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รายงานบทสรุุ ป นโยบายของ EJF เพื่่� อ เสนอรัั ฐ บาลไทย
กรุุ ง เทพมหานคร พฤษภาคม 2565

บทนำำ �
คณะกรรมธิิการยุุโรปได้้ปลดใบเหลืือง ซึ่่�งออกในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2558 จากประเทศไทยมาเป็็ นเวลากว่่า 3 ปีี ตั้้ง� แต่่เดืือนมกราคม พ.ศ. 2562
ประเทศไทยได้้ก้้าวผ่่านการเปลี่่�ยนแปลง ความเป็็ นผู้้�นำำ� และความยากลำำ�บาก อาทิิ การเลืือกตั้้ง� ทั่่�วไป การเป็็ นเจ้้าภาพอาเซีียนซััมมิิท และสถานการณ์์
โรคระบาด โดยรััฐบาลไทยได้้แสดงความสามารถในการปรัับตััวและแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (IUU)
รวมถึึงการใช้้แรงงานบัังคัับและการค้้ามนุุษย์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมดัังกล่่าวตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมา ทั้้�งในช่่วงวิิกฤตและโอกาส
เพื่่�อหนุุนนำำ �พััฒนาการนี้้� และสร้้างเกีียรติิภููมิิของชาติิไทยที่่�แน่่ วแน่่ ในการแก้้ไขปัั ญหาดัังกล่่าวในน่่ านน้ำำ� �ไทยจำำ�เป็็ นต้้องมีีการดำำ�เนิิ นการที่่�สำำ�คััญใน
ทัันทีีเพื่่�อเพิ่่�มความโปร่่งใสและความรัับผิิดชอบของห่่วงโซ่่อุุปทานอาหารทะเลในทุุกด้้านของกลไกการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังของประเทศไทย
(MCS) ในส่่วนของกฎบััตรเพื่่�อความโปร่่งใสของมููลนิิ ธิิความยุุติิธรรมสิ่่�งแวดล้้อม 10 ประการ หากนำำ �มาใช้้อย่่างสมบููรณ์์จะบรรลุุวััตถุุประสงค์์นี้้� ซึ่่�ง
จะช่่วยยกระดัับมารตการการจััดการประมงของประเทศไทยในระดัับประเทศและระดัับโลก
ในปีี พ.ศ. 2565 นัั บเป็็ นโอกาสอัันดีีของประเทศไทยที่่�มีีสองเวทีีสากลสำำ�หรัับประเทศไทยในการผลัักดัันประเด็็นดัังกล่่าวในเวทีีระหว่่างประเทศ ซึ่่�ง
ได้้แก่่การประชุุมว่่าด้้วยมหาสมุุทรแห่่งสหประชาชาตที่่�จะจััดขึ้้น
� ที่่�กรุุงลิิสบอน และการประชุุมความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจเอเชีีย-แปซิิฟิิก (เอเปก) ที่่�
กรุุงเทพมหานคร หากประเทศไทยสามารถแสดงตนในฐานะผู้้�สนัั บสนุุนความโปร่่งใสในการประมงได้้ก็็จะแสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็ นผู้้�นำำ�ที่่�สำำ�คััญใน
การจััดหาการประมงที่่�ยั่่ง� ยืืน ถููกกฎหมายและมีีจริิยธรรม ทั้้�งยัังช่่วยจุุดประกายความพยายามระดัับโลกเพื่่�อยุุติิการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย
มููลนิิ ธิิความยุุติิธรรมเชิิงสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Justice Foundation: EJF) ได้้ทำำ�งานเคีียงข้้างหน่่ วยงานรััฐ อาทิิ กรมประมง (กปม.) กระทรวง
แรงงาน (รง.) ศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) และหน่่ วยงานอื่่�นๆอย่่างต่่อเนื่่� อง เพื่่�อให้้เกิิดการปฏิิรููปที่่�จำำ�เป็็ น อีีกทั้้�งยััง
ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจการทำำ�ประมงด้้วยตััวเองและร่่วมกัับหน่่ วยงานอื่่�น และช่่วยผลัักดัันให้้ประเทศไทยขึ้้�นเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านการทำำ�ประมงที่่�ยั่่ง� ยืืน ถููกกฎหมาย
และถููกต้้องตามหลัักจริิยธรรมในระดัับสากลอย่่างที่่�ตั้ง้ � ใจไว้้ EJF ชื่่�นชมความมุ่่�งมั่่�นของรััฐบาลไทยที่่�จะไปให้้ถึึงเป้้ าหมาย ถึึงกระนั้้�นยัังมีีสััญญาณบ่่ง
บอกว่่า การปฏิิรููปสำำ�คััญบางประการยัังไม่่ครบถ้้วนสมบููรณ์์ หรืือยกเลิิกไปจากความพยายามในการล็็อบบี้้�ของภาคส่่วนอุุตสาหกรรมการประมง โดย
เฉพาะสมาคมการประมงแห่่งประเทศไทยข้้อกัังวลเหล่่านี้้� ควรได้้รัับการพิิจารณาเพื่่�อให้้แน่่ ใจได้้ว่่าเกีียรติิภููมิิของรััฐบาลไทยในการต่่อต้้านการประมง
ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้้การควบคุุมจะยัังคงอยู่่�
เนื้้� อหาและข้้อเสนอแนะในรายงานบทสรุุปฉบัับนี้้� ได้้แก่่ การนำำ �กฎบััตรด้้านความโปร่่งใสของ EJF มาใช้้กัับระบบจััดการการประมงของไทย การ
ยกเลิิกเครื่่�องมืือทำำ�ประมงแบบทำำ�ลายล้้างอย่่างระมััดระวััง การให้้สััตยาบัันอนุุสััญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศที่่�สำำ�คััญ การกำำ�จััดการค้้ามนุุษย์์
ในภาคการประมง การปฏิิรููปขั้้�นตอนการฝึึกสอนเจ้้าหน้้ าที่่� PIPO การถอนร่่างพระราชบััญญััติิการดำำ�เนิิ นกิิจกรรมขององค์์กรไม่่เเสวงหากำำ�ไร การ
แก้้ไขปัั ญหาช่่องโหว่่ด้้านการสืืบสวนคดีีชาวประมงสููญหายกลางทะเล การใช้้อนุุสััญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ ฉบัับที่่� 188 ว่่าด้้วยการทำำ�งาน
ในภาคประมงทะเล และพิิธีีสาร ปีี พ.ศ. 2557 ส่่วนเสริิมอนุุสััญญาฯ ว่่าด้้วยแรงงานบัังคัับ (ฉบัับที่่� 29) และการให้้ภาคประชาสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วม
ในกลไกติิดตาม ควบคุุมและเฝ้้ าระวััง (MCS) ของไทย
รายงานบทสรุุปฉบัับนี้้� ประกอบด้้วย บทวิิเคราะห์์เรื่่�องที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น พร้้อมข้้อเสนอแนะว่่า รััฐบาลไทยสามารถแก้้ไขปัั ญหาในปัั จจุุบัันได้้อย่่างไร

