ความคืืบหน้้ าของประเทศไทยในการต่่อสู้้กั
� ับการทำำ �ประมงผิิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม การบัังคัับใช้้แรงงาน และ การค้้ามนุุษย์์
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อม

(Environmental Justice Foundation : EJF) ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2564
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บทสรุุปย่่อ
นัั บตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 มููลนิิ ธิค
ิ วามยุุติธ
ิ รรมเชิิงสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) ได้้ดำ�ำ เนิิ นการลงพื้้�นที่่�สัังเกตการณ์์
การริิเริ่่�มมุ่่ง� แก้้ไขประเด็็นปััญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing)
ของรััฐบาลไทย รวมทั้้�งปัั ญหาเรื่่�องการค้้ามนุุษย์์และการละเมิิดสิิทธิิแรงงานในอุุตสาหกรรมการประมงของไทย ทาง EJF ได้้ร่ว่ มสัังเกตการณ์์ในทุุกขั้้�น
ตอนของการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS) ในการเข้้าเยี่่�ยมชมศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือ
เข้้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Centre: PIPO ) ทั้้�ง 30 แห่่ง ศููนย์์อำ�น
ำ วยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) ทั้้�ง 3 เขต
เช่่นเดีียวกัันกับ
ั การร่่วมเป็็ นพยานในการลาดตระเวนทางทะเลโดยกองทััพเรืือไทย ตำำ�รวจน้ำำ�� กรมประมง และกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง
สืืบเนื่่�องจากผลของการเข้้าสัังเกตการณ์์ที่่�ผ่า่ นมา จึึงได้้จัด
ั ทำำ�รายงานเป็็ นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรพร้้อมทั้้�งข้้อเสนอแนะในขั้้�นตอนการพััฒนาและการดำำ�เนิิ น
งานให้้กับ
ั สำำ�นัักงานรองนายกรััฐมนตรีี พล.อ ประวิิตร วงษ์์สุวุ รรณ และพลเอก ฉัั ตรชััย สาริิกัล
ั ยะ กองทััพเรืือไทย ศููนย์์บัญ
ั ชาการแก้้ไขปัั ญหาการ
ทำำ�การประมงผิิดกฎหมาย กรมประมง และหน่่ วยงานอื่่�นๆที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยรายงานฉบัับที่่� 9 นี้้� ได้้รวบรวมผลงานที่่� EJF ดำำ�เนิิ นการร่่วมกัับหน่่ วยงาน
ไทยตลอดระยะเวลากว่่าหกปีี ที่่�ผ่า่ นมา
โปรดทราบว่่า EJF เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์ระบบการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมงโดยมีีการนัั ดหมายล่่วงหน้้ ากัับกองทััพเรืือ กรมประมง หรืือ
ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง นั้้�นย่่อมหมายความว่่าข้้อสัังเกตดัังกล่่าวอาจจะไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจริิงเสมอ นัั บตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2560
เป็็ นต้น
้ มา EJF เปลี่่�ยนมาใช้้วิธี
ิ ก
ี ารลงพื้้�นที่่�แบบไม่่แจ้้งเตืือนล่่วงหน้้ า เพื่่�อให้้ได้้ข้อ
้ มููลที่่�สะท้้อนถึึงความเป็็ นจริิงมากยิ่่�งขึ้้�น และถึึงแม้้ว่า่ เหตุุการณ์์การ
แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด 19 ได้้ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิิ นงานเพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งข้้อมููลจากศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า – ออก แต่่ EJF ยัังคงรวบรวม
ข้้อมููลจากองค์์กรภาคประชาสัังคมและพัันธมิิตรอื่่�นๆอยู่่� ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเรื่่�องระเบีียบวิิธีศึ
ี ก
ึ ษาอยู่่ใ� นภาคผนวกและสามารถเปิิ ดเผยได้้หากมีีการร้้องขอ

บทนำำ �
ในช่่วงปีี ที่่�ผ่่านมา ได้้เกิิดข้้อกัังขาเกี่่�ยวกัับความมุ่่�งมั่่�นพยายามแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (IUU) การ
บัังคัับใช้้แรงงาน และ การค้้ามนุุษย์์ของประเทศไทย โดยสมาคมการประมงแห่่งประเทศไทย (National Fisheries Association of Thailand :
NFAT) เข้้ามามีีอิิทธิิพลเพิ่่�มขึ้้�นผ่่านการประท้้วงและการล็็อบบี้้�ทางการเมืือง ซึ่่�งถืือเป็็ นภััยต่่อการปฏิิรููปที่่�รััฐบาลไทยได้้ดำำ�เนิิ นการไป อีีกทั้้�ง การที่่�
ตััวแทนแรงงาน สมาคมการประมงขนาดเล็็ก และ องค์์กรภาคประชาสัังคม ยัังไม่่ได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมด้้านการปฏิิรููปกฎหมายมากนัั ก ทำำ�ให้้
อุุตสาหกรรมการประมงของไทยก้้าวสู่่�การเป็็ นอุุตสาหกรรมที่่�ยั่่�งยืืน ถููกกฎหมาย และถููกต้้องตามหลัักจริิยธรรมได้้ช้้าลง1
NGOs และ องค์์กรภาคประชาสัังคม (องค์์กรท้้องถิ่่�น) ในพื้้�นที่่�พบช่่องโหว่่ในการดำำ�เนิิ นงาน ซึ่่�งทำำ�ให้้ระบบติิดตาม ควบคุุมและเฝ้้ าระวััง
(Monitoring, Control, Surveillance : MCS) กลไกการบัังคัับใช้้กฎหมาย เพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงแบบ IUU รวมถึึงตััวบทกฎหมายว่่าด้้วย
การระบุุ ตรวจสอบ และดำำ�เนิิ นการกัับการทารุุณกรรมแรงงานหรืือการค้้ามนุุษย์์ ไม่่มีีประสิิทธิิภาพเท่่าที่่�ควร โดยพบว่่ามีีช่่องโหว่่ดัังกล่่าวในตััวบท
กฎหมายในประเทศฉบัับปัั จจุุบััน อาทิิ พระราชบััญญััติิแรงงานสััมพัันธ์์ (Labour Relations Act : LRA) รวมไปถึึงกฎหมายประกอบ ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับการให้้สััตยาบัันในที่่�ประชุุมระดัับสากลและได้้รัับชื่่�นชมอย่่างกว้้างขวาง อาทิิ อนุุสััญญาการทำำ�งานในภาคประมง พ.ศ. 2550 (ฉบัับที่่� 188) และ
พิิธีีสาร ปีี พ.ศ. 2557 ส่่วนเสริิมอนุุสััญญาฯ ว่่าด้้วยแรงงานบัังคัับ (ฉบัับที่่� 29)
ภายหลัังประเทศไทยให้้สััตยาบัันแล้้วก็็ยัังไม่่มีีการนำำ �ข้้อบัังคัับมาใช้้ต่่อกัับหน่่ วยงานบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
เพื่่�อให้้สามารถระบุุเหยื่่�อบนเรืือ
ประมงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ยัังมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขกฎหมายแรงงานที่่�สำำ�คััญ ซึ่่�งทำำ�ให้้เด็็กอายุุ 16 ปีี สามารถทำำ�งานบนเรืือประมงได้้ ขััดแย้้งกัับ
กฎหมายแรงงานไทยในปัั จจุุบัันที่่�มุ่่�งคุ้้�มครองเยาวชน จึึงเป็็ นที่่�วิิพากษ์์ วิิจารย์์ในกลุ่่�ม CSOs ท้้องถิ่่�นอย่่างมาก
ปัั จจััยดัังกล่่าวทั้้�งหมดนี้้�
รวมถึึงอััตราการรายงานเกี่่�ยวกัับการบัังคัับใช้้แรงงานและการค้้ามนุุษย์์ที่่�ลดลงในช่่วงสองสามปีี ที่่�ผ่่านมา
ส่่งผลให้้
ประเทศไทยถููกเพิิกถอนจากโครงการให้้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีี ศุุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) แก่่ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาและ
ประเทศพััฒนาน้้ อยที่่�สุุดของสหรััฐอเมริิกาในปีี 2562 อีีกทั้้�งยัังโดนลดระดัับจากเทีียร์์ 2 ลงมาเป็็ นเทีียร์์ 2.5 Watchlist ในรายงานการค้้ามนุุษย์์ปีี
2564 ของสหรััฐฯ (US State Department’s Trafficking in Persons Report : TIP) อีีกด้้วย2/3
ดัังนั้้�นจึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งที่่�รััฐบาลไทยและกระทรวงต่่างๆ ควรตระหนัั กถึึงการปฏิิรููปสำำ�คััญเพื่่�อแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงแบบ IUU และการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องในอุุตสาหกรรมการประมงอย่่างครบถ้้วน นอกจากการปฏิิรููปดัังกล่่าวแล้้ว การปลููกฝัั งวััฒนธรรมด้้านความโปร่่งใสและการ
ให้้ความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรยัังเป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นอีีกเช่่นกััน เพื่่�อสนัั บสนุุนให้้เกิิดการสื่่�อสารและแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล
นอกจากนี้้� EJF สัังเกตเห็็นว่่า คดีีการทำำ�ประมงแบบ IUU หรืือการละเมิิดสิิทธิิแรงงานยัังคงถููกพิิจารณาว่่าเป็็ นความล้้มเหลวในการปฏิิบััติิงาน ควบคู่่�
ไปกัับการติิดสิินบนเจ้้าหน้้ าที่่�ให้้ไม่่รัับฟ้้ องคดีีหรืือไกล่่เกลี่่�ยให้้โจทก์์ยอมความนอกศาล
โดยเห็็นได้้จากอััตราการดำำ�เนิิ นคดีีที่่�ต่ำ��สำ
ำ ำ�หรัับคดีีทั้้�งสอง
ประเภทนี้้� การกระทำำ�ดัังกล่่าวอาจบ่่อนทำำ�ลายผลงานต่่างๆ ที่่�ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิิ นการมาตั้้�งแต่่ปีี 2558 เพื่่�อต่่อสู้้�กัับอาชญากรรมเหล่่านี้้� อีีกทั้้�งยััง
เป็็ นการลดประสิิทธิิภาพโดยพื้้�นฐานของระบบ MCS และการบัังคัับใช้้กฎหมายของหน่่ วยงานรััฐต่่างๆ อีีกด้้วย
สถานการณ์์โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 ส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่ออุุตสาหกรรมการประมงไทยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ ทั้้�งในด้้านความสามารถในการ
ออกเรืือจัับปลาของผู้้�ประกอบการการประมง และการทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าระบบ MCS จะไม่่ได้้รัับผลกระทบมากเกิินไป มาตรการล็็อคดาวน์์ จำำ�กััดการเดิิน
ทาง และการเว้้นระยะห่่างส่่งผลให้้การตรวจสอบเรืือประมงตามท่่าเรืือและกลางทะเลเป็็ นไปได้้ยาก ด้้วยเหตุุนี้้� จึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญยิ่่�งที่่�หน่่ วยงานรััฐและ
เจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO (PIPO) ต้้องคอยสอดส่่องหาสััญญาณการทำำ�ประมงและการใช้้แรงงานผิิดกฎหมาย
ความตึึงเครีียดทางเศรษฐกิิจอัันสืืบเนื่่� องมาจากการแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิดจะส่่งผลกระทบรุุนแรงในระยะยาวต่่ออุุตสาหกรรมการประมง
การ
ตรวจสอบเรืือประมงเข้้า-ออกและการดำำ�เนิิ นการตาม MCS อื่่�นๆ ตามในรายงานนี้้�ต้้องดำำ�เนิิ นการในฐานะส่่วนหนึ่่�งของระบบองค์์รวมที่่�ทำำ�ให้้มั่่�นใจ
2

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

ว่่า การทำำ�ประมงกัับทรััพยากรทางทะเลของไทยจะมีีความยั่่�งยืืน ถููกกฎหมาย และถููกต้้องตามหลัักจริิยธรรม โดยหากมีีการปฏิิบััติิตามกลไกดัังต่่อไป
นี้้�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพได้้ จะทำำ�ให้้เกิิดความมั่่�นคงทางอาหาร รายได้้ และความเป็็ นอยู่่�ของชาวประมงและครอบครััว แม้้จะเกิิดความไม่่แน่่ นอนทาง
เศรษฐกิิจอีีกในอนาคต

เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.แจกจ่่ายใบปลิิวเกี่่�ยวกัับโควิิด-19 ในภาษาถิ่่�นแก่่ชาวประมงระหว่่างการตรวจเรืือเข้้า-ออก

ประเด็็นหลัักที่่�ต้้องได้้รัับการแก้้ไข
รายงานฉบัับนี้้�กล่่าวถึึงปัั ญหาต่่อเนื่่� องและเร่่งด่่วน ซึ่่�งเจ้้าหน้้ าที่่�ของ EJF พบเจอตลอดปีี 2563 และต้้นปีี 2564 พร้้อมทั้้�งนำำ �เสนอข้้อเสนอแนะในการ
แก้้ไขปัั ญหาดัังกล่่าว ได้้แก่่
• เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย: การปฏิิรููปกฎหมายที่่�ได้้นำำ�เสนอมาล่่าสุุด และอยู่่ใ� นขั้้�นตอนการร่่างกฎหมายโดยกระทรวงต่่างๆ ของ
รััฐบาลไทย ได้้บ่อ
่ นทำำ�ลายความพยายามของประเทศไทยในการเฝ้้ าระวััง ระบุุ และดำำ�เนิิ นคดีีกับ
ั การใช้้แรงงานบัังคัับหรืือการค้้ามนุุษย์์อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพเป็็ นอย่่างยิ่่�ง รวมไปถึึงบทบััญญััติที่่�
ิ อนุุญาตให้้แรงงานเด็็กอายุุ 16 ปีี ทำ�ำ งานบนเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์ไ์ ด้้ ถึึงแม้้จะไม่่มีก
ี ฎหมายรองรัับให้้
เจ้้าหน้้ าที่่�เข้้าไปติิดตามดููแลได้้ก็ต
็ าม นอกจากนี้้� ยัังไม่่มีก
ี ารให้้ผู้มี
้� ส่
ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียสำำ�คัญ
ั จากภาคการประมงเชิิงพาณิิ ชย์มี
์ ส่
ี ว่ นร่่วมในการร่่างแก้้ไข
กฎหมายดัังกล่่าวอีีกด้้วย EJF จึึงมีีข้อ
้ เสนอแนะให้้ยุติ
ุ ก
ิ ารแก้้ไขกฎหมายและพััฒนาร่่างดัังกล่่าวเป็็ นการชั่่�วคราว จนกว่่าจะใช้้วิธี
ิ ที่่�ทำ
ี �ำ ให้้เกิิดการมีีส่ว่ น
ร่่วมอย่่างโปร่่งใสได้้อย่่างแท้้จริิง

• ผลกระทบจากโควิิด-19 และความเสี่่�ยงด้้านการทารุุณกรรมและเอาเปรีียบแรงงานที่่�สููงขึ้้�น: เหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ได้้สร้า้ ง
ผลกระทบอย่่างกว้้างขวางให้้กับ
ั อุุตสาหกรรมการประมงและแรงงานอพยพ ซึ่่�งเป็็ นแรงงานส่่วนใหญ่่ในอุุตสาหกรรมนี้้� การจำำ�กัด
ั การเดิินทาง การปิิ ด
ชายแดน การเอาเปรีียบของเจ้้าของเรืือ และความสามารถในการตรวจสอบแรงงานที่่�ลดลง ต่่างเป็็ นปััจจััยที่่�ทำำ�ให้้แรงงานอพยพมีีความเสี่่�ยงตกเป็็ น
เหยื่่�อการทารุุณกรรมและการเอาเปรีียบสููงขึ้้�น

• ชาวประมงสููญหายกลางทะเล: ในปีี 2563 ชาวประมง 68 รายสููญหายขณะทำำ�งานบนเรืือประมงไทย นอกจากนี้้� นัั บตั้้�งแต่่ต้นปี
้ ี จนถึึงเดืือน
กรกฎาคม 2564 นี้้� มีีจำ�น
ำ วนถึึง 42 กรณีี แล้้ว EJF เรีียกร้้องให้้รัฐ
ั บาลไทยเริ่่�มใช้้ขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรฐานในการค้้นหาและช่่วยชีีวิต
ิ พร้้อมทั้้�ง
สืืบสวนโดยเร็็วที่่�สุุด

• การฝึึ กผู้้ฝึ
� ึ กสอน: หากไม่่มีก
ี ารฝึึ กที่่�เหมาะสมและต่่อเนื่่�อง พร้้อมทั้้�งถ่่ายทอดองค์์ความรู้้ข
� องสถาบัันผ่า่ นกลไกต่่างๆ อาทิิ นัั กล่่า IUU หรืือชุุดสห
วิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง (Flying Inspection Teams : FITs) ศููนย์์อำ�น
ำ วยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) และหน่่ วยงา
นอื่่�นๆ ก็็มีค
ี วามเสี่่�ยงที่่�จะกระทบองค์์ความรู้้ซึ่
� ่�งสามารถถ่่ายทอดให้้ผู้ป
้� ฏิิบัติ
ั งิ านในอนาคตได้้ เกิิดผลกระทบต่่อความยั่่�งยืืนของกลไกการติิดตาม เฝ้้ า
ระวััง และควบคุุมของไทย

• ระบบติิดตามเรืือประมงที่่�เสื่่�อมประสิิทธิิภาพ: ในเดืือนกัันยายน 2563 กรมประมงได้้ออกพระราชกฤษฎีีกายกเลิิกข้้อบัังคัับให้้ผู้ป
้� ระกอบการเรืือ
ประมงติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ติด
ิ ตามเรืือรุ่่�นที่่� 2 (VMS Gen.2) บนเรืือประมง EJF เล็็งเห็็นว่า่ การยกเลิิกดัังกล่่าว เป็็ นการถดถอยเชิิงเทคโนโลยีี อีีกทั้้�งยัังส่่ง
ผลลบต่่อความปลอดภััยของลููกเรืืออีีกด้้วย

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

3

• ความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อน: เจ้้าหน้้ าที่่�จำำ�นวนหนึ่่�งยัังคงเข้้าใจว่่า การตรวจพบการกระทำำ�ความผิิดในประเด็็นการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม และการพบเหยื่่�อที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิหรืือค้้ามนุุษย์์นั้้�น เป็็ นความผิิดพลาดของระบบ แต่่แท้้จริิงแล้้วเจ้้าหน้้ าที่่�ชุุดตรวจสอบควร
พิิจารณาว่่า การพบการกระทำำ�ผิิดดัังกล่่าวย่่อมหมายถึึงการระบุุและสืืบสวนที่่�เหมาะสม ซึ่่�งเป็็ นตัวั อย่่างที่่�ดีีของระบบเครืือข่่ายศููนย์์ PIPO ที่่�ประสบผล
สำำ�เร็็จ

• การขาดความต่่อเนื่่�องของการแปลภาษาและวิิธีก
ี ารให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์ก
์ ลาง (victim-centered approach) ในระหว่่างการสััมภาษณ์์แรงงาน4: ถึึง
แม้้ว่า่ ศููนย์์ PIPO ที่่� EJF ได้้ไปเยี่่�ยมเยืือนมาในปีี 2560 ทั้้�งหมดมีีล่า่ มแปลภาษาที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองเข้้าปฏิิบัติ
ั งิ านอยู่่ด้
� ว้ ยอย่่างน้้ อยหนึ่่�งคน แต่่วิธี
ิ ก
ี าร
สััมภาษณ์์กลัับยัังขาดมาตรฐาน นอกจากนี้้� ศููนย์์ PIPO ยัังไม่่ใช้้แบบสอบถาม (ศจร. 1) และทรััพยากรอื่่�นๆ อย่่างเป็็ นระบบ

ประเด็็นปััญหาและข้้อเสนอแนะที่่�นำำ �เสนอโดย EJF ตั้้�งแต่่ปีี 2559 ถููกรวมกลุ่่ม
� เข้้าไว้้ด้ว้ ยกัันตามเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังต่่อไปนี้้� 1. ศููนย์์ PIPO 2. การ
ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง 3. ชาวประมงสููญหายกลางทะเล 4. การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกลไกการติิดตาม เฝ้้ าระวััง และควบคุุมต่่อไปท่่ามกลาง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส 5. การตรวจตราแรงงาน 6. หน่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษ (FITs) 7. การตรวจสอบกลางทะเล 8. โพไซดอน 9. ระบบ
ติิดตามเรืือ (Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่่ วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� (Mobile Transceiver Unit: MTU) คำำ�แนะนำำ �เหล่่านี้้�จััดเตรีียมจาก
แนวทางการบริิหารเรืือภายในประเทศของไทยทั้้�งจากเขต 3-10 ตามการแบ่่งจุุดตรวจประมง (ดููภาคผนวก) สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �ใหม่่ที่่�เพิ่่�มเติิมในรายงานฉบัับ
ปรัับปรุุงนี้้� จะมีีการเน้้ นด้ว้ ยสีีแดง
ประเด็็นปััญหาและข้้อเสนอแนะที่่�นำำ �เสนอโดย EJF ตั้้�งแต่่ปีี 2559 ถููกรวมกลุ่่ม
� เข้้าไว้้ด้ว้ ยกัันตามเนื้้�อหาที่่�เกี่่�ยวข้้องดัังต่่อไปนี้้� 1. ศููนย์์ PIPO 2. การ
ปรัับปรุุงเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง 3. ชาวประมงสููญหายกลางทะเล 4. การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกลไกการติิดตาม เฝ้้ าระวััง และควบคุุมต่่อไปท่่ามกลาง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส 5. การตรวจตราแรงงาน 6. หน่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษ (FITs) 7. การตรวจสอบกลางทะเล 8. โพไซดอน 9. ระบบ
ติิดตามเรืือ (Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่่ วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� (Mobile Transceiver Unit: MTU) คำำ�แนะนำำ �เหล่่านี้้�จััดเตรีียมจาก
แนวทางการบริิหารเรืือภายในประเทศของไทยทั้้�งจากเขต 3-10 ตามการแบ่่งจุุดตรวจประมง (ดููภาคผนวก) สำำ�หรัับคำำ�แนะนำำ �ใหม่่ที่่�เพิ่่�มเติิมในรายงานฉบัับ
ปรัับปรุุงนี้้� จะมีีการเน้้ นด้ว้ ยสีีแดง
EJF ได้้จัด
ั ทำำ�คู่มื
่� อ
ื การฝึึ กอบรมชื่่�อว่่า “การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ” (Conducting Interviews with Migrant Workers’) ซึ่่�งสามารถนำำ �เสนอให้้ได้้หาก
มีีการร้้องขอ (ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและอัังกฤษ) คู่่มื
� อ
ื ฉบัับนี้้�เป็็ นการสรุุปมาจากการสัังเกตการณ์์ของ EJF ระหว่่างเข้้าตรวจสอบและสืืบสวนของศููนย์์ PIPO
นอกจากนี้้� EJF ยัังได้้พัฒ
ั นาชุุดข้้อเสนอแนะเพื่่�อรัับมืือกัับแนวทางปฏิิบัติ
ั ใิ นการตรวจสอบการจัับสััตว์น้ำ
์ ำ��และระบบการสอบทานย้้อนกลัับ (traceability)
ทั้้�งสำำ�หรัับเรืือภายในประเทศและเรืือธงต่่างชาติิที่่�มาเทีียบท่่า (สามารถส่่งให้้ได้้หากมีีการร้้องขอ) เจ้้าหน้้ าที่่�ของ EJF สามารถให้้ข้อ
้ มููลรายละเอีียดเพิ่่�มได้้
หากรััฐบาลไทยต้้องการ อย่่างไรก็็ตาม เป็็ นการสำำ�คัญ
ั ที่่�จะตระหนัั กว่่าข้้อเสนอแนะเหล่่านั้้�นไม่่ใช่่ข้อ
้ เสนอแนะทั้้�งหมดต่่อรััฐบาล

1. ศููนย์์ PIPO (PIPO)
ในปีี 2562 EJF ได้้ไปเยืือนศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า – ออก (ศููนย์์ PIPO) ทั้้�งหมด 30 แห่่ง แต่่ในปีี 2563 EJF ได้้ไปเยืือนเพีียง 16 แห่่งเท่่านั้้�นเนื่่�องจาก
การจำำ�กัด
ั การเดิินทางจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ในปีี 2564 EJF และทีีม FITs ของศรชล.ได้้เยืือนศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด 5 แห่่ง5
สามารถขอดููรายการเข้้าเยี่่�ยมศููนย์์ PIPO ฉบัับเต็็มของ EJF เพิ่่�มเติิมได้้

เจ้้าหน้้ าที่่�กำำ�ลัังวััดอุุณหภููมิิชาวประมงอพยพก่่อนทำำ�การตรวจสอบเรืือที่่�จัังหวััดสงขลา
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1.1 การเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจศููนย์์ PIPO และการฝึึ กผู้้ฝึ
� ึ กสอน
ในเดืือนตุุลาคม 2563 กรมประมง มีีการวางแผนปรัับโครงสร้้างเครืือข่่ายศููนย์์ PIPO ด้้วยการเปลี่่�ยนถ่่ายอำำ�นาจของศููนย์์ฯ ไปยัังหน่่ วยงานใหม่่ที่่�ชื่่� อว่่า “กองตรวจ
สอบเรืือประมงและสััตว์น้ำ
์ ำ��” หน่่ วยงานใหม่่นี้้�เป็็ นการรวมศููนย์์ PIPO กัับ “กองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้า้ สััตว์น้ำ
์ ำ�� และปัั จจััยการผลิิต” เดิิม ซึ่่�งมีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบ
ตรวจสอบมาตรการรััฐเจ้้าของท่่าเรืือสำำ�หรัับเรืือประมงต่่างประเทศ โดยการควบรวมดัังกล่่าวกระทำำ�ไปเพื่่�อเพิ่่�มจำำ�นวนเจ้้าหน้้ าที่่�ในการตรวจสอบเรืือประมง
ถึึงแม้้ว่า่ อััตราการตรวจสอบของศููนย์์ PIPO จะคงที่่�ในช่่วงที่่�เกิิดการเปลี่่�ยนถ่่ายอำำ�นาจ แต่่การควบรวมดัังกล่่าวอาจส่่งผลกระทบสำำ�คัญ
ั ในระยะยาว เนื่่�องจากเจ้้า
หน้้ าที่่�ระดัับสููงของศููนย์์ PIPO และด่่านตรวจประมงมีีระดัับความเข้้าใจเรื่่�องวิิธีก
ี ารตรวจสอบเรืือเข้้า-ออกที่่�ต่่างกััน และอาจมีีประสบการณ์์หรืือความรู้้ด้
� า้ นการตรวจ
สอบแรงงานน้้ อย ซึ่่�งอาจส่่งผลให้้เกิิดการจััดลำำ�ดับ
ั ตามความสำำ�คัญ
ั หรืือตรวจสอบเรืือประมงผิิดพลาด
•

ตลอดระยะเวลาห้้าปีี ที่่�ผ่า่ นมา ทีีมงานศููนย์์ PIPO หน่่ วยเรืือลาดตระเวน และหน่่ วยงานเฉพาะกิิจอย่่างชุุดปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษประมงและนัั กล่่า IUU ได้้สั่่�งสม
ความรู้้แ
� ละความเชี่่�ยวชาญในการปฏิิบัติ
ั งิ าน หากมีีการเปลี่่�ยนตำำ�แหน่่ งบุุคลากรหรืือปรัับทีีมงานอาจก่่อให้้เกิิดการสููญเสีียองค์์ความรู้้ดั
� งั กล่่าวไปได้้

ข้้อเสนอแนะ: 	
ศููนย์์ PIPO หน่่ วยเรืือลาดตระเวน และหน่่ วยงานเฉพาะกิิจต้้องผ่่านกระบวนการและหลัักสููตรการฝึึ กอบรม ‘ฝึึ กผู้้ฝึ
� ึ กสอน’ โดยเร็็วที่่�สุุด
เพื่่�อรวบรวมองค์์ความรู้้แ
� ละความเชี่่�ยวชาญจากบุุคลากรและหน่่ วยงานต่่างๆ

