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ความคืบหน้้าของประเทศไทย  
ใน้การต่่อสู้้้กับการทำาประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน้ 
และไร้การควบคุม การบังคับใช้้แรงงาน้ และ การค้ามนุ้ษย์
ข้อสัู้งเกต่และข้อเสู้น้อแน้ะจากม้ลนิ้ธิิความยุติ่ธิรรมเช้ิงสู้�ิงแวดล้อม (Environmental Justice Foundation : EJF) 

ฉบับท่� 8 ฤด้ใบไม้ผิลิ 2563   
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บทสู้รุปย่อ

มููลนิิธิิความูยุุติิธิรรมูเชิิงสิิ่�งแวดล้อมู (Environmental Justice Foundation : EJF) ได้ดำาเนิินิการลงพ้ื้�นิท่ี่�สัิ่งเกติการณ์์การริเริ�มูมุู่งแก้ไขประเด็นิ
ปัญหาการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ ขาดการรายุงานิ และไร้การควบคุมู (Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing) ของรัฐบาลไที่ยุ 
รวมูทัี่�งปัญหาเร้�องการค้ามูนุิษย์ุและการละเมิูดสิิ่ที่ธิิแรงงานิในิอุติสิ่าหกรรมูการประมูงที่ะเลของไที่ยุตัิ�งแต่ิเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2559  ที่าง EJF ได้ร่วมู
สัิ่งเกติการณ์์ในิทุี่กขั�นิติอนิของการติิดติามู ควบคุมู และเฝ้้าระวังการที่ำาประมูง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS) โดยุการเข้า
เยุ่�ยุมูชิมูศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า - ออก เร้อประมูง (Port In - Port Out Controlling Centre: PIPO ) ทัี่�ง 30 แห่ง และศููนิย์ุอำานิวยุการรักษาผิล
ประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเล (ศูรชิล.) ทัี่�ง 3 เขติ เช่ินิเด่ยุวกันิกับการร่วมูสัิ่งเกติการณ์์ในิการลาดติระเวนิที่างที่ะเลโดยุกองทัี่พื้เร้อไที่ยุ ติำารวจ้นิำ�า กรมู
ประมูง และกรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้�ง 

EJFได้จั้ดที่ำารายุงานิพื้ร้อมูทัี่�งข้อเสิ่นิอแนิะจ้ากผิลของการเข้าสัิ่งเกติการณ์์ท่ี่�ผ่ิานิมูา เพ้ื้�อนิำาเสิ่นิอแก่รองนิายุกรัฐมูนิติร่ พื้ล.อ ประวิติร วงษ์สุิ่วรรณ์ 
และพื้ลเอก ฉััติรชัิยุ สิ่าริกัลยุะ กองทัี่พื้เร้อไที่ยุ ศููนิย์ุบัญชิาการแก้ไขปัญหาการที่ำาการประมูงผิิดกฎหมูายุ กรมูประมูง และหน่ิวยุงานิอ้�นิๆท่ี่�
เก่�ยุวข้อง

EJF เข้าร่วมูสัิ่งเกติการณ์์ระบบการติิดติามู ควบคุมู และเฝ้้าระวังการที่ำาประมูงโดยุมู่การนัิดหมูายุล่วงหน้ิากับกองทัี่พื้เร้อ กรมูประมูง หร้อ 
ชุิดสิ่หวิชิาช่ิพื้ติรวจ้เร้อประมูงจ้ากส่ิ่วนิกลาง อยุ่างไรก็ติามูการดำาเนิินิงานิต่ิางๆอาจ้แติกต่ิางจ้ากข้อสัิ่งเกติในิรายุงานิฉับับน่ิ�เมู้�อที่างมููลนิิธิิฯไมู่ได้ร่วมู
สัิ่งเกติการณ์์  ทัี่�งน่ิ� นัิบตัิ�งแต่ิเด้อนิพื้ฤศูจิ้กายุนิ 2560 เป็นิต้ินิมูา EJF เปล่�ยุนิมูาใช้ิวิธ่ิการเก็บข้อมููลลงพ้ื้�นิท่ี่�แบบไมู่แจ้้งเต้ิอนิล่วงหน้ิา ข้อมููลเพิื้�มู
เติิมูเร้�องวิธ่ิการน่ิ�อยูุ่ในิภาคผินิวกและสิ่ามูารถเปิดเผิยุได้ ซ่ึ่�งสิ่ามูารถจั้ดส่ิ่งให้ได้ติามูคำาขอ

ในิช่ิวงป่ท่ี่�ผ่ิานิมูา EJF ได้เห็นิพัื้ฒนิาการในิการดำาเนิินิงานิติรวจ้การณ์์ของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า - ออก เร้อประมูง เช่ินิ การนิำาหลักการติรวจ้เร้อ
ประมูงติามูความูเส่ิ่�ยุง (risk-based approach to vessel inspection) ไปประยุุกต์ิใช้ิ รวมูทัี่�งการเพิื้�มูจ้ำานิวนิผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาประจ้ำาศููนิย์ุ
ควบคุมูการแจ้้งเข้า - ออก เร้อประมูงอยุ่างเร่งด่วนิ อยุ่างไรก็ติามู ยัุงคงมู่บางประเด็นิปัญหาและข้อกังวลท่ี่�อาจ้ส่ิ่งผิลต่ิอระบบการบริหารจั้ดการการ
ติิดติามู ควบคุมู และเฝ้้าระวังการที่ำาประมูงโดยุรวมู โดยุรายุงานิฉับับน่ิ� ได้นิำาเสิ่นิอเค้าโครงประเด็นิปัญหาท่ี่�ต้ิองดำาเนิินิการแก้ไขเร่งด่วนิและยัุงคง
เป็นิท่ี่�ปรากฏ ซ่ึ่�งเจ้้าหน้ิาท่ี่�ของ EJF ได้ติรวจ้พื้บจ้ากการลงพ้ื้�นิท่ี่�ติลอดป่ 2562 และต้ินิป่ 2563 โดยุรายุงานิฉับับน่ิ�จ้ะนิำาเสิ่นิอข้อเสิ่นิอแนิะต่ิอ
ประเด็นิปัญหาดังต่ิอไปน่ิ�

•	  ชิาวประมูงสิู่ญหายุกลางที่ะเล ในิป่งบประมูาณ์ 2562 ชิาวประมูงอยุ่างน้ิอยุ 29 รายุได้สิู่ญหายุขณ์ะที่ำางานิบนิเร้อประมูงไที่ยุ ภายุในิระยุะเวลาไมู่
ถ่ง 2 เด้อนิของป่ 2563 มู่ชิาวประมูงผู้ิสูิ่ญหายุกว่า 18 รายุ EJF ขอสิ่นัิบสิ่นุินิให้รัฐบาลไที่ยุเร่งบังคับใช้ิกระบวนิการการดำาเนิินิงานิท่ี่�มู่มูาติรฐานิ
ในิการติามูหา ช่ิวยุเหล้อ และติรวจ้สิ่อบโดยุเร็วท่ี่�สุิ่ด

•	  การยุกเลิกหน่ิวยุปฎิบัติิการพื้ิเศูษติ่อติ้านิ IUU (IUU Hunter) ก่อนิเวลาอันิควร  EJF ขอเสิ่นิอให้นิำาหน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษติ่อติ้านิ IUU (IUU 
Hunter) กลับมูาดำาเนิินิงานิโดยุเร็วท่ี่�สุิ่ด เพ้ื้�อให้หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU ที่ำาหน้ิาท่ี่�เป็นิกลไกสิ่ำาคัญร่วมูกับเคร้อข่ายุ PIPO และกลไก
การบังคับใช้ิกฎหมูายุอ้�นิๆได้ 

•	  การฝ่้กและอบรมูผิ้ฝู่้กสิ่อนิ (training of trainers) หากไมู่มูก่ารฝ่้กและอบรมูที่่�ติอ่เน้ิ�อง และการสิ่นัิบสิ่นินุิใหถ้า่ยุที่อดความูเชิ่�ยุวชิาญสิ่ว่นิบคุคลของเจ้้า
หน้ิาท่ี่�จ้ากกลไก ต่ิางๆ อาทิี่ หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU หร้อ ชุิดสิ่หวิชิาช่ิพื้ติรวจ้เร้อประมูงจ้ากส่ิ่วนิกลาง (Flying Inspection Teams : FITs) 
ศููนิย์ุอำานิวยุการรักษาผิลประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเล (ศูรชิล.) และหน่ิวยุงานิอ้�นิๆท่ี่�เก่�ยุวข้องอาจ้จ้ะประสิ่บปัญหาการถ่ายุที่อดองค์ความูรู้เพ้ื้�อการส่ิ่งต่ิอ
ให้แก่ชุิดที่ำางานิในิอนิาคติท่ี่�ติกหล่นิ ที่ำาให้เกิดความูเส่ิ่�ยุงต่ิอความูยัุ�งยุ้นิและมูาติรฐานิของกลไกการติิดติามู เฝ้้าระวัง และควบคุมูของไที่ยุ 

•	 การป้องกนัิการแพื้รร่ะบาดของ Coronavirus (COVID-19): EJF ขอเสิ่นิอใหศูู้นิยุ ์PIPO มูก่ารดำาเนิินิการเพื้้�อป้องกันิไมูใ่หก้ารติรวจ้เรอ้ประมูง  
กิจ้กรรมูอ้�นิๆของศููนิย์ุ PIPO และกิจ้การประมูงเป็นิสิ่าเหตุิท่ี่�ก่อให้เกิดการแพื้ร่ระบาดของเช้ิ�อไวรัสิ่ในิหมูู่เจ้้าหน้ิาท่ี่�และลูกเร้อประมูง ในิเบ้�องต้ินิ กรมู
สิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิได้มู่การมูอบหมูายุให้พื้นัิกติรวจ้แรงงานิประชิาสัิ่มูพัื้นิธ์ิข้อมููลเร้�องโรคระบาดน่ิ�พื้ร้อมูทัี่�งสัิ่มูภาษณ์์แรงงานิเพ้ื้�อที่ำาการคัด
กรอง อยุ่างไรก็ติามูหน่ิวยุงานิต่ิางๆท่ี่�เก่�ยุวข้องกับศููนิย์ุ PIPO ควรมู่การดำาเนิินิมูาติรการเพ้ื้�อสิ่นัิบสิ่นุินิการป้องกันิและแพื้ร่ระบาดของโรคเช่ินิกันิ 

•	  เหติุจู้งใจ้ที่่�คลาดเคล้�อนิ เจ้้าหน้ิาที่่�จ้ำานิวนิหน่ิ�งยุังคงเข้าใจ้ว่าการติรวจ้พื้บการกระที่ำาความูผิิดในิประเด็นิการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ ขาดการรายุงานิ 
และไร้การควบคุมู และ การติรวจ้พื้บเหยุ้�อท่ี่�ถูกละเมิูดสิิ่ที่ธิิหร้อค้ามูนุิษย์ุนัิ�นิค้อความูผิิดพื้ลาดของระบบ เจ้้าหน้ิาท่ี่�ควรเข้าใจ้ว่าการพื้บการกระที่ำา
ผิิดดังกล่าวยุ่อมูหมูายุถ่งการติรวจ้สิ่อบท่ี่�มู่ความูระมัูดระวังรอบคอบและมู่การส้ิ่บสิ่วนิอยุ่างถูกต้ิอง ซ่ึ่�งถ้อว่าเป็นิตัิวอยุ่างท่ี่�ด่ของระบบเคร้อข่ายุ
ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเร้อเข้า-ออก เร้อประมูงท่ี่�ประสิ่บผิลสิ่ำาเร็จ้

•	  ศููนิยุ์ฯขาดแคลนิที่รัพื้ยุากร ในิเด้อนิติุลาคมูและพื้ฤศูจ้ิกายุนิ 2562 มู่รายุงานิอัติราการติรวจ้เร้อประมูงของศููนิยุ์ PIPO หลายุแห่งที่่�ลดลงเป็นิอยุ่าง
มูาก เน้ิ�องจ้ากการขาดแคลนิงบประมูาณ์ ซ่ึ่�งเป็นิผิลมูาจ้ากการเปล่�ยุนิถ่ายุอำานิาจ้จ้ากศููนิย์ุบัญชิาการแก้ไขปัญหาการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ (ศูปมูผิ.) 
ไปให้ ศูรชิล. หากปัญหางบประมูาณ์ยัุงไมู่ได้รับการแก้ไขในิอนิาคติ อาจ้ส่ิ่งผิลกระที่บรุนิแรงต่ิอประสิิ่ที่ธิิภาพื้การที่ำางานิของระบบ PIPO ได้

•	  การขาดความูติ่อเน้ิ�องของขั �นิติอนิการติรวจ้สิ่อบแรงงานิ เชิ่นิ การแปลภาษาและการนิำาแนิวที่างให้เหยุ้�อเป็นิศููนิยุ์กลาง (victim-centered 
approach) มูาดำาเนิินิงานิในิระหว่างการสัิ่มูภาษณ์์แรงงานิi ทุี่กพ้ื้�นิท่ี่�ของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า - ออก เร้อประมูง ท่ี่� EJF ได้เข้าไปเยุ่�ยุมูชิมูในิป่ 
2017 มู่เจ้้าหน้ิาท่ี่�ผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาท่ี่�ได้รับการรับรองจ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิเข้าปฏิบัติิงานิอยุ่างน้ิอยุ 1 อัติรา แต่ิการ
สัิ่มูภาษณ์์หลายุๆครั�งยัุงดำาเนิินิไปอยุ่างไมู่คงมูาติรฐานิ (โดยุเฉัพื้าะการสัิ่มูภาษณ์์ท่ี่�ไมู่ได้แยุกผู้ิถูกสัิ่มูภาษณ์์จ้ากลูกเร้อคนิอ้�นิๆ) บางศููนิย์ุ PIPO 
ยัุงคงบกพื้ร่องเร้�องการใช้ิแบบสิ่อบถามู (ศูจ้ร.1) และที่รัพื้ยุากรอ้�นิๆในิการช่ิวยุรักษามูาติรฐานิการปฏิบัติิงานิ 

i วิธิ่การให�เหยุ้�อเป็นิศููนิยุ์กลาง ค้อ การรับที่ราบว�าเหยุ้�อการค�ามูนิุษยุ์หร้อการที่ารุณ์กรรมูอยุู�ในิสิ่ถานิะเปราะบางและอาจ้เกรงกลัวที่่�จ้ะเล�าความูจ้ริงหร้อประสิ่บการณ์์ เพื้ราะกลัวการแก�แค�นิ 
หร้อโดนิที่ำาร�ายุ เจ้�าหนิ�าที่่�ควรพื้ยุายุามูที่ำาให�เหยุ้�อรู�สิ่่กปลอดภัยุและสิ่บายุใจ้ที่่�สิุ่ดเที่�าที่่�จ้ะที่ำาได� สิ่ำาหรับข�อมููลเพื้ิ�มูเติิมู กรุณ์าดูคู�มู้อของ EJF เก่�ยุวกับการที่ำาสิ่ัมูภาษณ์์แรงงานิข�ามูชิาติิ
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EJF ได้จั้ดที่ำาคู่มู้อการฝ่้กอบรมู “การสัิ่มูภาษณ์์แรงงานิข้ามูชิาติิ” (Conducting Interviews with Migrant Workers’) ซ่ึ่�งสิ่ามูารถมูอบให้ได้
ติามูคำาขอ (ทัี่�งฉับับภาษาไที่ยุและอังกฤษ) คู่มู้อการฝ่้กอบรมูฉับับน่ิ�ถูกประยุุกต์ิจ้ากคู่มู้อการบริหารห่วงโซ่ึ่อุปที่านิด้วยุความูรับผิิดชิอบของเว
อริเต้ิ (Verite’s Responsible Sourcing Tool) ผินิวกกับข้อมููลท่ี่�พื้บจ้ากการสัิ่งเกติการณ์์การติรวจ้เร้อประมูงของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเร้อเข้า
-ออก เร้อประมูงของ EJF 

ประเด็นิปัญหาและข้อเสิ่นิอแนิะท่ี่�ได้เสิ่นิอโดยุ EJF ตัิ�งแต่ิป่ 2559 ถูกแบ่งเป็นิติอนิติามูเน้ิ�อหาท่ี่�เก่�ยุวข้องดังต่ิอไปน่ิ� 1. ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า
-ออก เร้อประมูง 2. ชิาวประมูงท่ี่�สูิ่ญหายุกลางที่ะเล 3. การติรวจ้แรงงานิ 4. หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษในิการบังคับใช้ิกฎหมูายุ 5. การคัดกรอง
แรงงานิเมู้�อเดินิที่างมูาถ่งประเที่ศูไที่ยุ 6. การติรวจ้สิ่อบเร้อประมูงกลางที่ะเล 7. หน่ิวยุปฏิบัติิการอำาพื้รางพิื้เศูษโพื้ไซึ่ดอนิ 8. ระบบติิดติามูเร้อ 
(Vessel Monitoring System : VMS) และ หน่ิวยุรับส่ิ่งสัิ่ญญาณ์เคล้�อนิท่ี่� (Mobile Transceiver Unit: MTU) และ 9. ชุิดอุปกรณ์์ควบคุมู
ระบบติิดติามูเร้อ (Vessel Monitoring System Programming : VMS Programming) ข้อเสิ่นิอแนิะน่ิ�ไมู่ครอบคลุมูเร้อนิอกน่ิานินิำ�าของไที่ยุ 
ข้อแนิะนิำาใหมู่จ้ากเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563 นัิ�นิถูกเน้ินิด้วยุส่ิ่แดงเพ้ื้�อให้สัิ่งเกติได้สิ่ะดวก

นิอกจ้ากน่ิ� EJF ยัุงได้พัื้ฒนิาชุิดข้อเสิ่นิอแนิะและแนิวที่างปฏิบัติิในิการติรวจ้สิ่อบสัิ่ติว์นิำ�าและระบบการสิ่อบที่านิยุ้อนิกลับ (traceability) ทัี่�ง
สิ่ำาหรับเร้อภายุในิประเที่ศูและเร้อธิงต่ิางชิาติิท่ี่�มูาเท่ี่ยุบท่ี่า (สิ่ามูารถจั้ดส่ิ่งให้ได้ติามูคำาขอ) เจ้้าหน้ิาท่ี่�ของ EJF สิ่ามูารถให้ข้อมููลรายุละเอ่ยุดเพิื้�มู
ได้หากรัฐบาลไที่ยุต้ิองการ อยุ่างไรก็ติามู ข้อเสิ่นิอแนิะเหล่าน่ิ�อาจ้จ้ะไมู่ครอบคลุมูในิทุี่กด้านิของเร้�องดังกล่าวเน้ิ�องด้วยุข้อจ้ำากัดบางประการ

1. ศ้น้ย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) 

ในิป่ 2562 EJF ที่ำาการเข้าเยุ่�ยุมูชิมูศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเร้อเข้า-ออก เร้อประมูง เร้อประมูงทัี่�งหมูดจ้ำานิวนิ 30 แห่ง และในิป่ 2563 จ้นิถ่ง
เด้อนิมู่นิาคมู 2563 EJF ได้เข้าเยุ่�ยุมูศููนิย์ุฯ 13 แห่ง ร่วมูกับชุิดสิ่หวิชิาช่ิพื้ติรวจ้เร้อประมูงจ้ากส่ิ่วนิกลาง (FITs) ของ ศูรชิล. รายุการเข้า
เยุ่�ยุมูชิมูศููนิย์ุ PIPO ฉับับเต็ิมูสิ่ามูารถขอได้จ้าก EJF

พื้นัิกงานิติรวจ้แรงงานิของกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิเติร่ยุมูแจ้กแผ่ินิพัื้บประชิาสัิ่มูพัื้นิธ์ิเร้�อง COVID-19 ในิภาษาถิ�นิของแรงงานิในิระหว่างการติรวจ้เร้อประมูง

ผิลกระที่บที่างด้านิเศูรษฐกิจ้จ้าก โรค COVID-19 มู่แนิวโน้ิมูท่ี่�จ้ะเกิดข่�นิเป็นิวงกว้างและส่ิ่งผิลกระที่บอยุ่างยุาวนิานิต่ิอสิ่ภาวะ
เศูรษฐกิจ้ทัี่�วโลก การติรวจ้เร้อประมูงโดยุศููนิย์ุ PIPO และกลไกการติิดติามู ควบคุมู และเฝ้้าระวังการที่ำาประมูงท่ี่�ได้ถูกกล่าว
ถ่งในิรายุงานิฉับับน่ิ�ควรที่ำางานิร่วมูกันิเพ้ื้�อให้มัู�นิใจ้ว่าสิิ่นิค้าประมูงของไที่ยุนัิ�นิมูาจ้ากการที่ำาประมูงแบบยัุ�งยุ้นิ ถูกกฎหมูายุ
และหลักจ้ริยุธิรรมู การที่ำางานิอยุ่างมู่ประสิิ่ที่ธิิภาพื้ของกลไกเหล่าน่ิ�จ้ะช่ิวยุรับประกันิรายุได้ คงรักษาวิถ่ช่ิวิติ และความูมัู�นิคง
ที่างอาหารให้แก่ชิาวประมูงและครอบครัวซ่ึ่�งอาจ้ได้รับผิลกระที่บจ้ากสิ่ภาวะที่างเศูรษฐกิจ้ท่ี่�มู่ความูไมู่แน่ินิอนิเชิ่นิน่ิ�ได้

•  ติลอดระยุะเวลา 5 ป่ท่ี่�ผ่ิานิมูา มู่การแบ่งปันิองค์ความูรู้และความูเช่ิ�ยุวชิาญระหว่างชุิดที่ำางานิ PIPO หน่ิวยุลาดติระเวนิที่างที่ะเล และ
หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษ เช่ินิ เจ้้าหน้ิาท่ี่�ชุิดปฏิบัติิการพิื้เศูษประมูงและหน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU แต่ิองค์ความูรู้น่ิ�อาจ้ติกหล่นิ
ไปอยุ่างหล่กเล่�ยุงไมู่ได้หากสิ่มูาชิิกของหน่ิวยุงานิถูกยุ้ายุติำาแหน่ิงหร้อมู่การปรับชุิดที่ำางานิบ่อยุจ้นิเกินิไป

•  ในิบางศููนิย์ุ PIPO เจ้้าหน้ิาท่ี่�ได้รายุงานิว่าการสิ่รรหาเจ้้าพื้นัิกงานิท่ี่�ได้รับการฝ่้กมูาแล้วมูาปฏิบัติิงานิแที่นิเจ้้าหน้ิาท่ี่�คนิเดิมูในิกรณ่์มู่ติำาแหน่ิงงานิท่ี่�
ว่างข่�นินัิ�นิเป็นิเร้�องยุาก ในิบางครั�งเจ้้าหน้ิาท่ี่�ต้ิองยุ้มูพื้นัิกงานิจ้ากหน่ิวยุงานิอ้�นิเพ้ื้�อมูาปฏิบัติิงานิเป็นิการชัิ�วคราว ซ่ึ่�งถ้าหากไมู่มู่การฝ่้กอบรมูท่ี่�
เหมูาะสิ่มู เจ้้าหน้ิาท่ี่�เหล่าน่ิ�อาจ้พื้ลาดรายุละเอ่ยุดสิ่ำาคัญของการติรวจ้เร้อประมูงไป  

 ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ศูรชิล. ควรติรวจ้สิ่อบให�มูั�นิใจ้ว�าเจ้�าหนิ�าที่่�ใหมู�จ้ากแติ�ละหนิ�วยุงานิได�รับการฝ้่กอบรมูเพื้่ยุงพื้อ และควรมู่รายุชิ้�อ 
เจ้�าหนิ�าที่่�สิ่ำารองเติร่ยุมูไว� เพื้้�อเข�าที่ำางานิแที่นิเมู้�อเกิดเหติุจ้ำาเป็นิ 
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 ข้อเสู้น้อแน้ะ:  การฝ้่กอบรมูและการฝ้่กสิ่อนิสิ่ำาหรับ ‘ฝ้่กผิู�ฝ้่กสิ่อนิ’ ควรนิำามูาปรับใชิ�กับศููนิยุ์ PIPO หนิ�วยุลาดติระเวนิที่างที่ะเล
และหนิ�วยุปฏิบัติิการพื้ิเศูษ โดยุนิำาความูรู�และความูเชิ่�ยุวชิาญจ้ากบุคคลและหนิ�วยุงานิหลายุแห�งมูาใชิ� ซึ่่�งจ้ะที่ำาให�
มูั�นิใจ้ได�ว�าความูรู�ที่่�ได�มูาจ้ะไมู�หายุไป

•  ในิปัจ้จุ้บันิ ประเที่ศูไที่ยุยัุงไมู่มู่ฐานิข้อมููลเพ้ื้�อบันิท่ี่กการที่ำาความูผิิดเก่�ยุวกับการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ หร้อการละเมิูดสิิ่ที่ธิิแรงงานิในิ
อุติสิ่าหกรรมูประมูงสิ่าธิารณ์ะท่ี่�สิ่ามูารถที่ำาการค้นิหาและอัพื้เดที่ข้อมููลเป็นิประจ้ำาเพ้ื้�อเป็นิประโยุชิน์ิในิการวิเคราะห์พื้ฤติิการณ์์การกระที่ำาผิิดต่ิอไป 
ฐานิข้อมููลเป็นิสิิ่�งจ้ำาเป็นิในิการยัุบยัุ�งปัญหาดังกล่าวและที่ำาให้อุติสิ่าหกรรมูน่ิ�สิ่ามูารถซ้ึ่�ออาหารที่ะเลจ้ากแหล่งท่ี่�ถูกกฎหมูายุและหลักจ้ริยุธิรรมู

 ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ศููนิยุ์ PIPO และหนิ�วยุงานิอ้�นิๆ จ้ะได�รับประโยุชินิ์จ้ากข�าวและรายุละเอ่ยุดการจ้ับกุมูและการดำาเนิินิคด่กับเร้อ
ประมูงที่่�ได�รับการเผิยุแพื้ร�บนิชิ�องที่างออนิไลนิ์ในิฐานิข�อมููล ซึ่่�งสิ่ามูารถค�นิหาได�และได�รับการอัพื้เดที่เป็นิประจ้ำา
ฐานิข�อมููลในิลักษณ์ะนิ่�ยุังชิ�วยุเพื้ิ�มูความูโปร�งใสิ่ให�อุติสิ่าหกรรมูการประมูงของประเที่ศูไที่ยุ ที่ำาให�ผิู�ซึ่้�ออาหารที่ะเล
ภาคประชิาสิ่ังคมู และเจ้�าของเร้อมู่ชิ�องที่างที่่�สิ่ามูารถใชิ�วิเคราะห์กิจ้กรรมูของเร้อประมูง และเร่ยุนิรู�จ้ากการกระที่ำา
ผิิดที่่�เคยุเกิดข่�นิในิอด่ติ

•  ในิช่ิวงระยุะเวลา 3 ป่ท่ี่�ผ่ิานิมูา กรมูประมูง ศููนิย์ุพัื้ฒนิาการประมูงแห่งเอเช่ิยุติะวันิออกเฉ่ัยุงใต้ิ (Southeast Asian Fisheries Development 
Centre: SEAFDEC) และองค์การแรงงานิระหว่างประเที่ศู (International Labour Organisation: ILO) ได้ที่ำาการที่ดสิ่อบการที่ำาประมูง
ด้วยุเร้ออวนิล้อมูดัดแปลงต้ินิแบบ ซ่ึ่�งสิ่ามูารถลดจ้ำานิวนิลูกเร้อได้เก้อบ 40% และพัื้ฒนิาสิ่ภาพื้การที่ำางานิและค่าจ้้างได้1 

 ข้อเสู้น้อแน้ะ:     เร้อประมูงติ�นิแบบที่่�ประสิ่บผิลสิ่ำาเร็จ้ควรถูกนิำามูาจ้ัดแสิ่ดงติามูที่�าเร้อติ�างๆในิประเที่ศูไที่ยุ เพื้้�อให�ผิู�ประกอบการเร้อ
ประมูงเห็นิประโยุชินิ์การชิ�วยุลดค�าใชิ�จ้�ายุที่่�ได�จ้ากการดัดแปลงเร้อเพื้้�อนิำาไปปรับใชิ�กับเร้อของตินิเอง 

1.1 การเปล่�ยน้มาใช้้ระบบดิจิต่ัล 

ในิเด้อนิพื้ฤศูจิ้กายุนิ 2560 ได้มู่การริเริ�มูใช้ิระบบแจ้้งเข้า-แจ้้งออกเร้อประมูงในิรูปแบบดิจิ้ตัิลท่ี่�เร่ยุกว่าระบบการแจ้้งเร้อเข้าออก
อิเล็กที่รอนิิกส์ิ่ (e-PIPO) ซ่ึ่�งระบบดังกล่าวน่ิ�ได้ที่ำาการรวบรวมูข้อมููลในิอด่ติทัี่�งหมูดท่ี่�เคยุถูกจั้ดที่ำาในิรูปแบบของเอกสิ่ารรวมูกับระบบฐานิ
ข้อมููล FishingInfo 2ให้เช้ิ�อมูต่ิอกันิ ที่ำาให้สิ่ามูารถที่ำาการติรวจ้เร้อประมูงท่ี่�ผู้ิประกอบการได้ยุ้�นิคำาร้องขอเข้าท่ี่าหร้อออกจ้ากท่ี่า(PIPO)ได้
ทัี่นิท่ี่  ซ่ึ่�งระบบดังกล่าวน่ิ�ยัุงได้รวบรวมูข้อมููลท่ี่�เก่�ยุวข้องของลูกเร้อทัี่�งหมูดซ่ึ่�งรวมูทัี่�งเอกสิ่ารประจ้ำาตัิวในิรูปแบบรายุการดิจิ้ตัิล นิอกจ้ากน่ิ�
เจ้้าของเร้อยัุงสิ่ามูารถยุ้�นิคำาขอ PIPO ผ่ิานิช่ิองที่างอิเล็กที่รอนิิกส์ิ่ได้ เพ้ื้�อเป็นิการประหยัุดเวลา การเปล่�ยุนิมูาใช้ิระบบดิจิ้ตัิลเป็นิการแสิ่ดง
ถ่งการพัื้ฒนิาการอยุ่างมู่นัิยุยุะสิ่ำาคัญจ้ากระบบการเก็บข้อมููลรูปแบบเดิมูท่ี่�อ้างอิงจ้ากเอกสิ่ารและยัุงจ้ะสิ่ามูารถช่ิวยุเพิื้�มูประสิิ่ที่ธิิภาพื้การ
ติรวจ้สิ่อบของเจ้้าหน้ิาท่ี่�ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเร้อเข้า-ออก เร้อประมูงอ่กด้วยุ

 ข้อเสู้น้อแน้ะ:  สิ่ิ�งที่่�สิ่ำาคัญเป็นิอยุ�างยุิ�งค้อระบบแจ้�งเข�า-แจ้�งออกเร้อประมูงในิรูปแบบดิจ้ิติัล ePIPO ติ�องบันิที่่กการเปล่�ยุนิแปลง
ข�อมููลที่ั�งหมูดที่่�เก่�ยุวข�องกับเร้อประมูง เอกสิ่ารลูกเร้อและรายุนิามูลูกเร้ออยุ�างไว�อยุ�างถาวรและไมู�อนิุญาติให�ที่ำาการ
แก�ไขและปรับเปล่�ยุนิข�อมููลที่่�ที่ำาการบันิที่่กนิ่�ได�  โดยุรวมูไปถ่งการบันิที่่กข�อมููลรายุละเอ่ยุดของผิู�ใชิ�ระบบคนิใด
ที่่�ที่ำาการเปล่�ยุนิแปลงข�อมููลที่ั�งเร้�องเวลา สิ่ถานิที่่� และข�อมููลที่่�ที่ำาการปรับเปล่�ยุนิ  เพื้้�อรับประกันิว�าเจ้�าหนิ�าที่่�มู่ความู
รับผิิดชิอบติ�อข�อมููลที่่�ที่ำาการเปล่�ยุนิแปลงและป�องกันิไมู�ให�ข�อมููลสิ่ำาคัญถูกที่ำาลายุไปโดยุถาวร ดังเชิ�นิ ข�อมููลที่าง
ระบบบัญชิ่ ‘เร้อธิงไที่ยุ’ ของกรมูประมูงที่่�ได�ที่ำาการปรับใชิ�ติามูระบบดังกล�าวแล�วเชิ�นิกันิ 

