือยังไม่ออก ก็จะพาเหยื่อไปพัก
ยังห้องเช่าซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณท่าเรือ เมื่อผู้ควบคุมเรือได้จ่ายเงินเป็นค่าหัวของแรงงานเหล่านั้นให้กับ
นายหน้าแล้ว ย่อมหมายความว่า แรงงานประมงเหล่านี้ต้องท างานฟรี หรือได้รับเงินที่ต่ ากว่าความ
เป็นจริงมาก ๆ 

นายหน้าท่าเรือประมง จะอยู่ตามพ้ืนที่ท่าเรือประมงต่างๆ คอยรับใบสั่งจากผู้
ควบคุมเรือว่าต้องการแรงงานจ านวนเท่าใด และก าหนดวันที่เรือต้องออกเดินทางเพ่ือมาส่งแรงงานให้
ทันตามก าหนด ซึ่งในวงการจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าใครเป็นคนท าธุรกิจมืดนี้บ้าง นายหน้าประเภทนี้
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่เคยเป็นผู้ควบคุมเรือหรือเคยท างานบนเรือประมงมาก่อน แล้วผันตัวเองเข้าสู่
ธุรกิจขบวนการค้ามนุษย์นี้ จึงท าให้รู้จักกับผู้ควบคุมเรือประมงล าต่าง ๆ เป็นอย่างดี นี่คงเป็นเพียง
ส่วนนึงของปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์ในรูปแบบค้าแรงงาน
ประมงนั้น ยังคงเป็นเรื่องที่อยู่ในมุมมืด เนื่องจากมีกลุ่มอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้อง  การท ามาหากินบนชีวิตของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันเป็นเรื่องที่โหดร้ายทารุณ  หน่วยงานรัฐจึง
อย่าปิดหูปิดตาต่อปัญหาที่เกิดขึ้น  หากมีกลุ่มอิทธิพลและการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็จ าเป็นต้องแก้
ด้วยการเมืองเช่นเดียวกัน คงถึงเวลาแล้วที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จะต้องจัดการแก้ไขกับปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 
43 เรื่องเดียวกัน. 
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บทท่ี 3 

 
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำท่ีมิใช่ภำษีกรณีกำรค้ำมนุษย์

ในกิจกำรประมงเปรียบเทียบกฎหมำยไทยและต่ำงประเทศ 
 
3.1  ควำมตกลงระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
 

3.1.1  องค์กำรกำรค้ำโลก World Trade Organization  
1.3.3.3 องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นองค์การนานาชาติสังกัดองค์การ

สหประชาชาติท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทางด้านการค้าระหว่างชาติ  เป็นเวทีส าหรับการเจรจา
ต่อรองตกลงและขจัดข้อขัดแย้งในเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ทางการค้าและการบริการระหว่างประเทศ
สมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศอย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามความพร้อม
ของประเทศสมาชิก และระดับการพัฒนาของประเทศสมาชิก กฎกติกาต่าง ๆ ขององค์การค้าโลก ได้
ก าหนดให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นพิเศษแก่ประเทศก าลังพัฒนา เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมในระบบการค้า
พหุภาคีได ้ องค์การค้าโลกจึงเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง จะมีการเจรจาเพ่ือพัฒนาและสร้างกฎกติกาใหม่ ๆ 
เพ่ือให้สามารถรองรับกับวิวัฒนาการของการค้าระหว่างประเทศและรูปแบบการค้าการเป็นสมาชิก
ขององค์การค้าโลก ท าให้ประเทศสมาชิกมีสิทธิและพันธกรณี ที่จะต้องปฏิบัติตามภายใต้ความตกลง
ต่าง ๆ ขององค์การค้าโลก กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศขององค์การค้าโลกนอกจากช่วย
ส่งเสริมให้การแข่งขันทางการค้าเป็นธรรมแล้ว ยังสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้าและผู้ลงทุน ผู้ผลิต
และส่งออกสามารถคาดการณ์และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ 

3( วัตถุประสงค์ของ WTO 
)3( เพ่ือสนับสนุนให้มีการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก 
)2(  เพ่ือดูแลประเทศสมาชิกให้ด าเนินการตามข้อตกลงทางการค้าท่ีมี

ต่อกัน 
)1(  เพ่ือสร้างกระบวนการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่มี

ประสิทธิภาพ เป็นการป้องกัน  ไม่ให้เกิดความเสียหายจากการใช้มาตรการตอบโต้กันเมื่อเกิดความ
ขัดแย้ง ทางการค้าระหว่างประเทศขึ้นในหมู่สมาชิก 

2( กฎระเบียบการค้า 
(1(  ความตกลงว่าด้วยการใช้มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

อนุญาตให้ประเทศสมาชิกก าหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าน าเข้า โดย
ใช้ในการจ ากัดการน าเข้าสินค้าเกษตรเพ่ือปกป้องและคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย์พืช  สัตว์
ภายในประเทศของตนเอง ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการบริโภคหรือเสี่ยงต่อโรคที่เกิดจาก
สิ่งมีชีวิตที่ติดมากับพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์รวมทั้งสารเจือปนในอาหาร สารพิษหรือจุลินทรีย์ที่เป็น
พาหะของโรค ทั้งนี้การก าหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าน าเข้าจะต้อง
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สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันมิให้แต่ละประเทศก าหนดมาตรฐานตามใจชอบ
ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคต่อการค้า44 

(2(  ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การทุ่มตลาด เป็นมาตรการทาง
การค้าที่ประเทศผู้น าเข้าเพ่ือใช้ปกป้องอุตสาหกรรมภายในที่ได้รับความเสียหาย หรือมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับความเสียหายจากการทุ่มตลาด อันเกิดจากการน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ไม่เป็นธรรม  โดย
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนการทุ่มตลาดให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือให้ประเทศต่าง  ๆ ปฏิบัติให้
สอดคล้องกันเป็นการลดโอกาสที่อาจมีประเทศผู้น าเข้าใช้มาตรการตอบโต้เพ่ือกีดกันการค้าอย่างไม่
เป็นธรรม45 

3(  ความตกลงว่าด้วยการตอบโต้การอุดหนุน ก าหนดประเภทของ
การอุดหนุนไว้อย่างชัดเจนว่าการอุดหนุนประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่ต้องห้าม  ประเภทใดเป็นการ
อุดหนุนที่ท าได้และประเภทใดเป็นการอุดหนุนที่ เมื่อท าแล้วอาจถูกมาตรการตอบโต้นอกจากนั้นยังได้
ก าหนดแนวปฏิบัติในการไต่สวนเพื่อการตอบโต้สินค้าเข้าที่ได้รับการอุดหนุนจากประเทศผู้ผลิตเพ่ือให้
แต่ละประเทศถือปฏิบัติ46 

1.3.3.2  บทบาทของไทยในองค์การการค้าโลก  
เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ทั้งในฐานะผู้ส่งออกและในฐานะที่จะต้อง

ให้การคุ้มครองปกป้องสินค้าและบริการที่มีความอ่อนไหวของประเทศ  ตลอดจนในฐานะประเทศ
ก าลังพัฒนาขนาดกลางในเวทีการค้าโลก นอกจากไทยจะได้เข้าร่วมการประชุมต่าง ๆ และเจรจาใน
นามของประเทศไทยแล้ว ไทยยังได้เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีท่าทีคล้ายกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความเห็นในเรื่องสถานการณ์การเจรจา ตลอดจนเพื่อให้การผลักดันประเด็นต่างๆของไทย
มีน้ าหนักมากยิ่งขึ้นด้วย เช่น ร่วมกับกลุ่ม G20 ในการเจรจาเกษตร กลุ่ม AD Friends ในการเจรจา
กฎระเบียบกลุ่มอาเซียนในการเจรจาเพ่ือจัดท ากลไกปกป้องฉุกเฉินส าหรับการค้าบริการ และกลุ่ม GI 
Friends เพ่ือผลักดันเรื่องการขยายสินค้าที่จะได้รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และร่วมกับ
กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาอื่นๆ เพ่ือผลักดันเรื่องการแก้ไขปัญหา โดยที่การเจรจาในองค์การค้าโลก จะ
ครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลาย ท่าทีของไทยและสมาชิกต่าง ๆ จึงแตกต่างกันไปตาม
ผลประโยชน์ในแต่ละเรื่อง ไม่จ าเป็นว่าประเทศก าลังพัฒนาเหมือนกันจะต้องรวมกลุ่มกัน เพ่ือต่อสู้กับ
ประเทศพัฒนาแล้วทุกครั้ง ในบางเรื่องไทยก็อาจเป็นพันธมิตรกับประเทศพัฒนาแล้วที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันก็ได้ 

การที่ไทยเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก ท าให้ไทยได้รับประโยชน์จากการที่สมาชิกซึ่ง
ปัจจุบันมีจ านวน 147 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลัง
พัฒนา จะต้องปฏิบัติตามหลักการค้าเสรี และเป็นธรรมขององค์การค้าโลก นอกจากนี้ยังได้รับ
ประโยชน์จากหลักการทั่วไปขององค์การค้าโลก เช่น  หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (MFN และ National 

                                                 
44 องค์กำรกำรค้ำโลก (World Trade Organization: WTO), ค้นวันที่ 25 กันยายน 

2559 จาก http: //guru.sanook.com/4056 
45 เรื่องเดียวกัน. 
46 เรื่องเดียวกัน. 

 



25 

Treatment) หลักการเรื่องความโปร่งใส หลักการคุ้มครองผู้ผลิตภายในด้วยภาษีศุลกากรเท่านั้น เป็น
ต้น ยังรวมไปถึงประโยชน์จากพันธกรณีที่สมาชิกผูกพันไว้ในความตกลงย่อยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
การลดภาษีศุลกากร การอุดหนุน และอุปสรรคทางการค้าต่างๆ การเปิดเสรีสินค้าเกษตร การเปิดเสรี
สินค้าสิ่งทอ การใช้มาตรการสุขอนามัยต่างๆ ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ47 

การมีกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศขององค์การค้าโลก ช่วยส่งเสริมให้การ
แข่งขันทางการค้าเป็นธรรม และสร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งผู้ค้า  ผู้ลงทุน และผู้ผลิต โดยผู้ส่งออก
สามารถคาดการณ์ และวางแผนการค้าระหว่างประเทศล่วงหน้าได้ เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกจาก
การมีผู้ประกอบการเพ่ิมขึ้น ตลอดจนได้รับสินค้า และบริการที่มีคุณภาพมากขึ้นและราคาถูกลง ซึ่ง
เป็นผลจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ มีเวทีในการร้องเรียนข้อพิพาททางการค้าและมีแนว
ร่วมในการต่อสู้กับประเทศใหญ่ในกรณีที่ประเทศเหล่านั้นมีการใช้มาตรการที่บิดเบือนการค้า  ซึ่งไทย
ได้รับประโยชน์และชนะคดีที่ประเทศอ่ืนๆได้กีดกันทางการค้าในหลายกรณี เช่นกรณีก าหนดราคา
อ้างอิงน าเข้าข้าวของสหภาพยุโรป ไทยขอหารือ และเจรจาตกลง โดยสหภาพยุโรปได้เพ่ิมโควตาแป้ง
มันส าปะหลังและลดภาษีน าเข้าข้าวให้เป็นการชดเชย48 

ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเข้าร่วมการเจรจาหารือและเฝ้าติดตามความคืบหน้าของ
การเจรจาในแต่ละเรื่องอย่างใกล้ชิดเพ่ือที่จะรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ  โดยเฉพาะการ
เจรจาต่อรองเรื่องสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยให้ความส าคัญสูงสุด  การค้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ลงทุน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับการพัฒนา ตลอดจนมาตรการกีดกัน/อุปสรรค
ทางการค้าต่างๆ ทั้งนี ้กระบวนการเปิดเสรีการค้าของไทยภายใต้องค์การค้าโลก รวมทั้งการเจรจาเขต
การค้าเสรีควรสอดคล้องกับโครงสร้างและการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งติดตามกระบวนการ
สมัครเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การค้าโลกของประเทศต่าง ๆ และเข้ารวมการเจรจาทวิภาคีตามความ
เหมาะสม 
 

3.1.2 ควำมตกลงทั่วไปว่ำด้วยภำษีศุลกำกรและกำรค้ำ (General Agreement on 
Tariffs and Trade) 

หลักการพื้นฐานของ GATT  
3( หลักการไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) สาระส าคัญของหลักการไม่

เลือกปฏิบัติ  คือ สินค้าที่เหมือนกันที่มีถิ่นก าเนิดใน หรือที่ส่งออกไปยังประเทศสมาชิกต่าง ๆ จะต้อง
ได้รับการปฏิบัติออย่างเสมอภาคกัน ณ พรมแดนน าเข้า และส่งออก และภายในประเทศ  โดยจะต้อง
ปราศจากปราศจากเงื่อนไข  ในเรื่องอัตราภาษีศุลกากร  ค่าธรรมเนียม  ปริมาณน าเข้าส่งออก  ภาษี
อ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บจากสินค้าขณะน าเข้า  กฎหมายภายในข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจ าหน่าย  การ
ขนส่ง  ภาษีภายใน  หลักการไม่เลือกปฏิบัติถือเป็นหลักการที่จะน าไปสู่การเจริญเติบโตทางการค้า

                                                 

 47
 คณะผู้แทนถาวรไทยประจ าองค์การการค้าโลก, บทบำทของไทยในองค์กำรกำรค้ำโลก 

(World Trade Organization: WTO), ค้นวันที่ 25 กันยายน 2559 จาก 
http://www.iei.or.th/media/www/file/345/70972451378717363.doc 

 48
 เรื่องเดียวกัน. 
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ระหว่างประเทศ อันจะยังผลให้เกิดแก่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  เพราะการที่ประเทศสมาชิกประเทศ
ใดประเทศหนึ่งปฏิบัติต่อประเทศสมาชิกอีกประเทศหนึ่งอย่างไร จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นต่อประเทศภาคี
อ่ืนด้วย เพ่ือให้ทุกประเทศภาคีได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน  จะท าให้ทุกฝ่ายเจริญไปด้วยกัน ให้การ
ช่วยเหลือกันโดยไม่มีการกีดกันทางการค้า ซึ่งองค์การค้าโลกได้ถือหลักนี้เป็นนโยบายส าคัญ49 

2( หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง (Most-Favoured Nation: 
MFN)  เป็นหลักการพ้ืนฐานทางกฎหมายที่ส าคัญที่สุดที่ถือวาเปน “เสาหลัก” ของ GATT  ซึ่งบัญญัติ
ไว้ใน Article I : 1 ของ GATT โดยมีสาระส าคัญว่า  ผลประโยชน์  การให้เปรียบ เอกสิทธิ์ และความ
คุ้มกันต่าง ๆ ที่ให้โดยสมาชิกประเทศใดประเทศหนึ่งขององค์การค้าโลกต่อสินค้าที่มาจาก  หรือที่จะ
ส่งไปยังดินแดนของประเทศสมาชิกทุกประเทศขององค์การค้าโลก   โดยทันที  และปราศจาก
เงื่อนไข  นอกจากนี้ ยังรวมถึงการยกเลิกการให้สิทธิประโยชน์หรือความได้เปรียบอ่ืนใดก็ต้องปฏิบัติ
ต่อทุกประเทศเหมือนกันด้วย50 หลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่ได้รับอนุเคราะห์ยิ่งนั้นเปนเทคนิคทาง 
กฎหมายที่ชวยเรงใหเกิดการคาเสรีใหเร็วขึ้น เพราะจะเปนการชวยลดเวลาการเจรจาเกี่ยวกับการลด
ภาษีศุลกากรลง เพราะการเจรจาเพ่ือลดก าแพงภาษีนั้นใช เวลานานยิ่งหากมีการใหหลักปฏิบัติเยี่ยง
ชาติที่ไดรับการอนุเคราะหยิ่งมากขึ้นเทาใด รัฐภาคีอ่ืนก็จะไดประโยชนจากการลดภาษีหรือเอกสิทธิ์ตาง ๆ 
มากขึ้นเทานั้น51        

1( หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (National  Treatment: NT) หลักการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาตินี้บัญญัติไว้ใน Article III  เป็นหลักการที่ส าคัญอีกประการหนึ่งขององค์การการคาโลก 
หลักการนี้จะอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการไม่เลือกปฏิบัติเช่นเดียวกับหลักหลักการปฏิบัติเยี่ยงชาติที่
ได้รับอนุเคราะห์ยิ่ง เพียงแต่หลักปฏิบัติเยี่ยงคนชาติจะเป็นการปฏิบัติต่อสินค้าที่เหมือนกันอย่างเท่า
เทียมกันระหว่างสินค้าน าเข้าจากประเทศภาคีสมาชิกอ่ืนกับสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ52 โดยห้าม
มิให้รัฐสมาชิกเลือกปฏิบัติแก่สินค้าต่างประเทศใหแตกต่างไปจากสินค้าภายในโดยมีลักษณะที่จะท า
ให้เกิดความเสียเปรียบหรือโอกาสในการแข่ งขันทางการค้า กล่ าวอีกนัยหนึ่งรัฐภาคีต้องให้
หลักประกันว่า รัฐจะตองไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้าภายในของตนกับสินค้าน าเขาจากต่างประเทศ
ในลักษณะที่สินค้าต่างประเทศอยูในฐานะด้อยกว่าหรือเสียเปรียบในเรื่องของการแข่งขัน53  ไม่ว่าจะ
เป็นในด้านการเรียกเก็บภาษี  หรือในด้านการออกระเบียบหรือกฎเกณฑ์ภายใน  หลักการปฏิบัติเยี่ยง
คนชาติมีหลักเกณฑ์ว่า  ต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติระหว่างสินค้าที่ผลิตภายในประเทศกับสินค้าที่น าเข้า
ภายในประเทศนั้น  กล่าวคือ  ประเทศผู้น าเข้าต้องปฏิบัติต่อสินค้าน าเข้าเช่นเดียวกับสินค้าที่ผลิตใน

                                                 
49 อัจฉรีย์ ศุภวรรธนะกุล, หลักกำรพื้นฐำนขององค์กำรกำรค้ำโลก, ค้นวันที่ 28 กันยายน 

2559 จาก https://www.gotoknow.org/posts/32802 
50 เรื่องเดียวกัน. 
51 ทัชชมัย ฤกษะสุต, แกตตและองคกำรกำรคำโลก (กรุงเทพมหานคร: วิญ  ูชน, 2551),  

หนา 51. 
 

52 อัจฉรีย์ ศุภวรรธนะกุล, เรื่องเดิม. 
53 กาญจนาภรณ์ อินทปันตี เลิศลอย, “หลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ,” กฤษฎีกำสำร 7, 2 

(ธันวาคม 2554–มกราคม 2555): 4-8. 
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ประเทศนั้น ๆ  หรือกล่าวได้ว่ามาตรการที่ใช้กับสินค้าน าเข้าต้องเหมือนกับมาตรการที่ใช้กับสินค้า
ภายในประเทศ54 

4( หลักความโปร่งใส (Transparency) หลักความโปร่งใสเป็นหลักการที่ช่วยให้
ประเทศสมาชิกสามารถรับทราบข้อมูล  ข่าวสาร  กฎระเบียบ  มาตรการต่าง ๆ  และนโยบายของ
ประเทศสมาชิกอ่ืนได ้ โดยโดยประเทศสมาชิกจะต้องพิมพ์เผยแพร่กฎระเบียบ เกี่ยวกับมาตรการทาง
การค้าต่อสาธารณชน และแจ้งให้ประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ องค์การค้าโลก ก าหนดให้ประเทศสมาชิกเผยแพร่
กฎหมาย  และกฎระเบียบที่มีความเกี่ยวข้องกับการจ ากัด  หรือการห้ามน าเข้า  และส่งออก รวมถึง
ความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้ง  การปรึกษาหารือ การระงับข้อพิพาท  และการสอดส่องดูแลกฎระเบียบ
ภายในเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าของประเทศสมาชิก  ให้ประเทศสมาชิกขององค์การค้าโลกทราบ  ซึ่ง
ถือเป็นขั้นตอนส าคัญในการด าเนินการอย่างรอบคอบในการออกกฎหมาย   โดยหากไม่มีการแจ้ง
กฎระเบียบใหม่แล้ว  กฎระเบียบดังกล่าวก็อาจถือว่าขัดต่อหลักการของ GATT / WTO ได้  นอกจากนี้
หลักความโปร่งใสยังมีจุดมุ่งหมายในการเผยแพร่เอกสารทางราชการที่มีสาระส าคัญต่อรัฐบาล   และ
ประเทศคู่ค้าเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในเอกสารดังกล่าว  และมีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสาร  โดย
วิธีการเผยแพร่อาจท าโดยวิธีการใด ๆ ตามที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเลือกใช้  หรืออาจแจ้งข้อมูล
ข่าวสารไปยังโดยตรงก็ได้  หลักความโปร่งใสนี้เป็นการก าหนดการบังคับใช้ หรือการให้สิทธิประโยชน์
ทางการค้า โดยภาคีใดๆต้องมีความชัดเจนเปิดเผยเป็นที่รู้กันทั่วไปทั้งนี้เพ่ือท าให้การค้าเป็นสิ่งที่
ท านายไดล้่วงหน้า และระบบการค้ามีเสถียรภาพ55  
 

3.1.3  อนุสัญญำฉบับท่ี 188 ว่ำด้วยกำรท ำงำนในภำคประมง ค.ศ. 2007 
 อนุสัญญาว่าด้วยการท างานในภาคการท าประมงปี 2007  ได้ก าหนดมาตรฐานใหม่เพ่ือภาค
การท าประมง โดยผ่านการรับรองจากผู้แทนรัฐบาล แรงงาน และนายจ้าง ในที่ประชุมแรงงาน
ระหว่างประเทศ ที่จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฉบับนี้  คือ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าชาวประมงจะมีสภาพ การท างานที่เหมาะสมเมื่ออยู่บนเรือ โดยค านึงถึงสิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานในการ ท างานส าหรับการท างานบนเรือ อาทิ เงื่อนไขในการบริการ อาหารและที่พัก ความ
ปลอดภัยในการท างานและการป้องกันสุขภาพ การรักษาพยาบาล และความปลอดภัยทางสังคม แต่
อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายประเด็นที่ อนุสัญญาฉบับปัจจุบันยังไม่ครอบคลุมไปถึง ได้แก่ การส่งตัวกลับ
ประเทศ การจ้างงาน การรักษาพยาบาลขณะออกทะเล ความปลอดภัยในการท างาน  การป้องกัน
สุขภาพและความปลอดภัยทางสังคมการด าเนินการทางกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย56 
 

                                                 

