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รายงานบทสรุปนโยบายของ EJF เพ่ื่�อเสนอรัฐบาลไทย
กรุงเทพื่มหานคร พื่ฤษภาคม  2565

บทนำา

คณะกรรมธิิการยุโรปได้้ปลด้ใบเหล่อง ซึ่่�งออกในเด้่อนเมษายน พื่.ศ. 2558 จากประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 3 ปี ตั้ั �งแตั้่เด้่อนมกราคม พื่.ศ. 2562 
ประเทศไทยได้้ก้าวผ่่านการเปลี�ยนแปลง ความเป็นผ่้�นำา และความยากลำาบาก อาทิ การเล่อกตั้ั�งทั�วไป การเป็นเจ้าภาพื่อาเซึ่ียนซึ่ัมมิท และสถานการณ์
โรคระบาด้ โด้ยรัฐบาลไทยได้้แสด้งความสามารถในการปรับตั้ัวและแก้ไขปัญหาการทำาประมงผ่ิด้กฎหมาย ขาด้การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) 
รวมถ่งการใช้้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ที�เกี�ยวข้องในอุตั้สาหกรรมด้ังกล่าวตั้ลอด้ระยะเวลาที�ผ่่านมา ทั�งในช้่วงวิกฤตั้และโอกาส

เพื่่�อหนุนนำาพื่ัฒนาการนี�และสร้างเกียรติั้ภ�มิของช้าติั้ไทยที�แน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาดั้งกล่าวในน่านนำ�าไทยจำาเป็นตั้้องมีการด้ำาเนินการที�สำาคัญใน
ทันทีเพื่่�อเพื่ิ�มความโปร่งใสและความรับผ่ิด้ช้อบของห่วงโซึ่่อุปทานอาหารทะเลในทุกด้้านของกลไกการตั้ิด้ตั้าม ควบคุม และเฝ้้าระวังของประเทศไทย 
(MCS) ในส่วนของกฎบัตั้รเพื่่�อความโปร่งใสของม�ลนิธิิความยุตั้ิธิรรมสิ�งแวด้ล้อม 10 ประการ หากนำามาใช้้อย่างสมบ�รณ์จะบรรลุวัตั้ถุประสงค์นี� ซึ่่�ง
จะช้่วยยกระด้ับมารตั้การการจัด้การประมงของประเทศไทยในระด้ับประเทศและระด้ับโลก 

ในปี พื่.ศ. 2565 นับเป็นโอกาสอันด้ีของประเทศไทยที�มีสองเวทีสากลสำาหรับประเทศไทยในการผ่ลักด้ันประเด้็นด้ังกล่าวในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่่�ง
ได้้แก่การประชุ้มว่าด้้วยมหาสมุทรแห่งสหประช้าช้าตั้ที�จะจัด้ข่�นที�กรุงลิสบอน และการประชุ้มความร่วมม่อทางเศรษฐกิจเอเช้ีย-แปซึ่ิฟิิก (เอเปก) ที�
กรุงเทพื่มหานคร หากประเทศไทยสามารถแสด้งตั้นในฐานะผ่้�สนับสนุนความโปร่งใสในการประมงได้้ก็จะแสด้งให้เห็นถ่งความเป็นผ่้�นำาที�สำาคัญใน
การจัด้หาการประมงที�ยั�งย่น ถ�กกฎหมายและมีจริยธิรรม ทั�งยังช้่วยจุด้ประกายความพื่ยายามระด้ับโลกเพื่่�อยุตั้ิการทำาประมงที�ผ่ิด้กฎหมาย

ม�ลนิธิิความยุตั้ิธิรรมเช้ิงสิ�งแวด้ล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ได้้ทำางานเคียงข้างหน่วยงานรัฐ อาทิ กรมประมง (กปม.) กระทรวง
แรงงาน (รง.) ศ�นย์อำานวยการรักษาผ่ลประโยช้น์ของช้าตั้ิทางทะเล (ศรช้ล.) และหน่วยงานอ่�นๆอย่างตั้่อเน่�อง เพื่่�อให้เกิด้การปฏิิร�ปที�จำาเป็น อีกทั�งยัง
ลงพื่่�นที�สำารวจการทำาประมงด้้วยตั้ัวเองและร่วมกับหน่วยงานอ่�น และช้่วยผ่ลักด้ันให้ประเทศไทยข่�นเป็นผ่้�นำาด้้านการทำาประมงที�ยั�งย่น ถ�กกฎหมาย 
และถ�กตั้้องตั้ามหลักจริยธิรรมในระด้ับสากลอย่างที�ตั้ั �งใจไว้ EJF ช้่�นช้มความมุ่งมั�นของรัฐบาลไทยที�จะไปให้ถ่งเป้าหมาย ถ่งกระนั�นยังมีสัญญาณบ่ง
บอกว่า การปฏิิร�ปสำาคัญบางประการยังไม่ครบถ้วนสมบ�รณ์ หร่อยกเลิกไปจากความพื่ยายามในการล็อบบี�ของภาคส่วนอุตั้สาหกรรมการประมง โด้ย
เฉพื่าะสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยข้อกังวลเหล่านี�ควรได้้รับการพิื่จารณาเพื่่�อให้แน่ใจได้้ว่าเกียรตั้ิภ�มิของรัฐบาลไทยในการต่ั้อตั้้านการประมง
ผ่ิด้กฎหมาย ขาด้การรายงานและไร้การควบคุมจะยังคงอย่�

เน่�อหาและข้อเสนอแนะในรายงานบทสรุปฉบับนี� ได้้แก่ การนำากฎบัตั้รด้้านความโปร่งใสของ EJF มาใช้้กับระบบจัด้การการประมงของไทย การ
ยกเลิกเคร่�องม่อทำาประมงแบบทำาลายล้างอย่างระมัด้ระวัง การให้สัตั้ยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที�สำาคัญ การกำาจัด้การค้ามนุษย์
ในภาคการประมง การปฏิิร�ปขั �นตั้อนการฝ่้กสอนเจ้าหน้าที� PIPO การถอนร่างพื่ระราช้บัญญัตั้ิการด้ำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่เเสวงหากำาไร การ
แก้ไขปัญหาช้่องโหว่ด้้านการส่บสวนคด้ีช้าวประมงส�ญหายกลางทะเล การใช้้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที� 188 ว่าด้้วยการทำางาน
ในภาคประมงทะเล และพื่ิธิีสาร ปี พื่.ศ. 2557 ส่วนเสริมอนุสัญญาฯ ว่าด้้วยแรงงานบังคับ (ฉบับที� 29) และการให้ภาคประช้าสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ในกลไกตั้ิด้ตั้าม ควบคุมและเฝ้้าระวัง (MCS) ของไทย

รายงานบทสรุปฉบับนี� ประกอบด้้วย บทวิเคราะห์เร่�องที�กล่าวมาข้างตั้้น พื่ร้อมข้อเสนอแนะว่า รัฐบาลไทยสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันได้้อย่างไร

