จดหมายร่วมเปิดผนึ ก
เรื3องการรักษากฎระเบียบและมาตรการด้านการประมงไว้อย่างไม่ผอ่ นปรน
เพื3อป้ องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
รัฐบาลไทย
ทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสติ
กรุงเทพมหานคร 10300 ประเทศไทย
เรื3อง: กฎระเบียบและมาตรการด้านประมงควรถูกคงรักษาไว้อย่างไม่ผอ่ นปรน
เรียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
ในฐานะกลุม่ องค์กรทีทM าํ งานเพือM ส่งเสริมอุตสาหกรรมประมงทีถM กู กฎหมาย ยังยื
M น และมีมนุษยธรรมในประเทศ
ไทย เราเขียนหนังสือฉบับนีSขนSึ เพือM เรียนให้ทา่ นทราบถึงความกังวลอย่างยิงM ของเราต่อข้อเรียกร้องของสมาคม
การประมงแห่งประเทศไทย
ประเทศไทยในการแก้กฎหมายและกฎระเบียบกฎระเบียบต่ างๆ ทีMเกีMยวข้องกับด้านประมงและขอความ
อนุเคราะห์ให้ทางรัฐบาลดําเนินการเพือM ยับยังS เหตุนSีโดยเร็ว
ในช่วงหลายเดือนทีผM ่านมา สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้รอ้ งขอให้ทางรัฐบาลยกเลิกกฎหมายและ
กฎระเบียบกฎระเบียบต่างๆทีอM อกมาเพือM ป้ องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
(IUU Fishing) และการละเมิดสิทธิมนุษยชนบนเรือประมงอย่างต่อเนืMอง เราขอเรียกร้องและสนับสนุนให้รฐั บาล

ไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง และกระทรวงแรงงาน ปฏิเสธการตอบสนองข้อเรียกร้องของ
สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และมุง่ มันทํ
M างานเพือM รักษาและยกระดับความสําเร็จในด้านกฎระเบียบด้าน
ประมงและแรงงานให้เป็ นทียM อมรับต่อสากลโลกต่อไป
เราทราบว่าสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มกี ารหารือและเสนอข้อเรียกร้องดังต่อไปนีSเพือM ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พจิ ารณา:
• ให้อนุ ญาตให้มกี ารเปลียM นถ่ายลูกเรือประมงและการขนถ่ายสัตว์นSําระหว่างเรือประมง: การอนุ ญาตให้
กระทํากิจกรรมเหล่านีSจะทําให้หน่ วยงานทีเM กีMยวข้องสามารถทํางานเพืMอตรวจสอบสภาพการทํางาน
และความเป็ นอยูข่ องลูกเรือประมงได้ยากขึนS นอกจากนีS ยังเป็ นการเพิมM ความเสียM งให้ลกู เรือประมงถูก
ละเมิดสิทธิและบังคับให้ทํางานบนเรือไปเรืMอย ๆ โดยทีเM จ้าหน้าทีไM ม่สามารถรับรูไ้ ด้ โดยในอดีตนันS
กิจกรรมเหล่านีSเป็ นกลยุทธ์ทเMี จ้าของเรือประมงทีกM ารประมงผิดกฎหมายใช้เพือM ป้ องกันไม่ให้แรงงานทีM
ไม่ได้รบั การขึนS ทะเบียนหรือมาจากการค้ามนุ ษย์หลบหนีหรือถูกจับกุม แรงงานเหล่านีSมกั ถูกกักขัง
หน่ วงเหนีMยว และบังคับให้ทํางานอยู่แต่บนเรือประมงในทะเลเป็ นหลายเดือนหรือหลายปี เมืMอไม่กปMี ี
ก่อนการปฏิรปู อุตสาหกรรมประมง กรณีดงั กล่าวยังเป็ นสิงM ทีเM กิดขึนS เป็ นประจํา1 นอกจากนีS การขนถ่าย
สัตว์นSําระหว่างเรือประมงยังก่อให้เกิดช่องว่างให้สามารถนําผลผลิตจากการทําประมงทีผM ดิ กฎหมายมา
สวมรอบให้ผลผลิตทีMถูกกฎหมาย และก่อให้เกิดปั ญหาทังS ด้านการทําประมงผิดกฎหมายและความ
ยังยื
M น