 54 อัจฉรีย์ ศุภวรรธนะกุล, เรื่องเดิม. 
 55 เรื่องเดียวกัน. 
 56 ความร่วมมือสากลเพ่ือสนับสนุนชาวประมง )IDSF(, คู่มือไอซีเอสฟ: ควำมเข้ำใจ
อนุสัญญำว่ำด้วยกำรท ำงำนในภำคกำรท ำประมงปี 2007 )Chennai: International Collective 
in Supporting of Fishworkers, 2007(, หน้า 7. 
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หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย 
ประเทศที่ให้สัตยาบัณแก่อนุสัญญาว่าด้วยการท างานในภาคการท าประมง ปี 2007 จะต้อง

ก าหนดข้อก าหนดหลักเพ่ือความปลอดภัยและมีประสิทธิผลในการเดินเรือและการปฏิบัติงานบน
เรือประมง โดยค านึงถึงการก าหนดงานของลูกเรืออย่างปลอดภัย ดังนั้ น สมาชิกองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศจึงจ าเป็นต้องพัฒนามาตรฐานในเรื่องดังต่อไปนี้57 

3(  ข้อก าหนดขั้นต่ าเพ่ือการท างานบนเรือประมง58 
)1(  อายุขั้นต่ าของแรงงานที่ปฏิบัติงานบนเรือประมง โดยค านึงถึงอันตรายต่อ

สุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของผู้เยาว์  
)2(  การวินิจฉัยทางการแพทย์เพ่ือให้แน่ใจว่าชาวประมงมีความพร้อมทาง

กายภาพท่ีจะปฏิบัตหน้าที่เรือประมง                                                                                                                             
)3(  การก าหนดงานอย่างปลอดภัยเพ่ือให้แน่ใจว่าจะมีการควบคุมเรือ และ

ปฏิบัติงานบนเรือประมงอย่างปลอดภัย  
)4(  ระยะเวลาพักของชาวประมงที่ท างานบนเรือประมง การรับประกัน ความ

ปลอดภัย และการมีสุขภาพดี  
)5( การเก็บรักษารายชื่อลูกเรือทีท่ างานบนเรือ และมอบส าเนารายชื่อ ให้กับผู้

มีอ านาจรับผิดชอบก่อนออกเรือ                                                                                                                          
)6(  การจัดเตรียมข้อตกลงในการท างานของชาวประมง  และข้อก าหนดขั้นต่ า

เพ่ือการันตีสภาพการท างาน และการใช้ชีวิตที่เหมาะสมของชาวประมงบนเรือประมง  
)7(  การจัดส่งลูกเรือประมงกลับประเทศจากท่าเรือต่างประเทศ 
)8(  การจ้างงานและการก าหนดต าแหน่งหน้าที่การงานของชาวประมง  
)9(  มาตรการอ่ืน ๆ ทีร่ับประกันการจ่ายค่าจ้างแก่ชาวประมงอย่างสม่ าเสมอ  

2(  ทีพั่กอาศัยและอาหาร  
)1(  การจัดหาที่พักอาศัย อาหาร และน้ า ด่ืมในขณะอยู่บนเรือประมง การ

รักษาพยาบาล การคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยทางสังคม  
)2(  การรักษาพยาบาลและสิทธิในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เมื่อขึ้นฝั่ง 

สิทธิในการขึ้นฝั่งเพ่ือรับการรักษาพยาบาลอย่างทันกาล ในกรณีที่มีอาการปว่ยหรือบาดเจ็บสาหัส  
)3(  การป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน การเจ็บป่วยจากการ ประกอบอาชีพ 

และความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน บนเรือประมง รวมถึงการประเมิน  และการจัดการความ
เสี่ยง 

                                                 

 57 Maritime Labour Convention, 2006.  
 58 สุกัญญา เจริญวัย, สรุปสำระส ำคัญของอนุสัญญำว่ำด้วยแรงงำนทำงทะเล พ.ศ. 2549 
(Maritime Labour Convention: MLC) ในประเด็นที่เกี่ยวกับสวัสดิภำพของแรงงำนที่ท ำงำน
บนเรือประมง, ค้นวันที่ 25 กันยายน 2559 จาก http://www.fisheries.go.th/foreign/fisher2/ 
images/law/sukanya11.pdf 
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)4(  การฝึกอบรมให้แก่ลูกเรือในการท างานกับเครื่องมือจับสัตว์น้ าประเภท 
ต่าง ๆ และความรู้ด้านการจับสัตว์น้ า                                                                                                                                   

)5(  การรายงาน และตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึน้บนเรือประมง  
)6(  รับรองสิทธิของลูกเรือประมงในการได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัย

ทางสังคม ภายใต้เงื่อนไขทีว่่าไม่มีการให้สิทธิพิเศษกับลูกเรือบางกลุ่ม ทุกคนที่อยู่บนเรือสามารถได้รับ
การคุ้มครอง ความปลอดภัยทางสังคมเช่นเดียวกัน และจะรักษาสิทธิความปลอดภัย ทางสังคมเพ่ือทุก
คน  

)7(  การคุ้มครองการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ หรือการเสียชีวิตจาก การท างาน 
และท าให้แน่ใจว่าเจ้าของเรือประมงมีหน้าที่ในการจัดหา การดูแลทางการแพทย์  และการป้องกัน
สุขภาพให้กับลูกเรือประมง การปฏิบัติตามกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย  

)8(  การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลในการใช้อ านาจเพ่ือการบังคับคดี  และก ากับ
ให้เรือประมงก าหนดระบบทีส่อดคล้องกับการปฏิบัติตามข้อก าหนดต่าง ๆ ของอนุสัญญา 
 
3.2  หลักกฎหมำยต่ำงประเทศศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยประเทศสหรัฐอเมริกำ และ 
      ประเทศมำเลเซีย  
       

3.2.1   หลักกฎหมำยประเทศสหรัฐอเมริกำ 
3.2.1.1  การแข่งขันทางการค้า 
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของโลก เป็นผู้

ส่งออกและผู้น าเข้าสินค้าและบริการที่ใหญ่ที่สุดของโลก และยังเป็นผู้รับเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศมากที่สุดในโลก จึงเป็นสิ่งชัดเจนว่าการค้า และการลงทุน มีความส าคัญต่อ  ความ
เจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยการค้าและการลงทุนนั้น ช่วยส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สนับสนุนงานที่มีคุณภาพ และ ช่วยกระจายการความคิด นวัตกรรมและ 
คุณค่าของอเมริกัน สหรัฐอเมริกาเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตจากที่ต่างๆ ทั่วโลกเข้าไปด าเนินกิจการใน 
ประเทศเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้การแข่งขันทางเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีความเข้มข้นอย่างมาก  
ด้วยเหตุนี้การป้องกันการผูกขาดจึงมีความส าคัญอย่างมาก ท าให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเห็นถึง
ความส าคัญของการป้องกันการผูกขาดทางการค้า59                       

ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการก ากับดูแลพฤติกรรมทางการค้าที่ส่งผลจ ากัดการ
แข่งขันทางการค้าโดยออกกฎหมายทีมีชื่อว่า Sherman Act 1890 โดยมีลักษณะส าคัญ ๆ จ านวน 3 
ลักษณะพฤติกรรมดังนี้60 
 

                                                 
59 จิรัตติกาล สุริยะ, ปัญหำและอุปสรรคทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยกำร

แข่งขันทำงกำรค้ำ )วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2556), หน้า 40. 
  

 60 Law of America, Sherman Act 1890 
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1) การผูกขาด หรือใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (Monopolization 
or Abuse of Dominance)  

กฎหมายที่ก ากับดูแลพฤติกรรมการผูกขาด คือ Sherman Act ในมาตรา 2 
ซึ่งบัญญัติการห้ามท าการผูกขาด หรือพยายามที่จะท าการผูกขาด หรือรวมกัน หรือสมคบกับบุคคล
อ่ืนๆ เพ่ือผูกขาดทางการค้า หรือการพาณิชย์ระหว่างรัฐ หรือกับต่างชาติ ด้วยวิธีการที่ต่อต้านการ
แข่งขัน (Monopolization and Attempted Monopolization) 

การผูกขาดที่ถือว่าผิดกฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ  ต้อง
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ ผู้ประกอบธุรกิจครอบครองอ านาจการผูกขาด และมีพฤติกรรมที่ไม่
เป็นธรรมหรือต่อต้านการแข่งขัน เพ่ือปกป้องหรือคงไว้ซึ่งอ านาจการผูกขาดของตนเอง ทั้งนี้ ในยุโรป
จะใช้ค าว่า ผู้มีอ านาจเหนือตลาด โดยการพิจารณาการใช้อ านาจเหนือตลาด ประกอบด้วย 1) ผู้
ประกอบธุรกิจมีอ านาจเหนือตลาดและ 2) ผู้ประกอบธุรกิจนั้นใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ 
กฎหมายป้องกันการผูกขาดของสหรัฐฯ มิได้ลงโทษผู้ผูกขาด เว้นแต่จะแสวงหาประโยชน์จากการมี
อ านาจผูกขาด นอกจากนี้ ผู้ผูกขาดยังสามารถตั้งราคาผูกขาดได้ตราบเท่าที่ไม่มีพฤติกรรมที่ต่อต้าน
การแข่งขัน 

2) การรวมธุรกิจ หรือการรวมตัวกันของผู้ประกอบธุรกิจ (Mergers or 
Combinations of Enterprises)  

กฎหมายที่ก ากับดูแลพฤติกรรมการรวมธุรกิจ คือ Clayton Act ในมาตรา 
7 ซึ่งกล่าวถึงการห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้า หรือกิจกรรมใดๆ ที่กระทบต่อการค้า ได้มาซึ่งหุ้น
หรือทรัพย์สิน โดยทางตรงหรือทางอ้อม ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการค้าหรือกิจกรรมที่กระทบต่อ
การค้าที่มีผลลดการแข่งขันอย่างมาก หรือมีแนวโน้มที่จะผูกขาด (Mergers and Acquisitions) และ
มาตรา 8  ได้กล่าวถึงการห้ามเป็นกรรมการร่วมในคณะกรรมการของ 2 บริษัทขึ้นไปที่เป็นคู่แข่งของ
บริษัทตน ซึ่งเป็นผลให้ลดการแข่งขัน (Interlocking Directorates) และเกี่ยวข้องกับกฎหมายอีก
ฉบับหนึ่งคือ The Hart-Scott-Rodino Act 1976 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องการจะรวม
ธุรกิจที่มียอดขาย หรือทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนดต้องแจ้งให้คณะกรรมการการค้า
ส่วนกลาง และกระทรวงยุติธรรมทราบ โดยต้องรอจนกว่าจะครบก าหนดเวลาที่กฎหมายก าหนด ที่
เรียกว่า Waiting Period โดยมีระยะเวลา 30 วัน ถ้าไม่มีการคัดค้านภายใน 30 วันก็สามารถ
ด าเนินการรวมธุรกิจได้ (Pre-Merger Notification) 

3) การตกลงร่วมกันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจ (Agreements)  
การห้ามการท าสัญญา หรือการรวมกัน หรือตกลงร่วมกันที่มีผลจ ากัด

การค้า หรือการพาณิชย์ระหว่างรัฐ หรือกับต่างประเทศ มีทั้งในระดับแนวนอนและแนวดิ่ง ทั้งสอง
ระดับมี ความเป็นไปได้ที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขัน แต่จะส่งผลกระทบแตกต่างกันและมีการ
วิเคราะห์ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการตกลงร่วมกันในแนวนอน เรียกว่า Cartel Agreement ซึ่ง
ชัดเจนว่าเป็นการกระท าที่มีผลเสียและห้ามกระท าโดยเด็ดขาด ใช้หลักที่เรียกว่า Per Se Illegal ถ้า
ท าจะถือว่าผิดกฎหมายทันทีโดยไม่ต้องพิสูจน์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขัน  และมีโทษ
ทางอาญา ส่วนการตกลงกันในแนวดิ่ง ใช้หลักที่เรียกว่า Rule of Reason จะต้องมีการพิสูจน์ถึง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการแข่งขัน โดยชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ที่สาธารณชนจะได้รับกับ
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ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อสาธารณชน ทั้งนี้การลงโทษ ศาลจะออกค าสั่งให้แก้ไขหรือระงับการตก
ลงกันดังกล่าว โดยไม่มีโทษทางอาญา 

3.2.1.2 กฎหมายคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์  
Trafficking Victims Protection Act  of 2000: TVPA เป็นกฎหมายของ

สหรัฐอเมริกาฉบับแรกที่ครอบคลุมการปราบปรามการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศ และระหว่าง
ประเทศ อีกทั้งเป็นกฎหมายฉบับต้นแบบส าหรับนานาประเทศ โดยสะท้อนประเด็นการปกป้อง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิมนุษยชน และทัศนคติร่วมของกลุ่มสิทธิสตรี กลุ่มอนุรักษ์นิยม คริสเตียน 
และกลุ่มองค์กรสิทธิมนุษยชน อันได้แก่ ทัศนคติในเรื่องพฤติกรรมทางเพศโสเภณี หลักคุณธรรม 
ความเบี่ยงเบนทางเพศ นโยบายคนเข้าเมือง อัตลักษณ์ของสตรีเพศ และการสาธารณสุข  และ TVPA 
ยังเป็นส่วนหนึ่งของ “Crime Bill” ฉบับใหญ่คือ The Victims of Trafficking and Violence 
Protection Act of 2000 (VTVPA) โดยวัตถุประสงค์ของ TVPA มุ่งเน้นการปราบปราม การค้า
มนุษย์โดยเฉพาะการค้าประเวณี การน าคนลงเป็นทาส ทั้งที่เกิดขึ้นในดินแดนสหรัฐอเมริกา  และ
ประเทศอ่ืน ๆ ผ่านกระบวนการป้องกัน กระบวนการลงโทษ และกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย ต่อ
ผู้กระท าการค้ามนุษย์ รวมทั้งการคุ้มครอง  และช่วยเหลือเหยื่อของการค้ามนุษย์ เป็นกฎหมายที่
ครอบคลุมความผิดฐานค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ามนุษย์เพ่ือแสวงประโยชน์ทาง
เพศและการบังคับใช้แรงงานทั้งใน ระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักสาม
ประการคือ การป้องกัน )Prevention) การคุ้มครอง )Protection) และการฟ้องคดี )Prosecution) 
สรุปได้ดังนี้61 

1)  การป้องกัน: ก าหนดการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ ในการยก
ร่างกฎหมายป้องกันปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์ในลักษณะข้ามชาติ ส่งเสริมการ  สืบสวน 
การฟ้องร้องคดีผู้ค้ามนุษย์ และโครงการช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ แลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ของ รัฐใน
โครงการที่เน้นเกี่ยวกับความผิดฐานค้ามนุษย์ TVPA เปรียบเหมือนแผนยุทธศาสตร์ของ สหรัฐอเมริกา
ในการแก้ปัญหาการค้าหญิงและเด็ก  

2)  การคุ้มครอง : ให้การคุ้มครองแก่เหยื่อโดยให้สิทธิพ านักชั่วคราว และ
วางยุทธศาสตร์หลัก เพ่ือปราบปรามการค้าหญิงและเด็กโดยปกป้องคุ้มครองผู้เสียหาย ดึงผู้เสียหาย
เข้ามาเป็นพันธมิตรเพื่อให้ได้มาซึ่ง ข่าวสารข้อมูลของกระบวนการค้ามนุษย์ 

3)  การฟ้องคดี : ได้แยกนิยามค าว่า “รูปแบบการค้ามนุษย์ที่รุนแรง” กับ 
“การค้ามนุษย์ทางเพศ รวมทั้งให้ค านิยาม “กิจกรรมในทางเพศพาณิชย์” และ “การท าให้ตกอยู่ใต้
บังคับโดยไม่สมัครใจ” ดังนี้  

                                                 

 61 ศิระ สว่างศิลป์, แนวทำงเสริมสร้ำงศักยภำพกำรบังคับใช้กฎหมำยต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์
ของไทย ศึกษำเปรียบเทียบ: Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐอเมริกำ 
และพระรำชบัญญัติป้องกัน และปรำบปรำมกำรค้ำมนุษย์ พ.ศ. 1551 (รายงานการศึกษาส่วน
บุคคล การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ, 2557), หน้า 20. 
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“รูปแบบการค้ามนุษย์ที่รุนแรง” หมายถึง กิจกรรมทางเพศพาณิชย์ใน
การค้าทางเพศซึ่งได้ถูกกระท าลงโดยการใช้ก าลัง การฉ้อโกง การบังคับ หรือการค้า มนุษย์ทางเพศที่
ได้กระท าลงต่อบุคคลที่มีอายุไม่เกินสิบแปดปี หรือ  (ข  )การจัดหา  การจัดให้อยู่อาศัย การขนส่ง การ
จัดให้ หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลเพ่ือการใช้แรงงานหรือการบริการด้วยวิธีการใช้ก าลัง การฉ้อโกง หรือ
การบังคับโดยมีวัตถุประสงค์ในการท าให้ตกอยู่ภายใต้บังคับโดยไม่สมัครใจ ให้มีสภาพเป็น ข้ารับใช้ 
การผูกพันด้วยภาระหนี้สิน หรือเพ่ือเอาคนลงเป็นทาส 

“การค้ามนุษย์ทางเพศ” หมายถึง การจัดหา การจัดให้อยู่อาศัย การขนส่ง 
การจัดให้ หรือการรับไว้ซึ่งบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจการทางเพศพาณิชย์  

“กิจกรรมในทางเพศพาณิชย์”  หมายถึง  กิจกรรมทางเพศใด ๆ ที่ได้กระท า
ลงอันเนื่องมาจากมีการให้หรือรับสิ่งมีค่าโดยบุคคล ใด ๆ ก็ตาม  

“การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับโดยไม่สมัครใจ” หมายถึงสภาวะ ของการใด ๆ ที่
ได้กระท าลงโดยวิธีการ การใช้กลอุบาย วิธีการ หรือแผนการใด ๆ โดยเจตนาที่จะท าให้บุคคลเชื่อว่า
หากไม่เข้าสู่หรือยอมอยู่ต่างต่อเนื่องในสภาวะเช่นว่า บุคคลนั้นเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรงหรือถูกท าให้ปราศจากซึ่งอิสรภาพ หรือ การใช้หรือข่มขู่ว่าจะใช้กระบวนการ
ทางกฎหมายในทางท่ีมิชอบ 

การจัดท ารายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report – TIP 
Report) และรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา62 

Trafficking Victims Protection Act  of 2000 ก าหนดให้กระทรวงการต่างประเทศ
จัดท ารายงานสถานการณ์ การค้ามนุษย  ์ )TIP Report) เป็นรายงานประจ าปีเผยแพร่ในเดือนมิถุนายน
เพ่ือเสนอต่อรัฐสภา สหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์และการด าเนินการของรัฐบาล
ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จ านวนกว่า 188 ประเทศ โดยจัดระดับเป็น Tier 1, Tier 2, Tier 2 Watch 
List และ Tier 3 ตามมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัดการค้ามนุษย์ที่ระบุใน TVPA โดยเป็นการประเมิน
ความคืบหน้าการ ด าเนินการของแต่ละประเทศเปรียบเทียบกับการด าเนินการของประเทศนั้น ๆ ในปี
ที่ผ่านมา โดยแต่ละ Tier มีหมายความดังนี้  

1) Tier 1 หมายถึง ประเทศที่รัฐบาลด าเนินการโดยสอดคล้องกับ มาตรฐาน
ขั้นต่ าในการขจัดการค้ามนุษย์ตาม TVPA  

2)  Tier 2 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า 
แต่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญในการปรับปรุงแก้ไข  

3)  Tier 2 Watch List คล้ายกับ Tier 2 แต่มีเหยื่อการค้ามนุษย์จ านวน 
มากหรือเพ่ิมขึ้นมาก หรือไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าได้ใช้ความพยายามเพ่ิมขึ้นในการต่อต้านการค้า
มนุษย ์ 

4)  Tier 3 หมายถึง ประเทศที่ด าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ า 
และไม่ได้ใช้ความพยายามอย่างมีนัยส าคัญ  

                                                 
62 U.S. Department of State, Tier Placements, Retrieved August 14, 2017 from 

https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2016/258696.htm 
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ประเทศที่อยู่ใน Tier 3 อาจถูกสหรัฐอเมริกา พิจารณาระงับการให้ความช่วยเหลือที่
มิใช่ความช่วยเหลือเพ่ือมนุษยธรรมและความช่วยเหลือที่เกี่ยวกับการค้า )Non- Humanitarian and 
Non-Trade-Related Foreign Assistance) รวมทั้งสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาไม่ให้งบประมาณ
สนับสนุนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลประเทศดังกล่าวในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา
และวัฒนธรรม รวมทั้งสหรัฐอเมริกาอาจคัดค้านความช่วยเหลือ  ในส่วนของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกาจะจัดท ารายงานและจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อสินค้าจากประเทศต่าง ๆ ที่กระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกา มีเหตุผลเชื่อว่าผลิตโดยการใช้แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน
เพ่ือให้ตระหนักถึงการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในการผลิตสินค้าจากประเทศ  นั้นๆ และ
ผลักดันให้ประเทศเหล่านั้นแก้ไขปัญหา ปัจจุบันมีสินค้ากว่า 130 รายการ จาก 74 ประเทศ อยู่ใน
บัญชีรายชื่อสินค้าดังกล่าว  

โดยมีมาตรฐานขั้นต่ า )Minimum Standard) และหลักเกณฑ์พิจารณา (Criteria) 
ตามมาตรา 108 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะน าไปใช้ในการ
สร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ มีดังนี้ 

1(  โดยมาตรฐานขั้นต่ าในการขจัดการค้ามนุษย์ซึ่งใช้กับรัฐบาลของ
ประเทศที่เป็นต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง 
ได้แก่ รัฐบาลควรห้ามการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรงและลงโทษการกระท าการค้ามนุษย์ดังกล่าว  
เมื่อรับทราบว่ามีการกระท าการค้ามนุษย์ด้านเพศที่เก่ียวข้อง กับการบังคับ หลอกลวง ขู่เข็ญ หรือเป็น
กรณีที่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นเด็กที่ไม่สามารถให้ความยินยอมอย่างแท้จริงได้ หรือเป็นกรณี
การค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการข่มขืนหรือการลักพาตัว  หรือก่อให้เกิดความตาย รัฐบาลควรมี
บทลงโทษที่ได้สัดส่วน เพียงพอเหมาะสมกับอาชญากรรมที่ ร้ายแรงดังกล่าว หรือเมื่อรับทราบว่ามี
การกระท าการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง รัฐบาลควรมีบทลงโทษที่เข้มงวดเพียงพอที่จะป้องปราม
และสะท้อนความรุนแรงของการกระท าผิดการค้ามนุษย์ดังกล่าวได้ โดยรัฐบาลควรมีความพยายามที่
จริงจังและต่อเนื่องในการขจัดการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรง63 

