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1. บทนำ (Introduction)
1.1 ควำมเป็นมำ
ความยั่งยืนในระยะยาวของทรัพยากรประมงทะเลของประเทศไทยและการส่งออกสินค้าประมง
ถูกคุกคามจากการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and
Unregulated fishing ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าการทาประมง IUU) ล่าสุดประมาณการค่าใช้จ่ายจากการทาประมง
IUU ของประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 230 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี สาหรับผลกระทบที่สาคัญของการทาประมง
IUU ในระดับโลกนั้น รวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเล ความมั่นคง
ทางอาหารลดลง และการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของรัฐชายฝั่ง การประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจจาก
การทาประมง IUU ทั่วโลก พบว่าในแต่ละปีมีมูลค่าอยู่ระหว่าง 10.0 ถึง 23.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ยิ่งไปกว่า
นั้น โดยที่ทรัพยากรทะเลเป็นแหล่งโปรตีนที่สาคัญสาหรับประชากรโลก ดังนั้นการทาการประมง IUU จึงเป็นภัย
คุกคามที่สาคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก นอกจากนี้การทาการประมง IUU ยังเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทางทะเล เช่น การลักลอบค้ามนุษย์ การล่าและการค้าสัตว์ทะเลหายาก การ
ลักลอบค้ายาเสพติดและอาวุธ ซึ่งเกิดขึ้นในบางส่วนของโลก
ประเทศไทยตระหนักว่าการทาการประมง IUU เป็นปัญหาสาคัญทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค
และระดับชาติ โดยเฉพาะประเทศกาลังพัฒนาซึ่งชุมชนประมงชายฝั่งต้องพึ่งพาการทาประมงเพื่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ยั่งยืนของตน โดยเหตุนี้แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของประเทศไทย (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า NPOA-IUU) จึงได้แสดง
ให้เห็นถึงนโยบายและข้อผูกพันของประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อความพยายามร่วมกันของโลก เพื่อป้องกัน
ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU NPOA-IUU ได้ถูกจัดทาขึ้นตามหลักการและบทบัญญัติของแผนปฎิบัติการ
สากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมของ FAO
(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า IPOA-IUU) ซึ่งสะท้อนถึงแผนปฏิบัติการสากลในระดับภูมิภาค (RPOA) ในการส่งเสริมการ
ปฏิบัติการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ ซึ่งรวมทั้งการขจัดการทาการประมง IUU ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการระดับชาติของประเทศไทยได้ระบุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อกังวล
เกี่ยวกับการทาการประมง IUU ของประเทศไทยอีกด้วย
1.2 แผนปฏิบัติกำรสำกลเพื่อขจัดกำรทำประมง IUU
ข้อกังวลของโลกเกี่ยวกับการทาการประมง IUU ที่ยังคงดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบอย่าง
มากต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงได้ก่อให้เกิดผลในการปฏิบัติการร่วมกันของนานาชาติ โดยผ่าน IPOAIUU ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งได้มีการยอมรับอย่างเป็ นเอกฉันท์ในการประชุม
คณะกรรมาธิ ก ารด้ า นการประมง ครั้ ง ที่ 24 เมื่ อ วั น ที่ 2 มี น าคม พ.ศ. 2544 และได้ รั บ การรั บ รองโดย
คณะกรรมาธิการ เอฟ เอ โอ สมัยที่ 120 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544
วัตถุประสงค์ของ IPOA-IUU คือ เพื่อขจัดการทาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม โดยกาหนดให้รัฐทั้งปวงดาเนินการด้วยมาตรการต่างๆ ที่ครอบคลุม มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส รวมถึง