1. สนัั บสนุุนและผลัักดัันให้้มีก
ี ารบรรจุุกฎบััตรด้้านความโปร่่งใสของ EJF ลงไปในนโยบายด้้านการประมงของไทย
ในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้มุ่่�งมั่่�นพััฒนาในการใช้้กลไก MCS เพื่่�อยกระดัับความโปร่่งใสและภาระรัับผิิดชอบในภาคการประมงของไทย
อาทิิ การเผยแพร่่รายการใบอนุุญาตเชิิงพาณิิ ชย์์ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ การทำำ�ให้้ฐานข้้อมููลที่่�เข้้าถึึงได้้อย่่างเป็็ นสาธารณะ การเปลี่่�ยนรายชื่่�อลููกเรืือเป็็ น
แบบดิิจิิทััล และการสืืบสวนสอบสวนเบื้้�องต้้นเพื่่�อหาผู้้�ได้้รัับผลประโยชน์์จากอดีีตเรืือประมงไทยที่่�ตอนนี้้�ทำำ�ประมงอยู่่�ต่่างประเทศ
จำำ�นวนการรายงานการทำำ�ประมงแบบ IUU และการละเมิิดสิท
ิ ธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมการประมงทั่่�วภููมิิภาคเอเชีียที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แสดงให้้เห็็น
ว่่า ปัั ญหาดัังกล่่าวมีีความสำำ�คัญ
ั และควรได้้รับ
ั การแก้้ไขอย่่างเร่่งด่่วน โดยประเทศไทย อิินโดนีี เซีีย เวีียดนาม และประเทศอาเซีียนอื่่�นๆ ควรร่่วมมืือกััน
ป้้ องกัันและต่่อสู้้กั
� บ
ั การทำำ�ประมงแบบ IUU นอกจากนี้้� ยัังควรมีีการสนัั บสนุุนให้้เกิิดความโปร่่งใสควบคู่่ไ� ปกัับการอนุุรัก
ั ษ์์ทะเลและการใช้้ทรััพยากร
ทางทะเลให้้ยั่่ง� ยืืน ทั้้�งนี้้�การร่่วมมืือในระดัับภููมิิภาคจะสามารถป้้ องกัันสิ่่�งที่่�รู้จั้� ก
ั กัันในนาม ‘ท่่าเรืือสะดวก’ (ports of convenience) ซึ่่�งอนุุญาตให้้ผู้้�
ประกอบการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายสามารถแสวงหาผลประโยชน์์เกิินควรจากทรััพยากรทางทะเลที่่�ต้้องแลกมาด้้วยความมั่่�นคงปลอดภััยทางทะเลและ
ความยั่่�งยืืนในการทำำ�ประมง
ประชุุมความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจในเอเชีียแปซิิฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) เป็็ นการเปิิ ดโอกาสให้้ประเทศแสดงถึึงความเป็็ นผู้้นำ
� ำ�
ในการสนัั บสนุุนความโปร่่งใสและความร่่วมมืือ เพื่่�อแก้้ไขปัั จจััยเกื้้�อหนุุนของการทำำ�ประมงแบบ IUU ในภููมิิภาค นอกจากนี้้� ในปีี พ.ศ. 2562 เอกสาร
หััวข้้อ “Assessment of Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Pacific” ยัังได้้รัับการสนัั บสนุุนจากสมาชิิก
APEC รวมไปถึึงคณะทำำ�งานด้้านมหาสมุุทรและการประมง (Ocean and Fisheries Working Group: OFWG) แล้้ว
1

EJF ขอเสนอให้้รััฐบาลใช้้โอกาสที่่�ประเทศไทยได้้เป็็ นเจ้้าภาพ APEC ช่่วงปลายปีี นี้้� ในการผลัักดัันเรื่่�องดัังกล่่าว โดยตอกย้ำำ�� การนำำ �กฎบััตรด้้านความ
โปร่่งใสสำำ�หรัับการทำำ�ประมงสากล 10 ประการของ EJF มาปรัับใช้้กัับกิิจกรรมและการสนัั บสนุุนต่่างๆของ APEC ทั้้�งนี้้�กฎบััตรหลายข้้อสอดคล้้อง
กัับเป้้ าหมายโร้้ดแมพของ APEC ในปัั จจุุบััน อาทิิ การแก้้ไขมาตรการรััฐเจ้้าของท่่าที่่�รััฐชายฝั่่� งเป็็ นผู้้�เสนอ และการพััฒนากลไกการควบคุุมและเฝ้้ า
ระวัังกิิจกรรมทางการประมง นอกจากนี้้� EJF ขอแนะนำำ �ให้้รััฐบาลให้้ความสำำ�คััญกัับกฎบััตรดัังต่่อไปนี้้�เป็็ นพิิเศษ
•

กฎบััตรด้้านความโปร่่งใส ข้้อที่่� 4: เผยแพร่่บทลงโทษเมื่่�อมีีการก่่ออาชญากรรมทางการประมงลงฐานข้้อมููลที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างเป็็ น
สาธารณะ

•

กฎบััตรด้้านความโปร่่งใส ข้้อที่่� 5: การนำำ �คำำ�สั่่ง� ห้้ามไม่่ให้้มีีการขนถ่่ายสััตว์์น้ำำ��กลางทะเลกลัับมาใช้้ โดยการสืืบสวนสอบสวนของ EJF ได้้แสดง
ให้้เห็็นว่่า การขนถ่่ายสิินค้้ากลางทะเล การออกเรืือเป็็ นระยะเวลานาน รวมถึึงการทำำ�ประมงแบบ IUU และการละเมิิดสิิทธิิแรงงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีีความเชื่่�อมโยงกััน

•

กฎบััตรด้้านความโปร่่งใส ข้้อที่่� 9: การเปิิ ดปฏิิบััติิการ IUU Hunter และหน่่ วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายเฉพาะกิิจขึ้้�นอีีกครั้้�ง เพื่่�อช่่วยระบุุตััวตน
และดำำ�เนิิ นคดีีกัับทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทํําประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม

นอกจากนี้้� ยัังควรมีีการดำำ�เนิิ นงานเพิ่่�มเติิม เพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาเจ้้าของเรืือประมงในภููมิิภาค APEC การป้้ องกัันไม่่ให้้ใช้้ธงสะดวก และการสนัั บสนุุนให้้
มีีการเผยแพร่่ตััวตนและเอกสารอนุุญาตของเรืือประมงในฐานข้้อมููลดิิจิิทััลส่่วนกลาง ซึ่่�งสามารถเข้้าถึึงได้้อย่่างเป็็ นสาธารณะ

