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บทที่ 1 
ความเป็นมาของปัญหาและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1.1 ความเป็นมาของปัญหาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สืบเนื่องจากประเทศไทยถูกจัดอันดับในเรื่องความพยายามต่อการแก้ไขปัญหาการค้า
มนุษย์อยู่ที่ระดับต่ าสุดเป็นระดับ 3 ในปีพ.ศ. 2557 และ 2558 (ค.ศ. 2014-2015) จากการรายงาน
ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงสาเหตุข้อหนึ่งนั้นมีความเกี่ยวกับปัญหาการใช้
แรงงานบังคับในกิจการประมงทะเล ประกอบกับการที่สหภาพยุโรปประกาศคงสถานะใบเหลือง 
เนื่องด้วยการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU: 
Illegal, unreported and unregulated fishing) ของประเทศไทยยังไม่ได้รับการตอบสนองได้ดี
เท่าที่ควรระหว่างช่วงต้นปีพ.ศ. 2558 - เมษายน พ.ศ. 2559 จึงแสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องการค้า
มนุษย์และประมง IUU ในไทยนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่มีแนวโน้มส่งผลเสียต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ได้ในอนาคต แม้ว่าจากความพยายามของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 ให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ขึ้นเป็นศูนย์เฉพาะกิจ โดยขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีร่วมกับศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมประมง กรมเจ้าท่า กระทรวงแรงงาน 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตามแต่สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากมาตรการต่างๆ 
ประกาศ ตลอดจนค าสั่งอย่างเร่งด่วนก็ดีนั้น ได้ส่งผลกระทบต่อภาคกิจการประมงและส่วนที่
เกี่ยวข้องต่างๆทั้งสิ้น เช่น มาตรการจัดระเบียบการท าประมงอย่างเข้มงวดโดยรัฐขาดการท าความ
เข้าใจกับผู้ประกอบการประมง ความขัดแย้งระหว่างภาคเอกชนในกลุ่มสินค้าประมงทะเล หรือ
ปัญหาความเดือดร้อนจากการท ากินของภาคประมงพื้นบ้าน ฯลฯ ซ่ึงปัญหาเหล่านั้นล้วนแต่ก าลังรอ
การแก้ไข โดยสภาพข้อเท็จจริงของการท าการประมงในบางกรณีนั้นอาจน าไปสู่ปัญหาอื่น ได้แก่ 
ปัญหาแรงงานบังคับ ปัญหาการค้ามนุษย์ ซ่ึงประเด็นปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขโดยเร็ว
และทันท่วงที  
 จากสภาพความเป็นจริงดังกล่าว คณะท างานอันประกอบด้วย ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่ง
เอเชีย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติสาขา
สังคมวิทยา โดยงบประมาณสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ตลอดจนการศึกษานี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐ 
ได้แก่ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.), กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมประมง กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศรชล.) กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ภาคเอกชนประมงทะเล ได้แก่ สมาคมการประมงนอกน่านน้ า สมาคม
การประมงแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประมงทะเลในภาคเอกชน ภาคประชาสังคมประกอบด้วย มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย กลุ่มสหภาพลูกเรือประมงทะเลไทยและข้าม
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ชาติ (Thai and Migrant Fisher Union Group: TMFU) ได้ร่วมความพยายามศึกษาเพื่อแสวงหา
แนวทางสู่การแก้ปัญหาร่วมกันทั้งด้านการค้ามนุษย์และการท าประมง IUU โดยผ่านกระบวนการ
ศึกษาวิจัยเพื่อท าการวิเคราะห์ข้อจ ากัดและปัญหาต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อน าเสนอแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยค านึงถึงบริบทการท าประมงของไทยและการน าไปสู่แนวปฏิบัติที่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้โดยแท้จริงและยั่งยืน 
 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 1. ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคและข้อจ ากัดในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ 
IUU ที่ผ่านมา 
 2. สังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และ IUU ในกิจการประมง
ทะเลที่ภาครัฐ  ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศได้ค้นพบและ
น ามาประกอบการพิจารณาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและปัญหาใดบ้างที่ไม่มีการแก้ไขอย่างเพียงพอ เช่น 
ขบวนการนายหน้าหลอกลวงบังคับแรงงานลงเรือ แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ 
 3. ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และ IUU ในกิจการประมง
ทะเลและกิจการต่อเนื่องประมงทะเลอย่างยั่งยืน 

1.3 ระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย 
 วิธีการศึกษาการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพในลักษณะของการวิจัยเชิง
นโยบายโดยใช้หลักการท างานด้วยกันกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบของการปรึกษาหารือ
เพื่อให้ได้ขอยุติร่วมกัน หลังจากที่แต่ละฝุายได้มีเวลาตรึกตรองอย่างรอบคอบตามวิถีประชาธิปไตย 
deliberative democracy) 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลมี 3 วิธีหลัก คือ  
 1. การศึกษาข้อมูลเอกสาร คณะผู้ศึกษาได้ประมวลข้อค้นพบจากงานวิจัย ช่วงก่อนหน้า
ปี 2557 ที่ได้มีผู้ศึกษาวิจัยเอาไว้ ข้อสังเกตของกรรมาธิการยุโรปว่าด้วยการแจ้งให้ประเทศที่สาม
รับทราบความเป็นไปได้ที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท า
ประมงที่ผิดกฎหมายประมง ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม(COMMISSION DECISION on 
notifying a third country of the possibility of being identified as a non-cooperating 
third country in fighting Illegal, Unreported and Unregulated Fishing - IUU) ในกรณีที่ให้
ใบเหลืองแก่ประเทศไทย ตลอดจนข้อเสนอแนวทางแก้ไข พระราชก าหนด และกฎกระทรวงต่าง ที่
ได้มีการจัดท าขึ้นในระหว่างปี 2557 ถึง 2559 เพื่อรวบรวมให้เห็นสภาพปัญหาที่ได้มีการศึกษาและ
ระบุเอาไว้แต่เดิมเพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส าหรับน าเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง  
 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้นมี 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและ ข้อจ ากัด ที่เกิดขึ้นในการท าประมง 
จนน าไปสู่ การท าประมงที่ผิดกฎหมายและการใช้แรงงานที่บางส่วนมีลักษณะเป็นแรงงานบังคับ 
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และเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม การประชุมคร้ังที่ 2 ท าในลักษณะของการหารือเป็นกลุ่มเล็กเป็นรายบุคคล ได้แก่บุคคลที่เป็น 
ผู้มีบทบาทหลัก ในการ บริหารจัดการ ภาคประมงทะเล ของประเทศไทยและฝุายผู้ปฏิบัติ 
ประกอบด้วย ศูนย์อ านวยการ (ศปมผ) กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
กองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ประมงทะเล นายกสมาคมประมงพาณิชย์แห่งประเทศไทยและนายกสมาคมประมงนอกน่านน้ าไทย 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 เป็นการน า ข้อ
วิเคราะห์ และสรุป ผลการด าเนินงานตามนโยบายที่รัฐบาล ได้ขับเคลื่อนในช่วงปี 2557 ถึง 2558 
ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาประมงทะเลผิดกฎหมายและการใช้แรงงานบังคับและการเกิด 
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เป็นผลของการระดม
ความคิดจากทุกๆฝุายร่วมกัน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรี
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น  
 3 การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant 
interview) ที่เชี่ยวชาญในด้านการท าประมงทะเลเชิงพาณิชย์ทั้ งในประเทศและในน่านน้ า
ต่างประเทศและการท าประมงพื้นบ้าน  

1.4 ระยะเวลาการด าเนินการศึกษา  
 ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน กันยายน 2559 

กิจกรรม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน 
1. ประชุมระดมความเห็นจากวิทยากรรับเชิญจาก
ภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบอุปสรรคและ
ปัญหาจากการด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 

   

2. ประชุมร่วมระหว่างคณะท างานและวิทยากรรับ
เชิญจากภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดและ
วิ เคราะห์ปัญหาแนวทางนโยบายที่ ได้รับการ
ตอบสนองอย่างเข้มข้น 

   

3. เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญระดับ
บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ 

   

4. ประชุมน าเสนอการพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบาย
การแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการท าประมง IUU 
อย่างยั่งยืนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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บทที่ 2  
สถานการณ์ในด้านปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

2.1 สถานการณ์ก่อนปีพ.ศ. 2558  
นับตั้งแต่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎระเบียบการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing) อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 นั้น สหภาพยุโรปได้ก าหนดให้ประเทศที่
จะส่งออกสินค้าประมงไปยังกลุ่มประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องจัดท าระบบเพื่อปูองกัน ยับยั้ง
และขจัดการท าประมงแบบIUU อีกทั้งจะต้องมีระบบที่สามารถตรวจสอบที่มาของสินค้าประมงได้
ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางและมีใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate) ประกอบการ
ส่งออกสัตว์น้ าไปยังสหภาพยุโรปทุกครั้ง เพื่อรับรองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้มาจากการท าประมง 
IUU  

ประเทศไทยถูกจับตามองและได้รับสัญญาณเตือนจากสหภาพยุโรปให้ยกระดับการท า
อุตสาหกรรมอาหารทะเลตั้งแต่ปีแรกที่ประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวทั้งนี้สหภาพยุโรปได้ส่งคณะ
ผู้แทนมาประเมินผลการติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลความคืบหน้าการด าเนินการของประเทศ
ไทยในการแก้ไขปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมายและการด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ IUU 
อย่างต่อเนื่องประจ าทุกปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2557 กรมประมงภายใต้กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักพยายามแก้ไขปัญหาและด าเนินมาตรการต่างๆ ในการควบคุม
การท าการประมงของเรือประมงไทยเพื่อมิให้ท าการประมง IUU เช่น การจัดวางระบบการออก
ใบรับรองการจับสัตว์น้ าและระบบการตรวจสอบย้อนกลับ การเสนอร่างพระราชบัญญัติการประมง
ฉบับใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ IUU โครงการจัดท าระบบติดตามเรือประมงไทย (Vessel 
Monitoring System Program) และการร่างแผนปฏิบัติการแห่งชาติฯ เป็นต้น 

แม้ประเทศไทยจะด าเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปมากแล้ว แต่ผลการประเมิน
ในการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย หรือการประมง IUU ของไทยยังไม่สอดคล้องกฎระเบียบ 
IUU ของสหภาพยุโรป สหภาพยุโรปจึงออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ประเทศไทยรับทราบความ
เป็นไปได้ที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) เมื่อวันที่ 
21 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยสหภาพยุโรปได้เสนอแนะให้ไทยปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาการประมง IUU กล่าวคือ  

(1) ปรับปรุงสาระพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ของไทย ให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรการบริหารจัดการสากล และควรก าหนดบทลงโทษอย่างเหมาะสมและรุนแรงเพียงพอ 

(2) ปรับปรุงร่างแผนระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมง IUU 
(Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 
Unreported and Unregulated Fishing: Thailand NPOA-IUU) เพื่อให้เหมาะสมกับการท า
ประมงของไทยและสอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการประมงสากล 
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(3) เร่งรัดการติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System: 
VMS) โดยเร็ว โดยเฉพาะเรือประมงนอกน่านน้ า 

(4) เพิ่มความเข้มงวดในระบบการตรวจสอบย้อนกลับตลอดสายการผลิต อย่างเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ทั้งนี้สหภาพยุโรปได้ติดตามผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของ
รัฐบาลไทยอย่างใกล้ชิด โดยจะส่งคณะผู้แทนจากสหภาพยุโรปให้เดินทางลงพื้นที่ทุกๆ 6 เดือน เพื่อ
ตรวจสอบความคืบหน้า และเข้าพบกับผู้บริหารระดับสูงของประเทศเพื่อรับฟังรายงาน
ความก้าวหน้าและทิศทางการด าเนินนโยบายของรัฐบาลต่อกรณีดังกล่าว 
 ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการแก้ไข
ปัญหาการประมงแบบIUU มากขึ้นนับตั้งแต่ได้รับค าเตือน “ใบเหลือง” ดังกล่าว โดยประกาศให้
เป็นวาระส าคัญระดับชาติที่ควรแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กรมเจ้าท่ากรมการปกครองกองบังคับการต ารวจน้ ากองทัพเรือศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมศุลกากรกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศจัดตั้ง“ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย (Command Center for Combating Illegal Fishing; CCCIF)”เรียกโดยย่อว่า 
ศปมผ. ในวันที่ 29 เมษายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถเร่งด าเนินการแก้ปัญหาให้การ
ท าการประมงสามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืนและเป็นระบบและยกระดับมาตรฐานการประมงของ
ประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลรวมทั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการ
ประมงอุตสาหกรรมต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 กรมประมงภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้น าใน
การบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องโดยจัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการ
ประมง IUU ของไทยขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ร่วมแก้ไขปัญหาการประมง IUU และปลด “ใบเหลือง” ของสหภาพยุโรปในกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด อันประกอบด้วยแผนงานหลัก 6 แผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องได้แก่ 
 (1) การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง 
 (2) การจัดท าแผนระดับชาติในการปูองกันยับยั้งและขจัดการท าประมง IUU (NOPA-
IUU)  
 (3) การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
 (4) การพัฒนาระบบควบคุมและเฝูาระวังการท าประมงโดยเฉพาะการควบคุมการเข้า
ออกท่าของ เรือประมง 
 (5) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System - VMS)  
 (6) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)  
 จากแผนงานหลักดังกล่าวจะเห็นได้ว่ากรมประมงได้รวมแผนงานการแก้ไขปัญหาเรื่อง
การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง และการควบคุมและเฝูาระวังการท า
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ประมง ซ่ึงเป็นปัญหาส าคัญที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการประมง IUU โดยตรง ไว้ในแผนงานเพิ่มเติม
จากที่สหภาพยุโรปเสนอแนะไว้ด้วย เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU ของไทยครบถ้วน
สมบูรณ์อย่างเป็นระบบ โดยแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวทั้ง 6 ข้อ จะสามารถครอบคลุมการแก้ไข
ปัญหาและการปูองกันการท าประมง IUU ของเรือประมงไทยทั้งภายในน่านน้ าไทยและน่านน้ า
ต่างประเทศ รวมทั้งการปูองกันสินค้าสัตว์น้ า IUU จากต่างประเทศเข้ามายังประเทศไทย 
 รัฐบาลได้เร่งรัดการด าเนินการตามแผนงานดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและรอบด้านรวมทั้งได้
บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐบาล ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมแม้ผลการ
ด าเนินการมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้าน แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปัญหาประมงไทย
นั้นยืดเยื้อเป็นระยะเวลานานและเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ดังนั้นมาตรการต่างๆ ที่เร่งบังคับใช้
เพื่อมุ่งแก้สถานการณ์ “ใบเหลือง” ของภาครัฐอาจเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด อีกทั้งหลายมาตรา
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจประมงในระดับที่แตกต่างกัน ในการนี้คณะท างานวิจัยฯจึงได้
ท าการวิเคราะห์และสรุปปัญหาในประเด็นที่ส าคัญของการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม โดยอ้างอิงจากแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์โดยสรุปได้ 4 ประเด็นหลักอันได้แก่  
 2.1.1 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
 2.1.2 การขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตท าการประมง 

 2.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและเฝูาระวังการท าประมงและระบบ
ติดตามต าแหน่งเรือ 

 2.1.4 การปรับปรุงพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

2.1.1 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เป็นมาตรการหนึ่งที่สามารถควบคุมและ

ลดปัญหาข้อสงสัยจากการท าประมงผิดกฎหมายได้เนื่องจากสินค้าประมงที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ตั้งแต่กระบวนการจับจนถึงการแปรรูปและส่งออกขายต่อผู้บริโภคนั้นย่อมเป็นตัวบ่งชี้ถึง
คุณภาพสินค้าและมาตรฐานการท าประมง ดังนั้นปัญหาระบบการตรวจสอบย้อนกลับจึงเป็นปัญหา
ส าคัญประการหนึ่งที่คณะกรรมาธิการยุโรปให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากมาตรการการ
น าเข้าสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปซ่ึงก าหนดให้มีใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่ออกโดยหน่วยงานที่
รับผิดชอบของประเทศเจ้าของสัญชาติ (ประเทศเจ้าของธง) ของเรือประมงที่ใช้จับสัตว์น้ าก ากับมา
ด้วย เพื่อรับรองว่าการจับสัตว์น้ าดังกล่าวได้กระท าถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการ
การอนุรักษ์และการบริหารจัดการระดับนานาชาติ 

นับตั้งแต่คณะกรรมาธิการยุโรปเดินทางมาประเมินการท าประมงของประเทศไทยตั้งแต่
ปีพ.ศ.2554 นั้น คณะกรรมาธิการฯ ได้ชี้ให้รัฐบาลไทยเห็นข้อบกพร่องของระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับในหลายประเด็น ซ่ึงทางการไทยได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นและพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว โดยเสนอแผนปฏิบัติการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ รวมทั้งพัฒนาการ
ตรวจสอบย้อนกลับขึ้นหลายรูปแบบ เพื่อเฝูาระวังและควบคุมผลิตภัณฑ์ประมงจากประเทศที่สามที่
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ส่งเข้ามายังท่าเทียบเรือในประเทศไทยเพื่อการแปรรูปและการส่งต่อออกไปยังต่างประเทศ อย่างไร
ก็ดีระบบการตรวจสอบสินค้าประมงไทยยังไม่สามารถน าเสนอเส้นทางการได้มาของสินค้าได้อย่าง
ชัดเจนและถูกต้อง ดังปรากฏในค าวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการฯ ซ่ึงสามารถสรุปปัญหาส า คัญ 2 
ประการดังนี้ 

(1) ระบบการตรวจสอบย้อนกลับของประเทศไทยยังขาดประสิทธิภาพ 
จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการฯ ข้อ 45 ระบุว่า ระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่

รัฐบาลไทยพัฒนาขึ้น ไม่มีความเชื่อมโยงกับระบบการลงบัญชีของบริษัทเอกชน ดังนั้นจึงไม่อาจ
แน่ใจได้ว่าข้อมูลจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นที่เชื่อถือได้1กล่าวคือข้อมูลที่บันทึกโดย
หน่วยงานของรัฐและข้อมูลที่บันทึกไว้ในระบบบัญชีและการผลิตของบริษัทเอกชนไม่มีการเชื่อมโยง
กัน นอกจากนี้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สนับสนุนระบบการตรวจสอบย้อนกลับของหน่วยงานของ
รัฐยังเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ประกอบกับเอกสารส าคัญในสายการผลิต (supply chain) อย่าง
เอกสารการน าเข้าสินค้าไม่มีการบันทึกข้อมูลที่ส าคัญ(เช่น ชื่อของเรือแม่หรือเรือขนส่ง ปริมาณรวม
สุทธิที่แท้จริงที่บริษัทแปรรูปรับซ้ือมา เป็นต้น) สิ่งที่เกิดขึ้นนี้แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบ2 

(2) การด าเนินการที่ล่าช้าและขาดเสถียรภาพของข้อมูลส าหรับการออกใบรับรองการ
จับสัตว์น  า(catch certification) 

ใบรับรองการจับสัตว์น้ ามีความส าคัญต่อการน าเข้าและส่งออกสินค้าประมงเป็นอย่าง
มาก ซ่ึงจะครอบคลุมสินค้าประมงทั้งหมดทั้งสินค้าแปรรูปและไม่แปรรูป (ยกเว้นสัตว์น้ าจืด ปลา
สวยงาม สินค้าสัตว์น้ าที่มาจากการเพาะเลี้ยงซ่ึงเกิดจากลูกสัตว์น้ าหรือตัวอ่อน หรือหอยสองฝาบาง
ชนิด) จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า การออกใบรับรองการจับสัตว์น้ าของ
ประเทศไทยยังมีความล่าช้า โดยยกกรณีการน าเข้าสินค้าซ่ึงใบรับรองฯ จะส่งมาถึงหลังจากสินค้า
ประมงถูกน าเข้ามายังประเทศไทยแล้วหลายสัปดาห์หรือหลายเดือน อีกทั้งความเชื่อมโยงกันของ
จ านวนในใบอนุญาตน าเข้ากับจ านวนในใบรับรองการจับสัตว์น้ ามีความยุ่งยากมากในการสืบค้นและ
ท าให้การตรวจสอบย้อนกลับยิ่งท าได้ยากกว่า3นอกจากนี้ผู้ประกอบธุรกิจประมงการมีการบันทึก
ปริมาณปลาน าเข้าอย่างไม่ถูกต้องกล่าวคือผู้ประกอบการฯ กรอกข้อมูลบัญชีด้วยปริมาณเต็มจ านวน
ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจับสัตว์น้ า ซ่ึงตรงข้ามกับปริมาณที่มีการซ้ือ -ขายจริง4รวมถึงการ
บันทึกจ านวนสินค้าประมงที่จับจากน่านน้ าไทยยังไม่สอดคล้องกันหรือมีความสับสนของการ
รายงานข้อมูลดังกล่าวในใบรับรองการจับสัตว์น้ า 

                                                           
1คณะกรรมาธิการยุโรป (2558). ค าวินิจฉัยคณะกรรมาธิการยุโรปวันที่ 21 เมษายนพ.ศ. 2885 ว่าด้วยการแจ้ง
ให้ประเทศที่สามรับทราบความเป็นไปได้ที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้าน
2อ้างแล้ว. 
3อ้างแล้ว. 
4อ้างแล้ว. 
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จากค าวินิจฉัยและข้อชี้แนะจากคณะกรรมาธิการยุโรป รัฐบาลไทยได้การด าเนิน
มาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น หน่วยงานหลักน าโดยกรมประมงได้พยายามปรับปรุงโครงสร้างของระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับและพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกันและ
เกิดผลสัมฤทธิ์สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ าการด าเนินมาตรการของกรม
ประมงเป็นไปในหลายรูปแบบ เช่น การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมการตรวจสอบย้อนกลับ
การปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติงานให้สามารถตรวจพบความเกี่ยวข้องกับการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย การจัดหาอัตราก าลังเพิ่มเติม การจัดจ้างและด าเนินการระบบงาน
อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการจัดระบบฐานข้อมูลภายในกรมประมง เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการธุรกิจประมง และผู้ควบคุมเรือประมงเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกการท า
ประมง (Fishing Logbook) เอกสารการซ้ือขายสัตว์น้ า (MCPD) และ/หรือเอกสารการขนถ่ายสัตว์
น้ า (MCTD) ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการสุ่มตรวจสัตว์น้ าขึ้นท่า รวมทั้งพัฒนาด่านตรวจสัตว์น้ า
ให้มีศักยภาพในการตรวจเรือประมงต่างชาติตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่าด้วย 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
ก. การออกกฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558(มาตรา 50) โดยก าหนดให้ผู้ที่ท าการ

ประมงนอกน่านน้ าไทยจะต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือประมงตามหลักเกณฑ์ของรัฐชายฝั่ง
หรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอ านาจเหนือพื้นที่ที่ตนเข้าไปท าการประมง เพื่อ
สังเกตการณ์การจับสัตว์น้ า การคัดสรร แปรรูป รวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านชีววิทยา รวมทั้งจัดท า
รายงานสรุปผลการด าเนินการส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเรือประมงเทียบท่าหรือเมื่อผู้สังเกตการณ์ขึ้นฝั่ง  

ข. การออกกฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 (มาตรา 90) ให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
สืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าที่ได้จากการประมง หมายถึง (1) 
การก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมง/เรือขนถ่ายสัตว์น้ าและเก็บรักษาสัตว์น้ าจะต้องจัดท า
สมุดบันทึกการท าประมงพร้อมรายงานต่อกรมประมง (2) เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือ
ผู้ประกอบการแพปลาต้องจัดท าและกรอบข้อมูลในหนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ าให้แก่ผู้ซ้ือพร้อม
ส าเนาให้กรมประมง (3) ผู้ผลิตสินค้าประมงหรือแปรรูปสัตว์น้ าก็เช่นเดียวกันจะต้องจัดท าหลักฐาน
เพื่อการสืบค้น ตลอดจนผู้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์น้ า/สินค้าสัตว์น้ าจะต้องมีใบรับรองการจับ
สัตว์น้ าที่แสดงถึงที่มาซึ่งเป็นการประมงที่ชอบด้วยกฎหมาย (4) การก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติ โดยออกระเบียบว่าด้วยการยื่นค าขอหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าบาง
ชนิดเข้ามาในประเทศเพื่อผลิตส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ.2558 (5) การจัดอบรมความรู้แก่
เจ้าหน้าที่ในการสุ่มตรวจสัตว์น้ าขึ้นท่า การตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการท าประมง (Logbook) 
และเอกสารก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ า (Marine Catch Purchasing Document: MCPD) (6) การ
พัฒนาวิธีการตรวจนับสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือประมงโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า “ตราชั่งอัจฉริยะ” 
มาใช้ในการระบุน้ าหนักของสัตว์น้ าเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นย า 
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 จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
อย่างไรก็ดีการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐยังจุดอ่อนที่ต้องได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