ภาพื้หน้ิาจ้อของระบบแจ้้งเข้า-แจ้้งออกเร้อประมูงในิรูปแบบดิจิ้ตัิล ePIPO บนิระบบโที่รศัูพื้ท์ี่เคล้�อนิท่ี่�แสิ่ดงรายุละเอ่ยุดต่ิางๆของเร้อประมูงและลูกเร้อ
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  1.2 เขต่พื้ื้น้ท่�ทำางาน้ท่�กว้างเกิน้ไปและการขาดแคลน้ทรัพื้ยากร

ในิช่ิวงสิ่องป่ท่ี่�ผ่ิานิมูา ที่างการไที่ยุได้ก่อตัิ�งศููนิย์ุ PIPO เพิื้�มูข่�นิใหมู่ 4 แห่ง และจุ้ดติรวจ้เร้อประมูงส่ิ่วนิหน้ิา (Forward Inspection 
Points : FIPs) อ่ก 21 แห่ง ตัิวอยุ่างเช่ินิ ศููนิย์ุ PIPO ในิฉัะเชิิงเที่ราได้ถูกรวมูเข้ากับศููนิย์ุในิชิลบุร่ท่ี่�มู่ปริมูาณ์งานิมูากกว่าที่ำาให้มู่เจ้้า
หน้ิาท่ี่�ช่ิวยุแบ่งเบาภาระงานิของศููนิย์ุฯมูากข่�นิ  แผินิท่ี่�ของศููนิย์ุ PIPO ทัี่�งหมูด 30 ศููนิย์ุอยูุ่ในิภาคผินิวก

•  อยุ่างไรก็ติามู ศููนิย์ุ PIPO บางแห่งยัุงคงมู่เขติพ้ื้�นิท่ี่�ที่ำางานิท่ี่�กว้างเกินิไป จ้ากการเยุ่�ยุมูชิมูศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเร้อเข้า-ออก เร้อประมูง
ทัี่�ง 30 แห่งพื้บว่ามู่ 10 แห่ง ท่ี่�มู่จุ้ดท่ี่�ต้ิองดำาเนิินิการติรวจ้เร้อประมูงท่ี่�อยูุ่ห่างไกลจ้ากศููนิย์ุเกินิกว่า 50 กิโลเมูติร นัิ�นิหมูายุความูว่าคณ์ะ 
ชุิดเจ้้าหน้ิาท่ี่�สิ่หวิชิาช่ิพื้อาจ้จ้ะพื้ลาดการเข้าติรวจ้เร้อประมูงหร้อใชิ้เวลาหลายุชัิ�วโมูงติ่อวันิในิการเดินิที่าง

                                                                 
ข้อเสู้น้อแน้ะ:   จ้ากความูสิ่ำาเร็จ้ของการจ้ัดติั�งจุ้ดติรวจ้เร้อประมูงสิ่�วนิหนิ�า ศูรชิล. และกรมูประมูงควรที่ำาการประเมูินิความูติ�องการ

จุ้ดติรวจ้เร้อประมูงสิ่�วนิหนิ�าในิเคร้อข�ายุ PIPO เพื้้�อให�สิ่อดคล�องติ�อการเปล่�ยุนิแปลงที่่�ผิ�านิมูาของจ้ำานิวนิเร้อเข�า-
ออก EJF พื้ร�อมูชิ�วยุวิเคราะห์และให�ข�อเสิ่นิอแนิะว�าควรให�ความูสิ่ำาคัญแก�ศููนิยุ์ PIPO แห�งใดก�อนิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   กรมูประมูงและกรมูเจ้�าที่�าควรดำาเนิินิการผินิวกพื้้�นิที่่�สิ่ำาหรับการนิำาสิ่ัติว์นิ�ำาข่�นิที่�าเข�าด�วยุกันิติ�อไปเพื้้�อลดจ้ำานิวนิ
สิ่ถานิที่่�ที่่�เร้อประมูงเชิิงพื้าณ์ิชิยุ์สิ่ามูารถนิำาสิ่ัติว์นิ�ำาข่�นิที่�าได�อยุ�างถูกกฎหมูายุ

1.3 การต่รวจเรือประมงต่ามแน้วปฏิิบัต่ิอิงเกณฑ์์ความเสู้่�ยง

ตัิ�งแต่ิเด้อนิกันิยุายุนิ 2561 การติรวจ้เร้อประมูงติามูแนิวปฏิบัติิอิงเกณ์ฑ์์ความูเส่ิ่�ยุง ซ่ึ่�งเร่ยุกว่า ระบบประมูวลความูเส่ิ่�ยุงร่วมู (Common 
Risk Assessment : CRA) ถูกนิำามูาใช้ิท่ี่�ศููนิย์ุ PIPO เพ้ื้�อช่ิวยุลำาดับความูสิ่ำาคัญในิการติรวจ้เร้อประมูง ระบบCRA คำานิวณ์ตัิวช่ิ�วัดความู
เส่ิ่�ยุงออกเป็นิ 12 ประการ เพ้ื้�อพิื้จ้ารณ์าว่า เร้อลำาใดควรถูกจั้ดอยูุ่ในิกลุ่มูความูเส่ิ่�ยุงสูิ่ง เฝ้้าระวัง หร้อปกติิ ในิที่างที่ฤษฎ่  - 
เร้อประมูงกลุ่มูความูเส่ิ่�ยุงสูิ่งควรได้รับการติรวจ้สิ่อบ 100% เมู้�อเข้าหร้อออกจ้ากท่ี่า กลุ่มูเฝ้้าระวังควรได้รับการติรวจ้สิ่อบ 30% และกลุ่มู
ความูเส่ิ่�ยุงปกติิควรได้รับการติรวจ้สิ่อบ 10% หร้อติามูสัิ่ดส่ิ่วนิ ซ่ึ่�งข่�นิอยูุ่กับที่รัพื้ยุากรของศููนิย์ุ PIPO และจ้ำานิวนิวันิท่ี่�ออกที่ำาประมูง

•  ในิปัจ้จุ้บันิ เร้อประมูงท่ี่�มู่ประวัติิชิาวประมูงสูิ่ญหายุยัุงไมู่ถูกจั้ดประเภที่ความูเส่ิ่�ยุงในิระบบ CRA ให้เป็นิเร้อเฝ้้าระวังหร้อความูเส่ิ่�ยุงสูิ่ง 
EJF ได้รับรายุงานิว่ามู่ชิาวประมูงสูิ่ญหายุ 3 คนิจ้ากเร้อลำาเด่ยุวกันิในิช่ิวงระยุะเวลาเพ่ื้ยุง 3 เด้อนิ โดยุไมู่มู่การยุกระดับในิระบบ CRA 
ให้เร้อลำาดังกล่าวหร้อเร้อในิกองเร้อเด่ยุวกันิ

  ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เร้อที่่�มู่ชิาวประมูงสิู่ญหายุจ้ะติ�องถูกปรับระดับให�เป็นิเร้อเฝ้�าระวังที่ันิที่่ และติ�องอยุู�ในิระดับนิ่�จ้นิกว�าเจ้�าของเร้อจ้ะ
มู่มูาติรการป�องกันิอุบัติิเหติุดังกล�าวในิอนิาคติ ที่ั�งนิ่�เร้อในิกองเร้อเด่ยุวกันิหร้อเร้อที่่�มู่เจ้�าของเป็นิครอบครัวหร้อ
บริษัที่เด่ยุวกันิ ควรถูกลดระดับในิลักษณ์ะเด่ยุวกันิ เร้อที่่�มู่การกระที่ำาผิิดซึ่�ำา (เร้อมู่ประวัติิชิาวประมูงสิู่ญหายุกลาง
ที่ะเลไปมูากกว�า 1 คนิภายุในิระยุะเวลา 5 ป่) และเร้อที่่�มู่เจ้�าของเด่ยุวกันิควรถูกลดระดับเป็นิเร้อความูเสิ่่�ยุงสิู่ง หาก
ติ�องการข�อมููลเพื้ิ�มูเติิมูเก่�ยุวกับชิาวประมูงที่่�สิู่ญหายุกลางที่ะเลและขั�นิติอนิการสิ่้บสิ่วนิ กรุณ์าดูที่่�ติอนิที่่� 2

ในิเด้อนิติุลาคมู 2562 อัติราการติรวจ้เร้อประมูงเฉัล่�ยุในิเคร้อข�ายุ PIPO ติกลงไปที่่� 75% ซึ่่�งลดลงจ้าก 91% ในิเด้อนิกันิยุายุนิ 2562 ปัญหา
เหล�านิ่�สิ่�งผิลกระที่บชิัดเจ้นิที่่�สิุ่ดในิศููนิยุ์ PIPO ที่างติอนิเหนิ้อของอ�าวไที่ยุ เชิ�นิ จ้ันิที่บุร่ สิ่มูุที่รปราการ ประจ้วบค่ร่ขันิธิ์ และเพื้ชิรบุร่
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ติารางด�านิล�างแสิ่ดงให�เห็นิถ่งอัติราการติรวจ้เร้อประมูงของศููนิยุ์ PIPO ที่่�มู่สิ่ถิติิการดำาเนิินิงานิติ�ำาที่่�สิุ่ดในิเด้อนิติุลาคมู 2562 หากอ�างอิง
ข�อมููลจ้ากเด้อนิติุลาคมู 2561 จ้ะเห็นิได�ว�า ศููนิยุ์ฯเหล�านิ่�เคยุมู่อัติราการติรวจ้เร้อประมูงที่่�ค�อนิข�างสิ่มู�ำาเสิ่มูอ นิราธิิวาสิ่* เป็นิศููนิยุ์เด่ยุวจ้าก
ที่ั�งหมูด 10 ศููนิยุ์ในิเขติ 2 (ศููนิยุ์ PIPO ใติ�อ�าวไที่ยุ) ศููนิยุ์นิราธิิวาสิ่ดำาเนิินิงานิติรวจ้เร้อประมูงได�ไมู�สิ่มู�ำาเสิ่มูอ เนิ้�องจ้ากปัญหาความูมูั�นิคง
และปลอดภัยุในิชิายุแดนิภาคใติ�

ศููนิยุ์ PIPO ติ.ค. 61 สิ่.ค. 62 ก.ยุ. 62 ติ.ค. 62 % ความู
เปล่�ยุนิแปลงระหว�าง 
ก.ยุ. 62 - ติ.ค. 62

% ความู
เปล่�ยุนิแปลงระหว�าง 
ติ.ค. 61 - ติ.ค. 62

จ้ันิที่บุร่ 90% 100% 79% 6% -92% -93%

สิ่มูุที่รปราการ 94% 92% 92% 20% -78% -79%

ประจ้วบค่ร่ขันิธิ์ 91% 99% 99% 26% -74% -71%

นิราธิิวาสิ่* 91% 83% 55% 28% -49% -69%

เพื้ชิรบุร่ 76% 90% 85% 35% -59% -54%

ชิุมูพื้ร 96% 91% 96% 56% -42% -42%

ระยุอง 92% 98% 79% 59% -25% -36%

ประแสิ่ 100% 100% 97% 60% -38% -40%

ปราณ์บุร่ 84% 100% 94% 61% -35% -31%

สิ่มูุที่รสิ่งครามู 99% 100% 87% 64% -26% -35%

ติาราง 1: เปร่ยุบเท่ี่ยุบอัติราการติรวจ้เร้อประมูงของศููนิย์ุ PIPO ท่ี่�ดำาเนิินิงานิได้ติำ�าท่ี่�สุิ่ดในิช่ิวงเด้อนิตุิลาคมู 2561 และตุิลาคมู 25622
 
ในิที่างกลับการการดำาเนิินิงานิของเขติ 3 (ศููนิยุ์ PIPO ในิชิายุฝ้ั�งที่ะเลอันิดามูันิ) มู่ความูสิ่มู�ำาเสิ่มูอมูาติลอดระยุะเวลา 12 เด้อนิ สิ่ามูารถ
ขอดูข�อมููลผิลการดำาเนิินิงานิของศููนิยุ์ฯที่ั�งหมูดได�จ้าก EJF

อัติราการติรวจ้เร้อประมูงที่่�ติกลงอยุ�างเห็นิได�ชิัดในิศููนิยุ์ PIPO หลายุแห�งในิเด้อนิติุลาคมูและพื้ฤศูจ้ิกายุนิ 2562 เป็นิผิลมูาจ้ากการขาดแคลนิ
งบประมูาณ์อยุ�างสิ่าหัสิ่กระที่ันิหันิ เชิ�นิ ค�านิ�ำามูันิสิ่ำาหรับรถกระบะของชิุดสิ่หวิชิาชิ่พื้ และการขาดแคลนิเจ้�าหนิ�าที่่�ในิหนิ�วยุงานิที่่�เก่�ยุวข�องกับ  
PIPO ที่่�สิ่ำาคัญ อาที่ิ กรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิ (กสิ่ร.) กรมูการจ้ัดหางานิ (กกจ้.) และกรมูเจ้�าที่�า (จ้.ที่.) สิ่ามูารถขอดูบที่วิเคราะห์
ปัญหาด�านิงบประมูาณ์ฉับับเติ็มูได�จ้าก EJF อยุ�างไรก็ติามู อัติราการติรวจ้เร้อประมูงในิเด้อนิติุลาคมู 2562 ได�ปรับติัวด่ข่�นิเนิ้�องจ้ากศูรชิล. 
กรมูประมูง และศููนิย์ุ PIPO ได�มู่การนิำามูาติรการใหมูมูาชิ�วยุลดการหยุุดชิะงักของการดำาเนิินิงานิและให�ชิ�วยุศููนิย์ุฯสิ่ามูารถดำาเนิินิงานิติามูปกติิได�

เขติอำานิาจ้ ตุิลาคมู 2561 ตุิลาคมู 2562 % การเปล่�ยุนิแปลง 
(2561-2562)

พื้ฤศูจิ้กายุนิ 2562 % การเปล่�ยุนิแปลง  
(ติ.ค. 62  – พื้.ยุ. 62)

เขติ 1 (อ�าวติอนิบนิ) 93% 61% -34% 89% +28%

เขติ 2 (อ�าวติอนิล�าง) 94% 73% -22% 95% +22%

เขติ 3 (ที่ะเลอันิดามูันิ) 92% 92% 0% 97% +5%

%เฉัล่�ยุ 93% 75% -19% 93% +18%
 
ติาราง 2: เปร่ยุบเที่่ยุบอัติราการติรวจ้เร้อประมูงโดยุเฉัล่�ยุ (%) ของแติ�ละเขติในิแติ�ละป่แยุกติามูเขติอำานิาจ้
 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  ศูรชิล. และกรมูประมูงควรมู่การจ้ัดสิ่รรงบประมูาณ์สิ่ำารอง เพื้้�อให้มูั�นิใจ้ว่าจ้ะไมู่เกิดปัญหาขาดแคลนิงบประมูาณ์อ่ก
ในิอนิาคติ    

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  ในิอนิาคติผิู�บัญชิาการ ศูรชิล. ควรขอความูร�วมูมู้อและใชิ�มูาติรการชิั�วคราว เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�าได�มู่การแก�ไขปัญหาข�าง
ติ�นิอยุ�างติ�อเนิ้�องในิทีุ่กพื้้�นิที่่�   — ผิลการดำาเนิินิงานิของศููนิยุ์ PIPO เขติหนิ่�งเคยุได�รับผิลกระที่บสิู่งกว�าอยุ�างเห็นิได�
ชิัด เมู้�อเที่่ยุบกับเขติ 2 และเขติ 3 ในิชิ�วงเด้อนิติุลาคมูและพื้ฤศูจ้ิกายุนิ 2562
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เร้อปกติิ เร้อเฝ้�าระวัง เร้อที่่�มู่ความูเสิ่่�ยุงสิู่ง ที่ั�งหมูด

กันิยุายุนิ 2561

เร้อประมูงที่ั�งหมูด 1,852 227 297 2,376

จ้ำานิวนิเร้อประมูงที่่�ที่ำาการติรวจ้สิ่อบ 1,555 185 276 2,016

% ของการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูง 84.0% 81.5% 92.9% 84.8%

มูกราคมู 2562

เร้อประมูงที่ั�งหมูด 1,441 485 613 2,539

จ้ำานิวนิเร้อประมูงที่่�ที่ำาการติรวจ้สิ่อบ 1,415 469 599 2,483

% ของการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูง 98.2% 96.7% 97.7% 97.8%

มูกราคมู 2563

เร้อประมูงที่ั�งหมูด 6,695 1,628 181 8,504

จ้ำานิวนิเร้อประมูงที่่�ที่ำาการติรวจ้สิ่อบ 6,122 1,615 179 7,916

% ของการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูง 98.8% 99.2% 98.9% 98.9%

กุมูภาพื้ันิธิ์ 2563

เร้อประมูงที่ั�งหมูด 6,068 1,524 185 7,777

จ้ำานิวนิเร้อประมูงที่่�ที่ำาการติรวจ้สิ่อบ 6,016 1,519 184 7,719

% ของการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูง 99.14% 99.6% 99.4% 99.2%

ติาราง 3: การติรวจ้ PIPO ทัี่�วประเที่ศูของกลุ่มูความูเส่ิ่�ยุง 3 กลุ่มูในิเด้อนิกันิยุายุนิ 2561 มูกราคมู 2562 มูกราคมู 2563 และกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563 แสิ่ดงให้
เห็นิถ่งอัติราการติรวจ้เร้อประมูงท่ี่�ด่ข่�นิ และการเปล่�ยุนิแปลงในิการแบ่งกลุ่มูเร้อประมูง (กรมูประมูง, 2562)

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ควรมู่การขยุายุระบบ CRA ให�ครอบคลุมูติัวชิ่�วัดด�านิแรงงานิอ้�นิๆ เชิ�นิ การไมู�บันิที่่กเวลาที่ำางานิ ปริมูาณ์งานิในิ
ที่ำาการประมูงด�วยุเคร้�องมู้อประสิ่ิที่ธิิภาพื้สิู่ง การยุ่ดเอกสิ่าร และปัญหาข�อพื้ิพื้าที่ของแรงงานิอ้�นิๆ ซึ่่�งจ้ะชิ�วยุให�เข�าใจ้
สิ่ภาพื้ความูเป็นิอยุู�ของแรงงานิบนิเร้อประมูงได�ด่ข่�นิ 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เจ้�าหนิ�าที่่� PIPO ไมู�ควรติั�งสิ่มูมูติิฐานิเอาเองว�าเร้อที่่�อยุู�ในิความูเสิ่่�ยุงปกติิไมู�จ้ำาเป็นิติ�องที่ำาการติรวจ้สิ่อบอยุ�าง
ละเอ่ยุด สิ่ภาพื้ของเร้อประมูงและมูาติรแรงงานิอาจ้แปรผิันิได� และเจ้�าหนิ�าที่่� PIPO ควรมู่การเฝ้�าระวังไว�ติลอด

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   แมู�ว�าเร้อประมูงที่่�ความูเสิ่่�ยุงนิ�อยุจ้ะถูกกำาหนิดให�ได�รับการติรวจ้นิ�อยุครั�งกว�า ควรมู่มูาติรการสิุ่�มูติรวจ้เร้อเพื้้�อ
ป�องกันิไมู�ให�เจ้�าของเร้อประมูงหร้อผิู�ควบคุมูเร้อมู่โอกาสิ่ปิดบังการกระที่ำาผิิดกฎหมูายุเนิ้�องจ้ากสิ่ามูารถคาดเดาวิสิ่ัยุ
ของการติรวจ้เร้อติามูปกติิิได�

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  ระบบการติรวจ้เร้อประมูงติามูอัติราความูเสิ่่�ยุงที่่�ใชิ�โดยุศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้�งเข�า-ออก เร้อประมูงนิั�นิควรเป็นิไปติามู
มูาติรฐานิเด่ยุวกันิในิทีุ่กศููนิยุ์ฯและติ�องสิ่อดคล�องกับระบบจ้ัดลำาดับความูเสิ่่�ยุงที่่�ใชิ�ในิปัจ้จุ้บันิของศููนิยุ์ติิดติามูและ
ควบคุมูเร้อประมูงเพื้้�อให�เกิดความูถูกติ�องแมู�นิยุำาและมู่ข�อมููลที่่�ที่ันิสิ่มูัยุและสิ่ามูารถสิ่�งติ�อข�อมููลร�วมูกันิอยุ�างไมู�
ติิดขัดระหว�างสิ่ององค์กรดังกล�าว

1.4 ขั้น้ต่อน้และรายการการต่รวจสู้อบ

•  ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงได้มู่การนิำาแบบฟอร์มูบันิท่ี่กผิลการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูง(ศูจ้ร.1)มูาใช้ิ ที่ำาให้การจั้ดระเบ่ยุบ
บที่บาที่หน้ิาท่ี่�และขั�นิติอนิการติรวจ้สิ่อบให้เป็นิไปอยุ่างชัิดเจ้นิแก่เจ้้าหน้ิาท่ี่�แต่ิละอัติรา  และแสิ่ดงให้เห็นิถ่งพัื้ฒนิาการในิการดำาเนิินิงานิ
จ้ากท่ี่� EJF เคยุได้ลงพ้ื้�นิท่ี่�สิ่ำารวจ้

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การติรวจ้เร้อประมูงติามูแบบฟอร์มูบันิที่่กผิลการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูงนิั�นิถ้อเป็นิขั�นิติอนิสิ่ำาคัญที่่�ติ�องปฏิบัติิติามูในิ
ทีุ่กศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้�งเข�า-ออก เร้อประมูงอยุ�างเคร�งครัด  เจ้�าหนิ�าที่่�เองติ�องที่ำาการลงนิามูในิสิ่�วนิความูรับผิิดชิอบ
ของตินิ เพื้้�อเป็นิการรับรองว�าศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้�งเข�า-ออก เร้อประมูงนิั�นิได�ที่ำาดำาเนิินิงานิติามูระเบ่ยุบการเด่ยุวกันิ
และเพื้้�อให�สิ่ามูารถมู่การติรวจ้สิ่อบความูรับผิิดชิอบในิการปฏิบัติิหนิ�าที่่�ได�ในิภายุหลัง
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:   รายุการผิลการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูงควรถูกบันิที่่กในิระบบดิจ้ิติัลเชิ�นิกันิ เพื้้�อให�ข�อมููลการติรวจ้เร้อประมูงที่่�เสิ่ร็จ้
สิ่มูบูรณ์์แล�วที่ั�งหมูดถูกเชิ้�อมูติ�อเข�ากับระบบแจ้�งเข�า-แจ้�งออกเร้อประมูงรูปแบบดิจ้ิติัล ePIPO และฐานิข�อมููล 
‘’FishingInfo 2’’ เพื้้�อชิ�วยุในิการเพื้ิ�มูความูโปร�งใสิ่ของการปฏิบัติิงานิและสิ่ร�างความูนิ�าเชิ้�อถ้อติลอดการติรวจ้ติราและ
ขั�นิติอนิการติรวจ้สิ่อบติ�างๆ

เจ้้าหน้ิาท่ี่�ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงที่ำาการการติรวจ้ติราอุปกรณ์์ป้องกันิการเคล้�อนิยุ้ายุของชุิดควบคุมูระบบติิดติามูเร้อ VMS บนิเร้อประมูง 
– ขั�นิติอนิน่ิ�เป็นิหน้ิาท่ี่�สิ่ำาคัญในิการติรวจ้เร้อประมูงในิทุี่กศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง

•  EJF ได้ลงพ้ื้�นิท่ี่�สิ่ำารวจ้และพื้บว่าการติรวจ้เร้อประมูงส่ิ่วนิใหญ่จ้ะมู่ขั�นิติอนิการอธิิบายุข้อมููลโดยุสิ่รุปก่อนิติรวจ้ เพ้ื้�อให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�ทุี่กหน่ิวยุ
สิ่ามูารถอภิปรายุวิธ่ิการและร่วมูติอบข้อซัึ่กถามู อยุ่างไรก็ติามู ในิบางกรณ่์ เจ้้าหน้ิาท่ี่�ได้ปฏิบัติิการติามูขั�นิติอนิดังกล่าวใกล้กับเร้อประมูง หร้อ
ใกล้กับลูกเร้อติำาแหน่ิงอาวุโสิ่ 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  EJF ขอชิ้�นิชิมูที่่�มู่การริเริ�มูขั�นิติอนิดังกล�าว ขั�นิติอนิการอธิิบายุข�อมููลโดยุสิ่รุปควรปฏิบัติิที่ั�งก�อนิและหลังการติรวจ้
เร้อประมูง และควรอยุู�ห�างจ้ากเจ้�าของหร้อผิู�ควบคุมูเร้อเร้อ เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�าเจ้�าหนิ�าที่่�สิ่ามูารถซึ่ักถามูข�อสิ่งสิ่ัยุหร้อ
เสิ่นิอเร้�องนิ�ากังวลที่่�พื้บระหว�างการติรวจ้เร้อประมูง โดยุปราศูจ้ากแรงกดดันิหร้ออิที่ธิิพื้ลใดๆ 

ขั�นิติอนิการอธิิบายุข้อมููลการติรวจ้เร้อโดยุสิ่รุปหลังการติรวจ้เร้อประมูงในิจั้งหวัดปัติติาน่ิ เจ้้าของเร้อ (ในิวงกลมูส่ิ่แดง) และลูกเร้ออยูุ่ในิพ้ื้�นิท่ี่�ใกล้กันิ ซ่ึ่�งอาจ้
ส่ิ่งผิลต่ิอความูสิ่ะดวกใจ้ในิการรายุงานิข้อสิ่งสัิ่ยุของเจ้้าหน้ิาท่ี่�ได้
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:  เพื้้�อพื้ัฒนิาที่ักษะศูักยุภาพื้ในิการติรวจ้ติราและสิ่อบสิ่วนิให�กับเจ้�าหนิ�าที่่�ศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้�งเข�า-ออก เร้อประมูง  
ที่าง EJF ขอเสิ่นิอแนิะให�มู่การซึ่ักถามูเจ้�าหนิ�าที่่�ถ่งปัญหาของเร้อประมูงที่่�เก่�ยุวข�องในิขอบเขติการปฏิบัติิงานิ ซึ่่�งถ้อ
เป็นิการฝ้่กปฏิบัติิที่่�มู่ประโยุชินิ์สิ่ำาหรับเจ้�าหนิ�าที่่�ในิการพื้ัฒนิาที่ักษะการสิ่อบสิ่วนิ ที่ั�งนิ่�ที่ั�งก�อนิและหลังที่ำาการติรวจ้
เร้อประมูง เจ้�าหนิ�าที่่�ผิู�ติรวจ้เร้อควรมู่ข�อมููลโดยุสิ่ังเขปของเร้อประมูงเพื้้�อที่ำาการแลกเปล่�ยุนิข�อมููลและข�อสิ่งสิ่ัยุเชิ�นิ 
หร้อเพื้้�อหาร้อวางแผินิวิธิ่การดำาเนิินิการที่่�จ้ะปฏิบัติิขณ์ะเข�าติรวจ้เร้อ 

•  จ้ากการสัิ่งเกติการณ์์ของที่าง EJF พื้บว่าบางครั�ง เจ้้าหน้ิาท่ี่�สิ่มูาชิิกของชุิดที่ำางานิสิ่หวิชิาช่ิพื้ไมู่ได้ที่ำาการข่�นิติรวจ้บนิเร้อประมูงระหว่างการ
ติรวจ้ ซ่ึ่�งอาจ้เป็นิเหตุิให้เกิดช่ิองโหว่ในิการลักลอบใช้ิเคร้�องมู้อประมูงท่ี่�ผิิดกฎหมูายุ การสิ่ลับเปล่�ยุนิอุปกรณ์์ชุิดอุปกรณ์์ควบคุมูระบบ
ติิดติามูเร้อ VMS หร้อมู่การหลบซ่ึ่อนิของแรงงานิผิิดกฎหมูายุท่ี่�อาจ้ไมู่สัิ่งเกติพื้บได้

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การข่�นิเร้อประมูงเพื้้�อที่ำาการติรวจ้เร้อในิระหว่างการเที่่ยุบที่่าเข้า-ออกนัิ�นิควรเป็นิขั�นิติอนิที่่�ติ้องปฏิบัติิติามูอยุ่าง
เคร่งครัดแมู้ว่าจ้ะเป็นิเร้อที่่�มู่อัติราความูเสิ่่�ยุงน้ิอยุก็ติามู กระบวนิการข่�นิเร้อเพื้้�อที่ำาการติรวจ้สิ่อบนัิ�นิถ้อว่าเป็นิ 
กระบวนิการปฏิบัติิที่่�มู่ความูสิ่ำาคัญในิการติรวจ้หาการใชิ้ความูรุนิแรงที่่�อาจ้เกิดข่�นิกับแรงงานิ และการติรวจ้สิ่อบ
อุปกรณ์์ติัวรับสิ่่งสิ่ัญญาณ์เคล้�อนิที่่�บนิเร้อประมูงว่าไมู่ได้รับการสิ่ลับเปล่�ยุนิ และติรวจ้ว่าเคร้�องมู้อประมูงติ่างๆบนิ
เร้อนัิ�นิถูกติ้องติามูที่่�กฎหมูายุกำาหนิดไว้อ่กด้วยุ

•  EJF ได้สัิ่งเกติเห็นิว่าในิระหว่างการติรวจ้เร้อประมูงบางครั�งในิป่ 2563 เจ้้าหน้ิาท่ี่�หญิงจ้ากกรมูประมูงหร้อกรมูเจ้้าท่ี่าถูกเจ้้าของเร้อห้ามูมิู
ให้ข่�นิเร้อด้วยุความูเช้ิ�อในิการที่ำาประมูง และได้มู่การมูอบหมูายุให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�ชิายุจ้ากหน่ิวยุงานิอ้�นิข่�นิติรวจ้เร้อประมูงเพ้ื้�อเก็บข้อมููล
สิ่ำาคัญติามูรายุการติรวจ้สิ่อบแที่นิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   EJF ขอสิ่นิับสิ่นิุนิกรมูประมูงให�ดำาเนิินิการฝ้่กอบรมูเจ้�าหนิ�าที่่� PIPO ซึ่่�งประกอบด�วยุเจ้�าหนิ�าที่่�จ้ากหลากหลายุ
หนิ�วยุงานิอยุ�างติ�อเนิ้�อง เพื้้�อให�เจ้�าหนิ�าที่่�สิ่ามูารถที่ำาการติรวจ้เร้อในิสิ่ภาวะเหติุการณ์์ที่่�กล�าวมูาข�างติ�นิได� 

•  การสุ่ิ่มูติรวจ้เร้อประมูงเมู้�อเร้อเข้าเท่ี่ยุบท่ี่า เป็นิขั�นิติอนิสิ่ำาคัญในิคู่มู้อการปฏิบัติิงานิ (Standard Operating Procedure : SOP) ของ 
PIPO เจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูประมูงควรที่ำาการติรวจ้สิ่อบดังกล่าว เพ้ื้�อยุ้นิยัุนิว่าจ้ำานิวนิสัิ่ติว์นิำ�าบนิเร้อข้อมููลติรงกับท่ี่�บันิท่ี่กไว้ในิสิ่มุูดบันิท่ี่กการที่ำา
ประมูงหร้อไมู่ เมู้�อไมู่นิานิน่ิ� EJF ได้พื้บเห็นิขั�นิติอนิการสุ่ิ่มูติรวจ้สิ่อบจ้ำานิวนิสัิ่ติว์นิำ�าท่ี่�ไมู่มู่การที่วนิสิ่อบกับสิ่มุูดบันิท่ี่กการที่ำาประมูง  