การดาเนินการผ่านองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) หรือข้อตกลงต่างๆ ที่จัดให้มีขึ้นตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ IPOA-IUU เรียกร้องให้รัฐต่างๆ พัฒนาและนาแผนปฏิบัติการดังกล่าว ไปปรับใช้เป็น
NPOA-IUU เพื่อให้บ รรลุถึงวัตถุประสงค์ของ IPOA-IUU ภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 และเพื่อให้
บทบัญญัติของแผนปฏิบัติการสากลมีผลสาเร็จสมบูรณ์ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมการจัดการประมง
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และจัดสรรงบประมาณ IPOA-IUU จะทาหน้าที่เสมือนเป็น “เครื่องมือ” ที่ครอบคลุมมาตรการต่างๆ ในการ
บริหารจัดการกับการทาการประมง IUU ในสถานการณ์และบริบทต่างๆ กัน IPOA-IUU ประกอบด้วยมาตรการ
ทั่วไปที่มีเป้ าหมายส าหรับรั ฐทั้งปวง มาตรการที่มีเป้าหมายเฉพาะสาหรับรัฐเจ้าของธง รัฐ ชายฝั่ง และรัฐ
เจ้าของท่า เรือ นอกจากนี้ยังประกอบด้วยมาตรการด้านการค้า วิธีการเพื่อสนับสนุนความต้องการเฉพาะของ
ประเทศกาลังพัฒนา เพื่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ของ IPOA-IUU และมาตรการที่รัฐต่างๆ ดาเนินการผ่าน
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค บทบัญญัติบางส่วนของ IPOA-IUU สะท้อนถึงพันธกรณีที่นานา
ประเทศให้การยอมรับว่ามีผลผูกพัน ไม่ว่าโดยผ่านตราสารระหว่างประเทศ องค์การบริหารจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค หรือโดยผ่านกฎหมายภายในประเทศ
IPOA-IUU นี้มิได้มีผลผูกพันทางกฎหมายให้นาไปใช้โดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม IPOA-IUU ได้
นาเอาหลักการสาคัญมาจากตราสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายและจากตราสารทางด้านประมงที่ได้มีความเห็น
ร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนการทาประมงอย่างรับผิดชอบ (ตาราง 1)
ตำรำง 1 ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องสาหรับการขจัดการทาประมง IUU








อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS)
ความตกลงเพื่อส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ทาการประมงในทะเลหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการ
สากลเพื่อการอนุรักษ์และจัดการประมง ค.ศ. 1993
ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ลงวันที่
10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรของสัตว์น้าชนิดพันธุ์ที่คร่อม
เขตและอพยพย้ายถิ่นไกล ค.ศ. 1995 (UN Fish Stock Agreement : UNFSA)
ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ค.ศ. 2009
จรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ (ค.ศ. 1995)
แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาฉลาม (ค.ศ. 1999) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการ
จัดการกาลังผลิตของการทาการประมง (ค.ศ. 1999) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการลดการจับนก
ทะเลโดยบังเอิญจากการทาประมงเบ็ดราว (ค.ศ. 1999) แผนปฏิบัติก ารสากลว่าด้วยการป้องกัน
ยับยั้ง และขจัดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (ค.ศ. 2001)
1.3 ข้อกังวลในระดับภูมิภำคเกี่ยวกับกำรทำกำรประมง IUU

ภูมิภ าคเอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต้มีข้อกัง วลเกี่ยวกั บการทาประมง IUU ซึ่ งส่ งผลให้ มีการพัฒ นา
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาค หรือ RPOA เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ รวมทั้ง
การขจัดการทาประมง IUU ในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ออสเตรเลีย บรูไน กัมพูชา
มาเลเซีย ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย ติมอร์ -เลสเต และเวียดนาม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
ที่เมืองบาหลี RPOA- IUU ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทาให้การดาเนินการ IPOA- IUU ในภูมิภาคมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค์ของ RPOA-IUU คือ เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างความเข้มแข็งของการบริหารจัดการประมง