2)  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความพยายามที่จริงจังและต่อเนื่องในการ 
ขจัดการค้ามนุษย์ในรูปแบบที่ร้ายแรงโดยมีหลักพิจารณารัฐบาล ได้แก่  ความเข้มแข็งในการสืบสวน
สอบสวน  และด าเนินคดีต่อผู้กระท าผิดค้ามนุษย์  รัฐบาลได้ให้การคุ้มครองผู้เสียหายและให้การ
สนับสนุนให้ผู้เสียหายที่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนและด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิดหรือไม่ มี
การด าเนินมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ และมีความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ในการสืบสวน 
สอบสวนและด าเนินคดีผู้กระท าความผิดค้ามนุษย์หรือไม่  และต้องได้มีการส่งผู้กระท าความผิดค้า
มนุษย์ข้ามแดนเพ่ือให้ได้รับการด าเนินคดี รัฐบาลจะต้องมีการตรวจการเดินทางเข้า-ออกเมืองเพ่ือ
แสวงหาหลักฐานการค้ามนุษย์และการบังคับใช้กฎหมายอย่างแข็งขันเม่ือพบหลักฐานดังกล่าว  รัฐบาล
ต้องมีความแข็งขนัในการสืบสวนสอบสวนและด าเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออ านวย
ความสะดวกการค้ามนุษย์ และจะต้องมีการติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการ  มีความคืบหน้าใน
การด าเนินการเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  โดยได้ด าเนินการหรือไม่เพ่ือลดอุปสงค์ส าหรับการกระท าที่

                                                 

 
63 ศิระ สว่างศิลป์, เรื่องเดิม, หน้า 23-25. 
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เกี่ยวกับเพศพาณิชย์ และการเข้าร่วมในการท่องเที่ยวค้าประเวณีระหว่างประเทศโดยผู้ถือสัญชาติของ
ประเทศตน  

อีกหนึ่งมาตรการที่คาดว่าจะกระทบต่อการส่งออกอาหารของไทย คือ การประมงที่
ผิดกฎหมาย ที่ไม่มีการรายงาน และที่ไม่มีกฎระเบียบควบคุม หรือที่เรียกว่า  IUU Fishing (Illegal, 
Unreported, and Unregulated Fishing) ที่ทางสหรัฐอเมริกาจะน ามาใช้กับประเทศคู่ค้าสินค้า
ประมง โดยมีขอบเขตที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานสินค้าประมง  สหรัฐอเมริกานั้นมีนโยบายที่เป็นการ
ริเริ่มจัดการกับกลโกงในอาหารทะเล และ การประมงที่ผิดกฏหมาย ความเคลื่อนไหวของรัฐบาล
สหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากรายงานต่างๆของการท าวิจัยท าวิจัยน าไปสู่การค้นพบ ว่า
อาหารทะเลที่วางจ าหน่ายในสหรัฐอเมริกาที่อาจจะถูกปิดฉลากสินค้าที่เข้าข่ายหลอกลวงหรือที่มา
จากการน าเข้าสินค้าที่มาจากการประมงผิดกฎหมายมีเป็นจ านวนมากอย่างน่าตกใจ และผู้รักษา
กฎหมายของสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาในการสืบสาวหาแหล่งที่มาที่แท้จริงของอาหารทะเลต่าง  ๆ 
ที่วางจ าหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกา จากรายงานดังกล่าวท าให้เกิดความจ าเป็นที่จะต้องจัดท าระบบที่
เป็นในระดับประเทศท่ีจะท าให้สามารถสืบหา ต้นตอของแหล่งที่มาของปลาได้ โดยเริ่มต้นจากอาหาร
ที่รับประทานไล่ไปจนถึงเรือประมงที่จับมา ในขณะเดียวกันก็  จ าเป็นต้องเพ่ิมการตรวจและการ
ทดสอบสินค้าอาหารทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือวัตถุประสงค์ในการค้นหาการปิดฉลาก สินค้าไม่
ถูกต้อง และท้ายที่สุดคือต้องมีการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดมากยิ่งขึ้น64 

ปัจจุบันนั้นสหรัฐอเมริกายังไม่มีกฎหมายควบคุมการค้าอาหารทะเลที่ผิดกฎหมายที่มี
ประสิทธิภาพกฎหมายหลักทีส่หรัฐอเมริกาใช้อยู่ในปัจจุบันในการควบคุมการน าเข้าปลาที่ถูกจับ อย่าง
ผิดกฎหมายคือ Lacey Act ที่ถูกประกาศใช้ครั้งแรกในปี 1900 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมในปี 2008 
เนื้อหาในกฎหมายฉบับนี้เน้นไปที่การทาป่าไม้ที่ผิดกฎหมาย โดยการห้ามน าเข้าและขายผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาจากการฝ่าฝืนการอนุรักษ์ของประเทศหรือที่เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายนี้สามารถ
น ามาใช้กับสินค้าอาหารทะเลได้ในระดับหนึ่ง โดยกฎหมาย ระบุว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่จะนาเข้าปลา
ที่ถูกจับในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนปฏิบัติการต่างๆด้านการอนุรักษ์ของประเทศอ่ืน65 
 กลยุทธในการต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายและกลโกงในอาหารทะเลก็คือ การท างาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐหลาย ๆ หน่วยงานและร่วมกับภาคอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาระบบ “การสืบสาว
หาแหล่งที่มา” ที่ดีกว่า ปัจจุบัน โดยมีนโยบายดังนี้ 

1)  ผู้บริหารทุกหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาจะต่อสู้กับการประมงผิด
กฎหมายและกลโกงอาหารทะเลผ่านทางการประสานงานกันอย่างเข้มแข็งและน าอ านาจต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่มีอยู่แล้ว โดยพัฒนาความโปร่งใสและความสามารถในการติดตามโซ่อุปทานอาหารทะเลที่
ทุกๆหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอดส่องดูแลระบบอุปทานอาหารทะเลและระบุความ

                                                 
64 นวลรัชนี เสถียรมาศ, นโยบำยของท ำเนียบขำวในกำรต่อสู้กับกำรประมงผิดกฎหมำย, 

ส านักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นครลอสแอนเจลิส 22 ธันวาคม 2557, ค้นวันที่ 28 ตุลาคม 
2559 จาก http://www.thaitradeusa.com/home/wp-content/uploads/2015/01/ท าเนียบ
ขาวออกประกาศแผนการที่จะต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมาย-2.pdf 

65 เรื่องเดิม. 
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ถูกต้องที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ของระบบ อุปทาน ต้องน าไปจัดท าและด าเนินการบังคับใช้นโยบาย 
กฎระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันว่าอาหารทะเลที่มีการจ าหน่ายใน
ประเทศสหรัฐอเมริกามีการจับมาอย่างถูกกฎหมายและมีการปิดฉลากอย่างถูกต้อง66 

2)  มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานช่วยกันส่งเสริมการประมงที่ถูกกฎหมายและ
ที่ยั่งยืน และส่งเสริมการปิดฉลากอาหารทะเลที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และจะด า เนินการต่างๆตามที่
เหมาะสมภายในอ านาจ หน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่เพ่ือช่วยเหลือประเทศต่างๆสร้างความสามารถ
ทีจ่ะต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายและกลโกง อาหารทะเล นอกเหนือไปกว่านั้น หน่วยงานต่างๆจะ
ระบุโอกาสต่างๆส าหรับการขยายการท าความพยายามภายในประเทศ และระหว่างประเทศในการ
ต่อสู้กับการประมงผิดกฎหมายและกลโกงอาหารทะเลในโลก 67 

3.2.1.3   การคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลของประเทศ

สหรัฐอเมริกาประกอบด้วย68 
1)  Commercial Fishing Industry Vessel Safe Act of 1988 
2(  Fishermen’s Protection Act of 1967 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถจ าแนกประเด็นส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับแรงงานประมงได้ดังนี้ 

3(  การคุ้มครองการใช้แรงงานประมงทะเลก่อนที่จะออกท าการประมง
ทะเล 

อายุขั้นต่ าของลูกเรือประมง ประเทศสหรัฐอเมริกาห้ามจ้างแรงงานเด็กที่มี
อายุต่ ากว่า 16 ปี 

การตรวจสุขภาพ ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดว่า การตรวจสุขภาพรวมถึง
เรือท่ีมีน้ าหนัก1,600ตันหรือมากกว่า โดยการตรวจสุขภาพปีละ1ครั้ง ส าหรับผู้ควบคุมเรือด้วย 

การฝึกอาชีพของแรงงานประมง ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดว่า การ
ฝึกอบรมก าหนดไว้ส าหรับเรือที่มีน้ าหนักมากกว่า 200 ตันกรอส ส่วนเรือที่มีน้ าหนักน้อยกว่า 200 
ตันกรอส ไม่ได้ก าหนดการฝึกอบรมไว้ 

2) สภาพการท างาน  
สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการจ้างงาน ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนด

สาระส าคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานไว้ว่า ก่อนที่เรือประมงจะออกเดินทะเล ผู้ควบคุมเรือ ผู้ช่วยผู้
ควบคุมเรือประมงจะต้องท าสัญญาเป็นหนังสือกับแรงงานประมง สัญญาจะต้องระบุระยะเวลาที่
สัญญามีผลใช้บังคับ ค่าจ้าง ส่วนแบ่ง และผลประโยชน์อื่นๆ รวมถึงข้อตกลงอ่ืน ๆ ที่ตกลงกัน 

                                                 
66 เรื่องเดิม. 
67 เรื่องเดิม. 
68 ธีรวัฒน์ ไม้สุวรรณกุล, กำรคุ้มครองแรงงำนในกิจกำรประมงทะเล: ศึกษำเปรียบเทียบ

กับมำตรฐำนแรงงำนระหวำงประเทศและกฎหมำยตำงประเทศ )วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  2547(, หน้า 79. 
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ชั่วโมงการท างาน ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดชั่วโมงการท างานของ
ลูกจ้างสูงสุดจะต้องไม่เกิน 48 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
ค่าจ้างขั้นต่ า กฎหมายค่าจ้างขั่นต่ าของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่รวมถึง

แรงงานในเรือประมง 
วันหยุดประจ าปี ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้ก าหนด

วันหยุดประจ าปีส าหรับแรงงานชาวประมงไว้ และแรงงานประมงก็ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน 
การส่งกลับภูมิล าเนา ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดว่าเจ้าของเรือที่มี

น้ าหนักมากกว่า 30 ตันกรอส นายจ้างที่เป็นเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางกลับภูมิล าเนาของลูกจ้าง 

3(  สวัสดิการ 
ที่พักอาศัย ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดว่า ส าหรับเรือที่มีน้ าหนักมากกว่า 

100 ตันกรอส จะต้องจัดให้มีมาตรฐานส าหรับจ านวนพ้ืนที่ว่างที่เพียงพอ ส าหรับที่นอนของแรงงาน
แต่ละคน และมีมาตรฐานอ่ืน ๆ เช่น แสงไฟ 

อาหารและเครื่องดื่ม ตามกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการ
กล่าวถึงเรื่องอาหารและน้ าดื่มไว้ 

การรักษาพยาบาล ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีการ
บัญญัติเรื่องการรักษาพยาบาลไว้ 

ความปลอดภัยในการท างาน ประเทศสหรัฐอเมริกาก าหนดว่า เรือที่มี
น้ าหนักต่ ากว่า 200 ตันกรอส การตรวจสอบความปลอดภัยของเรือกระท าโดยความสมัครใจของ
เจ้าของเรือ ส่วนเรือที่มีน้ าหนัก 200 ตันกรอส หรือมากกว่าเรือจะต้องถูกตรวจสอบความปลอดภัย
โดยหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยยามชายฝั่งของส าหรับอเมริกาจะรับผิดชอบในการ
ออกกฎ ส าหรับความปลอดภัยของเรือประมง ซึ่งถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุจะต้องรายงานต่อหน่วยยาม
ชายฝั่ง 

ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายที่มีชื่อว่า Commercial Fishing Industry Vessel 
Safety Act 1988 เป็นกฎหมายฉบับแรกของสหรัฐอเมริกาที่น ามาใช้กับเรือประมงเพ่ือการพาณิชย์ 
เป็นกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของเรือประมงเพ่ือการพาณิชย์ ซึ่งมาตรฐานความ
ปลอดภัยบนเรือที่จะต้องมี เช่น ถังดับเพลิง ห่วงยางช่วยชีวิต พลุไฟ และอ่ืน ๆ กฎหมายฉบับนี้เป็น
เพียงกรอบกว้าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการตามกฎหมายฉบับนี้มอบอ านาจให้หน่วยงานยามชายฝั่งของ
สหรัฐอเมริกา เป็นคนออกแบบมาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งหน่วยงานยาม
ชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาได้ออกระเบียบว่า เรือที่มีน้ าหนักต่ ากว่า 200  ตันกรอส การตรวจสอบความ
ปลอดภัยของเรือกระท าโดยความสมัครใจของเจ้าของเรือ ส่วนเรือที่มีน้ าหนัก 200  ตันกรอสหรือ
มากกว่าเรือจะต้องถูกตรวจสอบความปลอดภัยโดยหน่วยยามชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงาน
ยามชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาจะรับผิดชอบในการออกกฎส าหรับความปลอดภัยของเรือประมง ซึ่งถ้ามี
การเกิดอุบัติเหตุจะต้องรายงานต่อหน่วยยามชายฝั่ง 
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3.2.2 หลักกฎหมำยประเทศมำเลเซีย 
3.2.2.1  การแข่งขันทางการค้า 
 กฎหมายแข่งขันทางการค้าในมาเลเซีย คือ The Competition Act 2010 หรือรัฐ

บัญญัติการแข่งขันทางการค้า ปี พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2012 และ 
Competition Commission Act ที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรแข่งขันทางการค้าของมาเลเซีย 
Malaysia Competition  Commission (MyCC) ให้มีหน้าที่ให้เกิดการปฏิบัติตาม และบังคับใช้
กฎหมายแข่งขันทางการค้าของมาเลเซีย69 

วัตถุประสงค์ของกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยส่งเสริมและ
ปกป้องระบบการแข่งขัน รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคด้วย  ผู้ที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการ
บังคับใช้กฎหมาย คือ ผู้ประกอบการหรือบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแข่งขันทางการค้า ซึ่ง
บริษัทแม่กับบริษัทลูกอาจจะรวมเป็นบริษัทเดียวกันได้ แม้จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่แยกต่างหาก
จากกัน ถ้าหากบริษัทลูกไม่มีอ านาจบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง แต่ต้องถูกควบคุม สั่งการโดยบริษัท
แม่ท้ังหมด รวมไปถึงสมาคม องค์กรทางวิชาชีพต่างๆด้วย นอกจากนี้คนที่เป็นหัวหน้าทางานในบริษัท
ที่กระท าผิด อาจต้องร่วมรับผิดร่วมกันกับบริษัทได้ เว้นแต่คนเหล่านั้นจะพิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รู้เห็นกับการ
กระทาความผิด หรือ ไม่ได้อนุญาต ยินยอมให้กระท าความผิด และมีการบังคับใช้กฎหมายนอกอาณา
เขตได้หากว่ามีการ กระท าทางการค้าที่ส่งผลต่อการแข่งขันในมาเลเซีย 

ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าของมาเลเซีย แบ่งเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ คือ 

1(  การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ ปรากฏใน Chapter 2   Prohibition 
of the Competition Act รัฐบัญญัติ  การแข่งขันทางการค้าปี (Competition Act 2010) นิยาม
การมีอ านาจเหนือตลาดว่าคือ“สถานการณ์ซึ่งกิจการแห่งหนึ่งหรือมากกว่านั้นครองอ านาจส าคัญใน
ตลาดในการปรับราคาหรือผลผลิตหรือข้อกฎก าหนดทางการค้า โดยปราศจากแรงบีบบังคับที่ได้ผล
จากคู่แข่งขันหรือคู่แข่งขันที่มีศักยภาพ” ไม่ว่าจะเป็นการใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบโดย
ผู้ประกอบการรายเดียว หรือ ผู้ประกอบการหลายรายร่วมกัน โดยก าหนดไว้ในว่าส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่
60% ขึ้นไป ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่า เป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด แต่ถ้าหากว่าเป็นสินค้าใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยี
ใหม่ การมีส่วนแบ่ง ตลาดแค่ 20-30% อาจจะถือว่าเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาดก็ได้ Section30 เป็น
กฎหมายที่ห้ามพฤติกรรมการใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบและได้ให้ตัวอย่างพฤติกรรม ที่เป็นการ
ใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบไว้ใน Sub-Section 30)2( 

รัฐบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปี 2553 )Competition Act 2030( ห้าม
การมอี านาจเหนือตลาดเฉพาะเมื่อมีการใช้อ านาจโดยมิชอบตามข้อ 30 )2( ของรัฐบัญญัติการแข่งขัน
ทางการค้าปี พ.ศ. 2553 )Competition Act 2030( การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบแต่ไม่จ ากัด
เพียงการกระท าดังต่อไปนี้ 
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)1(  การก าหนดราคาซื้อหรือขายหรือเงื่อนไขการค้าอ่ืนที่ไม่เป็นธรรม
ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อผู้จัดส่งหรือลูกค้า 

)2(  การจ ากัดหรือควบคุมการผลิตแหล่งระบายสินค้าในตลาดหรือ
การเข้าสู่ตลาดการพัฒนาเทคนิคหรือเทคโนโลยีหรือการลงทุนอันเป็นทางเสียเปรียบแก่ผู้บริโภค 

)3(  การปฏิเสธที่จะจัดส่งให้แก่กิจการหรือกลุ่มหรือประเภทของ
กิจการใดกิจการหนึ่ง 

)4(  ใช้เงื่อนไขแตกต่างกับธุรกรรมที่เหมือนกันต่อคู่ค้าจนถึงระดับที่
อาจขัดขวางการเข้าสู่ตลาดใหม่หรือการขยายหรือการลงทุนโดยคู่แข่งที่มีอยู่บีบให้ออกจากตลาดหรือ
ท าความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อคู่แข่งท่ีมีอยู่ซึ่งมีความสามารถท่ีไม่น้อยไปกว่ากิจการที่มีอ านาจเหนือ
ตลาดหรือ ท าความเสียหายต่อการแข่งขันในตลาดใดซึ่งกิจการที่มีอ านาจเหนือตลาดมีส่วนเกี่ยวข้อง
อยู่หรือในตลาดต้นทางหรือปลายทาง 

)5(  การท าสัญญาภายใต้การยอมรับเงื่อนไขเพ่ิมเติมโดยคู่สัญญาอีก
ฝ่ายซึ่งโดยลักษณะหรือตามธรรมเนียมการค้าไม่มีความเกี่ยวพันกับสาระส าคัญของสัญญา 

(6)  พฤติกรรมการก าจัดคู่แข่ง หรือ  
(7)  ซื้อสินค้าขั้นกลางหรือทรัพยากรที่ขาดแคลนซึ่งเป็นทีต้องการของ

คู่แข่งจนหมดในสภาพการณ์ซึ่งกิจการที่มีอ านาจเหนือตลาดไม่มีเหตุผลทางการค้าอันสมควรส าหรับ
การซื้อสินค้าข้ันกลางหรือทรัพยากรนั้นจนหมดเพื่อสนองความต้องการของตน 

2(  การร่วมมือกันลดจ ากัด หรือ บิดเบือนการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นแนว
ระนาบคือระหว่างคู่ แข่งขันด้วยกันเอง หรือ แนวดิ่ง ซึ่งก าหนดไว้ใน Chapter 3  ของกฎหมาย
แข่งขันทางการค้าของมาเลเซีย  การร่วมมือกันจะผิดกฎหมายก็ต่อเมื่อเป็นการร่วมมือกันลด จ ากัด 

หรือบิดเบือนการแข่งขัน อย่างเป็น นัยยะส าคัญโดยจะเป็นการร่วมมือกันลดหรือจากัดการแข่งขันได้
ทั้งรูปแบบของ การมีวัตถุประสงค์ หรือ มีผลกระทบที่เป็นการลด จากัดหรือบิดเบือนการแข่งขันอย่าง
เป็น นัยยะ ส าคัญก็ได้ ซึ่งถ้าหากเป็นที่การร่วมมือ กันโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจeกัดการแข่งขันแล้วก็ไม่
ต้องพิจารณาว่าจะมีผลกระทบเป็นการจ ากัดการแข่งขันหรือไม่ แต่ถ้าไม่พบวัตถุประสงค์เป็นการ
จ ากัดการแข่งขัน ก็ต้องหาว่ามีผลกระทบว่าเป็นการที่ลดจ ากัด หรือบิดเบือนการแข่งขันอย่างเป็นนัย
ยะส าคัญหรือไม่ต่อไป แต่ถ้าผู้ซื้อหรือผู้ขายมีส่วนแบ่งตลาดไม่เกิน 25% ในตลาดที่เกี่ยวข้อง องค์กร
แข่งขันทางการค้าของมาเลเซียจะไม่ถือว่าเข้าข่ายลักษณะของการมีผลกระทบเป็นการลดจ ากัดการ
แข่งขัน  

3.2.2.2  กฎหมายคุ้มครองการค้ามนุษย ์
กฎหมายคุ้มครองการค้ามนุษย์ของประเทศมาเลเซีย ได้แก่ พระราชบัญญัติต่อต้าน

การค้ามนุษย์ ค.ศ. 2007 )Anti-Trafficking in Persons Act 2007(70 
หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย  

1)  การกระท าที่เป็นการค้ามนุษย์ 
การกระท าที่เป็นการค้ามนุษย์ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่ การเป็นธุระ

จัดหา ซื้อ ขาย ในการแสวงประโยชน์ โดยการข่มขู่บังคับ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายอย่าง
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ดังต่อไปนี้ คุกคาม ใช้ก าลัง บีบบังคับ การลักพาตัว การฉ้อโกง หลอกลวง การใช้อ านาจ การรุกรานผู้
ที่อ่อนแอ การให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้รับความยินยอมจากบุคคลที่มีอ านาจควบคุม
ผู้เสียหาย บุคคลใดเข้าข่ายแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบถือว่ากระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ 

2)  อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่   
ตามมาตรา 27 ให้เจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ ได้แก่  เจ้าหน้าที่ต ารวจ  เจ้าหน้าที่

ตรวจคนเข้าเมือง  เจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานการเดินเรือมาเลเซีย มีอ านาจบังคับใช้
ต่อบุคคลใดๆ ในการด าเนินการสอบสวนในความผิดตามพระราชบัญญัตินี้71  ให้เจ้าหน้ามีอ านาจใน
การจับกุมโดยไม่มีหมายค้นเม่ือพบการกระท า หรือพยายามกระท าความผิด หรือสนับสนุนการกระท า
ความผิด  หรือถ้าเจ้าหน้าที่สงสัยว่าผู้นั้นมีส่วนร่วมในการกระท าความผิด  หรือพยายามที่จะกระท า
ความผิด หรือสนับสนุนการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้าหน้าที่มี  

