ความคืืบหน้้าของประเทศไทย
ในการต่่อสู้้�กัับการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม การบัังคัับใช้้แรงงาน และ การค้้ามนุุษย์์
ข้้อสัังเกตและข้้อเสนอแนะจากมููลนิิธิิความยุุติิธรรมเชิิงสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental Justice Foundation : EJF)
ฉบัับที่่� 8 ฤดููใบไม้้ผลิิ 2563
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บทสรุุปย่่อ
มููลนิิ ธิิความยุุติิธรรมเชิิงสิ่�่งแวดล้้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) ได้้ดำำ�เนิิ นการลงพื้้�นที่่�สัังเกตการณ์์การริิเริ่่�มมุ่่�งแก้้ไขประเด็็น
ปัั ญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) ของรััฐบาลไทย
รวมทั้้�งปัั ญหาเรื่่�องการค้้ามนุุษย์์และการละเมิิดสิิทธิิแรงงานในอุุตสาหกรรมการประมงทะเลของไทยตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 ทาง EJF ได้้ร่่วม
สัังเกตการณ์์ในทุุกขั้้�นตอนของการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS) โดยการเข้้า
เยี่่�ยมชมศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออก เรืือประมง (Port In - Port Out Controlling Centre: PIPO ) ทั้้�ง 30 แห่่ง และศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผล
ประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) ทั้้�ง 3 เขต เช่่นเดีียวกัันกัับการร่่วมสัังเกตการณ์์ในการลาดตระเวนทางทะเลโดยกองทััพเรืือไทย ตำำ�รวจน้ำำ� � กรม
ประมง และกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง
EJFได้้จััดทำำ�รายงานพร้้อมทั้้�งข้้อเสนอแนะจากผลของการเข้้าสัังเกตการณ์์ที่�่ผ่่านมา เพื่่� อนำำ �เสนอแก่่รองนายกรััฐมนตรีี พล.อ ประวิิตร วงษ์์ สุุวรรณ
และพลเอก ฉัั ตรชััย สาริิกััลยะ กองทััพเรืือไทย ศููนย์์บััญชาการแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�การประมงผิิดกฎหมาย กรมประมง และหน่่ วยงานอื่่� นๆที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
EJF เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์ระบบการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมงโดยมีีการนัั ดหมายล่่วงหน้้ ากัับกองทััพเรืือ กรมประมง หรืือ
ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง อย่่างไรก็็ตามการดำำ�เนิิ นงานต่่างๆอาจแตกต่่างจากข้้อสัังเกตในรายงานฉบัับนี้้� เมื่่�อทางมููลนิิ ธิิฯไม่่ได้้ร่่วม
สัังเกตการณ์์ ทั้้�งนี้้� นัั บตั้้�งแต่่เดืือนพฤศจิิกายน 2560 เป็็ นต้้นมา EJF เปลี่่�ยนมาใช้้วิิธีีการเก็็บข้้อมููลลงพื้้�นที่่�แบบไม่่แจ้้งเตืือนล่่วงหน้้ า ข้้อมููลเพิ่่�ม
เติิมเรื่่�องวิิธีีการนี้้� อยู่่�ในภาคผนวกและสามารถเปิิ ดเผยได้้ ซึ่่�งสามารถจััดส่่งให้้ได้้ตามคำำ�ขอ
ในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา EJF ได้้เห็็นพััฒนาการในการดำำ�เนิิ นงานตรวจการณ์์ของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออก เรืือประมง เช่่น การนำำ �หลัักการตรวจเรืือ
ประมงตามความเสี่่�ยง (risk-based approach to vessel inspection) ไปประยุุกต์์ใช้้ รวมทั้้�งการเพิ่่�มจำำ�นวนผู้้�ประสานงานด้้านภาษาประจำำ�ศููนย์์
ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออก เรืือประมงอย่่างเร่่งด่่วน อย่่างไรก็็ตาม ยัังคงมีีบางประเด็็นปััญหาและข้้อกัังวลที่่�อาจส่่งผลต่่อระบบการบริิหารจััดการการ
ติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมงโดยรวม โดยรายงานฉบัับนี้้� ได้้นำำ�เสนอเค้้าโครงประเด็็นปััญหาที่่�ต้้องดำำ�เนิิ นการแก้้ไขเร่่งด่่วนและยัังคง
เป็็ นที่่�ปรากฏ ซึ่่�งเจ้้าหน้้ าที่่�ของ EJF ได้้ตรวจพบจากการลงพื้้�นที่่�ตลอดปีี 2562 และต้้นปีี 2563 โดยรายงานฉบัับนี้้� จะนำำ �เสนอข้้อเสนอแนะต่่อ
ประเด็็นปััญหาดัังต่่อไปนี้้�
• 	ชาวประมงสูญหายกลางทะเล ในปี งบประมาณ 2562 ชาวประมงอย่างน้ อย 29 รายได้สูญหายขณะท�ำงานบนเรือประมงไทย ภายในระยะเวลาไม่
ถึึง 2 เดืือนของปีี 2563 มีีชาวประมงผู้้�สููญหายกว่่า 18 ราย EJF ขอสนัั บสนุุนให้้รััฐบาลไทยเร่่งบัังคัับใช้้กระบวนการการดำำ�เนิิ นงานที่่�มีีมาตรฐาน
ในการตามหา ช่่วยเหลืือ และตรวจสอบโดยเร็็วที่่�สุุด
• การยกเลิกหน่ วยปฎิบัติการพิเศษต่อต้าน IUU (IUU Hunter) ก่อนเวลาอันควร EJF ขอเสนอให้น�ำหน่ วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้าน IUU (IUU
Hunter) กลัับมาดำำ�เนิิ นงานโดยเร็็วที่่�สุุด เพื่่� อให้้หน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU ทำำ�หน้้ าที่่�เป็็ นกลไกสำำ�คััญร่่วมกัับเครืือข่่าย PIPO และกลไก
การบัังคัับใช้้กฎหมายอื่่� นๆได้้
• การฝึกและอบรมผู้ฝึกสอน (training of trainers) หากไม่มีการฝึกและอบรมที่ต่อเนื่อง และการสนั บสนุนให้ถา่ ยทอดความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลของเจ้า
หน้้ าที่่จ� ากกลไก ต่่างๆ อาทิิ หน่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษต่่อต้้าน IUU หรืือ ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง (Flying Inspection Teams : FITs)
ศููนย์อำ
์ �น
ำ วยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.) และหน่่ วยงานอื่่� นๆที่่เ� กี่่ย
� วข้้องอาจจะประสบปัั ญหาการถ่่ายทอดองค์์ความรู้้เ� พื่่� อการส่่งต่่อ
ให้้แก่่ชุด
ุ ทำำ�งานในอนาคตที่่ต
� กหล่่น ทำำ�ให้้เกิิดความเสี่่ย
� งต่่อความยั่่�งยืืนและมาตรฐานของกลไกการติิดตาม เฝ้้ าระวััง และควบคุุมของไทย
• การป้ องกันการแพร่ระบาดของ Coronavirus (COVID-19): EJF ขอเสนอให้ศนย
ู ์ PIPO มีการด�ำเนิ นการเพื่อป้ องกันไม่ให้การตรวจเรือประมง
กิิจกรรมอื่่� นๆของศููนย์์ PIPO และกิิจการประมงเป็็ นสาเหตุุที่ก่
�่ อ
่ ให้้เกิิดการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสในหมู่่เ� จ้้าหน้้ าที่่แ
� ละลููกเรืือประมง ในเบื้้�องต้้น กรม
สวััสดิก
ิ ารและคุ้้�มครองแรงงานได้้มีีการมอบหมายให้้พนัักตรวจแรงงานประชาสััมพันธ์
ั ข้์ อ
้ มููลเรื่่�องโรคระบาดนี้้�พร้อ
้ มทั้้�งสััมภาษณ์์แรงงานเพื่่� อทำำ�การคััด
กรอง อย่่างไรก็็ตามหน่่ วยงานต่่างๆที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับศููนย์์ PIPO ควรมีีการดำำ�เนิิ นมาตรการเพื่่� อสนัั บสนุุนการป้้ องกัันและแพร่่ระบาดของโรคเช่่นกัน
ั
• เหตุจูงใจที่คลาดเคลื่อน เจ้าหน้ าที่จ�ำนวนหนึ่งยังคงเข้าใจว่าการตรวจพบการกระท�ำความผิดในประเด็นการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้้การควบคุุม และ การตรวจพบเหยื่่�อที่่�ถููกละเมิิดสิิทธิิหรืือค้้ามนุุษย์์นั้้ �นคืือความผิิดพลาดของระบบ เจ้้าหน้้ าที่่�ควรเข้้าใจว่่าการพบการกระทำำ�
ผิิดดัังกล่่าวย่่อมหมายถึึงการตรวจสอบที่่�มีีความระมััดระวัังรอบคอบและมีีการสืืบสวนอย่่างถููกต้้อง ซึ่่�งถืือว่่าเป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีของระบบเครืือข่่าย
ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก เรืือประมงที่่�ประสบผลสำำ�เร็็จ
• 	ศูนย์ฯขาดแคลนทรัพยากร ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2562 มีรายงานอัตราการตรวจเรือประมงของศูนย์ PIPO หลายแห่งที่ลดลงเป็ นอย่าง
มาก เนื่่� องจากการขาดแคลนงบประมาณ ซึ่่�งเป็็ นผลมาจากการเปลี่่�ยนถ่่ายอำำ�นาจจากศููนย์์บััญชาการแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย (ศปมผ.)
ไปให้้ ศรชล. หากปัั ญหางบประมาณยัังไม่่ได้้รัับการแก้้ไขในอนาคต อาจส่่งผลกระทบรุุนแรงต่่อประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของระบบ PIPO ได้้
• การขาดความต่อเนื่ องของขั ้นตอนการตรวจสอบแรงงาน เช่น การแปลภาษาและการน�ำแนวทางให้เหยื่อเป็ นศูนย์กลาง (victim-centered
approach) มาดำำ�เนิิ นงานในระหว่่างการสััมภาษณ์์แรงงานi ทุุกพื้้�นที่่�ของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออก เรืือประมง ที่่� EJF ได้้เข้้าไปเยี่่�ยมชมในปีี
2017 มีีเจ้้าหน้้ าที่่�ผู้้�ประสานงานด้้านภาษาที่่�ได้้รัับการรัับรองจากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานเข้้าปฏิิบััติิงานอย่่างน้้ อย 1 อััตรา แต่่การ
สััมภาษณ์์หลายๆครั้้�งยัังดำำ�เนิิ นไปอย่่างไม่่คงมาตรฐาน (โดยเฉพาะการสััมภาษณ์์ที่�่ไม่่ได้้แยกผู้้�ถููกสััมภาษณ์์จากลููกเรืือคนอื่่� นๆ) บางศููนย์์ PIPO
ยัังคงบกพร่่องเรื่่�องการใช้้แบบสอบถาม (ศจร.1) และทรััพยากรอื่่�นๆในการช่่วยรัักษามาตรฐานการปฏิิบััติิงาน
i วิธีการให้เหยื่อเป็นศูนย์กลาง คือ การรับทราบว่าเหยื่อการค้ามนุษย์หรือการทารุณกรรมอยู่ในสถานะเปราะบางและอาจเกรงกลัวที่จะเล่าความจริงหรือประสบการณ์ เพราะกลัวการแก้แค้น	
หรือโดนทำ�ร้าย เจ้าหน้าที่ควรพยายามทำ�ให้เหยื่อรู้สึกปลอดภัยและสบายใจที่สุดเท่าที่จะทำ�ได้ สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูคู่มือของ EJF เกี่ยวกับการทำ�สัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ
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EJF ได้้จััดทำำ�คู่่�มืือการฝึึกอบรม “การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ” (Conducting Interviews with Migrant Workers’) ซึ่่�งสามารถมอบให้้ได้้
ตามคำำ�ขอ (ทั้้�งฉบัับภาษาไทยและอัังกฤษ) คู่่�มืือการฝึึกอบรมฉบัับนี้้�ถููกประยุุกต์์จากคู่่�มืือการบริิหารห่่วงโซ่่อุุปทานด้้วยความรัับผิิดชอบของเว
อริิเต้้ (Verite’s Responsible Sourcing Tool) ผนวกกัับข้้อมููลที่่�พบจากการสัังเกตการณ์์การตรวจเรืือประมงของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า
-ออก เรืือประมงของ EJF
ประเด็็นปััญหาและข้้อเสนอแนะที่่ไ� ด้้เสนอโดย EJF ตั้้�งแต่่ปีี 2559 ถููกแบ่่งเป็็ นตอนตามเนื้้� อหาที่่เ� กี่่ย
� วข้้องดัังต่่อไปนี้้� 1. ศููนย์ค
์ วบคุุมการแจ้้งเข้้า
-ออก เรืือประมง 2. ชาวประมงที่่สู
� ญ
ู หายกลางทะเล 3. การตรวจแรงงาน 4. หน่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษในการบัังคัับใช้้กฎหมาย 5. การคััดกรอง
แรงงานเมื่่�อเดิินทางมาถึึงประเทศไทย 6. การตรวจสอบเรืือประมงกลางทะเล 7. หน่่ วยปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารอำำ�พรางพิิเศษโพไซดอน 8. ระบบติิดตามเรืือ
(Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่่ วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� (Mobile Transceiver Unit: MTU) และ 9. ชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุม
ระบบติิดตามเรืือ (Vessel Monitoring System Programming : VMS Programming) ข้้อเสนอแนะนี้้�ไม่่ครอบคลุุมเรืือนอกน่่ านน้ำำ� �ของไทย
ข้้อแนะนำำ �ใหม่่จากเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 นั้้�นถูก
ู เน้้ นด้ว้ ยสีีแดงเพื่่� อให้้สังั เกตได้้สะดวก
นอกจากนี้้� EJF ยัังได้้พัฒ
ั นาชุุดข้้อเสนอแนะและแนวทางปฏิิบัติ
ั ใิ นการตรวจสอบสััตว์น้ำ
์ ำ� �และระบบการสอบทานย้้อนกลัับ (traceability) ทั้้�ง
สำำ�หรัับเรืือภายในประเทศและเรืือธงต่่างชาติิที่ม
�่ าเทีียบท่่า (สามารถจััดส่่งให้้ได้้ตามคำำ�ขอ) เจ้้าหน้้ าที่่ข
� อง EJF สามารถให้้ข้อ
้ มููลรายละเอีียดเพิ่่�ม
ได้้หากรััฐบาลไทยต้้องการ อย่่างไรก็็ตาม ข้้อเสนอแนะเหล่่านี้้�อาจจะไม่่ครอบคลุุมในทุุกด้้านของเรื่่�องดัังกล่่าวเนื่่� องด้้วยข้้อจำำ�กัด
ั บางประการ

1. ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก เรืือประมง(PIPO)
ในปีี 2562 EJF ทำำ�การเข้้าเยี่่�ยมชมศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก เรืือประมง เรืือประมงทั้้�งหมดจำำ�นวน 30 แห่่ง และในปีี 2563 จนถึึง
เดืือนมีีนาคม 2563 EJF ได้้เข้้าเยี่่�ยมศููนย์์ฯ 13 แห่่ง ร่่วมกัับชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลาง (FITs) ของ ศรชล. รายการเข้้า
เยี่่�ยมชมศููนย์์ PIPO ฉบัับเต็็มสามารถขอได้้จาก EJF

พนัักงานตรวจแรงงานของกรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้�มครองแรงงานเตรีียมแจกแผ่่นพับ
ั ประชาสััมพันธ์
ั เ์ รื่่�อง COVID-19 ในภาษาถิ่่�นของแรงงานในระหว่่างการตรวจเรืือประมง

ผลกระทบทางด้้านเศรษฐกิิจจาก โรค COVID-19 มีีแนวโน้้ มที่่�จะเกิิดขึ้้�นเป็็ นวงกว้้างและส่่งผลกระทบอย่่างยาวนานต่่อสภาวะ
เศรษฐกิิจทั่่�วโลก การตรวจเรืือประมงโดยศููนย์์ PIPO และกลไกการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังการทำำ�ประมงที่่�ได้้ถููกกล่่าว
ถึึงในรายงานฉบัับนี้้� ควรทำำ�งานร่่วมกัันเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้าประมงของไทยนั้้�นมาจากการทำำ�ประมงแบบยั่่�งยืืน ถููกกฎหมาย
และหลัักจริิยธรรม การทำำ�งานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพของกลไกเหล่่านี้้� จะช่่วยรัับประกัันรายได้้ คงรัักษาวิิถีีชีีวิิต และความมั่่�นคง
ทางอาหารให้้แก่่ชาวประมงและครอบครััวซึ่่�งอาจได้้รัับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิิจที่่�มีีความไม่่แน่่ นอนเช่่นนี้้� ได้้
• ตลอดระยะเวลา 5 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีการแบ่่งปัั นองค์์ความรู้้�และความเชี่่�ยวชาญระหว่่างชุุดทำำ�งาน PIPO หน่่ วยลาดตระเวนทางทะเล และ
หน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษ เช่่น เจ้้าหน้้ าที่่�ชุุดปฏิิบััติิการพิิเศษประมงและหน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU แต่่องค์์ความรู้้�นี้้� อาจตกหล่่น
ไปอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้หากสมาชิิกของหน่่ วยงานถููกย้้ายตำำ�แหน่่ งหรืือมีีการปรัับชุุดทำำ�งานบ่่อยจนเกิินไป
• ในบางศููนย์์ PIPO เจ้้าหน้้าที่่ไ� ด้้รายงานว่่าการสรรหาเจ้้าพนัักงานที่่ไ� ด้้รับ
ั การฝึึกมาแล้้วมาปฏิิบัติ
ั งิ านแทนเจ้้าหน้้าที่่ค
� นเดิิมในกรณีีมีีตำำ�แหน่่งงานที่่�
ว่่างขึ้้�นนั้้น
� เป็็ นเรื่่�องยาก ในบางครั้้�งเจ้้าหน้้าที่่ต้
� อ
้ งยืืมพนัักงานจากหน่่วยงานอื่่� นเพื่่� อมาปฏิิบัติ
ั งิ านเป็็ นการชั่่�วคราว ซึ่่�งถ้้าหากไม่่มีีการฝึึกอบรมที่่�
เหมาะสม เจ้้าหน้้าที่่เ� หล่่านี้้�อาจพลาดรายละเอีียดสำำ�คัญ
ั ของการตรวจเรืือประมงไป

ข้อเสนอแนะ:

ศรชล. ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ใหม่จากแต่ละหน่วยงานได้รับการฝึกอบรมเพียงพอ และควรมีรายชื่อ
เจ้าหน้าที่สำ�รองเตรียมไว้ เพื่อเข้าทำ�งานแทนเมื่อเกิดเหตุจำ�เป็น
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ข้อเสนอแนะ:

 ารฝึกอบรมและการฝึกสอนสำ�หรับ ‘ฝึกผู้ฝึกสอน’ ควรนำ�มาปรับใช้กับศูนย์ PIPO หน่วยลาดตระเวนทางทะเล
ก
และหน่วยปฏิบัติการพิเศษ โดยนำ�ความรู้และความเชี่ยวชาญจากบุคคลและหน่วยงานหลายแห่งมาใช้ ซึ่งจะทำ�ให้
มั่นใจได้ว่าความรู้ที่ได้มาจะไม่หายไป

• ในปัั จจุบั
ุ น
ั ประเทศไทยยัังไม่่มีีฐานข้้อมููลเพื่่� อบัันทึึกการทำำ�ความผิิดเกี่่ย
� วกัับการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย หรืือการละเมิิดสิิทธิิแรงงานใน
อุุตสาหกรรมประมงสาธารณะที่่ส
� ามารถทำำ�การค้้นหาและอััพเดทข้้อมููลเป็็ นประจำำ�เพื่่� อเป็็ นประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์พฤติิการณ์์การกระทำำ�ผิิดต่่อไป
ฐานข้้อมููลเป็็ นสิ่ง�่ จำำ�เป็็ นในการยัับยั้้�งปัั ญหาดัังกล่่าวและทำำ�ให้้อุตส
ุ าหกรรมนี้้�สามารถซื้้�ออาหารทะเลจากแหล่่งที่่ถู
� ก
ู กฎหมายและหลัักจริิยธรรม

ข้อเสนอแนะ: 	

ศูนย์ PIPO และหน่วยงานอื่นๆ จะได้รับประโยชน์จากข่าวและรายละเอียดการจับกุมและการดำ�เนินคดีกับเรือ

ประมงที่ได้รับการเผยแพร่บนช่องทางออนไลน์ในฐานข้อมูล ซึ่งสามารถค้นหาได้และได้รับการอัพเดทเป็นประจำ�
ฐานข้อมูลในลักษณะนี้ยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสให้อุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทย ทำ�ให้ผู้ซื้ออาหารทะเล
ภาคประชาสังคม และเจ้าของเรือมีช่องทางที่สามารถใช้วิเคราะห์กิจกรรมของเรือประมง และเรียนรู้จากการกระทำ�
ผิดที่เคยเกิดขึ้นในอดีต

• ในช่่วงระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา กรมประมง ศููนย์์พััฒนาการประมงแห่่งเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (Southeast Asian Fisheries Development
Centre: SEAFDEC) และองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (International Labour Organisation: ILO) ได้้ทำำ�การทดสอบการทำำ�ประมง
ด้้วยเรืืออวนล้้อมดััดแปลงต้้นแบบ ซึ่่�งสามารถลดจำำ�นวนลููกเรืือได้้เกืือบ 40% และพััฒนาสภาพการทำำ�งานและค่่าจ้้างได้้1

ข้อเสนอแนะ: 

เรือประมงต้นแบบที่ประสบผลสำ�เร็จควรถูกนำ�มาจัดแสดงตามท่าเรือต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการเรือ
ประมงเห็นประโยชน์การช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ได้จากการดัดแปลงเรือเพื่อนำ�ไปปรับใช้กับเรือของตนเอง

1.1 การเปลี่่�ยนมาใช้้ระบบดิิจิิตััล
ในเดืือนพฤศจิิกายน 2560 ได้้มีีการริิเริ่่�มใช้้ระบบแจ้้งเข้้า-แจ้้งออกเรืือประมงในรููปแบบดิิจิิตััลที่่�เรีียกว่่าระบบการแจ้้งเรืือเข้้าออก
อิิเล็็กทรอนิิ กส์์ (e-PIPO) ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวนี้้� ได้้ทำำ�การรวบรวมข้้อมููลในอดีีตทั้้�งหมดที่่�เคยถููกจััดทำำ�ในรููปแบบของเอกสารรวมกัับระบบฐาน
ข้้อมููล FishingInfo 2ให้้เชื่่�อมต่่อกััน ทำำ�ให้้สามารถทำำ�การตรวจเรืือประมงที่่�ผู้้�ประกอบการได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องขอเข้้าท่่าหรืือออกจากท่่า(PIPO)ได้้
ทัันทีี ซึ่่�งระบบดัังกล่่าวนี้้� ยัังได้้รวบรวมข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องของลููกเรืือทั้้�งหมดซึ่่�งรวมทั้้�งเอกสารประจำำ�ตััวในรููปแบบรายการดิิจิิตััล นอกจากนี้้�
เจ้้าของเรืือยัังสามารถยื่่�นคำำ�ขอ PIPO ผ่่านช่่องทางอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ได้้ เพื่่� อเป็็ นการประหยััดเวลา การเปลี่่�ยนมาใช้้ระบบดิิจิิตััลเป็็ นการแสดง
ถึึงการพััฒนาการอย่่างมีีนัั ยยะสำำ�คััญจากระบบการเก็็บข้้อมููลรููปแบบเดิิมที่่�อ้้างอิิงจากเอกสารและยัังจะสามารถช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการ
ตรวจสอบของเจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก เรืือประมงอีีกด้้วย

ข้อเสนอแนะ:

สิ่งที่สำ�คัญเป็นอย่างยิ่งคือระบบแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงในรูปแบบดิจิตัล ePIPO ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรือประมง เอกสารลูกเรือและรายนามลูกเรืออย่างไว้อย่างถาวรและไม่อนุญาตให้ทำ�การ
แก้ไขและปรับเปลี่ยนข้อมูลที่ทำ�การบันทึกนี้ได้ โดยรวมไปถึงการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้ระบบคนใด
ที่ทำ�การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งเรื่องเวลา สถานที่ และข้อมูลที่ทำ�การปรับเปลี่ยน เพื่อรับประกันว่าเจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ทำ�การเปลี่ยนแปลงและป้องกันไม่ให้ข้อมูลสำ�คัญถูกทำ�ลายไปโดยถาวร ดังเช่น ข้อมูลทาง
ระบบบัญชี ‘เรือธงไทย’ ของกรมประมงที่ได้ทำ�การปรับใช้ตามระบบดังกล่าวแล้วเช่นกัน