• ขยายเวลาเพืMออนุ ญาตให้เจ้าของเรือสามารถแก้ไขรายชืMอลูกเรือหลังจากแจ้งออกจากท่าเรือ: การ
อนุ ญาตเช่นนีSจะก่อให้เกิดความเสียM งทีจM ะเกิดปั ญหาการค้ามนุ ษย์ การละเมิดสิทธิแรงงาน และการใช้
แรงงานทีไM ม่ได้รบั การขึนS ทะเบียนอย่างถูกกฎหมายเนืMองจากเรือประมงสามารถเพิมM ลูกเรือหลังจาก
ได้รบั การตรวจเรือประมงเรียบร้อย โดยไม่ตอ้ งได้รบั การตรวจตราจากเจ้าหน้าทีอM กี
• ขยายวันออกทําการประมงต่อเทียM วการประมง (ปั จจุบนั เรือประมงในน่ านนํSาไทยสามารถออกทําการ
ประมงได้ครังS ละไม่เกิน gh วัน): การกระทําเช่นนีSอาจก่อให้เกิดการลงแรงประมงเพิมM ขึนS สู่ระดับทีอM ยู่
เหนือกว่าความยังยื
M น และอาจเพิมM ความเสีMยงในการเปลีMยนถ่ายลูกเรือประมงเนืMองจากเรือประมง
สามารถออกไปทําประมงได้ไกลยิงM ขึนS ภายใต้ระยะเวลาทีนM านขึนS
• ให้ยกเลิกกฎระเบียบทีบM งั คับให้เรือประมงกรอกพิกดั แหล่งการทําประมงในสมุดบันทึกข้อมูลการทํา
ประมง: พิกดั ของแหล่งการทําประมงทีแM น่ ชดั นันS เป็ นข้อมูลสําคัญในการช่วยยืนยันว่าสัตว์นSําถูกจับใน
เขตการทําประมงทีถM ูกกฎหมาย ข้อมูลชนิดนีSยงั เป็ นพืนS ฐานสําคัญสําหรับการบริหารจัดการประมงทีมM ี
ประสิทธิภาพ หากกฎระเบียบข้อนีSถูกยกเลิกไปจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างยิงM ต่อความสําเร็จในการ
ปรับปรุงและส่งเสริมให้เรือประมงไทยก้าวเข้าสูก่ ารทําประมงอย่างยังยื
M นและถูกกฎหมาย
• อนุ ญาตให้เรือกลุ่ม ‘ ขาวส้ม ‘ ทีถM ูกตรึงพังงาได้รบั การต่อทะเบียนประมง: เรือประมงกลุ่มดังกล่าวนีS
ได้รบั คําสังให้
M ถูกตรึงพังงาเมืMอพ.ศ. kllm2 หลังจากถูกตรวจสอบพบว่ามีทะเบียนเรือหรือใบอนุ ญาต
การทําประมงทีผM ดิ กฎหมาย การอนุ ญาตให้เรือประมงเหล่านีSได้รบั การต่อทะเบียนและกลับไปทําการ
ประมง อาจก่ อ ให้เ กิด ความเสีMย งต่ อ ทรัพ ยากรประมงซึMง กํ า ลัง อยู่ใ นระยะแรกเริMม ของการฟืS นฟู
เนืMองจากความเสียM งในการทําประมงมากเกินไปนันS เพิมM สูงขึนS ยิงM ไปกว่านันS การนํ าเรือประมงเหล่านีS
กลับเข้ามาสูใ่ นระบบยังอาจทําให้แผนการซืSอเรือคืนเพืMอการบริหารจัดการและลดจํานวนเรือประมง
ให้สอดคล้องกับกับสภาวะทรัพยากรสัตว์นSําของประเทศไม่ประสบความสําเร็จตามเป้ าหมาย เนืMองจาก
1

EJF (2015) Pirates and Slaves: How overfishing in Thailand fuels human trafficking and the plundering of our oceans
https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF_Pirates_and_Slaves_2015_0.pdf
2
Department of European Affairs (5 June 2018) IUU : Thailand Update No. 2 IUU Facts & Figures
www.mfa.go.th/europetouch/th/news/8359/90095-Thailand-Update-No.-2-IUU-Facts-&-Figures.html

หาก การลงแรงประมงไม่สามารถถูกควบคุมให้อยู่ในระดับทีสM อดคล้องกับความยังยื
M นของทรัพยากร
ความพยายามเพือM ฟืS นฟูและส่งเสริมความยังยื
M นของทรัพยากรประมงในระยะยาวก็จะไม่เกิดผลสําเร็จ
ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อหลายปั จจัย เช่น สิงM แวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเล
วิถชี วี ติ ของชาวประมงและชุมชนชายฝั งM รวมไปถึงภาคธุรกิจซึงM จะทําให้ประเทศไทยสูญเสียรายได้เป็ น
จํานวนมาก
นอกเหนือจากข้อเรียกร้องทีถM กู อ้างอิงด้านบนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยยังขอให้มกี ารยกเลิกข้อบังคับ
ให้เรือประมงเข้ารับการตรวจเรือประจําปี เพือM ตรวจสอบสภาพเรือและสวัสดิภาพของลูกเรือประมง และยังขอให้
ผ่อนปรนการกรอกข้อมูลในแบบจัดเวลาพักในงานประมง ปม.k การแก้ไขกฎระเบียบดังกล่าวนันS ก่อให้เกิด
ความเสียM งต่อสภาพการทํางานและความเป็ นอยู่ทดMี ขี องลูกเรือประมง และยังเป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของ
เจ้าหน้าทีตM รวจแรงงานทําการพิสจู น์และระบุลูกเรือประมงทีอM าจเป็ นเหยืMอของการค้ามนุ ษย์หรือการบังคับใช้
แรงงาน
กฎระเบียบทังS หมดทีถM ูกอ้างอิงด้านบนล้วนแต่เป็ นองค์ประกอบสําคัญของการติดตาม การควบคุม และ. การ
เฝ้ าระวังการด้านการทําประมง (MCS) ของประเทศไทย การยกเลิกหรือผ่อนปรนมาตรการและกลไกเหล่านีSจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อการพัฒนาและความสําเร็จทีถM ูกสร้างขึนS จากการปฏิรปู
อุ ต สาหกรรมประมงไทยตังS แต่ พ.ศ. kllm กฎระเบีย บเหล่ า นีS ช่ ว ยสร้า งกลไกด้า นความโปร่ ง ใสให้แ ก่
อุตสาหกรรมทีMเคยตรวจสอบได้ยากและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยยืนยันว่าอาหารทะเลของ
ประเทศไทยมาจากการทําประมงอย่างถูกกฎหมาย และไม่ขดั ต่อหลักมนุ ษยธรรมและความยังยื
M น กลไกเหล่านีS
ยังเป็ นปั จจัยสําคัญในการตัดสินใจยกเลิกใบเหลืองและเพิกถอนประเทศไทยจากกลุม่ ประเทศทีถM กู เตือนเรือM งทํา
การประมงทีผM ดิ กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของคณะกรรมาธิการยุโรป และการปรับอันดับให้
ประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report) สหรัฐอเมริกา
การปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงนีSจําเป็ นต้องถูกพิจารณาร่วมกับอดีตของอุตสากรรมประมงในประเทศไทย ใน
อดีต เกิดเหตุเรือประมงของประเทศไทยทีลM ะเมิดกฎหมายและลักลอบการทําประมงผิดในประเทศเพืMอนบ้าน
แถบภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยูห่ ลายกรณี3 การค้ามนุ ษย์ การทําร้ายร่างกาย และการเอารัดเอาเปรียบ
ลิดรอนสิทธิแรงงานยังเกิดขึนS แพร่หลายในเรือประมงไทย4/5/6/7บทลงโทษและโทษปรับทีไM ม่รุนแรงพอประกอบ
กับอุตสาหกรรมทีขM าดความโปร่งใสยังเว้นช่องว่างให้ผูป้ ระกอบการทีขM าดจรรยาบรรณและจริยธรรมสามารถ
กระทํา ผิดได้8/9 และปั จจัยเหล่ านีS เ องทีMส่ง ผลต่ อความน่ า เชืMอถือของอุ ตสาหกรรมประมงไทย โดยผู้นําใน
ภาคอุตสาหกรรมก็ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบร้ายแรงทีเM กิดขึนS จากการเสียชืMอเสียงของประเทศไทยจากการทํา
ประมงผิดกฎหมายเช่นกัน10/11
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ตังS แต่ พ.ศ. kllm รัฐบาลไทยได้มุ่งมันแก้
