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บทคัดย่อ 
 
 การพัฒนาการประมงของไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมานั้น นอกจากการปฏิบัติตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตามแผนงานของกรมประมงแล้ว 
ยังจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับต่างประเทศอีกหลายประการ เพราะประเทศไทยยังขาดความรู้ ขาดงบประมาณ 
และอุปกรณ์เกินกว่าจะบริหารจัดการด้วยตนเองไดอ้ย่างสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นยังเกิดมีความต้องการหรือประเด็น
ปัญหาใหม่ ๆ (emerging issues) ทางด้านการประมงท ่ีหลั่งไหลเพ่ิมมากข้ึนทุกปี เอกสารฉบับนี้จึงมุ่งหมาย
วิเคราะห์แนวทางและวิธีการแสวงหาความร่วมมือด้านประมงกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ โดยได้เสนอข้ันตอนในการเสนอโครงการขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศ อันประกอบด้วย 
1) ข้ันเตรียมการ 2) ข้ันการหารือของท้ังสองฝ่าย 3) ข้ันดําเนินการ 4) ข้ันรายงานผล และ 5) ข้ันประเมินโครงการ 
พร้อมท้ังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือทําให้โครงการความร่วมมือสามารถดําเนินการไปได้สําเร็จจนสิ้นสุดโครงการ 
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Abstract 
 
 The development of Thai Fisheries has been principally based on National Economic 
and Social Development Plan, policy of Ministry of Agriculture and Cooperatives and Department 
of Fisheries’ Plan of Action since 1957 until now. However, Thailand still has insufficient 
know-how, budget and equipment; the cooperation with foreign countries to develop Thai 
fisheries is thereby needed in order to keep pace with demands and emerging issues increasing 
every year. This document is aimed to be a guideline for seeking cooperation in fisheries with 
other developed countries and international organizations. The procedure including 1) Preparation 
2) Consultation 3) Implementation 4) Progress Report and 5) Project Evaluation and suggestion 
are shown. 
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บัญชีคําย่อ 
(Acronyms) 

 
ACMECS ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ําอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง 

Aeyawadee-Chaopraya-Mekong Economic Cooperation  
AMAF คณะทํางานระดับรัฐมนตรีเกษตรและป่าไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry 
APEC ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

Asia-Pacific Economic Cooperation 
APEC FWG คณะทํางานด้านประมงของ APEC 

Asia-Pacific Economic Cooperation Fisheries Working Group 
APFIC คณะกรรมาธิการด้านการประมงแห่งเอเชียและแปซฟิิก 

Asia-Pacific Fishery Commission 
ASEAN สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 

Association of South East Asian Nations 
ASSP หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-ซีฟเดค 

ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership 
ASWGFi คณะทํางานด้านการประมงอาเซียน  

ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries 
BIMSTEC ความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ 

Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic 
Cooperation 

BOBP-IGO องค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศรอบอ่าวเบงกอล 
Bay of Bengal Program – Inter-governmental Organization 

CHARM โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
Coastal Habitats and Resources Management Project 

CNM ไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ 
Cooperating Non-Member 

COFI คณะกรรมาธิการด้านประมงของ FAO  
FAO Committee on Fisheries 

DAC คณะกรรมการความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนา ของ OECD 
OECD Development Assistance Committee 

DANIDA สํานักงานพัฒนาระหว่างประเทศ ของเดนมาร์ก 
Danish International Development Agency 
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EEZ 
 

เขตเศรษฐกิจจําเพาะ 
Exclusive Economic Zone 

EU สหภาพยุโรป 
European Union 

 
FAO 

 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ
Food and Agriculture Organization of the United Nations  

FSVPS Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance 
(The Russian Federation) 

GEF กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 
Global Environment Facility  

GTZ ความร่วมมือทางวิชาการประเทศเยอรมนี 
German Technical Cooperation 

ICA สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
International Cooperation Agency  

INFOFISH องค์การบริการสารสนเทศการตลาดและท่ีปรึกษาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก 
Intergovernmental Organization for Marketing Information and Technical Advisory 

IOTC คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย 
Indian Ocean Tuna Commission 

IUU Fishing การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 

JICA สํานักงานความรว่มมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น 
Japan International Cooperation Agency 

JC คณะกรรมาธิการร่วม 
Joint Commission 

JTEPA ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น 
Japan-Thailand Economic Partnership Agreement 

JWG คณะทํางานร่วม 
Joint Working Group 

MCS การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 
Monitoring, Control and Surveillance 

MRC คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง 
Mekong River Commission  
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MSA หน่วยงานความม่ันคงร่วม 
Mutual Security Agency 

MRCWG คณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของ APEC 
APEC Marine Resources Conservation Working Group 

 
NACA 

 
องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแห่งเอเชียและแปซิฟิก  
Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific  

NGF เครือข่ายส่งเสริมบทบาทหญิงชายในการพัฒนาการประมงลุ่มแม่น้ําโขงตอนล่าง 
Network for Promoting Gender in Fisheries Development in the Lower Mekong Basin 

NORAD สํานักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของนอร์เวย์ 
Norwegian Agency for Development Cooperation 

NPOA แผนปฏิบัติการระดับชาติ 
National Plan of Action 

ODA ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ 
Official Development Assistance  

ODF ทุนพัฒนาองค์กร 
Organizational Development Fund 

OECD องค์การเพ่ือการพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
Organization for Economic Co-operation and Development 

RFMO องค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค 
Regional Fisheries Management Organization 

SEAFDEC ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
Southeast Asian Fisheries Development Center 

TAB คณะท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรประมง ของ MRC 
MRC Technical Advisory Body on Fisheries Management 

TCDC ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกําลังพัฒนา 
Technical Cooperation among Developing Countries 

TICA กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
Thailand International Cooperation Agency 

WCPFC  คณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก 
Western and Central Pacific Fisheries Commission  

WUP แผนงานการใช้ทรัพยากรน้ํา ของ MRC  
MRC Water Utilization Programme 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนาการประมงของไทยท่ีผ่านมานับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 นั้น นอกเหนือไปจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ของกรมประมงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมประมง รวมท้ังความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมประมงของประเทศแล้ว 
กรมประมงยังได้อาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากต่างประเทศท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมทําให้กิจกรรมด้าน
การต่างประเทศเป็นปัจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งท่ีมีส่วนเก้ือหนนุต่อการพัฒนาการประมงของไทยมาโดยตลอด 
(วีระวัฒน,์ 2524) 
 โดยนัยทางประวัติศาสตร์นั้น การประมงของไทยเริ่มพัฒนาใน พ.ศ. 2464 โดยความร่วมมือจากต่างประเทศ 
เม่ือทางราชการไทยได้ดําริจัดตั้งหน่วยงานราชการข้ึนมากํากับดูแลงานทางด้านการบํารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้ํา  
ซึ่งใช้ชื่อว่าหน่วยเพาะพันธุ์ปลาหรือหน่วยงานบํารุงและรักษาสัตว์น้ํา ท่ีข้ึนตรงต่อกระทรวงเกษตราธิการ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน) จึงได้แสวงหาท่ีปรึกษาจากต่างประเทศท่ีมีความรู้ความชํานาญ
ทางด้านการบริหารการประมง ในท่ีสุดได้แต่งตั้ง ดร. ฮิว แมคคอร์มิค สมิธ (Dr. Hugh McCormick Smith) 
นักชีววิทยาชาวอเมริกัน ซึ่งเคยเป็นกรรมาธิการการประมงของสหรัฐอเมริกา (Commissioner of Fisheries 
U.S.A) ให้เป็นท่ีปรึกษาด้านการประมงของรัฐบาลในพระมหากษัตริย์สยาม (Adviser in fisheries to His 
Siamese Majesty's Government) ใน พ.ศ. 2466 งานข้ันแรกท่ี ดร. สมิธ ดําเนินงานในสยามคือการสํารวจ
สัตว์น้ําท่ีมีอยู่ว่ามีมากน้อยเท่าใด สําหรับการนํามาใช้ประกอบการเพาะพันธุ์และการบํารุงพันธุ์สัตว์น้ํา เพ่ือ
ขยายผลในเชิงอุตสาหกรรมต่อไป ต่อมาจึงได้มีพระบรมราชโองการ ลงวันท่ี 21 กันยายน พ.ศ. 2469 ให้ตั้ง
กรมรักษาสัตว์น้ําข้ึนในกระทรวงเกษตราธิการ และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ดร. สมิธ เป็นเจ้ากรมรักษา
สัตว์น้ํา (ปัจจุบันคือ กรมประมง) ซึ่งมีความสําคัญต่อประเทศไทย จึงถือว่า ดร.สมิธ เป็นอธิบดีกรมประมงคนแรก
ท่ีได้บุกเบิกงานทางด้านการค้นคว้าศึกษาทรัพยากรทางน้ําตราบจนปัจจุบัน (วิกิพีเดีย, 2556) 
 การพัฒนาการประมงด้านต่าง ๆ ท่ีได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศในเวลาต่อมานั้น อาจเป็นท้ัง
ในรูปความช่วยเหลือโดยตรง เช่น สนับสนุนการตั้งศูนย์วิจัยฯ ต่าง ๆ และการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
หรือเป็นในทางอ้อม เช่น การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์นโยบายและการจัดโครงสร้างงาน ซึ่งต่อมา 
เป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของแผนพัฒนาการประมงของไทย นอกจากนี้ยังมีรูปแบบของการ
ช่วยเหลือทางอ้อมอีกประเภทหนึ่ง คือ การท่ีไทยได้มีส่วนเข้าร่วมประชุมในองค์การประมงนานาชาติต่าง ๆ  
อันก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้นักวิชาการและนักบริหารของกรมประมงเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะแสดงผลงาน
ของไทยให้ปรากฏ และเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาประมงในสังคมโลกมาโดยลําดับ 
 ความร่วมมือกับต่างประเทศจึงจําเป็นต่อการพัฒนาประมงของไทยมาแต่ดั้งเดิมแม้กระท่ังในยุคปัจจุบันนี ้
เนื่องจากประเทศไทยยังขาดความรู้ ขาดงบประมาณและอุปกรณ์เกินกว่าจะทําการบริหารจัดการได้เองอย่าง
สมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้นประเทศไทยยังก้าวไม่ทันตามความต้องการ (demands) หรือประเด็นปัญหาใหม่ ๆ  
(emerging issues) ด้านการประมงท่ีหลั่งไหลเพ่ิมมากข้ึนทุกปี ฉะนั้นทางเดียวท่ีพอจะทําได้ คือ จําต้องอาศัย 
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ความร่วมมือกับต่างประเทศท้ังในระดับทวิภาคี คือ ขอความช่วยเหลือโดยตรง และในระดับพหุภาคี คือ 
ทําโครงการร่วมกับอีก 2 - 3 ประเทศท่ีมีปัญหาเดียวกันในภูมิภาค เอกสารวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งหมายเพ่ือใช้เป็น
คู่มือวิเคราะห์แนวทางและวิธีการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศ อันจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
การประมงของไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านการประมงของโลกต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษามีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
 1. เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีจะช่วยให้โครงการต่างๆ ท่ีมุ่งเสนอขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศประสบ
ความสําเร็จในการขอความสนับสนุน 
 2. เพ่ือให้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศดําเนินงานตามเป้าหมายจนเกิดผลสําเร็จในการพัฒนา
ภายหลังท่ีโครงการสิ้นสุดลง 
 3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกฝนพนักงานเจ้าหน้าท่ีของไทย ในการดําเนินงานโครงการร่วมกับ
นักวิชาการต่างประเทศ 
 4. เพ่ือใช้เป็นกรอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจท่ีจะทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศข้ันต่อไป 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตเฉพาะความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงระดับทวิภาคีกับประเทศท่ีให้
ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2488-2526 สําหรับในช่วง พ.ศ. 2527 – ปัจจุบันนั้น ศึกษา
เฉพาะความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น สหภาพยุโรป นอร์เวย์ ฮังการี เยอรมนี และรัสเซีย ซึ่งเป็นความร่วมมือทาง
วิชาการระดับทวิภาคีแบบหุ้นส่วนซึ่งไทยต้องสนับสนุนงบประมาณสมทบ รวมท้ังศึกษาความร่วมมือในระดับ
พหุภาคีภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ส่วนความร่วมมือเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
การค้า และความร่วมมือท่ีประเทศไทยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอ่ืน ๆ นั้นอยู่นอกขอบเขตการวิเคราะห์ใน
เอกสารฉบับนี ้
 
1.4 วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลและเอกสารต่างๆ (documentary research) โดยใช้
ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารรายงานการดําเนินโครงการความร่วมมือ เอกสารการประชุมระหว่างประเทศ เช่น 
เอกสารท่ีองค์กรต่าง ๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ จากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดย
อาศัยกรอบและแนวคิดทางกระบวนการการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 ข้ันตอนของการวิจัยประกอบด้วยการรวบรวมรายงานการสรุปผลการดําเนินโครงการ เอกสารประกอบ 
การประชุม รายงานการประชุม มติ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากการประชุม จาก website ต่าง ๆ และจากการ
สัมภาษณ์อดีตผู้บริหารด้านการประมงท่ีมีประสบการณ์ทํางานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ จากนั้น 
จัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นข้ันตอนเพ่ือให้เข้าใจถึงลําดับเหตุการณ์ และภาพรวมของเรื่องท่ีศึกษา นําข้อมูล 
มาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพ่ือเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ เพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะและสรุปผล 
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1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เสริมส่งให้การประมงไทยมีการพัฒนาท้ังด้านวิชาการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถ
ดําเนินงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในด้านการประมงของโลก รวมท้ังกฎกติการะหว่างประเทศท่ีเกิดข้ึนอยู่
ตลอดเวลา 
 2. สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีมีการพัฒนาดีข้ึน โดยความร่วมมือกับองค์กร
ต่างประเทศต่าง ๆ ทางวิชาการด้านประมงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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บทท่ี 2 
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการประมงของประเทศไทย 

 
2.1 ความร่วมมือกับต่างประเทศในช่วง พ.ศ. 2488 - 2526 
 ความช่วยเหลือทางการประมงจากต่างประเทศเพ่ิงเริ่มต้นอย่างจริงจังเม่ือสิ้นสงครามโลกครั้งท่ี 2 เม่ือ 
พ.ศ. 2488 (วีระวัฒน์, 2524) เนื่องจากภาวะสงครามทําให้เกิดความทุกข์ยากแสนสาหัสในหมู่ประชากรกว่า
ครึ่งโลก เพราะขาดแคลนสิ่งจําเป็นเพ่ืออุปโภคและบริโภค การบรรเทาความขาดแคลนเหล่านี้ก่อให้เกิดการก่อตั้ง
องค์การสหประชาชาติ (United Nations หรือ UN) เพ่ือรักษาสันติภาพในโลกเม่ือวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 
(Wikipedia, 2015) และก่อตั้งองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization of the United Nations หรือ FAO) (FAO, 2015) ข้ึนในปีเดียวกัน เพ่ือบรรเทาการขาดแคลน
อาหารโดยเฉพาะในประเทศคู่สงครามและในหมู่ประเทศกําลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทย ครั้นเม่ือไทยได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิกท้ังของ UN และ FAO จึงได้ร้องขอให้ FAO ช่วยดําเนินงานพัฒนาการประมงเพ่ือเพ่ิมพูนปริมาณ
อาหารสัตว์น้ําในประเทศ ทําให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการครั้งแรกใน พ.ศ. 2492 โดย FAO ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ 
2 คน คือ Dr. K.F. Vass และ Dr. J. Reuter ท่ี FAO ยืมตัวจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์และกําลังปฏิบัติงานใน
ประเทศอินโดนีเซีย ให้มาประเมินสภาวะการประมงของไทยในขณะนั้น Dr. Vass และ Dr. Reuter ได้จัดทํา
รายงานเสนอแนวทางการพัฒนาให้รัฐบาลพิจารณา โดยให้ความเห็นว่า “โดยสภาพท่ัว ๆ ไปแล้ว การประมง
ของประเทศไทย (ในขณะนั้น คือ พ.ศ. 2492) ยังอยู่ในข้ันท่ีล้าหลังและขาดระเบียบแบบแผน เรื่องท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยากรยังรู้กันเพียงเล็ก ๆ น้อยๆ และยังขาดการจัดระเบียบองค์การท่ีจะบํารุงทรัพยากร หรืออุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวกับการใช้ทรัพยากร รัฐบาลไทยยังเอาใจใส่ในอาชีพการประมงเพียงเล็กน้อย จึงควรปรับปรุงท้ังด้าน 
การบริหาร การดําเนินงาน การศึกษาค้นคว้า รวมท้ังทางด้านสังคมเศรษฐกิจต่าง ๆ” ทําให้เกิดมีการพัฒนา 
การประมงทะเลข้ึน มีการสร้างสถานีประมงทะเลท่ี ต. เพ จ.ระยอง เพ่ือฝึกฝนชาวประมงให้รู้จักเครื่องมือประมง
สมัยใหม่ มีการสร้างท่าเทียบเรือขนถ่ายสัตว์น้ําหรือสะพานปลากรุงเทพข้ึนท่ี อ.ยานนาวา จ.พระนคร แทนการ
นําข้ึนท่าแต่ดั้งเดิมเฉพาะท่ีย่านเยาวราช เพ่ือปรับปรุงการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ําให้ถูกสุขอนามัย และจัดให้มี
ตลาดจําหน่ายสินค้าสัตว์น้ําโดยการประมูลดังท่ีทํากันในญี่ปุ่น ในช่วงเวลาเดียวกันไทยยังได้รับความช่วยเหลือ
จากสหรัฐอเมริกา (โดยผ่านทาง International Cooperation Agency หรือ ICA และ Mutual Security 
Agency หรือ MSA ซึ่งเป็นต้นแบบของ USAID ในเวลาต่อมา) ด้านอุปกรณ์การประมงต่าง ๆ นับตั้งแต่
เรือประมงยุคใหม่ (เรือชลธีอาสา) เครื่องยนต์ดีเซล อวนลอยไนลอน โป๊ะเชือก ฯลฯ โดยมีผู้ชํานาญการ คือ 
Commander C.M. Levene และ Mr. M.J. Robel มาสาธิตฝึกสอนการใช้ ซึ่งชาวประมงไทยได้ยอมรับ
วิธีการประมงสมัยใหม่เหล่านี้อย่างรวดเร็ว ทําให้กองเรือประมงติดเครื่องยนต์และการใช้อวนสังเคราะห ์
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
 ดา้นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานั้น ใน พ.ศ. 2492 FAO ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญ คือ ดร. เชาเวน ลิงค์ มาช่วยในการ
เพาะพันธุ์ปลาหมอเทศท่ีได้นําพ่อแม่พันธุเ์ข้ามาจากเกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ใช้สระว่ายน้ําในพระท่ีนั่งอัมพรสถานเป็นบ่อเพาะเลี้ยง (วีระวัฒน,์ ติดต่อ
ส่วนตัว) เม่ือขยายพันธุ์สําเร็จ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นําพันธุ์ปลานี้แจกจา่ยให้ราษฎรไปเพาะเลี้ยงเป็น
อาชีพและเป็นแหล่งอาหารต่อไป การเพาะพันธุ์ปลานิลในพระราชวังสวนจิตรลดาในเวลาต่อมาก็เจริญตามรอยนี้ 
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 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้วว่าการเข้าร่วมประชุมในองค์การประมงนานาชาติต่าง ๆ ก็นับว่าเป็นความ
ช่วยเหลือทางวิชาการทางอ้อม เพราะมีผลทําให้นักวิชาการของกรมประมงเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะแสดง
ผลงานของไทยให้ปรากฏแก่สายตาต่างชาติ อาทิเช่น การประชุมของสภาการประมงในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก 
(Indo-Pacific Fisheries Council) ซึ่งก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2491 และมีการประชุมสมาชิกทุก 1-2 ปี รวมท้ังมี
การประชุมวิชาการในหัวข้อสําคัญอย่างจําเพาะเจาะจงต่าง ๆ อันช่วยขยายวิสัยทัศน์ของประเทศสมาชิกให้
ตระหนักถึงงานสําคัญท่ีจําเป็นต้องกระทําอย่างถ่ีถ้วนในการพัฒนาการประมงด้านต่าง ๆ เช่น สภาวะการประมง
ผิวน้ํา ใน พ.ศ. 2492 สภาวะสังคม - เศรษฐกิจการประมงใน พ.ศ. 2495  การประมงกุ้งทะเลใน พ.ศ. 2498 
การประมงสัตว์น้ําหน้าดินใน พ.ศ. 2511 การเพาะเลี้ยงชายฝั่งใน พ.ศ. 2513 การประมงพ้ืนบ้านใน พ.ศ. 2523 
เป็นต้น (Menasveta, 1998) กรมประมงไทยได้มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอรายงานวิชาการจากผลการสํารวจ
และค้นคว้าของกรมเพ่ือนําเสนอต่อการประชุมเหล่านี้ทุกครั้ง ซึ่งในยุคนั้นกรมประมงได้ให้การสนับสนุนอย่าง
เต็มท่ีและคัดเลือกนักวิชาการไปเสนอรายงานอย่างพิถีพิถัน จัดว่าเป็นแรงจูงใจท่ีสําคัญของนักวิชาการประมง 
ทําให้มีโอกาสได้พบปะกับนักวิทยาศาสตร์ต่างๆ ท่ีสําคัญของโลกท่ี FAO เชิญมาร่วมประชุมตลอดจนนักวิชาการ
จากประเทศในเอเชียด้วยกัน อันนําไปสู่มิตรภาพอันดีและสายสัมพันธ์ท่ีเก้ือหนุนต่อกันอีกยาวนาน 
 ในช่วงทศวรรษ 2491 จึงเป็นช่วงท่ีกรมประมง “ตื่น” ข้ึนจากภาระหน้าท่ีดั้งเดิมท่ีปฏิบัติสืบกันมาตั้งแต่
ครั้งเป็นกรมรักษาสัตว์น้ําใน พ.ศ. 2469 ความรู้ความสามารถของหลวงจุลชีพพิชชาธร (จุล วัจนคุปต์) และ 
นายบุญ อินทรัมพรรย์ ท่ีบ่มเพาะมานับตั้งแต่ได้ไปศึกษาวิชาการประมงโดยทุนมหิดลท่ีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวกิรมพระบรมราชชนก ประทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนให้แก่กระทรวงเกษตราธิการใน พ.ศ. 
2469 (กรมประมง, 2558ก) ได้ช่วยนําความรู้สมัยใหม่เข้ามาปรับปรุงงานของกรมประมง ในช่วงทศวรรษ 2491 
นั้น นายบุญ อินทรัมพรรย์ เป็นอธิบดีกรมการประมง (เปลี่ยนชื่อเป็นกรมประมงใน พ.ศ. 2496) ได้สนับสนุน
การขยายงานท้ังทางด้านการอนุรักษ์สัตว์น้ําจืดโดยการตั้งสถานีประมงข้ึนในส่วนภูมิภาค และการขยายงาน
ประมงทะเลโดยสนับสนุนการใช้เครื่องมือประมงสมัยใหม่ต่าง ๆ  รวมท้ังอุปกรณ์การเดินเรือท่ีทันสมัย แต่กรมประมง
ในช่วงนั้นก็ยังมีขีดจํากัดด้านงบประมาณและบุคลากรด้านวิจัยอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ในปีงบประมาณ 2515 นั้น 
กรมประมงได้รับงบประมาณเพียง 57.3 ล้านบาทเท่านั้น (กรมประมง, 2524) 
 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2504 เม่ือมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติท่ีมุ่งให้เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ําจาก 204,790 ตัน ใน พ.ศ. 2502 เป็น 400,000 ตัน ใน พ.ศ. 2509 และ 
860,000 ตัน ใน พ.ศ. 2514 ทําให้ต้องปรับแผนงาน โดยจัดทําโครงการทดลอง และส่งเสริมการประมงทุกประเภท
และอุตสาหกรรมสัตว์น้ําอย่างกว้างขวาง ในการนี้นายบุญ อินทรัมพรรย์ ได้ย้ายออกไปเป็นคณบดีคณะประมง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายปรีดา กรรณสูต ข้ึนเป็นอธิบดกีรมประมงในระหว่าง พ.ศ. 2504-2514 
 ในช่วงเวลานี้เองท่ีความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือพัฒนาการประมงไทยได้เบ่งบานเต็มท่ี โดยเริ่มจาก
ความร่วมมือกับรัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนีใน พ.ศ. 2504 เพ่ือก่อตั้งสถานวิจัยประมงทะเลข้ึน เพ่ือดําเนินงาน
ศึกษาวิจัยสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําและการประมงในอ่าวไทย รวมท้ังการทดลองใช้เครื่องมือประมงอวนลาก
แผ่นตะเฆ่จนประสบความสําเร็จ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชาวประมง จนมีผลทําให้มีผลผลิตสัตว์น้ํารวม
พุ่งสูงทะลุเป้า คือ มีปริมาณสูงถึง 1,587,077 ตัน ใน พ.ศ. 2514 (เพ่ิมข้ึนจากเป้าร้อยละ 85) (สมนึก, 2530) 
นอกจากนี้โดยความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการต่อเรือสํารวจประมงทะเลลึก 2 ลํา ให้แก่กองสํารวจแหล่ง
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ประมง ทําให้สามารถขยายขอบเขตการประมงของไทยออกไปสู่ทะเลหลวง (ในช่วงท่ียังไม่มีการประกาศเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ-Exclusive Economic Zone หรือ EEZ ของประเทศเพ่ือนบ้าน) ซึ่งเก้ือหนุนให้กองเรือประมง
พานิชยต์ิดตามออกไปทําการประมงนอกน่านน้ําไทยเป็นครั้งแรก และนําปริมาณสัตว์ทะเลกลับมาบริโภคภายใน 
ประเทศเพ่ิมข้ึนด้วย 
 ความสําเร็จของสถานวิจัยประมงทะเลนี้เป็นตัวอย่างทําให้มีการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ
ในการก่อตั้งสถาบันประมงน้ําจืดแห่งชาติใน พ.ศ. 2519 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลแคนาดา และการ
ก่อตั้งศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต (ปัจจุบันคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และ 
ป่าชายเลน สังกัดกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมาร์กใน พ.ศ. 2511 รวมท้ังการก่อตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงชายฝั่งสงขลา  
ใน พ.ศ. 2524 ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําชายฝั่งแห่งชาติ ท่ี จ.สงขลา (National 
Institute of Coastal Aquaculture หรือชื่อย่อว่า NICA) และการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการประมงน้ําจืดจํานวน 
3 แห่ง ใน พ.ศ. 2526 ท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตรัง และอยุธยา (ปัจจุบัน ศูนย์ฯท่ีอยุธยาได้ถูกยกฐานะเป็น
สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด เนื่องจากการปรับโครงสร้างการบริหารราชการใน พ.ศ. 2545) โดยความ
ร่วมมือกับรัฐบาลญี่ปุ่น (กรมประมง, 2558ข) ความช่วยเหลือจากต่างประเทศเพ่ือการพัฒนาการประมงของไทย
จึงก่อให้เกิดศูนย์วิชาการด้านประมงท่ีสําคัญซึ่งได้เป็นกําลังหลักท่ีสําคัญของกรมประมงสืบต่อมา ท้ังทางด้าน
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเก่ียวกับสัตว์น้ํา การบริหารจัดการประมงและการเพาะเลี้ยง ตลอดจนในการเสนอแนะ
ปัญหาและทางแก้ไขเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการประมงและการเพาะเลี้ยงของไทยให้บรรลุผลตามต้องการ นอกจากนี้
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศยังมีบทบาทสําคัญในด้านการศึกษาดูงานและฝึกอบรมนักวิชาการท้ังไทยและ
ต่างประเทศเก่ียวกับวิชาการประมงและการเพาะเลี้ยงสมัยใหม่ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์วิจัยทันสมัยท่ีไม่อาจ
จัดซื้อได้โดยอาศัยงบประมาณแผ่นดินอีกด้วย 
 