2. ดำำ�เนิิ นการลดกองเรืืออวนลากของประมงไทยโดยจััดการอย่่างระมััดระวัังและสามารถวััดผลได้้
ประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีเี รืือประมงมากที่่�สุด
ุ ในโลก โดยมีีจำำ�นวนมากถึึง 61,832 ลำำ� (ข้้อมููลจากปีี พ.ศ. 2564) แบ่่งเป็็นเป็็นเรืือประมงพาณิิชย์์
10,595 ลำำ� และเรืือประมงพื้้�นบ้้าน 51,237 ลำำ� ทั้้�งนี้้� เรืือประมงพาณิิชย์ข์ องไทยมีีจำำ�นวนลดลง 24% ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2559 ถึึงกระนั้้�น ยัังคงมีีสัญ
ั ญาณบ่่ง
ชี้้�ว่า่ การประมงของไทยยัังฟื้้� นฟููได้้ไม่่เต็็มที่่� อัันเป็็นผลจากการปล่่อยปละละเลยและบริิหารจััดการที่่�ผิดพ
ิ ลาดมานานหลายทศวรรษ โดยส่่วนหนึ่่�งเป็็นเหตุุ
มาจากการอนุุญาตให้้มีเี รืือประมงพาณิิชย์ที่่
์ ใ� ช้้เครื่่�องมืือประมงประเภททำำ�ลายล้้างอย่่างเรืืออวนลากด้้านล่่าง สามารถทำำ�ประมงต่่อได้้ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อ
ประชากรสััตว์น้ำ
์ ำ� �ของไทยเป็็นอย่่างยิ่่�ง
ในปัั จจุุบัน
ั มีีเรืืออวนลากด้้านล่่างทั้้�งหมด 3,370 ลำำ� นัับเป็็นหนึ่่�งในสามของจำำ�นวนเรืือประมงพาณิิชย์ทั้้
์ ง� หมด เรืือประมงเหล่่านี้้�จะลากอวนขนาดใหญ่่ไป
ตามพื้้�นทะเล ทำำ�ให้้จับ
ั ‘ปลาเป็็ ด’ มาได้้ด้ว้ ย ทั้้�งนี้้� ปลาเป็็ ดไม่่เหมาะต่่อการบริิโภค แต่่สามารถใช้้ผลิต
ิ เป็็นอาหารสััตว์น้ำ
์ ำ� �ได้้
ผลพวงจากการจัับสััตว์น้ำ
์ ำ� �แบบไม่่เลืือกชนิิด คืือ เครื่่�องมืือเหล่่านี้้�สามารถจัับปลาเศรษฐกิิจวััยอ่่อน เช่่น ปลาแมคเคอเรลและปลาหมึึกมาได้้เป็็นจำำ�นวนมาก
ซึ่่�งหมายความว่่า เรืืออวนลากเหล่่านี้้�มัก
ั จัับปลาอ่่อนวััย ก่่อนที่่�ปลาจะมีีโอกาสสืืบพัันธุ์์แ
� ละขยายประชากรได้้ โดยงานวิิจัย
ั ที่่�จัดทำ
ั ำ�ขึ้้น
� ในประเทศไทยแสดงให้้
เห็็นว่่า 81% ของปลาเป็็ ด เป็็นปลาอ่่อนวััยที่่�มีมูู
ี ลค่่าทางเศรษฐกิิจ1
การทำำ�ประมงในลัักษณะดัังกล่่าวจะทำำ�ให้้สัตว์
ั น้ำ
์ ำ� �ในแหล่่งประมงของไทยหมดไป หรืือตกอยู่่ใ� นสภาวะเสื่่�อมโทรมและไม่่มีมูู
ี ลค่่าทางเศรษฐกิิจในอนาคตอััน
ใกล้้ นอกจากนี้้� เรืืออวนลากยัังสร้้างความเสีียหายต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ในบางจัังหวััดจนไม่่สามารถแก้้ไขได้้แล้้ว โดยหากนัับตั้้ง� แต่่ช่ว่ งปีี พ.ศ.
2503 เป็็นต้้นมา ค่่าประมาณอััตราการจัับต่่อการลงแรงประมง (วััดปริิมาณอาหารทะเลที่่�จับ
ั ได้้เป็็นกิิโลกรััมต่่อชั่่�วโมง) น่่านน้ำำ� �ไทยได้้เสีียหายไปแล้้วเกืือบ
90%2 ซึ่่�งเป็็นผลกระทบอัันใหญ่่หลวงต่่ออุุตสาหกรรมอาหารทะเล (ทั้้�งเชิิงพาณิิชย์แ
์ ละขนาดเล็็ก) รวมไปถึึงภาคส่่วนด้้านเศรษฐกิิจอื่่�นๆ ที่่�จำำ�เป็็นต้้อง
อาศััยความอุุดมสมบููรณ์์ของทะเลอย่่างภาคการท่่องเที่่�ยว
รััฐบาลไทยต้้องเร่่งทบทวนการทำำ�ประมงแบบอวนลากด้้านล่่างในอุุตสาหกรรมการประมงไทย และพิิจารณาใช้้มาตรการ เพื่่�อติิดตามและห้้ามไม่่ให้้มีก
ี าร
ลากอวนเกิิดขึ้้น
� พร้้อมทั้้�งยัับยั้้�งการใช้้เรืือประมงขนาดใหญ่่ที่่มี
� ป
ี ระสิิทธิิภาพในการทำำ�ลายล้้างสููง ทั้้�งนี้้� EJF ขอเสนอให้้มีก
ี ารวางแผนยกเลิิกอย่่างถี่่�ถ้ว้ น
โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับเรืืออวนลากคู่่ข� นาดใหญ่่ที่่สุ
� ดก่
ุ อ
่ น