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  เจ้�าหนิ�าที่่�กรมูประมูงติ�องที่วนิสิ่อบและเปร่ยุบเที่่ยุบจ้ำานิวนิสิ่ัติว์นิ�ำาที่่�จ้ับได�จ้ริงกับสิ่มูุดบันิที่่กการที่ำาประมูงเร้อ
ระหว�างการสิุ่�มูติรวจ้สิ่อบระวางเก็บสิ่ัติว์นิ�ำาเสิ่มูอ

•  EJF สัิ่งเกติเห็นิว่า คนิงานิสิ่วมูใส่ิ่เส้ิ่�อชูิช่ิพื้ในิระหว่างการติรวจ้เร้อของ PIPO ส่ิ่วนิใหญ่ EJF ที่ราบว่าการกระที่ำาในิลักษณ์ะน่ิ�อาจ้ดูไมู่สิ่ำาคัญ
แต่ิการให้คนิงานิสิ่วมูเส้ิ่�อชูิช่ิพื้ระหว่างการติรวจ้เร้อมู่ประโยุชิน์ิดังน่ิ� 1) ที่ำาให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�สิ่ามูารถติรวจ้สิ่อบได้อยุ่างรวดเร็วว่าคนิงานิทุี่กคนิมู่
เส้ิ่�อชูิช่ิพื้เป็นิของตินิเอง 2) ลูกเร้อที่ราบว่าสิ่ถานิท่ี่�เก็บเส้ิ่�อชูิช่ิพื้อยูุ่ท่ี่�ใด 3) แสิ่ดงให้เห็นิว่าเส้ิ่�อชูิช่ิพื้ยัุงอยูุ่ในิสิ่ภาพื้ท่ี่�ใช้ิการได้ และ 4) แสิ่ดง
ให้เห็นิว่าลูกเร้อที่ราบวิธ่ิการใช้ิเส้ิ่�อชูิช่ิพื้ 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  การปฏิบัติิดังกล�าวควรนิำามูาใชิ�ในิการติรวจ้เร้อประมูงทีุ่กครั�งของ PIPO ทีุ่กศููนิยุ์ เนิ้�องจ้ากเป็นิวิธิ่การที่่�ที่ำาให�การติรวจ้
สิ่อบว�าลูกเร้อทีุ่กคนิมู่เสิ่้�อชิูชิ่พื้เป็นิของตินิเองเป็นิไปอยุ�างรวดเร็วและมู่ประสิ่ิที่ธิิภาพื้ กรุณ์าดูที่่�ติอนิที่่� 2 ในิหนิ�า 11 
ของรายุงานิฉับับนิ่�เพื้้�อดูข�อแนิะนิำาเพื้ิ�มูเติิมูเก่�ยุวกับขั�นิติอนิการติรวจ้สิ่อบกรณ์่ชิาวประมูงที่่�สิู่ญหายุกลางที่ะเล
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รูปภาพื้ทัี่�งสิ่องภาพื้น่ิ� แสิ่ดงให้เห็นิถ่งสิ่ภาพื้ของเส้ิ่�อชูิช่ิพื้บนิเร้อประมูงท่ี่�อาจ้หมูดอายุุได้ติามูกาลเวลา ควรมู่การติรวจ้สิ่อบอยุ่างเป็นิประจ้ำาว่าเส้ิ่�อชูิช่ิพื้เหล่าน่ิ�
อยูุ่ในิสิ่ภาพื้ท่ี่�ใชิ้งานิได้ 

•  EJF เคยุพื้บเห็นิเส้ิ่�อชูิช่ิพื้และอุปกรณ์์รักษาความูปลอดภัยุอ้�นิๆ เช่ินิ ถังดับเพื้ลิง และ ห่วงชูิช่ิพื้ อยูุ่ในิสิ่ภาพื้ท่ี่�ใช้ิการไมู่ได้และฉ่ักขาด ในิ
บางกรณ่์ เส้ิ่�อชูิช่ิพื้และอุปกรณ์์รักษาความูปลอดภัยุท่ี่�อยูุ่ในิสิ่ภาพื้ที่รุดโที่รมูอาจ้ที่ำาให้ช่ิวิติของลูกเร้อติกอยูุ่ในิอันิติรายุได้

 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ควรมู่การติรวจ้เสิ่้�อชิูชิ่พื้และอุปกรณ์์ด�านิความูปลอดภัยุอ้�นิๆอยุ�างถ่�ถ�วนิระหว�างการติรวจ้เร้อประมูง เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�า  
อุปกรณ์์ติ�างๆอยุู�ในิสิ่ภาพื้ที่่�ใชิ�การได� ไมู�มู่รอยุฉั่กขาด มู่ชิิ�นิสิ่�วนิที่่�หายุไป หร้อมู่ปัญหาการใชิ�งานิอ้�นิๆ กรมูเจ้�าที่�า
ควรจ้ัดการฝ้่กอบรมูอยุ�างแก�เจ้�าหนิ�าที่่�อยุ�างติ�อเนิ้�องเพื้้�อรักษามูาติรฐานิในิการติรวจ้สิ่อบความูปลอดภัยุ

ที่าง EJF ขอเสิ่นิอแนิะให้มู่การปฏิบัติิติามูขั�นิติอนิด้านิล่างอยุ่างเคร่งครัดในิระหว่างการติรวจ้เร้อประมูงโดยุไมู่ต้ิองคำาน่ิงถ่งความูเส่ิ่�ยุงของเร้อ
ซ่ึ่�งขั�นิติอนิเหล่าน่ิ�ควรปฏิบัติิควบคู่กับขั�นิติอนิการติรวจ้เร้อประมูง 15 ขั�นิติอนิของศููนิย์ุ PIPO

ลำาดับ ขั�นิติอนิการดำาเนิินิการติามูลำาดับความูสิ่ำาคัญ

1 การติรวจ้ติราบนิเร้อประมูงเพ้ื้�อหาแรงงานิท่ี่�อาจ้แอบซ่ึ่อนิอยูุ่

2 การติรวจ้ติราอุปกรณ์์หน่ิวยุรับส่ิ่งสัิ่ญญาณ์เคล้�อนิท่ี่�บนิเร้อประมูง อาหารและนิำ�าด้�มูท่ี่�ที่ำาการได้จั้ดเติร่ยุมูข่�นิบนิเร้อสิ่ำาหรับการออกไปที่ำาประมูง

3 ที่ำาการสุ่ิ่มูตัิวอยุ่างลูกเร้อเพ้ื้�อสัิ่มูภาษณ์์ให้เหมูาะสิ่มูกับจ้ำานิวนิลูกเร้อทัี่�งหมูด  (3-4 คนิ โดยุปกติิ)

4 การติรวจ้จ้ำานิวนิชูิช่ิพื้ให้พื้อด่กับจ้ำานิวนิลูกเร้อ และการติรวจ้สิ่อบความูเข้าใจ้ของลูกเร้อในิวิธ่ิการใช้ิงานิเส้ิ่�อชูิช่ิพื้

5 การติรวจ้ติราถังดับเพื้ลิงว่าอยูุ่ในิสิ่ถานิท่ี่�ท่ี่�สิ่ามูารถเข้าถ่งได้ง่ายุและอยูุ่ในิสิ่ภาพื้ใช้ิงานิได้

6 การติรวจ้ติราความูเข้าใจ้ของลูกเร้อในิการใช้ิบัญช่ิธินิาคาร และการพิื้สูิ่จ้น์ิให้เห็นิถ่งรายุการเดินิบัญช่ิในิอด่ติ

ติาราง 4

2. ช้าวประมงสู้้ญหายกลางทะเล 

ติามูรายุงานิการเร่ยุกร้องค่าชิดเชิยุของ กสิ่ร. ในิป่งบประมูาณ์ 2562 มู่ชิาวประมูง 29 รายุสูิ่ญหายุจ้ากการติกเร้อประมูงไที่ยุ2 ในิช่ิวง 3 
เด้อนิแรกของป่ 2563 มู่ชิาวประมูงสูิ่ญหายุแล้วอยุ่างน้ิอยุ 18 รายุ3 เมู้�อเปร่ยุบเท่ี่ยุบกับผู้ิสูิ่ญหายุ 13 รายุในิป่งบประมูาณ์ 2561 (ดู
แผินิภูมิูในิภาคผินิวก) นิอกจ้ากน่ิ� EJF ยัุงได้รับรายุงานิว่าชิาวประมูง 3 รายุจ้ากเร้อลำาเด่ยุวกันิได้สูิ่ญหายุกลางที่ะเลภายุในิระยุะเวลา
เพ่ื้ยุง 3 เด้อนิ โดยุไมู่มู่การดำาเนิินิการใดๆต่ิอเร้อหร้อผู้ิควบคุมูเร้อเร้อและเจ้้าของเร้อ

ปัญหาน่ิ�มู่แนิวโน้ิมูจ้ะที่ว่ความูร้ายุแรงข่�นิเร้�อยุๆและควรต้ิองได้รับการแก้ไขโดยุด่วนิท่ี่�สุิ่ด ถ่งแมู้ว่ากรมูประมูงจ้ะได้ส้ิ่�อสิ่ารแนิวที่างปฏิบัติิ
กรณ่์ลูกเร้อพื้ลัดติกนิำ�าหร้อเกิดอุบัติิเหตุิกลางที่ะเลให้เจ้้าของเร้อและหน่ิวยุงานิท่ี่�เก่�ยุวข้องในิเด้อนิมูกราคมู 25634 ศููนิย์ุ PIPO และหน่ิวยุ
งานิประจ้ำาจั้งหวัดยัุงคงมู่กลไกและขั�นิติอนิการที่ำางานิท่ี่�ต่ิางกันิบ้างในิการติรวจ้สิ่อบเหตุิการณ์์ในิลักษณ์ะดังกล่าว ซ่ึ่�งอาจ้เป็นิผิลให้เกิด
ความูคลาดเคล้�อนิในิขั�นิติอบปฏิบัติิงานิ โดยุยัุงไมู่มู่การส้ิ่บสิ่วนิเพิื้�มูเติิมูเพ้ื้�อหาสิ่าเหตุิของการเกิดเหตุิท่ี่�ต่ิอเน้ิ� องอยุ่างติิดต่ิอกันิหร้อการ
ดำาเนิินิการที่างกฎหมูายุใดๆต่ิอเร้อประมูง ผู้ิควบคุมูเร้อเร้อและเจ้้าของเร้อลำาน่ิ�

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   EJF ให�ความูสิ่ำาคัญกับออกที่ำาการประมูงที่่�ชิาวประมูงทีุ่กคนิติ�องสิ่วมูใสิ่�เสิ่้�อชิูชิ่พื้ขณ์ะที่่�ออกที่ำาประมูง พื้วกเขาควร
ที่ราบสิ่ถานิที่่�ที่่�เก็บเสิ่้�อชิูชิ่พื้ติลอดเวลา และได�รับการฝ้่กอบรมูว�าควรใชิ�เสิ่้�อชิูชิ่พื้เมู้�อไหร�และอยุ�างไร และชิาวประมูง
ควรเข�าถ่งเสิ่้�อชิูชิ่พื้ได�ในิกรณ์่ฉัุกเฉัินิแมู�จ้ะไมู�ได�ที่ำาประมูงอยุู�ในิขณ์ะนิั�นิก็ติามู 
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• ข้อกำาหนิดเคร้�องรับสิ่่งวิที่ยุุได้กำาหนิดว่าเร้อประมูงพื้าณิ์ชิยุ์ทีุ่กขนิาดติ้องมู่วิที่ยุุสิ่้�อสิ่ารที่่�สิ่ามูารถรับคล้�นิความูถ่�ที่่�กำาหนิด โดยุเร้อประมูง
ส่ิ่วนิใหญ่ยัุงมู่การติิดตัิ�งวิที่ยุุส้ิ่�อสิ่ารความูถ่�ประชิาชินิ (Citizen Band: CB) และอุปกรณ์์กำาหนิดติำาแหน่ิง GPS สิ่ำาหรับเร้อประมูงท่ี่�มู่
ขนิาดมูากกว่า 30 ตัินิกรอสิ่ยัุงถูกกำาหนิดให้มู่การติิดตัิ�งอุปกรณ์์ VMS ทุี่กลำา

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เร้อประมูงไที่ยุทีุ่กลำาควรติ�องติิดเคร้�องมู้อสิ่้�อสิ่ารชินิิดที่่�เหมูาะสิ่มูในิการชิ�วยุในิการติามูหาและชิ�วยุเหล้อลูกเร้อพื้ลัด
ติกจ้ากเร้อประมูงโดยุเร็วที่่�สิุ่ด เร้อขนิาดติ�ำากว�า 10GT ควรติิดวิที่ยุุความูถ่�สิู่ง (Very High Frequency : VHF)ii 
เป็นิอยุ�างนิ�อยุเพื้้�อใชิ�ในิการติิดติ�อศููนิยุ์ PIPO ในิที่�องที่่�หร้อเร้อใกล�เค่ยุง เร้อประมูงขนิาด 10-30GT ควรติิดวิที่ยุุ
สิ่้�อสิ่ารความูถ่�ประชิาชินิ (CB) รวมูที่ั�งเคร้�องสิ่�งสิ่ัญญาณ์ค�นิหาและชิ�วยุเหล้อ AIS (AIS Search and Rescue 
Transponder : AIS-SART) เป็นิอยุ�างนิ�อยุ เร้อประมูงขนิาดเกินิ 30GT อยุ�างนิ�อยุควรติิดวิที่ยุุสิ่้�อสิ่ารความูถ่�
ประชิาชินิ  กระโจ้มูวิที่ยุุสิ่�งสิ่ัญญาณ์ขอความูชิ�วยุเหล้อฉัุกเฉัินิผิ�านิดาวเที่่ยุมู (Emergency position-indicating 
radio beacon : EPIRB) AIS-SART หร้อระบบ VMS รุ�นิ 2 ซึ่่�งจ้ะชิ�วยุสิ่�งสิ่ัญญาณ์ขอความูชิ�วยุเหล้อ (SOS) ไป
ยุังศููนิยุ์ติิดติามูและควบคุมูเร้อประมูง เป็นิอยุ�างนิ�อยุ (โปรดดูติารางด�านิล�าง)

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  EJF ขอเนิ�นิยุ�ำาความูสิ่ำาคัญว�า ชิาวประมูงทีุ่กคนิควรได�รับการฝ้่กอบรมูเร้�องความูปลอดภัยุพื้้�นิฐานิก�อนิที่่�จ้ะได�รับ
อนิุญาติให�ที่ำางานิบนิเร้อประมูง พื้วกเขาติ�องมู่ความูสิ่ามูารถในิการใชิ�อุปกรณ์์เพื้้�อความูปลอดภัยุบนิเร้อที่ั�งหมูด  
อาที่ิ เสิ่้�อชิูชิ่พื้ ห�วงชิูชิ่พื้ และถังดับเพื้ลิง ซึ่่�งองค์ความูรู�ดังกล�าวควรถูกที่วนิสิ่อบระหว�างการติรวจ้เร้อหนิ�าที่�าติามู
ห�วงเวลาที่่�เหมูาะสิ่มู

• หากไมู่มู่ขั �นิติอนิการติรวจ้สิ่อบและสิ่้บสิ่วนิเหติุชิาวประมูงที่่�สิู่ญหายุกลางที่ะเลที่่�นิำ ามูาใชิ้เป็นิมูาติรฐานิการปฏิบัติิของทุี่กศููนิยุ์ PIPO 
โดยุทัี่�วกันิ จ้ะที่ำาให้การบ่งช่ิ�และสิ่าเหตุิท่ี่�แท้ี่จ้ริงของเหตุิการณ์์ดังกล่าวและผู้ิกระที่ำาผิิดท่ี่�เก่�ยุวข้องเป็นิไปได้ยุาก ช่ิองโหว่ในิขั�นิติอนิการ
ส้ิ่บสิ่วนิติิดติามูเหตุิเหล่าน่ิ�ท่ี่�อาจ้ดำาเนิินิการต่ิางกันิในิแต่ิละจั้งหวัดอาจ้ที่ำาให้ผู้ิกระที่ำาการริดรอนิสิิ่ที่ธิิแรงงานิ การที่ำาให้คนิเส่ิ่ยุช่ิวิติโดยุ
เจ้ตินิาและไมู่เจ้ตินิา สิ่ามูารถหล่กเล่�ยุงการถูกติรวจ้สิ่อบหร้อดำาเนิินิคด่ที่างกฎหมูายุได้

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  ติัวเลขชิาวประมูงที่่�สิู่ญหายุไปกลางที่ะเลในิเร้อประมูงที่ั�ง 3 ขนิาด ชิ่�ชิัดว�า ศูรชิล. และกรมูประมูงติ�องร่บบังคับใชิ�
ขั�นิติอนิการติรวจ้สิ่อบที่่�เป็นิมูาติรฐานิอยุ�างที่ั�วถ่งโดยุด�วนิที่่�สิุ่ด ขั�นิติอนิมูาติรฐานินิ่�ติ�องสิ่อดคล�องกับแนิวที่างการ
ปฏิบัติิที่่�กรมูประมูงได�ริเริ�มูและ ขั�นิติอนิสิ่ำาหรับเจ้�าหนิ�าที่่�ชิุดสิ่หวิชิาชิ่พื้ซึ่่�งประกอบด�วยุเจ้�าหนิ�าที่่�จ้ากหลากหลายุ
หนิ�วยุงานิ EJF ขอเสิ่นิอร�างขั�นิติอนิระดับสิ่ำาหรับผิู�บังคับบัญชิาระดับสิู่งเพื้้�อการพื้ิจ้ารณ์าติามูติารางด�านิล�าง  
โดยุควรมู่การปร่กษากับกองที่ัพื้เร้อไที่ยุและหนิ�วยุงานิที่่�เก่�ยุวข�องอ้�นิๆ เพื้้�อเสิ่ริมูรายุละเอ่ยุดการดำาเนิินิงานิติามู
เห็นิสิ่มูควร หลังจ้ากนิั�นิควรที่ำาการสิ่รุปและกระจ้ายุข�อมููลแนิวที่างการปฏิบัติินิ่�ไปยุังศููนิยุ์ PIPO และหนิ�วยุงานิที่่�
เก่�ยุวข�องที่ั�งหมูด

จ้ำานิวนิชิาวประมูงท่ี่�เส่ิ่ยุช่ิวิติกลางที่ะเลท่ี่�เพิื้�มูสูิ่งข่�นิอยุ่างน่ิาเป็นิห่วงแสิ่ดงให้เห็นิว่าต้ิองมู่การปรับปรุงขั�นิติอนิการส้ิ่บสิ่วนิเร้�องน่ิ�โดยุด่วนิท่ี่�สุิ่ด

ii  วิที่ยุุความูถ่�สิู่งมู่คล้�นิสิ่ัญญาที่่�สิ่ั�นิกว�าวิที่ยุุสิ่้�อสิ่ารความูถ่�ประชิาชินิ แติ�วิที่ยุุประเภที่นิ่�จ้ะมู่ประโยุชินิ์ติ�อเร้อลำาเล็ก เนิ้�องจ้ากประเที่ศูไที่ยุมู่เคร้อข�ายุสิ่ถานิ่รับสิ่ัญญาณ์อยุู�ที่ั�ว
ประเที่ศูซึ่่�งเร้อสิ่ามูารถสิ่�งสิ่ัญญาณ์ไปขอความูชิ�วยุเหล้อได�ในิกรณ์่ฉัุกเฉัินิ
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ขั�นิติอนิการ
ปฏิบัติิ

เร้อประมูงขนิาดติำ�ากว่า 10GT เร้อประมูงขนิาด 10-30GT เร้อประมูงขนิาดเกินิ 30GT

ในิกรณ่์ท่ี่�มู่คนิติกจ้ากเร้อหร้อเร้ออับปาง ควรปฏิบัติิดังน่ิ�… 

1 เร้อควรวิที่ยุุขอความูช่ิวยุเหล้อ SOS 
ไปยัุง ศูรชิล. และเร้อใกล้เค่ยุง พื้ร้อมู
ทัี่�งส่ิ่งติำาแหน่ิงล่าสุิ่ดให้

เร้อควรวิที่ยุุขอความูช่ิวยุเหล้อ SOS 
ไปยัุง ศูรชิล. และเร้อใกล้เค่ยุง 
พื้ร้อมูทัี่�งส่ิ่งติำาแหน่ิงล่าสุิ่ดให้

เร้อควรวิที่ยุุขอความูช่ิวยุเหล้อ SOS ไปยัุง 
ศูรชิล. และเร้อใกล้เค่ยุง พื้ร้อมูทัี่�งส่ิ่ง
ติำาแหน่ิงล่าสุิ่ดให้

2 เร้อประมูงเริ�มูค้นิหาชิาวประมูงท่ี่�หายุไปด้วยุวิธ่ิค้นิหาเป้าในิพ้ื้�นิท่ี่�ท่ี่�กำาหนิด
 (sector search) หากเวลาผ่ิานิไปเกินิ 40 นิาท่ี่ให้ค้นิหาด้วยุวิธ่ิค้นิหาเป้าท่ี่ละพ้ื้�นิท่ี่� (box search) 

3 ศูรชิล. ส่ิ่งหน่ิวยุค้นิหาและช่ิวยุเหล้อ และช่ิวยุประสิ่านิงานิกับเร้อในิพ้ื้�นิท่ี่�ใกล้เค่ยุง

4 ศูรชิล. ควรที่ำางานิร่วมูกับศููนิย์ุติิดติามูและควบคุมูเร้อประมูง เพ้ื้�อขอใช้ิระบบ VMS ในิการบ่งช่ิ�เร้อท่ี่�สิ่ามูารถเข้าช่ิวยุเหล้อได้เร็วท่ี่�สุิ่ด 

5 การค้นิหาควรจ้บลงภายุในิ 48 ชัิ�วโมูง และเร้อประมูงต้ิองเดินิที่างกลับเข้าท่ี่า

6 ศูรชิล. ศููนิย์ุ PIPO ในิท้ี่องท่ี่� ติำารวจ้ และหน่ิวยุงานิอ้�นิท่ี่�เก่�ยุวข้องควรริเริ�มูการติรวจ้สิ่อบความูปลอดภัยุที่างที่ะเล

7 ลูกเร้อและลูกเร้ออาวุโสิ่ (ได้แก่ ผู้ิควบคุมูเร้อ ช่ิางเคร้�อง หัวหน้ิางานิ) ต้ิองถูกแยุกจ้ากกันิเมู้�อที่ำาการสัิ่มูภาษณ์์ในิขณ์ะท่ี่�มูาถ่งท่ี่าเร้อ

8 ตัิวแที่นิจ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิ ผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาท่ี่�ได้รับการรับรอง และติำารวจ้ท้ี่องถิ�นิ ควรที่ำาการ
สัิ่มูภาษณ์์แรงงานิท่ี่ละคนิ หากเกิดอุบัติิเหตุิลูกเร้อติกจ้ากเร้อii   

9 เจ้้าหน้ิาท่ี่� PIPO ควรที่ำางานิร่วมูกับเจ้้าหน้ิาท่ี่�ศูรชิล. เพ้ื้�อประเมิูนิสิ่ภาพื้ของเร้อในิช่ิวงเวลาเกิดเหตุิ สิ่ถานิการณ์์ดำาเนิินิงานิ เวลา 
และสิ่ภาพื้อากาศู

10 ควรมู่การชัินิสูิ่ติรศูพื้และติรวจ้เพ้ื้�อหาสิ่ารพิื้ษในิร่างกายุผู้ิเส่ิ่ยุช่ิวิติ

ติาราง 5: EJF ขอเสิ่นิอร่างขั�นิติอนิน่ิ�ไว้ให้ผู้ิบังคับบัญชิาการระดับสูิ่งพิื้จ้ารณ์า

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ในิกรณ์่ที่่�มู่ชิาวประมูงสิู่ญหายุกลางที่ะเล ศููนิยุ์ PIPO ติ�องประสิ่านิงานิเข�าติรวจ้สิ่อบร�วมูกับ ศูรชิล. เพื้้�อประเมูินิ
สิ่ถานิการณ์์ว�าเกิดจ้ากอุบัติิเหติุหร้อไมู� การติรวจ้สิ่อบนิ่�ควรเป็นิไปติามูขั�นิติอนิที่่�ระบุไว�ในิแนิวปฏิบัติิที่่�แนิะนิำา
สิ่ำาหรับการติรวจ้สิ่อบข�อเที่็จ้จ้ริงด�านิความูปลอดภัยุในิอุบัติิการณ์์ที่างที่ะเลขององค์การที่างที่ะเลระหว�างประเที่ศู 
(International Maritime Organisation’s Casualty Investigation Code)5

• ในิแนิวที่างปฏิบัติิกรณ่์ลูกเร้อพื้ลัดติกนิำ�าหร้อเกิดอุบัติิเหติุกลางที่ะเลที่่�กรมูประมูงแนิะนิำาให้ผิู้เก่�ยุวข้องทุี่กฝ่้ายุนิำาไปปฏิบัติิใชิ้ได้ระบุว่า
ให้ดำาเนิินิการบันิท่ี่กถ้อยุคำาเมู้�อเร้อท่ี่�มู่ลูกเร้อพื้ลัดติกนิำ�าหร้ออุบัติิเหตุิกลับเข้าฝั้�ง อยุ่างไรก็ติามู แนิวที่างปฎิบัติิดังกล่าวมุู่งเน้ินิการเก็บ
รายุละเอ่ยุดสิ่ำาคัญของของเหตุิการณ์์และความูพื้ยุายุามูในิการค้นิหา แต่ิไมู่ได้เน้ินิยุำ�าไปท่ี่�การหาสิ่าเหตุิของเหตุิการณ์์ท่ี่�เกิดข่�นิ 

• EJF ที่ราบว่า เจ้้าหน้ิาที่่�ติรวจ้แรงงานิของกสิ่ร.ได้ร่วมูการสิ่ัมูภาษณ์์เมู้�อเร้อกลับเข้าถ่งฝั้�งเชิ่นิกันิ อยุ่างไรก็ด่ ยุังไมู่มู่การกำาหนิดขั�นิ
ติอนิการปฏิบัติิงานิและบที่บาที่ท่ี่�ชัิดเจ้นิของเจ้้าหน้ิาท่ี่�กสิ่ร. และยัุงไมู่มู่การจั้ดที่ำาแนิวที่างและชุิดคำาถามูสิ่ำาหรับการสัิ่มูภาษณ์์ในิกรณ่์น่ิ�
เพ้ื้�อช่ิวยุระบุปัญหาหร้อต้ินิเหตุิท่ี่�อาจ้เก่�ยุวข้อง

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    กรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิควรจ้ัดที่ำาแนิวที่างปฏิบัติิในิการสิ่ัมูภาษณ์์ลูกเร้อในิกรณ์่ลูกเร้อพื้ลัดติกนิ�ำาหร้อ
เกิดอุบัติิเหติุกลางที่ะเล โดยุในิแนิวที่างปฏิบัติินิ่�ควรระบุคำาถามูที่่�เจ้�าหนิ�าที่่�ติรวจ้แรงงานิควรสิ่อบถามูเพื้้�อระบุปัญหา
บนิเร้อที่่�อาจ้ที่ำาให�มู่สิ่�วนิเกิดเหติุ เชิ�นิ ความูเป็นิอยุู�และสิ่ภาพื้การที่ำางานิ หร้อการริดรอนิสิ่ิที่ธิิแรงงานิ 

 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การสิ่้บสิ่วนิควรกระที่ำาผิ�านิการสิ่ัมูภาษณ์์ผิู�ควบคุมูเร้อและลูกเร้อแติ�ละคนิภายุใติ�แนิวที่างให�เหยุ้�อเป็นิศููนิยุ์กลาง 
โดยุมู่ติัวแที่นิจ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิ และผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาที่่�ได�รับการรับรองเป็นิผิู�สิ่ัมูภาษณ์ ์
หากมู่เหติุนิ�าสิ่งสิ่ัยุ ควรมู่การเร่ยุกชิุดที่ำางานิซึ่่�งประกอบด�วยุเจ้�าหนิ�าที่่�จ้ากชิุดที่ำางานิสิ่หวิชิาชิ่พื้มูาคัดกรองการค�า
มูนิุษยุ์หร้อการใชิ�แรงงานิบังคับและติำารวจ้เข�ามูาร�วมูสิ่อบสิ่วนิ

iii การนิำาแนิวที่างให�เหยุ้�อเป็นิศููนิยุ์กลางอยุ�างที่่�ใชิ�ในิการติรวจ้แรงงานิบนิเร้อประมูงควรถูกนิำามูาใชิ�ในิการสิ่ัมูภาษณ์์ลูกเร้อที่่�ประสิ่บเหติุเหล�านิ่�
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ควรมู่การเข่ยุนิรายุงานิฉับับเติ็มูที่่�มู่ข�อมููลรายุละเอ่ยุด บที่วิเคราะห์ และการดำาเนิินิงานิที่่�พื้่งกระที่ำา พื้ร�อมูกับข�อ
เสิ่นิอแนิะหากมู่เหติุการณ์์ในิลักษณ์ะดังกล�าวเกิดข่�นิในิอนิาคติ ซึ่่�งควรอ�างอิงจ้ากคำาให�การของผิู�ควบคุมูเร้อและลูก
เร้อ สิ่ำาหรับติัวอยุ�างการปฏิบัติิงานิสิ่ามูารถศู่กษาได�จ้ากเว็บไซึ่ติ์การสิ่้บสิ่วนิอุบัติิเหติุที่างที่ะเลของสิ่หราชิอาณ์าจ้ักร 
(UK Marine Accident Investigation Branch)6 

 

• EJF ยุังได้รับรายุงานิว่า เมู้�อไมู่นิานิมูาน่ิ� มู่ชิาวประมูง 3 รายุจ้ากเร้อลำาเด่ยุวกันิได้สิู่ญหายุกลางที่ะเลภายุในิระยุะเวลาเพื้่ยุง 3 เด้อนิ โดยุ
ไมู่มู่การดำาเนิินิการส้ิ่บสิ่วนิใดๆเพิื้�มูต่ิอเร้อประมูงดังกล่าวหร้อผู้ิควบคุมูเร้อและเจ้้าของเร้อเพ้ื้�อหาสิ่าเหตุิของการเกิดเหตุิท่ี่�ต่ิอเน้ิ�องน่ิ�

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เมู้�อเร้อลำาเด่ยุวกันิ หร้อกลุ�มูเร้อประมูงที่่�มู่เจ้�าของเร้อเป็นิครอบครัวหร้อบริษัที่เด่ยุวกันิ มู่ประวัติิชิาวประมูงสิู่ญหายุ
กลางที่ะเลมูากกว�า 1 คนิภายุในิระยุะเวลา 5 ป่ เร้อดังกล�าวทีุ่กลำาควรถูกลดระดับในิระบบ CRA ให�เป็นิเร้อความู
เสิ่่�ยุงสิู่ง และติำารวจ้ไที่ยุควรที่ำาการติรวจ้สิ่อบเร้อประมูงอยุ�างละเอ่ยุด อาที่ิ การติรวจ้เร้อประมูงด�วยุและเก็บหลักฐานิ
ด�วยุวิธิ่ที่างนิิติิวิที่ยุาศูาสิ่ติร์ พื้ร�อมูกับสิ่ัมูภาษณ์์ลูกเร้อที่่ละคนิ และควรมู่การเพื้ิกถอนิใบอนิุญาติชิั�วคราวเป็นิเวลาอยุ�าง
นิ�อยุ 3 เด้อนิเพื้้�อให�ติำารวจ้เข�าที่ำาการสิ่้บสิ่วนิได��   