ในภูมิภาคในทุกระดับ เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อมทางทะเล และเพื่อประโยชน์ของการ
รับเอาการทาประมงอย่างรับผิดชอบมาใช้ให้เหมาะสม RPOA-IUU ครอบคลุมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ
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สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการกาลังผลิตของการทาการประมง และการขจัดทาการประมง IUU ในบริเวณพื้นที่
ทะเลจีนใต้, ทะเลสุลาเวสี (เซลีบีส) ทะเลอาราฟูรา และทะเลติมอร์
1.4 แนวควำมคิดและควำมหมำยของกำรทำประมง IUU
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือ “การทาการประมง IUU” ตามที่
กาหนดในวรรค 3 ของ IPOA-IUU ประกอบด้วยการดาเนินกิจกรรม 3 ประเภทที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่ง
ประเทศไทยได้มีการนามาใช้ในแผนระดับชาติ ตามตาราง 2
ตำรำง 2 ความหมายของการทาการประมง IUU
1. กำรทำประมงที่ผิดกฎหมำย (Illegal Fishing) หมายถึง กิจกรรมการทาประมงที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(i) การทาการประมงโดยเรือประมงไทย หรือเรือประมงต่างชาติในน่านน้าภายใต้เขตอานาจของรัฐใดๆ โดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบของรัฐนั้น หรือ
(ii) การทาการประมงโดยเรือประมงของรัฐที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์การบริหารจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMOs) แต่ได้ดาเนินการที่ฝ่าฝืน มาตรการอนุรักษ์และจัดการของ RFMOs ซึ่งรัฐนั้นมีข้อ
ผูกพัน หรือฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือ
(iii) การทาการประมงฝ่าฝืนกฎหมายภายในของรัฐใด หรือพันธกรณีระหว่างประเทศ ที่รวมถึงการฝ่าฝืน
กฎระเบีย บขององค์การบริห ารจัดการประมงระดับภูมิภ าคที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทาโดยรัฐ ที่ให้ ความ
ร่วมมือ
2. กำรประมงที่ขำดกำรรำยงำน (Unreported Fishing) หมายถึง กิจกรรมการทาการประมงที่มีลักษณะ
ดังต่อไปนี้
(i) ไม่ได้แจ้ง หรือรายงานผลจับ หรือรายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและ
ระเบียบของรัฐนั้น หรือ
(ii) ไม่ได้แจ้ง หรือรายงานผลจับหรือรายงานเท็จ ต่อ RFMOs ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรนั้น ซึ่ง
เป็นการฝ่าฝืนวิธีการรายงานของ RFMOs
3. กำรทำกำรประมงที่ไร้กำรควบคุม (Unregulated Fishing) หมายถึง กิจกรรมการทาการประมงที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
(i) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ RFMOs โดยเรือที่ไม่มีสัญชาติ หรือเรือ ชักธงสัญชาติของรัฐที่ไม่ได้เป็น
ประเทศสมาชิก หรือโดยเรือของกลุ่มประเทศที่ไม่มีสถานะเป็นรัฐ (Fishing entity) ในลักษณะที่ไม่
สอดคล้องหรือฝ่าฝืนต่อมาตรการอนุรักษ์และจัดการขององค์กรนั้น
(ii) ในพื้นที่ของประชากรสัตว์น้าที่ยังไม่มีมาตรการการอนุรักษ์และจัดการ ในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับ
ความรับผิดชอบของรัฐในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลที่มีชีวิตภายใต้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ
1.5 กำรประมงของประเทศไทย
การประมงทะเลของประเทศไทย จาแนกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ
1) การประมงพื้นบ้านที่ทามาหากินแถบชายฝั่ง โดยใช้เรือขนาดเล็กไม่มีเครื่องยนต์หรือมีเครื่ องยนต์
ประกอบ ประเภทเครื่องยนต์ขนาดเล็กในเรือ หรือมีเครื่องยนต์นอกเรือ (เรือหางยาว) ส่วนใหญ่ทาการประมง
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โดยใช้แรงงานภายในครัวเรือน และใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านจานวนไม่มาก สัตว์น้าที่จับได้บางส่วนนาไปขาย