3. ให้้สััตยาบัันอนุุสััญญา ILO ฉบัับที่่� 87 และ 98 แล้้วปฏิิรููปกฎหมายแรงงานภายในประเทศให้้ได้้มาตรฐาน
โดยเฉพาะกฎหมายแรงงาน สััมพัันธ์์เพื่่�อให้้เสรีีภาพในการร่่วมกลุ่่�มสำำ�หรัับแรงงานข้้ามชาติิ
EJF รวมถึึงองค์์กรและสถาบัันสากลอื่่�นๆ เชื่่�อมั่่�นเป็็ นอย่่างยิ่่�งว่่า การให้้สััตยาบัันอนุุสััญญาว่่าด้้วยเสรีีภาพในการสมาคมและการคุ้้�มครองสิิทธิิในการ
รวมตััว (ฉบัับที่่� 87) และอนุุสััญญาว่่าด้้วยสิิทธิิในการรวมตััวและการร่่วมเจรจาต่่อรอง (ฉบัับที่่� 98) ขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ ยัังคง
เป็็ นการปฏิิรููปที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด ซึ่่�งจะช่่วยให้้รััฐบาลไทยสามารถต่่อสู้้�กัับปัั ญหาการใช้้แรงงานบัังคัับและการค้้ามนุุษย์์ในอุุตสาหกรรมการประมงได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
หากไม่่มีีการคุ้้�มครองสิิทธิิพื้้�นฐานของแรงงาน ชาวประมงและแรงงานข้้ามชาติิทั้้ง� หมดในประเทศไทยจะตกอยู่่�ในสถานะที่่�เปราะบางและเสี่่�ยงต่่อการ
บัังคัับใช้้แรงงาน การค้้ามนุุษย์์ และการใช้้แรงงานทาส โดยอนุุสััญญาทั้้�งสองฉบัับจะกำำ�จััดความเปราะบางเชิิงโครงสร้้างด้้วยการให้้เสรีีภาพในการ
สมาคม รวมถึึงสิิทธิิในการรวมตััวและการร่่วมเจรจาต่่อรอง นอกจากนี้้� ยัังช่่วยสนัั บสนุุนให้้แรงงานข้้ามชาติิกล้้ารายงานในกรณีี ที่่�มีีการแสวงหาผล
ประโยชน์์เกิินควรจากแรงงานด้้วยตนเอง ทั้้�งนี้้� EJF ชื่่�นชมความพยายามในการอภิิปรายเรื่่�องอนุุสััญญา ฉบัับที่่� 98 ของกระทรวงแรงงาน ถึึงกระนั้้�น
EJF เชื่่�อว่่า อนุุสััญญาฯจะให้้ประโยชน์์สููงสุุดต่่อเมื่่�อนำำ �มาบัังคัับใช้้ร่่วมกััน
การให้้สััตยาบัันต้้องกระทำำ�ควบคู่่�ไปกัับการแก้้ไขพระราชบััญญััติิแรงงานสััมพัันธ์์ พ.ศ.2518 มาตราที่่� 88 และ 101 ซึ่่�งจำำ�กััดเสรีีภาพในการสมาคมและ
สิิทธิิในการร่่วมเจรจาต่่อรองให้้กัับประชาชนไทยเท่่านั้้�น
ความพยายามในการปฏิิรููปกฎหมายในประเทศและการให้้สัต
ั ยาบัันอนุุสัญ
ั ญาฯ ควรกระทำำ�ร่ว่ มกัับองค์์กรแรงงานไทยและแรงงานข้้ามชาติิอย่่างใกล้้ชิด
ิ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการปฏิิรููปมีีความเหมาะสมและทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
นอกจากนี้้� การปฏิิรููปทั้้�งหมดควรเป็็ นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและทัันสมััย เพื่่�อปกป้้ องสิิทธิิของแรงงานข้้ามชาติิและใช้้วิิธีีการให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์์กลาง
การพััฒนาการคุ้้�มครองสิิทธิิแรงงานข้้ามชาติิให้้ทัันสมััยของรััฐบาลไทย จะเป็็ นการมอบสิิทธิิเสรีีภาพที่่�เท่่าเทีียมกัับแรงงานไทยให้้แรงงานข้้ามชาติิ
และช่่วยตอกย้ำำ�� ภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยในฐานะผู้้�นำำ�ด้้านการต่่อสู้้�การค้้ามนุุษย์์ในระดัับสากล
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4. การจััดอบรมความรู้้�ความสามารถเชิิงสถาบัันแก่่เจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้าออก
หนึ่่� งในปัั ญหาที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมงในประเทศไทยมากที่่�สุุด คืือ การบัังคัับใช้้กฎหมายและกฎข้้อบัังคัับ
ด้้านการประมงอย่่างไม่่สม่ำำ��เสมอและต่่อเนื่่� องของเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์แจ้้งเรืือเข้้า-ออก (PIPO) ตััวอย่่างเช่่น EJF ทราบมาว่่า ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมง
จากส่่วนกลาง (Flying Inspection Team: FIT) ของศููนย์์ PIPO ได้้พบผลการประเมิินการทำำ�งานในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565 ที่่�มีีแนวโน้้ มลดลง
อย่่างต่่อเนื่่� อง โดยเฉพาะคะแนนของเจ้้าหน้้ าที่่�กรมคุ้้�มครองแรงงานและสวััสดิิการและกรมประมง ซึ่่�งมีีสาเหตุุมาจากการขยายหน้้ าที่่�ความรัับผิิดชอบ
ของศููนย์์ PIPO ให้้ครอบคลุุมการตรวจเรืือประมงในพื้้�นที่่�และเรืือต่่างสััญชาติิ อีีกทั้้�งจะได้้รัับการปรัับเปลี่่�ยนเป็็ นศููนย์์ควบคุุมความมั่่�นคงท่่าเรืือ (Port
Security Control Centres: PSCCs) ในเร็็วๆนี้้�
EJF จึึงใคร่่ขอแนะนำำ �รััฐบาลไทยด้้วยความเคารพว่่า ควรจััดตั้้ง� หลัักสููตรฝึึกอบรมโดยเฉพาะ โดยเป็็ นหลัักสููตรภาคบัังคัับสำำ�หรัับเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO
กรมประมง และกระทรวงแรงงานในปัั จจุุบัันและในอนาคต ทั้้�งนี้้� หลัักสููตรดัังกล่่าวควรมีีการสอนทั้้�งทฤษฎีีและปฏิิบััติิ รวมถึึงการใช้้กรณีี ศึึกษาและ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจากภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างภาคประชาสัังคม มาร่่วมบรรยาย นอกจากนี้้� ยัังควรมีีการฝึึกปฏิิบััติิในสถานที่่�จริิงให้้มากที่่�สุุด และเจ้้าหน้้ าที่่�
จะลงปฏิิบััติิงานจริิงได้้ต่่อเมื่่�อผ่่านการสอบปลายภาคเรีียบร้้อยแล้้ว อีีกทั้้�ง ควรมีีหลัักสููตรทบทวนสั้้�นๆ เป็็ นระยะให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ด้้วย
มาตรการเหล่่านี้้�เป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้มั่่น
� ใจว่่า เจ้้าหน้้ าที่่�มีีความรู้้�ความสามารถในการบ่่งชี้้�การทำำ�ประมงแบบ IUU หรืือการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจ
เกิิดขึ้้น
� ได้้
นอกจากนี้้� เพื่่�อให้้การดำำ�เนิิ นงานดัังกล่่าวเป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ควรมีีการติิดตามประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของศููนย์์ PIPO อย่่างต่่อเนื่่� อง
ด้้วยทีีมงานอิิสระ ทั้้�งนี้้� IUU Hunter ที่่�เพิ่่�งกลัับมารัับหน้้ าที่่�ควรได้้รัับมอบอำำ�นาจในการตรวจว่่า เจ้้าหน้้ าที่่�มีีความรู้้�เกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการตรวจสอบที่่�
สำำ�คััญเพีียงพอหรืือไม่่ โดยการตรวจสอบจะต้้องกระทำำ�โดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้ า เพื่่�อให้้หน่่ วยงานที่่�ดููแลสามารถเห็็นสััญญาณของปัั ญหาที่่�เกิิดขึ้้น
�
อย่่างชััดเจน
หากไม่่มีีการจััดทำำ�หลัักสููตรฝึึกอบรมระยะยาวให้้กัับเจ้้าหน้้ าที่่� PIPO อย่่างทัันท่่วงทีี รััฐบาลไทยและหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องอาจเสี่่�ยงต่่อการสููญเสีีย
ความรู้้�ความเชี่่�ยวชาญด้้านการบ่่งชี้้�และสืืบสวนสอบสวนการทำำ�ประมงแบบ IUU และการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมการประมง
อีีกทั้้�งระบบดัังกล่่าวยัังแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของทางการไทยที่่�พััฒนากลไก MCS ให้้อยู่่�ยงต่่อไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