1. สนับสนนุและผ่ลกัดั้นให้มกีารบรรจุกฎบัตั้รด้า้นความโปรง่ใสของ EJF ลงไปในนโยบายด้า้นการประมงของไทย

ในช้่วงหลายปีที�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้มุ่งมั�นพื่ัฒนาในการใช้้กลไก MCS เพื่่�อยกระด้ับความโปร่งใสและภาระรับผ่ิด้ช้อบในภาคการประมงของไทย 
อาทิ การเผ่ยแพื่ร่รายการใบอนุญาตั้เช้ิงพื่าณิช้ย์ผ่่านช้่องทางออนไลน์ การทำาให้ฐานข้อม�ลที�เข้าถ่งได้้อย่างเป็นสาธิารณะ การเปลี�ยนรายช้่�อล�กเร่อเป็น
แบบด้ิจิทัล และการส่บสวนสอบสวนเบ่�องตั้้นเพื่่�อหาผ่้�ได้้รับผ่ลประโยช้น์จากอด้ีตั้เร่อประมงไทยที�ตั้อนนี�ทำาประมงอย่�ตั้่างประเทศ

จำานวนการรายงานการทำาประมงแบบ IUU และการละเมิด้สทิธิมินษุยช้นที�เกี�ยวข้องในอตุั้สาหกรรมการประมงทั�วภ�มิภาคเอเช้ยีที�เพิื่�มข่�น แสด้งให้เหน็
วา่ ปัญหาด้งักล่าวมีความสำาคัญและควรได้รั้บการแก้ไขอยา่งเร่งด้ว่น โด้ยประเทศไทย อนิโด้นีเซึ่ยี เวียด้นาม และประเทศอาเซีึ่ยนอ่�นๆ ควรรว่มมอ่กนั
ป้องกนัและตั้อ่ส้�กับการทำาประมงแบบ IUU นอกจากนี� ยงัควรมกีารสนับสนุนใหเ้กดิ้ความโปร่งใสควบค่�ไปกบัการอนรุกัษ์ทะเลและการใช้ท้รพัื่ยากร
ทางทะเลให้ยั�งย่น ทั�งนี�การร่วมมอ่ในระด้บัภ�มภิาคจะสามารถป้องกนัสิ�งที�ร้�จกักนัในนาม ‘ทา่เรอ่สะด้วก’ (ports of convenience) ซ่ึ่�งอนญุาตั้ใหผ้่้�
ประกอบการทำาประมงผ่ิด้กฎหมายสามารถแสวงหาผ่ลประโยช้น์เกินควรจากทรัพื่ยากรทางทะเลที�ตั้้องแลกมาด้้วยความมั�นคงปลอด้ภัยทางทะเลและ
ความยั�งย่นในการทำาประมง 

ประช้มุความรว่มมอ่ทางเศรษฐกจิในเอเชี้ยแปซึ่ฟิิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็นการเปิด้โอกาสใหป้ระเทศแสด้งถ่งความเป็นผ้่�นำา
ในการสนับสนนุความโปร่งใสและความร่วมมอ่ เพื่่�อแก้ไขปัจจัยเก่�อหนนุของการทำาประมงแบบ IUU ในภ�มิภาค นอกจากนี� ในปี พื่.ศ. 2562 เอกสาร 
หัวข้อ “Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific” ยังได้้รับการสนับสนุนจากสมาช้ิก 
APEC รวมไปถ่งคณะทำางานด้้านมหาสมุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) แล้ว
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EJF ขอเสนอให้รัฐบาลใช้้โอกาสที�ประเทศไทยได้้เป็นเจ้าภาพื่ APEC ช้่วงปลายปีนี� ในการผ่ลักด้ันเร่�องด้ังกล่าว โด้ยตั้อกยำ�าการนำากฎบัตั้รด้้านความ
โปร่งใสสำาหรับการทำาประมงสากล 10 ประการของ EJF มาปรับใช้้กับกิจกรรมและการสนับสนุนตั้่างๆของ APEC  ทั�งนี�กฎบัตั้รหลายข้อสอด้คล้อง
กับเป้าหมายโร้ด้แมพื่ของ APEC ในปัจจุบัน อาทิ การแก้ไขมาตั้รการรัฐเจ้าของท่าที�รัฐช้ายฝั้�งเป็นผ่้�เสนอ และการพื่ัฒนากลไกการควบคุมและเฝ้้า
ระวังกิจกรรมทางการประมง นอกจากนี� EJF ขอแนะนำาให้รัฐบาลให้ความสำาคัญกับกฎบัตั้รด้ังตั้่อไปนี�เป็นพื่ิเศษ

• กฎบัตั้รด้้านความโปร่งใส ข้อที� 4: เผ่ยแพื่ร่บทลงโทษเม่�อมีการก่ออาช้ญากรรมทางการประมงลงฐานข้อม�ลที�สามารถเข้าถ่งได้้อย่างเป็น
สาธิารณะ 

• กฎบัตั้รด้้านความโปร่งใส ข้อที� 5: การนำาคำาสั�งห้ามไม่ให้มีการขนถ่ายสัตั้ว์นำ�ากลางทะเลกลับมาใช้้ โด้ยการส่บสวนสอบสวนของ EJF ได้้แสด้ง
ให้เห็นว่า การขนถ่ายสินค้ากลางทะเล การออกเร่อเป็นระยะเวลานาน รวมถ่งการทำาประมงแบบ IUU และการละเมิด้สิทธิิแรงงานที�เกี�ยวข้อง 
มีความเช้่�อมโยงกัน 

• กฎบัตั้รด้้านความโปร่งใส ข้อที� 9: การเปิด้ปฏิิบัตั้ิการ IUU Hunter และหน่วยงานบังคับใช้้กฎหมายเฉพื่าะกิจข่�นอีกครั �ง เพื่่�อช้่วยระบุตั้ัวตั้น
และด้ำาเนินคด้ีกับทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้องกับการทำาประมงผ่ิด้กฎหมาย ขาด้การรายงาน และไร้การควบคุม

นอกจากนี� ยังควรมีการด้ำาเนินงานเพื่ิ�มเตั้ิม เพื่่�อแก้ไขปัญหาเจ้าของเร่อประมงในภ�มิภาค APEC การป้องกันไม่ให้ใช้้ธิงสะด้วก และการสนับสนุนให้
มีการเผ่ยแพื่ร่ตั้ัวตั้นและเอกสารอนุญาตั้ของเร่อประมงในฐานข้อม�ลด้ิจิทัลส่วนกลาง ซึ่่�งสามารถเข้าถ่งได้้อย่างเป็นสาธิารณะ

2.  ด้ำาเนินการลด้กองเร่ออวนลากของประมงไทยโด้ยจัด้การอย่างระมัด้ระวังและสามารถวัด้ผ่ลได้้ 