2.2 ความร่วมมือกับต่างประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2527 จนถึงปัจจุบัน 
 นับแต ่พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ประเทศต่าง ๆ ท่ีเคยให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนาแบบให้เปล่า 
ได้เปลี่ยนนโยบายการให้ความช่วยเหลือไปเป็นความร่วมมือทางวิชาการแทน (Technical cooperation) 
ตัวอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น ไทยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นในรูปแบบการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า 
(Grant Aid) มาตั้งแต่ พ.ศ. 2493 โดยเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructures) ของประเทศ และ
ได้รับความช่วยเหลือทางวิชาการในรูปทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเกษตร การศึกษา และ
การสาธารณสุข จนทําให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาท่ีสูงข้ึน และมีศักยภาพท่ีจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
ประเทศกําลังพัฒนาอ่ืน ๆ ต่อมารัฐบาลญี่ปุ่นได้ยุติความช่วยเหลือแบบให้เปล่าให้แก่ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2527 แต่
เปลี่ยนนโยบายเป็นเน้นความร่วมมือทางวิชาการแบบเป็นหุ้นส่วนกัน เพ่ือสนับสนุนในเรื่องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ และพัฒนาสถาบันทางด้านวิชาการ รวมท้ังการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้วิทยาการจากญี่ปุ่นให้ไทยได้
เรียนรู ้(กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2556) 
 โดยเหตุท่ีกิจกรรมด้านการประมงมีความสําคัญในระดับสากลเพ่ิมมากข้ึนในเวทีโลก ในฐานะท่ีมีบทบาท
สําคัญในสถานะเป็นแหล่งอาหารท่ีสําคัญของโลก และมีบทบาทสําคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศในระดับต้นๆ 
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ทําให้ภารกิจด้านการประมงต่างประเทศมีเพ่ิมมากข้ึน และนับแต่ปี 2535 เป็นต้นมา ประเทศไทยจัดเป็นประเทศ
กําลังพัฒนาระดับสูง (advanced developing countries) ไทยจึงเริ่มให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาเเก่
ประเทศอ่ืน ๆ นับเป็นก้าวสําคัญท่ีไทยได้เเสดงถึงพัฒนาการเเละศักยภาพของไทยท่ีสามารถจะร่วมเเบ่งปัน
ความรู้เเละประสบการณ์กับนานาประเทศ ซึ่งหน่วยงานหลักของรัฐบาลท่ีดําเนินการด้านความช่วยเหลือเพ่ือ
การพัฒนา คือ สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (TICA) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ การให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาของประเทศไทย
จะดําเนินงานตามแนวทางขอความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (ODA) ซึ่งหมายถึงความช่วยเหลือ
ท่ีให้แก่ประเทศต่าง ๆ ท่ีปรากฏในรายชื่อประเทศกําลังพัฒนาผู้รับความช่วยเหลือของ DAC (หน่วยงานข้ึนกับ 
OECD) และองค์กรพหุภาคีท่ีดําเนินงานด้านการพัฒนาให้แก่ประเทศผู้รับ โดยต้องเป็นความช่วยเหลือท่ีให ้
โดยหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ิน หรือโดยหน่วยงานบริหารของรัฐ และมีการดําเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และสวัสดิการของประเทศกําลังพัฒนา (กรมความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ, 2556) 
 ด้วยเหตุนี ้ใน พ.ศ. 2535 กรมประมงจึงได้จัดตั้งกองประมงต่างประเทศข้ึนเป็นการภายใน เพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจด้านการดําเนินนโยบายความสัมพันธ์กับต่างประเทศ ดําเนินการด้านวิเทศสัมพันธ์ ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านการประมงท้ังในระดับทวิภาค (bilateral) พหุภาค (multilateral) และกับองค์กรระหว่าง
ประเทศต่าง ๆ รวมถึงการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการในกิจกรรมการประมงนอกน่านน้ํา และงานด้าน
กฎหมายระหว่างประเทศ (กรมประมง, 2558ค) ซึ่งต่อมาใน พ.ศ. 2545 กองประมงต่างประเทศจึงมีสถานะ
เป็นหน่วยงานท่ีเป็นทางการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, 2545; กฎกระทรวง, 2545) 
 ความร่วมมือระดับทวิภาคีท่ีกรมประมงดําเนินการมาส่วนใหญ่จึงอยู่ในรูปแบบทําตามความประสงค์
ของประเทศต่าง ๆ ท่ีขอรับความช่วยเหลือผ่านกระทรวงการต่างประเทศ คือ TICA มา และเนื่องจากภาคประมง
มีบทบาทสําคัญเป็นแหล่งอาหารของโลก นานาชาติต่างให้ความสําคัญกับการมีอาหารท่ีปลอดภัย บริโภคแล้ว
ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ความร่วมมือระดับทวิภาคีของกรมประมงกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งมีมากกว่า 50 ประเทศ 
ส่วนใหญ่จึงมุ่งไปท่ีความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าด้วย เพ่ือเป็นการลดข้ันตอนกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องให้มี
ความเท่าเทียมกัน 
 สําหรับความร่วมมือกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว สถานภาพความช่วยเหลือปรับเปลี่ยนไปเป็นให้ความร่วมมือ
แบบหุ้นส่วน ทําให้ประเทศไทยต้องสนับสนุนงบประมาณสมทบในการดําเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
กับประเทศท่ีพัฒนาแล้วนับตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา โดยโครงการความช่วยเหลือมีท้ังแบบตามความต้องการ
ของผู้ให้และแบบท่ีไทยในสถานะ ‘ผู้รับ’ เป็นผู้เสนอขอความช่วยเหลือไปยัง ‘ผู้ให้’ ซึ่งในแบบแรกจะมีมากกว่า 
โดยความร่วมมือนี้จะเป็นท้ังแบบทวิภาคีและแบบพหุภาคี อย่างไรก็ดี ในเอกสารฉบับนี้จะขอกล่าวถึงความ
ร่วมมือระดับทวิภาคีเฉพาะโครงการท่ีเป็นความร่วมมือพัฒนาทางวิชาการร่วมกันแบบหุ้นส่วนกับประเทศท่ี
พัฒนาแล้ว และความร่วมมือระดับพหุภาคีกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยไม่กล่าวถึงความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการค้า ซึ่งควรจะได้แยกพิจารณาต่างหากในโอกาสต่อไป 
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 2.2.1 ความร่วมมือในระดับทวิภาค ี
 กรมประมงมีความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันแบบหุ้นส่วนกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ท่ีมีผู้เชี่ยวชาญ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยีพร้อมจะถ่ายทอดให้แก่ไทย ประเทศเหล่านั้น ได้แก่ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (EU) นอร์เวย ์
เยอรมนี ฮังการี และ รัสเซีย ซึ่งมีผลทําให้การประมงของไทยมีการพัฒนาข้ึนมากโดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 2.2.1.1 ความร่วมมือกับญี่ปุ่น 
 ในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2552 กรมประมง กรมวิเทศสหการ (TICA ในปัจจุบัน) และ JICA 
ร่วมมือกันในการถ่ายทอดเทคนิคพ้ืนฐานและยกระดับความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดของประเทศไทยให้แก่
ประเทศท่ีสามในภูมิภาคเอเชียจํานวน 17 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว 
มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา เวียดนาม ติมอร์เลสเต้ และไทย เม่ือโครงการสิ้นสุดลงมีนักวิจัย
ด้านประมงได้รับความรู้นําไปปฏิบัติท่ีประเทศของตนจํานวนท้ังสิ้น 176 คน และปัจจุบันกรมประมงกําลังดําเนิน
โครงการร่วมกับ JICA ในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพ่ือความม่ันคงและความปลอดภัยอาหาร 
มีระยะเวลาโครงการ 5 ป ี(2555 - 2560) โดยมีหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมดําเนินงานด้วย โครงการนี้มุ่งหวังในการพัฒนาด้านพันธุกรรมและเครื่องหมาย
พันธุกรรมเพ่ือพัฒนาสายพันธุ์สัตว์น้ํา พัฒนาเทคโนโลยีการอุ้มท้องแทน (surrogacy) ของสัตว์น้ํา การจัดการ
ด้านสุขภาพและระบบภูมิคุมกันสัตว์น้ํา พัฒนาแหล่งโปรตีนทางเลือกเพ่ือทดแทนการใช้ปลาป่น พัฒนาอาหาร
สําเร็จรูปพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ํา และวิเคราะห์ความเสี่ยงตลอดสายการผลิตสัตว์น้ํา อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลาย
โครงการที่กรมประมงขอรับความช่วยเหลือจาก JICA แต่ยังไม่ได้รับการสนับสนุน (กรมประมง, 2558ข) 
(ภาคผนวกท่ี 1) 
 นอกจากนี้ไทยยังมีความตกลงความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นท่ีเรียกว่า JTEPA ซึ่งได้ให้
การสนับสนุนโครงการพัฒนาการจัดการความปลอดภัยสินค้าประมง ทําให้นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหารได้นํา
ความรูท่ี้ได้รับจากการอบรมมาพัฒนาสินค้าประมงให้มีระดับมาตรฐานปลอดภัยและเป็นท่ียอมรับของนานาชาต ิ
แต่โครงการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และความรู้เรื่องการจัดสร้างปะการังเทียมนั้นยังมิได้มีการดําเนินการ 
แต่อย่างใด (ภาคผนวกท่ี 1) 
 2.2.1.2 ความร่วมมือกับสหภาพยุโรป 
 ด้วยเหตุท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มีสาระสําคัญในเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดําเนินโครงการใด ๆ และการกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน (ชัยพงษ์, 2558) 
ส่งผลให้ใน พ.ศ. 2546 จึงได้มีการดําเนินโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งท่ีมุ่งหวังให้เกิดการจัดการร่วมของ
ทุกภาคส่วนข้ึน เป็นโครงการท่ีรัฐบาลไทย (โดยกรมประมง) และสหภาพยุโรป (European Union หรือ EU) 
ให้การสนับสนุนงบประมาณร่วมกัน โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง (Coastal Habitats and Resources 
Management Project หรือ CHARM) มีระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี (2546 - 2550) ดําเนินการในพ้ืนท่ีภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทย (อ่าวบ้านดอน) และฝั่งอันดามัน (อ่าวพังงา) มีวัตถุประสงค์เพ่ือกําหนดรูปแบบและจัดทํากรอบและ
วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยวิธีการจัดการร่วมของทุกภาคส่วน อันประกอบด้วย องค์กรชุมชน 
รัฐบาลท้องถ่ิน NGOs หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรภาคเอกชน (โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง, 2550ก) 
โดยมุ่งประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนชายฝั่งเป็นกลุ่มแรก โครงการ CHARM ทําให้เกิดการบูรณาการการจัดการ
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ชายฝั่งโดยตรง และกระบวนการท่ีทําให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดการร่วม แม้ว่ากรอบเวลาในการทําให้เกิด
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเต็มท่ีในประเทศไทยต้องใช้เวลานานกว่าท่ีโครงการ CHARM 
ดําเนินการอยู่ แต่อย่างน้อยโครงการ CHARM ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ของการจัดการชายฝั่งอย่างเป็นองค์รวมผ่าน
ไปทางความสําเร็จต่าง ๆ ท่ีเกิดในท้องถ่ิน ผ่านบทเรียนท่ีได้รับจากการทํางานโครงการ และผ่านร่างแผนการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง รวมท้ังสรุปข้อเสนอแนะด้านนโยบาย 
 ผลงานท่ีประสบผลสําเร็จอย่างมากของโครงการ CHARM คือ เครือข่ายการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
สามเหลี่ยมอันดามัน ท่ี CHARM เป็นผู้ริเริ่ม ปัจจุบันเครือข่ายนี้ยังดําเนินการอยู่ แต่เปลี่ยนชื่อเป็น “เครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามัน” อย่างไรก็ตาม ความพยายามของโครงการ CHARM ในการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนโดยชุมชนชายฝั่งต้องล้มเหลว เนื่องจากยังคงมีการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย 
การทําลายทรัพยากรสัตว์น้ํา และการทําประมงท่ีมากเกินควรอยู่จนถึงปัจจุบนั 
 เป็นท่ีน่าเสียดายว่าโครงการ CHARM ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณให้ขยายเวลาดําเนินการ 
แตก่รมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้นําผลสําเร็จของโครงการ CHARM ไปดําเนินงานต่อ โครงการ CHARM 
ได้สร้างบทเรียนมากมายให้ชุมชนประมงชายฝั่ง และองค์กรส่วนท้องถ่ินนําไปปรับใช้ให้เหมาะกับพ้ืนท่ีของตนเอง 
โดยเฉพาะโครงการสาธิตต่าง ๆ ท่ี CHARM ดําเนินการ เช่น โครงการสาธิตการจัดตั้งกลุ่มในชุมชนโดยเน้นการ
ร่วมทํางานเป็นภาคีกัน ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจํานวนมาก นอกจากนี้ CHARM ก็ได้สร้างคู่มือและชุดคู่มือ
ต่าง ๆ ข้ึนมามากมาย เพ่ือให้ชุมชนนําไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถ่ินของตน เช่น คู่มือสํารวจ
ทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน คู่มืออาสาสมัครอนุรักษ์สัตว์น้ํา ชุดคู่มือเพ่ือการจัดการร่วมทรัพยากรชายฝั่ง 
(โครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง, 2549; 2550ก; ข) เป็นต้น และท่ีสําคัญคือโครงการ CHARM 
ทําให้นักวิชาการของกรมประมงท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสฝึกฝนวิธีการทํางานแบบมีส่วน
ร่วมกับชาวประมง การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การทํางานร่วมกับผู้ประกอบการ
ประมง และ NGOs 
 2.2.1.3 ความร่วมมือกับนอร์เวย์ 
 นอร์เวย์โดยหน่วยงาน NORAD ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ไทยใน พ.ศ. 2547 (กรมประมง, 2558ง) 
หลังจากท่ีไทยได้รบัผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติสึนามิเม่ือวันท่ี 26 ธ.ค. 2547 โครงการในระยะแรกเป็นการบําบัด
ฟ้ืนฟูอาชีพของชาวประมงและเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีได้รับผลกระทบจากสึนามิซึ่งประสบผลสําเร็จ 
เป็นอย่างมาก นอร์เวย์จึงให้ความช่วยเหลือต่อในระยะท่ีสอง (2549-2552) และระยะท่ีสาม (2553 - 2557) 
จนกรมประมงประสบความสําเร็จในการเลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่และได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และปัจจุบันกรมประมงอยู่ระหว่างดําเนินการเสนอขอให้ฝ่ายนอรเวย์สนับสนุน
ประเทศไทยเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําในภูมิภาคอาเซียน (Regional Training and 
Development Center in Modern Marine Fish Farming for the ASEAN Region) ซึ่งขณะนี้สถานเอกอัคร- 
ราชทูตไทยประจําราชอาณาจักรนอร์เวย์กําลังพยายามผลักดันเรื่องนี้อยู ่(ภาคผนวกท่ี 2) 
 นอกจากการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําแล้ว นอร์เวย์ยังได้นําเทคโนโลยีเครื่องมือ
ไฮโดรอะคูสติกมาใช้ในการสํารวจทรัพยากรประมงทะเลฝั่งอันดามันเพ่ือการบริหารจัดการ ทําให้นักวิจัยได้เรียนรู้
การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสํารวจปริมาณทรัพยากรสัตว์ทะเล อย่างไรก็ตามเครื่องมือนี้มีข้อจํากัดหลาย
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ประการเม่ือนํามาใช้ในการสํารวจทรัพยากรสัตว์ทะเลในไทย อาทิเช่น ไม่เหมาะกับการสํารวจในแหล่งน้ําท่ีมี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างของไทย ทําให้ยากต่อการบ่งบอกชนิดของสัตว์น้ําท่ีตรวจวัดได้อย่างถูกต้อง 
และเครื่องมือไฮโดรอะคูสติกเหมาะท่ีจะใช้กับการตรวจวัดปลาผิวน้ํามากกว่าปลาหน้าดิน เป็นต้น (สิชล, ติดต่อ
ส่วนตัว; อิสราภรณ์, ติดต่อส่วนตัว) 
 ยิ่งไปกว่านั้นนอร์เวย์ก็ได้ให้ทุนศึกษาท้ังในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพ่ือศึกษาด้านการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ด้านการสํารวจและประเมินทรัพยากรสัตว์ทะเล ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา
อย่างมีส่วนร่วม และด้านการจัดการสุขภาพสัตว์น้ํา ขณะนี้ผู้รับทุนได้สําเร็จการศึกษากลับมาปฏิบัติราชการแล้ว 
3 ราย 
 2.2.1.4 ความร่วมมือกับเยอรมน ี
 ความสําเร็จอีกโครงการหนึ่งท่ีเป็นคุณประโยชน์อย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมกุ้ง คือ ความร่วมมือด้าน
ประมงไทย - เยอรมนี (ภาคผนวกท่ี 3) โดยในช่วงระหว่าง พ.ศ. 2549-2554 GTZ ซึ่งเป็นองค์การหน่วยงาน
ของรัฐบาลเยอรมน ีได้ให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งโดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกุ้งท้ังขนาดกลางและขนาดย่อม ประโยชน์ท่ีกรมประมงได้รับจาก
โครงการนี้ คือ 1) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้รับการปรับปรุง ซึ่งมีผู้ประกอบการนําร่องท่ี จ.ระยอง และชลบุร ี
2) มีการลงนามข้อตกลงระหว่างกรมประมงและด่านตรวจสินค้าเบรเมน ในการสุ่มตรวจสินค้ากุ้งจากไทยใน
อัตราต่ําสุดตามท่ีกฎหมาย EU กําหนด 3) ผู้เชี่ยวชาญท่ีจ้างโดย GTZ ได้ให้คําแนะนําด้านกลยุทธ์การตลาด 
แก่ผู้ผลิตกุ้งของไทย จนสามารถขยายผลการส่งออกได้ถึง 50 ล้านบาท โดยมีมูลค่าการส่งออกกุ้งปี 2549 
ประมาณ 3,900 ล้านบาท และผลการวิจัยความต้องการของตลาดยุโรปพบผลิตภัณฑ์อินทรีย์เป็นสินค้ากําลัง
ได้รับความสนใจ GTZ จึงสนับสนุนให้เกษตรกรไทยผลิตกุ้งอินทรีย์ โดยคัดเลือกสุรีรัตน์ฟาร์มใน จ.จันทบุร ี 
เป็นฟาร์มนําร่อง ทําให้สุรีรัตน์ฟาร์มปรับเปลี่ยนมาผลิตกุ้งอินทรีย์ ซึ่งต่อมาหน่วยงาน Naturland ของเยอรมนี
ได้ให้การรับรองเป็นฟาร์มแรกของประเทศไทย ทําให้สามารถส่งออกไปยังตลาดของเยอรมนีและสวิสเซอร์แลนด ์
และในเครือท็อปส์ซุปเปอร์มาเก็ตในกรุงเทพ 4) ได้มีการวิจัยการลดต้นทุนโดยปรับเปลี่ยนระบบการจัดการ 
และการประหยัดพลังงานภายในฟาร์ม 5) มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งอินทรีย์จํานวน 5 กลุ่ม โดยอยู่ท่ีจันทบุรี  
2 กลุม่ สมุทรปราการ 1 กลุ่ม ตรัง 1 กลุ่ม และสงขลา 1 กลุ่ม ซึ่งถือเป็นการพัฒนาสินค้าสัตว์น้ําอินทรีย์ให้ก้าวไปสู่
การยอมรับในระดับสากล (กรมประมง, 2558จ) 
 2.2.1.5 ความร่วมมือกับฮังการ ี 
 ไทยและฮังการีไดร้่วมมือในการทําวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด (ภาคผนวกท่ี 4) ซึ่งสถาบันวิจัย
และการเพาะเลี้ยงและชลประทานของฮังการี (HAKI Research Institute for Fisheries, Aquaculture  
and Irrigation) ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญฮังการีมาฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของกรมประมง และกรมประมงก็ส่ง
นักวิชาการไปฝึกอบรมท่ีฮังการี ทําให้นักวิชาการของกรมประมงได้นําความรู้ท่ีได้มาปรับใช้กับระบบการเพาะเลี้ยง
ปลาน้ําจืดของไทย ท้ังในเรื่องการคัดแยกสายพันธุ์เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเลี้ยง การกําหนดคุณภาพอาหาร เทคนิค
การเพาะและฟักไข่ปลา ยิ่งไปกว่านั้นกรมประมงและ HAKI ไดป้ระสบความสําเร็จในการทํางานวิจัยร่วมกัน คือ 
โครงการการเลี้ยงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกับการบําบัดน้ําทางชีวภาพท่ีได้ดําเนินการใน พ.ศ. 2554 
สามารถนําผลการวิจัยไปปรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงท่ีใหญ่ข้ึนได้ อย่างไรก็ตามโครงการท่ีสถาบัน HAKI ของฮังการ ี
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จะมอบลูกปลาไนพันธุ์ดีให้กรมประมงสําหรับปรับปรุงพันธุ์และทําการวิจัยไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจาก
ไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ (กรมประมง, 2558ฉ) 
 2.2.1.6 ความร่วมมือกับรัสเซีย 
 ความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทย-รัสเซีย นับว่าเป็นก้าวสําคัญท่ีกรมประมงได้รับการถ่ายทอด
ความรู้การเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์เจียนและการแปรรูปคาเวียร์ (caviar) จากผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียในพ.ศ. 2550 
(กรมประมง, 2558ช) เป็นผลให้กรมประมงร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงอินทนนท์สามารถเพาะเลี้ยงปลาสเตอร์
เจียน พันธุ์ไซบีเรียท่ีหน่วยวิจัยประมงบนพ้ืนท่ีสูงดอยอินทนนท์จนประสบความสําเร็จ สามารถผลิตคาเวียร์
ออกมาในบรรจุภัณฑ์โครงการหลวง สนนราคา 5,000 บาทต่อกระปุกขนาด 100 กรัม (ไทยพับลิก้า, 2557) 
(ภาคผนวกท่ี 5) 
 2.2.2 ความร่วมมือด้านประมงในระดับพหุภาค ี
 ประเทศไทยมีความร่วมมือด้านการประมงในระดับพหุภาคีท่ีร่วมกันดําเนินการหลายฝ่ายหรือ
หลายประเทศ ซึ่งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ความร่วมมือด้านประมงภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และความร่วมมือด้านประมงกับองค์การระหว่างประเทศต่างๆ ท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันพัฒนาด้าน
การประมง พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา (ท่ีเรียกว่า RFMOs) และพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 2.2.2.1 ความร่วมมือด้านประมงภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค 
 ประกอบด้วย 1) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN 2) ความริเริ่มแห่ง
อ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ หรือ BIMSTEC 3) คณะกรรมาธิการ
แม่น้ําโขง หรือ MRC และ 4) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APEC  
 1) ASEAN ก่อตั้งข้ึนใน พ.ศ. 2510 เป็นองค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธํารงไว้ซึ่ง
สันติภาพ เสถียรภาพ และความม่ันคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางเศรษฐกิจ การพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดี บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน มีสมาชิกท้ังหมด 
10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม ลาว กัมพูชา 
เวียดนาม และ พม่า โดยมีปาปัวนิวกินี และติมอร์ตะวันออกเป็นประเทศท่ีได้รับเชิญให้เข้าประชุมในฐานะ 
ผู้สังเกตการณ์ (กระทรวงการต่างประเทศ, Online 2552) และมีคู่เจรจา 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย 
แคนาดา ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน รัสเซีย และ 
1 กลุ่มประเทศ คือ สหภาพยุโรป รวมท้ัง 1 องค์การระหว่างประเทศ คือ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาต ิ
 บทบาทของ ASEAN ต่อการประมงในภูมิภาคอาเซียน (วิมล, 2552) เนื่องจากความล้มเหลวใน
การเจรจารอบโดฮา ทําให้นานาชาติหันมาจัดทําเขตการค้าเสรีระหว่างกันเพ่ือพยายามลดอัตราภาษี ซึ่งเป็น
มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีประเทศผู้นําเข้าหยิบยกเป็นข้ออ้างในการปกป้องอุตสาหกรรมในท้องถ่ินของตน 
ส่งผลให้รูปแบบการค้าสินค้าเกษตรและอาหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เม่ือประเทศผู้นําเข้าต่าง ๆ ได้นํามาตรการ
กีดกันทางการค้าในรูปแบบท่ีไม่ใช่ภาษี อาทิ มาตรฐานการผลิต คุณภาพและสุขอนามัย ตลอดจนผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มาเป็นเงื่อนไขในการกําหนดมาตรการด้านสุขอนามัยและการตรวจรับรองท่ีสูงเกินจริง 
เพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมท้องถ่ินของตนแทน จากแนวคิดดังกล่าว จึงเป็นท่ีมาของความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ
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ของกลุ่มประเทศอาเซียน ครอบคลุมด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ ในสาขาต่าง ๆ อาทิ ความม่ันคงด้านอาหาร 
การจัดการด้านอาหาร พืช ปศุสัตว์ ประมง การส่งเสริมและฝึกอบรมด้านการเกษตร สหกรณ์การเกษตร ป่าไม้ 
ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริมสินค้าเกษตรและป่าไม้ ในรูปแบบของคณะทํางานระดับรัฐมนตรีเกษตร
และป่าไม้ของประเทศสมาชิกอาเซียน (AMAF) ซึ่งจะมีการประชุมเป็นประจําทุกปี ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ASEAN 
มีบทบาทต่อการประมงในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างมาก ความร่วมมือด้านการประมงระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนท้ัง 10 ประเทศ ดําเนินการภายใต้กรอบการประชุมของคณะทํางานด้านการประมงอาเซียน (ASWGFi) 
ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการประชุมของ AMAF การประชุมของ ASWGFi เป็นการประชุมระดับอธิบดีกรมประมง  
มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ASWGFi ถือเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินงานความร่วมมือท่ีเก่ียวข้องกับการประมงอาเซียน
โดยเฉพาะด้านวชิาการ และการพัฒนาการประมงของภูมิภาค โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการประมงต่าง ๆ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการสนับสนุนจาก SEAFDEC ในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาการประมง
ของภูมิภาค (สมาชิกของ SEAFDEC มี 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศสมาชิกอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ และญี่ปุ่น) 
นอกจาก SEAFDEC แล้ว ASWGFi ยังมีความร่วมมือด้านการประมงกับประเทศคู่เจรจาของอาเซียน เช่น ญี่ปุ่น 
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา อินเดีย เกาหลีใต้ ด้วย 
 การเปิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างเป็นทางการ จะยิ่งทําให้ความสัมพันธ์เข้ามาใกล้ชิด
กันมากข้ึน เป็นโอกาสเปิดเสรีทางการค้าสินค้า การบริการ และการลงทุน อาเซียนยังมีแหล่งวัตถุดิบท่ีหลากหลาย 
และอุดมสมบูรณ์ ซึ่งจะทําให้ราคาวัตถุดิบถูกลง ต้นทุนผลิตสินค้าต่ําลง และขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 
สําหรับในเรื่องแรงงานก็เป็นข่าวดีท่ีจะมีโอกาสในการขยายประสบการณ์การทํางาน มีโอกาสในการมีรายได้
เพ่ิมสูงข้ึน และท่ีสําคัญทักษะฝีมือจะเป็นตัวกําหนดระดับรายได้ แต่ไทยมีข้อด้อยคือ ความสามารถด้านภาษา 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศอ่ืนในอาเซียน ในระดับท่ีจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างชํานาญ 
(ชัชชล, 2555) 
 2) BIMSTEC เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง 7 ประเทศในภูมิภาคอ่าวเบงกอล ประเทศสมาชิก
เหล่านี้ต้องมีภูมิประเทศติดอ่าวเบงกอล หรือพ่ึงพิงอ่าวเบงกอลเป็นหลัก เริ่มก่อตั้งเม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540 
โดยเริ่มแรกมีสมาชิก 4 ประเทศ คือ บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และไทย ต่อมาพม่า เนปาล และภูฏานได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิก สาขาความร่วมมือในกรอบ BIMSTEC มี 13 สาขา ได้แก่ 1) การค้าการลงทุน 2) การท่องเท่ียว 
3) การสื่อสารและคมนาคม 4) พลังงาน 5) เทคโนโลยี 6) ประมง 7) เกษตร 8) การต่อต้านการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 9) ปฏิสัมพันธ์ในระดับประชาชน 10) สาธารณสุข 11) วัฒนธรรม 12) การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 13) การลดความยากจน โดยประเทศสมาชิกแบ่งกันเป็นประเทศนําในสาขาต่าง ๆ 
ตามความสนใจของแต่ละประเทศ สําหรับประเทศไทยรับเป็นประเทศนําในสาขาประมง สาขาปฏิสัมพันธ์ใน
ระดับประชาชน และสาขาสาธารณสุข 
 ท้ังนี้ ความร่วมมือสาขาประมง ประกอบด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลกระทบจากการนําเข้าพันธุ์สัตว์น้ําจากต่างประเทศของประเทศสมาชิก การจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
โดยมีการสํารวจทรัพยากรประมงร่วมกัน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การประมงน้ําจืด ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ประมง อาทิเช่น กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง และกฎระเบียบการนําเข้า/ส่งออก ของประเทศสมาชิก ริเริ่มความร่วมมือ
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โครงการประกันคุณภาพสินค้าประมงเพ่ือส่งเสริมการค้าประมงระหว่างประเทศสมาชิก รวมท้ังการปรับปรุง
ท่าเรือให้ได้มาตรฐาน พิจารณาท่าทีร่วมกันเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรมประมงของอนภุูมิภาค 
 การท่ีประเทศไทยดําเนินความร่วมมือกับกลุ่มประเทศ BIMSTEC จะช่วยประสานนโยบาย Look 
West ของไทยเข้ากับนโยบาย Look East ของอินเดีย และช่วยเน้นจุดยืนนโยบายต่างประเทศแบบ Forward 
Engagement ของรัฐบาล ท่ีมุ่งเน้นกระชับความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรเดิมและบุกเบิกความสัมพันธ์กับ
พันธมิตรใหม่ ๆ ความร่วมมือนี้เป็นการประสานจุดแข็งของแต่ละประเทศเข้าด้วยกัน การเข้าร่วมกลุ่ม BIMSTEC 
ของไทยถือเป็นการส่งเสริมความริเริ่มของไทยท่ีนํามาใช้ได้ผลเป็นท่ียอมรับในอีกหลายเวที อาทิ ในเวที ACD 
และ ACMECS ซึ่งนับเป็นตัวอย่างของความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนา (south-south cooperation) 
ท่ีจะทําให้ไทยมีบทบาทสร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศต่อไป (พนาวรรณ, 2552) 
 3) MRC องค์กรนี้เริ่มแรกใน พ.ศ. 2500 ด้วยชื่อคณะกรรมการลุ่มน้ําโขง (The Mekong Committee) 
ต่อมาใน พ.ศ. 2538 ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (MRC) ตามข้อตกลงร่วมกันของรัฐบาล  
4 ประเทศคือ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม MRC มีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมและประสานความร่วมมือด้าน
การบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและการพัฒนาทรัพยากรน้ําและทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องในลุ่มน้ําโขง เพ่ือผลประโยชน์
ร่วมกันของประเทศสมาชิกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชากร โดยการดําเนินตามโปรแกรมยุทธศาสตร์และกิจกรรม 
พร้อมท้ังให้คําแนะนําข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายแก่ประเทศสมาชิก 
 ตามยุทธศาสตรห์ลักของ MRC ปี พ.ศ. 2554-2558 MRC จะพัฒนาการดําเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยครอบคลุม 13 แผนงานในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 1) การเกษตรและการชลประทาน 
2) การพัฒนาลุ่มน้ํา 3) การจัดการความแห้งแล้ง 4) สิ่งแวดล้อม 5) การประมง 6) การจัดการอุทกภัย 7) การ
จัดการข้อมูลและองค์ความรู้ 8) การเสริมสร้างขีดความสามารถ 9) การเดินเรือ 10) การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 11) การใช้พลังงานน้ําอย่างยั่งยืน 12) โครงการจัดการทรัพยากรแม่น้ําโขงอย่างยั่งยืน และ 13) โครงการ
จัดการลุ่มน้ําต่าง ๆ (กรมองค์การระหว่างประเทศ, 2558) งานท่ีเก่ียวข้องกับกรมประมงอยู่ในแผนงานความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ภายใต้คณะกรรมการแม่น้ําโขง (The MRC 