3(  บทก าหนดโทษ 
โทษส าหรับความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น นอกจากผู้ลงมือกระท าความผิดแล้ว 

ตามมาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 21 และมาตรา 22 ยังก าหนดโทษส าหรับผู้ที่ชักชวนผู้อ่ืนให้ร่วม
กระท าความผิด เจ้าของ หรือผู้ที่ให้เช่า หรือผู้ดูแลสถานที่ หรือให้ใช้สถานที่ในการกระท าความผิด ผู้
ที่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่จะใช้ในการสื่อสารทางเทคโนโลยีในการกระท า
ความผิดค้ามนุษย์ ผู้ที่สนับสนุนทางการเงินไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อม ผู้ที่ให้การคุ้มกัน ป้องกัน 
ขัดขวางรบกวนการจับกุม ก็มีบทก าหนดโทษด้วยเช่นกัน   

3.2.2.3  การคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 
รัฐบาลมาเลเซียมีแผนที่จะท าให้มาเลเซียเป็นประเทศแห่งการพาณิชย์นาวีโดยเพ่ิม

จ านวนธุรกิจการเดินเรือระหว่างประเทศในมาเลเซีย เข้าร่วมผูกพันสัญญาทางการค้าการเดินเรือซึ่ง
เป็นสัญญาสองฝ่าย จัดการฝึกอบรมพัฒนาเทคโนโลยีในธุรกิจการพาณิชย์นาวี จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล
และส่งเสริมให้มีสถาบันการศึกษาในระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์นาวีในด้านกฎหมายพาณิชย์
นาวีนั้นมาเลเซียได้ยึดหลักปฏิบัติตามแบบอย่างของสหราชอาณาจักรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องขับการ
คุ้มครองแรงงานในเรือเดินทะเลของมาเลเซียก็ได้ปฏิบัติตามแบบอย่างสื บเนื่องมาจากสหราช
อาณาจักรด้วยเช่นกัน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลของประเทศมาเลเซีย
ประกอบด้วย72 

1) กฎหมายพาณิชย์นาวี 1952 )ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม( 1997 
2) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ค.ศ. 1955 
3) พระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพในการท างาน ค.ศ. 1994 
4) กฎข้อบังคับการพาณิชยนาวีว่าด้วยกองทุนเรือ ค.ศ. 1984 
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หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย 
จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลของ

ประเทศมาเลเซียสามารถจ าแนกประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้องกับแรงงานประมงได้ดังนี้ 
1(  การคุ้มครองการใช้แรงงานประมงทะเลก่อนที่จะออกท าการประมง

ทะเล 
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุขั้นต่ าของลูกเรือโดยมีสาระส าคัญคือ ห้ามจ้าง

แรงงานเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 14 ปี ในงานทุกต าแหน่งบนเรือขนาดเล็กหรือบนเรือใด ๆ เว้นแต่จะอยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของผู้ปกครองหรือผู้พิทักษ์ของเด็กนั้น ทั้งนี้เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่จะเข้า
ท างานบนเรือต้องมีใบรับรองแพทย์แสดงต่อนายเรือ หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนเจ้าหน้าที่กงสุลอาจ
อนุญาตให้เด็กท างานบนเรือได้โดยมิต้องส่งใบรับรองแพทย์แก่นายเรือกฎหมายยังไม่อนุญาตให้เด็ก
ท างานเกี่ยวกับการปรับระดับหัวท้ายเรือ )Trimmer) หรือ ท างานเกี่ยวกับการใส่เชื่อเพลิง )Stoker) 
เว้นแต่เป็นเรือฝึกหัด หากมีความจ าเป็นและไม่มีบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 18 ปีท างานในต าแหน่งเหล่านี้ 
อาจจ้างเด็กที่มีอายุมากกว่า 16 ปี ขึ้นไปท างานในต าแหน่งนี้ 

การตรวจสุขภาพ กฎหมายพาณิชย์นาวี ค.ศ.1952 )ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม( 
ค.ศ. 1997 ได้ก าหนดบทบัญญัตที่เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ การจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้แก่ลูกเรือ 
โดยเจ้าหน้าที่สุขอนามัยท่าเรืออาจตรวจร่างกายลูกเรือหรือเด็กฝึกงานที่อยู่บนเรือได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่
อาจสั่งให้จัดท าบันทึกการเดินเรือหรือเรียกให้แสดงเอกสารอ่ืนที่เห็นว่าจ าเป็นต่อสุขภาพของบุคคลที่
อยู่บนเรือหรือเรียกบุคคลต่าง ๆ มาสอบถามได้ 

ถ้ามีการร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ของเรือหรือนายเรือของเรือทั้งที่จดทะเบียน
ภายในและภายนอกสหพันธรัฐ เจ้าหน้าที่สุขอนามัยท่าเรือสามารถตรวจสอบคนประจ าเรือในด้าน
ความพร้อมของร่างกายในการท างานในเรือ และจัดท าส าเนารายงานให้แก่เข้าของเรือหรือนายเรือซึ่ง
ค่าธรรมเนียมในการตรวจร่างกายดังกล่าวจะจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ท่าเรือ 

เรือสัญชาติอังกฤษหรือสัญชาติมาเลเซียที่มีขนาดระวางเกิน 25 ตันกรอส
ไม่ว่าจะเป็นเรือจดทะเบียนในหรือนอกท่าเรือของสหพันธรัฐ ต้องจัดให้มียาเวชภัณฑ์ในการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสมส าหรับโรคหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนในระหว่างเดินทาง 

การฝึกอาชีพของแรงงานประมง ประเทศมาเลเซียกฎหมายไม่ได้
ก าหนดการฝึกอบรมไว้ 

2)  สภาพการท างาน 
สัญญาจ้างหรือข้อตกลง  ในการจ้างงาน ประเทศมาเลเซียก าหนด

สาระส าคัญเกี่ยวกับสัญญาจ้าง 
แรงงานไว้ว่า สัญญาจ้างลูกเรือควรระบุถึงระยะเวลาในการเดินทาง จ านวน

ลูกเรือ เวลาเริ่มต้นท างานต าแหน่งของคนประจ าเรือ จ านวนค่าจ้างที่ได้รับ และข้อก าหนดของคน
ประจ าเรือแต่ละคน นอกจากนี้ นายเรือและลูกเรือสามารถท าข้อตกลงเป็นอย่างอ่ืนได้หากข้อตกลง
นั้นไม่ขัดต่อกฎหมาย 

ในการต่ออายุสัญญาจ้าง การขยายระยะเวลาของสัญญาจ้างหรือที่เรียกว่า
สัญญาจ้างต่อเนื่อง )Running Agreement) นั้น ไม่สามารถขยายระยะเวลาได้เกินกว่า 6 เดือนนับ
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จากวันที่เรือมาถึงท่าเรือปลายทางครั้งแรกหลังจากที่สัญญาจ้างงานสิ้นสุดลงหรือหลังเสร็จสิ้นการขน
ถ่ายสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ 

การจ้างคนประจ าเรือแทนที่คนประจ าเรือที่ครบก าหนดสัญญาจ้าง คน
ประจ าเรือท่ีเสียชีวิตหรือละท้ิงหน้าที่หรือละทิ้งเรือหรือสูญหาย นายเรือจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ท่าเรือถึง
การจ้างงานใหม่ทันทีที่สามารถท าได้ 

ในกรณีที่สัญญาจ้างคนประจ าเรือชาวเอเชียที่อยู่ในอาณานิคมของสหราช
อาณาจักรหรือเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักร หากได้มีการตกลงสัญญาจ้างให้การจ้างงานคน
ประจ าเรือนั้นสิ้นสุดลงในท่าเรือภายนอกสหพันธรัฐ สัญญาจ้างเรือจะต้องระบุถึง 

(1) เงื่อนไขการจ้างงานที่เหมาะสมในเรือล าอ่ืนที่ผูกพันกับท่าเรือที่คน
ประจ าเรือได้เกินทางมา 

(2) การจัดหาค่าธรรมเนียมท่าเรือให้แก่คนประจ าเรือนั้น 
(3) การจ่ายค่าชดเชยโดยรัฐบาลส าหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ

คนประจ าเรือชาวเอเชีย 
ดังกล่าวที่ถูกเลิกจา้งหรือถูกท้ิงนอกท่าเรือ ทั้งนี้เจ้าของเรือหรือนายเรือต้อง

ลงนามรับรองเงื่อนไขต่าง ๆ เหล่านี้และได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าการทางทะเล 
การเลิกจ้างคนประจ าเรือนั้น นายเรือจะต้องส่งมอบใบรับรองการเลิกจ้าง

พร้อมทั้งประกาศนียบัตรรับรองความสามารถคืนแก่คนประจ าเรือที่ถูก เลิกจ้าง ทั้งนี้นายเรือจะต้อง
จัดส่งบัญชีค่าจ้างตามความจริงรวมทั้งการหักลบกลบหนี้แก่คนประจ าเรือไม่น้อยกว่า24 ชั่วโมงก่อนที่
คนประจ าเรือจะออกจากท่าเรือ และนายเรือจะต้องลงนามและส่งมอบใบรับรองการเลิกจ้างให้แก่คน
ประจ าเรือที่ถูกเลิกจ้างโดยใบรับรองการเลิกจ้างต้องระบุถึงระยะเวลาในการจ้าง เวลาและสถานที่ที่
คนประจ าเรือได้รับการว่าจ้าง หากบุคคลใดท าการปลอมแปลง แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือให้ความ
ช่วยเหลือในการแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือปลอมแปลงใบรับรองการเลิกจ้าง บุคคลนั้นมีความผิด 

ชั่วโมงการท างาน กฎหมายพาณิชย์นาวี ค.ศ. 1952  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม )
ค.ศ. 1997 มิได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับชั่วโมงการท างาน เวลาพัก วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
วันหยุดตามประเพณีของคนประจ าเรือไว้ แต่ให้น าบทบัญญัติของพระราบบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
ค.ศ. 1955 มาปรับใช้ เนื่องจากลูกจ้างในความหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้นครอบคลุม
ถึงคนประจ าเรือ และนายเรือตามกฎหมายพาณิชย์นาวี  

 ลูกจ้างที่ท างาน 5 ชั่วโมงติดต่อกันต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 30 นาที 
ชั่วโมงการท างานตามปกติคือ 8 ชั่วโมงต่อหนึ่งวัน ทั้งนี้ชั่วโมงการท างานอาจขยายออกไปเป็น 10 
ชั่วโมงต่อหนึ่งวันแต่ต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ในกรณีที่เป็นงานต่อเนื่องนายจ้างอาจให้
ลูกจ้างท างานติดต่อกัน 8 ชั่วโมงได้โดยมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 45 นาที 

นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างเพ่ิมชั่วโมงการท างานหรือท างานในวันหยุดหาก
เกิดอุบัติเหตุในสถานที่ท างาน หรือเป็นงานที่ส าคัญต่อชีวิตและประชาชน หรือเป็นงานที่ส าคัญที่
ป้องกันความปลอดภัยของประเทศ เป็นงานจ าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเครื่องจักร หรือเกิด
เหตุการณ์ไม่คาดฝัน เป็นงานที่จ าเป็นต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือเป็นงานที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติอุตสาหกรรม 
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นายจ้างสามารถเรียกร้องให้ลูกจ้างท างานเป็นผลัดได้ ท างานมากกว่า 8 
ชั่วโมงต่อหนึ่งวันหรือมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 

การจ่ายค่าจ้าง ในสัญญาจ้างงานลูกเรือต้องมีการก าหนดเงื่อนไขการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่คนประจ าเรือหรือบุคคลอ่ืนในนามของคนประจ าเรือ ในจ านวนไม่เกินอัตราค่าจ้าง 1 
เดือน ในสัญญาจ้างลูกเรืออาจมีก าหนดเงื่อนไขการแบ่งจ่ายส่วนหนึ่งของค่าจ้างให้แก่ญาติที่ใกล้ชิด
ของลูกเรือ ทั้งนี้จ านวนเงินที่บางจ่ายนั้นจะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง ลูกเรือไม่สิทธิเรียกร้องและ
ได้รับค่าจ้างในกรณีทีลู่กเรือท าผิดกฎหมาย ละเลยหน้าที่หรือท าการโดยประมาท หรือไม่สมควรได้รับ
ค่าจ้างระหว่างระยะเวลาเจ็บป่วยจนไม่สามารถไม่ปฏิบัติงานได้ถ้าการเจ็บป่วยนั้นเป็นการจงใจให้
เกิดข้ึนของลูกเรือ 

กฎหมายพาณิชย์นาวี ค.ศ. 1952  (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม  )  ค.ศ. 1997 มิได้
ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดส าหรับ
ประจ าเรือไว้ แต่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ค.ศ. 1955 มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับค่าล่วงเวลา ค่า
ท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดลูกจ้างที่ท างานล่วงเวลาสมควรได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อย
กว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างตามปกติ นายจ้างไม่สามารถเรียกร้องหรืออนุญาตให้ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลาเกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้นลูกจ้างที่ท างานในวันหยุดจะต้องได้รับการจ่าย
ค่าจ้างในวันหยุดรวมทั้งค่าล่วงเวลาด้วย  ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามประเพณีตามอัตรา
ค่าจ้างปกติที่ได้รับ ลูกจ้างที่หยุดงานสองวันหรือมากกว่าสองวันติดต่อจากวันหยุดตามประเพณีโดย
ไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้างไม่สมควรได้รับค่าจ้างเว้นแต่มีเหตุอันควร  ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็น
รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน รายชั่วโมง หรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตาจ านวนหน่วยของงานที่ท างาน
ในวันหยุดสมควรได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นสองเท่าของอัตราค่าจ้างปกติที่ได้รับ ลูกจ้างที่ท างาน
ล่วงเวลาในวันหยุดสมควรได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างปกติ ที่ได้รับ ค่าใช้จ่าย
ส าหรับการเดินทางในวันหยุดของลูกจ้างนั้นถ้าอยู่ภายใต้สัญญาจ้างงาน ลูกจ้างสมควรได้รับค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง  ลูกจ้างสมควรได้รับการจ่ายค่าจ้างในการลาหยุดงานประจ าปี )Annual Leave( ถ้า
ลูกจ้างท างานไม่ครบสิบสองเดือนลูกจ้างสมควรได้รับการจ่ายค่าจ้างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ถ้า
ลูกจ้างขาดงานมากกว่า10 เปอร์เซ็นต์โดยไม่ได้รับการอนุญาตจากนายจ้างและไม่มีเหตุอันควร ลูกจ้าง
นั้นไม่สมควรได้รับค่าจ้าง 

วันหยุดประจ าปี ลูกจ้างสมควรได้รับวันหยุดหนึ่งวันต่อหนึ่งสัปดาห์ 
นายจ้างสามารถก าหนดวันหยุดให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหนึ่งวันได้ โดยนายจ้างมีหน้าที่แจ้งจ านวน
วันหยุดแก่ลูกจ้างก่อนวันเริ่มต้นของเดือน ทั้งนี้จ านวนวันหยุดจะต้องท าการบันทึกและเก็บรักษาไว้ใน
ที่ที่เหมาะสมสามารถท าการตรวจสอบได้ ทั้งนี้นายจ้างไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดได้ 
เว้นแต่ลูกจ้างมีหน้าที่ผูกพันหรือเป็นงานที่ต่อเนื่องโดยนายจ้างจะต้องท าการปิดประกาศวันหยุดตาม
ประเพณีก่อนเริ่มต้นปีปฏิทิน 

 ลูกจ้างที่ท างานมาน้อยกว่าสองปี มีสิทธิลาหยุดประจ าปีได้แปดวัน ลูกจ้าง
ที่ท างานมาสองปีแต่น้อยกว่าห้าปี มีสิทธิลาหยุดได้สิบสองวัน ลูกจ้างที่ท างานมามากกว่าห้าปี อาจละ
หยุดได้สิบหกวัน 



43 

การส่งกลับภูมิล าเนา นายเรือไม่อาจละทิ้งคนประจ าเรือไว้สถานที่แห่งใด
แห่งหนึ่ง เว้นแต่ได้ก าหนดไว้ในสัญญาจ้างคนประจ าเรือ ทั้งนี้บุคคลที่อยู่บนเรือไม่อาจบังคับให้คน
ประจ าเรือออกจากเรือหรือไปอยู่ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยเจ้าของเรือมีหน้าที่รับผิดชอบใน
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการส่งตัวคนประจ าเรือกลับ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการฝังศพ 

1(  สวัสดิการ 
ที่พักอาศัย สถานที่บนเรือเดินทะเลใกล้ฝั่งของเรือสัญชาติอังกฤษหรือเรือ

สัญชาติมาเลเซียที่จดทะเบียนในสหพันธรัฐและมีลูกเรือชาวเอเชียอาศัยอยู่ ควรมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 72 
ลูกบาศก์ฟุตหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางฟุต ส าหรับเรือที่สร้างก่อนวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1940 
ให้ใช้ข้อก าหนดของเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 13 ลูกบาศก์ฟุต และพ้ืนที่บนพื้นไม่น้อยกว่า 6 ตารางฟุตแทน 

ส าหรับเรือที่มิใช่เรือเดินทะเลใกล้ฝั่งที่จดทะเบียนภายในสหพันธรัฐ และจด
ทะเบียนก่อนวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1906 หรือเริ่มการต่อเรือวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1940 ให้ใช้
ข้อก าหนดของเนื้อที่ไม่น้อยกว่า 36 ลูกบาศก์ฟุต หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 12 ตารางฟุต 

เรือสัญชาติอังกฤษหรือสัญชาติมาเลเซียที่นอกเหนือจากข้างต้น ควรมีเนื้อที่
ไม่น้อยกว่า 120 ลูกบาศก์ฟุต หรือมีพ้ืนที่บนพื้นไม่น้อยกว่า 15 ตารางฟุต 

ทุกสถานที่บนเรือควรก่อสร้างอย่างมั่นคง มีแสงสว่างและการระบาย
อากาศที่เหมาะสมสามารถป้องกันอันตรายจากอากาศหรือทะเล และมีระบบการเปิดปิดที่เหมาะสม 
สามารถป้องกันกลิ่นซึ่งมาจากสินค้าหรือน้ าใต้ท้องเรือ 

อาหารและเครื่องดื่ม กรณีคุณภาพของน้ าบนเรือไม่ได้มาตรฐานหรือมี
คุณภาพต่ า ลูกเรือสามารถแจ้งต่อเจ้าหน้าที่เดินเรือ หรือเจ้าหน้าที่สุขอนามัยท่าเรือได้ ทั้งนี้เมื่อ
เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบแล้วต้องแจ้งแก่นายเรือนั้นและท าการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในสมุด
บันทึกการเดินเรือถึงการตรวจสอบสภาพน้ าบนเรือ 

เจ้าหน้าที่ท่าเรือหรือเจ้าหน้าที่สุขอนามัยท่าเรือหรือพนักงานตรวจเรือ 
สามารถขึ้นเรือเพ่ือตรวจสอบการจัดหาอาหารและน้ าดื่มให้แก่ลูกเรือและผู้โดยสาร รวมถึงที่พักของ
คนประจ าเรือหรือผู้โดยสารได้ ทั้งนี้หากในระหว่างการตรวจสอบพบว่าการจัดหาอาหารและน้ าดื่มบน
เรือพบว่าการจัดการจัดหาน้ าและอาหารให้แก่คนประจ าเรือมีคุณภาพไม่เหมาะสม เจ้าหน้าที่
สุขอนามัยสามารถสั่งกักเรือได้จนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวจะได้รับการแก้ไขจนเป็นที่พอใจต่อ
เจ้าหน้าที่สุขอนามัยท่าเรือ 

การรักษาพยาบาล เจ้าของเรือจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลโดยไม่หักกลบ
ลบหนี้ออกจากค่าจ้างหากนายเรือ คนประจ าเรือ หรือเด็กฝึกงานบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยจากการ
ท างาน )ไม่รวมการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บอันเกิดจากการจงใจของบุคคลเหล่านั้น( เจ้าของเรือต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายจากการผ่าตัดที่จ าเป็น ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายคน
เจ็บจากเรือ เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ การเสียชีวิต การรับส่งบรรทุกศพและการฝังศพ 

หากเจ้าหน้าที่กงสุลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลที่ เสียค่าใช่จ่ายในการ
รักษาพยาบาลการบาดเจ็บของคนประจ าเรือหรือเด็กฝึกงานภายใต้กฎหมายฉบับนี้ เจ้าของเรือหรือ
นายเรือจะต้องจ่ายเงินคืนแก่บุคคลเหล่านั้น 

ความปลอดภัยในการท างาน กฎหมายพาณิชย์นาวี ค.ศ. 1952  (ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม  )  ค.ศ. 1997 ได้ก าหนดบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน โดยมีสาระส าคัญ

ดังนี้ 
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การตรวจอุปกรณ์สื่อสาร กฎข้อบังคับการสื่อสาร วิทยุ อุปกรณ์น าร่อง การ
ออกประกาศนียบัตรโดยพนักงานตรวจเรือให้เป็นไปตามสนธิสัญญาความปลอดภัย 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุสูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน เจ้าของเรือและนายเรือมี
หน้าที่รายงานอุบัติเหตุ ความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่เรือ หรือคณะกรรมการพาณิชยนาวีภายใน 24 
ชั่วโมง 

สามารถน าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติความปลอดภัยและสุขภาพในการ
ท างาน ค.ศ. 1944 มาปรับใช้ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 

นายจ้างมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัย สุขภาพและความผาสุกของลูกจ้าง 
รวมทั้งดูแลระบบการท างาน อุปกรณ์เครื่องมือ สภาพแวดล้อมในการท างาน ความปลอดภัยและ
ความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพลูกจ้างนอกจากนี้นายจ้างยัง
มีหน้าที่จัดหาข้อมูลและจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสุขภาพในที่ท างานแก่ลูกจ้างรวมทั้ง
ตั้งกฎระเบียบในเรื่องความปลอดภัยแก่ลูกจ้าง 

ลูกจ้างมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าหรือละเว้นการกระท าของตน ลูกจ้างมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันหรือ
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันที่นายจ้างจัดไว้ 

 
3.3  หลักกฎหมำยประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี 
      กรณีกำรค้ำมนุษย์ในกิจกำรประมง 

      
3.3.1  กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
โลกเราเคยแบ่งการค้าออกเป็นสองค่ายที่เรียกกันว่า โลกเสรี และค่ายคอมมิวนิสต์หรือสังคม