ก. ขาดการเชื่อมโยงของระบบ logbook หรือ MCTD กับกรมประมงโดยตรงจึงส่งผลให้
การด าเนินการตามมาตรการเกี่ยวกับการจัดท าและกรอกข้อมูลในเอกสารก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ า 
(MCPD) ให้แก่ผู้ซ้ือยังมีความล้าช้าอันเกิดจากความแออัดของปริมาณเรือที่เข้าเทียบท่าซ่ึงมีมาก 
และยังขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างการบันทึกข้อมูลการท าประมง (Logbook) จึงท าให้การ
ตรวจสอบข้อมูลจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ 

ข. ระบบการจัดเก็บข้อมูลการท าประมง การซ้ือ-ขาย ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนยังขาด
การบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค. การรายงานผลการบันทึกข้อมูล Logbook และการออกเอกสาร MCPD มีปัญหาด้าน
การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เรือประมง ท่าเทียบเรือประมง/แพปลา กรม
ประมง) เกิดความสับสน ล้าช้า และยุ่งยากในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการ
จัดเก็บข้อมูลด้วยเอกสารที่มีจ านวนมาก  

ง. ระยะเวลาการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch Certificate: CC) ขึ้นอยู่กับข้อมูล
การซ้ือขายสัตว์น้ าระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายโดยเฉพาะผู้ซ้ือที่ซ้ือจากผู้ขายจากต่างประเทศเพื่อน ามา
ผลิตหรือแปรรูปในประเทศ ดังนั้นผู้ซ้ือจะต้องแสดงข้อมูลถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบได้อย่างชัดเจนจึง
อาจเป็นอุปสรรคในด้านระยะเวลาการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า 

จ. มาตรการตรวจสอบโดยผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงยังไม่มีศักยภาพการตรวจสอบได้
อย่างเพียงพอการมีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ก าหนดตามประกาศกรมฯ5ยังมีปัญหาและ
อุปสรรคในทางปฏิบัติหลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ และการ
หาบุคลากรที่เหมาะสมไปเป็นผู้สังเกตการณ์บนเรือ เป็นต้น ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
 การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนและประชาสังคม 

ผู้ประกอบการธุรกิจประมงและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะปรับปรุง
ระบบภายในของตนและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้สอดรับกับการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ของภาครัฐ อย่างไรก็ดีจากค าวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการยุโรป จะเห็นได้ว่าข้อบกพร่องของระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับไม่ใช่เพียงการขาดระบบที่มีประสิทธิภาพเท่านั้น หากแต่ยังชี้ให้เห็นถึงการ
น าระบบไปใช้อย่างไม่ถูกต้องของผู้ประกอบการธุรกิจประมง6 ซ่ึงตรวจพบว่ามีการบันทึกปริมาณ

                                                           
5ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่บนเรือประมงส าหรับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ท าการประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2558 
6คณะกรรมาธิการยุโรป (2558). ค าวินิจฉัยคณะกรรมาธิการยุโรปวันที่ 21 เมษายนพ.ศ. 2885 ว่าด้วยการแจ้ง
ให้ประเทศที่สามรับทราบความเป็นไปได้ที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้าน
การท าประมงผิดกฎหมายประมงขาดการรายงานและไร้การควบคุม. (แปลจาก COMMISSION DECISION of 
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ปลาน าเข้าไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อมูลในใบรับรองการจับสัตว์น้ า (Catch certificate) 
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการสามารถลักลอบน าปลาที่จับโดยวิธีผิดกฎหมายมาสวมสิทธิ์ได้ อีกทั้ง
คณะกรรมาธิการฯ ได้รายงานผลการตรวจในปีพ.ศ. 2555 ซ่ึงพบว่าการน าเข้าปลาทูน่ามายัง
ประเทศไทยไม่ผ่านการตรวจของเจ้าหน้าที่ศุลกากร7 และโรงงานแปรรูปปลาทูน่าหลายแห่งยังมี
ข้อบกพร่องเรื่องความโปร่งใสและการตรวจสอบย้อนกลับ 8ทั้งนี้ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ นายก
สมาคมอุตสาหกรรมปลาทูน่าไทยชี้แจงว่าปลาทูน่าที่ท าการผลิตในประเทศไทย ร้อยละ 98 9 เป็น
การน าเข้าจากต่างประเทศ โดยเรือที่ท าการจับนั้นได้ผ่านมาตรฐานของ Western & Central 
Pacific Fisheries Commission (WCPFC) และซ้ือปลาทูน่าจากเรือเหล่านี้ ซ่ึงมีหลายประเทศ เช่น 
ไต้หวัน เกาหลี ปาปัวนิวกินี รวมถึงสหรัฐอเมริกา และเมื่อปลาทูน่ามาถึงท่าเทียบเรือเพื่อท าการขน
ถ่ายสินค้าก็ต้องผ่านการตรวจจากกรมประมงอีกครั้งหนึ่งขณะที่อีกร้อยละ 2 ซ่ึงเป็นปลาทูน่าใน
ประเทศสามารถตรวจสอบได้ตลอดสายการผลิต (Supply Chains) ได้เช่นเดียวกัน เนื่องเพราะการ
ซ้ือขายปลาทูน่าต้องมีเอกสารที่เรียกว่า หนังสือก ากับการซ้ือขายสินค้าสัตว์น้ า (Marine Catch 
Purchasing Document: MCPD) ที่ออกโดยกรมประมง ซ่ึงจะมีรายละเอียดของเรือ รายละเอียด
ของผู้ท าประมงที่ชัดเจน และรวมถึงเอกสารที่เรียกว่าบันทึกการท าประมง ซ่ึงจะช่วยให้ทราบถึง
แหล่งที่มาของทูน่าที่จับมาได้ 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นจากผู้ประกอบการธุรกิจประมงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ต่างๆ ของภาครัฐซ่ึงสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1. (ผู้ประกอบการธุรกิจประมงรายใหญ่) การท าระบบตรวจสอบย้อนกลับ ต้องท าทั้งระบบ

ตั้งแต่ต้นโดยเร่ิมจากเรือประมงที่จับปลาจนถึงผู้บริโภค ซ่ึงต่อมาได้ออก พ.ร.ก. ประมง 2558 บังคับ
ใช้โดยให้มีระบบตรวจสอบใหม่ที่เริ่มต้ังแต่เรือที่จับปลามานั้น ยังมีข้อบกพร่องของระบบคือไม่มีการ
ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ถูกส่งมาถูกต้องหรือไม่ ซ่ึงข้อมูลที่ได้มานี้จะมีผลกระทบต่อการค านวณค่า MSY 

2. (ผู้ประกอบการธุรกิจประมงรายใหญ่) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของเอกสารที่ได้มา แม้จะมีเอกสารระบุแหล่งที่มาชัดเจน เช่น เอกสารยืนยันการจับปลาจาก
เรือ ก แต่ไม่มีการยืนยันว่าเป็นเรือ ก จริงหรือไม่ เพราะเรือน าเข้าทูน่ามาส่งไม่ใช่เรือที่จับปลาเองแต่
เป็นเรือแม่ที่ถ่ายปลาทูน่ามาจากเรือกลางทะเล 

                                                                                                                           
21 April 2015 on notifying a third country of the possibility of being identified as a non-
cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing) โดยวิชาญศิริชัย
เอกวัฒน์และคณะ (2558, กันยายน).   
7อ้างแล้ว. 
8อ้างแล้ว. 
9ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย (2559).Supply Chains in Thailand Tuna Industry (บทสัมภาษณ์ดร.
ชนินทร์ ชลิศราพงศ์)ในThailand Anti-Trafficking Outlook Vol.2 (หน้า 1). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
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3. (ผู้ประกอบการธุรกิจประมงรายใหญ่) ระบบใหม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับท่าเรือ 
โดยเฉพาะท่าเอกชนเพื่อให้จัดท ารายงานตรวจสอบย้อนกลับ ซ่ึงในความเป็นจริงเจ้าของท่าเที ยบ
เรือให้เช่าท่าเพื่อขึ้นสินค่าเท่านั้น หน้าที่จริงๆต้องอยู่ที่เจ้าของเรือหรือแพปลา ในการท าข้อมูลว่า
ขายให้ใคร อย่างไรบ้าง จึงแสดงให้เห็นว่ากฎระเบียบกับวิธปีฏิบัติไม่สอดคล้องกัน แม้ว่าท่าเทียบเรือ
จะมีข้อมูลอยู่บ้างแต่ก็ไม่ใช้หน้าที่ของท่าเทียบเรือ ยกเว้นปลาที่เข้าโรงงาน อีกทั้งกฎระเบียบของ
กรมประมงมุ่งแต่จะแก้ในจุดที่อียูเสนอ ไม่ได้แก้ไขระบบทั้งหมดและไม่ได้วางระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพ 

4. (ผู้ประกอบการธุรกิจประมงรายใหญ่) ปัญหาเรื่องการท างานของท่าเทียบเรือที่ไม่
สอดคล้องกับกิจการประมง เพราะเจ้าหน้าที่ท าแค่ในเวลาราชการเท่านั้น และถ้าให้ท่าเทียบเรือท า 
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญและมีข้อมูลเพียงพอ อีกทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องมี
ทหาร/ต ารวจเข้ามาคุ้มครองเจ้าหน้าที่ 

 
2.1.2 การขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตท าการประมง 
ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งของประมงไทยคือการท าประมงเกินขีดความสามารถการผลิตของ
ทรัพยากร (Over Fishing) จากการเพิ่มขึ้นทั้งจ านวนและประสิทธิภาพของเรือ เครื่องมือ และ
วิธีการท าประมง หากพิจารณาข้อมูลการส ารวจเรือประมงไทยปี พ.ศ. 2558 จะพบว่าจ านวน
เรือประมงมีมากถึง 42,512 ล า10โดยเรือประมงพาณิชย์มีจ านวน 9,370 ล า คิดเป็น 22% ขณะที่
เรือประมงพื้นบ้านมีจ านวน33,205 ล า คิดเป็น 78% ของเรือประมงทั้งหมด ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้
เห็นถึงความไม่สัมพันธ์กับค่าผลการจับสัตว์น้ าสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield : 
MSY) และพื้นที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของไทยที่สามารถท าประมงในน่านน้ าได้มีทั้งหมดเพียง 
420,280 ตารางกิโลเมตร ผลผลิตการจับสัตว์น้ ารวมจึงแสดงให้เห็นภาวะการท าประมงเกินขีด
ความสามารถของประเทศไทยอย่างชัดเจนประกอบกับเครื่องมือประมงบางชนิดของไทยมีศักยภาพ
ในการท าลายทรัพยากรสูง ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลทั้งสิ้น 

                                                           
10กรมประมง (2558). รายงานแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยปี 2558 -2562. กรุงเทพฯ: 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
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ปัญหาส าคัญที่ค้นพบจากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการยุโรปมีดังนี้ 
(1) กฎระเบียบของไทยเกี่ยวกับจดทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตท า

การประมง (อาชญาบัตร) และระบบการขึ นทะเบียนเรือ การออกใบอนุญาตประมง และการออก
อาชญาบัตรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

ข้อ 68 
(2) เรือประมงไทยมีจ านวนมาก อีกทั งส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ นทะเบียนและยังมีการ

สวมทะเบียน รวมถึงการน าเรือที่มีอาชญาบัตรที่ไม่ตรงตามเครื่องมือท าการประมงไปท าการประมง 
ในช่วงก่อนหน้าปี พ.ศ. 2553 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจดทะเบียน
เรืออย่างจริงจัง ท าให้ข้อมูลจ านวนเรือไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง แต่เมื่อคณะกรรมาธิการ
ยุโรปเร่ิมเข้ามาตรวจสอบ กรมประมงและกรมเจ้าท่าจึงได้ประสานความร่วมมือในการจดทะเบียน
เรือมากขึ้น ท าให้ข้อมูลจ านวนเรือที่มาจดทะเบียนมีจ านวนเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่าตัวในปีพ.ศ. 255411ซ่ึง
น าไปสู่ข้อบ่งชี้การท าประมงเกินขนาด (Over fishing) 

                                                           
11คณะกรรมาธิการยุโรป (2558). ค าวินิจฉัยคณะกรรมาธิการยุโรปวันที่ 21 เมษายนพ.ศ. 2885 ว่าด้วยการ
แจ้งให้ประเทศที่สามรับทราบความเป็นไปได้ที่จะถูกระบุ ว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมายประมงขาดการรายงานและไร้การควบคุม . (แปลจาก COMMISSION 
DECISION of 21 April 2015 on notifying a third country of the possibility of being identified as a 
non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing) โดยวิชาญศิริ
ชัยเอกวัฒน์และคณะ (2558, กันยายน).   
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(3) ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจดทะเบียนเรือ และ
การออกใบอนุญาต จากค าวินิจฉัยของคณะกรรมาธิการยุโรปข้อ 3612 พบว่า หน่วยงานหลัก 2 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือกรมเจ้าท่าและกรมประมงขาดความร่วมมือระหว่างกันในการด าเนินการจด
ทะเบียนเรือ อีกทั้งยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบและครบถ้วน ข้อมูลจ านวนเรือประมงของทั้ง 
2 หน่วยงานจึงแตกต่างกัน ท าให้การตรวจสอบขนาดเรือ (ตันกรอส) และการควบคุมศักยภาพของ
เรือประมงไทยไม่มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดช่องว่างที่ผู้ประกอบการธุรกิจประมงจะน าเรือประมงที่
ผิดกฎหมาย (เรือที่ไม่จดทะเบียนหรือไม่มีอาชญาบัตร) และเรือสวมทะเบียนมาท าการประมงเป็น
จ านวนมาก 

ดังนั้นกรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง และศปมผ. จึงร่วมกันบูรณาการ
ปฏิบัติงานเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องเรือประมงและเครื่องมือท าการประมงให้ ถูกต้องตาม
กฎหมาย โดยด าเนินการร่วมกันในการจดทะเบียนเรือและการออกใบอนุญาตท าการประมงให้กับ
เรือประมงของไทยทุกล ารวมทั้งร่วมกันจดทะเบียนเรือประมงเพิ่มเติมและออกใบอนุญาตท าการ
ประมงให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด ผ่านการด าเนินการโดยหน่วยเคลื่อนที่เบ็ดเสร็จ
ในระดับอ าเภอ รวมทั้งสิ้น 112 หน่วยครอบคลุมพื้นที่ใน 23 จังหวัดชายทะเล อีกทั้งยังท าการส ารวจ
เรือประมงที่จดทะเบียนเรือแล้วและมีเรืออยู่จริง13 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของของภาครัฐ 
1. ศปมผ. กรมประมง และกรมเจ้าท่า ร่วมกันรับจดทะเบียนเรือ การให้ใบอนุญาตใช้เรือ 

และการให้ใบอนุญาตท าการประมง (อาชญาบัตร) ซ่ึงจัดท าในระบบแบบออนไลน์ และ E-License 
ควบคุมโดยมี QR code ก ากับในเรือแต่ละล าและการท าเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ส าหรับ
เรือประมง (Unique Vessel Identifier – UVI) เพื่อให้เรือประมงทุกล าเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง 
ตลอดจนออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) โดยแต่ละหน่วยจะ
ประกาศให้เรือประมงทุกประเภทมาจดแจ้งแสดงความประสงค์การใช้เครื่องมือประมงของตน  
พร้อมทั้งส ารวจและลงพิกัดต าแหน่งท่าเทียบเรือที่เรือประมงไทยน าสัตว์น้ าขึ้นท่าด้วย เพื่อรวบรวม
ข้อมูลเรือประมงทุกประเภท และท่าเทียบเรือส าคัญ ส าหรับใช้ในการจัดระเบียบเรือประมงให้
เหมาะสม และวางแผนการควบคุมการท าประมง IUU ณ ท่าเทียบเรือต่อไป14 

2. กรมเจ้าท่าเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนายท้ายเรือและคนใช้เครื่องยนต์ เพื่อ
แก้ปัญหาให้แก่ชาวประมงที่ไม่มีใบอนุญาตนายท้ายเรือประมงซ่ึงกรมเจ้าท่าจะสามารถออก
ใบอนุญาตให้ได้ในวันเดียวหลังผ่านการอบรม และสามารถน าใบนายท้ายเรือไปแจ้งยังศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้าออก (Port In – Port Out Center: PIPO) ในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะมีอาชญาบัตร 

                                                           
12อ้างแล้ว. 
13กรมประมง (2558). สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการแก้ไขปัญหาการประมง IUU ของไทย. กรุงเทพฯ: 
กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 
14อ้างแล้ว. 
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3. กรมประมงยกเลิกทะเบียนเรือและเพิกถอนใบอนุญาตเรือประมงที่ท าการประมงอย่าง
ผิดกฎหมาย และมีมาตรการการจัดท าแผนกองเรือประมง โดยใช้วิธีทาสีล็อคและปิดผนึก (Seal) ตัว
เรือ เพื่อแก้ไขกรณีเรือเถื่อนที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตท าการประมง โดยจะท าลง
พื้นที่ตรวจสอบทุกเดือน อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายเฝูาระวัง โดยร่วมมือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อ
ปูองกันไม่ให้มีการลักลอบน าเรือผิดกฎหมายเหล่านี้ไปใช้ 

4. กรมประมงออกกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมง
พื้นบ้านและประมงพาณิชย์ โดยก าหนดว่าการออกใบอนุญาตต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด และ
จ านวนของเครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พื้นที่ในการท าการประมง 
รวมทั้งปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ หรือห้วงเวลาที่อนุญาตให้ท าการประมงได้
แล้วแต่กรณี ไว้ในใบอนุญาตด้วย 

5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ไม่ได้รับโควตาขึ้น
ทะเบียน เช่น การอนุญาตให้น าเรือไปใช้ทางด้านการท่องเที่ยว การให้สินเชื่อแก่ชาวประมงเพื่อใช้
เป็นทุนสร้างรายได้ในแบบอื่นๆเป็นต้น 

ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ที่ออกมาเป็นมาตรการในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นเพื่อจัดระเบียน
เรือประมงที่มีจ านวนมากและก าจัดการใช้เรือประมงเถื่อนหรือเรือสวมทะเบียน อย่างไรก็ดี
มาตรการที่ประกาศใช้ ล้วนแล้วแต่เป็นมาตรการที่เร่งรัดให้ปฏิบัติในเวลาอันรวดเร็วทั้งสิ้น เนื่องจาก
เง่ือนไขเรื่องการตรวจความก้าวหน้าของสหภาพยุโรปที่จะมาท าการประเมินทุกๆ 6 เดือน ท าให้
ภาครัฐต้องใช้มาตรการดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด 

จุดอ่อนและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการในช่วงนั้นยังมีจุดอ่อนและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขดังต่อไปนี้ 
1. ระยะเวลาการอนุญาตในเรื่องทะเบียนเรือประมงและอาญาบัตรเครื่องมือประมงไม่

สัมพันธ์จึงกระทบต่อการประกอบธุรกิจประมง เช่น บางกรณีใบทะเบียนเรือฯหมดอายุแต่อาญา
บัตรเครื่องมือฯยังไม่หมดก็ไม่สามารถท าการประมงต่อได้ จึงท าให้ต้องกลับมาต่อใบอนุญาตทั้งเรือ
หรือเครื่องมือซึ่งในแต่ละรอบต้องใช้เวลาด าเนินการท าให้สูญเสียโอกาสในการท าธุรกิจ เป็นต้น 

กรมเจ้าท่าจดทะเบียนเรือไม่มีหมดอายุ แต่ใบอนุญาตใช้เรือที่ต้องต่ออายุทุกปี การออก
ใบอนุญาตท าการประมงต้องใช้ใบอนุญาตใช้เรืออายุเกิน 30 วัน จึงยังไม่เห็นปัญหาส่วนนี้ แต่ตรงที่
เป็นปัญหาคือเวลาที่เร่งท าอย่างรวดเร็ว (ข้อ ข.) เพราะมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดขนาดเรือ 
เครื่องมือการท าประมงชาวประมงจึงอาจจะท าไม่ทันอีกทั้ง ไม่มีชาวประมงที่ไม่ได้รับการอนุญาต 
แต่ชาวประมงเหล่านั้นไม่ได้ขอใบอนุญาต กรมประมงให้ใบอนุญาตทั้งหมดกับเรือที่ขอและรัฐก็
พยายามหามาตรการเยียวยาเรือที่ไม่มีใบอนุญาตอยู่ แต่ก็ไม่สามารถช่วยเหลือทั้งหมดได้ อีกทั้งกรม
ประมงยังพยายามสร้างความชัดเจนเรื่องทะเบียนเรือ (บางล ามีทะเบียนเรือ แต่เรือจริงๆจมหายไป
แล้ว) 

2. มาตรการขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตท าการประมงของภาครัฐมีผล
บังคับใช้ทันทีและมีความเข้มงวด ซ่ึงสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจประมงในการ
ปรับตัวหรือไม่มีเวลาในการเตรียมความพร้อม 
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3. แนวทางการเยียวยาจากผลกระทบเรื่องการขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออก
ใบอนุญาตท าการประมงต่อกลุ่มที่ไม่ได้รับการอนุญาตท าประมงยังไม่ครอบคลุมและสามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการธุรกิจประมงได้อย่างเพียงพอเช่น กลุ่มที่มีการขึ้นทะเบียน
เรือฯถูกต้องตามกฎหมายแต่เครื่องมือประมงไม่ถูกต้อง กลุ่มเรืออวนรุนซ่ึงเคยได้รับอนุญาตอย่างถูก
กฎหมายแต่ถูกค าสั่งให้ยกเลิก กลุ่มเรือประมงที่ถูกยกเลิกทะเบียนเรือฯเพราะไม่ได้เข้ามารับการ
ส ารวจเรือภายในระยะเวลาก าหนด เป็นต้น 

4. รัฐออกมาตรการยกเลิกเครื่องมือประมงซ่ึงส่งผลกระทบต่อการท าประมงบางกลุ่มโดย
ขาดการศึกษาอย่างเพียงพอ เช่น กลุ่มเรืออวนรุนพื้นบ้าน เป็นต้น 

5. มาตรการจัดเก็บค่าธรรมเนียมและอากรเครื่องมือระหว่างประมงพื้นบ้านและประมง
พาณิชย์ยังขาดการพิจารณาหลักเกณฑ์อย่างเหมาะสม 

6. มาตรฐานเรือประมงในปัจจุบันยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้มีสภาพเหมาะสมกับการ
ท างานและการด ารงชีพตามหลักการสากล 

7. อ านาจตามกฎหมายที่มอบให้แต่ละหน่วยงานเป็นสาเหตุให้เกิดช่องว่างทางการปฏิบัติ
โดยต่างฝุายต่างท างานในส่วนของตนโดยที่ไม่ได้แบ่งปันข้อมูล หรือรับทราบกระบวนการท างาน
ระหว่างหน่วยงานอื่น 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนและประชาสังคม 
จากมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐประกาศบังคับใช้ เอกชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ขานรับ

นโยบายและพยายามปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้เอกชนส่วน
ใหญ่เห็นด้วยกับรัฐบาลที่ให้มีการจัดระเบียบชาวประมงเพราะในระยะยาวจะเกิดผลดีต่อธุรกิจ
ประมงและทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับจดทะเบียนเรือออกใบอนุญาตและการ
ท าบันทึกข้อมูลการท าประมง (Logbook) กับเรือทุกชนิดแม้แต่เรือประมงขนาดเล็กด้วย เพราะการ
รายงานข้อมูลการจับปลาของเรือประมงทุกประเภทต่อกรมประมงนั้น จะเป็นผลดีต่อการประเมิน
ค่าผลการจับสัตว์น้ าสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)ด้วย เนื่องจากการเรือประมงขนาดเล็กเองก็มีผลต่อค่า
ดังกล่าวเช่นกัน ไม่ใช่แค่เรือประมงพาณิชย์หรือเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่เท่านั้น เนื่องจาก
เรือประมงเล็กจะท าประมงใกล้ฝั่งซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาตัวอ่อนทั้งนี้หากไม่มีการท าข้อมูล
ประมงชายใกล้ฝั่งก็จะไม่ได้ค่าผลการจับสัตว์น้ าสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ที่แท้จริง และจะท าให้การ
ค านวณขีดความสามารถการผลิตของทรัพยากรไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 