ประเทศไทยเป็นหน่�งในประเทศที�มเีรอ่ประมงมากที�สดุ้ในโลก โด้ยมจีำานวนมากถง่ 61,832 ลำา (ขอ้ม�ลจากปี พื่.ศ. 2564) แบง่เป็นเป็นเรอ่ประมงพื่าณิช้ย์ 
10,595 ลำา และเรอ่ประมงพื่่�นบา้น 51,237 ลำา ทั �งนี� เรอ่ประมงพื่าณิช้ยข์องไทยมจีำานวนลด้ลง 24% ตั้ั�งแตั้ปี่ พื่.ศ. 2559 ถง่กระนั�น ยงัคงมสีญัญาณบง่
ช้ี�วา่ การประมงของไทยยงัฟ่ิ�นฟิ�ได้ไ้มเ่ตั้ม็ที� อนัเป็นผ่ลจากการปลอ่ยปละละเลยและบริหารจดั้การที�ผ่ดิ้พื่ลาด้มานานหลายทศวรรษ โด้ยสว่นหน่�งเป็นเหตัุ้
มาจากการอนญุาตั้ใหม้เีรอ่ประมงพื่าณิช้ยท์ี�ใช้เ้คร่�องมอ่ประมงประเภททำาลายลา้งอยา่งเรอ่อวนลากด้า้นลา่ง สามารถทำาประมงตั้อ่ได้้ ซึ่่�งสง่ผ่ลกระทบตั้อ่
ประช้ากรสตัั้วน์ำ�าของไทยเป็นอยา่งยิ�ง

ในปัจจบุนั มเีรอ่อวนลากด้า้นลา่งทั�งหมด้ 3,370 ลำา นับเป็นหน่�งในสามของจำานวนเรอ่ประมงพื่าณิช้ยท์ั �งหมด้ เรอ่ประมงเหลา่นี�จะลากอวนขนาด้ใหญไ่ป
ตั้ามพื่่�นทะเล ทำาใหจ้บั ‘ปลาเป็ด้’ มาได้ด้้ว้ย ทั�งนี� ปลาเป็ด้ไมเ่หมาะตั้อ่การบรโิภค แตั้ส่ามารถใช้ผ้่ลติั้เป็นอาหารสตัั้วน์ำ�าได้้  
 
ผ่ลพื่วงจากการจบัสตัั้วน์ำ �าแบบไมเ่ลอ่กช้นิด้ คอ่ เคร่�องมอ่เหลา่นี�สามารถจบัปลาเศรษฐกจิวยัออ่น เช้น่ ปลาแมคเคอเรลและปลาหมก่มาได้เ้ป็นจำานวนมาก 
ซึ่่�งหมายความวา่ เรอ่อวนลากเหลา่นี�มกัจบัปลาออ่นวยั กอ่นที�ปลาจะมโีอกาสสบ่พื่นัธิ์แุละขยายประช้ากรได้้ โด้ยงานวจิยัที�จดั้ทำาข่�นในประเทศไทยแสด้งให้
เหน็วา่ 81% ของปลาเป็ด้ เป็นปลาออ่นวยัที�มมี�ลคา่ทางเศรษฐกจิ1

 
การทำาประมงในลกัษณะด้งักลา่วจะทำาใหส้ตัั้วน์ำ �าในแหลง่ประมงของไทยหมด้ไป หรอ่ตั้กอย่�ในสภาวะเส่�อมโทรมและไมม่มี�ลคา่ทางเศรษฐกจิในอนาคตั้อนั
ใกล้ นอกจากนี� เรอ่อวนลากยงัสร้างความเสยีหายตั้อ่ความหลากหลายทางช้วีภาพื่ ในบางจงัหวดั้จนไมส่ามารถแกไ้ขได้แ้ลว้ โด้ยหากนับตั้ั�งแตั้ช่้ว่งปี พื่.ศ. 
2503 เป็นตั้น้มา คา่ประมาณอตัั้ราการจบัตั้อ่การลงแรงประมง (วดั้ปรมิาณอาหารทะเลที�จบัได้เ้ป็นกโิลกรมัตั้อ่ช้ั�วโมง) น่านนำ�าไทยได้เ้สยีหายไปแลว้เกอ่บ 
90%2 ซึ่่�งเป็นผ่ลกระทบอนัใหญห่ลวงตั้อ่อตุั้สาหกรรมอาหารทะเล (ทั �งเช้งิพื่าณิช้ยแ์ละขนาด้เลก็) รวมไปถง่ภาคสว่นด้า้นเศรษฐกจิอ่�นๆ ที�จำาเป็นตั้อ้ง
อาศยัความอดุ้มสมบ�รณ์ของทะเลอยา่งภาคการทอ่งเที�ยว
 
รฐับาลไทยตั้อ้งเรง่ทบทวนการทำาประมงแบบอวนลากด้า้นลา่งในอตุั้สาหกรรมการประมงไทย และพื่จิารณาใช้ม้าตั้รการ เพื่่�อตั้ดิ้ตั้ามและหา้มไมใ่หม้กีาร
ลากอวนเกดิ้ข่�น พื่รอ้มทั�งยบัยั �งการใช้เ้รอ่ประมงขนาด้ใหญท่ี�มปีระสทิธิภิาพื่ในการทำาลายลา้งส�ง ทั �งนี� EJF ขอเสนอใหม้กีารวางแผ่นยกเลกิอยา่งถี�ถว้น 
โด้ยใหค้วามสำาคญักบัเรอ่อวนลากค่�ขนาด้ใหญท่ี�สดุ้กอ่น

3.  ให้สัตั้ยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที� 87 และ 98 แล้วปฏิิร�ปกฎหมายแรงงานภายในประเทศให้ได้้มาตั้รฐาน 
โด้ยเฉพื่าะกฎหมายแรงงาน สัมพื่ันธิ์เพื่่�อให้เสรีภาพื่ในการร่วมกลุ่มสำาหรับแรงงานข้ามช้าตั้ิ

EJF รวมถ่งองค์กรและสถาบันสากลอ่�นๆ เช้่�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่า การให้สัตั้ยาบันอนุสัญญาว่าด้้วยเสรีภาพื่ในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิิในการ
รวมตั้ัว (ฉบับที� 87) และอนุสัญญาว่าด้้วยสิทธิิในการรวมตั้ัวและการร่วมเจรจาตั้่อรอง (ฉบับที� 98) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ยังคง
เป็นการปฏิิร�ปที�สำาคัญที�สุด้ ซึ่่�งจะช้่วยให้รัฐบาลไทยสามารถตั้่อส้�กับปัญหาการใช้้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในอุตั้สาหกรรมการประมงได้้อย่างมี
ประสิทธิิภาพื่