5. เพิิกถอนร่่างพระราชบััญญััติิการดำำ�เนิิ นกิิจกรรมขององค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร
ในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2565 คณะรััฐมนตรีีไทยได้้ลงนามเห็็นชอบแนวทางการยกร่่างพระราชบััญญััติก
ิ ารดำำ�เนิินกิิจกรรมขององค์์กรไม่่เเสวงหากำำ�ไรของ
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา ซึ่่�งต่่อไปนี้้�จะเรีียกว่่า “พระราชบััญญััติฯิ ” ถึึงแม้้ว่า่ จะมีีการปรัับปรุุงพระราชบััญญััติฯิ แล้้ว แต่่ยังั คงมีีเรื่่�องน่่ากัังวลบาง
ประการอยู่่� เนื่่�องจากพระราชบััญญััติฯิ ฉบัับปัั จจุุบัน
ั
จำำ�กัดสิ
ั ท
ิ ธิิเสรีีภาพในการสมาคมและสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องของภาคประชาสัังคมและองค์์กรไม่่
แสวงหาผลกำำ�ไรในประเทศไทยเกิินควร อาทิิเช่่น การห้้ามไม่่ให้้จัดกิ
ั จิ กรรม บทลงโทษที่่�ไม่่สมเหตุุสมผลหากมีีการฝ่่ าฝืืน รวมถึึงการบัังคัับให้้รายงานและ
เปิิ ดเผยข้้อมููลขององค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรและแหล่่งที่่�มาของเงิินทุุนจากต่่างประเทศ
EJF เห็็นว่่า พระราชบััญญััติฯิ ฉบัับปัั จจุุบัน
ั จะมีีส่ว่ นขััดขวางความคืืบหน้้าในการต่่อสู้้กั
� บ
ั การทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย การใช้้แรงงานบัังคัับ และการค้้ามนุุษย์์
ในอุุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย ตััวอย่่างเช่่น สมาคมการประมงขนาดเล็็ก หรืือองค์์กรประชาสัังคมที่่�พยายามผลัักดัันให้้เกิิดการทำำ�ประมงแบบ
ยั่่�งยืืนและแจ้้งเตืือนไปยัังทางการถึึงการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายในพื้้�นที่่�คุ้ม
้� ครอง อาจถููกเพ่่งเล็็งจากผู้้ก
� ระทำำ�ผิด
ิ ได้้
นอกจากนี้้� ข้้อจำำ�กัดดั
ั งั กล่่าวไม่่เพีียงแต่่ทำำ�ให้้องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไรในประเทศ ต่่างประเทศ และระดัับสากลที่่�ให้้การสนัับสนุุนและปกป้้ องสิ่่�งแวดล้้อม
และสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศไทยและภููมิิภาคหลายพัันแห่่งตกอยู่่ใ� นความเสี่่�ยงเท่่านั้้�น แต่่ยังั สร้้างผลกระทบรุุนแรงในวงกว้้างต่่อประชาชนไทยหลายล้้าน
คนที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากกิิจกรรมเหล่่านี้้�
ความไม่่ชัด
ั เจนของร่่างพระราชบััญญััติฯิ
จะบ่่อนทำำ�ลายสถานะการเป็็นศููนย์์กลางด้้านประชาสัังคมและประชาคมเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ของประเทศไทย
ดัังนั้้�น EJF จึึงขอเสนอให้้ถอนพระราชบััญญััติทั้้
ิ ง� หมด และหากมีีการออกกฎหมายเพื่่�อควบคุุมการทำำ�งานของภาคประชาสัังคมหรืือองค์์กรไม่่แสวงหาผล
กำำ�ไรของไทยอีีกในอนาคต ควรมีีขั้้น
� ตอนการปรึึกษาหารืือและให้้ภาคประชาสัังคมเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมอย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งนี้้�ไม่่ว่า่ กฎหมายในอนาคตจะเป็็นไปใน
ทิิศทางใดควรคำำ�นึึงถึึงการสนัับสนุุนและปกป้้ องเสรีีภาพในการสมาคม พร้้อมขั้้�นตอนการลงนามเป็็นสำำ�คัญ
ั

6. ออกมาตรการรัับมืือกรณีี ชาวประมงสููญหายกลางทะเล
EJF และองค์์กรภาคประชาสัังคมไทยได้้แจ้้งปัั ญหาชาวประมงสููญหายกัับ กปม. และศรชล. ครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2562 ในปีี พ.ศ. 2563 มีีชาวประมง
ตกเรืือประมงไทยเสีียชีีวิิต 121 ราย ในปีี พ.ศ. 2564 มีีชาวประมงสููญหาย 109 ราย เมื่่�อเทีียบกัับในปีี พ.ศ. 2561 ซึ่่�งเกิิดเหตุุทั้้ง� หมด 13 ครั้้�ง และ
ในปีี พ.ศ. 2562 29 ครั้้�ง3 ในเดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 ยัังไม่่มีีการเริ่่�มใช้้มาตรฐานขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานสากล (Standard operating procedure:
SoP) ในการสืืบสวนสอบสวนกรณีี ที่่�มีีคนตกเรืือ
EJF ยัังคงได้้รัับรายงานจากองค์์กรประชาสัังคมท้้องถิ่่�นว่่า ทางการไม่่ได้้เข้้ามาสืืบสวนอย่่างเต็็มที่่� ทั้้�งนี้้� หากไม่่มีีการนำำ �ขั้้น
� ตอนการปฏิิบััติิงานสากลมา
ใช้้ ก็็คงเป็็ นการยากที่่�จะพิิจารณาว่่า เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้น
� เป็็ นอุุบััติิเหตุุหรืือเกิิดจากสถานการณ์์ที่่�ไม่่ชอบมาพากล นอกจากนี้้� ในบางกรณีี ชาวประมงยััง
ไม่่ได้้รัับเงิินชดเชยจากกองทุุนเงิินทดแทนครบถ้้วน
EJF ขอให้้รััฐบาลไทยเร่่งแก้้ไขปัั ญหาช่่องโหว่่ของ SoP ในการสืืบสวนสอบสวนคดีีคนตกเรืือ โดย SoP ควรสอดคล้้องกัับขั้้�นตอนการค้้นหาและช่่วย
เหลืือที่่�มีีอยู่่�ในปัั จจุุบััน พร้้อมทั้้�งเน้้ นย้ำำ�ถึึ
� งความจำำ�เป็็ นในการสืืบสวนที่่�ละเอีียดถี่่�ถ้้วนและให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์์กลางเพื่่�อหาสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของเหตุุการณ์์
คนตกเรืือ นอกจากนี้้�การสืืบสวนยัังควรยึึดตามแนวปฏิิบััติิท่ีี�แนะนำำ �สำำ�หรัับการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิงด้้านความปลอดภััยในอุุบััติิการณ์์ทางทะเลหรืือ
อุุบััติิเหตุุทางทะเลขององค์์การทางทะเลระหว่่างประเทศ (IMO’s Casualty Investigation Code)4 โดยควรปรึึกษาหารืือกัับกองทััพเรืือไทยและหน่่ วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ เพื่่�อหากระบวนการและรายละเอีียดการดำำ�เนิิ นงานที่่�เหมาะสมเพิ่่�มเติิม อีีกทั้้�ง ศรชล. และ กปม. ควรเชิิญองค์์กรไม่่แสวงหาผล
กำำ�ไรและองค์์กรประชาสัังคมที่่�สำำ�คััญมาให้้ความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการร่่าง SoP ฉบัับนี้้� เพื่่�อให้้เกิิดการมีีส่่วนร่่วมจากทุุกภาคส่่วน ทั้้�งนี้้� EJF ร่่างขั้้�นตอน
SoP มาเป็็ นแนวทางเพื่่�อพิิจารณา ซึ่่�งสามารถจััดส่่งให้้ได้้ตามคำำ�ขอ
3