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เร้อทีุ่กลำาภายุในิเคร้อบริษัที่เด่ยุวกันิหร้อเจ้�าของเด่ยุวกันิควรถูกเพื้ิ�มูระดับความูเสิ่่�ยุงระหว�างการสิ่้บสิ่วนิ สิ่ำาหรับ
ข�อมููลเพื้ิ�มูเติิมูเก่�ยุวกับการคำานิวณ์ความูเสิ่่�ยุง โปรดดูที่่�ติอนิ 1.3

• EJF เข้าใจ้ว่า ศููนิยุ์ PIPO ยุังไมู่มู่การระบบฐานิข้อมููลเพื้้�อบันิที่่กกรณ่์ลูกเร้อประมูงสิู่ญหายุแบบอิเล็กที่รอนิิกสิ่์อยุ่างเป็นิที่างการ มู่เพื้่ยุง
การบันิท่ี่กลงเอกสิ่ารและรวบรวมูสิ่ถิติิรายุและรายุละเอ่ยุดส่ิ่งให้กรมูประมูง โดยุเอกสิ่ารท่ี่�สิ่ำาคัญต่ิอการส้ิ่บสิ่วนิเหล่าน่ิ�ถูกจั้ดเก็บไว้ท่ี่�ศููนิย์ุ 
PIPO ท่ี่�เกิดเหตุิ และในิประวัติิผิลการติรวจ้เร้อในิระบบ FishingInfo2 โดยุต้ิองค้นิหาจ้ากประวัติิวันิท่ี่�เร้อแจ้้งเข้าเมู้�อเกิดเหตุิเท่ี่านัิ�นิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ประเที่ศูไที่ยุควรพื้ิจ้ารณ์าที่่�จ้ะที่ำาการบันิที่่กข�อมููลลูกเร้อที่่�สิู่ญหายุกลางที่ะเลลงในิฐานิข�อมููลออนิไลนิ์สิ่�วนิกลางในิ
รูปแบบเด่ยุวกับกรอบการดำาเนิินิงานิอนิุสิ่ัญญาระหว�างประเที่ศูว�าด�วยุความูปลอดภัยุแห�งชิ่วิติในิที่ะเล  
(International Convention for the Safety of Life at Sea : SOLAS) ขององค์การที่างที่ะเลระหว�างประเที่ศู  
(International Maritime Organisation: IMO) ใชิ�รายุงานิอุบัติิเหติุสิ่ำาหรับเร้อเดินิสิ่มูุที่ร ซึ่่�งเที่คนิิคเด่ยุวกันิได�
ถูกอธิิบายุไว�ในิระบบการรายุงานิอุบัติิเหติุและการเสิ่่ยุชิ่วิติสิ่ำาหรับการประมูงในิแคริเบ่ยุนิขององค์การอาหารและ
การเกษติรแห�งสิ่หประชิาชิาติิ (Food and Agriculture Organisation: FAO) เชิ�นิกันิ 7/8   

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เร้อท่ี่�มู่ชิาวประมูงเส่ิ่ยุช่ิวิติและสูิ่ญหายุกลางที่ะเลติ�องสิ่ามูารถที่ำาการค�นิหาได�จ้ากระบบ ePIPO และฐานิข�อมููล  
Fishinginfo2 เพ้ื้�อให�หนิ�วยุงานิท่ี่�เก่�ยุวข�องทัี่�งหมูดสิ่ามูารถที่ราบถ่งประวัติิของเร้อลำานัิ�นิๆได� ข�อมููลควรมู่รายุละเอ่ยุด
เหตุิการณ์์และข�อสิ่รุปของการส้ิ่บสิ่วนิ

• ในิกรณ่์การสิู่ญเสิ่่ยุจ้ากการที่ำางานิ EJF ได้รับรายุงานิว่ามู่ที่ายุาที่ของชิาวประมูงบางคนิที่่�ไมู่ได้รับการติิดติ่อหร้อได้รับค่าชิดใชิ้ใดๆจ้าก
เจ้้าของเร้อหร้อกองทุี่นิเงินิที่ดแที่นิ สิ่ำานัิกงานิประกันิสัิ่งคมู ส่ิ่วนิกรณ่์การสูิ่ญเส่ิ่ยุท่ี่�ไมู่ได้เกิดข่�นิจ้ากการที่ำางานิ ระเบ่ยุบยัุงไมู่ได้บังคับ
ให้ลูกเร้อต้ิองเข้ากองทุี่นิประกันิสัิ่งคมู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ในิการสิู่ญเสิ่่ยุจ้ากการที่ำางานิ เจ้�าหนิ�าที่่�ควรติิดติามูความูค้บหนิ�ากับเจ้�าของเร้อเพื้้�อที่ำาให�มูั�นิใจ้ว�าที่ายุาที่ของลูกเร้อผิู�
ประสิ่บเหติุดังกล�าวจ้ะได�รับการแจ้�งข�าว และได�รับการจ้�ายุค�าชิดเชิยุภายุในิเวลาที่่�เหมูาะสิ่มู และควรกำาหนิดให�ลูกเร้อ
ที่ั�งหมูดติ�องเข�ากองทีุ่นิประกันิสิ่ังคมูเพื้้�อได�รับการคุ�มูครองในิกรณ์่การสิู่ญเสิ่่ยุที่่�ไมู�ได�เกิดข่�นิจ้ากการที่ำางานิ

“เขา [เจ้้าของเร้อ] ให้เงินิฉัันิมูา 30,000 บาที่ [ประมูาณ์ 850 ยูุโร] และผู้ิควบคุมูเร้อให้เงินิฉัันิมูา 10,000 บาที่  
[ประมูาณ์ 280 ยูุโร] พื้วกเขาบอกว่าน่ิ� ไมู่ใช่ิค่าชิดเชิยุแต่ิเป็นิเงินิช่ิวยุเหล้อ พื้วกเขาบอกว่าไมู่มู่ใครต้ิองรับผิิดชิอบต่ิอ
การเส่ิ่ยุช่ิวิติของสิ่ามู่ฉัันิ...และเพ้ื้�อรับเงินิก้อนิน่ิ� ฉัันิต้ิองเซ็ึ่นิต์ิเอกสิ่ารยุอมูความูว่าฉัันิจ้ะไมู่ดำาเนิินิการฟ้องร้องใดๆ” 

– ภรรยุาของชิาวประมูงสัิ่ญชิาติิเมู่ยุนิมูาร์ท่ี่�สูิ่ญหายุกลางที่ะเล
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3. การต่รวจแรงงาน้

ถ่งแมู้ว่ากระบวนิการติรวจ้เร้อประมูงจ้ะมู่พื้ัฒนิาการท่ี่�สิ่ำาคัญแต่ิการติรวจ้แรงงานินัิ�นิยัุงคงเป็นิไปอยุ่างแติกต่ิางกันิบ้างในิระหว่างศููนิย์ุควบคุมู
การแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงแต่ิละแห่ง  ซ่ึ่�งอาจ้ที่ำาให้ไมู่ปรากฏการติรวจ้พื้บการกระที่ำาอันิใดท่ี่�เข้าข่ายุของการละเมิูดสิิ่ที่ธิิแรงงานิท่ี่�รุนิแรงจ้าก
การติรวจ้จ้ากศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงทัี่�ง 30 แห่งตัิ�งแต่ิที่าง EJF ได้เข้าเยุ่�ยุมูชิมูเมู้�อเริ�มูมู่การก่อตัิ�งศููนิย์ุ PIPO ในิช่ิวงแรก
ติอนิกลางป่ 2558 ติามูรายุงานิการวิจั้ยุของ ILO มู่การระบุว่าเก้อบ 14% จ้ากชิาวประมูงจ้ำานิวนิ 219 รายุท่ี่�ได้รับการสัิ่มูภาษณ์์ในิป่ 2562 มู่
ประสิ่บการณ์์การถูกบังคับใช้ิแรงงานิประเภที่ใดประเภที่หน่ิ�ง9 

• EJF ได้รับรายุงานิว่า การละเมูิดแรงงานิแมู้แติ่กรณ่์ที่่�เล็กน้ิอยุที่่�ติรวจ้เจ้อระหว่างการติรวจ้สิ่อบของ PIPO ไมู่ได้มู่การรายุงานิกลับไปยุัง 
ศูรชิล. ในิกรุงเที่พื้ฯ หร้อบันิท่ี่กลงในิระบบส่ิ่วนิกลาง ที่ำาให้ไมู่สิ่ามูารถติิดติามูสิ่ถานิการณ์์ด้านิแรงงานิได้

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ศูรชิล. และ กสิ่ร. ติ�องดำาเนิินิงานิประสิ่านิงานิในิที่ันิที่่ เพื้้�อติรวจ้สิ่อบให�มูั�นิใจ้ได�ว�าการละเมูิดแรงงานิที่่�ติรวจ้เจ้อ
ระหว�างการติรวจ้สิ่อบของ PIPO ที่ั�งหมูดจ้ะถูกบันิที่่กลงในิฐานิข�อมููลอิเล็กที่รอนิิกสิ่์กลาง ซึ่่�งหนิ�วยุงานิที่่�เก่�ยุวข�อง
ที่ั�งหมูดสิ่ามูารถเข�าถ่งได�

• ในิปัจ้จ้บุนัิการมูส่ิ่ญัญาการจ้้างงานิในิภาษาถิ�นิของแรงงานิไมูถู่กกำาหนิดโดยุกฎหมูายุ รายุงานิการวจิ้ยัุป่ 2563 ของ ILO พื้บวา่ มูเ่พ่ื้ยุง 51% 
จ้ากจ้ำานิวนิชิาวประมูงทัี่�งหมูด 112 รายุท่ี่�แจ้้งว่าพื้วกเขาได้รับสัิ่ญญาในิภาษาถิ�นิ ซ่ึ่�งลดลงจ้าก 66% ในิการสิ่ำารวจ้ป่ 2560 10 ผู้ิประกอบการท่ี่�
มุู่งแสิ่วงหาผิลประโยุชิน์ิส่ิ่วนิตินิจ่้งใช้ิช่ิองโหว่น่ิ�ในิการเอาเปร่ยุบแรงงานิข้ามูชิาติิกลุ่มูเปราะบาง ซ่ึ่�งไมู่สิ่ามูารถพูื้ดหร้ออ่านิภาษาไที่ยุได้ ช่ิอง
โหว่น่ิ�ที่ำาให้แรงงานิไมู่ที่ราบรายุละเอ่ยุดบนิสัิ่ญญาและสิิ่ที่ธิิแรงงานิ อาทิี่ ค่าจ้้าง เวลาพัื้ก หร้อวันิลาป่วยุ ‘ประกาศูกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครอง
แรงงานิ เร้�อง กำาหนิดแบบสัิ่ญญาจ้้างลูกจ้้างในิงานิประมูงที่ะเล’ (ตุิลาคมู 2560)  ได้มู่การร่างข้อกำาหนิดให้มู่สัิ่ญญาการจ้้างงานิในิภาษาถิ�นิ
ของแรงงานิ แต่ิร่างข้อกำาหนิดดังกล่าวได้ถูกแก้ไขออกไปจ้ากประกาศู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:     ร�างข�อกำาหนิดดังกล�าวควรถูกประกาศูใชิ�และดำาเนิินิการเพื้้�อป�องกันิการเอาเปร่ยุบแรงงานิ ควรปรับปรุงสิ่ัญญาการ
จ้�างงานิที่างการให�เป็นิรูปแบบสิ่องภาษาที่่�มู่ภาถิ�นิของแรงงานิอยุู�ด�วยุ เพื้้�อป�องกันิการเอาเปร่ยุบแรงงานิ เนิ้�องจ้าก
แรงงานิมู่สิ่ิที่ธิิที่่�จ้ะที่ราบเง้�อนิไขสิ่ัญญาการว�าจ้�างจ้ากนิายุจ้�างของพื้วกเขา สิ่ัญญาสิ่องภาษาเป็นิวิธิ่การมูาติรฐานิ
และไมู�ก�อให�เกิดค�าใชิ�จ้�ายุเพื้ิ�มูเติิมู แรงงานิข�ามูชิาติิที่่�ไมู�สิ่ามูารถอ�านิหร้อเข�าใจ้ภาษาไที่ยุได�จ้ะสิ่ามูารถพื้ิจ้ารณ์าได�ว�า
สิ่ัญญาว�าจ้�างเหมูาะสิ่มูหร้อมู่ปัญหาใดหร้อไมู� ซึ่่�งจ้ะชิ�วยุลดโอกาสิ่ที่่�แรงงานิถูกเอาเปร่ยุบและชิ�วยุหล่กเล่�ยุงปัญญา
ที่างสิ่ัญญาที่่�จ้ะเกิดข่�นิในิอนิาคติได�

• ในิวันิที่่� 1 มูกราคมู 2563 คณ์ะกรรมูการค่าจ้้างได้เผิยุแพื้ร่ ‘ประกาศู เร้�อง อัติราค่าจ้้างขั �นิติำ�า (ฉับับที่่� 10)’ ในิราชิกิจ้จ้านิุเบกษา11 ซึ่่�ง
กำาหนิดรายุละเอ่ยุดเก่�ยุวกับการเพิื้�มูอัติราค่าจ้้างขั�นิติำ�าทัี่�วประเที่ศู EJF ได้เข้าสัิ่งเกติการณ์์การติรวจ้เร้อประมูง และจ้ากการติรวจ้บางครั�ง
พื้บว่านิายุจ้้างยัุงไมู่ได้ปรับอัติราค่าจ้้างขั�นิติำ�าในิสัิ่ญญาแรงงานิ และยัุงไมู่ได้เริ�มูจ่้ายุค่าจ้้างลูกเร้อเพิื้�มู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้�าหนิ�าที่่�กรมูกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิควรติรวจ้สิ่อบสิ่ัญญาการจ้�างงานิ เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�าค�าจ้�างที่่�ระบุไว�ในิ
สิ่ัญญาติรงติามูอัติราค�าจ้�างขั�นิติ�ำาที่่�กำาหนิดไว�สิ่ำาหรับจ้ังหวัดนิั�นิๆ กรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิควรติรวจ้สิ่อบ
การโอนิเงินิเข�าบัญชิ่แรงงานิอยุ�างถ่�ถ�วนิว�าได�มู่การจ้�ายุค�าจ้�างเพื้ิ�มูเติิมู 

พื้ิธิ่สู้ารท่� 29 พื้.ศ. 2557 ว�าด้วยแรงงาน้บังคับ (P29):

EJF ยุังคงเป็นิกังวลว�าพื้ิธิ่สิ่ารที่่� 29 พื้.ศู. 2557 ว�าด�วยุแรงงานิบังคับ (P29) ขององค์การแรงงานิระหว�างประเที่ศู ซึ่่�งได�รับการให�
สิ่ัติยุาบันิในิเด้อนิมูิถุนิายุนิ 2561 จ้ะมู่ปัญหาอุปสิ่รรคการบังคับใชิ�จ้ากหนิ�าที่่�ความูรับผิิดชิอบที่่�ที่ับซึ่�อนิและการขาดข�อปฏิบัติิที่่�ชิัดเจ้นิ  
ซึ่่�งอาจ้เป็นิผิลให�กรณ์่แรงงานิบังคับใชิ�ถูกมูองข�ามูและไมู�ได�รับการสิ่้บสิ่วนิอยุ�างมู่ประสิ่ิที่ธิิภาพื้ รัฐบาลไที่ยุได�มู่ความูพื้ยุายุามูจ้ะบรรจุ้
 P29 ลงไปในิกฎหมูายุภายุในิประเที่ศูและได�มู่การยุ้�นิขอแก�ไขพื้ระราชิบัญญัติิป�องกันิและปราบปรามูการค�ามูนิุษยุ์ โดยุพื้ระราชิบัญญัติิ
นิ่�อยุู�ในิขอบข�ายุอำานิาจ้ของกระที่รวงพื้ัฒนิาสิ่ังคมูและความูมูั�นิคงของมูนิุษยุ์ (พื้มู.) อยุ�างไรก็ติามูในิปัจ้จุ้บันิ กรณ์่การบังคับใชิ�แรงงานิ
สิ่�วนิใหญ�ยุังได�รับการติรวจ้สิ่อบและดำาเนิินิงานิโดยุ กสิ่ร. ของกระที่รวงแรงงานิ 

EJF และองค์กรภาคประชิาสิ่ังคมูที่�องถ้�นิอ้�นิๆ ได�เร่ยุกร�องมูาเป็นิเวลานิานิให�มู่กฎข�อบังคับที่่�บ�งชิ่�ขอบข�ายุความูรับผิิดชิอบของหนิ�วยุ
งานิที่่�เก่�ยุวข�องแติ�ละหนิ�วยุงานิ เพื้้�อป�องกันิไมู�ให�มู่ชิ�องโหว�ในิการคัดแยุกเหยุ้�อและการดำาเนิินิคด่ หากไมู�มู่กฎข�อบังคับในิลักษณ์ะ
ดังกล�าว อาจ้ที่ำาให�การสิ่้บสิ่วนิเป็นิไปอยุ�างล�าชิ�า เนิ้�องจ้ากยุังไมู�เป็นิที่่�แนิ�ชิัดว�าเป็นิหนิ�าที่่�ความูรับผิิดชิอบของ กสิ่ร. หร้อ พื้มู. ที่่�จ้ะ
ติ�องติิดติามูกรณ์่นิั�นิๆ นิอกจ้ากนิ่�ยุังอาจ้ที่ำาให�ศููนิยุ์พื้ักพื้ิงของ พื้มู. ซึ่่�งจ้ัดติั�งข่�นิเพื้้�อรองรับเหยุ้�อจ้ากการค�ามูนิุษยุ์เติ็มูจ้ากจ้ำานิวนิเหยุ้�อ
แรงงานิบังคับใชิ�ที่่�หลั�งไหลเข�ามูา 

คู�มู้อการปฏิบัติิงานิ (SOP) สิ่ำาหรับการบังคับใชิ� P29 นิั�นิจ้ำาเป็นิและเป็นิที่่�ติ�องการอยุ�างเร�งด�วนิ ติัวอยุ�างเชิ�นิ แบบคัดแยุกเหยุ้�อ ซึ่่�ง กสิ่ร. 
ใชิ�อยุู�ในิปัจ้จุ้บันิ ยุังไมู�ได�รับการปรับเปล่�ยุนิ เพื้้�อให�มู่การแยุกเหยุ้�อจ้ากการบังคับใชิ�แรงงานิออกมูาเป็นิความูผิิดอ่กฐานิหนิ่�ง กสิ่ร. ยุังคง
ใชิ�เอกสิ่ารระบุติัวตินิเหยุ้�อจ้ากการค�ามูนิุษยุ์อยุู� หากไมู�มู่ SOP ที่่�ชิัดเจ้นิ อาจ้เป็นิผิลให�เหยุ้�อจ้ากการบังคับใชิ�แรงงานิถูกมูองข�ามูหร้อถูก
จ้ัดว�าเป็นิเหยุ้�อจ้ากการค�ามูนิุษยุ์
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การที่ำาติามูข�อปฏิบัติิในิการติรวจ้สิ่อบแรงงานิและ ePIPO อยุ�างเคร�งครัดของศููนิยุ์ PIPO ทีุ่กแห�งเป็นิสิ่ิ�งสิ่ำาคัญยุิ�ง
เจ้�าหนิ�าที่่� กสิ่ร. ที่่�ได�รับการอบรมูควรเป็นิเจ้�าหนิ�าที่่�กลุ�มูเด่ยุวกับเจ้�าหนิ�าที่่�ร�วมูปฏิบัติิงานิในิชิุดสิ่หวิชิาชิ่พื้ติรวจ้เร้อ
ประมูง ติรวจ้เร้อประมูงและมู่หนิ�าที่่�ในิดำาเนิินิการขั�นิติอนิดังกล�าว

•  ในิศููนิย์ุ PIPO บางแห่ง เจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูเจ้้าท่ี่าได้รายุงานิปัญหาการเช้ิ�อมูต่ิอของระบบ ‘สิ่แกนิใบหน้ิา’ เมู้�ออยูุ่ในิพ้ื้�นิท่ี่�ท่ี่�สัิ่ญญาณ์โที่รศัูพื้ท์ี่ไมู่
เสิ่ถ่ยุร เจ้้าหน้ิาท่ี่�บางรายุต้ิองแก้ไขปัญหาโดยุการใช้ิมู้อถ้อส่ิ่วนิตัิว  

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  กรมูเจ้�าที่�าควรติรวจ้สิ่อบให�มูั�นิใจ้ว�า เคร้�องมู้อของศููนิยุ์ PIPO ได�ที่ำาการลงที่ะเบ่ยุนิกับผิู�ให�บริการสิ่ัญญาณ์
โที่รคมูนิาคมูที่่�มู่สิ่ัญญาณ์เสิ่ถ่ยุรที่่�สิุ่ดในิจ้ังหวัดนิั�นิๆ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ถ่งแมู�ในิปัจ้จุ้บันิจ้ะมู่ระบบ ePIPO แติ�เจ้�าหนิ�าที่่�ยุังควรสิุ่�มูติรวจ้สิ่อบข�อมููลติ�างๆว�าเป็นิข�อมููลล�าสิุ่ดที่่�ถูกติ�องครบถ�วนิ 
ติัวแที่นิกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิควรที่ำาการเปร่ยุบเที่่ยุบระหว�างผิลจ้าก ePIPO กับเอกสิ่ารที่่�เป็นิกระดาษ 
เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�าระบบที่ำางานิไมู�ผิิดพื้ลาด 

ลูกเร้อท่ี่�ถูกติรวจ้สิ่อบเอกสิ่ารประจ้ำาตัิวติามูขั�นิติอนินัิ�นิก็อาจ้จ้ะสิ่ามูารถติกเป็นิเหยุ้�อของการละเมิูดสิิ่ที่ธิิหร้อค้าแรงงานิได้เช่ินิกันิ  
การสัิ่มูภาษณ์์เชิิงล่กโดยุการใช้ิล่ามูท่ี่�มู่ใบอนุิญาติิควรถูกนิำามูาปฎิบัติิติลอดช่ิวงการติรวจ้แรงงานิกับลูกเร้อเพ้ื้�อระบุหากรณ่์ละเมิูด
สิิ่ที่ธิิและการค้ามูนุิษย์ุ ‘

เจ้้าหน้ิาท่ี่�ใช้ิระบบ ‘สิ่แกนิใบหน้ิา’ เพ้ื้�อยุ้นิยัุนิตัิวตินิลูกเร้อรายุน่ิ�
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3.1 ระบบการช้ำาระค่าจ้างแบบอิเล็กทรอน้ิกสู้์

พื้นัิกงานิของเร้อประมูงแจ้กเอกสิ่ารยุ้นิยัุนิตัิวตินิท่ี่�เจ้้าของเร้อยุ่ดจ้ากแรงงานิไว้ ก่อนิเข้ารับการติรวจ้ขาเข้า

•  ลูกเร้อทัี่�งหมูดบนิเร้อประมูงนัิ�นิถูกกำาหนิดให้ต้ิองได้รับการจ่้ายุค่าจ้้างในิแต่ิละเด้อนิผ่ิานิที่างระบบบัญช่ิธินิาคารเท่ี่านัิ�นิแที่นิท่ี่�จ้ะใช้ิวิธ่ิการ
จ่้ายุด้วยุเงินิสิ่ดแบบเดิมู ที่าง EJF ขอแนิะนิำาให้รักษาระบบน่ิ�ไว้ เน้ิ�องจ้ากเป็นิการพัื้ฒนิาอยุ่างมู่นัิยุยุะสิ่ำาคัญจ้ากระบบเดิมูท่ี่�เป็นิเงินิสิ่ด ซ่ึ่�ง
ไมู่เป็นิที่างการและติรวจ้สิ่อบไมู่ได้

ถ่งกระนัิ�นิ EJF ได้เข้าสัิ่งเกติการณ์์การติรวจ้เร้อประมูงจ้ำานิวนิมูากตัิ�งแต่ิท่ี่�มู่การใช้ิระบบใหมู่ และพื้บปัญหาและอุปสิ่รรคสิ่ำาคัญท่ี่�ควรได้รับ
การแก้ไข ดังน่ิ�

•	  แรงงานิและเจ้้าของเร้อได้ที่ำาการร้องเร่ยุนิว่าไมู่มู่ติู้เอที่่เอ็มูในิพื้้�นิที่่�ที่่าเร้อของพื้วกเขา ที่ำาให้ไมู่สิ่ามูารถเข้าถ่งเงินิได้ ผิู้ควบคุมูเร้อ
หร้อเจ้้าของเร้อจ่้งต้ิองที่ำาการถอนิเงินิจ้ากบัญช่ิของลูกเร้อให้แที่นิ 

•	  เจ้้าของเร้อหร้อผิู้ควบคุมูเร้อได้ที่ำาการยุ่ดสิ่มูุดบัญช่ิธินิาคารและบัติรกดเงินิสิ่ดของลูกเร้อไว้ท่ี่�บ้านิหร้อสิ่ำานัิกงานิ โดยุให้แรงงานิ
เซ็ึ่นิต์ิเอกสิ่าร ‘ยิุนิยุอมู’ ฝ้ากเอกสิ่าร และให้แรงงานิเข่ยุนิรหัสิ่บัติรกดเงินิสิ่ดไว้ มูาติรการในิลักษณ์ะน่ิ�ที่ำาให้ผู้ิประกอบการเร้อ
ประมูงสิ่ามูารถควบคุมูเงินิสิ่ดในิบัญช่ิของแรงงานิได้ และที่ำาให้ระบบการจ่้ายุค่าจ้้างผ่ิานิระบบบัญช่ิธินิาคารไมู่สิ่ำาฤที่ธิิผ์ิลติามูจุ้ด
มุู่งหมูายุi  

•	  สิ่มุูดบญัชิธ่ินิาคารยุงัคงไมู่ไดรั้บการปรับสิ่มูดุเป็นิประจ้ำา หรอ้ไดร้บัการปรบัสิ่มุูดบญัชิท่ี่ล่ะหลายุเด้อนิครั�ง การปรบัสิ่มุูดบญัชิธ่ินิาคาร
เป็นิประจ้ำาเป็นิหน่ิ�งในิหลักฐานิท่ี่�จ้ะที่ำาให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�สิ่ามูารถประเมิูนิได้ว่ามู่ปัญหาในิการชิำาระค่าจ้้างหร้อไมู่ บางกรณ่์ แรงงานิอาจ้ไมู่เคยุ
เห็นิบัติรกดเงินิสิ่ดหร้อสิ่มุูดบัญช่ิธินิาคารเลยุหลังจ้ากท่ี่�ได้เปิดบัญช่ิแล้ว ถ่งแมู้ว่าบัติรกดเงินิสิ่ดจ้ะนัิบว่าเป็นิ ‘ที่รัพื้ย์ุสิิ่นิส่ิ่วนิตัิว’ ไมู่ใช่ิ ‘
เอกสิ่ารยุ้นิยัุนิตัิวตินิ’ หร้อ เอกสิ่ารสิ่ำาคัญอ้�นิๆแล้วก็ติามู น่ิ�อาจ้เป็นิตัิวบ่งช่ิ�ว่าแรงงานิไมู่สิ่ามูารถเข้าถ่งเงินิสิ่ดในิบัญช่ิของตินิเองได้

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เพื้้�อเป็นิการเพื้ิ�มูความูสิ่ามูารถในิการเข�าถ่งบัญชิ่ธินิาคารของแรงงานิ ศูรชิล. และ กสิ่ร. ควรเร�งที่ดลองใชิ�บริการ
ธิุรกรรมูที่างการเงินิผิ�านิเคานิ์เติอร์ของร�านิสิ่ะดวกซึ่้�อ และริเริ�มูใชิ�ระบบนิ่�เมู้�อเป็นิไปได� เพื้้�อเป็นิอ่กหนิ่�งติัวเล้อก
นิอกเหนิ้อจ้ากติู�กดเงินิสิ่ด (เอที่่เอ็มู)12

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    EJF สิ่นิับสิ่นิุนิให�กรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิแก�ไข ‘ประกาศูกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิ เร้�อง  
กำาหนิดแบบสิ่ัญญาจ้�างลูกจ้�างในิงานิประมูงที่ะเล’ เพื้้�อกำาหนิดให�สิ่มูุดบัญชิ่ธินิาคารและบัติรกดเงินิสิ่ดของแรงงานิ
ติ�องถูกเก็บไว�บนิเร้อ ไมู�ใชิ�ที่่�บ�านิหร้อออฟฟิศูของเจ้�าของเร้อ ผิู�ควบคุมูเร้อ หร้อนิายุหนิ�า

iv EJF ติระหนิักว�า ในิที่างที่ฤษฎ่แล�วการเก็บบัติรเงินิสิ่ดของแรงงานิไว�นิั�นิเป็นิการกระที่ำาที่่�ไมู�ขัดติ�อมูาติรา 131 ในิพื้ระราชิกำาหนิดการบริหารจ้ัดการการที่ำางานิคนิข�ามูชิาติิ
 อยุ�างไรก็ติามูพื้ฤติิกรรมูเชิ�นินิ่�อาจ้ถูกใชิ�เพื้้�อควบคุมูและจ้ำากัดการเข�าถ่งเงินิในิบัญชิ่ของแรงงานิ ซึ่่�งอาจ้บ�งชิ่�ถ่งการยุ่ดเอกสิ่ารหร้อการเอารัดเอาเปร่ยุบและแสิ่วงหาผิลประโยุชินิ์จ้าก
แรงงานิในิบางกรณ์่ 
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:   หากแรงงานิยุอมูให�เจ้�าของเร้อหร้อผิู�ประกอบการถ้อสิ่มูุดบัญชิ่ธินิาคารและบัติรกดเงินิสิ่ดของพื้วกเขา เจ้�าหนิ�าที่่�กรมู
สิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิติ�องที่ำาการซึ่ักถามูอยุ�างเหมูาะสิ่มูว�า พื้วกเขาที่ราบหร้อไมู�ว�าเอกสิ่ารของพื้วกเขาถูก
เก็บไว�ที่่�ใด และพื้วกเขาสิ่ามูารถเข�าถ่งเอกสิ่ารเหล�านิั�นิได�ด�วยุตินิเองหร้อไมู� 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    พื้นัิกงานิติรวจ้แรงงานิของกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิติ�องที่ำาการยุ้นิยัุนิว�ามู่การชิำาระค�าจ้�างเข�าสิ่มุูดบัญช่ิของแรงงานิ
และ/หร้อมู่หลักฐานิใบเสิ่ร็จ้การชิำาระเงินิ หลักฐานิการชิำาระเงินิค�าจ้�างควรถูกนิำามูาใชิ�ยุ้นิยัุนิระหว�างการสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อ

•  ระหว่างเด้อนิมูกราคมู 2562 ถ่งกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563 EJF ได้พื้บเห็นิกรณ่์ท่ี่�แรงงานิได้เข่ยุนิรหัสิ่กดเงินิไว้บนิบัติรกดเงินิสิ่ดของตินิเองและ 
ผู้ิประกอบการสิ่ามูารถเข้าถ่งหมูายุเลขรหัสิ่ดังกล่าวได้ เป็นิจ้ำานิวนิทัี่�งหมูด 15 ครั�ง ในิระหว่างการ่วมูสัิ่งเกติการติรวจ้เร้อประมูง โดยุกรณ่์
เหล่าน่ิ�พื้บในิศููนิย์ุ PIPO กว่า 9 แห่ง  

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้�าหนิ�าที่่� PIPO ควรติรวจ้สิ่อบให�มูั�นิใจ้ว�าแรงงานิสิ่ามูารถเข�าถ่งหมูายุเลขรหัสิ่กดเงินิสิ่ดของตินิได�แติ�เพื้่ยุงผิู�เด่ยุว
และแนิะนิำาห�ามูมูิให�ผิู�ประกอบการเร้อเข�าถ่งรหัสิ่กดเงินิสิ่ดของลูกจ้�าง หมูายุเลขรหัสิ่กดเงินิสิ่ดไมู�ควรถูกเจ้�าของเร้อ
หร้อผิู�ควบคุมูเร้อบันิที่่กไว�   