1.2. การตรวจสอบตามระดัับความเสี่่�ยง
ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2561 แนวทางการบริิหารความเสี่่�ยง หรืือ ระบบประมวลความเสี่่�ยงกลาง (CRA) ได้้ถููกนำำ �มาใช้้ในศููนย์์ PIPO เพื่่�อจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของ
เรืือประมงที่่�ต้้องได้้รับ
ั การตรวจสอบ ระบบประมวลความเสี่่�ยงกลางแบ่่งการวััดออกเป็็ น 12 ระดัับ เพื่่�อประเมิินว่า่ เรืือลำำ�ใดควรถููกจััดว่่าระดัับความเสี่่�ยงสููง ระดัับเฝ้้ า
ระวััง (watchlist) หรืือระดััลปกติิ ตามหลัักการแล้้วเรืือประมงระดัับเสี่่�ยงสููงต้้องถููกตรวจสอบทุุกครั้้�งที่่�เข้้าหรืือออกจากท่่า เรืือกลุ่่ม
� เฝ้้ าระวัังตรวจสอบ 30% และเรืือ
ปกติิตรวจสอบ 10% หรืือตามสััดส่่วนขึ้้�นอยู่่กั
� บ
ั ทรััพยากรของศููนย์์ PIPO และจำำ�นวนวัันการทำำ�ประมงต่่อการออกเรืือหนึ่่�งครั้้�ง
EJF มีีข้อ
้ สัังเกตว่่าศููนย์์ PIPO บางแห่่งไม่่ดำ�ำ เนิิ นการตรวจสอบเรืือประมงระดัับปกติิ เนื่่�องจากขาดทรััพยากรหรืือมีีระยะทางการเดิินทางไปท่่าเรืือหรืือเรืือประมง
ค่่อนข้้างไกล ซึ่่�งนัั บเป็็ นปััญหาหลัักของศููนย์์ PIPO ในจัังหวััดภาคใต้้ของไทยซึ่่�งสถานการณ์์ด้า้ นความมั่่�นคงอาจส่่งผลให้้ไม่่มีก
ี ารตรวจสอบเรืือ
การตรวจเรืือระดัับปกติิอย่่างไม่่สม่ำ��ำ เสมอส่่งผลให้้มีก
ี ารตรวจสอบแรงงานน้้ อยลง ทำำ�ให้้แรงงานบนเรืือประมงมีีโอกาสร้้องเรีียนต่่อเจ้้าหน้้ าที่่�ลดลง นอกจากนี้้� ยััง
อาจทำำ�ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�มีีความเข้้าใจสภาพการทำำ�งานและอยู่่อ
� าศััยของแรงงานบนเรืือประมงคลาดเคลื่่�อน
ข้้อเสนอแนะ: 	
สภาพการทำำ�งานและความเป็็ นอยู่่มี
� ก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงได้้ตามกาลเวลา จึึงจำำ�เป็็ นอย่่างยิ่่�งที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�ต้้องได้้รับ
ั ข้้อมููลล่่าสุุดเกี่่�ยวกัับสภาพ
การทำำ�งานและความเป็็ นอยู่่บ
� นเรืือประมง
ข้้อเสนอแนะ:

กรมประมงควรจััดฝึึ กอบรมหััวหน้้ าด่่านตรวจ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าศููนย์์ PIPO จะดำำ�เนิิ นการตามระบบประมวลความเสี่่�ยงกลาง ตััวอย่่างการ
ปฏิิบัติ
ั งิ านของศููนย์์ PIPO ต้้นแบบ (SMART PIPO) ที่่�ได้้รับ
ั เลืือก (เช่่น สตููล ตราด และสงขลา)6 ควรถููกบรรจุุอยู่่ใ� นหลัักสููตรอบรม
ด้้วย นอกจากนี้้� ยัังควรเชิิญอดีีตหัวั หน้้ าศููนย์์ PIPO มาแบ่่งปัั นประสบการณ์์และถ่่ายทอดความรู้้ใ� นการปฏิิบัติ
ั งิ าน

ข้้อเสนอแนะ: 	
กรมประมงและศรชล.ควรติิดตามศููนย์์ PIPO อย่่างใกล้้ชิด
ิ และประเมิินผลกระทบจากการควบรวมหลัังจากผ่่านไปหนึ่่�งปีี
ข้้อเสนอแนะ: 	
ถึงึ แม้้เรืือระดัับปกติิจะได้้รับ
ั การตรวจน้้ อยครั้้�งกว่่า แต่่การตรวจสอบควรเป็็ นการสุ่่ม
� ตรวจเพื่่�อป้้ องกัันไม่่ให้้เจ้้าของเรืือหรืือผู้้ป
� ระกอบการ
สามารถคาดการณ์์และปกปิิ ดการกระทำำ�ผิิดกฎหมายได้้

•

ขณะจััดทำำ�รายงานฉบัับนี้้� ระบบประมวลความเสี่่�ยงกลางยัังขาดตััวบ่่งชี้้�เกี่่�ยวกัับแรงงานที่่�สำำ�คััญ จึึงทำำ�ให้้ไม่่สามารถครอบคลุุมปัั ญหาการทำำ�ประมงและ
ปัั ญหาแรงงานในองค์์รวมได้้

ข้้อเสนอแนะ:

 รมประมงร่่วมกัับกรมสวััสดิก
ก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงาน (กสร.) ควรขยายตััวชี้้�วััดเกี่่�ยวกัับแรงงานในปัั จจุุบัน
ั ในระบบประมวลความเสี่่�ยง
กลางให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานแรงงานสากล ตััวชี้้�วััดหลัักที่่�ควรได้้รับ
ั การพิิจารณา ได้้แก่่ ความผิิดพลาดให้้การบัันทึก
ึ ชั่่�วโมงการทำำ�งาน
(สำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งต่่อเรืือที่่�มีีจำ�น
ำ วนลููกเรืือน้้ อยจากผลกระทบของสถานการณ์์โควิิด-19) ปริิมาณงานของเครื่่�องมืือประมงประสิิทธิิภาพสููง
ประวััติลูู
ิ กเรืือสููญหาย จำำ�นวนการยึึดเอกสาร และข้้อขััดแย้้งด้้านแรงงานอื่่�นๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เข้้าใจสภาพการใช้้แรงงานบนเรืือ
ประมงได้้กว้้างขึ้้�น
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•

ประเทศไทยไม่่มีฐ
ี านข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการทำำ�ประมงแบบ IUU หรืือคดีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิิทธิิมนุุษยชนในอุุตสาหกรรมการประมง ที่่�สามารถค้้นหา
ข้้อมููลล่่าสุุดได้้
ฐานข้้อมููลดัังกล่่าวเป็็ นก้า้ วสำำ�คัญ
ั ในด้้านความโปร่่งใสของข้้อมููลและเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งที่่�สามารถช่่วยปราบปรามเหตุุการณ์์ไม่่พึงึ
ประสงค์์ได้้ นอกจากนี้้� ยัังเป็็ นการผลัักดัันให้้อุตส
ุ าหกรรมสามารถซื้้�ออาหารทะเลจากผู้้จั� ด
ั จำำ�หน่่ ายที่่�ถููกกฎหมายและถููกต้้องตามหลัักจริิยธรรมได้้

ข้้อเสนอแนะ: 	
การบัันทึก
ึ ข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งหมดของเรืือประมง เอกสารลููกเรืือและรายนามลููกเรืืออย่่างถาวรและไม่่อนุุญาตให้้ทำ�ำ การ
แก้้ไขและปรัับแต่่งได้้ อัันรวมไปถึึงการบัันทึก
ึ ข้้อมููลรายละเอีียดของผู้้ใ� ช้้ระบบคนใดที่่�ทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลทั้้�งเรื่่�องเวลา
สถานที่่�และข้้อมููลที่่�ทำำ�การปรัับเปลี่่�ยนในรููปแบบดิิจิตั
ิ ล
ั ePIPO เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ยิ่่�ง

1.3 การเปลี่่�ยนมาใช้้ระบบดิิจิตั
ิ ล
ั :
ในเดืือนพฤศจิิกายน 2560 ได้้มีก
ี ารริิเริ่่�มใช้้ระบบแจ้้งเข้้า-แจ้้งออกเรืือประมงในรููปแบบดิิจิตั
ิ ล
ั ePIPO ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวนี้้�ได้้ทำ�ำ การรวบรวมข้้อมููลในอดีีต
ทั้้�งหมดที่่�ครั้้�งหนึ่่�งเคยจััดทำำ�ในรููปแบบของเอกสารเข้้ามาอยู่่ใ� นระบบฐานข้้อมููล FishingInfo 2 นั้้�นทำำ�ให้้สามารถทำำ�การตรวจสอบได้้ทันที
ั กั
ี บ
ั เรืือประมงที่่�ผู้้�
ประกอบการได้้ยื่่�นคำ�ร้
ำ อ
้ งขอเข้้าท่่าหรืือออกท่่า ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวนี้้�ยัังได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องของลููกเรืือทั้้�งหมดทั้้�งเอกสารประจำำ�ตัวั ในรููปแบบรายกา
รดิิจิตั
ิ ล
ั นอกจากนี้้�เจ้้าของเรืือยัังสามารถยื่่�นคำำ�ขอ PIPO ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ได้้ เพื่่�อเป็็ นการประหยััดเวลา อัันเป็็ นการแสดงถึึงการพััฒนาการอย่่าง
สำำ�คัญ
ั จากระบบการเก็็บข้้อมููลรููปแบบเดิิมที่่�อ้้างอิิงจากเอกสารและยัังจะสามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการตรวจสอบของเจ้้าหน้้ าศููนย์์ PIPO อีีกด้้วย
ข้้อเสนอแนะ: 	
การบัันทึก
ึ ข้้อมููลการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งหมดของเรืือประมง เอกสารลููกเรืือและรายนามลููกเรืืออย่่างถาวรและไม่่อนุุญาตให้้ทำ�ำ การ
แก้้ไขและปรัับแต่่งได้้ อัันรวมไปถึึงการบัันทึก
ึ ข้้อมููลรายละเอีียดของผู้้ใ� ช้้ระบบคนใดที่่�ทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงข้้อมููลทั้้�งเรื่่�องเวลา
สถานที่่�และข้้อมููลที่่�ทำำ�การปรัับเปลี่่�ยนในรููปแบบดิิจิตั
ิ ล
ั ePIPO เป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ยิ่่�ง เพื่่�อรัับประกัันว่า่ เจ้้าหน้้ าที่่�มีีข้อ
้ มููลที่่�ทำำ�การ
เปลี่่�ยนแปลงและป้้ องกัันไม่่ให้้ข้อ
้ มููลสำำ�คัญ
ั ถููกทำำ�ลายไป ยกตััวอย่่างเช่่น ข้้อมููลทางระบบบััญชีีอย่่าง ‘เรืือธงไทย’ ของกรม
ประมงก็็ได้้ทำ�ำ การปรัับใช้้ตามระบบดัังกล่่าวแล้้วเช่่นกัน
ั

ภาพหน้้าจอของระบบแจ้้งเข้้า-แจ้้งออกเรืือประมงในรููปแบบดิิจิตั
ิ ล
ั ePIPO บนระบบโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แสดงรายละเอีียดต่่างๆ และลููกเรืือ
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1.4 การขยายตััวและการขาดแคลนทรััพยากร:
EJF และหน่่ วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องพบว่่า ศููนย์์ PIPO มีีการขยายตััวเร็็วเกิินไปและขาดแคลนทรััพยากร ซึ่่�งเป็็ นปััญหาหลัักที่่�บั่่�นทอนประสิิทธิิผลของเครืือข่่าย
ในเดืือนตุุลาคม 2563 กรมประมง ได้้พยายามแก้้ไขปัั ญหาด้้วยการปรัับโครงสร้้างศููนย์์ PIPO (ดููส่่วนที่่� 1.1) เพื่่�อทำำ�ให้้ทรััพยากรมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
•

ถึึงแม้้จะมีีการปฏิิรููปแล้้ว แต่่ศููนย์์ PIPO บางแห่่งยัังคงรายงานว่่าขาดแคลนทรััพยากร โดยเจ้้าหน้้ าที่่�บางนายได้้แจ้้งไว้้ในปีี 2563 และ 2564 ว่่า มีี
ยานพาหนะไม่่เพีียงพอในการออกตรวจ จนทำำ�ให้้พลาดการออกตรวจหรืือต้้องใช้้รถส่่วนตััวของเจ้้าหน้้ าที่่�แทน

•

ด่่านตรวจ 10 จุุดจากศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด 30 แห่่งที่่� EJF ได้้ไปเยี่่�ยมเยืือนอยู่่ห่
� า่ งจากศููนย์์ฯ กว่่า 50 กม. (รวมไปถึึงจุุดตรวจที่่�ได้้ไปเยี่่�ยมเยืือนในปีี
2564 เช่่น ปัั ตตานีี และนราธิิวาส) ระยะทางดัังกล่่าวอาจทำำ�ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ไม่่สามารถออกตรวจหรืือมีีอัต
ั ราการออกตรวจที่่�ต่ำำ��ได้้

ข้้อเสนอแนะ:

กรมประมงควรตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าศููนย์์ PIPO ทุุกแห่่งมีียานพาหนะที่่�เพีียงพอเหมาะสมให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ออกตรวจเรืือประมงได้้
โดยเร็็วที่่�สุุด

ข้้อเสนอแนะ: 	
ในการพิิจารณาทบทวนการดำำ�เนิิ นงานปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้าง PIPO ประจำำ�ปีี ศรชล.และกรมประมงควรทำำ�การประเมิินความ
ต้้องการของจุุดตรวจเรืือประมงส่่วนหน้้ าในเครืือข่่ายศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด เพื่่�อพิิจารณาว่่าจำำ�เป็็ นต้อ
้ งมีีจุด
ุ ตรวจเรืือประมงส่่วน
หน้้ าเพิ่่�มหรืือไม่่ EJF พร้้อมให้้ข้อ
้ มููลการวิิเคราะห์์และข้้อเสนอแนะว่่าควรเริ่่�มที่่�ศููนย์์ PIPO แห่่งใดก่่อน

1.5 ขั้้�นตอนและรายการการตรวจสอบ:
•

ในปัั จจุุบันศููนย์
ั
์ PIPO ทุุกแห่่งต้้องใช้้ศจร. 1 ในการตรวจ ซึ่่�งบอกถึึงหน้้ าที่่�และขั้้�นตอนของเจ้้าหน้้ าที่่�แต่่ละรายในทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม
EJF ยัังเห็็นเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ฯ ไม่่ใช้้แบบฟอร์์มดัังกล่่าวหลายครั้้�ง

ข้้อเสนอแนะ: 	
ในปัั จจุุบันศููนย์
ั
์ PIPO ทุุกแห่่งต้้องใช้้ศจร. 1 ในการตรวจ ซึ่่�งบอกถึึงหน้้ าที่่�และขั้้�นตอนของเจ้้าหน้้ าที่่�แต่่ละรายในทีีมสหสาขา
วิิชาชีีพ อย่่างไรก็็ตาม EJF ยัังเห็็นเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ฯ ไม่่ใช้้แบบฟอร์์มดัังกล่่าวหลายครั้้�ง
ข้้อเสนอแนะ: 	
รายการการตรวจตราควรถููกจััดทำำ�ให้้เป็็ นระบบดิิจิตั
ิ ล
ั เช่่นกัน
ั เพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลการตรวจตราที่่�เสร็็จสมบููรณ์์แล้้วทั้้�งหมดสอดคล้้องกัับ
ระบบแจ้้งเข้้า-แจ้้งออกเรืือประมงในรููปแบบดิิจิตั
ิ ล
ั (ePIPO) และในฐานข้้อมููล ‘FishingInfo2’ เพื่่�อช่่วยในการเพิ่่�มความโปร่่งใส
ของการปฏิิบัติ
ั งิ านและความน่่ าเชื่่�อถืือตลอดการตรวจตราและขั้้�นตอนการตรวจสอบต่่างๆ

ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออกทำำ�การการตรวจตราอย่่างเป็็ นทางการในอุุปกรณ์์ป้้องกัันการเคลื่่�อนย้้ายของชุุดควบคุุมระบบติิดตามเรืือ (VMS) บนเรืือประมง เป็็ นหน้้ าที่่�สำำ�คัญ
ั ของการ
ตรวจตราเรืือประมงในทุุกศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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EJF ได้้ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจและพบว่่าการตรวจสอบเรืือส่่วนใหญ่่จะมีีขั้้�นตอนการอธิิบายข้้อมููลโดยสรุุปก่่อนตรวจ เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้ าที่่�สามารถอภิิปรายวิิธีก
ี ารและ
ตอบข้้อซัักถาม อย่่างไรก็็ตามในบางกรณีี เจ้้าหน้้ าที่่�ได้้ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารตามขั้้�นตอนดัังกล่่าวในบริิเวณใกล้้กับ
ั เรืือประมง โดยเฉพาะลููกเรืืออาวุุโส
ข้้อเสนอแนะ:

EJF ขอชื่่�นชมที่่�มีีการริิเริ่่�มขั้้�นตอนดัังกล่่าว ขั้้�นตอนการอธิิบายข้้อมููลโดยสรุุปควรทำำ�ก่อ
่ นและหลัังการตรวจสอบเรืือประมง และ
ควรทำำ�ห่า่ งจากบริิเวณที่่�เจ้้าของหรืือกััปตัันเรืืออยู่่� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเจ้้าหน้้ าพููดคุุยถึึงข้้อสงสััยหรืือข้้อกัังวลที่่�พบระหว่่างการตรวจ
สอบเรืือ โดยปราศจากแรงกดดัันหรืืออิิทธิิพลใดๆ

ขั้้�นตอนการอธิิบายข้้อมููลโดยสรุุปย่่อหลัังการตรวจสอบเรืือในจัังหวััดปัั ตตานีี เจ้้าของเรืือ (ในวงกลมสีีแดง) และลููกเรืืออยู่่ใ� นพื้้�นที่่�ใกล้้กัน
ั ซึ่่�งอาจส่่งผลต่่อความสามารถในการรายงาน
ข้้อสงสััยของเจ้้าหน้้ าที่่�ได้้

ข้้อเสนอแนะ: 	
เพื่่�อเพิ่่�มแนวทางในการตรวจตราให้้กับ
ั เจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก ทาง EJF ขอเสนอแนะให้้ทำ�ำ การซัักถามเจ้้าหน้้ าที่่�
ถึึงปัั ญหาเฉพาะของเรืือประมงที่่�เกี่่�ยวข้้องในขอบเขตการปฏิิบัติ
ั งิ าน ซึ่่�งถืือเป็็ นการฝึึ กปฏิิบัติ
ั ที่่�มี
ิ ป
ี ระโยชน์์สำ�ำ หรัับเจ้้าหน้้ าที่่�ใน
การพััฒนาความสามารถด้้านการถามตอบ ทั้้�งก่่อนและหลัังทำำ�การตรวจตรากลุ่่ม
� เจ้้าหน้้ าที่่�ตรวจสอบควรมีีข้อ
้ มููลโดยสรุุปย่่อของ
เรืือประมงเพื่่�อทำำ�การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลอัันอาจเป็็ นที่่�ต้อ
้ งสงสััยเช่่นเดีียวกัับวิิธีก
ี ารดำำ�เนิิ นการใดๆที่่�อาจจะต้้องถืือปฏิิบัติ
ั ข
ิ ณะเข้้า
ตรวจตราเรืือ
•

จากการสัังเกตการณ์์ของทางมููลนิิ ธิิ EJF ในหลายครั้้�งพบว่่าสมาชิิกของทีีมผู้้ต
� รวจสอบไม่่ได้้ทำ�ำ การขึ้้�นเรืือประมงเพื่่�อตรวจตรา ซึ่่�งอาจเป็็ นเหตุุให้้
เกิิดช่่องโหว่่ในการลัักลอบใช้้เครื่่�องมืือประมงที่่�ผิิดกฎหมาย มีีการสลัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ ชุุดควบคุุมระบบติิดตามเรืือ VMS หรืือมีีการหลบซ่่อนของ
แรงงานผิิดกฎหมายที่่�อาจไม่่สังั เกตพบได้้

ข้้อเสนอแนะ: 	
การขึ้้�นเรืือประมงเพื่่�อทำำ�การตรวจสอบในระหว่่างการเทีียบท่่าเข้้า-ออกนั้้�นควรเป็็ นขั้้�นตอนที่่�ต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามอย่่างครอบคลุุม
แม้้ว่า่ จะเป็็ นเรืือที่่�มีีอัต
ั ราความเสี่่�ยงน้้ อยก็็ตาม กระบวนการขึ้้�นเรืือเพื่่�อทำำ�การตรวจสอบนั้้�นถืือว่่าเป็็ นกระบวนการปฏิิบัติ
ั ที่่�มี
ิ ี
ความสำำ�คัญ
ั อัันมิใิ ช่่เพีียงแค่่การตรวจเช็็คความรุุนแรงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับแรงงานแต่่ยังั คงสามารถตรวจตราอุุปกรณ์์ตัวั รัับส่่ง
สััญญาณเคลื่่�อนที่่�บนเรืือประมงว่่าไม่่ได้้รับ
ั การสลัับเปลี่่�ยนรวมไปทั้้�งเครื่่�องมืือประมงต่่างๆตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้อีก
ี ด้้วย

•

การสุ่่ม
� ตรวจเรืือเมื่่�อเรืือเข้้าเทีียบท่่าเป็็ นขั้้�นตอนสำำ�คัญ
ั ในมาตรฐานการปฏิิบัติ
ั งิ าน (Standard Operating Procedure : SoP) ของ PIPO เจ้้าหน้้ าที่่�
กรมประมงควรทำำ�การตรวจสอบในลัักษณะดัังกล่่าว เพื่่�อยืืนยันว่
ั า่ จำำ�นวนสััตว์น้ำ
์ ำ��บนเรืือตรงกัับที่่�บัันทึก
ึ ไว้้ในสมุุดปููมเรืือหรืือไม่่ EJF สัังเกตเห็็น
ว่่าขั้้�นตอนการสุ่่ม
� ตรวจสอบกระทำำ�โดยไม่่มีก
ี ารตรวจยืืนยัน
ั ในลัักษณะดัังกล่่าว

ข้้อเสนอแนะ:	
เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมงต้้องเปรีียบเทีียบจำำ�นวนสััตว์น้ำ
์ ำ��ที่่�จับ
ั ได้้จริิงกัับสมุุดปููมเรืือระหว่่างการสุ่่ม
� ตรวจสอบ
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•

ระหว่่างการตรวจสอบของ PIPO ส่่วนใหญ่่ EJF พบว่่าคนงานสวมใส่่เสื้้�อชููชีีพ EJF ทราบว่่าการกระทำำ�ในลัักษณะนี้้�อาจดููเป็็ นเรื่่�องผิิวเผิิน แต่่การ
ที่่�คนงานสวมเสื้้�อชููชีีพมีีประโยชน์์ดังั นี้้� 1) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�สามารถตรวจสอบได้้อย่่างรวดเร็็วว่่าคนงานทุุกคนมีีเสื้้�อชููชีีพเป็็ นของตนเอง 2) ลููกเรืือ
ทราบว่่าสถานที่่�เก็็บเสื้้�อชููชีีพ 3) แสดงให้้เห็็นว่า่ เสื้้�อชููชีีพยัังอยู่่ใ� นสภาพที่่�ใช้้การได้้ และ 4) ลููกเรืือทราบวิิธีก
ี ารใช้้เสื้้�อชููชีีพ

ข้้อเสนอแนะ: 	
วิธี
ิ ก
ี ารดัังกล่่าวควรนำำ �มาปรัับใช้้ในการตรวจสอบของ PIPO ทั้้�งหมด เนื่่�องจากเป็็ นวิธี
ิ ก
ี ารที่่�ทำำ�ให้้การตรวจสอบว่่าลููกเรืือทุุกคนมีี
เสื้้�อชููชีีพเป็็ นของตนเองเป็็ นไปอย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ กรุุณาดููที่่�ส่่วนที่่� 3 เพื่่�อดููข้้อแนะนำำ �เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับขั้้�นตอนการ
ตรวจสอบชาวประมงที่่�เสีียชีีวิต
ิ กลางทะเล

สองภาพนี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงเสื้้�อชููชีีพที่่�หมดอายุุใช้้งานไปตามกาลเวลาแต่่ยังั ถููกเก็็บไว้้บนเรืือประมง ควรมีีการตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�องว่่าเสื้้�อชููชีีพอยู่่ใ� นสภาพใช้้งานได้้

•

EJF สัังเกตเห็็นเสื้้�อชููชีีพและอุุปกรณ์์ด้า้ นความปลอดภััยอื่่�นๆ เช่่น ห่่วงชููชีีพและถัังดัับเพลิิง ซึ่่�งอยู่่ใ� นสภาพที่่�ใช้้การไม่่ได้้และฉีี กขาด ในบางกรณีี
อุุปกรณ์์ที่่�อยู่่ใ� นสภาพทรุุดโทรมอาจทำำ�ให้้ชีวิี ต
ิ ของลููกเรืือตกอยู่่ใ� นอัันตราย นอกจากนี้้� EJF ยัังได้้ยิน
ิ มาว่่า เจ้้าหน้้ าที่่�อาจอนุุญาตให้้เรืือในลัักษณะ
ดัังกล่่าว สามารถออกจากท่่าได้้โดยไม่่ต้อ
้ งเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ที่่�เสีียหาย

ข้้อเสนอแนะ:	
เสื้้�อชููชีีพและอุุปกรณ์์ด้า้ นความปลอดภััยอื่่�นๆ ควรได้้รับ
ั การตรวจสอบอย่่างถี่่�ถ้้วน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสามารถใช้้การได้้ ไม่่ฉีีกขาด มีี
ชิ้้�นส่่วนสููญหาย หรืือปัั ญหาอื่่�นๆ นอกจากนี้้� ต้้องมีีการห้้ามไม่่ให้้เรืือประมงที่่�มีีอุป
ุ กรณ์์ด้า้ นความปลอดภััยที่่�มีีปััญหาหรืือต่ำำ��กว่่า
มาตรฐานออกจากท่่า จนกว่่าจะนำำ �อุป
ุ กรณ์์ที่่�ใช้้ได้้มาเปลี่่�ยน

ข้้อเสนอแนะ:	
กรมเจ้้าท่่าควรตรวจสอบว่่า มีีการฝึึ กอบรมเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะไม่่มีก
ี ารอนุุญาตให้้เรืือ
ประมง ซึ่่�งไม่่มีเี สื้้�อชููชีีพที่่�ใช้้การได้้ออกจากท่่า เจ้้าหน้้ าที่่�ต้้องได้้รับ
ั การฝึึ กอบรมให้้ทำ�ต
ำ ามมาตรฐานดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััด

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

9

เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมงในจัังหวััดปัั ตตานีี กำ�ลั
ำ งั ตรวจสอบกล่่องยาอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีียาจำำ�นวนเพีียงพอและยายัังไม่่หมดอายุุ

ข้้อเสนอแนะ: 	
EJF ขอเสนอแนะให้้มีก
ี ารปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามขั้้�นตอนสำำ�คัญ
ั ดัังกล่่าวอย่่างเคร่่งครััดในระหว่่างการตรวจตราเรืือประมงโดยไม่่ต้อ
้ งคำำ�นึึง
ถึึงว่่าเป็็ นเรืือจะถููกจััดอยู่่ใ� นความเสี่่�ยงระดัับใด สอดคล้้องกัับอนุุสัญ
ั ญาการทำำ�งานในภาคประมง พ.ศ. 2550 (ฉบัับที่่� 188)7
และควรกระทำำ�ควบคู่่พ
� ร้้อมกัันในศููนย์์ PIPO ทั้้�ง 15 แห่่ง ดัังนี้้�

ลำ�ดับ

ขั้นตอนการดำ�เนินการตามลำ�ดับความสำ�คัญ

2

ตรวจหน่่ วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่�บนเรืือประมงและการจััดหาอาหารและน้ำำ��ดื่่� ม

1

3
4
5
6

7

ตรวจเรืือประมงเพื่่�อหาแรงงานที่่�ถููกซ่่อน/ซ่่อนตััวอยู่่�

ทำำ�การสััมภาษณ์์ลููกเรืือตามสััดส่่วน (โดยปกติิ 3-4 คน)

ตรวจสอบว่่าลููกเรืือทุุกรายมีีและทราบถึึงวิิธีีการใช้้เสื้้�อชููชีีพ/ห่่วงยางชููชีีพที่่�ใช้้การได้้

ตรวจสอบถัังดัับเพลิิงว่่าอยู่่�ในสถานที่่�ที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและอยู่่�ในสภาพใช้้งานได้้

ตรวจกล่่องยาและกล่่องปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นว่่ามีีคุุณภาพและปริิมาณที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับการออก
ทะเลทำำ�ประมง

ตรวจสอบความเข้้าใจของลููกเรืือเรื่่�องการใช้้บััญชีีธนาคาร และทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าบััญชีีธนาคารดัังกล่่าวมีี
การใช้้งานและได้้รัับการอััพเดทในช่่วงไม่่กี่่�เดืือนที่่�ผ่่านมา