M ไขปั ญหาในอุตสาหกรรมประมงทีเM รือS รังมาตังS แต่ในอดีต ด้วยความ
อุตสาหะและทุ่มเทกําลังพลเพืMอก่อให้เกิดการปฏิรูปทีMมปี ระสิทธิภาพ และด้วยผลของความพยายามนีSเอง
คณะกรรมาธิการยุโรปจึงได้ตดั สินใจเพิกถอนใบเหลืองให้ประเทศไทยเมือM เดือนมกราคมทีผM ่านมา การยอมรับ
ข้อเรียกร้องของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพืMอเพิกถอนและยกเลิกกฎระเบียบต่างๆทีทM ําให้ประเทศ
ไทยได้รบั การยกเลิกใบเหลือง จะทําให้ประเทศไทยสูญเสียฐานะการเป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมประมงระดับ
ภูมภิ าคและระดับนานาชาติ และจะส่งผลต่อชือM เสียและภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วย
การปฏิรปู อุตสาหกรรมประมงยังต้องคงอยูต่ ่อไปในอนาคต หากประเทศไทยหวังจะสร้างอุตสาหกรรมประมงทีM
ยังยื
M น ถูกกฎหมาย และถูกต้องตามหลักมนุ ษยธรรมทีแM ท้จริง ในการก้าวต่อไปข้างหน้าการปฏิรปู อุตสาหกรรม
ประมงควรได้รบั การพิจารณาและตัดสินผ่านการปรึกษาหารือสาธารณะ การหารือเฉพาะกลุม่ แบบทีสM มาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทยกระทํานันS ขัดต่อผลประโยชน์และการรักษาสิทธิของชาวประมงพืนS บ้าน ชุมชนชายฝั งM
และระบบนิเวศน์และทรัพยากรทางทะเล
ในฐานะกลุ่มองค์กรมีความเกีMยวข้องในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล ทังS ผูค้ า้ ผูแ้ ปรรูป ผูส้ ่งออก รวมไปถึง
ชาวประมงพืนS บ้าน และองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศและนานาชาติ เราขอความอนุ เคราะห์ให้ทา่ นเข้ามา
เร่งจัดการแก้ไขปั ญหาความกังวลทีกM ําลังคุกคามอนาคตของอุตสาหกรรมประมงไทยและชุมชนท้องถินM ทีมM วี ถิ ี
ชีวติ และความเป็ นอยูผ่ กู พันกับทะเลและทรัพยากรประมง
เรายังอยากขอเรียกร้องให้ท่านช่วยให้กระบวนการปฏิรปู อุตสาหกรรมประมงทีกM ําลังเกิดขึนS ในอนาคตเป็ นการ
กระบวนการทีMเปิ ดเผยและโปร่งใสและได้รบั การมีส่วนร่วมจากผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียม
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมจากชุมชนชาวประมงพืนS บ้าน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์
กระบวนการโปร่งใสนีSสาํ คัญเป็ นอย่างยิงM ในการส่งเสริมการหารืออย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างการมีส่วน
ร่วมแบบพหุนิยม
เราเชือM เป็ นอย่างยิงM ว่ารัฐบาลไทยกําลังก้าวไปสูอ่ ุตสาหกรรมประมงทียM งยื
ั M น ถูกกฎหมาย และมีมนุ ษยธรรมด้วย
ความตังS ใจและอุตสาหะ ข้อเรียกร้องทีขM าดเหตุผลและเกินสมควรของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกําลัง
ทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสียM งทีMจะเป็ นผู้ล้าหลังในขณะทีMประชาคมโลกกําลังก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรม
ประมงทีทM วีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคม
เราเรียนขอร้องให้รฐั บาลไทยช่วยรักษาการปฏิรูปอุตสาหกรรมประมงและความสําเร็จเกิดขึนS ในสีปM ี ทผMี ่านมา