จุดอ่อนและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
อย่างไรก็ดีบางมาตรการที่ออกมาบังคับใช้ส่งผลกระทบต่อภาคเอกชนเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเป็นมีผลบังคับใช้ทันทีและบางมาตรการยังไม่สอดคล้องกับสภาพประมงของไทย ท าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบอย่างมาก ซ่ึงใน
ความคิดเห็นของภาคเอกชนนั้นมาตรการต่างๆ มีจุดอ่อนและควรต้องปรับปรุงในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การจัดท าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ E-license หรือ E-logbook ไม่เหมาะสม
กับชาวประมงไทย เพราะเรือประมงส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติ อีกทั้งไต๋ก๋งเรือไม่ได้มีการศึกษา
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สูง ท าให้ไม่มีความรู้เรื่องระบบอิเล็กทรอนิกส์แม้จะได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่แล้วก็ตาม อาจท า
ให้ต้องจ้างคนมาจัดท าบันทึกข้อมูลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ซ่ึงเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายแก่ภาคเอกชน 

2. ภาคเอกชนยังไม่เข้าใจกฎระเบียบการขึ้นทะเบียนเรือและการออกอาชญาบัตรอย่าง
ชัดเจน จนอาจท าให้ยังเรือที่ติดธงไทยออกไปลักลอบท าการประมงในน่านน้ าของประเทศอื่น โดยไม่
มีอาชญาบัตร ไม่มีอุปกรณ์ติดตามเรือ และไม่มีบันทึกข้อมูลการท าประมง (Logbook) 

3. ตาม พ.ร.ก. ในมาตรา 10 ซ่ึงห้ามเรือไร้สัญชาติท าการประมงนั้น ส่งผลท าให้ผู้ที่ใช้เรือ
ท าการประมงแบบหาอยู่หากินหรือท าการประมงเพื่อบริโภคในครัวเรือน ไม่สามารถท าประมงได้อีก
ต่อไป 

4. ชาวประมงที่ไม่มีทะเบียนเรือ หรือมีทะเบียนเรือ แต่มีเครื่องมือท าการประมงที่ไม่ตรง
กับใบอนุญาตท าประมงไม่สามารถท าการประมงได้ รวมทั้งชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนที่ใช้เครื่องมือ
ผิดกฎหมายก็ไม่สามารถออกเรือได้อีกทั้งยังไม่มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระบทอย่างเป็นรูปธรรม 

5. การยกเลิกการใช้เครื่องมือประมงบางประเภทซ่ึงอ้างอิงจากข้อมูลทางวิชาการว่าเป็น
เครื่องมือที่มีศักยภาพท าลายล้างสูง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการธุรกิจในหลายส่วน 

 
2.1.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมงและระบบติดตาม

ต าแหน่งเรือ 
ในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลไทยยังไม่เคยมีมาตรการควบคุมอย่างจริงจังในการเ ข้ามา

ประกอบกิจการประมงไม่มีการควบคุมก าลังการผลิตสินค้าประมง (Fishing capacity) อย่าง
เหมาะสมกับสภาพทรัพยากรทางทะเลและการท าประมงอย่างผิดกฎหมายรวมทั้งยังไม่มีการน า
ระบบติดตามต าแหน่งเรือแบบสากลมาใช้ ท าให้การด าเนินกิจการประมงไทยประสบปัญหาต่างๆ 
อันเนื่องมาจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ าที่ลดน้อยลงส่งผลให้เรือประมงไทยจ าเป็นต้อง
ออกท าการประมงไกลฝั่งมากและนานขึ้นจนกระทั่งกระจายไปทั่วทั้งภูมิภาค ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ 
เพิ่มขึ้นตามมาต่อธุรกิจการประมงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Vessel Monitoring System 
(VMS) คือ ระบบติดตามเรือที่ประมงทั่วโลกน ามาใช้ควบคุม และเฝูาระวังการท าประมงผิดกฎหมาย 
(IUU Fishing) โดยการน าเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดดาวเทียม (GPS) และเครือข่าย
ของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : GSM) มาท างานร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงพิกัด
เรือประมง (Vessel Positioning System : VPS) ได้แบบ Real time ผ่านระบบ Application 
ออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถเช็คประวัติการเดินเรือประมงได้ย้อนหลัง ท าให้สามารถน าข้อมูลการ
เดินเรือมาวิเคราะห์พฤติกรรมได้ ว่าเรือประมงดังกล่าวมีแนวโน้มเข้าข่าย IUU Fishing หรือไม่ 

แม้รัฐบาลจะตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างดีและได้พยายามแก้ปัญหามาโดยตลอด 
แต่จากการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการยุโรประหว่างปีพ.ศ. 2554 – 2557 พบว่าการด าเนินการ
ของภาครัฐในการควบคุมและเฝูาระวังการท าประมงผิดกฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ และไม่
สอดคล้องกับหลักสากลตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
1982 (UNCLOS) ซ่ึงคณะกรรมาธิการยุโรปได้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง 2 ประเด็นส าคัญ กล่าวคือ  
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(1) ประเทศไทยไม่มีกฎหมายบังคับในการใช้ระบบติดตามเรือประมง (Vessel 
Monitoring System: VMS) และการติดตั งระบบฯ ยังไม่ครอบคลุม 

จากค าวินิจฉัยคณะกรรมาธิการยุโรป15 ระบุอย่างชัดเจนว่า เรือประมงไทยไม่ถูกบังคับ
ให้ติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) เพราะไม่ได้ถูกระบุไว้ในกฎหมาย แม้รัฐบาลจะพยายามแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวโดยกรมประมงน าเสนอการโครงการน าร่องติดตั้งระบบติดตามเรือประมงในปี พ.ศ. 
2554 และด าเนินการติดตั้งในเรือประมงบางส่วนในปี พ.ศ. 2557 แต่ระบบดังกล่าวยังไม่เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและยังไม่สามารถบังคับใช้ในเรือประมงพาณิชย์ทั้งหมดได้ นอกจากนี้ปัญหาเร่ืองการ
ไม่มีระบบติดตามเรือประมง (VMS) ส่งผลกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยยกกรณี
เรือประมงไทย 5 ล า ที่ถูกจับเนื่องจากการท าประมงผิดกฎหมายในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะปาปัวกีนี 
ซ่ึงการไม่มีระบบและไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามเรือ ท าให้รัฐบาลไทยไม่มีข้อมูลการท าประมงของ
เรือดังกล่าวเหตุการณ์นี้แสดงจุดอ่อนในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศของไทย และแสดงให้ถึง
ความเส่ียงในการท าการประมงแบบ IUU อย่างกว้างขวาง16 เพราะเรือประมงไทยมีการกระจายตัว
ไปนอกน่านน้ าในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดียตะวันตกในช่วงปี พ.ศ. 2554-2557 

(2) ระบบการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมงผิดกฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
ปัญหาเรื่องการขาดระบบติดตามเรือประมงไทยเพื่อใช้ตรวจสอบแหล่งประมงส่งผล

กระทบต่อกระบวนการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่มียังไม่มีระบบ
ควบคุมและเฝูาระวังการท าประมงแบบ IUU ที่มีประสิทธิภาพและสามารถบังคับใช้ได้จริง17 เห็นได้
จากการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมาธิการยุโรปพบว่า เรือประมงไทยบางล าไม่มีการบันทึกและ
รายงานการเข้าออก18 

 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
ดังนั้นรัฐบาลจึงให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างมาก โดยกรมประมง

ร่วมกับ ศปมผ. ได้เร่งรัดด าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อวางระบบการติดตาม ควบคุมและเฝูาระวัง 
(Monitoring, Control and Surveillance: MSC) รวมถึงออกกฎหมายบังคับเรือประมงพาณิชย์
ขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปต้องติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การควบคุม ก ากับ ดูแลแหล่งท าประมงของเรือประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดท าระบบ
                                                           
15คณะกรรมาธิการยุโรป (2558). ค าวินิจฉัยคณะกรรมาธิการยุโรปวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2885 ว่าด้วยการ
แจ้งให้ประเทศที่สามรับทราบความเป็นไปได้ที่จะถูกระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมายประมงขาดการรายงานและไร้การควบคุม . (แปลจาก COMMISSION 
DECISION of 21 April 2015 on notifying a third country of the possibility of being identified as a 
non-cooperating third country in fighting illegal, unreported and unregulated fishing) โดยวิชาญศิริ
ชัย เอกวัฒน์และคณะ (2558, กันยายน). 
16อ้างแล้ว. 
17อ้างแล้ว. 
18อ้างแล้ว. 
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เช่ือมโยงศูนย์ควบคุมVMS กับเรือตรวจการประมงเพื่อให้มีความเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและข้อมูล
ระหว่างเรือตรวจการประมง ศูนย์ VMS และท่าเรือมาตรการที่ออกมาบังคับใช้มีดังนี้ 

1. การออกกฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 เพื่อจัดระเบียบการประมงในประเทศ
ไทยและน่านน้ าทั่วไป ปูองกันการท าประมงผิดกฎหมาย รักษาทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน และ
รักษาสภาพแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทางซ่ึงเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ 
ตลอดจนคุ้มครองสวัสดิภาพคนประจ าเรือและปูองกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง 
โดยเฉพาะการตั้งศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือ หรือที่เรียกว่า Port In – Port Out (PIPO) เพื่อ
ก ากับดูแลเรือที่ออกท าการประมงจะต้องแสดงข้อมูลเรือให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและตรวจสอบ
ทั้งออกจากท่าและกลับเข้าท่า โดยออกประกาศกรมประมงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ 

2. จัดตั้งศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือเพิ่มจากเดิม 28 ศูนย์ เป็น 32 ศูนย์ กระจายตาม
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมตรวจสอบ 

3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (Forward Inspector Point หรือ FIP) ประจ าอยู่ที่ท่า
เทียบเรือ 12 แห่ง เพื่อสนับสนุนการท างานของศูนย์ PIPO ในตรวจสอบตามสภาพความเป็นจริง 

4. การเปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานใหม่เฉพาะกลุ่มแรงงานประมงทะเลที่ยังไม่มีเอกสาร
ประจ าตัวและใบอนุญาตท างานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
 จุดอ่อนและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

1. รัฐยังไม่มีมาตรการเพื่อความควบคุมจ านวนเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์
ขนาด 10 – 30 ตันกรอสอย่างชัดเจน พบว่าปัจจุบันรัฐสามารถควบคุมทรัพยากรประมงได้เพียง 
25% ซ่ึงเป็นจ านวนของเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาดมากกว่า 30 ตันกรอสขึ้นเท่านั้น แต่ส่วนที่เหลือ
ยังไม่สามารถควบคุมได้เนื่องจากเป็นสัดส่วนของเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์ขนาดต่ า
กว่า 30 ตันกรอส นอกจากนี้ยังไม่มีการก าหนดนิยามของประมงพื้นบ้านยังไม่ชัดเจนยังไม่มีการ
จ าแนกประเภทเรือประมงพื้นบ้านอย่างชัดเจน 

2. การพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆของภาครัฐยังขาดการมีส่วนร่วมในการพิจารณากับ
ภาคเอกชนและประชาสังคม เช่น มาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆยังขาดการรับฟังความ
คิดเห็นจากภาคเอกชนหรือภาคที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. ศูนย์ PIPO บางพื้นที่มีปริมาณงานมากเกินขีดความสามารถในบางเวลาโดยอาจมีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบการแจ้งเรือเข้า-ออก 

4. ศูนย์ PIPO มีข้อจ ากัดด้านสภาพที่ตั้งจึงไม่สามารถตรวจสอบสภาพความเป็นจริงของเรือ
ที่แจ้งเข้า-ออก 

5. ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ PIPO และศูนย์ FIP แห่งใหม่ 
6. การท างานของระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) ยังมีขีดความสามารถไม่เพียงพอต่อ

การรองรับจ านวนเรือที่มีมาก 
7. ขาดความร่วมมือในระดับภูมิภาคหรือประเทศใกล้เคียงต่อควบคุมและเฝูาระวังการท า

ประมงที่อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน 
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8. ราคา VMS ทั้งค่าติดต้ังและค่าบริการรายเดือนมีราคาสูง 
9. ระบบการติดตั้ง VMS ในเรือไทยยังมีปัญหา เช่น เรื่องไฟตก ท าให้ VMS ขัดข้อง น ามา

ซ่ึงปัญหาเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบข้อเท็จจริง ยกตัวอย่างกรณีที่ VMS ของเรือหายจากจอเรดาร์ 
กรมประมงก็แจ้งความจับเรือประมงเลยโดยไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลเพราะอาจจะเป็นความบกพร่อง
ของระบบในกรมประมงเองก็เป็นได้ 

10. ได้เสนอให้รัฐพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะให้กลุ่มเรือประมงพาณิชย์ขนาด 20 -30 ตัน
กรอสจะต้องติดระบบติดตามเรือ Pelagic Data Systems (PDS) ซ่ึงมีราคาที่เหมาะสมส าหรับเรือ
พาณิชย์ขนาดเล็กและเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบความถี่ของต าแหน่งเรือได้อย่างต่อเนื่องและ
เมื่อเรือออกไประยะไกลกว่าสัญญาณจะแสดงผลระบบจะจัดเก็บข้อมูลต าแหน่งเรือไว้บนฐานข้อมูล
ส่วนกลางที่สามารถน ามาตรวจสอบได้ภายหลัง ทั้งนี้ระบบดังกล่าวยังมีcensor ตัวการท าการ
ประมงได้จากการน าอวนลงสัมผัสกับผื่นน้ าเพื่อบ่งบอกจ านวนครั้งการท าประมงของเรือล านั้นๆได้
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ส าหรับการวิเคราะห์ชั่วโมงการท างานชองลูกเรือได้อีกด้วย 
 การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนและประชาสังคม 
 การด าเนินการตามข้อก าหนดเรื่องติดตั้งระบบติดตามเรือของภาครัฐในช่วงแรกยังมี
ความสับสน เช่น ไม่มีการระบุให้ชัดเจนว่าจะต้องติดอุปกรณ์ VMS เฉพาะเรือประมงที่ใช้งานหรือไม่ 
เพราะในข้อเท็จจริงมีเรือบางล าอยู่ระหว่างซ่อมบ ารุง หรือบางล าอยู่ระหว่างขอใบอนุญาต จึงถอด
สัญญาณ VMS ออกเพื่อไม่ให้เสียค่าบริการรายเดือนระบบตรวจสอบ VMS ชาวประมงไม่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ VMS จนอาจมีการตีความและด าเนินการผิดบ้าง เป็นต้น ในส่วนของ
ราคาการติดตั้งระบบ VMS แม้ว่าต่อมาได้มีการปรับลดราคาให้ถูกลดลงแล้วก็ตามแต่ในมุมมองของ
ภาคเอกชนนั้นยังเป็นราคาที่สูงอยู่ส าหรับเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก และยังชี้ให้เห็นว่าข้อบังคับ
ดังกล่าวซ่ึงไม่ครอบคลุมเรือประมงทุกประเภทมีผลท าให้รัฐขาดการควบคุมการท าประมงชายฝั่ง
เนื่องจากเรือประมงชายฝั่งที่ไม่ต้องติดระบบ VMS จึงสามารถลักลอบออกท าการนอกระยะทางที่
กฎหมายก าหนดได้ 

2.1.4 การปรับปรุงพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยยังใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็น

เครื่องมือในการบริหารจัดการการประมงของประเทศแต่พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวประกาศใช้มา
เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี ท าให้สาระส าคัญของกฎหมายในหลายๆ เรื่องไม่สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ของการประมงในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอันมาก อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาประมงไทยระหว่างการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมาธิการยุโรปจึงพบประเด็น
ปัญหาที่เกิดจากกฎหมายฉบับดังกล่าว ดังนี้ 

(1) กรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง และบทลงโทษ ไม่เป็นไปตามหลักสากลและ
ไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน ตาม UNCLOS 
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กรอบกฎหมายและการบริหารจัดการส าหรับการจัดการประมงจ าเป็นต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เช่นไม่มีพัฒนาการของแผนการตรวจสอบ ควบคุม ตรวจสอบ และเฝูาระวัง 
(MCS) และพัฒนาการลงโทษที่สอดรับและยับยั้งได้ 

(2) ประเทศไทยมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 (ยกเลิกไปแล้ว)  และพรบ.
การประมง พ.ศ. 2558 (ยกเลิกไปแล้ว) มีอัตราโทษต่ า 
ประเทศไทยมีบทลงโทษตามพ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2490 (ยกเลิกไปแล้ว)  และพ.ร.บ.

การประมง พ.ศ. 2558 (ยกเลิกไปแล้ว) มีอัตราโทษต่ า 
(3) กฎหมาย/กฎระเบียบ/ข้อบังคับเกี่ยวกับการประมงมีจ านวนมากและมีความทับซ้อน 

พ.ร.ก. และ พ.ร.บ. ประมง ฉบับเก่า มีหลายบทบัญญัติที่ไม่สามารถระบุรายละเอียด
ภายในฉบับนั้นได้ จึงต้องอาศัยการออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เพื่อก าหนดรายละเอียดตาม
บทบัญญัติ เช่น กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และค าสั่งต่างๆ ซ่ึงในปัจจุบันข้อบังคับเหล่านั้นยังมี
ผลบังคับใช้อยู่และขัดกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ถูกก าหนดขึ้นในเวลาต่อมา 

กรมประมงเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้เร่งจัดท าพระราชบัญญัติการ
ประมงฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จ และประกาศใช้ในวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อย่างไรก็
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ถูกยกร่างขึ้นเป็นเวลาหลายปีก่อนการประกาศใช้
กฎระเบียบ IUU เนื้อหาของกฎหมายจึงไม่สอดคล้องกับหลักสากลและมาตรการ IUU อีกทั้งเนื้อหา
ค่อนข้างเป็นการจัดการในภาพกว้างที่กล่าวถึงการบริหารการจัดการ กล่าวคือ ยังขาดมาตรการ
ติดตาม ควบคุม และเฝูาระวังการท าการประมงในน่านน้ าไทยและนอกน่านน้ าไทยและเพื่อปูองกนัมิ
ให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการการท าการประมง
ให้สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติให้สามารถท าการประมงได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งปัญหานี้
เป็นปัญหาที่จ าเป็นควรแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพราะอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการประมงของ
ไทย รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซ่ึงเป็นกรณีฉุกเฉินที่จ าเป็น
เร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในอันที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเนื้อหาใน
พระราชก าหนดฉบับนี้ ได้เพิ่มมาตรการในการควบคุม เฝูาระวัง สืบค้นและตรวจสอบการประมง 
อันเป็นการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล และก าหนดแนวทางในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรประมงและ
สัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  
  
การด าเนินการแก้ไขปัญหาภาครัฐ 

1. กรมประมงปรับปรุงและประกาศใช้ พ.ร.ก. การประมง 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ประมงไทยในปัจจุบันและตรงตามมาตรฐานสากล 

2. กรมประมงการก าหนดบทลงโทษใน พ.ร.ก. การประมง 2558ตั้งแต่มาตรา 121 เป็นต้น
ไป โดยให้มีผลทางอาญาซ่ึงมีโทษปรับสูงสุด30 ล้านบาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่
จับได ้



21 

 

 

 

3. กรมประมงมีการจัดท าบันทึกข้อมูลผู้กระท าผิด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่ม
ที่อยู่ระหว่างการด าเนินคดี (2) กลุ่มที่ตัดสินคดีแล้ว และ (3) กลุ่มที่ถูกตัดสินยกฟูอง ซ่ึงผู้ที่ตกอยู่ใน
กลุ่มที่ 2 นี้จะมีผลต่อการพิจารณาให้อนุญาตท าการประมงครั้งต่อไปโดยอาจจะพิจารณาอย่าง
เข้มงวดมากเป็นพิเศษ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับการท าประมงเพื่อใช้ประกอบ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 เช่น กฎกระทวง ประกาศ
กระทรวง ค าสั่งกระทรวง เป็นต้น รวมทั้งยังบังคับใช้กฎหมายอื่น และประกาศเก่าที่ไม่ขัด พ.ร.ก. 
การประมง พ.ศ. 2558 
 
 จุดอ่อนและสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

1. บทเฉพาะกาลของ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้ใช้กฎหมายลูกที่ออกโดย 
พ.ร.บ การประมง พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ การประมง พ.ศ. 2490 ยังมีผลบังคับใช้ซ่ึงบางฉบับขาด
การทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. ค าจ ากัดความของเรือประมงพื้นบ้านยังไม่ชัดเจนจึงยังไม่สามารถมีมาตรการควบคุม
เรือประมงพื้นบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การบังคับกฎหมายยังไม่ครอบคลุมเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 10 -30 ตันกรอส 
เพราะปัจจุบันกฎหมายบังคับเรื่องการจดทะเบียนและการขอใบอนุญาตเท่านั้น แต่ไม่ต้องรายงาน
ผ่านศูนย์ PIPO และติด ตั้งระบบติดตามเรือจึงอาจเป็นช่องโหว่ให้ผู้ประกอบการธุรกิจประมง
พาณิชย์ลดขนาดเรือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฎหมาย 
 การด าเนินการแก้ไขปัญหาภาคเอกชน 
 กรมประมงทราบดีถึงปัญหา ข้อจ ากัด และความเร่งรัดของ พ.ร.ก. แต่มีความจ าเป็นต้อง
ออกกฎหมายในรูปแบบของ พ.ร.ก. เพราะเร่ืองนี้มีความส าคัญมากและต้องการให้มีการด าเนินการ
อย่างเร่งด่วน อย่างไรก็ดีเข้าใจเร่ืองปัญหาเชิงเทคนิคและพยายามแก้ไขอยู่ พ.ร.ก. การประมง 2558 
ยังต้องรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเพิ่มเติมโดยเฉพาะกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อน ามาปรับปรุง
แก้ไข ผู้ประกอบการและชาวประมงพยายามท าตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้ได้มากที่สุดอีก
ทั้งยังเห็นด้วยกับการปรับตามมูลค่าปลา เช่นปรับ 5 เท่าของมูลค่าที่จับได้ 
  

จุดอ่อน/สิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
1. ผู้ประกอบการและชาวประมงปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน และพยายามท าตาม

กฎหมายและข้อบังคับต่างๆให้ได้มากที่สุด 
2. พ.ร.ก. การ ประมง 2558 มีความทันสมัยมากเมื่อเทียบกับกม. อื่นๆ ของประเทศ ทั้งใน

เรื่องการมีเจตนารมณ์ของกม.ในแต่ละหมวด และมีความยืดหยุ่นให้ออกกฎหมายรองมาประกอบ 
ซ่ึงถือว่าเป็นข้อดีของ พ.ร.ก. ประมง 

3. พ.ร.ก. การประมง 2558 มีข้อบกพร่องหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเร่งรัด
ของพ.ร.ก. ที่มีผลบังคับใช้เลยทันทีที่ประกาศใช้ น ามาซ่ึงปัญหาต่างมากมาย เช่น การที่
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กฎกระทรวงเกษตรฯ หรือประกาศกรมประมงออกมาประกาศบังคับใช้ไม่ทันกับพ.ร.ก. ที่ออกมา
แล้ว เพราะพ.ร.ก. เป็นมาตรการคร่าวๆ ที่ต้องอาศัยกฎหมายลูกต่างๆมาช่วย เห็นด้วยกับการแก้ไข
พ.ร.ก. และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อพ.ร.บ. ฉบับใหม่ รัฐบาลควรแก้ไขปัญหาให้
เหมาะสมและก ากับดูแลหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมง 

4. พ.ร.ก. ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่อยู่เหนือกฎหมายอื่นในระดับเดียวกันและให้อ านาจ
พนักงานเจ้าหน้าที่มากมายซ่ึงเป็นพนักงานที่ไม่มีความรู้แม้แต่น้อย พนักงานเจ้าหน้าที่ไม่มีคุณสมบัติ
โดยสิ้นเชิง เช่น ให้อ านาจหัวหน้าสถานีวิทยุประมงยึดปลาจากเรือที่ผิดกฎหมาย 