ตารางที่่� 1

2. การปรัับปรุุงกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ถึึงแม้้จะมีีการปรัับปรุุงกฎหมายที่่�สำำ�คัญ
ั ตลอดระยะเวลาหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมาเพื่่�อปฏิิรููปอุุตสาหกรรมการประมง อาทิิ พระราชบััญญััติก
ิ ารประมงฉบัับใหม่่
(พ.ศ. 2558) การให้้สัต
ั ยาบัันอนุุสัญ
ั ญาองค์์การระหว่่างประเทศ และพระราชบััญญััติคุ้
ิ ม
้� ครองแรงงาน พ.ศ. 2562 การปฏิิรููปกฎหมายและการเปลี่่�ยนแปลง
กฎหมายยัังคงเป็็ นไปอย่่างล่่าช้้าและมีีประสิิทธิิภาพลดลง ส่่วนหนึ่่�งมาจากการไม่่มีส่
ี ว่ นร่่วมในการร่่างหรืือถกเกี่่�ยวกัับการเปลี่่�ยนแปลงกฎหมาย EJF
สัังเกตว่่าผู้้ป
� ระกอบการประมงเชิิงพาณิิชย์แ
์ ละสมาคมหลัักอย่่างสมาคมการประมงแห่่งประเทศไทย (NFAT) ยัังมีีอิท
ิ ธิิพลต่่อผู้้กำ
� �ำ หนดนโยบายอยู่่ค่
� อ
่ นข้้าง
มาก อีีกทั้้�ง ยัังไม่่ค่อ
่ ยมีีการปรึึกษาหรืือเชิิญองค์์กรภาคประชาสัังคม (CSOs) ซึ่่�งทำำ�งานเพื่่�อปกป้้ องสิิทธิิแรงงานอพยพ สหภาพแรงงาน และตััวแทน
แรงงานอพยพหรืือสมาคมชาวประมงพื้้�นบ้้าน เข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมด้้วย ซึ่่�งทำำ�ให้้ร่า่ งกฎหมายและข้้อบัังคัับยัังถููกเขีียนในลัักษณะที่่�เป็็ นประโยชน์์กับ
ั ภาค
ประมงเชิิงพาณิิชย์8/9
์
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2.1 การนำำ �อนุุสัญ
ั ญาฉบัับที่่� 188 และข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการคุ้้ม
� ครองแรงงานประมงในทะเลมาปฏิิบัติ
ั ิ

เรืือประมงเตรีียมจอดที่่�ท่่าเรืือศููนย์์ PIPO เพื่่�อถููกตรวจสอบ

ประเทศไทยได้้ให้้สัต
ั ยาบัันอนุุสัญ
ั ญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ ฉบัับที่่� 188 ว่่าด้้วยการทำำ�งานในภาคประมงทะเลในเดืือนมกราคม 2562 และนำำ �มา
ผนวกกัับกฎหมายท้้องถิ่่�นในรููปแบบของ ‘พระราชบััญญััติคุ้
ิ ม
้� ครองแรงงาน พ.ศ. 2562’ ในเดืือนพฤศจิิกายน พ.ศ. 256210 สมาคมการประมงแห่่ง
ประเทศไทยได้้ต่อ
่ สู้้ใ� ห้้มีก
ี ารถอดถอนหรืือผ่่อนผัันข้อ
้ กำำ�หนดบางมาตราตลอดระยะเวลาการให้้สัต
ั ยาบัันและกระบวนการนำำ �ไปปฏิิบัติ
ั ที่่�ผ่
ิ า่ นมา อาทิิ การนำำ �
ข้้อปฏิิบัติ
ั เิ กี่่�ยวกัับเปลี่่�ยนถ่่ายลููกเรืือกลางทะเลกลัับมาใช้้ รวมไปถึึงการขนถ่่ายอาหารทะเลระหว่่างเรืือประมงกลางทะเล และการอนุุญาตให้้ยืด
ื จำำ�นวนวััน
การออกทะเลต่่อครั้้�ง11 ในปัั จจุุบัน
ั การออกทะเลเพื่่�อทำำ�ประมงครั้้�งหนึ่่�งถููกจำำ�กัด
ั ไว้้ที่่� 30 วััน แต่่สมาคมการประมงแห่่งประเทศไทยพยายามผลัักดัันให้้เพิ่่�ม
เป็็ น 60 วััน การร้้องขอดัังกล่่าวเป็็ นการเพิ่่�มโอกาสให้้เกิิดการเอาเปรีียบแรงงาน และเกิิดความจำำ�เป็็ นในการขนถ่่ายสิินค้า้ และแรงงานกลางทะเล
สมาคมการประมงแห่่งประเทศไทยยัังได้้ผลัก
ั ดัันให้้กระทรวงแรงงาน (รง.) ปฏิิรููปกฎกระทรวงเกี่่�ยวกัับการคุ้้ม
� ครองแรงงานในทะเล เพื่่�ออนุุญาตให้้เด็็กหรืือ
‘แรงงานเยาวชน’ อายุุต่ำ��ำ ถึึง 16 ปีี สามารถทำำ�งานบนเรืือประมงในฐานะผู้้ช่� ว่ ยได้้ ในช่่วงที่่�รายงานฉบัับนี้้�ถููกจััดทำำ�ขึ้้�น ร่่างข้้อบัังคัับฉบัับปัั จจุุบันกำ
ั �ลั
ำ งั อนุุญาต
ให้้เรืือประมงหนึ่่�งลำำ�สามารถมีีผู้ช่้� ว่ ยได้้ 1 คน โดยต้้องเป็็ นบุต
ุ รของเจ้้าของหรืือกััปตัันเรืือ12/13 ถึึงแม้้ว่า่ ในปัั จจุุบัน
ั จะยัังไม่่มีข้ี อ
้ บัังคัับหรืือแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
รองรัับถึึงเงื่่�อนไขในการตรวจของเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO หรืือเจ้้าพนัั กงานอื่่�นๆ ว่่าเรืือประมงได้้ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามข้้อกำำ�หนดการฝึึ กงานผู้้ช่� ว่ ยหรืือไม่่ก็ต
็ าม
สมาคมการประมงแห่่งประเทศไทยได้้ร้อ
้ งขอให้้มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวตั้้�งแต่่ปีี 2562 ถึึงแม้้จะทราบกัันดีว่ี า่ สภาพการทำำ�งานบนเรืือประมงเป็็ นอาชีีพที่่�
อัันตราย14 การทำำ�ประมงถููกจััดว่่าเป็็ นงานที่่�อัันตรายสำำ�หรัับแรงงานเด็็ก15 ตามอนุุสัญ
ั ญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ ฉบัับที่่� 182 ว่่าด้้วยรููปแบบที่่�เลว
ร้้ายที่่�สุุดของการใช้้แรงงานเด็็ก ซึ่่�งประเทศไทยได้้ให้้สัต
ั ยาบัันไปในปีี 2544 และถููกจััดว่่าเป็็ น ‘รููปแบบที่่�เลวร้้ายที่่�สุุดของการใช้้แรงงานเด็็ก’ โดยคณะ
กรรมการระดัับชาติิเพื่่�อขจััดการใช้้แรงงานเด็็กในรููปแบบที่่�เลวร้้ายในปีี 255516
ในปัั จจุุบัน
ั การใช้้แรงงานเด็็กในช่่วงเวลา 22:00 น. - 06.00 น. เป็็ นเรื่่�องต้้องห้้ามภายใต้้กฎหมายคุ้้ม
� ครองแรงงานเด็็กของไทย17 กิิจกรรมการประมง
จำำ�นวนมากของไทยกระทำำ�ในเวลากลางคืืน โดยมัักเป็็ นการปล่่อยหรืือลากอวน ซึ่่�งทำำ�ให้้ผู้ช่้� ว่ ยเด็็กเสี่่�ยงที่่�จะตกอยู่่ใ� นสภาวะการใช้้แรงงานที่่�ไม่่ปลอดภััย

ข้้อเสนอแนะ:

EJF และองค์์กรท้้องถิ่่�นเชื่่�อว่่าการนำำ �แผนผู้้ช่
� ว่ ยฝึึ กหััดที่่�ยัังไม่่ได้้ผ่า่ นกระบวนการคิิดอย่่างถี่่�ถ้้วนมาใช้้ จะเป็็ นก้า้ วอัันตรายที่่�ทำำ�ให้้
ประเทศไทยถดถอยด้้านการต่่อสู้้กั
� บ
ั แรงงานบัังคัับใช้้และการค้้ามนุุษย์์ จึึงต้้องหยุุดกระทำำ�การดัังกล่่าวทัันทีี การปรัับปรุุงแก้้ไขนี้้�
อาจทำำ�ให้้เกิิดการทารุุณกรรมบนเรืือประมงอย่่างตรวจสอบไม่่ได้้ อีีกทั้้�ง การขาดกลไกการติิดตาม ร้้องเรีียน และร้้องทุุกข์์ รวมไป
ถึึงโครงสร้้างหรืือแผนผู้้ช่
� ว่ ยฝึึ กหััดที่่�หละหลวม เช่่น การทำำ�งานไม่่ตรงเวลา ต่่างสร้้างความน่่ ากัังวลอย่่างยิ่่�งต่่อประสิิทธิิภาพของ
โครงการดัังกล่่าว

ข้้อเสนอแนะ:

 ระทรวงแรงงาน (รง.) ต้้องกำำ�หนดกลไกการติิดตาม ร้้องเรีียน และร้้องทุุกข์์เกี่่�ยวกัับโครงการผู้้ช่
ก
� ว่ ยฝึึ กหััด ให้้ชัด
ั เจนก่่อนที่่�จะ
เริ่่�มดำำ�เนิิ นการต่่อ ผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้�งหมด โดยเฉพาะ CSOs ตััวแทนสหภาพแรงงาน และผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านแรงงานระหว่่าง
ประเทศควรได้้รับ
ั การเชื้้�อเชิิญให้้เข้้าร่่วมและแสดงความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับกลไกดัังกล่่าว เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสามารถใช้้งานได้้จริิง

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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•

วิิธีก
ี ารของรง.ในการนำำ �การเปลี่่�ยนแปลงกฎหมายดัังกล่่าวขััดแย้้งกัับเงื่่�อนไขที่่�ระบุุไว้้ในอนุุสัญ
ั ญา ฉบัับที่่� 188 ว่่า ก่่อนที่่�จะมีีการอนุุญาตให้้
แรงงานเยาวชนอายุุอย่่างน้้ อย 16 ปีี ทำ�ำ งานบนเรืือประมงได้้ จะต้้องผ่่านการประชุุมปรึึกษาหารืือเพื่่�อถกเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นทั้้�งหมด18
รง.ยัังไม่่ได้้มีก
ี ารประเมิินความเสี่่�ยง และได้้จัด
ั การประชุุมหารืือกัับตััวแทนแรงงานและ CSOs เพีียงครึ่่�งวัันเท่่านั้้�น อย่่างไรก็็ตาม สมาคมการ
ประมงแห่่งประเทศไทยได้้เข้้าร่่วมในทุุกขั้้�นตอน ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดข้้อกัังขาว่่ากระบวนการดัังกล่่าวรัับฟัั งความคิิดเห็็นอย่่างไม่่เท่่าเทีียม โดยให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับสมาคมฯ มากกว่่า

ข้้อเสนอแนะ: 	
EJF ขอเสนอให้้ รง. ระงัับการปรัับปรุุงแก้้ไขนี้้�จนกว่่าผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทั้้�งหมด โดยเฉพาะสมาคมแรงงานและ CSOs จะได้้
แสดงความคิิดเห็็นอย่่างครบถ้้วน การปรึึกษาหารืือนี้้�ควรกระทำำ�อย่่างระมััดระวััง เพื่่�อทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าจะเกิิดการพููดคุุยและแก้้ไข
ปัั ญหาเกี่่�ยวกัับร่่างกฎกระทรวงฉบัับปัั จจุุบัน
ั อย่่างครบถ้้วน

ข้้อเสนอแนะ:

		

กระทรวงแรงงานและหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควรสนัั บสนุุนการใช้้วิธี
ิ ก
ี ารมีีส่ว่ นร่่วมอย่่างทั่่�วถึึงในการปฏิิรููปกฎหมายเกี่่�ยวกัับ
ปัั ญหาแรงงานในอุุตสาหกรรมกาารประมงในอนาคต การคุ้้ม
� ครองแรงงาน ป้้ องกัันการใช้้แรงงานบัังคัับ และปัั ญหาการค้้ามนุุษย์์
ในภาคการประมงไทยจะได้้รับ
ั การแก้้ไขต่่อเมื่่�อได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากผู้้มี
� ส่
ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกรายในกระบวนการปฏิิรููปกฎหมาย

2.2 การให้้สัต
ั ยาบัันในอนุุสัญ
ั ญา ว่่าด้้วยสิิทธิิในการรวมตััวและการร่่วมเจรจาต่่อรอง:

ในช่่วงปีี ที่่�ผ่า่ นมา รััฐบาลไทยและรง.ได้้แถลงอย่่างต่่อเนื่่�องว่่ามีีแผนจะให้้สัต
ั ยาบัันในอนุุสัญ
ั ญาว่่าด้้วยสิิทธิิในการรวมตััวและการร่่วมเจรจาต่่อรอง (ฉบัับที่่�
98) ภายในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2561 และอีีกครั้้�งในปลายปีี พ.ศ. 2562 ยัังไม่่มีก
ี ารกล่่าวถึึงอนุุสัญ
ั ญา ‘ว่่าด้้วยเสรีีภาพในการสมาคมและการคุ้้ม
� ครองสิิทธิิ
ในการรวมตััว’ (ฉบัับที่่� 87)19 ในช่่วงเวลาที่่�จััดทำำ�รายงานฉบัับนี้้� รััฐบาลไทยยัังไม่่ให้้สัต
ั ยาบัันในอนุุสัญ
ั ญาฉบัับที่่� 98
การให้้สัต
ั ยาบัันในอนุุสัญ
ั ญาฉบัับที่่� 87 และฉบัับที่่� 98 ต้้องกระทำำ�พร้้อมกััน เนื่่�องจากอนุุสัญ
ั ญาฉบัับดัังกล่่าวจะบัังคัับใช้้ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อเมื่่�อใช้้
ร่่วมกััน อนุุสัญ
ั ญานี้้�ยัังคงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ในการกำำ�จัด
ั ปัั ญหาโครงสร้้างที่่�เกิิดกัับแรงงานอพยพ เพื่่�อให้้พวกเขามีีเสรีีภาพตามเหมาะสมและสามารถร้้องเรีียน
การเอาเปรีียบเกิินควรได้้ด้ว้ ยตนเอง
ทั้้�งนี้้� ต้้องมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขพระราชบััญญััติแ
ิ รงงานสััมพัันธ์์ (LRA) เพื่่�อให้้เกิิดการให้้สัต
ั ยาบัันในอนุุสัญ
ั ญาทั้้�งสองฉบัับนี้้�ได้้ ในปัั จจุุบัน
ั LRA ยัังคง
ห้้ามไม่่ให้้แรงงานอพยพเจรจาต่่อรองและก่่อตั้้�งสหภาพแรงงาน เนื่่�องจากการกระทำำ�ดังั กล่่าวถููกมองว่่าเป็็ นภัย
ั คุุกคามต่่อความมั่่�นคงของชาติิ ตััวแทนภาค
ธุุรกิิจ อาทิิ ประธานหอการค้้าไทย ยัังคััดค้้านการกระทำำ�ดังั กล่่าวโดยอ้้างว่่าหากมีีการมอบสิิทธิิให้้กับ
ั แรงงานอพยพ อาจก่่อให้้เกิิดความวุ่่�นวายต่่อการ
บริิหารธุุรกิิจได้้20 ซึ่่�งเป็็ นความคิิดที่่�เป็็ นภัย
ั กัับความคืืบหน้้ าของประเทศไทยในการพััฒนาสิิทธิิและการคุ้้ม
� ครองแรงงาน ในปัั จจุุบัน
ั แรงงานอพยพยัังไม่่ได้้
รัับอนุุญาตจากบริิษััท/โรงงาน ให้้เข้้าร่่วมในสหภาพแรงงาน ซึ่่�งเป็็ นการจำำ�กัด
ั สิิทธิิขั้้�นรุน
ุ แรง
ในช่่วงเวลาที่่�จััดทำำ�รายงานฉบัับนี้้�และตามแผนของกระทรวงแรงงาน ร่่าง LRA ฉบัับใหม่่จะได้้รับ
ั การประกาศในเดืือนกัันยายน 2564 ยัังไม่่ชัด
ั เจนว่่าการ
ปรัับปรุุงแก้้ไขที่่�แนะนำำ �ไปจะถููกเพิ่่�มเติิมด้้วยหรืือไม่่
ข้้อเสนอแนะ: 	
EJF เรีียกร้้องให้้กระทรวงแรงงานเพิ่่�มเติิมการแก้้ไขดัังกล่่าวลงใน LRA เพื่่�อช่่วยให้้เกิิดการร่่วมเจรจาต่่อรองและเสรีีภาพในการ
สมาคมแก่่แรงงานอพยพ มาตราเหล่่านี้้�เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นในการให้้อำ�น
ำ าจกัับแรงงานอพยพ และจะช่่วยเพิ่่�มโอกาสให้้แรงงาน
สามารถร้้องทุุกข์์หรืือรายงานเเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับการทารุุณกรรมแรงงานได้้

ข้้อเสนอแนะ: 	
รง.ต้้องเชิิญให้้องค์์การประชาสัังคมท้้องถิ่่�นและกลุ่่ม
� /ตััวแทนแรงงานอพยพเข้้าร่่วมในการประชุุมปรึึกษาหารืือในอนาคต
หากการปฏิิรููปนี้้�เกิิดขึ้้�น จะสามารถแก้้ไขปัั ญหาการโดนลดระดัับประเทศไทยจากเทีียร์์ 2 เป็็ นเทีียร์์ 2.5 Watchlist ในรายงานการค้้ามนุุษย์์ปีี 2564
ของสหรััฐฯ (US State Department’s Trafficking in Persons Report : TIP)21 การเจรจาการค้้าระหว่่างประเทศและระบบภาษีี อาทิิ การเจรจาต่่อ
รองเรื่่�องความตกลงเขตการค้้าเสรีีระหว่่างประเทศไทยและสหภาพยุุโรป และโครงการให้้สิิทธิิพิิเศษทางภาษีี ศุุลกากร (GSP) แก่่ประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
และประเทศพััฒนาน้้ อยที่่�สุุดของสหรััฐฯ22 เป็็ นโอกาสสำำ�หรัับรััฐบาลไทยที่่�จะแสดงให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะต่่อสู้้�เพื่่�อสิิทธิิมนุุษยชน แรงงานบัังคัับ
ใช้้ และการค้้ามนุุษย์์
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3. ชาวประมงสููญหายกลางทะเล:

จำำ�นวนชาวประมงที่่�สููญหายกลางทะเลที่่�สููงขึ้้�นอย่่างน่่ าตกใจแสดงให้้เห็็นว่า่ ต้้องมีีการปรัับปรุุงแก้้ไขขั้้�นตอนการสืืบสวน

ในปีี 2563 มีีรายงานชาวประมงเสีียชีีวิต
ิ จากการตกเรืือประมงจำำ�นวน 68 ราย นัั บเป็็ น 51% ของจำำ�นวนอุุบัติ
ั เิ หตุุของชาวประมงทั้้�งหมด 204 ครั้้�งในปีี นั้้�น23
ตััวเลขชาวประมง ‘สููญหาย’ จำำ�นวน 68 รายสามารถเทีียบได้้กับ
ั จำำ�นวนการรายงานชาวประมงสููญหายกลางทะเล 29 ครั้้�งในปีี 2562 ในช่่วงเวลาที่่�จััดทำำ�
รายงานฉบัับนี้้� มีีการรายงานชาวประมงสููญหายกลางทะเลเกิิดขึ้้�นแล้้วถึึง 42 ครั้้�ง ในปีี 256424
ในช่่วงเวลาที่่�จััดทำำ�รายงานฉบัับนี้้�ขึ้้�น ระยะเวลาได้้ล่ว่ งเลยมา 1 ปีี แล้้วตั้้�งแต่่ที่่� EJF และองค์์กรท้้องถิ่่�นได้้แจ้้งปัั ญหาดัังกล่่าวกัับกรมประมงและศรชล.
มาตรฐานขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั งิ าน (SOP) ในการสืืบสวนคดีีคนตกเรืือยัังไม่่เกิิดขึ้้�น EJF ยัังได้้รับ
ั รายงานจากองค์์กรท้้องถิ่่�นอย่่างต่่อเนื่่�องว่่าคดีีในลัักษณะนี้้�
ไม่่ได้้รับ
ั การสืืบสวนจากเจ้้าหน้้ าที่่�อย่่างถููกต้้อง หากยัังไม่่มีแ
ี ผนมาตรฐานการสืืบสวนต่่อไป ก็็จะเป็็ นการยากที่่�จะระบุุว่า่ เหตุุการณ์์นั้้�นๆ เป็็ นอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุหรืือ
เกิิดจากการมุ่่ง� ทำำ�ร้า้ ย ในบางกรณีี ชาวประมงอาจไม่่ได้้รับ
ั ค่่าชดเชยที่่�ถููกต้้องหรืือเพีียงพอจากกองทุุนเงิินทดแทน
EJF รัับทราบว่่ากรมประมงได้้แจกคู่่มื
� อ
ื เกี่่�ยวกัับอุุบัติ
ั เิ หตุุทางทะเลและ ‘คนตกเรืือ’ ฉบัับใหม่่ให้้กับ
ั เจ้้าของเรืือและหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในเดืือนมกราคม
2563 25 EJF ขอชื่่�นชมกรมประมงในเรื่่�องนี้้� อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีช่อ
่ งโหว่่สำ�คั
ำ ญ
ั อยู่่อ
� ย่่างมาตรฐานขั้้�นตอนการสืืบสวน ซึ่่�งยัังไม่่ได้้สื่่� อสารไปถึึงหน่่ วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
•

ระหว่่างการลงพื้้�นที่่�สืืบสวนในปีี 2563 และ 2564 EJF สัังเกตเห็็นเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการบัันทึก
ึ เหตุุการณ์์ดังั กล่่าวมากขึ้้�น
คู่่มื
� อ
ื ของกรมประมงยัังขาดขั้้�นตอนสำำ�คัญ
ั บางประการที่่�จะช่่วยให้้การสืืบสวนมีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น

•

หากไม่่มีม
ี าตรฐานขั้้�นตอนการสืืบสวนกรณีี ชาวประมงสููญหายกลางทะเลที่่�แน่่ ชัด
ั
จะทำำ�ให้้เป็็ นการยากที่่�จะระบุุสาเหตุุที่่�แท้้จริิงของเหตุุการณ์์ดังั
กล่่าว
รวมไปถึึงการระบุุตัวั ผู้้ก
� ระทำำ�ความผิิด
ผู้้ป
� ระกอบการเรืือประมงบางรายอาจแสวงหาผลประโยชน์์จากความหละหลวมในการบัังคัับใช้้
กฎหมาย เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการถููกสอบสวนหรืือถููกดำำ�เนิิ นการตามกฎหมาย

ข้้อเสนอแนะ: 	
ศููนย์อำ
์ �น
ำ วยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเลและกรมประมงควรเริ่่�มใช้้มาตรฐานขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั งิ านสืืบสวนโดยเร็็ว
ที่่�สุุด มาตรฐานขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั งิ านดัังกล่่าวต้้องสอดคล้้องกัับคู่่มื
� อ
ื ฉบัับล่่าสุุดของกรมประมง และเพิ่่�มเติิมรายละเอีียดขั้้�น
ตอนสำำ�หรัับสมาชิิกทีีมสหสาขาวิิชาชีีพของศููนย์์ PIPO ด้้วย EJF ยัังได้้ร่า่ งขั้้�นตอนอย่่างคร่่าวๆ ไว้้ให้้พิจิ ารณาด้้วย การสืืบสวน
ทุุกครั้้�งต้้องกระทำำ�การตามคู่่มื
� อ
ื แนวทางปฏิิบัติ
ั ใิ นการสอบสวนเพื่่�อความปลอดภััยในอุุบัติ
ั เิ หตุุหรืือเหตุุทางน้ำำ��ขององค์์การ
ระหว่่างประเทศทางทะเล (IMO’s Casualty Investigation Code)26 ควรมีีการปรึึกษาหารืือกัับกองทััพเรืือไทยและหน่่ วยงานที่่�
เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ เพื่่�อขอความคิิดเห็็นว่า่ ควรเพิ่่�มเติิมรายละเอีียดระดัับปฏิิบัติ
ั งิ านในข้้อใดลงไปในแนวทางปฏิิบัติ
ั ดั
ิ งั กล่่าวด้้วย จาก
นั้้�น จึึงค่่อยทำำ�การสรุุปและแบ่่งปัั นกับ
ั ศููนย์์ PIPO และหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ

เรืือประมงขนาดต่ำำ��กว่่า 10 ตััน
กรอส

เรืือประมงขนาด 10-30 ตััน
กรอส

เรืือประมงขนาดเกิิน 30 ตัันกรอส

ในกรณีที่มีคนตกจากเรือหรือเรืออับปาง ควรปฏิบัติดังนี้…
1

เรือควรวิทยุขอความช่วยเหลือ
SOS ไปยังศรชล.และเรือใกล้เคียง
พร้อมทั้งส่งตำ�แหน่งล่าสุดให้

เรือควรเปิดระบบ AIS-SART
และ/หรือวิทยุขอความช่วยเหลือ
SOS

เรือควรเปิดระบบ SOS บนระบบ
ติดตามเรือ VMS และ/หรือเปิดระบบ
EPIRB/AIS-SART

2

เรือประมงเริ่มค้นหาชาวประมงที่หายไปด้วยวิธีค้นหาเป้าในพื้นที่ที่กำ�หนด
(sector search) หากเวลาผ่านไปเกิน 40 นาทีให้ค้นหาด้วยวิธีค้นหาเป้าทีละพื้นที่ (box search)

3

ศรชล.ส่งหน่วยค้นหาและช่วยเหลือและช่วยประสานงานกับเรือในพื้นที่ใกล้เคียง

4

ศรชล.ควรทำ�งานร่วมกับศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมงเพื่อขอใช้ระบบ VMS ในการระบุเรือที่สามารถเข้าช่วย
เหลือได้เร็วที่สุด

5

การค้้นหาควรจบลงภายใน 48 ชั่่�วโมงและเรืือประมงต้้องเดิินทางกลัับเข้้าท่่า

6

ศรชล.ศูนย์ PIPO ในท้องที่ ตำ�รวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องควรริเริ่มการตรวจสอบความปลอดภัยทางทะเล

7

ลููกเรืือและลููกเรืืออาวุุโส (ได้้แก่่ กััปตััน นายท้้ายเรืือ วิิศวกร) ต้้องถููกแยกจากกัันเมื่่�อทำำ�การสััมภาษณ์์ในขณะที่่�มา
ถึึงท่่าเรืือ

8

ตัวแทนจากกสร. ล่ามที่มีใบอนุญาต และตำ�รวจท้องถิ่นควรทำ�การสัมภาษณ์แรงงานทีละคน หากเกิดอุบัติเหตุลูก
เรือตกจากเรือ

9

เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์ PIPO ควรทำำ�งานร่่วมกัับพนัักงานศรชล.เพื่่�อประเมิินสภาพของเรืือในช่่วงเวลาเกิิดเหตุุ สถานการณ์์
ดำำ�เนิินงาน เวลา และสภาพอากาศ

10

ควรมีการชันสูตรศพและตรวจพิษวิทยา เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต

ตารางที่่� 2: EJF ได้้ร่า่ งขั้้�นตอนอย่่างคร่่าวๆ ให้้พิจิ ารณา

ข้้อเสนอแนะ: 	
ศรชล.และกรมประมงควรเชิิญ NGO และองค์์กรเข้้ามาให้้ความคิิดเห็็นในการร่่างมาตรฐานขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั งิ านสืืบสวนตาม
แนวทางการมีีส่ว่ นร่่วมด้้วย

•

EJF สัังเกตเห็็นความไม่่สม่ำ��ำ เสมอด้้านการร่่วมมืือระหว่่างหน่่ วยงานเมื่่�อเกิิดเหตุุชาวประมงสููญหายกลางทะเล ช่่องโหว่่ดัังกล่่าวส่่งผลให้้การเก็็บ
ข้้อมููลและการสืืบสวนคดีีเป็็ นไปอย่่างไม่่มีีประสิิทธิิภาพ