 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้�าหนิ�าที่่� PIPO ควรที่ำางานิร�วมูกับองค์กรภาคประชิาสิ่ังคมูที่�องถิ�นิ เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�าลูกเร้อประมูงข�ามูชิาติิติระหนิักว�า  
บัติรกดเงินิสิ่ดเป็นิที่รัพื้ยุ์สิ่ินิสิ่�วนิติัว นิอกจ้ากนิ่� ควรให�ข�อเสิ่นิอแนิะกับแรงงานิเก่�ยุวกับการถ้อบัติรกดเงินิสิ่ด และ
แนิะว�าการเซึ่็นิติ์เอกสิ่ารยุินิยุอมูให�ฝ้ากบัติรเป็นิเร้�องที่่�ไมู�ควรกระที่ำาไมู�ว�าจ้ะสิ่ัมูภาษณ์์ลูกเร้อคนิเดิมูก่�ครั�งก็ติามู

เจ้้าของเร้อนิำาสิ่มุูดบัญช่ิธินิาคารและบัติรกดเงินิสิ่ดของแรงงานิออกมูาให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�ติรวจ้สิ่อบ (ซ้ึ่ายุ) กล่องพื้ลาสิ่ติิกเข่ยุนิว่า ‘เอกสิ่ารลูกน้ิอง’ ถูกเก็บไว้บนิ
เร้อประมูง โดยุแรงงานิได้นิำากล่องดังกล่าวลงมูาจ้ากเร้อเพ้ื้�อการติรวจ้เร้อประมูงขาเข้า (ขวา) 
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หนัิงส้ิ่อยิุนิยุอมูฝ้ากเอกสิ่ารท่ี่�แรงงานิมูอบอำานิาจ้ให้นิายุจ้้าง/เจ้้าของเร้อสิ่ามูารถยุ่ดบัติรประชิาชินิ สิ่มุูดบัญช่ิธินิาคาร สัิ่ญญาจ้้างงานิ และหนัิงส้ิ่อคนิประจ้ำา
เร้อสิ่ำาหรับแรงงานิข้ามูชิาติิ (ซ้ึ่ายุ) บัติรกดเงินิสิ่ดของแรงงานิท่ี่�มู่การเข่ยุนิช้ิ�อและหมูายุเลขรหัสิ่กดเงินิไว้บนิบัติร (ภาพื้ถ่ายุจ้ากวันิท่ี่� 25 กุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563) 
บัติรเหล่าน่ิ�ถูกฝ้ากไว้กับเจ้้าของเร้อ และนิำามูาให้เจ้้าหน้ิาท่ี่� กสิ่ร. ติรวจ้ระหว่างการติรวจ้เร้อประมูง (ขวา)

ภาพื้ถ่ายุน่ิ� (จ้ากวันิท่ี่� 25 กุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563) แสิ่ดงให้เห็นิสิ่มุูดบัญช่ิธินิาคารของแรงงานิ 2 รายุท่ี่�ที่ำารายุการปรับสิ่มุูดบัญช่ิธินิาคารล่าสุิ่ดในิวันิท่ี่� 2 
กรกฎาคมู 2561 ซ่ึ่�งเป็นิเวลาถ่ง 7 เด้อนิหลังจ้ากท่ี่�ได้ที่ำาการเปิดบัญช่ิ 

•  EJF ได้พื้บเห็นิตัิวอยุ่างเจ้้าของเร้อท่ี่�ให้การติอบรับระบบการชิำาระค่าจ้้างอิเล็กที่รอนิิกส์ิ่เป็นิอยุ่างด่ กรณ่์เหล่าน่ิ�มูาจ้ากจั้งหวัด
ประจ้วบค่ร่ขันิธ์ิและระนิอง โดยุมู่ตัิวอยุ่างเช่ินิ การที่ำารายุการปรับสิ่มุูดบัญช่ิธินิาคารของแรงงานิเป็นิประจ้ำาและการเก็บหลักฐานิการ
จ่้ายุเงินิเด้อนิเพ้ื้�อการติรวจ้สิ่อบ
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:  ควรนิำาติัวอยุ�างที่่�ด่มูาแบ�งปันิและแสิ่ดงให�เห็นิว�าระบบสิ่ามูารถที่ำางานิได�อยุ�างมู่ประสิ่ิที่ธิิภาพื้หากมู่การจ้ัดอบรมูและ
ให�แนิวที่างที่่�เหมูาะสิ่มู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:  เจ้�าของเร้อที่่�ปฏิบัติิติามูกฎได�ด่ได�รับสิ่ร�างแรงจู้งใจ้ให�ปฏิบัติิติามูระบบติ�อโดยุให�ฝ้่กอบรบผิู�ประกอบการเร้อประมูง
เจ้�าอ้�นิๆที่่�ประสิ่งค์จ้ะได�รับการฝ้่กอบรมูเพื้ิ�มูเติิมู การแบ�งปันิข�อมููลและเที่คนิิคระหว�างเจ้�าของเร้ออาจ้เป็นิวิธิ่การที่่�มู่
ประสิ่ิที่ธิิภาพื้ในิการสิ่ร�างความูเข�าใจ้การใชิ�ระบบชิำาระค�าจ้�างนิ่� 

EJF ได้จั้ดที่ำารายุการข้อเสิ่นิอแนิะเพ้ื้�อพัื้ฒนิาการจ่้ายุเงินิผ่ิานิระบบธินิาคารอิเล็กที่รอนิิกส์ิ่โดยุสิ่ามูารถแจ้้งเพ้ื้�อขอรับเอกสิ่ารน่ิ�ได้

3.2. แน้วทางการให้เหยื�อเป็น้ศ้น้ย์กลาง

การติรวจ้เร้อประมูงของ PIPO ท่ี่�ประแสิ่ มู่การจั้ดหาเก้าอ่�ให้ลูกเร้อนัิ�ง เพ้ื้�อให้พื้วกเขารู้ส่ิ่กสิ่บายุข่�นิระหว่างเจ้้าหน้ิาท่ี่�กำาลังดำาเนิินิงานิ 

•  ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงส่ิ่วนิมูากนัิ�นิได้นิำาวิธ่ิกาติรวจ้เร้อประมูงโดยุให้เหยุ้�อเป็นิจุ้ดศููนิย์ุกลางเพ้ื้�อให้ลูกเร้อรู้ส่ิ่กปลอดภัยุ
และผ่ิอนิคลายุระหว่างการติรวจ้มูากเท่ี่าท่ี่�จ้ะเป็นิไปได้มูาใช้ิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ทีุ่กศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงติ้องมู่การนิำาวิธิ่การติรวจ้เร้อโดยุให้เหยุ้�อเป็นิจุ้ดศููนิยุ์กลางมูาใชิ้ เพื้้�อ
เป็นิการรับรองว่าลูกเร้อนัิ�นิมู่ความูรู้สิ่่กปลอดภัยุและผิ่อนิคลายุในิระหว่างกระบวนิการติรวจ้สิ่อบแรงงานิ เชิ่นิ ที่่�
ศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง ที่่�ประแสิ่และสิ่งขลาที่่�มู่การจ้ัดหาที่่�นัิ�งให้กับลูกเร้อ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เจ้้าหน้ิาที่่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิรวมูที่ั�งผิู้ประสิ่านิงานิด้านิภาษาควรแติ่งกายุในิเสิ่้�อผิ้าลำาลอง
ธิรรมูดา เพื้้�อไมู่ให้แสิ่ดงถ่งความูเก่�ยุวข้องกับฝ่้ายุบังคับใชิ้กฎหมูายุและสิ่ร้างความูสิ่บายุใจ้ให้แรงงานิสิ่ามูารถเปิด
เผิยุข้อมููลได้อยุ่างเป็นิอิสิ่ระ 

ที่าง EJF ได้จั้ดที่ำาแนิวที่างการฝ่้กอบรมูในิช้ิ�อว่า “การสัิ่มูภาษณ์์แรงงานิข้ามูชิาติิ” โดยุได้ระบุรายุละเอ่ยุดการนิำาคู่มู้อแนิวที่างการให้เหยุ้�อ
เป็นิศููนิย์ุกลางมูาใช้ิดำาเนิินิงานิ สิ่ามูารถขอเอกสิ่ารน่ิ�ได้จ้าก EFJ
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เจ้้าหน้ิาศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง สิ่วมูใส่ิ่เคร้�องแต่ิงกายุลำาลองเช่ินิบุคคลทัี่�วไปเพ้ื้�อช่ิวยุลดความูรู้ส่ิ่กและท่ี่าท่ี่คุกคามูในิระหว่างการติรวจ้และ
สัิ่มูภาษณ์์แรงงานิ  

การกระที่ำาอันิใดก็ติามูท่ี่�อาจ้ก่อให้เกิดความูรู้ส่ิ่กเปราะบางและถูกคุกคามูแก่แรงงานิเช่ินิการปรากฏตัิวของเจ้้าหน้ิาท่ี่�ที่หารหร้อ
การจั้ดกลุ่มูผู้ิสัิ่มูภาษณ์์และผู้ิเข้าร่วมูฟังจ้ำานิวนิมูากนัิ�นิล้วนิเป็นิเหตุิให้แรงงานิลดความูเช้ิ�อใจ้ของแรงงานิท่ี่�มูอบให้กับเจ้้าหน้ิาท่ี่� 
จ่้งอาจ้ที่ำาให้แรงงานิหล่กเล่�ยุงท่ี่�จ้ะแจ้้งประสิ่บการณ์์ถูกกระที่ำาที่ารุณ์หร้อการค้ามูนุิษย์ุให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�ที่ราบ

3.3. การสู้ัมภาษณ์และผิ้้ประสู้าน้งาน้ด้าน้ภาษา

•  การสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อท่ี่�ถูกจั้ดข่�นิระหว่างการติรวจ้เร้อประมูงของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงถ้อเป็นิองค์ประกอบสิ่ำาคัญด้านิ
หน่ิ�งของการติรวจ้เร้อประมูง การสัิ่มูภาษณ์์น่ิ�อาจ้เป็นิช่ิวงเวลาเด่ยุวท่ี่�แรงงานิสิ่ามูารถพูื้ดคุยุกับเจ้้าหน้ิาท่ี่�ถ่งโอกาสิ่ใดๆก็ติามูท่ี่�อาจ้จ้ะก่อให้
เกิดการละเมิูดสิิ่ที่ธิิหร้อการที่ำาร้ายุแรงงานิ ขั�นิติอนิการสัิ่มูภาษณ์์นัิ�นิสิ่ำาคัญอยุ่างยิุ�งและควรท่ี่�จ้ะต้ิองให้เป็นิไปติามูหลักมูาติรฐานิอยุ่าง
เคร่งครัด ทัี่�งน่ิ� ขั�นิติอนิการสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อได้มู่การพัื้ฒนิาข่�นิอยุ่างเป็นิลำาดับนัิบตัิ�งแต่ิเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิป่ 2559 จ้ากการสัิ่งเกติการณ์์ในิ
ต้ินิป่ 2563 ยัุงมู่องค์ประกอบสิ่ำาคัญอ้�นิๆท่ี่�ต้ิองได้รับการพิื้จ้ารณ์าและเพ้ื้�อแก้ไขปรับปรุง

•  ถ่งแมู้ว่าที่าง EJF ไมู่ได้พื้บเห็นิการสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อเป็นิหมูู่คณ์ะทัี่�งหมูดทุี่กคนิตัิ�งแต่ิต้ินิป่ 2560 แต่ิต้ิองเน้ินิยุำ�าว่า เจ้้าหน้ิาท่ี่�ไมู่ควรได้รับ
การแนิะนิำาให้ปฏิบัติิงานิโดยุวิธ่ิดังกล่าวในิระหว่างการติรวจ้เร้อประมูงของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การสิ่ำารวจ้สิ่อบถามูลูกเร้อรวมูกันิเป็นิหมูู่คณ์ะถ่งสิ่ภาพื้การที่ำางานิบนิเร้อนัิ�นิไมู่สิ่ามูารถชิ่วยุเปิดเผิยุกรณ่์ของการ
ละเมูิดสิ่ิที่ธิิแรงงานิได้เน้ิ� องจ้ากแรงงานิอาจ้เกิดความูกังวลว่าจ้ะเป็นิที่่�จ้ับติามูองของนิายุจ้้างและได้รับการลงโที่ษได้ 
ดังนัิ�นิ จ้่งควรแยุกลูกเร้อกลุ่มูติัวอยุ่างออกมูาสิ่ัมูภาษณ์์ให้ไกลจ้ากบริเวณ์ที่่�มู่การติรวจ้เร้อประมูง

•  จ้ากการสัิ่งเกติการณ์์การสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อตัิ�งแต่ิช่ิวงเด้อนิกรกฏาคมูป่ 2560 ได้ดำาเนิินิการในิบริเวณ์ท่ี่�แยุกออกจ้ากการติรวจ้เร้อประมูง แต่ิ
ทัี่�งน่ิ�ก็ยัุงคงมู่ความูสิ่มูำ�าเสิ่มูอและไมู่สิ่อดคล้องกันิในิที่างปฏิบัติิติามูแต่ิละศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูงอยูุ่บ้าง
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้้าหน้ิาที่่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิรวมูที่ั�งผิู้ประสิ่านิงานิด้านิภาษาควรพื้ยุายุามูแยุกผิู้ถูกสิ่ัมูภาษณ์์
ออกมูา อยุ่างน้ิอยุเพื้้�อให้ห่างจ้ากสิ่ายุติาและการได้ยุินิของลูกเร้อคนิอ้�นิๆโดยุเฉัพื้าะอยุ่างยุิ�งจ้ากผิู้ควบคุมูเร้อ 
หัวหน้ิาแรงงานิและลูกเร้อ ลูกเร้อมู่โอกาสิ่ที่่�จ้ะเปิดเผิยุข้อมููลเก่�ยุวกับการละเมูิดสิ่ิที่ธิิแรงงานิมูากข่�นิหากผิู้กระที่ำาผิิด
นัิ�นิไมู่ได้อยุู่โดยุรอบ

การสัิ่มูภาษณ์์ในิรูปข้างต้ินิไมู่น่ิาจ้ะให้ผิลลัพื้ธ์ิท่ี่�เป็นิประโยุชิน์ิเน้ิ�องจ้าก: 1) เกิดข่�นิใกล้กับส่ิ่วนิท่ี่�เหล้อของการติรวจ้เร้อ 2) การสัิ่มูภาษณ์์ไมู่ไกลจ้ากสิ่ายุติา
หร้อการได้ยิุนิของลูกเร้อคนิอ้�นิ ๆ และ 3) มู่เพ่ื้ยุงผู้ิถูกสัิ่มูภาษณ์์เพ่ื้ยุงคนิเด่ยุวที่ำาให้ง่ายุต่ิอการระบุตัิวผู้ิแจ้้งเบาะแสิ่ได้ง่ายุ 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ศููนิยุ์ฯควบคุมูการแจ้�งเข�า-ออก เร้อประมูง หลายุแห�งได�ริเริ�มูใชิ�รถกระบะของศููนิยุ์เป็นิสิ่ถานิที่่�สิ่ำาหรับการสิ่ัมูภาษณ์์
แล�ว ในิขณ์ะที่่�ศููนิยุ์ฯจ้ังหวัดสิ่งขลาแปลงติู�ขนิสิ่�งสิ่ินิค�าเคล้�อนิที่่�ให�เป็นิห�องสิ่ัมูภาษณ์์ พื้้�นิที่่�เหล�านิ่�มู่ความูเป็นิ
สิ่�วนิติัวและสิ่ะดวกสิ่บายุสิ่ำาหรับการสิ่ัมูภาษณ์์ สิ่ำาหรับศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้�งเข�า-ออก เร้อประมูง ศููนิยุ์ฯจ้ังหวัด
ประจ้วบค่ร่ขันิธิ์ใชิ�รถกระบะพื้ร�อมูมู�านิบังติาด�านิในิเพื้้�อเพื้ิ�มูความูเป็นิสิ่�วนิติัว ที่าง EJF ขอเสิ่นิอแนิะว�าให�การ
ปฎิบัติิดังกล�าวนิ่�กลายุเป็นิแนิวที่างปฏิบัติิพื้้�นิฐานิของทีุ่กศููนิยุ์



22

สิ่งขลาได้รับประโยุชิน์ิจ้ากการมู่ ‘จุ้ดยุุที่ธิศูาสิ่ติร์’ ซ่ึ่�งเร้อประมูงทุี่กลำาต้ิองผ่ิานิบริเวณ์ปากนิำ�าเพ้ื้�อรับการติรวจ้ของ PIPO ที่ำาให้เจ้้าหน้ิาท่ี่�สิ่ามูารถเปล่�ยุนิตู้ิ
ขนิส่ิ่งสิิ่นิค้าเคล้�อนิท่ี่�มูาเป็นิห้องสัิ่มูภาษณ์์ถาวรได้ 

การสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อทัี่�งสิ่ามูคนิจั้ดข่�นิบนิหลังรถกระบะของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง  
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ในิกรณ่์ที่่�ลูกเร้อถูกสิ่ัมูภาษณ์์เป็นิรายุบุคคลนัิ�นิอาจ้ก่อให้เกิดความูวิติกกังวลในิการเปิดเผิยุข้อมููลเก่�ยุวกับการ
ละเมูิดสิ่ิที่ธิิแรงงานิที่่�อาจ้เกิดข่�นิ เน้ิ� องจ้ากลูกเร้ออาจ้เป็นิที่่�จ้ับติามูองจ้ากผิู้ควบคุมูเร้อและอาจ้เผิชิิญกับการถูก
ลงโที่ษ  ดังนัิ�นิจ้่งควรใชิ้วิธิ่การสิุ่่มูสิ่ัมูภาษณ์์แบบกลุ่มูติัวอยุ่างสิ่ามูถ่งสิ่่�คนิ (โดยุเฉัล่�ยุ) เพื้้�อให้ผิู้ถูกสิ่ัมูภาษณ์์นัิ�นิมู่
ความูกังวลน้ิอยุลงว่าพื้วกเขาจ้ะถูกระบุติัวได้ว่าเป็นิผิู้ให้ข้อมููล

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ก�อนิที่่�การสิ่ัมูภาษณ์์จ้ะถูกจ้ัดข่�นิ เจ้�าหนิ�าที่่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิควรที่ำาการอธิิบายุจุ้ดประสิ่งค์ของ
การสิ่ัมูภาษณ์์อยุ�างละเอ่ยุด โดยุกล�าวถ่งผิลลัพื้ธิ์ของการเปิดเผิยุข�อมููลรวมูที่ั�งผิลกระที่บที่่�อาจ้จ้ะเกิดข่�นิติามูมูา เพื้้�อ
เป็นิการรับประกันิว�าผิู�ถูกสิ่ัมูภาษณ์์จ้ะให�ข�อมููลที่่�เป็นิข�อเที่็จ้จ้ริงมูากที่่�สิุ่ดในิระหว�างการสิ่ัมูภาษณ์์ 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:     ควรมู่เพื้่ยุงแค�เจ้�าหนิ�าที่่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิอยุู�ในิระหว�างการสิ่ัมูภาษณ์์เที่�านิั�นิ ที่ั�งนิ่�เพื้้�อชิ�วยุลด
ความูรู�สิ่่กถูกคุกคามูของแรงงานิ  เจ้�าหนิ�าที่่�ควรที่ราบว�าลูกเร้อ โดยุเฉัพื้าะแรงงานิข�ามูชิาติิอาจ้จ้ะเกิดความูความู
รู�สิ่่กเกรงกลัวติ�อเจ้�าหนิ�าที่่�  ในิกรณ์่ที่่�ลูกเร้อนิั�นิมูาจ้ากการค�ามูนิุษยุ์หร้อกระที่ำาการเข�าเมู้องโดยุผิิดกฎหมูายุ  
อาจ้เกิดความูเกรงกลัวในิการโดนิลงโที่ษหากได�รับการเปิดเผิยุติัวตินิ ดังนิั�นิแล�ว เจ้�าหนิ�าที่่�ของกรมูสิ่วัสิ่ดิการและ
คุ�มูครองแรงงานิจ้่งควรเชิิญกลุ�มูบุคคลหร้อบุคคลผิู�ไมู�มู่สิ่�วนิเก่�ยุวข�องกับการสิ่ัมูภาษณ์์นิั�นิให�ออกจ้ากพื้้�นิที่่�บริเวณ์ที่่�
มู่การจ้ัดสิ่ัมูภาษณ์์แรงงานิ

การสัิ่มูภาษณ์์ในิระหว่างการติรวจ้เร้อของศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง ในิจั้งหวัดชุิมูพื้ร บุคคล(ที่างด้านิซ้ึ่ายุ) ได้เข้ามูาร่วมูฟังการสัิ่มูภาษณ์์ ซ่ึ่�ง
อาจ้เป็นิการลดโอกาสิ่ของผู้ิถูกสัิ่มูภาษณ์์เหล่าน่ิ�ในิการเปิดเผิยุข้อมููล ในิท้ี่ายุท่ี่�สุิ่ดแล้ว ที่างผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาได้เชิิญบุคคลดังกล่าวออกจ้ากพ้ื้�นิท่ี่�
บริเวณ์สัิ่มูภาษณ์์ไมู่นิานิหลังจ้ากท่ี่�มู่การถ่ายุภาพื้น่ิ� 
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การสัิ่มูภาษณ์์เป็นิโอกาสิ่ท่ี่�ด่สิ่ำาหรับเจ้้าหน้ิาท่ี่�ท่ี่�จ้ะบ่งช่ิ�ตัิวเหยุ้�อจ้ากการที่ารุณ์กรรมูและพ่ื้งกระที่ำาโดยุการปฏิบัติิติามูขั�นิติอนิสิ่ากลอยุ่างเคร่งครัด

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ผูิ�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาจ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิรวมูไปถ่งเจ้�าหนิ�าท่ี่�ติรวจ้แรงงานินัิ�นิควรได�รับการฝ่้ก
อบรมูทัี่กษะด�านิอารมูณ์์ท่ี่�เหมูาะสิ่มูเพ้ื้�อใชิ�สิ่ำาหรับการระบุตัิวเหยุ้�อ เชิ�นิ วิธ่ิเข�าหาเหยุ้�อและการให�เหยุ้�อเป็นิศููนิย์ุกลาง
นัิ�นิ และใชิ�ทัี่กษะเหล�าน่ิ�เพ้ื้�อให�ลูกเร้อเกิดความูรู�ส่ิ่กผิ�อนิคลายุและปลอดภัยุติลอดชิ�วงการสัิ่มูภาษณ์์และการติรวจ้เร้อ 
สิ่ำาหรับข�อมููลเพิื้�มูเติิมูเร้�องการสัิ่มูภาษณ์์แรงงานิข�ามูชิาติิสิ่ามูารถขอรับคู�มู้อการฝ่้กอบรมูได�จ้ากที่าง EJF เอกสิ่ารฉับับน่ิ�
มู่ทัี่�งฉับับภาษาไที่ยุและภาษาอังกฤษ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เจ้�าหนิ�ากรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิไมู�ควรถามูคำาถามูสิ่ัมูภาษณ์์ที่่�เป็นิการชิ่�นิำา หร้อเป็นิคำาถามูปลายุปิดที่่�
สิ่ามูารถติอบได�เพื้่ยุง ‘ใชิ�’ หร้อ ‘ไมู�’ เพื้้�อเก็บรายุละเอ่ยุดเก่�ยุวกับสิ่ถานิการณ์์จ้ริงบนิเร้อประมูง

•  จ้ากการติรวจ้สิ่อบในิป่ 2562 และ 2563 มู่ผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาประจ้ำาอยูุ่ท่ี่�ทุี่กศููนิย์ุ PIPO ทัี่�งหมูด 30 แห่ง ซ่ึ่�งแสิ่ดงให้เห็นิว่ามู่การ
พัื้ฒนิาและปรับปรุงข่�นิเมู้�อเท่ี่ยุบกับป่ก่อนิหน้ิา อยุ่างไรก็ติามู ในิบางกรณ่์ ชุิดที่ำางานิสิ่หวิชิาช่ิพื้ท่ี่�มู่อัติราเจ้้าหน้ิาท่ี่�น้ิอยุยัุงรายุงานิว่า มู่ผู้ิ
ประสิ่านิงานิด้านิภาษาท่ี่�สิ่ามูารถส้ิ่�อสิ่ารภาษาถิ�นิของแรงงานิบางภาษาเท่ี่านัิ�นิ เร้�องน่ิ�เป็นิเร้�องสิ่ำาคัญโดยุเฉัพื้าะกับกลุ่มูเร้อความูเส่ิ่�ยุงสูิ่งท่ี่� 
ลูกเร้อต้ิองเข้ารับการสัิ่มูภาษณ์์ทุี่กครั�งท่ี่�เร้อเข้ารับการติรวจ้สิ่อบ หากไมู่มู่ผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษา การติรวจ้เร้อประมูงเหล่าน่ิ�จ้ะไมู่สิ่มูบูรณ์์

ข้อเสู้น้อแน้ะ:     แติ�ละศููนิยุ์ฯควรมู่ผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาให�เพื้่ยุงพื้อสิ่ำาหรับการสิ่ัมูภาษณ์์แรงงานิอยุ�างสิ่มูบูรณ์์ติลอดเวลา ศููนิยุ์ 
PIPO ควรขอความูชิ�วยุเหล้อจ้ากสิ่ำานิักงานิกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิจ้ังหวัดและภาคประชิาสิ่ังคมูในิที่�องที่่�
หากจ้ำาเป็นิ (เชิ�นิ IOM หร้อ Stella Maris) หร้อใชิ�ผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาจ้ากศููนิยุ์ PIPO อ้�นิ ผิ�านิชิ�องที่างว่ด่โอ
คอลล์/โที่รศูัพื้ที่์

ข้อเสู้น้อแน้ะ:     หากไมู�สิ่ามูารถที่ำาการสิ่ัมูภาษณ์์ระหว�างการติรวจ้เร้อประมูงของ PIPO ได� เนิ้�องจ้ากไมู�มู่ผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษา 
ควรที่ำาการแจ้�งเติ้อนิผิ�านิระบบ ePIPO เพื้้�อแจ้�งให�เจ้�าหนิ�าที่่�ชิุดสิ่หวิชิาชิ่พื้ PIPO ที่ำาการสิ่ัมูภาษณ์์ในิภายุหลังไมู�เกินิ 
30 วันิ เมู้�อผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาสิ่ะดวก

•  เจ้้าหน้ิาท่ี่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิในิศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง บางแห่งได้ให้ข้อมููลว่าเน้ิ�องจ้ากเร้อประมูง
ส่ิ่วนิใหญ่นัิ�นิที่ำาการประมูงรายุวันิหร้อไมู่ก่�ค้นิเท่ี่านัิ�นิและพื้วกเขารู้จั้กคุ้นิเคยุกับลูกเร้อบนิเร้อประมูงที่ำาให้การติรวจ้สิ่อบลูกเร้อเป็นิไปได้
รวดเร็วข่�นิ และไมู่จ้ำาเป็นิต้ิองที่ำาการสัิ่มูภาษณ์์
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ถ่งแมู้ว่าข้อมููลดังกล่าวนัิ�นิเป็นิข้อเที่็จ้จ้ริง เจ้้าหน้ิาที่่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิควรที่ำาความูเข้าใจ้ว่า
ความูสิ่ัมูพื้ันิธิ์ระหว่างลูกเร้อประมูงและผิู้ควบคุมูเร้อว่าสิ่ามูารถเปล่�ยุนิแปลงได้เสิ่มูอ เจ้้าหน้ิาที่่�ควรเฝ้้าสิ่ังเกติติลอด
เวลา ที่ำาการสิ่ัมูภาษณ์์ทีุ่กครั �ง และใชิ้ประโยุชิน์ิจ้ากความูสิ่นิิที่ชิิดเชิ้�อกับลูกเร้อ เพื้้�อให้เหยุ้�อที่่�ถูกที่ำาร้ายุกล้าที่่�จ้ะให้
ข้อมููลกับเจ้้าหน้ิาที่่�มูากข่�นิ  

•  ในิหลายุศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า-ออก เร้อประมูง ให้ข้อมููลถ่งในิกรณ่์ท่ี่�รับที่ราบเหตุิการณ์์การถูกที่ำาร้ายุในิระหว่างการสัิ่มูภาษณ์์จ่้งจั้ดให้มู่
การประสิ่านิงานิกับผู้ิควบคุมูเร้อหร้อเจ้้าของเร้อโดยุทัี่นิท่ี่ กล่าวค้อเจ้้าหน้ิาท่ี่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิจ้ะที่ำาการติิดติามูผิลการ
สัิ่มูภาษณ์์และการสิ่ำารวจ้ภายุในิระยุะ 15-30 วันิ หร้อในิวันิท่ี่�เร้อของลูกจ้้างลำานัิ�นิเท่ี่ยุบท่ี่า หากแต่ิในิกรณ่์ท่ี่�ไมู่มู่ความูค้บหน้ิาใดๆ คด่
อาชิญากรรมูดังกล่าวน่ิ�จ้ะถูกส่ิ่งให้ติำารวจ้ท้ี่องถิ�นิเป็นิผู้ิดูแล 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การติิดติามูผิลของการกระที่ำาผิิดในิที่ันิที่่นัิ�นิอาจ้ที่ำาให้ลูกเร้อเกรงกลัวที่่�จ้ะให้ข้อมููล  เน้ิ� องจ้ากกลัวการถูกลงโที่ษจ้าก
นิายุจ้้างหลังจ้ากที่่�เร้อเพื้ิ�งจ้ะได้รับการติรวจ้ โดยุเฉัพื้าะอยุ่างยุิ�งในิกรณ่์ที่่�เร้อประมูงลำาดังกล่าวเติร่ยุมูออกจ้ากที่่า ซึ่่�ง
แน่ินิอนิว่าลูกเร้อนัิ�นิจ้ะติ้องออกที่ะเลเป็นิเวลาหลายุสิ่ัปดาห์ อาจ้ที่ำาให้ไมู่มู่โอกาสิ่ที่่�จ้ะสิ่ามูารถชิ่วยุเหล้อลูกเร้อคนิดัง
กล่าวได้  เจ้้าหน้ิาที่่�จ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิควรที่ำาการอธิิบายุให้ลูกเร้อคนินัิ�นิๆเข้าใจ้ถ่งกระบวนิการ
ที่่�อาจ้จ้ะเกิดข่�นิติามูมูา ที่ั�งน่ิ�หากพื้วกเขาที่ำาการแจ้้งปัญหาอยุ่างแที่้จ้ริงและเจ้้าหน้ิาที่่�สิ่ามูารถดำาเนิินิการกับเจ้้าของ
เร้อหลังจ้ากที่่�นิำ าเร้อกลับเข้าที่่าแล้ว สิ่ิ�งน่ิ�อาจ้ชิ่วยุลดโอกาสิ่การเผิชิิญหน้ิาของลูกเร้อกับบที่ลงโที่ษในิฐานิะ ‘ ผิู้เปิด
เผิยุการกระที่ำาผิิด ‘ เจ้้าหน้ิาที่่�ผิู้เก่�ยุวข้องควรพื้ยุายุามูให้ผิลการสิ่ัมูภาษณ์์นัิ�นิเป็นิความูลับ ในิกรณ่์ที่่�การติรวจ้สิ่อบ
พื้บปัญหาร้ายุแรงหร้อข้อบ่งชิ่�ว่าควบคุมูเร้อได้กระที่ำาการข่มูขู่หร้อมู่การใชิ้ความูรุนิแรงติ่อลูกเร้อในิระหว่างการนิำา
เร้อออกจ้ากที่่าไมู่ควรมู่การอนิุญาติให้นิำ าเร้อออกและควรให้กรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิพื้ร้อมูที่ั�งเจ้้าหน้ิาที่่�ที่่�
เก่�ยุวข้องดำาเนิินิการสิ่้บสิ่วนิสิ่อบสิ่วนิในิที่ันิที่่

