
1

ความคืบหน้้าของประเทศไทยใน้การต่่อสู้้�กับการทำาประมงผิิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน้ และไรก้ารควบคุม การบังคับใช้้แรงงาน้ และ การค้ามน้ษุย์
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หมายเหตุุ: ข้้อเสนอแนะเหล่่าน้�เป็็นเพ้ียงส่วนหน่�งท้ี่�พี่งพีิจารณา โดยพีัฒนาจากการเก็บข้้อมูล่ข้ององค์์กรบางส่วน

บทสู้รุปยอ่ 

นั้บตั่ง้แต่่เดือน้กมุภาพนั้ธ ์2559 ม�ลนิ้ธคิวามยตุ่ธิรรมเชิ้งสู้ิง่แวดลอ้ม (Environmental Justice Foundation : EJF) ไดด้ำาเนิ้น้การลงพ้ืน้ท่ีสู้งัเกต่การณ์์
การรเิร่ิมม่งุแก้ไขประเดน็้ปัญหาการทำาประมงผิดิกฎหมาย ขาดการรายงาน้ และไรก้ารควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) 
ของรฐับาลไทย รวมทัง้ปัญหาเรื่องการค้ามน้ษุยแ์ละการละเมิดสู้ทิธิแรงงาน้ใน้อตุ่สู้าหกรรมการประมงของไทย ทาง EJF ได้รว่มสัู้งเกต่การณ์์ใน้ทกุขัน้้
ต่อน้ของการต่ดิต่าม ควบคมุ และเฝ้้าระวงัการทำาประมง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS) ใน้การเขา้เยีย่มช้มศ�น้ยค์วบคุมการแจง้เรอื
เข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Centre: PIPO ) ทัง้ 30 แห่ง ศ�น้ยอ์ำาน้วยการรกัษาผิลประโยช้น์้ของช้าต่ทิางทะเล (ศรช้ล.) ทัง้ 3 เขต่ 
เช้น่้เดียวกัน้กับการรว่มเป็น้พยาน้ใน้การลาดต่ระเวน้ทางทะเลโดยกองทัพเรอืไทย ต่ำารวจน้ำ้า กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและช้ายฝ่ั้ง

สู้บืเน่ื้องจากผิลของการเขา้สู้งัเกต่การณ์์ทีผ่ิา่น้มา จงึไดจ้ดัทำารายงาน้เป็น้ลายลกัษณ์์อกัษรพรอ้มทัง้ข้อเสู้น้อแน้ะใน้ขัน้้ต่อน้การพฒัน้าและการดำาเนิ้น้
งาน้ใหกั้บสู้ำานั้กงาน้รองน้ายกรัฐมน้ต่ร ีพล.อ ประวิต่ร วงษ์สู้วุรรณ์ และพลเอก ฉัต่รช้ยั สู้ารกิลัยะ กองทัพเรอืไทย ศ�น้ยบ์ญัช้าการแกไ้ขปัญหาการ
ทำาการประมงผิิดกฎหมาย กรมประมง และหน่้วยงาน้อื่น้ๆทีเ่กีย่วข้อง โดยรายงาน้ฉบบัที ่9 น้ี้ ไดร้วบรวมผิลงาน้ที ่EJF ดำาเนิ้น้การรว่มกบัหน่้วยงาน้
ไทยต่ลอดระยะเวลากวา่หกปีทีผ่ิา่น้มา 

โปรดทราบวา่ EJF เข้าร่วมสู้งัเกต่การณ์์ระบบการต่ดิต่าม ควบคุม และเฝ้้าระวังการทำาประมงโดยมีการนั้ดหมายลว่งหน้้ากับกองทัพเรอื กรมประมง หรือ
ช้ดุสู้หวชิ้าช้พีต่รวจเรอืประมงจากสู้ว่น้กลาง น้ั้น้ย่อมหมายความว่าข้อสู้งัเกต่ดงักล่าวอาจจะไม่ไดเ้กดิขึน้้จรงิเสู้มอ นั้บต่ัง้แต่เ่ดอืน้พฤศจกิายน้ 2560 
เป็น้ต้่น้มา EJF เปล่ียน้มาใช้ว้ธิกีารลงพื้น้ท่ีแบบไมแ่จ้งเต่อืน้ลว่งหน้้า เพ่ือใหไ้ดข้อ้ม�ลทีสู่้ะท้อน้ถึึงความเป็น้จรงิมากยิง่ขึน้้ และถึึงแม้วา่เหต่กุารณ์์การ
แพรร่ะบาดของเช้ื้อไวรสัู้โควิด 19 ได้สู้ง่ผิลกระทบต่่อการดำาเนิ้น้งาน้เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่ึ่งข้อม�ลจากศ�น้ยค์วบคุมการแจง้เรอืเขา้ – ออก แต่ ่EJF ยงัคงรวบรวม
ขอ้ม�ลจากองคก์รภาคประช้าสู้งัคมและพนั้ธมติ่รอื่น้ๆอย่� ขอ้ม�ลเพ่ิมเต่มิเรื่องระเบยีบวิธศีกึษาอย่�ใน้ภาคผิน้วกและสู้ามารถึเปิดเผิยไดห้ากมีการรอ้งขอ
 

บทน้ำา

ใน้ช้่วงปีที่ผิ่าน้มา ได้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับความมุ่งมัน่้พยายามแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน้ และไร้การควบคุม (IUU) การ
บังคับใช้้แรงงาน้ และ การค้ามนุ้ษย์ของประเทศไทย โดยสู้มาคมการประมงแห่งประเทศไทย (National Fisheries Association of Thailand : 
NFAT) เข้ามามีอิทธิพลเพิ่มขึน้้ผิ่าน้การประท้วงและการล็อบบีท้างการเมือง ซึ่ึ่งถึือเป็น้ภัยต่่อการปฏิิร�ปที่รัฐบาลไทยได้ดำาเนิ้น้การไป อีกทัง้ การที่
ต่ัวแทน้แรงงาน้ สู้มาคมการประมงขน้าดเล็ก และ องค์กรภาคประช้าสู้ังคม ยังไม่ได้เข้ามามีสู้่วน้ร่วมด้าน้การปฏิิร�ปกฎหมายมากนั้ก ทำาให้
อุต่สู้าหกรรมการประมงของไทยก้าวสู้่�การเป็น้อุต่สู้าหกรรมที่ยัง่ยืน้ ถึ�กกฎหมาย และถึ�กต่้องต่ามหลักจริยธรรมได้ช้้าลง1   

NGOs และ องค์กรภาคประช้าสู้ังคม (องค์กรท้องถึิ่น้) ใน้พื้น้ที่พบช้่องโหว่ใน้การดำาเนิ้น้งาน้ ซึ่ึ่งทำาให้ระบบต่ิดต่าม ควบคุมและเฝ้้าระวัง 
(Monitoring, Control, Surveillance : MCS) กลไกการบังคับใช้้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาการทำาประมงแบบ IUU รวมถึึงต่ัวบทกฎหมายว่าด้วย
การระบุ ต่รวจสู้อบ และดำาเนิ้น้การกับการทารุณ์กรรมแรงงาน้หรือการค้ามนุ้ษย์ ไม่มีประสู้ิทธิภาพเท่าที่ควร โดยพบว่ามีช้่องโหว่ดังกล่าวใน้ต่ัวบท
กฎหมายใน้ประเทศฉบับปัจจุบัน้ อาทิ พระราช้บัญญัต่ิแรงงาน้สู้ัมพัน้ธ์ (Labour Relations Act : LRA) รวมไปถึึงกฎหมายประกอบ ซึ่ึ่งสู้อดคล้อง
กับการให้สู้ัต่ยาบัน้ใน้ที่ประชุ้มระดับสู้ากลและได้รับช้ื่น้ช้มอย่างกว้างขวาง อาทิ อนุ้สู้ัญญาการทำางาน้ใน้ภาคประมง พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 188) และ
พิธีสู้าร ปี พ.ศ. 2557 สู้่วน้เสู้ริมอนุ้สู้ัญญาฯ ว่าด้วยแรงงาน้บังคับ (ฉบับที่ 29)

ภายหลังประเทศไทยให้สู้ัต่ยาบัน้แล้วก็ยังไม่มีการน้ำาข้อบังคับมาใช้้ต่่อกับหน่้วยงาน้บังคับใช้้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สู้ามารถึระบุเหยื่อบน้เรือ
ประมงได้อย่างมีประสู้ิทธิภาพ ยังมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงาน้ที่สู้ำาคัญ ซึ่ึ่งทำาให้เด็กอายุ 16 ปีสู้ามารถึทำางาน้บน้เรือประมงได้ ขัดแย้งกับ
กฎหมายแรงงาน้ไทยใน้ปัจจุบัน้ที่มุ่งคุ้มครองเยาวช้น้ จึงเป็น้ที่วิพากษ์วิจารย์ใน้กลุ่ม CSOs ท้องถึิ่น้อย่างมาก

ปัจจัยดังกล่าวทัง้หมดน้ี้ รวมถึึงอัต่ราการรายงาน้เกี่ยวกับการบังคับใช้้แรงงาน้และการค้ามนุ้ษย์ที่ลดลงใน้ช้่วงสู้องสู้ามปีที่ผิ่าน้มา สู้่งผิลให้
ประเทศไทยถึ�กเพิกถึอน้จากโครงการให้สู้ิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (Generalized System of Preferences : GSP) แก่ประเทศกำาลังพัฒน้าและ
ประเทศพัฒน้าน้้อยที่สูุ้ดของสู้หรัฐอเมริกาใน้ปี 2562 อีกทัง้ยังโดน้ลดระดับจากเทียร์ 2 ลงมาเป็น้เทียร์ 2.5 Watchlist ใน้รายงาน้การค้ามนุ้ษย์ปี 
2564 ของสู้หรัฐฯ (US State Department’s Trafficking in Persons Report : TIP) อีกด้วย2/3

ดังน้ั้น้จึงเป็น้สู้ิ่งสู้ำาคัญยิ่งที่รัฐบาลไทยและกระทรวงต่่างๆ ควรต่ระหนั้กถึึงการปฏิิร�ปสู้ำาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาการทำาประมงแบบ IUU และการละเมิด
สู้ิทธิมนุ้ษยช้น้ที่เกี่ยวข้องใน้อุต่สู้าหกรรมการประมงอย่างครบถึ้วน้ น้อกจากการปฏิิร�ปดังกล่าวแล้ว การปล�กฝั้งวัฒน้ธรรมด้าน้ความโปร่งใสู้และการ
ให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรยังเป็น้สู้ิ่งจำาเป็น้อีกเช้่น้กัน้ เพื่อสู้นั้บสู้นุ้น้ให้เกิดการสู้ื่อสู้ารและแลกเปลี่ยน้ข้อม�ล

น้อกจากน้ี้ EJF สู้ังเกต่เห็น้ว่า คดีการทำาประมงแบบ IUU หรือการละเมิดสู้ิทธิแรงงาน้ยังคงถึ�กพิจารณ์าว่าเป็น้ความล้มเหลวใน้การปฏิิบัต่ิงาน้ ควบค่�
ไปกับการต่ิดสู้ิน้บน้เจ้าหน้้าที่ให้ไม่รับฟ้้องคดีหรือไกล่เกลี่ยให้โจทก์ยอมความน้อกศาล โดยเห็น้ได้จากอัต่ราการดำาเนิ้น้คดีที่ต่ำ่าสู้ำาหรับคดีทัง้สู้อง
ประเภทน้ี้ การกระทำาดังกล่าวอาจบ่อน้ทำาลายผิลงาน้ต่่างๆ ที่ประเทศไทยได้ดำาเนิ้น้การมาต่ัง้แต่่ปี 2558 เพื่อต่่อสู้้�กับอาช้ญากรรมเหล่าน้ี้ อีกทัง้ยัง
เป็น้การลดประสู้ิทธิภาพโดยพื้น้ฐาน้ของระบบ MCS และการบังคับใช้้กฎหมายของหน่้วยงาน้รัฐต่่างๆ อีกด้วย

สู้ถึาน้การณ์์โรคต่ิดเช้ื้อไวรัสู้โคโรน้า 2019 สู้่งผิลกระทบรุน้แรงต่่ออุต่สู้าหกรรมการประมงไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้ใน้ด้าน้ความสู้ามารถึใน้การ
ออกเรือจับปลาของผิ้�ประกอบการการประมง และการทำาให้มัน่้ใจว่าระบบ MCS จะไม่ได้รับผิลกระทบมากเกิน้ไป มาต่รการล็อคดาวน์้ จำากัดการเดิน้
ทาง และการเว้น้ระยะห่างสู้่งผิลให้การต่รวจสู้อบเรือประมงต่ามท่าเรือและกลางทะเลเป็น้ไปได้ยาก ด้วยเหตุ่น้ี้ จึงเป็น้สู้ิ่งสู้ำาคัญยิ่งที่หน่้วยงาน้รัฐและ
เจ้าหน้้าที่ศ�น้ย์ PIPO  (PIPO) ต่้องคอยสู้อดสู้่องหาสู้ัญญาณ์การทำาประมงและการใช้้แรงงาน้ผิิดกฎหมาย 
 
ความต่ึงเครียดทางเศรษฐกิจอัน้สู้ืบเน่ื้องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสู้โควิดจะสู้่งผิลกระทบรุน้แรงใน้ระยะยาวต่่ออุต่สู้าหกรรมการประมง การ
ต่รวจสู้อบเรือประมงเข้า-ออกและการดำาเนิ้น้การต่าม MCS อื่น้ๆ ต่ามใน้รายงาน้น้ี้ต่้องดำาเนิ้น้การใน้ฐาน้ะสู้่วน้หน่ึ้งของระบบองค์รวมที่ทำาให้มัน่้ใจ
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ว่า การทำาประมงกับทรัพยากรทางทะเลของไทยจะมีความยัง่ยืน้ ถึ�กกฎหมาย และถึ�กต่้องต่ามหลักจริยธรรม โดยหากมีการปฏิิบัต่ิต่ามกลไกดังต่่อไป
น้ี้อย่างมีประสู้ิทธิภาพได้ จะทำาให้เกิดความมัน่้คงทางอาหาร รายได้ และความเป็น้อย่�ของช้าวประมงและครอบครัว แม้จะเกิดความไม่แน่้น้อน้ทาง
เศรษฐกิจอีกใน้อน้าคต่ 

เจ้าหน้้าที่กสู้ร.แจกจ่ายใบปลิวเกี่ยวกับโควิด-19 ใน้ภาษาถึิ่น้แก่ช้าวประมงระหว่างการต่รวจเรือเข้า-ออก

ประเดน็้หลกัที่ต่อ้งได้รับการแกไ้ข

รายงาน้ฉบับน้ี้กล่าวถึึงปัญหาต่่อเน่ื้องและเร่งด่วน้ ซึ่ึ่งเจ้าหน้้าที่ของ EJF พบเจอต่ลอดปี 2563 และต่้น้ปี 2564 พร้อมทัง้น้ำาเสู้น้อข้อเสู้น้อแน้ะใน้การ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้แก่

• เก่ียวกับการปรับปรงุเปลี่ยน้แปลงกฎหมาย: การปฏิริ�ปกฎหมายที่ไดน้้ำาเสู้น้อมาลา่สู้ดุ และอย่�ใน้ขัน้้ต่อน้การรา่งกฎหมายโดยกระทรวงต่า่งๆ ของ
รฐับาลไทย ไดบ้อ่น้ทำาลายความพยายามของประเทศไทยใน้การเฝ้้าระวงั ระบ ุและดำาเนิ้น้คดกีบัการใช้แ้รงงาน้บงัคบัหรอืการคา้มน้ษุยอ์ยา่งมี
ประสู้ทิธภิาพเป็น้อยา่งยิ่ง รวมไปถึงึบทบญัญตั่ทิี่อน้ญุาต่ใหแ้รงงาน้เดก็อาย ุ16 ปีทำางาน้บน้เรอืประมงเช้งิพาณิ์ช้ยไ์ด ้ถึงึแมจ้ะไมม่กีฎหมายรองรบัให้
เจา้หน้้าท่ีเขา้ไปติ่ดต่ามด�แลไดก้ต็่าม น้อกจากน้ี้ ยงัไมม่กีารใหผ้ิ้�มสีู้ว่น้ไดสู้้ว่น้เสู้ยีสู้ำาคญัจากภาคการประมงเช้งิพาณิ์ช้ยม์สีู้ว่น้รว่มใน้การรา่งแกไ้ข
กฎหมายดังกลา่วอีกด้วย EJF จึงมขีอ้เสู้น้อแน้ะใหย้ตุ่กิารแก้ไขกฎหมายและพัฒน้ารา่งดงักลา่วเป็น้การช้ัว่คราว จน้กวา่จะใช้ว้ธิทีี่ทำาใหเ้กดิการมสีู้ว่น้
รว่มอย่างโปร่งใสู้ได้อย่างแทจ้ริง

• ผิลกระทบจากโควดิ-19 และความเสู้ี่ยงดา้น้การทารุณ์กรรมและเอาเปรยีบแรงงาน้ที่สู้�งขึน้้: เหตุ่การณ์์การแพรร่ะบาดของเช้ื้อไวรสัู้โควดิ-19 ได้สู้รา้ง
ผิลกระทบอยา่งกว้างขวางใหก้บัอุต่สู้าหกรรมการประมงและแรงงาน้อพยพ ซึ่ึ่งเป็น้แรงงาน้สู่้วน้ใหญใ่น้อตุ่สู้าหกรรมน้ี้ การจำากดัการเดนิ้ทาง การปิด
ช้ายแดน้ การเอาเปรียบของเจา้ของเรอื และความสู้ามารถึใน้การต่รวจสู้อบแรงงาน้ที่ลดลง ต่า่งเป็น้ปัจจยัที่ทำาใหแ้รงงาน้อพยพมคีวามเสู้ี่ยงต่กเป็น้
เหย่ือการทารณุ์กรรมและการเอาเปรียบสู้�งขึน้้

• ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเล: ใน้ปี 2563 ช้าวประมง 68 รายสู้�ญหายขณ์ะทำางาน้บน้เรอืประมงไทย น้อกจากน้ี้ นั้บต่ัง้แต่ต่่น้้ปีจน้ถึงึเดอืน้
กรกฎาคม 2564 น้ี้ มจีำาน้วน้ถึงึ 42 กรณี์แลว้ EJF เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลไทยเริ่มใช้ข้ัน้้ต่อน้การปฏิบิตั่ติ่ามมาต่รฐาน้ใน้การค้น้หาและช้ว่ยช้วีติ่ พรอ้มทัง้
สู้บืสู้วน้โดยเร็วท่ีสู้ดุ

• การฝึ้กผิ้�ฝึ้กสู้อน้: หากไมม่กีารฝึ้กที่เหมาะสู้มและต่อ่เน่ื้อง พรอ้มทัง้ถึา่ยทอดองคค์วามร้�ของสู้ถึาบนั้ผิา่น้กลไกต่า่งๆ อาท ินั้กลา่ IUU หรอืช้ดุสู้ห
วชิ้าช้พีต่รวจเรือประมงจากสู่้วน้กลาง (Flying Inspection Teams : FITs) ศ�น้ย์อำาน้วยการรกัษาผิลประโยช้น์้ของช้าต่ทิางทะเล (ศรช้ล.) และหน่้วยงา
น้อ่ืน้ๆ ก็มคีวามเสู้ี่ยงท่ีจะกระทบองคค์วามร้�ซึ่ึ่งสู้ามารถึถึา่ยทอดใหผ้ิ้�ปฏิบิตั่งิาน้ใน้อน้าคต่ได ้เกดิผิลกระทบต่อ่ความยัง่ยนื้ของกลไกการต่ดิต่าม เฝ้้า
ระวงั และควบคุมของไทย

• ระบบต่ดิต่ามเรือประมงท่ีเสู้ื่อมประสู้ทิธภิาพ: ใน้เดอืน้กนั้ยายน้ 2563 กรมประมงได้ออกพระราช้กฤษฎกีายกเลกิขอ้บงัคบัใหผ้ิ้�ประกอบการเรอื
ประมงต่ดิตั่ง้อุปกรณ์์ต่ดิต่ามเรอืร่นุ้ที่ 2 (VMS Gen.2) บน้เรอืประมง EJF เลง็เหน็้วา่การยกเลกิดงักลา่ว เป็น้การถึดถึอยเช้งิเทคโน้โลย ีอกีทัง้ยงัสู้ง่
ผิลลบต่อ่ความปลอดภัยของล�กเรืออกีดว้ย
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• ความเข้าใจคลาดเคลื่อน้: เจา้หน้้าที่จำาน้วน้หน่ึ้งยงัคงเขา้ใจวา่ การต่รวจพบการกระทำาความผิดิใน้ประเดน็้การทำาประมงผิดิกฎหมาย ขาดการรายงาน้ 
และไรก้ารควบคุม และการพบเหยื่อที่ถึ�กละเมดิสู้ทิธหิรอืค้ามน้ษุยน้ั์้น้ เป็น้ความผิดิพลาดของระบบ แต่แ่ทจ้รงิแลว้เจา้หน้้าที่ช้ดุต่รวจสู้อบควร
พจิารณ์าวา่ การพบการกระทำาผิดิดงักลา่วยอ่มหมายถึงึการระบแุละสู้บืสู้วน้ที่เหมาะสู้ม ซึ่ึ่งเป็น้ต่วัอยา่งที่ดขีองระบบเครอืขา่ยศ�น้ย ์PIPO ที่ประสู้บผิล
สู้ำาเร็จ

• การขาดความต่่อเน่ื้องของการแปลภาษาและวิธกีารให้เหยื่อเป็น้ศ�น้ยก์ลาง (victim-centered approach) ใน้ระหว่างการสู้มัภาษณ์์แรงงาน้4:   ถึงึ
แมว้า่ศ�น้ย์ PIPO ที่ EJF ไดไ้ปเยี่ยมเยอืน้มาใน้ปี 2560 ทัง้หมดมีลา่มแปลภาษาที่ไดร้บัการรบัรองเขา้ปฏิบิตั่งิาน้อย่�ดว้ยอยา่งน้้อยหน่ึ้งคน้ แต่่วธิกีาร
สู้มัภาษณ์์กลับยงัขาดมาต่รฐาน้ น้อกจากน้ี้ ศ�น้ย ์PIPO ยงัไมใ่ช้แ้บบสู้อบถึาม (ศจร. 1) และทรพัยากรอื่น้ๆ อยา่งเป็น้ระบบ

ประเดน็้ปัญหาและขอ้เสู้น้อแน้ะท่ีน้ำาเสู้น้อโดย EJF ต่ัง้แต่ปี่ 2559 ถึ�กรวมกล่มุเข้าไว้ดว้ยกัน้ต่ามเน้ื้อหาทีเ่กีย่วข้องดงัต่อ่ไปน้ี้ 1. ศ�น้ย ์ PIPO  2. การ
ปรบัปรงุเปลีย่น้แปลงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 3. ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเล 4. การปฏิบิตั่ติ่ามกลไกการติ่ดต่าม เฝ้้าระวงั และควบคมุต่อ่ไปทา่มกลาง
สู้ถึาน้การณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้อไวรสัู้ 5. การต่รวจต่ราแรงงาน้ 6. หน่้วยปฏิบัิต่กิารพิเศษ (FITs) 7. การต่รวจสู้อบกลางทะเล 8. โพไซึ่ดอน้ 9. ระบบ
ต่ดิต่ามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่้วยรับสู่้งสัู้ญญาณ์เคลื่อน้ที ่(Mobile Transceiver Unit: MTU) คำาแน้ะน้ำาเหล่าน้ี้จัดเต่รยีมจาก
แน้วทางการบริหารเรือภายใน้ประเทศของไทยทัง้จากเขต่ 3-10 ต่ามการแบ่งจุดต่รวจประมง (ด�ภาคผิน้วก) สู้ำาหรบัคำาแน้ะน้ำาใหมท่ีเ่พ่ิมเต่มิใน้รายงาน้ฉบบั
ปรบัปรงุน้ี้ จะมีการเน้้น้ดว้ยสู้แีดง

ประเดน็้ปัญหาและขอ้เสู้น้อแน้ะท่ีน้ำาเสู้น้อโดย EJF ต่ัง้แต่ปี่ 2559 ถึ�กรวมกล่มุเข้าไว้ดว้ยกัน้ต่ามเน้ื้อหาทีเ่กีย่วข้องดงัต่อ่ไปน้ี้ 1. ศ�น้ย ์ PIPO  2. การ
ปรบัปรงุเปลีย่น้แปลงกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 3. ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเล 4. การปฏิบิตั่ติ่ามกลไกการติ่ดต่าม เฝ้้าระวงั และควบคมุต่อ่ไปทา่มกลาง
สู้ถึาน้การณ์์การแพร่ระบาดของเช้ื้อไวรสัู้ 5. การต่รวจต่ราแรงงาน้ 6. หน่้วยปฏิบัิต่กิารพิเศษ (FITs) 7. การต่รวจสู้อบกลางทะเล 8. โพไซึ่ดอน้ 9. ระบบ
ต่ดิต่ามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่้วยรับสู่้งสัู้ญญาณ์เคลื่อน้ที ่(Mobile Transceiver Unit: MTU) คำาแน้ะน้ำาเหล่าน้ี้จัดเต่รยีมจาก
แน้วทางการบริหารเรือภายใน้ประเทศของไทยทัง้จากเขต่ 3-10 ต่ามการแบ่งจุดต่รวจประมง (ด�ภาคผิน้วก) สู้ำาหรบัคำาแน้ะน้ำาใหมท่ีเ่พ่ิมเต่มิใน้รายงาน้ฉบบั
ปรบัปรงุน้ี้ จะมีการเน้้น้ดว้ยสู้แีดง

EJF ไดจ้ดัทำาค่�มอืการฝึ้กอบรมช้ื่อวา่ “การสู้มัภาษณ์์แรงงาน้ขา้มช้าติ่” (Conducting Interviews with Migrant Workers’) ซ่ึึ่งสู้ามารถึน้ำาเสู้น้อให้ไดห้าก
มกีารร้องขอ (ทัง้ฉบบัภาษาไทยและองักฤษ) ค่�มอืฉบับน้ี้เป็น้การสู้รปุมาจากการสัู้งเกต่การณ์์ของ EJF ระหว่างเข้าต่รวจสู้อบและสืู้บสู้วน้ของศ�น้ย ์PIPO

น้อกจากน้ี้ EJF ยงัไดพ้ฒัน้าช้ดุขอ้เสู้น้อแน้ะเพื่อรบัมอืกบัแน้วทางปฏิบัิต่ใิน้การต่รวจสู้อบการจับสัู้ต่ว์น้ำ้าและระบบการสู้อบทาน้ย้อน้กลบั (traceability) 
ทัง้สู้ำาหรับเรอืภายใน้ประเทศและเรือธงต่า่งช้าต่ท่ีิมาเทยีบทา่ (สู้ามารถึสู้ง่ใหไ้ดห้ากมีการรอ้งขอ) เจา้หน้้าทีข่อง EJF สู้ามารถึใหข้้อม�ลรายละเอยีดเพิม่ได้
หากรัฐบาลไทยต่อ้งการ อยา่งไรกต็่าม เป็น้การสู้ำาคญัท่ีจะต่ระหนั้กว่าข้อเสู้น้อแน้ะเหลา่น้ั้น้ไม่ใช้ข้่อเสู้น้อแน้ะทัง้หมดต่อ่รฐับาล

1.  ศ�น้ย์ PIPO  (PIPO)

ใน้ปี 2562 EJF ไดไ้ปเยอืน้ศ�น้ยค์วบคุมการแจง้เรือเขา้ – ออก (ศ�น้ย์ PIPO) ทัง้หมด 30 แห่ง แต่ใ่น้ปี 2563 EJF ได้ไปเยือน้เพียง 16 แห่งเทา่น้ั้น้เน่ื้องจาก
การจำากดัการเดนิ้ทางจากสู้ถึาน้การณ์์การแพรร่ะบาดของเช้ื้อไวรสัู้โควดิ-19 ใน้ปี 2564 EJF และทีม FITs ของศรช้ล.ได้เยอืน้ศ�น้ย ์PIPO ทัง้หมด 5 แหง่5  
สู้ามารถึขอด�รายการเข้าเยีย่มศ�น้ย ์PIPO ฉบับเต่ม็ของ EJF เพิม่เต่มิได้

เจ้าหน้้าที่กำาลังวัดอุณ์หภ�มิช้าวประมงอพยพก่อน้ทำาการต่รวจสู้อบเรือที่จังหวัดสู้งขลา
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 1.1 การเปลีย่น้แปลงอำาน้าจศ�น้ย์ PIPO และการฝึ้กผิ้�ฝึ้กสู้อน้

ใน้เดอืน้ตุ่ลาคม 2563 กรมประมง มกีารวางแผิน้ปรบัโครงสู้รา้งเครือข่ายศ�น้ย์ PIPO ดว้ยการเปลีย่น้ถ่ึายอำาน้าจของศ�น้ย์ฯ ไปยังหน่้วยงาน้ใหม่ทีช่้ื่อวา่ “กองต่รวจ
สู้อบเรอืประมงและสู้ตั่วน์้ำ้า” หน่้วยงาน้ใหม่น้ี้เป็น้การรวมศ�น้ย ์PIPO กบั “กองต่รวจสู้อบเรือประมง สู้นิ้คา้สัู้ต่ว์น้ำ้า และปัจจัยการผิลติ่” เดิม ซ่ึึ่งมหีน้้าทีร่บัผิดิช้อบ
ต่รวจสู้อบมาต่รการรัฐเจ้าของทา่เรือสู้ำาหรบัเรือประมงต่า่งประเทศ โดยการควบรวมดังกล่าวกระทำาไปเพ่ือเพ่ิมจำาน้วน้เจ้าหน้้าทีใ่น้การต่รวจสู้อบเรอืประมง 

ถึงึแมว้า่อตั่ราการต่รวจสู้อบของศ�น้ย ์ PIPO จะคงท่ีใน้ช้ว่งท่ีเกดิการเปลีย่น้ถ่ึายอำาน้าจ แต่ก่ารควบรวมดังกล่าวอาจสู่้งผิลกระทบสู้ำาคญัใน้ระยะยาว เน่ื้องจากเจา้
หน้้าทีร่ะดบัสู้�งของศ�น้ย ์PIPO และด่าน้ต่รวจประมงมรีะดบัความเขา้ใจเรื่องวธีิการต่รวจสู้อบเรือเข้า-ออกทีต่่า่งกัน้ และอาจมปีระสู้บการณ์์หรือความร้�ดา้น้การต่รวจ
สู้อบแรงงาน้น้้อย ซ่ึึ่งอาจสู่้งผิลใหเ้กิดการจดัลำาดบัต่ามความสู้ำาคญัหรือต่รวจสู้อบเรอืประมงผิิดพลาด