ภาพหน้้ าจอของระบบแจ้้งเข้้า-แจ้้งออกเรืือประมงในรููปแบบดิิจิิตััล ePIPO บนระบบโทรศััพท์์เคลื่่�อนที่่�แสดงรายละเอีียดต่่างๆของเรืือประมงและลููกเรืือ
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1.2 เขตพื้้�นที่่�ทำำ�งานที่่�กว้้างเกิินไปและการขาดแคลนทรััพยากร

ในช่่วงสองปีีที่่�ผ่่านมา ทางการไทยได้้ก่่อตั้้�งศููนย์์ PIPO เพิ่่�มขึ้้�นใหม่่ 4 แห่่ง และจุุดตรวจเรืือประมงส่่วนหน้้ า (Forward Inspection
Points : FIPs) อีีก 21 แห่่ง ตััวอย่่างเช่่น ศููนย์์ PIPO ในฉะเชิิงเทราได้้ถููกรวมเข้้ากัับศููนย์์ในชลบุุรีีที่่�มีีปริิมาณงานมากกว่่าทำำ�ให้้มีีเจ้้า
หน้้ าที่่�ช่่วยแบ่่งเบาภาระงานของศููนย์์ฯมากขึ้้�น แผนที่่�ของศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด 30 ศููนย์์อยู่่�ในภาคผนวก
• อย่่างไรก็็ตาม ศููนย์์ PIPO บางแห่่งยัังคงมีีเขตพื้้�นที่่�ทำำ�งานที่่�กว้้างเกิินไป จากการเยี่่�ยมชมศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก เรืือประมง
ทั้้�ง 30 แห่่งพบว่่ามีี 10 แห่่ง ที่่�มีีจุุดที่่�ต้้องดำำ�เนิิ นการตรวจเรืือประมงที่่�อยู่่�ห่่างไกลจากศููนย์์เกิินกว่่า 50 กิิโลเมตร นั่่� นหมายความว่่าคณะ
ชุุดเจ้้าหน้้ าที่่�สหวิิชาชีีพอาจจะพลาดการเข้้าตรวจเรืือประมงหรืือใช้้เวลาหลายชั่่�วโมงต่่อวัันในการเดิินทาง
									
ข้อเสนอแนะ: 	
จากความสำ�เร็จของการจัดตั้งจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า ศรชล. และกรมประมงควรทำ�การประเมินความต้องการ
จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าในเครือข่าย PIPO เพื่อให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาของจำ�นวนเรือเข้าออก EJF พร้อมช่วยวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะว่าควรให้ความสำ�คัญแก่ศูนย์ PIPO แห่งใดก่อน

ข้อเสนอแนะ:

 รมประมงและกรมเจ้าท่าควรดำ�เนินการผนวกพื้นที่สำ�หรับการนำ�สัตว์น้ำ�ขึ้นท่าเข้าด้วยกันต่อไปเพื่อลดจำ�นวน
ก
สถานที่ที่เรือประมงเชิงพาณิชย์สามารถนำ�สัตว์น้ำ�ขึ้นท่าได้อย่างถูกกฎหมาย

1.3 การตรวจเรืือประมงตามแนวปฏิิบััติิอิิงเกณฑ์์ความเสี่่�ยง
ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2561 การตรวจเรืือประมงตามแนวปฏิิบััติิอิิงเกณฑ์์ความเสี่่�ยง ซึ่่�งเรีียกว่่า ระบบประมวลความเสี่่�ยงร่่วม (Common
Risk Assessment : CRA) ถููกนำำ �มาใช้้ที่�่ศููนย์์ PIPO เพื่่� อช่่วยลำำ�ดัับความสำำ�คััญในการตรวจเรืือประมง ระบบCRA คำำ�นวณตััวชี้้�วััดความ
เสี่่�ยงออกเป็็ น 12 ประการ เพื่่� อพิิจารณาว่่า เรืือลำำ�ใดควรถููกจััดอยู่่�ในกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููง เฝ้้ าระวััง หรืือปกติิ ในทางทฤษฎีี
เรืือประมงกลุ่่�มความเสี่่�ยงสููงควรได้้รัับการตรวจสอบ 100% เมื่่�อเข้้าหรืือออกจากท่่า กลุ่่�มเฝ้้ าระวัังควรได้้รัับการตรวจสอบ 30% และกลุ่่�ม
ความเสี่่�ยงปกติิควรได้้รัับการตรวจสอบ 10% หรืือตามสััดส่่วน ซึ่่�งขึ้้�นอยู่่�กัับทรััพยากรของศููนย์์ PIPO และจำำ�นวนวัันที่่�ออกทำำ�ประมง
• ในปัั จจุุบััน เรืือประมงที่่�มีีประวััติิชาวประมงสููญหายยัังไม่่ถููกจััดประเภทความเสี่่�ยงในระบบ CRA ให้้เป็็ นเรืือเฝ้้ าระวัังหรืือความเสี่่�ยงสููง
EJF ได้้รัับรายงานว่่ามีีชาวประมงสููญหาย 3 คนจากเรืือลำำ�เดีียวกัันในช่่วงระยะเวลาเพีียง 3 เดืือน โดยไม่่มีีการยกระดัับในระบบ CRA
ให้้เรืือลำำ�ดัังกล่่าวหรืือเรืือในกองเรืือเดีียวกััน

ข้อเสนอแนะ: 	
เรือที่มีชาวประมงสูญหายจะต้องถูกปรับระดับให้เป็นเรือเฝ้าระวังทันที และต้องอยู่ในระดับนี้จนกว่าเจ้าของเรือจะ

มีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุดังกล่าวในอนาคต ทั้งนี้เรือในกองเรือเดียวกันหรือเรือที่มีเจ้าของเป็นครอบครัวหรือ
บริษัทเดียวกัน ควรถูกลดระดับในลักษณะเดียวกัน เรือที่มีการกระทำ�ผิดซ้ำ� (เรือมีประวัติชาวประมงสูญหายกลาง
ทะเลไปมากกว่า 1 คนภายในระยะเวลา 5 ปี) และเรือที่มีเจ้าของเดียวกันควรถูกลดระดับเป็นเรือความเสี่ยงสูง หาก
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชาวประมงที่สูญหายกลางทะเลและขั้นตอนการสืบสวน กรุณาดูที่ตอนที่ 2

ในเดือนตุลาคม 2562 อัตราการตรวจเรือประมงเฉลี่ยในเครือข่าย PIPO ตกลงไปที่ 75% ซึ่งลดลงจาก 91% ในเดือนกันยายน 2562 ปัญหา
เหล่านี้ส่งผลกระทบชัดเจนที่สุดในศูนย์ PIPO ทางตอนเหนือของอ่าวไทย เช่น จันทบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี
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ตารางด้านล่างแสดงให้เห็นถึงอัตราการตรวจเรือประมงของศูนย์ PIPO ที่มีสถิติการดำ�เนินงานต่ำ�ที่สุดในเดือนตุลาคม 2562 หากอ้างอิง
ข้อมูลจากเดือนตุลาคม 2561 จะเห็นได้ว่า ศูนย์ฯเหล่านี้เคยมีอัตราการตรวจเรือประมงที่ค่อนข้างสม่ำ�เสมอ นราธิวาส* เป็นศูนย์เดียวจาก
ทั้งหมด 10 ศูนย์ในเขต 2 (ศูนย์ PIPO ใต้อ่าวไทย) ศูนย์นราธิวาสดำ�เนินงานตรวจเรือประมงได้ไม่สม่ำ�เสมอ เนื่องจากปัญหาความมั่นคง
และปลอดภัยในชายแดนภาคใต้
ศูนย์ PIPO

ต.ค. 61

จันทบุรี

ส.ค. 62

90%

ก.ย. 62

100%

ต.ค. 62

79%

% ความ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง
ก.ย. 62 - ต.ค. 62

% ความ
เปลี่ยนแปลงระหว่าง
ต.ค. 61 - ต.ค. 62

-92%

-93%

6%

สมุทรปราการ

94%

92%

92%

20%

-78%

-79%

ประจวบคีรีขันธ์

91%

99%

99%

26%

-74%

-71%

นราธิวาส*

91%

83%

55%

28%

-49%

-69%

เพชรบุรี

76%

90%

85%

35%

-59%

-54%

ชุมพร

96%

91%

96%

56%

-42%

-42%

ระยอง

92%

98%

79%

59%

-25%

-36%

ประแส

100%

100%

97%

60%

-38%

-40%

ปราณบุรี

84%

100%

94%

61%

-35%

-31%

สมุทรสงคราม

99%

100%

87%

64%

-26%

-35%

ตาราง 1: เปรีียบเทีียบอััตราการตรวจเรืือประมงของศููนย์์ PIPO ที่่�ดำำ�เนิิ นงานได้้ต่ำ�ำ�ที่่�สุุดในช่่วงเดืือนตุุลาคม 2561 และตุุลาคม 25622

ในทางกลับการการดำ�เนินงานของเขต 3 (ศูนย์ PIPO ในชายฝั่งทะเลอันดามัน) มีความสม่ำ�เสมอมาตลอดระยะเวลา 12 เดือน สามารถ
ขอดูข้อมูลผลการดำ�เนินงานของศูนย์ฯทั้งหมดได้จาก EJF
อัตราการตรวจเรือประมงที่ตกลงอย่างเห็นได้ชัดในศูนย์ PIPO หลายแห่งในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2562 เป็นผลมาจากการขาดแคลน
งบประมาณอย่างสาหัสกระทันหัน เช่น ค่าน้ำ�มันสำ�หรับรถกระบะของชุดสหวิชาชีพ และการขาดแคลนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
PIPO ที่สำ�คัญ อาทิ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กรมการจัดหางาน (กกจ.) และกรมเจ้าท่า (จ.ท.) สามารถขอดูบทวิเคราะห์
ปัญหาด้านงบประมาณฉบับเต็มได้จาก EJF อย่างไรก็ตาม อัตราการตรวจเรือประมงในเดือนตุลาคม 2562 ได้ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากศรชล.
กรมประมง และศูนย์ PIPO ได้มีการนำ�มาตรการใหมมาช่วยลดการหยุดชะงักของการดำ�เนินงานและให้ช่วยศูนยฯ
์ สามารถดำ�เนินงานตามปกติได้
เขตอำำ�นาจ

ตุุลาคม 2561

ตุุลาคม 2562

% การเปลี่่�ยนแปลง
(2561-2562)

พฤศจิิกายน 2562

% การเปลี่่�ยนแปลง
(ต.ค. 62 – พ.ย. 62)

เขต 1 (อ่าวตอนบน)

93%

61%

-34%

89%

+28%

เขต 2 (อ่าวตอนล่าง)

94%

73%

-22%

95%

+22%

เขต 3 (ทะเลอันดามัน)

92%

92%

0%

97%

+5%

%เฉลี่่�ย

93%

75%

-19%

93%

+18%

ตาราง 2: เปรียบเทียบอัตราการตรวจเรือประมงโดยเฉลี่ย (%) ของแต่ละเขตในแต่ละปีแยกตามเขตอำ�นาจ

ข้อเสนอแนะ:	
ศรชล. และกรมประมงควรมีการจัดสรรงบประมาณสำ�รอง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดปั ญหาขาดแคลนงบประมาณอีก
ในอนาคต

ข้อเสนอแนะ:	
ในอนาคตผู้บัญชาการ ศรชล. ควรขอความร่วมมือและใช้มาตรการชั่วคราว เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการแก้ไขปัญหาข้าง

ต้นอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ — ผลการดำ�เนินงานของศูนย์ PIPO เขตหนึ่งเคยได้รับผลกระทบสูงกว่าอย่างเห็นได้
ชัด เมื่อเทียบกับเขต 2 และเขต 3 ในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2562
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เรือปกติ

เรือเฝ้าระวัง

เรือที่มีความเสี่ยงสูง

ทั้งหมด

กันยายน 2561
เรือประมงทั้งหมด

1,852

227

297

2,376

จำ�นวนเรือประมงที่ทำ�การตรวจสอบ

1,555

185

276

2,016

84.0%

81.5%

92.9%

84.8%

1,441

485

613

2,539

% ของการตรวจสอบเรือประมง
มกราคม 2562
เรือประมงทั้งหมด
จำ�นวนเรือประมงที่ทำ�การตรวจสอบ
% ของการตรวจสอบเรือประมง

1,415

469

599

2,483

98.2%

96.7%

97.7%

97.8%

6,695

1,628

181

8,504

มกราคม 2563
เรือประมงทั้งหมด
จำ�นวนเรือประมงที่ทำ�การตรวจสอบ
% ของการตรวจสอบเรือประมง

6,122

1,615

179

7,916

98.8%

99.2%

98.9%

98.9%

6,068

1,524

185

7,777

กุมภาพันธ์ 2563
เรือประมงทั้งหมด
จำ�นวนเรือประมงที่ทำ�การตรวจสอบ
% ของการตรวจสอบเรือประมง

6,016

1,519

184

7,719

99.14%

99.6%

99.4%

99.2%

ตาราง 3: การตรวจ PIPO ทั่่�วประเทศของกลุ่่�มความเสี่่�ยง 3 กลุ่่�มในเดืือนกัันยายน 2561 มกราคม 2562 มกราคม 2563 และกุุมภาพัันธ์์ 2563 แสดงให้้
เห็็นถึึงอััตราการตรวจเรืือประมงที่่�ดีีขึ้้�น และการเปลี่่�ยนแปลงในการแบ่่งกลุ่่�มเรืือประมง (กรมประมง, 2562)

ข้อเสนอแนะ:

 วรมีการขยายระบบ CRA ให้ครอบคลุมตัวชี้วัดด้านแรงงานอื่นๆ เช่น การไม่บันทึกเวลาทำ�งาน ปริมาณงานใน
ค
ทำ�การประมงด้วยเครื่องมือประสิทธิภาพสูง การยึดเอกสาร และปัญหาข้อพิพาทของแรงงานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจ
สภาพความเป็นอยู่ของแรงงานบนเรือประมงได้ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ: 	
เจ้าหน้าที่ PIPO ไม่ควรตั้งสมมติฐานเอาเองว่าเรือที่อยู่ในความเสี่ยงปกติไม่จำ�เป็นต้องทำ�การตรวจสอบอย่าง

ละเอียด สภาพของเรือประมงและมาตรแรงงานอาจแปรผันได้ และเจ้าหน้าที่ PIPO ควรมีการเฝ้าระวังไว้ตลอด

ข้อเสนอแนะ: 	
แม้ว่าเรือประมงที่ความเสี่ยงน้อยจะถูกกำ�หนดให้ได้รับการตรวจน้อยครั้งกว่า ควรมีมาตรการสุ่มตรวจเรือเพื่อ

ป้องกันไม่ให้เจ้าของเรือประมงหรือผู้ควบคุมเรือมีโอกาสปิดบังการกระทำ�ผิดกฎหมายเนื่องจากสามารถคาดเดาวิสัย
ของการตรวจเรือตามปกติิได้

ข้อเสนอแนะ:	
ระบบการตรวจเรือประมงตามอัตราความเสี่ยงที่ใช้โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนั้นควรเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกันในทุกศูนย์ฯและต้องสอดคล้องกับระบบจัดลำ�ดับความเสี่ยงที่ใช้ในปัจจุบันของศูนย์ติดตามและ
ควบคุมเรือประมงเพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำ�และมีข้อมูลที่ทันสมัยและสามารถส่งต่อข้อมูลร่วมกันอย่างไม่
ติดขัดระหว่างสององค์กรดังกล่าว

1.4 ขั้้�นตอนและรายการการตรวจสอบ
• ศู
 ูนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงได้้มีีการนำำ �แบบฟอร์์มบัันทึึกผลการตรวจสอบเรืือประมง(ศจร.1)มาใช้้ ทำำ�ให้้การจััดระเบีียบ
บทบาทหน้้ าที่่�และขั้้�นตอนการตรวจสอบให้้เป็็ นไปอย่่างชััดเจนแก่่เจ้้าหน้้ าที่่�แต่่ละอััตรา และแสดงให้้เห็็นถึึงพััฒนาการในการดำำ�เนิิ นงาน
จากที่่� EJF เคยได้้ลงพื้้�นที่่�สำำ�รวจ

ข้อเสนอแนะ:

	
การตรวจเรือประมงตามแบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบเรือประมงนั้นถือเป็นขั้นตอนสำ�คัญที่ต้องปฏิบัติตามใน
ทุกศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงอย่างเคร่งครัด เจ้าหน้าที่เองต้องทำ�การลงนามในส่วนความรับผิดชอบ
ของตน เพื่อเป็นการรับรองว่าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนั้นได้ทำ�ดำ�เนินงานตามระเบียบการเดียวกัน
และเพื่อให้สามารถมีการตรวจสอบความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ได้ในภายหลัง
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ข้อเสนอแนะ:

ร ายการผลการตรวจสอบเรือประมงควรถูกบันทึกในระบบดิจิตัลเช่นกัน เพื่อให้ข้อมูลการตรวจเรือประมงที่เสร็จ
สมบูรณ์แล้วทั้งหมดถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมงรูปแบบดิจิตัล ePIPO และฐานข้อมูล
‘’FishingInfo 2’’ เพื่อช่วยในการเพิ่มความโปร่งใสของการปฏิบัติงานและสร้างความน่าเชื่อถือตลอดการตรวจตราและ
ขั้นตอนการตรวจสอบต่างๆ

เจ้้าหน้้ าที่่�ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงทำำ�การการตรวจตราอุุปกรณ์์ป้้องกัันการเคลื่่�อนย้้ายของชุุดควบคุุมระบบติิดตามเรืือ VMS บนเรืือประมง
– ขั้้�นตอนนี้้� เป็็ นหน้้ าที่่�สำำ�คััญในการตรวจเรืือประมงในทุุกศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง

•E
 JF ได้้ลงพื้้�นที่่สำ
� �ำ รวจและพบว่่าการตรวจเรืือประมงส่่วนใหญ่่จะมีีขั้้�นตอนการอธิิบายข้้อมููลโดยสรุุปก่่อนตรวจ เพื่่� อให้้เจ้้าหน้้ าที่่ทุ
� ก
ุ หน่่ วย
สามารถอภิิปรายวิิธีีการและร่่วมตอบข้้อซัักถาม อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี เจ้้าหน้้ าที่่ไ� ด้้ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารตามขั้้�นตอนดัังกล่่าวใกล้้กับ
ั เรืือประมง หรืือ
ใกล้้กับ
ั ลููกเรืือตำำ�แหน่่ งอาวุุโส

ข้อเสนอแนะ:	
EJF ขอชื่นชมที่มีการริเริ่มขั้นตอนดังกล่าว ขั้นตอนการอธิบายข้อมูลโดยสรุปควรปฏิบัติทั้งก่อนและหลังการตรวจ
เรือประมง และควรอยู่ห่างจากเจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือเรือ เพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่สามารถซักถามข้อสงสัยหรือ
เสนอเรื่องน่ากังวลที่พบระหว่างการตรวจเรือประมง โดยปราศจากแรงกดดันหรืออิทธิพลใดๆ

ขั้้�นตอนการอธิิบายข้้อมููลการตรวจเรืือโดยสรุุปหลัังการตรวจเรืือประมงในจัังหวััดปัั ตตานีี เจ้้าของเรืือ (ในวงกลมสีีแดง) และลููกเรืืออยู่่�ในพื้้�นที่่�ใกล้้กััน ซึ่่�งอาจ
ส่่งผลต่่อความสะดวกใจในการรายงานข้้อสงสััยของเจ้้าหน้้ าที่่�ได้้
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ข้อเสนอแนะ:	
เพื่อพัฒนาทักษะศักยภาพในการตรวจตราและสอบสวนให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง

ทาง EJF ขอเสนอแนะให้มีการซักถามเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาของเรือประมงที่เกี่ยวข้องในขอบเขตการปฏิบัติงาน ซึ่งถือ
เป็นการฝึกปฏิบัติที่มีประโยชน์สำ�หรับเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาทักษะการสอบสวน ทั้งนี้ทั้งก่อนและหลังทำ�การตรวจ
เรือประมง เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจเรือควรมีข้อมูลโดยสังเขปของเรือประมงเพื่อทำ�การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อสงสัยเช่น
หรือเพื่อหารือวางแผนวิธีการดำ�เนินการที่จะปฏิบัติขณะเข้าตรวจเรือ

• จากการสัังเกตการณ์์ของทาง EJF พบว่่าบางครั้้�ง เจ้้าหน้้ าที่่�สมาชิิกของชุุดทำำ�งานสหวิิชาชีีพไม่่ได้้ทำำ�การขึ้้�นตรวจบนเรืือประมงระหว่่างการ
ตรวจ ซึ่่�งอาจเป็็ นเหตุุให้้เกิิดช่่องโหว่่ในการลัักลอบใช้้เครื่่�องมืือประมงที่่�ผิิดกฎหมาย การสลัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุมระบบ
ติิดตามเรืือ VMS หรืือมีีการหลบซ่่อนของแรงงานผิิดกฎหมายที่่�อาจไม่่สัังเกตพบได้้

ข้อเสนอแนะ: 	การขึ้นเรือประมงเพื่อทำ�การตรวจเรือในระหว่างการเทียบท่าเข้า-ออกนั้นควรเป็ นขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามอย่าง

เคร่งครัดแม้ว่าจะเป็ นเรือที่มีอัตราความเสี่ยงน้ อยก็ตาม กระบวนการขึ้นเรือเพื่อทำ�การตรวจสอบนั ้นถือว่าเป็ น
กระบวนการปฏิบัติที่มีความสำ�คัญในการตรวจหาการใช้ความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงาน และการตรวจสอบ
อุปกรณ์ ตัวรับส่งสัญญาณเคลื่อนที่บนเรือประมงว่าไม่ได้รับการสลับเปลี่ยน และตรวจว่าเครื่องมือประมงต่างๆบน
เรือนั ้นถูกต้องตามที่กฎหมายกำ�หนดไว้อีกด้วย

• EJF ได้้สัังเกตเห็็นว่่าในระหว่่างการตรวจเรืือประมงบางครั้้�งในปีี 2563 เจ้้าหน้้ าที่่�หญิิงจากกรมประมงหรืือกรมเจ้้าท่่าถููกเจ้้าของเรืือห้้ามมิิ
ให้้ขึ้้�นเรืือด้้วยความเชื่่�อในการทำำ�ประมง และได้้มีีการมอบหมายให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ชายจากหน่่ วยงานอื่่� นขึ้้�นตรวจเรืือประมงเพื่่� อเก็็บข้้อมููล
สำำ�คััญตามรายการตรวจสอบแทน

ข้อเสนอแนะ: 	EJF ขอสนับสนุนกรมประมงให้ดำ�เนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ PIPO ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลากหลาย
หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำ�การตรวจเรือในสภาวะเหตุการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นได้

•ก
 ารสุ่่�มตรวจเรืือประมงเมื่่�อเรืือเข้้าเทีียบท่่า เป็็ นขั้้นต
� อนสำำ�คััญในคู่่�มืือการปฏิิบััติิงาน (Standard Operating Procedure : SOP) ของ
PIPO เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมงควรทำำ�การตรวจสอบดัังกล่่าว เพื่่� อยืืนยัันว่่าจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��บนเรืือข้้อมููลตรงกัับที่่�บัันทึึกไว้้ในสมุุดบัันทึึกการทำำ�
ประมงหรืือไม่่ เมื่่�อไม่่นานนี้้� EJF ได้้พบเห็็นขั้้นต
� อนการสุ่่�มตรวจสอบจำำ�นวนสััตว์์น้ำำ��ที่่�ไม่่มีีการทวนสอบกัับสมุุดบัันทึึกการทำำ�ประมง

ข้อเสนอแนะ:	
เจ้าหน้าที่กรมประมงต้องทวนสอบและเปรียบเทียบจำ�นวนสัตว์น้ำ�ที่จับได้จริงกับสมุดบันทึกการทำ�ประมงเรือ
ระหว่างการสุ่มตรวจสอบระวางเก็บสัตว์น้ำ�เสมอ