ข้้อเสนอแนะ: 	
ควรมีีการจััดตั้้�งคณะกรรมระหว่่างหน่่ วยงานหรืือหน่่ วยงานสืืบสวนระหว่่างตััวแทนจากศรชล. สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ และ
องค์์การประชาสัังคมที่่�ทำำ�งานกัับจัังหวััดชายทะเล ทางการไทยควรศึึกษาการจััดตั้้�งหน่่ วยงานสืืบสวนของสำำ�นัักงานความ
ปลอดภััยทางทะเลยุุโรป (European Maritime Safety Agency) ไว้้เป็็ นข้้อมููล27

•

ในปีี 2564 EJF สัังเกตเห็็นว่่า ศููนย์์ PIPO ได้้ริิเริ่่�มการฝึึ กอบรบความปลอดภััยอย่่างคร่่าวๆ ให้้กัับชาวประมงระหว่่างการตรวจเรืือออก EJF ขอ
ชื่่�นชมความพยายามในครั้้�งนี้้�และขอให้้ทำำ�การฝึึ กอบรมต่่อไปอย่่างต่่อเนื่่� อง

ข้้อเสนอแนะ: 	
ชาวประมงทุุกรายต้้องได้้รัับการฝึึ กอบรมด้้านความปลอดภััย ก่่อนได้้รัับอนุุญาตให้้ทำำ�งานบนเรืือประมงทุุกชนิิ ด ชาวประมง
ต้้องทราบวิิธีีการใช้้อุุปกรณ์์ความปลอดภััย อาทิิ ชุุดปฐมพยาบาล เสื้้�อชููชีีพ ห่่วงยางชููชีีพ และถัังดัับเพลิิง โดยควรมีีการตรวจ
สอบความรู้้�ด้้านความปลอดภััยเป็็ นระยะระหว่่างการตรวจเรืือ

ข้้อเสนอแนะ:

EJF ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการที่่�ชาวประมงทุุกรายต้้องใส่่เสื้้�อชููชีีพขณะทำำ�ประมง ชาวประมงควรยัังทราบว่่าเสื้้�อชููชีีพของเรืือถููกเก็็บ
ไว้้ที่่�ใดตลอดเวลา และได้้รับ
ั การฝึึ กอบรมให้้ทราบว่่าต้้องใช้้เสื้้�อชููชีีพเมื่่�อไหร่่และอย่่างไร อีีกทั้้�งยัังสามารถเข้้าถึึงเสื้้�อชููชีีพได้้ตลอด
เวลาในกรณีี ฉุก
ุ เฉิิ น ถึึงแม้้จะไม่่ได้้ทำ�ำ ประมงอยู่่ใ� นขณะนั้้�นก็็ตาม

ข้้อกำำ�หนดด้้านการสื่่�อสารในปัั จจุุบัน
ั ระบุุไว้้ว่า่ เรืือประมงเชิิงพาณิิชย์ทุ
์ ก
ุ ลำำ�และทุุกขนาด ต้้องมีีการติิดตั้้�งเครื่่�องวิิทยุุโทรคมนาคมความถี่่�ประชาชน (Citizens
Band radio) และ GPS เรืือประมงขนาด 30 ตัันกรอสขึ้้�นไปต้้องติิดตั้้�งระบบติิดตามเรืือประมง VMS
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ควรมีีการตรวจสอบเสื้้�อชููชีีพอย่่างสม่ำำ��เสมอว่่าเหมาะสมกัับการใช้้งาน

ข้้อเสนอแนะ: 	
เรืือประมงไทยทุุกลำำ�ควรติิดตั้้�งอุุปกรณ์์สื่่� อสารประเภทใดประเภทหนึ่่�ง เพื่่�อช่่วยให้้ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารค้้นหาและช่่วยชีีวิต
ิ ได้้รวดเร็็วที่่�สุุด
เรืือประมงขนาดต่ำำ��กว่่า 10 ตัันกรอสควรติิดตั้้�งวิิทยุุความถี่่�สููง (VHF radio) เป็็ นอย่่างน้้ อย28 เพื่่�อติิดต่่อศููนย์์ PIPO ในท้้องที่่�
หรืือเรืือประมงที่่�อยู่่ใ� กล้้ เรืือประมงขนาด 10-30 ตัันกรอส ควรติิดตั้้�งเครื่่�องวิิทยุุโทรคมนาคมความถี่่�ประชาชน (CB radio)
และเครื่่�องทวนสััญญาณเพื่่�อการค้้นหาและช่่วยเหลืือ (AIS-SART) เป็็ นอย่่างต่ำำ�� เรืือประมงขนาด 30 ตัันกรอสขึ้้�นไปควรติิดตั้้�ง
เครื่่�องวิิทยุุโทรคมนาคมความถี่่�ประชาชนและทุ่่�นส่ง่ สััญญาณขอความช่่วยเหลืือผ่่านดาวเทีียม (EPIRB), AIS-SART หรืือระบบ
ติิดตามเรืือประมง VMS รุ่่�นที่่� 2 ซึ่่�งสามารถส่่งสััญญาณ SOS หาศููนย์์ติด
ิ ตามและควบคุุมเรืือประมงได้้ (ดููข้้อมููลเพิ่่�มเติิมใน
ภาคผนวก)
•

คู่่�มืืออุุบััติิเหตุุกลางทะเลและ ‘คนตกเรืือ’ ฉบัับใหม่่ของกรมประมงที่่�มอบให้้เจ้้าของเรืือระบุุว่่าต้้องมีีการสััมภาษณ์์หลัังเรืือประมงกลัับเข้้าฝั่่�ง
อย่่างไรก็็ตาม คู่่�มืือดัังกล่่าวให้้ความสำำ�คััญกัับการเก็็บข้้อมููลเหตุุการณ์์และความพยายามในการช่่วยเหลืือเป็็ นหลััก โดยไม่่พยายามค้้นหาปัั ญหา
หรืือสาเหตุุของเหตุุการณ์์นั้้�นๆ

•

EJF ตระหนัั กว่่าเจ้้าหน้้ าที่่�กรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงาน (กสร.) เข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ในลัักษณะดัังกล่่าวด้้วย อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีขั้้�นต
ี
อน
มาตรฐานเกี่่�ยวกัับการมีีส่ว่ นร่่วมของเจ้้าหน้้ าที่่�กลุ่่ม
� นี้้� อีีกทั้้�ง ไม่่มีคู่
ี มื
่� อ
ื แบบสอบถามซึ่่�งอาจช่่วยให้้การระบุุปััญหาหรืือสาเหตุุปััญหาที่่�พบได้้ ถึึงแม้้ว่า่
EJF จะสัังเกตเห็็นการพััฒนาด้้านเอกสารในศููนย์์ฯ บางแห่่ง แต่่เครืือข่่ายยัังประสบปัั ญหาคุุณภาพการเก็็บข้้อมููลที่่�ยัังค่่อนข้้างแตกต่่างกััน

ข้้อเสนอแนะ:	
กสร.ควรริิเริ่่�มแบบฟอร์์มการรายงานเหตุุการณ์์ที่่�เป็็ นมาตรฐาน รวมไปถึึงคู่่มื
� อ
ื การสััมภาษณ์์ในกรณีี ที่่�เกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุหรืือ
เหตุุการณ์์ชาวประมงสููญหาย โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคำำ�ถามที่่�จะช่่วยในการระบุุปััญหาบนเรืือประมง เช่่น สภาพความเป็็ นอยู่่แ
� ละ
การทำำ�งาน หรืือการทารุุณกรรมแรงงาน
ข้้อเสนอแนะ: 	
การสััมภาษณ์์กัป
ั ตัันและลููกเรืือทั้้�งหมดควรกระทำำ�ในลัักษณะที่่�มีีความเป็็ นส่ว่ นตััวตามวิิธีก
ี ารตรวจสอบแบบให้้เหยื่่�อเป็็ น
ศููนย์์กลาง (Victim-centred approach) และต้้องให้้เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.และล่่ามที่่�มีีใบอนุุญาตเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วม หากเกิิดเหตุุการณ์์
ต้้องสงสััย ควรเรีียกทีีมสหสาขาวิิชาชีีพและเจ้้าหน้้ าที่่�ตำำ�รวจ
ข้้อเสนอแนะ: 	
การรายงานสถานการณ์์ควรมีีความครบถ้้วนสมบููรณ์์ ทั้้�งในด้้านรายละเอีียดเหตุุการณ์์ การวิิเคราะห์์ ขั้้�นตอนการดำำ�เนิิ นงานต่่อ
และคำำ�แนะนำำ �ในการลดเหตุุการณ์์นั้้�นในอนาคต โดยควรสรุุปความมาจากบทสััมภาษณ์์ของกััปตัันและลููกเรืือ สำำ�หรัับตััวอย่่าง
รายงานในลัักษณะดัังกล่่าว กรุุณาดููข้้อมููลบนเว็็บไซต์์ของ UK Marine Accident Investigation Branch29

ข้้อเสนอแนะ: 	
รายงานที่่�มีีการกรอกข้้อมููลครบถ้้วนสมบููรณ์์ ทั้้�งในด้้านรายละเอีียดและความแม่่นยำ�ำ ควรนำำ �ไปแบ่่งปัั นกับ
ั ศููนย์์ PIPO อื่่�นๆ เพื่่�อ
ให้้เห็็นภาพถึึงขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ดีี

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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•

ในปีี 2563 EJF ได้้รัับรายงานว่่ามีีชาวประมง 3 ราย หายตััวไปจากเรืือประมงลำำ�เดีียวกัันภายในระยะเวลาเพีียง 3 เดืือน โดยไม่่มีีการดำำ�เนิิ นการ
ใดๆ กัับเรืือลำำ�ดัังกล่่าว หรืือกััปตัันและเจ้้าของเรืือประมง นอกจากนี้้� ยัังไม่่มีีการตรวจสอบหรืือปรัับระดัับความเสี่่�ยงของเรืือประมงในบริิษััท
เดีียวกัันให้้สููงขึ้้�น

•

EJF รัับทราบว่่ากรมประมงได้้เริ่่�มปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนการตรวจสอบเรืือประมงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการหายตััวไปของชาวประมงแล้้ว โดยมีีเรืือที่่�ได้้รัับ
การตรวจเรืือเข้้า-ออกอย่่างน้้ อยสามครั้้�ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเรืือลำำ�ดัังกล่่าวปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด อย่่างไรก็็ตาม ไม่่มีีการนำำ �ขั้้�นตอนดัังกล่่าวไปใช้้กัับ
เรืือประมงลำำ�อื่่�นจากเจ้้าของหรืือบริิษััทเดีียวกััน

ข้้อเสนอแนะ: 	
เมื่่�อเรืือลำำ�ใดลำำ�หนึ่่�ง หรืือกลุ่่ม
� เรืือที่่�มีีเจ้้าของเป็็ นครอบครััวเดีียวกัันหรืือบริิษััทเดีียวกััน เกิิดเหตุุการณ์์ชาวประมงสููญหายกลาง
ทะเลภายในระยะเวลาห้้าปีี เรืือทุุกลำำ�ควรถููกลดระดัับบนระบบประมวลความเสี่่�ยงกลางให้้เป็็ นเรืือความเสี่่�ยงสููง สำำ�นัักงานตำำ�รวจ
แห่่งชาติิและกสร.ควรทำำ�การสืืบสวนอย่่างละเอีียด อาทิิ การตรวจเชิิงนิิ ติวิิ ท
ิ ยาศาสตร์์บนเรืือประมง รวมทั้้�งสััมภาษณ์์ลููกเรืือทุุก
รายเป็็ นการส่่วนตััว นอกจากนี้้� ใบอนุุญาตของเรืือควรถููกระงัับเป็็ นระยะเวลาอย่่างน้้ อยสามเดืือน เพื่่�อให้้ทำ�ำ การสืืบสวนได้้

ข้้อเสนอแนะ:	
เรืือประมงซึ่่�งอยู่่ใ� นบริิษััทเดีียวกัันหรืือมีีเจ้้าของคนเดีียวกัันควรถููกปรัับระดัับความเสี่่�ยงระหว่่างทำำ�การสืืบสวน
•

EJF เข้้าใจว่่า ในปัั จจุุบัันกรมประมงยัังใช้้ตารางเก็็บข้้อมููลออนไลน์์ (online spreadsheet) ในการเทีียบเหตุุการณ์์ชาวประมงสููญหายกัับศููนย์์
PIPO โดยทำำ�การส่่งข้้อมููลอััพเดทเป็็ นรายเดืือน อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลการสืืบสวนและเอกสารที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถดููได้้ที่่�ศููนย์์ PIPO นั้้�นๆ หรืือ
ในฐานข้้อมููลถาวรออนไลน์์ (e-PIPO archive) ของเหตุุการณ์์หลัังการตรวจสอบเรืือเข้้านั้้�นๆ เป็็ นการยากที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�จากศููนย์์อื่่�นและหน่่ วยงา
นอื่่�นๆ จะเข้้าถึึงรายงานชาวประมงสููญหายและหลัักฐานนอกเขตอำำ�นาจที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมด

ข้้อเสนอแนะ: 	
ประเทศไทยควรพิิจารณาทำำ�การบัันทึก
ึ เหตุุการณ์์ชาวประมงสููญหายบนฐานข้้อมููลออนไลน์์ส่ว่ นกลางในลัักษณะเดีียวกัันกับ
ั
โครงร่่าง SOLAS (SOLAS framework) สำำ�หรัับการรายงานอุุบัติ
ั เิ หตุุและผู้้บ
� าดเจ็็บบนเรืือขนส่่งเชิิงพาณิิ ชย์ข
์ ององค์์การ
ระหว่่างประเทศทางทะเล ซึ่่�งคล้้ายคลึึงกัับเทคนิิ คในระบบการรายงานอุุบัติ
ั เิ หตุุและการเสีียชีีวิต
ิ จากการประมงในแถบ
แคริิบเบีียนขององค์์การอาหารและเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO)30/31 หน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในทีีมสหสาขาวิิชาชีีพของศููนย์์
PIPO ควรเข้้าถึึงฐานข้้อมููลนี้้�ได้้ทั้้�งหมด เพื่่�อพััฒนาความร่่วมมืือระหว่่างหน่่ วยงานในการสืืบสวน ป้้ องกัันอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุ และติิดตาม
เฝ้้ าระวััง

ข้้อเสนอแนะ:	
ระบบ ePIPO และฐานข้้อมููล FishingInfo 2 ต้้องสามารถระบุุเรืือประมงที่่�ประสบเหตุุชาวประมงสููญหายได้้ เพื่่�อเป็็ นการแจ้้ง
เตืือนหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งหมดถึึงประวััติข
ิ องเรืือดัังกล่่าว นอกจากนี้้� ยัังควรบัันทึก
ึ ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์และบทสรุุปการ
สืืบสวนด้้วย

•

ในกรณีีที่่�เกิิดเหตุุเกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน EJF ได้้รับ
ั รายงานว่่ายัังไม่่มีก
ี ารติิดต่่อหรืือมอบเงิินทดแทนจากองทุุนเงิินทดแทนให้้กับ
ั ทายาทของชาวประมง

ข้้อเสนอแนะ:

ใ นกรณีี ที่่�เกิิดเหตุุเกี่่�ยวกัับการทำำ�งาน เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.ต้้องทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่ามีีการแจ้้งทายาทของชาวประมงแล้้ว และควรติิดตามงาน
กัับผู้้ป
� ระกอบการเรืือประมง เพื่่�อตรวจสอบว่่ามีีการจ่่ายเงิินทดแทนภายในเวลาที่่�กำำ�หนดแล้้วหรืือไม่่

ข้้อเสนอแนะ:

กระทรวงแรงงานควรระบุุข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับบุุคคลที่่�ต้้องติิดต่่อในกรณีี ฉุก
ุ เฉิิ นในสััญญาว่่าจ้้างของชาวประมงทุุกราย ซึ่่�งจะช่่วยให้้
เจ้้าหน้้ าที่่�สามารถติิดต่่อทายาทได้้ หากเกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุหรืือเสีียชีีวิต
ิ

•

ในเดืือนมีีนาคม 2564 EJF ได้้รับ
ั รายงานจากองค์์กรท้้องถื่่�นว่่าญาติิของชาวประมงรายหนึ่่�งไม่่สามารถยื่่�นเรื่่�องขอเงิินทดแทนจากกองทุุนเงิินทดแทน
ได้้ เนื่่�องจากนายจ้้างปฏิิเสธไม่่ให้้ชาวประมงรายดัังกล่่าวสมััครกองทุุน

ข้้อเสนอแนะ: 	
เจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO ควรตรวจสอบว่่าชาวประมงได้้สมัค
ั รเข้้ากองทุุนเงิินทดแทน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าชาวประมงจะได้้รับ
ั เงิินทดแทน
ในกรณีี ที่่�เกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุ

•
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EJF สัังเกตว่่าเจ้้าหน้้ าที่่�กสร.เผชิิญความลำำ�บากในการช่่วยเหลืือทายาทชาวประมงในการติิดตามเงิินชดเชยของผู้้ต
� รวจสอบ เนื่่�องจากการเรีียกร้้องของ
เงิินทดแทนในกรณีีที่่�เกิิดอุุบัติ
ั เิ หตุุเกี่่�ยวกัับการทำำ�งานอยู่่ใ� นขอบเขตอำำ�นาจของสำำ�นัักงานประกัันสังั คม

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

ลููกเรืือใส่่เสื้้�อชููชีีพขณะที่่�เรืือประมงกำำ�ลังั เข้้าเทีียบท่่าเพื่่�อถููกตรวจสอบเรืือ

ข้้อเสนอแนะ:	
กสร.และสำำ�นัักงานประกัันสังั คมควรจััดตั้้�งระบบความร่่วมมืืออย่่างเป็็ นทางการ ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.ที่่�ศููนย์์ PIPO สามารถ
ประสานงานกัับสำำ�นัักงานประกัันสังั คมประจำำ�จังั หวััดได้้โดยตรง เพื่่�อช่่วยเหลืือให้้ทายาทของชาวประมงได้้รับ
ั เงิินทดแทน

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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4. การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกลไกการติิดตาม เฝ้้ าระวััง และควบคุุมต่่อไปท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส

เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.อธิิบายถึึงมาตรการป้้ องกัันโควิิด-19 ให้้กับ
ั ชาวประมงอพยพ ระหว่่างการตรวจเรืือเข้้าในจัังหวััดสมุุทรสงคราม

เหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อโคโรนาไวรััส (โควิิด-19) ได้้สร้า้ งผลกระทบรุุนแรงต่่ออุุตสาหกรรมการประมง และความสามารถในการปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้ าที่่�
เฝ้้ าระวัังและบัังคัับใช้้กฎหมาย เพื่่�อต่่อสู้้กั
� บ
ั การทำำ�ประมงแบบ IUU และการกระทำำ�ทารุุณกรรมแรงงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของทางการไทยอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้32
ความต้้องการอาหารทะเลลดลงในร้้านอาหารทำำ�ให้้เรืือประมงหลายลำำ�ไม่่สามารถขายสััตว์์น้ำำ��ได้้ จึึงจำำ�ต้้องทอดสมออยู่่�กัับที่่�แทนการออกเรืือทำำ�ประมง
แรงงานอพยพหลายรายซึ่่�งเคยได้้รัับการว่่าจ้้างบนเรืือประมงเหล่่านี้้�และถืือโอกาสเดิินทางออกจากประเทศไทยเพื่่�อกลัับบ้้านเกิิดในปีี 2563 และ
2564 33 การอพยพย้้ายถิ่่�นทำำ�ให้้ปััญหาการขาดแคลนแรงงานในอุุตสาหกรรมการประมงทวีีความรุุนแรงขึ้้�น โดยมีีการประเมิินความต้้องการแรงงาน
ไว้้ที่่�จำำ�นวน 40,000-50,000 รายในปีี 256334/35
ความต้้องการแรงงานอพยพในอุุตสาหกรรมการประมงที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่�ยงสููงขึ้้�นในการลัักลอบนำำ �เข้้าแรงงานผิิดกฎหมายหรืือผ่่านช่่องทาง
อพยพที่่�อัันตรายตามชายแดน โดยมีีการรายงานเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวเป็็ นจำำ�นวนมากในปีี 256336/37 เมื่่�อเดิินทางมาถึึงประเทศไทย แรงงานเหล่่านี้้�มััก
ตกอยู่่�ในความเสี่่�ยงการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน เนื่่� องจากทางการไม่่รัับทราบถึึงการเข้้ามาของแรงงาน ทำำ�ให้้มีีหนี้้�จากค่่าลัักลอบนำำ �เข้้า อีีกทั้้�งยัังเกรง
กลััวที่่�จะแจ้้งทางการหากเกิิดการกระทำำ�ทารุุณกรรม เพราะกลััวจะมีีการล้้างแค้้นหรืือลงโทษ
การระงัับกิิจกรรมการประมงเป็็ นผลให้้เจ้้าของเรืือบางลำำ�กระทำำ�ผิิดสััญญาในการจ่่ายค่่าจ้้างรายเดืือน หรืือยกเลิิกสััญญาว่่าจ้้างโดยไม่่จ่่ายเงิินชดเชย
ซึ่่�งทำำ�ให้้แรงงานสููญเสีียสถานะที่่�จะอยู่่�ในประเทศไทยต่่ออย่่างถููกกฎหมาย รวมไปถึึงการรัับผลประโยชน์์ ด้้านการรัักษาและประกัันสัังคม38 ใน
กรณีี เลวร้้ายที่่�สุุด แรงงานอาจถููกเจ้้าของเรืือกัักขัังหน่่ วงเหนี่่�ยวด้้วยการยึึดเอกสารเดิินทางหรืือค่่าจ้้าง ซึ่่�งเป็็ นสััญญาณบ่่งชี้้�การใช้้แรงงานบัังคัับ
และการค้้ามนุุษย์์
•

เรืือประมงบางลำำ�ยัังทำำ�ประมงอยู่่�ในช่่วงโควิิดแต่่ใช้้ลููกเรืือน้้ อยลง39 โดยปกติิแล้้ว ชั่่�วโมงและสภาพการทำำ�งานบนเรืือประมงไทยค่่อนข้้างยาวนาน
และลำำ�บากแม้้จะมีีลููกเรืือเต็็มลำำ�ก็็ตาม แต่่ในปัั จจุุบัันเรืือประมงใช้้ลููกเรืือน้้ อยลง ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ลููกเรืือเสี่่�ยงต่่อการเป็็ นเหยื่่�อแรงงานบัังคัับใช้้และ
ทำำ�งานเกิินชั่่�วโมง

ข้้อเสนอแนะ: 	
เจ้้าหน้้ าที่่�ตรวจสอบแรงงานต้้องตรวจสอบชั่่�วโมงการทำำ�งานบนเรืือประมงที่่�ยัังทำำ�ประมงอยู่่ด้
� ว้ ยลููกเรืือจำำ�นวนน้้ อยลงอย่่างใกล้้
ชิิด การขาดแรงงานอาจทำำ�ให้้นายจ้้างใช้้ชาวประมงเกิินชั่่�วโมงการทำำ�งานเพื่่�อชดเชยแรงงานที่่�ขาดไป ฉะนั้้�นควรมีีการตรวจสอบ
บัันทึก
ึ เวลาพัักผ่่อนอย่่างใกล้้ชิด
ิ และเปรีียบเทีียบชั่่�วโมงพัักผ่่อนดัังกล่่าวกัับข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์แรงงาน

•
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สถานการณ์์ยัังย่ำำ��แย่่ลงเนื่่� องจากการตรวจสอบแรงงาน ซึ่่�งเป็็ นหนึ่่�งในขั้้�นตอนการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก ทำำ�ได้้ยากขึ้้�น การบัังคัับเว้้นระยะห่่างทำำ�ให้้
การตรวจสอบและการสััมภาษณ์์ลููกเรืือถููกระงัับระหว่่างการล็็อคดาวน์์ประเทศไทยช่่วงต้้นปีี 2563 ตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็ นต้้นมา การตรวจสอบเป็็ นไปใน
ลัักษณะของการสุ่่�มหรืือระมััดระวัังเป็็ นพิิเศษ

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

•

การที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�ไม่่สามารถตรวจสอบลููกเรืือได้้อย่่างใกล้้ชิิดเป็็ นประจำำ�ส่่งผลต่่อความสามารถของศููนย์์ PIPO และเจ้้าหน้้ าที่่�แรงงานในการระบุุ
การเอาเปรีียบหรืือทารุุณกรรมแรงงาน นอกจากนี้้� ยัังทำำ�ให้้ลููกเรืือที่่�ตกเป็็ นเหยื่่�อสามารถแจ้้งหรืือแสดงความกัังวลของตนได้้น้้อยลง

ข้้อเสนอแนะ:

•

 วรมีีการแบ่่งปัั นข้อ
ค
้ มููลวิิธีก
ี ารตรวจแรงงานระหว่่างการแจ้้งเรืือเข้้า-ออกต้้นแบบที่่�ดีีให้้เครืือข่่ายผู้้ต
� รวจสอบแรงงานทั้้�งหมด ไม่่
ว่่าจะผ่่านช่่องทางออนไลน์์ ออฟไลน์์ หรืือทั้้�งสองช่่องทาง เพื่่�อให้้ศููนย์ฯ
์ อื่่�นที่่�ตรวจพบปัั ญหาในลัักษณะใกล้้เคีียงกัันสามารถ
นำำ �มาปรัับใช้้ได้้

ในปีี 2564 กระทรวงสาธารณสุุข (สธ.) ได้้ประกาศให้้ทุุกคนที่่�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ในประเทศไทยสามารถเข้้ารัับการตรวจและรัักษาได้้โดยไม่่เสีีย
ค่่าใช้้จ่่าย40 อย่่างไรก็็ตาม EJF ยัังคงได้้รัับรายงานจากองค์์กรท้้องถิ่่�นว่่าแรงงานอพยพไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและบริิการการรัักษาได้้
เนื่่� องจากหน่่ วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่ได้้ทำำ�การสื่่�อสารกัับแรงงาน รวมไปถึึงปัั ญหาด้้านภาษาด้้วย

ข้้อเสนอแนะ:	
เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.และศููนย์์ PIPO ควรให้้ความรู้้กั
� บ
ั ชาวประมงเกี่่�ยวกัับสิิทธิิการรัักษาและการรัับวััคซีีนโควิิด-19 ที่่�รััฐบาลจััดหาไว้้ให้้
นอกจากนี้้� ควรให้้ข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับการป้้ องกัันการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสด้ว้ ย
ข้้อเสนอแนะ: 	
กสร.ควรพิิจารณาจััดตั้้�งสายด่่วนโควิิด-19 สำำ�หรัับแรงงานอพยพ เนื่่�องจากสายด่่วนโควิิด-19 ของรััฐบาลในปัั จจุุบันยั
ั งั มีีเพีียง
ภาษาไทยเท่่านั้้�น

•

ในช่่วงที่่�เกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 หน่่ วยงานรััฐท้้องถิ่่�นได้้จััดการให้้มีีเรืือพัักคอย (vessel isolation) เพื่่�อจำำ�กััดพื้้�นที่่�การแพร่่
ระบาดของไวรััสระหว่่างลููกเรืือและสาธารณชน วิิธีีการดัังกล่่าวเป็็ นวิิธีีที่่�ไม่่มีีประสิิทธิิภาพสำำ�หรัับผู้้�ป่่วย เนื่่� องจากเรืือประมงไทยไม่่มีีพื้้�นที่่�
เหมาะสมสำำ�หรัับการรัักษา ระหว่่างการกัักตััว 14 วัันบนเรืือประมง แรงงานต้้องใช้้ชีีวิิตโดยไม่่สามารถเข้้าถึึงความต้้องการพื้้�นฐานได้้ อาทิิ
มาตรการความสะอาด ยา หรืือน้ำำ��สะอาดที่่�เพีียงพอ

สภาพความเป็็ นอยู่่�ที่่�ย่ำ��ำ แย่่ เช่่น ห้้องพัักที่่�แออััดและขาดการระบายอากาศ ทำำ�ให้้หายป่่ วยได้้ช้้า และอาจติิดแพร่่เชื้้�อต่่อไปอีีกได้้ ยัังมีีรายงานว่่ามีีชุุมชน
ท้้องถิ่่�นติิดเชื้้�อจากชาวประมง ทำำ�ให้้เกิิดความกลััวและไม่่พอใจชาวประมงอพยพในกลุ่่�มชุุมชนชายทะเล41/42