พร้อมทังS ป้ องกันไม่ให้อุตสาหกรรมประมงไทยเดินถอยกลับสูค่ วามผิดพลาดทีเM กิดขึนS จากการถูกละเลยในหลาย
ทศวรรษทีผM า่ นมา
ด้วยความเคารพอย่างสูง
-

กรีนพีช (Greenpeace)
กลุม่ ลูกเรือประมง (Fisherman Labour Group: FLG)
เครือข่ายเพือM สิทธิแรงงานข้ามชาติ (Migrant Workers Rights Network: MWRN)
เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group: MWG)

-

ชมรมประมงพืนS บ้านจังหวัดตรัง (Small-scale Fisherfolk Club of Trang)
ชมรมประมงพืนS บ้านจังหวัดสตูล (Small-scale Fisherfolk Club of Satun)
เซนส์บวิ รีส์ (Sainsbury’s)
บริษทั ลียง ซีฟู๊ด (Lyons Seafoods)
บริษทั ซีฟ้ ูด เลกาซีM จํากัด (Seafood Legacy Co. Ltd.)
พันธมิตรอุตสาหกรรมอาหารทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UK Seafood Industry Alliance)
มูลนิธกิ ารศึกษาเพือM การพัฒนา (Foundation for Education and Development: FED)
มูลนิธเิ ครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติ แรงงาน (Labour Protection Network: LPN)
มูลนิธคิ วามยุตธิ รรมเชิงสิงM แวดล้อม (Environmental Justice Foundation: EJF)
มูล นิ ธิเ พืMอ สิท ธิม นุ ษ ยชนและการพัฒ นา (มสพ.) (Human Rights and Development Foundation:
HRDF)
มูลนิธมิ านุษยะ (Manushya Foundation)
มูลนิธอิ นั ดามัน (Save Andaman Network)
มูลนิธไิ อเจเอ็ม (IJM Foundation)
มอร์รสิ นั ส์ (Morrisons)
ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเพืMออาหารทะเลทีMเป็ นธรรมและยังยื
M น (Civil Society Organisation
Coalition for Ethical and Sustainable Seafood)
เครือข่ายหยุดยังS การค้ามนุษย์ออสเตเรีย (Stop the Traffik Australian Coalition)
ศูนย์อภิบาลผูเ้ ดินทางทะเล (Stella Maris Seafarers' Centre)
เวทโรส แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (Waitrose & Partners)
สภาสิทธิแรงงานนานาชาติ (International Labor Rights Forum: ILRF)
สมาคมรักษ์เลกระบีM (Krabi Sea Defenders Associations)
สมาคมดับบ้านดับเมือง (Dabban Dabmueang Association)
สมาคมสตรีชาวประมงพืนS บ้านภาคใต้ (Southern Fisherfolk Women Association)
สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพืนS บ้านแห่งประเทศไทย (Federation of Thai Fisherfolk Associations)
สมาคมรักษ์ทะเลไทย (Thai Sea Watch Association)
องค์การ เดอะ เนเจอร์ คอนเซอร์แวนซี (The Nature Conservancy)
องค์การจริยธรรมพืนS ฐานทางการค้า (Ethical Trading Initiative: ETI)
องค์การฟรีดอ้ มฟั นด์ (Freedom Fund)
องค์การฟรีดอ้ มยูไนเต็ด (Freedom United)
องค์การฟรีสไวส์ (Fishwise)
องค์การอเมริกาสีเขียว (Green America)
องค์การอ็อกแฟม อินเตอร์เนชันแนล
M
(Oxfam International)
องค์การฮิวแมนนิตี ยูไนเต็ด (Humanity United)
ฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch)