• ต่ลอดระยะเวลาหา้ปีท่ีผิา่น้มา ทมีงาน้ศ�น้ย ์PIPO หน่้วยเรอืลาดต่ระเวน้ และหน่้วยงาน้เฉพาะกิจอยา่งช้ดุปฏิบัิต่กิารพิเศษประมงและนั้กล่า IUU ได้สู้ัง่สู้ม
ความร้�และความเช่ี้ยวช้าญใน้การปฏิบัิต่งิาน้ หากมกีารเปลีย่น้ต่ำาแหน่้งบุคลากรหรอืปรบัทมีงาน้อาจกอ่ใหเ้กดิการสู้�ญเสีู้ยองคค์วามร้�ดงักล่าวไปได้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ศ�น้ย ์PIPO หน่้วยเรอืลาดต่ระเวน้ และหน่้วยงาน้เฉพาะกจิต่อ้งผิา่น้กระบวน้การและหลกัสู้�ต่รการฝึ้กอบรม ‘ฝึ้กผิ้�ฝึ้กสู้อน้’ โดยเรว็ที่สุู้ด
เพื่อรวบรวมองคค์วามร้�และความเช้ี่ยวช้าญจากบคุลากรและหน่้วยงาน้ต่า่งๆ 

 

 1.2. การต่รวจสู้อบต่ามระดบัความเส่ีู้ยง

ต่ัง้แต่เ่ดอืน้กนั้ยายน้ 2561 แน้วทางการบริหารความเส่ีู้ยง หรือ ระบบประมวลความเส่ีู้ยงกลาง (CRA) ไดถ้ึ�กน้ำามาใช้ใ้น้ศ�น้ย์ PIPO  เพื่อจดัลำาดบัความสู้ำาคญัของ
เรอืประมงทีต้่่องไดร้บัการต่รวจสู้อบ ระบบประมวลความเสู้ีย่งกลางแบง่การวัดออกเป็น้ 12 ระดบั เพ่ือประเมนิ้ว่าเรอืลำาใดควรถึ�กจัดว่าระดบัความเส่ีู้ยงสู้�ง ระดบัเฝ้้า
ระวัง (watchlist) หรือระดัลปกต่ ิต่ามหลกัการแลว้เรือประมงระดบัเสู้ีย่งสู้�งต่อ้งถึ�กต่รวจสู้อบทุกครัง้ทีเ่ข้าหรอืออกจากท่า เรือกล่มุเฝ้้าระวงัต่รวจสู้อบ 30% และเรือ
ปกต่ติ่รวจสู้อบ 10% หรอืต่ามสู้ดัสู้ว่น้ขึน้้อย่�กับทรพัยากรของศ�น้ย์ PIPO  และจำาน้วน้วัน้การทำาประมงต่อ่การออกเรือหน่ึ้งครัง้

EJF มขีอ้สู้งัเกต่วา่ศ�น้ย ์ PIPO บางแห่งไมด่ำาเนิ้น้การต่รวจสู้อบเรอืประมงระดบัปกติ่ เน่ื้องจากขาดทรัพยากรหรอืมรีะยะทางการเดิน้ทางไปท่าเรอืหรอืเรอืประมง
คอ่น้ขา้งไกล ซึ่ึ่งนั้บเป็น้ปัญหาหลกัของศ�น้ย์ PIPO ใน้จังหวดัภาคใต้่ของไทยซึ่ึ่งสู้ถึาน้การณ์์ดา้น้ความมัน่้คงอาจสู่้งผิลใหไ้มม่กีารต่รวจสู้อบเรือ

การต่รวจเรือระดับปกต่อิยา่งไมสู่้มำา่เสู้มอสู้ง่ผิลให้มกีารต่รวจสู้อบแรงงาน้น้้อยลง ทำาใหแ้รงงาน้บน้เรือประมงมโีอกาสู้รอ้งเรยีน้ต่อ่เจ้าหน้้าทีล่ดลง น้อกจากน้ี้ ยงั
อาจทำาใหเ้จา้หน้้าทีมี่ความเขา้ใจสู้ภาพการทำางาน้และอย่�อาศยัของแรงงาน้บน้เรือประมงคลาดเคลื่อน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   สู้ภาพการทำางาน้และความเป็น้อย่�มกีารเปลี่ยน้แปลงได้ต่ามกาลเวลา จงึจำาเป็น้อยา่งยิ่งที่เจา้หน้้าที่ต่อ้งไดร้บัขอ้ม�ลลา่สู้ดุเกี่ยวกบัสู้ภาพ
การทำางาน้และความเป็น้อย่�บน้เรือประมง 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กรมประมงควรจดัฝึ้กอบรมหัวหน้้าดา่น้ต่รวจ เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่ศ�น้ย ์PIPO จะดำาเนิ้น้การต่ามระบบประมวลความเสู้ี่ยงกลาง ต่วัอย่างการ
ปฏิิบตั่งิาน้ของศ�น้ย ์PIPO ต่น้้แบบ (SMART PIPO) ที่ไดร้บัเลอืก (เช้น่้ สู้ต่�ล ต่ราด และสู้งขลา)6  ควรถึ�กบรรจอุย่�ใน้หลักสู้�ต่รอบรม
ดว้ย น้อกจากน้ี้ ยงัควรเช้ญิอดตี่หวัหน้้าศ�น้ย ์PIPO มาแบง่ปัน้ประสู้บการณ์์และถ่ึายทอดความร้�ใน้การปฏิบิตั่งิาน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กรมประมงและศรช้ล.ควรต่ดิต่ามศ�น้ย ์PIPO อยา่งใกลช้้ดิ และประเมนิ้ผิลกระทบจากการควบรวมหลงัจากผิา่น้ไปหน่ึ้งปี

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ถึงึแมเ้รอืระดบัปกติ่จะไดร้บัการต่รวจน้้อยครัง้กวา่ แต่ก่ารต่รวจสู้อบควรเป็น้การสู้่มุต่รวจเพื่อป้องกนั้ไมใ่หเ้จา้ของเรอืหรอืผิ้�ประกอบการ
สู้ามารถึคาดการณ์์และปกปิดการกระทำาผิดิกฎหมายได้

• ขณ์ะจัดทำารายงาน้ฉบับน้ี้ ระบบประมวลความเสู้ี่ยงกลางยังขาดต่ัวบ่งช้ีเ้กี่ยวกับแรงงาน้ที่สู้ำาคัญ จึงทำาให้ไม่สู้ามารถึครอบคลุมปัญหาการทำาประมงและ
ปัญหาแรงงาน้ใน้องค์รวมได้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กรมประมงรว่มกบักรมสู้วสัู้ดกิารและคุ้มครองแรงงาน้ (กสู้ร.) ควรขยายต่วัช้ีว้ดัเกี่ยวกบัแรงงาน้ใน้ปัจจบุนั้ใน้ระบบประมวลความเสู้ี่ยง
กลางใหสู้้อดคลอ้งกบัมาต่รฐาน้แรงงาน้สู้ากล ต่วัช้ีว้ดัหลกัที่ควรไดร้บัการพจิารณ์า ไดแ้ก ่ความผิดิพลาดใหก้ารบนั้ทกึช้ัว่โมงการทำางาน้ 
(สู้ำาคญัอยา่งยิ่งต่อ่เรอืที่มจีำาน้วน้ล�กเรอืน้้อยจากผิลกระทบของสู้ถึาน้การณ์์โควดิ-19) ปรมิาณ์งาน้ของเครื่องมอืประมงประสู้ทิธภิาพสู้�ง 
ประวตั่ลิ�กเรอืสู้�ญหาย จำาน้วน้การยดึเอกสู้าร และข้อขดัแยง้ดา้น้แรงงาน้อื่น้ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่ึ่งจะทำาใหเ้ขา้ใจสู้ภาพการใช้แ้รงงาน้บน้เรอื
ประมงไดก้ว้างขึน้้  
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• ประเทศไทยไมม่ฐีาน้ขอ้ม�ลเกีย่วกบัการทำาประมงแบบ IUU หรือคดทีีเ่กีย่วข้องกบัสิู้ทธิมน้ษุยช้น้ใน้อตุ่สู้าหกรรมการประมง ทีสู่้ามารถึคน้้หา
ขอ้ม�ลลา่สู้ดุได ้ ฐาน้ขอ้ม�ลดงักลา่วเป็น้กา้วสู้ำาคัญใน้ดา้น้ความโปร่งใสู้ของข้อม�ลและเป็น้สู้ว่น้หน่ึ้งทีสู่้ามารถึช้ว่ยปราบปรามเหต่กุารณ์์ไมพ่งึ
ประสู้งคไ์ด้ น้อกจากน้ี้ ยงัเป็น้การผิลักดนั้ใหอ้ตุ่สู้าหกรรมสู้ามารถึซึ่ื้ออาหารทะเลจากผ้ิ�จดัจำาหน่้ายทีถ่ึ�กกฎหมายและถึ�กต้่องต่ามหลกัจรยิธรรมได้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   การบัน้ทกึขอ้ม�ลการเปลี่ยน้แปลงทัง้หมดของเรอืประมง เอกสู้ารล�กเรอืและรายน้ามล�กเรืออยา่งถึาวรและไมอ่น้ญุาต่ใหท้ำาการ
แกไ้ขและปรบัแต่ง่ได ้ อนั้รวมไปถึงึการบนั้ทกึขอ้ม�ลรายละเอยีดของผิ้�ใช้ร้ะบบคน้ใดที่ทำาการเปลี่ยน้แปลงข้อม�ลทัง้เรื่องเวลา 
สู้ถึาน้ที่และขอ้ม�ลที่ทำาการปรับเปลี่ยน้ใน้ร�ปแบบดจิติ่ลั ePIPO เป็น้สู้ิ่งสู้ำาคญัยิ่ง 

 1.3 การเปลีย่น้มาใช้ร้ะบบดิจติ่ลั: 

ใน้เดอืน้พฤศจิกายน้ 2560 ได้มกีารรเิร่ิมใช้ร้ะบบแจง้เข้า-แจง้ออกเรอืประมงใน้ร�ปแบบดิจติ่ลั ePIPO ซึ่ึ่งระบบดงักล่าวน้ี้ไดท้ำาการรวบรวมข้อม�ลใน้อดตี่
ทัง้หมดทีค่รัง้หน่ึ้งเคยจดัทำาใน้ร�ปแบบของเอกสู้ารเขา้มาอย่�ใน้ระบบฐาน้ข้อม�ล FishingInfo 2 น้ั้น้ทำาใหสู้้ามารถึทำาการต่รวจสู้อบได้ทนั้ทกีบัเรอืประมงทีผ้่ิ�
ประกอบการได้ยื่น้คำารอ้งขอเขา้ทา่หรอืออกทา่  ซึ่ึ่งระบบดงักล่าวน้ี้ยังได้รวบรวมข้อม�ลทีเ่กีย่วข้องของล�กเรือทัง้หมดทัง้เอกสู้ารประจำาต่วัใน้ร�ปแบบรายกา
รดจิติ่ลั น้อกจากน้ี้เจา้ของเรอืยงัสู้ามารถึยื่น้คำาขอ PIPO ผิา่น้ช้อ่งทางอิเลก็ทรอนิ้กส์ู้ได ้เพ่ือเป็น้การประหยดัเวลา อนั้เป็น้การแสู้ดงถึึงการพฒัน้าการอยา่ง
สู้ำาคญัจากระบบการเก็บขอ้ม�ลร�ปแบบเดมิท่ีอา้งองิจากเอกสู้ารและยงัจะสู้ามารถึช้ว่ยเพ่ิมประสู้ทิธิภาพการต่รวจสู้อบของเจ้าหน้้าศ�น้ย์ PIPO อกีดว้ย

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   การบัน้ทกึขอ้ม�ลการเปลี่ยน้แปลงทัง้หมดของเรอืประมง เอกสู้ารล�กเรอืและรายน้ามล�กเรืออยา่งถึาวรและไมอ่น้ญุาต่ใหท้ำาการ
แกไ้ขและปรบัแต่ง่ได ้ อนั้รวมไปถึงึการบนั้ทกึขอ้ม�ลรายละเอยีดของผิ้�ใช้ร้ะบบคน้ใดที่ทำาการเปลี่ยน้แปลงข้อม�ลทัง้เรื่องเวลา 
สู้ถึาน้ที่และขอ้ม�ลที่ทำาการปรับเปลี่ยน้ใน้ร�ปแบบดจิติ่ลั ePIPO เป็น้สู้ิ่งสู้ำาคญัยิ่ง เพื่อรบัประกนั้วา่เจา้หน้้าที่มขีอ้ม�ลที่ทำาการ
เปลี่ยน้แปลงและป้องกนั้ไมใ่หข้อ้ม�ลสู้ำาคญัถึ�กทำาลายไป ยกต่วัอยา่งเช้น่้ ขอ้ม�ลทางระบบบญัช้อียา่ง ‘เรอืธงไทย’ ของกรม
ประมงกไ็ดท้ำาการปรับใช้ต้่ามระบบดงักลา่วแลว้เช้น่้กนั้

ภาพหน้้าจอของระบบแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงใน้ร�ปแบบดิจติ่ลั ePIPO บน้ระบบโทรศัพท์เคลื่อน้ทีแ่สู้ดงรายละเอียดต่า่งๆ และล�กเรือ   
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 1.4 การขยายต่ัวและการขาดแคลน้ทรัพยากร:

EJF และหน่้วยงาน้รัฐทีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ ศ�น้ย ์PIPO มกีารขยายต่วัเร็วเกนิ้ไปและขาดแคลน้ทรพัยากร ซึ่ึ่งเป็น้ปัญหาหลักทีบ่ัน่้ทอน้ประสิู้ทธิผิลของเครอืข่าย 
ใน้เดอืน้ตุ่ลาคม 2563 กรมประมง ไดพ้ยายามแกไ้ขปัญหาด้วยการปรบัโครงสู้ร้างศ�น้ย์ PIPO (ด�สู่้วน้ที ่1.1) เพ่ือทำาใหท้รพัยากรมปีระสู้ทิธิภาพมากขึน้้
 
• ถึงึแมจ้ะมกีารปฏิิร�ปแลว้ แต่ศ่�น้ย ์PIPO บางแหง่ยงัคงรายงาน้วา่ขาดแคลน้ทรพัยากร โดยเจา้หน้้าท่ีบางน้ายไดแ้จง้ไว้ใน้ปี 2563 และ 2564 วา่ มี

ยาน้พาหน้ะไมเ่พียงพอใน้การออกต่รวจ จน้ทำาให้พลาดการออกต่รวจหรือต่อ้งใช้ร้ถึสู้ว่น้ต่วัของเจ้าหน้้าทีแ่ทน้

• ดา่น้ต่รวจ 10 จดุจากศ�น้ย ์PIPO ทัง้หมด 30 แห่งที ่EJF ไดไ้ปเยีย่มเยอืน้อย่�หา่งจากศ�น้ย์ฯ กว่า 50 กม. (รวมไปถึึงจดุต่รวจทีไ่ดไ้ปเยีย่มเยอืน้ใน้ปี 
2564 เช่้น้ ปัต่ต่านี้ และน้ราธวิาสู้) ระยะทางดงักลา่วอาจทำาให้เจา้หน้้าทีไ่มสู่้ามารถึออกต่รวจหรอืมอีตั่ราการออกต่รวจทีต่่ำา่ได้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กรมประมงควรต่รวจสู้อบใหม้ัน่้ใจว่าศ�น้ย ์PIPO ทกุแหง่มยีาน้พาหน้ะที่เพยีงพอเหมาะสู้มใหเ้จา้หน้้าที่ออกต่รวจเรอืประมงได้
โดยเร็วที่สู้ดุ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ใน้การพจิารณ์าทบทวน้การดำาเนิ้น้งาน้ปรบัเปลี่ยน้โครงสู้รา้ง PIPO ประจำาปี ศรช้ล.และกรมประมงควรทำาการประเมนิ้ความ
ต่อ้งการของจุดต่รวจเรอืประมงสู้ว่น้หน้้าใน้เครอืขา่ยศ�น้ย ์PIPO ทัง้หมด เพื่อพิจารณ์าวา่จำาเป็น้ต่อ้งมจีดุต่รวจเรอืประมงสู้ว่น้
หน้้าเพิ่มหรอืไม ่EJF พรอ้มใหข้อ้ม�ลการวิเคราะหแ์ละขอ้เสู้น้อแน้ะวา่ควรเริ่มที่ศ�น้ย ์PIPO แหง่ใดกอ่น้ 

 1.5 ขัน้้ต่อน้และรายการการต่รวจสู้อบ:

• ใน้ปัจจุบนั้ศ�น้ย์ PIPO ทกุแห่งต่อ้งใช้ศ้จร. 1 ใน้การต่รวจ ซึ่ึ่งบอกถึึงหน้้าทีแ่ละขัน้้ต่อน้ของเจ้าหน้้าท่ีแต่ล่ะรายใน้ทมีสู้หสู้าขาวิช้าช้พี อยา่งไรกต็่าม 
EJF ยงัเห็น้เจ้าหน้้าท่ีศ�น้ยฯ์ ไมใ่ช้แ้บบฟ้อรม์ดงักลา่วหลายครัง้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ใน้ปัจจบุนั้ศ�น้ย ์PIPO ทกุแหง่ต่อ้งใช้ศ้จร. 1 ใน้การต่รวจ ซึ่ึ่งบอกถึงึหน้้าที่และขัน้้ต่อน้ของเจา้หน้้าที่แต่ล่ะรายใน้ทีมสู้หสู้าขา
วชิ้าชี้พ อยา่งไรกต็่าม EJF ยงัเหน็้เจา้หน้้าที่ศ�น้ย์ฯ ไมใ่ช้แ้บบฟ้อรม์ดงักลา่วหลายครัง้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   รายการการต่รวจต่ราควรถึ�กจัดทำาใหเ้ป็น้ระบบดจิติ่ลัเช้น่้กนั้ เพื่อใหข้อ้ม�ลการต่รวจต่ราที่เสู้รจ็สู้มบ�รณ์์แลว้ทัง้หมดสู้อดคล้องกบั
ระบบแจง้เขา้-แจง้ออกเรอืประมงใน้ร�ปแบบดิจติ่ลั (ePIPO) และใน้ฐาน้ข้อม�ล ‘FishingInfo2’ เพื่อช้ว่ยใน้การเพิ่มความโปรง่ใสู้
ของการปฏิบัิต่งิาน้และความน่้าเช้ื่อถึอืต่ลอดการต่รวจต่ราและขัน้้ต่อน้การต่รวจสู้อบต่า่งๆ

ศ�น้ยค์วบคุมการแจ้งเขา้-ออกทำาการการต่รวจต่ราอย่างเป็น้ทางการใน้อุปกรณ์์ป้องกนั้การเคลื่อน้ยา้ยของช้ดุควบคมุระบบต่ดิต่ามเรอื (VMS) บน้เรอืประมง เป็น้หน้้าทีสู่้ำาคญัของการ
ต่รวจต่ราเรอืประมงใน้ทกุศ�น้ยค์วบคมุการแจ้งเขา้-ออก
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EJF ไดล้งพื้น้ทีสู่้ำารวจและพบวา่การต่รวจสู้อบเรอืสู้ว่น้ใหญ่จะมขัีน้้ต่อน้การอธบิายข้อม�ลโดยสู้รปุก่อน้ต่รวจ เพ่ือใหเ้จ้าหน้้าทีสู่้ามารถึอภิปรายวธิกีารและ
ต่อบขอ้ซึ่กัถึาม อย่างไรกต็่ามใน้บางกรณี์ เจ้าหน้้าท่ีไดป้ฏิิบติั่การต่ามขัน้้ต่อน้ดงักล่าวใน้บริเวณ์ใกล้กบัเรอืประมง โดยเฉพาะล�กเรืออาวโุสู้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  EJF ขอช้ื่น้ช้มที่มกีารริเริ่มขัน้้ต่อน้ดงักลา่ว ขัน้้ต่อน้การอธบิายขอ้ม�ลโดยสู้รปุควรทำากอ่น้และหลังการต่รวจสู้อบเรอืประมง และ
ควรทำาหา่งจากบริเวณ์ที่เจา้ของหรอืกัปต่นั้เรอือย่� เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่เจา้หน้้าพ�ดคยุถึงึขอ้สู้งสู้ยัหรอืขอ้กงัวลที่พบระหวา่งการต่รวจ
สู้อบเรือ โดยปราศจากแรงกดดนั้หรอือทิธพิลใดๆ

ขัน้้ต่อน้การอธบิายข้อม�ลโดยสู้รุปยอ่หลงัการต่รวจสู้อบเรือใน้จังหวัดปัต่ต่านี้ เจ้าของเรอื (ใน้วงกลมสู้แีดง) และล�กเรอือย่�ใน้พื้น้ท่ีใกล้กนั้ ซึ่ึ่งอาจสู้ง่ผิลต่อ่ความสู้ามารถึใน้การรายงาน้
ขอ้สู้งสู้ยัของเจา้หน้้าทีไ่ด้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    เพื่อเพิ่มแน้วทางใน้การต่รวจต่ราใหกั้บเจา้หน้้าที่ศ�น้ย์ควบคมุการแจง้เขา้-ออก ทาง EJF ขอเสู้น้อแน้ะใหท้ำาการซึ่กัถึามเจา้หน้้าที่
ถึงึปัญหาเฉพาะของเรอืประมงที่เกี่ยวขอ้งใน้ขอบเขต่การปฏิบิตั่งิาน้ ซึ่ึ่งถึอืเป็น้การฝึ้กปฏิบิตั่ทิี่มปีระโยช้น์้สู้ำาหรบัเจา้หน้้าที่ใน้
การพัฒน้าความสู้ามารถึดา้น้การถึามต่อบ ทัง้กอ่น้และหลังทำาการต่รวจต่รากล่มุเจา้หน้้าที่ต่รวจสู้อบควรมขีอ้ม�ลโดยสู้รปุย่อของ
เรอืประมงเพื่อทำาการแลกเปลี่ยน้ขอ้ม�ลอัน้อาจเป็น้ที่ต่อ้งสู้งสู้ยัเช้น่้เดยีวกบัวธิกีารดำาเนิ้น้การใดๆที่อาจจะต่อ้งถึอืปฏิบิติั่ขณ์ะเข้า
ต่รวจต่ราเรือ

• จากการสู้งัเกต่การณ์์ของทางม�ลนิ้ธ ิ EJF ใน้หลายครัง้พบวา่สู้มาช้กิของทีมผิ้�ต่รวจสู้อบไมไ่ดท้ำาการขึน้้เรอืประมงเพ่ือต่รวจต่รา ซึ่ึ่งอาจเป็น้เหตุ่ให้
เกดิช้อ่งโหว่ใน้การลักลอบใช้เ้ครื่องมอืประมงทีผ่ิดิกฎหมาย มกีารสู้ลบัเปลีย่น้อปุกรณ์์ ช้ดุควบคุมระบบติ่ดต่ามเรอื VMS หรือมกีารหลบซึ่อ่น้ของ
แรงงาน้ผิิดกฎหมายทีอ่าจไม่สู้งัเกต่พบได้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    การขึน้้เรอืประมงเพื่อทำาการต่รวจสู้อบใน้ระหว่างการเทยีบทา่เขา้-ออกน้ั้น้ควรเป็น้ขัน้้ต่อน้ที่ต่อ้งปฏิบิตั่ติ่ามอยา่งครอบคลมุ
แมว้า่จะเป็น้เรอืที่มอีตั่ราความเสู้ี่ยงน้้อยกต็่าม กระบวน้การขึน้้เรอืเพื่อทำาการต่รวจสู้อบน้ั้น้ถึอืวา่เป็น้กระบวน้การปฏิบัิติ่ที่มี
ความสู้ำาคญั อนั้มใิช้เ่พยีงแคก่ารต่รวจเช้ค็ความรนุ้แรงที่อาจเกดิขึน้้กบัแรงงาน้แต่ย่งัคงสู้ามารถึต่รวจต่ราอปุกรณ์์ต่วัรบัสู้ง่
สู้ญัญาณ์เคลื่อน้ที่บน้เรอืประมงวา่ไมไ่ดร้บัการสู้ลบัเปลี่ยน้รวมไปทัง้เครื่องมอืประมงต่า่งๆต่ามที่กฎหมายกำาหน้ดไวอี้กดว้ย

• การสู้่มุต่รวจเรอืเมื่อเรือเขา้เทียบทา่เป็น้ขัน้้ต่อน้สู้ำาคัญใน้มาต่รฐาน้การปฏิบิตั่งิาน้ (Standard Operating Procedure : SoP) ของ PIPO เจา้หน้้าที่
กรมประมงควรทำาการต่รวจสู้อบใน้ลักษณ์ะดงักลา่ว เพ่ือยนื้ยนั้วา่จำาน้วน้สัู้ต่วน์้ำ้าบน้เรือต่รงกบัทีบั่น้ทกึไวใ้น้สู้มดุป�มเรอืหรอืไม ่ EJF สู้งัเกต่เหน็้
วา่ขัน้้ต่อน้การสู้่มุต่รวจสู้อบกระทำาโดยไมม่กีารต่รวจยืน้ยนั้ใน้ลกัษณ์ะดังกล่าว

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เจา้หน้้าที่กรมประมงต่อ้งเปรียบเทียบจำาน้วน้สู้ตั่วน์้ำ้าที่จบัไดจ้รงิกบัสู้มดุป�มเรอืระหวา่งการสู้่มุต่รวจสู้อบ 
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• ระหว่างการต่รวจสู้อบของ PIPO สู้ว่น้ใหญ ่EJF พบว่าคน้งาน้สู้วมใสู่้เสู้ื้อช้�ช้พี EJF ทราบว่าการกระทำาใน้ลกัษณ์ะน้ี้อาจด�เป็น้เรื่องผิวิเผินิ้ แต่ก่าร
ทีค่น้งาน้สู้วมเส้ืู้อช้�ช้พีมีประโยช้น์้ดงัน้ี้ 1) ทำาใหเ้จ้าหน้้าทีสู่้ามารถึต่รวจสู้อบไดอ้ยา่งรวดเรว็ว่าคน้งาน้ทุกคน้มเีสู้ื้อช้�ช้พีเป็น้ของต่น้เอง 2) ล�กเรอื
ทราบวา่สู้ถึาน้ท่ีเกบ็เส้ืู้อช้�ช้พี 3) แสู้ดงใหเ้หน็้ว่าเสู้ื้อช้�ช้พียงัอย่�ใน้สู้ภาพท่ีใช้ก้ารได ้และ 4) ล�กเรอืทราบวธิกีารใช้เ้ส้ืู้อช้�ช้พี

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   วธิกีารดงักลา่วควรน้ำามาปรับใช้ใ้น้การต่รวจสู้อบของ PIPO ทัง้หมด เน่ื้องจากเป็น้วิธกีารที่ทำาใหก้ารต่รวจสู้อบวา่ล�กเรอืทกุคน้มี
เสู้ื้อช้�ช้พีเป็น้ของต่น้เองเป็น้ไปอยา่งรวดเรว็และมปีระสู้ทิธภิาพ กรณุ์าด�ที่สู้ว่น้ที่ 3 เพื่อด�ข้อแน้ะน้ำาเพิ่มเต่มิเกี่ยวกบัขัน้้ต่อน้การ
ต่รวจสู้อบช้าวประมงที่เสู้ยีช้วิีต่กลางทะเล

สู้องภาพน้ี้แสู้ดงใหเ้หน็้ถึงึเส้ืู้อช้�ช้พีทีห่มดอายใุช้ง้าน้ไปต่ามกาลเวลาแต่่ยงัถึ�กเกบ็ไวบ้น้เรอืประมง ควรมกีารต่รวจสู้อบอยา่งต่อ่เน่ื้องวา่เสู้ื้อช้�ช้พีอย่�ใน้สู้ภาพใช้ง้าน้ได้

• EJF สู้งัเกต่เห็น้เส้ืู้อช้�ช้พีและอุปกรณ์์ดา้น้ความปลอดภยัอื่น้ๆ เช้น่้ หว่งช้�ชี้พและถึงัดบัเพลงิ ซึ่ึ่งอย่�ใน้สู้ภาพท่ีใช้ก้ารไมไ่ดแ้ละฉีกขาด ใน้บางกรณี์ 
อปุกรณ์์ท่ีอย่�ใน้สู้ภาพทรดุโทรมอาจทำาให้ช้วิีต่ของล�กเรือต่กอย่�ใน้อนั้ต่ราย น้อกจากน้ี้ EJF ยงัไดย้นิ้มาวา่ เจา้หน้้าทีอ่าจอน้ญุาต่ใหเ้รอืใน้ลกัษณ์ะ
ดงักลา่ว สู้ามารถึออกจากทา่ไดโ้ดยไมต่่อ้งเปลีย่น้อปุกรณ์์ทีเ่สู้ยีหาย

 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เสู้ื้อช้�ช้พีและอปุกรณ์์ดา้น้ความปลอดภยัอื่น้ๆ ควรไดร้บัการต่รวจสู้อบอยา่งถึี่ถึว้น้ เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่สู้ามารถึใช้ก้ารได ้ไมฉี่กขาด มี
ช้ิน้้สู้ว่น้สู้�ญหาย หรอืปัญหาอื่น้ๆ น้อกจากน้ี้ ต่อ้งมกีารหา้มไมใ่หเ้รอืประมงที่มอีปุกรณ์์ดา้น้ความปลอดภยัที่มปัีญหาหรอืต่ำา่กวา่
มาต่รฐาน้ออกจากท่า จน้กว่าจะน้ำาอปุกรณ์์ที่ใช้ไ้ดม้าเปลี่ยน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  กรมเจ้าทา่ควรต่รวจสู้อบว่า มกีารฝึ้กอบรมเจ้าหน้้าที่ศ�น้ย์ควบคมุการแจง้เขา้-ออก เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่จะไมม่กีารอน้ญุาต่ใหเ้รอื
ประมง ซึ่ึ่งไมม่เีสู้ื้อช้�ช้พีที่ใช้ก้ารไดอ้อกจากท่า เจา้หน้้าที่ต่อ้งไดร้บัการฝึ้กอบรมใหท้ำาต่ามมาต่รฐาน้ดงักลา่วอยา่งเครง่ครดั
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เจา้หน้้าทีก่รมประมงใน้จงัหวัดปัต่ต่านี้กำาลงัต่รวจสู้อบกล่องยาอย่างใกล้ช้ดิ เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่มยีาจำาน้วน้เพยีงพอและยายงัไมห่มดอายุ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   EJF ขอเสู้น้อแน้ะใหม้กีารปฏิบัิต่ติ่ามขัน้้ต่อน้สู้ำาคญัดงักลา่วอยา่งเครง่ครดัใน้ระหว่างการต่รวจต่ราเรอืประมงโดยไมต้่่องคำานึ้ง
ถึงึวา่เป็น้เรอืจะถึ�กจัดอย่�ใน้ความเสู้ี่ยงระดบัใด สู้อดคลอ้งกบัอน้สุู้ญัญาการทำางาน้ใน้ภาคประมง พ.ศ. 2550 (ฉบบัที่ 188)7  
และควรกระทำาควบค่�พรอ้มกนั้ใน้ศ�น้ย ์PIPO ทัง้ 15 แห่ง ดงัน้ี้