Programme for Fisheries Management and Development Co-operation) จัดตั้งข้ึนเม่ือป ีพ.ศ. 2538 
โดยจัดทําเป็นแผนงานหมุนเวียนระยะ 5 ป ีซึ่งในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนเงินทุนส่วนใหญ่จาก DANIDA 
 อนึ่ง MRC ยังประกอบด้วยแผนงานด้านอ่ืน ๆ อีกหลายแผนงาน เช่น แผนงานการใช้ทรัพยากรน้ํา 
(Water Utilization Programme หรือ WUP) แผนงานพัฒนาภูมิภาค (Basin Development Programme 
หรือ HRD) แผนงานสิง่แวดล้อม (Environmental Programme) เป็นต้น ซึ่งกรมประมงมีส่วนร่วมงานบางกิจกรรม
ของแผนงานเหล่านี้เป็นครั้งคราว 
 สําหรับกิจกรรมท่ีกรมประมงร่วมดําเนินการกับแผนงานประมง คือ การมอบหมายผู้แทนเข้าเป็น
คณะท่ีปรึกษาทางวิชาการด้านการบริหารทรัพยากรประมง (TAB) ซึ่งทําหน้าท่ีในการให้คําแนะนําด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ําจืดต่อคณะกรรมการร่วม คณะกรรมาธิการแม่น้ําโขง (Joint Committee) 
โดยการดําเนินการท้ังหมดอยู่ภายใต้การสนับสนุนของแผนงานประมง และร่วมดําเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับ
ทรัพยากรประมงในลุ่มน้ําโขง และประสบความสําเร็จ อาทิเช่น ร่วมในโครงการประเมินทรัพยากรประมงใน 
ลุ่มน้ําโขงใน พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาค (กรมประมง, 2558ซ) ความสําเร็จของโครงการนี้ทําให้
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เกิดฐานข้อมูล "การอพยพและการวางไข่ของปลาแม่น้ําโขง" และฐานข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาในลุ่มน้ําโขง ซึ่งได้
แจกจ่ายให้หน่วยงานท่ัวไปได้ใช้ และบุคลากรของโครงการได้รับการพัฒนาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้สามารถ
นําไปใช้สื่อสารในการปฏิบัติงานได ้
 ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิกองค์กรนี้ คือ ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยี
และด้านวิชาการ ได้รับความร่วมมือจากประเทศสมาชิกในการบริหารจัดการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยนื 
 4) APEC เป็นความร่วมมือของกลุ่มประเทศท่ีมีพลังและพลวัตรของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงสุดของโลก สนับสนุนการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคแบบเปิดกว้าง (open regionalism) โดยสิทธิ
ประโยชน์ท่ีเขตเศรษฐกิจเอเปคให้แก่กันจะมีผลให้ผู้ท่ีมิได้เป็นสมาชิก APEC ได้รับประโยชน์ด้วย ความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก มีเป้าหมายสําคัญในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี (multilateral 
trading system) โดยการดําเนินการของ APEC จะเป็นการหารืออย่างตรงไปตรงมามิใช่การเจรจา แต่ยึดหลักการ
ฉันทามติ (consensus) และความสมัครใจ (voluntarism) ของทุกฝ่าย ความเท่าเทียมกันและผลประโยชน์
ร่วมกันของสมาชิก โดยคํานึงถึงความแตกต่างของระบบเศรษฐกิจและสังคม และระดับการพัฒนาของเขต
เศรษฐกิจเอเปก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
เกาหลีใต้ มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย สหรัฐอเมริกา จีน เขตเศรษฐกิจพิเศษฮ่องกง ไต้หวัน 
เม็กซิโก ปาปัวนิวกิน ีชิล ีเปร ูเวียดนาม และรัสเซีย 
 สําหรับความร่วมมือด้านการประมง ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับ APEC FWG ในการพิจารณา
โครงการศึกษาวิจัยท่ีจะเสนอขอรับเงินสนับสนุนจากสํานักเลขาธิการ APEC และเข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นท่ี APEC FWG ให้ความสําคัญและให้ความสนใจในการประชุมประจําป ี
เช่น การต่อต้านการทําประมง IUU หรือผลกระทบของระเบียบ EU ใหม่ เรื่องการทําประมง IUU หรือการค้า
และการลงทุน นอกจากนั้น ยังได้หารือความคืบหน้าของการศึกษาและวิเคราะห์การดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การบาหลีของเขตเศรษฐกิจสมาชิกและการศึกษาเรื่องการทําประมง IUU ตลอดจนการปรับใช้ระบบการจัดการ
โดยคํานึงถึงระบบนิเวศน ์(Ecosystem-based Management) กับการประมง 
 บทบาทของกรมประมงใน APEC แบ่งได้เป็น 4 ด้าน (พนาวรรณ, 2552) ดังนี้ 1) ด้านการค้าและ
การลงทุน โดยผ่านการประสานงานจากกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 2) ด้านการประมง 
โดยกรมประมงเป็นผู้แทนไทยในการประชุมคณะทํางานด้านประมง หรือ FWG ท่ีผ่านมากรมประมงส่งผู้แทน
เข้าร่วมประชุมประจําปีของคณะทํางานด้านประมงเป็นประจําทุกปี 3) ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
โดยท่ีก่อนปี พ.ศ. 2546 กรมประมงมีสถานะเป็นผู้แทนของประเทศไทยเข้าร่วมคณะทํางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล หรือ MRCWG ต่อมาเม่ือมีการก่อตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็น
หน่วยงานท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล เป็นเหตุให้กรมประมงไม่ได้มีสถานะเป็นผู้แทน
ของประเทศไทยเข้าร่วมคณะทํางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม การประชุม 
APEC FWG และ APEC MRCWG มักจัดข้ึนในเวลาเดียวกันของแต่ละปี และในทุก ๆ 2 ปี จะมีการจัด 
MRCWG/FWG Joint Meeting ข้ึนเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวข้องระหว่างกัน 4) ด้านบทบาทหญิงชาย 
ภายใต้การดําเนินงานเครือข่ายเฉพาะกิจเพ่ือประสานงานด้านสตรี หรือ GFPN ซึ่งในประเทศไทย สํานักงาน
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กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เป็นหน่วยหลักทําหน้าท่ี
เป็นผู้แทนไทยและทําหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานรวบรวมประเด็นการดําเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทหญิงชาย
ของประเทศไทยรายงานในการประชุม GFPN เป็นประจําทุกปี ในการนี้ กรมประมงเป็นหน่วยงานหนึ่งท่ีสนับสนุน
ให้ข้อมูลด้านการสง่เสริมบทบาทหญิงชายในภาคการประมงด้วย 
 2.2.2.2 ความร่วมมือด้านประมงกับองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ 
 องค์กรท่ีประเทศไทยให้ความร่วมมือแบ่งออกตามลักษณะงานได้ ๔ รูปแบบ (วิมล, 2552) คือ 
1) องค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการประมง (RFMOs) 2) องค์กรท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนํา
ด้านนโยบายและวิชาการ 3) องค์กรท่ีทําหนา้ท่ีศึกษาให้คําแนะนําด้านวิชาการ และข้อมูลให้แก่ประเทศสมาชิก 
และ 4) องค์กรระหว่างประเทศท่ีมีสาขาประมงรวมอยู ่
 1. องค์กรท่ีมีอํานาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการประมง หรือ RFMOs เป็นองค์กรตามกฎหมายท่ี
ได้รับมอบอํานาจจากรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐให้ปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะในด้านการบริหารจัดการประมงในภูมิภาคโดยตรง 
องค์กรบริหารจัดการประมงยังอาจมีลักษณะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ และรวมท้ังองค์กรตามข้อตกลงจัดการ
ประมง ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับโลก (วิมล, 2552) องค์กรนี้สามารถออกมาตรการบังคับ 
ควบคุม กํากับดูแล สอดส่องให้ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด องค์กรประเภทนี้ประเทศไทย 
อยู่ในสถานะท้ังเป็นสมาชิก และเป็น cooperating non-member แล้วแต่ความพร้อมด้วยปัจจัยและเงื่อนไข
หลายประการ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของชาติ และความคุ้มหรือไม่คุ้มในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกซึ่งต้องเสีย
ค่าสมาชิก ได้แก่ คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) และ คณะกรรมาธิการประมงแห่ง
มหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันตก (WCPFC) 
 1) IOTC จัดตั้งข้ึนภายใต้มาตราท่ี 14 ของธรรมนูญของ FAO ตามความตกลงการจัดตั้งซึ่งได้รับ
การรับรองจากสภามนตรี FAO (FAO Council) สมัยท่ี 105 ท่ีกรุงโรม ซึ่งความตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้
หลังจากการให้สัตยาบันของประเทศครบ 10 ประเทศ เม่ือวันท่ี 27 มีนาคม 2539 IOTC มีภารกิจหลักในการ
บริหารจัดการทรัพยากรปลาทูน่า และปลาท่ีคล้ายกับทูน่า (tuna like species) จํานวน 16 ชนิด ในมหาสมุทร
อินเดียและทะเลใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกผ่านการบริหาร
จัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์ การจับทูน่าอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาการทําการประมงอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึงประชากรทูน่าในมหาสมุทรอินเดีย โดยมีหน้าท่ีติดตามตรวจสอบ 
ศึกษาสถานะและแนวโน้มประชากรปลาทูน่า วิเคราะห์ให้ข้อมูลทางวิชาการ กําหนดมาตรการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์ภายใต้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมาตรการสําคัญท่ี IOTC กําหนด คือ (ก) ดําเนินการจัดการ
และยุติการทําประมงแบบ IUU ในมหาสมุทรอินเดีย (ข) ดําเนินการอนุรักษ์ (ค) เก็บรวบรวมสถิติของประชากรทู
น่า ปัจจุบันสมาชิกของ IOTC ประกอบด้วย 32 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เบลิซ จีน คอโมโรส เอริเทรีย 
สหภาพยุโรป ฝรั่งเศส กินี อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุ่น เคนยา เกาหลีใต้ โอมาน มาดากัสการ์ มาเลเซีย 
มัลดีฟส์ มอริเชียส โมซัมบิก ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ เซเชลส์ เซียราลีโอน โซมาเลีย ศรีลังกา ซูดาน แทนซาเนีย 
ไทย อังกฤษ วานูอาตู และเยเมน (IOTC, 2015) ไทยสมัครเป็นสมาชิกใน พ.ศ. 2539 การเป็นสมาชิกของประเทศ
ไทย ทําให้ได้ประโยชน์ในการเพ่ิมโอกาสทางการค้าและการร่วมทุน การเข้าถึงทรัพยากรทูน่า (วิมล, 2552) 
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 2) WCPFC จัดตั้งข้ึนภายใต้อนุสัญญา Convention on Conservation and Management 
of Highly Migratory Fish Stocks in the Western and Central Pacific Ocean เป็นองค์กรบริหารจัดการ
ประมงในภูมิภาคมหาสมุทรแปซิฟิคตะวันตกและตอนกลาง ทํางานบริหารจัดการเพ่ือการอนุรักษ์ และใช้
ประโยชน์ปลาท่ีเคลื่อนย้ายถ่ินอย่างยั่งยืน โดยการกําหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนของประชากรปลา 
และสนับสนุนการใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด นําวิธีการปฏิบัติและมาตรฐานท่ียอมรับกันมาดําเนินการ และ
บังคับใช้มาตรการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ผ่านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring, Control 
and Surveillance หรือ MCS) ปัจจุบันประเทศท่ีเป็นสมาชิกของ WCPFC ประกอบด้วย 26 ประเทศ คือ 
ออสเตรเลีย จีน แคนาดา สหภาพยุโรป หมู่เกาะคุก ไมโครนีเซีย หมู่เกาะฟิจิ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี 
คิรีบาติ หมู่เกาะมาแชล นาอูรู นิวซีแลนด์ นีอูเอ ปาลาอู ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ ซามัวร์ หมู่เกาะโซโลมอน จีน
ไต้หวัน ตองกา ตูวาลู สหรัฐอเมริกา และวานูอาต ู(WCPFC, 2015) ในกลุ่มประเทศสมาชิกเหล่านี้มี 3 ประเทศ
ท่ีส่งออกปลาทูน่ามาไทย คือ ปาปัวนิวกินี โซโลมอน และฟิจิ โดยใน พ.ศ. 2557 ปาปัวนิวกินีส่งออกปลาทูน่ามา
ไทย จํานวน 102,963.40 ตัน โซโลมอน 6,283.84 ตัน และฟิจิ 2,764.24 ตัน (กรมประมง, 2558ญ) 
 ไทยไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกขององค์กรนี้ เนื่องจากไทยยังไม่พร้อมท่ีจะมีกองเรือไปจับปลาทูน่าใน
ภูมิภาคนี้ และภูมิภาคนี้อยู่ห่างไกลจากไทยมากจึงไม่คุ้มค่าท่ีกองเรือจะเดินทางไป จะทําให้เสียค่าใช้จ่ายอย่างมาก
อันเป็นผลทําให้ราคาของปลาทูน่าแปรรูปสูงข้ึนกว่าประเทศผู้ผลิตอ่ืน ๆ แต่ไทยเป็นผู้สังเกตการณ์ (Observer)  
ในฐานะประเทศท่ีไม่ใช่สมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ (CNM) ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 ภายใต้เงื่อนไขท่ีช่วยเก็บข้อมูลทูน่า
ท่ีโรงงานแปรรูปและจัดส่งให ้WCPFC เพ่ือใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไป และร่วมมือกับ WCPFC ในการตรวจสอบ
และเก็บข้อมูลการทําประมง IUU ตามท่ี WCPFC ร้องขอ แต่ไทยไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรโควต้าในการทํา
ประมงทูน่าในทะเลหลวงในภูมิภาคนี ้
 ประโยชน์ท่ีไทยได้รับจากการเป็นผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุม คือ ได้รับทราบข้อมูลการทําประมง 
ผลการจับ และมาตรการอนุรักษ์และจัดการประมงของภูมิภาคนี้ ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมทูน่า
ของไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะสถานะของทรัพยากร ปริมาณผลผลิต ราคา ประเทศท่ีทําการประมง และปัญหา
อุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนหรือเก่ียวข้องกับการค้า เพราะแต่ละปีไทยนําเข้าทูน่าจากภูมิภาคนี้เป็นจํานวนมาก 
ข้อมูลทางวิชาการของทูน่าท่ีถูกนําเข้ามาเป็นวัตถุดิบจากภูมิภาคนี้จะมีความสําคัญในการบริหารจัดการการทํา
ประมงทูน่าของ WCPFC อย่างมาก ดังนั้นกรมประมงควรพิจารณาดําเนินโครงการเก็บข้อมูลทูน่าท่ีนําเข้ามา
อย่างเป็นระบบ (วิมล, 2552) 
 2. องค์กรท่ีทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาให้คําแนะนําด้านนโยบายและวิชาการ องค์กรเหล่านี้ทําหน้าท่ี
ให้คําแนะนําเก่ียวกับการบริหารจัดการประมงทะเล การประมงชายฝั่ง การประมงทูน่า และการประมงน้ําจืด 
องค์กรท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกและเป็นผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ คณะกรรมาธิการด้านการประมงแห่งเอเชียและ
แปซิฟิก (APFIC) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และ องค์กรระหว่างรัฐบาล
ของประเทศรอบอ่าวเบงกอล หรือ BOBP-IGO 
 1) APFIC เป็นองค์กรท่ีก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2491 ตามข้อตกลงภายใต้มาตราท่ี 14 ของธรรมนูญ
ของ FAO ทํางานให้คําแนะนําในเขตน่านน้ําอินโดแปซิฟิกโดยรวมแหล่งน้ําจืดด้วย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ําอย่างเต็มท่ีและเหมาะสมโดยการพัฒนาและบริหารจัดการการทําประมงและการเพาะเลี้ยง 
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และพัฒนากิจกรรมการแปรรูปและการตลาดท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของประเทศสมาชิก ปัจจุบันประกอบด้วย
สมาชิก 21 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฝรั่งเศส อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต ้
มาเลเซีย เมียนมา เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ติมอร์เลสเต ไทย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา 
และเวียดนาม ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์กรนี้ใน พ.ศ. 2491 ทําให้ได้ประโยชน์ในการพัฒนาเทคโนโลยี การ
พัฒนาบุคลากร การร่วมมือระหว่างกัน เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การค้าและการร่วมทุน (วิมล, 2552; 
APFIC, 2015) 
 2) SEAFDEC ก่อตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2510 เป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีหน้าท่ีหลักด้านการฝึกอบรม 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการประมงให้เจริญก้าวหน้า ให้เกิดการทําประมงอย่างยั่งยืน ดําเนินกิจกรรม
ทางด้านวชิาการ การวิจัย การเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาบุคลากรของประเทศสมาชิก SEAFDEC มีบทบาทสําคัญ
ในการเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบดําเนินงานให้คําแนะนําทางวิชาการ ติดตามผลโครงการความร่วมมือระหว่าง 
ASEAN-SEAFDEC อย่างเป็นทางการโดยเป็นไปตาม Letter of Understanding on the Establishment of 
the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (ASSP) ท่ีลงนามระหว่างเลขาธิการอาเซียนและเลขาธิการ 
SEAFDEC สมาชิกของ SEAFDEC ประกอบด้วย 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลัม กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น 
ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ประเทศไทยได้ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก คือ  
1) ได้ร่วมดําเนินงานศึกษาวิจัยโครงการความร่วมมือกับประเทศสมาชิก 2) ร่วมจัดทําแผนการดําเนินการใน
ระดับภูมิภาคเพ่ือให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการทําประมงอย่างรับผิดชอบ 3) นักวิจัยของไทยได้เข้าร่วมประชุม 
สัมมนา ดูงานและฝึกอบรมท่ีจัดโดย SEAFDEC 4) เกษตรกรประมง และชาวประมงของไทยได้รับบริการให้
คําแนะนํา และเข้าร่วมรับการฝึกอบรมในหลายหลักสูตร อาทิเช่น หลักสูตรการทําประมงอย่างรับผิดชอบ  
5) นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้เข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้นเก่ียวกับเทคโนโลยีการประมงทะเล 
และการบรหิารจัดการประมงชายฝั่ง (วิมล, 2552) 
 3) BOBP-IGO ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2546 เป็นองค์กรท่ีสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงชายฝั่งอ่าวเบงกอลอย่างยั่งยืน โดยการทําประมงอย่างรับผิดชอบ 
และดําเนินโครงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม BOBP-IGO เป็นกลไกทางวิชาการเชื่อมโยงประเทศสมาชิก
ด้านความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร เพ่ือช่วยให้ชุมชนประมงขนาดเล็กมีชีวิตท่ีดีข้ึน ประกอบด้วยสมาชิก 
4 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา และมัลดีฟส์ (FAO, 2004) 
 3. องค์กรท่ีทําหน้าท่ีศึกษาให้คําแนะนําดา้นวิชาการ ได้แก่ องค์การข่ายงานศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา
แห่งเอเชียและแปซิฟิก (NACA) และองค์การบริการสารสนเทศการตลาดและท่ีปรึกษาวิชาการด้านผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ําในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (INFOFISH)  
 1) NACA ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2523 ซึ่งในขณะนั้นยังมีสถานะเป็นโครงการ FAO-UNDP และ
ได้ตั้งข้ึนเป็นองค์กรเม่ือปี พ.ศ. 2533 NACA เป็นองค์กรระหว่างชาติท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชนบท
ผ่านการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน หลักการดําเนินงานของ NACA อย่างหนึ่ง คือ ประเทศท่ีพัฒนาแล้วต้องให้ความ
ช่วยเหลือประเทศท่ีพัฒนาน้อยกว่า เช่น การให้ทุนการพัฒนาโครงการพ้ืนฐาน การเสริมสร้างศักยภาพ การเพ่ิม
ทักษะความชํานาญ และการช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืน เพ่ือการพัฒนาประเทศและสถาบัน กิจกรรมหลักของ NACA 
คือ 1) การเสริมสร้างศักยภาพโดยการประเมินและฝึกอบรม 2) การพัฒนาและการทําวิจัยร่วมผ่านการสร้าง
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เครือข่าย 3) พัฒนาเครือข่ายข้อมูลและข่าวสาร 4) ให้คําแนะนําด้านนโยบายและสนับสนุนประสิทธิภาพของ
สถาบัน และ 5) การบริหารจัดการด้านโรคและสุขภาพของสัตว์น้ํา NACA มีสมาชิกท้ังสิ้น 19 ประเทศ คือ 
ออสเตรเลีย บังคลาเทศ กัมพูชา จีน ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน เกาหลีเหนือ ลาว มาเลเซีย มัลดีฟส ์
เมียนมา เนปาล ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา ไทย และเวียดนาม (NACA, 2015) ประเทศไทยได้ลงนาม 
MOU กับ NACA ใน พ.ศ. 2537 ประโยชน์จากการเป็นสมาชิก คือ เพ่ิมโอกาสทางการค้า การร่วมทุน และการ
พัฒนาเทคโนโลย ีNACA เปิดบริการให้คําปรึกษาแก่เกษตรกร สมาคมผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา และนักวิชาการหรือ
ผู้สนใจท่ัวไป โดยไม่คิดมูลค่า NACA สนับสนุนงบประมาณให้นักวิชาการของไทยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรม ดูงานในประเทศต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอเป็นโอกาสท่ีดีสําหรับนักวิจัยของไทยท่ีจะได้
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ท้ังทางด้านวิชาการและภาษาสากล อันเป็นการพัฒนาบุคลากร ท้ังยังช่วย
สนับสนุนและผลักดันให้ไทยโดยกรมประมงได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก APEC ในการดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ (วิมล, 2552) 
 2) INFOFISH ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2530 เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านข่าวสารการตลาดและ
บริการแนะแนวด้านเทคนิคของสินค้าสัตว์น้ําแห่งเอเชียและแปซิฟิก INFOFISH เป็นองค์กรระดับรัฐบาลท่ี
สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็นโดยตรงสู่กระบวนการกําหนดนโยบายของรัฐได้ และมีบทบาทเป็นองค์กรกลาง
ทํางานทางวิชาการด้วย ดังนั้นผลงานถือได้ว่าเป็นกลาง สามารถใช้ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดี
ของกิจกรรมประมงของประเทศสมาชิก INFOFISH ทําหน้าท่ีเป็นแหล่งให้การสนับสนุนด้านการตลาดแก่ผู้ผลิต
และผู้ส่งออกในภูมิภาค ซึ่งรวมบางประเทศท่ีทําการประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก เป็นสื่อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย 
ตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสารการตลาดท้ังในปัจจุบันและระยะยาว ให้บริการคําปรึกษาด้านวิชาการและบริการพิเศษ 
จัดนิทรรศการ จัดประชุมเชิงวิชาการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนาและฝึกอบรม ตลอดจนให้คําปรึกษา
ทุกด้านเก่ียวกับกิจกรรมประมงตั้งแต่ก่อนการจับถึงหลังการจับ ประกอบด้วยสมาชิก 14 ประเทศ ได้แก่  
บังคลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย เกาหลีเหนือ มาเลเซีย มัลดีฟส์ ศรีลังกา ปากีสถาน ปาปัวนิวกีนี หมู่เกาะโซโลมอน 
กัมพูชา อิหร่าน ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย 
 เนื่องจากไทยเป็นประเทศท่ีจับสัตว์น้ําและส่งสินค้าประมงจํานวนมากไปต่างประเทศ การเป็นสมาชิก
ของ INFOFISH ทําให้ 1) ได้รับข้อมูลข่าวสารการตลาดด้านการประมงในตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตลาด
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ สถานการณ์การทําประมง ปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ํา การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง
และการแปรรูปในเอเชีย 2) ได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการขยายการผลิตและตลาดสินค้าประมง 
รวมท้ังการลดการกีดกันทางการค้า และแลกเปลี่ยนข่าวสารอ่ืน ๆ 3) ได้รับความรู้ทางเทคนิควิชาการท่ีทันสมัย
ในการแปรรูปสัตว์น้ําและการปรับปรุงคุณภาพสัตว์น้ํา 4) ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ท่ีใช้ประกอบการกําหนด
นโยบาย แผนการดําเนินงาน แผนยุทธศาสตร์ และท่าทีของกรมประมงในเวทีการเจรจาต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการส่งออก ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภาครัฐและเอกชน ท่ีจะได้นําข้อมูลนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ ในการ
สร้างกลยุทธ์ในการแข่งขันของภาคเอกชนไทย ซึ่งมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในภาค
ประมงของไทย ในยุคท่ีมีการแข่งขันด้านข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีรุนแรงในปัจจุบัน (วิมล, 2552) 
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 4. องค์กรระหว่างประเทศที่มีสาขาประมงรวมอยู่ ได้แก่ องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) และ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) 
 1) FAO เป็นองค์กรชํานัญพิเศษท่ีตั้งข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2488 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การดํารงชีวิตและการโภชนาการ ปรับปรุงให้มีการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และยกระดับความเป็นอยู่ของ
ชาวชนบทให้ดีข้ึน ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกลําดับท่ี 49 เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2490 ปัจจุบัน FAO 
มีสมาชิกท้ังสิ้น 194 ประเทศ และ 1 องค์กร และสมาชิกสมทบ 2 ประเทศ (FAO, 2015) 
 การพัฒนาและการดําเนินงานความร่วมมือด้านการประมงของประเทศสมาชิกอยู่ภายใต้คณะ 
กรรมาธิการด้านการประมง หรือ COFI ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการทุก 2 ปี เพ่ือหารือกรอบความ
ร่วมมือ แผนงาน และงบประมาณท่ีประเทศสมาชิกมีความสนใจร่วมกัน และเห็นว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ดําเนินการเพ่ือการพัฒนาการประมงท่ียั่งยืนของโลก ท้ังนี้ภายใต้คณะกรรมาธิการการประมงยังมีคณะทํางานย่อย 2 
คณะทํางาน คือ คณะทํางานด้านการค้าสินค้าประมง และคณะทํางานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
 ประโยชน์ท่ีประเทศไทยได้รับจากการเป็นสมาชิก FAO ได้แก่ 1) มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานด้านการพัฒนาการประมงของโลก ตลอดจนสะท้อนความต้องการ ความร่วมมือทางด้านวิชาการ
ของประเทศไทย หรือภูมิภาคอาเซียนให้ได้รับการสนองตอบ 2) ได้รับการสนับสนุนทางวิชาการ และงบประมาณ 
เพ่ือนํามาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการการประมงและการพัฒนาการประมงของประเทศไทย 3) ปกป้อง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการประมงของไทย โดยนําเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริงในการประชุม
คณะทํางานย่อยด้านการค้าสินค้าประมง และคณะทํางานย่อยด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 4) ได้รับทราบความ
เคลื่อนไหว สถานการณ์ แนวโน้มการพัฒนา ปัญหาด้านการประมงของโลก และข้อมูลอ่ืน ๆ ซึ่งจะสามารถนํามา
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากําหนดทิศทางการพัฒนาการประมงของประเทศไทยให้ทันต่อสถานการณ์ 
(วิมล, 2552) 
 การประชุมท่ีสําคัญของ FAO ทางด้านการประมง ท่ีกรมประมงส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม ได้แก่ 
การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการประมง (COFI) การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา 
(COFI Sub-committee on Aquaculture) และการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าสินค้าประมง (COFI 
Sub-committee on Fish Trade) 
 การประชุมข้างต้นท่ีกล่าวมาเป็นเวทีสําคัญอย่างยิ่ง ท่ีกรมประมงควรส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเป็น
ประจําอย่างสมํ่าเสมอ โดยผู้แทนกรมประมงนั้นต้องทําหน้าท่ีเป็นผู้เสนอท่าทีของไทยต่อท่ีประชุม และเป็นโอกาส
อันดีท่ีจะได้แสดงความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนในด้านต่างๆ ท่ีไทยยังขาดอยู่ ดังนั้นผู้แทนกรมประมง
ท่ีถูกส่งไปจึงมีบทบาทสําคัญในการหยิบยกประเด็นหรือท่าทีของไทยให้ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
ได้ทราบ ซึ่งทําให้ไทยได้เป็นท่ีน่าเชื่อถือของนานาชาติ ดังเช่น การประชุม COFI ครั้งท่ี 27 (The 27th Session 
of COFI) จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 5 – 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาล ีซึ่งผู้แทนกรมประมงได้กล่าว
สนับสนุนให้มีการทําประมงอย่างรับผิดชอบโดยรวมถึงการทําประมงแบบพ้ืนบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในประเทศ
กําลังพัฒนา และเสนอให้ FAO จัดตั้ง FAO COFI: Sub-Committee on Small-Scale Fisheries เพ่ือดูแล
การทําประมงพ้ืนบ้านในทุกภูมิภาคท่ัวโลก ซึ่ง FAO ได้ขานรับข้อเสนอของไทย ต่อมา FAO ได้เชิญกรมประมง
ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Conference on Small-Scale Fisheries ณ ประเทศไทย เพ่ือรับฟัง
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ความคิดเห็น หารือแลกเปลี่ยนในประเด็นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการประมง นโยบายด้านการประมง และการเข้าถึงตลาดของชาวประมงพ้ืนบ้าน (กรมประมง, 2558ฎ) 
 กรมประมง, FAO, World Fish Centre และ SEAFDEC จึงร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับโลก
เก่ียวกับการประมงพ้ืนบ้าน ภายใต้ชื่อการประชุม Securing Sustainable on Small-Scale Fisheries: Bringing 
Together Responsible Fisheries and Social Development ระหว่างวันท่ี 13-18 ตุลาคม พ.ศ. 2551  
ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมีผู้เก่ียวข้องกับการทําประมงพ้ืนบ้านจากทุกภูมิภาคท่ัวโลกเข้าร่วมประชุม
ประมาณ 300 คน ผลจากการประชุมท่ีกรุงเทพในครั้งนั้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก 
และมีประเทศสมาชิก FAO หลายประเทศพยายามผลักดันให้เกิดการจัดการประมงพ้ืนบ้านให้เกิดความยั่งยืน 
และเพ่ือเป็นการตอบสนองข้อเรียกร้องของประเทศสมาชิกต่าง ๆ FAO จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคเก่ียวกับการประมงพ้ืนบ้านข้ึน โดยจะเป็นการประชุมในภูมิภาคอัฟริกา เอเชียแปซิฟิก ลาตินอเมริกา 
และคาริเบียน สําหรับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้จัดการประชุมข้ึนระหว่างวันท่ี 6 – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2553  
ณ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพ่ือหารือระหว่างผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือนํามาซึ่งข้อปฏิบัติท่ีดีในการ
บริหารจัดการประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม ให้เกิดความม่ันคงด้านอาหาร และขจัดความยากจน 
(กรมประมง, 2558ฏ) 
 2) GEF เป็นกองทุนอิสระ ดําเนินการเรื่องเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก สนับสนุนงบประมาณให้
ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจผ่านโครงการความหลากหลายทางชีวภาพ 
Climate change แหล่งน้ํานานาชาติ การเสื่อมโทรมของพ้ืนดิน ชั้นบรรยากาศ และมลพิษ เพ่ือความเป็นอยู่
ของมนุษย์อย่างยั่งยืน GEF ก่อตั้งใน พ.ศ. 2534 ปัจจุบันเป็นกองทุนด้านสิ่งแวดล้อมโลกท่ีใหญ่ท่ีสุด ดําเนินโครงการ
มากกว่า 2,400 โครงการ ใน 165 ประเทศ กรมประมงได้ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก GEF เพ่ือ
ดําเนินโครงการ 2 โครงการ (กรมประมง, 2558ฐ) คือ 