หากไม่มีการคุ้มครองสิทธิิพื่่�นฐานของแรงงาน ช้าวประมงและแรงงานข้ามช้าตั้ิทั �งหมด้ในประเทศไทยจะตั้กอย่�ในสถานะที�เปราะบางและเสี�ยงตั้่อการ
บังคับใช้้แรงงาน การค้ามนุษย์ และการใช้้แรงงานทาส โด้ยอนุสัญญาทั�งสองฉบับจะกำาจัด้ความเปราะบางเช้ิงโครงสร้างด้้วยการให้เสรีภาพื่ในการ
สมาคม รวมถ่งสิทธิิในการรวมตั้ัวและการร่วมเจรจาตั้่อรอง นอกจากนี� ยังช้่วยสนับสนุนให้แรงงานข้ามช้าตั้ิกล้ารายงานในกรณีที�มีการแสวงหาผ่ล
ประโยช้น์เกินควรจากแรงงานด้้วยตั้นเอง ทั�งนี� EJF ช้่�นช้มความพื่ยายามในการอภิปรายเร่�องอนุสัญญา ฉบับที� 98 ของกระทรวงแรงงาน ถ่งกระนั�น 
EJF เช้่�อว่า อนุสัญญาฯจะให้ประโยช้น์ส�งสุด้ตั้่อเม่�อนำามาบังคับใช้้ร่วมกัน

การให้สัตั้ยาบันตั้้องกระทำาควบค่�ไปกับการแก้ไขพื่ระราช้บัญญัตั้ิแรงงานสัมพื่ันธิ์ พื่.ศ.  2518 มาตั้ราที� 88 และ 101 ซึ่่�งจำากัด้เสรีภาพื่ในการสมาคมและ
สิทธิิในการร่วมเจรจาตั้่อรองให้กับประช้าช้นไทยเท่านั�น

ความพื่ยายามในการปฏิริ�ปกฎหมายในประเทศและการให้สตัั้ยาบนัอนสุญัญาฯ ควรกระทำารว่มกบัองคก์รแรงงานไทยและแรงงานข้ามช้าตั้อิยา่งใกล้ช้ดิ้ 
เพื่่�อให้มั�นใจว่าการปฏิิร�ปมีความเหมาะสมและทุกภาคส่วนที�เกี�ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ นอกจากนี�การปฏิิร�ปทั�งหมด้ควรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิิภาพื่และทันสมัย เพื่่�อปกป้องสิทธิิของแรงงานข้ามช้าตั้ิและใช้้วิธิีการให้เหย่�อเป็นศ�นย์กลาง 

การพื่ัฒนาการคุ้มครองสิทธิิแรงงานข้ามช้าตั้ิให้ทันสมัยของรัฐบาลไทย จะเป็นการมอบสิทธิิเสรีภาพื่ที�เท่าเทียมกับแรงงานไทยให้แรงงานข้ามช้าติั้ 
และช้่วยตั้อกยำ�าภาพื่ลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะผ่้�นำ าด้้านการตั้่อส้�การค้ามนุษย์ในระด้ับสากล
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4.  การจัด้อบรมความร้�ความสามารถเช้ิงสถาบันแก่เจ้าหน้าที�ศ�นย์ควบคุมการแจ้งเร่อเข้าออก

หน่�งในปัญหาที�ส่งผ่ลกระทบตั้่อการตั้ิด้ตั้าม ควบคุม และเฝ้้าระวังการทำาประมงในประเทศไทยมากที�สุด้ ค่อ การบังคับใช้้กฎหมายและกฎข้อบังคับ
ด้้านการประมงอย่างไม่สมำ�าเสมอและตั้่อเน่�องของเจ้าหน้าที�ศ�นย์แจ้งเร่อเข้า-ออก (PIPO) ตั้ัวอย่างเช้่น EJF ทราบมาว่า ชุ้ด้สหวิช้าช้ีพื่ตั้รวจเร่อประมง
จากส่วนกลาง (Flying Inspection Team: FIT) ของศ�นย์ PIPO ได้้พื่บผ่ลการประเมินการทำางานในเด้่อนมกราคม พื่.ศ. 2565 ที�มีแนวโน้มลด้ลง
อย่างตั้่อเน่�อง โด้ยเฉพื่าะคะแนนของเจ้าหน้าที�กรมคุ้มครองแรงงานและสวัสด้ิการและกรมประมง ซึ่่�งมีสาเหตัุ้มาจากการขยายหน้าที�ความรับผ่ิด้ช้อบ
ของศ�นย์ PIPO ให้ครอบคลุมการตั้รวจเร่อประมงในพื่่�นที�และเร่อตั้่างสัญช้าตั้ิ อีกทั�งจะได้้รับการปรับเปลี�ยนเป็นศ�นย์ควบคุมความมั�นคงท่าเร่อ (Port 
Security Control Centres: PSCCs) ในเร็วๆนี�

EJF จ่งใคร่ขอแนะนำารัฐบาลไทยด้้วยความเคารพื่ว่า ควรจัด้ตั้ั �งหลักส�ตั้รฝ่้กอบรมโด้ยเฉพื่าะ โด้ยเป็นหลักส�ตั้รภาคบังคับสำาหรับเจ้าหน้าที�ศ�นย์ PIPO 
กรมประมง และกระทรวงแรงงานในปัจจุบันและในอนาคตั้ ทั�งนี� หลักส�ตั้รด้ังกล่าวควรมีการสอนทั�งทฤษฎีและปฏิิบัตั้ิ รวมถ่งการใช้้กรณีศ่กษาและ
ผ่้�เช้ี�ยวช้าญจากภาคส่วนที�เกี�ยวข้องอย่างภาคประช้าสังคม มาร่วมบรรยาย นอกจากนี� ยังควรมีการฝ่้กปฏิิบัตั้ิในสถานที�จริงให้มากที�สุด้ และเจ้าหน้าที�
จะลงปฏิิบัตั้ิงานจริงได้้ตั้่อเม่�อผ่่านการสอบปลายภาคเรียบร้อยแล้ว อีกทั�ง ควรมีหลักส�ตั้รทบทวนสั�นๆ เป็นระยะให้เจ้าหน้าที�ด้้วย

มาตั้รการเหล่านี�เป็นสิ�งสำาคัญที�ทำาให้มั�นใจว่า เจ้าหน้าที�มีความร้�ความสามารถในการบ่งช้ี�การทำาประมงแบบ IUU หร่อการละเมิด้สิทธิิมนุษยช้นที�อาจ
เกิด้ข่�นได้้

นอกจากนี� เพื่่�อให้การด้ำาเนินงานด้ังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิิภาพื่ส�งสุด้ ควรมีการตั้ิด้ตั้ามประสิทธิิภาพื่การทำางานของศ�นย์ PIPO อย่างตั้่อเน่�อง
ด้้วยทีมงานอิสระ ทั�งนี� IUU Hunter ที�เพื่ิ�งกลับมารับหน้าที�ควรได้้รับมอบอำานาจในการตั้รวจว่า เจ้าหน้าที�มีความร้�เกี�ยวกับขั �นตั้อนการตั้รวจสอบที�
สำาคัญเพื่ียงพื่อหร่อไม่ โด้ยการตั้รวจสอบจะตั้้องกระทำาโด้ยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่่�อให้หน่วยงานที�ด้�แลสามารถเห็นสัญญาณของปัญหาที�เกิด้ข่�น
อย่างช้ัด้เจน 