ลำ�ดับ ขั้นตอนก�รดำ�เนินก�รต�มลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

1 ต่รวจเรือประมงเพื่อหาแรงงาน้ท่ีถึ�กซึ่่อน้/ซึ่่อน้ต่ัวอย่�
2 ต่รวจหน่้วยรับสู้่งสู้ัญญาณ์เคลื่อน้ที่บน้เรือประมงและการจัดหาอาหารและน้ำ้าดื่ม
3 ทำาการสัู้มภาษณ์์ล�กเรือต่ามสู้ัดสู้่วน้ (โดยปกต่ิ 3-4 คน้)
4 ต่รวจสู้อบว่าล�กเรือทุกรายมีและทราบถึึงวิธีการใช้้เสู้ื้อช้�ช้ีพ/ห่วงยางช้�ชี้พที่ใช้้การได้
5 ต่รวจสู้อบถัึงดับเพลิงว่าอย่�ใน้สู้ถึาน้ที่ที่สู้ามารถึเข้าถึึงได้ง่ายและอย่�ใน้สู้ภาพใช้้งาน้ได้
6 ต่รวจกล่องยาและกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต่้น้ว่ามีคุณ์ภาพและปริมาณ์ที่เพียงพอสู้ำาหรับการออก

ทะเลทำาประมง
7 ต่รวจสู้อบความเข้าใจของล�กเรือเรื่องการใช้้บัญช้ีธน้าคาร และทำาให้มัน่้ใจว่าบัญช้ีธน้าคารดังกล่าวมี

การใช้้งาน้และได้รับการอัพเดทใน้ช้่วงไม่กี่เดือน้ที่ผิ่าน้มา

ต่ารางที่ 1

2. การปรับปรงุกฎหมายที่เกีย่วขอ้ง

ถึงึแมจ้ะมีการปรบัปรงุกฎหมายท่ีสู้ำาคญัต่ลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่ิาน้มาเพ่ือปฏิริ�ปอตุ่สู้าหกรรมการประมง อาทิ พระราช้บัญญตั่กิารประมงฉบบัใหม่ 
(พ.ศ. 2558) การให้สู้ตั่ยาบัน้อน้สุู้ญัญาองคก์ารระหวา่งประเทศ และพระราช้บัญญตั่คิ้มุครองแรงงาน้ พ.ศ. 2562 การปฏิริ�ปกฎหมายและการเปล่ียน้แปลง
กฎหมายยังคงเป็น้ไปอยา่งลา่ช้า้และมปีระสู้ทิธภิาพลดลง สู้ว่น้หน่ึ้งมาจากการไม่มส่ีู้วน้รว่มใน้การร่างหรือถึกเกีย่วกบัการเปลีย่น้แปลงกฎหมาย EJF 
สู้งัเกต่วา่ผิ้�ประกอบการประมงเช้งิพาณิ์ช้ยแ์ละสู้มาคมหลักอย่างสู้มาคมการประมงแห่งประเทศไทย (NFAT) ยงัมีอทิธิพลต่อ่ผิ้�กำาหน้ดน้โยบายอย่�คอ่น้ข้าง
มาก อกีทัง้ ยงัไมค่อ่ยมกีารปรกึษาหรือเช้ญิองคก์รภาคประช้าสัู้งคม (CSOs) ซึ่ึ่งทำางาน้เพ่ือปกป้องสิู้ทธิแรงงาน้อพยพ สู้หภาพแรงงาน้ และตั่วแทน้
แรงงาน้อพยพหรือสู้มาคมช้าวประมงพื้น้บา้น้ เขา้มามสีู้ว่น้รว่มด้วย ซึ่ึ่งทำาใหร้า่งกฎหมายและข้อบงัคับยงัถึ�กเขียน้ใน้ลกัษณ์ะทีเ่ป็น้ประโยช้น์้กบัภาค
ประมงเช้งิพาณิ์ช้ย8์/9
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  2.1 การน้ำาอน้สุู้ญัญาฉบบัที่ 188 และขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการค้มุครองแรงงาน้ประมงใน้ทะเลมาปฏิบิตั่ิ 

เรอืประมงเต่รยีมจอดทีท่า่เรอืศ�น้ย ์PIPO เพ่ือถึ�กต่รวจสู้อบ

ประเทศไทยไดใ้หสู้้ตั่ยาบนั้อนุ้สู้ญัญาองคก์ารแรงงาน้ระหวา่งประเทศ ฉบับที ่188 วา่ดว้ยการทำางาน้ใน้ภาคประมงทะเลใน้เดือน้มกราคม 2562 และน้ำามา
ผิน้วกกบักฎหมายท้องถึิน่้ใน้ร�ปแบบของ ‘พระราช้บัญญัต่คิ้มุครองแรงงาน้ พ.ศ. 2562’ ใน้เดือน้พฤศจกิายน้ พ.ศ. 256210  สู้มาคมการประมงแหง่
ประเทศไทยไดต้่อ่สู้้�ใหม้กีารถึอดถึอน้หรอืผิอ่น้ผินั้ขอ้กำาหน้ดบางมาต่ราต่ลอดระยะเวลาการใหสัู้้ต่ยาบัน้และกระบวน้การน้ำาไปปฏิบัิต่ทิีผ่่ิาน้มา อาท ิ การน้ำา
ขอ้ปฏิบิตั่เิกีย่วกบัเปลีย่น้ถึา่ยล�กเรือกลางทะเลกลับมาใช้ ้ รวมไปถึงึการขน้ถ่ึายอาหารทะเลระหว่างเรือประมงกลางทะเล และการอนุ้ญาต่ใหย้ดืจำาน้วน้วนั้
การออกทะเลต่อ่ครัง้11  ใน้ปัจจบัุน้ การออกทะเลเพื่อทำาประมงครัง้หน่ึ้งถึ�กจำากัดไว้ที ่30 วนั้ แต่สู่้มาคมการประมงแห่งประเทศไทยพยายามผิลักดนั้ให้เพิม่
เป็น้ 60 วนั้ การร้องขอดังกลา่วเป็น้การเพิม่โอกาสู้ใหเ้กิดการเอาเปรยีบแรงงาน้ และเกิดความจำาเป็น้ใน้การขน้ถึา่ยสิู้น้คา้และแรงงาน้กลางทะเล

สู้มาคมการประมงแห่งประเทศไทยยงัไดผ้ิลกัดัน้ให้กระทรวงแรงงาน้ (รง.) ปฏิริ�ปกฎกระทรวงเกีย่วกบัการคุ้มครองแรงงาน้ใน้ทะเล เพ่ืออน้ญุาต่ใหเ้ด็กหรอื 
‘แรงงาน้เยาวช้น้’ อายตุ่ำา่ถึงึ 16 ปีสู้ามารถึทำางาน้บน้เรอืประมงใน้ฐาน้ะผิ้�ช้ว่ยได้ ใน้ช้ว่งทีร่ายงาน้ฉบับน้ี้ถึ�กจัดทำาขึน้้ รา่งข้อบงัคับฉบับปัจจุบนั้กำาลงัอน้ญุาต่
ใหเ้รอืประมงหน่ึ้งลำาสู้ามารถึมผีิ้�ช้ว่ยได ้ 1 คน้ โดยต่อ้งเป็น้บุต่รของเจา้ของหรอืกปัต่นั้เรอื12/13  ถึึงแมว้า่ใน้ปัจจุบนั้จะยงัไม่มข้ีอบงัคับหรอืแน้วทางปฏิบิติั่
รองรับถึงึเงื่อน้ไขใน้การต่รวจของเจ้าหน้้าท่ีศ�น้ย ์PIPO หรือเจ้าพนั้กงาน้อื่น้ๆ ว่าเรอืประมงไดป้ฏิบัิต่ติ่ามข้อกำาหน้ดการฝึ้กงาน้ผ้ิ�ช้ว่ยหรอืไมก่ต็่าม

สู้มาคมการประมงแห่งประเทศไทยไดร้้องขอใหม้กีารเปลีย่น้แปลงดงักลา่วต่ัง้แต่ปี่ 2562 ถึึงแม้จะทราบกัน้ดวีา่สู้ภาพการทำางาน้บน้เรือประมงเป็น้อาช้พีที่
อนั้ต่ราย14  การทำาประมงถึ�กจัดว่าเป็น้งาน้ท่ีอนั้ต่รายสู้ำาหรบัแรงงาน้เดก็15  ต่ามอน้สัุู้ญญาองค์การแรงงาน้ระหว่างประเทศ ฉบบัที ่182 วา่ดว้ยร�ปแบบทีเ่ลว
รา้ยทีสู่้ดุของการใช้แ้รงงาน้เด็ก ซึ่ึ่งประเทศไทยไดใ้ห้สู้ตั่ยาบัน้ไปใน้ปี 2544 และถึ�กจดัวา่เป็น้ ‘ร�ปแบบทีเ่ลวรา้ยทีสุู่้ดของการใช้แ้รงงาน้เด็ก’ โดยคณ์ะ
กรรมการระดับช้าต่เิพื่อขจัดการใช้แ้รงงาน้เดก็ใน้ร�ปแบบทีเ่ลวร้ายใน้ปี 255516  

ใน้ปัจจบุนั้ การใช้แ้รงงาน้เด็กใน้ช้ว่งเวลา 22:00 น้. - 06.00 น้. เป็น้เรื่องต่อ้งหา้มภายใต้่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน้เด็กของไทย17  กจิกรรมการประมง
จำาน้วน้มากของไทยกระทำาใน้เวลากลางคนื้ โดยมกัเป็น้การปลอ่ยหรือลากอวน้ ซ่ึึ่งทำาใหผ้้ิ�ช้ว่ยเด็กเส่ีู้ยงทีจ่ะต่กอย่�ใน้สู้ภาวะการใช้แ้รงงาน้ทีไ่มป่ลอดภัย

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   EJF และองคก์รท้องถึิ่น้เช้ื่อว่าการน้ำาแผิน้ผิ้�ช้ว่ยฝึ้กหดัที่ยงัไมไ่ดผ้ิา่น้กระบวน้การคดิอยา่งถึี่ถึว้น้มาใช้ ้จะเป็น้กา้วอนั้ต่รายที่ทำาให้
ประเทศไทยถึดถึอยดา้น้การต่อ่สู้้�กบัแรงงาน้บงัคบัใช้แ้ละการคา้มน้ษุย ์จงึต่อ้งหยดุกระทำาการดงักลา่วทนั้ท ีการปรบัปรงุแกไ้ขน้ี้
อาจทำาใหเ้กดิการทารุณ์กรรมบน้เรือประมงอย่างต่รวจสู้อบไมไ่ด ้อกีทัง้ การขาดกลไกการต่ดิต่าม รอ้งเรยีน้ และรอ้งทกุข ์รวมไป
ถึงึโครงสู้รา้งหรอืแผิน้ผิ้�ช้ว่ยฝึ้กหดัที่หละหลวม เช้น่้ การทำางาน้ไมต่่รงเวลา ต่า่งสู้ร้างความน่้ากงัวลอยา่งยิ่งต่อ่ประสู้ทิธภิาพของ
โครงการดงักลา่ว

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  กระทรวงแรงงาน้ (รง.) ต่อ้งกำาหน้ดกลไกการต่ดิต่าม รอ้งเรยีน้ และรอ้งทกุขเ์กี่ยวกบัโครงการผิ้�ช้ว่ยฝึ้กหดั ใหช้้ดัเจน้กอ่น้ที่จะ
เริ่มดำาเนิ้น้การต่อ่ ผิ้�มสีู้ว่น้ไดสู้้ว่น้เสู้ยีทัง้หมด โดยเฉพาะ CSOs ต่วัแทน้สู้หภาพแรงงาน้ และผิ้�เช้ี่ยวช้าญดา้น้แรงงาน้ระหวา่ง
ประเทศควรไดร้บัการเช้ื้อเช้ญิใหเ้ขา้รว่มและแสู้ดงความคดิเหน็้เกี่ยวกบักลไกดงักลา่ว เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่สู้ามารถึใช้ง้าน้ไดจ้รงิ
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• วธีิการของรง.ใน้การน้ำาการเปลีย่น้แปลงกฎหมายดงักลา่วขัดแยง้กบัเงื่อน้ไขทีร่ะบไุวใ้น้อน้สุู้ญัญา ฉบบัที ่ 188 วา่ กอ่น้ทีจ่ะมกีารอน้ญุาต่ให้
แรงงาน้เยาวช้น้อายอุยา่งน้้อย 16 ปีทำางาน้บน้เรอืประมงได ้ จะต้่องผิา่น้การประช้มุปรกึษาหารอืเพ่ือถึกเกีย่วกบัความเสู้ีย่งทีอ่าจเกดิขึน้้ทัง้หมด18  
รง.ยังไม่ไดมี้การประเมิน้ความเสู้ีย่ง และไดจ้ดัการประช้มุหารอืกบัต่วัแทน้แรงงาน้และ CSOs เพยีงครึ่งวัน้เทา่น้ั้น้ อยา่งไรกต็่าม สู้มาคมการ
ประมงแหง่ประเทศไทยได้เขา้ร่วมใน้ทกุขัน้้ต่อน้ ซึ่ึ่งทำาใหเ้กดิขอ้กงัขาว่ากระบวน้การดังกล่าวรบัฟั้งความคิดเหน็้อยา่งไมเ่ทา่เทยีม โดยใหค้วาม
สู้ำาคญักับสู้มาคมฯ มากกวา่

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   EJF ขอเสู้น้อให ้รง. ระงบัการปรับปรงุแกไ้ขน้ี้จน้กวา่ผิ้�มสีู้ว่น้ไดสู้้ว่น้เสู้ยีทัง้หมด โดยเฉพาะสู้มาคมแรงงาน้และ CSOs จะได้
แสู้ดงความคดิเหน็้อยา่งครบถ้ึวน้ การปรกึษาหารอืน้ี้ควรกระทำาอยา่งระมดัระวงั เพื่อทำาใหม้ัน่้ใจวา่จะเกดิการพ�ดคยุและแกไ้ข
ปัญหาเกี่ยวกบัร่างกฎกระทรวงฉบบัปัจจบุนั้อยา่งครบถึว้น้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กระทรวงแรงงาน้และหน่้วยงาน้ทีเ่กีย่วข้อง ควรสู้นั้บสู้นุ้น้การใช้ว้ธิกีารมสีู้ว่น้รว่มอยา่งทัว่ถึึงใน้การปฏิริ�ปกฎหมายเกีย่วกบั
ปัญหาแรงงาน้ใน้อุต่สู้าหกรรมกาารประมงใน้อน้าคต่ การคุ้มครองแรงงาน้ ป้องกนั้การใช้แ้รงงาน้บงัคบั และปัญหาการค้ามน้ษุย์
ใน้ภาคการประมงไทยจะได้รบัการแก้ไขต่อ่เมื่อไดร้บัความรว่มมอืจากผ้ิ�มสีู้ว่น้ไดสู้้ว่น้เสีู้ยทกุรายใน้กระบวน้การปฏิริ�ปกฎหมาย

  2.2 การใหสู้้ตั่ยาบนั้ใน้อน้สุู้ญัญา ว่าด้วยสู้ทิธใิน้การรวมต่ัวและการร่วมเจรจาต่อ่รอง:  

ใน้ช้ว่งปีทีผ่ิา่น้มา รฐับาลไทยและรง.ไดแ้ถึลงอยา่งต่อ่เน่ื้องวา่มแีผิน้จะใหสัู้้ต่ยาบัน้ใน้อน้สัุู้ญญาว่าดว้ยสิู้ทธิใน้การรวมต่วัและการรว่มเจรจาต่่อรอง (ฉบับที่ 
98) ภายใน้เดอืน้กนั้ยายน้ พ.ศ. 2561 และอกีครัง้ใน้ปลายปี พ.ศ. 2562 ยงัไม่มกีารกล่าวถึึงอนุ้สัู้ญญา ‘ว่าดว้ยเสู้รภีาพใน้การสู้มาคมและการค้มุครองสู้ทิธิ
ใน้การรวมตั่ว’ (ฉบบัท่ี 87)19  ใน้ช้ว่งเวลาท่ีจัดทำารายงาน้ฉบบัน้ี้ รฐับาลไทยยังไม่ใหสัู้้ต่ยาบัน้ใน้อน้สัุู้ญญาฉบับที ่98

การใหสู้้ตั่ยาบนั้ใน้อน้สุู้ญัญาฉบับท่ี 87 และฉบบัท่ี 98 ต่อ้งกระทำาพรอ้มกนั้ เน่ื้องจากอนุ้สัู้ญญาฉบับดงักล่าวจะบังคับใช้ไ้ดอ้ยา่งมีประสู้ทิธภิาพต่่อเม่ือใช้้
รว่มกนั้ อน้สุู้ญัญาน้ี้ยงัคงเป็น้สู้ิง่สู้ำาคญัใน้การกำาจดัปัญหาโครงสู้รา้งทีเ่กดิกบัแรงงาน้อพยพ เพ่ือใหพ้วกเขามีเสู้รภีาพต่ามเหมาะสู้มและสู้ามารถึรอ้งเรยีน้
การเอาเปรยีบเกนิ้ควรไดด้ว้ยต่น้เอง 

ทัง้น้ี้ ต่อ้งมกีารปรบัปรงุแกไ้ขพระราช้บญัญัต่แิรงงาน้สู้มัพนั้ธ์ (LRA) เพื่อใหเ้กดิการใหสัู้้ต่ยาบัน้ใน้อน้สัุู้ญญาทัง้สู้องฉบับน้ี้ได ้ ใน้ปัจจุบนั้ LRA ยงัคง
หา้มไม่ใหแ้รงงาน้อพยพเจรจาต่อ่รองและกอ่ต่ัง้สู้หภาพแรงงาน้ เน่ื้องจากการกระทำาดงักล่าวถึ�กมองว่าเป็น้ภยัคกุคามต่อ่ความมัน่้คงของช้าติ่ ต่วัแทน้ภาค
ธรุกจิ อาท ิ ประธาน้หอการคา้ไทย ยงัคดัค้าน้การกระทำาดงักล่าวโดยอ้างว่าหากมีการมอบสิู้ทธิใหก้บัแรงงาน้อพยพ อาจกอ่ใหเ้กดิความวุ่น้วายต่่อการ
บรหิารธรุกจิได้20  ซึ่ึ่งเป็น้ความคดิท่ีเป็น้ภยักับความคบืหน้้าของประเทศไทยใน้การพัฒน้าสิู้ทธิและการค้มุครองแรงงาน้ ใน้ปัจจุบนั้ แรงงาน้อพยพยังไมไ่ด้
รบัอน้ญุาต่จากบริษัท/โรงงาน้ ใหเ้ข้ารว่มใน้สู้หภาพแรงงาน้ ซึ่ึ่งเป็น้การจำากดัสิู้ทธิขัน้้รนุ้แรง

ใน้ช้ว่งเวลาทีจ่ดัทำารายงาน้ฉบบัน้ี้และต่ามแผิน้ของกระทรวงแรงงาน้ รา่ง LRA ฉบับใหมจ่ะไดร้บัการประกาศใน้เดือน้กนั้ยายน้ 2564 ยงัไม่ช้ดัเจน้วา่การ
ปรบัปรงุแกไ้ขทีแ่น้ะน้ำาไปจะถึ�กเพิม่เต่มิดว้ยหรือไม่ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   EJF เรียกรอ้งใหก้ระทรวงแรงงาน้เพิ่มเต่มิการแกไ้ขดงักลา่วลงใน้ LRA เพื่อช้ว่ยใหเ้กดิการรว่มเจรจาต่อ่รองและเสู้รภีาพใน้การ
สู้มาคมแกแ่รงงาน้อพยพ มาต่ราเหลา่น้ี้เป็น้สู้ิ่งจำาเป็น้ใน้การใหอ้ำาน้าจกบัแรงงาน้อพยพ และจะช้ว่ยเพิ่มโอกาสู้ใหแ้รงงาน้
สู้ามารถึรอ้งทกุขห์รอืรายงาน้เเหต่กุารณ์์เกี่ยวกบัการทารณุ์กรรมแรงงาน้ได้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   รง.ต่อ้งเช้ญิใหอ้งคก์ารประช้าสู้งัคมทอ้งถึิ่น้และกล่มุ/ต่วัแทน้แรงงาน้อพยพเขา้รว่มใน้การประช้มุปรกึษาหารอืใน้อน้าคต่ 

หากการปฏิิร�ปน้ี้เกิดขึน้้ จะสู้ามารถึแก้ไขปัญหาการโดน้ลดระดับประเทศไทยจากเทียร์ 2 เป็น้เทียร์ 2.5 Watchlist ใน้รายงาน้การค้ามนุ้ษย์ปี 2564 
ของสู้หรัฐฯ (US State Department’s Trafficking in Persons Report : TIP)21  การเจรจาการค้าระหว่างประเทศและระบบภาษี อาทิ การเจรจาต่่อ
รองเรื่องความต่กลงเขต่การค้าเสู้รีระหว่างประเทศไทยและสู้หภาพยุโรป และโครงการให้สู้ิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่ประเทศกำาลังพัฒน้า
และประเทศพัฒน้าน้้อยที่สูุ้ดของสู้หรัฐฯ22  เป็น้โอกาสู้สู้ำาหรับรัฐบาลไทยที่จะแสู้ดงให้เห็น้ถึึงความมุ่งมัน่้ที่จะต่่อสู้้�เพื่อสู้ิทธิมนุ้ษยช้น้ แรงงาน้บังคับ
ใช้้ และการค้ามนุ้ษย์ 
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3. ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเล: 

จำาน้วน้ช้าวประมงทีสู่้�ญหายกลางทะเลท่ีสู้�งขึน้้อย่างน่้าต่กใจแสู้ดงให้เหน็้ว่า ต้่องมกีารปรบัปรงุแกไ้ขขัน้้ต่อน้การสู้บืสู้วน้ 

ใน้ปี 2563 มรีายงาน้ช้าวประมงเสู้ยีช้วีติ่จากการต่กเรือประมงจำาน้วน้ 68 ราย นั้บเป็น้ 51% ของจำาน้วน้อุบตั่เิหต่ขุองช้าวประมงทัง้หมด 204 ครัง้ใน้ปีน้ั้น้23  
ต่วัเลขช้าวประมง ‘สู้�ญหาย’ จำาน้วน้ 68 รายสู้ามารถึเทียบไดกั้บจำาน้วน้การรายงาน้ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเล 29 ครัง้ใน้ปี 2562 ใน้ช่้วงเวลาทีจั่ดทำา
รายงาน้ฉบับน้ี้ มกีารรายงาน้ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเลเกิดขึน้้แล้วถึึง 42 ครัง้ ใน้ปี 256424 

ใน้ช้ว่งเวลาทีจั่ดทำารายงาน้ฉบับน้ี้ขึน้้ ระยะเวลาได้ลว่งเลยมา 1 ปีแลว้ต่ัง้แต่ท่ี ่ EJF และองคก์รทอ้งถ่ิึน้ไดแ้จง้ปัญหาดังกล่าวกับกรมประมงและศรช้ล. 
มาต่รฐาน้ขัน้้ต่อน้การปฏิบัิต่งิาน้ (SOP) ใน้การสู้บืสู้วน้คดคีน้ต่กเรือยงัไม่เกดิขึน้้ EJF ยงัได้รบัรายงาน้จากองค์กรทอ้งถ่ิึน้อยา่งต่อ่เน่ื้องวา่คดีใน้ลกัษณ์ะน้ี้
ไมไ่ดร้บัการสืู้บสู้วน้จากเจ้าหน้้าท่ีอยา่งถึ�กต้่อง หากยงัไมม่แีผิน้มาต่รฐาน้การสืู้บสู้วน้ต่อ่ไป กจ็ะเป็น้การยากทีจ่ะระบวุา่เหตุ่การณ์์น้ั้น้ๆ เป็น้อบุตั่เิหตุ่หรอื
เกดิจากการมุ่งทำารา้ย ใน้บางกรณี์ ช้าวประมงอาจไมไ่ดรั้บคา่ช้ดเช้ยท่ีถึ�กต่อ้งหรอืเพียงพอจากกองทุน้เงิน้ทดแทน้

EJF รบัทราบวา่กรมประมงไดแ้จกค่�มอืเกีย่วกบัอบัุต่เิหตุ่ทางทะเลและ ‘คน้ต่กเรอื’ ฉบบัใหมใ่หก้บัเจ้าของเรอืและหน่้วยงาน้ทีเ่กีย่วข้องใน้เดอืน้มกราคม 
2563 25  EJF ขอช้ื่น้ช้มกรมประมงใน้เร่ืองน้ี้ อยา่งไรกต็่าม ยงัคงมีช้อ่งโหว่สู้ำาคญัอย่�อยา่งมาต่รฐาน้ขัน้้ต่อน้การสืู้บสู้วน้ ซึ่ึ่งยงัไม่ไดส่ืู้้อสู้ารไปถึึงหน่้วยงาน้
ทีเ่กีย่วขอ้ง

• ระหวา่งการลงพื้น้ท่ีสู้บืสู้วน้ใน้ปี 2563 และ 2564 EJF สู้งัเกต่เหน็้เจา้หน้้าทีศ่�น้ย ์PIPO ให้ความสู้ำาคญักบัการบัน้ทกึเหต่กุารณ์์ดงักล่าวมากขึน้้ 
ค่�มอืของกรมประมงยงัขาดขัน้้ต่อน้สู้ำาคญับางประการทีจ่ะช้ว่ยใหก้ารสู้บืสู้วน้มีประสิู้ทธิภาพยิง่ขึน้้

• หากไม่มีมาต่รฐาน้ขัน้้ต่อน้การสู้บืสู้วน้กรณี์ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเลทีแ่น่้ช้ดั จะทำาใหเ้ป็น้การยากทีจ่ะระบุสู้าเหตุ่ทีแ่ทจ้รงิของเหตุ่การณ์์ดงั
กลา่ว รวมไปถึงึการระบตุ่วัผิ้�กระทำาความผิดิ ผิ้�ประกอบการเรอืประมงบางรายอาจแสู้วงหาผิลประโยช้น์้จากความหละหลวมใน้การบังคับใช้้
กฎหมาย เพ่ือหลกีเลีย่งการถึ�กสู้อบสู้วน้หรอืถึ�กดำาเนิ้น้การต่ามกฎหมาย

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ศ�น้ยอ์ำาน้วยการรกัษาผิลประโยช้น์้ของช้าต่ทิางทะเลและกรมประมงควรเริ่มใช้ม้าต่รฐาน้ขัน้้ต่อน้การปฏิบัิต่งิาน้สู้บืสู้วน้โดยเรว็
ท่ีสู้ดุ มาต่รฐาน้ขัน้้ต่อน้การปฏิบัิต่งิาน้ดงักลา่วต่อ้งสู้อดคลอ้งกบัค่�มอืฉบบัลา่สู้ดุของกรมประมง และเพิ่มเต่มิรายละเอยีดขัน้้
ต่อน้สู้ำาหรบัสู้มาช้กิทมีสู้หสู้าขาวชิ้าช้พีของศ�น้ย ์PIPO ดว้ย EJF ยงัไดร้า่งขัน้้ต่อน้อยา่งครา่วๆ ไวใ้หพ้จิารณ์าดว้ย การสู้บืสู้วน้
ทกุครัง้ต่อ้งกระทำาการต่ามค่�มอืแน้วทางปฏิบัิต่ใิน้การสู้อบสู้วน้เพื่อความปลอดภยัใน้อบุตั่เิหต่หุรอืเหต่ทุางน้ำ้าขององคก์าร
ระหวา่งประเทศทางทะเล (IMO’s Casualty Investigation Code)26 ควรมกีารปรกึษาหารอืกบักองทพัเรอืไทยและหน่้วยงาน้ที่
เกี่ยวขอ้งอื่น้ๆ เพื่อขอความคดิเหน็้วา่ ควรเพิ่มเต่มิรายละเอยีดระดบัปฏิบิตั่งิาน้ใน้ขอ้ใดลงไปใน้แน้วทางปฏิบิตั่ดิงักลา่วดว้ย จาก
น้ั้น้ จงึคอ่ยทำาการสู้รุปและแบ่งปัน้กบัศ�น้ย ์PIPO และหน่้วยงาน้ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมด
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ขั้น้ต่อน้การ
ปฏิิบัต่ิ

เรอืประมงขน้าดต่ำ่ากว่า 10 ต่นั้
กรอสู้

เรอืประมงขน้าด 10-30 ต่นั้
กรอสู้

เรอืประมงขน้าดเกนิ้ 30 ต่นั้กรอสู้

ใน้กรณ์ีที่มีคน้ต่กจากเรือหรือเรืออับปาง ควรปฏิิบัต่ิดังน้ี้… 

1 เรือควรวิทยุขอความช้่วยเหลือ 
SOS ไปยังศรช้ล.และเรือใกล้เคียง 
พร้อมทั้งสู้่งต่ำาแหน้่งล่าสูุ้ดให้

เรือควรเปิดระบบ AIS-SART 
และ/หรือวิทยุขอความช้่วยเหลือ 
SOS 

เรือควรเปิดระบบ SOS บน้ระบบ
ต่ิดต่ามเรือ VMS และ/หรือเปิดระบบ 
EPIRB/AIS-SART

2 เรือประมงเริ่มค้น้หาช้าวประมงที่หายไปด้วยวิธีค้น้หาเป้าใน้พื้น้ที่ที่กำาหน้ด
(sector search) หากเวลาผิ่าน้ไปเกิน้ 40 น้าทีให้ค้น้หาด้วยวิธีค้น้หาเป้าทีละพื้น้ที่ (box search) 

3 ศรช้ล.สู้่งหน้่วยค้น้หาและช้่วยเหลือและช้่วยประสู้าน้งาน้กับเรือใน้พื้น้ที่ใกล้เคียง

4 ศรช้ล.ควรทำางาน้ร่วมกับศ�น้ย์ต่ิดต่ามและควบคุมเรือประมงเพื่อขอใช้้ระบบ VMS ใน้การระบุเรือที่สู้ามารถึเข้าช้่วย
เหลือได้เร็วที่สูุ้ด 

5 การค้น้หาควรจบลงภายใน้ 48 ช้ั่วโมงและเรือประมงต้่องเดิน้ทางกลับเข้าท่า

6 ศรช้ล.ศ�น้ย์ PIPO ใน้ท้องที่ ต่ำารวจ และหน้่วยงาน้อื่น้ที่เกี่ยวข้องควรริเริ่มการต่รวจสู้อบความปลอดภัยทางทะเล

7 ล�กเรือและล�กเรืออาวุโสู้ (ได้แก่ กัปต่ัน้ น้ายท้ายเรือ วิศวกร) ต่้องถึ�กแยกจากกัน้เมื่อทำาการสู้ัมภาษณ์์ใน้ขณ์ะที่มา
ถึึงท่าเรือ

8 ต่ัวแทน้จากกสู้ร. ล่ามที่มีใบอนุ้ญาต่ และต่ำารวจท้องถึิ่น้ควรทำาการสู้ัมภาษณ์์แรงงาน้ทีละคน้ หากเกิดอุบัต่ิเหตุ่ล�ก
เรือต่กจากเรือ