ข้้อเสนอแนะ:	
เทศบาลและหน่่ วยงานท้้องถิ่่�นควรร่่วมกัับเจ้้าของเรืือจััดหาพื้้�นที่่�กัักตััวบนบก โดยเฉพาะในจัังหวััดที่่�มีีการติิดเชื้้�อรายวัันสููง
ข้้อเสนอแนะ:	
เทศบาลและหน่่ วยงานท้้องถิ่่�นควรพิิจารณาใช้้ท่า่ เรืือเป็็ นพื้้�นที่่�ในการกัักตััวเพื่่�อให้้มีรี ะยะห่่างระหว่่างลููกเรืือและชุุมชนท้้องถิ่่�น
นอกจากนี้้� ควรมีีการแบ่่งปัั นวิธี
ิ ก
ี ารที่่�ใช้้ในภููเก็็ตซึ่่�งเป็็ นต้น
้ แบบที่่�ดีี แก่่หว่่างหน่่ วยงานท้้องถิ่่�นและศููนย์์ PIPO ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
ให้้มั่่�นใจว่่าแรงงานที่่�ติิดเชื้้�อได้้รับ
ั สิิทธิิในการรัักษาเท่่ากััน
ข้้อเสนอแนะ:	
เทศบาลและหน่่ วยงานท้้องถิ่่�นต้้องทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าสภาพความเป็็ นอยู่่ข
� องแรงงานนั้้�นมีีมาตรฐานเท่่าเดิิม ไม่่ว่า่ มาตรการการกัักตััว
จะเป็็ นเช่่นไร รวมไปถึึงการจััดหาน้ำำ��สะอาด เสบีียงอาหารที่่�เพีียงพอ มีีการระบายอากาศและแสงส่่องสว่่าง ยา และชุุดตรวจโควิิด

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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5. การตรวจตราแรงงาน:
ถึึงแม้้ว่่ากระบวนการตรวจสอบเรืือประมงจะมีีพััฒนาการที่่�สำำ�คััญ แต่่การตรวจตราแรงงานยัังคงมีีความต่่างกัันระหว่่างศููนย์์ PIPO แต่่ละแห่่ง ที่่�แย่่ไป
ว่่านั้้�นคืือ ตั้้�งแต่่ที่่� EJF ได้้เข้้าเยี่่�ยมเยีียนเมื่่�อเริ่่�มมีีการปฎิิบััติิงานช่่วงแรกในกลางปีี 2558 ยัังไม่่มีีการรายงานหรืือตรวจพบการกระทำำ�ทารุุณกรรม
รุุนแรงหรืือการค้้ามนุุษย์์โดยศููนย์์ PIPO ทั้้�ง 30 แห่่งเลย ในปีี 2563 มีีเรืือประมงได้้รัับการตรวจสอบทั้้�งหมด 55,818 ลำำ� โดยมีีเรืือที่่�ละเมิิดกฎหมาย
แรงงานเป็็ นจำำ�นวน 19 ลำำ� ทำำ�ให้้อััตราการตรวจพบอยู่่�ที่่� 0.03%43
ในปีี 2563 รััฐบาลไทยได้้บัันทึึกเหตุุการณ์์การค้้าแรงงานเพีียง 14 รายการไว้้ในรายงาน Trafficking In Person (จำำ�นวนลดลงจาก 77 รายการที่่�
รายงานไปในปีี 2562) โดยมีีเพีียง 2 รายการเท่่านั้้�นที่่�มาจากภาคการประมง44 การขาดการตรวจพบเหตุุการณ์์และการดำำ�เนิิ นคดีียัังคงเกิิดขึ้้�น แม้้
ข้้อมููลในรายงานงานวิิจััยขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organisation : ILO) ได้้ระบุุไว้้ว่่าจากจำำ�นวนชาวประมง
ทั้้�งหมด 219 รายที่่�ได้้ร่่วมสััมภาษณ์์ในปีี 2562 แจ้้งว่่าเกืือบ 14% ประสบกัับการบัังคัับใช้้แรงงานรููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�ง45
•

EJF ได้้รัับรายงานว่่าไม่่มีีการรายงานเรื่่�องการละเมิิดสิิทธิิแรงงานสถานเบาที่่�ตรวจพบระหว่่างการตรวจเรืือเข้้า-ออกแก่่ศรชล. ในกรุุงเทพฯ หรืือ
บัันทึึกไว้้ในระบบกลาง ทำำ�ให้้การเฝ้้ าระวัังสถานการณ์์แรงงานกลายเป็็ นเรื่่�องยาก

ศรชล.และกสร.ควรร่่วมมืือกัันบันทึ
ั ก
ึ ข้้อมููลเรื่่�องการบ่่งชี้้�การละเมิิดสิิทธิิแรงงานระหว่่างการตรวจเรืือเข้้า-ออก บนฐานข้้อมููล
ข้้อเสนอแนะ: 	
อิิเล็็กทรอนิิ กส์์กลางที่่�ทุุกหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องสามารถเข้้าถึึงได้้

•

ในปัั จจุุบัันการรัับสััญญาในภาษาถิ่่�นของแรงงานเป็็ นเรื่่�องไม่่บัังคัับ รายงานการวิิจััยปีี 2563 ของ ILO พบว่่า มีีเพีียง 51% จากจำำ�นวนชาว
ประมงทั้้�งหมด 112 รายแจ้้งว่่าพวกเขาได้้รัับสััญญาในภาษาถิ่่�น ซึ่่�งลดลงจาก 66% ในการสำำ�รวจปีี 256046 ผู้้�ประกอบการที่่�มุ่่�งแสวงหาผล
ประโยชน์์ส่่วนตนจึึงใช้้ช่่องโหว่่นี้้�ในการเอาเปรีียบแรงงานอพยพ ซึ่่�งไม่่สามารถพููดหรืืออ่่านภาษาไทยได้้ ช่่องโหว่่นี้้�ทำำ�ให้้แรงงานไม่่ทราบราย
ละเอีียดบนสััญญาและสิิทธิิแรงงาน อาทิิ ค่่าจ้้าง เวลาพััก หรืือวัันลาป่่ วย ‘ประกาศกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน เรื่่�อง กํําหนดแบบสััญญา
จ้้างลููกจ้้างในงานประมงทะเล’ (ตุุลาคม 2560) ระบุุให้้มีีการบัังคัับใช้้ภาษาถิ่่�น แต่่ประโยคดัังกล่่าวถููกถอดออกไปจากร่่างในภายหลััง

ข้้อเสนอแนะ:	
ควรใส่่อนุุประโยคนี้้�กลัับเข้้าไปโดยด่่วนที่่�สุุด เพื่่�อป้้ องกัันการเอาเปรีียบแรงงาน แรงงานมีีสิท
ิ ธิิที่่�จะทราบเงื่่�อนไขสััญญาการว่่า
จ้้างจากนายจ้้างของพวกเขา สััญญาสองภาษาเป็็ นวิธี
ิ ก
ี ารมาตรฐานและไม่่ก่อ
่ ให้้เกิิดค่่าใช้้จ่า่ ยเพิ่่�มเติิม แรงงานอพยพที่่�ไม่่สามารถ
อ่่านหรืือเข้้าใจภาษาไทยได้้จะสามารถพิิจารณาได้้ว่า่ สััญญาว่่าจ้้างเหมาะสมหรืือมีีปััญหาใดหรืือไม่่ ซึ่่�งจะช่่วยลดโอกาสที่่�แรงงาน
ถููกเอาเปรีียบและช่่วยหลีีกเลี่่�ยงปัั ญญาทางสััญญาที่่�จะเกิิดขึ้้�นในอนาคตได้้

•

เมื่่�อวัันที่่� 1 มกราคม 2563 คณะกรรมการค่่าจ้้างได้้เผยแพร่่ ‘ประกาศ เรื่่�อง อััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ�� (ฉบัับที่่� 10)’ ในราชกิิจจานุุเบกษา47 ซึ่่�งให้้ราย
ละเอีียดเกี่่�ยวกัับการเพิ่่�มอััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ��ทั่่�วประเทศ48 EJF ได้้เข้้าสัังเกตการณ์์การตรวจสอบเรืือจำำ�นวนหนึ่่�ง และพบว่่านายจ้้างยัังไม่่ได้้ปรัับ
อััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำำ��ในสััญญาแรงงาน และยัังไม่่ได้้เริ่่�มจ่่ายค่่าจ้้างลููกเรืือเพิ่่�ม

ข้้อเสนอแนะ: 	
เจ้้าหน้้ าที่่�กรมการจััดหางาน (กกจ.) ควรตรวจสอบสััญญาว่่าจ้้าง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าค่่าจ้้างที่่�ระบุุไว้้ในสััญญาตรงตามอััตราค่่าจ้้างขั้้�น
ต่ำำ��ที่่�กำ�ำ หนดไว้้สำ�ำ หรัับจัังหวััดนั้้�นๆ กสร.ยัังควรตรวจสอบการโอนจ่่ายค่่าจ้้างว่่าได้้มีก
ี ารจ่่ายค่่าจ้้างเพิ่่�มเติิมอย่่างถี่่�ถ้้วน
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เจ้้าหน้้ าที่่�ใช้้ระบบ ‘สแกนใบหน้้ า’ เพื่่�อยืืนยันตั
ั วั ตนลููกเรืือ

ข้้อเสนอแนะ:

ก
 ารกระทำำ�ตามข้้อปฏิิบัติ
ั ใิ นการตรวจสอบแรงงานอย่่างเคร่่งครััดของศููนย์์ PIPO ทุุกแห่่งเป็็ นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ยิ่่�ง ตััวแทน
จาก กสร. ที่่�ได้้รับ
ั การอบรม และเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของทีีมสหสาขาวิิชาชีีพ ควรเป็็ นเจ้้าหน้้ าที่่�กลุ่่ม
� เดีียวเท่่านั้้�นที่่�มีีหน้้ าที่่�
ดำำ�เนิิ นการขั้้�นตอนดัังกล่่าว

ข้้อเสนอแนะ:

ถึ
 งึ แม้้ในปัั จจุุบัน
ั จะมีีระบบ ePIPO แต่่เจ้้าหน้้ าที่่�ยัังควรสุ่่ม
� ตรวจสอบข้้อมููลว่่าเป็็ นข้อ
้ มููลล่่าสุุดที่่�ถููกต้้องครบถ้้วน ตััวแทน
กสร.ควรทำำ�การเปรีียบเทีียบระหว่่างผลจาก ePIPO กัับเอกสารที่่�เป็็ นกระดาษเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบทำำ�งานไม่่ผิด
ิ พลาด

ทั้้�งนี้้�ถึึงแม้้ว่่าลููกเรืือที่่�ถููกตรวจสอบเอกสารประจำำ�ตััวตามขั้้�นตอนนั้้�นก็็อาจจะสามารถตกเป็็ นเหยื่่�อของการละเมิิดสิิทธิิหรืือค้้าแรงงาน
ได้้เช่่นกััน การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกโดยการใช้้ล่่ามที่่�มีีใบอนุุญาติิควรถููกนำำ �มาปฎิิบััติิตลอดช่่วงการตรวจเช็็คลููกเรืือเพื่่�อระบุุหากรณีี ละเมิิด
สิิทธิิและการค้้ามนุุษย์์ด้้วย

•

เมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม พ.ศ. 2564 แรงงานที่่�เข้้าเมืืองผิิดกฎหมายแปดราย ได้้ยื่่�นจดหมายต่่อกระทรวงแรงงานเพื่่�อขอความชััดเจนเกี่่�ยว
กัับมติิคณะรััฐมนตรีีวัันที่่� 28 กัันยายน พ.ศ. 2564 มติิดัังกล่่าวอนุุญาตให้้แรงงานที่่�เข้้าเมืืองผิิดกฎหมายอยู่่�ในประเทศไทยต่่อได้้จนถึึง
วัันที่่� 13 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2564 อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีีการเผยแพร่่มติิดัังกล่่าวลงราชกิิจจานุุเบกษาทำำ�ให้้บทบััญญััติิดัังกล่่าวนัั งไม่่มีีผล
ทางกฎหมาย แรงงานอพยพทั้้�งแปดรายถููกจัับกุุมและควบคุุมตััวโดยตำำ�รวจสถานีี ดิินแดงในกรุุงเทพฯ

ในช่่วงเวลาที่่�จััดทำำ�รายงานฉบัับนี้้�ขึ้้�น มีีแรงงานรายหนึ่่�งถููกปล่่อยตััวขณะที่่�อีีกเจ็็ดรายยัังคงถููกควบคุุมตััวอย่่างไม่่มีีกำำ�หนดอยู่่�ที่่�ศููนย์์กัักกััน
คนเข้้าเมืืองสวนพลูู เมื่่�อวัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2564 ทนายความสิิทธิิแรงงานที่่�ออกมาช่่วยเหลืือแรงงานในช่่วงปลายเดืือนตุุลาคมถููกตำำ�รวจ
เรีียกรายงานตััวในข้้อหาให้้การช่่วยเหลืือการเข้้าเมืืองผิิดกฎหมาย ภายใต้้พระราชบััญญััติิคนเข้้าเมืือง
ข้้อเสนอแนะ: 	
การจัับกุุมดัังกล่่าวเป็็ นตัวั อย่่างที่่�น่่ าเป็็ นกังั วลต่่อแรงงานที่่�เข้้าเมืืองผิิดกฎหมาย ผู้้ร้� อ
้ งขอให้้ทางการไทยเข้้าช่่วยเหลืืออีีก
ในอนาคต มาตรการที่่�เข้้มงวดยัังบ่่อนทำำ�ลายความไว้้วางใจที่่�แรงงานอพยพมีีต่อ
่ เจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO และกสร. ส่่งผล
ให้้แรงงานผู้้เ� ป็็ นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์หรืือเป็็ นกลุ่่ม
� เปราะบางไม่่กล้้ารายงานสถานการณ์์ของตน หากทราบว่่าพวกเขา
เสี่่�ยงถููกจัับกุุมและคุุมขััง ทางการไทยต้้องหยุุดการกระทำำ�ดังั กล่่าวในอนาคตเพื่่�อระบุุตัวั เหยื่่�อจากการค้้ามนุุษย์์ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ

ข้้อเสนอแนะ: 	
รัฐ
ั บาลไทยควรอนุุญาตให้้แรงงานที่่�เข้้าเมืืองผิิดกฎหมายอยู่่ใ� นประเทศต่่อระหว่่างช่่วงที่่�เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 หน่่ วยงานท้้องถิ่่�นอาจปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรการดัังกล่่าวได้้ผ่า่ นการลงทะเบีียน เพื่่�อให้้สามารถติิดตาม
แรงงานได้้ โดยเฉพาะกลุ่่ม
� ที่่�มีีความเสี่่�ยงในการแพร่่เชื้้�อโควิิด
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5.1 ระบบการชำำ�ระค่่าว่่าจ้้างแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์:

สมาชิิกจากเรืือประมงส่่งคืืนเอกสารยืืนยันตั
ั วั ตนที่่�ถููกเจ้้าของเรืือยึึดให้้กับ
ั แรงงานก่่อนการตรวจเรืือเข้้า

ลููกเรืือทั้้�งหมดบนเรืือประมงต้้องได้้รัับค่่าจ้้างอย่่างน้้ อยหนึ่่�งครั้้�งต่่อเดืือนผ่่านทางระบบบััญชีีธนาคาร แทนวิิธีีการจ่่ายด้้วยเงิินสด
รัักษาระบบนี้้�ไว้้ เนื่่� องจากเป็็ นการพััฒนาอย่่างก้้าวกระโดดจากระบบเดิิมที่่�เป็็ นเงิินสด ซึ่่�งไม่่เป็็ นทางการและตรวจสอบไม่่ได้้

EJF

แนะนำำ �ให้้

ถึึงกระนั้้�น EJF ได้้เข้้าสัังเกตการณ์์การตรวจสอบเรืือประมงจำำ�นวนมากตั้้�งแต่่ที่่�มีีการใช้้ระบบใหม่่ ซึ่่�งพบปัั ญหาสำำ�คััญที่่�ควรได้้รัับการแก้้ไข ดัังนี้้�
•
•
•

แรงงานและเจ้้าของเรืือได้้ทำำ�การร้้องเรีียนว่่าไม่่มีีตู้้�เอทีีเอ็็มในพื้้�นที่่�ท่่าเรืือของพวกเขา ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเข้้าถึึงเงิินได้้ กััปตัันเรืือหรืือเจ้้าของ
เรืือจึึงต้้องทำำ�การถอนเงิินจากบััญชีีของลููกเรืือให้้แทน
เจ้้าของเรืือหรืือกััปตัันถููกบัันทึึกไว้้ว่่า ได้้ทำำ�การยึึดสมุุดบััญชีีธนาคารและบััตรเอทีีเอ็็มของลููกเรืือไว้้ที่่�บ้้านหรืือสำำ�นัักงาน โดยให้้แรงงานเซ็็น
ต์์เอกสาร ‘ยิินยอม’ และให้้แรงงานเขีียนหมายเลขพิินไว้้ มาตรการในลัักษณะนี้้�ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการเรืือประมงสามารถควบคุุมกองทุุนของ
แรงงานได้้ และทำำ�ให้้ระบบล้้มเหลว49
สมุุดบััญชีีไม่่ได้้รัับการอััพเดทเป็็ นประจำำ� และได้้รัับการอััพเดทหลายเดืือนครั้้�ง การอััพเดทสมุุดบััญชีีเป็็ นประจำำ�เป็็ นสิ่่�งจำำ�เป็็ นที่่�จะทำำ�ให้้
ทางการสามารถประเมิินได้้ว่่า มีีปััญหาในการชำำ�ระค่่าจ้้างหรืือไม่่ แรงงานอาจไม่่เคยเห็็นบััตรเอทีีเอ็็มหรืือสมุุดบััญชีีเลยหลัังจากที่่�ได้้เปิิ ด
บััญชีีแล้้ว ถึึงแม้้ว่่าบััตรเอทีีเอ็็มจะนัั บว่่าเป็็ น ‘สมบััติิส่่วนตััว’ ไม่่ใช่่ ‘เอกสารยืืนยัันตััวตน’ หรืือ เอกสารสำำ�คััญอื่่�นๆแล้้วก็็ตาม นี่่�อาจเป็็ นตััว
บ่่งชี้้�ว่่าแรงงานไม่่สามารถเข้้าถึึงแหล่่งเงิินทุุนของตนเองได้้

เจ้้าของเรืือแสดงสมุุดบััญชีีและบััตรเอทีีเอ็็มของลููกเรืือขณะการตรวจตราแรงงาน
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ข้้อเสนอแนะ:

รั ฐ
ั บาลไทยศรชล.และกสร.ควรเร่่งทดสอบและเริ่่�มใช้้บริิการเคาน์์เตอร์์เซอร์์วิส
ิ ของร้้านสะดวกซื้้�อ ซึ่่�งอยู่่ใ� นสถานะพร้้อมใช้้
งาน เพื่่�อเป็็ นอีก
ี หนึ่่�งตััวเลืือกนอกเหนืื อจากตู้้เ� อทีีเอ็็ม50

ข้้อเสนอแนะ:

E
 JF สนัั บสนุุนให้้กสร.แก้้ไข ‘ประกาศกสร. เรื่่�อง กํําหนดแบบสััญญาจ้้างลููกจ้้างในงานประมงทะเล’ เพื่่�อกำำ�หนดให้้แรงงาน
ต้้องเก็็บสมุุดบััญชีีธนาคารและบััตรเอทีีเอ็็มติิดตััวไว้้บนเรืือ ไม่่ใช่่ที่่�บ้า้ นหรืือออฟฟิิ ศของเจ้้าของเรืือ กััปตััน หรืือนายหน้้ า

ข้้อเสนอแนะ:

ห
 ากแรงงานยอมให้้เจ้้าของเรืือหรืือผู้้ป
� ระกอบการถืือสมุุดบััญชีีธนาคารและบััตรเอทีีเอ็็มของพวกเขา เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.ต้้องซััก
ถามว่่าพวกเขาทราบหรืือไม่่ว่า่ เอกสารถููกเก็็บไว้้ที่่�ใด และสามารถเข้้าถึึงเอกสารเหล่่านั้้�นได้้ด้ว้ ยตนเองหรืือไม่่

ข้้อเสนอแนะ:

เ จ้้าหน้้ าที่่�ตรวจสอบของกสร.ต้้องยืืนยันว่
ั า่ มีีการชำำ�ระค่่าจ้้างเข้้าสมุุดบััญชีีของแรงงานและ/หรืือมีีหลัักฐานใบเสร็็จการชำำ�ระเงิิน
เป็็ นอย่่างน้้ อย หลัักฐานการชำำ�ระเงิินควรถููกนำำ �มาใช้้ยืนยั
ื น
ั ระหว่่างการสััมภาษณ์์ลููกเรืือ

ข้้อเสนอแนะ:

ใ นบางจัังหวััด ชาวประมงอพยพอาจไม่่สามารถเดิินทางไปใช้้เครื่่�องเอทีีเอ็็มได้้ด้ว้ ยตนเองเนื่่�องจากข้้อบัังคัับเกี่่�ยวกัับการจำำ�กัด
ั
การเดิินทางของแต่่ละจัังหวััดในช่่วงโควิิด อย่่างไรก็็ตาม เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.ยัังควรติิดตามบัันทึก
ึ การชำำ�ระค่่าจ้้างตามปกติิ และให้้
ความสำำ�คัญ
ั ให้้แรงงานสามารถเดิินทางได้้

•

ระหว่่างเดืือนมกราคม 2562 ถึึงมีีนาคม 2564 EJF สัังเกตเห็็นใน 19 กรณีี ว่่าแรงงานได้้เขีียนหมายเลขพิินไว้้บนบััตรเอทีีเอ็็มของตนเอง
หรืือผู้้�ประกอบการสามารถเข้้าถึึงหมายเลขพิินได้้ กรณีี เหล่่านี้้�พบในศููนย์์ PIPO กว่่าเก้้าแห่่ง

ข้้อเสนอแนะ:

เ จ้้าหน้้ าที่่� PIPO ควรตรวจสอบให้้มั่่�นใจว่่าแรงงานสามารถเข้้าถึึงหมายเลขพิินของตนได้้แต่่เพีียงผู้้เ� ดีียว หมายเลขพิินไม่่ควร
ถููกเจ้้าของเรืือหรืือกััปตัันบันทึ
ั ก
ึ เก็็บไว้้

ข้้อเสนอแนะ:

เ จ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ PIPO ควรทำำ�งานร่่วมกัับองค์์กรท้้องถิ่่�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าชาวประมงตระหนัั กว่่า บััตรเอทีีเอ็็มเป็็ นของส่่วนตััว
ยัังควรให้้คำ�ำ แนะนำำ �กับ
ั แรงงานเกี่่�ยวกัับการถืือบััตรเอทีีเอ็็ม และแนะว่่าการเซ็็นต์ใ์ บยิินยอมเป็็ นเรื่่�องที่่�ไม่่ควรกระทำำ� ไม่่ว่า่
พวกเขาจะถููกขอให้้เซ็็นต์บ่
์ อ
่ ยเพีียงใดก็็ตาม

รููป

ถ่่ายนี้้� (เมื่่�อวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2563) แสดงให้้เห็็นสมุด
ุ บััญชีีธนาคารที่่�อััพเดตล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 2 กรกฎาคม 2561 เพีียงเจ็็ดเดืือนหลัังจากเปิิ ดสมุุดบััญชีี(ซ้้าย) กล่่องพลาสติิกเขีียนว่่า
‘เอกสารลููกน้้ อง’ ถููกเก็็บไว้้บนเรืือประมง โดยแรงงานได้้นำำ�กล่่องดัังกล่่าวลงมาจากเรืือเพื่่�อการตรวจสอบขาเข้้า (ขวา).

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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ใบยิินยอมที่่�แรงงานเซ็็นต์ม
์ อบอำำ�นาจให้้นายจ้้าง/เจ้้าของเรืือสามารถยึึดบััตรประชาชน สมุุดบััญชีีธนาคาร สััญญาจ้้างงาน และหนัั งสืือคนประจํําเรืือสำำ�หรัับแรงงานข้้ามชาติิ (ซ้้าย)

บััตรเอทีีเอ็็มของแรงงานที่่�มีีการเขีียนชื่่�อและหมายเลขพิินไว้้บนบััตร (ภาพถ่่ายจากวัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564) บััตรเหล่่านี้้�ถููกส่่งมอบให้้เจ้้าของเรืือและให้้เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.ตรวจ
ระหว่่างการตรวจสอบเรืือ (ขวา)

ข้้อเสนอแนะ:

ตั
 วั อย่่างที่่�ดีีในการนำำ �ระบบชำำ�ระเงิินอิเิ ล็็กทรอนิิ กส์์มาใช้้และปฏิิบัติ
ั ค
ิ วรนำำ �มาแบ่่งปัั นและแสดงให้้เห็็นว่า่ ระบบสามารถทำำ�งาน
ได้้ดีี หากมีีการจััดอบรมและให้้แนวทางที่่�เหมาะสม

ข้้อเสนอแนะ:

เ จ้้าของเรืือที่่�ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎได้้ดีค
ี วรได้้รับ
ั แรงจููงใจให้้ฝึึกอบรมผู้้ป
� ระกอบการเรืือประมงเจ้้าอื่่�นๆ ที่่�ต้้องการการอบรมเพิ่่�มเติิม
การแบ่่งปัั นข้อ
้ มููลและเทคนิิ คระหว่่างเจ้้าของเรืืออาจเป็็ นวิธี
ิ ก
ี ารที่่�มีีประสิิทธิิภาพในการสร้้างความเข้้าใจการใช้้ระบบชำำ�ระค่่าจ้้าง

EJF ได้้จััดทำำ�รายการข้้อเสนอแนะเพื่่�อพััฒนาระบบธนาคารอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ สามารถแจ้้งขอเอกสารได้้

5.2 วิิธีก
ี ารให้้เหยื่่�อเป็็นศููนย์ก
์ ลาง:

การตรวจของศููนย์์ PIPO ที่่�ประแสมีีการจััดหาเก้้าอี้้�ให้้ลููกเรืือนั่่�งเพื่่�อให้้พวกเขารู้้สึ
� ก
ึ สบายขึ้้�นระหว่่างการตรวจ
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หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

•

ศููนย์์ PIPO ส่่วนมากได้้ปรัับใช้้วิิธีีการตรวจตราเรืือโดยให้้เหยื่่�อเป็็ นจุุดศููนย์์กลางเพื่่�อให้้ลููกเรืือรู้้�สึึกปลอดภััยและผ่่อนคลายระหว่่างการ
ตรวจมากเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้ การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้การตรวจสอบดัังกล่่าวเป็็ นไปได้้ยาก โดยเฉพาะการใช้้วิิธีีการให้้
เหยื่่�อเป็็ นศููนย์์กลาง

ข้้อเสนอแนะ:

กสร.ควรฝึึ กอบรมให้้ผู้ต
้� รวจสอบแรงงานสามารถเผยแพร่่เทคนิิ คใหม่่เกี่่�ยวกัับการนำำ �วิธี
ิ ก
ี ารให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์ก
์ ลางมาใช้้ขณะ
สััมภาษณ์์แรงงานผ่่านช่่องทางออนไลน์์ เทคนิิ คดัังกล่่าวอาจรวมไปถึึงต้้นแบบที่่�ดีีของเครืือข่่ายศููนย์์ PIPO ที่่�ได้้สั่่�งสมมา
ตลอดปีี .