5. ผู้ร่างกฎหมายขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประมง ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ
มากมาย เพราะกฎหมายไม่สอดคล้องกับวิถีการท าประมง 

การประมงทะเลของไทยค่อนข้างซับซ้อน เนื่องจากใช้เครื่องมือหลายชนิด และ
เรือประมงมี ขนาดแตกต่างกัน นอกจากนั้นสัตว์น้ าที่จับได้มีหลากหลายชนิด (Multi-species) การ
ประกอบกิจการประมง สามารถแยกได้เป็นการประมงพาณิชย์และการประมงพื้นบ้าน ซ่ึงเป็นการ
แยกตามชนิดของเครื่องมือประมง บริเวณท าการประมงและสภาพสังคมเศรษฐกิจ การที่การประมง
ทะเลค่อนข้างมีโครงสร้างที่ซับซ้อน และ เกี่ยวโยงกับกลุ่มผลประโยชน์ที่แตกต่างกันเป็นจ านวนมาก 
จึงหลีกเล่ียงไม่ได้ที่จะเกิดปัญหาต่างๆ ขึ้น ทั้งที่ เกิดจากการใช้ทรัพยากรประมงภายในประเทศเอง 
และที่เกิดจากผลกระทบจากภายนอกประเทศ 

2.2 สถานการณ์หลังปีพ.ศ. 2558 
 ภายหลังจากการที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการแจ้งเตือน (ใบเหลือง) ของ
สหภาพยุโรปทางรัฐบาลได้ตั้งเปูาหมายเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาปลดใบเหลืองให้ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ซ่ึง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตราพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อปรับปรุงมาตรการ
ต่างๆด้านการท าประมงในอดีตให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยมุมเน้นแก้ไขปัญหา
ใน 4 ประเด็นซ่ึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.2.1 การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ  
1. ให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการสืบค้นความชอบด้วยกฎหมายของสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์

น้ าที่ได้จากการประมง (traceability) โดยก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมง/เรือขนถ่าย
สัตว์น้ าและเก็บรักษาสัตว์น้ า จะต้องจัดท าสมุดบันทึกการท าประมงพร้อมรายงานต่อกรมประมง 
และเจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบการแพปลา ต้องจัดท าและกรอบข้อมูลในหนังสือ
ก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ าให้แก่ผู้ซ้ือพร้อมส าเนาให้กรมประมง และผู้ผลิตสินค้าประมงหรือแปรรูป
สัตว์น้ าก็เช่นเดียวกันจะต้องจัดท าหลังฐานเพื่อการสืบค้น ตลอดจนผู้น าเข้า ส่งออก หรือน าผ่านสัตว์
น้ า/สินค้าสัตว์น้ าจะต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น้ าที่แสดงถึงที่มาซ่ึงเป็นการประมงที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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2. ออกระเบียบว่าด้วยการยื่นค าขอหนังสืออนุญาตน าเข้าสัตว์น้ าบางชนิดเข้ามาในประเทศ
เพื่อผลิตส่งออกไปสหภาพยุโรป พ.ศ. 2558 เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางให้ผู้ประกอบการถอื
ปฏิบัติ 

3. ให้การอบรมความรู้แก่เจ้าหน้าที่จ านวน 3 ครั้ง ในการสุ่มตรวจสัตว์น้ าขึ้นท่า การ
ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกการท าประมง (Fishing Logbook) และเอกสารการซ้ือขายสัตว์น้ า 
(Marine Catch Purchasing Document: MCPD) 
 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่าการปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับยังท าได้
อย่างไม่เต็มที่ในกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านหรือในกลุ่มเรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็กที่มีขนาดไม่เกิน 30 
ตันกรอสบางส่วน ซ่ึงมีข้อจ ากัดในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกการท าประมงในเอกสาร Logbook 
เนื่องจากเป็นมาตรการใหม่ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อนจึงต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และปรับตัว 
ขณะที่แนวคิดของภาครัฐที่ต้องการให้มีการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบที่ได้จากการ
ประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง ตามมาตรา 85 นั้นได้ท าให้ภาคธุรกิจท่าเทียบเรือที่ต้องการให้บริการ
แก่เรือประมงจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและมีหน้าที่ต้องบันทึกข้อมูลของวัตถุดิบเพื่อให้
พนักงานที่หน้าที่สามารถตรวจสอบได้ซ่ึงเป็นภาระกับภาคธุรกิจท่าเทียบเรือและสิ่งที่เป็นหัวใจ
ส าคัญในระบบการตรวจสอบย้อยกลับทั้งหมดคือความเที่ยงตรงในข้อมูล ความมีเสถียรภาพในทาง
ปฏิบัติและความรวดเร็วในการรายงานและตรวจสอบ ซ่ึงเป็นโจทย์และข้อท้าทายที่ ควรแก้ไขใน
ปัจจุบัน  ส าหรับด้านการจัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงที่ท าการประมงนอกน่านน้ าเพื่อท า
หน้าที่สังเกตการณ์การท าประมงและรวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆเพื่อรายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ตามมาตรา 51 ซ่ึงโดยหลักการถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีแต่ควรต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติว่าสามารถท าการสังเกตการณ์ได้อย่างเต็มทีและคลอบคลุมทั้งด้านระยะเวลาการสังเกตในเรือ
แต่ละล าหรือจ านวนผู้สังเกตการณ์มีเพียงพอต่อจ านวนเรือประมงและเรือขนถ่ายหรือไม่อย่างไร 

2.2.2 การขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตท าการประมง 
1. รับจดทะเบียนเรือ การให้ใบอนุญาตใช้เรือ และการให้ใบอนุญาตท าการประมง (อาชญา

บัตร) ซ่ึงจัดท าในระบบแบบออนไลน์ และ E-License ควบคุมโดยมี QR code ก ากับในเรือแต่ละ
ล าและการท าเครื่องหมายแสดงอัตลักษณ์ส าหรับเรือประมง (Unique Vessel Identifier – UVI) 
เพื่อให้เรือประมงทุกล าเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง ตลอดจนออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) 

2. อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนายท้ายเรือและคนใช้เครื่องยนต์ เพื่อแก้ปัญหาให้แก่
ชาวประมงที่ไม่มีใบอนุญาตนายท้ายเรือประมงซ่ึงกรมเจ้าท่าจะสามารถออกใบอนุญาตให้ได้ในวัน
เดียวหลังผ่านการอบรม และสามารถน าใบนายท้ายเรือไปแจ้งยังศูนย์ PIPO ในแต่ละพื้นที่ก่อนที่จะ
มีอาชญาบัตร 

3. ยกเลิกทะเบียนเรือและเพิกถอนใบอนุญาตเรือประมงที่ท าการประมงอย่างผิดกฎหมาย 
และมีมาตรการการจัดท าแผนกองเรือประมง โดยใช้วิธีทาสีล็อคและปิดผนึก (Seal) ตัวเรือ เพื่อ
แก้ไขกรณีเรือเถื่อนที่ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนเรือและไม่มีใบอนุญาตท าการประมง โดยจะท าลงพื้นที่
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ตรวจสอบทุกเดือน อีกทั้งยังสร้างเครือข่ายเฝูาระวัง โดยร่วมมือกับกลุ่มประมงพื้นบ้านเพื่อปูองกัน
ไม่ให้มีการลักลอบน าเรือผิดกฎหมายเหล่านี้ไปใช้ 

4. ออกกฎกระทรวงเรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ท าการประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ โดยก าหนดว่าการออกใบอนุญาตต้องระบุประเภท ชนิด ขนาด และจ านวนของ
เครื่องมือท าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท าการประมง พื้นที่ในการท าการประมง รวมทั้งปริมาณ
สัตว์น้ าสูงสุดที่อนุญาตให้ท าการประมงได้ หรือห้วงเวลาที่อนุญาตให้ท าการประมงได้แล้วแต่กรณี 
ไว้ในใบอนุญาตด้วย 

5. หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือเยียวยาเรือประมงที่ไม่ได้รับโควตาขึ้น
ทะเบียน เช่น การอนุญาตให้น าเรือไปใช้ทางด้านการท่องเที่ยว การให้สินเชื่อแก่ชาวประมงเพื่อใช้
เป็นทุนสร้างรายได้ในแบบอื่นๆเป็นต้น 
 การเปิดให้มีการขึ้นทะเบียนเรือประมงครั้งใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดและจ ากัดจ านวน
เรือประมงให้อยู่ในหลักเกณฑ์ด้าน Maximum Sustainable Yield (MSY) ตามที่รัฐยึดถือเป็น
มาตรวัดส าหรับจ านวนเรือให้เหมาะสมกับจ านวนทรัพยากรทางทะเล แม้ว่ากระบวนการและ
ขั้นตอนต่างๆในด้านการขึ้นทะเบียนเรือประมงของภาครัฐซ่ึงด าเนินการในช่วงที่ผ่านมาจะไม่ประสบ
ปัญหาในแง่การให้บริการมากนัก แต่นโยบายการลดและจ ากัดจ านวนเรือประมงนี้ได้สร้าง
ผลกระทบต่อภาคกิจการประมงอย่างใหญ่หลวง ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรือที่เคยออกท าการประมงได้
ในอดีตแต่ปัจจุบันกลับไม่สามารถออกท าประมงได้อันเนื่องมาจากการก าหนดพื้นที่ห้ามท าประมง 
การยกเลิกเครื่องมือประมงบางชนิด หรือแม้แต่เป็นเรือประมงที่ตกส ารวจก็ดี (มาขึ้นทะเบียนไม่ทัน
ตามที่รัฐก าหนดทั้งที่ถือครองเรือและเครื่องมือประมงอย่างถูกกฎหมาย) ซ่ึงล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อ
รายได้และการท ากินของชาวประมง โดยที่รัฐมีความอ่อนแอทางด้านการให้ความช่วยเหลือต่อผู้
ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว อันได้แก่ (1) มาตรการซ้ือเรือคืนจากชาวประมงที่ไม่ประสงค์
จะท าประมงต่อไปหรือไม่สามารถปรับปรุงเรือหรือเครื่องมือประมงให้เหมาะสมตามที่รัฐก าหนดได้
นั้น รัฐเองก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะซื้อคืนได้ทั้งหมด แม้กระทั่งเป็นสื่อกลางในการประสานให้
มีการซ้ือเรือระหว่างเอกชนก็ไม่สามารถท าท าให้ได้อย่างทั่วถึงเพราะมีบางรายก็ไม่ได้รับการติดต่อ
ซ้ือเรือ และกรณีที่รัฐจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มที่เป็นเรือตกส ารวจก็เป็นจ านวนที่ไม่เพียงพอต่อการ
ขาดรายได้จากการท างานของชาวประมง (2) รัฐขาดแคลนแหล่งทุนช่วยเหลือหรือส่งเสริมให้
ชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจาก (1) สามารถเปลี่ยนอาชีพเพื่อสร้างรายได้ในด้านอื่น และ (3) 
หลักเกณฑ์ด้าน MSY ที่รัฐน ามาใช้เป็นเกณฑ์วัดความเหมาะสมและบ่งชี้ลักษณะการ over fishing 
ซ่ึงยังขาดการอภิปรายทางวิชาการอย่างกว้างขวางและจริงจังถึงความเหมาะสมในเชิงข้อเท็จจริงต่อ
การน ามาใช้กับสภาพแวดล้อมทางทะเลไทยที่มีความหลากหลายของสัตว์น้ า 

2.2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมงและระบบติดตาม
ต าแหน่งเรือ 

1. ออกกฎหมาย พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 เพื่อจัดระเบียบการประมงในประเทศไทย
และน่านน้ าทั่วไป ปูองกันการท าประมงผิดกฎหมาย รักษาทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน และรักษา
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สภาพแวดล้อมให้คงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทางซ่ึงเป็นที่ยอมรับในนานาประเทศ ตลอดจน
คุ้มครองสวัสดิภาพคนประจ าเรือและปูองกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคประมง โดยเฉพาะ
การตั้งศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือ หรือที่เรียกว่า Port In – Port Out (PIPO) เพื่อก ากับดูแลเรือ
ที่ออกท าการประมงจะต้องแสดงข้อมูลเรือให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับทราบและตรวจสอบทั้งออกจากท่า
และกลับเข้าท่า โดยออกประกาศกรมประมงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้า
ออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ 

2. จัดตั้งศูนย์ควบคุมการเข้า-ออกเรือเพิ่มจากเดิม 28 ศูนย์ เป็น 32 ศูนย์ กระจายตาม
จังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมตรวจสอบ 

3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (Forward Inspector Point หรือ FIP) ประจ าอยู่ที่ท่า
เทียบเรือ 12 แห่ง เพื่อสนับสนุนการท างานของศูนย์ PIPO ในตรวจสอบตามสภาพความเป็นจริง 

4. เปิดให้มีการจดทะเบียนแรงงานใหม่เฉพาะกลุ่มแรงงานประมงทะเลที่ยังไม่มีเอกสาร
ประจ าตัวและใบอนุญาตท างานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
 ส าหรับการด าเนินการเพื่อเสริมศักยภาพในด้านการควบคุมและเฝูาระวังการท าประมง
ผิดกฎหมายซ่ึงรัฐได้ว่างมาตรการอย่างเข้มงวดรัดกุม โดยจัดให้เรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป
จะต้องติดตั้งระบบติดตามเรือ VMS พร้อมทั้งมีการแจ้งเข้า-ออกท าการประมงตามที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตามการด าเนินการตามมาตรการเหล่านั้นยังคงมีอุปสรรคที่ไม่เอื้อในทางปฏิบัติ 
ตัวอย่างเช่น ศูนย์ PIPO อยู่ห่างจากท่าเทียบเรือท าให้การเดินเพื่อติดต่อค่อนข้างใช้เวลานาน หรือ
ในเรือประมงบางประเภทที่ออกท าการประมงทุกวันในลักษณะไป-กลับภายใน 24 ชั่วโมง ก็ท าให้
เกิดความยุ่งยากในลักษณะที่ต้องไปมาติดต่อทุกวัน รวมถึงเรื่องให้ติดระบบติดตามเรือนั้นก็ยังท า
ไม่ได้อย่างครอบคลุม กล่าวคือ การติดตั้งบังคับเฉพาะแก่เรือขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปซ่ึงยังมีกลุ่ม
ขนาดต่ ากว่า 30 ตันกรอสลงไปท าการประมงในลักษณะเชิงพาณิชย์ด้วย และการติดตั้งระบบ VMS 
นี้ก็เป็นส่วนที่ชาวประมงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งการตัวอุปกรณ์ ค่าบริการรายเดือนและค่า
บ ารุงรักษา 
 ในอีกแง่มุมหนึ่งมาตรการควบคุมจ านวนเรือประมงพื้นบ้านก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องค านึงถึง
และมีความส าคัญในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันมีมาตรการควบคุมเรือประมงพาณิชย์ทุกขนาดอย่าง
เข้มงวดจึงมีโอกาสที่เรือประมงพาณิชย์จะกลายเป็นเรือประมงพื้นบ้านเพื่อหลบเลี่ยงมาตรการของ
เรือประมงพาณิชย์โดยไม่มีวิถีทางการท าประมงแบบพื้นบ้านแต่อย่างใด จึงควรจะต้องก าหนด
มาตรการปูองกันแนวโน้มที่อาจจะมีขึ้นด้วยการควบคุมเรือประมงพื้นบ้านให้มีลักษณะเป็นการท า
ประมงด้วยวิถีทางของพื้นบ้านอย่างแท้จริงซ่ึงยังมีไม่แนวทางในการจัดการอย่างเป็นรูปธรรม 

2.2.4 การปรับปรุงพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1. ปรับปรุงและประกาศใช้ พ.ร.ก. การประมง 2558 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ประมงไทยในปัจจุบันและตรงตามมาตรฐานสากล 
2. ก าหนดบทลงโทษใน พ.ร.ก. การประมง 2558 ตั้งแต่มาตรา 121 เป็นต้นไป โดยให้มีผล

ทางอาญาซ่ึงมีโทษปรับสูงสุด 30 ล้านบาท หรือปรับจ านวน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่จับได้ 
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3. มีการจัดท าบันทึกข้อมูลผู้กระท าผิด โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) กลุ่มที่อยู่
ระหว่างการด าเนินคดี (2) กลุ่มที่ตัดสินคดีแล้ว และ (3) กลุ่มที่ถูกตัดสินยกฟูอง ซ่ึงผู้ที่ตกอยู่ในกลุ่ม
ที่ 2 นี้จะมีผลต่อการพิจารณาให้อนุญาตท าการประมงครั้งต่อไปโดยอาจจะพิจารณาอย่างเข้มงวด
มากเป็นพิเศษ 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
เกี่ยวกับการท าประมงเพื่อใช้ประกอบ พ.ร.ก. การประมง 2558 เช่น กฎกระทวง ประกาศกระทรวง 
ค าสั่งกระทรวง เป็นต้น รวมทั้งยังบังคับใช้กฎหมายอื่น และประกาศเก่าที่ไม่ขัด พ.ร.ก. การประมง 
2558 
 อย่างไรก็ตามการตรา พ.ร.ก.การประมง 2558 ถึงบังคับใช้อย่างเร่งด่วนนั้นจึงมีปัญหา
เรื่องการขาดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นการออกกฎหมายในคราวนี้จึง
เปรียบเสมือน “ยาแรง” ส าหรับการจัดการต่อปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับบทลงโทษที่มี
อัตราสูงเพื่อหวังเป็นการปูองปรามการฝุาฝืนซ่ึงโดยหลักการนั้นเป็นสิ่งที่เหมาะสมดีแล้ว ทว่าในด้าน
บทนิยามของเรือประมงพื้นบ้านของ พ.ร.ก.การประมง 2558 ฉบับนี้ยังไม่มีความสมบูรณ์หรือ
ชัดเจน และอีกด้านหนึ่งการจัดการอบรมให้ความรู้ในเร่ืองต่างๆไม่ใช่เฉพาะด้านกฎหมายนั้นมีข้อท้า
ทายอย่างมาก เนื่องจากผู้เข้าอบรมมักมาเข้าร่วมน้อยเพราะจากจะต้องท าการประมงหาเลี้ยงชีพจึง
ไม่มีเวลามาเข้าร่วม โดยส่วนใหญ่จะเป็นการอบรมผ่านผู้แทนกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 
กลุ่มสมาคมประมงต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อไม่สามารถอบรมกับผู้ท าประมงได้โดยตรงประสิทธิผล
ของการจัดอบรมจึงไม่เป็นไปตามที่ต้องการเท่าที่ควร 
 จากการน าเสนอผลการศึกษาสถานการณ์ช่วงหลังปี พ.ศ. 2558 ท าให้ทราบถึงสิ่งที่
จะต้องปรับปรุงแก้ไขต่อไปในแต่ละด้าน ซ่ึงสามารถสรุปแบบตารางแสดงล าดับความส าคัญได้ดังนี้ 

 

ประเด็นส าคญัในการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ประเด็นที่ 1 : การ
ปรับปรุงระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ 

ประเด็นที่ 2 : การ
ขึ้ น ท ะ เ บี ย น
เรือประมงและการ
ออกใบอนุญาตท า
การประมง 

ประเด็นที่  3 : การ
เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ของการควบคุมและ
เ ฝ้ า ร ะ วั ง ก า ร ท า
ป ระมงแล ะร ะบ บ
ติดตามต าแหน่งเรือ 

ประเด็นที่  4 : การ
ป รั บ ป รุ ง พ ร ะ ร า ช
ก าหนดการประมง 
พ . ศ .  2 5 5 8  แ ล ะ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ที่
เกี่ยวข้อง 

1) การเปิดโอกาสให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไ ด้ ร่ ว ม ก า ห น ด
แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ตลอดจนเพิ่ม

1) จัดระเบียบเพื่อ
ควบคุมเรือประมง
พื้นบ้าน 

1)  อ อ ก ม า ต ร ก า ร
จ า กั ด จ า น ว น แ ล ะ
ควบคุมการท าประมง
พื้นบ้านให้ชัดเจน 

1) แก้ไขเพิ่มเติมการ
ให้นิยามความหมาย
ข อ ง ก า ร ป ร ะ ม ง
พื้ น บ้ า น ใ ห้ มี มี
ความหมายชัดเจนและ
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โอกาสในการหารือ
พูดคุยและรับฟังความ
คิด เ ห็ น โ ดย เ ฉพา ะ
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนโดยอาจมี
สื่อกลางในการร่วม
หารือกัน 

เป็นไปตามหลักการ
สากล 

2 )  ก า ร จั ด ร ะ บ บ
ตรวจสอบย้อยกลับให้
เ ป็ น ใ น รู ป แ บ บ
อิ เล็กทรอนิคส์แบบ
ค ร บ ว ง จ ร ตั้ ง แ ต่
ขั้นตอนการจับถึงการ
ออกใบรับรองการจับ
สัตว์น้ า 

2)  พิ จ า รณา เ รื่ อ ง
ความเหมาะสมของ
หลัก MSY 

2) การขยายมาตรการ
ควบคุมและเฝูาระวัง
ใ ห้ ค ร อ บ ค ลุ ม ถึ ง
เรือประมงพาณิชย์
ขนาดต่ ากว่า 30 – 10 
ตันก รอส  เ ช่ นก า ร
รายงานการเข้า-ออก 
เป็นต้น 

2) พิจารณาทบทวน
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย เ ก่ า ฉ บั บ
ต่ า ง ๆ ซ่ึ ง มี ปั ญ ห า
ใ น ท า ง ป ฏิ บั ติ ห รื อ
ขั ด แ ย้ ง กั บ พ . ร . ก . 
ประมง 2558 

3) ทบทวนมาตรการที่
เป็นการเพิ่มบทบาท
หน้าที่ของท่าเทียบเรือ
ตาม ม.85 ในพ.ร.ก. 
การประมง 2558 

3) ทบทวนเครื่องมือ
การท าประมงต่างๆที่
เสี่ยงต่อการท าลาย
ล้ า ง  ตั วอย่ า ง เช่ น 
อวนลากหน้าดิน เรือ
ปั่นไฟ เป็นต้น 

3 )  สร้ า ง เ ค รื อ ข่ า ย
ความร่วมมือระหว่าง
ภูมิภาคให้ เกิดแนว
ปฏิบัติที่เป็นเอกภาพ
ที่ยึดถือตามภารกิจ
ความรับผิดชอบของ
รัฐเจ้าของธงและรัฐ
ชายฝั่ง 

3) การประชาสัมพันธ์
ใ ห้ ห น่ ว ย ง า น ที่
เกี่ยวข้องในทางบังคับ
ใ ช้ ม า ต ร ก า ร ต า ม
กฎหมายที่เกิดขึ้นใหม่
เพื่อ ให้การบัง คับใช้
เป็นไปอย่างถูกต้อง 
ต ล อ ด จ น ก า ร
ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่ม
ผู้ประกอบการประมง
หรื อ ช า ว ประ มง ไ ด้
รับทราบแนวปฏิบัติ
เหล่านั้นอย่างทั่วถึง 

4)  มาตรการบั ง คับ
ส าหรับส าหรับประมง
พื้นบ้านจะต้องเริ่มการ
ก ว ด ขั น ใ ห้ ม า ก ขึ้ น
หลังจากช่วงแรกมีการ
ผ่อนปรนไปบ้างระยะ

4) พัฒนารูปลักษณ์
ของเรือประมงไทย
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม ต่ อ
สภาพความเป็นอยู่
ของคนท างาน 

4 )  พิ จ า รณาคว าม
คุ้ม ค่า เกี่ ยวกับการ
ด าเนินนโยบายเพื่อ
แก้ไขปัญหา IUU ใน
เ ชิ ง ข อ ง ห ลั ก
เศรษฐศาสตร์  เช่น 
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หนึ่งแล้ว การตั้งศูนย์ PIPO มี
ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ต่ อ
งบประมาณที่ลงไปกับ
ผลลัพธ์ที่ได้มานั้นเป็น
อย่างไร 

 5 )  แ ก้ ก ฎ ห ม า ย
ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร
อนุญาตท าประมง
แ ล ะ อ า ช ญ า บั ต ร
เครื่องมือให้ตรงกัน 
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บทที่ 3 
สถานการณ์ในด้านปัญหาแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล 