ให้ตลาดในท้องถิ่น ส่วนที่เหลือใช้บริโภคภายในครัวเรือนเพื่อยังชีพ
2) การประมงพาณิชย์ใช้เรือที่มีเครื่องยนต์และเครื่องมือประมงประกอบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การทาการประมง มีการจ้างแรงงาน พื้นที่ทาการประมงส่วนใหญ่ดาเนินการในพื้นที่นอกชายฝั่งรวมทั้งพื้นที่นอก
เขตน่ านน้ าไทย มีก ารเคลื่ อ นย้ ายไปท าการประมงในพื้น ที่ต่าง ๆ แตกต่างกั น ขึ้นกับ ฤดูกาลหรื อชนิดพัน ธุ์
เป้าหมาย สัตว์น้าที่จับได้นามาใช้เพื่อบริโภคภายในประเทศหรือใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเพื่อส่งออก
การประมงมีความสาคัญทั้งในทางสังคมและเศรษฐกิจสาหรับความมั่นคงทางอาหาร และการพึ่งพา
ตนเองของประเทศไทย การประมงทะเลไทยสามารถจาแนกเป็น 2 ลักษณะ ซึ่งประกอบด้วยการประมงพื้นบ้าน
และการประมงพาณิชย์ ผลของการสารวจเรือประมงไทยไม่นานมานี้ (กรกฎาคม พ.ศ. 2558) พบว่ามีจานวน
เรือประมงทั้งสิ้น 45,805 ลา ในจานวนนี้ประกอบด้วยเรือประมงพื้นบ้าน 34,762 ลา และเรือประมงพาณิชย์
11,048 ลา ซึ่งก่อให้เกิดผลผลิตในการจับสัตว์น้าทั้งสิ้นประมาณ 1.34 ล้านตัน ในปี 2557 (ประมาณร้อยละ
10.4 ได้จากเรือประมงพื้นบ้าน ร้อยละ 82.1 จากเรือประมงพาณิชย์ และร้อยละ 7.5 จากการทาการประมงนอก
น่านน้าไทย) ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อการส่งออกได้จากการประมงพาณิชย์ ส่วนผลผลิตจากประมงพื้นบ้านใช้เพื่อ
การบริโภคภายในประเทศ สัตว์น้าเป็นแหล่งโปรตีนที่สาคัญต่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหาร สามารถหาได้
ทั่วไป โดยเฉพาะในชนบทของประเทศไทยที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตและ
ส่งออกสัตว์น้ารายใหญ่ของโลกด้วย โดยในปี 2557 ปริมาณการส่งออกรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า
6,749 ล้านเหรียญสหรัฐ และปริมาณการนาเข้ารวมทั้งสิ้น 1.6 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 2,740 ล้านเหรียญสหรัฐ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทาการประมงในประเทศไทยจาแนกได้เป็น 2 กลุ่มหลัก คือ
1. การขนถ่ายสัตว์น้า
1) การขนถ่ายสัตว์น้าในน่านน้าไทย โดยปกติการทาประมงในเขตน่านน้าไทยไม่มีการขนถ่าย
สัตว์น้าโดยใช้เรือแม่ แต่อย่างไรก็ตาม มีการขนถ่ายสัตว์น้าจากเรือประมงลาหนึ่งไปยัง
เรือประมงอีกลาหนึ่งเพื่อกลับเข้าฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประมงของเรืออวนลาก
2) เรือขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย การขนถ่ายสัตว์น้าของการทาประมงนอกน่านน้าไทยใช้
เรือขนถ่ายสัตว์น้าที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอส ขึ้นไป โดยในเรือขนถ่ายมีระบบห้องเย็น
เพื่อใช้ในการเก็บรักษาคุณภาพสัตว์น้าก่อนนากลับเข้าฝั่ง
2. เรือที่นาสัตว์น้ากลับเข้ามาขึ้นท่าในประเทศไทย ประกอบด้วย 4 ประเภท ดังนี้
1) เรือประมงที่ทาการประมงในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของรัฐอื่นภายใต้ข้อตกลงหรือได้รับ
อนุญาตจากรัฐนั้น และนาสัตว์น้ากลับเข้ามายังประเทศไทย
2) เรือประมงต่างชาติ (เดิมเป็นเรือประมงไทยและ
ประมงในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของรัฐอื่น และชักธงของรัฐนั้น

ทาการ

3) เรือประมงต่างชาติ ที่นาสัตว์น้าเพื่อเข้ามาขายในประเทศไทย
4) เรือประมงพื้นบ้านของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งนาสัตว์น้าเข้าท่าเพื่อมาขายในประเทศไทย
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1.6 กำรทำประมง IUU ในประเทศไทย
การทาประมงของไทยในอดีต เป็นการทาประมงแบบเสรี (Open access) แม้ว่าจะมีการออก
กฎระเบียบ (ตาราง 3) เพื่อจากัดกาลังผลิตและการลงแรงทาการประมง แต่ไม่ ได้มีการเชื่อฟังหรือไม่มีการบังคับ
ใช้กฏหมาย การทาการประมง IUU เป็นปัญหาอย่างมากทั้งในน่านน้าไทยและนอกน่านน้าไทย ประเด็นปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการทาการประมง IUU ที่ได้รวบรวมมาจากเหตุการณ์ในอดีดนั้นได้กล่าวไว้ใน NPOA นี้ตามตารางที่ 3