• โครงการ Establishment and Operation of a regional System of Fisheries Refugia 
in the South China Sea and Gulf of Thailand ระยะเวลาดําเนินการระหว่าง พ.ศ. 2557 - 2560 มีวัตถุประสงค์
ในภาพรวมเพ่ือดําเนินการและขยายเครือข่ายแหล่งเพาะพันธุ์ของทรัพยากรประมง (Fisheries refugia)  
ในทะเลจีนใต้และอ่าวไทย เป็นโครงการระดับภูมิภาค มีประเทศเข้าร่วมโครงการ 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ระยะเวลาดําเนินการ 2 ปี โดยมี SEAFDEC เป็นหน่วยงานร่วม
ดําเนินโครงการ (Executing Partner) 

• โครงการ Reduction of Environment Impact of Fisheries Bycatch Management in 
the Coral Triangle and South China Sea เพ่ือปกป้องทรัพยากรทางทะเลและความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพ้ืนท่ีปะการังหลักของโลกโดยใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารจัดการ Bycatch ในการทําการประมง 
เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือกับ FAO เป็นโครงการในระยะท่ี 2 แล้วเช่นกัน ระยะเวลาดําเนินการ 5 ปี  
มีประเทศเข้าร่วมโครงการ 7 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา เวียดนาม และ
ปาปัวนิวกินี มี SEAFDEC เป็น Executing Partner  
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บทท่ี 3 
ความสําเร็จและความล้มเหลวของความร่วมมือกับต่างประเทศ 

 
 ความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีกรมประมงดําเนินงานมาในช่วงแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2488 จนถึง พ.ศ. 2526 
ดังท่ีกล่าวในบทท่ี 2 นั้น ในภาพรวมเป็นความช่วยเหลือท่ีเป็นความต้องการของไทย โดยขอให้ผู้ให้ทุน (donors) 
ช่วยดําเนินงานพัฒนาการประมงของไทยเพ่ือเพ่ิมพูนปริมาณอาหารสัตว์น้ําในประเทศ รวมท้ังการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเพ่ือพัฒนาการประมงของประเทศต่อไป ในขณะท่ีความร่วมมือกับต่างประเทศใน 
ช่วงหลังนับตั้งแต่ พ.ศ. 2527 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่เป็นความต้องการของผู้อ่ืนยิ่งกว่าของ 
กรมประมงเอง ซึ่งแบ่งออกได้เป็นกลุ่มใหญ ่ๆ คือ 
 1. ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรทางการประมงท่ีไทยเป็นสมาชิก อันได้แก่ ASEAN, FAO, IOTC, 
SEAFDEC, MRC, NACA, APEC และ APFIC 
 ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรทางการประมงท่ีไทยเป็นสมาชิก มักเป็นการเข้าร่วมประชุมรับทราบ
ผลการดําเนินงาน และเสนอความคิดเห็นให้องค์กรนําไปพิจารณาแสวงหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป บางโครงการ
อาจมี donors สนใจ นําไปพิจารณาจัดทําโครงการท้ังแบบทวิภาคี/พหุภาคี/อนุภูมิภาค/ภูมิภาคต่อไปได้ หากมี
หลายประเทศ (เช่นในกลุ่มอาเซียน) สนใจร่วมกัน ก็อาจจัดทําเป็น subregional/regional projects ข้ึนมาได้ 
ตัวอย่างเช่น โครงการจัดทํา regional vessel registration, catch certification system, traceability 
system, regional MCS, Common statistic bases, regional legal bases against IUU fishing เป็นต้น 
ความร่วมมือในรูปแบบนี้ ไม่แสดงถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลว เพราะเป็นเรื่องของข้ันตอนกระบวนการ 
เพียงแต่ว่าไทยอาจเสียโอกาสในการเสนอความคิดเห็นและแนวทางช่วยเหลือจาก donors หากผู้แทนท่ีเข้า
ร่วมประชุมไม่เสนอความเห็นออกมา ซึ่งอาจก่อผลกระทบในด้านข้อผูกพัน/พันธกิจต่าง ๆ ท่ีสมาชิกต้องนําไป
ปฏิบัติตามมติท่ีประชุม ดังเช่นท่ีสหภาพยุโรปนํามติ NPOA-IUU Fishing มาเล่นงานไทยอยู่ขณะนี้ ฉะนั้นการ
เข้าร่วมอย่างไม่สนใจและไม่ติดตามผลจะกลับกลายเป็นผลร้ายได ้
 2. ความร่วมมือประสานงานกับองค์กรทางการประมงท่ีไทยเป็นผู้สังเกตการณ์ ได้แก่ WCPFC ความ
ร่วมมือรูปแบบนีแ้ม้ว่าไทยไม่มีสิทธิออกเสียง หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใด ๆ แต่การเข้าไปร่วมประชุมในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์นับว่าเป็นประโยชน์ต่อไทย เพราะเป็นโอกาสท่ีไทยจะได้รับทราบความก้าวหน้าท่ีองค์การนี้กําลัง
ดําเนินการอยู่ จะได้ปรับตัวให้ทันการณ์ หากมีมติใด ๆ ออกมาท่ีมีผลกระทบต่อไทย 
 3. ความร่วมมือท่ีกรมประมงขอความช่วยเหลือจาก donors และ/หรือองค์กรท่ีเป็นตัวแทนของรัฐบาล
ประเทศใดประเทศหนึ่ง ได้แก่ ไทย-ญี่ปุ่น, ไทย-EU, ไทย-นอร์เวย์ ไทย-รัสเซีย ไทย-ฮังการี และ ไทย-GTZ 
ความร่วมมือในรูปแบบนี้ ณ ปัจจุบันนี้ไทยไม่ได้ใช้ประโยชน์จากความร่วมมือนี้ให้ถึงท่ีสุด แต่กลับกลายเป็น
โครงการท่ี donors ประสงค์จะให้ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ท้ังในเรื่องผลกระทบจากสึนามิ และ
การส่งออกกุ้ง ต่างกับการทําโครงการกับนอร์เวย์ เรื่อง Assessment of fishing Resources in the Andaman 
Sea (2549 - 2551) ซึ่งหากทําสําเร็จ ไทยจะได้ประโยชน์มาก และสามารถขอทําโครงการต่อสําหรับอ่าวไทยได ้
ซึ่งหากได้ผลก็จะสามารถจัดทํา NPOA ได้ดีข้ึนมาก 
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 4. ความช่วยเหลือตามกรอบ TCDC เป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศกําลังพัฒนา โดย
การร่วมมือกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอย่างเท่าเทียมกันในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศกําลังพัฒนา
ด้วยกัน (กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, 2558) ความช่วยเหลือตามกรอบ TCDC นั้นเป็นความร่วมมือทาง
การเมือง (Politically oriented projects) เพราะไทยต้องการขยายตลาดการค้า หากกรมประมงยังคงต้อง
ร่วมมือกับ TICA กรมประมงก็ควรจัดทําชุดโครงการ (packages) ความช่วยเหลือแบบ TCDC ต่าง ๆ ท่ีให้ได ้
เตรียมไว้เลย ไม ่ว่าจะเป็นการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การประมงน้ําจืดในแหล่งน้ําต่าง ๆ การประมงชายฝั่ง การ
ประมงน้ําลึก เป็นต้น หากเป็นไปได้ก็กําหนดแผนดูงาน กําหนดผู้รับผิดชอบ รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
(liaison officers) และงบประมาณในการดูงานท่ีขอได้จากกระทรวงการต่างประเทศภายใต้ความช่วยเหลือ 
ของรัฐบาลไทย ซึ่งถ้ากรมประมงมี packages แบบนี้ในมือ ก็จะเสนอขอความร่วมมือได้ง่ายกว่าจัดทําอย่าง
ฉุกละหุกทุกครั้งท่ีมีการประชุมระดับสูงในเมืองไทยอย่างท่ีเคยเป็นมา 
 ความร่วมมือกับต่างประเทศดังท่ีกล่าวมาท้ังหมดนี้ มีท้ังประสบความสําเร็จและความล้มเหลวซึ่งสรุปได้
ดังต่อไปนี ้
 
3.1 ความสําเร็จ 
 1. ความสําเร็จของความร่วมมือนั้นเริ่มจากการท่ีท้ัง 2 ฝ่ายรู้ดีตั้งแต่ต้นว่า จะขออะไร จะให้อะไร และ
จะร่วมมือกันอย่างไรเพ่ือทําให้บรรลุผล ฉะนั้นการท่ีจะทําความร่วมมือให้ได้ผลนั้นจึงต้องมีความจริงใจต่อกัน 
ในการดําเนินโครงการ ผู้ขอต้องตั้งใจแก้ปัญหา ส่วนผู้ให้ต้องจริงใจในการช่วยเหลือ แต่มีบางกรณีท่ีผู้ให้มี
วัตถุประสงค์แฝง เช่น อยากให้ผลิตสินค้าประมงท่ีต้องการโดยอาศัยทรัพยากรท่ีประเทศไทยมี (ท้ังสัตว์น้ําและ
บุคลากร) ยกตัวอย่างกรณีญี่ปุ่นเคยเสนอให้ความช่วยเหลอืแก่กรมประมงในการผลิตซูริมิ (Surimi) หรือปูเทียม
ในช่วงกลางทศวรรษ 2543 แต่กรมประมงไม่รับข้อเสนอ SEAFDEC/MFRD ท่ีสิงคโปร์จึงรับไปทําเอง แล้ว
กลายเป็นโครงการหลักท่ีไทยต้องส่งผู้ประกอบการไปเรียนรู้วิธีการเพ่ือนํามาผลิตในไทย ท่ีปรากฏได้ผลเป็นท่ี
นิยมอย่างดียิ่งจนปลาทรายขาวท่ีใช้เป็นวัตถุดิบหลักแทบจะสูญพันธุ์ ซึ่งกรณีนี้ญี่ปุ่นได้นําเข้าปูเทียมไปบริโภค
สมความตั้งใจแต่ทรัพยากรสัตว์น้ําของประเทศผู้ผลิตกลับลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว (วีระวัฒน,์ ติดต่อส่วนตัว) 
 2. ความสําเร็จท่ียั่งยืนในการพัฒนาการประมงไทยนั้น ยังต้องเกิดจากการพัฒนาความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีกรมประมงในการดําเนินงานประสานงานกับต่างประเทศ และนําผลท่ีได้มาใช้ปฏิบัติจนเกิดความสําเร็จ
มากกว่าจะเป็นเพราะมีศูนย์หรือสถาบัน หรือเพราะการดําเนินงานหรือคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 
 3. ข้อดีของโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศ คือสามารถนําความรู้และวิทยาการสมัยใหม่มาใช้
ดําเนินการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศได้โดยรวดเร็ว การได้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญนั้นจัดว่าเป็น
การฝึกเจ้าหน้าท่ีได้ดีกว่าการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เพราะสามารถปฏิบัติการแก้ไขได้ตรงปัญหา และหาก
ผู้เชี่ยวชาญนั้นมีความจริงใจและปรารถนาดีต่อโครงการ ตลอดจนมีสัมพันธภาพอันดีต่อผู้ประสานงานโครงการ
และประเทศเจ้าภาพแล้ว ก็อาจช่วยฝึกอบรมเทคนิควิธีการต่างๆ ให้แก่นักวิชาการไทยได้มาก นอกจากนี้ความ
ร่วมมือบางโครงการยังสามารถจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีทันสมัยและมีราคาสูงเกินกว่าจะจัดหาได้จากเงิน
งบประมาณไทยผ่านทางโครงการเช่นเดียวกับอาคารสถานท่ีบางประเภท 
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 4. ความช่วยเหลือจากต่างประเทศยังเป็นประโยชน์ต่อการริเริ่มดําเนินโครงการเฉพาะอย่างซึ่งอาจเป็น
ขั้นทดลองหรือสาธิตก่อนที่จะนําไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักกันต่อไป อาทิเช่น โครงการ CHARM ที่มีกิจกรรม
โครงการสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําท่ีอ่าวพังงาซึ่งต่อมามีผลทําให้เกิดโครงการพัฒนาของจังหวัดข้ึนโดยเฉพาะ
ในเวลาต่อมา หรือโครงการสํารวจทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชน ซึ่งหากเกิดการสร้างเครือข่ายเพ่ือร่วมกันสํารวจ
ทรัพยากรตลอดพ้ืนท่ีชายฝั่ง จะช่วยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่งของประเทศ (โครงการ
จัดการทรัพยากรชายฝั่ง, 2550ก) 
 