 
จากการที่สหภาพยุโรป หรือ EU ได้พิจารณาออกใบเตือน (ใบเหลือง) ให้ประเทศไทย 

เนื่องจากการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU: Illegal, 
unreported and unregulated fishing) ที่ประเทศไทยมีความบกพร่องอยู่หลายด้าน ประกอบ
กับประเทศไทยถูกจัดอันดับในเรื่องความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์อยู่ที่ระดับต่ าสุดเป็น
ระดับ 3 โดยมีสาเหตุข้อหนึ่ง เกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับในกิจการประมงทะเล จาก
ประเด็นดังกล่าวเพื่อการแก้ไขปัญหาการประมง IUU รวมถึงแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ใน
กิจการประมงทางคณะท างานวิจัยฯ ได้ประมวลสถานการณ์ปัญหา จุดอ่อน และการด าเนินการเพื่อ
น าไปสู่แนวทางการแก้ไขอันมีลักษณะเป็นการพัฒนาประมงทะเลไทยบนพื้นฐานของเปูาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเน้นการก าหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทยในภูมิภาค
และประชาคมโลก 

 
3.1 สถานการณ์ก่อนปี พ.ศ. 2558 

จากการที่สหภาพยุโรป หรือ EU ได้พิจารณาออกใบเตือน (ให้ใบเหลือง) ประเทศไทย 
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการเพื่อปูองกันและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ( IUU Fishing) ที่
ประเทศไทยมีความบกพร่องอยู่หลายด้าน ประเด็นดังกล่าวมีส่วนที่เกี่ยวโยงถึงแรงงานบังคับและ
การค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลด้วย จากการศึกษาเอกสารผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามี
สถานการณ์ประเด็นปัญหาด้านแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล ซ่ึงได้จ าแนก
เป็นประเด็นปัญหาตามตัวชี้วัดภาวะแรงงานบังคับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้ 

3.1.1 ด้านการละเมิดอันเนื่องมาจากความเปราะบางของแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
(1) การคุ้มครองสิทธิแรงงานของลูกเรือเมื่ออยู่กลางทะเลและการรักษาความเป็นธรรม 

ไต้ก๋งเรือ (นายเรือ) ส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะไม่รู้จะคุ้มครองอย่างไร ไต้ก๋งเรือไม่ได้รับ
การอบรมใดๆ ในเรื่องสิทธิแรงงาน และกฎหมายต่างๆ ในด้านการประกอบการประมง ความรู้เรื่อง
สิทธิแรงงานของไต้ก๋งเรือจึงเป็นเรื่องที่มีข้อจ ากัดมาก อีกทั้งโครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงานก็ไม่
ถึงตัวไต้ก๋งท าให้ไต้ก๋งท างานโดยขาดความรู้ด้านสิทธิแรงงาน ซ่ึงไต้ก๋งเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแล
ทุกอย่างบนเรือ แม้กระทั่งในเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนต่างๆ ที่ได้รับจากการหาปลามาได้ ดังนั้นทุก
ชีวิตบนเรือจึงขึ้นอยู่กับไต้ก๋งเรือเพียงคนเดียว หากไต้ก๋งเรือขาดคุณธรรมก็จะส่งผลต่อลูกเรือทั้งหมด   

(2) ในเรื่องความเปราะบางจากผลการศึกษาของศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชียและ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศเรื่องสภาพการจ้างงานในภาคกิจการประมงทะเลไทย เมื่อปี พ.ศ. 
2555 พบว่าแรงงานอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 33 คน ในจ านวนนี้เป็นแรงงานเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 
ปี) จ านวน 7 คน ในเรือประมง แรงงานร้อยละ 94 ไม่มีสัญญาจ้างงาน แรงงานไม่รู้สภาพการท างาน 
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เมื่อเกิดปัญหาการเอาผิดกับนายหน้าและนายจ้างท าได้ยาก เพราะมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง 
แรงงานไม่มีหลักฐานว่าใครคือผู้ละเมิดสิทธิของตน 

(3) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ในปัจจุบันเรือประมงพาณิชย์ส่วนใหญ่จะใช้
ลูกเรือประมงเป็นแรงงานข้ามชาติซ่ึงแรงงานประมงข้ามชาตินับเป็นกลุ่มแรงงานที่เปราะบางมาก
ที่สุดในการแสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบ การเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ลูกเรือท างานภายใต้เง่ือนไขที่
ไม่มีความมั่นคงเนื่องจากเป็นแรงงานข้ามชาติที่ ไม่มีเอกสารถูกต้อง ไม่ได้จดทะเบียน อีกทั้งยัง
เปราะบางต่อการถูกเอารัดเอาเปรียบเนื่องจากสภาพการท างานที่ไต้ก๋งเรือมีอ านาจเด็ดขาด มี
เร่ืองราวที่ไต้ก๋งเรือโหดร้ายทารุณต่อลูกเรือ 

(4) แรงงานในไทยปัจจุบันไม่ประสงค์ที่จะท างานในกิจการประมง จึงท าให้กระบวนการ
เกิดนายหน้าและรูปแบบการบังคับและล่อลวงหลากหลายรูปแบบที่นายหน้าและนายจ้างใช้เพื่อให้
แรงงานข้ามชาติท างานบนเรือประมง ชายพม่าและกัมพูชาเป็นคนกลุ่มหลักที่ถูกค้ามนุษย์เพื่อน าไป
บังคับใช้แรงงานในเรือประมงไทย ประกอบกับนโยบายส าหรับการจ้างแรงงานข้ามชาติอย่างถูก
กฎหมายในกิจการประมงยังมีจุดอ่อน อีกทั้งเจ้าหน้าที่บางคนก็เป็นผู้ที่ ร่วมมือให้ความสะดวกใน
การเปิดทางหรือเป็นผู้ด าเนินการในการค้ามนุษย์ด้วยตนเอง 
 อย่างไรก็ตามจากประเด็นปัญหาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยได้มีข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหาไว้ดังนี้ 

 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของรัฐ และ/หรือ สมาคมประมงของแต่ละจังหวัดควรเปิดการ
ฝึกอบรมให้กับให้กับเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง และลูกเรือเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
กฎหมายที่ เกี่ยวกับการประมง ลูกเรือประมงควรได้รับสิทธิ  และค่าตอบแทนที่
สมเหตุสมผล และควรได้จดทะเบียนแรงงานเพื่อเป็นหลักประกันให้ลูกเรือได้รับสิทธิ
ต่างๆ เมื่อเรือเข้าฝั่ง อีกทั้งในการกระท าต่างๆ ต่อลูกเรือของไต้ก๋งบนเรือประมงขณะหา
ปลา เช่น การท าทารุณกรรม หรือให้สวัสดิการที่ไม่ดีต่อลูกเรือจนท าให้ลูกเรือได้รับ
ความเจ็บปุวยหรือทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเจ้าของเรือควรมีส่วนรับผิดชอบด้วยในเชิง
กฎหมาย 

 ต้องตรวจสอบไม่ให้มีแรงงานเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีในอาชีพประมงทะเล และเร่งรัด
ปรับปรุงการตรวจแรงงานประมงควบคู่ไปกับการตรวจสอบเรือประมง โดยผู้ตรวจ
แรงงานที่ใช้คู่มือการตรวจแรงงานที่เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ พิจารณาจัดตั้ง “ผู้ตรวจแรงงานสมทบ” เพื่อให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
การตรวจและสามารถตรวจได้อย่างยั่งยืน ให้ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการตรวจ
เรือประมง และก าหนดเวลาที่เรือประมงจะออกไปแต่ละคร้ังไม่เกิน 6 เดือน 

 3.1.2 การหลอกลวง 
พบว่ามีการหลอกลวงผ่านนายหน้าจัดหาแรงงาน ซ่ึงสามารถแบ่งประเภทลูกเรือที่ถูก

หลอกลวงได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เป็นกลุ่มที่นายหน้าพามาส่งให้ ส่วนมากเป็นแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศพม่า อีกกลุ่มหนึ่ง เป็นแรงงานที่ถูกอ้างว่าติดหนี้ร้านคาราโอเกะและถูกพามาลงเรือเพื่อ
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ใช้หนี้ และจากงานวิจัยพบว่าในจ านวนแรงงาน 32 ราย พบว่า 17 คนเป็นผู้ที่ถูกหลอกหรือถูก
บังคับจากนายหน้าในประเทศต้นทาง 9 คน ถูกหลอกหรือบังคับจากนายหน้าในประเทศไทย และ
ส่วนอีก 6 คน ถูกบังคับจากคนในครอบครัว และพบว่าร้อยละ 5.4 (32 คน) ถูกหลอกลวงหรือไม่ได้
ตั้งใจจะมาท างานประเภทนี้ (พบมากในกลุ่มประมงน้ าลึก)19 ซ่ึงการถูกหลอกโดยนายหน้าท าให้ตก
เป็นแรงงานบังคับ ถือว่าการหลอกหลวงเป็นองค์ประกอบหลักของการใช้แรงงานบังคับ (ตาม
ข้อเสนอแนะของ ILO ตาม ILO C. 29 Recommendation R. 203)   

ส าหรับข้อแสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการถูกหลอกลวงเพื่อมาท างานใน
กิจการประมงทะเลได้มีข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อขบวนการการค้ามนุษย์ รัฐจึงควร
มีมาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ (ทั้งแบบปูายประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่) 
เพื่อให้ความรู้และวิธีปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์แก่ผู้หางาน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ตาม
สถานีขนส่งต่างๆ ในการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ประกอบการ พนักงานตรวจของกระทรวงแรงงานควรมี
การตรวจตราและประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างรับรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่ถูกต้อง 
และให้มีการรณรงค์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการให้ความรู้และตระหนักถึงภัยและรู้เท่าทันเพื่อลด
โอกาสที่ผู้หางานจะตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์และควรเพิ่มเติมเรื่องการหลอกลวงโดย
นายหน้าในกรณีแรงงานบังคับในนิยามส าหรับการคัดแยกและควรจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนที่
แรงงานประมงสามารถเข้าถึงได้ด้วยตนเอง หรือภาครัฐประสานงานกับภาคประชาสังคม หรือ
องค์การพัฒนาเอกชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างใกล้ชิด 

 เนื่องจากงานประมงทะเลเป็นงานหนัก สกปรกและยากล าบาก ท าให้ไม่เป็นที่นิยมและ
เกิดการขาดแคลนแรงงาน จึงท าให้เกิดเป็นช่องทางของการหลอกลวงและแสวงหา
ประโยชน์เกิดขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้แทนแรงงานคนโดยใช้
การศึกษาบทเรียนหรือแนวการปฏิบัติที่ดีจากต่างประเทศ ในส่วนของนายหน้าที่ท า
หน้าที่จัดหาแรงงาน เพื่อตัดเส้นทางของกระบวนการค้ามนุษย์ จึงควรมีการควบคุม
นายหน้าจัดหางาน โดยควรให้มีการจัดตั้งเป็นบริษัทนายหน้าจัดหางานที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และให้แรงงานที่ต้องการท างานไปลงทะเบียนกับบริษัทเหล่านี้ ทั้งนี้ควรขยาย
ความร่วมมือระดับในประเทศโดยการท า MOU ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น
จากเดิม และเพิ่มภาคประชาสังคมโดยเฉพาะ NGO และสหภาพแรงงานที่จะช่วยมี
บทบาทในการคุ้มครองและการด าเนินคดีด าเนินการร่วมมือตาม MOU ที่ลงนามไว้อย่าง
จริงจัง 

 3.1.3 การถูกโดดเดี่ยวจากสังคมและการจ ากัดเสรีภาพในการเดินทาง 
จากรายงานสถานการณ์แรงงานข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องประมงพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร พบว่ามีแรงงานเด็กอายุ 13 ปี ตามไปท างานกับ
พ่อในเรือประมง แรงงานเด็กรู้สึกว่าท างานในเรือประมงมีเวลาพักผ่อนแต่ไม่สามารถไปเที่ยวเล่นได้ 
                                                           
19ARCM and ILO. (2013). Employment practices and working conditions in Thailand’s fishing 
sector. 
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และยังอยากเรียนหนังสือมากกว่าไปท างาน อย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะให้มีการรณรงค์เพื่อสร้าง
ความตระหนักต่อหน้าที่ตามกฎหมายของบิดามารดา และผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติไม่อาจ
หลีกเล่ียงหรืองดเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น สนับสนุนให้เด็กเข้าถึงการศึกษา นอกจากนี้ควรตระหนัก
ถึงสิทธิของเด็กและให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก และในประเด็นการจ ากัดเสรีภาพในการ
เดินทางพบว่าจากรายงานผลการด าเนินงานปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย 
ประจ าปี 2557 พบว่ามีคดีที่ผู้จัดการเรือรายหนึ่งได้กักขังผู้เสียหายอย่างน้อย 14 คน กลับไม่ได้รับ
การลงโทษในข้อหามีส่วนร่วมในการค้ามนุษย์ แต่กลับได้รับการตัดสินลงโทษจ าคุก 3 ปี ในข้อหาให้
ที่พักพิงแก่แรงงานต่างชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมาย 
 3.1.4 ความรุนแรงต่อร่างกายและความรุนแรงทางเพศการขู่เข็ญและการข่มขู่ 

จากผลการศึกษาเร่ืองกระบวนการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของลูกเรือประมงทะเลไทย
ศึกษากรณีเหยื่ออาชญากรรมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี พบว่ามี
แรงงานประมงที่ระบุว่าตนเองถูกไต้ก๋งเรือละเมิดสิทธิ ท าร้ายทุบตี ใช้ก าลังข่มขู่ บีบบังตับให้ท างาน 
จนได้รับบาดเจ็บทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และจากงานการศึกษาเรื่องสภาพการจ้างงานและ
การท างานในภาคประมงทะเลของไทย พบว่าร้อยละ 17 เข้าข่ายแรงงานบังคับโดยไม่สามารถออก
จากงานได้แรงงานประมงร้อยละ 4.9 ถูกข่มขู่ว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ และร้อยละ 25 โดยเฉพาะที่เป็น
แรงงานท างานในกลุ่มประมงน้ าลึกเข้าข่ายเป็นแรงงานบังคับ 

3.1.5 การไม่จ่ายค่าจ้างและแรงงานขัดหนี้ 
การศึกษาเร่ืองสภาพการจ้างงานและการท างานในภาคประมงทะเลของไทย พบแรงงาน

รับรายได้เฉลี่ย 6,480 บาทต่อเดือนซ่ึงไม่เป็นไปตามมาตรการก าหนดค่าแรงงานขั้นต่ า แรงงาน
ประมงร้อยละ 12 จะถูกริบค่าจ้างหรือไม่จ่ายค่าจ้างทั้งหมด ร้อยละ 42 ถูกหักค่าจ้าง ซ่ึงในจ านวนผู้
ที่ถูกหักค่าจ้างทั้งหมดพบว่าร้อยละ 40 ไม่ทราบว่าถูกหักเพื่อสิ่งใดอย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะ
จากงานวิจัยในด้านกฎหมายควรมีการออกบทบัญญัติเพื่อคุ้มครองสิทธิแก่แรงงานที่ชัดเจนต่อ
แรงงานประมงทะเล รวมทั้งควรเข้าเพิ่มบทบัญญัติข้อกฎหมายที่คุมครองและดูแลเรื่องการจัด
สวัสดิการต่างๆ อาทิ การรักษาพยาบาล การท าประกันอุบัติเหตุและประกันสุขภาพ การมีเงินค่า
เยี่ยวยากรณีที่มีแรงงานเสียชีวิต และควรมีการจัดอบรมความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้แก่
บุคลากรและผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถด าเนินการและให้ความช่วยเหลือเหยื่อได้
อย่างเท่าทันสถานการณ์ 

3.1.6 สภาพการท างานและสภาพการด ารงชีพที่เลวร้าย 
จากงานวิจัยเรื่องกระบวนการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ของลูกเรือประมงทะเลไทย

ศึกษากรณีเหยื่ออาชญากรรมในสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ (ชาย) จังหวัดปทุมธานี พบว่า
แรงงานประมงที่เป็นตัวอย่างการศึกษา ระบุว่า การท างานในห้องปลาไก่ ซ่ึงเป็นห้องที่ใช้ส าหรับ
บรรจุปลาที่ถูกคัดทิ้ง ไม่ได้มาตรฐาน ใกล้เน่า โดยจะน าปลาเหล่านี้ไปหมักไว้ในน้ าแข็ง นั้นต้องเสี่ยง
กับกลิ่นแก๊สที่ฟุูงกระจายออกมา และขณะท างานมีอันตรายที่สามารถเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ต่างๆ 
เช่น ถูกตะขอที่เกี่ยวรอกดึงอวนฟาด อย่างไรก็ตามได้มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัยเพื่อปรับปรุงสภาพ
การท างานในเรือประมงโดยให้มีการตรวจสอบด้านอาชีวอนามัยภายในเรือประมง เช่น สุขลักษณะ
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ภายในเรือประมง อาหารและน้ าดื่มส าหรับอุปโภคบริโภค มีการจัดท าประกันสุขภาพให้แก่ลูกเรือ
และตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่อง และมีค่าชดเชยทดแทนตามสิทธิของกฎหมาย อีกทั้งเปิดโอกาสให้
แรงงานประมงสามารถจัดตั้งสมาคมซ่ึงเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของแรงงานประมงและสามารถ
เจรจากับนายจ้างได้ โดยรัฐบาลควรด าเนินแผนการเพื่อให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยเสรีภาพในการ
สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว พ.ศ. 2491 (ฉบับที่ 87) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิใน
การรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง พ.ศ. 2492 (ฉบับที่ 98) และขยายสิทธิดังกล่าวให้กับแรงงาน
ประมงทั้งไทยและต่างชาติ 

3.1.7 ชั่วโมงการท างานล่วงเวลาที่ยาวนาน 
พบว่าแรงงานประมงร้อยละ 28 แรงงานท างาน 17-24 ชั่วโมงต่อวัน (26.3% ระบุว่า

เวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ) แรงงานมีชั่วโมงการท างานที่ยาวนาน บางรายได้นอนหลับพักผ่อนเพียง 2-
3 ชั่วโมงต่อวันซ่ึงจากงานวิจัยได้มีข้อเสนอแนะให้ในขณะท างานแรงงานควรมีก าหนดการพักผ่อนที่
เพียงพอ ดังนั้นจึงควรมีการจัดระบบการท างาน กล่าวคือ มีการจัดเวร จัดกะ ในการท างาน มีการ
สับเปลี่ยนแรงงานในการท างาน 

 
3.2 สถานการณ์หลังปี พ.ศ. 2558 

จากการที่สหภาพยุโรปได้ประกาศใช้กฎระเบียบการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ IUU fishing (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing) ซ่ึงรวมไปถึงประเด็นเรื่องแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการ
ประมงด้วย รัฐบาลจึงได้มีการจัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
หรือ ศปมผ. (Command Center for Combating Illegal Fishing; CCCIF)” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อแก้ ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม                
ส าหรับในประเด็นเกี่ ยวกับแรงงานและการค้ามนุษย์ ในกิจการประมงทะเล ศปมผ . มี
คณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการท าประมงผิดกฎหมายซ่ึงจัดตั้งขึ้นตาม
ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี 52/2558 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
แนวทางปฏิบัติในระดับรัฐบาล และกองทัพเรือและศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักของ ศปมผ. ในการปฏิบัติการ
ทางทะเลและชายฝั่ง และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่ส าคัญก็คือ ค าสั่ง
ก าหนดให้มีศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) และให้
มีการตรวจแรงงานประมง อีกทั้งมีศูนย์ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบ
เบ็ดเสร็จ (Fishing One Stop Service) ประจ าในแต่ละจังหวัดชายทะเลตามที่ ศปมผ. ประกาศ
ก าหนด 

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประมงที่ยั่งยืนในประเทศ ภาครัฐได้มีเปูาหมายโดย
การให้ความส าคัญเร่งด่วนกับ“ประมงพื นบ้าน”และ “การพ้นจากข้อกล่าวหาของ EU” เพื่อการ
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น าไปสู่การท าประมงที่ยั่งยืนในระยะยาว20  ซ่ึงในการนี้คณะท างานศึกษาวิจัยได้ท าการวิเคราะห์
และสรุปประเด็นที่ส าคัญด้านแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว รวมถึงจุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยสรุปได้ 4 
ประเด็นหลักอันได้แก่ 

3.2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจ้างแรงงานประมงทะเล 
3.2.2 การตรวจแรงงานประมงทะเล และการสังเกตการณ์บนเรือเพื่อค้นหาแรงงาน
บังคับและเหยื่อค้ามนุษย์ 
3.2.3 การคุ้มครองแรงงานประมงทะเล 
3.2.4 การคัดแยกแรงงานประมงที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

3.2.1 การพัฒนาปรับปรุงระบบการจ้างแรงงานประมงทะเล 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 

ก. รัฐได้มีการออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานประมงทะเล 
ได้แก่ กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ห้ามนายจ้างจ้างลูกจ้างที่มีอายุ
ต่ ากว่า 18 ปีท างานในเรือประมง (ข้อ 4) และเพิ่มโทษการใช้แรงงานเด็ก, มี พ.ร.ก. การน าคนต่าง
ด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศฉบับใหม่ พ.ศ. 2559 เพื่อตัดวงจรการหลอกลวงของนายหน้า, 
มี พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการ
ท างานของคนต่างด้าว (มาตรา 11) และมีบทลงโทษเจ้าของเรือที่ใช้คนประจ าเรือโดยไม่มีหนังสือ
คนประจ าเรือหรือไม่ได้รับอนุญาต (มาตรา 153) ร่าง พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามค้ามนุษย์ ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2560  โดยเพิ่มเติมบทนิยามค าว่า “แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ” เพื่อให้มีความหมาย
ครอบคลุมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะคล้ายทาส และการแสวงหาประโยชน์ประการอื่นโดยมิ
ชอบในท านองเดียวกัน 

ข. กระทรวงแรงงานร่วมมือกับ ILO ได้จัดท าคู่มือเรื่องแรงงานประมงนอกน่านน้ า โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ 

ค. กระทรวงแรงงานได้จัดท าแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560-2564) ซ่ึงมียุทธศาสตร์
การบริหารจัดการด้านแรงงานระหว่างประเทศด้วยในปี พ.ศ. 2559 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
อย่างไรก็ดีการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐยังมีจุดอ่อนที่ต้องได้รั บการ

ปรับปรุงแก้ไขซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

                                                           
20ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ 

กล่าวไว้ในการประชุมน าเสนอร่างข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาประมง IUU 
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์  ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพุธที่ 28 
กันยายน 2559 
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ก. แรงงานประมงทะเลยังไม่ เข้าสู่ระบบการควบคุมทั้ งหมด  จากการตรวจของ
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมายใน ศปมผ. ยังมีแรงงานประมงที่
เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ถูกจับกุมด าเนินคดีจ านวนหนึ่ง และยังมีแรงงานประมงทะเลต่าง
ด้าวที่ไม่มาขอรับการผ่อนผันขออนุญาตท างานโดยถูกกฎหมายโดยไม่มีใบอนุญาตท างานภายใน
เวลาที่ก าหนด (กระทรวงแรงงานระบุว่ามีแรงงานประมงทะเลที่มาขอผ่อนผันให้ท างานโดยถูก
กฎหมายจ านวนประมาณ 140,000 คน) 

ข. ยังไม่มีบริษัทจัดหางานมาขอจดทะเบียนตาม พ.ร.ก. การน าคนต่างด้าวมาท างานกับ
นายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 อาจเป็นเพราะข้อจ ากัดในการวางเงินประกันของบริษัทเอกชนที่
ต้องการจดทะเบียนที่ต้องวางเงินประกันจ านวน 5 ล้านบาทตามกฎหมายก าหนด นอกจากชมรมผู้
น าเข้าแรงงานต่างด้าวให้ข้อเสนอลดเงินประกันเป็น 3 แสนบาท โดยเก็บจากทั้งบริษัทจัดหางาน
และจากนายจ้างในอัตราที่เท่ากัน 

ค. แรงงานน าเข้าตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 
(MOU) ยังมีจ านวนน้อย เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านยังต้องการรายละเอียดที่ส าคัญในการจ้าง
แรงงาน เช่น เง่ือนไขการจ้าง อย่างไรก็ดีได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาโดยภาคเอกชนได้ไปเจรจา
กับกระทรวงแรงงานของประเทศพม่าและจะมีการน าเข้าแรงงานประมงตาม MOU เพิ่มขึ้นในเร็ว
วันนี้ 