หากไม่มีการจัด้ทำาหลักส�ตั้รฝ่้กอบรมระยะยาวให้กับเจ้าหน้าที� PIPO อย่างทันท่วงที รัฐบาลไทยและหน่วยงานที�เกี�ยวข้องอาจเสี�ยงตั้่อการส�ญเสีย
ความร้�ความเช้ี�ยวช้าญด้้านการบ่งช้ี�และส่บสวนสอบสวนการทำาประมงแบบ IUU และการละเมิด้สิทธิิมนุษยช้นที�เกี�ยวข้องในอุตั้สาหกรรมการประมง 
อีกทั�งระบบด้ังกล่าวยังแสด้งให้เห็นถ่งความมุ่งมั�นของทางการไทยที�พื่ัฒนากลไก MCS ให้อย่�ยงตั้่อไปอย่างมีประสิทธิิภาพื่

5.  เพื่ิกถอนร่างพื่ระราช้บัญญัตั้ิการด้ำาเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำาไร

ในเด้อ่นมกราคม พื่.ศ. 2565 คณะรฐัมนตั้รไีทยได้ล้งนามเหน็ช้อบแนวทางการยกร่างพื่ระราช้บญัญตัั้กิารด้ำาเนินกจิกรรมขององคก์รไมเ่เสวงหากำาไรของ
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา ซึ่่�งตั้อ่ไปนี�จะเรยีกวา่ “พื่ระราช้บญัญตัั้ฯิ”  ถง่แมว้า่จะมกีารปรับปรงุพื่ระราช้บญัญตัั้ฯิ แลว้ แตั้ย่งัคงมเีร่�องน่ากงัวลบาง
ประการอย่� เน่�องจากพื่ระราช้บญัญตัั้ฯิ ฉบบัปัจจบุนั จำากดั้สทิธิเิสรภีาพื่ในการสมาคมและสทิธิมินษุยช้นที�เกี�ยวขอ้งของภาคประช้าสงัคมและองคก์รไม่
แสวงหาผ่ลกำาไรในประเทศไทยเกนิควร อาทเิช้น่ การหา้มไมใ่หจ้ดั้กจิกรรม บทลงโทษที�ไมส่มเหตั้สุมผ่ลหากมกีารฝ่้าฝ่้น รวมถง่การบงัคบัใหร้ายงานและ
เปิด้เผ่ยขอ้ม�ลขององคก์รไมแ่สวงหาผ่ลกำาไรและแหลง่ที�มาของเงนิทนุจากตั้า่งประเทศ 

EJF เหน็วา่ พื่ระราช้บญัญตัั้ฯิ ฉบบัปัจจบุนัจะมสีว่นขดั้ขวางความคบ่หน้าในการตั้อ่ส้�กบัการทำาประมงผ่ดิ้กฎหมาย การใช้แ้รงงานบงัคบั และการคา้มนษุย์
ในอตุั้สาหกรรมการประมงของประเทศไทย ตั้วัอยา่งเช้น่ สมาคมการประมงขนาด้เลก็ หรอ่องคก์รประช้าสงัคมที�พื่ยายามผ่ลกัด้นัใหเ้กดิ้การทำาประมงแบบ
ยั�งยน่และแจง้เตั้อ่นไปยงัทางการถง่การทำาประมงผ่ดิ้กฎหมายในพื่่�นที�ค้มุครอง อาจถ�กเพื่ง่เลง็จากผ่้�กระทำาผ่ดิ้ได้้ 

นอกจากนี� ขอ้จำากดั้ด้งักลา่วไมเ่พื่ยีงแตั้ท่ำาใหอ้งคก์รไมแ่สวงหาผ่ลกำาไรในประเทศ ตั้า่งประเทศ และระด้บัสากลที�ใหก้ารสนับสนนุและปกป้องสิ�งแวด้ลอ้ม
และสทิธิมินษุยช้นในประเทศไทยและภ�มภิาคหลายพื่นัแหง่ตั้กอย่�ในความเสี�ยงเทา่นั�น แตั้ย่งัสร้างผ่ลกระทบรนุแรงในวงกวา้งตั้อ่ประช้าช้นไทยหลายลา้น
คนที�ได้ร้ับประโยช้น์จากกจิกรรมเหลา่นี�  

ความไมช่้ดั้เจนของร่างพื่ระราช้บญัญตัั้ฯิ จะบอ่นทำาลายสถานะการเป็นศ�นยก์ลางด้า้นประช้าสงัคมและประช้าคมเอเช้ยีตั้ะวนัออกเฉียงใตั้ข้องประเทศไทย 
ด้งันั�น EJF จง่ขอเสนอใหถ้อนพื่ระราช้บญัญตัั้ทิั �งหมด้ และหากมกีารออกกฎหมายเพื่่�อควบคมุการทำางานของภาคประช้าสงัคมหรอ่องคก์รไมแ่สวงหาผ่ล
กำาไรของไทยอกีในอนาคตั้ ควรมขีั �นตั้อนการปรก่ษาหารอ่และใหภ้าคประช้าสงัคมเขา้มามสีว่นรว่มอยา่งเตั้ม็ที� ทั �งนี�ไมว่า่กฎหมายในอนาคตั้จะเป็นไปใน
ทศิทางใด้ควรคำาน่งถง่การสนับสนนุและปกป้องเสรภีาพื่ในการสมาคม พื่รอ้มขั �นตั้อนการลงนามเป็นสำาคญั

6. ออกมาตั้รการรับม่อกรณีช้าวประมงส�ญหายกลางทะเล

EJF และองค์กรภาคประช้าสังคมไทยได้้แจ้งปัญหาช้าวประมงส�ญหายกับ กปม. และศรช้ล. ครั �งแรกในปี พื่.ศ. 2562 ในปี พื่.ศ. 2563 มีช้าวประมง
ตั้กเร่อประมงไทยเสียช้ีวิตั้ 121 ราย ในปี พื่.ศ. 2564 มีช้าวประมงส�ญหาย 109 ราย เม่�อเทียบกับในปี พื่.ศ. 2561 ซึ่่�งเกิด้เหตัุ้ทั �งหมด้ 13 ครั �ง และ
ในปี พื่.ศ. 2562 29 ครั �ง3 ในเด้่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2565 ยังไม่มีการเริ�มใช้้มาตั้รฐานขั�นตั้อนการปฏิิบัตั้ิงานสากล (Standard operating procedure: 
SoP) ในการส่บสวนสอบสวนกรณีที�มีคนตั้กเร่อ

EJF ยังคงได้้รับรายงานจากองค์กรประช้าสังคมท้องถิ�นว่า ทางการไม่ได้้เข้ามาส่บสวนอย่างเตั้็มที� ทั �งนี� หากไม่มีการนำาขั �นตั้อนการปฏิิบัตั้ิงานสากลมา
ใช้้ ก็คงเป็นการยากที�จะพื่ิจารณาว่า เหตัุ้การณ์ที�เกิด้ข่�นเป็นอุบัตั้ิเหตัุ้หร่อเกิด้จากสถานการณ์ที�ไม่ช้อบมาพื่ากล นอกจากนี� ในบางกรณี ช้าวประมงยัง
ไม่ได้้รับเงินช้ด้เช้ยจากกองทุนเงินทด้แทนครบถ้วน