3.2 ความล้มเหลว 
 1. ประเทศไทยได้เปิดตัวเข้าร่วมในองค์การด้านประมงนานาชาติตั้งแต่ พ.ศ. 2491 โดยเข้าร่วมเป็น
ภาคีของสภาประมงอินโดแปซิฟิก (IPFC ต่อมาคือ APFIC) และร่วมก่อตั้ง SEAFDEC ใน พ.ศ. 2510 จากนั้นได้
ร่วมมือกับ FAO ในการจัดทําโครงการระดับภูมิภาค และร่วมประชุมในการจัดทําความตกลงต่าง ๆ เรื่อยมา
จนถึงปัจจุบัน ท่ีสําคัญคือ การเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดโลกท่ีกรุงริโอ เดอ จาเนโร จัดทํา Agenda 21 แล้ว
ตามมาด้วย Code of Conduct for Responsible Fisheries ตลอดจน IPOAs ต่าง ๆ ท่ีเกิดตามมา และล่าสุด
ใน พ.ศ. 2554 นี้ ไทยได้ให้สัตยาบันกฎหมายทะเล UNCLOS III ทําให้ไทยมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายทะเลฉบับนี้ เช่นเดียวกับมาตรการท่ีกําหนดโดย IOTC ท่ีไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 ในฐานะท่ีมีส่วนร่วมในการรับรองแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ โดยมิได้โต้แย้งใด ๆ ไทยจึงควรจะได้พิจารณา
อย่างถ่ีถ้วนถึงพันธกรณีท่ีอาจเก่ียวข้องในการบริหารจัดการการประมงของไทย ในการไปเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ/คณะทํางานต่าง ๆ ขององค์กรเหล่านี้ ผู้แทนไทยได้รับทราบอย่างโต้แย้งไม่ได้ถึงเหตุผลความจําเป็น
ในการกําหนดมาตรการต่าง ๆ ในการประมงของโลก หากนําเอามาตรการท่ีอาจผูกพันกับไทยเหล่านี้มาพิจารณา
และหารือกับผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายภายหลังการประชุม เพ่ือเตรียมพิจารณาหาแนวทางปฏิบัติในส่วนของไทยแล้ว 
ก็อาจมีผลลดแรงกดดันท่ีจะเกิดข้ึนได้ อาทิเช่น หากนําเอา UNCLOS มาวิเคราะห์ในส่วนท่ีเก่ียวกับมาตรการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร หรือนํา Code of Conduct มาวิเคราะห์ตาม Technical Guidelines for Responsible 
Fisheries ท่ี FAO จัดพิมพ์เผยแพร่ แล้วค่อย ๆ ดําเนินการไปตามข้ันตอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2554 แล้ว กรณีท่ี EU 
ประกาศให้ใบเหลืองให้ไทย (ประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือขจัดการทําประมง IUU) เม่ือ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 
และยื่นเงื่อนไขให้ไทยเร่งแก้ไขการบริหารจัดการประมงทะเลดังเช่นปัจจุบันนี้คงไม่เกิดข้ึน ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศท่ีผ่านมาจึงมักเป็นไปอย่างจํายอม การขอความร่วมมือในระยะหลังนี้จึงมักอยู่ในลักษณะ “ขอรับ” 
มากกว่า “ให้” คือหากไม่มีวัสดุอุปกรณ์ เงินช่วยเหลือ หรือค่าก่อสร้างอาคาร และอุปกรณ์สํานักงาน ห้องทดลอง
ติดมาด้วยแล้ว ก็ดูจะไม่สนใจขอรับความช่วยเหลือ 
 2. ความไม่ยั่งยืนของโครงการ มักเกิดจากการขาดความสนใจของผู้รับช่วงโครงการ เพราะพอหมด
โครงการก็ไม่มีการติดตามทําต่อ ทําให้ donors และองค์การช่วยเหลือต่าง ๆ ผิดหวัง มีหลายกรณีท่ีผู้ประสานงาน
ในโครงการหนึ่งได้รับความรู้ความชํานาญจากผู้เชี่ยวชาญจนสามารถดําเนินโครงการทํานองนั้นได้เองแล้ว แต่
กลับถูกโยกย้ายไปควบคุมโครงการอ่ืนท่ีตนขาดประสบการณ์ ในขณะท่ีผู้ท่ีมารับช่วงโครงการต่อโดยอาศัย
งบประมาณจากรัฐบาลไทยจึงมักท้อแท้ด้วยขาดความรู้ และขาดกําลังสนับสนุนอันผิดจากสมัยท่ียังมีโครงการ
ช่วยเหลืออยู่ โดยเฉพาะในเรื่องค่าตอบแทน ซึ่งตนไม่มีส่วนได้มาแต่แรก จึงมักปล่อยปละละเลย ครั้นเม่ือขาด
การประเมินผลด้วยแล้ว โครงการนับหลายสิบล้านบาทหรือถึงหลายร้อยล้านบาทก็อาจเสื่อมถอยลงจนสาบสูญได ้
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 3. ความสําเร็จจากความช่วยเหลือท่ีได้รับจากต่างประเทศนั้นเป็นเรื่องท่ียอมรับกันท่ัวไป แต่ความสําเร็จ
ดังกล่าวนี้ก็มีส่วนบดบังความล้มเหลวในบางส่วนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความสามารถของ
เจ้าหน้าท่ีกรมประมงเอง ตลอดจนปัญหาทางด้านองค์กรและการบริหารท่ีติดตามมา นอกจากนี้ความล้มเหลว
ของโครงการช่วยเหลือบางโครงการเกิดจากการเปลี่ยนนโยบายในระดับสูงบ่อยครั้ง การบรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
โดยไม่ตรงกับสายงานท่ีศึกษาอบรมมา รวมท้ังการขาดงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย เพราะนโยบายท่ีไม่ชัดเจน
เก่ียวกับบทบาทของสถาบัน จะเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล ซึ่งประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
บ่อยครั้งมาก ทําให้นโยบายท่ีออกมาไม่ยั่งยืน มีผลทําให้นักวิชาการเกิดความท้อถอยและไม่มีความอุตสาหะ
เท่าท่ีควร (Menasveta and Matics, 1980) 
 4. ความสําเร็จในทางวัตถุ เช่น การมีสถาบันและอุปกรณ์ทันสมัยนั้นเป็นเพียงเครื่องมือช่วยให้นักวิชาการ
ของกรมประมงสามารถปฏิบัติได้เต็มความสามารถยิ่งข้ึน แต่มิใช่หลักประกันในความสําเร็จ หากว่ายังขาด
ปัจจัยอ่ืน ๆ อันเป็นเครื่องอํานวยต่อความสําเร็จของบุคคล/องค์กรโดยท่ัวไป แต่ความล้มเหลวในทางปฏิบัติเกิด
จากการท่ีฝ่ายไทยต้องการความช่วยเหลือเฉพาะด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทันสมัยต่าง ๆ การสร้างตึก และให้
ยานพาหนะ (hardware) เสียมากกว่าความรู้วิชาการท่ีควรจะได้ ฉะนั้น แทนท่ีจะใช้โอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ท่ีมาช่วยในโครงการ กลับเห็นว่าเป็นการเพ่ิมงานให้ ในท่ีสุดไม่ได้ความรู้ท่ีต้องการตามท่ีตั้งใจไว้ในเบื้องต้น 
นอกจากนี้หลายหน่วยงานท่ีได้อุปกรณ์ท่ีทันสมัย แต่กลับไม่มีบุคลากรท่ีใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็น หรือขาดทักษะ
ในการนําไปใช้ปฏิบัติ ทําให้อุปกรณ์เหล่านั้นกลายเป็นปฏิมากรรมท่ีรอวันแทงจําหน่ายเสียสิ้น ทําให้หน่วยงาน
วิชาการของกรมประมงท่ีตั้งข้ึนใหม่หลายแห่งยังไม่อาจจะแก้ปัญหาของการประมงไทยในปัจจุบันได้เลย ไม่ว่า
จะมองในด้านความสามารถทางวิชาการเท่าท่ีมีอยู่ หรือในด้านการบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีได้ตั้งไว้
ในการก่อตั้งหน่วยงานเหล่านั้น 
 5. สถาบันที่ก่อตั ้งโดยความช่วยเหลือจากต่างประเทศนั ้น มิได้ดําเนินการโดยราบรื ่นเท่าที่ควร  
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและปัญหาทางด้านการบริหารเป็นส่วนใหญ่ การท่ี donors ส่งผู้เชี่ยวชาญ
ท่ีไม่มีจิตใจของนักวิทยาศาสตร์ท่ีดีและเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมาเป็นหัวหน้าโครงการนั้นเป็นการไม่ช่วยทางด้าน
การวิจัยค้นคว้า อีกท้ังผู้เชี่ยวชาญท่ีส่งมาประจําท่ีหน่วยงานหากไม่มีความรู้ความชํานาญเก่ียวกับสัตว์น้ํา 
ในเขตร้อนเลย เหล่านี้มีผลทําให้ความสามารถของหน่วยงานเท่าท่ีมีอยู่ยังมิได้นํามาใช้ในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของการประมงเท่าท่ีควร ยกตัวอย่างเช่น ในระหว่าง พ.ศ. 2511 - 2512 มีผู้เชี่ยวชาญจากเดนมาร์ก
มาประจําเป็นหัวหน้าโครงการอยู่ท่ีศูนย์ชีววิทยาทางทะเลภูเก็ต แต่การดําเนินงานก็มีปัญหาและอุปสรรคเป็น
อันมาก อันเนื่องมาจากการขาดแคลนนักวิชาการฝ่ายไทยประจําศูนย์ชีวฯ และผู้เชี่ยวชาญเดนมาร์กท่ีส่งมา
ประจําศูนย์ฯ ก็ไม่มีความรู้ความชํานาญเก่ียวกับสัตว์ทะเลเขตร้อนเลย (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต,ิ 2519) 
 6. การดําเนินงานของหน่วยงานกรมประมงเองก็มีขีดจํากัดหลายประการ ทําให้ไม่บรรลุผลดังวัตถุประสงค์
ท่ีวางไว้แต่ตอนก่อตั้ง ปัญหาสําคัญ คือ การท่ีผลงานวิจัยและข้อเสนอแนะของหน่วยงานมิได้นํามาใช้ในทางปฏิบัต ิ
ตัวอย่างเช่น การดําเนินงานของสถานวิจัยประมงทะเล ท่ีได้ให้ข้อเสนอแนะโดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการ
บริหารจัดการการประมงอวนลากหน้าดิน จากรายงานของคณะผู้เชี่ยวชาญจาก FAO ในโครงการทะเลจีนใต้ 
(วีระวัฒน,์ 2521) ได้แสดงให้เห็นถึงสภาวะการประมงของไทยในระยะ พ.ศ. 2517 - 2518 ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทย
กําลังเผชิญต่อปัญหาการขาดแคลนสัตว์น้ําอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและการ
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ขยายเขตน่านน้ําเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพ่ือนบ้าน จึงควรเร่งดําเนินการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โครงการ 
และทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีกรมประมงเพ่ือให้เกิดผลช่วยป้องกันหรือขจัดปัญหาทางเศรษฐกิจสังคม และการเมือง
ท่ีจะเกิดข้ึนโดยทันที แต่ข้อเสนอแนะตามรายงานนี้ยังมิได้รับการสนับสนุนและนํามาใช้ปฏิบัติเหมือนดังข้อเสนอแนะ
ของคณะผู้เชี่ยวชาญ ใน พ.ศ. 2492 ทําให้ปัญหาท่ีมีอยู่ใน พ.ศ. 2518 นั้นยังคงมีเรื้อรังจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับ
การควบคุมการประมงอันไม่เข้มงวดเพียงพอ และยังไม่มีนโยบายเก่ียวกับชาวประมงพ้ืนบ้านซึ่งเป็นชาวประมง
ทะเลส่วนใหญ่ แต่มีผลทําให้เกิดประโยชน์เฉพาะแก่กลุ่มอุตสาหกรรมประมงพาณิชย์อันเป็นกลุ่มน้อย แทนท่ี
จะเกิดผลพัฒนาการประมงทะเลโดยส่วนรวม 
 อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ เม่ือปลาย พ.ศ. 2520 คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอ
ขอคําแนะนําจาก FAO เกี่ยวกับผลกระทบจากการประกาศขยายเขตน่านน้ําเศรษฐกิจจําเพาะที่มีต่อการ
ประมงทะเลของไทย FAO จึงส่งคณะผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาศึกษาร่วมกับโครงการทะเลจีนใต้ เพ่ือหารือกับ
ผู้เก่ียวข้องในวงการประมงของไทยท้ังในระดับรัฐและภาคเอกชน และได้สรุปเสนอรายงานต่อรัฐบาลไทยเพ่ือ
พิจารณาดําเนินการตามข้อเสนอแนะ (Labon et al. 1978) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว 
และมอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องรับไปปฏิบัติตั้งแต่วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2521 แล้ว แต่ในปัจจุบัน 
ก็ยังมิได้เกิดผลประการใดท่ีเป็นการแก้ไขภาวะวิกฤติของการประมงทะเลของไทยอีกเช่นกัน (วีระวัฒน์, ติดต่อ
ส่วนตัว) 
 7. โครงการช่วยเหลือบางประเภทมีจุดมุ่งหมายท่ีจะส่งเจ้าหน้าท่ีของตนเข้ามาฝึกงานหรือเรียนรู้
ปัญหาการประมงเขตร้อน หรือเป็นการหางานให้แก่นักวิชาการของตนในรูปแบบของการช่วยเหลือประเทศ
ด้อยพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญท่ีเข้ามาปฏิบัติงานบางคนจึงอาจขาดประสบการณ์ จนต้องอาศัยผู้ประสานงานฝึกสอน
ให้จนกว่าจะมีความชํานาญเพียงพอ และกลับไปเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงของไทยและของภูมิภาคเขตร้อน
ในประเทศของตน 
 ความร่วมมือทางวิชาการบางอย่างไม่สุจริตใจนัก อย่างเช่น ในทศวรรษ 2543 นั้น ประเทศออสเตรเลีย
เคยเสนอแลกเทคโนโลยีเรื่องการเลี้ยงปลากะพงขาวกับประเทศไทย เพราะต้องการรู้เทคนิคการผสมเทียมและ
อาหารท่ีใช้เลี้ยง เป็นต้น (วีระวัฒน์, ติดต่อส่วนตัว) บางประเทศก็เสนอโครงการแบบท่ีเป็นไปไม่ได้แต่เพราะ
จําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศด้อยพัฒนา แล้วนําเงินช่วยเหลือมาจ้างผู้เชี ่ยวชาญของตนที่มี
ประสพการณ์น้อยเข้ามาเรียนรู้การประมงในภูมิภาคเขตร้อน (Tropical fisheries) ดังนั้นในการวิเคราะห์
โครงการความช่วยเหลือต่าง ๆ จึงต้องมีสติ ต้องรู้ก่อนว่าต้องการแน่หรือไม่ 
 การมีผู้เชี่ยวชาญประจําโครงการมากเกินไปก็มีผลเสียในด้านการจัดหาเจ้าหน้าท่ีประสานงาน ซึ่งปัจจุบัน
ยังมีอยู่จํากัด ผู้ประสานงานบางท่านจําต้องรับผิดชอบหลายโครงการในเวลาเดียวกัน จึงไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนงาน
ในด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะให้รู้แจ้งเหมือนดังท่ีคาดหมาย ประโยชน์ท่ีจะพึงได้รับจากผู้เชี่ยวชาญจึงลดน้อยลง 
 8. ไม่มีการติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการ ตรงกันข้ามองค์กรท่ีเก่ียวข้องจะพยายามเสนอ
โครงการใหม่ ขอทุนใหม่ ตั้งผู้เชี่ยวชาญและผู้ประสานงานใหม่ โดยมิได้ตั้งใจเอาข้อบกพร่องของโครงการเดิม
มาใช้เป็นบทเรียน ทําให้ทุกอย่างคงหมุนเวียนอยู่ในวงแคบๆ แต่เพ่ิมพูนความสามารถของเจ้าหน้าท่ีเพียงบางคน
เท่านั้น 
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 การดําเนินงานของโครงการอาจจะเสนอปัญหาใหม่ข้ึนมาเพ่ือให้หาทางปรับปรุงแก้ไข หรือเสนอแนะ
ความเห็นในการดําเนินงานข้ันต่อไปโดยรัฐบาลไทย แต่ในความเป็นจริงมีโครงการท่ีได้รับความช่วยเหลือจาก
ต่างประเทศมากโครงการท่ีสิ้นสุดลงเม่ือหมดทุนช่วยเหลือ ตัวอย่างเช่น โครงการ EU/ASEAN Aquaculture 
Development Project ท่ีสามารถฟันฝ่าอุปสรรคตอนเริ่มดําเนินงานได้สมเจตนา แต่แล้วก็สิ้นสุดโครงการ 
ไปอย่างไร้ผลงาน เป็นต้น 
 9. การฝึกอบรมนักวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่าง ๆ ได้ตามแผนงาน
ท่ีวางไว้ จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการส่วนใหญ่ท่ีผลัดเปลี่ยนกันไปรับการอบรมมักกลับมาเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขา
เดียวกัน คือชีววิทยาของสัตว์น้ํา หรือการเพาะเลี้ยงเบื้องต้น โดยขาดแคลนผู้ท่ีเป็นนักวิชาการเฉพาะสาขาท่ีมี
ความสามารถเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง อาทิเช่น สาขาสถิติประยุกต์ การประเมินประชากร การศึกษาด้านนิเวศ
ประมง เป็นต้น และโดยเหตุผลดังกล่าวนี้อุปกรณ์ทันสมัยบางอย่างท่ีได้รับจากต่างประเทศจึงมิได้ใช้ประโยชน์
เต็มท่ีเท่าท่ีควรด้วยเช่นกัน 
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บทท่ี 4 

แนวทางการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในอนาคต 
 

 การพัฒนาประมงท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันในช่วง พ.ศ. 2503 - 2523 เป็นยุคของการเพ่ิมผลผลิต 
(Production) การประมงจึงมุ่งไปท่ีการเก็บเก่ียวผลผลิตสัตว์น้ําจากธรรมชาติข้ึนมาใช้ โดยได้รับการพัฒนา
เครื่องมือและวิธีการด้วยความช่วยเหลือจากต่างประเทศ มีการนําทรัพยากรสัตว์น้ําข้ึนมาใช้จนกระท่ังผลผลิต
ลดลง จนทําให้ช่วง พ.ศ. 2523 - 2533 เข้าสู่ยุคของการสงวนหรือหวงแหน (preservation) ประเทศต่าง ๆ  
มีความหวงแหนทรัพยากรของตนเอง เนื่องจากมีการลักลอบเข้ามาทําการประมงในน่านน้ํา จึงได้เกิดกรอบ กติกา 
กฎระเบียบสากลข้ึนมาเพ่ือป้องกัน เช่น Code of Conduct for Responsible Fisheries หรือ CCRF และมี
การประกาศ EEZ ของหลาย ๆ ประเทศ เม่ือหลาย ๆ ประเทศต่างหวงแหนทรัพยากรของตน ในช่วง พ.ศ. 2533 
ถึงปัจจุบัน จึงเป็นยุคพยายามอนุรักษ์ (conservation) มีการใช้ทรัพยากรภายในประเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนของตนอย่างยั่งยืนในแบบท่ีไม่ทําลายทรัพยากร จะเห็นได้ว่าในแต่ละยุคท่ีกล่าวมาได้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศท้ังทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสําคัญช่วยใน
การพัฒนาการประมงของไทยให้ก้าวหน้า แต่ความร่วมมือกับต่างประเทศนั้นจําต้องคํานึงถึงบริบทรอบด้าน 
ท้ังตัวทรัพยากรน้ําจืด น้ําเค็ม และศักยภาพของบุคลากร แล้วมาพิจารณาวัตถุประสงค์ก่อนว่าต้องการอะไรบ้าง 
และการทําความร่วมมือต้องมีกฎหมายสําคัญท่ีเก่ียวข้องมารองรับ เพ่ือดําเนินการให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ
ของท้ังสองฝ่าย ตัวอย่างเช่น ในการจัดทํา NPOA เพ่ือการบริหารจัดการประมงน ้ัน จําต้องรู้ตั้งแต่ข้ันต้นเก่ียวกับ
สภาวะทรัพยากรและสภาวะการประมงท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากไม่มีสถิติเพ่ือใช้คํานวณหาค่าท่ีพึง
เป็นไปได้ท้ังของสัตว์น้ํา เช่น MSY, effort, cost-benefits ท่ีเก่ียวเน่ืองกัน, fleets ท่ีเก่ียวข้อง, การใช้ประโยชน์
จาก catches เป็นต้น ก็เป็นไปไม่ได้ท่ีจะตั้งเป้าหมายในการจัดการ นอกจากจะพูดลอย ๆ ว่าเพ่ือให้มีอาหาร
บริโภคอย่างพอเพียง เพ่ือส่งเสริมการสง่ออกนําเงินเข้าประเทศ หรือเพ่ือเป็นแหล่งอาชีพของชาวประมงอย่างท่ี
อ้างกันมาหลายทศวรรษ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า การเขียน NPOA มีอุปสรรคตั้งแต่หน้าแรกแล้ว เพ่ือ
คลี่คลายปัญหานี ้กรมประมงควรจะมีการสํารวจผลงานทางด้านวิชาการเก่ียวกับทรัพยากรและการประมงในทุกแห่ง 
อย่างจริงจัง เพ่ือให้รู้ว่ายังขาดข้อมูลข่าวสารและวิธีการวิเคราะห์มากน้อยเพียงใด ซึ่งในเรื่องนี้ผู้อํานวยการ
หน่วยงานทางด้านวิชาการและผู้เชี่ยวชาญควรจะต้องรับผิดชอบในการหาข้อเท็จจริงมาเสนอผู้บริหารระดับสูง
ของกรม โดยทําการรวบรวมและวิเคราะห์ แล้วจําแนกออกมาว่าขาดแคลนในเรื่องใด ระดับใด จะแก้ปัญหา
โดยการออกสํารวจเพ่ิมเติม หรือการขอผู้มีความรู้จริง ๆ ในประเทศมาช่วยก่อน หากจําเป็นจึงให้จัดทําโครงการ
เสนอขอความช่วยเหลือจากต่างประเทศต่อไป 
 
4.1 หลักการแสวงหาความร่วมมือ 
 หลักการสําคัญเบื้องต้น คือ ในการแสวงหาความร่วมมือควรต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไร แล้วค้นหา 
donors/องค์กรท่ีสามารถช่วยตอบคําถามท่ีเราอยากรู้ได้ ดังนั้นข้ันนี้จึงควรเริ่มโดยการวิเคราะห์แนวทางของ 
donors ว่าแต่ละองค์กรมีความสนใจในงานด้านใดโดยเฉพาะหรือเป็นพิเศษนอกเหนือจากโครงการศึกษา
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พัฒนาการประมงโดยท่ัว ๆ ไป หากรู้ว่าต้องการอะไรแล้ว ก็อาจจัดทํา project proposals ไว้เสนอ “ขาย” แก่ 
donors ในทุกโอกาส ผู้แทนไทยท่ีไปประชุมต่างประเทศได้พบปะกับผู้แทน donors ต่าง ๆ จึงควรพร้อมท่ีจะ
เจรจาหาลู่ทาง “ขาย” proposals เหล่านี้ในเบื้องแรก แล้วขอ comments มาปรุงแต่งให้สมประโยชน์ด้วยกัน
ท้ัง 2 ฝ่ายแบบ win-win สิ่งท่ี donors ต้องการเห็นคือ เราสนใจจริงหรือไม่ รู้ background แค่ไหน อยากทํา
แค่ไหน พร้อมตั้งงบประมาณสมทบ (ท้ังแบบ in cash และ in kind) เท่าใด มีบุคลากรท่ีจะทํางานนี้มากน้อยเพียงใด 
 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศอันเป็นประโยชน์นั้นมิได้อยู่ท่ีการได้รับทุนช่วยเหลือมูลค่าสูง หากแต่
ควรพิจารณาว่า ผลจากความช่วยเหลือเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาสมดังเจตนารมณ์ของโครงการหรือไม่ 
และควรมีการแก้ไขอย่างใด เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณาขอความช่วยเหลือต่อไปในภายหน้า 
 