ง. ในการปรับปรุงระบบการจ้างแรงงานประมงทะเลนั้นมีความข้องเกี่ยวอย่างแยกไม่ออก
กับจ านวนเรือประมง  ปัญหาจากจ านวนเรือประมงที่มีจ านวนมากเกินไปซ่ึงมีทั้งเรือที่ถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมายได้โยงไปถึงปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมายด้วย  ดังนั้นประเด็นการการ
ปรับปรุงระบบการจ้างแรงงานประมงทะเลจึงมิใช่เฉพาะหน้าที่ของกระทรวงแรงงานเท่านั้น หากแต่
ยังเกี่ยวข้องกับการด าเนินการของ ศปมผ. และกรมเจ้าท่า ฯลฯ อีกด้วย  

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนและประชาสังคม 
ก. ภาคเอกชนได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงให้เป็นสมาชิกสมาคมการประมง

แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบเรือและรายชื่อลูกเรือในเรือได้ ซ่ึงแสดงให้เห็นความ
พยายามจ้างแรงงานที่มีเอกสารถูกต้อง 

ข. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานซ่ึงมีข้อเสนอเรื่อง
การจัดระบบและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวในปี พ.ศ. 2559 

3.2.2 การตรวจแรงงานประมงทะเล และการสังเกตการณ์บนเรือเพื่อค้นหาแรงงานบังคับและ
เหยื่อค้ามนุษย์ 

การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 
ก. มี พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มีการตรวจแรงงานก่อนออกจากท่าเทียบเรือ 

โดยต้องตรวจเอกสารจ านวนรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือของลูกเรือที่จะออกไปพร้อมกับ
เรือประมง (มาตรา 82)  
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ข. รัฐได้ตั้งคณะอนุกรรมการด้านแรงงานประมงขึ้นใน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท า
การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพื่อรับผิดชอบเร่ืองแรงงานประมง 

ค. มีการตรวจแรงงานที่ท่าเรือ โดยตรวจระบบการจ่ายค่าจ้าง , ระยะเวลาที่ออกเรือ และ
สัญญาจ้างงานก่อนเรือออกและกลับเข้าท่าโดยศูนย์ PIPO 

ง. กระทรวงแรงงานด าเนินการปรับปรุงให้มีการตรวจแรงงานประมงควบคู่ไปกับการ
ตรวจสอบเรือประมงโดย มอบอ านาจให้ข้าราชการจากหน่วยงานอื่น ได้แก่ ต ารวจ ทหารเรือ กรม
เจ้าท่า เป็นพนักงานตรวจแรงงาน โดยมีการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ILO ร่วมกับกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
อย่างไรก็ดีการด าเนินการตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐยังมีจุดอ่อนที่ต้องได้รับการ

ปรับปรุงแก้ไขซึง่สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ก. เจ้าหน้าที่ตรวจเหยื่อค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเลยังมีจ านวนไม่ครอบคลุมครบทั้ง 23 

จังหวัดชายฝั่งทะเล และยังไม่ครอบคลุมประมงนอกน่านน้ าเพราะอยู่ในระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 
ข. เจ้าหน้าที่ตรวจเหยื่อการค้ามนุษย์ยังไม่ได้รับการฝึกภาคปฏิบัติให้ท างานได้อย่า งมี

ประสิทธิภาพ  
ค. จ านวนพนักงานตรวจยังไม่เพียงพอกับจ านวนแรงงานประมงทะเลที่ได้รับการผ่อนผัน

แล้วจ านวนประมาณ 140,000 คน 
ง. ปัจจุบันยังไม่สามารถตรวจสอบแรงงานบนเรือประมงขณะท าการประมงในทะเลได้ เช่น 

การตรวจว่ามีขู่เข็ญบังคับให้ท างาน การประทุษร้าย การท าร้ายร่างกาย การยึดเอกสารประจ าตัว 
การเอาคนเป็นทาส และสภาพการด ารงชีพที่เลวร้ายหรือไม่ เป็นต้น 

จ. ศูนย์ PIPO ยังขาดเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกแรงงานที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์ 
ฉ. ทีมสหวิชาชีพคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเลยังขาดการมีส่วนร่วมจากภาค

ประชาสังคมและตัวแทนสหภาพแรงงาน 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนและประชาสังคม 

ก. ภาคเอกชนโดยสมาคมประมงนอกน่านน้ าได้มีการลงนามร่วมกับกรมประมง สมาคม
อุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในการติดตั้งระบบติดตามเรือหรือที่
เรียกว่า VMS เพื่อสามารถตรวจสอบติดตามพฤติกรรมเรือเกี่ยวกับการลักลอบขนถ่ายแรงงานกลาง
ทะเล  

3.2.3 การคุ้มครองแรงงานประมงทะเล 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 

ก. กระทรวงแรงงานได้ด าเนินการออกกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงาน
ประมงทะเล พ.ศ.2557  ซ่ึงมีเน้ือหาสอดคล้องกับอนุสัญญา 188 ว่าด้วย การท างานในภาคประมง 
ตามค าแนะน าของกรรมาธิการสหภาพยุโรป เช่น (ข้อ 6) ให้นายจ้างจัดท าสัญญาจ้างเป็นหนังสือ 
และให้นายจ้างน าลูกจ้างไปรายงานตัวต่อพนักงานตรวจแรงงานปีละหนึ่งครั้ง นับแต่วันท าสัญญา
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จ้าง  (ข้อ 10) ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าท างานในวันหยุดให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลา (ข้อ 
16) ให้นายจ้างจัดให้มีอาหารและน้ าดื่มที่สะอาดถูกสุขลักษณะ ห้องส้วม เวชภัณฑ์ และยา (ข้อ 17) 
ให้นายจ้างให้ความรู้แก่ลูกจ้างเกี่ยวกบัสภาพการท างาน การใช้เครื่องมือ สุขภาพอนามัยสภาพความ
เป็นอยู่บนเรือ และอุปกรณ์ความปลอดภัยบนเรือ ก่อนการท างาน 

ข. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่าง พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 โดยปรับบทนิยามค าว่า “การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ” 
เพื่อให้มีความหมายครอบคลุมถึงการท าให้บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ , การหลอกลวง 
ฉ้อฉน ใช้ก าลังบังคับ, การกักขังหน่วงเหนี่ยว, การใช้ก าลังประทุษร้าย, การขืนใจให้มาท างานโดย
การยึดเอกสารส าคัญประจ าตัวของบุคคลนั้นไว้ หรือโดยการน าภาระหนี้ของบุคคลนั้นหรือของผู้อื่น
มาเป็นสิ่งผูกมัดโดยมิชอบ ซ่ึงท าให้แรงงานบังคับเข้าข่ายการเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ชัดเจนขึ้น เจ้าหน้าที่
จะสามารถปฏิบัติงานคัดแยกได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และคุ้มครองได้ดีขึ้น 

ค. กรมประมงได้มีการก าหนดไว้ใน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการก าหนดให้
ก่อนน าเรือออกจากท่าต้องส่งเอกสารเกี่ยวกับการจัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิ
ภาพในการท างานของคนประจ าเรือตามที่ก าหนดไว้ (มาตรา 82 ) กรมประมงจัดอบรมผู้
สังเกตการณ์บนเรือประมงเพื่อติดตามการด าเนินการด้านต่างๆบนเรือประมงที่เกี่ยวกับการจับสัตว์
น้ า 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
ก. ยังไม่มีระบบการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมกับสภาพการท างาน

ของแรงงานประมงทะเล 
ข. แรงงานประมงทะเลยังไม่รู้สิทธิของตนและไม่รู้ว่าถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนการเข้าถึง

กลไกการร้องเรียนและถูกละเมิดสิทธิ 
ค. ยังไม่มีกลไกการร้องเรียนที่ทันการส าหรับแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิบนเรือประมง 
ง. กฎกระทรวงก าหนดให้แรงงานต้องมารายงานตัวที่ศูนย์ PIPO ทุกปี ไม่สอดคล้องกับ

ลักษณะการท าประมงนอกน่านน้ าที่ออกเรืออย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปจึงกลับเข้าฝั่ง 
จ. ผู้สังเกตการณ์บนเรือยังไม่มีภารกิจในการช่วยตรวจแรงงานเพื่อให้การคุ้มครองแรงงาน

บังคับและเหยื่อค้ามนุษย์ 
ฉ. ระบบการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกเรือประมงทะเลทุกเดือนและแสดงเอกสารการจ่ายเงินให้

แรงงานรับทราบตามกฎของกระทรวงฯ ยังไม่สอดคล้องกับสภาพการท างานของเรือประมงนอก
น่านน้ า ซ่ึงออกไปกับเรือเป็นเวลานานและนายจ้างยังไม่สามารถจัดแสดงเอกสารหลักฐานการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างได้เป็นรายเดือน 

ช. แรงงานประมงที่ท างานคัดแยกปลาในเรือเป็นงานยากล าบาก เพราะแรงงานต้องท างาน
ในห้องแช่ปลาที่มีอุณหภูมิต่ ากว่า 0 องศา โดยขาดชุดท างานที่เหมาะสม 
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การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาคเอกชนและประชาสังคม 
ก. ภาคเอกชนโดยสมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทยมีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีการ

เร่งด าเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว ทั้งในประเด็นเรื่องสัญญาจ้างและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วย
แรงงาน 

ข. การร่วมงานกับภาครัฐในการช่วยเหลือลูกเรือและสมาชิกให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่อง
สวัสดิภาพการจ้างงาน เช่น กรณีลูกเรือบางส่วนที่ตกทุกข์ได้ยากบนเกาะอัมบนซึ่งมีทั้ง 2 กรณีที่เกิด 
ขึ้นไม่ว่าจะเป็นลูกเรือที่เกเรและลูกเรือที่ได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

ค. ภาคประชาสังคมโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้มีโครงการศูนย์ 
fisherman center เพื่อช่วยเหลือแรงงานประมงที่ถูกละเมิดและถูกหลอกลวงตั้งอยู่ 28 จังหวัด
ชายฝั่งทะเล และได้จัดตั้งเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือแรงงานประมง (MAST) 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
ก. ในการปฏิบัติจริงยังคงมีช่องว่างที่ยังท าให้แรงงานประมงถูกละเมิดได้ 
ข. การจ่ายค่าจ้างยังไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ และยังมีจุดอ่อนที่เจ้าหน้าที่จะสามารถ

ตรวจสอบว่ามีการจ่ายค่าจ้างจริงตามสัญญาจ้าง 

3.2.4 การคัดแยกแรงงานประมงที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 
การด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาของภาครัฐ 

ก. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่าง พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปราม
ค้ามนุษย์ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 แก้ไขเพิ่มเติมลักษณะของการกระท าความผิดฐานค้ามนุษย์ ให้
ครอบคลุมถึงการใช้อ านาจครอบง าบุคคลด้วยเหตุที่อยู่ในภาวะอ่อนด้อยทางร่างกาย จิตใจ 
การศึกษาหรือทางอื่นโดยมิชอบ ขู่เข็ญว่าจะใช้กระบวนการทางกฎหมายโดยมิชอบหรือโดยให้เงิน
หรือผลประโยชน์ทางอื่น ฯลฯ 

ข. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการตรวจร่างกายและเยียวยาด้าน
จิตใจให้แก่แรงงานประมงที่เป็นแรงงานบังคับโดยมีนักจิตวิทยาประจ าสถานคุ้มครองผู้เสียหายจาก
การค้ามนุษย์ ตามพ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (มาตรา 33,39) 

ค. มีการตราพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ.2559  และพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และศาลอาญาแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้น  

ง. ส านักงานปูองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สามารถสั่งอายัดทรัพย์ของ
นายจ้างที่ถูกด าเนินคดีค้ามนุษย์ได้หากได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานในระหว่างการด าเนินคดี 

จ. กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกันท า
gap analysis เพื่อบูรณาการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงานประมง 

จุดอ่อนที่ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
ก. แรงงานประมงที่เป็นเหยื่อในการค้ามนุษย์ไม่กล้าแสดงตน หรือไม่กล้าร้องเรียนขณะที่

ถูกตรวจบนเรือประมง 
ข. เจ้าหน้าที่ของกระทรวง พม. มีจ านวนไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมการตรวจแรงงาน 
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ค. ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนส าหรับการค้นหาและคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ในแรงงานประมง
ทะเลขณะที่อยู่บนเรือ     

ง. แรงงานประมงต่างด้าวที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์และได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมีข้อจ ากัด
ในการท างานระหว่างการพิจารณาคดี 

จ. กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้าในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ในกิจการ
ประมงทะเล 

สรุปภาพรวม 
 จากภาพรวมของสถานการณ์ด้านแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล
ทั้งก่อนและหลังปี พ.ศ. 2558 ท าให้สามารถเห็นพัฒนาการที่ส าคัญของความพยายามทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมไทย ในการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในแนวทางที่ดีขึ้น 
โดยเพิ่มตระหนักถึงสิทธิความเป็นธรรมด้านแรงงานและความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเล    

ในความเป็นจริงแล้ว สถานการณ์ด้านแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมง
ทะเลถูกให้ความส าคัญมากขึ้นภายหลังจากประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเนื่องจาก
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และจากการที่ไทย
ถูกจัดอันดับในเรื่องความพยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์อยู่ที่ระดับต่ าสุดเป็นระดับ 3 ทั้งนี้ ข้อ
ค้นพบจากวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข่าวสารที่เผยแพร่ รวมไปถึงการบอกเล่าของเหยื่อซ่ึงเป็น
แรงงานประมงที่ถูกละเมิดสิทธิ์และเอารัดเอาเปรียบได้สะท้อนชัดเจนว่าประเทศไทยช่วงก่อนปี พ.ศ. 
2558 ยังเต็มไปด้วยปัญหาด้านแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล ทั้งการละเมิด
อันเนื่องมาจากความเปราะบางของแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่มักถูกกระท าจากไต้ก๋งที่ขาดการอบรมและการ
รับรู้เรื่องสิทธิแรงงานและสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกิดจากการหลอกลวงแรงงาน อัน
เกิดจากการขาดแคลนแรงงานประมงและสภาพการท างานที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากท า ดังนั้นการได้มา
ซ่ึงแรงงานประมงจึงต้องอาศัยนายหน้าและท้ายที่สุดก่อให้เกิดกระบวนการค้ามนุษย์ในกลุ่มแรงงาน
ประมงตามมา มากไปกว่านั้น ยังพบว่ามีแรงงานในเรือประมงที่ถูกกักขัง ถูกโดดเด่ียวจากสังคม และ
การจ ากัดเสรีภาพในการเดินทาง อันเนื่องมาจากการสภาพการท างานในเรือประมงที่มีพื้นที่จ ากัด
และต้องออกทะเลไปเป็นระยะเวลายาวนาน  มีกรณีที่แรงงานถูกกระท ารุนแรงต่อร่างกายและเพศ 
ถูกขู่เข็ญและข่มขู่ นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในด้านของสภาพการท างานและที่เกี่ยวข้อง ก็ยังพบว่า มี
แรงงานประมงที่ประสบกับปัญหาการไม่ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม ต้องเป็นแรงงานขัดหนี้ มีชั่วโมง
การท างานล่วงเวลาที่ยาวนานและมีสภาพการด ารงชีพที่เลวร้ายบนเรือประมง 

ผลกระทบต่อสถานการณ์ดังกล่าวได้ท าให้เกิดความกระตือรือร้นขึ้นในหน่วยงานภาครัฐ
และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันเสนอปัญหาและแก้ไขให้สถานการณ์ด้าน
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลดีขึ้น ซ่ึงในช่วงภายหลังปี พ.ศ. 2558 นี้เอง ที่
สามารถเห็นพัฒนาการอันเกิดจากความพยายามของทุกฝุายต่อการขจัดปัญหาต่างๆดังที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นแล้วให้หมดไปหลายประการ อาทิ ในด้านระบบการจ้างแรงงานประมงทะเล ภาครัฐรัฐได้มี
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การออกกฎหมายและแก้ไขกฎหมายใหม่หลายฉบับที่เกี่ยวกับการจ้างแรงงานประมงทะเล เพื่ออุด
ช่องโหว่และสร้างระบบการจ้างแรงงานเป็นธรรมมากขึ้น ซ่ึงความชัดเจนประการหนึ่ง คือ การห้าม
มิให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี ในกิจการประมง นอกจากนี้ภาครัฐและ ILO ยังได้
ร่วมกันจัดท าคู่มือเรื่องแรงงานประมงนอกน่านน้ าโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ รวมทั้ง
ภาคเอกชนก็ได้มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการเรือประมงให้เป็นสมาชิกสมาคมการประมงแห่งใดแห่ง
หนึ่ง เพื่อให้สามารถตรวจสอบเรือและรายชื่อลูกเรือในเรือได้ ในด้านการตรวจแรงงานประมงทะเล 
และการสังเกตการณ์บนเรือเพื่อค้นหาแรงงานบังคับและเหยื่อค้ามนุษย์ พัฒนาการที่ชัดเจนของ
ภาครัฐ คือ การออก พ.ร.ก. ประมง พ.ศ.2558 ซ่ึงมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจแรงงานก่อน
ออกจากท่าเทียบเรือ ควบคู่ไปกับการตรวจเอกสารประจ าตัว สัญญาจ้างและรายละเอียดต่างๆใน
สัญญาจ้างเพื่อให้แน่ใจว่าแรงงานได้รับความเป็นธรรม ไม่ใช่แรงงานที่ผิดกฎหมาย และมิได้เป็นผู้ที่
ถูกบังคับจากการค้ามนุษย์  ในส่วนของภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ก็ได้มีการลงนามร่วมกับ
กรมประมง สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ในการติดตั้ง
ระบบติดตามเรือหรือที่เรียกว่า VMS เพื่อสามารถตรวจสอบพฤติกรรมเรือและข้อมูลเกี่ยวกับลูกเรือ 
ในด้านการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล หน่วยงานภาครัฐทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกรมประมง ได้มีความพยายามแก้ไขและออกกฎหมายเพื่อให้
สามารถคุ้มครองแรงงานประมงได้อย่างครอบคลุมในทุกๆด้าน ซ่ึงรวมไปถึงการจัดระบบความ
ปลอดภัย การดูแลด้านสุขอนามัยและสวัสดิภาพต่างๆของงแรงงานประมงทะเลด้วย นอกจากนี้ 
ภาคเอกชนโดยสมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทยก็มีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการมีการเร่ง
ด าเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว รวมไปถึงภาคประชาสังคมก็มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อ
ช่วยเหลือแรงงานประมงที่ถูกละเมิดและถูกหลอกลวง ในด้านการคัดแยกแรงงานประมงที่เป็นเหยื่อ
ค้ามนุษย์และการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภาครัฐโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ได้มีการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ปูองกันและปราบปรามค้ามนุษย์ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองผู้ที่ตก
เป็นเหยื่อและเพิ่มบทลงโทษผู้กระท าผิดให้มากขึ้น  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเทศไทยโดยความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม มีความพยายามอย่างยิ่งในการสร้างระบบที่สามารถจัดการต่อปัญหาดั้งเดิมด้าน
แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเลที่เป็นส่วนหนึ่งของประเด็นปัญหาที่ไทยถูกตี
ค่าว่าเป็นประเทศที่ท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และขาดความ
พยายามในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ดังกล่าวสะท้อนว่าไทยมิได้นิ่งนอนใจและมีความพยายามเพิ่ม
มากขึ้นต่อการจัดการปัญหาด้านแรงงานมาเป็นล าดับ แม้ว่าในงานวิจัยนี้จะยังพบว่ามีจุดอ่อนที่
ส าคัญหลายประการที่ยังคงมีอยู่ แต่ก็เพราะจุดนี้เป็นการเริ่มต้น ซ่ึงเราคงจะสามารถประจักษ์ได้กับ
ความก้าวหน้าและผลลัพธ์จากความพยายามต่างๆ ทั้งการออกกฎหมายและแก้ไขระเบียบข้อบังคับ 
การให้ความร่วมมือและการด าเนินการของภาคเอกชน รวมถึงความร่วมมือร่วมใจจากภาคเอกชน 
ได้ในไม่ช้า  
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะ 

 จากการบทสถานการณ์ในด้านปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและปัญหาการค้ามนุษย์
และแรงงานบังคับในประมงทะเลที่คณะผู้ศึกษาได้ประมวลมาในบทก่อนหน้านี้จึงสามารถจัดท าเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซ่ึงจะประกอบด้วย 3 ส่วน  
ส่วนที่ 1 เป็นผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อน าเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการ
แก้ปัญหาการท าประมง IUU และการจ้างแรงงานที่มีลักษณะเป็นแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ 
เพื่อการพัฒนาการประมงทะเลที่ยั่งยืนของประเทศไทย ข้อเสนอแนะส่วนนี้จัดท าขึ้นโดยคณะ
ศึกษาวิจัย  
ส่วนที่ 2 จะเป็นข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อให้เห็นแนวทางการด าเนินการ ตามรายละเอียดจาก
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ส่วนที่ 3 คือนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการครั้งที่ 3 ซ่ึงสว่นหนึ่งจะเป็นการแสดงความเห็น สนับสนุนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่คณะ
ศึกษาได้น าเสนอต่อที่ประชุม และอีกส่วนหนึ่งเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความส าคัญสูงสุด 

4.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการแก้ไขปัญหา 
 4.1.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 
 (1) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
 ประเด็นเร่ือง e-logbook และ e-MCTD 

 รัฐควรพัฒนา e-logbook และ e-MCTD ให้มีศักยภาพพร้อมน ามาใช้รายงานข้อมูลการ
ท าประมงได้อย่างสมบูรณ์ทางด้านการจัดเก็บและบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และบังคับใช้ให้ครอบคลุมกับเรือประมงทุกขนาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือประมงพาณิชย์โดยเร่งด่วน
และควรยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่เป็นเอกสารเนื่องจากมีข้อจ ากัดในการจัดเก็บเอกสาร
และมีความล่าช้าทางด้านการสืบค้นข้อมูลเมื่อต้องการเรียกตรวจสอบในภายหลัง อีกทั้งควรศึกษา
และหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมในการรายงานข้อมูลส าหรับเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมงพาณิชย์
ขนาด 10 ตันกรอสแต่ไม่ถึง 30 ตันกรอสซ่ึงอาจมีข้อจ ากัดทางการใช้งานของ e-logbook สามารถ
อนุโลมให้ใช้วิธีการอื่นๆได้แต่วิธีการเหล่านั้นจะต้องมีความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลได้
อย่างแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 

 รัฐควรประกาศใช้และสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการประมงเมื่อน ามาตรการ  e-
logbook มาบังคับใช้โดยการจัดอบรมวิธีการใช้งานกับนายเรือหรือผู้แทนนายเรือของเรือประมง
พาณิชย์หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้ า (e-MCTD) ว่าจะต้องรายงานการท าประมงด้วยวิธีการ e-logbook 
อย่างไรเพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางกรมประมงได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ทั้งนี้นายเรือหรือ
ผู้แทนนายเรืออาจสามารถจัดท าข้อมูลส ารองในรูปแบบเอกสารเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดเหตุขัดข้องของ 
e-logbook ได้แต่เมื่อขึ้นฝั่งจะต้องสามารถแจ้งข้อมูลเข้าฐานข้อมูลกลางโดยเร่งด่วน 
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 รัฐควรเร่งพัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลใบรับรองการขนถ่ายสัตว์น้ าในทะเล (MCTD) ใน
รูปแบบอิเลคทรอนิกส์ หรือ e-MCTD (ในท านองคล้ายกับ e-logbook) 

 รัฐควรศึกษาความเป็นไปได้ในการน าคุณสมบัติของระบบ Collecte Localisation 
Satellites หรือ ระบบ CLS หรือระบบอื่นๆเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าทางด้านต้นทุน 
ประสิทธิภาพและเสรีภาพให้มีทางเลือกที่หลากหลาย ส าหรับการมาใช้เพื่อรายงานข้อมูลการท า
ประมงแบบอิเล็กทรอนิคส์ 

 ประเด็นเกี่ยวกับใบรับรองจับสัตว์น้ า 
 รัฐควรเร่งพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศต้นทางที่ส่งออกสินค้าหรือ

วัตถุดิบในด้านการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ าเพื่อทราบแหล่งที่มาก่อนน ามาแปรรูปในไทยให้มี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า 