EJF ขอให้รัฐบาลไทยเร่งแก้ไขปัญหาช้่องโหว่ของ SoP ในการส่บสวนสอบสวนคด้ีคนตั้กเร่อ โด้ย SoP ควรสอด้คล้องกับขั �นตั้อนการค้นหาและช้่วย
เหล่อที�มีอย่�ในปัจจุบัน พื่ร้อมทั�งเน้นยำ�าถ่งความจำาเป็นในการส่บสวนที�ละเอียด้ถี�ถ้วนและให้เหย่�อเป็นศ�นย์กลางเพื่่�อหาสาเหตัุ้ที�แท้จริงของเหตัุ้การณ์
คนตั้กเร่อ นอกจากนี�การส่บสวนยังควรย่ด้ตั้ามแนวปฏิิบัตั้ิท่ีแนะนำาสำาหรับการตั้รวจสอบข้อเท็จจริงด้้านความปลอด้ภัยในอุบัตั้ิการณ์ทางทะเลหร่อ
อุบัตั้ิเหตัุ้ทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO’s Casualty Investigation Code)4 โด้ยควรปร่กษาหาร่อกับกองทัพื่เร่อไทยและหน่วย
งานที�เกี�ยวข้องอ่�นๆ เพื่่�อหากระบวนการและรายละเอียด้การด้ำาเนินงานที�เหมาะสมเพื่ิ�มเตั้ิม อีกทั�ง ศรช้ล. และ กปม. ควรเช้ิญองค์กรไม่แสวงหาผ่ล
กำาไรและองค์กรประช้าสังคมที�สำาคัญมาให้ความคิด้เห็นเกี�ยวกับการร่าง SoP ฉบับนี� เพื่่�อให้เกิด้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั�งนี� EJF ร่างขั �นตั้อน 
SoP มาเป็นแนวทางเพื่่�อพื่ิจารณา ซึ่่�งสามารถจัด้ส่งให้ได้้ตั้ามคำาขอ
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7.  ปกป้องกฎหมายและกฎระเบียบการประมงเพื่่�อป้องกันการทำาประมงผ่ิด้กฎหมาย ขาด้การรายงาน และไร้การ
ควบคุม (IUU)

ตั้ั�งแตั้่ที�มีการปลด้ใบเหล่องในเด้่อนมกราคม พื่.ศ. 2562 ได้้มีการเสนอและแก้ไขกฎหมายการประมงของไทย ซึ่่�งอาจทำาให้เกิด้ปัญหาด้้านความ
โปร่งใสในกิจกรรมการประมงและสภาพื่ความเป็นอย่�ของแรงงานบนเร่อประมงไทย โด้ยการปรับปรุงแก้ไขบางประการได้้ทำาให้พื่ระราช้บัญญัตั้ิการ
ประมง พื่.ศ. 2558 ที�สำาคัญอ่อนแอลง ซึ่่�งมักเกิด้จากความพื่ยายามในการล็อบบี�ของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย5/6

 
ตั้ัวอย่างการแก้ไขพื่ระราช้กำาหนด้ อาทิเช้่น การอนุญาตั้ให้มีการขนถ่ายล�กเร่อและสินค้าระหว่างเร่อประมงกลางทะเล การยกเลิกข้อบังคับที�กำาหนด้
ให้ผ่้�ประกอบการเร่อประมงตั้้องบันท่กตั้ำาแหน่งที�ทำาประมงลงสมุด้ป�มเร่อ และการย่ด้จำานวนวันในการออกเร่อทำาประมงตั้่อครั �ง โด้ย EJF พื่บว่า มี
การแก้ไขกฎระเบียบด้้านการประมงเป็นผ่ลสำาเร็จจำานวนหน่�ง นับตั้ั�งแตั้่ที�มีการปลด้ใบเหล่อง ซึ่่�งกล่าวได้้ว่าเป็นผ่ลด้ีกับภาคการประมงพื่าณิช้ย์ 
กระทบตั้่อความโปร่งใสในการทำาประมง และลด้ขีด้ความสามารถของหน่วยงานที�มีหน้าที�รับผ่ิด้ช้อบตั้รวจสอบสภาพื่ความเป็นอย่�และการทำางานบน
เร่อประมง

ณ เด้่อนพื่ฤษภาคม พื่.ศ. 2565 พื่รรคการเม่องตั้่างๆ ได้้เสนอร่างพื่ระราช้กำาหนด้การประมงใหม่ 2 ฉบับ โด้ยได้้บรรจุนโยบายตั้ามคำาแนะนำาของ
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เช้่น การอนุญาตั้ให้มีการขนถ่ายสินค้ากลางทะเลที�ไม่โปร่งใส ทั�งนี� จากการส่บสวนสอบสวนทั�งในประเทศไทย
และเอเช้ียตั้ะวันออก EJF พื่บว่า การกระทำาด้ังกล่าว และการทำาประมงแบบ IUU และการละเมิด้สิทธิิมนุษยช้นมีความเกี�ยวข้องกัน 
 
นอกจากนี� ร่างพื่ระราช้บัญญัตั้ิกองทุนการประมงแห่งช้าตั้ิ ร่างพื่ระราช้บัญญัตั้ิจัด้ตั้ั �งสภาการประมงแห่งช้าตั้ิ และร่างพื่ระราช้บัญญัตั้ิจัด้ตั้ั �งกรมประมง
ทะเลกำาลังอย่�ในขั �นตั้อนการพื่ิจารณาของรัฐสภา โด้ยร่างฯ ด้ังกล่าวจะเปิด้โอกาสให้ประเทศไทยสามารถใช้้กฎข้อบังคับเด้ิมและยกระด้ับให้ทัด้เทียม
กับมาตั้รฐานสากลได้้ในเวลาเด้ียวกัน ทั�งนี� EJF ขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนให้ผ่้�มีส่วนได้้ส่วนเสียทุกฝ่้าย อาทิ ภาคประช้าสังคม ภาคการประมงพื่่�น
บ้าน และองค์กรตั้ัวแทนแรงงาน เข้ามามีส่วนร่วมปร่กษาหาร่อ หากมีการเปลี�ยนแปลงด้้านกฎหมายอีกในอนาคตั้

8.  เล่�อนการอนุญาตั้ให้แรงงานเด้็กทำางานในระหว่างการฝ่้กอบรมบนเร่อประมงออกไป 

ในเด้่อนมีนาคม พื่.ศ. 2563 กระทรวงแรงงานได้้ออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พื่.ศ. 2565 ซึ่่�งอนุญาตั้ให้เยาวช้นอายุตั้ำ�ากว่า 
18  ปี แตั้่ตั้้องเกิน 16 ปี สามารถทำางานเป็นแรงงานฝ่้กอบรมบนเร่อประมงได้้ 