9 เจ้าหน้้าที่ศ�น้ย์ PIPO ควรทำางาน้ร่วมกบัพนั้กงาน้ศรช้ล.เพื่อประเมนิ้สู้ภาพของเรอืใน้ช้ว่งเวลาเกดิเหตุ่ สู้ถึาน้การณ์์
ดำาเนิ้น้งาน้ เวลา และสู้ภาพอากาศ

10 ควรมีการช้ัน้สู้�ต่รศพและต่รวจพิษวิทยา เพื่อหาสู้าเหตุ่การเสู้ียช้ีวิต่

ต่ารางท่ี 2: EJF ไดร้า่งขัน้้ต่อน้อย่างคร่าวๆ ให้พิจารณ์า

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ศรช้ล.และกรมประมงควรเช้ญิ NGO และองคก์รเขา้มาใหค้วามคดิเหน็้ใน้การรา่งมาต่รฐาน้ขัน้้ต่อน้การปฏิบัิต่งิาน้สู้บืสู้วน้ต่าม
แน้วทางการมสีู้ว่น้รว่มดว้ย

• EJF สู้ังเกต่เห็น้ความไม่สู้มำ่าเสู้มอด้าน้การร่วมมือระหว่างหน่้วยงาน้เมื่อเกิดเหตุ่ช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเล ช้่องโหว่ดังกล่าวสู้่งผิลให้การเก็บ
ข้อม�ลและการสู้ืบสู้วน้คดีเป็น้ไปอย่างไม่มีประสู้ิทธิภาพ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ควรมีการจัดต่ัง้คณ์ะกรรมระหว่างหน่้วยงาน้หรือหน่้วยงาน้สู้ืบสู้วน้ระหว่างต่ัวแทน้จากศรช้ล. สู้ำานั้กงาน้ต่ำารวจแห่งช้าต่ิ และ
องค์การประช้าสู้ังคมที่ทำางาน้กับจังหวัดช้ายทะเล ทางการไทยควรศึกษาการจัดต่ัง้หน่้วยงาน้สู้ืบสู้วน้ของสู้ำานั้กงาน้ความ
ปลอดภัยทางทะเลยุโรป (European Maritime Safety Agency) ไว้เป็น้ข้อม�ล27  

• ใน้ปี 2564 EJF สู้ังเกต่เห็น้ว่า ศ�น้ย์ PIPO ได้ริเริ่มการฝึ้กอบรบความปลอดภัยอย่างคร่าวๆ ให้กับช้าวประมงระหว่างการต่รวจเรือออก EJF ขอ
ช้ื่น้ช้มความพยายามใน้ครัง้น้ี้และขอให้ทำาการฝึ้กอบรมต่่อไปอย่างต่่อเน่ื้อง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ช้าวประมงทุกรายต่้องได้รับการฝึ้กอบรมด้าน้ความปลอดภัย ก่อน้ได้รับอนุ้ญาต่ให้ทำางาน้บน้เรือประมงทุกช้นิ้ด ช้าวประมง
ต่้องทราบวิธีการใช้้อุปกรณ์์ความปลอดภัย อาทิ ชุ้ดปฐมพยาบาล เสู้ื้อช้�ช้ีพ ห่วงยางช้�ช้ีพ และถึังดับเพลิง โดยควรมีการต่รวจ
สู้อบความร้�ด้าน้ความปลอดภัยเป็น้ระยะระหว่างการต่รวจเรือ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   EJF ใหค้วามสู้ำาคญักบัการที่ช้าวประมงทุกรายต่อ้งใสู้เ่สู้ื้อช้�ช้พีขณ์ะทำาประมง ช้าวประมงควรยงัทราบวา่เสู้ื้อช้�ช้พีของเรอืถึ�กเกบ็
ไวท้ี่ใดต่ลอดเวลา และไดร้บัการฝึ้กอบรมใหท้ราบวา่ต่อ้งใช้เ้สู้ื้อช้�ช้พีเมื่อไหรแ่ละอยา่งไร อกีทัง้ยงัสู้ามารถึเขา้ถึงึเสู้ื้อช้�ช้พีไดต้่ลอด
เวลาใน้กรณี์ฉกุเฉิน้ ถึงึแมจ้ะไมไ่ดท้ำาประมงอย่�ใน้ขณ์ะน้ั้น้กต็่าม

ขอ้กำาหน้ดด้าน้การส่ืู้อสู้ารใน้ปัจจุบัน้ระบุไว้วา่เรือประมงเช้งิพาณิ์ช้ยท์กุลำาและทกุขน้าด ต่อ้งมกีารต่ดิต่ัง้เครื่องวทิยโุทรคมน้าคมความถ่ีึประช้าช้น้ (Citizens 
Band radio) และ GPS เรอืประมงขน้าด 30 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไปต้่องต่ดิต่ัง้ระบบต่ดิต่ามเรือประมง VMS 
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ควรมกีารต่รวจสู้อบเส้ืู้อช้�ช้พีอยา่งสู้มำา่เสู้มอว่าเหมาะสู้มกับการใช้ง้าน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    เรอืประมงไทยทกุลำาควรต่ดิต่ัง้อปุกรณ์์สู้ื่อสู้ารประเภทใดประเภทหน่ึ้ง เพื่อช้ว่ยใหป้ฏิบิตั่กิารคน้้หาและช้ว่ยช้วีติ่ไดร้วดเรว็ที่สุู้ด 
เรอืประมงขน้าดต่ำา่กวา่ 10 ต่นั้กรอสู้ควรต่ดิต่ัง้วทิยคุวามถึี่สู้�ง (VHF radio) เป็น้อยา่งน้้อย28  เพื่อต่ดิต่อ่ศ�น้ย ์PIPO ใน้ทอ้งที่
หรอืเรือประมงที่อย่�ใกล ้เรอืประมงขน้าด 10-30 ตั่น้กรอสู้ ควรต่ดิต่ัง้เครื่องวทิยโุทรคมน้าคมความถึี่ประช้าช้น้ (CB radio) 
และเครื่องทวน้สู้ญัญาณ์เพื่อการค้น้หาและช้ว่ยเหลอื (AIS-SART) เป็น้อยา่งต่ำา่ เรอืประมงขน้าด 30 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไปควรติ่ดตั่ง้
เครื่องวทิยโุทรคมน้าคมความถึี่ประช้าช้น้และทุ่น้สู้ง่สู้ญัญาณ์ขอความช้ว่ยเหลอืผิา่น้ดาวเทยีม (EPIRB), AIS-SART หรอืระบบ
ต่ดิต่ามเรอืประมง VMS ร่นุ้ที่ 2 ซึ่ึ่งสู้ามารถึสู้ง่สู้ญัญาณ์ SOS หาศ�น้ยต์่ดิต่ามและควบคมุเรอืประมงได ้(ด�ขอ้ม�ลเพ่ิมเต่มิใน้
ภาคผิน้วก)

• ค่�มืออุบัต่ิเหตุ่กลางทะเลและ ‘คน้ต่กเรือ’ ฉบับใหม่ของกรมประมงที่มอบให้เจ้าของเรือระบุว่าต่้องมีการสู้ัมภาษณ์์หลังเรือประมงกลับเข้าฝ่ั้ง 
อย่างไรก็ต่าม ค่�มือดังกล่าวให้ความสู้ำาคัญกับการเก็บข้อม�ลเหตุ่การณ์์และความพยายามใน้การช้่วยเหลือเป็น้หลัก โดยไม่พยายามค้น้หาปัญหา
หรือสู้าเหตุ่ของเหตุ่การณ์์น้ั้น้ๆ

• EJF ต่ระหนั้กวา่เจ้าหน้้าทีก่รมสู้วัสู้ดกิารและคุ้มครองแรงงาน้ (กสู้ร.) เข้ารว่มการสัู้มภาษณ์์ใน้ลกัษณ์ะดังกล่าวดว้ย อย่างไรกต็่าม ยงัไม่มขีัน้้ต่อน้
มาต่รฐาน้เก่ียวกบัการมสีู้ว่น้รว่มของเจา้หน้้าทีก่ล่มุน้ี้ อกีทัง้ ไมม่คี่�มอืแบบสู้อบถึามซึ่ึ่งอาจช้ว่ยใหก้ารระบปัุญหาหรอืสู้าเหต่ปัุญหาทีพ่บได ้ถึงึแมว้า่ 
EJF จะสู้งัเกต่เห็น้การพัฒน้าดา้น้เอกสู้ารใน้ศ�น้ย์ฯ บางแหง่ แต่เ่ครอืขา่ยยงัประสู้บปัญหาคุณ์ภาพการเกบ็ข้อม�ลทีย่งัคอ่น้ขา้งแต่กต่า่งกนั้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  กสู้ร.ควรรเิริ่มแบบฟ้อร์มการรายงาน้เหต่กุารณ์์ที่เป็น้มาต่รฐาน้ รวมไปถึงึค่�มอืการสู้มัภาษณ์์ใน้กรณี์ที่เกดิอบุตั่เิหต่หุรอื
เหต่กุารณ์์ช้าวประมงสู้�ญหาย โดยใหค้วามสู้ำาคญักบัคำาถึามที่จะช้ว่ยใน้การระบปัุญหาบน้เรอืประมง เช้น่้ สู้ภาพความเป็น้อย่�และ
การทำางาน้ หรอืการทารุณ์กรรมแรงงาน้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   การสู้มัภาษณ์์กปัต่นั้และล�กเรือทัง้หมดควรกระทำาใน้ลกัษณ์ะที่มคีวามเป็น้สู่้วน้ต่วัต่ามวธิกีารต่รวจสู้อบแบบใหเ้หยื่อเป็น้
ศ�น้ยก์ลาง (Victim-centred approach)  และต้่องใหเ้จา้หน้้าที่กสู้ร.และลา่มที่มใีบอน้ญุาต่เขา้มามสีู้ว่น้รว่ม หากเกดิเหต่กุารณ์์
ต่อ้งสู้งสู้ยั ควรเรยีกทมีสู้หสู้าขาวชิ้าช้พีและเจา้หน้้าที่ต่ำารวจ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    การรายงาน้สู้ถึาน้การณ์์ควรมีความครบถึว้น้สู้มบ�รณ์์ ทัง้ใน้ดา้น้รายละเอยีดเหต่กุารณ์์ การวเิคราะห ์ขัน้้ต่อน้การดำาเนิ้น้งาน้ต่่อ 
และคำาแน้ะน้ำาใน้การลดเหต่กุารณ์์น้ั้น้ใน้อน้าคต่ โดยควรสู้รปุความมาจากบทสู้มัภาษณ์์ของกปัต่นั้และล�กเรอื สู้ำาหรบัตั่วอย่าง
รายงาน้ใน้ลกัษณ์ะดงักลา่ว กรณุ์าด�ขอ้ม�ลบน้เว็บไซึ่ต่ข์อง UK Marine Accident Investigation Branch29   

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   รายงาน้ที่มกีารกรอกข้อม�ลครบถึว้น้สู้มบ�รณ์์ ทัง้ใน้ดา้น้รายละเอยีดและความแมน่้ยำาควรน้ำาไปแบง่ปัน้กบัศ�น้ย ์PIPO อ่ืน้ๆ เพ่ือ
ใหเ้หน็้ภาพถึงึขัน้้ต่อน้การทำางาน้ที่ดี
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• ใน้ปี 2563 EJF ได้รับรายงาน้ว่ามีช้าวประมง 3 ราย หายต่ัวไปจากเรือประมงลำาเดียวกัน้ภายใน้ระยะเวลาเพียง 3 เดือน้ โดยไม่มีการดำาเนิ้น้การ
ใดๆ กับเรือลำาดังกล่าว หรือกัปต่ัน้และเจ้าของเรือประมง น้อกจากน้ี้ ยังไม่มีการต่รวจสู้อบหรือปรับระดับความเสู้ี่ยงของเรือประมงใน้บริษัท
เดียวกัน้ให้สู้�งขึน้้

• EJF รับทราบว่ากรมประมงได้เริ่มปฏิิบัต่ิต่ามขัน้้ต่อน้การต่รวจสู้อบเรือประมงที่เกี่ยวข้องกับการหายต่ัวไปของช้าวประมงแล้ว โดยมีเรือที่ได้รับ
การต่รวจเรือเข้า-ออกอย่างน้้อยสู้ามครัง้ เพื่อให้มัน่้ใจว่าเรือลำาดังกล่าวปฏิิบัต่ิต่ามข้อกำาหน้ด อย่างไรก็ต่าม ไม่มีการน้ำาขัน้้ต่อน้ดังกล่าวไปใช้้กับ
เรือประมงลำาอื่น้จากเจ้าของหรือบริษัทเดียวกัน้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   เมื่อเรอืลำาใดลำาหน่ึ้ง หรอืกล่มุเรอืที่มเีจา้ของเป็น้ครอบครวัเดยีวกนั้หรอืบรษัิทเดยีวกนั้ เกดิเหต่กุารณ์์ช้าวประมงสู้�ญหายกลาง
ทะเลภายใน้ระยะเวลาหา้ปี เรอืทกุลำาควรถึ�กลดระดบับน้ระบบประมวลความเสู้ี่ยงกลางใหเ้ป็น้เรอืความเสู้ี่ยงสู้�ง สู้ำานั้กงาน้ต่ำารวจ
แหง่ช้าต่แิละกสู้ร.ควรทำาการสู้บืสู้วน้อยา่งละเอยีด อาท ิการต่รวจเช้งินิ้ต่วิทิยาศาสู้ต่รบ์น้เรอืประมง รวมทัง้สู้มัภาษณ์์ล�กเรอืทกุ
รายเป็น้การสู้ว่น้ต่วั น้อกจากน้ี้ ใบอน้ญุาต่ของเรอืควรถึ�กระงบัเป็น้ระยะเวลาอยา่งน้้อยสู้ามเดอืน้ เพื่อใหท้ำาการสู้บืสู้วน้ได้  

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เรอืประมงซึ่ึ่งอย่�ใน้บริษัทเดยีวกนั้หรอืมเีจา้ของคน้เดยีวกนั้ควรถึ�กปรบัระดบัความเสู้ี่ยงระหว่างทำาการสู้บืสู้วน้

• EJF เข้าใจว่า ใน้ปัจจุบัน้กรมประมงยังใช้้ต่ารางเก็บข้อม�ลออน้ไลน์้ (online spreadsheet) ใน้การเทียบเหตุ่การณ์์ช้าวประมงสู้�ญหายกับศ�น้ย์ 
PIPO  โดยทำาการสู้่งข้อม�ลอัพเดทเป็น้รายเดือน้ อย่างไรก็ต่าม ข้อม�ลการสู้ืบสู้วน้และเอกสู้ารที่เกี่ยวข้องสู้ามารถึด�ได้ที่ศ�น้ย์ PIPO น้ั้น้ๆ หรือ
ใน้ฐาน้ข้อม�ลถึาวรออน้ไลน์้ (e-PIPO archive) ของเหตุ่การณ์์หลังการต่รวจสู้อบเรือเข้าน้ั้น้ๆ เป็น้การยากที่เจ้าหน้้าที่จากศ�น้ย์อื่น้และหน่้วยงา
น้อื่น้ๆ จะเข้าถึึงรายงาน้ช้าวประมงสู้�ญหายและหลักฐาน้น้อกเขต่อำาน้าจที่เกี่ยวข้องทัง้หมด

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ประเทศไทยควรพิจารณ์าทำาการบัน้ทกึเหต่กุารณ์์ช้าวประมงสู้�ญหายบน้ฐาน้ขอ้ม�ลออน้ไลน์้สู้ว่น้กลางใน้ลกัษณ์ะเดยีวกัน้กับ
โครงรา่ง SOLAS (SOLAS framework) สู้ำาหรบัการรายงาน้อบุตั่เิหต่แุละผิ้�บาดเจบ็บน้เรอืขน้สู้ง่เช้งิพาณิ์ช้ยข์ององคก์าร
ระหวา่งประเทศทางทะเล ซ่ึึ่งคลา้ยคลงึกบัเทคนิ้คใน้ระบบการรายงาน้อบุตั่เิหต่แุละการเสู้ยีช้วีติ่จากการประมงใน้แถึบ
แครบิเบียน้ขององคก์ารอาหารและเกษต่รแหง่สู้หประช้าช้าต่ ิ(FAO)30/31 หน่้วยงาน้ที่เกี่ยวขอ้งใน้ทมีสู้หสู้าขาวชิ้าช้พีของศ�น้ย์ 
PIPO ควรเขา้ถึงึฐาน้ขอ้ม�ลน้ี้ไดท้ัง้หมด เพื่อพัฒน้าความรว่มมอืระหวา่งหน่้วยงาน้ใน้การสู้บืสู้วน้ ป้องกนั้อบุตั่เิหต่ ุและติ่ดต่าม
เฝ้้าระวงั

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  ระบบ ePIPO และฐาน้ขอ้ม�ล FishingInfo 2 ต้่องสู้ามารถึระบเุรอืประมงที่ประสู้บเหต่ชุ้าวประมงสู้�ญหายได ้เพื่อเป็น้การแจง้
เต่อืน้หน่้วยงาน้ที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดถึงึประวตั่ขิองเรอืดงักลา่ว น้อกจากน้ี้ ยงัควรบนั้ทกึขอ้ม�ลเกี่ยวกบัเหต่กุารณ์์และบทสู้รปุการ
สู้บืสู้วน้ดว้ย 

• ใน้กรณี์ทีเ่กดิเหต่เุกีย่วกบัการทำางาน้ EJF ไดรั้บรายงาน้วา่ยงัไม่มกีารต่ดิต่อ่หรอืมอบเงิน้ทดแทน้จากองทุน้เงิน้ทดแทน้ใหก้บัทายาทของช้าวประมง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    ใน้กรณี์ที่เกดิเหต่เุกี่ยวกบัการทำางาน้ เจา้หน้้าที่กสู้ร.ต่อ้งทำาใหม้ัน่้ใจวา่มกีารแจง้ทายาทของช้าวประมงแลว้ และควรต่ดิต่ามงาน้
กบัผิ้�ประกอบการเรือประมง เพื่อต่รวจสู้อบวา่มกีารจา่ยเงนิ้ทดแทน้ภายใน้เวลาที่กำาหน้ดแลว้หรอืไม่ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กระทรวงแรงงาน้ควรระบขุอ้ม�ลเกี่ยวกบับคุคลที่ต่อ้งต่ดิต่อ่ใน้กรณี์ฉกุเฉิน้ใน้สัู้ญญาวา่จา้งของช้าวประมงทกุราย ซึ่ึ่งจะช่้วยให้
เจา้หน้้าที่สู้ามารถึต่ดิต่อ่ทายาทได ้หากเกดิอบุตั่เิหต่หุรอืเสู้ยีช้วีติ่

• ใน้เดอืน้มีน้าคม 2564 EJF ไดรั้บรายงาน้จากองคก์รทอ้งถ่ืึน้วา่ญาติ่ของช้าวประมงรายหน่ึ้งไมสู่้ามารถึยื่น้เรื่องขอเงนิ้ทดแทน้จากกองทุน้เงนิ้ทดแทน้
ได้ เน่ื้องจากน้ายจา้งปฏิิเสู้ธไมใ่ห้ช้าวประมงรายดงักล่าวสู้มคัรกองทุน้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   เจา้หน้้าที่ศ�น้ย์ PIPO ควรต่รวจสู้อบวา่ช้าวประมงไดสู้้มคัรเขา้กองทนุ้เงนิ้ทดแทน้ เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่ช้าวประมงจะไดร้บัเงนิ้ทดแทน้
ใน้กรณี์ที่เกดิอบุตั่เิหตุ่

• EJF สู้งัเกต่วา่เจ้าหน้้าท่ีกสู้ร.เผิช้ญิความลำาบากใน้การช้ว่ยเหลือทายาทช้าวประมงใน้การติ่ดต่ามเงิน้ช้ดเช้ยของผ้ิ�ต่รวจสู้อบ เน่ื้องจากการเรยีกรอ้งของ
เงนิ้ทดแทน้ใน้กรณี์ท่ีเกดิอุบัต่เิหตุ่เกีย่วกบัการทำางาน้อย่�ใน้ขอบเขต่อำาน้าจของสู้ำานั้กงาน้ประกัน้สัู้งคม
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ล�กเรอืใสู้เ่ส้ืู้อช้�ช้พีขณ์ะทีเ่รอืประมงกำาลงัเขา้เทยีบท่าเพ่ือถึ�กต่รวจสู้อบเรือ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  กสู้ร.และสู้ำานั้กงาน้ประกนั้สู้งัคมควรจดัต่ัง้ระบบความรว่มมอือยา่งเป็น้ทางการ ใหเ้จา้หน้้าที่กสู้ร.ที่ศ�น้ย ์PIPO  สู้ามารถึ
ประสู้าน้งาน้กับสู้ำานั้กงาน้ประกัน้สู้งัคมประจำาจงัหวัดได้โดยต่รง เพื่อช้ว่ยเหลือให้ทายาทของช้าวประมงได้รบัเงิน้ทดแทน้
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4. การปฏิบิตั่ติ่ามกลไกการต่ดิต่าม เฝ้้าระวงั และควบคมุต่อ่ไปทา่มกลางสู้ถึาน้การณ์์การแพรร่ะบาดของเช้ือ้ไวรสัู้  

เจา้หน้้าทีก่สู้ร.อธบิายถึงึมาต่รการป้องกัน้โควิด-19 ใหก้บัช้าวประมงอพยพ ระหวา่งการต่รวจเรอืเขา้ใน้จงัหวดัสู้มทุรสู้งคราม

เหตุ่การณ์์การแพรร่ะบาดของเช้ื้อโคโรน้าไวรัสู้ (โควิด-19) ได้สู้รา้งผิลกระทบรุน้แรงต่อ่อตุ่สู้าหกรรมการประมง และความสู้ามารถึใน้การปฏิบัิต่หิน้้าที่
เฝ้้าระวงัและบงัคับใช้ก้ฎหมาย เพื่อต่อ่สู้้�กับการทำาประมงแบบ IUU และการกระทำาทารณุ์กรรมแรงงาน้ทีเ่กีย่วข้องของทางการไทยอย่างหลกีเลีย่งไม่ได3้2 

ความต่้องการอาหารทะเลลดลงใน้ร้าน้อาหารทำาให้เรือประมงหลายลำาไม่สู้ามารถึขายสู้ัต่ว์น้ำ้าได้ จึงจำาต่้องทอดสู้มออย่�กับที่แทน้การออกเรือทำาประมง 
แรงงาน้อพยพหลายรายซึ่ึ่งเคยได้รับการว่าจ้างบน้เรือประมงเหล่าน้ี้และถึือโอกาสู้เดิน้ทางออกจากประเทศไทยเพื่อกลับบ้าน้เกิดใน้ปี 2563 และ 
2564 33 การอพยพย้ายถึิ่น้ทำาให้ปัญหาการขาดแคลน้แรงงาน้ใน้อุต่สู้าหกรรมการประมงทวีความรุน้แรงขึน้้ โดยมีการประเมิน้ความต่้องการแรงงาน้
ไว้ที่จำาน้วน้ 40,000-50,000 รายใน้ปี 256334/35

ความต้่องการแรงงาน้อพยพใน้อุต่สู้าหกรรมการประมงท่ีเพ่ิมขึน้้ทำาให้เกิดความเสู้ี่ยงสู้�งขึน้้ใน้การลักลอบน้ำาเข้าแรงงาน้ผิิดกฎหมายหรือผ่ิาน้ช่้องทาง
อพยพที่อัน้ต่รายต่ามช้ายแดน้ โดยมีการรายงาน้เหตุ่การณ์์ดังกล่าวเป็น้จำาน้วน้มากใน้ปี 256336/37 เมื่อเดิน้ทางมาถึึงประเทศไทย แรงงาน้เหล่าน้ี้มัก
ต่กอย่�ใน้ความเสู้ี่ยงการละเมิดสู้ิทธิมนุ้ษยช้น้ เน่ื้องจากทางการไม่รับทราบถึึงการเข้ามาของแรงงาน้ ทำาให้มีหน้ี้จากค่าลักลอบน้ำาเข้า อีกทัง้ยังเกรง
กลัวที่จะแจ้งทางการหากเกิดการกระทำาทารุณ์กรรม เพราะกลัวจะมีการล้างแค้น้หรือลงโทษ

การระงับกิจกรรมการประมงเป็น้ผิลให้เจ้าของเรือบางลำากระทำาผิิดสู้ัญญาใน้การจ่ายค่าจ้างรายเดือน้ หรือยกเลิกสู้ัญญาว่าจ้างโดยไม่จ่ายเงิน้ช้ดเช้ย 
ซึ่ึ่งทำาให้แรงงาน้สู้�ญเสู้ียสู้ถึาน้ะที่จะอย่�ใน้ประเทศไทยต่่ออย่างถึ�กกฎหมาย รวมไปถึึงการรับผิลประโยช้น์้ด้าน้การรักษาและประกัน้สู้ังคม38 ใน้
กรณี์เลวร้ายที่สูุ้ด แรงงาน้อาจถึ�กเจ้าของเรือกักขังหน่้วงเหน่ี้ยวด้วยการยึดเอกสู้ารเดิน้ทางหรือค่าจ้าง ซึ่ึ่งเป็น้สู้ัญญาณ์บ่งช้ีก้ารใช้้แรงงาน้บังคับ
และการค้ามนุ้ษย์ 

• เรือประมงบางลำายังทำาประมงอย่�ใน้ช้่วงโควิดแต่่ใช้้ล�กเรือน้้อยลง39 โดยปกต่ิแล้ว ช้ัว่โมงและสู้ภาพการทำางาน้บน้เรือประมงไทยค่อน้ข้างยาวน้าน้
และลำาบากแม้จะมีล�กเรือเต่็มลำาก็ต่าม แต่่ใน้ปัจจุบัน้เรือประมงใช้้ล�กเรือน้้อยลง ซึ่ึ่งอาจทำาให้ล�กเรือเสู้ี่ยงต่่อการเป็น้เหยื่อแรงงาน้บังคับใช้้และ
ทำางาน้เกิน้ช้ัว่โมง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   เจา้หน้้าที่ต่รวจสู้อบแรงงาน้ต่อ้งต่รวจสู้อบช้ัว่โมงการทำางาน้บน้เรอืประมงที่ยงัทำาประมงอย่�ดว้ยล�กเรอืจำาน้วน้น้้อยลงอยา่งใกล้
ช้ดิ การขาดแรงงาน้อาจทำาใหน้้ายจา้งใช้ช้้าวประมงเกนิ้ช้ัว่โมงการทำางาน้เพื่อช้ดเช้ยแรงงาน้ที่ขาดไป ฉะน้ั้น้ควรมีการต่รวจสู้อบ
บนั้ทกึเวลาพกัผิอ่น้อยา่งใกลช้้ดิ และเปรยีบเทยีบช้ัว่โมงพกัผิอ่น้ดงักลา่วกบัขอ้ม�ลที่ไดจ้ากการสู้มัภาษณ์์แรงงาน้

• สู้ถึาน้การณ์์ยังยำ่าแย่ลงเน่ื้องจากการต่รวจสู้อบแรงงาน้ ซึ่ึ่งเป็น้หน่ึ้งใน้ขัน้้ต่อน้การแจ้งเรือเข้า-ออก ทำาได้ยากขึน้้ การบังคับเว้น้ระยะห่างทำาให้
การต่รวจสู้อบและการสู้ัมภาษณ์์ล�กเรือถึ�กระงับระหว่างการล็อคดาวน์้ประเทศไทยช้่วงต่้น้ปี 2563 ต่ัง้แต่่น้ั้น้เป็น้ต่้น้มา การต่รวจสู้อบเป็น้ไปใน้
ลักษณ์ะของการสูุ้่มหรือระมัดระวังเป็น้พิเศษ
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• การที่เจ้าหน้้าที่ไม่สู้ามารถึต่รวจสู้อบล�กเรือได้อย่างใกล้ช้ิดเป็น้ประจำาสู้่งผิลต่่อความสู้ามารถึของศ�น้ย์ PIPO และเจ้าหน้้าที่แรงงาน้ใน้การระบุ
การเอาเปรียบหรือทารุณ์กรรมแรงงาน้ น้อกจากน้ี้ ยังทำาให้ล�กเรือที่ต่กเป็น้เหยื่อสู้ามารถึแจ้งหรือแสู้ดงความกังวลของต่น้ได้น้้อยลง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  ควรมกีารแบ่งปัน้ขอ้ม�ลวธิกีารต่รวจแรงงาน้ระหว่างการแจง้เรอืเขา้-ออกต่น้้แบบที่ดใีหเ้ครอืขา่ยผิ้�ต่รวจสู้อบแรงงาน้ทัง้หมด ไม่
วา่จะผิา่น้ช้อ่งทางออน้ไลน์้ ออฟ้ไลน์้ หรอืทัง้สู้องช้อ่งทาง เพื่อใหศ้�น้ยฯ์ อื่น้ที่ต่รวจพบปัญหาใน้ลกัษณ์ะใกลเ้คยีงกนั้สู้ามารถึ
น้ำามาปรับใช้ไ้ด้

• ใน้ปี 2564 กระทรวงสู้าธารณ์สูุ้ข (สู้ธ.) ได้ประกาศให้ทุกคน้ที่ต่ิดเช้ื้อโควิด-19 ใน้ประเทศไทยสู้ามารถึเข้ารับการต่รวจและรักษาได้โดยไม่เสีู้ย
ค่าใช้้จ่าย40 อย่างไรก็ต่าม EJF ยังคงได้รับรายงาน้จากองค์กรท้องถึิ่น้ว่าแรงงาน้อพยพไม่สู้ามารถึเข้าถึึงข้อม�ลและบริการการรักษาได้ 
เน่ื้องจากหน่้วยงาน้รัฐที่เกี่ยวข้องไม่ได้ทำาการสู้ื่อสู้ารกับแรงงาน้ รวมไปถึึงปัญหาด้าน้ภาษาด้วย

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เจ้าหน้้าที่กสู้ร.และศ�น้ย ์PIPO ควรใหค้วามร้�กบัช้าวประมงเกี่ยวกบัสู้ทิธกิารรกัษาและการรบัวคัซึ่นี้โควดิ-19 ที่รฐับาลจดัหาไวใ้ห้ 
น้อกจากน้ี้ ควรใหข้อ้ม�ลเกี่ยวกบัการป้องกนั้การแพรร่ะบาดของเช้ื้อไวรสัู้ดว้ย 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กสู้ร.ควรพิจารณ์าจัดต่ัง้สู้ายดว่น้โควดิ-19 สู้ำาหรบัแรงงาน้อพยพ เน่ื้องจากสู้ายดว่น้โควดิ-19 ของรฐับาลใน้ปัจจบุนั้ยงัมเีพยีง
ภาษาไทยเท่าน้ั้น้