ตำรำง 3 ประเด็นปัญหาของการทาการประมง IUU ในประเทศไทย

 การทาการประมงของเรือประมงไทยในเขตน่านน้าไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต
 การรุกล้าเข้าไปทาการประมงในพื้นที่และฤดูกาลที่ห้ามทาการประมง
 การใช้เครื่องมือทาการประมงในน่านน้าไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีอาชญาบัตรทาการประมง
 การไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการประมงและขนถ่ายสัตว์น้านอกน่านน้าไทย
 การทาการประมงโดยเรือประมงไทยที่ใช้ใบอนุญาตหมดอายุ การไม่ได้รับอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ที่ถูกต้องที่ประเทศไทยออกให้หรือโดยรัฐชายฝั่ง

 การทาการประมงในทะเลหลวงโดยเรือประมงไทยที่มิได้ติดตั้งระบบการแจ้งตาแหน่งเรือโดยอัตโนมัติ
หรือ VMS บนเรือ และการทาประมงในเขตรัฐชายฝั่งอื่น ซึ่งมีข้อกาหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกลา
ต้องติดตั้ง VMS

 การแจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับพื้นที่ทาการประมงโดยผู้ประกอบการเรือประมงไทย เพื่อให้ได้รับใบรับรอง
การจับสัตว์น้าจากเจ้าหน้าที่ เพื่อนาเข้าผลิตภัณฑ์ไปยังสหภาพยุโรป

 การปลอมแปลง หรือปกปิดเครื่องหมาย สถานะ หรือการจดทะเบียน โดยเรือประมงไทย
 ขัดขวางการทางานของเจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่งในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบในการปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการ

 การไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก และการบันทึกข้อมูลการจับของผู้ประกอบการเรือประมงไทย
ต่อเจ้าหน้าที่รัฐชายฝั่ง

 การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของผู้ประกอบการในการใช้ระบบเอกสารเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้
พัฒนาขึ้น ทาให้มีความเป็นไปได้ที่จะมีการนาระบบไปใช้โดยมิชอบจากการแจ้งข้อมูลที่เกินจริง

 สุขอนามัยและสภาพแรงงานประมงบนเรือประมงไทยต่ากว่ามาตรฐาน
ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ได้นาไปสู่ปัญหาของการทาการประมง IUU ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ประกอบด้วย
 กฎหมาย และกฎระเบียบที่ไม่ทันสมัย
 มาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง หรือ MCS ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
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 ความหย่อนยานในการบังคับใช้กฎหมาย
 การประสานงานที่ไม่มีประสิทธิภาพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 กฎระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นเรื อ ประมงและใบอนุ ญ าตใช้ เ รื อ /อาชญาบั ต รท าการประมง
ไม่ครอบคลุม
 ไม่มีระบบการแจ้งตาแหน่งเรือในกองเรือส่วนใหญ่ ทาให้ไม่สามารถติดตามการทาการประมงในทะเล
เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ทางทะเลที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นของการทาประมง IUU ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นควบคู่กับปัญหาของกาลังผลิต และการลงแรงทา
การประมงของกองเรื อ ประมงไทยที่ มากเกิ นไป ซึ่ ง ในแผนการบริ ห ารจัด การการประมงของประเทศไทย
(พ.ศ. 2558 - 2562) ที่ได้จัดทาขึ้นนี้ได้กาหนดการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้
1.7 กำรบริหำรจัดกำรประมง
หน่วยงำนหลักที่มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรจัดกำร กำรปฏิบัติตำมและกำรบังคับใช้กฎหมำย
จากโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ซึ่งได้กาหนดอานาจในการควบคุมและ
บริหารจัดการประมงของไทยออกเป็น 2 ส่วน คือ
กำรบริหำรจัดกำรเรือประมงและผู้ควบคุมเรือประมง การบริหารจัดการเรือประมงและผู้ควบคุม
เรือประมงในประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456 โดยผ่านกฎกระทรวง/ประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อใช้บังคับ การบริหาร
จัดการมีหน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่าทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดาเนินการ
กำรบริหำรจัดกำรกำรทำกำรประมง เครื่องมือประมง และแหล่งทำกำรประมง ประเทศไทยได้ ใช้
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการสัตว์น้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 ต่อมามี
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ในปี พ.ศ. 2558 และขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการยกร่าง
พระราชกาหนดการประมงเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติการประมง พ.ศ. 2558 การบริหารจัดการให้มีผล
บังคับใช้โดยการใช้บทกาหนดโทษ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศจังหวัด และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการมีหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค และมีการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (DMCR)
การปฏิบั ติ ตามและการบั งคับ ใช้ก ฎหมาย ดาเนินการโดยใช้ ความร่ว มมือระหว่ างกองทั พเรื อ
กองบังคับการตารวจน้า กรมศุลกากร กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยในประเทศ
 ศูน ย์ ป ระสานการปฏิ บั ติใ นการรัก ษาผลประโยชน์ข องชาติท างทะเล (ศรชล.) ของ
ประเทศไทย มีกองทัพเรือเป็นหัวหน้าชุดผู้ควบคุมศูนย์ ร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัด
โดยประสานกับ กองบังคับการตารวจน้า กรมศุล กากร กรมประมง กรมเจ้าท่า และ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 กรมประมง (มี อานาจหน้าที่ในการออกอาชญาบัตรท าการประมง) และกรมเจ้าท่ า
(มีอานาจหน้าที่ในการจดทะเบียนเรือและออกใบอนุญาตใช้เรือ) มีการดาเนินงานวิจัย
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และร่ ว มมื อ กัน ในการจดทะเบีย นเรือ ไทย และการแลกเปลี่ ย นและเชื่อ มโยงข้ อ มู ล
เรือประมง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ กรมประมงยังได้มีหนังสือขอความร่วมมือ
และจั ด ทาบั น ทึ กความเข้าใจในการปฏิบัติ งานร่ว มกันในการจดทะเบี ยนเรือ ประมง
ให้ถูกต้อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554
กำรประสำนงำนกับหน่วยงำน/องค์กำรระหว่ำงประเทศ
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกหรือประเทศซึ่งมิใช่ประเทศสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ ได้มีการ
ประสานและให้ความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารกับองค์การระดับโลกและระดับภูมิภาค ดังนี้
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่ งสหประชาติ (FAO)
คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดี ย (IOTC) ศูนย์พัฒนาการประมงแห่ง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) อาเซียน (ASEAN) และแผนปฏิบัติการระดับ
ภูมิภาคต่อต้านการทาประมง IUU (RPOA-IUU)
 ประเทศไทยซึ่ ง มิ ใ ช่ ป ระเทศสมาชิ ก แต่ เ ป็ น ประเทศที่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
คณะกรรมาธิการประมงแห่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกตอนกลาง (WCPFC)
กรมประมงได้จัดส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมประจาปีขององค์การระหว่างประเทศ และตาม
ความตกลงระหว่างประเทศต่างๆ อาทิ IOTC, WCPFC, SEAFDEC, ASEAN และ RPOA-IUU เพื่อเข้าร่วม
พิจารณาเกี่ยวกับการจัดการประมงและรายงานมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการทาการประมง IUU
1.8 กฎหมายระดับชาติ นโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้อง
พระรำชบัญญัติกำรประมง พ.ศ. 2558
ได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยตราพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.