7. ปกป้้ องกฎหมายและกฎระเบีียบการประมงเพื่่�อป้้ องกัันการทํําประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การ
ควบคุุม (IUU)
ตั้้ง� แต่่ที่่�มีีการปลดใบเหลืืองในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 ได้้มีีการเสนอและแก้้ไขกฎหมายการประมงของไทย ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เกิิดปััญหาด้้านความ
โปร่่งใสในกิิจกรรมการประมงและสภาพความเป็็ นอยู่่�ของแรงงานบนเรืือประมงไทย
โดยการปรัับปรุุงแก้้ไขบางประการได้้ทำำ�ให้้พระราชบััญญััติิการ
ประมง พ.ศ. 2558 ที่่�สำำ�คััญอ่่อนแอลง ซึ่่�งมัักเกิิดจากความพยายามในการล็็อบบี้้�ของสมาคมการประมงแห่่งประเทศไทย5/6
ตััวอย่่างการแก้้ไขพระราชกำำ�หนด อาทิิเช่่น การอนุุญาตให้้มีีการขนถ่่ายลููกเรืือและสิินค้้าระหว่่างเรืือประมงกลางทะเล การยกเลิิกข้้อบัังคัับที่่�กำำ�หนด
ให้้ผู้้�ประกอบการเรืือประมงต้้องบัันทึึกตำำ�แหน่่ งที่่�ทำำ�ประมงลงสมุุดปููมเรืือ และการยืืดจำำ�นวนวัันในการออกเรืือทำำ�ประมงต่่อครั้้�ง โดย EJF พบว่่า มีี
การแก้้ไขกฎระเบีียบด้้านการประมงเป็็ นผลสำำ�เร็็จจำำ�นวนหนึ่่� ง
นัั บตั้้ง� แต่่ที่่�มีีการปลดใบเหลืือง
ซึ่่�งกล่่าวได้้ว่่าเป็็ นผลดีีกัับภาคการประมงพาณิิ ชย์์
กระทบต่่อความโปร่่งใสในการทำำ�ประมง และลดขีีดความสามารถของหน่่ วยงานที่่�มีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบตรวจสอบสภาพความเป็็ นอยู่่�และการทำำ�งานบน
เรืือประมง
ณ เดืือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 พรรคการเมืืองต่่างๆ ได้้เสนอร่่างพระราชกำำ�หนดการประมงใหม่่ 2 ฉบัับ โดยได้้บรรจุุนโยบายตามคำำ�แนะนำำ �ของ
สมาคมการประมงแห่่งประเทศไทย เช่่น การอนุุญาตให้้มีีการขนถ่่ายสิินค้้ากลางทะเลที่่�ไม่่โปร่่งใส ทั้้�งนี้้� จากการสืืบสวนสอบสวนทั้้�งในประเทศไทย
และเอเชีียตะวัันออก EJF พบว่่า การกระทำำ�ดัังกล่่าว และการทำำ�ประมงแบบ IUU และการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนมีีความเกี่่�ยวข้้องกััน
นอกจากนี้้� ร่่างพระราชบััญญััติิกองทุุนการประมงแห่่งชาติิ ร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้ง� สภาการประมงแห่่งชาติิ และร่่างพระราชบััญญััติิจััดตั้้ง� กรมประมง
ทะเลกำำ�ลัังอยู่่�ในขั้้�นตอนการพิิจารณาของรััฐสภา โดยร่่างฯ ดัังกล่่าวจะเปิิ ดโอกาสให้้ประเทศไทยสามารถใช้้กฎข้้อบัังคัับเดิิมและยกระดัับให้้ทััดเทีียม
กัับมาตรฐานสากลได้้ในเวลาเดีียวกััน ทั้้�งนี้้� EJF ขอให้้รััฐบาลไทยสนัั บสนุุนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ าย อาทิิ ภาคประชาสัังคม ภาคการประมงพื้้�น
บ้้าน และองค์์กรตััวแทนแรงงาน เข้้ามามีีส่่วนร่่วมปรึึกษาหารืือ หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎหมายอีีกในอนาคต

8. เลื่่�อนการอนุุญาตให้้แรงงานเด็็กทำำ�งานในระหว่่างการฝึึกอบรมบนเรืือประมงออกไป
ในเดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 กระทรวงแรงงานได้้ออกกฎกระทรวงคุ้้�มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 ซึ่่�งอนุุญาตให้้เยาวชนอายุุต่ำ�ำ�กว่่า
18 ปีี แต่่ต้้องเกิิน 16 ปีี สามารถทำำ�งานเป็็ นแรงงานฝึึกอบรมบนเรืือประมงได้้
กฎกระทรวงฉบัับดัังกล่่าวอนุุญาตให้้เรืือประมง 1 ลำำ� สามารถว่่าจ้้างเด็็กฝึึกงานได้้ 1 ราย โดยเด็็กฝึึกงานต้้องเป็็ นทายาทของเจ้้าของเรืือและทำำ�งานใน
ช่่วงเวลากลางวัันเท่่านั้้�น อีีกทั้้�งยัังต้้องมีีใบรัับรองการฝึึกอบรมด้้วย ทั้้�งนี้้� EJF รู้้�สึึกเป็็ นกัังวลกัับการบัังคัับใช้้กฎกระทรวงนี้้�ในอนาคตเนื่่� องจากตลอด
ระยะเวลาหลายปีี ที่่�ผ่่านมานี้้�มีีการรายงานถึึงปัั ญหาด้้านสภาพความเป็็ นอยู่่�และการทำำ�งานบนเรืือประมงไทยหลายกรณีี
อีีกทั้้�งจำำ�นวนชาวประมง
สููญหายกลางทะเลยัังเพิ่่�มสููงขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2563 และ 2564
กฎกระทรวงฉบัับนี้้�ขาดกลไกในการคุ้้�มครองและติิดตามเพื่่�อช่่วยตรวจสอบ ระบุุและยืืนยัันตััวตนของเด็็กฝึึกงาน นอกจากนี้้� ศููนย์์ PIPO ยัังมีีปััญหา
ในการปฏิิบััติิตามมาตรการระบุุผู้้�เสีียหายจากการบัังคัับใช้้แรงงานหรืือการค้้ามนุุษย์์อีีกด้้วย และหากยัังไม่่สามารถพััฒนาขั้้�นตอนการระบุุตััวตนและ
สืืบสวนสอบสวนได้้ รััฐบาลควรเลื่่�อนโครงการเด็็กฝึึกงานอายุุต่ำ��ำ กว่่า 18 ปีี ออกไป
ประเทศไทยให้้ความสำำ�คััญกัับการคุ้้�มครองเยาวชนมาโดยตลอด ซึ่่�งสะท้้อนให้้เห็็นไดจากการให้้สััตยาบัันอนุุสััญญาว่่าด้้วยรููปแบบที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดของ
การใช้้แรงงานเด็็ก พ.ศ. 2542 (ฉบัับที่่� 182) อนุุสััญญาว่่าด้้วยอายุุขั้้น
� ต่ำำ��ที่่�อนุุญาตให้้จ้้างงานได้้ พ.ศ. 2516 (ฉบัับที่่� 138) และอนุุสััญญาสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยสิิทธิิเด็็ก ตััวอย่่างกฎหมายในประเทศมีีให้้เห็็นอยู่่�มาก เช่่น พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2451 ซึ่่�งให้้ความคุ้้�มครองเยาวชนจากการใช้้
แรงงานเด็็ก
ดัังนั้้�นกฎกระทรวงฉบัับล่่าสุุดนี้้� จึึงขััดแย้้งกัับจุุดยืืนในการคุ้้�มครองเยาวชนและอาจทำำ�ให้้สถานะความเป็็ นผู้้�นำำ�ด้้านอาหารทะเลของไทยต้้องตกอยู่่�ใน
ความเสี่่�ยง เนื่่� องจากจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ (codes of conduct) ของอุุตสาหกรรมอาหารทะเลส่่วนใหญ่่ห้้ามไม่่ให้้มีีการใช้้แรงงานอายุุต่ำ��ำ กว่่า 18 ปีี ใน
ห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยตลาดอาหารทะเลที่่�สำำ�คััญอย่่างสหภาพยุุโรปและสหรััฐอเมริิกาต่่างไม่่ยอมรัับความเสี่่�ยงที่่�จะซื้้�ออาหารทะเลจากไทย เพราะอาจมีีการ
ใช้้แรงงานเด็็ก

9. บังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการทำ�งานในภาคประมงและพิธีสารแรงงานบังคับ
ในการทำ�ประมง

เพื่อกำ�จัดการใช้แรงงานบังคับ

ตลอดระยะเวลา 5 ปีี ที่่�ผ่่านมา ประเทศไทยได้้ให้้สััตยาบัันสนธิิสััญญาแรงงานสากลมากมาย อาทิิ อนุุสััญญา ILO ว่่าด้้วยการทำำ�งานในภาคประมง
ฉบัับที่่� 188 (C188) และพิิธีีสารแรงงานบัังคัับ (P29) ซึ่่�งเป็็ นก้้าวสำำ�คััญของประเทศไทยในการแสดงออกถึึงความมุ่่�งมั่่�นต่่อสู้้�กัับการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนและการค้้ามนุุษย์์ในอุุตสาหกรรมการประมงให้้ประจัักษ์์ ต่่อนานาชาติิ
ทั้้�งนี้้�ในปัั จจุุบัันยัังมีีความท้้าทายในการบัังคัับใช้้อนุุสััญญาทั้้�งสอง
ฉบัับ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถบ่่งชี้้�และแก้้ไขปัั ญหาดัังกล่่าวได้้
•

อนุุสััญญาว่่าด้้วยการทำำ�งานในภาคประมง ฉบัับที่่� 188 (C188)
การลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจของ EJF และงานวิิจััยขององค์์กรอื่่�นๆตลอดระยะเวลาหลายปีี ที่่�ผ่่านมา เผยให้้เห็็นถึึงช่่องโหว่่ในการบรรจุุ C188 ในกฎหมาย
ไทย คณะกรรมการผู้้�เชี่่�ยวชาญการปฏิิบััติิตามอนุุสััญญาและข้้อเสนอแนะ (Members of Committee of Experts on the Application of
Conventions and Recommendations: CEACR) ของ ILO ได้้ตีีพิิมพ์์รายงานหััวข้้อ “Direct Request Letter for the 110th Session of the
International Labour Conference” ที่่�ชี้้ใ� ห้้เห็็นถึึงสิ่่�งที่่�ควรปรัับปรุุงแก้้ไข อาทิิ ความปลอดภััยในการทำำ�งานและสุุขภาพและการป้้ องกัันอุุบััติิเหตุุ
การคุ้้�มครองแรงงานในกรณีี ที่่�เจ็็บป่่ วย บาดเจ็็บ หรืือเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งาน และความคุ้้�มครองจากประกัันสัังคม7
นอกจากนี้้� เครืือข่่ายองค์์กรด้้านประชากรข้้ามชาติิ (Migrant Working Group: MWG) และพัันธมิิตรยัังได้้เผยแพร่่รายงานเงา (shadow report)
ในงานวิิจััยนี้้� โดยได้้แสดงความกัังวลในเรื่่�องเดีียวกััน หลัังจากที่่�ได้้ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจผลกระทบที่่�โควิิด-19 มีีต่่อการคุ้้�มครองแรงงานในอุุตสาหกรรม
การประมง ขั้้�นตอนการร้้องเรีียน และเหตุุการณ์์ชาวประมงสููญหายกลางทะเล8
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•