นิยม แต่ปัจจุบันถือได้ว่าระบบเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ได้ล่มสลายลงแล้ว  ประเทศที่จะเป็นสังคม
นิยมอยู่เห็นจะมีเกาหลีเหนือเท่านั้น แต่สภาพเศรษฐกิจก็ย่ าแย่ เพราะการสร้างผลผลิตในประเทศถูก
จ ากัดผลประโยชน์ ไม่เหมือนประเทศในโลกเสรีที่ให้เสรีภาพในการประกอบกิจการค้า ไม่จ ากัด
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ ใครท ามากก็ได้มากแต่การค้าในระบบเสรี เป็นช่องทางให้เกิดการผูกขาดได้ 
ธุรกิจใหญ่ที่มีทุนมากจะได้เปรียบพ่อค้ารายย่อย เพราะสู้กับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่ได้ หากไม่มีการ
ควบคุมให้ดี ไม่ให้ความคุ้มครองกับธุรกิจรายย่อยที่เสียเปรียบในทุกด้าน ประชาชนก็จะได้รับความ
เดือดร้อน และอาจเดือดร้อนมากถ้าเป็นการผูกขาดสินค้าท่ีจ าเป็นต่อชีวิตในทุกประเทศที่เจริญแล้วจึง
ได้มีกฎหมายคุ้มครองผู้ที่อยู่ในฐานะเสียเปรียบ กรณีห้างค้าปลีกยักษ์ใหญ่ของต่างประเทศที่เข้ามาตั้ง
ในเมืองไทย ขายสินค้าราคาถูกให้กับประชาชน ดูแล้วน่าจะเป็นผลดี เพราะประชาชนซื้อสินค้าได้ถูก 
แต่อีกด้านหนึ่งจะท าให้ร้านค้าปลีกที่มีอยู่มากมายไม่สามารถอยู่ได้ เพราะต้นทุนการซื้อสินค้าต่างกัน 
ราคาขายจึงต่างกันไปด้วย เมื่อร้านค้าย่อยถูกท าลายไปหมดไม่มีคู่แข่งแล้ว ห้างค้าปลีกใหญ่ ๆ เหล่านี้
จะกลายเป็นผู้ควบคุมราคาสินค้าในตลาด ถึงตรงนั้นประชาชนอาจจะต้องซื้อสินค้าแพงขึ้น 

ผลเสียอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ไม่ว่าคนไทยเราจะซื้อของถูกหรือแพง ก าไรจากการ
ขายสินค้าจะถูกออกไปต่างประเทศ หากเราเปิดให้แข่งขันกันอย่างเสรี ผู้ประกอบธุรกิจในประเทศ
ย่อมไม่มีทางต่อสู้กับนักธุรกิจต่างชาติได้ เพราะเงินทุนของเขามีมากกว่าเรา ในทุกประเทศจึงมี
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กฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้ผู้มีก าลังมากกว่าเอาเปรียบผู้อ่ืน  ในประเทศไทยเราก็มีพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ที่ออกมาเพ่ือป้องกันการควบคุมตลาดของยักษ์ใหญ่ทั้งหลาย 
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้คือ ป้องกันไม่ให้มีการผูกขาดการค้าโดยพ่อค้าคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่ม
ใดกลุ่มหนึ่ง กฎหมายได้วางหลักเกณฑ์ไว้อย่างมีระบบ และค านึงถึงความเป็นธรรมในการควบคุมให้
ผู้ประกอบการค้าด้วยกัน ไม่เอาเปรียบกันเอง กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ควบคุมผู้ประกอบการค้า
ด้วยกัน ไม่ให้เอาเปรียบกัน ไม่เกี่ยวกับผู้บริโภคโดยตรง แต่หากไม่ควบคุมผู้ประกอบการค้าให้ดี ใน
ที่สุดผู้บริโภคจะได้รับความเดือดร้อน กฎหมายจึงต้องป้องกันไว้ก่อน พระราชบัญญัติการแข่งขันทาง
การค้า พ.ศ. 2542 ฉบับนี้มีขอบเขตของค าว่า "ธุรกิจ" นั้นครอบคลุมถึง กิจการในทางเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การประกันภัย และการบริการใช้บังคับกับผู้ประกอบธุรกิจ 2 
กลุ่ม อันได้แก ่

1)  “ผู้ประกอบธุรกิจ" หมายความถึง ผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตเพ่ือจ าหน่าย ผู้สั่งหรือ
น าเข้ามาในราชอาณาจักรเพ่ือจ าหน่าย หรือผู้ซื้อเพ่ือผลิตหรือจ าหน่ายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการใน
ธุรกิจ 

2)  “ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด" หมายความถึง ผู้ประกอบธุรกิจราย
หนึ่งหรือหลายรายในตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดและ
ยอดเงินขายเกินกว่าที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแข่งขันทาง
การค้า เรื่อง หลักเกณฑ์การเป็นผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจเหนือตลาด โดยต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต่ 1,000 
ล้านบาทข้ึนไป หรือ เป็นผู้ประกอบธุรกิจ 3 รายแรก ในตลาดที่มีส่วนแบ่งตลาดในปีที่ ผ่านมารวมกัน
ตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และมียอดเงินขายในปีที่ผ่านมาตั้งแต ่1,000 ล้านบาทข้ึนไป73 

หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้านี้ ได้ก าหนดข้อห้ามที่ส าคัญไว้ 5 ประการ ตามมาตรา 

25-30 มีสาระส าคัญที่พอสรุปได้ดังนี ้
1(  การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ มาตรา 25 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจซึ่งมีอ านาจ

เหนือตลาด กระท าการ 4 อย่างคือ74 
(1)  ห้ามก าหนดหรือรักษาราคาสินค้าหรือบริการอย่างไม่เป็นธรรม คือตรึง

ราคาไว้อย่างไม่เป็นธรรม เช่น ยอมขายต่ ากว่าทุนเพ่ือให้ผู้ประกอบการรายอื่นไม่สามารถขายสินค้าได้ 
(2)  ก าหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมให้ลูกค้าของตน ถูกจ ากัดโอกาสในการเลือก

ซื้อสินค้า ตัวอย่างเช่น บังคับลูกค้าว่าถ้าจะซื้อสินค้าชนิดหนึ่ง (ซึ่งมักเป็นที่ต้องการของตลาด) ต้องซื้อ
สินค้าอีกชนิดหนึ่งควบคู่ไปด้วย  

                                                 

 73 สราวุธ เบญจกุล, “แข่งขันทางการค้า,” ผู้จัดกำรออนไลน์ (26 พฤศจิกายน 2555), ค้น
วันที่ 2 ตุลาคม 2559( จาก http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID= 
9550000144107 

74 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
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(3)  กระท าการใด ๆ เพ่ือลดปริมาณของสินค้าให้ต่ ากว่าความต้องการของ
ตลาด เช่น การลดการผลิต ลดการน าเข้า หรือท าลายสินค้าให้น้อยลง โดยไม่มีเหตุอันควร เพราะถ้าผู้
มีอ านาจเหนือตลาดท า จะมีผลต่อราคาสินค้า ที่พอจะเทียบเคียงให้เข้าใจได้ เช่น กลุ่มโอเปกลดการ
ผลิตน้ ามัน แต่ที่ส าคัญต้องไม่มีเหตุผลสมควร ถ้ามีเหตุผลสมควรสามารถท าได้ 

(4)  แทรกแซงการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืน โดยไม่มีเหตุสมควร ที่จริงการ
แทรกแซงผู้อ่ืนย่อมไม่ถูกต้องอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมีเหตุสมควรหรือไม่ปัญหาที่ส าคัญของมาตรานี้อยู่ที่ค า
ว่า ผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ านาจเหนือตลาด คือผู้ประกอบธุรกิจประเภทใด มีหลักเกณฑ์อย่างไร ซึ่ง
กฎหมายได้ให้อ านาจของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยข้าราชการจากกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนไม่น้อยกว่าครึ่ง  
เป็นผู้ก าหนดว่าผู้ประกอบการที่มีส่วนแบ่งตลาดและยอดขายเท่าใด ในธุรกิจประเภทใด จะเป็นผู้มี
อ านาจเหนือตลาด ซึ่งในปัจจุบันมีประกาศออกมาบ้างแล้วเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก และผู้
ประกอบธุรกิจรถจักรยานยนต์ ดูตัวอย่างเฉพาะธุรกิจค้าปลีกที่ถือว่าเป็นผู้มีอ านาจเหนือตลาด  

2(  การรวมธุรกิจ มาตรา 26 ห้ามผู้ประกอบธุรกิจ รวมกิจการอันอาจก่อให้เกิดการ
ผู้ขาดหรือความไม่เป็นธรรมในการแข่งขัน ตามที่คณะกรรมการการแข่งขัน  ทางการค้าก าหนด แต่
ไม่ได้เป็นการห้ามขาด หากมีความจ าเป็นที่จะต้องรวมกิจการ ให้ขออนุญาตจากคณะกรรมการการ
แข่งขันทางการค้าพิจารณาเสียก่อน ถ้าได้รับความเห็นชอบ ก็สามารถรวมกิจการได้75 การกระท า
ความผิดฐานนี้เกิดได้ในกรณีที่ผู้ผลิตรวมกับผู้ผลิต ผู้จ าหน่ายรวมกับผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตรวมกับผู้
จ าหน่าย หรือผู้บริการรวมกับผู้บริการ อันจะมีผลให้สถานะของธุรกิจหนึ่งคงอยู่และธุรกิจหนึ่งสิ้นสุด
ลงหรือเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้น หรือ การเข้าซื้อสินทรัพย์หรือหุ้นทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจอ่ืนเพ่ือ
ควบคุมนโยบายการบริหารธุรกิจ การอ านวยการ หรือการจัดการ76  

3(  การร่วมกันเพ่ือผูกขาด หรือลด หรือจ ากัดการแข่งขัน ตามมาตรา 27 ข้อนี้ต่าง
จากข้อ 2 เนื่องจากข้อนี้ไม่มีการรวมกิจการ แต่เป็นกรณีผู้ประกอบธุรกิจตั้งแต่ 2 ราย ร่วมกันกระท า
การ ที่ส าคัญต้องเป็นการท าเพ่ือเป็นการผูกขาด หรือลดการแข่งขัน หรือจ ากัดการแข่งขันในตลาด
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง หรือบริการใดบริการหนึ่ง77 การกระท าความผิดฐานนี้เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น 
การที่ผู้ประกอบธูรกิจก าหนดราคาขายสินค้าหรือบริการเป็นราคาเดียวกัน  หรือตามที่ตกลงกัน หรือ
จ ากัดปริมาณการซื้อ การขายสินค้าหรือบริการ มีพฤติกรรมร่วมกันที่จะเข้าครอบครองตลาดหรือ
ควบคุมตลาด มีการร่วมกันก าหนดเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการซื้อหรือการจ าหน่ายสินค้าหรือ
การบริการ เพ่ือให้ปฏิบัติเป็นแบบเดียวกันหรือตามที่ตกลงกัน หรือมีการก าหนดปริมาณของสินค้า
หรือบริการที่ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายจะผลิต ซ้ือ จ าหน่าย หรือบริการ เพ่ือจ ากัดปริมาณให้ต่ ากว่า
ความต้องการของตลาด78 

                                                 

 75 เบญจพล, กำรแข่งขันทำงกำรค้ำ, ค้นวันที่ 10 ตุลาคม 2559 จาก https://www. 
gotoknow.org/posts/42311 
 76 สราวุธ เบญจกุล, เรื่องเดิม. 
 77 เบญจพล, เรื่องเดิม. 
 78 สราวุธ เบญจกุล, เรื่องเดิม. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2
https://www/
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4(  ห้ามจัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในราชอาณาจักร มาตรา 28 ห้ามผู้ประกอบ
ธุรกิจที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้าต่างประเทศ กระท าการใด ๆ ให้ผู้บริโภคไม่สามารถซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาใช้ในประเทศได้ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือที่มีรหัสเฉพาะในประเทศไทย จะไม่
สามารถน ามาใช้กับระบบโทรศัพท์ในประเทศไทยได้ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิกไปเรียบร้อยแล้ว เพราะขัด
กับกฎหมายฉบับนี้ 

5(  การท าให้เสียหาย หรือขัดขวางการประกอบธุรกิจของผู้อ่ืน มีก าหนดไว้ใน
มาตรา 29 ซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้มีการกลั่นแกล้งกัน โดยใช้กลไกทางตลาด หรือวิธีการอ่ืนใด  
มาตรานี้มุ่งให้ความคุ้มครองแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มักตกเป็นผู้เสียเปรียบในการประกอบ
ธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีนาดใหญ่ ซึ่งอาจก าหนดเงื่อนไขในการค้าขายที่มีลักษณะเป็นการเอาเปรียบ 
นอกจากนั้นมาตราดังกล่าวมีบทบัญญัติที่ค่อนข้างกว้าง จึงมักถูกมองว่าเป็นมาตรา  “ครอบจักวาล” 
ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่กว้างมาก ที่มีไว้เพ่ือให้ ความยืดหยุ่นแก่ส านักแข่งขันทางการค้าในการก ากับ
ควบคุมพฤติกรรมทาง การค้าที่ไม่พึงปรารถนาและไม่เข้าข่ายมาตรามาตรา 25-27 ดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว79 
 

3.3.2  กฎหมำยคุ้มครองเหย่ือกำรค้ำมนุษย์ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ของประเทศไทยประกอบด้วย 

3( พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2553 
2(  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ )ฉบับที ่2( พ.ศ. 2558 
1(  พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ )ฉบับที ่3( พ.ศ. 2560 
4(  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2558 

 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบันเพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมี
การจัดตั้งกองทุนเพ่ือป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การปรับปรุงการช่วยเหลือ และคุ้มครอง  
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด 80 และได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมหนึ่งครั้งโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2558 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในปัจจุบันที่มีความรุนแรง 
ซับซ้อน และเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์โดยก าหนดให้มี มาตรการสร้างแรงจูงใจให้ผู้พบเห็นเหตุการค้ามนุษย์แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และก าหนดมาตรการเพ่ิมอ านาจทางปกครองให้แก่เจ้าหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงบทก าหนดโทษ
ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมยิ่งขึ้น81 และในปี พ.ศ. 2560 ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการค้า

                                                 

 79 เรื่องเดียวกัน. 
 80 พระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551   
 81 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ )ฉบับที่ 2( พ.ศ. 2558 
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มนุษย์ โดยแก้ไขบทนิยามค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” และ “การบังคับใช้แรงงานหรือ
บริการ” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทบัญญัติ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเรียกค่าสินไหมทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ และก าหนด ฐานความผิดซึ่งได้กระท าต่อเด็กที่มีอายุไม่
เกินสิบห้าปีให้ท างานหรือให้บริการอันอาจเป็นอันตรายอย่างร้ายแรง และมีผลกระทบต่อร่างกายหรือ
จิตใจ การเจริญเติบโต หรือพัฒนาการของบุคคลนั้น รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม  บทก าหนดโทษให้
เหมาะสม82  และเพ่ือให้การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคดีความที่เกี่ยวข้องทั้งหลายได้รับการพิจารณา พิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมจึงได้มี
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ขึ้น เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ  หากไม่ได้รับการ
แก้ไขโดยเร่งด่วน นอกจากจะส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของรัฐแล้ว 
ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย83 

หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย  
1(  การกระท าที่เป็นการค้ามนุษย ์
การกระท าที่เป็นการค้ามนุษยต์ามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ ได้แก่ การเป็นธุระจัดหา ซื้อ 

ขาย จ าหน่าย พามาจากหรือส่งไปยังที่ใด หน่วงเหนี่ยวกักขัง จัดให้อยู่อาศัย หรือรับไว้ซึ่งบุคคลใด 
โดยมีลักษณะของการข่มขู่ ใช้กาลังบังคับ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือ เป็น
การให้เงิน หรือผลประโยชน์อย่างอ่ืนแก่ผู้ปกครอง   /ผู้ดูแลบุคคลนั้น เพ่ือให้มีการยินยอมแก่  ผู้กระท า
ผิดในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” หมายถึง การ
แสวงหาผลประโยชน์จากการค้าประเวณี การผลิต หรือเผยแพร่วัตถุ สื่อลามก การแสวงหา  
ผลประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอ่ืน การเอาคนลงเป็นทาส การน าคนมาขอทาน การบังคับใช้แรงงาน 
หรือบริการ84 

2(  อ านาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่  
ก าหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีทั้งบุคคลที่เป็นโดยต าแหน่ง คือ พนักงานฝ่าย

ปกครองและ ต ารวจชั้นผู้ใหญ่และบุคคลที่รัฐมนตรีแต่งตั้ง ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่นั้นให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดมาตรการที่ส าคัญต่าง ๆ ไว้หลายประการ ไม่ว่าจะ
เป็นอ านาจในการเรียกให้บุคคลมาให้ถ้อยค า หรือส่งเอกสารหรือพยานหลักฐาน การตรวจค้นตัว
บุคคล ยานพาหนะ การเข้าไปในเคหสถานหรือสถานที่ใด ๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควร รวมทั้ง
อ านาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ตามท่ีกฎหมายก าหนด85 

3( บทก าหนดโทษ 
โทษส าหรับความผิดฐานค้ามนุษย์นั้น นอกจากผู้ลงมือกระท าความผิดและผู้

ตระเตรียมเพ่ือกระท า ความผิดแล้วยังก าหนดโทษสาหรับผู้ที่สนับสนุนการกระท าผิด อุปการะโดยให้

                                                 

 82 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ )ฉบับที่ 3( พ.ศ. 2560 
 83 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2559 
 84 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
 85 มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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ทรัพย์สิน จัดหาที่ประชุมหรือท่ีพ านักให้แก่ผู้กระท าความผิด ช่วยเหลือด้วยประการใดเพ่ือให้ผู้กระท า
ผิดพ้นจากการจับกุม เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้กระท าความผิดเพ่ือ
มิให้ผู้กระท าความผิดถูกลงโทษ ชักชวน ชี้แนะ หรือติดต่อบุคคลให้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กร
อาชญากรรมเพ่ือประโยชน์ในการกระท าความผิด นอกจากนี้ยังก าหนดโทษหนักขึ้นส าหรับผู้กระท า
ความผิดที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข้าราชการ พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ กรรมการ
หรือผู้บริหารหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าพนักงานหรือกรรมการองค์กรต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ 
กรรมการ อนุกรรมการ สมาชิกของคณะท างาน  และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้ง
ก าหนดให้ความผิดฐานค้ามนุษย์เป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ด้วย86  

4(  การช่วยเหลือและความคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ 
ก าหนดมาตรการที่ส าคัญในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย

จากการค้ามนุษย์ ไว้หลายประการ เช่น การให้ความช่วยเหลือ แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการ
กระท าความผิดฐานค้ามนุษย์อย่างเหมาะสมในเรื่องอาหาร ที่พัก การรักษาพยาบาล การบ าบัดฟ้ืนฟู
ทางร่างกายและจิตใจ การให้การศึกษา การฝึกอบรม การส่งกลับไปยังประเทศเดิมหรือภูมิล าเนาของ
ผู้นั้น และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้เสียหายก่อนด้วย รวมทั้งก าหนดให้  พนักงานสอบสวนหรือ
พนักงานอัยการแจ้งให้ผู้เสียหายทราบในโอกาสแรกถึงสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหม  ทดแทนอัน
เนื่องมาจากการกระท าผิดฐานค้ามนุษย์ และสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมาย เป็นต้น  
รวมทั้งห้ามมิให้พนักงานสอบสวนด าเนินคดีกับผู้เสียหายในความผิดฐานเข้ามาออกไปหรืออยู่ใน
ราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้า
พนักงาน ฐานปลอมหรือใช้ซึ่งหนังสือเดินทางปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีและการเข้าไปมั่วสุมในสถานการ
ค้าประเวณีเพ่ือค้าประเวณี หรือ ความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวท างานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ว่าด้วยการท างานของคนต่างด้าว เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม87  

ด้วยก็ได้  
3.3.3  กำรคุ้มครองแรงงำนในเรือประมงทะเล 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลของประเทศไทยประกอบด้วย 

1(  พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
2(  พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 

 

                                                 
86 หมวด 6 บทก าหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์      

พ.ศ. 2551 
 

 87 หมวด 4 การช่วยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย                
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 
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เนื่องจากสภาพการจ้างงาน การท างานบนเรือเดินทะเลมีลักษณะและสภาพของงาน ซึ่งมี
ความแตกต่างจากการท างานของลูกจ้างทั่วไปที่ต้องท างานบนเรือเดินทะเลที่มีความเสี่ยงภัยทางทะเล
และมีระยะเวลาการท างานที่ต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับความสัมพันธ์ของคนท างานบนเรือกับ
เจ้าของเรือบางส่วนมิได้มีความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงาน และกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
คือ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่อาจให้ความคุ้มครองแก่คนประจ าเรือให้ได้รับความเป็น
ธรรม และมีมาตรฐานสภาพการจ้าง การท างาน และความปลอดภัยและสุขอนามัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ88 

นอกจากนี้ การท างานของคนประจ าเรือยังเกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลระหว่าง
ประเทศที่ต้องน ามาตรฐานสากล คือ อนุสัญญาว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2549 (Maritime 
Labour Convention, 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization: ILO) มาปฏิบัติต่อแรงงานทางทะเลเป็นกรณีเฉพาะสมควรที่ประเทศไทยจะต้องมี
กฎหมายพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558  เพ่ือก าหนดมาตรฐานการท างานของลูกจ้าง
และคนประจ าเรือ และการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลแก่เรือขนส่งทางทะเลที่ชักธงไทยเพ่ือ
คุ้มครองแรงงานทางทะเลอันจะเป็นการรับรองว่าแรงงานทางทะเลจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือป้องกันการใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือต่อเรือไทยที่เดินทางระหว่าง
ประเทศ เช่น การกักเรือ การตรวจเรือ การสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่อง และเพ่ือประโยชน์ในการวาง
มาตรการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการในการออกใบรับรองด้านแรงงานทางทะเลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล89 และเพ่ือเพ่ิมมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบการ
ประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้อง  
กับมาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและ
สัตว์น้ําให้สามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และโดยที่การด าเนินการดังกล่าวต้องกระท าให้แล้ว
เสร็จโดยรวดเร็ว เพื่อมิให้กระทบ ต่อการส่งออกสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าของประเทศไทย ซึ่งเป็น
กรณีฉุกเฉินที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจ หลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงมีการตราพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 255890 

หลักการและสาระส าคัญของกฎหมาย 
1(  การคุ้มครองการใช้แรงงานประมงทะเลก่อนที่จะออกท าการประมงทะเล   
อายุขั้นต่ าของลูกเรือประมง  ห้ามมิให้นายจ้างรับเด็กอายุต่ ากว่า  16 ปีบริบูรณ์

ท างานบนเรือประมง และอายุต่ ากว่า  18 ปีบริบูรณ์ท างานในเวลากลางคืน ที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือความปลอดภัย เว้นแต่เป็นการฝึกอบรมที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า หรือเป็นการ
ฝึกอบรมตามต าแหน่งหน้าที่ ที่คนประจ าเรือต้องท าในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องไม่ส่งผลร้ายต่อสุขภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดีของคนประจ าเรือตามมาตรา 16 ทั้งนี้เพราะสภาพการท างานในกิจการประมง
ทะเล เป็นงานที่หนักและเสี่ยงอันตราย ประกอบกับการท าประมงในปัจจุบันเป็นเชิงพาณิชย์ขนาด

                                                 

 
88 พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 

 
89 เรื่องเดียวกัน. 