ข้้อเสนอแนะ:

ในจัังหวััดที่่�ยัังสามารถลงพื้้�นที่่�สััมภาษณ์์แรงงานได้้ กสร.ควรดำำ�เนิิ นการให้้ผู้ต
้� รวจสอบทุุกรายมีีชุด
ุ PPE เพื่่�อให้้เจ้้าหน้้ าที่่�
สามารถทำำ�หน้้ าที่่�ได้้โดยไม่่เสี่่�ยงต่่อการแพร่่หรืือติิดเชื้้�อไวรััส

ข้้อเสนอแนะ:

ทุ
ก
ุ ศููนย์์ PIPO ต้้องมีีการปรัับใช้้วิธี
ิ ก
ี ารตรวจตราเรืือโดยให้้เเหยื่่�อเป็็ นจุด
ุ ศููนย์์กลางเพื่่�อเป็็ นการรัับรองว่่าลููกเรืือนั้้�นเกิิดความ
รู้้สึ
� ก
ึ ปลอดภััยและผ่่อนคลายในระหว่่างกระบวนการตรวจสอบ ยกตััวอย่่างเช่่นที่่�ศููนย์์ PIPO ที่่�ประแสและสงขลาที่่�ทำำ�การ
จััดหาที่่�นั่่�งให้้กับ
ั ลููกเรืือ

ข้้อเสนอแนะ:

เ จ้้าหน้้ าที่่�กสร.และล่่ามควรแต่่งกายในลัักษณะเช่่นบุค
ุ คลธรรมดาสามััญเพื่่�อไม่่ให้้แสดงถึึงความเกี่่�ยวข้้องกัับฝ่่ ายบัังคัับใช้้
กฎหมายและเพื่่�อให้้แรงงานสามารถเปิิ ดเผยข้้อมููลได้้อย่่างเป็็ นอิส
ิ ระ

ทาง EJF ได้้จััดทำำ�รููปแบบการฝึึ กอบรมในชื่่�อว่่า ‘การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ’ โดยเป็็ นการจััดทำำ�ขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์ลููกเรืือต่่างชาติิ (ทั้้�งภาษา
ไทยและอัังกฤษ) เช่่นเดีียวกัันกัับการจััดฝึึ กอบรมวิิธีีการตรวจสอบแรงงานและวิิธีีการปฎิิบััติิจริิงตามทัักษะการชำำ�นาญของแต่่ละคน ซึ่่�งสามารถขอดูู
ได้้ทั้้�งสองประเภทที่่�กล่่าวมา

เจ้้าหน้้ าศููนย์์ PIPO สวมใส่่เครื่่�องแต่่งกายในลัักษณะเช่่นบุค
ุ คลทั่่�วไปซึ่่�งลดความรู้้สึ
� ก
ึ และท่่าทีีถููกคุุกคามในระหว่่างการตรวจตราสััมภาษณ์์

การกระทำ�อันใดก็ตามที่อาจก่อให้เกิดความรู้สึกเปราะบางและคุกคามแก่แรงงานเช่นการปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ทหารหรือกลุ่มผู้
สัมภาษณ์และผู้เข้าร่วมฟังจำ�นวนมากนั้นล้วนเป็นเหตุให้แรงงานลดความน่าเชื่อถือกับเจ้าหน้าที่จึงเป็นเหตให้หลีกเลี่ยงที่จะแจ้งการกระ
ทำ�ทารุณหรือการค้ามนุษย์ให้กับเจ้าหน้าที่

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

25

5.3 การสััมภาษณ์์และล่่าม:
•

การสััมภาษณ์์ลููกเรืือที่่�ถููกจััดขึ้้�นระหว่่างการตรวจตราของศููนย์์ PIPO เป็็ นจุุดมุ่่�งหมายอัันสำำ�คััญของการตรวจเรืือประมง การสััมภาษณ์์ถืือเป็็ น
ช่่วงเวลาเดีียวที่่�สามารถให้้แรงงานได้้พููดคุุยกัับเจ้้าหน้้ าที่่�ถึึงโอกาสใดๆก็็ตามที่่�อาจก่่อให้้เกิิดการละเมิิดสิิทธิิหรืือการทารุุณกรรมแรงงาน ดัังนั้้�น
การจััดทำำ�ขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์จึึงเป็็ นสิ่่�งสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งที่่�จะต้้องให้้เป็็ นไปตามหลัักสากลอย่่างเคร่่งครััด
ซึ่่�งขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์ลููกเรืือได้้
พััฒนาขึ้้�นอย่่างเป็็ นลำำ�ดัับ นัั บตั้้�งแต่่มีีการสำำ�รวจในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 แต่่ในช่่วงต้้นปีี 2563 ยัังมีีองค์์ประกอบสำำ�คััญอื่่�นๆที่่�ต้้องได้้รัับการ
พิิจารณาและความสนใจเช่่นกััน

•

ถึึงแม้้ว่่า EJF จะไม่่ได้้เห็็นการสััมภาษณ์์ซัักถามกลุ่่�มลููกเรืือตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2560 แต่่สามารถยืืนยัันได้้ว่่า ไม่่แนะนำำ �ให้้มีีการปฏิิบััติิดัังกล่่าวระหว่่าง
การตรวจเรืือประมงของศููนย์์ PIPO

ข้้อเสนอแนะ:

•

ทุ
ก
ุ ศููนย์์ PIPO ต้้องมีีการปรัับใช้้วิธี
ิ ก
ี ารตรวจตราเรืือโดยให้้เเหยื่่�อเป็็ นจุด
ุ ศููนย์์กลางเพื่่�อเป็็ นการรัับรองว่่าลููกเรืือนั้้�นเกิิดความ
รู้้สึ
� ก
ึ ปลอดภััยและผ่่อนคลายในระหว่่างกระบวนการตรวจสอบ ยกตััวอย่่างเช่่นที่่�ศููนย์์ PIPO ที่่�ประแสและสงขลาที่่�ทำำ�การ
จััดหาที่่�นั่่�งให้้กับ
ั ลููกเรืือ

จากการสัังเกตการณ์์การสััมภาษณ์์ลููกเรืือตั้้�งแต่่ช่่วงเดืือนกรกฏาคม 2560 ได้้ถููกจััดทำำ�ขึ้้�นโดยแยกออกจากการตรวจเรืือแล้้ว แต่่ยัังคงมีีความ
แตกต่่างด้้านความละเอีียดและคุุณภาพระหว่่างศููนย์์ PIPO แต่่ละแห่่ง

ข้้อเสนอแนะ:

เ จ้้าหน้้ าที่่�จากกสร.และล่่ามควรพยายามแยกผู้้ถูู
� กสััมภาษณ์์ออกมา อย่่างน้้ อยเพื่่�อให้้ห่า่ งจากสายตาและการได้้ยิน
ิ ของลููกเรืือ
คนอื่่�นๆโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งจากนายเรืือ หััวหน้้ าแรงงานและลููกเรืือระดัับสููง เพื่่�อลููกเรืือมีีโอกาสที่่�จะเปิิ ดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
การละเมิิดสิิทธิิแรงงานมากขึ้้�นหากผู้้ก
� ระทำำ�ผิิดนั้้�นไม่่ได้้อยู่่โ� ดยรอบ

การสััมภาษณ์์ดังั กล่่าวไม่่น่่าจะให้้ผลลััพธ์์ที่่�เป็็ นประโยชน์์เนื่่�องจาก: 1) เกิิดขึ้้�นใกล้้กับ
ั ส่่วนที่่�เหลืือของการตรวจสอบ 2) การสััมภาษณ์์ไม่่ไกลจากสายตาหรืือการได้้ยิน
ิ จากลููกเรืือ

คนอื่่�น ๆ และ 3) มีีเพีียงผู้้ถูู
� กสััมภาษณ์์เพีียงคนเดีียวทำำ�ให้้ง่า่ ยต่่อการระบุุตัวั ผู้้แ
� จ้้งเบาะแสได้้ง่า่ ย

ข้้อเสนอแนะ: 	
ศููนย์์ PIPO หลายแห่่งได้้ริเิ ริ่่�มใช้้รถกระบะของศููนย์์เป็็ นสถานที่่�สำำ�หรัับการสััมภาษณ์์แล้้ว ในขณะที่่�สงขลาแปลงตู้้เ� คบิิน
เคลื่่�อนที่่�ให้้เป็็ นห้อ
้ งสััมภาษณ์์ พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�มีีความเป็็ นส่ว่ นตััวและสะดวกสบายสำำ�หรัับการสััมภาษณ์์ สำำ�หรัับศููนย์์ PIPO
ทั้้�งหมดมีีศููนย์จั์ งั หวััดประจวบคีีรีขั
ี นธ์
ั ไ์ ด้้ติด
ิ ตั้้�งรถกระบะพร้้อมม่่านบัังตาด้้านในเพื่่�อเพิ่่�มความเป็็ นส่ว่ นตััว ทาง EJF ขอเสนอ
แนะว่่าให้้การปฎิิบัติ
ั ดั
ิ งั กล่่าวนี้้�เป็็ นขั้้�นตอนปฏิิบัติ
ั ที่่�
ิ ได้้มาตรฐาน
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สงขลาได้้รับ
ั ประโยชน์์จากการมีี ‘จุุดยุุทธศาสตร์์’ เรืือประมงทุุกลำำ�ต้อ
้ งผ่่านเพื่่�อรัับการตรวจของ PIPO ทำำ�ให้้พวกเขาสามารถเปลี่่�ยนตู้้เ� คบิินเคลื่่�อนที่่�มาเป็็ นห้อ
้ งสััมภาษณ์์ถาวรได้้
(ซ้้าย) การสััมภาษณ์์ลููกเรืือทั้้�งสามคนจััดขึ้้�นบนหลัังรถกระบะของศููนย์์ PIPO (ขวา)

•

EJF และหน่่ วยงานอื่่�น อาทิิ ILO สนัั บสนุุนให้้สััมภาษณ์์ลููกเรืือมากกว่่าหนึ่่�งรายจากเรืือประมงหนึ่่�งลำำ� ในอดีีต EJF เคยเห็็นศููนย์์ PIPO หลาย
แห่่งสััมภาษณ์์ลููกเรืือเพีียงรายเดีียวทำำ�ให้้เป็็ นไปได้้ยากมากที่่�ลููกเรืือจะรู้้�สึึกสบายใจพอที่่�จะเล่่าถึึงประสบการณ์์ของตน

ข้้อเสนอแนะ:

ใ นกรณีี ที่่�ผู้ถูู
้� กสััมภาษณ์์เป็็ นรายบุุคคลนั้้�นอาจก่่อให้้เกิิดความวิิตกกัังวลในการเปิิ ดเผยข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิแรงงาน
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น เนื่่�องจากอาจเป็็ นที่่�จับ
ั ตามองจากนายเรืือและอาจเผชิิญหน้้ ากัับการถููกลงโทษ ดัังนั้้�นจึึงควรใช้้วิธี
ิ ก
ี ารสััมภาษณ์์
แบบกลุ่่ม
� ตััวอย่่างสามถึึงสี่่�คน (โดยเฉลี่่�ย) เพื่่�อให้้ผู้ถูู
้� กสััมภาษณ์์นั้้�นมีค
ี วามกัังวลน้้ อยลงว่่าพวกเขาจะถููกแยกออกมาเป็็ นผู้ใ้� ห้้
ข้้อมููล

ข้้อเสนอแนะ:

ก่
อ
่ นที่่�การสััมภาษณ์์จะถููกจััดขึ้้�น เจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงานควรทำำ�การอธิิบายจุุดประสงค์์ของการ
สััมภาษณ์์อย่่างละเอีียด โดยกล่่าวถึึงผลลััพธ์์ของการเปิิ ดเผยข้้อมููลรวมทั้้�งผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นตามมา เพื่่�อเป็็ นการรัับ
ประกัันว่า่ ผู้้ถูู
� กสััมภาษณ์์จะให้้ข้อ
้ มููลที่่�เป็็ นข้อ
้ เท็็จจริิงมากที่่�สุุดในระหว่่างการสััมภาษณ์์

ข้้อเสนอแนะ:

ค
 วรมีีเพีียงเจ้้าหน้้ าที่่�กสร.อยู่่ใ� นระหว่่างการสััมภาษณ์์เท่่านั้้�น เพื่่�อช่่วยลดความรู้้สึ
� ก
ึ ถููกคุุกคามของแรงงาน ทีีมตรวจสอบควร
ตระหนัั กว่่าลููกเรืือ โดยเฉพาะแรงงานต่่างด้้าวอาจเกิิดควรรู้้สึ
� ก
ึ เกรงกลััวต่่อเจ้้าหน้้ าที่่� กรณีี ที่่�ลููกเรืือเป็็ นเหยื่่�อของการค้้ามนุุษย์์
หรืือเข้้าเมืืองอย่่างผิิดกฎหมาย ลููกเรืืออาจเกรงกลััวโดนลงโทษหากเปิิ ดเผยสถานะของตน ดัังนั้้�นแล้้วเจ้้าหน้้ าที่่�กสร.จึึงควร
ตระหนัั กถึึงหน่่ วยงานหรืือบุุคคลผู้้ไ� ม่่มีส่
ี ว่ นเกี่่�ยวข้้องกัับการสััมภาษณ์์นั้้�นให้้ออกจากพื้้�นที่่�บริิเวณที่่�มีีการจััดสััมภาษณ์์
แรงงาน

การสััมภาษณ์์ในระหว่่างการตรวจตราของศููนย์์ PIPO ในจัังหวััดชุุมพร บุุคคล (ทางด้้านซ้้าย) ได้้เข้้ามาร่่วมฟัั งการสััมภาษณ์์ ซึ่่�งอาจเป็็ นการลดโอกาสของผู้้ถูู
� กสััมภาษณ์์เหล่่านี้้�ในการ
เปิิ ดเผยข้้อมููล ในท้้ายที่่�สุุดแล้้วทางล่่ามได้้เชิิญบุุคคลดัังกล่่าวออกจากพื้้�นที่่�บริิเวณสััมภาษณ์์ไม่่นานหลัังจากที่่�มีีการถ่่ายภาพนี้้� (ซ้้าย) การสััมภาษณ์์เป็็ นโอกาสที่่�ทีีสำ�ำ หรัับทางการที่่�จะ
บ่่งชี้้�ตััวเหยื่่�อจากการทารุุณกรรมและพึึงกระทำำ�โดยการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามขั้้�นตอนสากลอย่่างเคร่่งครััด (ขวา)
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ข้้อเสนอแนะ: 	ล่่ามจากกรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงานรวมไปถึึงเจ้้าหน้้ าที่่�ที่่�ทำำ�การตรวจสอบนั้้�นควรได้้รับ
ั การฝึึ กอบรมที่่�เหมาะสมเพื่่�อใช้้
สำำ�หรัับการระบุุตัวั เหยื่่�อ การใช้้วิธี
ิ เี ข้้าหาเหยื่่�อและให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์ก
์ ลางนั้้�นเพื่่�อให้้ลููกเรืือเกิิดความรู้้สึ
� ก
ึ ผ่่อนคลายและปลอดภััย
ตลอดช่่วงการสััมภาษณ์์และการตรวจตรา สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเรื่่�องการสััมภาษณ์์แรงงานต่่างด้้าวสามารถขอรัับคำำ�แนะนำำ �ได้้
จากทาง EJF โดยที่่�มีีรองรัับทั้้�งฉบัับภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ

ข้้อเสนอแนะ: 	
เจ้้าหน้้ าที่่�และล่่ามจากกสร.ควรทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่าพวกเขาได้้ถามคำำ�ถามสััมภาษณ์์ที่่�ไม่่เป็็ นการชี้้�นำำ� หรืือเป็็ นคำ�ถ
ำ ามปลายปิิ ดที่่�
สามารถตอบได้้เพีียง ‘ใช่่’ หรืือ ‘ไม่่’ เพื่่�อเก็็บรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์จริิงบนเรืือประมง

•

จากการตรวจสอบในปีี 2562 มีีล่่ามประจำำ�อยู่่�ที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า – ออกทั้้�งหมด 30 แห่่ง ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่่ามีีการพััฒนาปรัับปรุุงขึ้้�นเมื่่�อ
เทีียบกัับปีี ก่่อนหน้้ า อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี ทีีมตรวจสอบขนาดเล็็กได้้รายงานว่่า ไม่่มีีล่่ามที่่�สามารถสื่่�อสารภาษาถิ่่�นของแรงงานบางคนได้้
ซึ่่�งถืือเป็็ นเป็็ นเรื่่�องสำำ�คััญ โดยเฉพาะกัับกลุ่่�มเรืือความเสี่่�ยงสููงที่่�ลููกเรืือต้้องเข้้ารัับการสััมภาษณ์์ทุุกครั้้�งที่่�เรืือเข้้ารัับการตรวจสอบ หากไม่่มีีล่่าม
การตรวจสอบเรืือเหล่่านี้้�จะไม่่สมบููรณ์์

ข้้อเสนอแนะ: 	
แต่่ละศููนย์์ควรมีีล่า่ มเพีียงพอสำำ�หรัับการสััมภาษณ์์แรงงานอย่่างถููกต้้องตลอดเวลา ศููนย์์ PIPO ควรขอความช่่วยเหลืือจากกรม
สวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงานและ NGOs ในท้้องที่่� (เช่่น IOM หรืือ Stella Maris) หรืือใช้้ล่า่ มจากศููนย์์ PIPO อื่่�น ผ่่านวีีดีี
โอคอลล์์/โทรศััพท์์
ข้้อเสนอแนะ: 	
หากไม่่สามารถทำำ�การสััมภาษณ์์ระหว่่างการตรวจสอบเรืือของ PIPO ได้้ เนื่่�องจากไม่่มีล่
ี า่ ม ควรทำำ�การแจ้้งเตืือนผ่่านระบบ
ePIPO เพื่่�อเตืือนให้้ทีม
ี งาน PIPO ทำำ�การสััมภาษณ์์ในภายหลัังไม่่เกิิน 30 วััน เมื่่�อล่่ามว่่าง

•

เจ้้าหน้้ าที่่�จากกสร.ในศููนย์์ PIPO บางแห่่งได้้ให้้ข้้อมููลถึึงเรืือประมงส่่วนใหญ่่นั้้�นทำำ�การออกหาปลาประเภทรายวัันหรืือหลายหลายคืืนเท่่านั้้�น
และพวกเขารู้้�จัักคุ้้�นเคยกัับลููกเรืือบนเรืือประมงทำำ�ให้้การตรวจสอบลููกเรืือเป็็ นไปได้้รวดเร็็วขึ้้�น และไม่่จำำ�เป็็ นต้้องทำำ�การสััมภาษณ์์

ข้้อเสนอแนะ:	
หากข้้อมููลดัังกล่่าวนั้้�นเป็็ นจริิงเจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงานควรทำำ�ความเข้้าใจในเรื่่�องของความสััมพัันธ์์
ระหว่่างลููกเรืือประมงและนายเรืือว่่าสามารถเปลี่่�ยนแปลงได้้เช่่นกัน
ั เจ้้าหน้้ าที่่�ควรตื่่�นตััวตลอดเวลา ทำำ�การสััมภาษณ์์ทุก
ุ ครั้้�ง
และใช้้ประโยชน์์จากความสนิิ ทชิิดเชื้้�อกัับลููกเรืือ เพื่่�อให้้เหยื่่�อที่่�ถููกทำำ�ร้า้ ยกล้้าที่่�จะให้้ข้อ
้ มููลกัับเจ้้าหน้้ าที่่�มากขึ้้�น

การสััมภาษณ์์ลููกเรืือที่่�สิิชลควรได้้รับ
ั การยกย่่องใน 1) การสััมภาษณ์์ที่่�จัด
ั ให้้พ้น
้ จากสายตาและการได้้ยิน
ิ ของการตรวจตราส่่วนอื่่�น 2) ใช้้สถานที่่�ที่่�ให้้ความสะดวกสบายและเป็็ นส่ว่ น
ตััวเพื่่�อให้้ลููกเรืือรู้้สึ
� ก
ึ ปลอดภััย 3) อนุุญาตให้้ผู้ต
้� รวจสอบจากกสร.และล่่ามอยู่่เ� ข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ด้ว้ ย และ 4) การสััมภาษณ์์เกิิดจากการสุ่่ม
� ลููกเรืือกลุ่่ม
� ตััวอย่่าง
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•

ศููนย์์ PIPO หลายแห่่งให้้ข้้อมููลถึึงในกรณีี ที่่�รัับทราบเหตุุการณ์์การถููกทำำ�ร้้ายในระหว่่างการสััมภาษณ์์จึึงจััดให้้มีีการประสานงานกัับนายเรืือโดย
ทัันทีี กล่่าวคืือเจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานจะทำำ�การติิดตามผลการสััมภาษณ์์และการสำำ�รวจภายในระยะ 15 - 30 วััน หรืือ
ในวัันเดีียวกัันนั้้�นเองที่่�มีีเรืือเทีียบท่่า หากแต่่ในกรณีี ที่่�ไม่่มีีความคืืบหน้้ าใดๆ คดีีอาชญากรรมดัังกล่่าวนี้้�จะถููกส่่งให้้ตำำ�รวจท้้องถิ่่�นเป็็ นผู้้�ดููแล

ขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั ที่่�ดี
ิ ใี นการสััมภาษณ์์ได้้แก่่ 1) สุ่่ม
� สััมภาษณ์์ลููกเรืือ 2) สััมภาษณ์์ในบริิเวณที่่�สะดวกสบายและเป็็ นส่ว่ นตััว และ 3) สััมภาษณ์์ทีล
ี ะคน

ข้้อเสนอแนะ:

ก
 ารติิดตามผลของการกระทำำ�ผิิดในทัันทีนั้้�น
ี อาจทำำ�ให้้ลููกเรืือเกรงกลััวที่่�จะให้้ข้อ
้ มููล เนื่่�องจากกลััวการถููกลงโทษจากนายจ้้าง
หลัังจากที่่�เรืือเพิ่่�งจะได้้รับ
ั การตรวตรา โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งแล้้วในกรณีี ที่่�เรืือประมงลำำ�ดังั กล่่าวเตรีียมออกจากท่่า ซึ่่�งแน่่ นอนว่่า
ลููกเรืือนั้้�นจะต้้องออกทะเลเป็็ นเวลาหลายอาทิิตย์ห
์ รืือหลายเดืือน อาจทำำ�ให้้ไม่่มีโี อกาสที่่�จะสามารถช่่วยเหลืือลููกเรืือคนดััง
กล่่าวได้้ เจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงานควรทำำ�การอธิิบายให้้ลููกเรืือคนนั้้�นๆเข้้าใจถึึงกระบวนการที่่�อาจจะ
เกิิดขึ้้�นตามมา ทั้้�งนี้้�หากพวกเขาทำำ�การแจ้้งปัั ญหาอย่่างแท้้จริิงและเจ้้าหน้้ าที่่�สามารถดำำ�เนิิ นการกัับเจ้้าของเรืือหลัังจากที่่�นำำ �
เรืือกลัับเข้้าท่่าแล้้ว สิ่่�งนี้้�อาจช่่วยลดโอกาศการเผชิิญหน้้ าของลููกเรืือกัับบทลงโทษอัันไม่่สามารถคาดคิิดที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น เจ้้า
หน้้ าที่่�ผู้้เ� กี่่�ยวข้้องควรพยายามให้้ผลการสััมภาษณ์์นั้้�นเป็็ นความลัับ ในกรณีี ที่่�การตรวจสอบพบปัั ญหาร้้ายแรงระหว่่างการนำำ �
เรืือออกท่่าหรืือเหตุุการณ์์ใดก็็ตามที่่�นายเรืือได้้กระทำำ�การข่่มขู่่ห
� รืือมีีการใช้้ความรุุนแรง เหตุุนี้้�จึงึ ไม่่ควรมีีการอนุุญาติิให้้นำำ�
เรืือออกและให้้กรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้ม
� ครองแรงงานพร้้อมทั้้�งเจ้้าหน้้ าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทำำ�การสืืบสวนสอบสวนในทัันทีี

EJF ขอเสนอกระบวนการสำำ�คััญที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�กสร.ควรปฏิิบััติิตามระหว่่างการสััมภาษณ์์ชาวประมงทุุกครั้้�ง ดัังต่่อไปนี้้�
หมายเลข
1
2

กระบวนการ

ระบุุตััวลููกเรืือกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�จะแยกออกมาสััมภาษณ์์และไม่่ให้้ลููกเรืือระดัับสููง รวมไปถึึง ‘ชิ้้�ว’ อยู่่�ในกลุ่่�ม
ตััวอย่่าง

แยกกลุ่่�มตััวอย่่างออกจากลููกเรืือรายอื่่�นให้้อยู่่�พ้้นระยะได้้ยิินหรืือมองเห็็น เช่่น ใช้้รถกระบะของศููนย์์ PIPO

3

อนุุญาตให้้เพีียงเจ้้าหน้้ าที่่�กสร.และล่่ามเข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ได้้เท่่านั้้�น

5

ทำำ�การสััมภาษณ์์ตััวต่่อตััวกัับกลุ่่�มตััวอย่่างเป็็ นรายคน

4

6

7
8

อธิิบายให้้ลููกเรืือกลุ่่�มตััวอย่่างทราบถึึงจุุดประสงค์์ของการสััมภาษณ์์และกระบวนการที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อไป หากตรวจ
พบการละเมิิดสิิทธิิแรงงาน
ใช้้วิิธีีการให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์์กลางระหว่่างการสััมภาษณ์์และปฏิิบััติิกัับผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ด้้วยความเคารพ

ไม่่ถามคำำ�ถามชี้้�นำำ�และหลีีกเลี่่�ยงคำำ�ถาม ‘ใช่่/ไม่่’

พยายามสัังเกตสััญญาณสภาพความเป็็ นอยู่่�หรืือการทำำ�งานที่่�เปลี่่�ยนไป แม้้กระทั่่�งกัับเรืือที่่�ออกทำำ�ประมงเพีียง
ไม่่กี่่�วัันหรืือได้้รัับการตรวจตราบ่่อยครั้้�ง

ตารางที่่� 3
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6. หน่่วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษ:

ทีีมนัั กล่่า IUU กำำ�ลังั สัังเกตการณ์์การตรวจเรืือของศููนย์์ PIPO ที่่�ท่่าเรืือระยอง

ทีีมงานติิดตามและบัังคัับใช้้กฎหมายถููกจััดตั้้�งขึ้้�นตลอดระยะเวลาสามปีี ที่่�ผ่่านมาเพื่่�อทำำ�งานร่่วมและช่่วยเหลืือศููนย์์ PIPO อีีกทั้้�งยัังช่่วยเหลืือและฝึึ ก
อบรมว่่าจะพััฒนากระบวนการได้้อย่่างไร ทีีมงานดัังกล่่าว อาทิิ ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง (FITs) จััดตั้้�งขึ้้�นไปเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2561
ภายใต้้การควบคุุมของศปมผ.ซึ่่�งภายหลัังเปลี่่�ยนเป็็ น ศรชล. รวมถึึงทีีมนัั กล่่า IUU ภายใต้้การควบคุุมของกรมประมง จััดตั้้�งขึ้้�นในเดืือนมีีนาคม
2561 ด้้วยคำำ�สั่่�งจากพลเอก ฉัั ตรชััย สาริิกััลยะ รองนายกรััฐมนตรีี ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 โครงการนัั กล่่า IUU ถููกยกเลิิก
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหน่่ วยงานพิิเศษทั้้�ง 2 หน่่ วยนี้้� กรุุณาดููภาคผนวก
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ข้้อเสนอแนะ:

EJF เชื่่�อเป็็ นอย่่างยิ่่�งว่่า ถึึงแม้้ว่า่ ประเทศไทยจะเดิินหน้้ ากำำ�จัด
ั การทำำ�ประมงแบบ IUU และการทารุุณกรรมแรงงานใน
อุุตสาหกรรมการประมงได้้สำ�ำ เร็็จ แต่่หน่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษอย่่างนัั กล่่า IUU จะยัังคงมีีความสำำ�คัญ
ั ในการบัังคัับใช้้กฎหมาย
การประมงและ/หรืือแรงงาน EJF ขอสนัั บสนุุนให้้รัฐ
ั บาลไทยนำำ �โครงการนัั กล่่า IUU กลัับมาใช้้โดยเร็็วที่่�สุุด เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า
มาตรฐานการตรวจสอบจะสููงเหมืือนเดิิม.