 กลุ่มผู้ผลิตและส่งออกสินค้าทางทะเลควรวางกติกาหรือมาตรการก ากับภายในโดยให้
สมาชิกตระหนักถึงผลเสียในการซ้ือวัตถุดิบที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนทั้งจากภายใน
หรือนอกประเทศ โดยอาจก าหนดมาตรการลงโทษสมาชิกที่มีพฤติกรรมดังกล่าวเพื่อให้มีลักษณะ
การปูองปราม 

 ประเด็นเรื่องการรายงานข้อมูลผ่านระบบเชื่อมโยงค าขอกลางและระบบสนับสนุน
ใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง(Fisheries Single Window: FSW) 

 รัฐควรร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพื่อเร่งด าเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของระบบFSWเพื่อแก้ปัญหาการ
ตรวจสอบย้อนกลับและความรวดเร็วในการออกใบรับรองการจับสัตว์น้ า รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเชื่อมโยงกับระบบNational Single Window (NSW) ซ่ึงเป็นระบบการศุลกากรของรัฐ
โดยรวม 

 รัฐควรพัฒนาและเร่งด าเนินการตามระบบ FSW ให้ครอบคลุมผู้ประกอบการธุรกิจสินค้า
ประมงที่น าเข้าและส่งสินค้าออกไปยังต่างประเทศทั้งหมด และขยายไปยังผู้ประกอบการธรุกิจสินค้า
ประมงประเภทอื่น ได้แก่ ประมงพาณิชย์ในน่านน้ า ธุรกิจแปรรูป ธุรกิจปลาปุน เป็นต้น รวมทั้งให้
จัดแผนการด าเนินงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามประเมินผล
การพัฒนาและการด าเนินการ 

 รัฐควรเร่งสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบ Fisheries Single Window (FSW) พร้อมทั้ง
เสริมสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าประมงให้สามารถ
ด าเนินการตามระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้ผู้ประกอบการประมงสามารถส่งข้อมูลการ
ซ้ือขายสินค้าประมงและข้อมูลการจับปลาในระบบ e-Logbook ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว และให้
กรมประมงสามารถออกใบรับรองการจับสัตว์น้ าได้อย่างรวดเร็วขึ้น 
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ประเด็นเกี่ยวกับท่าเรือและแพปลา 
 รัฐควรพิจารณาทบทวนมาตรการตามมาตรา 8521 ใน พ.ร.ก. การประมง 2558 ซ่ึง

ก าหนดให้ท่าเทียบเรือประมงและกิจการแพปลาต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการจับสัตว์น้ า เพื่อลด
ขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ประกอบธุรกิจประมงเนื่องจากการน าระบบ e-logbook หรือ ERS 
มาบังคับใช้แล้วเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากฐานข้อมูลกลางกรมประมง อีกทั้งผู้
ประกอบกิจการแพปลาหรือผู้ซ้ือสินค้าประมงสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบปริมาณวัตถุดิบ
หรือสินค้าประมงได้ระหว่างการซ้ือขายซ่ึงเป็นไปตามกลไกการซ้ือขายตามปกติ 

ผู้สังเกตการณ์บนเรือ (Observer Onboard) 
 รัฐควรพิจารณาความเหมาะสมตามประการกรม22เรื่องการก าหนดให้มีผู้สังเกตการณ์

ประมงลงปฏิบัติการบนเรือประมงที่ไปท าการประมงในเขตนอกน่านน้ าไทยเนื่องจากมีข้อจ ากัด
หลายประการ โดยภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือเพื่อให้ระบบผู้สังเกตการณ์บนเรือมีผลในทาง
ปฏิบัติ เช่น ปัญหาการแบกรับค่าใช้จ่ายของภาคเอกชนซ่ึงเห็นว่าสูงเกินไปส าหรับอัตราที่รัฐก าหนด
จึงต้องสร้างความเข้าใจหรือเจรจากับภาคเอกชนเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน หรือปัญหาเรื่องระยะเวลา
การปฏิบัติงานบนเรือของผู้สังเกตการณ์ที่มีลักษณะการตรวจสอบที่สั้นเพียงร้อยละ 5 ของจ านวน
การลงแรง เป็นต้น 

 (2) การขึ้นทะเบียนเรือประมงและการออกใบอนุญาตท าการประมง 
 รัฐควรก าหนดระยะเวลาการเปิดขึ้นทะเบียนหรือการออกใบอนุญาตด้านต่างๆ เช่น 

ทะเบียนเรือ อาญาบัตรประมง โดยจัดให้มีการด าเนินการที่พร้อมเพียงและมีช่วงเวลาที่ยาวนาน
เพียงพอส าหรับการเดินทางมาขึ้นทะเบียน/ขออนุญาต รวมถึงติดตามแนวทางการท างานของหน่วย
ให้บริการเคลื่อนที่แบบเบ็ดเสร็จ One Stop Services ให้สามารถบริการได้อย่างทั่วถึง 

 รัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนในการประชาสัมพันธ์และจัดประชุมชี้แจงในพื้นที่เกี่ยวกับ
มาตรการต่างๆซ่ึงอาจเป็นมาตรการใหม่ที่ผู้ประกอบธุรกิจไม่คุ้นเคยเพื่อให้ผู้ประกอบการประมงได้
ทราบล่วงหน้าและมีเวลาเตรียมตัวต่อการบังคับใช้มาตรการเหล่านั้น 

 รัฐควรเร่งออกมาตรการและด าเนินการการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการประมงที่ได้รับ
ผลกระทบจัดระเบียบการประมงครั้งใหม่ เช่น กลุ่มเรือตกส ารวจ (มาขึ้นทะเบียนไม่ทัน) หรือกลุ่ม
ประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย (ซ่ึงเป็นประเภทที่เพิ่งยกเลิกใหม่) ดังนี้ (1) จัดหาสินเชื่อให้
ชาวประมงน าเป็นทุนการปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้ถูกต้อง (2) สนับสนุนหาอาชีพอื่นและฝึกอบรม

                                                           
21

มาตรา 85 เจ้าของท่าเทียบเรือประมงตามมาตรา 84 หรือผู้ประกอบกิจการแพปลาต้องบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
เรือประมงทุกล าที่เข้าใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ า หรือน าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ามาขึ้นท่าเทียบ
เรือประมง และต้องเก็บบันทึกไว้เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ตามรายการ วิธีการ และ
ระยะเวลาที่อธิบดีประกาศก าหนด 
22ประกาศกรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ าอยู่ในเรือประมงส าหรับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ท าประมงนอกน่านน้ าไทย พ.ศ. 2558 
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วิชาชีพให้แก่ชาวประมงที่ไม่ประสงค์จะท าอาชีพประมงต่อ เช่น อาจเจรจาปรับเง่ือนไขการรับจ าน า
เรือหรือการพักช าระหนี้สินส าหรับชาวประมง (3) จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ช่วยเหลือต่างๆ เช่น การซ้ือ
เรือคืน เป็นต้น 

 รัฐควรทบทวนมาตรการยกเลิกเครื่องมือประมงบางชนิดโดยอาศัยข้อบ่งชี้ทางวิชาการที่
ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อแสดงให้เห็นผลการท าลายของเครื่องมือเหล่านั้นอย่างแท้จริงและค านึงถึง
สภาพพื้นที่เหล่านั้นด้วยว่าหากยกเลิกเครื่องมือบางประเภทไปแล้วผู้ประกอบการประมงจะสามารถ
ใช้เครื่องมือประเภทอื่นทดแทนได้โดยสามารถสร้างผลก าไรได้อย่างเพียงพอซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ 

 รัฐควรพัฒนามาตรฐานเรือประมงให้มีความเหมาะสมต่อการด ารงชีพและการท างาน 
โดยอาจพิจารณาจากแนวทางของ SEAFDEC 

 (3) การเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมงและระบบ
ติดตามต าแหน่งเรือ 
  ประเด็นด้านการควบคุมและเฝูาระวัง 

 รัฐควรออกมาตรการจ ากัดจ านวนเรือประมงพื้นบ้านโดยให้จดทะเบียนในนามบุคคล
ธรรมดา และก าหนดโควตาการถือครองเรือให้จดทะเบียนได้ไม่เกินกว่า 1-2 ล าต่อ 1 คน และขณะ
ท าการประมงเมื่อถูกตรวจสอบจะต้องเป็นผู้เดียวกันกับที่ได้รับอนุญาต (เพราะถ้ามีจ านวนเรือ
มากกว่า 1 ล า นั้นอาจส่อเจตนาท าการประมงลักษณะพาณิชย์จึงควรเพิ่มขนาดเรือแล้วไปจด
ทะเบียนเป็นเรือประมงพาณิชย์แทน) 

  รัฐควรพิจารณาหาแนวทางในการควบคุมและเฝูาระวังเรือประมงพื้นบ้านและเรือ
พาณิชย์ขนาด 10-30 ตันกรอส ขึ้นไป เช่น อาจให้ทุนหรือสิทธิพิเศษสนับสนุนแก่สมาชิกสมาคม
ประมงพื้นบ้านและสมาคมประมงพาณิชย์ในน่านน้ าเพื่อเป็นการจูงใจให้เรือประมงประเภทต่างๆ
รวมกลุ่มอยู่ภายใต้สมาคม เพื่อใช้กลไกภายในของสมาคมควบคุมสมาชิกให้มีแนวทางประกอบการ
ประมงเป็นไปตามกฎระเบียบของรัฐ อีกทั้งยังเป็นแนวทางซ่ึงท าให้เกิดการสอดส่องดูแล
ผลประโยชน์ส่วนร่วมของกลุ่มเหล่านั้นไม่ให้เกิดความเสียหายอีกทางหนึ่ง เป็นต้น 

 ควรให้มีจัดตั้งกลไกร่วมภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม เช่น การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยให้มีภาคเอกชนและภาคประชาสังคมได้เข้ามาร่วมกันด าเนินการ
อย่างสมานฉันท์เพื่อการท างานที่เป็นเอกภาพรับรู้สภาพการท างานและท าความเข้าใจร่วมกันทุก
ภาคส่วน 

 รัฐควรทบทวนการออกมาตรการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลให้มีการพิจารณา
อย่างรอบคอบโดยให้โดยค านึงถึงผลกระทบหรือความเสียหายที่จะมีขึ้นกับภาคส่วนเอกชน ซ่ึงอาจมี
การเปิดโอกาสให้มีการับฟังความคิดเห็นจากฝุายที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนด
มาตรการจะต้องมีความรู้ความเข้าใจวิถีการท าประมงอย่างถ่องแท้ 
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 รัฐควรทบทวนแนวคิดการเพิ่มศูนย์ควบคุมฯ เช่น ศูนย์ PIPO และศูนย์ FIPโดยพิจารณา
ความเป็นไปได้อย่างรอบคอบโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและความจ าเป็นในระยะยาว เช่น เรื่องการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการ บุคลากรประจ าศูนย์ฯ และสถานที่ตั้งศูนย์ฯ ปริมาณงาน ซ่ึงอาจ
เป็นต้นทุนที่สูงและไม่คุ้มค่าในระยะยาว  

 ประเด็นด้านติดตามต าแหน่งเรือ 
 ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการน าคุณสมบัติของระบบ Collecte Localisation 

Satellites (CLS) หรือระบบอื่นเพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าทั้งด้านค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและ
ค่าบริการ ตลอดจนค่าการบ ารุงรักษากับระบบ VMS ที่ใช้ในปัจจุบัน 

 รัฐควรเพิ่มการเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศให้มีมาตรการควบคุมและเฝูา
ระวังการท าประมงตามบทบาทหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงและรัฐชายฝั่งให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้น เช่นกรณี
เรือไทยไปท าประมงในทะเลของรัฐชายฝั่งจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของรัฐชายฝั่งนั้นๆซ่ึงจะต้อง
ตั้งอยู่บนหลักเกณฑ์ที่ผ่านการเจรจาระหว่างรัฐ 

 (4) การปรับปรุงพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 กรมประมงควรพิจารณาทบทวนยกเลิกกฎระเบียบต่างๆที่ยังมีผลบังคับใช้ตามบทเฉพาะ

กาลใน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ที่มีความขัดกันกับกฎระเบียบข้ออื่นๆ ให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 รัฐควรแก้ไขนิยามค าว่า “ประมงพื้นบ้าน” ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยศึกษาจากบท
นิยามตามThe Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAOและ
น ามาก าหนดในกฎหมายโดยให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับสังคมไทย  

 รัฐควรจัดการอบรมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่มีผลบังคับใช้
ในปัจจุบันต่อผู้ประกอบธุรกิจและเจ้าหน้าที่ผู้ใช้กฎหมายเพื่อเรียนรู้และน าไปปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ 

 รัฐควรก าหนดให้เรือประมงขนาดตั้งแต่ 10-30 ตันกรอส ทุกประเภทเครื่องมือซ่ึงถือว่า
เป็นเรือประมงพาณิชย์ควรต้องแจ้งรายงานการเข้าออกลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพื่อการตรวจสอบ
ด้านการท าประมงให้ถูกกฎหมาย ผ่านการรายงาน และมีการควบคุมอย่างเต็มรูปแบบ 

 ประมวลข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 
 จากข้อเสนอแนะที่ได้น าเสนอทั้งหมด 4 ด้านนั้น สามารถประมวลออกมาเป็น
ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อการท าประมงในลักษณะ IUU ได้ 4 ประเด็นใหญ่
ดังต่อไปนี ้
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(1) พัฒนาแนวทางลดผลกระทบจากมาตรการของรัฐ  
 ก. ส าหรับประมงพาณิชย์ 
 ในน่านน้ า 

 รัฐควรให้ความส าคัญต่อการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการประมงอย่างจริงจังและ
แสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมแก่กลุ่มผู้ประกอบที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดจ านวนเรือและ
เข้มงวดในการขึ้นทะเบียนเรือ เช่น กลุ่มเรือตกส ารวจ กลุ่มที่ไม่สามารถท าประมงได้เนื่องจากใช้
เครื่องมือที่เพิ่งถูกสั่งยกเลิกไป เป็นต้น ส าหรับแนวทางการช่วยเหลือ รัฐควรจัดตั้งกองทุนเพื่อการ
บรรเทาความเดือดร้อนจากการสูญเสียรายได้เพื่อการด ารงชีพ หรือเป็นทุนส าหรับการเปลี่ยนอาชีพ
ใหม่และรับซื้อเรือ หรือการพักช าระหนี้ชาวประมง 

 รัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและภาควิชาการน าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนามา
สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ภาคบริการ หรืออุตสาหกรรมทั้งนี้จะต้อง
มีการวิจัยส ารวจความต้องการของภาคส่วนเหล่านั้นอย่างชัดเจนก่อนซ่ึงอาจจะเป็นตลาดภายในหรอื
ภายนอกประเทศก็ได้ 
 นอกน่านน้ า 

 รัฐควรเพิ่มบทบาทในการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของกิจการประมงพาณิชย์นอก
น่านน้ าเพื่อส่งเสริมธุรกิจด้านประมงพาณิชย์นอกน่านน้ าซ่ึงสามารถน าไปสู่การผลประโยชน์ด้าน
เศรษฐกิจของรัฐได้ในทางอ้อม โดยอาจอาศัยกลยุทธ์ในการเจรจาเพื่อเปิดพื้นที่การท าประมงนอก
น่านน้ าในกลุ่มประเทศที่ค่าความเหมาะสมกับการแบ่งบันทรัพยากรทางทะเลที่อยู่ในเกณฑ์สูง 
รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการช่วยเหลือกรณีเรือประมงพาณิชย์นอกน่านน้ าประสบปัญหาในรัฐ
ต่างแดนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาวไทย 

 รัฐควรเน้นการรับฟังความคิดเห็นและข้อจ ากัดในการด าเนินงานจากทุกฝุายที่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามสภาพข้อเท็จจริง โดยร่วมกันหาทางออกในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ต่างๆอย่างสมานฉันท์เพื่อลดความขัดแย้ง ความเป็นปรปักษ์ต่อกันระหว่างรัฐกับเอกชน 

ข. มาตรการส าหรับประมงพื้นบ้าน 
 รัฐก าหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อท าความเข้าใจกบัประมงพื้นบ้านถึงความจ าเป็นและ

ความส าคัญในการจัดระเบียบเพื่อการแก้ไขปัญหาการท าประมงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะมาตรการ
ควบคุมจ านวนเรือและยกเลิกเครื่องมือบางประเภทซ่ึงไม่เคยบังคับใช้มาก่อน เช่น ควรมีการศึกษา
อย่างรอบรอบเกี่ยวกับความเหมาะสมในการยกเลิกเครื่องมือประมงอันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้อง
พิจารณาเป็นพื้นที่ๆไปเพื่อให้กลุ่มประมงพื้นบ้านสามารถด ารงชีพอยู่ได้ต่อไปอย่างปกติ  

 รัฐควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์
ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงประมงทะเลโดยเฉพาะสัตว์น้ า เศรษฐกิจในเขตน่านน้ าเพื่อลดปริมาณ
สัดส่วนการจับปลาตามธรรมชาติซ่ึงเป็นแนวทางคงความสมดุลทางด้านทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน
และยังเป็นการสร้างอาชีพของประมงพื้นบ้านได้อีกทางหนึ่ง 
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ค. มาตรการส าหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 
 รัฐควรมีการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆต่อภาค

ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจการแพปลา ท่าเทียบเรือ ธุรกิจน้ าแข็ง ธุรกิจห้องเย็น ธุรกิจปลาปุน ธุรกิจ
แปรรูปอาหารทะเล ซ่ึงล้วนแต่ได้รับผลกระทบจากมาตรการลดศักยภาพเรือ เป็นต้น ซ่ึงอาจได้รับ
ผลกระทบจากผลพวงตามมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดในด้านประมง 

ง. มาตรการส าหรับชุมชนที่พึ่งพาธุรกิจประมง 
 รัฐควรมีการศึกษาผลกระทบเชิงสังคมที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆ 

เช่น การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การด ารงเลี้ยงชีพ ชุมชนพื้นบ้านชายทะเล ฯลฯ เพื่อประเมินและ
ทบทวนความเหมาะสมส าหรับกฎหมายและมาตรการเหล่านั้นที่มีผลบังคับใช้เพื่อน าไปสู่การ
เตรียมการรับมือหรือลดผลกระทบที่อาจมีขึ้นในอนาคต 

(2) การท างานแบบบูรณาการและส่งเสริมธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ 
 ก. การท างานแบบบูรณาการ 

 หน่วยงานภาครัฐทั้งสังกัดเดียวกันและต่างสังกัดตลอดจนภาคเอกชนธุรกิจควรมีแนว
ทางการท างานอย่างใกล้ชิด โดยเน้นความส าคัญแก่ทุกฝุายให้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานตามความเหมาะสม รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการข้อมูลการจัดเก็บและ
การเข้าถึงโดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สะดวกและมีประสิทธิภาพเช่น ควรพัฒนาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือการด าเนินงานให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการลดปัญหาความล้าช้า
และข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ เป็นต้น 

ข. การส่งเสริมธรรมาภิบาลในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 รัฐควรพัฒนาการปลูกจิตส านึกและความรับผิดชอบในภารกิจหน้าที่ รวมทั้งจิตบริการ 

(service mind) ต่อผู้รับบริการ เช่น การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และกิจกรรมปรับกระบวน
ทัศน์ในองค์กร อีกทั้งพัฒนาระบบการยกย่องเชิดชู  

 รัฐควรทบทวนการด าเนินงานในทางปฏิบัติในบางด้านและพัฒนาระบบหรือมาตรการใน
การแก้ไขปัญหาที่ได้ผล เช่น การลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้ความสะดวกและลดภาระของ
ผู้ประกอบการธุรกิจประมง การเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการตรวจสอบเอกสาร 
Seaman Book ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ท างานในแรงงานประมง เพิ่มความเข้มงวดกวดขันในการ
ลงโทษผู้กระท าผิด รวมทั้งให้ภาคเอกชนร่วมมืออย่างเข้มแข็ง 

(3) การท างานร่วมกันแบบหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
จัดตั้ งคณะอนุกรรมการร่ วมภาครัฐ  ภาคเอกชน และประชาสั งคมภายใต้

คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ และในบางกรณี อาจมีคณะท างานระดับพื้นที่เพื่อ
ร่วมกันรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันและหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันรับผิดชอบ
ในการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละฝุาย โดยอาจพิจารณาแยกเป็นคณะอนุกรรมการต่างๆ
ส าหรับแต่ละประเด็น 
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(4) การทบทวนแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

 รัฐควรมีการทบทวนแผนระดับชาติโดยใช้ผลการศึกษาวิจัยฉบับนี้และข้อมูลสถานการณ์
ปัจจุบันประกอบกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะภาคเอกชนเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง 

 รัฐควรมีการติดตามการใช้แผนระดับชาติ และการด าเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและควรจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนตลอดจนรายงานว่ามีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร 

 สรุปข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าประมง IUU 
ดังที่สหภาพยุโรปมีจุดมุ่งหมายส าคัญของการก าหนดมาตรการ IUU เพื่อให้นานา

ประเทศยกระดับการจัดการประมงทะเลอย่างยั่งยืน และเพื่อรักษาทรัพยากรและแหล่งอาหารไว้
ส าหรับอนาคตอันเป็นผลพวงมาจากปัญหาความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) โดยองค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization – FAO) ได้ก าหนด
เป็นปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ทั่วโลกก าลังเผชิญและต้องสร้างมาตรการรับมือกับความท้าทาย
เพื่อความอยู่รอดของประชาคมโลก ดังกรณีปัญหาความมั่นคงทางทรัพยากรอาหารทางทะเลซ่ึง
ก าลังอยู่ในสภาวะที่ควรพิจารณาวางแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

อย่างไรก็ตามแม้ว่าปัญหาการประมงในไทยจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อาหารทั้งหมด 
แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ได้สะท้อนวิกฤตห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงซ่ึ งเชื่อมโยงกับ
นโยบายประมงโลกอย่างชัดเจน ดังนั้นแนวทางการด าเนินการของไทยด้านการแก้ไขปัญหา IUU 
กิจการประมงในปัจจุบันจึงเป็นการออกมาตรการแบบมีลักษณะเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อมุ่งปลด 
“ใบเหลือง” และให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระยะสั้นของอุตสาหกรรมประมง 
อาจจะเป็นการแก้ปัญหาเร่ืองความมั่นคงทางอาหารได้เพียงผิวเผินเท่านั้น และหากภาครัฐละเลยมิติ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนในเรื่องการฟื้นฟูทะเลและทรัพยากรชายฝั่ง รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรม
ประมงทะเลของไทยให้คงอยู่ได้อย่างยั่งยืน มาตรการและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ออกมานั้นจึงไม่ก่อให้
ผลประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างแท้จริง และอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีก
ด้วย จากสภาพการณ์ดังกล่าวจึงขอเสนอให้มีการปฏิรูปแนวทางการพัฒนาการจัดการด้านประมง
อย่างยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ที่แท้จริงซ่ึงมิใช่เพียงการ “ใบเหลือง” แต่เป็นการวางแนวทางเพื่อแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงทางอาหารอย่างมีกลยุทธ์ โดยอาศัยการศึกษาและวิจัยเพื่อหาปัจจัยที่เป็นสาเหตุ
ว่ามีปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยส าคัญและมีสัดส่วนความเสียหายมากที่สุดทั้งระยะสั้นระยะยาวเพื่อ
ประเมินแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดตามกรอบแนวคิดดังนี้  โดยมุ่งค านึงถึงกา ร
ตอบสนองต่อปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหารทะเลและความต้องการบริโภคที่มีมากขึ้นนั้นเป็น
หัวใจส าคัญเพื่อได้มาซ่ึงผลลัพธ์อย่างยั่งยืน 
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นอกเหนือจากกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางคณะทีมศึกษาวิจัยมีข้อเสนอแนะ
แก่รัฐควรตระหนักถึงแนวทางดังต่อไปนี้เพื่อเสริมศักยภาพด้านการจัดการประมงและอุตสาหกรรม
ประมงไทยในอนาคตให้มั่นคงระยะยาวเพิ่มเติมในท้ายของข้อเสนอแนะด้านการท าประมงผิด
กฎหมาย IUU นี้ประกอบด้าน 4 ข้อดังต่อไปนี้ 

1. รัฐควรให้ความส าคัญในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าให้มากขึ้น และไม่พึ่งพา
ทรัพยากรทางทะเลจากการประมงแต่เพียงอย่างเดียวรวมทั้งพัฒนาศักยภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