 
90 พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
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ใหญ่ที่ออกทะเลเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น อายุขั้นต่ าในการท างานของลูกเรือประมงทะเล ควร
มากกว่า 18 ปีขึ้นไป91 

การตรวจสุขภาพก่อนลงเรือ ห้ามคนประจ าเรือที่ไม่มีใบรับรองแพทย์มาแสดงว่ามี
ความพร้อมด้านสุขภาพในการท างานบนเรือ ซึ่งในสภาพงานที่หนักและอันตราย ลูกจ้างควรจะได้รับ
การตรวจสุขภาพและสมรรถภาพก่อนลงเรือประมง92 

การฝึกอบรมลูกเรือประมง เนื่องจากงานประมงทะเลเป็นงานในลักษณะพิเศษที่ต้อง
มีทักษะและความเข้าใจในสภาพการจ้างงานก่อนลงเรือประมงจริง ดังนั้น การอบรมให้ความรู้แก่
ลูกเรือประมง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเกิดขึ้น เพ่ือให้ลูกเรือรู้สภาพการท างานจริง และเป็นการ
ตัดสินใจก่อนท างานในเรือประมงจริง93 

2(  สภาพการท างาน  
สัญญาจ้างหรือข้อตกลงในการจ้างงาน  การตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานในกิจการ

ประมงทะเล นายจ้างจะต้องจัดท าสัญญาจ้างแรงงานเป็นหนังสือ ซึ่งถ้าไม่มีการท าสัญญาการจ้าง
แรงงานส่วนใหญ่ ลูกเรือมักไม่ทราบถึงข้อตกลงในการจ้างงาน และค่าตอบแทน ตลอดจนรายละเอียด
ส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เป็นผลให้ลูกเรือมักถูกเอารัดเอาเปรียบและไม่มีสถานะแสดงความเป็น
ลูกจ้างและนายจ้างยืนยันเมื่อเกิดข้อพิพาท  ยิ่งเมื่อเป็นแรงงานข้ามชาติมักจะถูกเอารัดเอาเปรียบโดย
เมื่อเรือเข้าฝั่งผู้ประกอบการบางรายจะเรียกต ารวจมาจับลูกเรือท่ีเป็นแรงงานข้ามชาติ เพ่ือไม่ต้องจ่าย
ค่าจ้างแรงงานที่ติดค้าง94  

ชั่วโมงการท างาน เจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือมีชั่วโมงการพักผ่อนไม่น้อย
กว่า 10 ชั่วโมง ในรอบ 24 ชั่วโมง และไม่น้อยกว่า 77 ชั่วโมงในรอบ 7 วัน95  

 ค่าจ้างขั้นต่ า  คนประจ าเรือจะได้รับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามกฎหมาย เพ่ือให้คน
ประจ าเรือได้รับ อัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า
ส าหรับคนประจ าเรือ ให้ค านึงถึงมาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการประกอบกิจการ ราคาของสินค้า
และบริการ ความสามารถทางธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
รวมทั้งธรรมเนียมปฏิบัติในการจ้างงานของคนประจ าเรือด้วย96  

วันหยุดประจ าปี ให้เจ้าของเรือจัดวันหยุดประจ าปีให้แก่คนประจ าเรือ ปีหนึ่งไม่น้อย
กว่า 30 วัน โดยได้รับค่าจ้าง ทั้งนี้ ให้เจ้าของเรือเป็นผู้ก าหนดล่วงหน้า และห้ามเจ้าของเรือให้คน
ประจ าเรือท างานในวันหยุดประจ าปี97  

                                                 

 91 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 92 มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 93 มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 94 มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 95 มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 96 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 97 มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
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การส่งกลับภูมิล าเนา  เจ้าของเรือต้องจัดการให้คนหางานเดินทางกลับภูมิล าเนา 
โดยออก ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จ าเป็นในการเดินทางกลับของคนหางาน 
พร้อมทั้ง แจ้งเป็นหนังสือให้นายทะเบียนทราบภายใน 15 วันนับแต่วันที่มีหน้าที่จะต้องจัดการ
ดังกล่าว98  

3(  สวัสดิการ   
ที่พักอาศัย ให้เจ้าของเรือจัดให้มีบริการ และสิ่งอ านวยความสะดวกที่ได้มาตรฐาน 

เหมาะสม จ าเป็น และเพียงพอแก่คนประจ าเรือ99 
 อาหารและน้ า เรื่องของอาหารและน้ าที่นายจ้างควรจะต้องจัดให้แก่ลูกจ้าง โดยให้

เจ้าของเรือจัดอาหารและน้ าดื่มที่มีคุณภาพ คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณ  ที่เพียงพอต่อคน
ประจ าเรือ โดยค านึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม และศาสนาของคนประจ าเรือ โดยไม่เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายจากคนประจ าเรือ100  

 การรักษาพยาบาล ก าหนดให้เจ้าของเรือต้องจัดให้มี อุปกรณ์ สิ่งอ านวยความ
สะดวกทางด้านการรักษาพยาบาล บนเรือ การฝึกอบรมการปฐมพยาบาล และแพทย์ หรือ คนประจ า
เรือผู้ท าหน้าที่ด้านการรักษาพยาบาล ให้เจ้าของเรือออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยและการได้รับ
บาดเจ็บของคนประจ าเรือที่ท างานบนเรือ ซึ่งเกิดข้ึนนับแต่วันที่เริ่มปฏิบัติหน้าที่จนถึงก าหนดวันส่งตัว
กลับให้เจ้าของเรือออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การจัดให้ท าประกันภัยทางทะเล และให้เจ้าของเรือต้องจัด
ให้มีการบริหาร จัดการ และด าเนินการ ด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยบนเรือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด101 

ความปลอดภัยในการท างาน เจ้าของเรือต้องจัดให้มีการบริหาร จัดการ และ
ด าเนินการด้านความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยบนเรือ102 และเจ้าของเรือต้องจัดให้คนประจ าเรือ
ได้รับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสิ่งแวดล้อม ระหว่างที่อยู่บนเรือ การ
คุ้มครองแรงงานด้านความปลอดภัยในการท างานของลูกเรือชาวประมง    สภาพแวดล้อมในการ
ท างานทุกประเภทว่า สถานที ่เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีลูกจ้างใช้จะต้องปลอดภัย103   

 
 
 
 
 
 

                                                 

 
98

 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 99 มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 100 มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 101 มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 102 มาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
 

103 มาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 
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บทท่ี 4 

 
บทวิเครำะห์กำรใช้มำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำและผลกระทบ 

จำกกำรกีดกันทำงกำรค้ำ โดยอำศัยกำรค้ำมนุษย์ 
 

4.1  วิเครำะห์นโยบำยและมำตรกำรทำงกฎหมำยจำกกำรใช้มำตรกำรกีดกันทำง 
      กำรค้ำของไทยและต่ำงประเทศ 
  

ผลจากการขยายตัวทางการค้าระหว่างประเทศทุกประเทศพยายามลดอุปสรรคทางการค้า
ต่าง ๆ เช่น มาตรการด้านภาษีศุลกากร )Tariff Barriers) มาตรการที่มิใช่ภาษี )Non-Tariff Barriers: 
NTB) ซ่ึงส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการจัดท า  “ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยกฎการค้าและภาษีศุลกากร หรือ 
GATT (General Agreement on Trade and Tariff)” 

การที่ไทยเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) รวมถึงการอยู่ภายใต้กรอบการค้าเสรีต่างๆ 
ท าให้ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยต่างเผชิญหน้ากับการค้าเสรีที่มีแนวโน้มจะไม่มีการกีดกันหรือ
อุปสรรคทางภาษีระหว่างกันอีกต่อไป แต่กลับจะต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี  
(Non - Tariff Barriers: NTBs) ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศหรือกลุ่มประเทศต่างๆ มีแนวโน้มที่จะใช้
มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี  เพ่ือคุ้มครองทั้งการบริโภคและการผลิตในประเทศเพ่ิมมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไข
คุณภาพสินค้า ความปลอดภัยของผู้บริโภค  และสิ่งแวดล้อมในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้อง
พ่ึงพาการส่งออกเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องเผชิญกับมาตรการต่ างๆ ที่
ประเทศคู่ค้าได้จัดท าขึ้น 

มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) เป็นกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่รัฐบาล ประเทศต่าง ๆ ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นสร้างอุปสรรคต่อการส่งออกของประเทศคู่ค้า 
หรือเพ่ือกีดกันการน าเข้าท่ีไม่สอดคล้อง กับความตกลงระหว่างประเทศ โดยทั่วไปพบว่าประเทศต่างๆ 
น ามาตรการที่มิใช่ภาษีมาใช้อย่างเข้มงวดเกินไป จนท าให้ ประเทศอ่ืนมองว่าเป็นมาตรการที่ไม่เป็น
ธรรม กลายเป็นอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษีเกิดขึ้น เช่น การก าหนดคุณภาพที่เกินมาตรฐานสากล
หรือการเข้มงวดในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้า และใช้เวลาในการตรวจสอบนานมากจนอาจท าให้
สินค้าเกิดความเสียหายตลอดจนการปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรที่ไม่เป็นธรรม เช่น 

3( การบริหารโควตาภาษี (Tariffs Rate Quatas: TRQs) 
2(  สวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) 
1(  มาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการค้า (Trade-Related Environmental 

Measures) 
4(  การปิดฉลากสินค้าตัดแต่งสารพันธุกรรม (Genetically Modified Organisms: 

GMOs) 
5(  มาตรฐานแรงงาน (Trade and Labour Standard)  
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3(  การใช้มาตรการฝ่ายเดียวและอ้างว่าประเทศคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามความตกลงของ  
WTO อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา 

7(  กฎระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบสินค้าและพิธีการศุลกากร 
8( เงื่อนไขการลงทุนและนโยบายการแข่งขัน  

 ส าหรับประเทศไทยในความเป็นจริงผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศก าลัง
ประสบกับปัญหาถูกกีดกันทางการค้ามากขึ้น โดยเฉพาะการกีดกันจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น 
สหภาพยุโรปห้ามน าเข้าและห้ามวางจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟตกแต่งและของเล่นเด็กจากไทย  โดยให้
เหตุผลว่าไม่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัย หรือการที่สมาคมกุ้งแห่งรัฐหลุยส์เซียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกาก าลังตรวจสอบและอาจห้ามน าเข้ากุ้งจากไทย โดยให้เหตุผลว่ามีการใช้แรงงานเด็กใน
อุตสาหกรรมกุ้ง เป็นต้น และประเด็นที่ส าคัญในตอนนี้ที่อาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าในธุรกิจ
ประมงของไทยที่ควรได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  คือ มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีในเรื่อง
ของมาตรฐานด้านแรงงาน 
 มาตรฐานแรงงาน )Labour Standard) คือ กฎเกณฑ์การปฏิบัติการใช้แรงงานเกี่ยวกับ
สภาพการจ้าง และสภาพการท าางาน เช่น ชั่วโมงการท างาน วันหยุด และความปลอดภัยในการ
ท างาน ซึ่งมาตรฐานแรงงาน ที่มักถูกน ามาอ้างคือ มาตรฐานแรงงานขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ  )International Labour  Organization: ILO) โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวบทอนุสัญญาพ้ืนฐาน 
แบ่งเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดว่าด้วยแรงงาน บังคับ หมวดว่าด้วยด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในการ
จ้างงานอาชีพ หมวดว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการร่วมเจรจาต่อรอง และหมวดว่าด้วยการ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดซึ่งครอบคลุมสิทธิพ้ืนฐานของคนท างาน  
 ส าหรับประเด็นมาตรฐานแรงงานถือเป็นมาตรการทื่มิใช่ภาษีภาษีอีกรูปแบบหนึ่งในการกีด
กันทางการค้า กล่าวคือ มีการกีดกันสินค้าที่ผลิตจากอุตสาหกรรมที่ไม่มีมาตรฐานแรงงานตามเกณฑ์
ของประเทศผู้น าเข้า หรือไม่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานแรงงานสากล การน าประเด็นมาตรฐาน
แรงงานมาโยงกับการค้าโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศเริ่มเห็นได้ชัดในการเจรจาGATTรอบ
อุรุกวัยแต่ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควรแม้ต่อมา เมื่อมีการจัดตั้งองค์การการค้าโลก )World Trade 
Orgaization:  WTO) ก็ยังคงมีประเด็นมาตรฐานแรงงานในการเจรจาของ WTO จะเห็นได้ว่า 
มาตรฐานแรงงานเริ่มมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อการค้ามากยิ่งขึ้น   
 ดังนั้น โดยภาพรวมแล้วจึงสรุปได้ว่า การค้ามนุษย์ด้านแรงงานสามารถน ามาใช้เป็นเงื่อนไข
ในการค้าระหว่างประเทศในปัจจุบันได้โดยผ่านความเชื่อมโยงกับอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ
ขั้นพ้ืนฐาน และกฎหมายภายในของประเทศที่ใช้มาตรการดังกล่าว และพบว่าประเทศที่น าเงื่อนไขนี้
มาใช้กับการค้าระหว่างประเทศอย่างชัดเจนคือ สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปในนามของประเทศ
สมาชิก ดังนั้นถ้าหากประเทศไทยได้ปรับปรุงท าตามเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว ประเทศสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆก็จะไม่สามารถน าประเด็นการค้ามนุษย์ในเรื่องของแรงงานประมงมาเป็นข้ออ้างในการ
กีดกันทางการค้าของไทยได้อีกต่อไป 
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4.2  วิเครำะห์เปรียบเทียบกฎหมำยของไทยและต่ำงประเทศ 
 
4.1.1  ด้ำนกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ 
กฎหมายการแข่งขันทางการค้า เป็นกฎหมายเศรษฐกิจที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ

การค้าในประเทศอย่างมาก ทั้งในด้านของการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน การ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นในตลาด รวมทั้งผู้บริโภคท่ีจะได้ประโยชน์จากการแข่งขัน 
สามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย มีคุณภาพ และราคาถูกลง เป็นต้น ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะ
ให้ความส าคัญในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้อย่างเข้มข้น ที่ผู้ประกอบธุรกิจทุกรายไม่ว่าจะเป็นขนาด
ใหญ่ กลาง เล็ก  จะต้องปฏิบัติตามอย่างเท่าเทียมกัน การแข่งขันที่เสรีย่อมน าไปสู่การจัดสรร
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ที่มีต้นทุนต่ ากว่าเท่านั้นจึงจะสามารถด ารงความเป็นผู้ชนะในการ
แข่งขันได้ ส าหรับผู้แพ้ที่มีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าก็จ าเป็นต้องออกจากตลาดไป โครงสร้างตลาดส่วน
ใหญ่จะเป็นตลาดกึ่งแข่งขันกึ่ง และตลาดผู้ขายน้อยราย โดยโครงสร้างตลาดในลักษณะดังกล่าว มี
ส่วนท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่มีความได้เปรียบและใช้อ านาจตลาดที่มีอยู่กลั่นแกล้งหรือ
จ ากัดโอกาสในการด าเนินธุรกิจของคู่แข่งขันที่มีขนาดเล็กกว่าได้ง่าย  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีกฎหมาย
เฉพาะที่มุ่งปกป้องตลาดให้มีการแข่งขันไม่ให้เกิดการผูกขาดและมีพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรม  ซึ่ง
เป็นหลักการส าคัญของกฎหมายที่เรียกกันว่า “กฎหมายการแข่งขันทางการค้า” หรือบางประเทศใช้
ค าว่า “กฎหมายป้องกันการผูกขาด” ความแตกต่างของประเทศอาจก่อให้การได้เปรียบเสียเปรียบใน
การแข่งขันทางการค้า เนื่องจากในบางประเทศมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า แต่มีแหล่ง
ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และค่าจ้างแรงงานถูก อาจเสียเปรียบประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า 
เนื่องจากอาจมีนักลงทุนในประเทศเหล่านี้ไปลงทุนในประเทศที่มีการพัฒนาค่อนข้างต่ า ซึ่งเป็นกลุ่ม
แรกๆที่จะได้รับผลกระทบ หากไม่มีเครื่องมือในการก ากับดูแลการค้าให้เป็นธรรม ซึ่งถ้าแต่ละประเทศ
สมาชิกมีบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า และมาตรการบังคับใช้ที่ไม่เท่าเทียมกัน
อาจส่งผลให้กฎหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือในการท าลาย หรือจ ากัดศักยภาพในการแข่งขันและเป็น
อุปสรรคต่อการเปิดตลาดได้ 

 
ตำรำงท่ี 4.1  เปรียบเทียบกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของไทย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย 
 
กำรก ำกับดูแลรำยมำตรำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศมำเลเซีย ประเทศไทย 

การใช้อ านาจเหนือตลาดโดยมิชอบ
(Abuse of Dominant) 

  
 

    

การรวมธรุกิจที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาด
(Mergers and Acquisitions) 

      

การตกลงร่วมกันอันเป็นการ ผูกขาด ลด 
หรือจ ากัดการ แข่งขัน (Restrictive 
Agreements) 
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ตำรำงท่ี 4.1  )ต่อ( 
 
กำรก ำกับดูแลรำยมำตรำ ประเทศสหรัฐอเมริกำ ประเทศมำเลเซีย ประเทศไทย 

การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม
(Unfair Trade Practices) 

      

 
แหล่งที่มำ:  The ASEAN Secretariat, Public Outreach and Civil Society Division, 2017.  
หมำยเหตุ:   หมายถึง มีการบังคับใช้  หมายถึง ไม่มีการบังคับใช้  
 

ประเทศไทยประกาศใช้ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ซึ่งมีข้อก าหนด
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นการจ ากัดการแข่งขันที่เป็นมาตรฐานสากล  ไม่ว่าจะการควบคุมพฤติกรรม
ของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีอ านาจเหนือตลาด ตามมาตรา 25 การควบคุมการควบรวมธุรกิจ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มีการรวมธุรกิจระหว่างคู่แข่ง เพ่ือผูกขาดตลาด ตามมาตรา 26 การควบคุมมิให้
ผู้ประกอบการสองรายขึ้นไปท าการตกลงร่วมกันเพ่ือที่จะจ ากัดหรือกีดกันการแข่งขันในตลาด  หรือ 
‘ฮ้ัว’ กันตามมาตรา 27 รวมทั้งการควบคุมมิให้ธุรกิจมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ตามมาตรา 
29 ทั้งนี้ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าดังกล่าว มีผลบังคับใช้กับการประกอบการและธุรกิจ
ทุกประเภท ยกเว้น รัฐวิสาหกิจ  สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางและ
ส่วนท้องถิ่น และจากการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศจะพบว่า กฎหมายในประเทศมาเลเซียไม่ได้มีข้อยกเว้นให้กับรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใด 
เพราะโดยทั่วไปแล้วกฎหมายจะให้การยกเว้นแก่พฤติกรรมทางการค้าที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการ
ด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กติกาของภาครัฐอยู่แล้ว เพราะมาตรการของภาครัฐนั้นไม่ว่าจะ
ด าเนินการโดยรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ก็ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายการแข่งขันทางการค้า
อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องให้การยกเว้นรัฐวิสาหกิจเป็นการเฉพาะ 
 เกณฑ์ผู้มีอ านาจเหนือตลาดต่างประเทศกับประเทศไทยก่อนที่จะมีการก าหนดนิยามของผู้มี
อ านาจเหนือตลาดการควบคุมการแข่งขันทางการค้ายังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่
เนื่องจากก่อนที่จะน าบทบัญญัติพระราชบัญญัติ การแข่งขันทางการค้า พ .ศ. 2542 มาตรา 25 ไปใช้
จะต้องมีการพิสูจน์ให้ได้ก่อนว่าผู้ประกอบธุรกิจนั้นมีอ านาจเหนือตลาดจริงหรือไม่ ตามกฎหมายแล้ว
การที่ผู้ประกอบธุรกิจมีอ านาจเหนือตลาดยังไม่ถือเป็นความผิดตามกฎหมายจนกว่าจะมีพฤติกรรม
จ ากัดหรือกีดกันการแข่งขันตามที่กฎหมายห้ามไว้ในข้อเท็จจริงการรอพิสูจน์ว่ามีอ านาจเหนือตลาด
จริงหรือไม่ก็ไม่ทันการต่อการแก้ปัญหาเนื่องจากกฎหมายก าหนดว่าผิดก็ต่อเมื่อมีพฤติกรรมหรือการ
กระท าไปแล้วซึ่งต่างจากสหรัฐอเมริกา โดยสหรัฐอเมริกาใช้หลักการดูพฤติกรรมเป็นหลักโดยไม่ต้อง
รอพิสูจน์ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า 
พ.ศ. 2542 จะเห็นว่ากฎหมายไทยยังขาดการบังคับใช้ที่เป็นรูปธรรมและข้อบัญญัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้
มีอ านาจเหนือตลาด  
 การป้องกันการผูกขาดโดยผู้บริโภค และการฟ้องร้องในสหรัฐอเมริกา และกฎหมายมาเลเซีย
จะเปิดโอกาสให้เอกชนผู้ได้รับความเสียหายจากการผูกขาดสามารถฟ้องร้องต่อผู้ผูกขาดได้โดยตรงอัน
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เป็นการลดภาระการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาล  ส่วนของไทยยังไม่มีการฟ้องร้องของผู้บริโภคต่อ
กรณีการผูกขาด ปัญหาการ ป้องกันการผูกขาดโดยผู้บริโภคและการฟ้องร้องของประเทศไทยมี
จุดอ่อน การที่ผู้บริโภคจะฟ้องร้อง ต้องไปด าเนินการผ่านกฎหมายพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 โดยผู้บริโภคจะต้องมีค าวินิจฉัยหรือค าตัดสินของคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้าที่ได้สืบสวนสอบสวนจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า ผู้ประกอบการมีพฤติกรรมผูกขาด ขณะที่
คณะกรรมการแข่งขันทางการค้าไม่เคยมีค าวินิจฉัยหรือค าตัดสินว่ามีผู้ประกอบการในตลาดมี
พฤติกรรมผูกขาดเลย  
 การควบคุมการแข่งขันในแต่ละประเทศจะมีความแตกต่างกัน   จากการศึกษาพบว่าใน
ประเทศที่มีพัฒนาแล้วอย่างสหรัฐอเมริกานั้นมีกฎหมายที่รัดกุมในการก าหนดเกณฑ์การแข่งขัน เช่น 
การก าหนดผู้มีอ านาจเหนือตลาดว่าเป็นเช่นไร พฤติกรรมการมีอ านาจเหนือตลาดเป็นแบบไหน การ
ควบรวมกิจการเป็นอย่างไร และที่ส าคัญมีระบบตรวจสอบที่เข้มแข็งโดยกรรมการควบคุมการแข่งขัน
การค้าเป็นองค์กรอิสระที่มีอ านาจสืบสวนสอบสวน ด าเนินคดี และส่งฟ้องศาลได้ด้วยตนเอง 
สหรัฐอเมริกาคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันทางการค้าปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ การ
สืบสวนสอบสวน การฟ้องร้องมีผลทางคดีและมีการ บังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้าอย่างเป็น
รูปธรรม ขณะที่กฎหมายไทยคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าไม่มีอ านาจเช่นดังกล่าวต้องมีผู้ร้องเรียน
จึงจะสอบสวนได้และการฟ้องร้องก็ต้องส่งคดีไป  

หลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวมาแล้วหลายปี ยังไม่เคยพบว่ามีการกล่าวโทษ 
หรือด าเนินการแก่ผู้ประกอบการเลย จึงอาจกล่าวได้ว่าการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวล้มเหลวอย่าง
สิ้นเชิง ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และผลการพิจารณาข้อร้องเรียนโดย
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าแต่อย่างไร สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนภาคธุรกิจหมด
ความเชื่อถือในองค์กรและกฎหมายฉบับดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีการร้องเรียนปัญหาใด ๆ  ปัญหาความ
ล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเกิดจากปัจจัยที่หลากหลายเชื่อมโยงกัน  แต่
ทั้งนี้รากเหง้าของปัญหานั้นเกิดจากรูปแบบขององค์กรที่ไม่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง  
รวมทั้งการครอบง าของธุรกิจขนาดใหญ่ ฉะนั้นเมื่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าถูกอ านาจ
ดังกล่าวครอบง ากฎหมาย รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ซึ่งเป็นหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมายจึงไม่ได้ให้ความส าคัญทั้งในด้านการพัฒนากฎระเบียบที่จ าเป็นในการบังคับใช้
กฎหมาย งบประมาณ ตลอดจนบุคลากร 

 
4.1.1  ด้ำนกำรค้ำมนุษย์ 
แม้ว่าวัตถุประสงค์ของ Trafficking Victims Protection Act 2000 ของสหรัฐอเมริกา 

พระราชบัญญัติต่อต้านการค้ามนุษย์ ค.ศ.2007 ของประเทศมาเลเซีย และพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ  .ศ .  2551 ของประเทศไทยกฎหมายทั้งสามฉบับ จะมีความคล้ายคลึง
กัน คืออนุวัติการพันธกรณีตามอนุสัญญาสหประชาชาติเพ่ือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งใน
ลักษณะองค์กร และพิธีสารเพ่ือป้องกันปราบปรามและลงโทษการค้ามนุษย์ เพ่ือต่อต้านอาชญากรรม
ข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะ องค์กร แต่ก็มีความแตกต่างกันในมุมของการบังคับใช้ซึ่ง Trafficking 
Victims Protection Act 2000 มีความเป็นทั้งกฎหมายภายในของสหรัฐอเมริกาและความเป็นสากล 
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หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทของการต่อต้านการค้ามนุษย์อันสืบเนื่องจากบริบทที่ยาวนาน
ทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาที่ให้ความส าคัญกับการท าหน้าที่ปกป้องคุณค่าทางเสรีภาพ และ
ศักดิ์ศรีขั้นพ้ืนฐานของความเป็นมนุษย์ เป็นค่านิยมสากล  ซึ่งถือเป็นคุณค่าทางอุดมการณ์ของ หลัก
สิทธิมนุษยชนและคุณค่าของความเป็นค่านิยมสากลที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นทฤษฎีและหลักการจัด
ระเบียบเพ่ือก ากับดูแลและติดตามการปกป้องคุณค่าทางอุดมการณ์ของหลักสิทธิมนุษยชนและ
ค่านิยมสากลดังกล่าว ประกอบกับการที่ Trafficking Victims Protection Act 2000 ก าหนด Tiers 
ต่างๆ เป็นตัวชี้วัดและประเมินประสิทธิผลของการด าเนินการของแต่ละประเทศ ในการต่อต้านการค้า
มนุษย์ ความสมบูรณ์แบบทั้งในแง่เนื้อหาสาระและ โครงสร้างของกลไกการบังคับใช้กฎหมายอันน่าจะ
ถือเป็นบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่ไทยควรน ามาประกอบการพิจารณาเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ปรับปรุงพระราชบัญญัติในอนาคตเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ในส่วนของ
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  พ  .ศ .  2551 ของไทยนั้น มีขึ้นเพ่ือก าหนดลักษณะ
ความผิดให้ครอบคลุมการกระท าตามอนุสัญญาและพิธีสาร เพ่ือให้การป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยสอดคล้องกับพันธกรณีของอนุสัญญาและพิธีสารจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และปรับปรุงการช่วยเหลือและคุ้มครอง สวัสดิภาพผู้เสียหายให้
เหมาะสมโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้เสียหายเป็นส าคัญ ซึ่งแม้ว่า พระราชบัญญัติจะมีจุดเด่นใน
ด้านการป้องกันและคุ้มครองผู้เสียหายหรือเหยื่อของการค้ามนุษย์ แต่เนื้อหาของพระราชบัญญัติมี
ความเข้มข้นน้อยกว่า Trafficking Victims Protection Act 2000 ในแง่ของการบูรณาการจากทุก
ภาคส่วน นอกจากนี้พระราชบัญญัติของไทยยังขาดการบูรณาการในแง่ของอ านาจการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อด าเนินการทั้งต่อผู้ค้ามนุษย์รายใหญ่ และรายย่อย 

  
4.1.3  ด้ำนกำรคุ้มครองแรงงำนประมง 
เนื่องจากการเดินเรือทะเลนอกจากจะต้องมีกฎหมายมาให้ความคุ้มครองกับตัวเรือ การขนส่ง

ทางทะเล รวมถึงกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าที่ต้องส่งให้กับผู้รับตราส่งแล้ว  ยังต้องมี
กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองกับคนที่ท างานบนเรือในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ  การรักษาพยาบาล 
สวัสดิการของคนประจ าเรือซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส าคัญ  เนื่องจากในเรื่องของการท างานในเรือเดินทะเล
นั้นจะเห็นได้ว่าสภาพการจ้างงานก็ดี สภาพการท างานก็ดี รวมถึงความเป็นอยู่ของคนประจ าเรือย่อม
มีความแตกต่างกับคนท างานบนฝั่ง จึงเกิดปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการด ารงชีวิตของคนประจ า
เรือ เพ่ือให้ความมั่นใจกับคนประจ าเรือในการท างานว่าจะได้รับความคุ้มครองในชีวิตและมีความ
ปลอดภัยตลอดการท างานบนเรือนั้น ๆ   

จากการศึกษาการคุ้มครองแรงงานในงานเดินเรือทะเลของไทย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย 
โดยทั้ง 3ประเทศนี้ มีกฎหมายพาณิชยนาวีซึ่งมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในงานเดินเรือ
ทะเล โดยส่วนใหญ่จะออกเป็นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ในบางประเทศอาจมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วย 
และในบางประเทศจะมีการออกกฎหมายระเบียบเพ่ือก าหนดรายละเอียดเป็นการเฉพาะส าหรับการ
คุ้มครองบางประเด็น 
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 สาระส าคัญของการใช้กฎหมายพาณิชยนาวีหรือกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง
แรงงานในเรือเดินทะเลของไทยและต่างประเทศมีดังนี้ 

1) เงื่อนไขคุณสมบัติการท างานของคนประจ าเรือ 
2) การจ่ายค่าจ้าง 
3) ชั่วโมงการท างานและเวลาพัก 
4) ความปลอดภัยในการท างาน 
5) อาหาร น้ าดื่ม ที่พัก และสวัสดิการต่างๆ 
6) การส่งคนประจ าเรือกลับ 

โดยทั้งไทย สหรัฐอเมริกา และมาเลเซีย ต่างก็มีบทบัญญัติในการคุ้มครองแรงงานในงาน
เดินเรือทะเลดังที่กล่าวมาในข้างต้น ทั้งนี้เพราะต้องการยกระดับมาตรฐานแรงงานในประเทศ เพ่ือ
ป้องกันมาตการคว่ าบาตรทางการค้าที่จะน ามาใช้กับทุกประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศก าลัง
พัฒนา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อผู้ประกอบการโดยการห้ามการส่งออกไปยังประเทศเป้าหมาย การผลักดัน
ให้มีการบังคับใช้มาตรฐานแรงงานในประเทศก าลังพัฒนาจะกลายเป็นเครื่องมือในการกีดกันทาง
การค้าอย่างแอบแฝง แม้ว่าจะอ้างเรื่องสิทธิมนุษยชนและศีลธรรมก็ตาม 
 จากการศึกษาประเด็นการคุมครองแรงงานตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน
ของประเทศไทย และในตางประเทศพบวาทั้ง 3 ประเทศจะใหความส าคัญในการให ความคุมครอง
ลูกจางในเรื่องหลัก ๆ เชน การก าหนดอายุขั้นต่ าของแรงงานในการท างานบนเรือ การตรวจสุขภาพ 
การก าหนดอัตราคาจาง การจายเงินเดือน ระยะเวลาการท างาน สัญญาการจางงาน และสวัสดิการ 
เป็นต้น ดังปรากฏในตาราง   
 
ตำรำงท่ี 4.2  เปรียบเทียบประเด็นส าคัญของกฎหมายการคุมครองแรงงานภาคประมง 
   
 ประเทศ 

สหรัฐอเมริกำ 
ประเทศ 
มำเลเซีย 

ประเทศ 
ไทย 

1. การคุ้มครองแรงงานก่อนออกทะเล 
    - อายุขั้นต่ าของลูกเรือ 
    - การตรวจสุขภาพ 
    - การฝึกอาชีพแรงงาน 

 
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  
  

2. สภาพการจ้างงาน 
    - สัญญาจ้าง 
    - ชั่วโมงการท างาน 
    - การจ่ายค่าจ้าง 
    - วันหยุดประจ าปี 
    - การส่งกลับภูมิล าเนา 
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ตำรำงท่ี 4.2  )ต่อ( 
 

   

 ประเทศ 
สหรัฐอเมริกำ 

ประเทศ 
มำเลเซีย 

ประเทศ 
ไทย 

3. สวัสดิการ 
    - ที่พักอาศัย 
    - อาหารและเครื่องดื่ม 
    - การรักษาพยาบาล 
    - ความปลอดภัยในการท างาน 

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  
 จะเห็นวากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานประมงทะเลของทั้ง 3 ประเทศ ไดใหความคุ
มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างาน ซึ่งสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการท างานนั้นถือเปนสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ
มาก โดยกฎหมาย ไดบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางโดยก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
ในการจาง แรงงาน และไดรับคาตอบแทนตามสมควรที่สามารถใหแรงงานและครอบครัวด ารงชีวิตได
อยาง สมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กฎหมายมีลักษณะขอบังคับเกี่ยวกับการท างานในทางไมริดรอน
สิทธิ ประโยชนของลูกจางหรือท าใหลูกจางตองรับภาระมากกวาที่กฎหมายก าหนด มีทั้งขอหามและข
อปฏิบัติที่นายจางลูกจาง และผูที่เกี่ยวของควรปฏิบัติตามไมใหนายจางและลูกจางตกลงท าสัญญากัน
โดยก าหนดเงื่อนไขใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนหรือไดรับการคุมครองนอยกวาที่ กฎหมายบัญญัติ 
ก าหนดความผิดและโทษทางแพงและอาญาโดยเครงครัดกับนายจางที่กดขี่ ขมเหงละเมิดสิทธิแรงงาน
ขั้นนพ้ืนฐาน การหามเลือกปฏิบัติและกฎหมายเกี่ยวกับการค ุมครอง แรงงานประมงทะเลในตาง
ประเทศได ก าหนดใหการค ุมครองลูกจางประมงทะเลทุกคน 
 
4.3  วิเครำะห์ปัญหำและผลกระทบจำกกำรกีดกันทำงกำรค้ำโดยอำศัยกำรค้ำมนุษย์ 
      ที่มีผลต่อธุรกิจภำคประมง 

 
4.3.1  ปัญหำและผลกระทบด้ำนกำรส่งออกสินค้ำในธุรกิจภำคประมง 

 ประเทศไทยพ่ึงพาการค้าระหว่างประเทศในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง  การส่งออกเป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่มีความส าคัญมากขึ้นโดยล าดับ  จึงเป็นที่น่าวิตกว่าหากมีการใช้มาตรการกีด
กันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมากขึ้น อาจจะเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการส่งออกของไทยและสร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างมีนัยส าคัญ 
 การค้ามนุษย์ท าให้ภาพรวมการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะการส่งออกสินค้า
ประมง เช่น กุ้ง และทูน่า ปัญหาการค้ามนุษย์ของไทยเป็นการเปิดทางไปสู่การใช้มาตรการการคว่ า
บาตรทางการค้าจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อไป ถ้าหากไทยถูกคว่ าบาตรจริงก็จะส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมประมงอุตสาหกรรม อาหารแช่แข็ง และอุตสาหกรรมกุ้งค่อนข้างมาก เนื่องจาก
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สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดส่งออกหลักของสินค้า กุ้ง และทูน่าจากไทย รวมทั้งยังมีผลในเชิงจิตวิทยาที่
ประเทศคู่แข่งทางการค้าจะน าไปขยายผลเพ่ือโจมตีอุตสาหกรรมการค้าของไทยว่ามีการค้ามนุษย์ใช้
แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ ส่งผลให้สูญเสียรายได้จากการส่งออกสินค้าเป็นจ านวนมาก 
 แม้ว่ามาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีจะมีผลกระทบมาระยะหนึ่งแล้ว  แต่ปัญหายังคง
ไม่ได้รับการแก้ไขมากนัก เนื่องจากภาครัฐด าเนินมาตรการเชิงตั้งรับมากเกินไป ฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี และข้อมูลเชิงเทคนิคและวิชาการที่เกี่ยวข้อง การท างานที่ยัง
ขาดการประสานกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และนักวิชาการ รวมทั้งผู้ประกอบการยังขาดความ
ตระหนักในเรื่องนี้ 
  

4.3.2  ปัญหำและผลกระทบต่อผู้ประกอบกำรในธุรกิจภำคประมง 
 ผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้า ตั้งแต่ขั้นตอน
การผลิตไปจนถึงการกระจายสินค้า อีกทั้งยังไม่สามารถคาดการณ์การใช้มาตรการได้  ในช่วงเปลี่ยน
ผ่านนี้ผู้ประกอบการในประเทศย่อมต้องเผชิญความท้าทายจากต้นทุนการประกอบการที่สูงขึ้นทั้งใน
การท าประมงจับสัตว์น้ า หรือในธุรกิจต่อเนื่องทั้งแปรรูปเบื้องต้นไปถึงแปรรูปขั้นปลาย ซึ่งในกรณี
ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ ไม่ใช่ภาษีที่ส่งผลต่อ
อุตสาหกรรมส่งออกอาหารไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง หากมองไปในระยะข้างหน้า อุตสาหกรรมส่งออก
อาหารไทยยังต้องเผชิญความท้าทายจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่ ไม่ใช่ภาษีอีกไม่น้อย  
ผู้ประกอบการพยายามปรับตัวให้สอดคล้องกับมาตรฐานของแต่ละประเทศ แต่ต้องเผชิญกับความท้า
ทายด้านต้นทุน เวลา การเข้าถึงข้อมูล นอกจากปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการปฏิบัติตามเงื่อนไข
การกีดกันทางการค้าแล้ว ผู้ประกอบการยังต้องรับมือกับความยุ่งยากในกระบวนการผลิตด้วย  

การกีดกันทางการค้ามีผลกระทบต่อท้ังรูปแบบของการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรือง รวมทั้ง
ปัญหาความอดอยาก ตัวอย่างง่าย ๆ ของผลกระทบที่เกิดคือกระบวนการส่งออกสินค้า ประเทศก าลัง
พัฒนามักมีรายได้ส าคัญมาจากการส่งออก เมื่อการส่งออกสินค้าต้องเจอกับก าแพงต่างๆ ในการกีดกัน
การค้า การส่งออกย่อมชะงัก ผู้ส่งออกขาดรายได้ ท าให้ลดการสั่งสินค้าจากผู้ผลิต ซึ่งส่วนมากเป็น
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าการเกษตรที่เน่าเปื่อยเสียหายได้  

ทัศนคติเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบการอาจจะมีทัศนคติที่ไม่
ถูกต้อง ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง เช่น สินค้าและบริการยังสามารถขายได้ ไม่จ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนการคิดเช่นนี้ท าให้ผู้ประกอบการตกเป็นฝ่ายตั้งรับยอมเป็นผู้รับผลกระทบ  การรอให้เกิด
ปัญหาแล้วจึงแก้ไขเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการที่ปรับตัวช้าได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ประกอบการที่เริ่ม
ปรับตัวก่อน การปรับตัวหรือกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นอาจมี
ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนและต้องอาศัยเวลาในการปรับตัว ซึ่งผู้ประกอบการอาจเสียประโยชน์บ้างใน
ระยะสั้น แต่จะได้ประโยชน์มากในระยะยาว และยังส่งผลดีต่อภาพรวมของสังคมและประเทศด้วย 
ทั้งนี้แต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องในเรื่องนี้ทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการต้องท าบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่าง
เต็มที่และท างานประสานกัน เพ่ือที่จะสามารถน าพาเศรษฐกิจประเทศไปรอดในภาวการณ์แข่งขันที่
รุนแรงได ้ 
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การที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีมากขึ้น  แม้ว่าจะมี
ผลกระทบด้านลบบ้าง แต่ผลด้านบวกที่เกิดขึ้น คือ เป็นแรงผลักให้ผู้ผลิตต้องยกระดับคุณภาพการ
ผลิตสินค้าและบริการ ท าให้ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และได้ประโยชน์จากผลพลอยได้ที่เกิดขึ้น จากการที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจต่อสังคมหรือ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมด้วย  แนวโน้มใน
อนาคตมาตรฐานที่ถูกสร้างข้ึนจากสหรัฐอเมริกาหรือสหภาพยุโรปหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว น่าจะถูก
ผลักดันให้กลายเป็นมาตรฐานของโลก และมีการพัฒนาเงื่อนไขของการกีดกันการค้าที่เข้มงวดมากขึ้น 
และมีรูปแบบการกีดกันทางการค้าแบบใหม่ออกมามากขึ้น เช่น ปัจจุบันเริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับการน า
มาตรการป้องกันภาวะโลกร้อนมาใช้ โดยระบุว่า สินค้าที่จะน าเข้าประเทศนั้น ในกระบวนการผลิต
ต้องไม่มีส่วนในการท าลายชั้นบรรยากาศ หรือมาตรการด้านจริยธรรมผู้ประกอบการ โดยก าหนดให้
บริษัทผู้ผลิตจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม หรือต้องท ากิจกรรม CSR (Corporate Social 
Responsibility) เป็นต้น หากผู้ประกอบการในประเทศไทยไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐาน
เหล่านี้ย่อมสูญเสียโอกาสทางการตลาดจากโลกที่ก าลังเปิดกว้างและเชื่อมโยงกันมากขึ้นจากกระแส
โลกาภิวัตน์ 
 
 4.3.3  ปัญหำและผลกระทบต่อแรงงำนในธุรกิจภำคประมง 
 แมวารัฐบาลจะมีนโยบายเพ่ือคุมครองแตในทางปฏิบัติยังไมมีประสิทธิภาพ เพราะกฎหมาย
ไมไดปรับปรุงใหเขากับสถานการณจะเห็นวากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานของประเทศไทยยัง
มีขอยกเวนในการคมุครองแรงงานภาคประมงหลายประการ และขาดมาตรการในการใหการคุมครอง
แรงงานตามกฎหมาย ขาดสวัสดิการ สิทธิประโยชนที่เทียบเทากับแรงงานในกิจการประเภทอ่ืน ไมมี
มาตรฐานการด าเนินชีวิตในระหวางอยูบนเรือ สถานการณดาน กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการคุมครอง
แรงงานภาคประมงจึงไมตอบสนองตอปญหาที่มีอยูและเกิดขึ้น ไมเพียงพอตอสภาพการท างานจริงเป
นเพียงกฎหมายเพ่ือลวงตา เปนความพยายามของ รัฐเพียงแคน ากฎหมายมากลาวอางวาไดมีขอก า
หนดใหการคุมครองแรงงานเพ่ือท าการคากับนานาประเทศ มิไดเปนการคุมครองแรงงานภาค
ประมงอยางแทจริง จึงเปนปญหาเชื่อมโยงท าใหเกิดภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคประมงที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน สงผลใหผ ูประกอบกิจการภาคประมงมีความตองการแรงงานเปนจ านวนมากจึงเกิด
ขบวนการคามนุษยเพ่ือจัดใหแรงงานซึ่งเปนปญหาท าใหเกิดปญหาการคามนุษยในแรงงานภาคประมง
มากขึ้น สอดคลองกับผลการศึกษา ทีว่าปญหาการบังคับใชแรงงานในภาคประมงนอกนานน้ า ปรากฏ
มิติของสภาพปญหาที่เกิดข้ึนในหลากหลายแงมุม สภาพปญหาที่คนพบสรุปประเด็นได คือ  

1( การบังคับใชกฎหมายกับผูกระท าความผิด ยังไมสามารถท าไดอยางมี
ประสิทธิภาพเนื่องจากผูเสียหาย ไมสามารถเขาถึง หรือไมไดรับการสนับสนุนใหเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม นอกจากนี้การพิจารณาในชั้นพนักงานสอบสวนก็ไมขยายผลไปยังผูที่เกี่ยวของ และยังตัดผู
กระท าความผิดในวงจรออกไปเกือบทั้งหมด และกระบวนการพิจารณาและด าเนินคดีที่ลาชาท าใหผู
เสียหายเปลี่ยนความประสงคไมตองการด าเนินคดีแกผูกระท าความผิด  