• ใน้ช้่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเช้ื้อไวรัสู้โควิด-19 หน่้วยงาน้รัฐท้องถึิ่น้ได้จัดการให้มีเรือพักคอย (vessel isolation) เพื่อจำากัดพื้น้ที่การแพร่
ระบาดของไวรัสู้ระหว่างล�กเรือและสู้าธารณ์ช้น้ วิธีการดังกล่าวเป็น้วิธีที่ไม่มีประสิู้ทธิภาพสู้ำาหรับผิ้�ป่วย เน่ื้องจากเรือประมงไทยไม่มีพ้ืน้ที่
เหมาะสู้มสู้ำาหรับการรักษา ระหว่างการกักต่ัว 14 วัน้บน้เรือประมง แรงงาน้ต้่องใช้้ช้ีวิต่โดยไม่สู้ามารถึเข้าถึึงความต่้องการพื้น้ฐาน้ได้ อาทิ 
มาต่รการความสู้ะอาด ยา หรือน้ำ้าสู้ะอาดที่เพียงพอ

 

สู้ภาพความเป็น้อย่�ที่ยำ่าแย่ เช้่น้ ห้องพักที่แออัดและขาดการระบายอากาศ ทำาให้หายป่วยได้ช้้า และอาจต่ิดแพร่เช้ื้อต่่อไปอีกได้ ยังมีรายงาน้ว่ามีชุ้มช้น้
ท้องถึิ่น้ต่ิดเช้ื้อจากช้าวประมง ทำาให้เกิดความกลัวและไม่พอใจช้าวประมงอพยพใน้กลุ่มชุ้มช้น้ช้ายทะเล41/42

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เทศบาลและหน่้วยงาน้ทอ้งถึิ่น้ควรรว่มกบัเจ้าของเรอืจดัหาพื้น้ที่กักต่วับน้บก โดยเฉพาะใน้จงัหวดัที่มกีารต่ดิเช้ื้อรายวนั้สู้�ง 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เทศบาลและหน่้วยงาน้ทอ้งถึิ่น้ควรพจิารณ์าใช้ท่้าเรอืเป็น้พื้น้ที่ใน้การกกัต่วัเพื่อใหม้รีะยะหา่งระหวา่งล�กเรอืและช้มุช้น้ท้องถึิ่น้ 
น้อกจากน้ี้ ควรมกีารแบ่งปัน้วธิกีารที่ใช้ใ้น้ภ�เกต็่ซึ่ึ่งเป็น้ต่น้้แบบที่ด ีแกห่วา่งหน่้วยงาน้ทอ้งถึิ่น้และศ�น้ย ์PIPO ที่เกี่ยวขอ้ง เพ่ือ
ใหม้ัน่้ใจว่าแรงงาน้ที่ติ่ดเช้ื้อไดร้บัสู้ทิธใิน้การรกัษาเทา่กนั้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  เทศบาลและหน่้วยงาน้ทอ้งถึิ่น้ต่อ้งทำาใหม้ัน่้ใจวา่สู้ภาพความเป็น้อย่�ของแรงงาน้น้ั้น้มมีาต่รฐาน้เทา่เดมิ ไมว่า่มาต่รการการกกัต่วั
จะเป็น้เช้น่้ไร รวมไปถึงึการจัดหาน้ำ้าสู้ะอาด เสู้บยีงอาหารที่เพยีงพอ มกีารระบายอากาศและแสู้งสู้อ่งสู้วา่ง ยา และช้ดุต่รวจโควิด 
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5. การต่รวจต่ราแรงงาน้:

ถึึงแม้ว่ากระบวน้การต่รวจสู้อบเรือประมงจะมีพัฒน้าการที่สู้ำาคัญ แต่่การต่รวจต่ราแรงงาน้ยังคงมีความต่่างกัน้ระหว่างศ�น้ย์ PIPO แต่่ละแห่ง ที่แย่ไป
ว่าน้ั้น้คือ ต่ัง้แต่่ที่ EJF ได้เข้าเยี่ยมเยียน้เมื่อเริ่มมีการปฎิบัต่ิงาน้ช้่วงแรกใน้กลางปี 2558 ยังไม่มีการรายงาน้หรือต่รวจพบการกระทำาทารุณ์กรรม
รุน้แรงหรือการค้ามนุ้ษย์โดยศ�น้ย์ PIPO ทัง้ 30 แห่งเลย ใน้ปี 2563 มีเรือประมงได้รับการต่รวจสู้อบทัง้หมด 55,818 ลำา โดยมีเรือที่ละเมิดกฎหมาย
แรงงาน้เป็น้จำาน้วน้ 19 ลำา ทำาให้อัต่ราการต่รวจพบอย่�ที่ 0.03%43 

ใน้ปี 2563 รัฐบาลไทยได้บัน้ทึกเหตุ่การณ์์การค้าแรงงาน้เพียง 14 รายการไว้ใน้รายงาน้ Trafficking In Person (จำาน้วน้ลดลงจาก 77 รายการที่
รายงาน้ไปใน้ปี 2562) โดยมีเพียง 2 รายการเท่าน้ั้น้ที่มาจากภาคการประมง44 การขาดการต่รวจพบเหตุ่การณ์์และการดำาเนิ้น้คดียังคงเกิดขึน้้ แม้
ข้อม�ลใน้รายงาน้งาน้วิจัยขององค์การแรงงาน้ระหว่างประเทศ (International Labour Organisation : ILO) ได้ระบุไว้ว่าจากจำาน้วน้ช้าวประมง
ทัง้หมด 219 รายที่ได้ร่วมสู้ัมภาษณ์์ใน้ปี 2562 แจ้งว่าเกือบ 14% ประสู้บกับการบังคับใช้้แรงงาน้ร�ปแบบใดร�ปแบบหน่ึ้ง45  

• EJF ได้รับรายงาน้ว่าไม่มีการรายงาน้เรื่องการละเมิดสู้ิทธิแรงงาน้สู้ถึาน้เบาที่ต่รวจพบระหว่างการต่รวจเรือเข้า-ออกแก่ศรช้ล. ใน้กรุงเทพฯ หรือ
บัน้ทึกไว้ใน้ระบบกลาง ทำาให้การเฝ้้าระวังสู้ถึาน้การณ์์แรงงาน้กลายเป็น้เรื่องยาก 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    ศรช้ล.และกสู้ร.ควรรว่มมอืกนั้บนั้ทกึขอ้ม�ลเรื่องการบง่ช้ีก้ารละเมดิสู้ทิธแิรงงาน้ระหวา่งการต่รวจเรอืเขา้-ออก บน้ฐาน้ขอ้ม�ล
อเิลก็ทรอนิ้กสู้ก์ลางที่ทุกหน่้วยงาน้ที่เกี่ยวขอ้งสู้ามารถึเขา้ถึงึได้

• ใน้ปัจจุบัน้การรับสู้ัญญาใน้ภาษาถึิ่น้ของแรงงาน้เป็น้เรื่องไม่บังคับ รายงาน้การวิจัยปี 2563 ของ ILO พบว่า มีเพียง 51% จากจำาน้วน้ช้าว
ประมงทัง้หมด 112 รายแจ้งว่าพวกเขาได้รับสู้ัญญาใน้ภาษาถึิ่น้ ซึ่ึ่งลดลงจาก 66% ใน้การสู้ำารวจปี 256046 ผิ้�ประกอบการที่มุ่งแสู้วงหาผิล
ประโยช้น์้สู้่วน้ต่น้จึงใช้้ช้่องโหว่น้ี้ใน้การเอาเปรียบแรงงาน้อพยพ ซึ่ึ่งไม่สู้ามารถึพ�ดหรืออ่าน้ภาษาไทยได้ ช้่องโหว่น้ี้ทำาให้แรงงาน้ไม่ทราบราย
ละเอียดบน้สู้ัญญาและสู้ิทธิแรงงาน้ อาทิ ค่าจ้าง เวลาพัก หรือวัน้ลาป่วย ‘ประกาศกรมสู้วัสู้ดิการและคุ้มครองแรงงาน้ เรื่อง กำาหน้ดแบบสู้ัญญา
จ้างล�กจ้างใน้งาน้ประมงทะเล’ (ตุ่ลาคม 2560) ระบุให้มีการบังคับใช้้ภาษาถึิ่น้ แต่่ประโยคดังกล่าวถึ�กถึอดออกไปจากร่างใน้ภายหลัง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  ควรใสู้อ่น้ปุระโยคน้ี้กลบัเขา้ไปโดยดว่น้ที่สู้ดุ เพื่อป้องกนั้การเอาเปรยีบแรงงาน้ แรงงาน้มสีู้ทิธทิี่จะทราบเงื่อน้ไขสัู้ญญาการวา่
จา้งจากน้ายจา้งของพวกเขา สู้ญัญาสู้องภาษาเป็น้วิธกีารมาต่รฐาน้และไม่กอ่ใหเ้กดิคา่ใช้จ้า่ยเพิ่มเต่มิ แรงงาน้อพยพที่ไม่สู้ามารถึ
อา่น้หรอืเขา้ใจภาษาไทยไดจ้ะสู้ามารถึพิจารณ์าไดว้า่สู้ญัญาวา่จา้งเหมาะสู้มหรอืมปัีญหาใดหรอืไม ่ซึ่ึ่งจะช้ว่ยลดโอกาสู้ที่แรงงาน้
ถึ�กเอาเปรียบและช้ว่ยหลกีเลี่ยงปัญญาทางสู้ญัญาที่จะเกดิขึน้้ใน้อน้าคต่ได้

• เมื่อวัน้ที่ 1 มกราคม 2563 คณ์ะกรรมการค่าจ้างได้เผิยแพร่ ‘ประกาศ เรื่อง อัต่ราค่าจ้างขัน้้ต่ำ่า (ฉบับที่ 10)’ ใน้ราช้กิจจานุ้เบกษา47  ซึ่ึ่งให้ราย
ละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มอัต่ราค่าจ้างขัน้้ต่ำ่าทัว่ประเทศ48 EJF ได้เข้าสู้ังเกต่การณ์์การต่รวจสู้อบเรือจำาน้วน้หน่ึ้ง และพบว่าน้ายจ้างยังไม่ได้ปรับ
อัต่ราค่าจ้างขัน้้ต่ำ่าใน้สู้ัญญาแรงงาน้ และยังไม่ได้เริ่มจ่ายค่าจ้างล�กเรือเพิ่ม

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   เจา้หน้้าที่กรมการจัดหางาน้ (กกจ.) ควรต่รวจสู้อบสู้ญัญาวา่จา้ง เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่คา่จา้งที่ระบไุวใ้น้สู้ญัญาต่รงต่ามอตั่ราคา่จา้งขัน้้
ต่ำา่ที่กำาหน้ดไวสู้้ำาหรบัจังหวดัน้ั้น้ๆ กสู้ร.ยงัควรต่รวจสู้อบการโอน้จา่ยคา่จา้งวา่ไดม้กีารจา่ยคา่จา้งเพิ่มเต่มิอยา่งถึี่ถึว้น้  
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เจา้หน้้าทีใ่ช้้ระบบ ‘สู้แกน้ใบหน้้า’ เพ่ือยนื้ยนั้ตั่วต่น้ล�กเรอื 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การกระทำาต่ามขอ้ปฏิบัิต่ใิน้การต่รวจสู้อบแรงงาน้อยา่งเครง่ครดัของศ�น้ย ์PIPO  ทกุแหง่เป็น้สู้ิ่งสู้ำาคญัยิ่ง ต่วัแทน้
จาก กสู้ร. ที่ไดร้บัการอบรม และเป็น้สู้ว่น้หน่ึ้งของทมีสู้หสู้าขาวชิ้าช้พี ควรเป็น้เจา้หน้้าที่กล่มุเดยีวเทา่น้ั้น้ที่มหีน้้าที่
ดำาเนิ้น้การขัน้้ต่อน้ดงักลา่ว

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ถึงึแมใ้น้ปัจจุบัน้จะมรีะบบ ePIPO แต่เ่จ้าหน้้าทียั่งควรสุู่้มต่รวจสู้อบข้อม�ลว่าเป็น้ขอ้ม�ลลา่สุู้ดทีถ่ึ�กต่อ้งครบถ้ึวน้ ตั่วแทน้
กสู้ร.ควรทำาการเปรยีบเทียบระหว่างผิลจาก ePIPO กับเอกสู้ารทีเ่ป็น้กระดาษเพ่ือใหม้ัน่้ใจว่าระบบทำางาน้ไม่ผิิดพลาด  

• เมื่อวัน้ที่ 29 ตุ่ลาคม พ.ศ. 2564 แรงงาน้ที่เข้าเมืองผิิดกฎหมายแปดราย ได้ยื่น้จดหมายต่่อกระทรวงแรงงาน้เพื่อขอความช้ัดเจน้เกี่ยว
กับมต่ิคณ์ะรัฐมน้ต่รีวัน้ที่ 28 กัน้ยายน้ พ.ศ. 2564 มต่ิดังกล่าวอนุ้ญาต่ให้แรงงาน้ที่เข้าเมืองผิิดกฎหมายอย่�ใน้ประเทศไทยต่่อได้จน้ถึึง
วัน้ที่ 13 พฤศจิกายน้ พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ต่าม ยังไม่มีการเผิยแพร่มต่ิดังกล่าวลงราช้กิจจานุ้เบกษาทำาให้บทบัญญัต่ิดังกล่าวนั้งไม่มีผิล
ทางกฎหมาย แรงงาน้อพยพทัง้แปดรายถึ�กจับกุมและควบคุมต่ัวโดยต่ำารวจสู้ถึานี้ดิน้แดงใน้กรุงเทพฯ

ใน้ช้่วงเวลาที่จัดทำารายงาน้ฉบับน้ี้ขึน้้ มีแรงงาน้รายหน่ึ้งถึ�กปล่อยต่ัวขณ์ะที่อีกเจ็ดรายยังคงถึ�กควบคุมต่ัวอย่างไม่มีกำาหน้ดอย่�ที่ศ�น้ย์กักกัน้
คน้เข้าเมืองสู้วน้พล� เมื่อวัน้ที่ 8 ธัน้วาคม พ.ศ. 2564 ทน้ายความสู้ิทธิแรงงาน้ที่ออกมาช้่วยเหลือแรงงาน้ใน้ช้่วงปลายเดือน้ตุ่ลาคมถึ�กต่ำารวจ
เรียกรายงาน้ต่ัวใน้ข้อหาให้การช้่วยเหลือการเข้าเมืองผิิดกฎหมาย ภายใต่้พระราช้บัญญัต่ิคน้เข้าเมือง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    การจับกุมดงักลา่วเป็น้ต่วัอยา่งที่น่้าเป็น้กงัวลต่อ่แรงงาน้ที่เขา้เมอืงผิดิกฎหมาย ผิ้�รอ้งขอใหท้างการไทยเขา้ช้ว่ยเหลอือกี
ใน้อน้าคต่ มาต่รการที่เขม้งวดยงับอ่น้ทำาลายความไว้วางใจที่แรงงาน้อพยพมตี่อ่เจา้หน้้าที่ศ�น้ย์ PIPO  และกสู้ร. สู้ง่ผิล
ใหแ้รงงาน้ผิ้�เป็น้เหยื่อของการคา้มน้ษุยห์รอืเป็น้กล่มุเปราะบางไมก่ลา้รายงาน้สู้ถึาน้การณ์์ของต่น้ หากทราบวา่พวกเขา
เสู้ี่ยงถึ�กจบักุมและคมุขงั ทางการไทยต่อ้งหยดุการกระทำาดงักลา่วใน้อน้าคต่เพื่อระบตุ่วัเหยื่อจากการคา้มน้ษุยไ์ดอ้ยา่งมี
ประสู้ทิธภิาพ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   รฐับาลไทยควรอน้ญุาต่ใหแ้รงงาน้ที่เขา้เมอืงผิดิกฎหมายอย่�ใน้ประเทศต่อ่ระหวา่งช้ว่งที่เกดิสู้ถึาน้การณ์์การแพรร่ะบาด
ของเช้ื้อไวรสัู้โควิด-19 หน่้วยงาน้ทอ้งถึิ่น้อาจปฏิบัิต่ติ่ามมาต่รการดงักลา่วไดผ้ิา่น้การลงทะเบยีน้ เพื่อใหสู้้ามารถึต่ดิต่าม
แรงงาน้ได ้โดยเฉพาะกล่มุท่ีมีความเสู้ี่ยงใน้การแพรเ่ช้ื้อโควดิ

ทัง้น้ี้ถึึงแม้ว่าล�กเรือที่ถึ�กต่รวจสู้อบเอกสู้ารประจำาต่ัวต่ามขัน้้ต่อน้น้ั้น้ก็อาจจะสู้ามารถึต่กเป็น้เหยื่อของการละเมิดสู้ิทธิหรือค้าแรงงาน้
ได้เช้่น้กัน้  การสู้ัมภาษณ์์เช้ิงลึกโดยการใช้้ล่ามที่มีใบอนุ้ญาต่ิควรถึ�กน้ำามาปฎิบัต่ิต่ลอดช้่วงการต่รวจเช้็คล�กเรือเพื่อระบุหากรณี์ละเมิด
สู้ิทธิและการค้ามนุ้ษย์ด้วย
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  5.1 ระบบการช้ำาระคา่วา่จา้งแบบอเิลก็ทรอนิ้กสู้:์ 

สู้มาชิ้กจากเรอืประมงสู้ง่คนื้เอกสู้ารยืน้ยนั้ตั่วต่น้ทีถ่ึ�กเจา้ของเรือยดึใหก้บัแรงงาน้กอ่น้การต่รวจเรอืเขา้

ล�กเรือทัง้หมดบน้เรือประมงต่้องได้รับค่าจ้างอย่างน้้อยหน่ึ้งครัง้ต่่อเดือน้ผิ่าน้ทางระบบบัญช้ีธน้าคาร แทน้วิธีการจ่ายด้วยเงิน้สู้ด EJF แน้ะน้ำาให้
รักษาระบบน้ี้ไว้ เน่ื้องจากเป็น้การพัฒน้าอย่างก้าวกระโดดจากระบบเดิมที่เป็น้เงิน้สู้ด ซึ่ึ่งไม่เป็น้ทางการและต่รวจสู้อบไม่ได้

ถึึงกระน้ั้น้ EJF ได้เข้าสู้ังเกต่การณ์์การต่รวจสู้อบเรือประมงจำาน้วน้มากต่ัง้แต่่ที่มีการใช้้ระบบใหม่ ซึ่ึ่งพบปัญหาสู้ำาคัญที่ควรได้รับการแก้ไข ดังน้ี้

• แรงงาน้และเจ้าของเรือได้ทำาการร้องเรียน้ว่าไม่มีต่้�เอทีเอ็มใน้พื้น้ที่ท่าเรือของพวกเขา ทำาให้ไม่สู้ามารถึเข้าถึึงเงิน้ได้ กัปต่ัน้เรือหรือเจ้าของ
เรือจึงต่้องทำาการถึอน้เงิน้จากบัญช้ีของล�กเรือให้แทน้

• เจ้าของเรือหรือกัปต่ัน้ถึ�กบัน้ทึกไว้ว่า ได้ทำาการยึดสู้มุดบัญช้ีธน้าคารและบัต่รเอทีเอ็มของล�กเรือไว้ที่บ้าน้หรือสู้ำานั้กงาน้ โดยให้แรงงาน้เซึ่็น้
ต่์เอกสู้าร ‘ยิน้ยอม’ และให้แรงงาน้เขียน้หมายเลขพิน้ไว้ มาต่รการใน้ลักษณ์ะน้ี้ทำาให้ผิ้�ประกอบการเรือประมงสู้ามารถึควบคุมกองทุน้ของ
แรงงาน้ได้ และทำาให้ระบบล้มเหลว49

• สู้มุดบัญช้ีไม่ได้รับการอัพเดทเป็น้ประจำา และได้รับการอัพเดทหลายเดือน้ครัง้ การอัพเดทสู้มุดบัญช้ีเป็น้ประจำาเป็น้สู้ิ่งจำาเป็น้ที่จะทำาให้
ทางการสู้ามารถึประเมิน้ได้ว่า มีปัญหาใน้การช้ำาระค่าจ้างหรือไม่ แรงงาน้อาจไม่เคยเห็น้บัต่รเอทีเอ็มหรือสู้มุดบัญช้ีเลยหลังจากที่ได้เปิด
บัญช้ีแล้ว ถึึงแม้ว่าบัต่รเอทีเอ็มจะนั้บว่าเป็น้ ‘สู้มบัต่ิสู้่วน้ต่ัว’ ไม่ใช้่ ‘เอกสู้ารยืน้ยัน้ต่ัวต่น้’ หรือ เอกสู้ารสู้ำาคัญอื่น้ๆแล้วก็ต่าม น่ี้อาจเป็น้ต่ัว
บ่งช้ีว้่าแรงงาน้ไม่สู้ามารถึเข้าถึึงแหล่งเงิน้ทุน้ของต่น้เองได้

เจา้ของเรอืแสู้ดงสู้มดุบญัช้แีละบตั่รเอทเีอม็ของล�กเรือขณ์ะการต่รวจต่ราแรงงาน้ 
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ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       รฐับาลไทยศรช้ล.และกสู้ร.ควรเรง่ทดสู้อบและเริ่มใช้บ้รกิารเคาน์้เต่อรเ์ซึ่อรว์สิู้ของรา้น้สู้ะดวกซึ่ื้อ ซึ่ึ่งอย่�ใน้สู้ถึาน้ะพรอ้มใช้้
งาน้ เพื่อเป็น้อกีหน่ึ้งต่วัเลอืกน้อกเหนื้อจากต่้�เอทเีอม็50

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       EJF สู้นั้บสู้น้นุ้ใหก้สู้ร.แก้ไข ‘ประกาศกสู้ร. เรื่อง กำาหน้ดแบบสู้ญัญาจา้งล�กจา้งใน้งาน้ประมงทะเล’ เพื่อกำาหน้ดใหแ้รงงาน้
ต่อ้งเก็บสู้มดุบญัช้ธีน้าคารและบัต่รเอทีเอม็ต่ดิต่วัไวบ้น้เรอื ไมใ่ช้ท่ี่บา้น้หรอืออฟ้ฟิ้ศของเจา้ของเรอื กปัต่นั้ หรอืน้ายหน้้า

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       หากแรงงาน้ยอมใหเ้จา้ของเรอืหรอืผิ้�ประกอบการถึอืสู้มดุบญัช้ธีน้าคารและบตั่รเอทเีอม็ของพวกเขา เจา้หน้้าที่กสู้ร.ต่อ้งซึ่กั
ถึามวา่พวกเขาทราบหรือไมว่่าเอกสู้ารถึ�กเกบ็ไวท้ี่ใด และสู้ามารถึเขา้ถึงึเอกสู้ารเหลา่น้ั้น้ไดด้ว้ยต่น้เองหรอืไม่

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจ้าหน้้าที่ต่รวจสู้อบของกสู้ร.ต่อ้งยนื้ยนั้วา่มกีารช้ำาระคา่จา้งเขา้สู้มดุบญัช้ขีองแรงงาน้และ/หรอืมหีลกัฐาน้ใบเสู้รจ็การช้ำาระเงนิ้
เป็น้อยา่งน้้อย หลกัฐาน้การช้ำาระเงิน้ควรถึ�กน้ำามาใช้ย้นื้ยนั้ระหว่างการสู้มัภาษณ์์ล�กเรอื

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ใน้บางจงัหวดั ช้าวประมงอพยพอาจไมสู่้ามารถึเดนิ้ทางไปใช้เ้ครื่องเอทเีอม็ไดด้ว้ยต่น้เองเน่ื้องจากขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการจำากดั
การเดนิ้ทางของแต่ล่ะจงัหวดัใน้ช้ว่งโควดิ อยา่งไรกต็่าม เจา้หน้้าที่กสู้ร.ยงัควรต่ดิต่ามบนั้ทกึการช้ำาระคา่จา้งต่ามปกต่ ิและให้
ความสู้ำาคญัใหแ้รงงาน้สู้ามารถึเดนิ้ทางได้

• ระหว่างเดือน้มกราคม 2562 ถึึงมีน้าคม 2564 EJF สู้ังเกต่เห็น้ใน้ 19 กรณี์ว่าแรงงาน้ได้เขียน้หมายเลขพิน้ไว้บน้บัต่รเอทีเอ็มของต่น้เอง
หรือผิ้�ประกอบการสู้ามารถึเข้าถึึงหมายเลขพิน้ได้ กรณี์เหล่าน้ี้พบใน้ศ�น้ย์ PIPO กว่าเก้าแห่ง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจ้าหน้้าที่ PIPO ควรต่รวจสู้อบใหม้ัน่้ใจว่าแรงงาน้สู้ามารถึเขา้ถึงึหมายเลขพนิ้ของต่น้ได้แต่เ่พยีงผิ้�เดยีว หมายเลขพนิ้ไมค่วร
ถึ�กเจา้ของเรอืหรอืกปัต่นั้บนั้ทกึเกบ็ไว้  

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจ้าหน้้าที่ศ�น้ย์ PIPO  ควรทำางาน้รว่มกบัองคก์รทอ้งถึิ่น้ เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่ช้าวประมงต่ระหนั้กวา่ บตั่รเอทเีอม็เป็น้ของสู่้วน้ต่วั 
ยงัควรใหค้ำาแน้ะน้ำากบัแรงงาน้เกี่ยวกบัการถืึอบตั่รเอทเีอม็ และแน้ะว่าการเซึ่น็้ต่ใ์บยนิ้ยอมเป็น้เรื่องที่ไมค่วรกระทำา ไมว่า่
พวกเขาจะถึ�กขอใหเ้ซึ่น็้ต่บ์อ่ยเพยีงใดกต็่าม

ร�ป

ถึา่ยน้ี้ (เมื่อวนั้ที ่25 กมุภาพัน้ธ ์2563) แสู้ดงใหเ้หน็้สู้มุดบญัช้ธีน้าคารท่ีอัพเดต่ลา่สู้ดุเมื่อวนั้ที ่2 กรกฎาคม 2561 เพยีงเจด็เดอืน้หลงัจากเปิดสู้มดุบญัช้(ีซึ่า้ย) กลอ่งพลาสู้ต่กิเขยีน้วา่ 
‘เอกสู้ารล�กน้้อง’ ถึ�กเกบ็ไว้บน้เรอืประมง โดยแรงงาน้ได้น้ำากลอ่งดังกลา่วลงมาจากเรือเพื่อการต่รวจสู้อบขาเขา้ (ขวา). 
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ใบยนิ้ยอมทีแ่รงงาน้เซึ่น็้ต์่มอบอำาน้าจให้น้ายจ้าง/เจา้ของเรือสู้ามารถึยึดบตั่รประช้าช้น้ สู้มุดบญัช้ธีน้าคาร สู้ญัญาจ้างงาน้ และหนั้งสู้อืคน้ประจำาเรอืสู้ำาหรบัแรงงาน้ขา้มช้าต่ ิ(ซึ่า้ย) 
บตั่รเอทีเอ็มของแรงงาน้ท่ีมีการเขียน้ช้ื่อและหมายเลขพิน้ไว้บน้บัต่ร (ภาพถึา่ยจากวนั้ที ่ 19 กมุภาพนั้ธ ์ พ.ศ. 2564) บตั่รเหลา่น้ี้ถึ�กสู้ง่มอบใหเ้จา้ของเรอืและใหเ้จา้หน้้าทีก่สู้ร.ต่รวจ
ระหวา่งการต่รวจสู้อบเรอื (ขวา)

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ต่วัอยา่งที่ดใีน้การน้ำาระบบช้ำาระเงนิ้อเิลก็ทรอนิ้กสู้ม์าใช้แ้ละปฏิบิตั่คิวรน้ำามาแบง่ปัน้และแสู้ดงให้เหน็้วา่ระบบสู้ามารถึทำางาน้
ไดด้ ีหากมกีารจัดอบรมและใหแ้น้วทางที่เหมาะสู้ม 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจา้ของเรอืที่ปฏิบัิต่ติ่ามกฎไดด้คีวรไดร้บัแรงจ�งใจใหฝึ้้กอบรมผิ้�ประกอบการเรอืประมงเจา้อื่น้ๆ ที่ต่อ้งการการอบรมเพ่ิมเต่มิ 
การแบ่งปัน้ขอ้ม�ลและเทคนิ้คระหวา่งเจา้ของเรอือาจเป็น้วิธกีารที่มปีระสู้ทิธภิาพใน้การสู้รา้งความเขา้ใจการใช้ร้ะบบช้ำาระค่าจา้ง  

EJF ได้จัดทำารายการข้อเสู้น้อแน้ะเพื่อพัฒน้าระบบธน้าคารอิเล็กทรอนิ้กสู้์ สู้ามารถึแจ้งขอเอกสู้ารได้

 

 5.2 วธิกีารใหเ้หยื่อเป็น้ศ�น้ยก์ลาง:

การต่รวจของศ�น้ย ์PIPO ท่ีประแสู้มีการจัดหาเกา้อีใ้หล้�กเรอืน่ั้งเพ่ือให้พวกเขาร้�สู้กึสู้บายขึน้้ระหวา่งการต่รวจ
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• ศ�น้ย์ PIPO สู้่วน้มากได้ปรับใช้้วิธีการต่รวจต่ราเรือโดยให้เหยื่อเป็น้จุดศ�น้ย์กลางเพื่อให้ล�กเรือร้�สู้ึกปลอดภัยและผิ่อน้คลายระหว่างการ
ต่รวจมากเท่าที่จะเป็น้ไปได้ การแพร่ระบาดของเช้ื้อไวรัสู้โควิด-19 ทำาให้การต่รวจสู้อบดังกล่าวเป็น้ไปได้ยาก โดยเฉพาะการใช้้วิธีการให้
เหยื่อเป็น้ศ�น้ย์กลาง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       กสู้ร.ควรฝึ้กอบรมให้ผิ้�ต่รวจสู้อบแรงงาน้สู้ามารถึเผิยแพรเ่ทคนิ้คใหมเ่กี่ยวกบัการน้ำาวธิกีารใหเ้หยื่อเป็น้ศ�น้ยก์ลางมาใช้ข้ณ์ะ
สู้มัภาษณ์์แรงงาน้ผ่ิาน้ช้อ่งทางออน้ไลน์้ เทคนิ้คดงักลา่วอาจรวมไปถึงึต้่น้แบบที่ดขีองเครอืขา่ยศ�น้ย ์PIPO ที่ไดสู้้ัง่สู้มมา
ต่ลอดปี.