2. รัฐควรพิจารณาความเหมาะสมความและความถูกต้องขององค์ความรู้ที่จะน าไปใช้ใน
การแก้ปัญหาระดับต่างๆเช่น หลักการ MSY ที่กรมประมงน ามาใช้ในการประเมิน
ปริมาณสัตว์ที่น้ าสูงสุดที่จะจับมาใช้ประโยชน์ยังมีความเข้าใจอย่างจ ากัดเฉพาะกลุ่มและ
ขาดหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ เนื่องจากหลักการ MSY เป็นการประเมินทรัพยากร

แรงขับเคลื่อนระดับต่างๆ 

แรงกดดันต่างๆ ที่เกิดจากกิจกรรมทางทะเล 

การลดลงของทรัพยากรประมงทะเลกระทบต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ผลกระทบต่อมิติต่างๆ ด้านความม่ันคงของมนุษย์ 

การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง
เหมาะสม 
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ประมงหลากหลายชนิดแบบง่าย (Simple Species) ซ่ึงไม่เหมาะสมกับสภาพทรัพยากร
สัตว์น้ าของไทยที่มีความหลากหลายมาก และวิถีการประมงที่มีการใช้เครื่องมือประมง
หลายชนิดดังนั้นรัฐควรเจรจากับสหภาพยุโรปเร่ืองการใช้หลัก MSY เนื่องจากบริบทการ
ประมงไทยมีความซับซ้อนและแตกต่างจากประเทศอื่นๆ และกรมประมงควรพัฒนา
หลักการ MSY ให้เข้ากับบริบทและทรัพยากรสัตว์น้ าทางทะเลของไทย เพราะประเทศ
ไทยมีทรัพยากรสัตว์น้ าหลายชนิดและเครื่องมือการประมงที่หลากหลาย 

3. รัฐควรเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหาซ่ึงเป็นธรรมชาติ
ของการแก้ไขปัญหาในลักษณะนี้ที่มีผู้เกี่ยวข้องจ านวนมากและเป็นปัญหาปากท้องใน
หลายระดับมีทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางบวก (เสมือน) ไม่ได้รับผลกระทบและได้รับ
ผลกระทบในทางลบการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องท าอย่างเป็นระบบมองอย่างครบทุกมิติ
และมีการบูรณาการกันอย่างแท้จริงมิเช่นนั้นการแก้ปัญหาอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้น
ของปัญหาอื่นๆเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ 

4. รัฐควรมีนโยบายจัดท าแผนการด าเนินงานระยะยาวเพื่อลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวใน
กิจการประมงไทย โดยการจัดท าข้อตกลง MOU กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น การเจรจา
ร่วมกันท าประมงในน่านน้ าพม่า เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแรงงาน
พม่าในการกลับไปประกอบอาชีพที่ประเทศบ้านเกิด อีกทั้งต้องเร่งสร้างความมั่นคง
ให้กับแรงงานภาคประมงของไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาหาแนวทางเพื่อให้
ภาคธุรกิจประมงต้องลดการพึ่งพาก าลังแรงงานเข้มข้นในอนาคต โดยอาศัยองค์ความรู้
มาพัฒนาสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ทดแทนก าลังคนภายในเรือให้น้อยลง เพื่อการแก้ไข
ปัญหาให้ธุรกิจประมงสามารถยืนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 

 4.1.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงระบบการจ้างแรงงานประมงทะเล 
(1) การจ้างงานแรงงานประมงทะเล 
ประเด็นเร่ืองการผ่อนผันการจ้างแรงงานต่างด้าว 

 นายจ้างควรน าแรงงานต่างด้าวมาขอรับการผ่อนผันตามที่กระทรวงแรงงานเปิดผ่อนผัน
ตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ แทนการขอเปิดรับผ่อนผันทั้งปีโดยอ้างความขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 

 ภาคเอกชนควรได้รับโอกาสเสนอแผนการขอผ่อนผันแรงงานต่างด้าวประมงทะเลที่
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเหมาะสมต่อกระทรวงแรงงาน 
  
 
ประเด็นการจัดหาแรงงานถูกกฎหมายมาท างานในภาคประมงทะเลและการขจัดระบบนายหน้า 

กรมการจัดหางานควรร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ นายจ้าง และภาคประชาสังคมในการ
ขจัดระบบนายหน้าจัดหางานและการจัดหาแรงงานถูกกฎหมายมาท างานในภาคประมงทะเล โดยมี
มาตรการ/แนวทางต่อไปนี้ 
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 กรมการจัดหางานและภาคเอกชนควรร่วมมือกันเพื่อเร่งรัดและส่งเสริมการจดทะเบียน
บริษัทจัดหางานแรงงานต่างด้าวตาม พ.ร.ก. การน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ 
พ.ศ. 2559 เพื่อให้ให้มีแรงงานประมงที่ถูกกฎหมายส าหรับการว่าจ้างตาม พ.ร.ก. การน าคนต่างด้าว
มาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 (มาตรา 4) และหากยังไม่มีบริษัทจัดหางานมาขอจด
ทะเบียนควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.ก. ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง  และสามารถช่วยขจัด
ระบบนายหน้าได้จริง 

 ในระหว่างที่ พ.ร.ก. ยังไม่ลุล่วงเพราะไม่มีบริษัทจัดหางานเข้ามาจดทะเบียน กระทรวง
แรงงานควรพิจารณาเปิดผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเฉพาะในกิจการประมงทะเลครั้งใหม่ โดยอาจเปิด
ศูนย์แรกรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานตามแนวชายแดนที่กระทรวงแรงงานก าลังจัดท าขึ้นใหม่ 
แล้วให้นายจ้างไปน าตัวแรงงานที่เข้ารับการผ่อนผันจากชายแดนมาท างานในเรือประมง 

 ภาคประชาสังคมควรมีบทบาทในการรายงานเรื่องระบบนายหน้าและการหลอกลวง
แรงงานจนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์  
  

ประเด็นการจัดหาแรงงานประมงตาม MOU 
 กระทรวงแรงงานควรเร่งด าเนินการเจรจาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายให้มีแรงงานประมงเข้า

มาท างานโดยถูกกฎหมายตามที่ได้ท า MOU ร่วมกับประเทศพม่า และเวียดนาม โดยเฉพาะการ
ตอบสนองต่อค าร้องขอของประเทศต้นทาง 

(2) ข้อเสนอแนะเรื่องการตรวจแรงงานประมงทะเล และการสังเกตการณ์บนเรือเพื่อ
ค้นหาแรงงานบังคับและเหยื่อค้ามนุษย์ 

ประเด็นการตรวจแรงงานประมงในและนอกน่านน้ าบนฝั่ง 
 ในการตรวจเรือของ ศปมผ. ควรมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงแรงงานและกระทรวงพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมตรวจแรงงานให้ครบ 22 จังหวัดชายทะเล 
 ควรมีการฝึกอบรมผู้ตรวจแรงงานภาคปฏิบัติโดยค านึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่

ผู้ตรวจด้วย 
 การด าเนินงานของ ศปมผ. ตามภารกิจควรเพิ่มเร่ืองการตรวจแรงงานที่อาจตกเป็นเหยื่อ

ค้ามนุษย์ด้วย และเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ PIPO ให้มีศักยภาพในการตรวจประเด็นการค้ามนุษย์
ในแรงงานประมงทะเลมากขึ้น 

 กระทรวง พม.ควรพัฒนารายการตรวจสอบ (check list) แรงงานประมงที่ตกเป็นเหยื่อ
ค้ามนุษย์ที่ครอบคุลมเนื้อหาตาม พ.ร.บ. ปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฉบับใหม่  เพื่อให้ ศป
มผ. ใช้ในการคัดแยกแรงงานประมงทะเลว่าเป็นเหยื่อค้ามนุษย์หรือไม่ เพื่อให้มีศักยภาพและควร
จัดท ารายการตรวจสอบนี้ในภาษาที่แรงงานประมงต่างด้าว เข้าใจและตอบได้ โดยควรพัฒนา
แนวทางและแบบรายการตรวจสอบ ร่วมกับกระทรวงแรงงาน 
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 ทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเล ควรมีภาคประชา
สังคมและตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานร่วมตรวจด้วย 

 กระทรวงแรงงานควรมีเปูาหมาย (targeting) ในการตรวจแรงงานที่เป็นกลุ่มเปราะบาง
ที่อาจตกเป็นแรงงานบังคับและเหยื่อค้ามนุษย์ โดยใช้แนวทางและแบบรายงานการตรวจสอบที
พัฒนาร่วมกับกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

ประเด็นการตรวจแรงงานประมงนอกน่านน้ าบนเรือขณะท าการประมง 
 ผู้สังเกตการณ์บนเรือควรเพิ่มประเด็นการตรวจแรงงานประมงเพื่อตรวจหาแรงงาน

บังคับและเหยื่อค้ามนุษย์บนเรือโดยใช้รายการตรวจสอบ (check list) แรงงานประมงที่ตกเป็น
เหยื่อการค้ามนุษย์ที่เสนอให้มีการพัฒนาขึ้นโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และใช้ในศูนย์ PIPO 

(3) ข้อเสนอแนะเรื่องการคุ้มครองแรงงานประมงทะเล 
ประเด็นการท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส าหรับแรงงานประมงทะเล 

 นายจ้างควรท าประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุให้แรงงานประมง โดยใช้บริการของ
บริษัทเอกชน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานควรเป็นผู้ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าของเง่ือนไขการประกัน 

ประเด็นการให้ความรู้เรื่องสิทธิและกลไกการร้องเรียนส าหรับแรงงานประมงทะเล 
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานร่วมกับองค์กรนายจ้างควรจัดให้มีการอบรมลูกเรือที่

ศูนย์ PIPO ก่อนออกเรือ ให้ความรู้กับเจ้าของเรือ ไต้ก๋ง และลูกเรือเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน , 
พ.ร.บ.ค้ามนุษย์ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมง ให้ทุกฝุายตระหนักถึงความจ าเป็นในการ
คุ้มครองสิทธิแรงงาน และการปูองกันการค้ามนุษย์ , สิทธิและช่องทางการร้องเรียน โดยแจ้งให้
ลูกเรือทราบว่าสามารถร้องเรียนกับผู้สังเกตการณ์บนเรือได้ด้วย 

 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรร่วมกันจัดให้
แรงงานประมงทะเลสามารถเข้าถึงกลไกการร้องเรียนโดยง่ายและรวดเร็วและสามารถร้องเรียนได้
ขณะอยู่บนเรือประมง และอาจประสานงานกับภาคประชาสังคม หรือองค์การพัฒนาเอกชนเพื่อให้
การช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างทันการและใกล้ชิด 

ประเด็นการรายงานตัวของแรงงานประมงนอกน่านน้ าตามกฎกระทรวง 
 รัฐควรสร้างระบบการรายงานตัวทางไกลของแรงงานส าหรับเรือประมงนอกน่านน้ า โดย

การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลแบบ IT ที่ทันสมัยมากขึ้นในการรายงานตัวแรงงานทุกปี 
และให้ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงมีบทบาทในการตรวจสอบการรายงานตัวของแรงงาน 

 



53 

 

 

 

ประเด็นการคัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์บนเรือประมงทะเลโดยผู้สังเกตการณ์บนเรือ 
 ศปมผ. และกรมประมงควรพิจารณาให้ผู้สังเกตการณ์บนเรือมีภารกิจเพิ่มในการตรวจ

แรงงานบนเรือด้วย เพื่อให้คุ้มครองแรงงานที่อาจตกเป็นแรงงานบังคับและเหยื่อค้ามนุษย์ ทั้งนี้ผู้
สังเกตการณ์บนเรืออาจใช้รายการตรวจสอบ (check list) แรงงานประมงที่ตกเป็นเหยื่อการค้า
มนุษย์เช่นเดียวกับที่ศูนย์ PIPO 

ประเด็นเร่ืองค่าจ้างและการจ่ายค่าจ้าง 
 การตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างแรงงานในเรือประมงนอกน่านน้ าตามกฎหมาย กระทรวง

แรงงานควรพิจารณาการผ่อนผันให้เจ้าของเรือน าหลักฐานการโอนเงินค่าจ้างผ่านธนาคารมาแสดง
ต่อกรมสวัสดิการสังคมและคุ้มครองแรงงาน หรือตัวแทนของกรมสวัสดิฯ ในจังหวัดทุกเดือน และให้
นายจ้างจัดส่งหลักฐานดังกล่าว ไปให้ลูกเรือรับทราบทุก 3 เดือน และควรมีการศึกษาวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชนเกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินค่าจ้างแรงงานประมงทะเลที่เหมาะสม 

ประเด็นสภาพการท างานที่ยากล าบาก 
 เจ้าของเรือควรมีชุดกันหนาวให้ลูกเรือเมื่อต้องลงไปท างานในห้องแช่ปลา โดยให้ถือเป็น

แนวปฏิบัติ ส าหรับเรือทุกล าเพราะในปัจจุบันยังไม่มีในเรือทุกล า 
(4) ข้อเสนอแนะเรื่องการคัดแยกแรงงานประมงที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์และการเข้าสู่

กระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นการคัดแยกเหยื่อ  

 พนักงานตรวจแรงงานและทีมสหวิชาชีพควรใช้แบบรายการตรวจสอบ (check list) 
แรงงานประมงที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ในการตรวจแรงงานประมงทะเลด้วย 

 ทีมสหวิชาชีพที่คัดแยกเหยื่อค้ามนุษย์ที่เป็นแรงงานประมงทะเล ควรมีผู้แทนจาก
กระทรวงแรงงานร่วมคัดแยกด้วยเป็นประจ า 

ประเด็นการขยายความร่วมมือกับภาคประชาสังคมเพื่อการคุ้มครองและปูองกันเหยื่อ        
ค้ามนุษย์ 

 กระทรวงแรงงานและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรจัดให้มี
อาสาสมัครแจ้งเบาะแสหรืออาสาสมัครแรงงานทางทะเลเพื่อคอยติดตามสถานการณ์ของแรงงาน
ประมงทะเลที่อาจตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ 

ประเด็นกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองแรงงานประมงที่เป็นเหยื่อค้ามนุษย์และ
เป็นพยาน 

 กรณีค้นพบแรงงานประมงที่เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินคดีตาม พ.ร.บ. 
คุ้มครองแรงงานและพ.ร.บ. ค้ามนุษย์ ในลักษณะกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท 
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 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควรร่วมมือกับกระทรวงแรงงานในการ
คุ้มครองพยานที่เป็นแรงงานประมงทะเลต่างด้าวให้สามารถมีงานท าระหว่างอยู่ในสถานคุ้มครองฯ 
โดยมีมาตรการปูองกันการหลบหนี 

 เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรเร่งรัดการรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐาน
ที่จ าเป็นในการด าเนินคดีค้ามนุษย์ในประมงทะเล 

(5) ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการแรงงานประมงทะเล และการบูรณาการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ  

 กระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรบริหารจัดการแรงงานในกิจการ
ประมงทะเลที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

 ควรเพิ่มบทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการขจัด
ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเล ทั้งในด้านการรณรงค์การให้ความรู้แก่นายจ้างและลูกจ้าง 
ตลอดจนพัฒนากลไกการคัดแยกและทักษะของผู้ปฏิบัติ  

 รัฐควรลดขั้นตอนในการด าเนินการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวเข้าท างานให้สั้นลงและไม่
ซับซ้อนเพื่อลดช่องทางทุจริตคอรัปชั่น  

 รัฐควรมีแผนและเปูาหมายที่ชัดเจนเพื่อแก้ปัญหาการทุจริตในภาคประมงทะเล โดยใช้
กลไกที่มีอยู่ให้ท างานร่วมกัน เช่นคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 
ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย หรือคณะอนุกรรมการด้าน
กฎหมายของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) และเปิดช่องทางให้
แรงงานประมงที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการให้/รับส่วย สามารถแจ้งข้อมูลกับทางราชการได้ เช่น ศูนย์ด ารง
ธรรม, ศูนย์ประสานงานชายฝั่งของกระทรวงแรงงาน และสายด่วน 

(6) ข้อเสนอแนะเรื่องการลดผลกระทบจากกฎหมายและมาตรการของรัฐ 
 ควรมีแผนและกิจกรรมเกี่ยวกับการลดผลกระทบจากกฎหมายและมาตรการของรัฐ โดย

มีมาตรการ เช่น ติดตามการบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.ก. , กฎกระทรวง และศึกษาแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกับความเป็นจริงและกติกานานาชาติ ทั้งนี้ โดยให้ครอบคลุมผลกระทบที่เกิดต่อชุมชน
, ภาคเอกชน, ประมงพื้นบ้าน และภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับประมงทะเล 

(7) ข้อเสนอแนะการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ 
 รัฐร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรศึกษาผลกระทบจากกฎหมายพร้อม

ข้อเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบ ได้แก่ พระราชก าหนดประมงทะเล พ.ศ. 2558, พระราชก าหนดการ
น าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559 และกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานใน
ประมงทะเล พ.ศ. 2557 
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 รัฐร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรศึกษาและติดตามผลส าเร็จและจุดอ่อนของ
การปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกใหม่ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและการน า
กฎหมายไปปฏิบัติ ตลอดจนรายงานว่ามีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะหรือไม่อย่างไร  

 รัฐร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรพยายามลดช่องว่างกฎระเบียบของรัฐกับ
การปฏิบัติจริงของภาคเอกชน โดยการหาแนวทางร่วมกันและมีกลไกของการร่วมมืออย่างจริงจัง 

(8) ข้อเสนอแนะในการจัดตั้งสหภาพแรงงานประมงทะเล  
 กระทรวงแรงงานควรพิจารณาความเป็นไปได้ในการสนับสนุนและผ่อนผันให้มีการจัดตั้ง

สหภาพแรงงานประมงทะเล โดยเริ่มต้นในจังหวัดที่มีแรงงานประมงทะเลจ านวนมาก ให้สหภาพ
แรงงานประมงเผยแพร่ข้อมูลเพื่อปูองกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และเป็นตัวแทนในการ
คุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในภาคประมงทะเล ทั้งนี้โดยพิจารณาภายใต้ข้อก าหนด
ของกฎหมาย พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518  

 รัฐควรพิจารณารับรองอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO 87 และ 98 
ว่าด้วยสิทธิการร่วมตัว และ สิทธิการเจรจาต่อรองตามหลักสากล และกระทรวงแรงงานควรแก้ไข 
พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ให้สอดคล้องกับหลักสากล เพื่อให้แรงงานประมงสามารถจัดตั้ง
สหภาพแรงงานประมง มีสิทธิในการรวมตัวและเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้  

(9) ข้อเสนอแนะในการขจัดปัญหาแรงงานบังคับและค้ามนุษย์ในภาคประมงทะเล
ไทยตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ควรก าหนดบทบาทที่เหมาะสมของประเทศไทยในภูมิภาคและประชาคมโลก  
 พิจารณาข้อดีข้อเสียของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) C.188 ว่า

ด้วยการท างานในภาคประมงทะเล 
 ควรใช้เรือต้นแบบของศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEAFDEC) 

เพื่อปรับปรุงสภาพการด ารงชีพของแรงงานในเรือประมง 
 ควรด าเนินการตามเปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals - SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ข้อ 10 ซ่ึงว่าด้วยการอ านวยความสะดวกใหเ้กิดการยา้ย
ถิ่นที่เป็นปกติและปลอดภัย และข้อ 17 ว่าด้วยเรื่องข้อมูล การตรวจสอบ และการรับผิดชอบ และ
ข้อ 17.18 ว่าด้วย การสนับสนุนการสร้างศักยภาพด้านขีดความสามารถ เพื่อให้เกิดความพร้อมด้าน
ข้อมูลที่มีคุณภาพสูง ทันเวลา และมีความน่าเชื่อถือตามสถานการณ์การอพยพย้ายถิ่นของประเทศ
ก าลังพัฒนา 

 ควรด าเนินการตามกรอบกติกาด้านแรงงานในภูมิภาค คือ ตามกรอบอนุสัญญาอาเซียน
ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons) และ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Declaration 
on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers) 
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4.2 ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร 
 จากการข้อเสนอแนะที่คณะศึกษาวิจัยได้ประมวลมาอาจน าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงบริหาร
ในภาพรวมได้ 3 ข้อดังนี้ 
 1. งบประมาณ ควรมีการท างบประมาณเชิงบูรณาการเพื่อการบริหารแบบเร่งด่วน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงควรท างบประมาณระยะยาว เพราะเมื่องบปกติหมดในระยะต่อไปจะ
ไม่มีงบประมาณใช้ในระยะยาวและจะมีปัญหาในการบริหารจัดการ 
 2. การท างานร่วมกัน ควรมีกลไกในการท างานร่วมกันและรับผิดชอบร่วมกัน กล่าวคือ 
ทุกหน่วยงานรับและแบ่งงานอย่างชัดเจน น าไปสู่ภาคปฏิบัติของแต่ละฝุาย หากมีความจ าเป็นก็ต้อง
ลงทุนเพิ่มเพื่อการท างานแบบบูรณาการก็ต้องท า 
 3. การมีหน่วยงานกลางทางวิชาการ ควรจัดตั้งหน่วยงานกลาง (ภาควิชาการ) เพื่อ
ติดตามและบันทึกผลการด าเนินงานตามแผน มีการรายงานความก้าวหน้า ความส าเร็จ ให้แก่
หน่วยงานปฏิบัติ เพื่อน าไปรายงานในระดับนโยบาย จนในที่สุด สามารถจัดท ารายงานการบริหาร
จัดการ (management report) จะท าให้เห็นถึงจุดอ่อนและสามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาต่อไปได้
อย่างยั่งยืน 

4.3 นโยบายและมาตรการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แถลงนโยบายและมาตรการในเรื่องการ
ท าประมงผิดกฎหมาย แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์และข้อท้าทายดังนี้ 
 นโยบายและมาตรการเร่งด่วน เปูาหมาย คือ “การให้ความส าคัญผลกระทบที่ของ
มาตรการของรัฐต่อประมงพื้นบ้าน” และ “การพ้นจากข้อกล่าวหาของ EU” ได้ด าเนินมาตรการ
ดังต่อไปนี ้
 1 การด าเนินการด้านกฎหมายด้วยการออก พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 และใช้
กฎหมายดังกล่าวเป็นพื้นฐานในการด าเนินการแก้ไขปัญหา 
 2 การส ารวงข้อมูลผลกระทบของมาตรการต่อประมงพื้นบ้าน 
 3 การเสนอปรับโครงสร้างบริหารของกรมประมงด้วยการเพิ่มอัตราก าลังของเจ้าหน้าที่
กว่า 200 อัตรา 
 4 ภาครัฐได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการตรวจสอบย้อนกลับ สินค้าสัตว์น้ าโดยอาศัย
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนเรื่องการลงหลักฐานจ านวนปลาที่จับได้ให้ตรงกัน เพราะในอดีตการลง
หลักฐานเป็นการด าเนินการในสมุดปูมเรือ (logbook) เมื่อน าเทคโนโลยีเป็น e-logbooks จะช่วย
ให้ตรวจสอบได้ดีขึ้น 
 5 ในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับได้มอบหมายให้ ศปมผ. ไปพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินการที่เหมาะสม 
 6 การปรับปรุงให้ระบบ VMS ให้ทันสมัยด้วยการขอให้ EU เข้ามาแนะน าเชิงเทคนิค 
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 นโยบายและมาตรการระยะยาว รัฐบาลมีเปูาหมาย คือ “การท าประมงที่ยั่งยืน” โดยมี
มาตรการต่อไปนี้ 
 1 มุ่งสร้างกฎเกณฑ์ที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ในอ่าวไทยและทะเลอันดามันและให้
ความส าคัญกับการรักษาทรัพยากรประมงให้ยั่งยืน 
 2 ด าเนินการเชิงบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้เกิดการท างานอย่างกลมกลืนและมุ่งไปสู่
การท าประมงที่ยั่งยืน 

 ข้อท้าทายในการด าเนินการเชิงนโยบาย 
 1 ขนาดขององค์กรที่เกี่ยวข้องและพันธกิจที่หลากหลายตลอดจนพันธกิจใหม่ๆที่ต้องเข้า
มาควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงตามข้อเสนอและจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 2 การด าเนินการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายยังล่าช้าอยู่และยังไม่สามารถสร้างความ
พอใจและยอมรับได้ทั้งระบบ (ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการประมง) 
 3 การแก้ไขปัญหาในภาครัฐไม่ได้ง่ายแบบพลิกฝุามือและจ าต้องนึกถึงผลกระทบในทุกๆ
มิต ิ
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