กฎกระทรวงฉบับด้ังกล่าวอนุญาตั้ให้เร่อประมง 1 ลำา สามารถว่าจ้างเด้็กฝ่้กงานได้้ 1 ราย โด้ยเด้็กฝ่้กงานตั้้องเป็นทายาทของเจ้าของเร่อและทำางานใน
ช้่วงเวลากลางวันเท่านั�น อีกทั�งยังตั้้องมีใบรับรองการฝ่้กอบรมด้้วย ทั�งนี� EJF ร้�ส่กเป็นกังวลกับการบังคับใช้้กฎกระทรวงนี�ในอนาคตั้เน่�องจากตั้ลอด้
ระยะเวลาหลายปีที�ผ่่านมานี�มีการรายงานถ่งปัญหาด้้านสภาพื่ความเป็นอย่�และการทำางานบนเร่อประมงไทยหลายกรณี อีกทั�งจำานวนช้าวประมง
ส�ญหายกลางทะเลยังเพื่ิ�มส�งข่�นในปี พื่.ศ. 2563 และ 2564 

กฎกระทรวงฉบับนี�ขาด้กลไกในการคุ้มครองและตั้ิด้ตั้ามเพื่่�อช้่วยตั้รวจสอบ ระบุและย่นยันตั้ัวตั้นของเด้็กฝ่้กงาน นอกจากนี� ศ�นย์ PIPO ยังมีปัญหา
ในการปฏิิบัตั้ิตั้ามมาตั้รการระบุผ่้�เสียหายจากการบังคับใช้้แรงงานหร่อการค้ามนุษย์อีกด้้วย และหากยังไม่สามารถพื่ัฒนาขั�นตั้อนการระบุตั้ัวตั้นและ
ส่บสวนสอบสวนได้้ รัฐบาลควรเล่�อนโครงการเด้็กฝ่้กงานอายุตั้ำ�ากว่า 18 ปีออกไป 

ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการคุ้มครองเยาวช้นมาโด้ยตั้ลอด้ ซึ่่�งสะท้อนให้เห็นได้จากการให้สัตั้ยาบันอนุสัญญาว่าด้้วยร�ปแบบที�เลวร้ายที�สุด้ของ
การใช้้แรงงานเด้็ก พื่.ศ. 2542 (ฉบับที� 182) อนุสัญญาว่าด้้วยอายุขั �นตั้ำ�าที�อนุญาตั้ให้จ้างงานได้้ พื่.ศ. 2516 (ฉบับที� 138) และอนุสัญญาสหประช้าช้าตั้ิ
ว่าด้้วยสิทธิิเด้็ก ตั้ัวอย่างกฎหมายในประเทศมีให้เห็นอย่�มาก เช้่น พื่ระราช้บัญญัตั้ิคุ้มครองแรงงาน พื่.ศ. 2451 ซึ่่�งให้ความคุ้มครองเยาวช้นจากการใช้้
แรงงานเด้็ก

ด้ังนั�นกฎกระทรวงฉบับล่าสุด้นี�จ่งขัด้แย้งกับจุด้ย่นในการคุ้มครองเยาวช้นและอาจทำาให้สถานะความเป็นผ่้�นำาด้้านอาหารทะเลของไทยตั้้องตั้กอย่�ใน
ความเสี�ยง เน่�องจากจรรยาบรรณทางธิุรกิจ (codes of conduct) ของอุตั้สาหกรรมอาหารทะเลส่วนใหญ่ห้ามไม่ให้มีการใช้้แรงงานอายุตั้ำ�ากว่า 18 ปีใน
ห่วงโซึ่่อุปทาน โด้ยตั้ลาด้อาหารทะเลที�สำาคัญอย่างสหภาพื่ยุโรปและสหรัฐอเมริกาตั้่างไม่ยอมรับความเสี�ยงที�จะซึ่่�ออาหารทะเลจากไทย เพื่ราะอาจมีการ
ใช้้แรงงานเด้็ก

9.  บังคับใช้�อนุสัญญาว�าด้�วยการทำางานในภาคประมงและพื่ิธิีสารแรงงานบังคับ เพื่่�อกำาจัด้การใช้�แรงงานบังคับ
ในการทำาประมง

ตั้ลอด้ระยะเวลา 5 ปีที�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้ให้สัตั้ยาบันสนธิิสัญญาแรงงานสากลมากมาย อาทิ อนุสัญญา ILO ว่าด้้วยการทำางานในภาคประมง 
ฉบับที� 188 (C188)  และพื่ิธิีสารแรงงานบังคับ (P29) ซึ่่�งเป็นก้าวสำาคัญของประเทศไทยในการแสด้งออกถ่งความมุ่งมั�นตั้่อส้�กับการละเมิด้สิทธิิ
มนุษยช้นและการค้ามนุษย์ในอุตั้สาหกรรมการประมงให้ประจักษ์ตั้่อนานาช้าตั้ิ ทั �งนี�ในปัจจุบันยังมีความท้าทายในการบังคับใช้้อนุสัญญาทั�งสอง
ฉบับ ทำาให้ไม่สามารถบ่งช้ี�และแก้ไขปัญหาด้ังกล่าวได้้ 

• อนุสัญญาว่าด้้วยการทำางานในภาคประมง ฉบับที� 188 (C188)

การลงพื่่�นที�สำารวจของ EJF และงานวิจัยขององค์กรอ่�นๆตั้ลอด้ระยะเวลาหลายปีที�ผ่่านมา เผ่ยให้เห็นถ่งช้่องโหว่ในการบรรจุ C188 ในกฎหมาย
ไทย คณะกรรมการผ่้�เช้ี�ยวช้าญการปฏิิบัตั้ิตั้ามอนุสัญญาและข้อเสนอแนะ (Members of Committee of Experts on the Application of 
Conventions and Recommendations: CEACR) ของ ILO ได้้ตั้ีพื่ิมพื่์รายงานหัวข้อ “Direct Request Letter for the 110th Session of the 
International Labour Conference” ที�ช้ี�ให้เห็นถ่งสิ�งที�ควรปรับปรุงแก้ไข อาทิ ความปลอด้ภัยในการทำางานและสุขภาพื่และการป้องกันอุบัตั้ิเหตัุ้ 
การคุ้มครองแรงงานในกรณีที�เจ็บป่วย บาด้เจ็บ หร่อเสียช้ีวิตั้จากการทำางาน และความคุ้มครองจากประกันสังคม7 

นอกจากนี� เคร่อข่ายองค์กรด้้านประช้ากรข้ามช้าตั้ิ (Migrant Working Group: MWG) และพื่ันธิมิตั้รยังได้้เผ่ยแพื่ร่รายงานเงา (shadow report) 
ในงานวิจัยนี� โด้ยได้้แสด้งความกังวลในเร่�องเด้ียวกัน หลังจากที�ได้้ลงพื่่�นที�สำารวจผ่ลกระทบที�โควิด้-19 มีตั้่อการคุ้มครองแรงงานในอุตั้สาหกรรม
การประมง ขั �นตั้อนการร้องเรียน และเหตัุ้การณ์ช้าวประมงส�ญหายกลางทะเล8
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• พื่ิธิีสารแรงงานบังคับ (P29)