•E
 JF สัังเกตเห็็นว่่า คนงานสวมใส่่เสื้้�อชููชีีพในระหว่่างการตรวจเรืือของ PIPO ส่่วนใหญ่่ EJF ทราบว่่าการกระทำำ�ในลัักษณะนี้้�อาจดููไม่่สำำ�คััญ
แต่่การให้้คนงานสวมเสื้้�อชููชีีพระหว่่างการตรวจเรืือมีีประโยชน์์ดัังนี้้� 1) ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�สามารถตรวจสอบได้้อย่่างรวดเร็็วว่่าคนงานทุุกคนมีี
เสื้้�อชููชีีพเป็็ นของตนเอง 2) ลููกเรืือทราบว่่าสถานที่่�เก็็บเสื้้�อชููชีีพอยู่่�ที่�ใ่ ด 3) แสดงให้้เห็็นว่่าเสื้้�อชููชีีพยัังอยู่่�ในสภาพที่่�ใช้้การได้้ และ 4) แสดง
ให้้เห็็นว่่าลููกเรืือทราบวิิธีีการใช้้เสื้้�อชููชีีพ

ข้อเสนอแนะ:

 ารปฏิบัติดังกล่าวควรนำ�มาใช้ในการตรวจเรือประมงทุกครั้งของ PIPO ทุกศูนย์ เนื่องจากเป็นวิธีการที่ทำ�ให้การตรวจ
ก
สอบว่าลูกเรือทุกคนมีเสื้อชูชีพเป็นของตนเองเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กรุณาดูที่ตอนที่ 2 ในหน้า 11
ของรายงานฉบับนี้เพื่อดูข้อแนะนำ�เพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบกรณีชาวประมงที่สูญหายกลางทะเล
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รููปภาพทั้้�งสองภาพนี้้� แสดงให้้เห็็นถึึงสภาพของเสื้้�อชููชีีพบนเรืือประมงที่่�อาจหมดอายุุได้้ตามกาลเวลา ควรมีีการตรวจสอบอย่่างเป็็ นประจำำ�ว่่าเสื้้�อชููชีีพเหล่่านี้้�
อยู่่�ในสภาพที่่�ใช้้งานได้้

•E
 JF เคยพบเห็็นเสื้้�อชููชีีพและอุุปกรณ์์รัักษาความปลอดภััยอื่่�นๆ เช่่น ถัังดัับเพลิิง และ ห่่วงชููชีีพ อยู่่�ในสภาพที่่�ใช้้การไม่่ได้้และฉีีกขาด ใน
บางกรณีี เสื้้�อชููชีีพและอุุปกรณ์์รัักษาความปลอดภััยที่่�อยู่่�ในสภาพทรุุดโทรมอาจทำำ�ให้้ชีีวิิตของลููกเรืือตกอยู่่�ในอัันตรายได้้

ข้อเสนอแนะ: 	
ควรมีการตรวจเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอื่นๆอย่างถี่ถ้วนระหว่างการตรวจเรือประมง เพื่อให้มั่นใจว่า
อุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ ไม่มีรอยฉีกขาด มีชิ้นส่วนที่หายไป หรือมีปัญหาการใช้งานอื่นๆ กรมเจ้าท่า
ควรจัดการฝึกอบรมอย่างแก่เจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษามาตรฐานในการตรวจสอบความปลอดภัย

ทาง EJF ขอเสนอแนะให้้มีีการปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนด้้านล่่างอย่่างเคร่่งครััดในระหว่่างการตรวจเรืือประมงโดยไม่่ต้้องคำำ�นึึ งถึึงความเสี่่�ยงของเรืือ
ซึ่่�งขั้้�นตอนเหล่่านี้้�ควรปฏิิบััติิควบคู่่�กัับขั้้�นตอนการตรวจเรืือประมง 15 ขั้้�นตอนของศููนย์์ PIPO
ลำำ�ดัับ

ขั้้�นตอนการดำำ�เนิิ นการตามลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

1

การตรวจตราบนเรืือประมงเพื่่� อหาแรงงานที่่�อาจแอบซ่่อนอยู่่�

2

การตรวจตราอุุปกรณ์์หน่่วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่บ
� นเรืือประมง อาหารและน้ำำ��ดื่่�มที่่ทำ
� �ำ การได้้จัด
ั เตรีียมขึ้้�นบนเรืือสำำ�หรัับการออกไปทำำ�ประมง

3

ทำำ�การสุ่่�มตััวอย่่างลููกเรืือเพื่่� อสััมภาษณ์์ให้้เหมาะสมกัับจำำ�นวนลููกเรืือทั้้�งหมด (3-4 คน โดยปกติิ)

4

การตรวจจำำ�นวนชููชีีพให้้พอดีีกัับจำำ�นวนลููกเรืือ และการตรวจสอบความเข้้าใจของลููกเรืือในวิิธีีการใช้้งานเสื้้�อชููชีีพ

5

การตรวจตราถัังดัับเพลิิงว่่าอยู่่�ในสถานที่่�ที่�่สามารถเข้้าถึึงได้้ง่่ายและอยู่่�ในสภาพใช้้งานได้้

6

การตรวจตราความเข้้าใจของลููกเรืือในการใช้้บััญชีีธนาคาร และการพิิสููจน์์ให้้เห็็นถึึงรายการเดิินบััญชีีในอดีีต

ตาราง 4

2. ชาวประมงสููญหายกลางทะเล
ตามรายงานการเรีียกร้้องค่่าชดเชยของ กสร. ในปีีงบประมาณ 2562 มีีชาวประมง 29 รายสููญหายจากการตกเรืือประมงไทย2 ในช่่วง 3
เดืือนแรกของปีี 2563 มีีชาวประมงสููญหายแล้้วอย่่างน้้ อย 18 ราย3 เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผู้้�สููญหาย 13 รายในปีีงบประมาณ 2561 (ดูู
แผนภููมิิในภาคผนวก) นอกจากนี้้� EJF ยัังได้้รัับรายงานว่่าชาวประมง 3 รายจากเรืือลำำ�เดีียวกัันได้้สููญหายกลางทะเลภายในระยะเวลา
เพีียง 3 เดืือน โดยไม่่มีีการดำำ�เนิิ นการใดๆต่่อเรืือหรืือผู้้�ควบคุุมเรืือเรืือและเจ้้าของเรืือ
ปัั ญหานี้้� มีีแนวโน้้ มจะทวีีความร้้ายแรงขึ้้�นเรื่่�อยๆและควรต้้องได้้รัับการแก้้ไขโดยด่่วนที่่�สุุด ถึึงแม้้ว่่ากรมประมงจะได้้สื่่�อสารแนวทางปฏิิบััติิ
กรณีีลููกเรืือพลััดตกน้ำำ� �หรืือเกิิดอุุบััติิเหตุุกลางทะเลให้้เจ้้าของเรืือและหน่่ วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในเดืือนมกราคม 25634 ศููนย์์ PIPO และหน่่ วย
งานประจำำ�จัังหวััดยัังคงมีีกลไกและขั้้�นตอนการทำำ�งานที่่�ต่่างกัันบ้้างในการตรวจสอบเหตุุการณ์์ในลัักษณะดัังกล่่าว ซึ่่�งอาจเป็็ นผลให้้เกิิด
ความคลาดเคลื่่�อนในขั้้�นตอบปฏิิบััติิงาน โดยยัังไม่่มีีการสืืบสวนเพิ่่�มเติิมเพื่่� อหาสาเหตุุของการเกิิดเหตุุที่�่ต่่อเนื่่� องอย่่างติิดต่่อกัันหรืือการ
ดำำ�เนิิ นการทางกฎหมายใดๆต่่อเรืือประมง ผู้้�ควบคุุมเรืือเรืือและเจ้้าของเรืือลำำ�นี้้�

ข้อเสนอแนะ: 	EJF ให้ความสำ�คัญกับออกทำ�การประมงที่ชาวประมงทุกคนต้องสวมใส่เสื้อชูชีพขณะที่ออกทำ�ประมง พวกเขาควร

ทราบสถานที่ที่เก็บเสื้อชูชีพตลอดเวลา และได้รับการฝึกอบรมว่าควรใช้เสื้อชูชีพเมื่อไหร่และอย่างไร และชาวประมง
ควรเข้าถึงเสื้อชูชีพได้ในกรณีฉุกเฉินแม้จะไม่ได้ทำ�ประมงอยู่ในขณะนั้นก็ตาม
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• ข้อก�ำหนดเครื่องรับส่งวิทยุได้ก�ำหนดว่าเรือประมงพาณิ ชย์ทุกขนาดต้องมีวิทยุสื่ อสารที่สามารถรับคลื่นความถี่ที่ก�ำหนด โดยเรือประมง
ส่่วนใหญ่่ยัังมีีการติิดตั้้�งวิิทยุุสื่่�อสารความถี่่�ประชาชน (Citizen Band: CB) และอุุปกรณ์์กำำ�หนดตำำ�แหน่่ ง GPS สำำ�หรัับเรืือประมงที่่�มีี
ขนาดมากกว่่า 30 ตัันกรอสยัังถููกกำำ�หนดให้้มีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ VMS ทุุกลำำ�

ข้อเสนอแนะ: 	เรือประมงไทยทุกลำ�ควรต้องติดเครื่องมือสื่อสารชนิดที่เหมาะสมในการช่วยในการตามหาและช่วยเหลือลูกเรือพลัด
ตกจากเรือประมงโดยเร็วที่สุด เรือขนาดต่ำ�กว่า 10GT ควรติดวิทยุความถี่สูง (Very High Frequency : VHF)ii
เป็นอย่างน้อยเพื่อใช้ในการติดต่อศูนย์ PIPO ในท้องที่หรือเรือใกล้เคียง เรือประมงขนาด 10-30GT ควรติดวิทยุ
สื่อสารความถี่ประชาชน (CB) รวมทั้งเครื่องส่งสัญญาณค้นหาและช่วยเหลือ AIS (AIS Search and Rescue
Transponder : AIS-SART) เป็นอย่างน้อย เรือประมงขนาดเกิน 30GT อย่างน้อยควรติดวิทยุสื่อสารความถี่
ประชาชน กระโจมวิทยุส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านดาวเทียม (Emergency position-indicating
radio beacon : EPIRB) AIS-SART หรือระบบ VMS รุ่น 2 ซึ่งจะช่วยส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ (SOS) ไป
ยังศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง เป็นอย่างน้อย (โปรดดูตารางด้านล่าง)

ข้อเสนอแนะ:	
EJF ขอเน้นย้ำ�ความสำ�คัญว่า ชาวประมงทุกคนควรได้รับการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานก่อนที่จะได้รับ
อนุญาตให้ทำ�งานบนเรือประมง พวกเขาต้องมีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนเรือทั้งหมด
อาทิ เสื้อชูชีพ ห่วงชูชีพ และถังดับเพลิง ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวควรถูกทวนสอบระหว่างการตรวจเรือหน้าท่าตาม
ห้วงเวลาที่เหมาะสม

• หากไม่มีขั ้นตอนการตรวจสอบและสืบสวนเหตุชาวประมงที่สูญหายกลางทะเลที่น�ำมาใช้เป็ นมาตรฐานการปฏิบัติของทุกศูนย์ PIPO
โดยทั่่�วกััน จะทำำ�ให้้การบ่่งชี้้�และสาเหตุุที่�่แท้้จริิงของเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวและผู้้�กระทำำ�ผิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องเป็็ นไปได้้ยาก ช่่องโหว่่ในขั้้�นตอนการ
สืืบสวนติิดตามเหตุุเหล่่านี้้� ที่�่อาจดำำ�เนิิ นการต่่างกัันในแต่่ละจัังหวััดอาจทำำ�ให้้ผู้้�กระทำำ�การริิดรอนสิิทธิิแรงงาน การทำำ�ให้้คนเสีียชีีวิิตโดย
เจตนาและไม่่เจตนา สามารถหลีีกเลี่่�ยงการถููกตรวจสอบหรืือดำำ�เนิิ นคดีีทางกฎหมายได้้

ข้อเสนอแนะ:	
ตัวเลขชาวประมงที่สูญหายไปกลางทะเลในเรือประมงทั้ง 3 ขนาด ชี้ชัดว่า ศรชล. และกรมประมงต้องรีบบังคับใช้

ขั้นตอนการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานอย่างทั่วถึงโดยด่วนที่สุด ขั้นตอนมาตรฐานนี้ต้องสอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติที่กรมประมงได้ริเริ่มและ ขั้นตอนสำ�หรับเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหลากหลาย
หน่วยงาน EJF ขอเสนอร่างขั้นตอนระดับสำ�หรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเพื่อการพิจารณาตามตารางด้านล่าง
โดยควรมีการปรึกษากับกองทัพเรือไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อเสริมรายละเอียดการดำ�เนินงานตาม
เห็นสมควร หลังจากนั้นควรทำ�การสรุปและกระจายข้อมูลแนวทางการปฏิบัตินี้ไปยังศูนย์ PIPO และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด

จำำ�นวนชาวประมงที่่�เสีียชีีวิิตกลางทะเลที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่างน่่ าเป็็ นห่่วงแสดงให้้เห็็นว่่าต้้องมีีการปรัับปรุุงขั้้�นตอนการสืืบสวนเรื่่�องนี้้� โดยด่่วนที่่�สุุด
ii วิทยุความถี่สูงมีคลื่นสัญญาที่สั้นกว่าวิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน แต่วิทยุประเภทนี้จะมีประโยชน์ต่อเรือลำ�เล็ก เนื่องจากประเทศไทยมีเครือข่ายสถานีรับสัญญาณอยู่ทั่ว
ประเทศซึ่งเรือสามารถส่งสัญญาณไปขอความช่วยเหลือได้ในกรณีฉุกเฉิน
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ขั้้�นตอนการ
ปฏิิบััติิ

เรืือประมงขนาดต่ำำ��กว่่า 10GT

เรืือประมงขนาด 10-30GT

เรืือประมงขนาดเกิิน 30GT

ในกรณีีที่่�มีีคนตกจากเรืือหรืือเรืืออัับปาง ควรปฏิิบััติิดัังนี้้� …
1

เรืือควรวิิทยุุขอความช่่วยเหลืือ SOS
ไปยััง ศรชล. และเรืือใกล้้เคีียง พร้้อม
ทั้้�งส่่งตำำ�แหน่่ งล่่าสุุดให้้

เรืือควรวิิทยุุขอความช่่วยเหลืือ SOS
ไปยััง ศรชล. และเรืือใกล้้เคีียง
พร้้อมทั้้�งส่่งตำำ�แหน่่ งล่่าสุุดให้้

เรืือควรวิิทยุุขอความช่่วยเหลืือ SOS ไปยััง
ศรชล. และเรืือใกล้้เคีียง พร้้อมทั้้�งส่่ง
ตำำ�แหน่่ งล่่าสุุดให้้

2

เรืือประมงเริ่่�มค้้นหาชาวประมงที่่�หายไปด้้วยวิิธีีค้้นหาเป้้ าในพื้้�นที่่�ที่�่กำำ�หนด
(sector search) หากเวลาผ่่านไปเกิิน 40 นาทีีให้้ค้้นหาด้้วยวิิธีีค้้นหาเป้้ าทีีละพื้้�นที่่� (box search)

3

ศรชล. ส่่งหน่่ วยค้้นหาและช่่วยเหลืือ และช่่วยประสานงานกัับเรืือในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง

4

ศรชล. ควรทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์ติ
์ ด
ิ ตามและควบคุุมเรืือประมง เพื่่� อขอใช้้ระบบ VMS ในการบ่่งชี้้�เรืือที่่ส
� ามารถเข้้าช่่วยเหลืือได้้เร็็วที่่สุ
� ด
ุ

5

การค้้นหาควรจบลงภายใน 48 ชั่่�วโมง และเรืือประมงต้้องเดิินทางกลัับเข้้าท่่า

6

ศรชล. ศููนย์์ PIPO ในท้้องที่่� ตำำ�รวจ และหน่่ วยงานอื่่� นที่่�เกี่่�ยวข้้องควรริิเริ่่�มการตรวจสอบความปลอดภััยทางทะเล

7

ลููกเรืือและลููกเรืืออาวุุโส (ได้้แก่่ ผู้้ค
� วบคุุมเรืือ ช่่างเครื่่�อง หััวหน้้ างาน) ต้้องถููกแยกจากกัันเมื่่�อทำำ�การสััมภาษณ์์ในขณะที่่ม
� าถึึงท่่าเรืือ

8

ตััวแทนจากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงาน ผู้้�ประสานงานด้้านภาษาที่่�ได้้รัับการรัับรอง และตำำ�รวจท้้องถิ่่�น ควรทำำ�การ
สััมภาษณ์์แรงงานทีีละคน หากเกิิดอุุบััติิเหตุุลููกเรืือตกจากเรืือi 9

9

เจ้้าหน้้ าที่่� PIPO ควรทำำ�งานร่่วมกัับเจ้้าหน้้ าที่่�ศรชล. เพื่่� อประเมิินสภาพของเรืือในช่่วงเวลาเกิิดเหตุุ สถานการณ์์ดำำ�เนิิ นงาน เวลา
และสภาพอากาศ

10

ควรมีีการชัันสููตรศพและตรวจเพื่่� อหาสารพิิษในร่่างกายผู้้�เสีียชีีวิิต

ตาราง 5: EJF ขอเสนอร่่างขั้้�นตอนนี้้� ไว้้ให้้ผู้้�บัังคัับบััญชาการระดัับสููงพิิจารณา

ข้อเสนอแนะ:

	ในกรณีที่มีชาวประมงสูญหายกลางทะเล ศูนย์ PIPO ต้องประสานงานเข้าตรวจสอบร่วมกับ ศรชล. เพื่อประเมิน
สถานการณ์ว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือไม่ การตรวจสอบนี้ควรเป็นไปตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแนวปฏิบัติที่แนะนำ�
สำ�หรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านความปลอดภัยในอุบัติการณ์ทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organisation’s Casualty Investigation Code)5

• ในแนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน�้ำหรือเกิดอุบัติเหตุกลางทะเลที่กรมประมงแนะน�ำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ ายน�ำไปปฏิบัติใช้ได้ระบุว่า
ให้้ดำำ�เนิิ นการบัันทึึกถ้้อยคำำ�เมื่่�อเรืือที่่�มีีลููกเรืือพลััดตกน้ำำ� �หรืืออุุบััติิเหตุุกลัับเข้้าฝั่่� ง อย่่างไรก็็ตาม แนวทางปฎิิบััติิดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้ นการเก็็บ
รายละเอีียดสำำ�คััญของของเหตุุการณ์์และความพยายามในการค้้นหา แต่่ไม่่ได้้เน้้ นย้ำำ�� ไปที่่�การหาสาเหตุุของเหตุุการณ์์ที่�่เกิิดขึ้้�น
• EJF ทราบว่า เจ้าหน้ าที่ตรวจแรงงานของกสร.ได้ร่วมการสัมภาษณ์เมื่อเรือกลับเข้าถึงฝั่ งเช่นกัน อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการก�ำหนดขั ้น
ตอนการปฏิิบััติิงานและบทบาทที่่�ชััดเจนของเจ้้าหน้้ าที่่�กสร. และยัังไม่่มีีการจััดทำำ�แนวทางและชุุดคำำ�ถามสำำ�หรัับการสััมภาษณ์์ในกรณีีนี้้�
เพื่่� อช่่วยระบุุปััญหาหรืือต้้นเหตุุที่�่อาจเกี่่�ยวข้้อง

ข้อเสนอแนะ:

 รมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรจัดทำ�แนวทางปฏิบัติในการสัมภาษณ์ลูกเรือในกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ�หรือ
ก
เกิดอุบัติเหตุกลางทะเล โดยในแนวทางปฏิบัตินี้ควรระบุคำ�ถามที่เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานควรสอบถามเพื่อระบุปัญหา
บนเรือที่อาจทำ�ให้มีส่วนเกิดเหตุ เช่น ความเป็นอยู่และสภาพการทำ�งาน หรือการริดรอนสิทธิแรงงาน

ข้อเสนอแนะ:

 ารสืบสวนควรกระทำ�ผ่านการสัมภาษณ์ผู้ควบคุมเรือและลูกเรือแต่ละคนภายใต้แนวทางให้เหยื่อเป็นศูนย์กลาง
ก
โดยมีตัวแทนจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้ประสานงานด้านภาษาที่ได้รับการรับรองเป็นผู้สัมภาษณ์
หากมีเหตุน่าสงสัย ควรมีการเรียกชุดทำ�งานซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากชุดทำ�งานสหวิชาชีพมาคัดกรองการค้า
มนุษย์หรือการใช้แรงงานบังคับและตำ�รวจเข้ามาร่วมสอบสวน

iii การนำ�แนวทางให้เหยื่อเป็นศูนย์กลางอย่างที่ใช้ในการตรวจแรงงานบนเรือประมงควรถูกนำ�มาใช้ในการสัมภาษณ์ลูกเรือที่ประสบเหตุเหล่านี้
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ข้อเสนอแนะ: 	ควรมีการเขียนรายงานฉบับเต็มที่มีข้อมูลรายละเอียด บทวิเคราะห์ และการดำ�เนินงานที่พึงกระทำ� พร้อมกับข้อ

เสนอแนะหากมีเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งควรอ้างอิงจากคำ�ให้การของผู้ควบคุมเรือและลูก
เรือ สำ�หรับตัวอย่างการปฏิบัติงานสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์การสืบสวนอุบัติเหตุทางทะเลของสหราชอาณาจักร
(UK Marine Accident Investigation Branch)6

• EJF ยังได้รับรายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีชาวประมง 3 รายจากเรือล�ำเดียวกันได้สูญหายกลางทะเลภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน โดย
ไม่่มีีการดำำ�เนิิ นการสืืบสวนใดๆเพิ่่�มต่่อเรืือประมงดัังกล่่าวหรืือผู้้�ควบคุุมเรืือและเจ้้าของเรืือเพื่่� อหาสาเหตุุของการเกิิดเหตุุที่�่ต่่อเนื่่� องนี้้�

ข้อเสนอแนะ: 	เมื่อเรือลำ�เดียวกัน หรือกลุ่มเรือประมงที่มีเจ้าของเรือเป็นครอบครัวหรือบริษัทเดียวกัน มีประวัติชาวประมงสูญหาย

กลางทะเลมากกว่า 1 คนภายในระยะเวลา 5 ปี เรือดังกล่าวทุกลำ�ควรถูกลดระดับในระบบ CRA ให้เป็นเรือความ
เสี่ยงสูง และตำ�รวจไทยควรทำ�การตรวจสอบเรือประมงอย่างละเอียด อาทิ การตรวจเรือประมงด้วยและเก็บหลักฐาน
ด้วยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมกับสัมภาษณ์ลูกเรือทีละคน และควรมีการเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราวเป็นเวลาอย่าง
น้อย 3 เดือนเพื่อให้ตำ�รวจเข้าทำ�การสืบสวนได้้

ข้อเสนอแนะ:

	เรือทุกลำ�ภายในเครือบริษัทเดียวกันหรือเจ้าของเดียวกันควรถูกเพิ่มระดับความเสี่ยงระหว่างการสืบสวน สำ�หรับ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคำ�นวณความเสี่ยง โปรดดูที่ตอน 1.3

• EJF เข้าใจว่า ศูนย์ PIPO ยังไม่มีการระบบฐานข้อมูลเพื่อบันทึกกรณีลูกเรือประมงสูญหายแบบอิเล็กทรอนิ กส์อย่างเป็ นทางการ มีเพียง
การบัันทึึกลงเอกสารและรวบรวมสถิิติิรายและรายละเอีียดส่่งให้้กรมประมง โดยเอกสารที่่�สำำ�คััญต่่อการสืืบสวนเหล่่านี้้�ถููกจััดเก็็บไว้้ที่�ศู
่ นย์
ู ์
PIPO ที่่�เกิิดเหตุุ และในประวััติผ
ิ ลการตรวจเรืือในระบบ FishingInfo2 โดยต้้องค้้นหาจากประวััติวัิ ันที่่�เรืือแจ้้งเข้้าเมื่่�อเกิิดเหตุุเท่่านั้้�น

ข้อเสนอแนะ: 	ประเทศไทยควรพิจารณาที่จะทำ�การบันทึกข้อมูลลูกเรือที่สูญหายกลางทะเลลงในฐานข้อมูลออนไลน์ส่วนกลางใน
รูปแบบเดียวกับกรอบการดำ�เนินงานอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล
(International Convention for the Safety of Life at Sea : SOLAS) ขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
(International Maritime Organisation: IMO) ใช้รายงานอุบัติเหตุสำ�หรับเรือเดินสมุทร ซึ่งเทคนิคเดียวกันได้
ถูกอธิบายไว้ในระบบการรายงานอุบัติเหตุและการเสียชีวิตสำ�หรับการประมงในแคริเบียนขององค์การอาหารและ
การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organisation: FAO) เช่นกัน 7/8