ข้้อเสนอแนะ:

EJF ขอสนัั บสนุุนให้้ FITs เข้้าทำำ�การตรวจสอบโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้ าควบคู่่กั
� บ
ั ทำำ�การฝึึ กอบรมอย่่างต่่อเนื่่�อง การ
ปฏิิบัติ
ั งิ านในลัักษณะนี้้�จะทำำ�ให้้ทีม
ี งาน FIT สามารถประเมิินการดำำ�เนิิ นการประจำำ�วัน
ั ของศููนย์์ PIPO ได้้แม่่นยำ�ขึ้้�น
ำ
และ
ทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ ศููนย์์ฯได้้รัก
ั ษามาตรฐานการดำำ�เนิิ นงานที่่�สููงไว้้ EJF เชื่่�อว่่าการเข้้าตรวจสอบโดยไม่่แจ้้งให้้ทราบล่่วงหน้้ าเป็็ น
สิ่่�งสำำ�คัญ
ั เพื่่�อบ่่งชี้้�ว่่าการดำำ�เนิิ นงานพััฒนาขึ้้�นจริิงหรืือไม่่

ข้้อเสนอแนะ:

ห
 น่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษมีีความสามารถในการทำำ�ตามขั้้�นตอนการตรวจเรืือประมง และยัังสามารถให้้คำ�ำ แนะนำำ �เพื่่�อไปพััฒนา
ต่่อยอดได้้ ทั้้�งในมุุมของการทำำ�ประมงและแรงงาน สมาชิิกในทีีมงานควรประกอบด้้วยเจ้้าหน้้ าที่่�จากหลายหน่่ วยงามเพื่่�อทำำ�ให้้
มั่่�นใจว่่าปัั ญหาทั้้�งสองเรื่่�องจะได้้รับ
ั ความสนใจเท่่ากัันในแต่่ละครั้้�ง

ข้้อเสนอแนะ:

ทุุกครั้้�งที่่�มีีการเข้้าตรวจสอบจะต้้องมีีการลงบัันทึก
ึ เกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ผิิดกฎหมายที่่�ตรวจพบและการสืืบสวนเป็็ นประจำำ�อย่่าง
ถี่่�ถ้้วน โดยควรมีีการวิิเคราะห์์รายละเอีียดว่่า สามารถตรวจพบปัั ญหานั้้�นๆได้้อย่่างไร แก้้ไขอย่่างไร และได้้เรีียนรู้้อ
� ะไรบ้้าง
หากไม่่มีก
ี ารเก็็บข้้อมููลในลัักษณะดัังกล่่าว อาจสููญเสีียความรู้้ที่่�พึ
� งึ ได้้ไป

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

เจ้้าหน้้ าที่่� FIT ให้้ข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับสิ่่�งที่่�พบจากการเข้้าตรวจศููนย์์ PIPO ในจัังหวััดจัันทบุุรีี

ข้้อเสนอแนะ:

เ พื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า FITs และกลไกการบัังคัับใช้้กฎหมายในลัักษณะเดีียวกัันจะยัังคงดำำ�เนิิ นงานต่่อไปได้้ในอนาคต จึึงเป็็ นสิ่่�ง
จำำ�เป็็ นที่่�จะต้้องมีีการฝึึ กอบรม เพื่่�อให้้หัวั หน้้ าทีีมในอนาคตสามารถพััฒนาตนเองและคุ้้�นเคยกัับขั้้�นตอนการสืืบสวนระหว่่าง
การตรวจเรืือประมง

ข้้อเสนอแนะ:

ที
 ีมงาน FITs สามารถทำำ�ให้้มั่่�นใจได้้ว่่า โครงการนี้้�จะยัังคงดำำ�เนิิ นต่่อไปได้้อย่่างยาวนาน โดยการให้้องค์์กรภาคประชา
สัังคม (องค์์กรท้้องถิ่่�น) ในท้้องที่่�มาเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของการฝึึ กอบรมทุุกครั้้�งที่่�ออกตรวจ องค์์กรภาคประชาสัังคมในท้้องที่่�
จะได้้รัับประโยชน์์ จากการบัังคัับใช้้กฎหมายและการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููล ในขณะที่่� FITs จะสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและความ
เชี่่�ยวชาญในท้้องที่่�ได้้

ข้้อเสนอแนะ:

ก
 ารให้้องค์์การภาคประชาสัังคมในท้้องที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์ PIPO และเข้้าตรวจสอบเรืือประมงตามท่่าเรืือจะช่่วย
พััฒนาการดำำ�เนิิ นงานด้้านอื่่�นๆอีีก องค์์การภาคประชาสัังคมในท้้องที่่�สามารถช่่วยเป็็ นล่่าม ซึ่่�งกำำ�ลัังขาดแคลนในศููนย์์
PIPO นอกจากนี้้�ยัังช่่วยแก้้ไขปัั ญหาความเชื่่�อใจที่่�ศููนย์์ PIPO กำำ�ลัังประสบ และให้้คำำ�แนะนำำ �กัับชาวประมงเกี่่�ยวกัับสิิทธิิ
ของพวกเขา เพื่่�อป้้ องกัันไม่่ให้้เกิิดการทารุุณกรรมแรงงาน

7. การตรวจสอบกลางทะเล:
ตั้้�งแต่่ปีี 2559 EJF ได้้เข้้าร่่วมลาดตระเวนกลางทะเลบนเรืือของกองทััพเรืือไทย กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง (ทช.) กรมเจ้้าท่่า และกรมประมง
ทั้้�งหมด 15 ครั้้�ง โดยหน่่ วยงานทั้้�งหมดที่่�สามารถทำำ�การลาดตระเวนได้้อยู่่ภ
� ายใต้้กรอบอำำ�นาจของ ศรชล. การลาดตระเวนนี้้�เกิิดขึ้้�นที่่�ภููเก็็ต สงขลา สััตหีบ
ี
สมุุทรสงคราม และ เพชรบุุรีี ซึ่่�งทำำ�ให้้ EJF สามารถประเมิินการตรวจสอบกลางทะเล และวิิธีก
ี ารต่่างๆ ตลอดหลายปีี ที่่�ผ่า่ นมา ในแต่่ละหน่่ วยงานและ
พื้้�นที่่�ได้้ ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้�เหมาะสำำ�หรัับการปฏิิบัติ
ั งิ านกลางทะเลในสภาพการทำำ�งานที่่�ปกติิ EJF เข้้าใจดีีว่า่ เหตุุการณ์์การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโค
วิิด-19 ทำำ�ให้้การตรวจสอบการทะเลเป็็ นไปอย่่างยากลำำ�บากและมีีความเสี่่�ยงสููงขึ้้�น ถึึงกระนั้้�นควรทราบไว้้ว่า่ ในปีี 2563 ทางการไทยได้้ตรวจสอบเรืือ
ประมงทั้้�งหมด 842 ลำำ� แต่่พบเหตุุการณ์์ละเมิิดสิิทธิิแรงงานเพีียงครั้้�งเดีียว ซึ่่�งเป็็ นเหตุุการณ์์เกี่่�ยวกัับการจ้้างแรงงานที่่�ไม่่มีห
ี นัั งสืือคนประจำำ�เรืือ51
หน่่ วยงานทุุกแห่่งต้้องจััดหาชุุด PPE ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ลาดตระเวนมากพอเพื่่�อให้้เจ้้าหน้้ าที่่�สามารถปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้ าที่่�โดยมีีความเสี่่�ยงต่่อ
ข้้อเสนอแนะ: 	
การติิดเชื้้�อไวรััสน้้ อยลง
ข้้อเสนอแนะ:

•

เพื่่�อเป็็ นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของหน่่ วยลาดตระเวน ศรชล.ควรวิิเคราะห์์เส้้นทางของหน่่ วยงานทั้้�งหมด รวมไปถึึงจุุด
ที่่�เคยมีีการทำำ�ประมง IUU เพื่่�อเป็็ นการป้้ องกัันไม่่ให้้ลาดตระเวนพื้้�นที่่�ทัับซ้้อน

เรืือของศรชล.ไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลระบบติิดตามเรืือประมง VMS ฐานข้้อมููลระบบประเมิินความเสี่่�ยงกลางหรืือข้้อมููลเรืือประมงได้้ก่่อนเข้้า
ทำำ�การตรวจสอบ หมายความว่่าในขณะที่่�ทำำ�การตรวจสอบ พวกเขาอาจไม่่ทราบสาเหตุุว่่าทำำ�ไมเรืือลำำ�ดัังกล่่าวถึึงถููกจััดอยู่่�ในประเภทความเสี่่�ยง
นั้้�นๆ พวกเขาสามารถตรวจสอบข้้อมููลบางอย่่างได้้บนมืือถืือ ซึ่่�งอาจมีีปััญหาเรื่่�องสััญญาณระหว่่างอยู่่�กลางทะเล

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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เรืือประมงได้้รับ
ั การตรวจสอบจากเรืือของกรมประมงนอกชายฝั่่�งสงขลา

ข้้อเสนอแนะ:

ก่
อ
่ นเข้้าตรวจสอบเรืือประมง สำำ�นัักงานศรชล.ในท้้องที่่�ควรส่่งข้้อมููลเกี่่�ยวกัับเรืือประมง อาทิิ เอกสารการ ‘แจ้้งออก’ รายชื่่�อ
ลููกเรืือ และข้้อมููลติิดตามเรืือ VMS ให้้เรืือลาดตระเวนได้้ จากนั้้�นข้้อมููลดัังกล่่าวควรถููกนำำ �ไปเปรีียบเทีียบกัับเอกสารบนเรืือ
ประมง เพื่่�อเป็็ นการลดความเสี่่�ยงที่่�จะตรวจพบเอกสารและรายชื่่�อลููกเรืือปลอม

ข้้อเสนอแนะ:

เรืือลาดตระเวนของศรชล. สามารถเข้้าถึึงชุุดควบคุุมระบบการติิดตามเรืือ VMS ซึ่่�งข้้อเสนอแนะดัังกล่่าวนี้้�เป็็ นความคิิดเห็็น

•

การตรวจสอบเรืือประมงจำำ�เป็็ นต้้องเป็็ นไปตามขั้้�นตอนอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วนและตามระบบ ในบางครั้้�งเครื่่�องมืือประมงไม่่ได้้ถููกตรวจสอบหรืือมีี
การตรวจสอบเพีียงในบางเครื่่�องมืือเท่่านั้้�น ทำำ�ให้้ไม่่ได้้ตรวจสอบขนาดตาข่่ายและรายละเอีียดของเครื่่�องมืือประมงอื่่�นๆ อย่่างเป็็ นระบบ

ข้้อเสนอแนะ:

•

ปริิมาณการจัับปลาต่่อหน่่ วยที่่�บัันทึก
ึ ไว้้ในชุุดควบคุุมระบบการติิดตามเรืือ VMS หรืือไม่่อย่่างสม่ำำ��เสมอ

ก
 ารตรวจจำำ�นวนสััตว์น้ำ
์ ำ��ที่่�จับ
ั ได้้ ควรบรรจุุเข้้าเป็็ นส่ว่ นหนึ่่�งของขั้้�นตอนการดำำ�เนิิ นงานมาตรฐานสำำ�หรัับหน่่ วยตรวจสอบกลาง
ทะเลทุุกแห่่ง ควรมีีการเปรีียบเทีียบอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ได้้กับ
ั ใบอนุุญาตทำำ�ประมงทะเบีียนเรืือ และรายละเอีียดอุุปกรณ์์ อาทิิ ขนาด
ของกัับดัักหรืือจำำ�นวนตะขอควรได้้รับ
ั การตรวจสอบด้้วยว่่าเป็็ นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

การตรวจสอบทางทะเลที่่�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งครั้้�งหนึ่่�ง
เจ้้าหน้้ าที่่�ได้้ทำำ�การตรวจสอบสายพัันธ์ุุ�ปลาที่่�ถููกจัับและนำำ �
ตััวอย่่างสายพัันธ์ุุ�อื่่�นๆ กลัับไปตรวจสอบที่่�ศููนย์์วิิจััยทางทะเล จากนั้้�นเจ้้าหน้้ าที่่�ทช.ชี้้�แจงถึึงสััดส่่วนการจัับสััตว์์น้ำำ�� สายพัันธุ์์�ปลาในแนวปะการััง
หรืือปลาที่่�อาศััยอยู่่�ตามแนวชายฝั่่�งมีี 30% นั่่�นหมายความว่่าสามารถสงสััยได้้ว่่าเป็็ นการประมงที่่�ผิิดกฎหมายและควรจััดทำำ�การสอบสวนทัันทีี

ข้้อเสนอแนะ:
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เจ้้าหน้้ าที่่�ตรวจสอบต้้องดำำ�เนิิ นการการตรวจสอบปริิมาณการจัับสััตว์น้ำ
์ ำ��อย่่างที่่�ได้้ระบุุไว้้ในสมุุดปููมเรืือ (logbook) ว่่าตรงกัับ

ระหว่่างการลาดตระเวนของกรมประมง เจ้้าหน้้ าที่่�ได้้เข้้าตรวจสอบอุุปกรณ์์ทำำ�ประมง เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีคุุณลัักษณะตามที่่�กฎหมายกำำ�หนดไว้้ ซึ่่�ง
เป็็ นมาตรการสำำ�คััญในการทำำ�ให้้มั่่�นใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามกฎอย่่างต่่อเนื่่� อง

ข้้อเสนอแนะ:

•

จากกองทััพเรืือและทช. ที่่�ทาง EJF รวบรวมไว้้ตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์ปี
์ ี 2559 ซึ่่�งอาจเป็็ นระบบการทำำ�งานที่่�แยกย่่อยออกมา
จากระบบเต็็ม หรืือเป็็ นในลัักษณะของข้้อมููลออฟไลน์์ที่่�เรืือลาดตระเวนสามารถดาวโหลดการติิดตามเรืือประมงหรืือเครื่่�องมืือ
ต่่างๆ ได้้ ก่่อนออกลาดตระเวน

หน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องของศููนย์์ PIPO และศรชล.ควรฝึึ กอบรมว่่าสเปคของอุุปกรณ์์ และสััตว์์น้ำำ��พัันธุ์์�ใดถููกจััดว่่าเป็็ น
‘กลุ่่�มต้้องสงสััย’

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน

เจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�งตรวจสอบสายพัันธ์ุุ�ปลาที่่�อาจบ่่งบอกถึึงการประมงผิิดกฎหมายได้้ ตััวอย่่างปลาดัังกล่่าวได้้ถููกนำำ �ไปตรวจสอบต่่อไป (ซ้้าย) เจ้้าหน้้ าที่่�
กรมประมงวััดขนาดกัับดััก เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าเป็็ นไปตามกฎหมายกำำ�หนด (ขวา)

•

การตรวจสอบแรงงานยัังไม่่เพีียงพอและไม่่เป็็ นไปตามขั้้�นตอนมาตรฐาน
มาตรฐานที่่�ต่่างกัับการตรวจสอบของศููนย์์ PIPO

ข้้อเสนอแนะ:

•

นอกจากนี้้�ความละเอีียดถี่่�ถ้้วนในการตรวจสอบกลางทะเลยัังมีี

เจ้้าหน้้ าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องควรจััดทำำ�การตรวจสอบแรงงานอย่่างเต็็มรููปแบบเพื่่�อสามารถทำำ�การตรวจสอบเอกสารประจำำ�ตััวของ
แรงงาน รายนามลููกเรืือ ใบอนุุญาตทำำ�งาน และเอกสารการชำำ�ระค่่าจ้้างของลููกเรืือที่่�ปฏิิบััติิงาน ณ ขณะนั้้�น ขั้้�นตอนนี้้�
ควรควบรวมการสััมภาษณ์์ เชิิงลึึกกัับลููกเรืือ (ตามภาษาโดยกำำ�เนิิ ด) เพื่่�อตรวจสอบสภาพความเป็็ นอยู่่�และการทำำ�งานบน
เรืือประมง

กระบวนการการตรวจสอบแรงงานของทางเจ้้าหน้้ าที่่�กองทััพเรืือยัังเป็็ นไปอย่่างหลากหลาย ทั้้�งนี้้�เจ้้าหน้้ าที่่�ยัังคงมีีท่่าทีีแข็็งกร้้าวซึ่่�งอาจจะก่่อให้้
เกิิดความรู้้�สึึกคุุกคาม แต่่ในขณะเดีียวกัันเจ้้าหน้้ าที่่�บางท่่านก็็มีีท่่าทีีที่่�เป็็ นมิิตรและเข้้าหาแรงงานมากกว่่า

ข้้อเสนอแนะ:

 ารตรวจตราเรืือประมงควรพยายามใช้้วิิธีีให้้เหยื่่�อเป็็ นจุุดศููนย์์กลางมากเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้ หรืือใช้้วิิธีีการที่่�ตรวจตราที่่�มีี
ก
ความนุ่่ �มนวลมากขึ้้�นเพื่่�อให้้ลููกเรืือรู้้�สึึกผ่่อนคลาย ยกตััวอย่่างเช่่น ในระหว่่างการตรวจเรืือประมงของกรมทรััพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่่�งและกรมประมง EJF สัังเกตเห็็นว่่ามีีการพาลููกเรืือระดัับสููงขึ้้�นเรืือลาดตระเวนเพื่่�อให้้ลููกเรืือคนอื่่�นๆ
รู้้�สึึกผ่่อนคลายและกล้้าเปิิ ดเผยข้้อมููลมากขึ้้�น

การตรวจเรืือทางทะเลที่่�ชลบุุรี:ี การตรวจตราเรืือประมงลำำ�เดีียวกััน แต่่ใช้้วิธี
ิ ก
ี าร 2 รููปแบบในการเข้้าหาลููกเรืือ

•

เจ้้าหน้้ าที่่�ผู้้�ทำำ�การตรวจสอบมัักประสบปัั ญหาเรื่่�องการแปลภาษากัับลููกเรืือที่่�ส่่วนมากเป็็ นชาวต่่างด้้าว จึึงทำำ�ให้้เกิิดการสััมภาษณ์์สั้้�นๆและจััดทำำ�
ขึ้้�นไม่่ไกลจากผู้้�ควบคุุมเรืือหรืือนายท้้ายเรืือ

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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ข้้อเสนอแนะ:

ก
 ารตรวจสอบทางทะเลควรมีีล่่ามอิิสระเพื่่�อให้้การสื่่�อสารดำำ�เนิิ นไปได้้ไปโดยง่่าย (ที่่�ไม่่ใช่่ลููกเรืือชาวไทยอย่่างนายเรืือ)
ซึ่่�งเป็็ นที่่�เข้้าใจว่่าคณะผู้้�ตรวจสอบทางทะเลนั้้�นทำำ�การตรวจตราแค่่บางพื้้�นที่่�แต่่ซึ่่�ง ณ ปัั จจุุบัันยัังคงมีีการกระจััดกระจาย
ไปตามพื้้�นที่่�ต่่างๆ

8. โพไซดอน:
ตั้้�งแต่่ปีี 2561 EJF ได้้ทำ�ำ การลาดตระเวนกลางทะเลบนเรืือโพไซดอน ซึ่่�งเป็็ นเรืือลาดตระเวนอำำ�พรางของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิและกรมประมง โดย
เรืือโพไซดอนเริ่่�มดำำ�เนิิ นการในเดืือนตุุลาคม 2560 มีีลัก
ั ษณะต่่างจากเรืือลาดตระเวนทั่่�วไป เนื่่�องจากเคยเป็็ นเรืือบรรทุุกสััตว์น้ำ
์ ำ��เก่่าที่่�นำำ �มาแปลงเป็็ นเรืือ
ลาดตระเวนอำำ�พรางของตำำ�รวจ ในเดืือนกรกฎาคม 2564 EJF เข้้าใจว่่าไม่่มีก
ี ารใช้้เรืือโพไซดอนแล้้ว เนื่่�องจากปัั ญหางบประมาณ

โพไซดอนจอดอยู่่ข้
� า้ งเรืือประมงเวีียดนามที่่�ยึึดมาห้้าลำำ�ในเดืือนเมษายน 2561

ขณะที่่�ยัังปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารอยู่่� ลููกเรืือโพไซดอนประกอบด้้วยตำำ�รวจไทยและเจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมง เทคโนโลยีีเรดาร์์ที่่�ซับ
ั ซ้้อน และเรืือสปีี ดโบ้้ท เมื่่�ออยู่่ใ� นระยะที่่�
เข้้าประชิิดได้้ จะมีีการส่่งสปีี ดโบ้้ทเข้้าไปตรวจจัับ
ความสำำ�เร็็จของโพไซดอนวััดได้้จากอััตราการจัับกุุมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ในปีี 2561 เรืือโพไซดอนตรวจยึึดเรืือประมงได้้ 89 ลำำ� เป็็ นเรืือไทย 22 ลำำ� และเรืือธงต่่าง
ชาติิอีก
ี 67 ลำำ�
ข้้อเสนอแนะ: 	
สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ (สตช.) และตำำ�รวจน้ำำ��ควรแก้้ไขปัั ญหางบประมาณโดยเร็็วเพื่่�อให้้เรืือโพไซดอนกลัับมาลาด
ตระเวนได้้ เรืือลำำ�ดัังกล่่าวใช้้งบประมาณไม่่สููง อีีกทั้้�งยัังเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�มีีประสิิทธิิภาพให้้ประเทศไทยสามารถต่่อสู้้�กัับการ
ทำำ�ประมงแบบ IUU ได้้ดีีกว่่าเรืือลาดตระเวนกลางทะเลปกติิ
ข้้อเสนอแนะ: 	
โพไซดอนควรมีีล่่ามอย่่างน้้ อยหนึ่่� งคนที่่�สามารถพููดภาษาถิ่่�นของลููกเรืือต่่างชาติิได้้หลายภาษาประจำำ�อยู่่�บนเรืือ การดำำ�เนิิ น
งานในลัักษณะนี้้�จะช่่วยให้้มีีการสื่่�อสารและเก็็บข้้อมููลได้้ทัันทีี
ข้้อเสนอแนะ:	
โพไซดอนควรเก็็บข้้อมููลพื้้�นฐานจากแบบสำำ�รวจไว้้บนเรืือที่่�แจกจ่่ายให้้ลููกเรืือต่่างชาติิ แบบสำำ�รวจให้้ข้้อมููลว่่าทำำ�ไมลููกเรืือจึึง
ถููกกัักตััว จะต้้องดำำ�เนิิ นงานต่่ออย่่างไร และถููกส่่งกลัับประเทศบ้้านเกิิด ทั้้�งนี้้� EJF ได้้ใช้้แบบสำำ�รวจในลัักษณะดัังกล่่าวกัับ
ชาวประมงเวีียดนาม โดยสามารถขอดููแบบสำำ�รวจดัังกล่่าวจาก EJF ได้้
ข้้อเสนอแนะ: 	
กรมประมงควรขยายระบบรายงานการทำำ�ประมงแบบ IUU เพื่่�อให้้เรืือลาดตระเวนอย่่างโพไซดอน สามารถรัับข้้อมููล
อััพเดททัันเหตุุการณ์์ จากเรืือประมงที่่�พบเรืือต้้องสงสััยว่่าอาจทำำ�ประมงแบบ IUU
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ข้้อเสนอแนะ:

โพไซดอนไม่่สามารถแล่่นได้้เร็็วและคล่่องแคล่่ว ทำำ�ให้้ต้้องอาศััยสปีี ดโบ้้ทเพื่่�อเข้้าประชิิด นอกจากนี้้�การใช้้โดรน ซึ่่�ง
สามารถบิินขึ้้�นได้้จากด้้านหน้้ าเรืือ จะช่่วยในการบ่่งชี้้�เรืือต้้องสงสััยนอกระยะมองเห็็นของโพไซดอน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิิ นงาน
พััฒนาไปในทางที่่�ดีียิ่่�งขึ้้�น

ข้้อเสนอแนะ: 	
สตช.และกรมประมงควรจััดทำำ�แผนซื้้�อเรืือลำำ�ที่่�สองที่่�สามารถเข้้ามาช่่วยการทำำ�งานของโพไซดอนในอ่่าวไทย หรืือทำำ�การ
ลาดตระเวนทะเลอัันดามัันได้้
ข้้อเสนอแนะ:

 ระเทศไทยควรทำำ�งานร่่วมกัับประเทศเพื่่�อนบ้้านแบ่่งปัั นความรู้้�จากเรืือโพไซดอน และให้้มั่่�นใจว่่าประเทศอื่่�นที่่�กำำ�ลัังต่่อสู้้�
ป
กัับปัั ญหาประมงแบบ IUU นำำ �กลไกการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�มีีประสิิทธิิภาพและประหยััดต้้นทุุนนี้้� ไปปรัับใช้้ได้้.

เรืือประมงเวีียดนามพยายามเร่่งเครื่่�องหนีี สปีีดโบ้้ทของเรืือโพไซดอน หลัังจากที่่�ถููกจัับฐานทำำ�ประมงผิิดกฎหมายในพื้้�นที่่�เขตเศรษฐกิิจจำำ�เพาะของไทย

9. ระบบติิดตามเรืือ (Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่่วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� (Mobile
Transceiver Unit: MTU):
EJF ได้้ให้้ข้้อเสนอแนะในการพััฒนาระบบติิดตามประมง (VMS) ของไทยตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 ซึ่่�งออกแบบมาเพื่่�อบ่่งชี้้�และวิิเคราะห์์
พฤติิกรรมเรืือต้้องสงสััย
•

เรืือประมงขนาดต่ำำ��กว่่า 30 ตัันกรอส ได้้รับ
ั การยกเว้้นการติิดตั้้�งระบบติิดตามเรืือ VMS ในช่่วงกลางปีี 2564 รััฐบาลไทยได้้บันทึ
ั ก
ึ จำำ�นวนเรืือ
ประมงเชิิงพาณิิ ชย์ไ์ ว้้ทั้้�งหมด 10,140 ลำำ� โดยวััดจากเรืือที่่�มีีน้ำำ��หนัั ก 10 ตัันกรอสขึ้้�นไป ในปัั จจุุบัน
ั มีีการบัังคัับติิดตั้้�งระบบ VMS เฉพาะกัับเรืือที่่�มีี
ขนาดมากกว่่า 30 ตัันกรอสขึ้้�นไป ซึ่่�งมีีจำ�น
ำ วน 5,263 ลำำ� ซึ่่�งหมายความว่่า เรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์ป
์ ระมาณ 52% ไม่่ถููกติิดตามเฝ้้ าระวััง ในช่่วงก่่อน
หน้้ านี้้�มีีการวางแผนขยายข้้อกำำ�หนดการติิดตั้้�งระบบ VMS ไว้้บนเรืือขนาด 20 ตัันกรอสขึ้้�นไป และจะปรัับลดลงเป็็ นเรืือขนาด 10 ตัันกรอสขึ้้�นไป

•

EJF เข้้าใจว่่าการทดลองระบบ VMS บนเรืือประมงขนาด 30 ตัันกรอสขึ้้�นไปได้้เริ่่�มต้้นขึ้้�นในเดืือนกรกฎาคม 2564 โดยทดลองกัับเรืืออย่่างน้้ อย
50 ลำำ� อย่่างไรก็็ตามการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้การทดลองดัังกล่่าวถููกลดจำำ�นวนลง.