4.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านประมง “มุมมองจากกลุ่มเป้าหมาย 
(Focus group)” 
 การดําเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ ย่อมต้องประสบปัญหาและอุปสรรคมากบ้างน้อยบ้าง
แตกต่างกันไป ดังนั้นเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศด้านประมง และเพ่ือเรียนรู้
จากประสบการณ์ของอดีตผู้บริหารเก่ียวกับการดําเนินงานในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ  
จึงได้ขอสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมีประสบการณ์ในฐานะเป็น ‘ผู้ให้’ จํานวน 2 ท่าน คือ  
อดีตผู้บริหารกรมประมงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สํานักงานใหญ่ FAO ณ กรุงโรม 
(FAO Fisheries Department) และอดีตเลขาธิการองค์กรประมงประจําภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APFIC) 
ส่วนกลุ่มสองในฐานะ ‘ผู้รับ’ จํานวน 1 ท่าน คือ อดีตผู้บริหารกรมประมงของไทย เพ่ือทราบแนวทางในการรับ
ความช่วยเหลือและปัญหาอุปสรรคท่ีเคยประสบ โดยขอให้กลุ่มเป้าหมายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
คําถามท่ีตั้งไว้ 5 ข้อ ดังนี ้
 1) แนวทางท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 2) ในกรณีที่ไทยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการทั้งงบประมาณและผู้เชี่ยวชาญ กรณีเช่นนี้
ต้องพิจารณาอย่างไรว่า ควรให้หรือไม่ควรให้ ตอ้งมองว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการให้หรือไม่ 
 3) ควรระวังเรื่องใดบ้างในการทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 4) การเจรจาขอความช่วยเหลือ ในคราวท่ีมีโอกาสได้ไปประชุม และเจอ donors ต่าง ๆ เราควรเจรจา
อย่างไร  
 5) โครงการประเภทใดท่ีกรมประมงควรสนใจมากท่ีสุด 
 4.2.1 แนวทางท่ีเห็นว่าดีท่ีสุดในการทําความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของ FAO มีความเห็นว่า “การทําความร่วมมือกับต่างประเทศให้ได้ผลดี 
ควรคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล สถานภาพของกิจการท่ีกําลังดําเนินการอยู่ว่ามีข้อบกพร่องทางด้านใด มี
งบประมาณและมีเจ้าหน้าท่ีเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานหรือไม่ ควรมีการตั้งวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว และสิ่งสําคัญคือประเทศไทยต้องไม่เสียเปรียบจากการเข้าร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
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 กรมประมงควรอาศัยองค์การระหว่างประเทศเป็นเวทีให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยยามท่ีต้องการ 
ท่ีผ่านมาประเทศไทยไม่ค่อยขอความร่วมมือจาก FAO ท้ังท่ีมีเรื่องสําคัญทางการประมงอีกหลายด้านท่ีต้องการ
ให้องค์การระหว่างประเทศเข้ามาช่วยเหลือ” 
 อดีตเลขาธิการองค์กรประมงประจําภูมิภาค มีความเห็นว่า “หากมี proposals ท่ีจะเสนอแล้ว ก็ต้อง
เสาะหาองค์กร/donors ท่ีได้แสดงความสนใจในการพัฒนาประมงแบบต่าง ๆ โดยพิจารณาท้ังจากวัตถุประสงค์ 
ท่ีเผยแพร่ไว้แล้วใน website ต่าง ๆ และท่าทีท่ีแสดงออก/การสนับสนุนโครงการในการประชุมนานาชาติต่าง ๆ 
ซึ่งงานนี้กองประมงต่างประเทศควรรวบรวมและจัดพิมพ์ list ขององค์กร/donors พร้อมท้ังผลงานเพ่ือไว้ใช้ใน
การแสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศต่อไป 
 การนําเสนอ proposals ต้องใช้วิธีเสนอแบบขายตรง นั่นคือหัวหน้าคณะผู้แทนไทยท่ีเข้าร่วมประชุม
นานาชาติต่าง ๆ ควรมีความกระตือรือร้นในการรับฟังสิ่งท่ีองค์กร/donors กล่าวอ้างในการประชุม แล้วพยายาม 
ทําความรู้จักกับผู้แทนองค์กรน้ัน ๆ เพราะการนําเสนอท่ีประสบความสําเร็จจะเร่ิมจากมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างกัน 
มีการให้เกียรติรับฟังกัน หากมีความสนใจร่วมกันก็จะเข้าใจกันอย่างฉับพลัน ทําให้สามารถขยายผลไปสู่แนวคิด
ของแต่ละฝ่ายได้โดยง่าย 
 ผู้แทนไทยต้องสนใจในการประชุม และควรแสดงความคิดเห็นให้เกิดความเคารพนับถือในท่ีประชุม
เพ่ือท่ีจะให้ผู้อ่ืนมาสนใจ การไม่ยอมรับรู้เรื่องท่ี donors กล่าวถึงความสนใจของตน หรือไม่เข้าร่วมแม้ในงาน 
เล้ียงรับรองเพ่ือแสวงหามิตร ย่อมปิดโอกาสท่ีจะนําเสนอ proposals โดยส้ินเชิง เพราะ donors ทุกแห่งต้องการ 
ความเช่ือม่ันในตัวผู้แทนเท่า ๆ กับท่ีต้องการให้ความช่วยเหลือเพราะมีงบ ODF อยู่ หากเป็นโครงการท่ีมีช่องทาง
ได ้return fund (เช่น ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําใหม่ ๆ) จะยิ่งหาทุนได้ง่ายข้ึน 
 โดยสรุปแล้ว การแสวงหาทุนนั้นข้ึนอยู่กับ ‘มูลค่า’ ของผู้เสนอ หากแสดงความสนใจ ความจริงใจ 
ความเป็นมิตร ยินดีต่อรองเพ่ือประโยชน์ของบ้านเมืองแล้ว ผู้ให้จะรู้สึกได้และเกิดความสนใจท่ีจะพูดจาข้ันต่อไป” 
 ส่วนอดีตผู้บริหารกรมประมงของไทย ให้ความเห็นว่า “การร่วมมือกับต่างประเทศแบ่งเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 1) ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของไทย และประเทศท่ีให้ความร่วมมือก็ได้รับประโยชน์ 2) ความ
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพของประเทศอ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับประเทศนั้น 3) ความร่วมมือ
เพ่ือร่วมกันพัฒนา เพ่ือประโยชน์หรือความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม หรือความเป็นธรรมด้านการค้า หรือเป็นไป
ตามกฎระเบียบระหว่างประเทศ 
 กรณีท่ี 1 เป็นความร่วมมือท่ีไทยต้องการพัฒนาหรือเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือต้องการการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ไทยจึงควรร่วมมือกับประเทศท่ีมีจุดแข็งในด้านนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม ไทยยังเป็นประเทศ
ท่ีกําลังพัฒนาในระดับกลาง จึงไม่ควรของบประมาณสนับสนุนจากประเทศท่ีต้องการร่วมมือแต่เพียงฝ่ายเดียว 
แต่ควรเสนอในรูปแบบของ Cost-sharing ในกรณีน้ีประเทศท่ีมีความร่วมมือกับไทยมักเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
สิ่งท่ีประเทศเหล่านี้จะได้จากไทยคือความเป็นมิตร ซึ่งไทยอาจให้การสนับสนุนประเทศเหล่านี้ในเรื่องอ่ืน ๆ 
ต่อไปได้ในเวทีโลก 
 กรณีท่ี 2 เป็นความร่วมมือท่ีไทยให้กับประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งมีการพัฒนาด้านประมงน้อยกว่าไทย 
ไทยควรให้ความสําคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านหรือในภูมิภาคเดียวกันก่อน ความร่วมมือแบบนี้แสดงให้เห็นว่า
ไทยเป็นผู้นําด้านการประมงในภูมิภาค และมีศักยภาพเป็นตัวแทนภูมิภาคในเวทีโลกด้วย ความร่วมมือแบบนี้
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ทําให้เกิดพันธมิตร และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้เพ่ือนบ้าน ซึ่งส่งผลดีกับไทยท้ังในด้านแหล่งวัตถุดิบ 
หรือฐานการผลิต มีประโยชน์ด้านความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งทรัพยากรประมง หรือประโยชน์ในด้านการ
ตรวจสอบย้อนกลับ ความร่วมมือแบบนี้ไทยอาจร่วมมือผ่านองค์กรหรือหน่วยงานสนับสนุนระหว่างประเทศ 
เช่น FAO, JICA, NACA, SEAFDEC หากเป็นงบรัฐบาลไทยก็ใช้ช่องทางผ่านทางการทูต และใช้งบจาก TICA 
เป็นต้น 
 กรณีท่ี 3 เป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศหรือหลายประเทศท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือพัฒนา
หรือแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึง่ เช่น ปัญหาการทําประมงแบบ IUU ซึ่งไทยเป็นประเทศผู้ส่งออก EU เป็นประเทศ
ผู้นําเข้าสินค้าประมง จึงควรมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หากประเทศไทยแก้ปัญหาการทําประมงแบบ IUU 
ได้ EU ก็มีสินค้าอาหารทะเลเข้าไปวางจําหน่ายเพ่ือความม่ันคงด้านอาหารของ EU เองและทรัพยากรและ 
สิง่แวดล้อมของโลกก็มีความยั่งยืน 
 นอกจากความร่วมมือท้ัง 3 ประเภทข้างต้นท่ีเป็นแบบทวิภาคีแล้ว ความร่วมมือกับประเทศอ่ืน ๆ  
แบบพหุภาคี เช่น FAO, NACA, SEAFDEC และ IOTC ก็เป็นประโยชน์ต่อภูมิภาค ซึ่งนําผลประโยชน์มาสู่แต่ละ
ประเทศด้วย” 
 4.2.2 ในกรณีท่ีไทยเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางด้านวิชาการท้ังงบประมาณและผู้เช่ียวชาญ กรณี
เช่นนี้ต้องพิจารณาอย่างไรว่าควรให้หรือไม่ควรให้ ต้องมองว่าไทยจะได้ประโยชน์จากการให้หรือไม่ 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของ FAO มีความเห็นว่า “ในกรณีนี้กรมประมงควรจัดทํารายการวิเคราะห์
ข้อดีข้อเสียของการทําความร่วมมือไว้ช่วยในการตัดสินใจ ท้ังนี้ควรพิจารณาด้วยว่ามีบุคลากรพอเพียงท่ีจะจัดแบ่ง
ไปให้ดําเนินโครงการหรือไม่ การทําความร่วมมือต้องไม่สิ้นเปลืองเงินงบประมาณของประเทศโดยไม่จําเป็น 
และต้องพิจารณาว่าประเทศจะได้รับผลตอบแทนท้ังในระยะสั้นและยาวหรือไม่” 
 อดีตเลขาธิการองค์กรประมงประจําภูมิภาค มีความเห็นเพ่ิมเติมว่า “ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศ
กําลังพัฒนาอ่ืน ๆ แบบ TCDC นั้น ไม่ควรคิดถึงผลประโยชน์ท่ีไทยจะได้มากไปกว่าการ ได้มิตรประเทศเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งเป็นเป้าหมายของกระทรวงการต่างประเทศ สิ่งท่ีไทยควรจะให้นั้นคือ ความจริงใจท่ีจะช่วยเพ่ือน และความรู้
ท่ีไทยมีมากกว่าเขา ส่วนสิ่งท่ีจะได้มานอกจากมิตรแล้ว คือ ‘ผู้เชี่ยวชาญ’ ท ่ีไทยส่งไปช่วยจะมีประสบการณ์
เพ่ิมข้ึนมหาศาล แล้วกลับมาเป็นนักวิชาการท่ีดีของกรมประมง เพราะมีวิสัยทัศน์เพ่ิมข้ึนมาก อย่างไรก็ดีการเลือก 
‘ผู้เชี่ยวชาญ’ ท่ีส่งไปนี้ ควรเลือกให้ดี ให้ส่งคนท่ีเก่งจริง ๆ ไป” 
 ส่วนอดีตผู้บริหารกรมประมงของไทย มีความเห็นว่า “การช่วยเหลือประเทศอ่ืนด้วยการสนับสนุน
งบประมาณ วิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ ต้องพิจารณาว่าไทยมีความเชี่ยวชาญด้านนั้นจริงหรือไม่ สามารถถ่ายทอด
ให้เป็นประโยชน์กับผู้รับหรือไม่ หากมีพร้อมท้ังสองกรณี ต้องประสานให้ผู้ขอเสนอเรื่องผ่านช่องทางการทูต 
โดยไทยมีงบประมาณสนับสนุนจาก TICA เพ่ือช่วยเหลือพัฒนาต่างประเทศอยู่แล้ว ซึ่งไทยไม่ต้องคํานึงว่าจะได้
ประโยชน์ในด้านใด เพราะการช่วยเหลือรูปแบบนี้จะได้ประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ประเทศท่ี
ได้รับความช่วยเหลือนั้นจะมีความผูกพันกับไทยเสมอ การเจรจาหรือความร่วมมือในอนาคตก็จะง่ายข้ึน  
การช่วยเหลือหากไทยไม่ได้รับประโยชน์โดยตรง ก็จะได้โดยทางอ้อม เพราะหากประเทศนั้นมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 
ทรัพยากรประมงมีความยั่งยืน ก็จะส่งผลดีต่อประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าหรือเป็นแหล่งวัตถุดิบแก่ไทย
ในอนาคต และท่ีเกรงว่าถ้าให้การช่วยเหลือและถ่ายทอดความรู้ให้แล้วต่อไปประเทศนั้นจะกลายเป็นคู่แข่งของ
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ไทยนั้น ปัจจุบันการสื่อสารเทคโนโลยีและการใช้เงินจ้างผู้เชี่ยวชาญก็สามารถทําได้ง่ายจึงเป็นเรื่องยากท่ีจะ
ปกปิดความรู้หรือเทคโนโลยี ความช่วยเหลือควรเน้นท่ีกระบวนการ เช่น การ harmonize กระบวนการ 
เพ่ือให้วัตถุดิบท่ีได้มามีมาตรฐานเช่นเดียวกับไทย เพ่ือไทยจะสามารถใช้วัตถุดิบเหล่านี้เพ่ือการผลิตของไทยด้วย 
ความช่วยเหลือของไทยอาจนําไปสู่การใช้ประเทศท่ีได้รับการช่วยเหลือเป็นฐานการผลิตเพ่ือการส่งออก เพ่ือไทย
จะได้รับสิทธิพิเศษในการส่งออกไปประเทศท่ีสามด้วย นอกจากนี้ การช่วยเหลือทําให้ไทยมีเพ่ือนในเวทีระหว่าง
ประเทศด้วย” 
 4.2.3 ควรระวังเรื่องใดบ้างในการทําโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของ FAO มีความเห็นว่า “การทําความร่วมมือต้องแสดงเจตนาจากการให้
ความร่วมมือของไทยต่อประเทศเพ่ือนบ้าน และควรระวังว่าจะกระทบความม่ันคงของชาติหรือไม่ ต้องไม่เกิด
การแข่งขันหรือขัดแย้งระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ ประเทศไทยก็ต้องไม่เสียประโยชน์ในระยะยาว ควรคํานึงถึง
ความเท่าเทียมกันในการให้และรับ” 
 อดีตเลขาธิการองค์กรประมงประจําภูมิภาค มีความเห็นว่า “การเลือกโครงการร่วมมือกับต่างประเทศ
ในไทยนั้น ข้อแรกสุดท่ีต้องระวังก็คือ ไทยต้องการโครงการนี้จริง ๆ หรือเป็นเพราะ ‘ผู้ให้’ ต้องการ ท้ังนี้เพราะ
การรับงานเข้ามาทํา จะต้องมีงบประมาณท้ัง in-kind และ in-cash เก่ียวข้องท่ีไทยต้องจ่ายสมทบ บางโครงการ
จะเป็นประโยชน์หากทําอย่างต่อเนื่อง ข้อควรระวังอีกอย่างคือ หากรับโครงการมาแล้ว มีผู้ประสานงานดี ๆ 
หรือไม่ หากกรมประมงมีปัญหาด้านตัวบุคคล ก็ไม่ควรขยายตัวจนเกินศักยภาพ และไม่จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าท่ี
ระดับผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ประสานงานเสมอไป ยกตัวอย่าง การบริหารโครงการ CHARM ระหว่าง พ.ศ. 
2546 - 2550 นั้น สามารถให้นักวิชาการระดับอาวุโส ทําหน้าท่ีประสานงานเต็มตัวท้ังกับกรมประมงและกับ
สหภาพยุโรปในกรุงเทพฯ โดยมอบอํานาจตัดสินใจตาม basic document ให้เต็มท่ี งานก็อาจสามารถดําเนิน
ไปได้ดี และนักวิชาการผู้นั้นก็จะมีโอกาสสร้างความเชื่อม่ันในตัวเองสูงข้ึนอีกมากด้วย ซึ่งนี่คือวิธีการจัดเตรียม
ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญแบบหนึ่ง” 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของไทย มีความเห็นว่า “ความร่วมมือระหว่างประเทศในกรณีท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนพันธุ์ ควรระมัดระวังเรื่องของสายพันธุ์ท่ีนําเข้ามาหรือโรคต่าง ๆ ด้วย ถ้าเป็นความร่วมมือด้านการ
วิจัยร่วมควรตกลงกันให้ชัดเจนในเรื่องสิทธิบัตรหรือการแบ่งปันผลประโยชน์ ความร่วมมือควรกําหนดกรอบ
เวลาท่ีชัดเจน เนื้อหาสาระท่ีจะร่วมมือกัน ซึ่งปกติมักทํา MOU ก่อนมีการร่วมมือ ต้องทําความเข้าใจเรื่องภาระ
ค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ใครรับผิดชอบส่วนใด และความร่วมมือต้องไม่นํามาซึ่งการก้าวล่วงอธิปไตยหรือแทรกแซง
กิจการภายในของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด เช่น กรณีของทะเลจีนใต้ ซึ่งเกิดความขัดแย้งในหลายประเทศท้ังจีน ฟิลิปปินส ์
และเวียดนาม ไทยควรระมัดระวังอย่างมากในความร่วมมือใดๆ ท่ีจะนําให้ไทยเข้าไปร่วมขัดแย้งด้วย” 
 4.2.4 การเจรจาขอความช่วยเหลือในคราวท่ีมีโอกาสได้ไปประชุม และเจอ donors ต่าง ๆ  
เราควรเจรจาอย่างไร 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของ FAO มีความเห็นว่า “การเจรจาขอความช่วยเหลือต้องเข้าใจวัตถุประสงค์
และความต้องการของแต่ละ ‘donor’ ซึง่แตกต่างกัน ผู้เสนอต้องมีวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดว่าจะได้รับชัดเจน
ท้ังระยะสั้นและระยะยาว ควรศึกษากฎระเบียบในประเทศของตนท่ีเก่ียวข้องว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
donors หรือไม่” 



37 

 อดีตเลขาธิการองค์กรประมงประจําภูมิภาค มีความเห็นว่า “ผู้เจรจาต้องมีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะ
ในการโน้มน้าว ฉะนั้นผู้ทําหน้าท่ีนี้ควรตระหนักถึงภาระท่ีสําคัญในการสนองความต้องการขององค์กร ต้องรัก
องค์กรยิ่งกว่าตัวเอง การจะหาผู้นําเสนอ proposal นั้นจึงข้ึนอยู่กับผู้บริหารระดับสูง หากเห็นว่าม ีโครงการท่ี
น่าจะนําเสนอต่อหน้า donors และพร้อมเจรจากับผู้สนใจแล้ว ก็ควรนําผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นติดตามไปด้วย  
กรมประมงควรเปิดโอกาสให้นักวิชาการระดับกลาง/สูงมีโอกาสไปร่วมประชุมด้วย” 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของไทย มีความเห็นว่า “donors แต่ละท่ีจะมีวัตถุประสงค์เฉพาะของตน 
ในการให้การสนับสนุนท้ังงบประมาณหรือผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้นก่อนเจรจาควรศึกษาวัตถุประสงค์ของ donors 
แต ่ละแห่งให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน ในปัจจุบันนี้ donors จะไม่ให้ทุนสนับสนุนแก่ไทยโดยตรงแล้ว เนื่องจาก
ไทยมีการพัฒนาเกินระดับท่ีจะให้ความช่วยเหลือโดยตรง ดังนั้นไทยควรวางแผนพัฒนาร่วมกับประเทศอ่ืน  
หรือท่ีเรียกว่า South-South Cooperation กล่าวคือ ไทยช่วยพัฒนาประเทศอ่ืนด้วยการขอทุนสนับสนุนจาก 
donors โดยทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับประเทศท่ีไทยจะเข้าไปร่วมมือ อย่างไรก็ตามไทยสามารถใช้โอกาสนี้
พัฒนาตนเองได้โดยเรียนรู้จากองค์กรหรือประเทศท่ีเป็น donor เช่น การดูงาน การขอผู้เชี่ยวชาญไปร่วม 
จัดทําแผน เป็นต้น ประเทศไทยเคยมีความร่วมมือแบบนี้ผ่าน FAO, JICA, NACA และ SEAFDEC มาแล้ว 
ความเป็นไปได้มากท่ีสุดในการเสนอโครงการเพ่ือให้ donor พิจารณาควรเสนอผ่านเวทีพหุภาคี ตัวอย่างเช่น
การท่ีไทยเป็นผู้ initiate เสนอโครงการผ่าน ASEAN เพ่ือขอทุนสนับสนุนจาก World Bank กรณีนี้ จะทําให้
เห็นว่าผู้ได้รับประโยชน์คือภูมิภาค ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่ง ท้ังนี้ไทยสามารถนําเสนอในฐานะเจ้าของโครงการ
ในนาม ASEAN ได้ ซึ่ง donor จะพิจารณาความเหมาะสมว่า ดําเนินโครงการไปแล้วเกิดประโยชน์อย่างไร 
ดังนั้น การเตรียม proposal จึงต้องให้ความสําคัญกับการแสดงถึงผลท่ีจะได้รับและจับต้องได้ (tangible) 
การขอความช่วยเหลือจาก donor ไม่ควรขอในรูปของสิ่งก่อสร้าง อาคาร หรือเครื่องมืออุปกรณ์ แต่ควรเป็น 
package ของการพัฒนาบคุลากร พัฒนาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
 4.2.5 โครงการประเภทใดท่ีกรมประมงควรสนใจมากท่ีสุด 
 อดีตผู้บริหารกรมประมงของ FAO มีความเห็นว่า “กรมประมงควรเร่งเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร
โดยเฉพาะด้านประมงทะเล ต้องส่งเสริมและสร้างบุคลากรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลข้ึนมาใหม่ 
ควรมีการประเมินความต้องการของกรมในอนาคต 10 ปีข้างหน้า เพ่ิมความรู้เรื่องประชากรปลาท่ีสําคัญพร้อม
กับศึกษาศักยภาพในการทําประมง (Fisheries capacity) ต้องเรียนรู้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการประมงท้ังหมด 
ต้องศึกษาสถานการณ์ของ stocks อย่างสมํ่าเสมอทุก 2 - 3 ปี เนื่องจากทรัพยากรมีวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลา 
จึงจําเป็นตอ้งปรับข้อมูลให้ทันสมัย กรมต้องมี database ท่ีถูกต้องและทันสมัยของทรัพยากรสัตว์น้ําและอ่ืน ๆ 
ทุกเรื่องท่ีเก่ียวข้องไว้พร้อมท่ีผู้บริหารสามารถจะเรียกใช้ตลอดเวลาโดยนําเทคโนโลยีมาช่วยในเรื่องนี ้
 ขณะนี้ไทยกําลังเผชิญปัญหา EU ให้ใบเหลืองแก่ไทย เนื่องจากเป็นประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือลดการ
ทําประมง IUU ดังนั้นสิ่งท่ีควรทําคือการกําหนดจํานวนเรือให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรท่ีสัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศ และการทําเรื่อง Traceability ต้องมีการลงบันทึกว่ามีการขนส่งสัตว์น้ํามาจากท่ีใด ส่วนเรื่องค้ามนุษย์
นั้นการแก้ปัญหาอาจทําได้โดยการทําบัตรชั่วคราว (ทําเหมือนบัตรประจําตัวประชาชน) ให้แรงงานต่างด้าวท่ี
สามารถสืบค้น online ได้ทันทีเม่ือเกิดปัญหาข้ึนมา 
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 สําหรับความร่วมมือในกลุ่ม ASEAN นั้นควรคํานึงถึง Trans-boundary stock ซึ่งประเทศในกลุ่ม 
ASEAN ต้องร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ํา จัดให้มี MCS (Monitoring Control and 
Surveillance) ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมท้ังบทลงโทษผู้ทําการประมงผิดกฏหมายก็ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ในกลุ่ม ASEAN เพ่ือป้องกันการเลี่ยงไปทําการประมงท่ีผิดกฏหมายในนา่นน้ําของประเทศท่ีบทลงโทษเบากว่า 
 ส่วนงานด้านประมงน้ําจืดควรมีการประเมินมวลชีวภาพของสัตว์น้ําจืดในแหล่งน้ําทุก 2 - 3 ปี รวมท้ัง
สภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้ําด้วยเพ่ือการรักษาแหลง่น้ําให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ควรสนับสนุนให้คนในประเทศได้มีโอกาสบริโภคสัตว์น้ําท่ีมีคุณภาพดีปลอดภัยต่อสุขภาพแต่ราคาไม่สูง 
มีมาตรฐานเดียวกับสินค้าประมงเพ่ือการส่งออก ไม่ใช่มุ่งแต่คุณภาพเพ่ือการส่งออกอย่างเดียวโดยไม่คํานึงถึง
คนในประเทศโดยเฉพาะคนในชนบท” 
 อดีตเลขาธิการองค์กรประมงประจําภูมิภาค มีความเห็นว่า “โครงการท่ีควรสนใจมากท่ีสุดนั้น คือ 
การแก้ปัญหาในการพัฒนาประมงท่ีเผชิญอยู่ (เช่น การศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ําทะเล เพ่ือจัดทํา NPOA 
ท่ีสหภาพยุโรปอยากเห็น) และการพัฒนาการประมงข้ันต่อไป ตัวอย่างเช่น แนวทางการจัดการเชิงนิเวศ การ
เลี้ยงสัตว์น้ําในคอกกลางทะเล (pen culture) การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําชนิดใหม่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สามารถ
กระทําได้โดยอาศัยความรู้ท่ีมีอยู่แล้วในต่างประเทศ เราเพียงแค่นําแนวคิดมาจัดทํา capsule proposal ท่ีต้องการ 
ท้ังด้านการฝึกอบรม และการขอ experts เข้ามาร่วมทําการวิจัย (เช่น วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ในการสํารวจ
ด้วยเรือสํารวจของกรมประมง) หรือทดลองใช้เครื่องมือประมงสมัยใหม่บางชนิดในเขตกลางอ่าวไทย (เช่น 
Midwater trawl หรืออวนลากกลางน้ํา) 
 Key words คือ งานศึกษาทดลองเพ่ืออุดช่องโหว่ท่ีมีอยู่ และเพ่ือฝึกฝนบุคลากรของกรมประมงทางด้าน
วิชาการท่ียังขาดแคลน” 
 และอดีตผู้บริหารกรมประมงของไทย ให้ความเห็นว่า “การพัฒนาการประมงของไทย สามารถแบ่ง
ออกได ้3 ยุค ได้แก่ 1) ยุคการพัฒนา 2500 - 2530 2) ยุคบริหารจัดการ 2530 - 2540 และ 3) ยุคการทําประมง
อย่างมีความรับผิดชอบ 2540 - ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ผ่านยุคการพัฒนาการประมงแล้ว และเข้าสู่สภาวะ 
overfishing ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับการทําประมงอย่างรับผิดชอบ  เพ่ือความม่ันคงด้านอาหาร 
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ปัญหาท่ีไทยพบในขณะนี้ คือ การบริหารจัดการประมงของไทยไม่เป็นท่ี
ยอมรับของต่างประเทศ ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องภายในประเทศได้กลายเป็นปัญหาของต่างประเทศไปด้วย 
เนื่องจากระบบการประมงของโลกได้พิจารณาท้ังห่วงโซ่อุปทาน ดังนั้นโครงการท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน คือการแก้ไขและเพ่ิมประสิทธิภาพ และดําเนินกระบวนการให้ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ด้าน
การประมงเป็นไปตามกฎกติกาของโลก ไม่ว่าจะเป็นการผลิตท่ีต้องรับผิดชอบท้ังด้านความปลอดภัย การรักษา
สิ่งแวดล้อม การไม่สร้างผลกระทบต่อสังคม หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง มีการแปรรูปท่ีสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ผลิตโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม ไม่ใช้แรงงานผิดกฎหมาย 
แรงงานเด็ก หรือแรงงานบังคับ สามารถ trace คาร์บอนเครดิต ทําการตลาดท่ีต้องเคารพกฎกติการะหว่างประเทศ 
ต้องเป็นสินค้าปลอดภัย ไม่ได้มาจากการทําประมง IUU ท้ังนี้ไทยควรมีโครงการความร่วมมือกับประเทศท่ี
เก่ียวข้องใน supply chain เพ่ือร่วมมือกันทําให้การบริหารจัดการ หรือการผลิต การแปรรูป และการตลาด
ของไทย ไม่มีอุปสรรคด้านการค้า ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” 
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บทท่ี 5 
ข้ันตอนการเสนอโครงการความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศ 