การสัิ่มูภาษณ์์ลูกเร้อท่ี่�สิิ่ชิลควรได้รับการยุกยุ่องสิ่ำาหรับ 1) การสัิ่มูภาษณ์์เกิดข่�นิโดยุห่างจ้ากสิ่ายุติาและการได้ยิุนิของการติรวจ้ติราส่ิ่วนิอ้�นิ 2) ใช้ิสิ่ถานิท่ี่�ท่ี่�
ให้ความูสิ่ะดวกสิ่บายุและเป็นิส่ิ่วนิตัิวเพ้ื้�อให้ลูกเร้อรู้ส่ิ่กปลอดภัยุ 3) อนุิญาติให้ผู้ิติรวจ้สิ่อบจ้ากจ้ากกรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ้มูครองแรงงานิรวมูทัี่�งผู้ิประสิ่านิงานิ
ด้านิภาษาอยูุ่ในิการสัิ่มูภาษณ์์เท่ี่านัิ�นิ และ 4) การสัิ่มูภาษณ์์เกิดจ้ากการสุ่ิ่มูกลุ่มูลูกเร้อในิจ้ำานิวนิท่ี่�เหมูาะสิ่มู
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4. หน้่วยปฏิิบัต่ิการพื้ิเศษใน้การบังคับใช้้กฎหมาย

หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU กำาลังสัิ่งเกติการณ์์การติรวจ้เร้อประมูงของ PIPO ท่ี่�ท่ี่าเร้อ

คณ์ะที่ำางานิติิดติามูและบังคับใช้ิกฎหมูายุเฉัพื้าะกิจ้หลายุคณ์ะได้ถูกจั้ดตัิ�งข่�นิในิติลอดระยุะเวลา 3 ป่ท่ี่�ผ่ิานิเพ้ื้�อที่ำางานิร่วมูและช่ิวยุ
สิ่นัิบสิ่นุินิศููนิย์ุ PIPO อ่กทัี่�งยัุงช่ิวยุฝ่้กอบรมูด้านิการพัื้ฒนิากระบวนิการ คณ์ะที่ำางานิดังกล่าว อาทิี่ ชุิดสิ่หวิชิาช่ิพื้ติรวจ้เร้อประมูงจ้ากส่ิ่วนิ
กลาง (FITs) จั้ดตัิ�งข่�นิไปเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2561 ภายุใต้ิการควบคุมูของ ศููนิย์ุบัญชิาการแก้ไขปัญหาการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ (ศูปมูผิ.) 
และ ศูรชิล. ในิภายุหลัง และหน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU (IUU Hunter) ภายุใต้ิการควบคุมูของกรมูประมูง จั้ดตัิ�งข่�นิในิเด้อนิ
มู่นิาคมู 2561 ด้วยุคำาสัิ่�งจ้ากพื้ลเอก ฉััติรชัิยุ สิ่าริกัลยุะ รองนิายุกรัฐมูนิติร่ ในิเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563 โครงการหน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอ
ต้ิานิ IUU ถูกยุกเลิกเน้ิ� องจ้ากมู่หน้ิาท่ี่�ทัี่บซ้ึ่อนิกับหน่ิวยุลาดติระเวนิของกรมูประมูง

สิ่ำาหรับข้อมููลเพิื้�มูเติิมูเก่�ยุวกับหน่ิวยุงานิพิื้เศูษทัี่�ง 2 หน่ิวยุน่ิ� กรุณ์าดูภาคผินิวก

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   EJF เชิ้�อเป็นิอยุ�างยุิ�งว�า ถ่งแมู�ว�าประเที่ศูไที่ยุจ้ะประสิ่บความูสิ่ำาเร็จ้ในิการเดินิหนิ�ากำาจ้ัดการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ
และการละเมูิดสิ่ิที่ธิิแรงงานิในิอุติสิ่าหกรรมูการประมูง แติ�หนิ�วยุปฏิบัติิการพื้ิเศูษอยุ�างหนิ�วยุปฏิบัติิการพื้ิเศูษติ�อ
ติ�านิ IUU จ้ะยุังคงมู่ความูสิ่ำาคัญในิการบังคับใชิ�กฎหมูายุการประมูงและ/หร้อแรงงานิ EJF ขอสิ่นิับสิ่นิุนิให�รัฐบาล
ไที่ยุนิำาโครงการหนิ�วยุปฏิบัติิการพื้ิเศูษติ�อติ�านิ IUU กลับมูาใชิ�โดยุเร็วที่่�สิุ่ด เพื้้�อให�มูั�นิใจ้ว�ามูาติรฐานิการติรวจ้สิ่อบ
จ้ะสิู่งคงเดิมู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   EJF ขอสิ่นัิบสิ่นิุนิให้ ชิุดที่ำางานิ FITs เข้าที่ำาการติรวจ้สิ่อบโดยุไมู่แจ้้งให้ศููนิยุ์ฯที่ราบล่วงหน้ิาควบคู่กับที่ำาการฝ่้ก
อบรมูอยุ่างติ่อเน้ิ� อง การปฏิบัติิงานิในิลักษณ์ะน่ิ�จ้ะที่ำาให้ชิุดที่ำางานิ FIT สิ่ามูารถประเมูินิการดำาเนิินิการประจ้ำาวันิ
ของศููนิยุ์ PIPO ได้แมู่นิยุำาข่�นิ และที่ำาให้มูั�นิใจ้ได้ว่า ศููนิยุ์ฯได้รักษามูาติรฐานิการดำาเนิินิงานิที่่�ได้มูาติรฐานิติลอด
เวลา EJF เชิ้�อว่าการเข้าติรวจ้สิ่อบโดยุไมู่แจ้้งให้ที่ราบล่วงหน้ิาเป็นิสิ่ิ�งสิ่ำาคัญเพื้้�อบ่งชิ่�ว่าการดำาเนิินิงานิพื้ัฒนิาข่�นิจ้ริง
หร้อไมู่ 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    หน่ิวยุปฏิบัติิการพื้ิเศูษมู่ความูสิ่ามูารถในิการที่ำาการสิ่้บสิ่วนิซึ่่�งสิ่่งเสิ่ริมูการติรวจ้เร้อประมูง และยุังสิ่ามูารถให้ข้อเสิ่นิอ
แนิะเฉัพื้าะด้านิเพื้้�อให้เจ้้าหน้ิาที่่�นิำาไปไปพื้ัฒนิาติ่อยุอดได้ที่ั �งในิมูุมูของการที่ำาประมูงและแรงงานิ สิ่มูาชิิกในิชิุดที่ำางานิ
งานิควรประกอบด้วยุเจ้้าหน้ิาที่่�จ้ากหลายุหน่ิวยุงานิเพื้้�อที่ำาให้มูั�นิใจ้ว่าปัญหาที่ั�งสิ่องเร้�องจ้ะได้รับความูสิ่นิใจ้เที่่ากันิในิ
แติ่ละครั �ง
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ทีุ่กครั �งที่่�มู่การเข้าติรวจ้สิ่อบจ้ะติ้องมู่การลงบันิที่่กเก่�ยุวกับการกระที่ำาผิิดกฎหมูายุที่่�ติรวจ้พื้บและการสิ่้บสิ่วนิเป็นิ
ประจ้ำาอยุ่างถ่�ถ้วนิ โดยุควรมู่การวิเคราะห์รายุละเอ่ยุดว่า สิ่ามูารถติรวจ้พื้บปัญหานัิ�นิๆได้อยุ่างไร แก้ไขอยุ่างไร และ
ได้เร่ยุนิรู้อะไรบ้าง หากไมู่มู่การเก็บข้อมููลในิลักษณ์ะดังกล่าว อาจ้สิู่ญเสิ่่ยุความูรู้ที่่�พื้่งได้ไป

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เพื้้�อให้มูั�นิใจ้ว่า FITs และกลไกการบังคับใชิ้กฎหมูายุในิลักษณ์ะเด่ยุวกันิจ้ะยุังคงดำาเนิินิงานิติ่อไปได้ในิอนิาคติ การ
ฝ่้กอบรมูจ้่งเป็นิสิ่ิ�งจ้ำาเป็นิเพื้้�อให้หัวหน้ิาชิุดที่ำางานิในิอนิาคติสิ่ามูารถพื้ัฒนิาตินิเองและคุ้นิเคยุกับขั �นิติอนิการสิ่้บสิ่วนิ
ระหว่างการติรวจ้เร้อประมูง 

เจ้้าหน้ิาท่ี่�จ้าก FIT ให้ข้อมููลเก่�ยุวกับสิิ่�งท่ี่�พื้บจ้ากการเข้าติรวจ้ศููนิย์ุ PIPO ในิจั้นิที่บุร่

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ชิุดที่ำางานิ FITs สิ่ามูารถที่ำาให�เกิดความูยุั�งยุ้นิของโครงการนิ่�ยุิ�งข่�นิ โดยุการให�องค์กรภาคประชิาสิ่ังคมู (CSOs) ในิ
ที่�องที่่�มูาเป็นิสิ่�วนิหนิ่�งของการฝ้่กอบรมูทีุ่กครั�งที่่�ออกติรวจ้ องค์กรภาคประชิาสิ่ังคมูในิที่�องที่่�จ้ะได�รับประโยุชินิ์จ้ากการ
บังคับใชิ�กฎหมูายุและการแลกเปล่�ยุนิข�อมููล ในิขณ์ะที่่� FITs จ้ะสิ่ามูารถเข�าถ่งข�อมููลและความูเชิ่�ยุวชิาญในิที่�องที่่�ได� 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การให�องค์การภาคประชิาสิ่ังคมูในิที่�องที่่�ที่ำางานิร�วมูกับศููนิยุ์ PIPO และเข�าติรวจ้เร้อประมูงติามูที่�าเร้อจ้ะชิ�วยุ
พื้ัฒนิาการดำาเนิินิงานิด�านิอ้�นิๆของ องค์การภาคประชิาสิ่ังคมูในิที่�องที่่�สิ่ามูารถชิ�วยุเป็นิผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาในิ
ศููนิยุ์ PIPOซึ่่�งกำาลังขาดแคลนิ นิอกจ้ากนิ่�ยุังชิ�วยุแก�ไขปัญหาความูเชิ้�อใจ้ที่่�ศููนิยุ์ PIPO กำาลังประสิ่บ และให�ชิ�วยุให�
ข�อเสิ่นิอแนิะกับชิาวประมูงเก่�ยุวกับสิ่ิที่ธิิของพื้วกเขาเพื้้�อป�องกันิไมู�ให�เกิดการที่ารุณ์กรรมูแรงงานิ
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5.การคัดกรองแรงงาน้เมื�อเดิน้ทางมาถึึงประเทศไทย 

สิ่ำาหรับแรงงานิท่ี่�เข้ามูาที่ำางานิในิประเที่ศูไที่ยุผ่ิานิบันิท่ี่กความูเข้าใจ้ (Memorandum of Understanding : MOU) แรงงานิข้ามูชิาติิจ้ะได้รับ
การคัดกรองจ้ากเจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูการจั้ดหางานิ กระบวนิการน่ิ�ดำาเนิินิการเพ้ื้�อให้มัู�นิใจ้ว่าพื้วกเขาเดินิที่างมูาที่ำางานิติามูความูประสิ่งค์ของตินิเอง
และไมู่ได้ถูกบ่บบังคับให้มูาที่ำางานิ ซ่ึ่�งการคัดกรองน่ิ�จ้ะที่ำาโดยุการสัิ่มูภาษณ์์กับผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาท่ี่�ได้รับการรับรอง

แรงงานิข้ามูชิาติิรอรับการคัดกรองท่ี่�ศููนิย์ุคัดกรองแรงงานิในิจั้งหวัดระนิองท่ี่�เพิื้�งเปิดให้บริการในิวันิท่ี่� 23 กันิยุายุนิ 2561 

EJF ได้เข้าสัิ่งเกติการณ์์ขั�นิติอนิการคัดกรองท่ี่� ‘ศููนิย์ุแรกรับเข้าที่ำางานิและสิิ่�นิสุิ่ดการจ้้าง’ จั้งหวัดระนิองในิเด้อนิกันิยุายุนิ 2561 เท่ี่านัิ�นิ 
อยุ่างไรก็ติามู จ้ากข้อมููลการสิ่ำารวจ้ท่ี่�มู่อยูุ่อยุ่างจ้ำากัด EJF ขอแนิะนิำาข้อเสิ่นิอแนิะดังน่ิ� 

•  แรงงานิท่ี่�เดินิที่างมูาถ่งได้รับการสัิ่มูภาษณ์์แบบกลุ่มู แที่นิท่ี่�จ้ะเป็นิแบบรายุบุคคล นิอกจ้ากน่ิ�ยัุงมู่เจ้้าหน้ิาท่ี่�ติำารวจ้ติิดอาวุธิในิเคร้�องแบบ
และเจ้้าหน้ิาท่ี่�อ้�นิๆเข้าร่วมูการสัิ่มูภาษณ์์ ปัจ้จั้ยุเหล่าน่ิ�อาจ้สิ่ร้างความูเกรงกลัวให้กับแรงงานิ ที่ำาให้พื้วกเขาไมู่กล้าเล่าถ่งประสิ่บการณ์์หร้อ
ว่าพื้วกเขาเป็นิเหยุ้�อจ้ากการบังคับใช้ิแรงงานิหร้อการค้ามูนุิษย์ุ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ขั�นิติอนิการคัดกรองแรงงานิความูปฏิบัติิติามูวิธิ่การให้เหยุ้�อเป็นิศููนิยุ์กลางติามูที่่�ศููนิยุ์ PIPO และการติรวจ้สิ่อบ
กลางที่ะเลได้นิำ าไปใชิ้ การที่่�ขั �นิติอนิเหล่าน่ิ�ได้รับการปฏิบัติิติามูอยุ่างมู่มูาติรฐานิเป็นิสิ่ิ�งสิ่ำาคัญ เพื้้�อป้องกันิไมู่ให้
แรงงานิรู้สิ่่กไมู่สิ่บายุใจ้และเกรงกลัวเจ้้าหน้ิาที่่�แรงงานิและเจ้้าหน้ิาที่่�ที่างกฎหมูายุของไที่ยุ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้้าหน้ิาที่่�กรมูการจ้ัดหางานิควรที่ำาให้มูั�นิใจ้ว่าแรงงานิได้รับการสิ่ัมูภาษณ์์เป็นิรายุบุคคล และการสิ่ัมูภาษณ์์ดำาเนิินิ
การในิพื้้�นิที่่�ที่่�เป็นิสิ่่วนิติัวและสิ่ะดวกสิ่บายุ เจ้้าหน้ิาที่่�กรมูการจ้ัดหางานิเที่่านัิ�นิที่่�ควรเป็นิผิู้สิ่ัมูภาษณ์์ เพื้้�อป้องกันิไมู่
ให้แรงงานิรู้สิ่่กเกรงกลัวขั �นิติอนิดังกล่าว ชิุดที่ำางานิติรวจ้สิ่อบควรที่ราบไว้ว่าแรงงานิ โดยุเฉัพื้าะแรงงานิข้ามูชิาติิ  
อาจ้เกรงกลัวเจ้้าหน้ิาที่่�เป็นิทีุ่นิเดิมูอยุู่แล้ว หากพื้วกเขาเป็นิเหยุ้�อจ้ากการค้ามูนิุษยุ์หร้อลักลอบเข้าเมู้องผิิดกฎหมูายุ  
พื้วกเขาอาจ้กลัวว่าจ้ะโดนิลงโที่ษหากถูกจ้ับได้ เจ้้าหน้ิากรมูการจ้ัดหางานิควรสิ่ังเกติบริเวณ์ที่่�สิ่ัมูภาษณ์์เสิ่มูอ หากมู่
หน่ิวยุงานิหร้อบุคคลที่่�ไมู่เก่�ยุวข้องควรเชิิญออกไปจ้ากพื้้�นิที่่�สิ่ัมูภาษณ์์
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•  แรงงานิอาจ้รู้สิ่่กไมู่สิ่บายุใจ้ที่่�จ้ะเล่าความูจ้ริงหากมู่เพื้้�อนินัิ�งอยุู่ด้วยุและจ้ะติอบคำาถามูติามูความูคิดเห็นิของคนิสิ่่วนิใหญ่ เพื้ราะกลัวจ้ะถูก
นิายุจ้้างลงโที่ษ

สิ่มุูดประจ้ำาตัิวลูกเร้อท่ี่�ออกให้แรงงานิข้ามูชิาติิท่ี่�เข้าเมู้องทุี่กคนิ มู่ข้อมููลที่างช่ิวภาพื้ (biometric) รูปถ่ายุของพื้วกเขา และประวัติิการจ้้าง
งานิขณ์ะท่ี่�ที่ำางานิในิประเที่ศูไที่ยุ ชิาวประมูงไที่ยุจ้ะได้รับเอกสิ่ารในิลักษณ์ะเด่ยุวกันิ เร่ยุกว่า ‘สิ่มุูดประจ้ำาตัิวลูกเร้อ’ กรมูเจ้้าท่ี่ามู่หน้ิาท่ี่�
รับผิิดชิอบในิขั�นิติอนิน่ิ�

การสัิ่มูภาษณ์์สิ่มุูดประจ้ำาตัิวลูกเร้อท่ี่�จั้ดข่�นิในิจั้งหวัดสิ่งขลาเด้อนิธัินิวาคมู 2560

• EJF เป็นิกังวลอยุ่างยุิ�งว่าวิธิ่การที่่�ใชิ้ในิการที่ำาสิ่ัมูภาษณ์์สิ่มูุดประจ้ำาติัวลูกเร้อจ้ากการสิ่ำารวจ้ในิชิ่วงปลายุป่ 2560 ไมู่เหมู้อนิกับขั �นิติอนิที่่� 
EJF และหน่ิวยุงานิอ้�นิๆได้เสิ่นิอแนิะ โดยุไมู่ได้นิำาวิธ่ิการให้เหยุ้�อเป็นิศููนิย์ุกลางไปปรับใช้ิ โดยุ 1) ที่ำาการสัิ่มูภาษณ์์ในิบริเวณ์ท่ี่�ที่ำาการ
ติรวจ้เร้อประมูง 2) มู่เจ้้าหน้ิาท่ี่�หลายุรายุเข้าร่วมูฟังสัิ่มูภาษณ์์ 3) มู่เจ้้าของเร้อเข้าร่วมูฟัง (เส้ิ่�อส่ิ่เหล้องที่างขวามู้อ) และ 4) มู่ผู้ิควบคุมูเร้อ
เร้อเข้าร่วมูฟัง (เส้ิ่�อลายุติารางที่างขวามู้อ) สิ่ถานิการณ์์เช่ินิน่ิ�อาจ้สิ่ร้างความูเกรงกลัวต่ิอผู้ิให้สัิ่มูภาษณ์์ เมู้�อผู้ิประสิ่านิงานิด้านิภาษาถามู
ช้ิ�อและอายุุของ ผู้ิถูกสัิ่มูภาษณ์์นัิ�นินิิ�งเง่ยุบ

การดำาเนิินิงานิในิลักษณ์ะน่ิ�ไมู่ก่อให้เกิดการเก็บข้อมููลท่ี่�แมู่นิยุำาหร้อเป็นิประโยุชิน์ิ และอาจ้ที่ำาให้เป็นิการยุากสิ่ำาหรับเจ้้าหน้ิาท่ี่�ชุิดติรวจ้
สิ่อบท่ี่�จ้ะช่ิ�ตัิวเหยุ้�อจ้ากการค้ามูนุิษย์ุหร้อที่ารุณ์กรรมูในิอนิาคติ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การสิ่ัมูภาษณ์์สิ่มูุดประจ้ำาติัวลูกเร้อเป็นิขั �นิติอนิคัดกรองที่่�สิ่ำาคัญเพื้้�อพื้ิจ้ารณ์าว่าแรงงานิข้ามูชิาติิเป็นิเหยุ้�อการ
ที่ารุณ์กรรมูหร้อการค้ามูนิุษยุ์หร้อไมู่ การสิ่ัมูภาษณ์์ติ้องกระที่ำาในิสิ่ถานิที่่�ที่่�เป็นิสิ่่วนิติัว ห่างจ้ากผิู้ไมู่เก่�ยุวข้อง โดยุ
เฉัพื้าะเจ้้าของและผิู้ควบคุมูเร้อเร้อติ้องไมู่สิ่ามูารถได้ยุินิการสิ่ัมูภาษณ์์ได้ ในิการสิ่ัมูภาษณ์์ในิรูปแบบที่่� EJF ได้เข้า
สิ่ังเกติการณ์์ในิเด้อนิธิันิวาคมู 2560 นัิ�นิอาจ้ไมู่ได้ข้อมููลที่่�นิำ าไปใชิ้ให้เกิดประโยุชิน์ิมูากนัิก

ปัจ้จั้ยุใดๆก็ติามูท่ี่�อาจ้ส่ิ่งผิลให้ลูกเร้อเกิดความูรู้ส่ิ่กไมู่มัู�นิคงหร้อถูกคุกคามู ดังเช่ินิการมู่เจ้้าหน้ิาท่ี่�ในิการสัิ่มูภาษณ์์มูากเกินิไป 
กลุ่มูผู้ิสัิ่มูภาษณ์์ท่ี่�มู่จ้ำานิวนิมูากรวมูทัี่�งผู้ิถูกสัิ่มูภาษณ์์หร้อผู้ิฟังอ้�นิๆจ้ำานิวนิมูากในิระหว่างการสัิ่มูภาษณ์์ อ่กทัี่�งการเปิดเผิยุรูป
ถ่ายุของรอยุแผิลเป็นิหร้อบาดแผิลนัิ�นิเป็นิเร้�องท่ี่�ละเอ่ยุดอ่อนิและอาจ้ก่อให้เกิดความูไมู่เช้ิ�อใจ้ในิตัิวเจ้้าหน้ิาท่ี่�และผู้ิท่ี่�เผิยุแพื้ร่
ประสิ่บการณ์์การถูกที่ำาร้ายุหร้อการละเมิูดสิิ่ที่ธิิแรงงานิได้
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6.การต่รวจสู้อบเรือประมงกลางทะเล

เร้อประมูงได้รับการติรวจ้สิ่อบจ้ากเร้อของกรมูประมูงนิอกชิายุฝั้�งสิ่งขลา

ตัิ�งแต่ิป่ 2559 EJF ได้เข้าร่วมูสัิ่งเกติการณ์์การลาดติระเวนิกลางที่ะเลบนิเร้อของกองทัี่พื้เร้อ กรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้�ง กรมูเจ้้าท่ี่า 
และกรมูประมูง ทัี่�งหมูด 15 ครั�ง โดยุหน่ิวยุงานิทัี่�งหมูดท่ี่�สิ่ามูารถที่ำาการลาดติระเวนิได้อยูุ่ภายุใต้ิกรอบอำานิาจ้ของ ศูรชิล. การลาดติระเวนิน่ิ�
เกิดข่�นิท่ี่�ภูเก็ติ สิ่งขลา สัิ่ติห่บ สิ่มุูที่รสิ่งครามู และ เพื้ชิรบุร่ ซ่ึ่�งที่ำาให้ EJF มู่ข้อมููลสิ่ามูารถวิเคราะห์การติรวจ้สิ่อบกลางที่ะเลด้วยุวิธ่ิการต่ิางๆ
ติลอดหลายุป่ท่ี่�ผ่ิานิมูาของในิแต่ิละหน่ิวยุงานิและพ้ื้�นิท่ี่�ได้     

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เพื้้�อเป็นิการเพื้ิ�มูประสิ่ิที่ธิิภาพื้การที่ำางานิของหนิ�วยุลาดติระเวนิ ศูรชิล. ควรวิเคราะห์เสิ่�นิที่างของหนิ�วยุงานิที่ั�งหมูด 
รวมูไปถ่งจุ้ดที่่�เคยุมู่การที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุ เพื้้�อเป็นิการป�องกันิไมู�ให�ลาดติระเวนิพื้้�นิที่่�ที่่�ที่ับซึ่�อนิกันิ 

•  เร้อของ ศูรชิล. ไมู่สิ่ามูารถเข้าถ่งข้อมููล VMS ฐานิข้อมููล CRA หร้อข้อมููลเร้อประมูงได้ ก่อนิที่ำาการเข้าติรวจ้สิ่อบ ซ่ึ่�งหมูายุความูว่าในิขณ์ะ
ที่ำาการติรวจ้สิ่อบ พื้วกเขาอาจ้ไมู่ที่ราบสิ่าเหตุิว่าที่ำาไมูเร้อลำาดังกล่าวถ่งถูกจั้ดอยูุ่ในิประเภที่ความูเส่ิ่�ยุงนัิ�นิๆ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ก่อนิเข้าติรวจ้เร้อประมูง สิ่ำานัิกงานิ ศูรชิล. ในิที่้องที่่�ควรสิ่่งข้อมููลเก่�ยุวกับเร้อประมูง อาที่ิ เอกสิ่ารการแจ้้งออก รายุ
ชิ้�อลูกเร้อ และข้อมููลติิดติามู VMS ให้เร้อลาดติระเวนิได้ จ้ากนัิ�นิข้อมููลดังกล่าวควรถูกนิำาไปเปร่ยุบเที่่ยุบกับเอกสิ่าร
บนิเร้อประมูง เพื้้�อเป็นิการลดความูเสิ่่�ยุงที่่�จ้ะติรวจ้พื้บเอกสิ่ารและรายุชิ้�อลูกเร้อปลอมู 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เร้อลาดติระเวนิของศููนิยุ์อำานิวยุการรักษาผิลประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเลควรสิ่ามูารถเข้าถ่งศููนิยุ์ควบคุมูระบบการ
ติิดติามูเร้อ VMS ซึ่่�งข้อเสิ่นิอแนิะดังกล่าวน่ิ�เป็นิผิลสิ่ะที่้อนิมูาจ้ากกองที่ัพื้เร้อและกรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและ
ชิายุฝั้� งที่่�EJF ได้ร่วมูสิ่ังเกติการณ์์การลาดติระเวนิที่างที่ะเลติั�งแติ่เด้อนิกุมูภาพื้ันิธิ์ป่ 2559 ซึ่่�งระบบน่ิ�อาจ้จ้ะพื้ัฒนิา
เป็นิระบบการที่ำางานิที่่�แยุกยุ่อยุออกมูาจ้ากระบบเติ็มู หร้อไปเป็นิในิลักษณ์ะรุ่นิออฟไลน์ิที่่�เร้อลาดติระเวนิยุัง
สิ่ามูารถดาวโหลดข้อมููลการติิดติามูเร้อประมูงหร้อเคร้�องมู้อติ่างๆก่อนิที่่�จ้ะออกลาดติระเวนิ

•  การติรวจ้เร้อประมูงจ้ำาเป็นิต้ิองเป็นิไปติามูขั�นิติอนิอยุ่างละเอ่ยุดถ่�ถ้วนิและติามูระบบ ในิบางครั�งระวางเร้อประมูงไมู่ได้ถูกติรวจ้สิ่อบหร้อมู่
การติรวจ้สิ่อบเพ่ื้ยุงในิบางระวาง การติรวจ้สิ่อบขนิาดติาข่ายุและรายุละเอ่ยุดของเคร้�องมู้อประมูงอ้�นิๆยัุงคงเป็นิไปอยุ่างไมู่ค่อยุเป็นิระบบ
เช่ินิกันิ
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:   เจ้�าหนิ�าที่่�ผิู�ที่ำาการติรวจ้เร้อประมูงดำาเนิินิการการติรวจ้สิ่อบปริมูาณ์การจ้ับสิ่ัติว์นิ�ำาในิระวางอยุ�างสิ่มู�ำาเสิ่มูอว�าติรงกับ
ข�อมููลที่่�ได�ระบุไว�ในิสิ่มูุดบันิที่่กการที่ำาประมูง (logbook) ว�าติรงกับปริมูาณ์การจ้ับปลาติ�อหนิ�วยุที่่�บันิที่่กไว�ในิชิุด
ควบคุมูระบบการติิดติามูเร้อ VMS หร้อไมู�

การติรวจ้สิ่อบเร้อประมูงที่างที่ะเลท่ี่�จั้งหวัดภูเก็ติ : การติรวจ้ระวางเร้อประมูงเช่ินิน่ิ�ควรเป็นิขั�นิติอนิดำาเนิินิการสิ่ากลพ้ื้�นิฐานิการลาดติระเวนิที่างที่ะเล 

•  ระหว่างการลาดติระเวนิของกรมูประมูง เจ้้าหน้ิาท่ี่�ได้เข้าติรวจ้สิ่อบอุปกรณ์์การที่ำาประมูง เพ้ื้�อยุ้นิยัุนิว่าอุปกรณ์์มู่ลักษณ์ะติรงกับท่ี่�กฎหมูายุ
กำาหนิดไว้ การติรวจ้สิ่อบน่ิ�เป็นิมูาติรการสิ่ำาคัญในิการที่ำาให้มัู�นิใจ้ว่ามู่การปฏิบัติิติามูกฎอยุ่างต่ิอเน้ิ�อง

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การติรวจ้ปริมูาณ์สิ่ัติว์นิ�ำาที่่�จ้ับได�ควรถูกบรรจุ้เข�าเป็นิสิ่�วนิหนิ่�งของขั�นิติอนิมูาติรฐานิสิ่ำาหรับการติรวจ้ลาดติระเวณ์กลาง
ที่ะเลของ ศูรชิล. ควรมู่การเปร่ยุบเที่่ยุบอุปกรณ์์ที่่�ใชิ�ได�กับใบอนิุญาติที่ำาประมูงและที่ะเบ่ยุนิเร้อ นิอกจ้ากนิ่�รายุละเอ่ยุด
อุปกรณ์์ อาที่ิ ขนิาดของติาอวนิหร้อจ้ำานิวนิหัวอวนิควรได�รับการติรวจ้สิ่อบด�วยุว�าเป็นิไปติามูที่่�กฎหมูายุกำาหนิด

•  ในิการติรวจ้สิ่อบที่างที่ะเลท่ี่�โดยุกรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้�ง เจ้้าหน้ิาท่ี่�ได้ที่ำาการติรวจ้สิ่อบสิ่ายุพัื้นิธ์ิปลาท่ี่�ถูกจั้บโดยุเร้อประมูงและนิำา
ตัิวอยุ่างของปลาสิ่ายุพัื้นิธุ์ิท่ี่�แติกต่ิางกันิกลับไปติรวจ้สิ่อบท่ี่�ศููนิย์ุวิจั้ยุที่างที่ะเล เจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้�งได้การช่ิ�แจ้งว่า 
หากปริมูาณ์สัิ่ติว์นิำ�าท่ี่�จั้บได้ประกอบไปด้วยุสิ่ายุพัื้นิธุ์ิปลาในิแนิวปะการังหร้อปลาท่ี่�อาศัูยุอยูุ่ติามูแนิวชิายุฝั้�งมู่ 30% นัิ�นิหมูายุความูว่า
สิ่ามูารถสิ่งสัิ่ยุได้ว่าเร้อลำาดังกล่าวที่ำาการประมูงท่ี่�ผิิดกฎหมูายุและควรดำาเนิินิการสิ่อบสิ่วนิทัี่นิท่ี่

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การฝ้่กอบรมูเร้�องข�อกำาหนิดและระเบ่ยุบเก่�ยุวกับเคร้�องมู้อประมูง และประเภที่สิ่ัติว์นิ�ำาชิ่�เบาะแสิ่การที่ำาประมูง ‘ ติ�อง
สิ่งสิ่ัยุ  ‘สิ่ามูารถจ้ัดข่�นิได� ณ์ ศููนิยุ์ PIPO โดยุหนิ�วยุงานิที่่�เก่�ยุวข�อง และศููนิยุ์ควบคุมู ศูรชิล.ภาค
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เจ้้าหน้ิาท่ี่�จ้ากกรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้�งติรวจ้สิ่อบสิ่ายุพัื้นิธ์ิปลาท่ี่�อาจ้ช่ิวยุระบุถ่งการประมูงท่ี่�ผิิดกฎหมูายุได้  
ตัิวอยุ่างปลาดังกล่าวได้ถูกนิำาไปเพ้ื้�อติรวจ้สิ่อบต่ิอไป 

เจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูประมูงวัดขนิาดติาอวนิว่าเป็นิไปติามูท่ี่�กฎหมูายุกำาหนิด

•  การติรวจ้สิ่อบแรงงานิยัุงไมู่เพ่ื้ยุงพื้อและไมู่เป็นิไปติามูขั�นิติอนิมูาติรฐานิ นิอกจ้ากน่ิ�ความูละเอ่ยุดถ่�ถ้วนิในิการติรวจ้สิ่อบกลางที่ะเลยัุงมู่
มูาติรฐานิท่ี่�ต่ิางกับหากเท่ี่ยุบกับการติรวจ้สิ่อบของ PIPO

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้้าหน้ิาที่่�ผิู้เก่�ยุวข้องควรจ้ัดที่ำาการติรวจ้แรงงานิอยุ่างเติ็มูรูปแบบเพื้้�อที่ำาการติรวจ้สิ่อบเอกสิ่ารประจ้ำาติัวประชิาชินิของ
แรงงานิ รายุนิามูลูกเร้อและใบอนิุญาติที่ำางานิของลูกเร้อที่่�ปฏิบัติิงานิ ณ์ ขณ์ะนัิ�นิ ซึ่่�งขั �นิติอนิน่ิ�ควรควบรวมูการ
สิ่ัมูภาษณ์์เชิิงล่กกับลูกเร้อ (ติามูภาษาโดยุกำาเนิิด) เพื้้�อติรวจ้สิ่อบสิ่อบความูเป็นิอยุู่และการที่ำางานิบนิเร้อประมูง
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•  กระบวนิการการติรวจ้สิ่อบแรงงานิของที่างเจ้้าหน้ิาท่ี่�กองทัี่พื้เร้อยัุงเป็นิไปอยุ่างแติกต่ิางและหลากหลายุ – ในิการติรวจ้สิ่อบเจ้้าหน้ิาท่ี่�บาง
นิายุอาจ้วางตัิวให้ดูน่ิาเกรงขามู ในิขณ์ะท่ี่�เจ้้าหน้ิาท่ี่�นิายุอ้�นิอาจ้วางตัิวให้ดูเป็นิมิูติรและพื้ร้อมูเข้าหาแรงงานิมูากกว่า  

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การติรวจ้ติราเร้อประมูงควรพื้ยุายุามูใชิ้วิธิ่การโดยุให้เหยุ้�อเป็นิจุ้ดศููนิยุ์กลางให้มูากเที่่าที่่�จ้ะเป็นิไปได้  หร้อใชิ้วิธิ่การ
ที่่�ติรวจ้ติราที่่�มู่ความูน่ิุมูนิวลมูากข่�นิเพื้้�อให้ลูกเร้อนัิ�นิรู้สิ่่กผิ่อนิคลายุ  ยุกติัวอยุ่างเชิ่นิ ในิระหว่างที่่�มู่การติรวจ้ติรา
เร้อประมูงของกรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้� ง ได้มู่การแยุกให้ลูกเร้อติำาแหน่ิงอาวุโสิ่ของเร้อประมูงข่�นิเร้อลาด
ติระเวนิเพื้้�อให้ลูกเร้อคนิอ้�นิๆรู้สิ่่กผิ่อนิคลายุและกล้าเปิดเผิยุข้อมููลมูากข่�นิ

การติรวจ้เร้อที่างที่ะเลท่ี่�ชิลบุร่ : การติรวจ้ติราเร้อประมูงลำาเด่ยุวกันิแต่ิแสิ่ดงให้เห็นิถ่งวิธ่ิการในิการเข้าหาลูกเร้อสิ่องวิธ่ิท่ี่�ต่ิางกันิ. 