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ใน้จงัหวดัที่ยงัสู้ามารถึลงพื้น้ที่สัู้มภาษณ์์แรงงาน้ได้ กสู้ร.ควรดำาเนิ้น้การใหผ้ิ้�ต่รวจสู้อบทกุรายมชี้ดุ PPE เพื่อใหเ้จา้หน้้าที่
สู้ามารถึทำาหน้้าที่ไดโ้ดยไมเ่สู้ี่ยงต่อ่การแพรห่รอืต่ดิเช้ื้อไวรสัู้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ทกุศ�น้ย ์PIPO ต่อ้งมกีารปรับใช้ว้ธิกีารต่รวจต่ราเรอืโดยใหเ้เหยื่อเป็น้จดุศ�น้ยก์ลางเพื่อเป็น้การรบัรองวา่ล�กเรอืน้ั้น้เกดิความ
ร้�สู้กึปลอดภยัและผิอ่น้คลายใน้ระหวา่งกระบวน้การต่รวจสู้อบ ยกต่วัอยา่งเช้น่้ที่ศ�น้ย ์PIPO ที่ประแสู้และสู้งขลาที่ทำาการ
จดัหาที่น่ั้งใหก้บัล�กเรือ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจ้าหน้้าที่กสู้ร.และลา่มควรแต่ง่กายใน้ลกัษณ์ะเช้น่้บคุคลธรรมดาสู้ามญัเพื่อไมใ่หแ้สู้ดงถึงึความเกี่ยวขอ้งกบัฝ่้ายบงัคบัใช้้
กฎหมายและเพื่อใหแ้รงงาน้สู้ามารถึเปิดเผิยข้อม�ลได้อยา่งเป็น้อสิู้ระ

ทาง  EJF ได้จัดทำาร�ปแบบการฝึ้กอบรมใน้ช้ื่อว่า ‘การสู้ัมภาษณ์์แรงงาน้ข้ามช้าต่ิ’ โดยเป็น้การจัดทำาขัน้้ต่อน้การสู้ัมภาษณ์์ล�กเรือต่่างช้าต่ิ (ทัง้ภาษา
ไทยและอังกฤษ) เช้่น้เดียวกัน้กับการจัดฝึ้กอบรมวิธีการต่รวจสู้อบแรงงาน้และวิธีการปฎิบัต่ิจริงต่ามทักษะการช้ำาน้าญของแต่่ละคน้ ซึ่ึ่งสู้ามารถึขอด�
ได้ทัง้สู้องประเภทที่กล่าวมา

เจา้หน้้าศ�น้ย ์PIPO สู้วมใสู้เ่ครื่องแต่่งกายใน้ลกัษณ์ะเช้น่้บุคคลทัว่ไปซึ่ึ่งลดความร้�สู้กึและทา่ทถีึ�กคุกคามใน้ระหวา่งการต่รวจต่ราสู้มัภาษณ์์ 

 
การกระทำาอัน้ใดก็ต่ามที่อาจก่อให้เกิดความร�้สู้ึกเปราะบางและคุกคามแก่แรงงาน้เช้่น้การปรากฏิต่ัวของเจ้าหน้้าที่ทหารหรือกลุ่มผิ�้
สู้ัมภาษณ์์และผิ�้เข้าร่วมฟ้ังจำาน้วน้มากน้ั้น้ล้วน้เป็น้เหตุ่ให้แรงงาน้ลดความน้่าเช้ื่อถึือกับเจ้าหน้้าที่จึงเป็น้เหต่ให้หลีกเลี่ยงที่จะแจ้งการกระ
ทำาทารุณ์หรือการค้ามนุ้ษย์ให้กับเจ้าหน้้าที่
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 5.3 การสู้มัภาษณ์์และลา่ม:

• การสู้ัมภาษณ์์ล�กเรือที่ถึ�กจัดขึน้้ระหว่างการต่รวจต่ราของศ�น้ย์ PIPO เป็น้จุดมุ่งหมายอัน้สู้ำาคัญของการต่รวจเรือประมง การสู้ัมภาษณ์์ถึือเป็น้
ช้่วงเวลาเดียวที่สู้ามารถึให้แรงงาน้ได้พ�ดคุยกับเจ้าหน้้าที่ถึึงโอกาสู้ใดๆก็ต่ามที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสู้ิทธิหรือการทารุณ์กรรมแรงงาน้ ดังน้ั้น้
การจัดทำาขัน้้ต่อน้การสู้ัมภาษณ์์จึงเป็น้สู้ิ่งสู้ำาคัญอย่างยิ่งที่จะต่้องให้เป็น้ไปต่ามหลักสู้ากลอย่างเคร่งครัด ซึ่ึ่งขัน้้ต่อน้การสู้ัมภาษณ์์ล�กเรือได้
พัฒน้าขึน้้อย่างเป็น้ลำาดับ นั้บต่ัง้แต่่มีการสู้ำารวจใน้เดือน้กุมภาพัน้ธ์ 2559 แต่่ใน้ช้่วงต่้น้ปี 2563 ยังมีองค์ประกอบสู้ำาคัญอื่น้ๆที่ต่้องได้รับการ
พิจารณ์าและความสู้น้ใจเช้่น้กัน้

• ถึึงแม้ว่า EJF จะไม่ได้เห็น้การสู้ัมภาษณ์์ซึ่ักถึามกลุ่มล�กเรือต่ัง้แต่่ต่้น้ปี 2560 แต่่สู้ามารถึยืน้ยัน้ได้ว่า ไม่แน้ะน้ำาให้มีการปฏิิบัต่ิดังกล่าวระหว่าง
การต่รวจเรือประมงของศ�น้ย์ PIPO

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ทกุศ�น้ย ์PIPO ต่อ้งมกีารปรับใช้ว้ธิกีารต่รวจต่ราเรอืโดยใหเ้เหยื่อเป็น้จุดศ�น้ยก์ลางเพื่อเป็น้การรบัรองวา่ล�กเรอืน้ั้น้เกิดความ
ร้�สู้กึปลอดภยัและผิอ่น้คลายใน้ระหว่างกระบวน้การต่รวจสู้อบ ยกต่วัอยา่งเช้น่้ที่ศ�น้ย ์PIPO ที่ประแสู้และสู้งขลาที่ทำาการ
จดัหาที่น่ั้งใหก้บัล�กเรือ

• จากการสู้ังเกต่การณ์์การสู้ัมภาษณ์์ล�กเรือต่ัง้แต่่ช้่วงเดือน้กรกฏิาคม 2560 ได้ถึ�กจัดทำาขึน้้โดยแยกออกจากการต่รวจเรือแล้ว แต่่ยังคงมีความ
แต่กต่่างด้าน้ความละเอียดและคุณ์ภาพระหว่างศ�น้ย์ PIPO แต่่ละแห่ง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจา้หน้้าที่จากกสู้ร.และลา่มควรพยายามแยกผิ้�ถึ�กสู้มัภาษณ์์ออกมา อยา่งน้้อยเพื่อใหห้า่งจากสู้ายต่าและการไดย้นิ้ของล�กเรอื
คน้อื่น้ๆโดยเฉพาะอยา่งยิ่งจากน้ายเรอื หวัหน้้าแรงงาน้และล�กเรอืระดบัสู้�ง  เพื่อล�กเรอืมโีอกาสู้ที่จะเปิดเผิยขอ้ม�ลเก่ียวกบั
การละเมดิสู้ทิธแิรงงาน้มากขึน้้หากผ้ิ�กระทำาผิดิน้ั้น้ไมไ่ดอ้ย่�โดยรอบ

การสู้มัภาษณ์์ดงักลา่วไมน่่้าจะให้ผิลลพัธท่ี์เป็น้ประโยช้น์้เน่ื้องจาก: 1) เกิดขึน้้ใกลก้บัสู้ว่น้ทีเ่หลอืของการต่รวจสู้อบ 2) การสัู้มภาษณ์์ไมไ่กลจากสู้ายต่าหรือการไดย้นิ้จากล�กเรอื 
คน้อ่ืน้ ๆ และ 3) มเีพยีงผ้ิ�ถึ�กสู้มัภาษณ์์เพียงคน้เดยีวทำาให้งา่ยต่่อการระบตุ่วัผิ้�แจง้เบาะแสู้ไดง้า่ย

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:    ศ�น้ย ์PIPO หลายแหง่ไดร้เิริ่มใช้ร้ถึกระบะของศ�น้ยเ์ป็น้สู้ถึาน้ที่สู้ำาหรบัการสู้มัภาษณ์์แลว้ ใน้ขณ์ะที่สู้งขลาแปลงต่้�เคบนิ้
เคลื่อน้ที่ใหเ้ป็น้หอ้งสู้มัภาษณ์์ พื้น้ที่เหลา่น้ี้มคีวามเป็น้สู่้วน้ต่วัและสู้ะดวกสู้บายสู้ำาหรบัการสู้มัภาษณ์์ สู้ำาหรบัศ�น้ย ์PIPO 
ทัง้หมดมศี�น้ยจ์งัหวดัประจวบครีขีนั้ธไ์ดต้่ดิต่ัง้รถึกระบะพรอ้มมา่น้บงัต่าดา้น้ใน้เพื่อเพิ่มความเป็น้สู่้วน้ต่วั ทาง EJF ขอเสู้น้อ
แน้ะวา่ใหก้ารปฎิบตั่ดิงักลา่วน้ี้เป็น้ขัน้้ต่อน้ปฏิบิตั่ทิี่ไดม้าต่รฐาน้ 
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สู้งขลาไดร้บัประโยช้น์้จากการมี ‘จุดยทุธศาสู้ต่ร์’ เรือประมงทุกลำาต้่องผ่ิาน้เพ่ือรบัการต่รวจของ PIPO ทำาใหพ้วกเขาสู้ามารถึเปลีย่น้ต่้�เคบนิ้เคลื่อน้ทีม่าเป็น้ห้องสู้มัภาษณ์์ถึาวรได้ 
(ซึ่า้ย) การสู้มัภาษณ์์ล�กเรอืทัง้สู้ามคน้จดัขึน้้บน้หลังรถึกระบะของศ�น้ย์ PIPO (ขวา)

• EJF และหน่้วยงาน้อื่น้ อาทิ ILO สู้นั้บสู้นุ้น้ให้สู้ัมภาษณ์์ล�กเรือมากกว่าหน่ึ้งรายจากเรือประมงหน่ึ้งลำา ใน้อดีต่ EJF เคยเห็น้ศ�น้ย์ PIPO หลาย
แห่งสู้ัมภาษณ์์ล�กเรือเพียงรายเดียวทำาให้เป็น้ไปได้ยากมากที่ล�กเรือจะร้�สู้ึกสู้บายใจพอที่จะเล่าถึึงประสู้บการณ์์ของต่น้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ใน้กรณี์ที่ผิ้�ถึ�กสู้มัภาษณ์์เป็น้รายบคุคลน้ั้น้อาจกอ่ใหเ้กดิความวติ่กกงัวลใน้การเปิดเผิยขอ้ม�ลเกี่ยวกบัการละเมดิสู้ทิธแิรงงาน้
ท่ีอาจเกดิขึน้้ เน่ื้องจากอาจเป็น้ที่จบัต่ามองจากน้ายเรอืและอาจเผิช้ญิหน้้ากบัการถึ�กลงโทษ  ดงัน้ั้น้จงึควรใช้ว้ธิกีารสู้มัภาษณ์์
แบบกล่มุต่วัอยา่งสู้ามถึงึสู้ี่คน้ (โดยเฉลี่ย) เพื่อใหผ้ิ้�ถึ�กสู้มัภาษณ์์น้ั้น้มคีวามกงัวลน้้อยลงว่าพวกเขาจะถึ�กแยกออกมาเป็น้ผิ้�ให้
ขอ้ม�ล

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       กอ่น้ที่การสู้มัภาษณ์์จะถึ�กจัดขึน้้ เจา้หน้้าที่จากกรมสู้วสัู้ดกิารและค้มุครองแรงงาน้ควรทำาการอธบิายจดุประสู้งคข์องการ
สู้มัภาษณ์์อย่างละเอยีด โดยกลา่วถึงึผิลลพัธข์องการเปิดเผิยขอ้ม�ลรวมทัง้ผิลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้้ต่ามมา เพื่อเป็น้การรบั
ประกนั้วา่ผิ้�ถึ�กสู้มัภาษณ์์จะให้ขอ้ม�ลที่เป็น้ขอ้เทจ็จรงิมากที่สู้ดุใน้ระหว่างการสู้มัภาษณ์์

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ควรมเีพยีงเจา้หน้้าที่กสู้ร.อย่�ใน้ระหวา่งการสู้มัภาษณ์์เทา่น้ั้น้ เพื่อช้ว่ยลดความร้�สู้กึถึ�กคกุคามของแรงงาน้ ทมีต่รวจสู้อบควร
ต่ระหนั้กวา่ล�กเรือ โดยเฉพาะแรงงาน้ต่า่งดา้วอาจเกดิควรร้�สู้กึเกรงกลวัต่อ่เจา้หน้้าที่ กรณี์ที่ล�กเรอืเป็น้เหยื่อของการคา้มน้ษุย์
หรอืเขา้เมอืงอยา่งผิดิกฎหมาย ล�กเรอือาจเกรงกลวัโดน้ลงโทษหากเปิดเผิยสู้ถึาน้ะของต่น้ ดงัน้ั้น้แลว้เจา้หน้้าที่กสู้ร.จงึควร
ต่ระหนั้กถึงึหน่้วยงาน้หรอืบุคคลผิ้�ไมม่สีู้ว่น้เกี่ยวขอ้งกบัการสู้มัภาษณ์์น้ั้น้ใหอ้อกจากพื้น้ที่บรเิวณ์ที่มกีารจดัสู้มัภาษณ์์
แรงงาน้

การสู้มัภาษณ์์ใน้ระหวา่งการต่รวจต่ราของศ�น้ย์ PIPO ใน้จงัหวัดช้มุพร บคุคล (ทางดา้น้ซึ่า้ย) ไดเ้ขา้มารว่มฟั้งการสู้มัภาษณ์์ ซึ่ึ่งอาจเป็น้การลดโอกาสู้ของผ้ิ�ถึ�กสู้มัภาษณ์์เหลา่น้ี้ใน้การ
เปิดเผิยข้อม�ล ใน้ทา้ยทีสุู่้ดแลว้ทางล่ามได้เช้ญิบคุคลดงักลา่วออกจากพ้ืน้ทีบ่รเิวณ์สู้มัภาษณ์์ไมน่้าน้หลงัจากทีม่กีารถ่ึายภาพน้ี้ (ซ้ึ่าย) การสัู้มภาษณ์์เป็น้โอกาสู้ทีท่สีู้ำาหรบัทางการทีจ่ะ
บง่ช้ีต้่วัเหย่ือจากการทารุณ์กรรมและพึงกระทำาโดยการปฏิิบัติ่ต่ามขัน้้ต่อน้สู้ากลอย่างเครง่ครดั (ขวา)
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ขอ้เสู้น้อแน้ะ:     ลา่มจากกรมสู้วสัู้ดกิารและคุ้มครองแรงงาน้รวมไปถึงึเจา้หน้้าที่ที่ทำาการต่รวจสู้อบน้ั้น้ควรไดร้บัการฝึ้กอบรมที่เหมาะสู้มเพ่ือใช้้
สู้ำาหรบัการระบุต่วัเหยื่อ การใช้ว้ธิเีขา้หาเหยื่อและให้เหยื่อเป็น้ศ�น้ยก์ลางน้ั้น้เพื่อใหล้�กเรอืเกดิความร้�สู้กึผิอ่น้คลายและปลอดภยั
ต่ลอดช้ว่งการสู้มัภาษณ์์และการต่รวจต่รา  สู้ำาหรบัขอ้ม�ลเพิ่มเต่มิเรื่องการสู้มัภาษณ์์แรงงาน้ต่า่งดา้วสู้ามารถึขอรบัคำาแน้ะน้ำาได้
จากทาง EJF โดยที่มรีองรบัทัง้ฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   เจา้หน้้าที่และลา่มจากกสู้ร.ควรทำาให้มัน่้ใจวา่พวกเขาไดถ้ึามคำาถึามสู้มัภาษณ์์ที่ไมเ่ป็น้การช้ีน้้ำา หรอืเป็น้คำาถึามปลายปิดที่
สู้ามารถึต่อบไดเ้พยีง ‘ใช้’่ หรอื ‘ไม’่ เพื่อเกบ็รายละเอยีดเกี่ยวกบัสู้ถึาน้การณ์์จริงบน้เรอืประมง

• จากการต่รวจสู้อบใน้ปี 2562 มีล่ามประจำาอย่�ที่ศ�น้ย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกทัง้หมด 30 แห่ง ซึ่ึ่งแสู้ดงให้เห็น้ว่ามีการพัฒน้าปรับปรุงขึน้้เมื่อ
เทียบกับปีก่อน้หน้้า อย่างไรก็ต่าม ใน้บางกรณี์ ทีมต่รวจสู้อบขน้าดเล็กได้รายงาน้ว่า ไม่มีล่ามที่สู้ามารถึสู้ื่อสู้ารภาษาถึิ่น้ของแรงงาน้บางคน้ได้ 
ซึ่ึ่งถึือเป็น้เป็น้เรื่องสู้ำาคัญ โดยเฉพาะกับกลุ่มเรือความเสู้ี่ยงสู้�งที่ล�กเรือต่้องเข้ารับการสู้ัมภาษณ์์ทุกครัง้ที่เรือเข้ารับการต่รวจสู้อบ หากไม่มีล่าม 
การต่รวจสู้อบเรือเหล่าน้ี้จะไม่สู้มบ�รณ์์

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   แต่ล่ะศ�น้ยค์วรมลีา่มเพยีงพอสู้ำาหรบัการสู้มัภาษณ์์แรงงาน้อยา่งถึ�กต่อ้งต่ลอดเวลา ศ�น้ย ์PIPO ควรขอความช้ว่ยเหลอืจากกรม
สู้วสัู้ดกิารและคุ้มครองแรงงาน้และ NGOs ใน้ทอ้งที่ (เช้น่้ IOM หรอื Stella Maris) หรอืใช้ล้า่มจากศ�น้ย ์PIPO อื่น้ ผ่ิาน้วดีี
โอคอลล์/โทรศัพท์

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   หากไมสู่้ามารถึทำาการสู้มัภาษณ์์ระหว่างการต่รวจสู้อบเรอืของ PIPO ได ้เน่ื้องจากไมม่ลีา่ม ควรทำาการแจง้เต่อืน้ผิา่น้ระบบ 
ePIPO เพื่อเต่อืน้ใหท้มีงาน้ PIPO ทำาการสู้มัภาษณ์์ใน้ภายหลงัไมเ่กนิ้ 30 วัน้ เมื่อลา่มวา่ง 

• เจ้าหน้้าที่จากกสู้ร.ใน้ศ�น้ย์ PIPO บางแห่งได้ให้ข้อม�ลถึึงเรือประมงสู้่วน้ใหญ่น้ั้น้ทำาการออกหาปลาประเภทรายวัน้หรือหลายหลายคืน้เท่าน้ั้น้
และพวกเขาร้�จักคุ้น้เคยกับล�กเรือบน้เรือประมงทำาให้การต่รวจสู้อบล�กเรือเป็น้ไปได้รวดเร็วขึน้้ และไม่จำาเป็น้ต่้องทำาการสู้ัมภาษณ์์

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  หากขอ้ม�ลดงักลา่วน้ั้น้เป็น้จรงิเจา้หน้้าที่จากกรมสู้วสัู้ดกิารและค้มุครองแรงงาน้ควรทำาความเขา้ใจใน้เรื่องของความสู้มัพนั้ธ์
ระหวา่งล�กเรอืประมงและน้ายเรอืวา่สู้ามารถึเปลี่ยน้แปลงได้เช้น่้กนั้ เจา้หน้้าที่ควรต่ื่น้ต่วัต่ลอดเวลา ทำาการสู้มัภาษณ์์ทกุครัง้ 
และใช้ป้ระโยช้น์้จากความสู้นิ้ทช้ดิเช้ื้อกบัล�กเรอื เพื่อใหเ้หยื่อที่ถึ�กทำารา้ยกลา้ที่จะใหข้อ้ม�ลกับเจา้หน้้าที่มากขึน้้ 

การสู้มัภาษณ์์ล�กเรอืทีสู่้ชิ้ลควรไดร้บัการยกยอ่งใน้ 1) การสู้มัภาษณ์์ทีจ่ดัให้พน้้จากสู้ายต่าและการได้ยนิ้ของการต่รวจต่ราสู้ว่น้อื่น้ 2) ใช้สู้้ถึาน้ทีท่ีใ่ห้ความสู้ะดวกสู้บายและเป็น้สู้ว่น้
ต่วัเพื่อใหล้�กเรอืร้�สึู้กปลอดภยั 3) อน้ญุาต่ใหผ้ิ้�ต่รวจสู้อบจากกสู้ร.และล่ามอย่�เขา้รว่มการสู้มัภาษณ์์ดว้ย และ 4) การสัู้มภาษณ์์เกดิจากการสุู่้มล�กเรอืกล่มุต่วัอยา่ง
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• ศ�น้ย์ PIPO หลายแห่งให้ข้อม�ลถึึงใน้กรณี์ที่รับทราบเหตุ่การณ์์การถึ�กทำาร้ายใน้ระหว่างการสู้ัมภาษณ์์จึงจัดให้มีการประสู้าน้งาน้กับน้ายเรือโดย
ทัน้ที กล่าวคือเจ้าหน้้าที่จากกรมสู้วัสู้ดิการและคุ้มครองแรงงาน้จะทำาการต่ิดต่ามผิลการสู้ัมภาษณ์์และการสู้ำารวจภายใน้ระยะ 15 - 30 วัน้ หรือ
ใน้วัน้เดียวกัน้น้ั้น้เองที่มีเรือเทียบท่า หากแต่่ใน้กรณี์ที่ไม่มีความคืบหน้้าใดๆ คดีอาช้ญากรรมดังกล่าวน้ี้จะถึ�กสู้่งให้ต่ำารวจท้องถึิ่น้เป็น้ผิ้�ด�แล

ขัน้้ต่อน้การปฏิิบตั่ทิีดี่ใน้การสู้มัภาษณ์์ได้แก ่1) สู้่มุสัู้มภาษณ์์ล�กเรอื 2) สู้มัภาษณ์์ใน้บรเิวณ์ทีสู่้ะดวกสู้บายและเป็น้สู้ว่น้ต่วั และ 3) สู้มัภาษณ์์ทลีะคน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การต่ดิต่ามผิลของการกระทำาผิดิใน้ทนั้ทน้ัี้น้อาจทำาใหล้�กเรอืเกรงกลวัที่จะใหข้อ้ม�ล  เน่ื้องจากกลวัการถึ�กลงโทษจากน้ายจา้ง
หลงัจากที่เรอืเพิ่งจะไดร้บัการต่รวต่รา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแลว้ใน้กรณี์ที่เรอืประมงลำาดงักลา่วเต่รยีมออกจากทา่ ซึ่ึ่งแน่้น้อน้วา่
ล�กเรอืน้ั้น้จะต่อ้งออกทะเลเป็น้เวลาหลายอาทติ่ยห์รอืหลายเดอืน้  อาจทำาใหไ้มม่โีอกาสู้ที่จะสู้ามารถึช้ว่ยเหลอืล�กเรอืคน้ดงั
กลา่วได ้ เจา้หน้้าที่จากกรมสู้วสัู้ดกิารและค้มุครองแรงงาน้ควรทำาการอธบิายใหล้�กเรอืคน้น้ั้น้ๆเขา้ใจถึงึกระบวน้การที่อาจจะ
เกดิขึน้้ต่ามมา ทัง้น้ี้หากพวกเขาทำาการแจ้งปัญหาอยา่งแทจ้รงิและเจา้หน้้าที่สู้ามารถึดำาเนิ้น้การกบัเจา้ของเรอืหลงัจากที่น้ำา
เรอืกลบัเขา้ทา่แลว้ สู้ิ่งน้ี้อาจช้ว่ยลดโอกาศการเผิช้ญิหน้้าของล�กเรอืกบับทลงโทษอนั้ไมสู่้ามารถึคาดคดิที่อาจจะเกดิขึน้้  เจา้
หน้้าที่ผิ้�เกี่ยวขอ้งควรพยายามใหผ้ิลการสู้มัภาษณ์์น้ั้น้เป็น้ความลบั ใน้กรณี์ที่การต่รวจสู้อบพบปัญหารา้ยแรงระหวา่งการน้ำา
เรอืออกท่าหรอืเหต่กุารณ์์ใดก็ต่ามที่น้ายเรอืไดก้ระทำาการขม่ข่�หรอืมกีารใช้ค้วามรนุ้แรง  เหต่น้ีุ้จงึไมค่วรมกีารอน้ญุาต่ใิหน้้ำา
เรอืออกและให้กรมสู้วสัู้ดกิารและคุ้มครองแรงงาน้พรอ้มทัง้เจา้หน้้าที่ที่เกี่ยวขอ้งทำาการสู้บืสู้วน้สู้อบสู้วน้ใน้ทนั้ที

EJF ขอเสู้น้อกระบวน้การสู้ำาคัญที่เจ้าหน้้าที่กสู้ร.ควรปฏิิบัต่ิต่ามระหว่างการสู้ัมภาษณ์์ช้าวประมงทุกครัง้ ดังต่่อไปน้ี้

หมายเลข กระบวน้การ

1 ระบุต่ัวล�กเรือกลุ่มต่ัวอย่างที่จะแยกออกมาสัู้มภาษณ์์และไม่ให้ล�กเรือระดับสู้�ง รวมไปถึึง ‘ช้ิว้’ อย่�ใน้กลุ่ม
ต่ัวอย่าง

2 แยกกลุ่มต่ัวอย่างออกจากล�กเรือรายอื่น้ให้อย่�พ้น้ระยะได้ยิน้หรือมองเห็น้ เช่้น้ ใช้้รถึกระบะของศ�น้ย์ PIPO  

3 อนุ้ญาต่ให้เพียงเจ้าหน้้าที่กสู้ร.และล่ามเข้าร่วมการสัู้มภาษณ์์ได้เท่าน้ั้น้

4 อธิบายให้ล�กเรือกลุ่มต่ัวอย่างทราบถึึงจุดประสู้งค์ของการสัู้มภาษณ์์และกระบวน้การท่ีเกิดขึ้น้ต่่อไป หากต่รวจ
พบการละเมิดสู้ิทธิแรงงาน้

5 ทำาการสู้ัมภาษณ์์ต่ัวต่่อต่ัวกับกลุ่มตั่วอย่างเป็น้รายคน้

6 ใช้้วิธีการให้เหยื่อเป็น้ศ�น้ย์กลางระหว่างการสัู้มภาษณ์์และปฏิิบัต่ิกับผิ้�ให้สัู้มภาษณ์์ด้วยความเคารพ

7 ไม่ถึามคำาถึามช้ีน้้ำ าและหลีกเลี่ยงคำาถึาม ‘ใช้่/ไม่’

8 พยายามสัู้งเกต่สู้ัญญาณ์สู้ภาพความเป็น้อย่�หรือการทำางาน้ท่ีเปลี่ยน้ไป แม้กระทัง่กับเรือท่ีออกทำาประมงเพียง
ไม่กี่วัน้หรือได้รับการต่รวจต่ราบ่อยครัง้

ต่ารางที ่3
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6. หน่้วยปฏิบิตั่กิารพเิศษ: 

ทมีนั้กลา่ IUU กำาลงัสู้งัเกต่การณ์์การต่รวจเรอืของศ�น้ย์ PIPO  ท่ีทา่เรอืระยอง

ทีมงาน้ต่ิดต่ามและบังคับใช้้กฎหมายถึ�กจัดต่ัง้ขึน้้ต่ลอดระยะเวลาสู้ามปีที่ผิ่าน้มาเพื่อทำางาน้ร่วมและช้่วยเหลือศ�น้ย์ PIPO  อีกทัง้ยังช้่วยเหลือและฝึ้ก
อบรมว่าจะพัฒน้ากระบวน้การได้อย่างไร ทีมงาน้ดังกล่าว อาทิ ชุ้ดสู้หวิช้าช้ีพต่รวจเรือประมงจากสู้่วน้กลาง (FITs) จัดต่ัง้ขึน้้ไปเดือน้กุมภาพัน้ธ์ 2561 
ภายใต่้การควบคุมของศปมผิ.ซึ่ึ่งภายหลังเปลี่ยน้เป็น้ ศรช้ล. รวมถึึงทีมนั้กล่า IUU ภายใต่้การควบคุมของกรมประมง จัดต่ัง้ขึน้้ใน้เดือน้มีน้าคม 
2561 ด้วยคำาสู้ัง่จากพลเอก ฉัต่รช้ัย สู้าริกัลยะ รองน้ายกรัฐมน้ต่รี ใน้เดือน้กุมภาพัน้ธ์ 2563 โครงการนั้กล่า IUU ถึ�กยกเลิก

สู้ำาหรับข้อม�ลเพิ่มเต่ิมเกี่ยวกับหน่้วยงาน้พิเศษทัง้ 2 หน่้วยน้ี้ กรุณ์าด�ภาคผิน้วก

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       EJF เช้ื่อเป็น้อยา่งยิ่งวา่ ถึงึแมว่้าประเทศไทยจะเดนิ้หน้้ากำาจดัการทำาประมงแบบ IUU และการทารณุ์กรรมแรงงาน้ใน้
อตุ่สู้าหกรรมการประมงไดสู้้ำาเรจ็ แต่ห่น่้วยปฏิบิตั่กิารพเิศษอยา่งนั้กลา่ IUU จะยงัคงมคีวามสู้ำาคญัใน้การบงัคบัใช้ก้ฎหมาย
การประมงและ/หรอืแรงงาน้ EJF ขอสู้นั้บสู้น้นุ้ใหร้ฐับาลไทยน้ำาโครงการนั้กลา่ IUU กลบัมาใช้โ้ดยเรว็ที่สู้ดุ เพ่ือใหมั้น่้ใจว่า
มาต่รฐาน้การต่รวจสู้อบจะสู้�งเหมอืน้เดมิ. 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       EJF ขอสู้นั้บสู้น้นุ้ให ้FITs เขา้ทำาการต่รวจสู้อบโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้้าควบค่�กบัทำาการฝึ้กอบรมอยา่งต่อ่เน่ื้อง การ
ปฏิบัิต่งิาน้ใน้ลกัษณ์ะน้ี้จะทำาใหท้มีงาน้ FIT สู้ามารถึประเมนิ้การดำาเนิ้น้การประจำาวนั้ของศ�น้ย ์PIPO ไดแ้มน่้ยำาขึน้้ และ
ทำาใหม้ัน่้ใจไดว้า่ ศ�น้ยฯ์ไดร้กัษามาต่รฐาน้การดำาเนิ้น้งาน้ที่สู้�งไว ้EJF เช้ื่อวา่การเขา้ต่รวจสู้อบโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหน้้าเป็น้
สู้ิ่งสู้ำาคญัเพื่อบ่งช้ีว้า่การดำาเนิ้น้งาน้พัฒน้าขึน้้จรงิหรอืไม่