 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังท่ีได้กล่าวไว้ในบทท่ี 3 และ 4 และเพ่ือช่วยให้โครงการต่าง ๆ ท่ีเสนอขอ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศในภายหน้าได้รับความสนใจ และสามารถดําเนินงานตามโครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาหลังจากโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอเสนอข้ันตอนในการ
เสนอโครงการเพ่ือขอความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศ ดังนี ้
 
5.1 ข้ันเตรียมการ 
 1. สํารวจเบื้องต้นก่อนว่ากรมประมงมีช่องว่างในการตัดสินใจ อันเกิดจากการขาดแคลนข้อมูลข่าวสาร
ท่ีจําเป็น และงานวิจัยท่ีสนองความต้องการเร่งด่วนในการบริหารจัดการหรือไม่ ในการนี้กรมประมงดําเนินการเอง
ได้หรือไม่ หรือจําเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากต่างประเทศ มีโครงการท่ีต้องการความช่วยเหลือทางด้านใดบ้าง 
และควรขอความช่วยเหลือในรูปแบบใด 
 
 
 
 
 

 
 2. พิจารณาลําดับความสําคัญของโครงการท่ีจะขอความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับปัญหาเร่งด่วนและ
นโยบายของรัฐ 
 3. เสาะแสวงหาว่ามีรัฐบาลหรือองค์การใดท่ีให้ความสนใจเป็นพิเศษในการช่วยเหลือทางด้านประมง
แก่ไทยในด้านใดบ้าง 
 
 
 

 

 

 

 4. ควรพิจารณาโดยรอบคอบก่อนว่า ในการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือเพ่ือแก้ปัญหาในการประมง
ไทยนั้น มีโครงการใดท่ีกรมประมงดําเนินการอยู่แล้ว (แต่ยังอาจขาดแคลนอุปกรณ์หรือกําลังคน) และมี
โครงการใดท่ีควรตั้งข้ึนใหม่ เพ่ือสนองความต้องการรีบด่วน ซึ่งโครงการเหล่านี้ควรจะได้จัดลําดับความสําคัญ 

ข้อแนะนํา 
มีองค์การระหว่างประเทศมากแห่งท่ีพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศไทยในรูปทุนรวม ซึ่งจะต้องมาจัดสรรตามความ
ต้องการของโครงการต่างๆ จากทุกกระทรวงทบวงกรม ในกรณีน้ีความช่วยเหลือท่ีต้องการจึงควรเป็นโครงการท่ีคาดหมาย
ว่าจะก่อประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยแท้จริง 

ข้อแนะนํา 

การแสวงหาผู้ให้ทุนอาจสืบค้นแหล่งเงินทุนประเภทต่างๆ ได้จาก รายช่ือผู้ให้ทุน (Directory) ท่ีรวบรวมไว้โดย

คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน Commission on Science and Technology 

for Sustainable Development in the South หรือ COMSATS (COMSATS, 2007) เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการ

เปรียบเทียบความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ ท่ีรัฐบาล/องคก์ารต่างประเทศดําเนินการอยู่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการยื่น

เสนอขอความช่วยเหลือได้เป็นอย่างด ี
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และจําแนกความต้องการท่ีจะให้ช่วยเหลือโดยเด่นชัด ตัวอย่างเช่น ในการแก้ปัญหาทางการประมงทะเลใน
ระหว่างช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) นี้ ควรมีโครงการใดบ้าง 
ท่ีจําต้องเร่งดําเนินการ และมีโครงการใดบ้างท่ีต้องการแสวงหาทุนจากต่างประเทศ 
 5. จัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําร่างข้อเสนอโครงการท้ังฉบับย่อ (Capsule proposal) และฉบับเต็ม 
(Project proposal) 
 6. จัดทําร่างข้อเสนอโครงการ (Project proposal) ท่ีระบุถึง 

• ปัญหาพ้ืนฐานโดยเด่นชัด 

• จุดประสงค์ของโครงการ 

• เป้าหมายท่ีคาดว่าจะได้รับเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 
 
 
 
 

 
 

• คุณวุฒแิละจํานวนของผูเ้ชี่ยวชาญท่ีต้องการ และหน้าท่ีรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 
 
 
 
 
 
 
 

• ระยะเวลาของโครงการ 
 
 
 

• งบประมาณสมทบจากรัฐบาลไทยซึ่งแบ่งเป็นสองส่วน คือ 
o งบประมาณสมทบประเภท“เทียบเท่า” หรือ in-kind ประกอบด้วย การจัดสรร

อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานในโครงการ วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี (ซึ่งท้ังสาม
ประเภทนี้จะถูกแปลงเป็นมูลค่าเทียบเท่า โดยมิได้จัดสรรงบประมาณจริงๆ ให)้ 

o งบประมาณท่ีเป็น “ตัวเงิน” หรือ in-cash เพ่ือใช้จ่ายร่วมในโครงการ 

ข้อแนะนํา 

อาจจัดทําข้อเสนอโครงการเตรียมไว้เสนอแก่ donors ในทุกโอกาส ผู้แทนไทยท่ีไปประชุมต่างประเทศได้พบปะกับ

ผู้แทน donors ต่าง ๆ ควรพร้อมท่ีจะเจรจาหาลู่ทาง “ขาย” ข้อเสนอโครงการเหล่านี้ในเบื้องแรก แล้วขอข้อแนะนํา 

(comments) มาปรุงแต่งใหส้มประโยชน์ด้วยกันท้ังสองฝ่ายแบบ win-win สิ่งท่ี donors ต้องการเห็นคือ เราสนใจจริง

หรือไม่ รู้ background แค่ไหน อยากทําแค่ไหน พร้อมจะตั้งงบประมาณสมทบ (ท้ังแบบ in cash และ in kind) มี

บุคลากรท่ีจะทํางานนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อแนะนํา 

การรับผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศเข้ามาร่วมประจําโครงการ ควรเลือกเฟ้นให้ได้ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะแขนงท่ีมี

ความสามารถเป็นท่ียอมรับในระดับสากล และมีความชํานาญอย่างแท้จริงเพ่ือท่ีจะได้สามารถฝึกสอนนักวิชาการฝ่าย

ไทยท่ีร่วมในโครงการให้สามารถดําเนินการต่อไปเองได้ จึงจะเป็นประโยชน์และเป็นการประหยัดงบประมาณท่ีเก่ียวข้อง

ต่างๆ ด้วย 

ข้อแนะนํา 

ไม่จําเป็นต้องทําระยะยาว 5 หรือ 10 ปี แต่ให้แบ่งเป็น Phase I, II, III เพ่ือวัดผลได้โดยลําดับ 
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 7. จัดทําร่างข้อตกลงทางการเงิน 

 

 

 

 8. จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือ 

• คัดเลือกและจัดทําโครงการตามลําดับความสําคัญในด้านต่างๆ เสนอให้ผู้รับผิดชอบระดับสูง
พิจารณา โครงการประเภทใดท่ีต้องผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โครงการประเภทใดต้อง
ทํา EIA 

• กลั่นกรองข้อเสนอโครงการโดยละเอียดเพ่ือให้ได้ข้อเสนอท่ีเหมาะสมและถูกต้องต่อข้อเท็จจริง
เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาตามข้อผูกพันในภายหลังได ้

• กลั่นกรองร่างข้อตกลงทางการเงินโดยละเอียด ก่อนเสนอผู้บริหารระดับสูงพิจารณาลงนาม 
 
5.2 ข้ันการหารือของท้ังสองฝ่าย 
 หากข้อเสนอโครงการเป็นท่ียอมรับ รัฐบาล/องค์การต่างประเทศท่ีจะให้ทุนช่วยเหลือก็อาจจัดส่งคณะ
ผู้แทน (Mission) เข้ามาปรึกษาหารือด้านรายละเอียด ซึ่งอาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อเสนอโครงการให้เป็นท่ี
เหมาะสมและเป็นท่ียอมรับโดยท้ังสองฝ่าย 
 
 
 
 

ข้อแนะนํา 

ปัญหาเก่ียวกับงบประมาณสมทบจัดว่าเป็นเรื่องสําคัญมาก เพราะผู้ให้ทุนช่วยเหลือมักจะพิจารณาว่าผู้
ขอมีความตั้งใจมากน้อยเพียงใดในโครงการนั้น หากเป็นโครงการสําคัญเร่งด่วน ผู้ขอย่อมจะให้ความสําคัญและ
ยินดีออกทุนสมทบในจํานวนท่ีเพียงพอแก่การดําเนินงาน  

การเสนอทุนสมทบประเภท “in-kind” เช่น คิดเป็นอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าท่ีในโครงการ (ซึ่งมัก

ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ในเวลาเดียวกัน) หรือคิดตามมูลค่าเดิมของครุภัณฑ์ท่ีจะอนุญาตให้ใช้ในโครงการ โดยมิได้

จัดสรรงบประมาณจริงๆ ให้นั้น โครงการนั้นก็มักจะได้ทุนช่วยเหลือประเภท “in-kind” เช่นเดียวกัน คือ กว่า

ร้อยละ 60 ของทุนท่ีได้น้ันจะต้องจ่ายเปน็เบี้ยเลี้ยงของผู้เช่ียวชาญท่ีจะถูกส่งมา (โดยท่ีรัฐบาลไทยจะต้องเสียค่า

เช่าบ้านและค่าเดินทางในประเทศให้ด้วย) (ดังตัวอย่างในภาคผนวกท่ี 6) 

ข้อแนะนํา 

ต้องให้นิติกรพิจารณาเรื่องนี้อย่างถ่ีถ้วนและรอบคอบ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาตามข้อผูกพันในภายหลัง 
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5.3 ข้ันดําเนินการ 
 1. การคัดเลือกผู้ประสานงาน โดยถือหลกัว่า 

• ผู้ประสานงานต้องสามารถดําเนินงานสืบต่อจากผูเ้ชี่ยวชาญได้เม่ือสิ้นสุดโครงการ ดังนั้น 
ผูป้ระสานงานจึงควรมีประสบการณ์ในงานดังกล่าว 

• มีอาวุโสทางราชการเพียงพอแก่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตดิต่อประสานงาน 
กับส่วนราชการอ่ืน ๆ 

• มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมแก่หน้าท่ีประสานงาน 

• มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอ 

• มีความสามารถเพียงพอแก่การดําเนินงานข้ันต่อไปได้ด้วยตนเอง 
 2. การจัดสรรเจ้าหน้าท่ีเข้าร่วมปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อแนะนํา 
ปญัหาสําคัญท่ีจะทําให้การดําเนินโครงการล่าช้าไปจากกําหนดอยู่ท่ี 

� การจัดสรรงบประมาณสมทบ ตัวอย่าง การขาดเงินสมทบ เช่น น้ํามันเช้ือเพลิงสําหรับเรือสํารวจ เบี้ยเลี้ยงใน
การออกสํารวจ หรือการจัดสร้างอาคารและครุภัณฑ์ ทําให้เกิดผลกระทบต่อๆ ไปจนสิ้นโครงการ 

� กําลังเจ้าหน้าท่ีซึ่งจะเข้าร่วมปฏิบัติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีท่ีมีค่าตอบแทน (honorarium) ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายไทย เพ่ือให้เป็นกําลังใจแก่เจ้าหน้าท่ีผู้ซึ่งจําต้องปฏิบัติงานเกินหน้าท่ีในการอํานวยความสะดวกแก่
โครงการและผู้เช่ียวชาญ รวมท้ังเป็นค่ารับรองต่างๆ ท่ีไม่อาจเบิกจ่ายได้จากงบประมาณฝ่ายไทย แต่มักมีผู้เข้าใจ
ผิดเก่ียวกับค่าตอบแทนดังกล่าว ทําให้เกิดความบาดหมางกันในระหว่างผู้ท่ีได้รับและไม่ได้รับค่าตอบแทนอยู่เสมอ 
ซึ่งในบางครั้งก็อาจเป็นชนวนสําคัญท่ีก่อปัญหาให้แก่โครงการได้ การพิจารณาจัดสรรค่าตอบแทนจึงควรเป็นไป
โดยรอบคอบ และมอบให้เฉพาะผู้ท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นต่อโครงการเท่านั้น 

� การประสานงานระหว่างผู้เช่ียวชาญกับผู้ประสานงานฝ่ายไทย (Menasveta, 1968 และ เทพ, ติดต่อส่วนตัว) 

โดยท่ัวไปแล้วผู้เช่ียวชาญท่ีมาประจําโครงการมักจะเป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั้นท่ีได้รับคัดเลือกมา แต่

ผู้เช่ียวชาญเหล่านี้มีปัญหาทางด้านภาษา (เนื่องจากไทยไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก) และความเข้าใจเก่ียวกับ

ประเพณีและระเบียบข้อบังคับของไทย ในขณะเดียวกับเจ้าหน้าท่ีประสานงานฝ่ายไทยก็มักจะเป็นเจ้าหน้าท่ี

ระดับกลางท่ีอาจจะไม่มีความสามารถเฉพาะในสาขาวิชานั้นเหมือนอย่างผู้เช่ียวชาญ ท้ังยังไม่มีอํานาจเพียงพอใน

การแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ อันเป็นอุปสรรคของโครงการได้โดยทันที รวมท้ังการมีรายได้น้อย ทําให้มีฐานะความ

เป็นอยู่แตกต่างไปจากผู้เช่ียวชาญเป็นอย่างยิ่งอีกด้วย หากผู้เช่ียวชาญกับผู้ประสานงานซึ่งมีพ้ืนฐานแตกต่างกัน

ดังกล่าวนี้สามารถทํางานด้วยกันได้ดี การดําเนินงานก็มักจะราบรื่นโดยอาศัยการผ่อนปรนต่อกัน มิฉะนั้นจะเกิด

ปัญหาเป็นอันมากทีเดียว 
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5.4 ข้ันรายงานผล 
 1. การรายงานผลรายปักษ์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายงานผลประจําปี เพ่ือติดตามความก้าวหน้า
และผลการดําเนินงานและปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการดําเนินงาน แล้วนํามาบริหารจัดการโครงการ 
ให้ดําเนินการไปได้จนสําเร็จลุล่วง 
 2. เสนอรายงานบทสรุปสําหรับผู้บริหาร (Executive summary) เป็นระยะ ๆ อาจเป็นรายเดือน หรือ
รายไตรมาสก็ได ้
 
5.5 ข้ันประเมินโครงการ 
 1. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานรายปักษ์/รายเดือน/ รายปี ท้ังงานด้านวิชาการและการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 2. การติดตามประเมินผลสําเร็จของโครงการท่ีมีต่อชาวประมงหรือประชาชนโดยท่ัวไป โดยประเมิน
ด้านวิชาการและงบประมาณ มีการตรวจสอบบัญช ี
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บทท่ี 6 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุป 
 ความช่วยเหลือจากต่างประเทศได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการประมงสาขาต่าง ๆ ของไทยเป็นอันมาก 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวกับการวิจัย ซึ่งปัจจุบันยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลไม่เพียงพอแก่การ
ขยายขอบเขตงานได้ทันสนองต่อความต้องการท่ีจะพัฒนาวิธีการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ตลอดจนใน
การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากการขาดการบริหารจัดการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ําท่ี
เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ แต่ความช่วยเหลือจากต่างประเทศมักเป็นท่ีเข้าใจผิดกันว่า เป็นเพียงทางแก้ไข
ปัญหาอันเนื่องจากขาดแคลนอุปกรณ์และความรู้วิทยาการสมัยใหม่ จึงมักมุ่งไปทางด้านวัตถุเสียเป็นส่วนใหญ่ 
โดยขาดการวางแผนระยะยาวเพ่ือให้เกิดผลอันเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ประชาชน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายและการแต่งตั้งนักวิชาการโดยไม่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถท่ีได้ศึกษาฝึกฝนอบรมมา ก็มีผลทํา
ให้เกิดการขาดตอนในการดําเนินงาน และมีผลทําให้โครงการประสบความล้มเหลว จึงควรจะได้พิจารณาแก้ไข
ปัญหาในแต่ละข้ันตอนให้ลุล่วง เพ่ือท่ีจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากความช่วยเหลือเหล่านี้ในภายหน้าต่อไป 
 
6.2 ข้อเสนอแนะ 
 การท่ีประเทศไทยและกลุ่มสมาชิกสมาคมประชาชาติอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ในปลาย พ.ศ. 2558 นั้น สุรินทร์ (2555) ได้แนะนําการเตรียมความพร้อมรับมือกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประการแรกต้องพิจารณาตัวเองว่าจะอยู่รอดท่ามกลางกระแสท่ีเปลี่ยนไปได้หรือไม่ จะเดิน
บนเวทีนี้ต่อไปอย่างไร ประการท่ีสอง ต้องเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติแบบเดิมไปสู่การแสวงหาการสร้างนวัตกรรม 
การหลุดพ้นกับดักรายได้ชั้นกลางท่ีจะต้องแสวงหาทางออกว่าทําอย่างไรจะยกระดับรายได้ให้เข้าสู่สังคมรายได้
ชั้นสูง ประการท่ีสาม ต้องสร้างความรู้เพ่ือสร้างโอกาสในการต่อรองบนเวทีการแข่งขัน ไทยไม่มีบทบาทการ
ต่อรองบนเวทีมานานแล้วท้ังท่ีเป็นคนริเริ่ม ทําได้เพียงอ่านสคริปต์ตามท่ีเขียนมา ทําให้ไทยเงียบเกินไป 
ประการท่ีสี่ ต้องมีการสร้างองคาพยพภายในให้ม่ันคง หลายหน่วยงานตื่นตัวรับมือโดยไม่มีจุดหมาย ทุกฝ่าย
ต่างใช้งบประมาณในการรับมือ AEC แต่ไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไรและจะทําอย่างไร AEC เป็นบันไดข้ันกลาง
นําพาไทยไปสู่เวทีระดับสากล หากก้าวข้าม AEC ไปได้ ไทยก็มีศักยภาพพอท่ีจะก้าวไปสู่เวทีท่ีใหญ่กว่านี้ได้เช่นกัน 
 ในการเข้าสู่ AEC ไทยควรต้องฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อภูมิภาคอาเซียนและต่อไทยเอง ไทยควรคิดริเริ่มแผนฟ้ืนฟูและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในด้านประมงอย่างกว้างขวางยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพราะทรัพยากรสัตว์น้ําในภูมิภาคเสื่อมโทรม 
จนต้องฟ้ืนฟูและพัฒนากันใหม่ และไทยเองก็ควรเริ่มศึกษาผลกระทบจากการก่อตั้ง AEC ท่ีมีต่อภาคเกษตร
และประมงของไทย เพ่ือให้เห็นภาพชัดเจนว่า จะเกิดผลกระทบอะไรต่อการเกษตร ประมงปศุสัตว์บ้าง เพ่ือท่ี
กรมกองท่ีเก่ียวข้องจะได้ปรับปรุงนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ได้ทันกาล 
 การปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เพ่ือให้สามารถเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลนั้น ทําให้ต้องการผู้บริหารท่ีมีวิสัยทัศน์ท่ีมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาติ
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มากกว่าการมองเห็นแต่ประโยชน์ส่วนตนจนทําให้องค์กรเกิดภาวะถดถอย มีผลทําให้นักวิชาการสูญความม่ันใจ
ใฝ่รู้อย่างท่ีเคยสั่งสอนกันมา ในส่วนนี้กรมประมงยังมีเจ้าหน้าท่ีผู้เหมาะสมด้านการประสานงานไม่เพียงพอใน
ปัจจุบัน จึงควรเร่งพัฒนากําลังคนทางด้านนี้ข้ึน โดยอาจมอบหมายให้นักวิชาการเข้าร่วมในโครงการในฐานะ 
ผู้ฝึกงานกับผู้ประสานงานโครงการ เพ่ือศึกษาวิธีการและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยใกล้ชิด ก่อนท่ีจะมอบหมาย
ให้รับผิดชอบโครงการอ่ืนในภายหน้า 
 กรมประมงควรส่งเจ้าหน้าท่ีท่ีเหมาะสม มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความรู้ความ
ชํานาญตรงกับเรื่องท่ีจะเข้าประชุม โดยควรมอบหมายนักวิชาการเข้าร่วมประชุมครั้งละสองคน เพ่ือร่วมรับรู้
และชี้แจงประเด็นในการประชุม ซึ่งหากในการประชุมครั้งต่อไป มีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ หรือ
ถูกเปลี่ยนตําแหน่งหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีท่ีเหลืออีกหนึ่งคนก็ยังดําเนินการได้ต่อโดยมีนักวิชาการคนใหม่ถูกมอบหมาย
เข้าร่วมประชุมด้วยเพ่ือเรียนรู้ต่อไป 
 นอกจากนี้ประเทศไทยยังควรเตรียมความพร้อมในการส่งออกสินค้าประมงแต่ละประเภท เพ่ือรองรับ
การเปิดเขตการค้าเสรี โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ
จะต้องทํางานประสานกัน 
 สําหรับงานศึกษาวิจัยทางด้านประมงนั้น หลายประเทศในกลุ่มประชาคมนี้ประสบปัญหาด้านบริหาร
จัดการคล้ายคลึงกัน การแก้ปัญหาเฉพาะภายในประเทศอาจไม่เพียงพอแก่การแก้ปัญหาในภูมิภาคอันเกิดจาก
การขยายตัวของกองเรือประมงทะเล และเงื่อนไขทางกฎหมายอันเกิดจากกฎระเบียบใหม่ ๆ ในสังคมโลก 
ประเทศกลุ่มอาเซียนจึงควรร่วมกันวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีตนเผชิญอยู่ และจัดทําโครงการระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคตามความเหมาะสม เพ่ือเสนอขอความร่วมมือ/ช่วยเหลือจากประเทศพัฒนาแล้ว หรือองค์กรผู้สามารถ
ให้ทุนสนับสนุนต่อไป ในกรณีนี้มีข้อควรสังเกตว่ากลุ่มประเทศอาเซียนต่าง ๆ ก็เป็นสมาชิกของ SEAFDEC 
ด้วยกันท้ังส้ิน องค์กรท่ีสามารถบริหารจัดการโครงการช่วยเหลือเหล่าน้ัน จึงมีอยู่แล้วในภูมิภาค และอาจพัฒนา
ให้เป็นองค์กรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ต่อไปได้ ฉะนั้น กลุ่มประเทศอาเซียนจึงควรใช้
ประโยชน์จากองค์กรนี้ในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาประมงในภูมิภาคอย่างเต็มท่ีตามศักยภาพต่อไป 
 มีหลาย donors ท่ีสนใจจะให้ทุนช่วยเหลือพัฒนาวิชาการในรูปของกลุ่มประเทศ 3+ คือ แบบ 
Subregional หรือ Regional เพราะประเทศอาเซียนมีปัญหาคล้ายๆกันมาก หากสามารถตั้งหัวข้อท่ีมีประเทศ
อ่ืน 2+ ร่วมเป็นผู้รับแล้ว โอกาสได้รับความร่วมมือจาก donors จะสูงกว่าแบบทวิภาคี ดังนั้น ไทยควรใช้เวที
ประชาคมอาเซียนให้เป็นประโยชน์มากข้ึน เพ่ือเพ่ิมอํานาจต่อรองและสร้างประเด็นการเจรจาในเชิงรุกมากข้ึน 
และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับมาตรการใหม่ ๆ ท่ีจะออกมาจากเวทีพหุภาคี หรือมาตรการ 
ฝ่ายเดียวของประเทศคู่ค้าสําคัญของไทย โดยใช ้SEAFDEC เป็นองค์กรประสาน 
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ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 1 ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
1. กรมวิเทศสหการ กรมประมง และ JICA ลงนาม ROD ความร่วมมือสามฝ่าย 
ในวันท่ี 6 ม.ค. 2543 ฝึกอบรมหลกัสูตร Freshwater aquaculture ใน
ประเทศไทยให้แก่ประเทศท่ีสามในภูมิภาคเอเชีย จํานวน 15 ประเทศ เป็นเวลา 
5 ปี (พ.ศ. 2543-2547)  