•  เจ้้าหน้ิาท่ี่�ผู้ิที่ำาการติรวจ้แรงงานิมัูกประสิ่บปัญหาเร้�องการแปลภาษากับลูกเร้อซ่ึ่�งส่ิ่วนิมูากเป็นิแรงงานิข้ามูชิาติิ จ่้งที่ำาให้เกิดการสัิ่มูภาษณ์์
สัิ่�นิๆและดำาเนิินิการข่�นิไมู่ไกลจ้ากผู้ิควบคุมูเร้อหร้อนิายุท้ี่ายุเร้อ  

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การติรวจ้สิ่อบกลางที่ะเลควรมู่ผิู้ประสิ่านิงานิด้านิภาษาอิสิ่ระเพื้้�อให้การสิ่้�อสิ่ารดำาเนิินิไปได้ไปโดยุง่ายุ ไมู่ใชิ่ผิู้ควบคุมู
เร้อ นิายุที่้ายุเร้อ หร้อลูกเร้อชิาวไที่ยุที่่�พืู้ดภาษาแรงงานิได้ ชิุดสิ่หวิชิาชิ่พื้กลางที่ะเลนัิ�นิที่ำาการติรวจ้ติราแค่บางพื้้�นิที่่� 
โดยุ ณ์ ปัจ้จุ้บันิยุังคงมู่การติรวจ้กระจ้ายุไปติามูพื้้�นิที่่�ติ่างๆบ้าง
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7. หน้่วยปฎิบัต่ิการอำาพื้รางพื้ิเศษ โพื้ไซดอน้ 

ตัิ�งแต่ิป่ 2561 EJF ได้มู่โอกาสิ่เข้าร่วมูการลาดติระเวนิกลางที่ะเลบนิเร้อโพื้ไซึ่ดอนิ ซ่ึ่�งเป็นิเร้อลาดติระเวนิอำาพื้รางของสิ่ำานัิกงานิติำารวจ้แห่ง
ชิาติิและกรมูประมูง โพื้ไซึ่ดอนิเริ�มูดำาเนิินิการในิเด้อนิตุิลาคมู 2560 โดยุมู่ลักษณ์ะต่ิางจ้ากเร้อลาดติระเวนิทัี่�วไป เน้ิ� องจ้ากเคยุเป็นิเร้อ
บรรทุี่กสัิ่ติว์นิำ�าเก่าท่ี่�นิำามูาแปลงเป็นิเร้อลาดติระเวนิอำาพื้รางของติำารวจ้

โพื้ไซึ่ดอนิจ้อดอยูุ่ข้างๆเร้อประมูงเว่ยุดนิามูท่ี่�ยุ่ดมูา 5 ลำาในิเด้อนิเมูษายุนิ 2561 

บนิเร้อโพื้ไซึ่ดอนิประกอบด้วยุติำารวจ้ไที่ยุและเจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูประมูง และยัุงมู่เที่คโนิโลยุ่เรดาร์ท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อนิ และเร้อสิ่ป่ดโบ้ที่ เมู้�ออยูุ่ในิระยุะท่ี่�เข้า
ประชิิดได้ จ้ะมู่การส่ิ่งสิ่ป่ดโบ้ที่เข้าไปติรวจ้จั้บ

ความูสิ่ำาเร็จ้ของโพื้ไซึ่ดอนิวัดได้จ้ากอัติราการจั้บกุมูท่ี่�เพิื้�มูข่�นิ ในิป่ 2561 เร้อโพื้ไซึ่ดอนิติรวจ้ยุ่ดเร้อประมูงได้ 89 ลำา เป็นิเร้อไที่ยุ 22 ลำา และ
เร้อธิงต่ิางชิาติิอ่ก 67 ลำา

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   โพื้ไซึ่ดอนิควรมู่ผิู�ประสิ่านิงานิด�านิภาษาอยุ�างนิ�อยุ 1 คนิ ซึ่่�งสิ่ามูารถพืู้ดภาษาถิ�นิของลูกเร้อติ�างชิาติิได�หลายุภาษา 
ประจ้ำาอยุู�บนิเร้อ การดำาเนิินิงานิในิลักษณ์ะนิ่�จ้ะชิ�วยุให�มู่การสิ่้�อสิ่ารและเก็บข�อมููลได�ที่ันิที่่

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   โพื้ไซึ่ดอนิควรเก็บข�อมููลพื้้�นิฐานิจ้ากแบบสิ่ำารวจ้ ซึ่่�งแจ้กจ้�ายุให�ลูกเร้อติ�างชิาติิบนิเร้อ แบบสิ่ำารวจ้ควรมู่การอธิิบายุว�า
ที่ำาไมูลูกเร้อถ่งถูกกักติัว จ้ะติ�องผิ�านิขั�นิติอนิติ�ออยุ�างไรก�อนิถูกสิ่�งกลับประเที่ศูบ�านิเกิด EJF ได�ใชิ�แบบสิ่ำารวจ้ในิ
ลักษณ์ะดังกล�าวกับชิาวประมูงเว่ยุดนิามู สิ่ามูารถขอดูแบบสิ่ำารวจ้นิ่�จ้าก EJF ได� 

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   กรมูประมูงควรขยุายุระบบรายุงานิการที่ำาประมูงแบบ IUU เพื้้�อให�เร้อลาดติระเวนิอยุ�าง โพื้ไซึ่ดอนิ สิ่ามูารถรับ
ข�อมููลอัพื้เดที่แบบเร่ยุลไที่มู์จ้ากเร้อประมูงที่่�พื้บเร้อติ�องสิ่งสิ่ัยุว�าอาจ้ที่ำาประมูงแบบ IUU

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   โพื้ไซึ่ดอนิไมู�สิ่ามูารถแล�นิได�เร็วและคล�องแคล�ว ที่ำาให�ติ�องอาศูัยุสิ่ป่ดโบ�ที่เพื้้�อเข�าประชิิด การใชิ�โดรนิ ซึ่่�งสิ่ามูารถบินิ
ข่�นิได�จ้ากด�านิหนิ�าเร้อจ้ะชิ�วยุในิการบ�งชิ่�เร้อติ�องสิ่งสิ่ัยุนิอกระยุะมูองเห็นิของโพื้ไซึ่ดอนิได� ที่ำาให�การดำาเนิินิงานิมู่
ประสิ่ิที่ธิิภาพื้มูากยุิ�งข่�นิ
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ข้อเสู้น้อแน้ะ:   สิ่ำานิักงานิติำารวจ้ไที่ยุและกรมูประมูงควรจ้ัดที่ำาแผินิซึ่้�อเร้อลำาที่่�สิ่องที่่�สิ่ามูารถสิ่นิับสิ่นิุนิภารกิจ้ของเร้อโพื้ไซึ่ดอนิในิ
อ�าวไที่ยุหร้อมูาที่ำาการลาดติระเวนิที่ะเลอันิดามูันิแที่นิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   ประเที่ศูไที่ยุควรที่ำางานิร�วมูกับประเที่ศูเพื้้�อนิบ�านิ เพื้้�อแบ�งปันิความูรู�และบที่เร่ยุนิจ้ากเร้อโพื้ไซึ่ดอนิ และเพื้้�อให�มูั�นิใจ้
ว�าประเที่ศูอ้�นิๆที่่�กำาลังติ�อสิู่�กับปัญหา IUU จ้ะนิำากลไกการบังคับใชิ�กฎหมูายุที่่�มู่ประสิ่ิที่ธิิภาพื้และประหยุัดติ�นิทีุ่นินิ่�ไป
ปรับใชิ�ได��

8. ระบบต่ิดต่ามเรือ VMS และ MTUs

EJF ได้ให้ข้อเสิ่นิอแนิะในิการพัื้ฒนิาระบบ VMS ของไที่ยุตัิ�งแต่ิเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2559 ซ่ึ่�งออกแบบมูาเพ้ื้�อบ่งช่ิ�และวิเคราะห์พื้ฤติิกรรมูเร้อต้ิองสิ่งสัิ่ยุ 

•  เร้อขนิาดติำ�ากว่า 30GT ได้รับการยุกเว้นิจ้ากการติิดตัิ�งระบบ VMS จ้ากข้อมููลในิเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2563 จ้ำานิวนิเร้อประมูงพื้าณิ์ชิย์ุติามู
นิิยุามูท่ี่�รัฐบาลไที่ยุกำาหนิดมู่ทัี่�งหมูด 10,448 ลำา โดยุเป็นิเร้อท่ี่�มู่ขนิาด 10GT ข่�นิไป ระบบติิดติามู VMS กำาหนิดให้ติิดตัิ�งบนิเร้อขนิาด 
30GT ข่�นิไปเท่ี่านัิ�นิ ซ่ึ่�งเร้อกลุ่มูน่ิ�มู่จ้ำานิวนิ 5,603 ลำา นัิ�นิหมูายุความูว่าเร้อประมูงราว 46% ของไที่ยุยัุงไมู่ถูกติิดติามู ในิอด่ติเคยุมู่การ
วางแผินิจ้ะติิดตัิ�งระบบ VMS บนิเร้อขนิาด 20GT ข่�นิไป และ 10GT ข่�นิไปในิภายุหลัง แต่ิการดำาเนิินิงานิยัุงเป็นิไปอยุ่างไมู่ค้บหน้ิานัิก

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   แผินิการที่ดลองและบังคับใชิ�เที่คโนิโลยุ่ติิดติามูเร้อขนิาดเล็กควรได�รับการพื้ิจ้ารณ์าอ่กโดยุด�วนิที่่�สิุ่ด เพื้้�อหาวิธิ่การแก�ไข
ที่่�ประหยุัดค�าใชิ�จ้�ายุ ซึ่่�งจ้ะชิ�วยุในิการติิดติั�งเคร้�องมู้อการติิดติามูเร้อบนิเร้อประมูงขนิาด 20GT ข่�นิไปและขยุายุผิลไปยุัง
เร้อ 10GT ข่�นิไปในิภายุหลัง ดังนิั�นิจ้่งควรมู่การที่ดลองระบบที่ั�งแบบ VMS และ GSM (ระบบโที่รศูัพื้ที่์มู้อถ้อ)

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การที่ดลองการติิดติามูด�วยุระบบโที่รศูัพื้ที่์มู้อถ้อ ซึ่่�งถูกกว�าระบบจ้านิดาวเที่่ยุมู ควรเริ�มูจ้ากเร้อความูเสิ่่�ยุงสิู่งหร้อ
เคร้�องมู้อการที่ำาประมูงที่่�มู่ประสิ่ิที่ธิิภาพื้สิู่ง เชิ�นิ อวนิลากหร้ออวนิล�อมู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   การเปิดปิดคล้�นิสิ่�งสิ่ัญญาณ์ความูถ่�ควรเป็นิอัติโนิมูัติิเพื้้�อป�องกันิไมู�ให�เกิดการพื้ลาดการติิดติามูเร้อประมูงและชิ�วยุ
ป�องกันิและลดความูผิิดพื้ลาดที่่�เกิดจ้ากบุคลากรในิการที่ำางานิ  อันินิำาไปสิู่�การติ�องชิำาระค�าปรับที่่�สิู่งของผิู�ประกอบการ
เร้อ  ระบบปฎิบัติิการอัติโนิมูัติิควรเปิดใชิ�โดยุอัติโนิมูัติิเมู้�อศููนิยุ์ FMC ที่ราบการเข�าออกของเร้อประมูงที่่�ที่�าเที่่ยุบเร้อ

เร้อประมูงเว่ยุดนิามูพื้ยุายุามูหน่ิเร้อสิ่ป่ดโบ้ที่ของโพื้ไซึ่ดอนิ หลังถูกจั้บได้ว่าที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุในิพ้ื้�นิท่ี่� EEZ ของไที่ยุ 
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ตัิวอยุ่างเคร้�อง MTU 2 ติวั แสิ่ดงใหเ้ห็นิถ่งเคร้�อง MTU ท่ี่�มู่กลไกการลอ็คด้วยุเหลก็กล้า (ซ้ึ่ายุ) และ MTU ท่ี่�ผูิกไว้ด้วยุเช้ิอก (ขวา)

•  หน่ิวยุรับส่ิ่งสัิ่ญญาณ์เคล้�อนิท่ี่� (MTU) นัิ�นิสิ่ามูารถถูกถอดออกจ้ากเร้อประมูงได้ ซ่ึ่�งอาจ้ที่ำาให้เร้อประมูงผิิดกฎหมูายุ มู่ช่ิองที่างท่ี่�สิ่ามูารถ
สิ่ลับเปล่�ยุนิอุปกรณ์์ส่ิ่งสัิ่ญญาณ์เคล้�อนิท่ี่�น่ิ�ไปยัุงเร้อประมูงลำาอ้�นิ  และที่ำาการออกที่ำาการประมูงโดยุท่ี่�ไมู่เป็นิท่ี่�สัิ่งเกติจ้ากเจ้้าหน้ิาท่ี่�ได้  เมู้�อ
เด้อนิเมูษายุนิป่ 2560 อุปกรณ์์ส่ิ่งสัิ่ญญาณ์เคล้�อนิท่ี่�ทุี่กชิิ�นินัิ�นิได้รับติราประทัี่บและอุปกรณ์์ป้องกันิการเคล้�อนิยุ้ายุแล้ว อยุ่างไรก็ติามู EJF 
ได้สัิ่งเกติเห็นิว่า ถ่งแมู้เคร้�อง MTU จ้ะมู่ระบบล็อค แต่ิเคร้�อง MTU บางตัิวยัุงสิ่ามูารถถอดออกได้ง่ายุ เน้ิ�องจ้ากถูกผูิกไว้กับตัิวเร้อด้วยุ
เช้ิอกเท่ี่านัิ�นิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    การติรวจ้สิ่อบติราประที่ับและอุปกรณ์์ป้องกันิการเคล้�อนิยุ้ายุเป็นิขั�นิติอนิที่่�ติ้องกระที่ำาอยุ่างสิ่มู่ำาเสิ่มูอที่ั�งระหว่างการ
ติรวจ้ติราของศููนิยุ์ควบคุมูแจ้้งเข้า-ออกรวมูไปถ่งการติรวจ้ติราที่างที่ะเล เพื้้�อเป็นิติรวจ้สิ่อบให้มูั�นิใจ้ว่าอุปกรณ์์สิ่่ง
สิ่ัญญาณ์ดังกล่าวไมู่ได้รับการสิ่ลับเปล่�ยุนิหร้อไมู่สิ่ามูารถถูกถอดออกโดยุง่ายุ เน้ิ� องจ้ากติามูหลักการของกรมูประมูง
แล้ว หากมู่การระบุการเคล้�อนิยุ้ายุในิระหว่างการติรวจ้ติราเร้อประมูงโดยุเฉัพื้าะอยุ่างยุิ�งกับเร้อที่่�กำาลังจ้ะออกจ้ากที่่า 
เร้อประมูงลำาดังกล่าวติ้องไมู่ได้รับอนิุญาติเดินิเร้อหร้ออกที่ำาประมูงจ้นิกว่าการสิ่้บสิ่วนิกรณ่์น่ิ�จ้ะจ้บลง 

 

•  นิอกจ้ากน่ิ� EJF ยัุงสัิ่งเกติเห็นิว่าเคร้�อง MTU สิ่ามูารถถูกถอดออกได้ง่ายุหากกลไกการล็อคผุิพัื้งและข่�นิสิ่นิิมู

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ควรมู่การออกแบบกลไกการล็อคคุณ์ภาพื้สิู่งที่่�สิ่ามูารถที่นิติ่อสิ่ภาวะอากาศูได้และนิำาไปติิดติั �งโดยุเร็วที่่�สิุ่ด เพื้้�อ
ป้องกันิไมู่ให้ผิู้ประกอบการอาศูัยุชิ่องโหว่จ้ากกลไกที่่�ผิุพื้ังไปติามูธิรรมูชิาติิในิปัจ้จุ้บันิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ศููนิยุ์ PIPO และเร้อลาดติระเวนิของ ศูรชิล. ควรได้รับข้อมููลเก่�ยุวกับกลไกการล็อคที่่�อาจ้ผิุพื้ังน่ิ� และควรมู่การติรวจ้
สิ่อบกลไกการล็อคเป็นิประจ้ำาระหว่างการติรวจ้สิ่อบที่่�ศููนิยุ์ PIPO และการลาดติระเวนิกลางที่ะเล

ภาพื้น่ิ��แสิ่ดงให้เห็็นิถ่่งกลไกการล็็อคด้�วยุเหล็็กท่ี่�ติิิดอยูุ่กับเคร้�อง VMS MTU (ซ้ึ่ายุ) และการล็็อคแบบประสิิิ่ที่ธิิิภาพื้ติำ�า (ขวา)
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•  ตัิ�งแต่ิเด้อนิกันิยุายุนิ 2560 มู่การติิดตัิ�งหร้อเปล่�ยุนิเคร้�อง MTU ให้เป็นิไปติามูมูาติรฐานิ VMS ใหมู่ และติิดตัิ�งเคร้�อง VMS MTU 
รุ่นิ 2 เคร้�อง MTU รุ่นิล่าสุิ่ดน่ิ�มู่คุณ์สิ่มูบัติิใหมู่ อาทิี่ มู่เคร้�องจ่้ายุไฟสิ่ำารองท่ี่�สิ่ามูารถอยูุ่ได้ถ่ง 30 วันิหากเร้อไมู่มู่ไฟฟ้าใช้ิ อ่กทัี่�งยัุง
สิ่ามูารถส่ิ่งสัิ่ญญาณ์เต้ิอนิหาศููนิย์ุ FMC ได้ในิกรณ่์ฉุักเฉิันิ สิ่ำาหรับข้อมููลเพิื้�มูเติิมูเก่�ยุวกับมูาติรฐานิ VMS และเคร้�อง MTU รุ่นิ 2 
กรุณ์าดูท่ี่�ภาคผินิวก

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เคร้�องจ้่ายุไฟสิ่ำารองที่่�ที่ำางานิอยุ่างเป็นิอิสิ่ระถ้อเป็นิการพื้ัฒนิาที่่�สิ่ำาคัญ ซึ่่�งสิ่ามูารถชิ่วยุให้ที่ำาการติิดติามูเร้อประมูง
เป็นิไปได้อยุ่างติ่อเน้ิ� องยุิ�งข่�นิ อยุ่างไรก็ติามูระบบ VMS และแบติเติอร่�ควรได้รับการติรวจ้สิ่อบเป็นิประจ้ำา เพื้้�อให้
มูั�นิใจ้ว่าอุปกรณ์์ยุังอยุู่ในิสิ่ภาพื้ที่่�กฎหมูายุกำาหนิด

•  EJF เข้าใจ้ว่า 29% ของเร้อประมูงเชิิงพื้าณิ์ชิย์ุของไที่ยุได้มู่การติิดตัิ�งเคร้�องมู้อ VMS รุ่นิ 2 แล้ว โดยุเคร้�องมู้อน่ิ�ถูกออกแบบมูาเพ้ื้�อลดค่าใช้ิ
จ่้ายุด้านิข้อมููลและพื้ัฒนิาความูปลอดภัยุระหว่างอยูุ่กลางที่ะเลโดยุอนิุญาติให้เร้อประมูงสิ่ามูารถแจ้้งเต้ิอนิหน่ิวยุงานิท่ี่�มู่อำานิาจ้เก่�ยุวข้องได้
ในิกรณ่์ฉุักเฉิันิ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:   กรมูประมูงควรร่บติิดติั�งเคร้�องมู้อ VMS รุ�นิ 2 โดยุด�วนิที่่�สิุ่ด โดยุควรให�ความูสิ่ำาคัญกับเร้อประมูงที่่�ถูกจ้ัดว�าเป็นิ
เร้อความูเสิ่่�ยุงสิู่งและ/หร้อมู่ลูกเร้อเป็นิจ้ำานิวนิมูาก 

ตัิวอยุ่าง VMS รุ่นิ 2 ท่ี่�ถูกออกแบบมูาเพ้ื้�อเพ้ื้�อติิดตัิ�งท่ี่�หอบังคับการเร้อซ่ึ่�งอุปกรณ์์น่ิ�สิ่ามูารถแจ้้งเต้ิอนิการเข้า-ออกท่ี่า และยัุงมู่ฟังก์ชัินิการหาปลา และ
สัิ่ญญาณ์ท่ี่�ส่ิ่งขอความูช่ิวยุเหล้อฉุักเฉิันิได้

•  ปัญหาการประสิ่านิงานิและการส้ิ่�อสิ่ารท่ี่�ยัุงคงมู่อยูุ่ให้เห็นิระหว่างศููนิย์ุควบคุมูการประมูงและศููนิย์ุควบคุมูเร้อเข้า-ออก ในิระดับภูมิูภาค  
เช่ินิเด่ยุวกับศููนิย์ุอำานิวยุการรักษาผิลประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเล (ศูรชิล) อันิเป็นิอุปสิ่รรคต่ิอการแก้ไขปัญหา IUU ข้อมููลเร้อต้ิองสิ่งสัิ่ยุ
ไมู่ได้ถูกส่ิ่งอยุ่างมู่ประสิิ่ที่ธิิภาพื้ซ่ึ่�งมู่ผิลกระที่บต่ิอความูพื้ยุายุามูบังคับใช้ิกฎหมูายุ

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    เจ้้าหน้ิาที่่�จ้ากหลายุฝ่้ายุควรมู่ชิ่องที่างการติิดติ่อสิ่้�อสิ่ารถ่งกันิได้โดยุติรงเพื้้�อให้ข้อมููลเกิดความูสิ่อดคล้องกันิมูากที่่�สิุ่ด
ที่ั �งน่ิ�ในิวิธิ่การประสิ่านิงานิรูปแบบน่ิ�ควรนิำาไปใชิ้ในิการติรวจ้หาเร้อประมูงที่่�มู่ความูเสิ่่�ยุงเชิ่นิเด่ยุวกับการติรวจ้ของ
ศููนิยุ์ PIPO ที่่�ได้กล่าวไว้ก่อนิหน้ิาน่ิ�

ข้อเสู้น้อแน้ะ:    ข้อเสิ่นิอแนิะ: ข้อมููลติ่างๆจ้ำาเป็นิติ้องมู่การนิำามูาบูรณ์าการอยุ่างติ่อเน้ิ� องลงในิระบบ ‘Fishinginfo2’ และที่ำาให้
สิ่ามูารถเข้าถ่งได้จ้ากทีุ่กหน่ิวยุงานิ ฐานิข้อมููลนัิ�นิติ้องมู่รูปแบบที่่�ง่ายุติ่อการปรับเปล่�ยุนิและสิ่ามูารถอัพื้เดที่ได้เพื้้�อ
ให้การใชิ้ข้อมููลเป็นิไปอยุ่างมู่ประสิ่ิที่ธิิภาพื้สิู่งสิุ่ดในิสิ่ำาหรับการวิเคราะห์ข้อมููลของชิุดควบคุมูระบบการติิดติามูเร้อ 
VMS เชิ่นิเด่ยุวกับการติรวจ้เร้อประมูงในิศููนิยุ์ควบคุมูเร้อเข้า – ออก
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9. ชุ้ดอุปกรณ์ควบคุมระบบต่ิดต่ามเรือ VMS

• ควรที่ำาการเพื้ิ�มูหมูวดการติรวจ้จ้ับความูเร็วข่�นิอ่กเพื้้�อให้สิ่อดคล้องกับความูเร็วเร้อในิการที่ำาประมูง ยุกติัวอยุ่างเชิ่นิ เร้อที่่�มู่ความูเร็ว
ระหว่าง 2-6 น็ิอติ ควรจั้ดแสิ่ดงให้เห็นิเป็นิส่ิ่ท่ี่�แติกต่ิางจ้ากส่ิ่เข่ยุว เพ้ื้�อช่ิวยุในิการพื้ฤติิกรรมูใดๆท่ี่�อาจ้เก่�ยุวข้องกับการที่ำาประมูง ทัี่�งน่ิ� 
ความูถ่�ของการส่ิ่งสัิ่ญญาณ์จ้ากระบบการติิดติามูเร้อ VMS ควรถูกเพิื้�มูโดยุอัติโนิมัูติิจ้ากทุี่กๆชัิ�วโมูง เป็นิทุี่กๆ 15 นิาท่ี่เมู้�อเร้อประมูง
แล่นิอยูุ่ท่ี่�ความูเร็วดังกล่าว

• การเพื้ิ�มูแที่บสิ่ท่ี่่�สิ่ามูารถแยุกความูแติกต่ิางของเร้อประมูงที่่�มูผ่ิ้สูิ่งัเกติการณ์์อยุ่บูนิเรอ้ หรอ้เรอ้ที่่�มูอ่ปุกรณ์์ ERS/EM หรอ้เคร้�องมู้อ 
VMS รุ่นิ 2 ติิดตัิ�งอยูุ่  

• การจ้ัดเพื้ิ�มูติัวกรองการค้นิหาติามูหมูวดหมูู่ประเภที่เร้อประมูง ความูเร็ว และอัติราความูเสิ่่�ยุง โดยุไมู่จ้ำาเป็นิติ้องระบุติามูการใชิ้   
อักษรตัิวพิื้มูพ์ื้เล็กและใหญ่ ทัี่�งน่ิ�เพ้ื้�อให้การค้นิหาเร้อประมูงที่ำาได้ง่ายุข่�นินิ

• การดำาเนิินิการติิดติั �งระบบเติ้อนิภัยุติามูการกำาหนิดขอบเขติที่างภูมูิศูาสิ่ติร์เพื้้�อสิ่ามูารถสิ่่งคำาเติ้อนิไปยุังบริษัที่ผิู้รับสิ่่งสิ่ัญญาณ์ VMS 
เพ้ื้�อแจ้้งให้ที่ราบหากมู่เร้อประมูงเข้าที่ำาการประมูงไปในิเขติอนุิรักษ์ที่างที่ะเลในิช่ิวงปิดฤดูกาลล

• การใชิ้ลักษณ์ะที่างภูมูิศูาสิ่ติร์กำาหนิดขอบเขติ (geo-fencing)ในิการปรับระดับความูถ่�ของการสิ่่งสิ่ัญญาณ์ชิุดควบคุมูระบบการติิดติามู
เร้อ VMS ให้เป็นิอัติโนิมัูติิจ้ากทุี่กๆ 1 ชัิ�วโมูงเป็นิทุี่กๆ 15 นิาท่ี่เมู้�อเร้อประมูงเข้าใกล้พ้ื้�นิท่ี่�เปราะบางหร้อพ้ื้�นิท่ี่�ต้ิองห้ามู เช่ินิ พ้ื้�นิท่ี่�
คุ้มูครองที่างที่ะเล หร้อเขติเศูรษฐกิจ้จ้ำาเพื้าะนิอกน่ิานินิำ�าไที่ยุ 

• การใชิ้ลักษณ์ะที่างภูมูิศูาสิ่ติร์กำาหนิดขอบเขติหลากหลายุมูุมูมูองจ้ากรอบเร้อประมูงเพื้้�อให้สิ่ามูารถติรวจ้จ้ัดเร้อที่่�มู่การขนิถ่ายุได้ที่ันิที่่
หากมู่การเข้าถ่งจ้ากเร้อประมูงลำาอ้�นิ

• ควรจ้ัดให้มู่ฟังก์ชิันิที่่�สิ่ามูารถคลิกที่่�เสิ่้นิที่างเร้อได้ ในิหน้ิาบันิที่่กเสิ่้นิที่างการเดินิเร้อ (track) และให้แสิ่ดงข้อมููลแบบเป็นิติารางได้ 
โดยุฟังก์ชัินิน่ิ�ควรที่ำางานิร่วมูกับการบันิท่ี่กเส้ิ่นิที่างเดินิเร้อติลอด 3 ชัิ�วโมูง เพ้ื้�อให้มู่การรวบรวมูข้อมููลอยุ่างรวดเร็วภายุในิห้วงเวลาท่ี่�
เฉัพื้าะเจ้าะจ้ง 

• ควรมู่การบูรณ์าการให้หน้ิาแสิ่ดงผิล“เสิ่้นิที่างการเดินิเร้อ (track)”และ “การเฝ้้าดู (watch)”  แสิ่ดงข้อมููลเด่ยุวกันิ