ข้้อเสนอแนะ:

E
 JF ขอชื่่�นชมความพยายามในการริิเริ่่�มการทดลองดัังกล่่าวและขอสนัั บสนุุนให้้กรมประมงขยายการทดลองโดยเร็็ว
ที่่�สุุดเมื่่�อสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของโควิิดดีีขึ้้�น

ข้้อเสนอแนะ:

ห
 ลัังจากที่่�ทำำ�การทดลองใช้้สำำ�เร็็จแล้้วควรมีีการประเมิินผลอย่่างใกล้้ชิิด เพื่่�อพิิจารณาว่่าควรขยายการทดลองกัับเรืือเชิิง
พาณิิ ชย์์ลำำ�อื่่�นและอุุปกรณ์์ ทำำ�ประมงหลายประเภทมากขึ้้�นหรืือไม่่ การประเมิินดัังกล่่าวให้้ความสำำ�คััญติิดตามเรืือความ
เสี่่�ยงสููงหรืือเรืือที่่�มีีอุุปกรณ์์ ทำำ�ประมงความเข้้มข้้นสููง (high intensity fishing gears) ก่่อน อาทิิ เรืืออวนลาก หรืือเรืือ
อวนล้้อมปลากะตััก
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•

ในเดืือนกัันยายน 2563 ประกาศของกรมประมง52 ได้้ยกเลิิกมาตรฐาน VMS ของเดืือนกัันยายน 2561 ซึ่่�งกำำ�หนดให้้มีก
ี ารติิดตั้้�ง VMS MTUs
รุ่่�นที่่� 2 แทนเครื่่�องรุ่่�นที่่� 1 EJF เห็็นว่า่ การประกาศดัังกล่่าวเป็็ นเสมืือนการก้้าวถอยหลัังครั้้�งใหญ่่ด้า้ นเทคโนโลยีีและความปลอดภััย VMS รุ่่�นที่่� 1
ขาดฟีี เจอร์์ใหม่่ๆ หลายอย่่างที่่�มีีในรุ่่�นที่่� 2 อาทิิ ความสามารถในการขอความช่่วยเหลืือจากทางการได้้โดยทัันทีี หากเกิิดกรณีี ฉุก
ุ เฉิิ น

ข้้อเสนอแนะ:

ก
 รมประมงควรแก้้ไขประกาศดัังกล่่าวโดยเร็็วที่่�สุุดเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะมีีการพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีต่่อไป VMS รุ่่�นที่่� 2 มีี
ความปลอดภััยและปฏิิบััติิงานได้้ดีีกว่่ารุ่่�นที่่� 1 เพราะฉะนั้้�นควรจะติิดตั้้�ง VMS รุ่่�นที่่� 2 ให้้มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้

ข้้อเสนอแนะ:

ในปัั จจุุบััน VMS รุ่่�นที่่� 1 และรุ่่�นที่่� 2 สามารถใช้้การได้้โดยมีีเครื่่�องสำำ�รองไฟแยก ซึ่่�งเป็็ นการพััฒนาก้้าวสำำ�คััญยิ่่�ง เพื่่�อ
ช่่วยให้้เฝ้้ าติิดตามเรืือประมงได้้อย่่างไม่่ขาดตอน อย่่างไรก็็ตาม ควรมีีการตรวจสอบระบบ VMS และแบตเตอรี่่�เป็็ น
ประจำำ�เพื่่�อให้้ชิ้้�นส่่วนที่่�ติิดตั้้�งถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนด

•

EJF เข้้าใจว่่าเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์ข
์ องไทยน้้ อยกว่่า 30% ได้้ติด
ิ ตั้้�ง VMS รุ่่�นที่่� 2 แล้้ว แต่่เครื่่�องมืือนี้้�ถููกออกแบบมาเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่า่ ยด้้านข้้อมููล
และพััฒนาความปลอดภััยระหว่่างอยู่่ก
� ลางทะเล ซึ่่�งเป็็ นการอนุุญาตให้้เรืือประมงสามารถแจ้้งเตืือนทางการได้้ในกรณีี ฉุก
ุ เฉิิ น

ข้้อเสนอแนะ:

ก
 รมประมงควรรีีบติิดตั้้�ง VMS รุ่่�นที่่� 2 โดยด่่วนที่่�สุุด กรมประมงควรให้้ความสำำ�คััญกัับเรืือความเสี่่�ยงสููงและ/หรืือมีีลููก
เรืือเป็็ นจำำ�นวนมากก่่อน

ตััวอย่่าง VMS รุ่่�นที่่� 2 ซึ่่�งมีีฟัังก์์ชั่่�นแจ้้งเตืือนท่่าเรืือใหม่่ การจัับปลาและสััญญาณช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิ นได้้
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•

เป็็ นที่่�ทราบกัันดีว่ี า่ หน่่ วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� (MTU) นั้้�นสามารถถอดออกจากเรืือประมงได้้ง่า่ ย ซึ่่�งส่่งผลให้้เรืือประมงที่่�ผิิดกฎ IUU มีีช่อ
่ ง
ทางในการสลัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ส่ง่ สััญญาณเคลื่่�อนที่่�นี้้�ไปยัังเรืือประมงลำำ�อื่่�น และทำำ�การออกหาสััตว์น้ำ
์ ำ��โดยที่่�ไม่่มีเี จ้้าหน้้ าที่่�ไทยติิดตามได้้ เมื่่�อ
เดืือนเมษายนปีี 2560 มีีการรายงานว่่า อุุปกรณ์์ส่ง่ สััญญาณเคลื่่�อนที่่�ทุุกชิ้้�นมีีตราประทัับและอุุปกรณ์์ป้้องกัันการเคลื่่�อนย้้ายแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม
EJF ได้้สังั เกตเห็็นว่า่ ถึึงแม้้เครื่่�อง MTU จะมีีระบบล็็อค แต่่เครื่่�อง MTU บางตััวยัังสามารถถอดออกได้้ง่า่ ย เนื่่�องจากถููกผููกไว้้กับ
ั ตััวเรืือด้้วยเชืือก
หรืือเอ็็นเท่่านั้้�น

ตััวอย่่างของเครื่่�อง MTU ที่่�มีีการล็็อคไว้้อย่่างดีีด้ว้ ยเหล็็กกล้้า (ซ้้าย) และ MTU ที่่�ผููกเชืือกไว้้อย่่างหลวมๆ (ขวา)

ข้้อเสนอแนะ:

ก
 ารตรวจตราตราประทัับและอุุปกรณ์์ ป้้องกัันการเคลื่่�อนย้้ายจำำ�เป็็ นต้้องเป็็ นขั้้�นตอนที่่�กระทำำ�อย่่างสม่ำำ��เสมอทั้้�งระหว่่าง
การตรวจตราของศููนย์์ PIPO รวมไปถึึงการตรวจตราทางทะเล เพื่่�อเป็็ นการรัับรองถึึงกรณีี ที่่�ให้้อุุปกรณ์์ ส่่งสััญญาณดััง
กล่่าวไม่่ได้้รัับการสลัับเปลี่่�ยนหรืือถููกถอดออกโดยง่่าย เนื่่� องจากตามหลัักการของกรมประมงแล้้ว หากมีีการระบุุการ
เคลื่่�อนย้้ายในระหว่่างการตรวจตราเรืือประมงโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกัับเรืือที่่�ออกท่่า เรืือประมงลำำ�ดัังกล่่าวต้้องไม่่ได้้รัับ
อนุุญาตเดิินเรืือจนสามารถแก้้ไขปัั ญหาได้้อย่่างถููกต้้อง

รููปภาพกลไลการล็็อค VMS MTU ด้้วยเหล็็กกล้้า (ซ้้าย) และตััวล็็อคที่่�เสื่่�อมสภาพ (ขวา)

•

นอกจากนี้้� EJF ยัังสัังเกตเห็็นว่า่ เครื่่�อง MTU สามารถถููกถอดออกได้้ง่า่ ยจากกลไกการล็็อคที่่�ผุุพังั และขึ้้�นสนิิ ม

ข้้อเสนอแนะ:

•

ค
 วรมีีการออกแบบกลไกการล็็อคคุุณภาพสููงที่่�สามารถทนต่่อสภาวะอากาศได้้และนำำ �ไปติิดตั้้�งโดยเร็็วที่่�สุุด เพื่่�อป้้ องกััน
ไม่่ให้้ผู้้�ประกอบการอาศััยช่่องโหว่่จากกลไกที่่�ผุุพัังไปตามธรรมชาติิในปัั จจุุบััน

ปัั ญหาการสื่่�อสารและประสานงานระหว่่างหน่่ วยงานที่่�สำำ�คัญ
ั ศููนย์์ติด
ิ ตามและควบคุุมการประมง ศููนย์์ PIPO ระดัับภููมิิภาค และ ศรชล.ยัังคงมีีอยู่่�
อย่่างต่่อเนื่่�อง เป็็ นอุป
ุ สรรคต่่อการแก้้ไขปัั ญหา IUU นอกจากนี้้� ฐานข้้อมููลเรืือที่่�มีีข้อ
้ มููลขััดแย้้งกัันหรืือข้้อมููลเรืือต้้องสงสััย (VOI) ไม่่ได้้ถููกส่่ง
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ต่่างส่่งผลกระทบต่่อความพยายามบัังคัับใช้้กฎหมายอย่่างรุุนแรง

หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้� เป็็ นเพีียงส่่วนหนึ่่� งที่�่พึึงพิิจารณา โดยพััฒนาจากการเก็็บข้้อมููลขององค์์กรบางส่่วน
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ข้้อเสนอแนะ:

หน่่ วยงานต่่างๆ ควรมีีช่่องทางการติิดต่่อสื่่�อสารถึึงกัันได้้โดยตรงเพื่่�อให้้ข้้อมููล VOI เกิิดความสอดคล้้องกัันมากที่่�สุุด

ข้้อเสนอแนะ:

ข้้อมููลเรืือต่่างๆ ควรเก็็บรวบรวมไว้้ใน ‘FishingInfo 2’ และแก้้ไขระบบให้้ทุุกหน่่ วยงานสามารถเข้้าถึึงได้้ ฐานข้้อมููลดััง
กล่่าวควรเป็็ นฐานข้้อมููลเดีียวที่่�หน่่ วยงานหลัักเข้้ามาใช้้งานเพื่่�อป้้ องกัันปััญหาระบบที่่�ใช้้ร่่วมกัันไม่่ได้้ (system
incompatibility) ฐานข้้อมููลต้้องมีีรููปแบบที่่�ง่่ายต่่อการปรัับเปลี่่�ยนและสามารถอััพเดทได้้แบบทัันเหตุุการณ์์ เพื่่�อให้้การ
วิิเคราะห์์ข้้อมููลของระบบ VMS และการตรวจตราในศููนย์์ PIPO เป็็ นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด.

อีีกทั้้�งควรประสานงานร่่วมกัันตรวจหาเรืือประมงที่่�มีีความเสี่่�ยงและการตรวจตราของศููนย์์ PIPO ที่่�ได้้กล่่าวไว้้ก่่อน
หน้้ านี้้�

VMS รุ่่�นที่่� 2 ซึ่่�งมีีระบบแจ้้งเตืือน SOS อาจช่่วยชีีวิต
ิ คนได้้หากมีีการนำำ �มาติิดตั้้�งบนเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์ทุ
์ ก
ุ ลำำ�

38
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ภาคผนวก:
ระบบประมวลความเสี่่�ยงกลาง:
มีีการเริ่่�มใช้้ระบบประมวลความเสี่่�ยงกลางในเดืือนมกราคม 2561 ระบบนี้้�ได้้รัับการออกแบบมาเพื่่�อให้้ระบบคำำ�นวณความเสี่่�ยงที่่�มีีอยู่่�ของศููนย์์ติิดตาม
และควบคุุมเรืือประมง ศรชล. และระบบของศููนย์์ PIPO ทำำ�งานได้้อย่่างราบรื่่�นยิ่่�งขึ้้�น ในปัั จจุุบัันระบบทั้้�ง 3 แบบนี้้�เป็็ นส่่วนหนึ่่�งของ CRA
ภายใต้้ระบบ CRA มีีเกณฑ์์กำำ�หนดอยู่่�ทั้้�งหมด 9 ข้้อ ซึ่่�งมีีส่่วนในการคำำ�นวณ ‘คะแนน’ ความเสี่่�ยงรวมของเรืือประมงแต่่ละลำำ� เกณฑ์์กำำ�หนดอีีก 3
ข้้อยัังอยู่่�ในขั้้�นตอนปรัับเปลี่่�ยน เกณฑ์์กำำ�หนดมีีดัังนี้้�
หมายเลข
ความเสี่ยง

คำ�อธิบายความเสี่ยง

ปัจจัยเกื้อหนุน

R1

การฝ่าฝืนกฎการรายงานของ PIPO

R2

ความเสี่ยงในการละเมิดแรงงาน

R1-1: เรือไม่มีเครื่องมือติดตาม R1-2: จำ�นวนครั้งที่เรือไม่ได้รับการตรวจ
‘แจ้งออก’

R3

จำ�นวนลูกเรือบนเรือประมงผิด

R3-1: จำ�นวนลูกเรือไม่ตรงกับบันทึกของกรมประมง

R4

การปลอมแปลงหรือปรับเปลี่ยนทะเบียน

R4-1: เรือเฝ้าระวัง คือ เรือประเภทความเสี่ยงกลางและความเสี่ยงสูง หรือ
ถูกบันทึกไว้ว่าเสียหายหรือขายไปให้ต่างประเทศ R4-2: เจ้าของเรือขายเรือ
ลำ�อื่นมาก่อน เพื่อนำ�ใบอนุญาตประมงมาควบรวม

R5

การทำ�ประมงในบริเวณชายฝั่ง

R5-1: เรือที่มีประวัติการทำ�ประมงในบริเวณชายฝั่งสงวน R5-2: เจ้าของ
หรือกัปตันเรือมีประวัติการทำ�ประมงในบริเวณชายฝั่งสงวน R5-3: เรือมี
ประวัติสัญญาณ VMS ขาดหายเมื่อเข้าใกล้บริเวณชายฝั่ง

R6

เรืออวนกางกั้นแล้วลากที่มีความเสี่ยงในการ
ทำ�ประมงตอนกลางคืน

R6-1: เรือที่มีประวัติการทำ�ประมงตอนกลางคืน R6-2: เจ้าของหรือกัปตัน
เรือมีประวัติการทำ�ประมงตอนกลางคืน R6-3: ระยะเวลาที่ทำ�ประมง R6-4:
เจ้าของเรืออวนกางแล้วกั้นสามารถปั่นไฟเองหรือมีเรือตกหมึกไว้ในครอบ
ครอง R6-5: ระยะห่างจากฝั่งขณะที่ทำ�ประมง

R7

ปลอมแปลงข้อมูลสมุดปูมเรือ

R8

การถอดหรือปิดระบบ VMS

R7-1: มีความแตกต่างระหว่างข้อมูลในสมุดปูมเรือ (LB) และระบบ VMS
R7-2: มีความแตกต่างระหว่างน้ำ�หนักของสัตว์น้ำ�ที่จับได้ในระบบบันทึกน้ำ�
หนักสัตว์น้ำ�ขึ้นท่า (LD) และ LB R7-3: ความแตกต่างระหว่างพันธุ์สัตว์น้ำ�
ที่จับได้มากที่สุด 3 สายพันธุ์ใน LD และ LB R7-4: ความแตกต่างระหว่าง
จำ�นวนครั้งที่มีการจับสายพันธุ์ที่ไม่ได้ทำ�การรายงาน ใน LD และ LB R7-5:
จำ�นวนครั้งที่เจ้าของเรือรายงานจำ�นวนสัตว์น้ำ�ที่จับได้ผิดพลาด R7-6: จำ�นวน
ครั้งที่สาเหตุการ ‘แจ้งเข้า’ ถูกเปลี่ยนเป็น ‘การขนถ่ายสัตว์น้ำ�ที่จับได้’ R7-7:
เรือที่ขนถ่ายสัตวน้ำ�ที่จับได้ที่ท่าเรือหลายแห่ง

R8-1: จำ�นวนครั้งที่ VMS ทำ�งานผิดพลาด R8-2: จำ�นวนเรือที่เจ้าของเรือ
ได้ทำ�การลงทะเบียนไว้ แต่ไม่เคยทำ�เรื่องขอ ‘แจ้งออก’ R8-3: จำ�นวนครั้ง
ที่เรือโดนเรียกกลับฝั่งจากปัญหา VMS R8-4: จำ�นวนครั้งสะสมที่สัญญาณ
VMS ขาดหาย

R9

ลูกเรือผิดกฎหมายหรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย

R9-1: รายชื่อลูกเรือถูกเปลี่ยนมากกว่า 30% ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา

R10

ใช้อุปกรณ์ทำ�ประมงที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสาร
การลงทะเบียน

ปัจจัยเกื้อหนุนของ 3 ความเสี่ยงนี้อยู่ในช่วงการทำ�สรุป

R11
R12

R2-1: จำ�นวนครั้งที่ถูกดำ�เนินคดี R2-2: จำ�นวนวันการทำ�ประมง R2-3:
จำ�นวนชั่วโมงพักของลูกเรือ R2-4: จำ�นวนของการ ‘แจ้งเข้า’ จริง ต่างจาก
จำ�นวนการ ‘แจ้งเข้า’ ที่รายงาน

กัปตันหรือเจ้าของเรือเคยมีประวัติ
อาชญากรรม

เรือมีประวัติลักลอบนำ�สินค้าเข้าประเทศ
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ตััวเลขชาวประมงสููญหายกลางทะเลตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึง 2564 (กรกฎาคม 2564)
แผนภููมิิด้้านล่่างนี้้�เปรีียบเทีียบตััวเลขของชาวประมงสููญหายกลางทะเลบนเรืือประมงพาณิิ ชย์์ตามขนาดเรืือ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึงเดืือนกรกฎาคม 2564
(เรืือเล็็ก = เรืือประมงขนาดต่ำำ��กว่่า 10 ตัันกรอส; กลาง = เรืือประมงขนาด 30 - 60 ตัันกรอส; ใหญ่่ = เรืือประมงขนาดใหญ่่กว่่า 60 ตัันกรอส)
ตััวเลขของชาวประมงสููญหายกลางทะเลบนเรืือประมงพาณิิ ชย์์ตามขนาดเรืือ ตั้้�งแต่่ปีี 2561 ถึึงเดืือนกรกฎาคม 2564
39

ตัวเลขของชาวประมงสูญหายกลางทะเลบนเรือ
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.

หน่่ วยงานสำำ�คััญ:
•

ศููนย์์อำ�น
ำ วยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) เป็็ นหน่่ วยงานของกองทััพเรืือไทย มีีหน้้ าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายและเข้้าจัับกุุมเรืือกลาง
ทะเล โดยมีีอำ�น
ำ าจดููแลหน่่ วยงานอื่่�นๆ อาทิิ กรมประมง ทช. กรมศุุลกากร กรมเจ้้าท่่า และตำำ�รวจน้ำำ�� หน่่ วยงานนี้้�เข้้ามารัับผิิดชอบอำำ�นาจหน้้ าที่่�
ของศปมผ. ทั้้�งหมด ในปีี 2562

ศรชล.ไม่่ใช่่รัับผิิดชอบในด้้านการป้้ องกัันปััญหา IUU แต่่เพีียงเท่่านั้้�น แต่่ยัังมีีหน้้ าที่่�ลาดตระเวนเขตเศรษฐกิิจจำำ�เพาะของไทย เพื่่�อตรวจหายาเสพติิด
การลัักลอบขนสิินค้้าเถื่่�อน การลัักลอบเข้้าเมืืองผิิดกฎหมาย ค้้นหาและกู้้�ภััย และป้้ องกัันความมั่่�นคงชาติิ

	
  

Bangkok	
  

แผนที่่�แสดงขอบเขตเขต 1, 2 และ 3 พร้้อมที่่�ตั้้�งศููนย์์บััญชาการ
มีีศููนย์บั
์ ญ
ั ชาการหลัักในกรุุงเทพฯ และสำำ�นัักงานในภููมิิภาคดัังนี้้�

Sattahip	
  

Area	
  1	
  

Area	
  3	
  

Phuket	
  

Area	
  2	
  

Cambodia	
  
EEZ	
  

•
•
•

อ่่าวไทยตอนบน (เขต 1)
อ่่าวไทยตอนล่่าง (เขต 2)
ทะเลอัันดามััน (เขต 3)

Songkhla	
  

ศููนย์์บััญชาการของศรชล.แต่่ละเขต มีีเรืือลาดตระเวนจากหลายหน่่ วยงานที่่�สามารถทำำ�การลาดตระเวนกลางทะเลและเข้้าตรวจสอบเรืือได้้เมื่่�อจำำ�เป็็ น
เรืือของศรชล.ยัังตอบสนองข้้อเรีียกร้้องอย่่างทัันท่่วงทีีสำำ�หรัับการตรวจสอบในกรณีี ของปัั ญหาชุุดควบคุุมระบบติิดตามเรืือ VMS การสููญหายของ
เอกสาร ‘ออกท่่า’ ความแตกต่่างของรายชื่่�อลููกเรืือ และรายงานแจ้้งเรืือประมงผิิดกฎหมายจากแหล่่งข้้อมููลอื่่�นๆ
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PIPO – Thai MECC Collaborative Chart

ตารางที่่� 4: โครงสร้้างองค์์กรของศรชล.. FITs และศููนย์์ PIPO

•

กรมประมง: กรมประมงทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์ติด
ิ ตามและควบคุุมเรืือประมง (FMC) ในกรุุงเทพฯ ควบคู่่กั
� บ
ั การดำำ�เนิิ นงานของศููนย์์ PIPO ทั้้�ง 30
แห่่งทั่่�วประเทศไทย นอกจากนี้้� กปม. ยัังมีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบจััดการฐานข้้อมููล ‘Fishing Info 2’ ด้้วย

•

ศููนย์์ติด
ิ ตามและควบคุุมเรืือประมง (FMC): FMC เป็็ นศููนย์ก
์ ลางระบบ VMS ของไทย มีีหน้้ าที่่�ติิดตามการดำำ�เนิิ นงานของเรืือประมงเกืือบ 5,500
ลำำ�ตลอด 24 ชั่่�วโมง FMC แบ่่งงานออกเป็็ น 4 ภาคส่่วน ได้้แก่่ อ่่าวไทยตอนบน อ่่าวไทยตอนล่่าง ทะเลอัันดามััน และน่่ านน้ำำ��สากล FMC เปิิ ด
ทำำ�การตลอด 24 ชั่่�วโมงต่่อวััน หากตรวจพบเรืือต้้องสงสััย จะมีีการแจ้้งเตืือนไปยัังเจ้้าของเรืือและทำำ�การส่่งข้้อมููลไปให้้ ศรชล. ในรููปแบบของ
รายงานประจำำ�วัน
ั

•

นัั กล่่า IUU (IUU Hunter): ในเดืือนมีีนาคม 2561 มีีการจััดตั้้�งทีีมนัั กล่่า IUU ภายใต้้การควบคุุมของกรมประมงและพลเอก ฉัั ตรชััย สาริิกัล
ั ป์์ ยะ
ทีีมนัั กล่่า IUU ประกอบด้้วยนัั กสืืบสวน 4 ราย ซึ่่�งดำำ�เนิิ นงานเก็็บข้้อมููลและสืืบสวนเรืือต้้องสงสััย ทีีมงานจะทำำ�การสุ่่ม
� ตรวจท่่าเรืือ เพื่่�อบ่่งชี้้�ปััญหา
และเรืือที่่�กระทำำ�การผิิดกฎหมาย อีีกทั้้�งยัังทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์ PIPO เพื่่�อติิดตามกรณีี ต้อ
้ งสงสััย ในช่่วงเวลาการทำำ�รายงานฉบัับนี้้� ได้้มีก
ี ารยกเลิิก
ทีีมนัั กล่่า IUU ไปแล้้ว

•

ชุด
ุ สหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง (Flying Inspection Team : FITs): ทีีมผู้้เ� ชี่่�ยวชาญนี้้�เคยอยู่่ภ
� ายใต้้การควบคุุมของศปมผ. หรืือศรชล.
ในปัั จจุุบัน
ั ในปัั จจุุบัน
ั FITs ประกอบไปด้้วยเจ้้าหน้้ าที่่�กองทััพเรืือไทย เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมง ผู้้เ� ชี่่�ยวชาญด้้านการตรวจเรืือ ผู้้สื
� บ
ื สวนแรงงาน และ
อื่่�นๆ FITs มีีหน้้ าที่่�หลััก 2 ประการเมื่่�อออกตรวจ คืือ 1. ฝึึ กอบรมและสนัั บสนุุนเจ้้าหน้้ าที่่�เมื่่�อเข้้าตรวจท่่าเรืือ 2. หลัังจากนั้้�น 1-2 สััปดาห์์ FITs
จะใช้้ผลการประเมิินศููนย์์ PIPO มาพิิจารณาผลการดำำ�เนิิ นงานและการพััฒนาที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากที่่�ได้้เข้้าฝึึ กอบรม ศููนย์์ PIPO แต่่ละศููนย์์จะได้้รับ
ั
คะแนนและเอกสารายงาน ซึ่่�งบอกถึึงช่่องโหว่่ที่่�ควรได้้รับ
ั การแก้้ไข EJF สนัั บสนุุนให้้ FITs ใช้้วิธี
ิ สุ่
ี ม
่� ตรวจเพื่่�อผลการประเมิินที่่�แม่่นยำ�ยิ่่�
ำ งขึ้้�น

•

เ จ้้าหน้้ าที่่�ชุุดปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษประมง (Special Arrest Teams : SAT): สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิมีห
ี น้้ าที่่�รัับผิิดชอบการสืืบสวนกรณีี การทำำ�ประมง
IUU และการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คัญ
ั มากที่่�สุุด เจ้้าหน้้ าที่่� SAT จััดตั้้�งขึ้้�นในปลายปีี 2561 และยัังคงทำำ�หน้้ าที่่�ลงพื้้�นที่่�สืืบสวนทั่่�วประเทศไทย

•

ศููนย์์ PIPO: ในขณะนี้้�มีีทั้้�งหมด 30 แห่่ง ในจัังหวััดชายทะเลทั้้�ง 22 จัังหวััด เรืือประมงทุุกลำำ�ที่่�ต้อ
้ งการเข้้าท่่าหรืือออกท่่าต้้องส่่งคำำ�ร้อ
้ งไปยัังศููนย์์
PIPO อย่่างน้้ อย 4 ชั่่�วโมงก่่อนนำำ �เรืือเข้้าท่่าหรืือออกจากท่่า ซึ่่�งกระทำำ�ได้้โดยเจ้้าของเรืือที่่�นำำ �ข้อ
้ มููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรืือประมงรวมทั้้�งเอกสารประกอบ
เรืือ รายนามลููกเรืือ และข้้อมููลการจัับปลา (สำำ�หรัับเรืือเข้้าท่่า) ข้้อมููลจากคำำ�ร้อ
้ งนี้้�จะถููกป้้ อนเข้้าไปในฐานข้้อมููลกลาง ‘Fishing Info 2’ ซึ่่�งเจ้้า
หน้้ าที่่�ระบบชุุดควบคุุมระบบติิดตามเรืือ VMS จากกรมประมง ศรชล. และเจ้้าหน้้ าศููนย์์ PIPO สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลเหล่่านี้้�ได้้
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ในเดืือนตุุลาคม 2563 ศููนย์์ PIPO ถููกควบรวมเข้้ากัับด่่านตรวจประมงและโอนถ่่ายอำำ�นาจไปยัังกองตรวจสอบเรืือประมง สิินค้้าสััตว์์น้ำำ�� และปัั จจััยการ
ผลิิต ภายใต้้กรมประมง ศููนย์์ PIPO ยัังถููกย้้ายไปรวมกัับด่่านตรวจประมงอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�พื้้�นที่่�เขต 1 และ 2 มีีด่่านตรวจในน้ำำ��จืืดเท่่านั้้�นและยัังไม่่มีีการ
เพิ่่�มเติิมข้้อมููลเข้้ามาในตาราง

หมายเลขด่านตรวจประมง

จังหวัดที่มีศูนย์ PIPO

3

ชลบุรี

5

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

4
6
7
8
9

10

ตราด ระยอง จันทบุรี
ชุมพร เพชรบุรี

สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
สงขลส นราธิวาส ปัตตานี

สตูล กระบี่ ตรัง

ระนอง พังงา ภูเก็ต

แผนที่่�นี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงที่่�ตั้้�งของศููนย์์ PIPO (วงกลมสีีแดง) และ FIP (สามเหลี่่�ยมสีีเขีียว) ในจัังหวััดชายฝั่่�งทะเล 22 จัังหวััดของไทย

การเข้้าเยี่่�ยมศููนย์์ควบคุุมเรืือเข้้า - ออก โดยเจ้้าหน้้ าที่่�จาก EJF:
ตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 EJF ได้้เข้้าเยี่่�ยมเยืือนศููนย์์ PIPO กว่่า 90 ครั้้�งใน 22 จัังหวััดของประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังได้้เยี่่�ยมเยืือนศููนย์์ PIPO
ทั้้�งหมด 30 แห่่ง มากกว่่า 1 ครั้้�งในหลายๆที่่� เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีการพััฒนาไปในทางที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่� อง
รายการการเข้าเยี่ยมเยือนศูนย์ PIPO ฉบับเต็มสามารถขอดูได้จาก EJF
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ตััวย่่อ:
AIS-SART เครื่องส่งสัญญาณค้นหาและช่วยเหลือ AIS
CB radio เครื่องวิทยุโทรคมนาคมความถี่ภาคประชาชน
CRA		
ระบบประมวลความเสี่ยงกลาง
CSO		
องค์กรภาคประชาสังคม
EPIRB		
กระโจมวิทยุสง่ สัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผา่ นดาวเทียม
FIP		
จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
FIT		ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง
FMC		
ศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง
GT		ตันกรอส
ILO 		
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
IMO		
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
IUU		
(การทำ�ประมง) ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
LB		สมุดปูมเรือ
LD		
ระบบบันทึกน้ำ�หนักสัตว์น้ำ�ขึ้นท่า
MCS		
ระบบติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง
MTU 		
หน่วยรับส่งสัญญาณเคลื่อนที่
NGO		
องค์กรพัฒนาเอกชน
PIPO		
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก
SAT		
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษประมง
SOP		
ขั้นตอนสำ�คัญในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
VHF		
วิทยุความถี่สูง
VMS		
ระบบติดตามเรือประมง
กกจ.		
กรมการจัดหางาน
กสร.		
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จท.		
กรมเจ้าท่า
ทช.		
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทร.		
กองทัพเรือไทย
พม.		
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศปมผ.		
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมงผิดกฎหมาย
ศรชล.		
ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สธ.		
กระทรวงสาธารณสุข

Endnotes
1
ในเดืือนสิิงหาคม 2563 เจ้้าหน้้ าที่่�ระดัับสููงของ NFAT 6 นาย ได้้รัับเชิิญให้้มาเป็็ นที่่�ปรึึกษาให้้กัับคณะกรรมาธิิการการเกษตรและ
สหกรณ์์ โดยยัังไม่่มีีการเชิิญตััวแทนจาก CSOs หรืือสมาคมการประมงขนาดเล็็กมารัับหน้้ าที่่�ดัังกล่่าว
2
ได้้เพิิกถอนสิิทธิิ GSP จากประเทศไทยในเดืือนตุุลาคม 2562 เนื่่� องจากไทยไม่่สามารถปกป้้ องสิิทธิิแรงงาน เสรีีภาพในการสมาคม การ
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It is important to note that these recommendations are not exhaustive and are based on a limited number of observations.
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