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       หน่้วยปฏิบัิต่กิารพิเศษมคีวามสู้ามารถึใน้การทำาต่ามขัน้้ต่อน้การต่รวจเรอืประมง และยงัสู้ามารถึใหค้ำาแน้ะน้ำาเพื่อไปพฒัน้า
ต่อ่ยอดได ้ทัง้ใน้มมุของการทำาประมงและแรงงาน้ สู้มาช้กิใน้ทมีงาน้ควรประกอบดว้ยเจา้หน้้าที่จากหลายหน่้วยงามเพ่ือทำาให้
มัน่้ใจวา่ปัญหาทัง้สู้องเรื่องจะไดร้บัความสู้น้ใจเทา่กนั้ใน้แต่ล่ะครัง้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ทกุครัง้ที่มกีารเขา้ต่รวจสู้อบจะต่อ้งมกีารลงบนั้ทกึเกี่ยวกบัการกระทำาผิดิกฎหมายที่ต่รวจพบและการสู้บืสู้วน้เป็น้ประจำาอยา่ง
ถึี่ถึว้น้ โดยควรมกีารวเิคราะหร์ายละเอยีดว่า สู้ามารถึต่รวจพบปัญหาน้ั้น้ๆไดอ้ยา่งไร แกไ้ขอยา่งไร และไดเ้รยีน้ร้�อะไรบา้ง 
หากไมม่กีารเก็บขอ้ม�ลใน้ลกัษณ์ะดงักลา่ว อาจสู้�ญเสู้ยีความร้�ที่พงึไดไ้ป
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เจา้หน้้าที ่FIT ใหข้้อม�ลเก่ียวกบัสู้ิง่ทีพ่บจากการเขา้ต่รวจศ�น้ย ์PIPO ใน้จงัหวัดจนั้ทบุรี

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เพื่อใหม้ัน่้ใจวา่ FITs และกลไกการบงัคบัใช้ก้ฎหมายใน้ลักษณ์ะเดยีวกนั้จะยงัคงดำาเนิ้น้งาน้ต่อ่ไปได้ใน้อน้าคต่ จงึเป็น้สู้ิ่ง
จำาเป็น้ที่จะต่อ้งมกีารฝึ้กอบรม เพื่อใหห้วัหน้้าทมีใน้อน้าคต่สู้ามารถึพฒัน้าต่น้เองและคุ้น้เคยกบัขัน้้ต่อน้การสู้บืสู้วน้ระหวา่ง
การต่รวจเรือประมง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ทีมงาน้ FITs สู้ามารถึทำาให้มั่น้ใจได้ว่า โครงการน้ี้จะยังคงดำาเนิ้น้ต่่อไปได้อย่างยาวน้าน้ โดยการให้องค์กรภาคประช้า
สู้ังคม (องค์กรท้องถึิ่น้) ใน้ท้องที่มาเป็น้สู้่วน้หน่ึ้งของการฝึ้กอบรมทุกครัง้ที่ออกต่รวจ องค์กรภาคประช้าสู้ังคมใน้ท้องที่
จะได้รับประโยช้น์้จากการบังคับใช้้กฎหมายและการแลกเปลี่ยน้ข้อม�ล ใน้ขณ์ะที่ FITs จะสู้ามารถึเข้าถึึงข้อม�ลและความ
เช้ี่ยวช้าญใน้ท้องที่ได้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การให้องค์การภาคประช้าสู้ังคมใน้ท้องที่ทำางาน้ร่วมกับศ�น้ย์ PIPO และเข้าต่รวจสู้อบเรือประมงต่ามท่าเรือจะช้่วย
พัฒน้าการดำาเนิ้น้งาน้ด้าน้อื่น้ๆอีก องค์การภาคประช้าสัู้งคมใน้ท้องที่สู้ามารถึช่้วยเป็น้ล่าม ซึ่ึ่งกำาลังขาดแคลน้ใน้ศ�น้ย์ 
PIPO น้อกจากน้ี้ยังช้่วยแก้ไขปัญหาความเช้ื่อใจที่ศ�น้ย์ PIPO กำาลังประสู้บ และให้คำาแน้ะน้ำากับช้าวประมงเกี่ยวกับสู้ิทธิ
ของพวกเขา เพื่อป้องกัน้ไม่ให้เกิดการทารุณ์กรรมแรงงาน้  

7. การต่รวจสู้อบกลางทะเล:

ต่ัง้แต่ปี่ 2559 EJF ได้เข้ารว่มลาดต่ระเวน้กลางทะเลบน้เรือของกองทัพเรอืไทย กรมทรพัยากรทางทะเลและช้ายฝ่ั้ง (ทช้.) กรมเจ้าทา่ และกรมประมง 
ทัง้หมด 15 ครัง้ โดยหน่้วยงาน้ทัง้หมดทีสู่้ามารถึทำาการลาดต่ระเวน้ได้อย่�ภายใต่ก้รอบอำาน้าจของ ศรช้ล. การลาดต่ระเวน้น้ี้เกดิขึน้้ทีภ่�เกต็่ สู้งขลา สู้ตั่หบี 
สู้มุทรสู้งคราม และ เพช้รบุร ีซ่ึึ่งทำาให้ EJF สู้ามารถึประเมนิ้การต่รวจสู้อบกลางทะเล และวิธกีารต่า่งๆ ต่ลอดหลายปีทีผ่ิา่น้มา ใน้แต่ล่ะหน่้วยงาน้และ
พื้น้ทีไ่ด ้ ขอ้เสู้น้อแน้ะเหลา่น้ี้เหมาะสู้ำาหรับการปฏิบัิต่งิาน้กลางทะเลใน้สู้ภาพการทำางาน้ทีป่กต่ ิEJF เข้าใจดวีา่เหต่กุารณ์์การแพรร่ะบาดของเช้ื้อไวรสัู้โค
วดิ-19 ทำาให้การต่รวจสู้อบการทะเลเป็น้ไปอยา่งยากลำาบากและมีความเสู้ีย่งสู้�งขึน้้ ถึึงกระน้ั้น้ควรทราบไวว้า่ใน้ปี 2563 ทางการไทยไดต้่รวจสู้อบเรอื
ประมงทัง้หมด 842 ลำา แต่่พบเหต่กุารณ์์ละเมิดสู้ทิธแิรงงาน้เพียงครัง้เดยีว ซึ่ึ่งเป็น้เหต่กุารณ์์เก่ียวกบัการจา้งแรงงาน้ท่ีไมม่หีนั้งสืู้อคน้ประจำาเรอื51 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   หน่้วยงาน้ทกุแหง่ต่อ้งจดัหาช้ดุ PPE ใหเ้จา้หน้้าที่ลาดต่ระเวน้มากพอเพื่อใหเ้จา้หน้้าที่สู้ามารถึปฏิบิตั่หิน้้าที่โดยมคีวามเสู้ี่ยงต่่อ
การติ่ดเช้ื้อไวรสัู้น้้อยลง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   เพื่อเป็น้การเพิ่มประสู้ทิธภิาพการทำางาน้ของหน่้วยลาดต่ระเวน้ ศรช้ล.ควรวิเคราะหเ์สู้น้้ทางของหน่้วยงาน้ทัง้หมด รวมไปถึงึจุด
ท่ีเคยมกีารทำาประมง IUU เพื่อเป็น้การป้องกนั้ไมใ่หล้าดต่ระเวน้พื้น้ที่ทบัซึ่อ้น้

• เรือของศรช้ล.ไม่สู้ามารถึเข้าถึึงข้อม�ลระบบต่ิดต่ามเรือประมง VMS ฐาน้ข้อม�ลระบบประเมิน้ความเสู้ี่ยงกลางหรือข้อม�ลเรือประมงได้ก่อน้เข้า
ทำาการต่รวจสู้อบ หมายความว่าใน้ขณ์ะที่ทำาการต่รวจสู้อบ พวกเขาอาจไม่ทราบสู้าเหตุ่ว่าทำาไมเรือลำาดังกล่าวถึึงถึ�กจัดอย่�ใน้ประเภทความเสู้ี่ยง
น้ั้น้ๆ พวกเขาสู้ามารถึต่รวจสู้อบข้อม�ลบางอย่างได้บน้มือถึือ ซึ่ึ่งอาจมีปัญหาเรื่องสู้ัญญาณ์ระหว่างอย่�กลางทะเล
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เรอืประมงได้รบัการต่รวจสู้อบจากเรือของกรมประมงน้อกช้ายฝ่ั้งสู้งขลา

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       กอ่น้เขา้ต่รวจสู้อบเรือประมง สู้ำานั้กงาน้ศรช้ล.ใน้ท้องที่ควรสู้ง่ขอ้ม�ลเกี่ยวกบัเรอืประมง อาท ิเอกสู้ารการ ‘แจง้ออก’ รายช้ื่อ
ล�กเรอื และขอ้ม�ลต่ดิต่ามเรอื VMS ใหเ้รอืลาดต่ระเวน้ได ้จากน้ั้น้ขอ้ม�ลดงักลา่วควรถึ�กน้ำาไปเปรยีบเทยีบกบัเอกสู้ารบน้เรอื
ประมง เพื่อเป็น้การลดความเสู้ี่ยงที่จะต่รวจพบเอกสู้ารและรายช้ื่อล�กเรอืปลอม

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:        เรอืลาดต่ระเวน้ของศรช้ล. สู้ามารถึเขา้ถึงึช้ดุควบคมุระบบการต่ดิต่ามเรอื VMS ซึ่ึ่งขอ้เสู้น้อแน้ะดงักลา่วน้ี้เป็น้ความคดิเห็น้
จากกองทัพเรอืและทช้. ที่ทาง EJF รวบรวมไว้ต่ัง้แต่เ่ดอืน้กมุภาพนั้ธปี์ 2559 ซ่ึึ่งอาจเป็น้ระบบการทำางาน้ที่แยกยอ่ยออกมา
จากระบบเต็่ม หรอืเป็น้ใน้ลกัษณ์ะของขอ้ม�ลออฟ้ไลน์้ที่เรอืลาดต่ระเวน้สู้ามารถึดาวโหลดการต่ดิต่ามเรอืประมงหรอืเครื่องมอื
ต่า่งๆ ได ้กอ่น้ออกลาดต่ระเวน้

• การต่รวจสู้อบเรือประมงจำาเป็น้ต่้องเป็น้ไปต่ามขัน้้ต่อน้อย่างละเอียดถึี่ถึ้วน้และต่ามระบบ ใน้บางครัง้เครื่องมือประมงไม่ได้ถึ�กต่รวจสู้อบหรือมี
การต่รวจสู้อบเพียงใน้บางเครื่องมือเท่าน้ั้น้ ทำาให้ไม่ได้ต่รวจสู้อบขน้าดต่าข่ายและรายละเอียดของเครื่องมือประมงอื่น้ๆ อย่างเป็น้ระบบ

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:        เจา้หน้้าที่ต่รวจสู้อบต่อ้งดำาเนิ้น้การการต่รวจสู้อบปรมิาณ์การจบัสู้ตั่วน์้ำ ้าอยา่งที่ไดร้ะบไุวใ้น้สู้มดุป�มเรอื (logbook) ว่าต่รงกบั
ปริมาณ์การจับปลาต่อ่หน่้วยที่บนั้ทึกไวใ้น้ช้ดุควบคมุระบบการต่ดิต่ามเรอื VMS หรอืไมอ่ยา่งสู้มำา่เสู้มอ

• ระหว่างการลาดต่ระเวน้ของกรมประมง เจ้าหน้้าที่ได้เข้าต่รวจสู้อบอุปกรณ์์ทำาประมง เพื่อให้มัน่้ใจว่ามีคุณ์ลักษณ์ะต่ามที่กฎหมายกำาหน้ดไว้ ซึ่ึ่ง
เป็น้มาต่รการสู้ำาคัญใน้การทำาให้มัน่้ใจว่ามีการปฏิิบัต่ิต่ามกฎอย่างต่่อเน่ื้อง

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การต่รวจจำาน้วน้สู้ตั่วน์้ำ้าที่จับได ้ควรบรรจเุขา้เป็น้สู่้วน้หน่ึ้งของขัน้้ต่อน้การดำาเนิ้น้งาน้มาต่รฐาน้สู้ำาหรบัหน่้วยต่รวจสู้อบกลาง
ทะเลทกุแหง่ ควรมกีารเปรียบเทียบอปุกรณ์์ที่ใช้ไ้ด้กบัใบอน้ญุาต่ทำาประมงทะเบยีน้เรอื และรายละเอยีดอปุกรณ์์ อาท ิขน้าด
ของกบัดกัหรอืจำาน้วน้ต่ะขอควรไดร้บัการต่รวจสู้อบดว้ยวา่เป็น้ไปต่ามที่กฎหมายกำาหน้ด

• การต่รวจสู้อบทางทะเลที่จัดทำาขึน้้โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและช้ายฝ่ั้งครัง้หน่ึ้ง เจ้าหน้้าที่ได้ทำาการต่รวจสู้อบสู้ายพัน้ธ์ุปลาที่ถึ�กจับและน้ำา
ต่ัวอย่างสู้ายพัน้ธ์ุอื่น้ๆ กลับไปต่รวจสู้อบที่ศ�น้ย์วิจัยทางทะเล จากน้ั้น้เจ้าหน้้าที่ทช้.ช้ีแ้จงถึึงสู้ัดสู้่วน้การจับสู้ัต่ว์น้ำ้า สู้ายพัน้ธ์ุปลาใน้แน้วปะการัง
หรือปลาที่อาศัยอย่�ต่ามแน้วช้ายฝ่ั้งมี 30% น่ั้น้หมายความว่าสู้ามารถึสู้งสู้ัยได้ว่าเป็น้การประมงที่ผิิดกฎหมายและควรจัดทำาการสู้อบสู้วน้ทัน้ที

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:        หน่้วยงาน้ที่เกี่ยวข้องของศ�น้ย์ PIPO และศรช้ล.ควรฝึ้กอบรมว่าสู้เปคของอุปกรณ์์และสู้ัต่ว์น้ำ้าพัน้ธ์ุใดถึ�กจัดว่าเป็น้ 
‘กลุ่มต่้องสู้งสู้ัย’ 
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เจา้หน้้าทีจ่ากกรมทรัพยากรทางทะเลและช้ายฝ่ั้งต่รวจสู้อบสู้ายพัน้ธ์ปุลาท่ีอาจบ่งบอกถึงึการประมงผิดิกฎหมายได ้ ต่วัอยา่งปลาดงักลา่วไดถ้ึ�กน้ำาไปต่รวจสู้อบต่่อไป (ซึ่า้ย) เจา้หน้้าท่ี
กรมประมงวดัขน้าดกบัดัก เพื่อใหม้ัน่้ใจว่าเป็น้ไปต่ามกฎหมายกำาหน้ด (ขวา)

• การต่รวจสู้อบแรงงาน้ยังไม่เพียงพอและไม่เป็น้ไปต่ามขัน้้ต่อน้มาต่รฐาน้ น้อกจากน้ี้ความละเอียดถึี่ถึ้วน้ใน้การต่รวจสู้อบกลางทะเลยังมี
มาต่รฐาน้ที่ต่่างกับการต่รวจสู้อบของศ�น้ย์ PIPO 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       เจ้าหน้้าที่ที่เกี่ยวข้องควรจัดทำาการต่รวจสู้อบแรงงาน้อย่างเต่็มร�ปแบบเพื่อสู้ามารถึทำาการต่รวจสู้อบเอกสู้ารประจำาต่ัวของ
แรงงาน้ รายน้ามล�กเรือ ใบอนุ้ญาต่ทำางาน้ และเอกสู้ารการช้ำาระค่าจ้างของล�กเรือที่ปฏิิบัต่ิงาน้ ณ์ ขณ์ะน้ั้น้ ขัน้้ต่อน้น้ี้
ควรควบรวมการสู้ัมภาษณ์์เช้ิงลึกกับล�กเรือ (ต่ามภาษาโดยกำาเนิ้ด) เพื่อต่รวจสู้อบสู้ภาพความเป็น้อย่�และการทำางาน้บน้
เรือประมง

• กระบวน้การการต่รวจสู้อบแรงงาน้ของทางเจ้าหน้้าที่กองทัพเรือยังเป็น้ไปอย่างหลากหลาย ทัง้น้ี้เจ้าหน้้าที่ยังคงมีท่าทีแข็งกร้าวซึ่ึ่งอาจจะก่อให้
เกิดความร้�สู้ึกคุกคาม แต่่ใน้ขณ์ะเดียวกัน้เจ้าหน้้าที่บางท่าน้ก็มีท่าทีที่เป็น้มิต่รและเข้าหาแรงงาน้มากกว่า 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การต่รวจต่ราเรือประมงควรพยายามใช้้วิธีให้เหยื่อเป็น้จุดศ�น้ย์กลางมากเท่าที่จะเป็น้ไปได้  หรือใช้้วิธีการที่ต่รวจต่ราที่มี
ความนุ่้มน้วลมากขึ้น้เพื่อให้ล�กเรือร้�สู้ึกผิ่อน้คลาย ยกตั่วอย่างเช้่น้ ใน้ระหว่างการต่รวจเรือประมงของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและช้ายฝ่ั้งและกรมประมง EJF สู้ังเกต่เห็น้ว่ามีการพาล�กเรือระดับสู้�งขึ้น้เรือลาดต่ระเวน้เพื่อให้ล�กเรือคน้อื่น้ๆ 
ร้�สู้ึกผิ่อน้คลายและกล้าเปิดเผิยข้อม�ลมากขึ้น้

การต่รวจเรอืทางทะเลทีช่้ลบรุ:ี การต่รวจต่ราเรอืประมงลำาเดยีวกนั้ แต่่ใช้วิ้ธกีาร 2 ร�ปแบบใน้การเขา้หาล�กเรอื

• เจ้าหน้้าที่ผิ้�ทำาการต่รวจสู้อบมักประสู้บปัญหาเรื่องการแปลภาษากับล�กเรือที่สู้่วน้มากเป็น้ช้าวต่่างด้าว จึงทำาให้เกิดการสู้ัมภาษณ์์สู้ัน้้ๆและจัดทำา
ขึน้้ไม่ไกลจากผิ้�ควบคุมเรือหรือน้ายท้ายเรือ
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ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การต่รวจสู้อบทางทะเลควรมีล่ามอิสู้ระเพื่อให้การสู้ื่อสู้ารดำาเนิ้น้ไปได้ไปโดยง่าย (ที่ไม่ใช้่ล�กเรือช้าวไทยอย่างน้ายเรือ) 
ซึ่ึ่งเป็น้ที่เข้าใจว่าคณ์ะผิ้�ต่รวจสู้อบทางทะเลน้ั้น้ทำาการต่รวจต่ราแค่บางพื้น้ที่แต่่ซึ่ึ่ง ณ์ ปัจจุบัน้ยังคงมีการกระจัดกระจาย
ไปต่ามพื้น้ที่ต่่างๆ

8. โพไซึ่ดอน้:

ตั่ง้แต่่ปี 2561 EJF ได้ทำาการลาดต่ระเวน้กลางทะเลบน้เรือโพไซึ่ดอน้ ซ่ึึ่งเป็น้เรอืลาดต่ระเวน้อำาพรางของสู้ำานั้กงาน้ต่ำารวจแหง่ช้าต่แิละกรมประมง โดย
เรือโพไซึ่ดอน้เร่ิมดำาเนิ้น้การใน้เดือน้ต่ลุาคม 2560 มลีกัษณ์ะต่า่งจากเรือลาดต่ระเวน้ทัว่ไป เน่ื้องจากเคยเป็น้เรอืบรรทกุสัู้ต่วน์้ำ้าเก่าทีน่้ำามาแปลงเป็น้เรอื
ลาดต่ระเวน้อำาพรางของต่ำารวจ ใน้เดือน้กรกฎาคม 2564 EJF เข้าใจวา่ไมม่กีารใช้เ้รอืโพไซึ่ดอน้แลว้ เน่ื้องจากปัญหางบประมาณ์

 โพไซึ่ดอน้จอดอย่�ข้างเรอืประมงเวียดน้ามท่ียดึมาหา้ลำาใน้เดอืน้เมษายน้ 2561

ขณ์ะท่ียังปฏิิบัติ่การอย่� ล�กเรือโพไซึ่ดอน้ประกอบด้วยต่ำารวจไทยและเจ้าหน้้าทีก่รมประมง เทคโน้โลยีเรดารท์ีซ่ึ่บัซึ่อ้น้ และเรือสู้ปีดโบ้ท เมื่ออย่�ใน้ระยะท่ี
เข้าประช้ดิได ้จะมกีารสู่้งสู้ปีดโบ้ทเขา้ไปต่รวจจับ

ความสู้ำาเร็จของโพไซึ่ดอน้วดัไดจ้ากอัต่ราการจับกมุทีเ่พิม่ขึน้้ ใน้ปี 2561 เรือโพไซึ่ดอน้ต่รวจยดึเรอืประมงได ้89 ลำา เป็น้เรอืไทย 22 ลำา และเรอืธงต่า่ง
ช้าต่อีิก 67 ลำา

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:     สู้ำานั้กงาน้ต่ำารวจแห่งช้าต่ิ (สู้ต่ช้.) และต่ำารวจน้ำ้าควรแก้ไขปัญหางบประมาณ์โดยเร็วเพื่อให้เรือโพไซึ่ดอน้กลับมาลาด
ต่ระเวน้ได้ เรือลำาดังกล่าวใช้้งบประมาณ์ไม่สู้�ง อีกทัง้ยังเป็น้เครื่องมือที่มีประสู้ิทธิภาพให้ประเทศไทยสู้ามารถึต่่อสู้้�กับการ
ทำาประมงแบบ IUU ได้ดีกว่าเรือลาดต่ระเวน้กลางทะเลปกต่ิ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   โพไซึ่ดอน้ควรมีล่ามอย่างน้้อยหน่ึ้งคน้ที่สู้ามารถึพ�ดภาษาถึิ่น้ของล�กเรือต่่างช้าต่ิได้หลายภาษาประจำาอย่�บน้เรือ การดำาเนิ้น้
งาน้ใน้ลักษณ์ะน้ี้จะช้่วยให้มีการสู้ื่อสู้ารและเก็บข้อม�ลได้ทัน้ที 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:  โพไซึ่ดอน้ควรเก็บข้อม�ลพื้น้ฐาน้จากแบบสู้ำารวจไว้บน้เรือที่แจกจ่ายให้ล�กเรือต่่างช้าต่ิ แบบสู้ำารวจให้ข้อม�ลว่าทำาไมล�กเรือจึง
ถึ�กกักต่ัว จะต้่องดำาเนิ้น้งาน้ต่่ออย่างไร และถึ�กสู่้งกลับประเทศบ้าน้เกิด ทัง้น้ี้ EJF ได้ใช้้แบบสู้ำารวจใน้ลักษณ์ะดังกล่าวกับ
ช้าวประมงเวียดน้าม โดยสู้ามารถึขอด�แบบสู้ำารวจดังกล่าวจาก EJF ได้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   กรมประมงควรขยายระบบรายงาน้การทำาประมงแบบ IUU เพื่อให้เรือลาดต่ระเวน้อย่างโพไซึ่ดอน้ สู้ามารถึรับข้อม�ล
อัพเดททัน้เหตุ่การณ์์จากเรือประมงที่พบเรือต่้องสู้งสู้ัยว่าอาจทำาประมงแบบ IUU
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ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   โพไซึ่ดอน้ไม่สู้ามารถึแล่น้ได้เร็วและคล่องแคล่ว ทำาให้ต่้องอาศัยสู้ปีดโบ้ทเพื่อเข้าประช้ิด น้อกจากน้ี้การใช้้โดรน้ ซึ่ึ่ง
สู้ามารถึบิน้ขึ้น้ได้จากด้าน้หน้้าเรือ จะช้่วยใน้การบ่งช้ีเ้รือต่้องสู้งสู้ัยน้อกระยะมองเห็น้ของโพไซึ่ดอน้ ทำาให้การดำาเนิ้น้งาน้
พัฒน้าไปใน้ทางที่ดียิ่งขึ้น้  

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   สู้ต่ช้.และกรมประมงควรจัดทำาแผิน้ซึ่ื้อเรือลำาที่สู้องที่สู้ามารถึเข้ามาช้่วยการทำางาน้ของโพไซึ่ดอน้ใน้อ่าวไทย หรือทำาการ
ลาดต่ระเวน้ทะเลอัน้ดามัน้ได้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:   ประเทศไทยควรทำางาน้ร่วมกับประเทศเพื่อน้บ้าน้แบ่งปัน้ความร้�จากเรือโพไซึ่ดอน้ และให้มั่น้ใจว่าประเทศอื่น้ท่ีกำาลังต่่อสู้้�
กับปัญหาประมงแบบ IUU น้ำากลไกการบังคับใช้้กฎหมายท่ีมีประสู้ิทธิภาพและประหยัดต่้น้ทุน้น้ี้ไปปรับใช้้ได้.

เรอืประมงเวยีดน้ามพยายามเรง่เคร่ืองหนี้สู้ปีดโบ้ทของเรือโพไซึ่ดอน้ หลังจากทีถ่ึ�กจบัฐาน้ทำาประมงผิิดกฎหมายใน้พื้น้ทีเ่ขต่เศรษฐกจิจำาเพาะของไทย

9. ระบบต่ดิต่ามเรอื (Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่้วยรบัสู้ง่สู้ญัญาณ์เคลื่อน้ที่ (Mobile 
Transceiver Unit: MTU):

EJF ได้ให้ข้อเสู้น้อแน้ะใน้การพัฒน้าระบบต่ิดต่ามประมง (VMS) ของไทยต่ัง้แต่่เดือน้กุมภาพัน้ธ์ 2559 ซึ่ึ่งออกแบบมาเพื่อบ่งช้ีแ้ละวิเคราะห์
พฤต่ิกรรมเรือต่้องสู้งสู้ัย

• เรอืประมงขน้าดต่ำา่กว่า 30 ต่นั้กรอสู้ ได้รบัการยกเวน้้การติ่ดต่ัง้ระบบติ่ดต่ามเรอื VMS ใน้ช้ว่งกลางปี 2564 รฐับาลไทยไดบ้นั้ทกึจำาน้วน้เรือ
ประมงเช้งิพาณิ์ช้ย์ไวทั้ง้หมด 10,140 ลำา โดยวดัจากเรือทีมี่น้ำ้าหนั้ก 10 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไป ใน้ปัจจุบนั้ มกีารบงัคบัต่ดิต่ัง้ระบบ VMS เฉพาะกับเรือทีม่ี
ขน้าดมากกวา่ 30 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไป ซ่ึึ่งมจีำาน้วน้ 5,263 ลำา ซ่ึึ่งหมายความว่า เรือประมงเช้งิพาณิ์ช้ยป์ระมาณ์ 52% ไม่ถึ�กต่ดิต่ามเฝ้้าระวัง ใน้ช่้วงก่อน้
หน้้าน้ี้มกีารวางแผิน้ขยายขอ้กำาหน้ดการติ่ดต่ัง้ระบบ VMS ไวบ้น้เรอืขน้าด 20 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไป และจะปรับลดลงเป็น้เรอืขน้าด 10 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไป 

• EJF เขา้ใจวา่การทดลองระบบ VMS บน้เรือประมงขน้าด 30 ต่นั้กรอสู้ขึน้้ไปไดเ้ริม่ต่น้้ขึน้้ใน้เดอืน้กรกฎาคม 2564 โดยทดลองกบัเรอือยา่งน้้อย 
50 ลำา อยา่งไรกต็่ามการแพร่ระบาดของเช้ื้อไวรสัู้โควดิ-19 ทำาใหก้ารทดลองดงักล่าวถึ�กลดจำาน้วน้ลง.