นักวิจัยดา้นประมงจาก 15 ประเทศได้รับ
การอบรมท้ังสิ้น 85 คน 

2. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย- JICA ประจําป ี2547 จํานวน 2 
โครงการ คือ 

• Development on Finfish Cage Culture Technologies 

• Coral fish culture research and development project  

ไม่ได้รับการพิจารณาท้ังสองโครงการ  

3. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-JICA ประจําป ี2548 จํานวน 2 
โครงการ  

• Third Country Group Training in Coastal Fishery 
Management กรมประมงร่วมกับ SEAFDEC  

 
 
ไม่ได้รับการสนับสนุน 

• Advanced Freshwater Aquaculture  ระยะเวลา 5 ป ีระหว่าง 
พ.ศ. 2548 – 2552  

เป็นโครงการต่อจากหลักสตูร 
Freshwater aquaculture มีนักวิจัยด้าน
ประมงจาก 17 ประเทศไดร้ับการอบรม
ท้ังสิ้น 91 คน 

4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-JICA ประจําปี 2550 จํานวน 5 
โครงการ ได้แก่ 

• Training on aquarium management in Japan  

• Training on fisheries forecasts in Japan  

• Training on fisheries community management in Japan  

• Strengthening  the pre-certification system for export 
processed fishery products and HACCP implementation 
และ  

• Strengthening GAP implementation and laboratory 
capacity in marine shrimp production 

ไม่ได้รับการพิจารณาทุกโครงการ 

5. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-JICA ปี 2551 จํานวน 1 โครงการ  

Strengthening  the pre-certification system for export processed 

fishery products and HACCP implementation 

TICA แจ้งว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของ 

JICA  
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ภาคผนวกท่ี 1. ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น (ต่อ) 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
6. โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-JICA ประจําปี 2552 จํานวน 5 
โครงการ 

 

• Establishment of the control measures of puffer fish in 
Thailand 

ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 

• Improvement of packaging systems in fishery products ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 

• Development on sea farming in Thailand ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 

• Advanced freshwater aquaculture of Mekong region ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 

• Strengthening and improvement of cold chain system of 
shrimp and human resource development 

ยังไม่ทราบผลการพิจารณา 

7. JICA อนุมัติโครงการความร่วมมือทางวิชาการประจําปี 2554 ของกรม
ประมง “Development of aquaculture technology for food 
security and food safety in the next generation (2555-2560)”  

• กําลังดําเนินการโดยท่ีผ่านมานักวิจัย
ของไทยได้ไปดูงานด้าน feed factory, 
marine fish cage culture, 
Establishment of practical 
measures to reduce LMG 
residues  

• นักวิจัยไดร้ับการฝึกอบรมหลักสูตร 
 - Nutrition methods to analyze 

nutrient in feed ingredient, feed 
and aquatic animal  

 - Characterization of 
complementary DNA expression 
of gene related nutrition in 
Pacific white shrimp 

 - Modern laboratory techniques 
for molecular biology  

 - Germ cell transplantation in 
fish 
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ภาคผนวกท่ี 1. ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น (ต่อ) 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
8. JICA ให้ทุนการฝึกอบรมหลักสตูร 
       - Coastal fishing technique for sustainable resource use 
 
 
      - Policy support for sustainable regional fisheries 

development through enhancement of fisher’s organization  

 
- นักวิชาการของกองวิจัยและพัฒนา

ประมงทะเลเข้ารับการอบรมระหว่าง 
29 ม.ีค. -30 ม.ิย. 2558 

- นักวิชาการของกองวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเลเข้ารับการอบรมระหว่าง 
30 ม.ีค. – 9 ม.ิย. 2558 

9. ความตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นสําหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ 
(JTEPA) ลงนามวันท่ี 3 เม.ย. 2550 โดยมีผลบังคับใช้ 1 พ.ย. 2550 

 

10. จัดตั้งคณะอนุกรรมการและอนุกรรมการพิเศษร่วม รวม 19 คณะ ภายใต้
กรอบ JTEPA ซึ่งกรมประมงเก่ียวข้องกับคณะอนุฯ กํากับดูแลความร่วมมือใน
ด้านการเกษตรกรรม ปา่ไม้ และประมง และคณะอนุฯ พิเศษกํากับดูแลเรื่อง
ความร่วมมือในด้านความปลอดภยัอาหาร 

 

11. ผลการประชุมคณะอนฯุ กํากับดูแลความร่วมมือในด้านการเกษตรฯ ครั้ง
ท่ี 1 ใน พ.ศ. 2552 ญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการการพัฒนาการจดัการความ
ปลอดภัยสินค้าประมง  และให้ทุนอบรมแก่นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร 4 ทุน  

• Improving laboratory capacity and seafood safety 
management system  

• Food sanitation administration  

• Strengthening the accreditation capacity on production 
system certification 

• Strengthening the food safety control 

นักวิชาการผลติภณัฑ์อาหารได้รับการ
อบรมใน พ.ศ. 2553 และนําความรู้มาใช้
ในการพัฒนางานของกรมประมง 

12. ผลการประชุมคณะอนฯุ กํากับดูแลความร่วมมือในด้านการเกษตรฯ ครั้ง
ท่ี 2 ใน พ.ศ. 2553 ญี่ปุ่นรับพิจารณาความร่วมมือโครงการท่ีกรมประมงเสนอ 
3 โครงการ แต่ให้นําเสนอผ่านทาง SEAFDEC ได้แก่ 

 

• Pearl oyster culture   ยังไม่ได้ดําเนินการต่อ 

• Flatfish or Pacific flounder culture ยังไม่ได้ดําเนินการต่อ 

• การพัฒนาการจดัสร้างและการบรหิารจัดการปะการังเทียม   ยังไม่ได้ดําเนินการต่อ 

• ไม่รับพิจารณาโครงการ Pacific bluefin tuna culture  เพราะฝ่ายญีปุ่่นเห็นว่าเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อน 
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ภาคผนวกท่ี 1. ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-ญี่ปุ่น (ต่อ) 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
13. การประชุมคณะอนฯุกํากับดแูลความร่วมมือในด้านการเกษตรฯ ครั้งท่ี 5 
ระหว่าง 28 ก.ค. – 1 ส.ค. 2557 โดยญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ กรมประมงเสนอ
โครงการ 

 

• Assessment of feed quality and feeding practice in inland 
cage culture in Thailand and impacts on environment 

ฝ่ายญี่ปุ่นแจ้งว่ายังไมส่ามารถหา
หน่วยงานหรือผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องได้  
ท้ังนี้โดยส่วนใหญเ่ป็นการดําเนินการของ
ภาคเอกชน หากมีข้อมลูจะประสานให้
ฝ่ายไทยทราบ 

14. การประชุมคณะอนฯุกํากับดแูลความร่วมมือในด้านการเกษตรฯ ครั้งท่ี 6 

ระหว่าง 20-22 ก.ค. 2558 โดยไทยเป็นเจ้าภาพ ญี่ปุ่นให้การสนับสนุน

โครงการท่ีกรมประมงเสนอ คือ 

 

• The enhancement of understanding of marine fisheries 

management and vessel monitoring system for 

preventing, deterring and eliminating illegal, unreported 

and unregulated fishing  

ฝ่ายญี่ปุ่นยินดีถ่ายทอดประสบการณ์ 

และขอให้ฝ่ายไทยรับผดิชอบค่าใช้จ่าย 

พร้อมท้ังเสนอให้จัดการประชุมท่ีประเทศ

ญี่ปุ่น 
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ภาคผนวกท่ี 2 ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-นอร์เวย ์

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
1. กรมประมงและ NORAD ลงนามความตกลงร่วมวันท่ี 10 พ.ย. 2547 ให้
ความช่วยเหลือไทยดําเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย Tsunami ระยะแรก 

 

• Post-Tsunami Assessment of the Living Marine Resources and 
Development of a Strategic Plan of Sustainable Marine Fish 
Farming (2004-2006)  

โครงการประสบความสําเร็จ 
ชาวประมงและเกษตรกรผูเ้พาะเลีย้ง
สัตว์นํ้าได้รับประโยชน ์NORAD จึง
สนับสนุนความร่วมมือในระยะท่ี 2 

2. กรมประมงและ NORAD ลงนามความตกลงระยะ 2 ในเดือน ส.ค. 2550 
ดําเนินโครงการ 

 

• Development of Aquaculture and Governance for a 
Sustainable Utilization of Thai Sea Water, Thailand (2006-
2009)  

กรมประมงประสบความสําเร็จในการ
เลี้ยงปลาช่อนทะเลในกระชังขนาดใหญ่
โดยใช้เทคโนโลยีจากนอร์เวย ์

• Development of Marine and Assessment of Fisheries 
Resources in the Andaman Sea, Thailand (2006-2009) 

นักวิชาการประมงได้พัฒนาองค์ความรู้
ในการสํารวจและจัดการทรัพยากร
ประมงทะเล และมีการจัดการ
ฐานข้อมูลสังคมและเศรษฐกิจฝั่งอันดา
มัน 

• นอร์เวย์ให้ทุนศึกษาต่อระดบัปริญญาโทด้านการสํารวจและประเมิน
ทรัพยากรสตัว์ทะเลด้วยเครื่องมือไฮโดรอะคูสติกท่ีประเทศนอร์เวย์ 2 
ทุน 

ผู้รับทุนสาํเร็จการศึกษาและกลับมา
ปฏิบัติราชการแล้ว 

3. กรมประมงและ NORAD ลงนามพิธีสารแก้ไขความตกลงในวันท่ี 30 ธ.ค. 
2553 เพ่ือขยายโครงการต่อเนื่องจากระยะ 2 และมีการขอขยายเวลาของทุนไป
อีก 2 ปี คือ 2558-2559 เนื่องจากนักเรียนทุนยังศึกษาไม่จบ 

 

• Development of Aquaculture and Governance for a 
Sustainable Utilization of Thai Sea Water, Thailand (2010-
2014) 

มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่
เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งสัตว์นํ้า  

- นอรเ์วย์ให้ทุนศึกษาต่อระดับด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า 1 ทุน กําลังศึกษาอยู ่
- นอร์เวย์ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านการจัดการสุขภาพ

สัตว์นํ้า 1 ทุน 
กําลังศึกษาอยู ่
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ภาคผนวกท่ี 2 ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-นอร์เวย์ (ต่อ) 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กจิกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 

• Towards and Assessment-based management of Andaman 
Sea fishery resources (2011-2014) 

พัฒนาเทคโนโลยีและวิธีการเพ่ือการใช้
ทรัพยากรประมงทะเลอันดามันอย่าง
ยั่งยืน 

- นอร์เวย์ให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรสตัว์นํ้าอย่างมสี่วนร่วมท่ี AIT 2 ทุน 

กําลังศึกษาอยู ่

4. กรมประมงเสนอขอรัฐบาลนอรเ์วย์สนับสนุนไทยเป็น Training Center 
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าในภูมิภาคอาเซียน โดยได้จัดส่งข้อเสนอให้กระทรวง
การต่างประเทศ วันท่ี 16 ม.ิย. 2557 เพ่ือนําไปเสนอต่อนอรเ์วย ์
 

รอแจ้งผลจากกระทรวงการต่างประเทศ 
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ภาคผนวกท่ี 3 ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-รัสเซีย 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
1. แลกเปลี่ยนการดูงานและการหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านประมงของผู้บรหิาร
ระดับสูงของกรมประมงและรัสเซยีระหว่าง พ.ศ. 2547-2554 

 

2. รัสเซียถ่ายทอดความรู้การเพาะพันธ์ุปลาสเตอรเ์จียน และการแปรรูปคาเวียร์ให้แก่กรม
ประมง ระหว่าง 8-16 ธ.ค. 2550 

กรมประมงร่ วม กับมู ลนิ ธิ
โ ค ร งกา รหลว ง อินทนน ท์  
จ.เชียงใหม่สามารถเพาะเลี้ยง
ปลาสเตอร์เจียนจนประสบ
ความสําเร็จ สามารถผลิตคา
เ วียร์ออกมาในบรรจุภัณฑ์
โครงการหลวง สนนราคา
ปัจจุบัน 5,000 บาท/100 กรัม 

3. ผู้เช่ียวชาญรสัเซียมาปฏิบัติงานแลกเปลีย่นความรู้ด้านการจัดการพ่อแม่พันธ์ุปลาสเตอร์
เจียน การจําแนกเพศปลา และกระบวนการผลิตคาร์เวียร์ท่ี ศพจ. เชียงใหม่ ระหว่าง 4-18 
ก.ย. 2554 

4. จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร (Sub-Commission on 
Agricultural Cooperation) ใน พ.ศ. 2554 (อยู่ภายใต ้Thai Russian JC) 

 

5. ผลการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งท่ี 1 ใน พ.ศ. 2555 และการประชุม SOM ใน
ป ี2557 

• กรมประมงกับ FSVPS จัดทํา ROD ความร่วมมือด้านการตรวจสอบรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง และการเพาะเลี้ยงสตัว์นํ้า   

• พิจารณาร่างความตกลงทางวิชาการด้านการตรวจสอบและรับรองสนิค้าสัตว์นํ้า
ระหว่างกรมประมงและ FSVPS  

• กรมประมงเสนอโครงการศึกษาดงูานด้านการเพาะเลีย้งสัตว์นํ้าชายฝั่งในรัสเซยี 

• กรมประมงเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการเลีย้งปลาสเตอร์เจยีนและแปรรูปคาร์
เวีย 

 

6. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 13-14 ก.ค. 2558 ท่ีรัสเซยี 
รองปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นหวัหน้าคณะฝ่ายผู้แทนไทย ในส่วนของประมง มีการ
พิจารณาร่างความตกลงด้านการควบคุมความปลอดภัยผลิตภณัฑส์ัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์นํ้าจากการเพาะเลีย้งท่ีมีการนําเข้าและส่งออก และกรมประมงยืนยันโครงการ The 
study visit on mariculture in the Russian Federation 
 

การประชุมครั้งนี้  รัสเซียยัง 
ไม่พร้อมให้ความเห็นชอบใน
การลงนาม MOU เนื่องจาก
ต้องหารือเป็นการภายในต่อ
ประเด็นเพียงเล็กน้อยในร่าง 
ท้ังท่ีไดม้ีการประชุมคณะทํางาน
กลุ่มย่อยก่อนหน้านี้แล้ว 
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ภาคผนวกท่ี 4 ความร่วมมือด้านประมงระดับทวิภาคีไทย-ฮังการี 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
1. Agreement between the MOAC of the Kingdom of Thailand 
and the Ministry of Agriculture and Regional Development of the 
Republic of Hungary on Agricultural Cooperation ลงนามวันท่ี 4 ก.ค. 
2543  

 

2. ตั้งคณะทํางานร่วมด้านการเกษตรไทย-ฮังการ ี(JWG) ในวันท่ี 31 ต.ค. 
2545 

 

3. การประชุมJWG ครั้งท่ี 1 ระหว่าง 29-31 พ.ค. 2549 ฮังการีเห็นชอบ
โครงการ Research and development on broodstock management 
of common carp (Cyprinus carpio) ของกรมประมง กิจกรรม
ประกอบด้วย 

 

• ผู้แทนกรมประมงไปดูงานด้านการเพาะเลี้ยงปลาไนในเดือน ส.ค. 2550 
ด้วยงบประมาณของกระทรวงเกษตรฯ 

 

• สถาบัน HAKI ของฮังการีจะมอบลูกปลาไนพันธ์ุดีให้กรมประมงสําหรับ
ปรับปรุงพันธ์ุและทําการวิจัย 

ยังไม่มีการมอบลูกปลาไนให้กรมประมง 
เพราะ ไม่ได้รับอนุมตัิงบประมาณ 

• ผู้เช่ียวชาญฮังการีมาฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของไทย  สถาบัน HAKI ส่งผู้เช่ียวชาญฮังการีมา
ฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีของไทยในเดือน 
เม.ย. 2551 

• นักวิจัยของกรมประมงไปฝึกอบรมท่ีฮังการ ี นักวิจัยนําความรูม้าปรับใช้กับระบบการ
เพาะเลี้ยงปลาน้ําจืดของไทย เรื่องการคัด
แยกสายพันธ์ุเพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีเลี้ยง การ
กําหนดคุณภาพอาหาร เทคนิคการเพาะ
และฟักไข่ปลา 

4. การประชุม JWG ครั้งท่ี 3 ใน พ.ศ. 2553  ฮังการีเห็นชอบโครงการการ
เลี้ยงปลาดุกในระบบน้ําหมุนเวียนร่วมกับการบําบดัน้ําทางชีวภาพ ท่ีกรม
ประมงเสนอ ดําเนินการระหว่าง พ.ศ. 2554-2557  

โครงการประสบความสําเร็จ สามารถนํา
ผลการวิจัยไปปรับใช้ในฟาร์มเลี้ยงท่ีใหญ่
ข้ึน 

5. การประชุม JWG ครั้งท่ี 4 ใน พ.ศ. 2555 กรมประมงหารือเพ่ือเริ่มดําเนิน
โครงการเพ่ิมผลผลติและมลูค่าปลาโดยการใช้สารเสรมิในอาหาร 
 

ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
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ภาคผนวกท่ี 4 ความร่วมมือด้านประมงระดับทวิภาคีไทย-ฮังการี (ต่อ) 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
6. การประชุม JWG ครั้งท่ี 5 ในเดือน มีนาคม. พ.ศ. 2557 ท้ังสองฝ่ายเสนอ
โครงการ 

 

• Project on the culture of Hungarian common carp in 
Thailand (กรมประมง) 

• Project on suitable parameters for the criteria of eco-
friendly aquafeeds (กรมประมง) 

• Project on cooperation in the breeding and feeding of red 
Tilapia (ฮังการ)ี 

• Project on genetic improvement by means of 
biotechnological procedures in carp (India carp) and barb 
stocks breed in Thailand (ฮังการ)ี 

• Project on product development of functional food 
products made of fishes fed by native diet component 
(algae, vegetable oils) (ฮงัการ)ี 

• Project on examination of the breeding of sturgeons in 
caviar production in Thailand (ฮังการ)ี 
 

ไม่สามารถดําเนินโครงการของกรมประมงได้
เพราะเลยเวลาในการจัดสรรงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว 
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ภาคผนวกท่ี 5. ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-เยอรมนี 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 
1. ความร่วมมือระหว่างไทยกับเยอรมันนี โดยองค์การหน่วยงาน  GTZ  ให้การ
สนับสนุนโครงการ Promotion of Aquaculture Sector – Marine shrimp 
ระยะท่ี 1 (2549-2550) 

 

• การขยายระบบตรวจสอบย้อนกลบัแบบคอมพิวเตอร์ (Computerized 
Traceability System) ให้มีการนาํไปใช้อย่างแพร่หลาย 
- ระบบการสืบย้อนกลับกุ้งคุณภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ไดร้ับการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

ผู้ประกอบการนําร่องใช้ระบบในจงัหวัด
ระยองและชลบุรี จะขยายโครงการไปยัง
พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในประเทศ 
 

• การอํานวยความสะดวกและการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ส่งออกและนาํเข้า
สินค้ากุ้ง 
- ระบบการผลิตกุ้งคุณภาพได้รับการประชาสัมพันธ์ในงาน Fish 

International 2006 ท่ีประเทศเยอรมน ี
 

1. ผู้นําเข้าให้การตอบรับ  
2. มีการลงนามข้อตกลงระหว่างกรมประมง
และด่านตรวจสินค้าเบรเมนในการสุ่มตรวจ
สินค้ากุ้งจากไทยในอัตราต่ําสุดร้อยละ 10
ตามท่ีกฎหมาย EU กําหนด 

• การวิจัยแนวโน้มการตลาดและความต้องการของผู้บรโิภค 
- ใน พ.ศ. 2549 GTZ จ้างผู้เช่ียวชาญทําการศึกษาวิจัยตลาดสินค้ากุ้งใน 

EU และนําผลมาช้ีแจง และให้คาํแนะนําด้านกลยุทธ์การตลาดแก่ผูผ้ลิต
กุ้งในไทย 

ผู้ประกอบการไทยสามารถขยายผลการ
ส่งออกได้ถึง 50 ล้านบาท โดยมมีลูค่าการ
ส่งออกกุ้งใน พ.ศ. 2549 ประมาณ 3,900 
ล้านบาท 

- GTZ ให้การสนับสนุนเกษตรกรไทยผลติกุ้งอินทรีย์ เนื่องจากเป็นสินค้า
ท่ีได้รับความสนใจในตลาดยุโรป โดยเลือกสุรรีัตน์ฟาร์มเป็นฟาร์มนํา
ร่อง 

1. สุรีรัตน์ฟาร์มไดร้ับการรับรองฟาร์มกุ้ง
อินทรีย์จาก Naturland (สมาคมผู้ทําเกษตร
อินทรีย์ ในเยอรมน)ี เป็นฟาร์มแรกของ
ประเทศไทย 
2. สามารถส่งออกไปยังตลาดท่ีสาํคัญของ
ยุโรปได ้

• การลดต้นทุนในการผลิตกุ้ง 
- ปรับเปลีย่นระบบการจดัการภายในฟาร์ม 
- ปรับปรุงศักยภาพและประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศในฟาร์มกุ้ง 

คุณภาพของดินในบ่อกุ้งไดร้ับการปรับปรุง 
และมีการประหยัดพลังงานในฟารม์กุ้ง 

2. GTZ ให้การสนับสนุนโครงการระยะท่ี 2 (2552-2554) 

• ขยายการผลติและการส่งออกกุ้งอินทรีย ์
- ผลักดันใหม้ีการจดัตั้งสมาพันธ์ผูเ้ลีย้งกุ้งอินทรีย์ภาคตะวันออก (EOPA) และ
เพ่ิมจํานวนฟาร์ม 

- กําหนดกลยุทธ์สร้างห่วงโซมู่ลค่าเพ่ิมของสินค้ากุ้งอินทรีย์และปริมาณการ
ผลิต 

 
มีการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งอินทรีย์จาํนวน 5 
กลุ่ม โดยอยู่ท่ีจันทบุรี 2 กลุ่ม สมทุรปราการ 
1 กลุ่ม ตรัง 1 กลุ่ม และสงขลา 1 กลุ่ม ซึ่ง
ถือเป็นการพัฒนาสินค้าสัตว์นํ้าอินทรีย์ให้
ก้าวไปสู่การยอมรับในระดับสากล 
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ภาคผนวกท่ี 5. ความร่วมมือด้านประมงในระดับทวิภาคีไทย-เยอรมนี (ต่อ) 

ประเด็นความร่วมมือ/โครงการ/กิจกรรม สถานภาพ/ผลท่ีได้รับ 

• ส่งเสริมการเลีย้งกุ้งเชิงเศรษฐนิเวศด้านพลังงาน 
- จัดทําฟาร์มเลี้ยงกุ้งตัวอย่างเชิงพาณิชย์ เพ่ือสาธิตการบรหิารจดัการ

ฟาร์ม 
- เพ่ิมความตระหนักและความสามารถในการบริหารจัดการด้านพลังงาน

แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
- ส่งเสริมการใช้มอเตอร์ท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

• ส่งเสริมการผลติกุ้งตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
- พัฒนาคู่มือและแนวทางปฏิบัติตามาตรฐานระหว่างประเทศซึ่งเป็นท่ี

ยอมรับของคู่ค้า 
- ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 
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ภาคผนวกท่ี 6.  ตารางแสดงค่าใช้จ่ายโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

ข้อตกลงทางการเงินระหว่างประชาคมยุโรปและราชอาณาจักรไทย 

หมายเลขโครงการ THA/RELEX/2000/0050 (ท่ีมา: กรมประมง, 2544) 

รายการหมวดค่าใช้จ่าย 
ประชาคมยุโรป 

(ยูโร) 

รัฐบาลไทย (ยูโร) 
รวม 

 (ยูโร) 

ตัวเงิน  

(in cash) 

เทียบเท่า 

(in kind) 

1. การบริการ     

   1.1 คณะผู้เช่ียวชาญยุโรป 2,7192,50 0 0 2,7192,50 

   1.2 ผู้เช่ียวชาญไทย 584,000 0 0 584,000 

   1.3 การศึกษา 850,000 0 375,000 1,225,000 

   1.4 ฝึกอบรมและสาธิต 1,550,000 200,000 250,000 2,000,000 

   1.5 การติดตามประเมินผลและ

ตรวจสอบบญัชี 
250,000 0 0 250,000 

2. การจัดหาอุปกรณ์     

   2.1 วัสดุครภุัณฑ ์ 379,000 0 625,000 1,004,000 

   2.2 ค่าใช้จ่ายสิ้นเปลือง 100,000 100,000 400,000 600,000 

3. การปฏิบัติงาน (โครงการสาธิต) 0 625,000 2,250,000 2,875,000 

4. ข้อมูลข่าวสาร 400,000 75,000 175,000 650,000 

5. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ     

    5.1 เจ้าหน้าท่ีคนไทย 323,400 200,000 1,675,000 2,198,400 

    5.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 474,000 300,000 250,000 1,024,000 

6. เงินกองทุน 0 1,000,000 0 1,000,000 

7. ค่าใช้จ่ายท่ีมิได้คาดหมาย @ 5% 370,350    

รวม 8,000,000 2,500,000 6,000,000 16,500,000 

 

 

 

 

 