ข้อเสนอแนะ:

เรอ
ื ที่มีชาวประมงเสียชีวิตและสูญหายกลางทะเลต้องสามารถทำ�การค้นหาได้จากระบบ ePIPO และฐานข้อมูล
Fishinginfo2 เพื่อใหห
้ น่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดสามารถทราบถึงประวัตข
ิ องเรือลำ�น้น
ั ๆได้ ข้อมูลควรมีรายละเอียด
เหตุการณ์และขอ
้ สรุปของการสืบสวน

• ในกรณีการสูญเสียจากการท�ำงาน EJF ได้รับรายงานว่ามีทายาทของชาวประมงบางคนที่ไม่ได้รับการติดต่อหรือได้รับค่าชดใช้ใดๆจาก
เจ้้าของเรืือหรืือกองทุุนเงิินทดแทน สำำ�นัักงานประกัันสัังคม ส่่วนกรณีีการสููญเสีียที่่�ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจากการทำำ�งาน ระเบีียบยัังไม่่ได้้บัังคัับ
ให้้ลููกเรืือต้้องเข้้ากองทุุนประกัันสัังคม

ข้อเสนอแนะ:

ในการสูญเสียจากการทำ�งาน เจ้าหน้าที่ควรติดตามความคืบหน้ากับเจ้าของเรือเพื่อทำ�ให้มั่นใจว่าทายาทของลูกเรือผู้
ประสบเหตุดังกล่าวจะได้รับการแจ้งข่าว และได้รับการจ่ายค่าชดเชยภายในเวลาที่เหมาะสม และควรกำ�หนดให้ลูกเรือ
ทั้งหมดต้องเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อได้รับการคุ้มครองในกรณีการสูญเสียที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากการทำ�งาน

“เขา [เจ้้าของเรืือ] ให้้เงิินฉัั นมา 30,000 บาท [ประมาณ 850 ยููโร] และผู้้�ควบคุุมเรืือให้้เงิินฉัั นมา 10,000 บาท
[ประมาณ 280 ยููโร] พวกเขาบอกว่่านี่่� ไม่่ใช่่ค่่าชดเชยแต่่เป็็ นเงิินช่่วยเหลืือ พวกเขาบอกว่่าไม่่มีีใครต้้องรัับผิิดชอบต่่อ
การเสีียชีีวิิตของสามีีฉัั น...และเพื่่� อรัับเงิินก้้อนนี้้� ฉัั นต้้องเซ็็นต์์เอกสารยอมความว่่าฉัั นจะไม่่ดำำ�เนิิ นการฟ้้ องร้้องใดๆ”
– ภรรยาของชาวประมงสััญชาติิเมีียนมาร์์ที่�่สููญหายกลางทะเล
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3. การตรวจแรงงาน
ถึึงแม้้ว่่ากระบวนการตรวจเรืือประมงจะมีีพััฒนาการที่่�สำำ�คััญแต่่การตรวจแรงงานนั้้�นยัังคงเป็็ นไปอย่่างแตกต่่างกัันบ้้างในระหว่่างศููนย์์ควบคุุม
การแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงแต่่ละแห่่ง ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ไม่่ปรากฏการตรวจพบการกระทำำ�อัันใดที่่�เข้้าข่่ายของการละเมิิดสิิทธิิแรงงานที่่�รุุนแรงจาก
การตรวจจากศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงทั้้�ง 30 แห่่งตั้้�งแต่่ทาง EJF ได้้เข้้าเยี่่�ยมชมเมื่่�อเริ่่�มมีีการก่่อตั้้�งศููนย์์ PIPO ในช่่วงแรก
ตอนกลางปีี 2558 ตามรายงานการวิิจััยของ ILO มีีการระบุุว่่าเกืือบ 14% จากชาวประมงจำำ�นวน 219 รายที่่�ได้้รัับการสััมภาษณ์์ในปีี 2562 มีี
ประสบการณ์์การถููกบัังคัับใช้้แรงงานประเภทใดประเภทหนึ่่� ง9
• EJF ได้รับรายงานว่า การละเมิดแรงงานแม้แต่กรณีที่เล็กน้ อยที่ตรวจเจอระหว่างการตรวจสอบของ PIPO ไม่ได้มีการรายงานกลับไปยัง
ศรชล. ในกรุุงเทพฯ หรืือบัันทึึกลงในระบบส่่วนกลาง ทำำ�ให้้ไม่่สามารถติิดตามสถานการณ์์ด้้านแรงงานได้้

ข้อเสนอแนะ: 	ศรชล. และ กสร. ต้องดำ�เนินงานประสานงานในทันที เพื่อตรวจสอบให้มั่นใจได้ว่าการละเมิดแรงงานที่ตรวจเจอ

ระหว่างการตรวจสอบของ PIPO ทั้งหมดจะถูกบันทึกลงในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กลาง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้

• ในปั จจบ
ุ น
ั การมีสัญญาการจ้างงานในภาษาถิ่นของแรงงานไม่ถก
ู ก�ำหนดโดยกฎหมาย รายงานการวิจย
ั ปี 2563 ของ ILO พบว่า มีเพียง 51%
จากจำำ�นวนชาวประมงทั้้�งหมด 112 รายที่่แ
� จ้้งว่่าพวกเขาได้้รับ
ั สััญญาในภาษาถิ่่�น ซึ่่�งลดลงจาก 66% ในการสำำ�รวจปีี 2560 1 ผู้ปป�ระกอบการที่มม�
มุ่่ง� แสวงหาผลประโยชน์์ส่ว่ นตนจึึงใช้้ช่อ
่ งโหว่่นี้้�ในการเอาเปรีียบแรงงานข้้ามชาติิกลุ่่�มเปราะบาง ซึ่่�งไม่่สามารถพููดหรืืออ่่านภาษาไทยได้้ ช่่อง
โหว่่นี้้�ทำ�ำ ให้้แรงงานไม่่ทราบรายละเอีียดบนสััญญาและสิิทธิิแรงงาน อาทิิ ค่่าจ้้าง เวลาพััก หรืือวัันลาป่่ วย ‘ประกาศกรมสวััสดิก
ิ ารและคุ้้�มครอง
แรงงาน เรื่่�อง กํําหนดแบบสััญญาจ้้างลููกจ้้างในงานประมงทะเล’ (ตุุลาคม 2560) ได้้มีีการร่่างข้้อกำำ�หนดให้้มีีสัญ
ั ญาการจ้้างงานในภาษาถิ่่�น
ของแรงงาน แต่่ร่า่ งข้้อกำำ�หนดดัังกล่่าวได้้ถูก
ู แก้้ไขออกไปจากประกาศ

ข้อเสนอแนะ:

ร ่างข้อกำ�หนดดังกล่าวควรถูกประกาศใช้และดำ�เนินการเพื่อป้องกันการเอาเปรียบแรงงาน ควรปรับปรุงสัญญาการ
จ้างงานทางการให้เป็นรูปแบบสองภาษาที่มีภาถิ่นของแรงงานอยู่ด้วย เพื่อป้องกันการเอาเปรียบแรงงาน เนื่องจาก
แรงงานมีสิทธิที่จะทราบเงื่อนไขสัญญาการว่าจ้างจากนายจ้างของพวกเขา สัญญาสองภาษาเป็นวิธีการมาตรฐาน
และไม่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แรงงานข้ามชาติที่ไม่สามารถอ่านหรือเข้าใจภาษาไทยได้จะสามารถพิจารณาได้ว่า
สัญญาว่าจ้างเหมาะสมหรือมีปัญหาใดหรือไม่ ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่แรงงานถูกเอาเปรียบและช่วยหลีกเลี่ยงปัญญา
ทางสัญญาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

• ในวันที่ 1 มกราคม 2563 คณะกรรมการค่าจ้างได้เผยแพร่ ‘ประกาศ เรื่อง อัตราค่าจ้างขั ้นต�่ำ (ฉบับที่ 10)’ ในราชกิจจานุเบกษา11 ซึ่ง
กำำ�หนดรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการเพิ่่�มอััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำ�ำ�ทั่่ว� ประเทศ EJF ได้้เข้้าสัังเกตการณ์์การตรวจเรืือประมง และจากการตรวจบางครั้้�ง
พบว่่านายจ้้างยัังไม่่ได้้ปรัับอััตราค่่าจ้้างขั้้�นต่ำ��ำ ในสััญญาแรงงาน และยัังไม่่ได้้เริ่่�มจ่่ายค่่าจ้้างลููกเรืือเพิ่่�ม

ข้อเสนอแนะ:

	เจ้าหน้าที่กรมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรตรวจสอบสัญญาการจ้างงาน เพื่อให้มั่นใจว่าค่าจ้างที่ระบุไว้ใน
สัญญาตรงตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�ที่กำ�หนดไว้สำ�หรับจังหวัดนั้นๆ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรตรวจสอบ
การโอนเงินเข้าบัญชีแรงงานอย่างถี่ถ้วนว่าได้มีการจ่ายค่าจ้างเพิ่มเติม

พิธีสารที่ 29 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยแรงงานบังคับ (P29):
EJF ยังคงเป็นกังวลว่าพิธีสารที่ 29 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยแรงงานบังคับ (P29) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการให้
สัตยาบันในเดือนมิถุนายน 2561 จะมีปัญหาอุปสรรคการบังคับใช้จากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ทับซ้อนและการขาดข้อปฏิบัติที่ชัดเจน
ซึ่งอาจเป็นผลให้กรณีแรงงานบังคับใช้ถูกมองข้ามและไม่ได้รับการสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไทยได้มีความพยายามจะบรรจุ
P29 ลงไปในกฎหมายภายในประเทศและได้มีการยื่นขอแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยพระราชบัญญัติ
นี้อยู่ในขอบข่ายอำ�นาจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน กรณีการบังคับใช้แรงงาน
ส่วนใหญ่ยังได้รับการตรวจสอบและดำ�เนินงานโดย กสร. ของกระทรวงแรงงาน
EJF และองค์กรภาคประชาสังคมท้องถื่นอื่นๆ ได้เรียกร้องมาเป็นเวลานานให้มีกฎข้อบังคับที่บ่งชี้ขอบข่ายความรับผิดชอบของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้มีช่องโหว่ในการคัดแยกเหยื่อและการดำ�เนินคดี หากไม่มีกฎข้อบังคับในลักษณะ
ดังกล่าว อาจทำ�ให้การสืบสวนเป็นไปอย่างล่าช้า เนื่องจากยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ กสร. หรือ พม. ที่จะ
ต้องติดตามกรณีนั้นๆ นอกจากนี้ยังอาจทำ�ให้ศูนย์พักพิงของ พม. ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับเหยื่อจากการค้ามนุษย์เต็มจากจำ�นวนเหยื่อ
แรงงานบังคับใช้ที่หลั่งไหลเข้ามา
คู่มือการปฏิบัติงาน (SOP) สำ�หรับการบังคับใช้ P29 นั้นจำ�เป็นและเป็นที่ต้องการอย่างเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น แบบคัดแยกเหยื่อ ซึ่ง กสร.
ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการปรับเปลี่ยน เพื่อให้มีการแยกเหยื่อจากการบังคับใช้แรงงานออกมาเป็นความผิดอีกฐานหนึ่ง กสร. ยังคง
ใช้เอกสารระบุตัวตนเหยื่อจากการค้ามนุษย์อยู่ หากไม่มี SOP ที่ชัดเจน อาจเป็นผลให้เหยื่อจากการบังคับใช้แรงงานถูกมองข้ามหรือถูก
จัดว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
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ข้อเสนอแนะ: 	
การทำ�ตามข้อปฏิบัติในการตรวจสอบแรงงานและ ePIPO อย่างเคร่งครัดของศูนย์ PIPO ทุกแห่งเป็นสิ่งสำ�คัญยิ่ง

เจ้าหน้าที่ กสร. ที่ได้รับการอบรมควรเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มเดียวกับเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในชุดสหวิชาชีพตรวจเรือ
ประมง ตรวจเรือประมงและมีหน้าที่ในดำ�เนินการขั้นตอนดังกล่าว

• ในศููนย์์ PIPO บางแห่่ง เจ้้าหน้้ าที่่�กรมเจ้้าท่่าได้้รายงานปัั ญหาการเชื่่�อมต่่อของระบบ ‘สแกนใบหน้้ า’ เมื่่�ออยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่�สั
่ ัญญาณโทรศััพท์์ไม่่
เสถีียร เจ้้าหน้้ าที่่�บางรายต้้องแก้้ไขปัั ญหาโดยการใช้้มืือถืือส่่วนตััว

ข้อเสนอแนะ:	
กรมเจ้าท่าควรตรวจสอบให้มั่นใจว่า เครื่องมือของศูนย์ PIPO ได้ทำ�การลงทะเบียนกับผู้ให้บริการสัญญาณ
โทรคมนาคมที่มีสัญญาณเสถียรที่สุดในจังหวัดนั้นๆ

ข้อเสนอแนะ: 	
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีระบบ ePIPO แต่เจ้าหน้าที่ยังควรสุ่มตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าเป็นข้อมูลล่าสุดที่ถูกต้องครบถ้วน
ตัวแทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรทำ�การเปรียบเทียบระหว่างผลจาก ePIPO กับเอกสารที่เป็นกระดาษ
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบทำ�งานไม่ผิดพลาด

ลููกเรืือที่่�ถููกตรวจสอบเอกสารประจำำ�ตััวตามขั้้�นตอนนั้้�นก็็อาจจะสามารถตกเป็็ นเหยื่่�อของการละเมิิดสิิทธิิหรืือค้้าแรงงานได้้เช่่นกััน
การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกโดยการใช้้ล่่ามที่่�มีีใบอนุุญาติิควรถููกนำำ �มาปฎิิบััติิตลอดช่่วงการตรวจแรงงานกัับลููกเรืือเพื่่� อระบุุหากรณีีละเมิิด
สิิทธิิและการค้้ามนุุษย์์ ‘

เจ้้าหน้้ าที่่�ใช้้ระบบ ‘สแกนใบหน้้ า’ เพื่่� อยืืนยัันตััวตนลููกเรืือรายนี้้�
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3.1 ระบบการชำำ�ระค่่าจ้้างแบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์

พนัั กงานของเรืือประมงแจกเอกสารยืืนยัันตััวตนที่่�เจ้้าของเรืือยึึดจากแรงงานไว้้ ก่่อนเข้้ารัับการตรวจขาเข้้า

• ลููกเรืือทั้้�งหมดบนเรืือประมงนั้้�นถููกกำำ�หนดให้้ต้้องได้้รัับการจ่่ายค่่าจ้้างในแต่่ละเดืือนผ่่านทางระบบบััญชีีธนาคารเท่่านั้้�นแทนที่่�จะใช้้วิิธีีการ
จ่่ายด้้วยเงิินสดแบบเดิิม ทาง EJF ขอแนะนำำ �ให้้รัักษาระบบนี้้�ไว้้ เนื่่� องจากเป็็ นการพััฒนาอย่่างมีีนัั ยยะสำำ�คััญจากระบบเดิิมที่่�เป็็ นเงิินสด ซึ่่�ง
ไม่่เป็็ นทางการและตรวจสอบไม่่ได้้
ถึึงกระนั้้�น EJF ได้้เข้้าสัังเกตการณ์์การตรวจเรืือประมงจำำ�นวนมากตั้้�งแต่่ที่�่มีีการใช้้ระบบใหม่่ และพบปัั ญหาและอุุปสรรคสำำ�คััญที่่�ควรได้้รัับ
การแก้้ไข ดัังนี้้�
•

แรงงานและเจ้าของเรือได้ท�ำการร้องเรียนว่าไม่มีตู้เอทีเอ็มในพื้นที่ท่าเรือของพวกเขา ท�ำให้ไม่สามารถเข้าถึงเงินได้ ผู้ควบคุมเรือ
หรืือเจ้้าของเรืือจึึงต้้องทำำ�การถอนเงิินจากบััญชีีของลููกเรืือให้้แทน

•

เจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือได้ท�ำการยึดสมุดบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินสดของลูกเรือไว้ที่บ้านหรือส�ำนั กงาน โดยให้แรงงาน
เซ็็นต์์เอกสาร ‘ยิินยอม’ ฝากเอกสาร และให้้แรงงานเขีียนรหััสบััตรกดเงิินสดไว้้ มาตรการในลัักษณะนี้้� ทำำ�ให้้ผู้้�ประกอบการเรืือ
ประมงสามารถควบคุุมเงิินสดในบััญชีีของแรงงานได้้ และทำำ�ให้้ระบบการจ่่ายค่่าจ้้างผ่่านระบบบััญชีีธนาคารไม่่สำำ�ฤทธิ์์�ผลตามจุุด
มุ่่�งหมายi

•

	สมุดบัญชีธนาคารยังคงไม่ได้รบ
ั การปรับสมุดเป็ นประจ�ำ หรอ
ื ได้รบ
ั การปรับสมุดบัญชีทีละหลายเดอ
ื นครัง้ การปรับสมุดบัญชีธนาคาร
เป็็ นประจำำ�เป็็ นหนึ่่� งในหลัักฐานที่่จ� ะทำำ�ให้้เจ้้าหน้้ าที่่ส
� ามารถประเมิินได้้ว่า่ มีีปัั ญหาในการชำำ�ระค่่าจ้้างหรืือไม่่ บางกรณีี แรงงานอาจไม่่เคย
เห็็นบัต
ั รกดเงิินสดหรืือสมุุดบััญชีีธนาคารเลยหลัังจากที่่ไ� ด้้เปิิ ดบััญชีีแล้้ว ถึึงแม้้ว่า่ บััตรกดเงิินสดจะนัับว่่าเป็็ น ‘ทรััพย์สิ
์ นส่
ิ ว่ นตััว’ ไม่่ใช่่ ‘
เอกสารยืืนยัันตัวั ตน’ หรืือ เอกสารสำำ�คัญ
ั อื่่�นๆแล้้วก็็ตาม นี่่�อาจเป็็ นตัวั บ่่งชี้้�ว่า่ แรงงานไม่่สามารถเข้้าถึึงเงิินสดในบััญชีีของตนเองได้้

ข้อเสนอแนะ: 	
เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงบัญชีธนาคารของแรงงาน ศรชล. และ กสร. ควรเร่งทดลองใช้บริการ

ธุรกรรมทางการเงินผ่านเคาน์เตอร์ของร้านสะดวกซื้อ และริเริ่มใช้ระบบนี้เมื่อเป็นไปได้ เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
นอกเหนือจากตู้กดเงินสด (เอทีเอ็ม)12

ข้อเสนอแนะ:

 JF สนับสนุนให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแก้ไข ‘ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง
E
กําหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล’ เพื่อกำ�หนดให้สมุดบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินสดของแรงงาน
ต้องถูกเก็บไว้บนเรือ ไม่ใช่ที่บ้านหรือออฟฟิศของเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือนายหน้า

iv EJF ตระหนักว่า ในทางทฤษฎีแล้วการเก็บบัตรเงินสดของแรงงานไว้นั้นเป็นการกระทำ�ที่ไม่ขัดต่อมาตรา 131 ในพระราชกำ�หนดการบริหารจัดการการทำ�งานคนข้ามชาติ
อย่างไรก็ตามพฤติกรรมเช่นนี้อาจถูกใช้เพื่อควบคุมและจำ�กัดการเข้าถึงเงินในบัญชีของแรงงาน ซึ่งอาจบ่งชี้ถึงการยึดเอกสารหรือการเอารัดเอาเปรียบและแสวงหาผลประโยชน์จาก
แรงงานในบางกรณี	
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ข้อเสนอแนะ:

 ากแรงงานยอมให้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการถือสมุดบัญชีธนาคารและบัตรกดเงินสดของพวกเขา เจ้าหน้าที่กรม
ห
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องทำ�การซักถามอย่างเหมาะสมว่า พวกเขาทราบหรือไม่ว่าเอกสารของพวกเขาถูก
เก็บไว้ที่ใด และพวกเขาสามารถเข้าถึงเอกสารเหล่านั้นได้ด้วยตนเองหรือไม่

ข้อเสนอแนะ: 	พนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานต้องทำ�การยืนยันวา่ มีการชำ�ระคา่ จ้างเขา้ สมุดบัญชีของแรงงาน
และ/หรอ
ื มีหลักฐานใบเสร็จการชำ�ระเงิน หลักฐานการชำ�ระเงินคา่ จ้างควรถูกนำ�มาใช้ยืนยันระหวา่ งการสัมภาษณ์ลก
ู เรอ
ื

• ร ะหว่่างเดืือนมกราคม 2562 ถึึงกุุมภาพัันธ์์ 2563 EJF ได้้พบเห็็นกรณีีที่่�แรงงานได้้เขีียนรหััสกดเงิินไว้้บนบััตรกดเงิินสดของตนเองและ
ผู้้ป
� ระกอบการสามารถเข้้าถึึงหมายเลขรหััสดังั กล่่าวได้้ เป็็ นจำ�น
ำ วนทั้้�งหมด 15 ครั้้�ง ในระหว่่างการ่่วมสัังเกตการตรวจเรืือประมง โดยกรณีี
เหล่่านี้้�พบในศููนย์์ PIPO กว่่า 9 แห่่ง

ข้อเสนอแนะ:

เจ้าหน้าที่ PIPO ควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าแรงงานสามารถเข้าถึงหมายเลขรหัสกดเงินสดของตนได้แต่เพียงผู้เดียว
และแนะนำ�ห้ามมิให้ผู้ประกอบการเรือเข้าถึงรหัสกดเงินสดของลูกจ้าง หมายเลขรหัสกดเงินสดไม่ควรถูกเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือบันทึกไว้

ข้อเสนอแนะ: 	
เจ้าหน้าที่ PIPO ควรทำ�งานร่วมกับองค์กรภาคประชาสังคมท้องถิ่น เพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือประมงข้ามชาติตระหนักว่า
บัตรกดเงินสดเป็นทรัพย์สินส่วนตัว นอกจากนี้ ควรให้ข้อเสนอแนะกับแรงงานเกี่ยวกับการถือบัตรกดเงินสด และ
แนะว่าการเซ็นต์เอกสารยินยอมให้ฝากบัตรเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำ�ไม่ว่าจะสัมภาษณ์ลูกเรือคนเดิมกี่ครั้งก็ตาม

เจ้้าของเรืือนำำ �สมุุดบััญชีีธนาคารและบััตรกดเงิินสดของแรงงานออกมาให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ตรวจสอบ (ซ้้าย) กล่่องพลาสติิกเขีียนว่่า ‘เอกสารลููกน้้ อง’ ถููกเก็็บไว้้บน
เรืือประมง โดยแรงงานได้้นำำ�กล่่องดัังกล่่าวลงมาจากเรืือเพื่่� อการตรวจเรืือประมงขาเข้้า (ขวา)
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หนัั งสืือยิินยอมฝากเอกสารที่่�แรงงานมอบอำำ�นาจให้้นายจ้้าง/เจ้้าของเรืือสามารถยึึดบััตรประชาชน สมุุดบััญชีีธนาคาร สััญญาจ้้างงาน และหนัั งสืือคนประจํํา
เรืือสำำ�หรัับแรงงานข้้ามชาติิ (ซ้้าย) บััตรกดเงิินสดของแรงงานที่่�มีีการเขีียนชื่่� อและหมายเลขรหััสกดเงิินไว้้บนบััตร (ภาพถ่่ายจากวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2563)
บััตรเหล่่านี้้� ถููกฝากไว้้กัับเจ้้าของเรืือ และนำำ �มาให้้เจ้้าหน้้ าที่่� กสร. ตรวจระหว่่างการตรวจเรืือประมง (ขวา)

ภาพถ่่ายนี้้� (จากวัันที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ 2563) แสดงให้้เห็็นสมุุดบััญชีีธนาคารของแรงงาน 2 รายที่่�ทำำ�รายการปรัับสมุุดบััญชีีธนาคารล่่าสุุดในวัันที่่� 2
กรกฎาคม 2561 ซึ่่�งเป็็ นเวลาถึึง 7 เดืือนหลัังจากที่่�ได้้ทำำ�การเปิิ ดบััญชีี