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       EJF ขอช้ื่น้ช้มความพยายามใน้การริเริ่มการทดลองดังกล่าวและขอสู้นั้บสู้นุ้น้ให้กรมประมงขยายการทดลองโดยเร็ว
ที่สูุ้ดเมื่อสู้ถึาน้การณ์์การแพร่ระบาดของโควิดดีขึ้น้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       หลังจากที่ทำาการทดลองใช้้สู้ำาเร็จแล้วควรมีการประเมิน้ผิลอย่างใกล้ช้ิด เพื่อพิจารณ์าว่าควรขยายการทดลองกับเรือเช้ิง
พาณิ์ช้ย์ลำาอื่น้และอุปกรณ์์ทำาประมงหลายประเภทมากขึ้น้หรือไม่ การประเมิน้ดังกล่าวให้ความสู้ำาคัญต่ิดต่ามเรือความ
เสู้ี่ยงสู้�งหรือเรือที่มีอุปกรณ์์ทำาประมงความเข้มข้น้สู้�ง (high intensity fishing gears) ก่อน้ อาทิ เรืออวน้ลาก หรือเรือ
อวน้ล้อมปลากะต่ัก
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• ใน้เดือน้กนั้ยายน้ 2563 ประกาศของกรมประมง52  ได้ยกเลกิมาต่รฐาน้ VMS ของเดือน้กนั้ยายน้ 2561 ซ่ึึ่งกำาหน้ดใหม้กีารต่ดิต่ัง้ VMS MTUs 
ร่นุ้ที ่2 แทน้เครื่องร่นุ้ที ่1 EJF เหน็้ว่าการประกาศดังกล่าวเป็น้เสู้มอืน้การกา้วถึอยหลงัครัง้ใหญด่า้น้เทคโน้โลยีและความปลอดภัย VMS ร่นุ้ที ่1 
ขาดฟี้เจอรใ์หม่ๆ  หลายอย่างทีม่ใีน้รุ่น้ที ่2 อาท ิความสู้ามารถึใน้การขอความช้ว่ยเหลอืจากทางการได้โดยทนั้ท ีหากเกิดกรณี์ฉกุเฉิน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       กรมประมงควรแก้ไขประกาศดังกล่าวโดยเร็วที่สูุ้ดเพื่อให้มั่น้ใจว่าจะมีการพัฒน้าด้าน้เทคโน้โลยีต่่อไป VMS รุ่น้ที่ 2 มี
ความปลอดภัยและปฏิิบัต่ิงาน้ได้ดีกว่ารุ่น้ที่ 1 เพราะฉะน้ั้น้ควรจะต่ิดต่ัง้ VMS รุ่น้ที่ 2 ให้มากที่สูุ้ดเท่าที่จะทำาได้ 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ใน้ปัจจุบัน้ VMS รุ่น้ที่ 1 และรุ่น้ที่ 2 สู้ามารถึใช้้การได้โดยมีเครื่องสู้ำารองไฟ้แยก ซึ่ึ่งเป็น้การพัฒน้าก้าวสู้ำาคัญยิ่ง เพื่อ
ช้่วยให้เฝ้้าต่ิดต่ามเรือประมงได้อย่างไม่ขาดต่อน้ อย่างไรก็ต่าม ควรมีการต่รวจสู้อบระบบ VMS และแบต่เต่อรี่เป็น้
ประจำาเพื่อให้ช้ิน้้สู้่วน้ที่ต่ิดต่ัง้ถึ�กต่้องต่ามข้อกำาหน้ด

• EJF เขา้ใจวา่เรอืประมงเช้งิพาณิ์ช้ยข์องไทยน้้อยกวา่ 30% ไดต้่ดิต่ัง้ VMS ร่นุ้ที ่2 แลว้ แต่เ่ครื่องมอืน้ี้ถึ�กออกแบบมาเพ่ือลดคา่ใช้จ้า่ยดา้น้ขอ้ม�ล
และพฒัน้าความปลอดภยัระหว่างอย่�กลางทะเล ซ่ึึ่งเป็น้การอน้ญุาต่ใหเ้รอืประมงสู้ามารถึแจง้เต่อืน้ทางการไดใ้น้กรณี์ฉกุเฉิน้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       กรมประมงควรรีบต่ิดต่ัง้ VMS รุ่น้ที่ 2 โดยด่วน้ที่สูุ้ด กรมประมงควรให้ความสู้ำาคัญกับเรือความเสู้ี่ยงสู้�งและ/หรือมีล�ก
เรือเป็น้จำาน้วน้มากก่อน้

ต่วัอย่าง VMS ร่นุ้ที ่2 ซึ่ึ่งมฟัี้งก์ช้ัน่้แจ้งเตื่อน้ท่าเรอืใหม่ การจบัปลาและสู้ญัญาณ์ช้ว่ยเหลือฉกุเฉิน้ได้
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• เป็น้ท่ีทราบกนั้ดีวา่หน่้วยรบัสู้ง่สู้ญัญาณ์เคลื่อน้ที ่ (MTU) น้ั้น้สู้ามารถึถึอดออกจากเรอืประมงไดง้า่ย ซ่ึึ่งสู่้งผิลใหเ้รอืประมงทีผ่ิดิกฎ IUU มชี้อ่ง
ทางใน้การสู้ลบัเปลีย่น้อปุกรณ์์สู้ง่สู้ญัญาณ์เคลื่อน้ทีน้ี่้ไปยงัเรอืประมงลำาอื่น้  และทำาการออกหาสู้ตั่วน์้ำ้าโดยทีไ่มม่เีจา้หน้้าทีไ่ทยต่ดิต่ามได ้  เมื่อ
เดอืน้เมษายน้ปี 2560 มกีารรายงาน้ว่า อปุกรณ์์สู้ง่สู้ญัญาณ์เคลื่อน้ทีท่กุช้ิน้้มตี่ราประทบัและอปุกรณ์์ป้องกนั้การเคลื่อน้ยา้ยแลว้ อยา่งไรก็ต่าม 
EJF ไดสัู้้งเกต่เห็น้วา่ ถึงึแมเ้ครื่อง MTU จะมรีะบบลอ็ค แต่เ่ครื่อง MTU บางต่วัยงัสู้ามารถึถึอดออกไดง้า่ย เน่ื้องจากถึ�กผิ�กไวก้บัต่วัเรอืดว้ยเช้อืก
หรอืเอ็น้เท่าน้ั้น้

ต่วัอยา่งของเคร่ือง MTU ท่ีมกีารลอ็คไว้อยา่งดีดว้ยเหลก็กลา้ (ซึ่า้ย) และ MTU ทีผ่ิ�กเช้อืกไวอ้ย่างหลวมๆ (ขวา) 

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       การต่รวจต่ราต่ราประทับและอุปกรณ์์ป้องกัน้การเคลื่อน้ย้ายจำาเป็น้ต่้องเป็น้ขัน้้ต่อน้ที่กระทำาอย่างสู้มำ่าเสู้มอทัง้ระหว่าง
การต่รวจต่ราของศ�น้ย์ PIPO รวมไปถึึงการต่รวจต่ราทางทะเล เพื่อเป็น้การรับรองถึึงกรณี์ที่ให้อุปกรณ์์สู้่งสู้ัญญาณ์ดัง
กล่าวไม่ได้รับการสู้ลับเปลี่ยน้หรือถึ�กถึอดออกโดยง่าย เน่ื้องจากต่ามหลักการของกรมประมงแล้ว หากมีการระบุการ
เคลื่อน้ย้ายใน้ระหว่างการต่รวจต่ราเรือประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรือที่ออกท่า เรือประมงลำาดังกล่าวต่้องไม่ได้รับ
อนุ้ญาต่เดิน้เรือจน้สู้ามารถึแก้ไขปัญหาได้อย่างถึ�กต่้อง  

ร�ปภาพกลไลการล็อค VMS MTU ดว้ยเหลก็กลา้ (ซึ่า้ย) และต่วัลอ็คท่ีเสู้ื่อมสู้ภาพ (ขวา) 

• น้อกจากน้ี้ EJF ยังสัู้งเกต่เห็น้ว่าเครื่อง MTU สู้ามารถึถึ�กถึอดออกไดง้า่ยจากกลไกการล็อคทีผ่ิพัุงและขึน้้สู้นิ้ม

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:       ควรมีการออกแบบกลไกการล็อคคุณ์ภาพสู้�งที่สู้ามารถึทน้ต่่อสู้ภาวะอากาศได้และน้ำาไปต่ิดต่ัง้โดยเร็วที่สูุ้ด เพื่อป้องกัน้
ไม่ให้ผิ้�ประกอบการอาศัยช้่องโหว่จากกลไกที่ผิุพังไปต่ามธรรมช้าต่ิใน้ปัจจุบัน้

• ปัญหาการส่ืู้อสู้ารและประสู้าน้งาน้ระหวา่งหน่้วยงาน้ทีสู่้ำาคญั ศ�น้ยต์่ดิต่ามและควบคุมการประมง ศ�น้ย ์PIPO ระดบัภ�มภิาค และ ศรช้ล.ยงัคงมีอย่�
อย่างต่่อเน่ื้อง เป็น้อปุสู้รรคต่อ่การแก้ไขปัญหา IUU น้อกจากน้ี้ ฐาน้ข้อม�ลเรอืทีม่ขีอ้ม�ลขดัแยง้กนั้หรอืขอ้ม�ลเรอืต่อ้งสู้งสัู้ย (VOI) ไม่ไดถ้ึ�กสู่้ง
อย่างมีประสู้ทิธภิาพ ต่า่งสู้ง่ผิลกระทบต่่อความพยายามบงัคบัใช้ก้ฎหมายอยา่งรนุ้แรง 
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ขอ้เสู้น้อแน้ะ:        หน่้วยงาน้ต่่างๆ ควรมีช้่องทางการต่ิดต่่อสู้ื่อสู้ารถึึงกัน้ได้โดยต่รงเพื่อให้ข้อม�ล VOI เกิดความสู้อดคล้องกัน้มากที่สุู้ด  
อีกทัง้ควรประสู้าน้งาน้ร่วมกัน้ต่รวจหาเรือประมงที่มีความเสู้ี่ยงและการต่รวจต่ราของศ�น้ย์ PIPO  ที่ได้กล่าวไว้ก่อน้
หน้้าน้ี้

ขอ้เสู้น้อแน้ะ:        ข้อม�ลเรือต่่างๆ ควรเก็บรวบรวมไว้ใน้ ‘FishingInfo 2’ และแก้ไขระบบให้ทุกหน่้วยงาน้สู้ามารถึเข้าถึึงได้ ฐาน้ข้อม�ลดัง
กล่าวควรเป็น้ฐาน้ข้อม�ลเดียวที่หน่้วยงาน้หลักเข้ามาใช้้งาน้เพ่ือป้องกัน้ปัญหาระบบที่ใช้้ร่วมกัน้ไม่ได้ (system 
incompatibility) ฐาน้ข้อม�ลต่้องมีร�ปแบบที่ง่ายต่่อการปรับเปลี่ยน้และสู้ามารถึอัพเดทได้แบบทัน้เหตุ่การณ์์ เพื่อให้การ
วิเคราะห์ข้อม�ลของระบบ VMS และการต่รวจต่ราใน้ศ�น้ย์ PIPO เป็น้ไปอย่างมีประสู้ิทธิภาพสู้�งสูุ้ด.

VMS ร่นุ้ที ่2 ซึ่ึ่งมรีะบบแจ้งเตื่อน้ SOS อาจช่้วยช้วิีต่คน้ไดห้ากมกีารน้ำามาต่ดิต่ัง้บน้เรอืประมงเชิ้งพาณิ์ช้ยท์กุลำา
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ภาคผิน้วก:

ระบบประมวลความเสู้ี่ยงกลาง: 

มีการเริ่มใช้้ระบบประมวลความเสู้ี่ยงกลางใน้เดือน้มกราคม 2561 ระบบน้ี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ระบบคำาน้วณ์ความเสู้ี่ยงที่มีอย่�ของศ�น้ย์ต่ิดต่าม
และควบคุมเรือประมง ศรช้ล. และระบบของศ�น้ย์ PIPO ทำางาน้ได้อย่างราบรื่น้ยิ่งขึน้้ ใน้ปัจจุบัน้ระบบทัง้ 3 แบบน้ี้เป็น้สู้่วน้หน่ึ้งของ CRA

ภายใต่้ระบบ CRA มีเกณ์ฑ์์กำาหน้ดอย่�ทัง้หมด 9 ข้อ ซึ่ึ่งมีสู้่วน้ใน้การคำาน้วณ์ ‘คะแน้น้’ ความเสู้ี่ยงรวมของเรือประมงแต่่ละลำา เกณ์ฑ์์กำาหน้ดอีก 3 
ข้อยังอย่�ใน้ขัน้้ต่อน้ปรับเปลี่ยน้ เกณ์ฑ์์กำาหน้ดมีดังน้ี้

หมายเลข
ความเสู้ี่ยง

คำาอธิบายความเสู้ี่ยง ปัจจัยเกื้อหนุ้น้

R1 การฝ้่าฝ้ืน้กฎการรายงาน้ของ PIPO R1-1: เรือไม่มีเครื่องมือต่ิดต่าม R1-2: จำาน้วน้ครั้งที่เรือไม่ได้รับการต่รวจ 
‘แจ้งออก’

R2 ความเสู้ี่ยงใน้การละเมิดแรงงาน้ R2-1: จำาน้วน้ครั้งที่ถึ�กดำาเน้ิน้คดี R2-2: จำาน้วน้วัน้การทำาประมง R2-3: 
จำาน้วน้ช้ั่วโมงพักของล�กเรือ R2-4: จำาน้วน้ของการ ‘แจ้งเข้า’ จริง ต่่างจาก
จำาน้วน้การ ‘แจ้งเข้า’ ที่รายงาน้ 

R3 จำาน้วน้ล�กเรือบน้เรือประมงผิิด R3-1: จำาน้วน้ล�กเรือไม่ต่รงกับบัน้ทึกของกรมประมง

R4 การปลอมแปลงหรือปรับเปลี่ยน้ทะเบียน้ R4-1: เรือเฝ้้าระวัง คือ เรือประเภทความเสู้ี่ยงกลางและความเสู้ี่ยงสู้�ง หรือ
ถึ�กบัน้ทึกไว้ว่าเสู้ียหายหรือขายไปให้ต่่างประเทศ R4-2: เจ้าของเรือขายเรือ
ลำาอื่น้มาก่อน้ เพื่อน้ำาใบอนุ้ญาต่ประมงมาควบรวม

R5 การทำาประมงใน้บริเวณ์ช้ายฝ้ั่ง R5-1: เรือที่มีประวัต่ิการทำาประมงใน้บริเวณ์ช้ายฝ้ั่งสู้งวน้  R5-2: เจ้าของ
หรือกัปต่ัน้เรือมีประวัต่ิการทำาประมงใน้บริเวณ์ช้ายฝ้ั่งสู้งวน้ R5-3: เรือมี
ประวัต่ิสู้ัญญาณ์ VMS ขาดหายเมื่อเข้าใกล้บริเวณ์ช้ายฝ้ั่ง

R6 เรืออวน้กางกั้น้แล้วลากที่มีความเสู้ี่ยงใน้การ
ทำาประมงต่อน้กลางคืน้

R6-1: เรือที่มีประวัต่ิการทำาประมงต่อน้กลางคืน้ R6-2: เจ้าของหรือกัปต่ัน้
เรือมีประวัต่ิการทำาประมงต่อน้กลางคืน้ R6-3: ระยะเวลาที่ทำาประมง R6-4: 
เจ้าของเรืออวน้กางแล้วกั้น้สู้ามารถึปั่น้ไฟ้เองหรือมีเรือต่กหมึกไว้ใน้ครอบ
ครอง  R6-5: ระยะห่างจากฝ้ั่งขณ์ะที่ทำาประมง

R7 ปลอมแปลงข้อม�ลสู้มุดป�มเรือ R7-1: มีความแต่กต่่างระหว่างข้อม�ลใน้สู้มุดป�มเรือ (LB) และระบบ VMS 
R7-2: มีความแต่กต่่างระหว่างน้้ำาหน้ักของสู้ัต่ว์น้้ำาที่จับได้ใน้ระบบบัน้ทึกน้้ำา
หน้ักสู้ัต่ว์น้้ำาขึ้น้ท่า (LD) และ LB  R7-3: ความแต่กต่่างระหว่างพัน้ธุ์สู้ัต่ว์น้้ำา
ที่จับได้มากที่สูุ้ด 3 สู้ายพัน้ธุ์ใน้ LD และ LB R7-4: ความแต่กต่่างระหว่าง
จำาน้วน้ครั้งที่มีการจับสู้ายพัน้ธุ์ที่ไม่ได้ทำาการรายงาน้ ใน้ LD และ LB R7-5: 
จำาน้วน้ครั้งที่เจ้าของเรือรายงาน้จำาน้วน้สู้ัต่ว์น้้ำาที่จับได้ผิิดพลาด R7-6: จำาน้วน้
ครั้งที่สู้าเหตุ่การ ‘แจ้งเข้า’ ถึ�กเปลี่ยน้เป็น้ ‘การขน้ถึ่ายสู้ัต่ว์น้้ำาที่จับได้’ R7-7: 
เรือที่ขน้ถึ่ายสู้ัต่วน้้ำาที่จับได้ที่ท่าเรือหลายแห่ง

R8 การถึอดหรือปิดระบบ VMS R8-1: จำาน้วน้ครั้งที่ VMS ทำางาน้ผิิดพลาด R8-2: จำาน้วน้เรือที่เจ้าของเรือ
ได้ทำาการลงทะเบียน้ไว้ แต่่ไม่เคยทำาเรื่องขอ ‘แจ้งออก’  R8-3: จำาน้วน้ครั้ง
ที่เรือโดน้เรียกกลับฝ้ั่งจากปัญหา VMS R8-4: จำาน้วน้ครั้งสู้ะสู้มที่สู้ัญญาณ์ 
VMS ขาดหาย 

R9 ล�กเรือผิิดกฎหมายหรือเข้าเมืองผิิดกฎหมาย R9-1: รายช้ื่อล�กเรือถึ�กเปลี่ยน้มากกว่า 30% ใน้ระยะเวลา 3 เดือน้ที่ผิ่าน้มา

R10 ใช้้อุปกรณ์์ทำาประมงที่ไม่ได้ระบุไว้ใน้เอกสู้าร
การลงทะเบียน้

ปัจจัยเกื้อหนุ้น้ของ 3 ความเสู้ี่ยงน้ี้อย�่ใน้ช้่วงการทำาสู้รุป

R11 กัปต่ัน้หรือเจ้าของเรือเคยมีประวัต่ิ
อาช้ญากรรม

R12 เรือมีประวัต่ิลักลอบน้ำาสู้ิน้ค้าเข้าประเทศ
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ต่ัวเลขช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเลต่ัง้แต่่ปี 2561 ถึึง 2564 (กรกฎาคม 2564)

แผิน้ภ�มิด้าน้ล่างน้ี้เปรียบเทียบต่ัวเลขของช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเลบน้เรือประมงพาณิ์ช้ย์ต่ามขน้าดเรือ ต่ัง้แต่่ปี 2561 ถึึงเดือน้กรกฎาคม 2564 
(เรือเล็ก = เรือประมงขน้าดต่ำ่ากว่า 10 ต่ัน้กรอสู้; กลาง = เรือประมงขน้าด 30 - 60 ต่ัน้กรอสู้; ใหญ่ = เรือประมงขน้าดใหญ่กว่า 60 ต่ัน้กรอสู้)

ต่ัวเลขของช้าวประมงสู้�ญหายกลางทะเลบน้เรือประมงพาณิ์ช้ย์ต่ามขน้าดเรือ ต่ัง้แต่่ปี 2561 ถึึงเดือน้กรกฎาคม 2564
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หน่้วยงาน้สู้ำาคัญ:

• ศ�น้ย์อำาน้วยการรกัษาผิลประโยช้น์้ของช้าต่ทิางทะเล (ศรช้ล.) เป็น้หน่้วยงาน้ของกองทัพเรอืไทย มหีน้้าทีบั่งคบัใช้ก้ฎหมายและเข้าจบักมุเรอืกลาง
ทะเล โดยมอีำาน้าจด�แลหน่้วยงาน้อื่น้ๆ อาท ิกรมประมง ทช้. กรมศลุกากร กรมเจา้ทา่ และต่ำารวจน้ำ้า หน่้วยงาน้น้ี้เขา้มารบัผิดิช้อบอำาน้าจหน้้าที่
ของศปมผิ. ทัง้หมด ใน้ปี 2562  

ศรช้ล.ไม่ใช้่รับผิิดช้อบใน้ด้าน้การป้องกัน้ปัญหา IUU แต่่เพียงเท่าน้ั้น้ แต่่ยังมีหน้้าที่ลาดต่ระเวน้เขต่เศรษฐกิจจำาเพาะของไทย เพื่อต่รวจหายาเสู้พต่ิด 
การลักลอบขน้สู้ิน้ค้าเถึื่อน้ การลักลอบเข้าเมืองผิิดกฎหมาย ค้น้หาและก้�ภัย และป้องกัน้ความมัน่้คงช้าต่ิ

	  

Cambodia	  
EEZ	  

Area	  1	  

Area	  2	  
Area	  3	  

Phuket	  
Songkhla	  

Sattahip	  

Bangkok	   แผิน้ที่แสู้ดงขอบเขต่เขต่ 1, 2 และ 3 พร้อมที่ต่ัง้ศ�น้ย์บัญช้าการ

มศี�น้ยบ์ญัช้าการหลกัใน้กรงุเทพฯ และสู้ำานั้กงาน้ใน้ภ�มิภาคดงัน้ี้ 

• อา่วไทยต่อน้บน้ (เขต่ 1)
• อา่วไทยต่อน้ลา่ง (เขต่ 2) 
• ทะเลอนั้ดามนั้ (เขต่ 3)

 

ศ�น้ย์บัญช้าการของศรช้ล.แต่่ละเขต่ มีเรือลาดต่ระเวน้จากหลายหน่้วยงาน้ที่สู้ามารถึทำาการลาดต่ระเวน้กลางทะเลและเข้าต่รวจสู้อบเรือได้เมื่อจำาเป็น้

เรือของศรช้ล.ยังต่อบสู้น้องข้อเรียกร้องอย่างทัน้ท่วงทีสู้ำาหรับการต่รวจสู้อบใน้กรณี์ของปัญหาชุ้ดควบคุมระบบต่ิดต่ามเรือ VMS การสู้�ญหายของ 
เอกสู้าร ‘ออกท่า’ ความแต่กต่่างของรายช้ื่อล�กเรือ และรายงาน้แจ้งเรือประมงผิิดกฎหมายจากแหล่งข้อม�ลอื่น้ๆ
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PIPO – Thai MECC Collaborative Chart

ต่ารางที ่4: โครงสู้รา้งองคก์รของศรช้ล.. FITs และศ�น้ย ์PIPO 

•  กรมประมง: กรมประมงทำางาน้ร่วมกบัศ�น้ยต์่ดิต่ามและควบคมุเรอืประมง (FMC) ใน้กรงุเทพฯ ควบค่�กบัการดำาเนิ้น้งาน้ของศ�น้ย์ PIPO ทัง้ 30 
แหง่ทัว่ประเทศไทย น้อกจากน้ี้ กปม. ยงัมหีน้้าทีรั่บผิดิช้อบจดัการฐาน้ขอ้ม�ล ‘Fishing Info 2’ ด้วย

• ศ�น้ยติ์่ดต่ามและควบคมุเรือประมง (FMC): FMC เป็น้ศ�น้ยก์ลางระบบ VMS ของไทย มหีน้้าทีติ่่ดต่ามการดำาเนิ้น้งาน้ของเรือประมงเกอืบ 5,500 
ลำาต่ลอด 24 ช้ัว่โมง FMC แบ่งงาน้ออกเป็น้ 4 ภาคสู้ว่น้ ไดแ้ก ่อา่วไทยต่อน้บน้ อา่วไทยต่อน้ลา่ง ทะเลอนั้ดามนั้ และน่้าน้น้ำ้าสู้ากล FMC เปิด
ทำาการต่ลอด 24 ชั้ว่โมงต่อ่วนั้ หากต่รวจพบเรอืต่อ้งสู้งสู้ยั จะมกีารแจง้เต่อืน้ไปยงัเจ้าของเรอืและทำาการสู่้งข้อม�ลไปให ้ ศรช้ล. ใน้ร�ปแบบของ
รายงาน้ประจำาวนั้

• นั้กลา่ IUU (IUU Hunter): ใน้เดือน้มนี้าคม 2561 มกีารจัดต่ัง้ทมีนั้กล่า IUU ภายใต้่การควบคุมของกรมประมงและพลเอก ฉัต่รช้ยั สู้ารกิลัป์ยะ 
ทมีนั้กล่า IUU ประกอบดว้ยนั้กสู้บืสู้วน้ 4 ราย ซ่ึึ่งดำาเนิ้น้งาน้เกบ็ข้อม�ลและสู้บืสู้วน้เรือต่อ้งสู้งสัู้ย ทมีงาน้จะทำาการสุู่้มต่รวจทา่เรอื เพ่ือบง่ช้ีปั้ญหา
และเรือท่ีกระทำาการผิิดกฎหมาย อกีทัง้ยงัทำางาน้ร่วมกบัศ�น้ย ์PIPO เพ่ือต่ดิต่ามกรณี์ต่อ้งสู้งสัู้ย ใน้ช่้วงเวลาการทำารายงาน้ฉบับน้ี้ ได้มกีารยกเลิก
ทมีนั้กล่า IUU ไปแลว้

•  ช้ดุสู้หวชิ้าช้พีต่รวจเรือประมงจากสู้ว่น้กลาง (Flying Inspection Team : FITs): ทมีผิ้�เช้ีย่วช้าญน้ี้เคยอย่�ภายใต่ก้ารควบคุมของศปมผิ. หรือศรช้ล.
ใน้ปัจจุบนั้ ใน้ปัจจุบนั้ FITs ประกอบไปดว้ยเจา้หน้้าท่ีกองทัพเรอืไทย เจ้าหน้้าทีก่รมประมง ผิ้�เช้ีย่วช้าญดา้น้การต่รวจเรอื ผิ้�สู้บืสู้วน้แรงงาน้ และ
อื่น้ๆ FITs มหีน้้าท่ีหลกั 2 ประการเมื่อออกต่รวจ คอื 1. ฝึ้กอบรมและสู้นั้บสู้นุ้น้เจา้หน้้าทีเ่มื่อเขา้ต่รวจท่าเรอื 2. หลังจากน้ั้น้ 1-2 สู้ปัดาห ์FITs 
จะใช้ผ้ิลการประเมนิ้ศ�น้ย ์ PIPO มาพจิารณ์าผิลการดำาเนิ้น้งาน้และการพัฒน้าทีเ่กดิขึน้้หลงัจากทีไ่ดเ้ข้าฝึ้กอบรม ศ�น้ย ์ PIPO แต่ล่ะศ�น้ย์จะได้รบั
คะแน้น้และเอกสู้ารายงาน้ ซึ่ึ่งบอกถึงึช้อ่งโหว่ทีค่วรไดร้บัการแก้ไข EJF สู้นั้บสู้นุ้น้ให ้FITs ใช้ว้ธิสีู้่มุต่รวจเพ่ือผิลการประเมนิ้ทีแ่มน่้ยำายิง่ขึน้้ 

•  เจา้หน้้าท่ีช้ดุปฏิิบติั่การพเิศษประมง (Special Arrest Teams : SAT): สู้ำานั้กงาน้ต่ำารวจแหง่ช้าต่มิหีน้้าทีรั่บผิดิช้อบการสืู้บสู้วน้กรณี์การทำาประมง 
IUU และการละเมดิสู้ทิธมิน้ษุยช้น้ทีสู่้ำาคัญมากทีสุู่้ด เจา้หน้้าที ่SAT จัดต่ัง้ขึน้้ใน้ปลายปี 2561 และยงัคงทำาหน้้าทีล่งพ้ืน้ท่ีสู้บืสู้วน้ทัว่ประเทศไทย

• ศ�น้ย ์PIPO: ใน้ขณ์ะน้ี้มทีัง้หมด 30 แหง่ ใน้จงัหวดัช้ายทะเลทัง้ 22 จงัหวัด เรอืประมงทุกลำาทีต่่อ้งการเข้าทา่หรอืออกทา่ต่อ้งสู้ง่คำารอ้งไปยงัศ�น้ย์ 
PIPO อยา่งน้้อย 4 ช้ัว่โมงกอ่น้น้ำาเรือเขา้ท่าหรือออกจากท่า ซึ่ึ่งกระทำาไดโ้ดยเจา้ของเรอืทีน่้ำาขอ้ม�ลทีเ่กีย่วข้องกบัเรอืประมงรวมทัง้เอกสู้ารประกอบ
เรอื รายน้ามล�กเรอื และขอ้ม�ลการจับปลา (สู้ำาหรับเรอืเขา้ท่า) ขอ้ม�ลจากคำารอ้งน้ี้จะถึ�กป้อน้เขา้ไปใน้ฐาน้ขอ้ม�ลกลาง ‘Fishing Info 2’  ซ่ึึ่งเจา้
หน้้าท่ีระบบช้ดุควบคุมระบบต่ดิต่ามเรือ VMS จากกรมประมง ศรช้ล. และเจ้าหน้้าศ�น้ย์ PIPO สู้ามารถึเข้าถึึงขอ้ม�ลเหลา่น้ี้ได้
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ใน้เดือน้ตุ่ลาคม 2563 ศ�น้ย์ PIPO ถึ�กควบรวมเข้ากับด่าน้ต่รวจประมงและโอน้ถึ่ายอำาน้าจไปยังกองต่รวจสู้อบเรือประมง สู้ิน้ค้าสู้ัต่ว์น้ำ้า และปัจจัยการ
ผิลิต่ ภายใต่้กรมประมง ศ�น้ย์ PIPO ยังถึ�กย้ายไปรวมกับด่าน้ต่รวจประมงอีกด้วย ทัง้น้ี้พื้น้ที่เขต่ 1 และ 2 มีด่าน้ต่รวจใน้น้ำ้าจืดเท่าน้ั้น้และยังไม่มีการ
เพิ่มเต่ิมข้อม�ลเข้ามาใน้ต่าราง

หมายเลขด่าน้ต่รวจประมง จังหวัดที่มีศ�น้ย์ PIPO  
3 ช้ลบุรี
4 ต่ราด ระยอง จัน้ทบุรี
5 สู้มุทรสู้าคร สู้มุทรสู้งคราม
6 ชุ้มพร เพช้รบุรี
7 สูุ้ราษฎร์ธาน้ี น้ครศรีธรรมราช้
8 สู้งขลสู้ น้ราธิวาสู้ ปัต่ต่าน้ี
9 สู้ต่�ล กระบี่ ต่รัง
10 ระน้อง พังงา ภ�เก็ต่

แผิน้ทีน้ี่้แสู้ดงใหเ้หน็้ถึงึทีตั่่ง้ของศ�น้ย์ PIPO (วงกลมสู้แีดง) และ FIP (สู้ามเหลีย่มสู้เีขยีว) ใน้จงัหวดัช้ายฝ่ั้งทะเล 22 จงัหวดัของไทย 

การเข้าเยี่ยมศ�น้ย์ควบคุมเรือเข้า - ออก โดยเจ้าหน้้าที่จาก EJF: 

ต่ัง้แต่่เดือน้กุมภาพัน้ธ์ 2559 EJF ได้เข้าเยี่ยมเยือน้ศ�น้ย์ PIPO กว่า 90 ครัง้ใน้ 22 จังหวัดของประเทศไทย อีกทัง้ยังได้เยี่ยมเยือน้ศ�น้ย์ PIPO 
ทัง้หมด 30 แห่ง มากกว่า 1 ครัง้ใน้หลายๆที่ เพื่อให้มัน่้ใจว่ามีการพัฒน้าไปใน้ทางที่ดีอย่างต่่อเน่ื้อง

รายการการเข้าเยี่ยมเยือน้ศ�น้ย์ PIPO ฉบับเต่็มสู้ามารถึขอด�ได้จาก EJF
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ต่ัวย่อ:

AIS-SART เครื่องสู้่งสู้ัญญาณ์ค้น้หาและช้่วยเหลือ AIS 
CB radio เครื่องวิทยุโทรคมน้าคมความถึี่ภาคประช้าช้น้
CRA  ระบบประมวลความเสู้ี่ยงกลาง 
CSO  องค์กรภาคประช้าสู้ังคม 
EPIRB  กระโจมวิทยุสู่้งสัู้ญญาณ์ขอความช่้วยเหลือฉุกเฉิน้ผ่ิาน้ดาวเทียม
FIP  จุดต่รวจเรือประมงสู้่วน้หน้้า
FIT  ชุ้ดสู้หวิช้าช้ีพต่รวจเรือประมงจากสู้่วน้กลาง
FMC  ศ�น้ย์ต่ิดต่ามและควบคุมเรือประมง
GT  ต่ัน้กรอสู้
ILO   องค์การแรงงาน้ระหว่างประเทศ
IMO  องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
IUU  (การทำาประมง) ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน้ และไร้การควบคุม
LB  สู้มุดป�มเรือ
LD  ระบบบัน้ทึกน้้ำาหน้ักสู้ัต่ว์น้้ำาขึ้น้ท่า
MCS  ระบบต่ิดต่าม ควบคุมและเฝ้้าระวัง
MTU   หน้่วยรับสู้่งสู้ัญญาณ์เคลื่อน้ที่
NGO  องค์กรพัฒน้าเอกช้น้ 
PIPO  ศ�น้ย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก
SAT  เจ้าหน้้าที่ชุ้ดปฏิิบัต่ิการพิเศษประมง
SOP  ขั้น้ต่อน้สู้ำาคัญใน้มาต่รฐาน้การปฏิิบัต่ิงาน้
VHF  วิทยุความถึี่สู้�ง
VMS  ระบบต่ิดต่ามเรือประมง
กกจ.  กรมการจัดหางาน้
กสู้ร.  กรมสู้วัสู้ดิการและคุ้มครองแรงงาน้
จท.  กรมเจ้าท่า
ทช้.  กรมทรัพยากรทางทะเลและช้ายฝ้ั่ง
ทร.  กองทัพเรือไทย
พม.  กระทรวงการพัฒน้าสู้ังคมและความมั่น้คงของมนุ้ษย์
ศปมผิ.  ศ�น้ย์บัญช้าการแก้ไขปัญหาการทำาการประมงผิิดกฎหมาย
ศรช้ล.  ศ�น้ย์อำาน้วยการรักษาผิลประโยช้น้์ของช้าต่ิทางทะเล
สู้ธ.  กระทรวงสู้าธารณ์สูุ้ข
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