หน่วยงานบังคับใช้้กฎหมายที�เกี�ยวข้องกับแรงงานทั�วประเทศมีระด้ับความเข้าใจที�ตั้่างกันว่าสถานการณ์ใด้ถ่งเข้าข่ายว่าเป็นแรงงานบังคับใช้้และ/
หร่อการค้ามนุษย์ ซึ่่�งเป็นอุปสรรคหลักในการระบุตั้ัวตั้นเหย่�อ ส่บสวน และด้ำาเนินคด้ี โด้ยช้่องโหว่เหล่านี�ทำาให้ประเทศไทยไม่สามารถทำาการ
ตั้รวจอย่างละเอียด้ เพื่่�อป้องกันไม่ให้การละเมิด้สิทธิิแรงงานทั�วประเทศหลุด้รอด้จากการตั้รวจสอบได้้

ถ่งแม้ว่า ตั้ำารวจไทยจะได้้พื่ยายามพื่ัฒนาขั�นตั้อนการระบุตั้ัวตั้นเหย่�อเจ้าหน้าที�ในแนวหน้าในจังหวัด้ตั้่างๆผ่่านการฝ่้กอบรม ทั�งนี� หน่วยงานอ่�นๆ
ที�เกี�ยวข้อง อาทิ กสร. และกรมการจัด้หางาน ควรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด้ังกล่าวด้้วย นอกจากนี� สถานการณ์การแพื่ร่ระบาด้ของเช้่�อ
ไวรัสโควิด้-19 ยังทำาให้ปัญหาบางประการเด้่นช้ัด้ข่�น เน่�องจากมาตั้รการโควิด้ อาทิ ปัญหาการช้ี�ตั้ัวช้าวประมงที�อาจถ�กบังคับใช้้แรงงานหร่อค้า
มนุษย์
 
จากการลงพื่่�นที�สำารวจของ EJF พื่บว่า การละเมิด้สิทธิิที�พื่บได้้บ่อยตั้ามท่าเร่อและสอด้คล้องกับสัญญาณการใช้้แรงงานบังคับของ ILO ได้้แก่ 
การย่ด้เอกสารประจำาตั้ัว บัตั้รกด้เงินสด้ และค่าจ้าง การใช้้แรงงานขัด้หนี� และการจำากัด้การเปลี�ยนนายจ้าง

10.  การมสีว่นรว่มของภาคประช้าสงัคมในกลไกควบคมุการแจง้เรอ่เขา้ออกเป็นวธิิทีี�มปีระสทิธิภิาพื่ในการปรบัปรงุการ
มสีว่นรว่มและลด้ความไมส่อด้คลอ้งกนัทั�วทั �งเครอ่ขา่ย 

การส่บสวนของ EJF รวมถ่งคะแนนการปฏิิบัตั้ิงานของ ศรช้ล. FIT และ PIPO บ่งช้ี�ถ่งปัญหาความสามารถของศ�นย์ PIPO ในการตั้รวจหาการกระทำา
ผ่ิด้กฎหมายของเร่อประมง ความไม่คงเส้นคงวา อาทิ การแยกผ่้�ให้สัมภาษณ์ออกจากล�กเร่อคนอ่�นๆ สัมภาษณ์ล�กเร่อคนเด้ียว และไม่ใช้้เคร่�องม่อการ
คัด้แยกของ กสร. อาจทำาให้ทางการไม่สามารถตั้รวจพื่บการทำาประมงแบบ IUU การละเมิด้สิทธิิแรงงาน หร่อการค้ามนุษย์ได้้ 

การสมัภาษณ์เป็นหน่�งในวธิิกีารสำาคญัที�จะช้ว่ยหาขอ้ม�ลเกี�ยวกบัสภาพื่ความเป็นอย่�และการทำางาน ด้งันั�น กสร. จง่ควรแกไ้ขปัญหาความไมค่งเสน้คงวา
ขา้งต้ั้นโด้ยด้ว่นที�สดุ้

หน่วย FIT ได้้ช้่วยทำาการตั้รวจตั้ราเคร่อข่าย PIPO อย่างสมำ�าเสมอมากข่�นผ่่านการมีส่วนรวมเป็นประจำา หลักส�ตั้รฝ่้กอบรม และประเมินการทำางาน
ของ PIPO โด้ย EJF ได้้ลงพื่่�นที�พื่ร้อมหน่วย FIT ตั้ั�งแตั้่ปี พื่.ศ. 2561 และสนับสนุนให้ภาคประช้าสังคมเข้ามามีส่วนร่วมโด้ยตั้ลอด้ เพื่่�อพื่ัฒนาการ
ทำางานของทีมตั้รวจตั้ราและศ�นย์ PIPO ที�เข้าเยี�ยม ทั�งนี� การปฏิิบัตั้ิงานเริ�มประสบผ่ลในเด้่อนกุมภาพื่ันธิ์ พื่.ศ. 2562 เม่�อหน่วย FIT รวมทั�งเจ้าหน้าที�
จาก EJF ม�ลนิธิิเพื่่�อสิทธิิมนุษยช้นและการพื่ัฒนา ม�ลนิธิิไอเจเอ็ม (International Justice Mission: IJM) และเคร่อข่ายภาคประช้าสังคมได้้ออกเด้ิน
ทางตั้รวจร่วมกันเป็นครั �งแรก ซึ่่�งได้้รับความช้่�นช้มเป็นอย่างยิ�งจาก กปม. หลังจากนั�น จ่งได้้ริเริ�มโครงการ PIPO-CSO ในช้่วงหน้าร้อนของปี พื่.ศ. 
2562 และเริ�มออกเด้ินทางตั้รวจอีกครั �ง โด้ยมีองค์กรประช้าสังคมในท้องที�เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก อย่างไรก็ตั้าม โครงการการให้ภาคประช้าสังคมเข้า
มามีส่วนร่วมถ�กยุตั้ิลงหลังเกิด้เหตัุ้การณ์โรคระบาด้ หน่วย FIT จ่งออกตั้รวจโด้ยมีเพื่ียงเจ้าหน้าที�จาก EJF เข้าร่วม ตั้ั �งแตั้่ปี พื่.ศ. 2563 ถ่งเด้่อน
มกราคม พื่.ศ. 2565 

EJF เช้่�อมั�นเป็นอย่างยิ�งว่า เคร่อข่าย PIPO จะเป็นกลไกการบังคับใช้้กฎหมายที�สำาคัญได้้ หากมีการตั้รวจตั้ราอย่างละเอียด้ถี�ถ้วนและสมำ�าเสมอทั�ว
ประเทศ และในเม่�อทหารเริ�มลด้บทบาทลง และให้ฝ่้ายพื่ลเร่อนเข้ามามีความรับผ่ิด้ช้อบในการระบุตั้ัวตั้นเหย่�อและบังคับใช้้กฎหมายการทำาประมง
แบบ IUU มากข่�น จ่งมีความจำาเป็นที�จะให้ผ่้�ที�มีส่วนได้้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมมากข่�น ความร่วมม่อระหว่างภาคประช้าสังคมและหน่วยงานเฉพื่าะ
ทางอย่าง FIT จะช้่วยให้บรรลุเป้าหมายด้ังกล่าวได้้ 
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