2(  การบังคับใช้กฎหมายในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่มีประสิทธิภาพ โดย
เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่มีความร่วมมือในการช่วยกันปราบปรามเข้าจับกุมและ
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ตรวจสอบเรือต้องสงสัย นอกจากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าท าการตรวจสอบเรือที่สงสัยได้
อย่างสะดวกในเวลากลางคืนเพราะ ตามมาตรา 27)4( วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราม
ปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่มีใจความว่าหากเป็นการเข้าค้นในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกและ
ขึ้น พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นจะต้องด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือรองผู้ก ากับการ
ต ารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ดขึ้นไป  ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วพนักงาน
เจ้าหน้าที่ท่ีด ารงในต าแหน่งดังกล่าวนั้นมีจ านวนน้อย และผู้ที่ด ารงต าแหน่งในระดับสูงนี้จะไม่สะดวก
เข้าร่วมในการปฏิบัติงานเข้าตรวจค้นเรือต้องสงสัยเนื่องจากในหน้าที่การงานนั้นมีภาระหน้าที่ที่มีอยู่
แล้วค่อนข้างมาก ฉะนั้นจะท าให้กระบวนการที่จะเข้าตรวจสอบเรือไม่สะดวกและล่าช้าไม่ทันท่วงที 

3(  ระบบการออกเอกสาร คนประจ าเรือ (Seaman Book) และการตรวจ
เรือประมงขาดประสิทธิภาพ และยังมีการปลอม แปลงเอกสารคนประจ าเรือ โดยเฉพาะผ ูเสียหายที่  
ถูกลอลวงมามักถูกสวมรูปในเอกสารปลอม กระบวนการแจงและตรวจตราเรือประมงที่เขาออกนอก 
นานน้ ายังไมปรากฏประสิทธิภาพ เทาที่ควรกฎหมายและระเบียบที่ไมไดถูกน ามาบังคับใชจริง สถานะ 
จ านวนลูกเรือ และเรือที่ออกจากทาไปไมสามารถตรวจสอบไดในระบบของทางราชการ ขาดขอมูล
และสถานะจ านวนที่แทจริงของแรงงานประมงทะเล   

4(  สภาพการท างานในชวงออกทะเลไมมีกฎเกณฑ์หรือขอบังคับการท างานที่แน
นอน ไมไดก าหนดเวลาการท างานเวลาพักวันหยุด เป็นการท างานตามสภาพที่เกิดขึ้นในลักษณะ
ท างานไปพักไป กลาวคือเมื่อเจอฝูงปลาตามที่ต่างๆไตกงก็ตองการให้ลูกเรือจะรวมกันวางอวน หรือ
ท างานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการจับปลา และสัตวน้ าจนแลวเสร็จ ในระหวางนี้จะตองท างานติดตอกัน 
ตลอดไมมีเวลาพัก วันท างาน เวลาท างาน และเวลาพักจึงไมแนนอน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่พบฝูงปลา 
ปริมาณปลา และสัตวน ้าที่จะจับในแตละครั้ง  

5(  ในชวงออกทะเลลูกจางในเรือประมงมีโอกาสประสบอันตรายและเสี่ยงภัยหลาย 
ประเภท เชน ประสบอันตรายจากการใชเครื่องมือ เครื่องใชในการท าประมงส่งผลให้บาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต การเจ็บไขจากการตรากตร า ท างานในทะเล อันตรายจากสังคมในเรือท่ีขาดคุณธรรม ภัยจาก
โจรสลัด ภัยทางธรรมชาติ ภัยจากการรุกล้ านานน้ า และไปจับปลาในเขตหวงหามท าใหลูกเรือ
บาดเจ็บหรือถึงแกความตาย หรือถูก จับกุม ถูกจ าคุกในตางปะเทศโดยไมไดรับความชวยเหลือดูแลที่
ดีจากเจาของเรือ 

6(  สภาพการจ้างงาน อัตราคาจางอัตราคาจางจะเปนลักษณะการจางตามธรรม
เนียมการปฏิบัติจากสภาพการท างาน ในเรือประมงนอกนานน ้าในแตละเที่ยวมีระยะเวลานาน เจา
ของเรือจึงไมออกไปจับปลารวมกับลูกจางแตจะมอบหมายใหไตกงท าหนาที่ควบคุมดูแลแทนโดยเปนผู
รับลูกจางเขาท างานในเรือ และก าหนดคาตอบแทนการท างานใหกับลูกจาง การรับลูกจางเขาท างาน
เปนการตกลงดวยวาจา ไมมีหลักประกัน 
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บทท่ี 5 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 

 
จากการที่สหรัฐจัดอันดับการแก้ไขปัญหาและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย หากมองถึง

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตที่จะได้รับ คือผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าจาก
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะสินค้าส่งออกที่มีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย  และปัญหาการค้ามนุษย์เป็น
ส าคัญ นอกจากมาตรการกีดกันทางการค้าจากสหรัฐแล้ว เป็นไปได้ว่าประเทศอ่ืน ๆ ในสหภาพยุโรป
อาจใช้เป็นข้ออ้างในการชะลอการน าเข้าสินค้าจากไทย  หรือใช้มาตรการกีดกันทางการค้าได้ใน
อนาคต ขณะเดียวกันยังเป็นสิ่งที่ท าลายภาพพจน์ของไทยในเวทีโลก และอาจมีผลกระทบต่อแนวโน้ม
การลงทุน และการระงับความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ แม้ว่าปัจจุบันสหรัฐอเมริกา จะยังไม่มีมาตรการ
คว่ าบาตรทางการค้ากับกลุ่มประเทศที่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังก็ตาม  แต่นัยส าคัญของ
ข่าวสารที่ได้ถูกกระจายออกไปแล้ว ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลก และอาจท าให้
บริษัทข้ามชาติบางแห่งทบทวนนโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวหาว่ามีการค้ามนุษย์  
ดังเช่นอุตสาหกรรมประมงของไทย นอกจากนี้ ไทยยังอาจสูญเสียความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาที่
ไม่เก่ียวข้องกับการค้าและไม่เกี่ยวข้องกับมนุษยธรรม รวมทั้งอาจถูกสหรัฐอเมริกา คัดค้านไม่ให้ได้รับ
การให้ความช่วยเหลือจากสถาบันระหว่างประเทศ เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และ
ธนาคารโลก เป็นต้น 

จากรายงานการค้ามนุษย์ของสหรัฐอเมริการะบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง 
ปลายทาง และทางผ่านเพ่ือการบังคับใช้แรงงานและการบังคับค้าประเวณี เหยื่อจากประเทศเพ่ือน
บ้าน ทั้งนี้ เหยื่อส่วนใหญ่ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยจะถูกบังคับ ขู่เข็ญ หลอกลวง ให้เข้าสู่การใช้แรงงาน
หรือถูกกดขี่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง นอกจากนั้น ได้มีรายงานพฤติกรรมการ
คอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ตามแนวชายแดน ซึ่งอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ไม่มี
เอกสารประจ าตัวระหว่างไทย  และประเทศเพ่ือนบ้าน ได้แก่ ลาว พม่า และกัมพูชา โดยแรงงาน
เหล่านี้ต่อมาได้กลายเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ชายชาวพม่า กัมพูชา และไทยส่วนใหญ่ต้องตกเป็น
เป้าหมายบังคับเกณฑ์แรงงานในเรือประมงสัญชาติไทยที่ล่องเรืออยู่ในบริเวณน่านน้ าทะเลไทย และ
น่านน้ าสากล ลูกเรือประมงบางคนอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน และได้รับค่าแรงน้อยนิด บาง
คนยังถูกข่มขู่และทุบตีบ่อยครั้งมีการข่มขู่ว่าจะตัดเงิน รวมทั้งการไม่จ่ายเงินค่าจ้างเต็มจ านวน การท า
ธุรกิจประมงนี้จึงเป็นกิจการที่ไม่มีระเบียบก ากับทั่วไป ลูกเรือประมงไม่มีการท าสัญญาว่าจ้างเป็นลาย
ลักษณ์อักษรกับนายจ้าง และยังพบว่ารูปแบบการบังคับใช้แรงงานนี้ยังคงด าเนินต่อไป และจากการ
ติดตามตรวจสอบของนานาชาติท าให้นายหน้าค้ามนุษย์ต้องหันไปใช้วิธีการใหม่ๆ ที่ท าให้การตรวจจับ
อาชญากรรมเป็นไปได้ยากยิ่งข้ึน  
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หากประเทศไทยถูกสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการกีดกันทางการค้าอย่างจริงจัง  คาดว่าใน
เบื้องต้นจะสร้างความเสียหายอย่างมาก โดยเฉพาะภาคการส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมการประมง
อาหารทะเล อาหารทะเลแช่แข็ง อาหารที่แปรรูปจากอาหารทะเล หากรวมถึงสินค้าอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องกับการใช้แรงงานที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ เพราะประเทศไทยใช้แรงงานต่าง
ด้าวเป็นจ านวนมาก ก็จะยิ่งท าให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เมื่อท าให้เกิดปัญหาทั้งการจ้าง
งานที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิดสิทธิแรงงานการค้ามนุษย์จึงเกิดขึ้น เป็นผลให้การประมงไทยต้อ ง
เผชิญหน้ากับวิกฤติปัญหาที่ส าคัญ คือ การค้ามนุษย์เพ่ือน ามาเป็นแรงงานประมง นอกจากนั้นแล้ว
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล สหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ “ใบเหลือง”เพ่ือแจ้งเตือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรื่องการขาดมาตรการที่เพียงพอ  ในการต่อสู้กับการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งทั้ง 2 ปัญหา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ใน
ประเทศไทย และยังส่งผลกระทบต่อการค้าด้านอุตสาหกรรมประมงไทย รวมทั้งอาจท าให้ไทยต้อง ถูก
คว่ าบาตรหรือการถูกมาตรการกีดกันทางการค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อสถานการณ์
ภาคอุตสาหกรรมประมงระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป  
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันประเด็นการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นเครื่องมือที่สามารถ
น ามาใช้เพ่ือ ประโยชน์ในการค้าระหว่างประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยการสร้างความเชื่อมโยง
กลไกกฎหมายภายในประเทศเข้ากับมาตรฐานด้านแรงงานขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปใน
ระดับระหว่างประเทศ เพ่ืออ้างอิงมาใช้โดยมิก่อให้เกิดข้ อโต้เถียงคัดค้าน ซึ่งปัจจุบันพบว่า
สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรปในนามของประเทศสมาชิก ซึ่งเป็นตลาดการค้าระหว่างประเทศที่
ส าคัญของไทยให้ความส าคัญและมีการน าประเด็นดังกล่าวมาใช้ในการค้าระหว่างประเทศอย่าง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม ในขณะที่การแก้ปัญหาของไทยเกี่ยวกับในเรื่องนี้นั้น ยังมีลักษณะเป็นเพียง
การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส าหรับการกล่าวหาเป็นคราว ๆ ไป ส่วนการแก้ปัญหาการบริการจัดการ
ภายในประเทศ ยังคงเป็นกระบวนการและขั้นตอนในเชิงสัญลักษณ์ของทางราชการ เช่น การจัดตั้ง
คณะท างาน การก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ หรือการก าหนดให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ล้วน
แล้วแต่เป็นวิธีการเดิมที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขณะที่ในทางปฏิบัติยังคงพบว่า
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานก็ยังคงเกิดขึ้นสืบเนื่องตลอดมา 
 ดังนั้น  แนวทางการแก้ปัญหาของไทยอาจสามารถด าเนินการได้ในสองกรณีใหญ่ๆ กล่าวคือ 
การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานโดยเร่งด่วนให้เกิดความเชื่อถือต่อประเทศคู่ค้าเพ่ือรักษา
ตลาดของสินค้าดังกล่าวเอาไว้ และกรณีที่สองหากคาดว่ายังจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในประเทศ
เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ได้ภายในระยะอันใกล้ ก็อาจแสวงหากลุ่มตลาดที่เห็นว่ามีศักยภาพเพ่ือรักษา
ปริมาณการส่งออกสินค้าแต่ละประเภทและรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ดังกล่าวไปในขณะเดียวกัน  
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
    

5.2.1  หลักเกณฑ์กำรป้องกันมำตรกำรกีดกันทำงกำรค้ำที่มิใช่ภำษี 
ส าหรับปัญหาและอุปสรรคการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีในการค้าระหว่าง

ประเทศ ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยต้องท างานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือหาทางลดผลกระทบ
จากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษีที่ยังคงมีอยู่ นอกจากนั้นยังเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพสูงสุด
ของการใช้เขตการค้าเสรี 

1(  ภาครัฐต้องสนับสนุนให้ภาคเอกชนผู้ประกอบการมีความรู้ มีข้อมูลความเท่าทัน
อย่างชัดเจนในเรื่องของมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ิใช่ภาษีท่ียังคงมีอยู่ ตลอดจนควรเป็นที่ปรึกษาที่
คอยให้ค าปรึกษาแนะน ากับภาคเอกชนในการส่งออก และจัดการกับมาตรการกีดกันทางการค้าต่างๆ
ด้วย โดยอาจจะท าในรูปแบบ One Stop Service แก่ผู้ประกอบการเอกชนในการให้ข้อมูลและ
ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการ  

2(  ภาคเอกชนควรเร่งพัฒนาคุณภาพสินค้า โดยค านึงถึงมาตรฐานสากลและ
กฎระเบียบของประเทศคู่ค้าส าคัญ ๆ ทั้งด้านสุขอนามัย และสวัสดิภาพแรงงาน เพ่ือกระตุ้นให้การ
ส่งออกของไทยขยายตัวตามเป้าหมาย ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนส าคัญให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 

3(  เร่งรัดประสานงาน ติดตามผล และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าในการ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อคงขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในธุรกิจภาค
ประมง และแสวงหาตลาดการค้าที่มิได้เป็นประเทศที่น าเงื่อนไขการค้ามนุษย์ด้านแรงงานมาใช้ใน
การค้า ระหว่างประเทศ และเป็นตลาดที่มีศักยภาพหรือโอกาสรองรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย  

4(  การจัดตั้งหนวยงานส าหรับ ติดตามและเฝ้าระวังประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรการกีด
กันทางการค้าภายใต้กรอบของ WTO ในภาพรวม ได้แก่ ควรมีการติดตามความคืบหน้าในการจัดท า
มาตรฐานระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อพิพาทใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น ควรมีการปรึกษาหารือ กับประเทศคู่ค้า
ถึงความสอดคล้องของมาตรการกับความตกลงเป็นระยะ ๆ และเผยแพรขอมูล ดานมาตรฐานสินค
าและมาตรการตางๆของประเทศค ูคา ใหแกผูประกอบการไทย โดยเฉพาะกลุ่มผ ูประกอบการขนาด
กลางและเล็ก และสนับสนุนทั้งดานขอมูล และบทวิเคราะหเพ่ือเปนประโยชนแกผ ูประกอบการ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการตั้งรับ และปรับตัวตอมาตรการกีดกันทางการค้า 
 

5.2.2  นโยบำยในกำรควบคุมกำรกีดกันทำงกำรค้ำโดยอำศัยกำรค้ำมนุษย์ในธุรกิจ 
ภำคประมง 

ปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมงมีส าเหตุส าคัญมาจากสภาพการท างานใน
เรือประมง และความต้องการใช้แรงงานที่เข้มข้นในภาคธุรกิจประมงจึงเกิดแรงงานผิดกฎหมาย โดยมี
นายหน้าลักลอบน าแรงงานเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมายและลักลอบน าพามาท างาน
บนเรือประมง และที่ส าคัญกฎหมายของไทยที่หลายหน่วยงานรับผิดชอบไม่เอ้ือต่อการเข้าตรวจสอบ
ในการท าประมง และคุ้มครองคนท างานบนเรือประมง 
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บทบาทของภาครัฐในการด าเนินงานเพ่ือหาแนวทางการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
รูปแบบของแรงงานภาคประมงทะเล 

1( บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยกระบวนการยุติธรรมจะต้องมี
ความชอบธรรมและการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของเจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วย
ความรวดเร็วไม่ล่าช้า และจะต้องสามารถขยายผลได้ยังตัวการที่กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าตัว
มาด าเนินคดี และบังคับใช้กฎหมายต่อนายจ้างที่ละเมิดสิทธิแรงงานในที่ท างานอย่างจริงจัง  

2)  สร้างกลไกการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์  โดยจัดให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กองทัพเรือ กอง
บังคับการต ารวจน้ า กรมการขนส่งทางน้ าพาณิชยนาวี กรมประมง และศูนย์ประสานการปฏิบัติใน
การรักษาผลประโยชน์ทางทะเล โดยออกบัตรพนักงานตรวจให้กับทหารเรือ ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง สามารถท าการเข้าตรวจเรือได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องให้ผู้ที่เป็นหัวหน้าในการเข้าค้นจะต้อง
ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอหรือรองผู้ก ากับการต ารวจขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการพลเรือนตั้งแต่ระดับเจ็ด
ขึ้นไปจะต้องเข้าร่วมตรวจค้นในเวลากลางคืนด้วยเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าตรวจสอบเมื่อมี
เหตุอันเป็นที่น่าสงสัย และจัดก าลังบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้าไปเข้มงวดกวดขันดูแลปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
และเอาผิดทางวินัยโดยเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่ ที่ใช้อ านาจโดยมิชอบ 

3(  การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่เก่ียวข้อง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ฝึกอบรม การสัมมนา ทั้งในระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทีมสหวิชาชีพ ประกอบด้วย 
ต ารวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อัยการ ศาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา แพทย์ ทหาร 
องค์กรเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนา ทักษะและเทคนิค
ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพตลอดจนปลูกฝังค่านิยมที่เหมาะสมในการปฏิบัติต่อผู้ที่ตกเป็น
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

4(  ควบคุมให้มีการจดทะเบียนเรือการขออนุญาตการใช้เรือเพ่ือท าการประมง เพ่ือ
ป้องกันการสวมทะเบียนเรือ และมีการแก้ไขปัญหาผู้ปฏิบัติงานบนเรือที่ไม่มีเอกสาร หรือใบรับรองที่
ถูกต้อง โดยพิจาณาลดขั้นตอนการด าเนินการขอเอกสาร  และลดค่าใช้จ่ายในการน าลูกจ้างขึ้น
ทะเบียน ควรมีการผ่อนผันและขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวมีเวลาไปขึ้นทะเบียนแรงงานให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย จัดโควต้าการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของแรงงานภาคประมง 

5(  จัดให้มีการประชุมกับผู้ประกอบการอย่างสม่ าเสมอเพ่ือสร้างความตระหนักแก่
นายจ้างในธุรกิจภาคประมง ในเรื่องของสิทธิแรงงานที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงาน ข้ามชาติและ
แรงงานไทย โดยเฉพาะในเรื่องอัตรา ค่าแรงขั้นต่ า ชั่วโมงท างานสูงสุด วันหยุดประจ า การท างาน
ล่วงเวลาโดยสมัครใจ และการจ่าย ค่าล่วงเวลาตามสมควร ทั้งนี้ควรกระตุ้นให้นายจ้าง ตระหนักและ
สนใจเรื่องนี้อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือกระตุ้นและสนับสนุนให้สมาคมผู้ประกอบการมี บทบาทในการ
ช่วยกันสอดส่องดูแลการคุ้มครองแรงงาน 

6(  จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการด าเนินชีวิตบนเรือ 
สภาพการจ้างงาน สภาพการท างาน อัตราค่าจ้าง และสวัสดิการ ให้แรงงานทราบก่อนเข้าท างาน
อาชีพประมงทะเล และสร้างมาตรการความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง เช่น ควบคุมให้มีการจัดท าสัญญา
จ้างก่อนลงเรือ  
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7(  การจัดสวัสดิการลูกจ้างจัดมาตรฐานคุ้มครองแรงงานภาคประมงเกี่ยวกับการ
คุ้มครองด้านการด าเนินชีวิตในเรือเกี่ยวกับสภาพการด าเนินชีวิต อาหารถูกหลักอนามัย และเพียงพอ 
จัดให้มียารักษาโรค เวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ตลอดจนการอบรมการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกจ้าง 
และจัดสถานที่ท างานบนเรือ ที่อยู่อาศัย ห้องน้ า ห้องพยาบาล รวมถึงเครื่องมือ อุปกรณ์ในการท า
ประมงที่ได้มาตรฐาน เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตอาชีพแรงงานประมงทะเลให้ทียบเคียงกับ
คุณภาพชีวิตแรงงานในโรงงาน และแรงงานจะไม่มองอาชีพนี้เป็นอาชีพที่เลวร้ายเหมือนปัจจุบัน 

8(  พิจารณาเพ่ิมอัตราค่าจ้าง เพ่ิมสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในแรงงานภาค
ประมงให้เหมาะสมกับการท างานที่หนักและเสี่ยงอันตราย เพ่ือดึงดูดแรงงานให้มีแรงจูงใจในการกลับ
เข้ามาท างาน เมื่อแรงงานภาคประมงไม่ขาดแคลน นายจ้างก็ไม่จ าเป็นต้องไปแสวงหาแรงงานที่ผิด
กฎหมายส่งผลให้ปัญหาการค้ามนุษย์หมดไป 

9(  การรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ ทั้งวิทยุ โทรทัศน์ สิ่ง
ตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างเข้าใจ และตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน 
และประชาสัมพันธ์ถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน และ
เพ่ือให้ตระหนักถึงโทษทางกฎหมาย เพ่ือลดปัญหาการละเมิดสิทธิและความรุนแรงต่อแรงงาน เพ่ือ
ขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ 

จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานภาคประมงทะเล  ท าให้ทราบว่า
กฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานภาคประมงนั้นมีความส าคัญ และจ าเป็นที่จะต้องค านึงถึง 
เนื่องจากเป็นกรอบขั้นพ้ืนฐานที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคประมง  
กล่าวคือการจัดให้มีมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับการจ้างงาน  สภาพการท างาน สิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่แรงงานพึงจะได้รับตลอดจนการได้รับการคุ้มครองในการด าเนิน
ชีวิตอยู่บนเรือในระหว่างการท างานท าให้ผู้ที่ประกอบอาชีพแรงงานภาคประมงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
จะเป็นแรงงานจูงใจให้แรงงานเต็มใจที่จะเข้ามาท างานมากขึ้น รัฐสามารถลดการผ่อนผันในการน าเข้า
ของแรงงานต่างด้าว ส่งผลให้ประเทศไทยไม่เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน  ผู้ประกอบการก็ไม่
จ าเป็นต้องจัดหาแรงงานอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นการท าให้ประเทศไม่เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ใน
แรงงานภาคประมงในที่สุด 
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