•E
 JF ได้้พบเห็็นตััวอย่่างเจ้้าของเรืือที่่�ให้้การตอบรัับระบบการชำำ�ระค่่าจ้้างอิิเล็็กทรอนิิ กส์์เป็็ นอย่่างดีี กรณีีเหล่่านี้้� มาจากจัังหวััด
ประจวบคีีรีีขัันธ์์และระนอง โดยมีีตััวอย่่างเช่่น การทำำ�รายการปรัับสมุุดบััญชีีธนาคารของแรงงานเป็็ นประจำำ�และการเก็็บหลัักฐานการ
จ่่ายเงิินเดืือนเพื่่� อการตรวจสอบ
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ข้อเสนอแนะ:	
ควรนำ�ตัวอย่างที่ดีมาแบ่งปันและแสดงให้เห็นว่าระบบสามารถทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพหากมีการจัดอบรมและ
ให้แนวทางที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ:	
เจ้าของเรือที่ปฏิบัติตามกฎได้ดีได้รับสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติตามระบบต่อโดยให้ฝึกอบรบผู้ประกอบการเรือประมง

เจ้าอื่นๆที่ประสงค์จะได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติม การแบ่งปันข้อมูลและเทคนิคระหว่างเจ้าของเรืออาจเป็นวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจการใช้ระบบชำ�ระค่าจ้างนี้

EJF ได้้จััดทำำ�รายการข้้อเสนอแนะเพื่่� อพััฒนาการจ่่ายเงิินผ่่านระบบธนาคารอิิเล็็กทรอนิิ กส์์โดยสามารถแจ้้งเพื่่� อขอรัับเอกสารนี้้�ได้้

3.2. แนวทางการให้้เหยื่่�อเป็็นศููนย์์กลาง

การตรวจเรืือประมงของ PIPO ที่่�ประแส มีีการจััดหาเก้้าอี้้�ให้้ลููกเรืือนั่่� ง เพื่่� อให้้พวกเขารู้้�สึึกสบายขึ้้�นระหว่่างเจ้้าหน้้ าที่่�กำำ�ลัังดำำ�เนิิ นงาน

• ศูนย์
ู ์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงส่่วนมากนั้้�นได้้นำำ�วิิธีีกาตรวจเรืือประมงโดยให้้เหยื่่�อเป็็ นจุุดศููนย์์กลางเพื่่� อให้้ลููกเรืือรู้้�สึึกปลอดภััย
และผ่่อนคลายระหว่่างการตรวจมากเท่่าที่่�จะเป็็ นไปได้้มาใช้้

ข้อเสนอแนะ: 	ทุกศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงต้องมีการนำ �วิธีการตรวจเรือโดยให้เหยื่อเป็ นจุดศูนย์กลางมาใช้ เพื่อ

เป็ นการรับรองว่าลูกเรือนั ้นมีความรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลายในระหว่างกระบวนการตรวจสอบแรงงาน เช่น ที่
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ที่ประแสและสงขลาที่มีการจัดหาที่นั่ งให้กับลูกเรือ

ข้อเสนอแนะ: 	เจ้าหน้ าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทัง้ ผู้ประสานงานด้านภาษาควรแต่งกายในเสื้อผ้าลำ�ลอง

ธรรมดา เพื่อไม่ให้แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับฝ่ ายบังคับใช้กฎหมายและสร้างความสบายใจให้แรงงานสามารถเปิ ด
เผยข้อมูลได้อย่างเป็ นอิสระ

ทาง EJF ได้้จััดทำำ�แนวทางการฝึึกอบรมในชื่่� อว่่า “การสััมภาษณ์์แรงงานข้้ามชาติิ” โดยได้้ระบุุรายละเอีียดการนำำ �คู่่�มืือแนวทางการให้้เหยื่่�อ
เป็็ นศููนย์์กลางมาใช้้ดำ�ำ เนิิ นงาน สามารถขอเอกสารนี้้�ได้้จาก EFJ
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เจ้้าหน้้ าศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง สวมใส่่เครื่่�องแต่่งกายลำำ�ลองเช่่นบุุคคลทั่่�วไปเพื่่� อช่่วยลดความรู้้�สึึกและท่่าทีีคุุกคามในระหว่่างการตรวจและ
สััมภาษณ์์แรงงาน

การกระทำำ�อัันใดก็็ตามที่่�อาจก่่อให้้เกิิดความรู้้�สึึกเปราะบางและถููกคุุกคามแก่่แรงงานเช่่นการปรากฏตััวของเจ้้าหน้้ าที่่�ทหารหรืือ
การจััดกลุ่่�มผู้้�สััมภาษณ์์และผู้้�เข้้าร่่วมฟัั งจำำ�นวนมากนั้้�นล้้วนเป็็ นเหตุุให้้แรงงานลดความเชื่่�อใจของแรงงานที่่�มอบให้้กัับเจ้้าหน้้ าที่่�
จึึงอาจทำำ�ให้้แรงงานหลีีกเลี่่�ยงที่่�จะแจ้้งประสบการณ์์ถููกกระทำำ�ทารุุณหรืือการค้้ามนุุษย์์ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�ทราบ

3.3. การสััมภาษณ์์และผู้้�ประสานงานด้้านภาษา
•ก
 ารสััมภาษณ์์ลููกเรืือที่่�ถููกจััดขึ้้�นระหว่่างการตรวจเรืือประมงของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงถืือเป็็ นองค์์ประกอบสำำ�คััญด้้าน
หนึ่่� งของการตรวจเรืือประมง การสััมภาษณ์์นี้้�อาจเป็็ นช่่วงเวลาเดีียวที่่�แรงงานสามารถพููดคุุยกัับเจ้้าหน้้ าที่่�ถึึงโอกาสใดๆก็็ตามที่่�อาจจะก่่อให้้
เกิิดการละเมิิดสิิทธิิหรืือการทำำ�ร้้ายแรงงาน ขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์นั้้ �นสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งและควรที่่�จะต้้องให้้เป็็ นไปตามหลัักมาตรฐานอย่่าง
เคร่่งครััด ทั้้�งนี้้� ขั้้�นตอนการสััมภาษณ์์ลููกเรืือได้้มีีการพััฒนาขึ้้�นอย่่างเป็็ นลำ�ดั
ำ ับนัั บตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ปีี 2559 จากการสัังเกตการณ์์ใน
ต้้นปีี 2563 ยัังมีีองค์์ประกอบสำำ�คััญอื่่�นๆที่่�ต้้องได้้รัับการพิิจารณาและเพื่่� อแก้้ไขปรัับปรุุง
• ถึึงแม้้ว่่าทาง EJF ไม่่ได้้พบเห็็นการสััมภาษณ์์ลููกเรืือเป็็ นหมู่่�คณะทั้้�งหมดทุุกคนตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2560 แต่่ต้้องเน้้ นย้ำ�ว่
ำ� ่า เจ้้าหน้้ าที่่�ไม่่ควรได้้รัับ
การแนะนำำ �ให้้ปฏิิบััติิงานโดยวิิธีีดัังกล่่าวในระหว่่างการตรวจเรืือประมงของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง

ข้อเสนอแนะ:

 ารสำ�รวจสอบถามลูกเรือรวมกันเป็ นหมู่คณะถึงสภาพการทำ�งานบนเรือนั ้นไม่สามารถช่วยเปิ ดเผยกรณีของการ
ก
ละเมิดสิทธิแรงงานได้เนื่ องจากแรงงานอาจเกิดความกังวลว่าจะเป็ นที่จับตามองของนายจ้างและได้รับการลงโทษได้
ดังนั ้น จึงควรแยกลูกเรือกลุ่มตัวอย่างออกมาสัมภาษณ์ ให้ไกลจากบริเวณที่มีการตรวจเรือประมง

• จากการสัังเกตการณ์์การสััมภาษณ์์ลููกเรืือตั้้�งแต่่ช่่วงเดืือนกรกฏาคมปีี 2560 ได้้ดำำ�เนิิ นการในบริิเวณที่่�แยกออกจากการตรวจเรืือประมง แต่่
ทั้้�งนี้้�ก็็ยัังคงมีีความสม่ำำ��เสมอและไม่่สอดคล้้องกัันในทางปฏิิบััติิตามแต่่ละศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมงอยู่่�บ้้าง

20

ข้อเสนอแนะ: 	เจ้าหน้ าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมทัง้ ผู้ประสานงานด้านภาษาควรพยายามแยกผู้ถูกสัมภาษณ์

ออกมา อย่างน้ อยเพื่อให้ห่างจากสายตาและการได้ยินของลูกเรือคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากผู้ควบคุมเรือ
หัวหน้ าแรงงานและลูกเรือ ลูกเรือมีโอกาสที่จะเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิแรงงานมากขึ้นหากผู้กระทำ�ผิด
นั ้นไม่ได้อยู่โดยรอบ

การสััมภาษณ์์ในรููปข้้างต้้นไม่่น่่าจะให้้ผลลััพธ์์ที่�่เป็็ นประโยชน์์เนื่่� องจาก: 1) เกิิดขึ้้�นใกล้้กัับส่่วนที่่�เหลืือของการตรวจเรืือ 2) การสััมภาษณ์์ไม่่ไกลจากสายตา
หรืือการได้้ยิินของลููกเรืือคนอื่่� น ๆ และ 3) มีีเพีียงผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เพีียงคนเดีียวทำำ�ให้้ง่่ายต่่อการระบุุตััวผู้้�แจ้้งเบาะแสได้้ง่่าย

ข้อเสนอแนะ: 	ศูนย์ฯควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง หลายแห่งได้ริเริ่มใช้รถกระบะของศูนย์เป็นสถานที่สำ�หรับการสัมภาษณ์
แล้ว ในขณะที่ศูนย์ฯจังหวัดสงขลาแปลงตู้ขนส่งสินค้าเคลื่อนที่ให้เป็นห้องสัมภาษณ์ พื้นที่เหล่านี้มีความเป็น
ส่วนตัวและสะดวกสบายสำ�หรับการสัมภาษณ์ สำ�หรับศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ศูนย์ฯจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ใช้รถกระบะพร้อมม่านบังตาด้านในเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัว ทาง EJF ขอเสนอแนะว่าให้การ
ปฎิบัติดังกล่าวนี้กลายเป็นแนวทางปฏิบัติพื้นฐานของทุกศูนย์
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สงขลาได้้รัับประโยชน์์จากการมีี ‘จุุดยุุทธศาสตร์์’ ซึ่่�งเรืือประมงทุุกลำำ�ต้้องผ่่านบริิเวณปากน้ำำ� �เพื่่� อรัับการตรวจของ PIPO ทำำ�ให้้เจ้้าหน้้ าที่่�สามารถเปลี่่�ยนตู้้�
ขนส่่งสิินค้้าเคลื่่�อนที่่�มาเป็็ นห้้องสััมภาษณ์์ถาวรได้้

การสััมภาษณ์์ลููกเรืือทั้้�งสามคนจััดขึ้้�นบนหลัังรถกระบะของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง
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ข้อเสนอแนะ: 	ในกรณีที่ลูกเรือถูกสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคลนั้นอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลในการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการ

ละเมิดสิทธิแรงงานที่อาจเกิดขึ้น เนื่ องจากลูกเรืออาจเป็ นที่จับตามองจากผู้ควบคุมเรือและอาจเผชิญกับการถูก
ลงโทษ ดังนั ้นจึงควรใช้วิธีการสุ่มสัมภาษณ์ แบบกลุ่มตัวอย่างสามถึงสี่คน (โดยเฉลี่ย) เพื่อให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ นั้นมี
ความกังวลน้ อยลงว่าพวกเขาจะถูกระบุตัวได้ว่าเป็ นผู้ให้ข้อมูล

ข้อเสนอแนะ:

 ่อนที่การสัมภาษณ์จะถูกจัดขึ้น เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรทำ�การอธิบายจุดประสงค์ของ
ก
การสัมภาษณ์อย่างละเอียด โดยกล่าวถึงผลลัพธ์ของการเปิดเผยข้อมูลรวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา เพื่อ
เป็นการรับประกันว่าผู้ถูกสัมภาษณ์จะให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุดในระหว่างการสัมภาษณ์

ข้อเสนอแนะ:

	ควรมีเพียงแค่เจ้าหน้าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อช่วยลด
ความรู้สึกถูกคุกคามของแรงงาน เจ้าหน้าที่ควรทราบว่าลูกเรือ โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติอาจจะเกิดความความ
รู้สึกเกรงกลัวต่อเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่ลูกเรือนั้นมาจากการค้ามนุษย์หรือกระทำ�การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
อาจเกิดความเกรงกลัวในการโดนลงโทษหากได้รับการเปิดเผยตัวตน ดังนั้นแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจึงควรเชิญกลุ่มบุคคลหรือบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์นั้นให้ออกจากพื้นที่บริเวณที่
มีการจัดสัมภาษณ์แรงงาน

การสััมภาษณ์์ในระหว่่างการตรวจเรืือของศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง ในจัังหวััดชุุมพร บุุคคล(ทางด้้านซ้้าย) ได้้เข้้ามาร่่วมฟัั งการสััมภาษณ์์ ซึ่่�ง
อาจเป็็ นการลดโอกาสของผู้้�ถููกสััมภาษณ์์เหล่่านี้้� ในการเปิิ ดเผยข้้อมููล ในท้้ายที่่�สุุดแล้้ว ทางผู้้�ประสานงานด้้านภาษาได้้เชิิญบุุคคลดัังกล่่าวออกจากพื้้�นที่่�
บริิเวณสััมภาษณ์์ไม่่นานหลัังจากที่่�มีีการถ่่ายภาพนี้้�
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การสััมภาษณ์์เป็็ นโอกาสที่่�ดีีสำำ�หรัับเจ้้าหน้้ าที่่�ที่�่จะบ่่งชี้้�ตััวเหยื่่�อจากการทารุุณกรรมและพึึงกระทำำ�โดยการปฏิิบััติิตามขั้้�นตอนสากลอย่่างเคร่่งครััด

ข้อเสนอแนะ:

ผูป
้ ระสานงานด้านภาษาจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรวมไปถงึ เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานนั้นควรไดร้ บ
ั การฝึก
อบรมทักษะด้านอารมณ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้สำ�หรับการระบุตวั เหยื่อ เช่น วิธีเขา้ หาเหยื่อและการใหเ้ หยื่อเป็นศนย
ู ก
์ ลาง
นั้น และใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้ลก
ู เรอ
ื เกิดความรู้สึกผ่อนคลายและปลอดภัยตลอดช่วงการสัมภาษณ์และการตรวจเรือ
สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติมเรอ
ื่ งการสัมภาษณ์แรงงานขา้ มชาติสามารถขอรับคู่มือการฝึกอบรมได้จากทาง EJF เอกสารฉบับนี้
มีทัง้ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ข้อเสนอแนะ:

เจ้าหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไม่ควรถามคำ�ถามสัมภาษณ์ที่เป็นการชี้นำ� หรือเป็นคำ�ถามปลายปิดที่
สามารถตอบได้เพียง ‘ใช่’ หรือ ‘ไม่’ เพื่อเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์จริงบนเรือประมง

• จากการตรวจสอบในปีี 2562 และ 2563 มีีผู้้ป
� ระสานงานด้้านภาษาประจำำ�อยู่่ที่
� ทุ
�่ ก
ุ ศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด 30 แห่่ง ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นว่า่ มีีการ
พััฒนาและปรัับปรุุงขึ้้�นเมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้ า อย่่างไรก็็ตาม ในบางกรณีี ชุุดทำำ�งานสหวิิชาชีีพที่่มีีอั
� ต
ั ราเจ้้าหน้้ าที่่น้
� ้ อยยัังรายงานว่่า มีีผู้้�
ประสานงานด้้านภาษาที่่ส
� ามารถสื่่�อสารภาษาถิ่่�นของแรงงานบางภาษาเท่่านั้้�น เรื่่�องนี้้�เป็็ นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั โดยเฉพาะกัับกลุ่่�มเรืือความเสี่่ย
� งสููงที่่�
ลููกเรืือต้้องเข้้ารัับการสััมภาษณ์์ทุก
ุ ครั้้�งที่่เ� รืือเข้้ารัับการตรวจสอบ หากไม่่มีีผู้ป
้� ระสานงานด้้านภาษา การตรวจเรืือประมงเหล่่านี้้�จะไม่่สมบูรู ณ์์

ข้อเสนอแนะ:

	แต่ละศูนย์ฯควรมีผู้ประสานงานด้านภาษาให้เพียงพอสำ�หรับการสัมภาษณ์แรงงานอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลา ศูนย์
PIPO ควรขอความช่วยเหลือจากสำ�นักงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและภาคประชาสังคมในท้องที่
หากจำ�เป็น (เช่น IOM หรือ Stella Maris) หรือใช้ผู้ประสานงานด้านภาษาจากศูนย์ PIPO อื่น ผ่านช่องทางวีดีโอ
คอลล์/โทรศัพท์

ข้อเสนอแนะ:

	หากไม่สามารถทำ�การสัมภาษณ์ระหว่างการตรวจเรือประมงของ PIPO ได้ เนื่องจากไม่มีผู้ประสานงานด้านภาษา
ควรทำ�การแจ้งเตือนผ่านระบบ ePIPO เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ PIPO ทำ�การสัมภาษณ์ในภายหลังไม่เกิน
30 วัน เมื่อผู้ประสานงานด้านภาษาสะดวก

• เจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานในศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง บางแห่่งได้้ให้้ข้้อมููลว่่าเนื่่� องจากเรืือประมง
ส่่วนใหญ่่นั้้ �นทำำ�การประมงรายวัันหรืือไม่่กี่�คืืน
่ เท่่านั้้�นและพวกเขารู้้�จัักคุ้้�นเคยกัับลููกเรืือบนเรืือประมงทำำ�ให้้การตรวจสอบลููกเรืือเป็็ นไปได้้
รวดเร็็วขึ้้�น และไม่่จำำ�เป็็ นต้้องทำำ�การสััมภาษณ์์
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ข้อเสนอแนะ: 	ถึงแม้ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็ นข้อเท็จจริง เจ้าหน้ าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรทำ�ความเข้าใจว่า

ความสัมพันธ์ระหว่างลูกเรือประมงและผู้ควบคุมเรือว่าสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ เจ้าหน้ าที่ควรเฝ้ าสังเกตตลอด
เวลา ทำ�การสัมภาษณ์ ทุกครัง้ และใช้ประโยชน์ จากความสนิ ทชิดเชื้อกับลูกเรือ เพื่อให้เหยื่อที่ถูกทำ�ร้ายกล้าที่จะให้
ข้อมูลกับเจ้าหน้ าที่มากขึ้น

• ในหลายศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า-ออก เรืือประมง ให้้ข้้อมููลถึึงในกรณีีที่่�รัับทราบเหตุุการณ์์การถููกทำำ�ร้้ายในระหว่่างการสััมภาษณ์์จึึงจััดให้้มีี
การประสานงานกัับผู้้�ควบคุุมเรืือหรืือเจ้้าของเรืือโดยทัันทีี กล่่าวคืือเจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานจะทำำ�การติิดตามผลการ
สััมภาษณ์์และการสำำ�รวจภายในระยะ 15-30 วััน หรืือในวัันที่่�เรืือของลููกจ้้างลำำ�นั้้ �นเทีียบท่่า หากแต่่ในกรณีีที่่�ไม่่มีีความคืืบหน้้ าใดๆ คดีี
อาชญากรรมดัังกล่่าวนี้้�จะถููกส่่งให้้ตำำ�รวจท้้องถิ่่�นเป็็ นผู้้�ดููแล

ข้อเสนอแนะ:

 ารติดตามผลของการกระทำ�ผิดในทันทีนั้นอาจทำ�ให้ลูกเรือเกรงกลัวที่จะให้ข้อมูล เนื่ องจากกลัวการถูกลงโทษจาก
ก
นายจ้างหลังจากที่เรือเพิ่งจะได้รับการตรวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เรือประมงลำ�ดังกล่าวเตรียมออกจากท่า ซึ่ง
แน่ นอนว่าลูกเรือนั ้นจะต้องออกทะเลเป็ นเวลาหลายสัปดาห์ อาจทำ�ให้ไม่มีโอกาสที่จะสามารถช่วยเหลือลูกเรือคนดัง
กล่าวได้ เจ้าหน้ าที่จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานควรทำ�การอธิบายให้ลูกเรือคนนั ้นๆเข้าใจถึงกระบวนการ
ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา ทัง้ นี้หากพวกเขาทำ�การแจ้งปั ญหาอย่างแท้จริงและเจ้าหน้ าที่สามารถดำ�เนิ นการกับเจ้าของ
เรือหลังจากที่นำ �เรือกลับเข้าท่าแล้ว สิ่งนี้อาจช่วยลดโอกาสการเผชิญหน้ าของลูกเรือกับบทลงโทษในฐานะ ‘ ผู้เปิ ด
เผยการกระทำ�ผิด ‘ เจ้าหน้ าที่ผู้เกี่ยวข้องควรพยายามให้ผลการสัมภาษณ์ นั้นเป็ นความลับ ในกรณีที่การตรวจสอบ
พบปั ญหาร้ายแรงหรือข้อบ่งชี้ว่าควบคุมเรือได้กระทำ�การข่มขู่หรือมีการใช้ความรุนแรงต่อลูกเรือในระหว่างการนำ �
เรือออกจากท่าไม่ควรมีการอนุญาตให้นำ�เรือออกและควรให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมทัง้ เจ้าหน้ าที่ที่
เกี่ยวข้องดำ�เนิ นการสืบสวนสอบสวนในทันที

การสััมภาษณ์์ลููกเรืือที่่�สิิชลควรได้้รัับการยกย่่องสำำ�หรัับ 1) การสััมภาษณ์์เกิิดขึ้้�นโดยห่่างจากสายตาและการได้้ยิินของการตรวจตราส่่วนอื่่� น 2) ใช้้สถานที่่�ที่�่
ให้้ความสะดวกสบายและเป็็ นส่่วนตััวเพื่่� อให้้ลููกเรืือรู้้�สึึกปลอดภััย 3) อนุุญาตให้้ผู้้�ตรวจสอบจากจากกรมสวััสดิิการและคุ้้�มครองแรงงานรวมทั้้�งผู้้�ประสานงาน
ด้้านภาษาอยู่่�ในการสััมภาษณ์์เท่่านั้้�น และ 4) การสััมภาษณ์์เกิิดจากการสุ่่�มกลุ่่�มลููกเรืือในจำำ�นวนที่่�เหมาะสม
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4. หน่่วยปฏิิบััติิการพิิเศษในการบัังคัับใช้้กฎหมาย

หน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU กำำ�ลัังสัังเกตการณ์์การตรวจเรืือประมงของ PIPO ที่่�ท่่าเรืือ

คณะทำำ�งานติิดตามและบัังคัับใช้้กฎหมายเฉพาะกิิจหลายคณะได้้ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นในตลอดระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านเพื่่� อทำำ�งานร่่วมและช่่วย
สนัั บสนุุนศููนย์์ PIPO อีีกทั้้�งยัังช่่วยฝึึกอบรมด้้านการพััฒนากระบวนการ คณะทำำ�งานดัังกล่่าว อาทิิ ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วน
กลาง (FITs) จััดตั้้�งขึ้้�นไปเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2561 ภายใต้้การควบคุุมของ ศููนย์์บััญชาการแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย (ศปมผ.)
และ ศรชล. ในภายหลััง และหน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU (IUU Hunter) ภายใต้้การควบคุุมของกรมประมง จััดตั้้�งขึ้้�นในเดืือน
มีีนาคม 2561 ด้้วยคำำ�สั่่�งจากพลเอก ฉัั ตรชััย สาริิกััลยะ รองนายกรััฐมนตรีี ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 โครงการหน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อ
ต้้าน IUU ถููกยกเลิิกเนื่่� องจากมีีหน้้ าที่่�ทัับซ้้อนกัับหน่่ วยลาดตระเวนของกรมประมง
สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับหน่่ วยงานพิิเศษทั้้�ง 2 หน่่ วยนี้้� กรุุณาดููภาคผนวก

ข้อเสนอแนะ: 	
EJF เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสำ�เร็จในการเดินหน้ากำ�จัดการทำ�ประมงผิดกฎหมาย

และการละเมิดสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมการประมง แต่หน่วยปฏิบัติการพิเศษอย่างหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อ
ต้าน IUU จะยังคงมีความสำ�คัญในการบังคับใช้กฎหมายการประมงและ/หรือแรงงาน EJF ขอสนับสนุนให้รัฐบาล
ไทยนำ�โครงการหน่วยปฏิบัติการพิเศษต่อต้าน IUU กลับมาใช้โดยเร็วที่สุด เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรฐานการตรวจสอบ
จะสูงคงเดิม