2558 ขึ้นใช้บังคับ และขณะนี้มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วั นที่
14 พฤศจิกายน 2558 อันเป็นผลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านการทาการประมงและจากมาตรฐาน
กฎและระเบียบระหว่างประเทศ ดังนั้น การบริหารจัดการการทาการประมงในน่านน้าไทยในปัจจุบันจึงต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกาหนดให้ผู้ประกอบ
อาชีพการประมงหรืออาชีพในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ ต้องมาจดทะเบียนหรือจดทะเบียนและ
ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนประกอบอาชีพ
นอกจากนี้ ยังได้กาหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติเพื่อทาหน้าที่ดูแลและ
กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาการประมงในน่านน้าไทยให้เป็นไปตามจานวนสัตว์น้าและการจัดการกาลัง
การผลิตของการทาการประมง โดยให้พิจารณาอยู่บนพื้นฐานของการทาการประมงอย่างยั่งยืน
พระราชบั ญ ญัติ การประมงฯ ยัง กาหนดให้ มี ค ณะกรรมการประมงประจ าจั งหวัด เพื่อ พัฒ นา
แนวทางสาหรับการส่งเสริมการบริหารจัดการประมง การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สัตว์น้า และเพื่อพิจารณาเสนอเขตการทาประมงในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
1.9 กรอบโครงสร้ำงและขอบเขตของ NPOA-IUU
โครงสร้างของ NPOA-IUU ของประเทศไทย จัดทาขึ้นบนพื้นฐานของ IPOA-IUU ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดย NPOA-IUU ได้วางแนวทางต่างๆ ไว้เป็น 5 มิติ ได้แก่ (1) ความ
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รับผิดชอบในฐานะที่เป็นรัฐ (2) ความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธง (3) ความรับผิ ดชอบในฐานะรัฐชายฝั่ง
(4) มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ และ (5) มาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศ
NPOA-IUU ครอบคลุมกิจกรรมการทาการประมงทะเลทั้งหมดภายในน่านน้าไทยและนอกน่านน้า
ไทย ภายในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของรัฐชายฝั่งอื่น และในทะเลหลวง โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย
กฎระเบียบการทาการประมง ตามกฎหมายภายในประเทศและตราสารระหว่างประเทศ และหรืออนุสัญญาที่มี
ผลผูกพัน
ประเทศไทยยังได้จัดเตรียมรายละเอียดของแผนงานการดาเนินการตาม NPOA-IUU ซึ่งได้ระบุถึง
(1) เครื่องมือที่ใช้วัดผลการดาเนินการ (KPIs) (2) ขั้นตอนสาหรับการดาเนินการ (3) พันธกรณี/กฎหมาย/
นโยบายที่เกี่ยวข้อง (4) หน่วยงานที่รับผิดชอบ และ (5) ระยะเวลาดาเนินการ

2. วัตถุประสงค์ (Objectives)
ประเทศไทยได้พัฒนาและจะนา NPOA-IUU ไปใช้ในการดาเนินงาน ผ่านการดาเนินการและ
มาตรการต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ เพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้
การควบคุ ม ทั้ ง ในน่ า นน้ าไทย แ ละนอกน่ า นน้ าไทย (เขตเศรษฐกิ จ จ าเพาะของรั ฐ ชายฝั่ ง และ
ในทะเลหลวง)

3. ควำมรับผิดชอบในฐำนะที่เป็นรัฐ (All State Responsibilities)
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐ ได้กาหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความ
สมดุลระหว่างทรัพยากรสัตว์น้า สิ่งแวดล้อมทางทะเล เศรษฐกิจ สวัสดิภาพทางสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ผู้บริโภค นอกจากนี้มีบทบาทและหน้าที่สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามพันธกรณีและความตกลง
ระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบด้านการประมงขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค หรือ RFMOs
เพื่อให้ทรั พยากรประมงและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนโดยสอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่มี
ร่วมกัน ดังนี้