• ควรจ้ัดให้มู่การแสิ่ดงข้อมููลเร้อประมูงพื้ร้อมูที่ั�งข้อความูแสิ่ดงสิ่ถานิะความูเสิ่่�ยุงของเร้อลำาดังกล่าวพื้ร้อมูคำาอธิิบายุว่าที่ำาไมูเร้อถ่งได้รับ
สิ่ถานิะดังกล่าว 

เคร้�อง VMS รุ่นิ 2 มู่ความูสิ่ามูารถในิการส่ิ่งสัิ่ญญาณ์ SOS ซ่ึ่�งสิ่ามูารถช่ิวยุช่ิวิติคนิได้ หากนิำาไปติิดตัิ�งบนิเร้อประมูงเชิิงพื้าณิ์ชิย์ุทัี่�งหมูด
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ภาคผิน้วก:

ระบบประมูวลความูเส่ิ่�ยุงร่วมู (Common Risk Assessment : CRA)

มู่การเริ�มูใช้ิระบบประมูวลความูเส่ิ่�ยุงกลางในิช่ิวงปลายุป่ 2561 ระบบน่ิ�ได้รับการออกแบบมูาเพ้ื้�อบูรณ์าการระบบคำานิวณ์ความูเส่ิ่�ยุงท่ี่�มู่อยูุ่ของ
ศููนิย์ุติิดติามูและควบคุมูเร้อประมูง ระบบของศููนิย์ุ PIPO และศูรชิล. ในิปัจ้จุ้บันิระบบทัี่�ง 3 แบบน่ิ�เป็นิส่ิ่วนิหน่ิ�งของ CRA

ภายุใต้ิระบบ CRA มู่เกณ์ฑ์์ตัิวช่ิ�วัดความูเส่ิ่�ยุงอยูุ่ทัี่�งหมูด 9 ข้อ ซ่ึ่�งมู่ส่ิ่วนิในิการคำานิวณ์ ‘คะแนินิ’ ความูเส่ิ่�ยุงรวมูของเร้อประมูงแต่ิละลำา 
เกณ์ฑ์์กำาหนิดอ่ก 3 ข้อยัุงอยูุ่ในิขั�นิติอนิปรับเปล่�ยุนิ เกณ์ฑ์์กำาหนิดมู่ดังน่ิ�

ปัจ้จั้ยุความู
เส่ิ่�ยุง

คำาอธิิบายุความูเส่ิ่�ยุง ปัจ้จั้ยุเก้�อหนุินิ

R1 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงด้านิการแจ้้งเข้าออก
ติามูท่ี่�กฎหมูายุกำาหนิด

R1-1 เร้อท่ี่ไมู่มู่อุปกรณ์์ติิดติามูเร้อ R1-2 จ้ำานิวนิครั�งของ PO ของการท่ี่�เร้อ
ไมู่ถูกสัิ่�งติรวจ้

R2 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงเร้�องการละเมิูด
แรงงานิ

R2-1 จ้ำานิวนิครั�งของการถูกดำาเนิินิคด่ของ เจ้้าของเร้อ ด้านิแรงงานิจ้ากระบบ
บันิท่ี่กการติรวจ้แรงงานิของ กสิ่ร. R2-2 จ้ำานิวนิวันิท่ี่�ออกไปที่ำาประมูงครั�ง
ปัจ้จุ้บันิ  R2-3 จ้ำานิวนิชัิ�วโมูงเวลาพัื้กของลูกเร้อในิเท่ี่�ยุวนัิ�นิ  R2-4 จ้ำานิวนิ
ครั�งของการแจ้้งเข้าท่ี่าท่ี่�คาดว่าจ้ะเข้าจ้ริงแติกต่ิางไปจ้ากท่ี่าท่ี่�คาดว่าจ้ะเข้า

R3 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงด้านิจ้ำานิวนิคนิไมู่
ติรง และการขนิถ่ายุคนิกลางที่ะเล

R3-1: เร้อท่ี่�มู่จ้ำานิวนิคนิไมู่สิ่อดคล้องกับเคร้�องมู้อ และขนิาดเร้อประมูงติามู
ท่ี่�กรมูประมูงกำาหนิด

R4 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงด้านิการสิ่วมูที่ะเบ่ยุนิ 
ปลอมูแปลง สิ่วมูที่ะเบ่ยุนิ

R4-1: เร้อท่ี่�มู่รายุช้ิ�ออยูุ่ในิ watch list ของกรมูเจ้้าท่ี่า 1) เร้อท่ี่�ยัุง active ในิ
ระบบ เร้ออยูุ่ในิเมูนูิเฝ้้าติิดติามู 2) เร้อท่ี่�จ้มูชิำารุดผุิพัื้งขายุต่ิางประเที่ศู R4-2 
เจ้้าของเร้อท่ี่�เคยุขายุเร้อเพ้ื้�อการควบรวมูเร้อ

R5 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงในิการที่ำาประมูงในิ
เขติที่ะเลชิายุฝั้�ง

R5-1 เร้อท่ี่�มู่ประวัติิว่ามู่พื้ฤติิกรรมูเข้าเขติที่ะเลชิายุฝั้�งจ้ากศููนิย์ุ FMC  R5-2 
ประวัติิการกระที่ำาความูประมูงในิเขติที่ะเลชิายุฝั้�ง ของเจ้้าของเร้อ หร้อ ผู้ิควบคุมู
เร้อ  R5-3 เร้อท่ี่�มู่ประวัติิการขาดส่ิ่งสัิ่ญญานิ VMS ใกล้เขติที่ะเลชิายุฝั้�ง

R6 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงในิการที่ำาประมูงอวนิ
ล้อมูจั้บปลากะตัิกในิเวลากลางค้นิ

R6-1 เร้อท่ี่�มู่ประวัติิว่ามู่พื้ฤติิกรรมูที่ำาประมูงอวนิล้อมูจั้บปลากะตัิกเวลากลาง
ค้นิจ้ากศููนิย์ุ FMC R6-2 ประวัติิการกระที่ำาความูผิิดประมูงอวนิล้อมูจั้บปลา
กะตัิกกลางค้นิ ของเจ้้าของเร้อ หร้อ ผู้ิควบคุมูเร้อ R6-3 ระยุะเวลาในิการ
ที่ำาการประมูงของเร้ออวนิล้อมูจั้บปลากะตัิก    R6-4 เร้อท่ี่�เจ้้าของเร้อมู่เร้อ
อวนิล้อมูจั้บปลากะตัิก และมู่เร้อลำาอ้�นิเป็นิเร้อปั�นิไฟ หร้อเร้อครอบหมู่ก  
R6-5 ระยุะที่างท่ี่�เร้ออวนิล้อมูจั้บปลากะตัิกท่ี่�ออกไปที่ำาประมูง

R7 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงด้านิการจั้ดที่ำาสิ่มุูด
บันิท่ี่กการที่ำาประมูงอันิเป็นิเท็ี่จ้

R7-1 ความูแติกต่ิางของติำาบลท่ี่�การที่ำาการประมูงในิ LB กับ VMS R7-2 
ความูแติกต่ิางของนิำ�าหนัิกสัิ่ติว์นิำ�า เร้อท่ี่�มู่ประวัติินิำ�าหนัิกสัิ่ติว์นิำ�ารวมูในิ LD 
และ LB  R7-3 เร้อท่ี่�มู่ประวัติิสัิ่ติว์นิำ�า 3 ชินิิดหลัก (Top 3) ในิ LD แติกต่ิาง
กับ LB R7-4 จ้ำานิวนิครั�งท่ี่�เร้อท่ี่�มู่ประวัติิ unreported species (นิอกจ้าก 3 
ชินิิดหลักท่ี่�พื้บว่ามู่นิำ�าหนัิกในิ LD แต่ิไมู่พื้บการบันิท่ี่กใดๆในิ Logbook)  
R7-5 จ้ำานิวนิครั�งของการท่ี่�เจ้้าของเร้อ และ/หร้อผู้ิควบคุมูเร้อมู่ประวัติิการ
บันิท่ี่กการกระที่ำาความูผิิดด้านิการจั้ดที่ำา logbook กันิเอ็นิเท็ี่จ้ มูาติรา 81(2) 
R7-6 จ้ำานิวนิครั�งของการมู่ประวัติิเปล่�ยุนิวัติถุประสิ่งค์การแจ้้งเข้า เป็นิข่�นิสัิ่ติว์
นิำ�า R7-7 เร้อท่ี่�มู่ประวัติิข่�นิสัิ่ติว์นิำ�ามูากกว่า  1 ท่ี่าเท่ี่ยุบเร้อข่�นิไป

R8 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงในิการถอดอุปกรณ์์
ต้ิดติามูเร้อ หร้อปิดบังสัิ่ญญาณ์ VMS 
มูาติรา 81(1)

R8-1 จ้ำานิวนิครั�งของการประวัติิการติิดตัิ�งอุปกรณ์์ VMS ท่ี่�ไมู่มัู�นิคง (ที่วนิ
สิ่อบ VMS และมู่การแก้ไขในิ FI) R8-2 จ้ำานิวนิเร้อของเจ้้าของเร้อท่ี่�มู่ใบ
อนุิญาติที่ำาการประมูงพื้าณิ์ชิย์ุ และไมู่เคยุแจ้้งออกไปที่ำาการประมูงเลยุ R8-3 
จ้ำานิวนิครั�งของการมู่ประวัติิการถูกเร่ยุกกลับเน้ิ� องจ้ากสัิ่ญญานิ VMS เกินิ
ประกาศูกำาหนิด R8-4 จ้ำานิวนิชัิ�วโมูงสิ่ะสิ่มูของการขาดส่ิ่งสัิ่ญญาณ์ VMS

R9 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงด้านิแรงงานิ การนิำา
เข้ามูาโดยุไมู่ถูกต้ิอง

R9-1 เร้อท่ี่�แจ้้งออกแล้วมู่การเปล่�ยุนิแปลงรายุช้ิ�อลูกเร้อมูากกว่า 30% ในิ
รอบ 3 เด้อนิ

R10 เร้อท่ี่�มู่พื้ฤติิกรรมูใช้ิเคร้�องมู้อผิิดไปจ้าก
ท่ี่�ได้รับอนุิญาติ

ปัจ้จั้ยุเก้�อหนุินิของ 3 ความูเส่ิ่�ยุงน่ิ�อยูุ่ในิช่ิวงการที่ำาสิ่รุป

R11 เร้อท่ี่�มู่ผู้ิควบคุมูเร้อหร้อเจ้้าของเร้อเคยุ
กระที่ำาความูผิิด

R12 เร้อท่ี่�มู่ความูเส่ิ่�ยุงในิด้านิการลักลอบ
ขนิถ่ายุ

ติาราง 6
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ชิาวประมูงท่ี่�สูิ่ญหายุกลางที่ะเลในิป่ 2561 และ 2562

แผินิภูมิูด้านิล่างแสิ่ดงการเปร่ยุบเท่ี่ยุบสิ่ถิติิลูกเร้อท่ี่�ติกจ้ากเร้อระหว่างป่ 2561 และ 2562 บนิเร้อประมูงไที่ยุ โดยุแยุกติามูขนิาดเร้อ  
(เล็ก = ติำ�ากว่า 30 ตัินิกรอสิ่ กลาง = 30-60 ตัินิกรอสิ่ ใหญ่ = 60-150 ตัินิกรอสิ่)

จ้ำานิวนิชิาวประมูงท่ี่�ติกจ้ากเร้อขนิาดต่ิางกันิระหว่างป่ 2561 และ 2562

หน่ิวยุงานิหลักท่ี่�สิ่ำาคัญ

•  ศูรชิล. (ศููนิย์ุอำานิวยุการรักษาผิลประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเล) เป็นิหน่ิวยุงานิของกองทัี่พื้เร้อไที่ยุ มู่หน้ิาท่ี่�บังคับใช้ิกฎหมูายุและเข้าจั้บกุมูเร้อกลางที่ะเล 
หน่ิวยุงานิอ้�นิๆ อาทิี่ กรมูประมูง กรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝั้�ง กรมูศุูลกากร กรมูเจ้้าท่ี่า และติำารวจ้นิำ�า หน่ิวยุงานิน่ิ�เข้ามูารับผิิดชิอบอำานิาจ้หน้ิาท่ี่�
ของศููนิย์ุบัญชิาการแก้ไขปัญหาการที่ำาประมูงผิิดกฎหมูายุทัี่�งหมูด ในิป่ 2562   

ขอบเขติความูผิิดชิอบของศููนิย์ุอำานิวยุการรักษาผิลประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเล (ศูรชิล.)ไมู่ได้จ้ำากัดแค่ในิด้านิการป้องกันิปัญหา IUU เท่ี่านัิ�นิ แต่ิยัุงคงลาด
ติระเวนิในิที่ะเลหลวงเพ้ื้�อปราบปรามูด้านิยุาเสิ่พื้ติิด การลักลอบขนิสิิ่นิค้าเถ้�อนิ การลักลอบเข้าเมู้องโดยุผิิดกฎหมูายุ การค้นิหาและกู้ภัยุ และการป้องกันิ
การรักษาความูปลอดภัยุแห่งชิาติิ

	  

Cambodia	  
EEZ	  

Area	  1	  

Area	  2	  
Area	  3	  

Phuket	  
Songkhla	  

Sattahip	  

Bangkok	   มู่ศููนิย์ุบัญชิาการหลักในิกรุงเที่พื้ฯ และสิ่ำานัิกงานิ
ในิภูมิูภาคดังน่ิ� 

•  อ่าวไที่ยุติอนิบนิ (เขติ 1)
•  อ่าวไที่ยุติอนิล่าง (เขติ 2) 
•  ที่ะเลอันิดามูันิ (เขติ 3)

แผินิท่ี่�แสิ่ดงขอบเขติเขติ 1, 2 และ 3 พื้ร้อมูทัี่�งท่ี่�ตัิ �ง
ศููนิย์ุบัญชิาการ13  

เขติการควบคุมูของ ศูรชิล. แต่ิละเขติ มู่เร้อลาดติระเวนิจ้ากหลายุหน่ิวยุงานิท่ี่�สิ่ามูารถที่ำาการลาดติระเวนิกลางที่ะเลและเข้าติรวจ้เร้อประมูงได้เมู้�อจ้ำาเป็นิ

เร้อศููนิยุ์อำานิวยุการรักษาผิลประโยุชิน์ิของชิาติิที่างที่ะเล (ศูรชิล) ยุังติอบสิ่ามูารถติอบสิ่นิองคำาขอร้องในิการติรวจ้สิ่อบในิกรณ่์ปัญหาชิุดอุปกรณ์์
ควบคุมูระบบติิดติามูเร้อ VMS การสิู่ญหายุของ เอกสิ่ารแจ้้งออก ความูแติกติ่างของรายุชิ้�อลูกเร้อ และรายุงานิแจ้้งเร้อประมูงผิิดกฎหมูายุจ้ากแหล่ง
ข้อมููลอ้�นิๆ 



41

ติาราง 7: โครงสิ่ร้างองค์กรของ ศูรชิล. FITs และศููนิย์ุ PIPO 

•  กรมูประมูง (กปมู.): กรมูประมูงที่ำางานิร่วมูกับศููนิย์ุติิดติามูและควบคุมูเร้อประมูง (FMC) ในิกรุงเที่พื้ฯ ควบคู่กับการดำาเนิินิงานิของศููนิย์ุ PIPO ทัี่�ง 30 
แห่งทัี่�วประเที่ศูไที่ยุ นิอกจ้ากน่ิ� กปมู. ยัุงมู่หน้ิาท่ี่�รับผิิดชิอบจั้ดการฐานิข้อมููล ‘Fishinginfo2’ ด้วยุ  

•  ศููนิย์ุติิดติามูและควบคุมูเร้อประมูง (FMC): FMC เป็นิศููนิย์ุกลางระบบ VMS ของไที่ยุ มู่หน้ิาท่ี่�ติิดติามูการดำาเนิินิงานิของเร้อประมูงเก้อบ 5,500 ลำา
ติลอด 24 ชัิ�วโมูง FMC แบ่งงานิออกเป็นิ 4 ภาคส่ิ่วนิ ได้แก่ อ่าวไที่ยุติอนิบนิ อ่าวไที่ยุติอนิล่าง ที่ะเลอันิดามัูนิ และน่ิานินิำ�าสิ่ากล FMC เปิดที่ำาการติลอด
หากติรวจ้พื้บเร้อต้ิองสิ่งสัิ่ยุ จ้ะมู่การแจ้้งเต้ิอนิไปยัุงเจ้้าของเร้อและที่ำาการส่ิ่งข้อมููลไปให้ ศูรชิล. ในิรูปแบบของรายุงานิประจ้ำาวันิ

•  หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU (IUU Hunter): ในิเด้อนิมู่นิาคมู 2561 มู่การจั้ดตัิ�งหน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU ภายุใต้ิการควบคุมูของกรมู
ประมูงและพื้ลเอก ฉััติรชัิยุ สิ่าริกัลป์ยุะ หน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU ประกอบด้วยุนัิกส้ิ่บสิ่วนิ 4 รายุ ซ่ึ่�งดำาเนิินิงานิเก็บข้อมููลและส้ิ่บสิ่วนิเร้อต้ิอง
สิ่งสัิ่ยุ ชุิดที่ำางานิจ้ะที่ำาการสุ่ิ่มูติรวจ้ท่ี่าเร้อ เพ้ื้�อบ่งช่ิ�ปัญหาและเร้อท่ี่�กระที่ำาการผิิดกฎหมูายุ อ่กทัี่�งยัุงที่ำางานิร่วมูกับศููนิย์ุ PIPO เพ้ื้�อติิดติามูกรณ่์ต้ิองสิ่งสัิ่ยุ 
ในิช่ิวงเวลาการที่ำารายุงานิฉับับน่ิ� ได้มู่การยุกเลิกหน่ิวยุปฏิบัติิการพิื้เศูษต่ิอต้ิานิ IUU ไปแล้ว ว 

•  ชุิดสิ่หวิชิาช่ิพื้ติรวจ้เร้อประมูงจ้ากส่ิ่วนิกลางง (Flying Inspection Team : FITs):  ชุิดที่ำางานิผู้ิเช่ิ�ยุวชิาญน่ิ�เคยุอยูุ่ภายุใต้ิการควบคุมูของ ศูปมูผิ. หร้อ ศูรชิล
. ในิปัจ้จุ้บันิ FITs ประกอบไปด้วยุเจ้้าหน้ิาท่ี่�กองทัี่พื้เร้อไที่ยุ เจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูประมูง ผู้ิเช่ิ�ยุวชิาญด้านิการติรวจ้เร้อประมูง เจ้้าหน้ิาท่ี่�ติรวจ้แรงงานิ และเจ้้าหน้ิาท่ี่�
ท่ี่�เก่�ยุวข้องด้านิอ้�นิๆ FITs มู่จุ้ดประสิ่งค์หลัก 2 ประการเมู้�อออกติรวจ้ ค้อ 1. ฝ่้กอบรมูและสิ่นัิบสิ่นุินิเจ้้าหน้ิาท่ี่�เมู้�อเข้าติรวจ้ท่ี่าเร้อ 2. หลังจ้ากนัิ�นิ 1-2 
สัิ่ปดาห์ FITs จ้ะใช้ิผิลการประเมิูนิศููนิย์ุ PIPO มูาพิื้จ้ารณ์าผิลการดำาเนิินิงานิและการพัื้ฒนิาท่ี่�เกิดข่�นิหลังจ้ากท่ี่�ได้เข้าฝ่้กอบรมู ศููนิย์ุ PIPO แต่ิละศููนิย์ุจ้ะได้
รับคะแนินิและเอกสิ่ารรายุงานิ ซ่ึ่�งบอกถ่งช่ิองว่างท่ี่�ควรได้รับการแก้ไข EJF สิ่นัิบสิ่นุินิให้ FITs ใช้ิวิธ่ิสุ่ิ่มูติรวจ้เพ้ื้�อผิลการประเมิูนิท่ี่�แมู่นิยุำายิุ�งข่�นิ

•  เจ้้าหน้ิาท่ี่�ชุิดปฏิบัติิการพิื้เศูษประมูง (Special Arrest Teams : SAT): สิ่ำานัิกงานิติำารวจ้แห่งชิาติิมู่หน้ิาท่ี่�รับผิิดชิอบการส้ิ่บสิ่วนิกรณ่์การที่ำาประมูง IUU 
และการละเมิูดสิิ่ที่ธิิมูนุิษยุชินิกรณ่์ท่ี่�ถูกจั้ดให้ความูสิ่ำาคัญลำาดับต้ินิๆ เจ้้าหน้ิาท่ี่� SAT จั้ดตัิ�งข่�นิในิปลายุป่ 2561 และยัุงคงที่ำาหน้ิาท่ี่�ลงพ้ื้�นิท่ี่�ส้ิ่บสิ่วนิทัี่�ว
ประเที่ศูไที่ยุเฉัพื้าะด้านิ

•  ศููนิย์ุ PIPO: ในิขณ์ะน่ิ�มู่ศููนิย์ุ PIPO ทัี่�งหมูด 30 ศููนิย์ุ (เพิื้�มูข่�นิจ้าก 28 แห่งจ้ากช่ิวงต้ินิป่ 2559) ในิจั้งหวัดพ้ื้�นิท่ี่�ติิดที่ะเลทัี่�ง 22 จั้งหวัด เร้อประมูงทุี่กลำาท่ี่�
ต้ิองการเข้าท่ี่าหร้อออกจ้ากท่ี่าต้ิองส่ิ่งคำาร้องแจ้้งไปยัุงศููนิย์ุควบคุมูเร้อเข้า - ออกผ่ิานิระบบ e-PIPO อยุ่างน้ิอยุ 1 ชัิ�วโมูงก่อนินิำาเร้อเข้าท่ี่า หร้ออยุ่างน้ิอยุ
 2 ชัิ�วโมูงก่อนิออกจ้ากท่ี่า ซ่ึ่�งเจ้้าของเร้อสิ่ามูารถนิำาข้อมููลท่ี่�เก่�ยุวข้องกับเร้อประมูง เช่ินิ เอกสิ่ารประจ้ำาเร้อต่ิางๆ เอกสิ่ารรายุช้ิ�อลูกเร้อ และข้อมููลการที่ำา
ประมูง (สิ่ำาหรับเร้อท่ี่�ขออนุิญาติกลับเข้าท่ี่า)ไปยุ้�นิคำาร้องผ่ิานิระบบ  โดยุข้อมููลต่ิางๆท่ี่�ประกอบคำาร้องน่ิ�จ้ะถูกป้อนิเข้าไปในิฐานิข้อมููลกลางท่ี่�ศููนิย์ุ PIPO 
ประจ้ำาพ้ื้�นิท่ี่�สิ่ามูารถเข้าถ่งได้ ข้อมููลเหล่าน่ิ�ยัุงสิ่ามูารถเข้าถ่งได้โดยุ เจ้้าหน้ิาท่ี่�กรมูประมูงท่ี่�มู่หน้ิาท่ี่�เฝ้้าระวังและควบคุมู VMS ศูรชิล. และศููนิย์ุ PIPO 
อ้�นิๆอ่กด้วยุ  

เขติ ศููนิย์ุควบคุมูการแจ้้งเข้า - ออก เร้อ
ประมูง

จุ้ดติรวจ้เร้อประมูงส่ิ่วนิหน้ิา

เขติ 1 (อ่าวติอนิบนิ) 15 9

เขติ 2 (อ่าวติอนิล่าง) 7 7

เขติ 3 (ที่ะเลอันิดามัูนิ) 8 5

ทัี่�งหมูด 30 21

ติาราง 8 
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แผินิท่ี่�น่ิ�แสิ่ดงถ่งติำาแหน่ิงของศููนิย์ุ PIPO (วงกลมูส่ิ่แดง) และ FIP (สิ่ามูเหล่�ยุมูส่ิ่เข่ยุว) แต่ิละแห่งติามูจั้งหวัดชิายุฝั้�ง 22 จั้งหวัดของประเที่ศูไที่ยุ

การเข้าเยุ่�ยุมูศููนิย์ุศููนิย์ุควบคุมูเร้อเข้า - ออก PIPO โดยุเจ้้าหน้ิาท่ี่�จ้าก EJF

ตัิ�งแต่ิเด้อนิกุมูภาพัื้นิธ์ิ 2559 EJF ได้เข้าเยุ่�ยุมูเยุ้อนิศููนิย์ุ PIPO กว่า 120 ครั�งในิ 22 จั้งหวัดของประเที่ศูไที่ยุ อ่กทัี่�งยัุงได้เยุ่�ยุมูเยุ้อนิศููนิย์ุ PIPO ทัี่�งหมูด 30 
แห่ง มูากกว่า 1 ครั�งในิหลายุๆท่ี่� เพ้ื้�อให้มัู�นิใจ้ว่ามู่การพัื้ฒนิาไปในิที่างท่ี่�ด่อยุ่างต่ิอเน้ิ�อง

รายุการการเข้าเยุ่�ยุมูเยุ้อนิศููนิย์ุ PIPO ฉับับเต็ิมูสิ่ามูารถขอดูได้จ้าก EJF

ระบบปฎิบัต่ิการ VMS 2 และหน้่วยรับสู้่งสู้ัญญาณเคลื�อน้ท่� รุ่น้ 2

ตัิ�งแต่ิเด้อนิกันิยุายุนิ 2560 การติิดตัิ�งหร้อเปล่�ยุนิอุปกรณ์์ระบบควบคุมูระบบติิดติามูเร้อ VMS ระบบใหมู่ต้ิองจั้ดที่ำาให้สิ่อดคล้องกับกับ ‘มูาติรฐานิVMS’ 
และข้อกำาหนิดในิการติิดตัิ�งเคร้�องรุ่นิท่ี่� 2 โดยุมู่ลักษณ์ะพิื้เศูษท่ี่�ถูกกำาหนิดให้ใช้ิเป็นิมูาติรฐานิดังน่ิ�

• มู่ข้อจ้ำากัดด้านิการแก้ไขและสิ่ลับเปล่�ยุนิข้อมููล การสิ่่งติ่อข้อมููลและความูถ่�ของการสิ่่งข้อมููล
• มู่มูาติรฐานิใหมู่สิ่ำาหรับจุ้ดการติิดติั �งอุปกรณ์์รับสิ่่งสิ่ัญญาณ์เคล้�อนิที่่� การซึ่่อมูบำารุงและติราประที่ับป้องกันิการเคล้�อนิยุ้ายุ
• หากอุปกรณ์์รับสิ่่งสิ่ัญญาณ์เคล้�อนิที่่�ถูกเปิดออกหร้อถูกสิ่ลับเปล่�ยุนิ ระบบจ้ะสิ่่งสิ่ัญญาณ์ไปยุังศููนิยุ์ควบคุมูการประมูงที่ันิที่่
• มู่อุปกรณ์์ให้พื้ลังงานิอิสิ่ระที่่�สิ่ามูารถให้ระบบชิุดอุปกรณ์์ควบคุมูระบบติิดติามูเร้อ VMS สิ่่งสิ่ัญญาณ์ได้นิานิอยุ่างน้ิอยุ 30 วันิ
• มู่ระบบการที่ำางานิเพื้ิ�มูเติิมูเชิ่นิปุ่มูสิ่ัญญาณ์ความูชิ่วยุเหล้อฉัุกเฉิันิที่่�สิ่ามูารถสิ่่งสิ่ัญญาณ์ไปยุังเจ้้าหน้ิาที่่�หากเร้อเกิดอันิติรายุข่�นิ
• มู่ระบบการหาปลาที่่�จ้ะเปิดใชิ้การโดยุวิธิ่การกดปุ่มูสิ่่งสิ่ัญญาณ์หร้อเมู้�อใดก็ติามูที่่�เร้อใชิ้ความูเร็วระหว่าง 6-2 น็ิอติ
• มู่ระบบการที่ำางานิเข้าเที่่ยุบที่่าจ้ะสิ่่งสิ่ัญญาณ์เมู้�อเร้อเที่่ยุบเข้าที่่าเร้อ ในิขณ์ะที่่�เร้อเที่่ยุบที่่าอุปกรณ์์สิ่่งสิ่ัญญาณ์เคล้�อนิที่่�ลดสิ่ัญญาณ์ลงอัติโนิมูัติิเป็นิทีุ่กๆ 

4-8 ชัิ�วโมูง ซ่ึ่�งจ้ะช่ิวยุลดค่าใช้ิจ่้ายุอยุ่างมูากในิการส่ิ่งสัิ่ญญาณ์ที่างอากาศูให้กับผู้ิประกอบการเร้อ
• มู่สิ่ัญญาณ์ไฟที่่�สิ่่งสิ่ัญญาณ์ให้กับผิู้ควบคุมูเร้อเร้อเมู้�ออุปกรณ์์รับสิ่่งสิ่ัญญาณ์เคล้�อนิที่่�ที่ำางานิผิิด
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คำายุ่อ

AIS-SART เคร้�องสิ่�งสิ่ัญญาณ์ค�นิหาและชิ�วยุเหล้อ AIS
CB   วิที่ยุุสิ่้�อสิ่ารความูถ่�ประชิาชินิ
CRA  ระบบประมูวลความูเสิ่่�ยุงกลาง
EPIRB  กระโจ้มูวิที่ยุุสิ่�งสิ่ัญญาณ์ขอความูชิ�วยุเหล้อฉัุกเฉัินิผิ�านิ 
  ดาวเที่่ยุมู
FIP  จุ้ดติรวจ้เร้อประมูงสิ่�วนิหนิ�า
FIT  ชิุดสิ่หวิชิาชิ่พื้ติรวจ้เร้อประมูงจ้ากสิ่�วนิกลาง
FMC  ศููนิยุ์ติิดติามูและควบคุมูเร้อประมูง
GT  ติันิกรอสิ่
ILO   องค์การแรงงานิระหว�างประเที่ศู
IMO  องค์การที่างที่ะเลระหว�างประเที่ศู
IUU  (การที่ำาประมูง) ผิิดกฎหมูายุ ขาดการรายุงานิ
  และไร�การควบคุมู
LB  สิ่มูุดบันิที่่กการที่ำาประมูง
LD  ระบบบันิที่่กนิ�ำาหนิักสิ่ัติว์นิ�ำาข่�นิที่�า
MCS  ระบบติิดติามู ควบคุมู และการเฝ้�าระวังการที่ำาประมูง

MTU   หนิ�วยุรับสิ่�งสิ่ัญญาณ์เคล้�อนิที่่�
NGO  องค์กรพื้ัฒนิาเอกชินิ 
PIPO  ศููนิยุ์ควบคุมูการแจ้�งเร้อเข�า - ออก
SAT  เจ้�าหนิ�าที่่�ชิุดปฏิบัติิการพื้ิเศูษประมูง
SOP  ขั�นิติอนิสิ่ำาคัญในิมูาติรฐานิการปฏิบัติิงานิ
VHF  วิที่ยุุความูถ่�สิู่ง 
VMS  ระบบติิดติามูเร้อประมูง
กกจ้.  กรมูการจ้ัดหางานิ
กปมู.  กรมูประมูง
กสิ่ร.  กรมูสิ่วัสิ่ดิการและคุ�มูครองแรงงานิ
จ้ที่.  กรมูเจ้�าที่�า
ที่ชิ.  กรมูที่รัพื้ยุากรที่างที่ะเลและชิายุฝ้ั�ง
พื้มู.  กระที่รวงการพื้ัฒนิาสิ่ังคมูและความูมูั�นิคงของมูนิุษยุ์
ศูปมูผิ.  ศููนิยุ์บัญชิาการแก�ไขปัญหาการที่ำาการประมูง 
  ผิิดกฎหมูายุ
ศูรชิล.  ศููนิยุ์อำานิวยุการรักษาผิลประโยุชินิ์ของชิาติิที่างที่ะเล
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It is important to note that these recommendations are not exhaustive and are based on a limited number of observations.
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