ข้อเสนอแนะ: 	
EJF ขอสนั บสนุนให้ ชุดทำ�งาน FITs เข้าทำ�การตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ศูนย์ฯทราบล่วงหน้ าควบคู่กับทำ�การฝึ ก

อบรมอย่างต่อเนื่ อง การปฏิบัติงานในลักษณะนี้จะทำ�ให้ชุดทำ�งาน FIT สามารถประเมินการดำ�เนิ นการประจำ�วัน
ของศูนย์ PIPO ได้แม่นยำ�ขึ้น และทำ�ให้มั่นใจได้ว่า ศูนย์ฯได้รักษามาตรฐานการดำ�เนิ นงานที่ได้มาตรฐานตลอด
เวลา EJF เชื่อว่าการเข้าตรวจสอบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้ าเป็ นส่ิงสำ�คัญเพื่อบ่งชี้ว่าการดำ�เนิ นงานพัฒนาขึ้นจริง
หรือไม่

ข้อเสนอแนะ:
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หน่ วยปฏิบัติการพิเศษมีความสามารถในการทำ�การสืบสวนซึ่งส่งเสริมการตรวจเรือประมง และยังสามารถให้ข้อเสนอ
แนะเฉพาะด้านเพื่อให้เจ้าหน้ าที่นำ �ไปไปพัฒนาต่อยอดได้ทงั ้ ในมุมของการทำ�ประมงและแรงงาน สมาชิกในชุดทำ�งาน
งานควรประกอบด้วยเจ้าหน้ าที่จากหลายหน่ วยงานเพื่อทำ�ให้มั่นใจว่าปั ญหาทัง้ สองเรื่องจะได้รับความสนใจเท่ากันใน
แต่ละครัง้

ข้อเสนอแนะ:

	
ทุกครัง้ ที่มีการเข้าตรวจสอบจะต้องมีการลงบันทึกเกี่ยวกับการกระทำ�ผิดกฎหมายที่ตรวจพบและการสืบสวนเป็ น

ประจำ�อย่างถี่ถ้วน โดยควรมีการวิเคราะห์รายละเอียดว่า สามารถตรวจพบปั ญหานั ้นๆได้อย่างไร แก้ไขอย่างไร และ
ได้เรียนรู้อะไรบ้าง หากไม่มีการเก็บข้อมูลในลักษณะดังกล่าว อาจสูญเสียความรู้ที่พึงได้ไป

ข้อเสนอแนะ: 	
เพื่อให้มั่นใจว่า FITs และกลไกการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกันจะยังคงดำ�เนิ นงานต่อไปได้ในอนาคต การ

ฝึ กอบรมจึงเป็ นส่ิงจำ�เป็ นเพื่อให้หัวหน้ าชุดทำ�งานในอนาคตสามารถพัฒนาตนเองและคุ้นเคยกับขั ้นตอนการสืบสวน
ระหว่างการตรวจเรือประมง

เจ้้าหน้้ าที่่�จาก FIT ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสิ่�่งที่่�พบจากการเข้้าตรวจศููนย์์ PIPO ในจัันทบุุรีี

ข้อเสนอแนะ: 	
ชุดทำ�งาน FITs สามารถทำ�ให้เกิดความยั่งยืนของโครงการนี้ยิ่งขึ้น โดยการให้องค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) ใน

ท้องที่มาเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมทุกครั้งที่ออกตรวจ องค์กรภาคประชาสังคมในท้องที่จะได้รับประโยชน์จากการ
บังคับใช้กฎหมายและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ในขณะที่ FITs จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและความเชี่ยวชาญในท้องที่ได้

ข้อเสนอแนะ: 	
การให้องค์การภาคประชาสังคมในท้องที่ทำ�งานร่วมกับศูนย์ PIPO และเข้าตรวจเรือประมงตามท่าเรือจะช่วย

พัฒนาการดำ�เนินงานด้านอื่นๆของ องค์การภาคประชาสังคมในท้องที่สามารถช่วยเป็นผู้ประสานงานด้านภาษาใน
ศูนย์ PIPOซึ่งกำ�ลังขาดแคลน นอกจากนี้ยังช่วยแก้ไขปัญหาความเชื่อใจที่ศูนย์ PIPO กำ�ลังประสบ และให้ช่วยให้
ข้อเสนอแนะกับชาวประมงเกี่ยวกับสิทธิของพวกเขาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทารุณกรรมแรงงาน
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5.การคััดกรองแรงงานเมื่่�อเดิินทางมาถึึงประเทศไทย
สำำ�หรัับแรงงานที่่�เข้้ามาทำำ�งานในประเทศไทยผ่่านบัันทึึกความเข้้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) แรงงานข้้ามชาติิจะได้้รัับ
การคััดกรองจากเจ้้าหน้้ าที่่�กรมการจััดหางาน กระบวนการนี้้�ดำำ�เนิิ นการเพื่่� อให้้มั่่น
� ใจว่่าพวกเขาเดิินทางมาทำำ�งานตามความประสงค์์ของตนเอง
และไม่่ได้้ถููกบีีบบัังคัับให้้มาทำำ�งาน ซึ่่�งการคััดกรองนี้้�จะทำำ�โดยการสััมภาษณ์์กัับผู้้�ประสานงานด้้านภาษาที่่�ได้้รัับการรัับรอง

แรงงานข้้ามชาติิรอรัับการคััดกรองที่่�ศููนย์์คััดกรองแรงงานในจัังหวััดระนองที่่�เพิ่่�งเปิิ ดให้้บริิการในวัันที่่� 23 กัันยายน 2561

EJF ได้้เข้้าสัังเกตการณ์์ขั้้นต
� อนการคััดกรองที่่� ‘ศููนย์์แรกรัับเข้้าทำำ�งานและสิ้้�นสุุดการจ้้าง’ จัังหวััดระนองในเดืือนกัันยายน 2561 เท่่านั้้�น
อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อมููลการสำำ�รวจที่่�มีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด EJF ขอแนะนำำ �ข้้อเสนอแนะดัังนี้้�
•แ
 รงงานที่่�เดิินทางมาถึึงได้้รัับการสััมภาษณ์์แบบกลุ่่�ม แทนที่่�จะเป็็ นแบบรายบุุคคล นอกจากนี้้�ยัังมีีเจ้้าหน้้ าที่่�ตำำ�รวจติิดอาวุุธในเครื่่�องแบบ
และเจ้้าหน้้ าที่่�อื่่�นๆเข้้าร่่วมการสััมภาษณ์์ ปัั จจััยเหล่่านี้้�อาจสร้้างความเกรงกลััวให้้กัับแรงงาน ทำำ�ให้้พวกเขาไม่่กล้้าเล่่าถึึงประสบการณ์์หรืือ
ว่่าพวกเขาเป็็ นเหยื่่�อจากการบัังคัับใช้้แรงงานหรืือการค้้ามนุุษย์์

ข้อเสนอแนะ: 	ขั้นตอนการคัดกรองแรงงานความปฏิบัติตามวิธีการให้เหยื่อเป็ นศูนย์กลางตามที่ศูนย์ PIPO และการตรวจสอบ
กลางทะเลได้นำ�ไปใช้ การที่ขั ้นตอนเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตามอย่างมีมาตรฐานเป็ นส่ิงสำ�คัญ เพื่อป้ องกันไม่ให้
แรงงานรู้สึกไม่สบายใจและเกรงกลัวเจ้าหน้ าที่แรงงานและเจ้าหน้ าที่ทางกฎหมายของไทย

ข้อเสนอแนะ: 	เจ้าหน้ าที่กรมการจัดหางานควรทำ�ให้มั่นใจว่าแรงงานได้รับการสัมภาษณ์เป็ นรายบุคคล และการสัมภาษณ์ดำ�เนิ น

การในพื้นที่ที่เป็ นส่วนตัวและสะดวกสบาย เจ้าหน้ าที่กรมการจัดหางานเท่านั ้นที่ควรเป็ นผู้สัมภาษณ์ เพื่อป้ องกันไม่
ให้แรงงานรู้สึกเกรงกลัวขั ้นตอนดังกล่าว ชุดทำ�งานตรวจสอบควรทราบไว้ว่าแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ
อาจเกรงกลัวเจ้าหน้ าที่เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ว หากพวกเขาเป็ นเหยื่อจากการค้ามนุษย์หรือลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
พวกเขาอาจกลัวว่าจะโดนลงโทษหากถูกจับได้ เจ้าหน้ ากรมการจัดหางานควรสังเกตบริเวณที่สัมภาษณ์ เสมอ หากมี
หน่ วยงานหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องควรเชิญออกไปจากพื้นที่สัมภาษณ์
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• แ
 รงงานอาจรู้สึกไม่สบายใจที่จะเล่าความจริงหากมีเพื่อนนั่ งอยู่ด้วยและจะตอบค�ำถามตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ เพราะกลัวจะถูก
นายจ้้างลงโทษ
สมุุดประจำำ�ตััวลููกเรืือที่่�ออกให้้แรงงานข้้ามชาติิที่�่เข้้าเมืืองทุุกคน มีีข้้อมููลทางชีีวภาพ (biometric) รููปถ่่ายของพวกเขา และประวััติิการจ้้าง
งานขณะที่่�ทำำ�งานในประเทศไทย ชาวประมงไทยจะได้้รัับเอกสารในลัักษณะเดีียวกััน เรีียกว่่า ‘สมุุดประจำำ�ตััวลููกเรืือ’ กรมเจ้้าท่่ามีีหน้้ าที่่�
รัับผิิดชอบในขั้้�นตอนนี้้�

การสััมภาษณ์์สมุุดประจำำ�ตััวลููกเรืือที่่�จััดขึ้้�นในจัังหวััดสงขลาเดืือนธัันวาคม 2560

• EJF เป็ นกังวลอย่างยิ่งว่าวิธีการที่ใช้ในการท�ำสัมภาษณ์สมุดประจ�ำตัวลูกเรือจากการส�ำรวจในช่วงปลายปี 2560 ไม่เหมือนกับขั ้นตอนที่
EJF และหน่่ วยงานอื่่� นๆได้้เสนอแนะ โดยไม่่ได้้นำำ�วิิธีีการให้้เหยื่่�อเป็็ นศููนย์์กลางไปปรัับใช้้ โดย 1) ทำำ�การสััมภาษณ์์ในบริิเวณที่่�ทำำ�การ
ตรวจเรืือประมง 2) มีีเจ้้าหน้้ าที่่�หลายรายเข้้าร่่วมฟัั งสััมภาษณ์์ 3) มีีเจ้้าของเรืือเข้้าร่่วมฟัั ง (เสื้้�อสีีเหลืืองทางขวามืือ) และ 4) มีีผู้้�ควบคุุมเรืือ
เรืือเข้้าร่่วมฟัั ง (เสื้้�อลายตารางทางขวามืือ) สถานการณ์์เช่่นนี้้�อาจสร้้างความเกรงกลััวต่่อผู้้�ให้้สััมภาษณ์์ เมื่่�อผู้้�ประสานงานด้้านภาษาถาม
ชื่่�อและอายุุของ ผู้้�ถููกสััมภาษณ์์นั้้ �นนิ่่� งเงีียบ
การดำำ�เนิิ นงานในลัักษณะนี้้� ไม่่ก่่อให้้เกิิดการเก็็บข้้อมููลที่่�แม่่นยำำ�หรืือเป็็ นประโยชน์์ และอาจทำำ�ให้้เป็็ นการยากสำำ�หรัับเจ้้าหน้้ าที่่�ชุุดตรวจ
สอบที่่�จะชี้้�ตััวเหยื่่�อจากการค้้ามนุุษย์์หรืือทารุุณกรรมในอนาคต

ข้อเสนอแนะ: 	การสัมภาษณ์สมุดประจำ�ตัวลูกเรือเป็ นขั้นตอนคัดกรองที่สำ�คัญเพื่อพิจารณาว่าแรงงานข้ามชาติเป็ นเหยื่อการ

ทารุณกรรมหรือการค้ามนุษย์หรือไม่ การสัมภาษณ์ ต้องกระทำ�ในสถานที่ที่เป็ นส่วนตัว ห่างจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง โดย
เฉพาะเจ้าของและผู้ควบคุมเรือเรือต้องไม่สามารถได้ยินการสัมภาษณ์ ได้ ในการสัมภาษณ์ ในรูปแบบที่ EJF ได้เข้า
สังเกตการณ์ ในเดือนธันวาคม 2560 นั ้นอาจไม่ได้ข้อมูลที่นำ �ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ มากนั ก

ปัั จจััยใดๆก็็ตามที่่�อาจส่่งผลให้้ลููกเรืือเกิิดความรู้้�สึึกไม่่มั่่�นคงหรืือถููกคุุกคาม ดัังเช่่นการมีีเจ้้าหน้้ าที่่�ในการสััมภาษณ์์มากเกิินไป
กลุ่่�มผู้้�สััมภาษณ์์ที่�่มีีจำำ�นวนมากรวมทั้้�งผู้้�ถููกสััมภาษณ์์หรืือผู้้�ฟัังอื่่�นๆจำำ�นวนมากในระหว่่างการสััมภาษณ์์ อีีกทั้้�งการเปิิ ดเผยรููป
ถ่่ายของรอยแผลเป็็ นหรืือบาดแผลนั้้�นเป็็ นเรื่่�องที่่�ละเอีียดอ่่อนและอาจก่่อให้้เกิิดความไม่่เชื่่�อใจในตััวเจ้้าหน้้ าที่่�และผู้้�ที่�่เผยแพร่่
ประสบการณ์์การถููกทำำ�ร้้ายหรืือการละเมิิดสิิทธิิแรงงานได้้
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6.การตรวจสอบเรืือประมงกลางทะเล

เรืือประมงได้้รัับการตรวจสอบจากเรืือของกรมประมงนอกชายฝั่่� งสงขลา

ตั้้�งแต่่ปีี 2559 EJF ได้้เข้้าร่่วมสัังเกตการณ์์การลาดตระเวนกลางทะเลบนเรืือของกองทััพเรืือ กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง กรมเจ้้าท่่า
และกรมประมง ทั้้�งหมด 15 ครั้้�ง โดยหน่่ วยงานทั้้�งหมดที่่�สามารถทำำ�การลาดตระเวนได้้อยู่่�ภายใต้้กรอบอำำ�นาจของ ศรชล. การลาดตระเวนนี้้�
เกิิดขึ้้�นที่่�ภููเก็็ต สงขลา สััตหีีบ สมุุทรสงคราม และ เพชรบุุรีี ซึ่่�งทำำ�ให้้ EJF มีีข้้อมููลสามารถวิิเคราะห์์การตรวจสอบกลางทะเลด้้วยวิิธีีการต่่างๆ
ตลอดหลายปีีที่่�ผ่่านมาของในแต่่ละหน่่ วยงานและพื้้�นที่่�ได้้

ข้อเสนอแนะ: 	
เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำ�งานของหน่วยลาดตระเวน ศรชล. ควรวิเคราะห์เส้นทางของหน่วยงานทั้งหมด
รวมไปถึงจุดที่เคยมีการทำ�ประมงผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลาดตระเวนพื้นที่ที่ทับซ้อนกัน

• เรืือของ ศรชล. ไม่่สามารถเข้้าถึึงข้้อมููล VMS ฐานข้้อมููล CRA หรืือข้้อมููลเรืือประมงได้้ ก่่อนทำำ�การเข้้าตรวจสอบ ซึ่่�งหมายความว่่าในขณะ
ทำำ�การตรวจสอบ พวกเขาอาจไม่่ทราบสาเหตุุว่่าทำำ�ไมเรืือลำำ�ดัังกล่่าวถึึงถููกจััดอยู่่�ในประเภทความเสี่่�ยงนั้้�นๆ

ข้อเสนอแนะ: 	ก่อนเข้าตรวจเรือประมง สำ�นักงาน ศรชล. ในท้องที่ควรส่งข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง อาทิ เอกสารการแจ้งออก ราย
ชื่อลูกเรือ และข้อมูลติดตาม VMS ให้เรือลาดตระเวนได้ จากนั ้นข้อมูลดังกล่าวควรถูกนำ �ไปเปรียบเทียบกับเอกสาร
บนเรือประมง เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงที่จะตรวจพบเอกสารและรายชื่อลูกเรือปลอม

ข้อเสนอแนะ: 	เรือลาดตระเวนของศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลควรสามารถเข้าถึงศูนย์ควบคุมระบบการ

ติดตามเรือ VMS ซึ่งข้อเสนอแนะดังกล่าวนี้เป็ นผลสะท้อนมาจากกองทัพเรือและกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ งที่EJF ได้ร่วมสังเกตการณ์ การลาดตระเวนทางทะเลตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2559 ซึ่งระบบนี้อาจจะพัฒนา
เป็ นระบบการทำ�งานที่แยกย่อยออกมาจากระบบเต็ม หรือไปเป็ นในลักษณะรุ่นออฟไลน์ ที่เรือลาดตระเวนยัง
สามารถดาวโหลดข้อมูลการติดตามเรือประมงหรือเครื่องมือต่างๆก่อนที่จะออกลาดตระเวน

•ก
 ารตรวจเรืือประมงจำำ�เป็็ นต้้องเป็็ นไปตามขั้้�นตอนอย่่างละเอีียดถี่่�ถ้้วนและตามระบบ ในบางครั้้�งระวางเรืือประมงไม่่ได้้ถููกตรวจสอบหรืือมีี
การตรวจสอบเพีียงในบางระวาง การตรวจสอบขนาดตาข่่ายและรายละเอีียดของเครื่่�องมืือประมงอื่่�นๆยัังคงเป็็ นไปอย่่างไม่่ค่่อยเป็็ นระบบ
เช่่นกััน
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ข้อเสนอแนะ: 	
เจ้าหน้าที่ผู้ทำ�การตรวจเรือประมงดำ�เนินการการตรวจสอบปริมาณการจับสัตว์น้ำ�ในระวางอย่างสม่ำ�เสมอว่าตรงกับ
ข้อมูลที่ได้ระบุไว้ในสมุดบันทึกการทำ�ประมง (logbook) ว่าตรงกับปริมาณการจับปลาต่อหน่วยที่บันทึกไว้ในชุด
ควบคุมระบบการติดตามเรือ VMS หรือไม่

การตรวจสอบเรืือประมงทางทะเลที่่�จัังหวััดภููเก็็ต : การตรวจระวางเรืือประมงเช่่นนี้้� ควรเป็็ นขั้้นต
� อนดำำ�เนิิ นการสากลพื้้�นฐานการลาดตระเวนทางทะเล

• ร ะหว่่างการลาดตระเวนของกรมประมง เจ้้าหน้้ าที่่�ได้้เข้้าตรวจสอบอุุปกรณ์์การทำำ�ประมง เพื่่� อยืืนยัันว่่าอุุปกรณ์์มีีลัักษณะตรงกัับที่่�กฎหมาย
กำำ�หนดไว้้ การตรวจสอบนี้้�เป็็ นมาตรการสำำ�คััญในการทำำ�ให้้มั่่น
� ใจว่่ามีีการปฏิิบััติิตามกฎอย่่างต่่อเนื่่� อง

ข้อเสนอแนะ: 	
การตรวจปริมาณสัตว์น้ำ�ที่จับได้ควรถูกบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนมาตรฐานสำ�หรับการตรวจลาดตระเวณกลาง

ทะเลของ ศรชล. ควรมีการเปรียบเทียบอุปกรณ์ที่ใช้ได้กับใบอนุญาตทำ�ประมงและทะเบียนเรือ นอกจากนี้รายละเอียด
อุปกรณ์ อาทิ ขนาดของตาอวนหรือจำ�นวนหัวอวนควรได้รับการตรวจสอบด้วยว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำ�หนด

• ในการตรวจสอบทางทะเลที่่�โดยกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง เจ้้าหน้้ าที่่�ได้้ทำำ�การตรวจสอบสายพัันธ์์ปลาที่่�ถููกจัับโดยเรืือประมงและนำำ �
ตััวอย่่างของปลาสายพัันธุ์�ที่
์ �่แตกต่่างกัันกลัับไปตรวจสอบที่่�ศููนย์์วิิจััยทางทะเล เจ้้าหน้้ าที่่�กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� งได้้การชี้้�แจงว่่า
หากปริิมาณสััตว์์น้ำำ��ที่่�จัับได้้ประกอบไปด้้วยสายพัันธุ์�ป
์ ลาในแนวปะการัังหรืือปลาที่่�อาศััยอยู่่�ตามแนวชายฝั่่� งมีี 30% นั่่� นหมายความว่่า
สามารถสงสััยได้้ว่่าเรืือลำำ�ดัังกล่่าวทำำ�การประมงที่่�ผิิดกฎหมายและควรดำำ�เนิิ นการสอบสวนทัันทีี

ข้อเสนอแนะ: 	
การฝึกอบรมเรื่องข้อกำ�หนดและระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือประมง และประเภทสัตว์น้ำ�ชี้เบาะแสการทำ�ประมง ‘ ต้อง
สงสัย ‘สามารถจัดขึ้นได้ ณ ศูนย์ PIPO โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และศูนย์ควบคุม ศรชล.ภาค
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เจ้้าหน้้ าที่่�จากกรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� งตรวจสอบสายพัันธ์์ปลาที่่�อาจช่่วยระบุุถึึงการประมงที่่�ผิิดกฎหมายได้้
ตััวอย่่างปลาดัังกล่่าวได้้ถููกนำำ �ไปเพื่่� อตรวจสอบต่่อไป

เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมงวััดขนาดตาอวนว่่าเป็็ นไปตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

•ก
 ารตรวจสอบแรงงานยัังไม่่เพีียงพอและไม่่เป็็ นไปตามขั้้�นตอนมาตรฐาน
มาตรฐานที่่�ต่่างกัับหากเทีียบกัับการตรวจสอบของ PIPO

นอกจากนี้้�ความละเอีียดถี่่�ถ้้วนในการตรวจสอบกลางทะเลยัังมีี

ข้อเสนอแนะ: 	เจ้าหน้ าที่ผู้เกี่ยวข้องควรจัดทำ�การตรวจแรงงานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อทำ�การตรวจสอบเอกสารประจำ�ตัวประชาชนของ
แรงงาน รายนามลูกเรือและใบอนุญาตทำ�งานของลูกเรือที่ปฏิบัติงาน ณ ขณะนั ้น ซึ่งขั ้นตอนนี้ควรควบรวมการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกกับลูกเรือ (ตามภาษาโดยกำ�เนิ ด) เพื่อตรวจสอบสอบความเป็ นอยู่และการทำ�งานบนเรือประมง

32

•ก
 ระบวนการการตรวจสอบแรงงานของทางเจ้้าหน้้ าที่่�กองทััพเรืือยัังเป็็ นไปอย่่างแตกต่่างและหลากหลาย – ในการตรวจสอบเจ้้าหน้้ าที่่�บาง
นายอาจวางตััวให้้ดููน่่าเกรงขาม ในขณะที่่�เจ้้าหน้้ าที่่�นายอื่่� นอาจวางตััวให้้ดููเป็็ นมิิตรและพร้้อมเข้้าหาแรงงานมากกว่่า

ข้อเสนอแนะ: 	การตรวจตราเรือประมงควรพยายามใช้วิธีการโดยให้เหยื่อเป็ นจุดศูนย์กลางให้มากเท่าที่จะเป็ นไปได้

หรือใช้วิธีการ
ที่ตรวจตราที่มีความนุ่มนวลมากขึ้นเพื่อให้ลูกเรือนั ้นรู้สึกผ่อนคลาย ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่างที่มีการตรวจตรา
เรือประมงของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ได้มีการแยกให้ลูกเรือตำ�แหน่ งอาวุโสของเรือประมงขึ้นเรือลาด
ตระเวนเพื่อให้ลูกเรือคนอื่นๆรู้สึกผ่อนคลายและกล้าเปิ ดเผยข้อมูลมากขึ้น

การตรวจเรืือทางทะเลที่่�ชลบุุรีี : การตรวจตราเรืือประมงลำำ�เดีียวกัันแต่่แสดงให้้เห็็นถึึงวิิธีีการในการเข้้าหาลููกเรืือสองวิิธีีที่่�ต่่างกััน.