พิิธีีสารแรงงานบัังคัับ (P29)
หน่่ วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแรงงานทั่่�วประเทศมีีระดัับความเข้้าใจที่่�ต่่างกัันว่่าสถานการณ์์ใดถึึงเข้้าข่่ายว่่าเป็็ นแรงงานบัังคัับใช้้และ/
หรืือการค้้ามนุุษย์์ ซึ่่�งเป็็ นอุุปสรรคหลัักในการระบุุตััวตนเหยื่่�อ สืืบสวน และดำำ�เนิิ นคดีี โดยช่่องโหว่่เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ประเทศไทยไม่่สามารถทำำ�การ
ตรวจอย่่างละเอีียด เพื่่�อป้้ องกัันไม่่ให้้การละเมิิดสิิทธิิแรงงานทั่่�วประเทศหลุุดรอดจากการตรวจสอบได้้
ถึึงแม้้ว่่า ตำำ�รวจไทยจะได้้พยายามพััฒนาขั้้�นตอนการระบุุตััวตนเหยื่่�อเจ้้าหน้้ าที่่�ในแนวหน้้ าในจัังหวััดต่่างๆผ่่านการฝึึกอบรม ทั้้�งนี้้� หน่่ วยงานอื่่�นๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ กสร. และกรมการจััดหางาน ควรเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในกระบวนการดัังกล่่าวด้้วย นอกจากนี้้� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อ
ไวรััสโควิิด-19 ยัังทำำ�ให้้ปััญหาบางประการเด่่นชััดขึ้้น
� เนื่่� องจากมาตรการโควิิด อาทิิ ปัั ญหาการชี้้�ตััวชาวประมงที่่�อาจถููกบัังคัับใช้้แรงงานหรืือค้้า
มนุุษย์์
จากการลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจของ EJF พบว่่า การละเมิิดสิิทธิิที่่�พบได้้บ่่อยตามท่่าเรืือและสอดคล้้องกัับสััญญาณการใช้้แรงงานบัังคัับของ ILO ได้้แก่่
การยึึดเอกสารประจำำ�ตััว บััตรกดเงิินสด และค่่าจ้้าง การใช้้แรงงานขััดหนี้้� และการจำำ�กััดการเปลี่่�ยนนายจ้้าง

10. ก
 ารมีีส่ว่ นร่่วมของภาคประชาสัังคมในกลไกควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้าออกเป็็นวิิธีที่่
ี มี
� ป
ี ระสิิทธิิภาพในการปรัับปรุุงการ
มีีส่ว่ นร่่วมและลดความไม่่สอดคล้้องกัันทั่่�วทั้้�งเครืือข่่าย
การสืืบสวนของ EJF รวมถึึงคะแนนการปฏิิบััติิงานของ ศรชล. FIT และ PIPO บ่่งชี้้�ถึึงปัั ญหาความสามารถของศููนย์์ PIPO ในการตรวจหาการกระทำำ�
ผิิดกฎหมายของเรืือประมง ความไม่่คงเส้้นคงวา อาทิิ การแยกผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ออกจากลููกเรืือคนอื่่�นๆ สััมภาษณ์์ลููกเรืือคนเดีียว และไม่่ใช้้เครื่่�องมืือการ
คััดแยกของ กสร. อาจทำำ�ให้้ทางการไม่่สามารถตรวจพบการทำำ�ประมงแบบ IUU การละเมิิดสิิทธิิแรงงาน หรืือการค้้ามนุุษย์์ได้้
การสััมภาษณ์์เป็็ นหนึ่่� งในวิิธีก
ี ารสำำ�คัญ
ั ที่่�จะช่่วยหาข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสภาพความเป็็ นอยู่่แ
� ละการทำำ�งาน ดัังนั้้�น กสร. จึึงควรแก้้ไขปัั ญหาความไม่่คงเส้้นคงวา
ข้้างต้้นโดยด่่วนที่่�สุด
ุ
หน่่ วย FIT ได้้ช่่วยทำำ�การตรวจตราเครืือข่่าย PIPO อย่่างสม่ำำ��เสมอมากขึ้้�นผ่่านการมีีส่่วนรวมเป็็ นประจำำ� หลัักสููตรฝึึกอบรม และประเมิินการทำำ�งาน
ของ PIPO โดย EJF ได้้ลงพื้้�นที่่�พร้้อมหน่่ วย FIT ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2561 และสนัั บสนุุนให้้ภาคประชาสัังคมเข้้ามามีีส่่วนร่่วมโดยตลอด เพื่่�อพััฒนาการ
ทำำ�งานของทีีมตรวจตราและศููนย์์ PIPO ที่่�เข้้าเยี่่�ยม ทั้้�งนี้้� การปฏิิบััติิงานเริ่่�มประสบผลในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2562 เมื่่�อหน่่ วย FIT รวมทั้้�งเจ้้าหน้้ าที่่�
จาก EJF มููลนิิ ธิิเพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชนและการพััฒนา มููลนิิ ธิิไอเจเอ็็ม (International Justice Mission: IJM) และเครืือข่่ายภาคประชาสัังคมได้้ออกเดิิน
ทางตรวจร่่วมกัันเป็็ นครั้้�งแรก ซึ่่�งได้้รัับความชื่่�นชมเป็็ นอย่่างยิ่่�งจาก กปม. หลัังจากนั้้�น จึึงได้้ริิเริ่่�มโครงการ PIPO-CSO ในช่่วงหน้้ าร้้อนของปีี พ.ศ.
2562 และเริ่่�มออกเดิินทางตรวจอีีกครั้้�ง โดยมีีองค์์กรประชาสัังคมในท้้องที่่�เข้้าร่่วมเป็็ นจำำ�นวนมาก อย่่างไรก็็ตาม โครงการการให้้ภาคประชาสัังคมเข้้า
มามีีส่่วนร่่วมถููกยุุติิลงหลัังเกิิดเหตุุการณ์์โรคระบาด หน่่ วย FIT จึึงออกตรวจโดยมีีเพีียงเจ้้าหน้้ าที่่�จาก EJF เข้้าร่่วม ตั้้ง� แต่่ปีี พ.ศ. 2563 ถึึงเดืือน
มกราคม พ.ศ. 2565
EJF เชื่่�อมั่่�นเป็็ นอย่่างยิ่่�งว่่า เครืือข่่าย PIPO จะเป็็ นกลไกการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�สำำ�คััญได้้ หากมีีการตรวจตราอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วนและสม่ำำ��เสมอทั่่�ว
ประเทศ และในเมื่่�อทหารเริ่่�มลดบทบาทลง และให้้ฝ่่ายพลเรืือนเข้้ามามีีความรัับผิิดชอบในการระบุุตััวตนเหยื่่�อและบัังคัับใช้้กฎหมายการทำำ�ประมง
แบบ IUU มากขึ้้�น จึึงมีีความจำำ�เป็็ นที่่�จะให้้ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียเข้้ามามีีส่่วนร่่วมมากขึ้้�น ความร่่วมมืือระหว่่างภาคประชาสัังคมและหน่่ วยงานเฉพาะ
ทางอย่่าง FIT จะช่่วยให้้บรรลุุเป้้ าหมายดัังกล่่าวได้้
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