• เจ้้าหน้้ าที่่�ผู้�ทำ
้ ำ�การตรวจแรงงานมัักประสบปัั ญหาเรื่่�องการแปลภาษากัับลููกเรืือซึ่่�งส่่วนมากเป็็ นแรงงานข้้ามชาติิ จึึงทำำ�ให้้เกิิดการสััมภาษณ์์
สั้้�นๆและดำำ�เนิิ นการขึ้้�นไม่่ไกลจากผู้้�ควบคุุมเรืือหรืือนายท้้ายเรืือ

ข้อเสนอแนะ: 	การตรวจสอบกลางทะเลควรมีผู้ประสานงานด้านภาษาอิสระเพื่อให้การสื่อสารดำ�เนิ นไปได้ไปโดยง่าย ไม่ใช่ผู้ควบคุม
เรือ นายท้ายเรือ หรือลูกเรือชาวไทยที่พูดภาษาแรงงานได้ ชุดสหวิชาชีพกลางทะเลนั ้นทำ�การตรวจตราแค่บางพื้นที่
โดย ณ ปั จจุบันยังคงมีการตรวจกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆบ้าง
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7. หน่่วยปฎิิบััติิการอำำ�พรางพิิเศษ โพไซดอน
ตั้้�งแต่่ปีี 2561 EJF ได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมการลาดตระเวนกลางทะเลบนเรืือโพไซดอน ซึ่่�งเป็็ นเรืือลาดตระเวนอำำ�พรางของสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่ง
ชาติิและกรมประมง โพไซดอนเริ่่�มดำำ�เนิิ นการในเดืือนตุุลาคม 2560 โดยมีีลัักษณะต่่างจากเรืือลาดตระเวนทั่่�วไป เนื่่� องจากเคยเป็็ นเรืือ
บรรทุุกสััตว์์น้ำำ��เก่่าที่่�นำำ�มาแปลงเป็็ นเรืือลาดตระเวนอำำ�พรางของตำำ�รวจ

โพไซดอนจอดอยู่่�ข้้างๆเรืือประมงเวีียดนามที่่�ยึึดมา 5 ลำำ�ในเดืือนเมษายน 2561

บนเรืือโพไซดอนประกอบด้้วยตำำ�รวจไทยและเจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมง และยัังมีีเทคโนโลยีีเรดาร์์ที่�ซั
่ ับซ้้อน และเรืือสปีีดโบ้้ท เมื่่�ออยู่่�ในระยะที่่�เข้้า
ประชิิดได้้ จะมีีการส่่งสปีีดโบ้้ทเข้้าไปตรวจจัับ
ความสำำ�เร็็จของโพไซดอนวััดได้้จากอััตราการจัับกุุมที่่�เพิ่่�มขึ้้น
� ในปีี 2561 เรืือโพไซดอนตรวจยึึดเรืือประมงได้้ 89 ลำำ� เป็็ นเรืือไทย 22 ลำำ� และ
เรืือธงต่่างชาติิอีีก 67 ลำำ�

ข้อเสนอแนะ: 	
โพไซดอนควรมีผู้ประสานงานด้านภาษาอย่างน้อย 1 คน ซึ่งสามารถพูดภาษาถิ่นของลูกเรือต่างชาติได้หลายภาษา
ประจำ�อยู่บนเรือ การดำ�เนินงานในลักษณะนี้จะช่วยให้มีการสื่อสารและเก็บข้อมูลได้ทันที

ข้อเสนอแนะ: 	
โพไซดอนควรเก็บข้อมูลพื้นฐานจากแบบสำ�รวจ ซึ่งแจกจ่ายให้ลูกเรือต่างชาติบนเรือ แบบสำ�รวจควรมีการอธิบายว่า
ทำ�ไมลูกเรือถึงถูกกักตัว จะต้องผ่านขั้นตอนต่ออย่างไรก่อนถูกส่งกลับประเทศบ้านเกิด EJF ได้ใช้แบบสำ�รวจใน
ลักษณะดังกล่าวกับชาวประมงเวียดนาม สามารถขอดูแบบสำ�รวจนี้จาก EJF ได้

ข้อเสนอแนะ: 	
กรมประมงควรขยายระบบรายงานการทำ�ประมงแบบ IUU เพื่อให้เรือลาดตระเวนอย่าง โพไซดอน สามารถรับ
ข้อมูลอัพเดทแบบเรียลไทม์จากเรือประมงที่พบเรือต้องสงสัยว่าอาจทำ�ประมงแบบ IUU

ข้อเสนอแนะ: 	
โพไซดอนไม่สามารถแล่นได้เร็วและคล่องแคล่ว ทำ�ให้ต้องอาศัยสปีดโบ้ทเพื่อเข้าประชิด การใช้โดรน ซึ่งสามารถบิน
ขึ้นได้จากด้านหน้าเรือจะช่วยในการบ่งชี้เรือต้องสงสัยนอกระยะมองเห็นของโพไซดอนได้ ทำ�ให้การดำ�เนินงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ข้อเสนอแนะ: 	
สำ�นักงานตำ�รวจไทยและกรมประมงควรจัดทำ�แผนซื้อเรือลำ�ที่สองที่สามารถสนับสนุนภารกิจของเรือโพไซดอนใน
อ่าวไทยหรือมาทำ�การลาดตระเวนทะเลอันดามันแทน

ข้อเสนอแนะ: 	
ประเทศไทยควรทำ�งานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแบ่งปันความรู้และบทเรียนจากเรือโพไซดอน และเพื่อให้มั่นใจ

ว่าประเทศอื่นๆที่กำ�ลังต่อสู้กับปัญหา IUU จะนำ�กลไกการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนนี้ไป
ปรับใช้ได้้

เรืือประมงเวีียดนามพยายามหนีีเรืือสปีีดโบ้้ทของโพไซดอน หลัังถููกจัับได้้ว่่าทำำ�ประมงผิิดกฎหมายในพื้้�นที่่� EEZ ของไทย

8. ระบบติิดตามเรืือ VMS และ MTUs
EJF ได้้ให้้ข้อ
้ เสนอแนะในการพััฒนาระบบ VMS ของไทยตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 ซึ่่�งออกแบบมาเพื่่� อบ่่งชี้้�และวิิเคราะห์์พฤติิกรรมเรืือต้้องสงสััย
• เรืือขนาดต่ำำ��กว่่า 30GT ได้้รัับการยกเว้้นจากการติิดตั้้�งระบบ VMS จากข้้อมููลในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563 จำำ�นวนเรืือประมงพาณิิ ชย์ต
์ าม
นิิ ยามที่่�รััฐบาลไทยกำำ�หนดมีีทั้้�งหมด 10,448 ลำำ� โดยเป็็ นเรืือที่่�มีีขนาด 10GT ขึ้้�นไป ระบบติิดตาม VMS กำำ�หนดให้้ติิดตั้้�งบนเรืือขนาด
30GT ขึ้้�นไปเท่่านั้้�น ซึ่่�งเรืือกลุ่่�มนี้้�มีีจำำ�นวน 5,603 ลำำ� นั่่� นหมายความว่่าเรืือประมงราว 46% ของไทยยัังไม่่ถููกติิดตาม ในอดีีตเคยมีีการ
วางแผนจะติิดตั้้�งระบบ VMS บนเรืือขนาด 20GT ขึ้้�นไป และ 10GT ขึ้้�นไปในภายหลััง แต่่การดำำ�เนิิ นงานยัังเป็็ นไปอย่่างไม่่คืืบหน้้ านัั ก

ข้อเสนอแนะ: 	
แผนการทดลองและบังคับใช้เทคโนโลยีติดตามเรือขนาดเล็กควรได้รับการพิจารณาอีกโดยด่วนที่สุด เพื่อหาวิธีการแก้ไข
ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยในการติดตั้งเครื่องมือการติดตามเรือบนเรือประมงขนาด 20GT ขึ้นไปและขยายผลไปยัง
เรือ 10GT ขี้นไปในภายหลัง ดังนั้นจึงควรมีการทดลองระบบทั้งแบบ VMS และ GSM (ระบบโทรศัพท์มือถือ)

ข้อเสนอแนะ: 	
การทดลองการติดตามด้วยระบบโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถูกกว่าระบบจานดาวเทียม ควรเริ่มจากเรือความเสี่ยงสูงหรือ
เครื่องมือการทำ�ประมงที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น อวนลากหรืออวนล้อม

ข้อเสนอแนะ: 	
การเปิดปิดคลื่นส่งสัญญาณความถี่ควรเป็นอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพลาดการติดตามเรือประมงและช่วย

ป้องกันและลดความผิดพลาดที่เกิดจากบุคลากรในการทำ�งาน อันนำ�ไปสู่การต้องชำ�ระค่าปรับที่สูงของผู้ประกอบการ
เรือ ระบบปฎิบัติการอัตโนมัติควรเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อศูนย์ FMC ทราบการเข้าออกของเรือประมงที่ท่าเทียบเรือ
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ตััวอย่่างเครื่่�อง MTU 2 ตััว แสดงให้้เห็็นถึึงเครื่่�อง MTU ที่่�มีีกลไกการล็็อคด้้วยเหล็็กกล้้า (ซ้้าย) และ MTU ที่่�ผูก
ู ไว้้ด้ว้ ยเชืือก (ขวา)

•ห
 น่่ วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� (MTU) นั้้�นสามารถถููกถอดออกจากเรืือประมงได้้ ซึ่่�งอาจทำำ�ให้้เรืือประมงผิิดกฎหมาย มีีช่่องทางที่่�สามารถ
สลัับเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่�นี้้�ไปยัังเรืือประมงลำำ�อื่่�น และทำำ�การออกทำำ�การประมงโดยที่่�ไม่่เป็็ นที่่�สัังเกตจากเจ้้าหน้้ าที่่�ได้้ เมื่่�อ
เดืือนเมษายนปีี 2560 อุุปกรณ์์ส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่�ทุุกชิ้้�นนั้้ �นได้้รัับตราประทัับและอุุปกรณ์์ป้้องกัันการเคลื่่�อนย้้ายแล้้ว อย่่างไรก็็ตาม EJF
ได้้สัังเกตเห็็นว่่า ถึึงแม้้เครื่่�อง MTU จะมีีระบบล็็อค แต่่เครื่่�อง MTU บางตััวยัังสามารถถอดออกได้้ง่่าย เนื่่� องจากถููกผููกไว้้กัับตััวเรืือด้้วย
เชืือกเท่่านั้้�น

ข้อเสนอแนะ: 	การตรวจสอบตราประทับและอุปกรณ์ป้องกันการเคลื่อนย้ายเป็ นขั้นตอนที่ต้องกระทำ�อย่างสม่ำ�เสมอทัง้ ระหว่างการ
ตรวจตราของศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออกรวมไปถึงการตรวจตราทางทะเล เพื่อเป็ นตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ ส่ง
สัญญาณดังกล่าวไม่ได้รับการสลับเปลี่ยนหรือไม่สามารถถูกถอดออกโดยง่าย เนื่ องจากตามหลักการของกรมประมง
แล้ว หากมีการระบุการเคลื่อนย้ายในระหว่างการตรวจตราเรือประมงโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรือที่กำ�ลังจะออกจากท่า
เรือประมงลำ�ดังกล่าวต้องไม่ได้รับอนุญาตเดินเรือหรืออกทำ�ประมงจนกว่าการสืบสวนกรณีนี้จะจบลง

ภาพนี้้้��แสดงให้้เห็็็�นถึึึ�งกลไกการล็็็�อคด้้้�วยเหล็็็�กที่่�ติิิ�ดอยู่่�กัับเครื่่�อง VMS MTU (ซ้้าย) และการล็็็�อคแบบประสิิิ�ทธิิิ�ภาพต่ำำ�� (ขวา)

• นอกจากนี้้� EJF ยัังสัังเกตเห็็นว่่าเครื่่�อง MTU สามารถถููกถอดออกได้้ง่่ายหากกลไกการล็็อคผุุพัังและขึ้้�นสนิิ ม

ข้อเสนอแนะ: 	ควรมีการออกแบบกลไกการล็อคคุณภาพสูงที่สามารถทนต่อสภาวะอากาศได้และนำ �ไปติดตัง้ โดยเร็วที่สุด เพื่อ
ป้ องกันไม่ให้ผู้ประกอบการอาศัยช่องโหว่จากกลไกที่ผุพังไปตามธรรมชาติในปั จจุบัน

ข้อเสนอแนะ: 	ศูนย์ PIPO และเรือลาดตระเวนของ ศรชล. ควรได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกลไกการล็อคที่อาจผุพังนี้ และควรมีการตรวจ
สอบกลไกการล็อคเป็ นประจำ�ระหว่างการตรวจสอบที่ศูนย์ PIPO และการลาดตระเวนกลางทะเล
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• ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2560 มีีการติิดตั้้�งหรืือเปลี่่�ยนเครื่่�อง MTU ให้้เป็็ นไปตามมาตรฐาน VMS ใหม่่ และติิดตั้้�งเครื่่�อง VMS MTU
รุ่่�น 2 เครื่่�อง MTU รุ่่�นล่่าสุุดนี้้� มีีคุุณสมบััติิใหม่่ อาทิิ มีีเครื่่�องจ่่ายไฟสำำ�รองที่่�สามารถอยู่่�ได้้ถึึง 30 วัันหากเรืือไม่่มีีไฟฟ้้ าใช้้ อีีกทั้้�งยััง
สามารถส่่งสััญญาณเตืือนหาศููนย์์ FMC ได้้ในกรณีีฉุุกเฉิิ น สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับมาตรฐาน VMS และเครื่่�อง MTU รุ่่�น 2
กรุุณาดููที่�่ภาคผนวก

ข้อเสนอแนะ: 	เครื่องจ่ายไฟสำ�รองที่ทำ�งานอย่างเป็ นอิสระถือเป็ นการพัฒนาที่สำ�คัญ ซึ่งสามารถช่วยให้ทำ�การติดตามเรือประมง

เป็ นไปได้อย่างต่อเนื่ องยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามระบบ VMS และแบตเตอรี่ควรได้รับการตรวจสอบเป็ นประจำ� เพื่อให้
มั่นใจว่าอุปกรณ์ ยังอยู่ในสภาพที่กฎหมายกำ�หนด

•E
 JF เข้้าใจว่่า 29% ของเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์์ของไทยได้้มีีการติิดตั้้�งเครื่่�องมืือ VMS รุ่่�น 2 แล้้ว โดยเครื่่�องมืือนี้้�ถููกออกแบบมาเพื่่� อลดค่่าใช้้
จ่่ายด้้านข้้อมููลและพััฒนาความปลอดภััยระหว่่างอยู่่�กลางทะเลโดยอนุุญาตให้้เรืือประมงสามารถแจ้้งเตืือนหน่่ วยงานที่่�มีีอำำ�นาจเกี่่�ยวข้้องได้้
ในกรณีีฉุุกเฉิิ น

ข้อเสนอแนะ: 	
กรมประมงควรรีบติดตั้งเครื่องมือ VMS รุ่น 2 โดยด่วนที่สุด โดยควรให้ความสำ�คัญกับเรือประมงที่ถูกจัดว่าเป็น
เรือความเสี่ยงสูงและ/หรือมีลูกเรือเป็นจำ�นวนมาก

ตััวอย่่าง VMS รุ่่�น 2 ที่่�ถููกออกแบบมาเพื่่� อเพื่่� อติิดตั้้�งที่่�หอบัังคัับการเรืือซึ่่�งอุุปกรณ์์นี้้� สามารถแจ้้งเตืือนการเข้้า-ออกท่่า และยัังมีีฟัั งก์์ชัันการหาปลา และ
สััญญาณที่่�ส่่งขอความช่่วยเหลืือฉุุกเฉิิ นได้้

• ปัั ญหาการประสานงานและการสื่่�อสารที่่�ยัังคงมีีอยู่่�ให้้เห็็นระหว่่างศููนย์์ควบคุุมการประมงและศููนย์์ควบคุุมเรืือเข้้า-ออก ในระดัับภููมิิภาค
เช่่นเดีียวกัับศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล) อัันเป็็ นอุุปสรรคต่่อการแก้้ไขปัั ญหา IUU ข้้อมููลเรืือต้้องสงสััย
ไม่่ได้้ถููกส่่งอย่่างมีีประสิิทธิิภาพซึ่่�งมีีผลกระทบต่่อความพยายามบัังคัับใช้้กฎหมาย

ข้อเสนอแนะ: 	เจ้าหน้ าที่จากหลายฝ่ ายควรมีช่องทางการติดต่อสื่อสารถึงกันได้โดยตรงเพื่อให้ข้อมูลเกิดความสอดคล้องกันมากที่สุด
ทัง้ นี้ในวิธีการประสานงานรูปแบบนี้ควรนำ �ไปใช้ในการตรวจหาเรือประมงที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการตรวจของ
ศูนย์ PIPO ที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้ านี้

ข้อเสนอแนะ: 	ข้อเสนอแนะ: ข้อมูลต่างๆจำ�เป็ นต้องมีการนำ �มาบูรณาการอย่างต่อเนื่ องลงในระบบ ‘Fishinginfo2’ และทำ�ให้

สามารถเข้าถึงได้จากทุกหน่ วยงาน ฐานข้อมูลนั ้นต้องมีรูปแบบที่ง่ายต่อการปรับเปลี่ยนและสามารถอัพเดทได้เพื่อ
ให้การใช้ข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในสำ�หรับการวิเคราะห์ข้อมูลของชุดควบคุมระบบการติดตามเรือ
VMS เช่นเดียวกับการตรวจเรือประมงในศูนย์ควบคุมเรือเข้า – ออก
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9. ชุุดอุุปกรณ์์ควบคุุมระบบติิดตามเรืือ VMS
• ควรท�ำการเพิ่มหมวดการตรวจจับความเร็วขึ้นอีกเพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วเรือในการท�ำประมง ยกตัวอย่างเช่น เรือที่มีความเร็ว
ระหว่่าง 2-6 น็็อต ควรจััดแสดงให้้เห็็นเป็็ นสีีที่่�แตกต่่างจากสีีเขีียว เพื่่� อช่่วยในการพฤติิกรรมใดๆที่่�อาจเกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�ประมง ทั้้�งนี้้�
ความถี่่�ของการส่่งสััญญาณจากระบบการติิดตามเรืือ VMS ควรถููกเพิ่่�มโดยอััตโนมััติิจากทุุกๆชั่่�วโมง เป็็ นทุุกๆ 15 นาทีีเมื่่�อเรืือประมง
แล่่นอยู่่�ที่�ค
่ วามเร็็วดัังกล่่าว
• การเพิ่มแทบสีที่สามารถแยกความแตกต่างของเรอ
ื ประมงที่มีผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือ หรือเรือที่มีอุปกรณ์ ERS/EM หรือเครื่องมือ
VMS รุ่่�น 2 ติิดตั้้�งอยู่่�
• การจัดเพิ่มตัวกรองการค้นหาตามหมวดหมู่ประเภทเรือประมง ความเร็ว และอัตราความเสี่ยง โดยไม่จ�ำเป็ นต้องระบุตามการใช้
อัักษรตััวพิิมพ์์เล็็กและใหญ่่ ทั้้�งนี้้�เพื่่� อให้้การค้้นหาเรืือประมงทำำ�ได้้ง่่ายขึ้้�นน
• การด�ำเนิ นการติดตัง้ ระบบเตือนภัยตามการก�ำหนดขอบเขตทางภูมิศาสตร์เพื่อสามารถส่งค�ำเตือนไปยังบริษัทผู้รับส่งสัญญาณ VMS
เพื่่� อแจ้้งให้้ทราบหากมีีเรืือประมงเข้้าทำำ�การประมงไปในเขตอนุุรัักษ์์ทางทะเลในช่่วงปิิ ดฤดููกาลล
• การใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก�ำหนดขอบเขต (geo-fencing)ในการปรับระดับความถี่ของการส่งสัญญาณชุดควบคุมระบบการติดตาม
เรืือ VMS ให้้เป็็ นอััตโนมััติิจากทุุกๆ 1 ชั่่�วโมงเป็็ นทุุกๆ 15 นาทีีเมื่่�อเรืือประมงเข้้าใกล้้พื้�น
้ ที่่�เปราะบางหรืือพื้้�นที่่�ต้้องห้้าม เช่่น พื้้�นที่่�
คุ้้�มครองทางทะเล หรืือเขตเศรษฐกิิจจำำ�เพาะนอกน่่ านน้ำำ� �ไทย

เครื่่�อง VMS รุ่่�น 2 มีีความสามารถในการส่่งสััญญาณ SOS ซึ่่�งสามารถช่่วยชีีวิิตคนได้้ หากนำำ �ไปติิดตั้้�งบนเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์์ทั้้ง� หมด

• การใช้ลักษณะทางภูมิศาสตร์ก�ำหนดขอบเขตหลากหลายมุมมองจากรอบเรือประมงเพื่อให้สามารถตรวจจัดเรือที่มีการขนถ่ายได้ทันที
หากมีีการเข้้าถึึงจากเรืือประมงลำำ�อื่่�น
• ควรจัดให้มีฟั งก์ชันที่สามารถคลิกที่เส้นทางเรือได้ ในหน้ าบันทึกเส้นทางการเดินเรือ (track) และให้แสดงข้อมูลแบบเป็ นตารางได้
โดยฟัั งก์์ชัันนี้้�ควรทำำ�งานร่่วมกัับการบัันทึึกเส้้นทางเดิินเรืือตลอด 3 ชั่่�วโมง เพื่่� อให้้มีีการรวบรวมข้้อมููลอย่่างรวดเร็็วภายในห้้วงเวลาที่่�
เฉพาะเจาะจง
• ควรมีการบูรณาการให้หน้ าแสดงผล“เส้นทางการเดินเรือ (track)”และ “การเฝ้ าดู (watch)” แสดงข้อมูลเดียวกัน
• ควรจัดให้มีการแสดงข้อมูลเรือประมงพร้อมทัง้ ข้อความแสดงสถานะความเสี่ยงของเรือล�ำดังกล่าวพร้อมค�ำอธิบายว่าท�ำไมเรือถึงได้รับ
สถานะดัังกล่่าว
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ภาคผนวก:
ระบบประมวลความเสี่่�ยงร่่วม (Common Risk Assessment : CRA)
มีีการเริ่่�มใช้้ระบบประมวลความเสี่่ย
� งกลางในช่่วงปลายปีี 2561 ระบบนี้้�ได้้รับ
ั การออกแบบมาเพื่่� อบููรณาการระบบคำำ�นวณความเสี่่ย
� งที่่มีี
� อยู่่ข
� อง
ศููนย์ติ
์ ด
ิ ตามและควบคุุมเรืือประมง ระบบของศููนย์์ PIPO และศรชล. ในปัั จจุบั
ุ น
ั ระบบทั้้�ง 3 แบบนี้้�เป็็ นส่ว่ นหนึ่่� งของ CRA
ภายใต้้ระบบ CRA มีีเกณฑ์์ตัวั ชี้้�วัด
ั ความเสี่่ย
� งอยู่่�ทั้้ง� หมด 9 ข้้อ ซึ่่�งมีีส่่วนในการคำำ�นวณ ‘คะแนน’ ความเสี่่ย
� งรวมของเรืือประมงแต่่ละลำำ�
เกณฑ์์กำ�ำ หนดอีีก 3 ข้้อยัังอยู่่ใ� นขั้้�นตอนปรัับเปลี่่ยน
�
เกณฑ์์กำ�ำ หนดมีีดัังนี้้�
ปัั จจััยความ
เสี่่�ยง

R1
R2

R3
R4

คำำ�อธิิบายความเสี่่�ยง

ปัั จจััยเกื้้�อหนุุน

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านการแจ้้งเข้้าออก
ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

R1-1 เรืือทีีไม่่มีีอุุปกรณ์์ติิดตามเรืือ R1-2 จำำ�นวนครั้้�งของ PO ของการที่่�เรืือ
ไม่่ถููกสั่่�งตรวจ

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงเรื่่�องการละเมิิด
แรงงาน

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านจำำ�นวนคนไม่่
ตรง และการขนถ่่ายคนกลางทะเล

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านการสวมทะเบีียน
ปลอมแปลง สวมทะเบีียน

R2-1 จำำ�นวนครั้้�งของการถููกดำำ�เนิิ นคดีีของ เจ้้าของเรืือ ด้้านแรงงานจากระบบ
บัันทึึกการตรวจแรงงานของ กสร. R2-2 จำำ�นวนวัันที่่�ออกไปทำำ�ประมงครั้้�ง
ปัั จจุบั
ุ ัน R2-3 จำำ�นวนชั่่�วโมงเวลาพัักของลููกเรืือในเที่่�ยวนั้้�น R2-4 จำำ�นวน
ครั้้�งของการแจ้้งเข้้าท่่าที่่�คาดว่่าจะเข้้าจริิงแตกต่่างไปจากท่่าที่่�คาดว่่าจะเข้้า
R3-1: เรืือที่่�มีีจำำ�นวนคนไม่่สอดคล้้องกัับเครื่่�องมืือ และขนาดเรืือประมงตาม
ที่่�กรมประมงกำำ�หนด

R4-1: เรืือที่่�มีีรายชื่่� ออยู่่�ใน watch list ของกรมเจ้้าท่่า 1) เรืือที่่�ยััง active ใน
ระบบ เรืืออยู่่�ในเมนููเฝ้้ าติิดตาม 2) เรืือที่่�จมชำำ�รุุดผุุพัังขายต่่างประเทศ R4-2
เจ้้าของเรืือที่่�เคยขายเรืือเพื่่� อการควบรวมเรืือ

R5

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงในการทำำ�ประมงใน
เขตทะเลชายฝั่่� ง

R5-1 เรืือที่่มีี
� ประวััติว่ิ า่ มีีพฤติิกรรมเข้้าเขตทะเลชายฝั่่� งจากศููนย์์ FMC R5-2
ประวััติก
ิ ารกระทำำ�ความประมงในเขตทะเลชายฝั่่� ง ของเจ้้าของเรืือ หรืือ ผู้้ค
� วบคุุม
เรืือ R5-3 เรืือที่่มีี
� ประวััติก
ิ ารขาดส่่งสััญญาน VMS ใกล้้เขตทะเลชายฝั่่� ง

R6

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงในการทำำ�ประมงอวน
ล้้อมจัับปลากะตัักในเวลากลางคืืน

R7

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านการจััดทำำ�สมุุด
บัันทึึกการทำำ�ประมงอัันเป็็ นเท็็จ

R6-1 เรืือที่่�มีีประวััติิว่่ามีีพฤติิกรรมทำำ�ประมงอวนล้้อมจัับปลากะตัักเวลากลาง
คืืนจากศููนย์์ FMC R6-2 ประวััติิการกระทำำ�ความผิิดประมงอวนล้้อมจัับปลา
กะตัักกลางคืืน ของเจ้้าของเรืือ หรืือ ผู้้�ควบคุุมเรืือ R6-3 ระยะเวลาในการ
ทำำ�การประมงของเรืืออวนล้้อมจัับปลากะตััก
R6-4 เรืือที่่�เจ้้าของเรืือมีีเรืือ
อวนล้้อมจัับปลากะตััก และมีีเรืือลำำ�อื่่�นเป็็ นเรืือปั่่� นไฟ หรืือเรืือครอบหมึึก
R6-5 ระยะทางที่่�เรืืออวนล้้อมจัับปลากะตัักที่่�ออกไปทำำ�ประมง

R8

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงในการถอดอุุปกรณ์์
ตืืดตามเรืือ หรืือปิิ ดบัังสััญญาณ VMS
มาตรา 81(1)

R9

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านแรงงาน การนำำ �
เข้้ามาโดยไม่่ถููกต้้อง

R10
R11
R12
ตาราง 6

เรืือที่่�มีีพฤติิกรรมใช้้เครื่่�องมืือผิิดไปจาก
ที่่�ได้้รัับอนุุญาต

R7-1 ความแตกต่่างของตำำ�บลที่่�การทำำ�การประมงใน LB กัับ VMS R7-2
ความแตกต่่างของน้ำำ� �หนัั กสััตว์์น้ำำ�� เรืือที่่�มีีประวััติิน้ำำ��หนัั กสััตว์์น้ำำ��รวมใน LD
และ LB R7-3 เรืือที่่�มีีประวััติิสััตว์์น้ำำ�� 3 ชนิิ ดหลััก (Top 3) ใน LD แตกต่่าง
กัับ LB R7-4 จำำ�นวนครั้้�งที่่�เรืือที่่�มีีประวััติิ unreported species (นอกจาก 3
ชนิิ ดหลัักที่่�พบว่่ามีีน้ำำ� �หนัั กใน LD แต่่ไม่่พบการบัันทึึกใดๆใน Logbook)
R7-5 จำำ�นวนครั้้�งของการที่่�เจ้้าของเรืือ และ/หรืือผู้้�ควบคุุมเรืือมีีประวััติิการ
บัันทึึกการกระทำำ�ความผิิดด้้านการจััดทำำ� logbook กัันเอ็็นเท็็จ มาตรา 81(2)
R7-6 จำำ�นวนครั้้�งของการมีีประวััติิเปลี่่�ยนวััตถุุประสงค์์การแจ้้งเข้้า เป็็ นขึ้้นสั
� ัตว์์
น้ำำ� � R7-7 เรืือที่่�มีีประวััติิขึ้้นสั
� ัตว์์น้ำำ��มากกว่่า 1 ท่่าเทีียบเรืือขึ้้�นไป

R8-1 จำำ�นวนครั้้�งของการประวััติิการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ VMS ที่่�ไม่่มั่่�นคง (ทวน
สอบ VMS และมีีการแก้้ไขใน FI) R8-2 จำำ�นวนเรืือของเจ้้าของเรืือที่่�มีีใบ
อนุุญาตทำำ�การประมงพาณิิ ชย์์ และไม่่เคยแจ้้งออกไปทำำ�การประมงเลย R8-3
จำำ�นวนครั้้�งของการมีีประวััติิการถููกเรีียกกลัับเนื่่� องจากสััญญาน VMS เกิิน
ประกาศกำำ�หนด R8-4 จำำ�นวนชั่่�วโมงสะสมของการขาดส่่งสััญญาณ VMS
R9-1 เรืือที่่�แจ้้งออกแล้้วมีีการเปลี่่�ยนแปลงรายชื่่� อลููกเรืือมากกว่่า 30% ใน
รอบ 3 เดืือน
ปัั จจััยเกื้้�อหนุุนของ 3 ความเสี่่�ยงนี้้� อยู่่�ในช่่วงการทำำ�สรุุป

เรืือที่่�มีีผู้้�ควบคุุมเรืือหรืือเจ้้าของเรืือเคย
กระทำำ�ความผิิด

เรืือที่่�มีีความเสี่่�ยงในด้้านการลัักลอบ
ขนถ่่าย
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ชาวประมงที่่�สููญหายกลางทะเลในปีี 2561 และ 2562
แผนภููมิิด้้านล่่างแสดงการเปรีียบเทีียบสถิิติิลููกเรืือที่่�ตกจากเรืือระหว่่างปีี 2561 และ 2562 บนเรืือประมงไทย โดยแยกตามขนาดเรืือ
(เล็็ก = ต่ำำ��กว่่า 30 ตัันกรอส กลาง = 30-60 ตัันกรอส ใหญ่่ = 60-150 ตัันกรอส)

จำำ�นวนชาวประมงที่่�ตกจากเรืือขนาดต่่างกัันระหว่่างปีี 2561 และ 2562

หน่่ วยงานหลัักที่่�สำ�คั
ำ ัญ
• ศรชล. (ศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล) เป็็ นหน่่ วยงานของกองทััพเรืือไทย มีีหน้้ าที่่�บัังคัับใช้้กฎหมายและเข้้าจัับกุุมเรืือกลางทะเล
หน่่ วยงานอื่่� นๆ อาทิิ กรมประมง กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง กรมศุุลกากร กรมเจ้้าท่่า และตำำ�รวจน้ำำ� � หน่่ วยงานนี้้� เข้้ามารัับผิิดชอบอำำ�นาจหน้้ าที่่�
ของศููนย์์บััญชาการแก้้ไขปัั ญหาการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายทั้้�งหมด ในปีี 2562
ขอบเขตความผิิดชอบของศููนย์์อำำ�นวยการรัักษาผลประโยชน์์ของชาติิทางทะเล (ศรชล.)ไม่่ได้้จำำ�กััดแค่่ในด้้านการป้้ องกัันปััญหา IUU เท่่านั้้�น แต่่ยัังคงลาด
ตระเวนในทะเลหลวงเพื่่� อปราบปรามด้้านยาเสพติิด การลัักลอบขนสิินค้้าเถื่่�อน การลัักลอบเข้้าเมืืองโดยผิิดกฎหมาย การค้้นหาและกู้้�ภััย และการป้้ องกััน
การรัักษาความปลอดภััยแห่่งชาติิ

	
  

Bangkok	
  

มีีศููนย์์บััญชาการหลัักในกรุุงเทพฯ
ในภููมิิภาคดัังนี้้�

Sattahip	
  

•
•
•

Area	
  1	
  

Area	
  3	
  

Phuket	
  

Area	
  2	
  

Cambodia	
  
EEZ	
  

และสำำ�นัักงาน

อ่าวไทยตอนบน (เขต 1)
อ่าวไทยตอนล่าง (เขต 2)
	ทะเลอันดามัน (เขต 3)
แผนที่่�แสดงขอบเขตเขต 1, 2 และ 3 พร้้อมทั้้�งที่่�ตั้้ง�
ศููนย์์บััญชาการ1ก

Songkhla	
  

เขตการควบคุมของ ศรชล. แต่ละเขต มีเรอ
ื ลาดตระเวนจากหลายหน่ วยงานที่สามารถทำ�การลาดตระเวนกลางทะเลและเข้าตรวจเรือประมงได้เมื่อจำ�เป็ น
เรือศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล) ยังตอบสามารถตอบสนองคำ�ขอร้องในการตรวจสอบในกรณีปั ญหาชุดอุปกรณ์
ควบคุมระบบติดตามเรือ VMS การสูญหายของ เอกสารแจ้งออก ความแตกต่างของรายชื่อลูกเรือ และรายงานแจ้งเรือประมงผิดกฎหมายจากแหล่ง
ข้อมูลอื่นๆ
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ตาราง 7: โครงสร้้างองค์์กรของ ศรชล. FITs และศููนย์์ PIPO

• กรมประมง (กปม.): กรมประมงทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์ติิดตามและควบคุุมเรืือประมง (FMC) ในกรุุงเทพฯ ควบคู่่�กัับการดำำ�เนิิ นงานของศููนย์์ PIPO ทั้้�ง 30
แห่่งทั่่�วประเทศไทย นอกจากนี้้� กปม. ยัังมีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบจััดการฐานข้้อมููล ‘Fishinginfo2’ ด้้วย
• ศููนย์์ติิดตามและควบคุุมเรืือประมง (FMC): FMC เป็็ นศููนย์์กลางระบบ VMS ของไทย มีีหน้้ าที่่�ติิดตามการดำำ�เนิิ นงานของเรืือประมงเกืือบ 5,500 ลำำ�
ตลอด 24 ชั่่�วโมง FMC แบ่่งงานออกเป็็ น 4 ภาคส่่วน ได้้แก่่ อ่่าวไทยตอนบน อ่่าวไทยตอนล่่าง ทะเลอัันดามััน และน่่ านน้ำำ� �สากล FMC เปิิ ดทำำ�การตลอด
หากตรวจพบเรืือต้้องสงสััย จะมีีการแจ้้งเตืือนไปยัังเจ้้าของเรืือและทำำ�การส่่งข้้อมููลไปให้้ ศรชล. ในรููปแบบของรายงานประจำำ�วััน
•ห
 น่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU (IUU Hunter): ในเดืือนมีีนาคม 2561 มีีการจััดตั้้�งหน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU ภายใต้้การควบคุุมของกรม
ประมงและพลเอก ฉัั ตรชััย สาริิกััลป์์ ยะ หน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU ประกอบด้้วยนัั กสืืบสวน 4 ราย ซึ่่�งดำำ�เนิิ นงานเก็็บข้้อมููลและสืืบสวนเรืือต้้อง
สงสััย ชุุดทำำ�งานจะทำำ�การสุ่่�มตรวจท่่าเรืือ เพื่่� อบ่่งชี้้�ปััญหาและเรืือที่่�กระทำำ�การผิิดกฎหมาย อีีกทั้้�งยัังทำำ�งานร่่วมกัับศููนย์์ PIPO เพื่่� อติิดตามกรณีีต้้องสงสััย
ในช่่วงเวลาการทำำ�รายงานฉบัับนี้้� ได้้มีีการยกเลิิกหน่่ วยปฏิิบััติิการพิิเศษต่่อต้้าน IUU ไปแล้้ว ว
• ชุุดสหวิิชาชีีพตรวจเรืือประมงจากส่่วนกลางง (Flying Inspection Team : FITs): ชุุดทำำ�งานผู้้�เชี่่�ยวชาญนี้้�เคยอยู่่�ภายใต้้การควบคุุมของ ศปมผ. หรืือ ศรชล
. ในปัั จจุุบัน
ั FITs ประกอบไปด้้วยเจ้้าหน้้ าที่่�กองทััพเรืือไทย เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมง ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการตรวจเรืือประมง เจ้้าหน้้ าที่่�ตรวจแรงงาน และเจ้้าหน้้ าที่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องด้้านอื่่� นๆ FITs มีีจุุดประสงค์์หลััก 2 ประการเมื่่�อออกตรวจ คืือ 1. ฝึึกอบรมและสนัั บสนุุนเจ้้าหน้้ าที่่�เมื่่�อเข้้าตรวจท่่าเรืือ 2. หลัังจากนั้้�น 1-2
สััปดาห์์ FITs จะใช้้ผลการประเมิินศููนย์์ PIPO มาพิิจารณาผลการดำำ�เนิิ นงานและการพััฒนาที่่�เกิิดขึ้้�นหลัังจากที่่�ได้้เข้้าฝึึกอบรม ศููนย์์ PIPO แต่่ละศููนย์์จะได้้
รัับคะแนนและเอกสารรายงาน ซึ่่�งบอกถึึงช่่องว่่างที่่�ควรได้้รัับการแก้้ไข EJF สนัั บสนุุนให้้ FITs ใช้้วิิธีีสุ่่�มตรวจเพื่่� อผลการประเมิินที่่�แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น
• เจ้้าหน้้ าที่่�ชุุดปฏิิบััติิการพิิเศษประมง (Special Arrest Teams : SAT): สำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิมีีหน้้ าที่่�รัับผิิดชอบการสืืบสวนกรณีีการทำำ�ประมง IUU
และการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนกรณีีที่่�ถููกจััดให้้ความสำำ�คััญลำำ�ดัับต้้นๆ เจ้้าหน้้ าที่่� SAT จััดตั้้�งขึ้้�นในปลายปีี 2561 และยัังคงทำำ�หน้้ าที่่�ลงพื้้�นที่่�สืืบสวนทั่่�ว
ประเทศไทยเฉพาะด้้าน
• ศููนย์์ PIPO: ในขณะนี้้�มีีศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด 30 ศููนย์์ (เพิ่่�มขึ้้นจ
� าก 28 แห่่งจากช่่วงต้้นปีี 2559) ในจัังหวััดพื้้�นที่่�ติิดทะเลทั้้�ง 22 จัังหวััด เรืือประมงทุุกลำำ�ที่่�
ต้้องการเข้้าท่่าหรืือออกจากท่่าต้้องส่่งคำำ�ร้้องแจ้้งไปยัังศููนย์์ควบคุุมเรืือเข้้า - ออกผ่่านระบบ e-PIPO อย่่างน้้ อย 1 ชั่่�วโมงก่่อนนำำ �เรืือเข้้าท่่า หรืืออย่่างน้้ อย
2 ชั่่�วโมงก่่อนออกจากท่่า ซึ่่�งเจ้้าของเรืือสามารถนำำ �ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรืือประมง เช่่น เอกสารประจำำ�เรืือต่่างๆ เอกสารรายชื่่� อลููกเรืือ และข้้อมููลการทำำ�
ประมง (สำำ�หรัับเรืือที่่�ขออนุุญาตกลัับเข้้าท่่า)ไปยื่่�นคำำ�ร้้องผ่่านระบบ โดยข้้อมููลต่่างๆที่่�ประกอบคำำ�ร้้องนี้้� จะถููกป้้ อนเข้้าไปในฐานข้้อมููลกลางที่่�ศููนย์์ PIPO
ประจำำ�พื้้�นที่่�สามารถเข้้าถึึงได้้ ข้้อมููลเหล่่านี้้� ยัังสามารถเข้้าถึึงได้้โดย เจ้้าหน้้ าที่่�กรมประมงที่่�มีีหน้้ าที่่�เฝ้้ าระวัังและควบคุุม VMS ศรชล. และศููนย์์ PIPO
อื่่�นๆอีีกด้้วย
เขต

ศููนย์์ควบคุุมการแจ้้งเข้้า - ออก เรืือ
ประมง

จุุดตรวจเรืือประมงส่่วนหน้้ า

เขต 1 (อ่่าวตอนบน)

15

9

เขต 2 (อ่่าวตอนล่่าง)

7

7

เขต 3 (ทะเลอัันดามััน)

8

5

ทั้้�งหมด

30

21

ตาราง 8
41

แผนที่่�นี้้� แสดงถึึงตำำ�แหน่่ งของศููนย์์ PIPO (วงกลมสีีแดง) และ FIP (สามเหลี่่�ยมสีีเขีียว) แต่่ละแห่่งตามจัังหวััดชายฝั่่� ง 22 จัังหวััดของประเทศไทย
การเข้้าเยี่่�ยมศููนย์์ศููนย์์ควบคุุมเรืือเข้้า - ออก PIPO โดยเจ้้าหน้้ าที่่�จาก EJF
ตั้้�งแต่่เดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2559 EJF ได้้เข้้าเยี่่�ยมเยืือนศููนย์์ PIPO กว่่า 120 ครั้้�งใน 22 จัังหวััดของประเทศไทย อีีกทั้้�งยัังได้้เยี่่�ยมเยืือนศููนย์์ PIPO ทั้้�งหมด 30
แห่่ง มากกว่่า 1 ครั้้�งในหลายๆที่่� เพื่่� อให้้มั่่น
� ใจว่่ามีีการพััฒนาไปในทางที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่� อง

รายการการเข้้าเยี่่�ยมเยืือนศููนย์์ PIPO ฉบัับเต็็มสามารถขอดููได้้จาก EJF

ระบบปฎิิบััติิการ VMS 2 และหน่่วยรัับส่่งสััญญาณเคลื่่�อนที่่� รุ่่�น 2
ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2560 การติิดตั้้�งหรืือเปลี่่�ยนอุุปกรณ์์ระบบควบคุุมระบบติิดตามเรืือ VMS ระบบใหม่่ต้้องจััดทำำ�ให้้สอดคล้้องกัับกัับ ‘มาตรฐานVMS’
และข้้อกำำ�หนดในการติิดตั้้�งเครื่่�องรุ่่�นที่่� 2 โดยมีีลัักษณะพิิเศษที่่�ถููกกำำ�หนดให้้ใช้้เป็็ นมาตรฐานดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•

มีข้อจ�ำกัดด้านการแก้ไขและสลับเปลี่ยนข้อมูล การส่งต่อข้อมูลและความถี่ของการส่งข้อมูล
มีมาตรฐานใหม่ส�ำหรับจุดการติดตัง้ อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเคลื่อนที่ การซ่อมบ�ำรุงและตราประทับป้ องกันการเคลื่อนย้าย
หากอุปกรณ์รับส่งสัญญาณเคลื่อนที่ถูกเปิ ดออกหรือถูกสลับเปลี่ยน ระบบจะส่งสัญญาณไปยังศูนย์ควบคุมการประมงทันที
มีอุปกรณ์ให้พลังงานอิสระที่สามารถให้ระบบชุดอุปกรณ์ควบคุมระบบติดตามเรือ VMS ส่งสัญญาณได้นานอย่างน้ อย 30 วัน
มีระบบการท�ำงานเพิ่มเติมเช่นปุ่มสัญญาณความช่วยเหลือฉุกเฉิ นที่สามารถส่งสัญญาณไปยังเจ้าหน้ าที่หากเรือเกิดอันตรายขึ้น
มีระบบการหาปลาที่จะเปิ ดใช้การโดยวิธีการกดปุ่มส่งสัญญาณหรือเมื่อใดก็ตามที่เรือใช้ความเร็วระหว่าง 6-2 น็อต
มีระบบการท�ำงานเข้าเทียบท่าจะส่งสัญญาณเมื่อเรือเทียบเข้าท่าเรือ
ในขณะที่เรือเทียบท่าอุปกรณ์ส่งสัญญาณเคลื่อนที่ลดสัญญาณลงอัตโนมัติเป็ นทุกๆ
4-8 ชั่่�วโมง ซึ่่�งจะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายอย่่างมากในการส่่งสััญญาณทางอากาศให้้กัับผู้้�ประกอบการเรืือ
• มีสัญญาณไฟที่ส่งสัญญาณให้กับผู้ควบคุมเรือเรือเมื่ออุปกรณ์รับส่งสัญญาณเคลื่อนที่ท�ำงานผิด
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คำำ�ย่่อ
AIS-SART เครื่องส่งสัญญาณค้นหาและช่วยเหลือ AIS
CB 		
วิทยุสื่อสารความถี่ประชาชน
CRA		
ระบบประมวลความเสี่ยงกลาง
EPIRB		
กระโจมวิทยุส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่าน	
		
ดาวเทียม
FIP		จุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า
FIT		ชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงจากส่วนกลาง
FMC		ศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง
GT		ตันกรอส
ILO 		
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
IMO		
องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ
IUU		
(การทำ�ประมง) ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
		
และไร้การควบคุม
LB		สมุดบันทึกการทำ�ประมง
LD		
ระบบบันทึกน้ำ�หนักสัตว์น้ำ�ขึ้นท่า
MCS		
ระบบติดตาม ควบคุม และการเฝ้าระวังการทำ�ประมง

MTU 		
หน่วยรับส่งสัญญาณเคลื่อนที่
NGO		
องค์กรพัฒนาเอกชน
PIPO		ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก
SAT		
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษประมง
SOP		
ขั้นตอนสำ�คัญในมาตรฐานการปฏิบัติงาน
VHF		
วิทยุความถี่สูง
VMS		
ระบบติดตามเรือประมง
กกจ.		
กรมการจัดหางาน
กปม.		
กรมประมง
กสร.		
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จท.		
กรมเจ้าท่า
ทช.		
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
พม.		
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศปมผ.		ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำ�การประมง
		ผิดกฎหมาย
ศรชล.		ศูนย์อำ�นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

อ้างอิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ILO (2019) How a simple upgrade to Thai fishing vessels can help reduce forced labour https://www.ilo.org/asia/
media-centre/news/WCMS_732612/lang--en/index.htm
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (31 ตุลาคม 2562) แผนภูมิเปรียบเทียบจำ�นวนลูกเรือสูญหานระหว่างปีงบประมาณ
2561 และ 2562
EJF (มีนาคม 2563) การสืบสวนของ EJF และแหล่งข่าวสงวนที่มา
กรมประมง (มกราคม 2563) แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำ�หรือเกิดอุบัติเหตุ https://www4.fisheries.go.th/local/
pic_activities/202002081357411_pic.pdf
IMO (2008) Adoption of the code of the international standards and recommended practices for a safety inves
tigation into a marine casualty or marine incident (Casualty investigation code) http://www.imo.org/en/OurWork/
MSAS/Casualties/Documents/Res.%20MSC.255(84)%20Casualty%20Iinvestigation%20Code.pdf
MAIB (2017) Fatal man overboard accident from the scallop dredger ‘King Challenger’ (BA87) south-west of
Scalloway, Shetland Islands, 23 June 2016 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/58b56a9ae5274a2a
5c00008a/MAIBInvReport05_2017.pdf
IMO (1974) Articles of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 http://www.mar.ist.utl.pt/
mventura/Projecto-Navios-I/IMO-Conventions%20(copies)/SOLAS.pdf
FAO (2020) An accident and fatality reporting system for fisheries in the Caribbean
ILO (2020) Endline research findings on fishers and seafood workers in Thailand https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_738042.pdf
ILO (2020) Endline research findings on fishers and seafood workers in Thailand https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/publication/wcms_738042.pdf
Ministry of Labour (6 Jan 2020) Announcement on Minimum Wage No.10 https://www.mol.go.th/wp-content/
uploads/sites/2/2020/01/Prakadwage10-6Jan2020.pdf
Ono, Y. (9 July 2018) Thailand’s 7-Eleven stores to offer banking services https://asia.nikkei.com/Business/Com
panies/Thailand-s-7-Eleven-stores-to-offer-banking-services
Royal Thai Navy (2016) THAI-MECC Jurisdictions: www.civil.navy.mi.th/sornchon/sonchon001.html

43

Environmental Justice Foundation (EJF), 1 Amwell Street, London, EC1R 1UL, UK
Tel: +44(0) 207 239 3310, info@ejfoundation.org, www.ejfoundation.org
44
Registered charity, No. 1088128.

It is important to note that these recommendations are not exhaustive and are based on a limited number of observations.