3.1.ตรำสำรระหว่ำงประเทศ (International Instruments)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 ดาเนินการให้กฎเกณฑ์ (norms) ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องมีผ ลอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อที่จะป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดการทาประมง IUU
 ให้สัตยาบัน ยอมรับ หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ความ
ตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10
ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์น้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล
ค.ศ. 1995 และความตกลงเพื่อส่งเสริมการควบคุมเรือที่ทาการประมงในทะเลหลวงให้ปฏิบัติตาม
มาตรการสากลเพื่อการอนุรักษ์และจัดการประมง ค.ศ. 1993
 การอนุ วัติการตามตราสารระหว่างประเทศด้านการประมงที่เกี่ยวข้องทุกฉบับที่มีการให้สั ตยาบัน
ยอมรับหรือภาคยานุวัติอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
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 การนาจรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ และแผนปฏิบัติการสากลที่เกี่ยวข้องไปใช้
ปฏิบัติอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
 การอนุวัติการตามพันธกรณีตาม ภาค 7 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.
1982 อย่างเต็มที่ เพื่อดาเนินมาตรการต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคนชาติของตนเท่าที่จาเป็น สาหรับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง
ประเทศไทยได้ ใ ห้ สั ต ยาบั น ต่ อ อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
(UN Convention on the Law of the Sea, UNCLOS) และตราสารด้านการประมงอื่นๆ ที่สาคัญ ได้แก่
the Convention on Biological Diversity (CBD), the Ramsar Convention on Wetlands of
International Importance (RAMSAR), the UN Framework Convention on Climate Change (FCCC)
and the Kyoto Protocol ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี the Convention on International Trade in
Endangered Specied of Wild Fauna and Flora (CITES) และเข้าร่วมการประชุม CITES
ประเทศไทยได้ตั้งคณะทางานพิจารณาการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ 1)
ความ
ตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์น้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล ค.ศ. 1995 (UN
Fish Stocks Agreement 1995) และ 2) ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือ ค.ศ. 2009 (FAO
Agreement on Port State Measures)
ประเทศไทยดาเนินการให้มีผลในทางปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะ
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อให้นาไปใช้ในการป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดการทาประมง IUU ดังนี้
1) ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ให้สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และกฎระเบียบการประมงสากล โดย
ออกพระราชบั ญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผ ลใช้บัง คับเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2558 รวมถึงการ
ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์มากขึ้น
2) ประเทศไทยได้ให้การยอมรับ UN FAO IPOA-IUU เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 2005
3) ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ของคณะกรรมาธิการการประมงปลาทูน่าแห่ ง
มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) ได้ยอมรับข้อมติต่างๆ ที่เกิดจากการประชุม
กรรมาธิการทุกข้อรวมทั้งข้อมติที่ 10/11 ON PORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER AND
ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED FISHING โดยได้กาหนดท่าเทียบเรือสาหรับ
เรื อ ประมงต่ า งชาติ ที่ น าสั ต ว์ น้ ามาขึ้ น ท่ า และเจ้ า หน้ า ที่ มี อ านาจในการขึ้ น ตรวจเรื อ ประมงต่ า งชาติ ต าม
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
4) ประเทศไทยลงนามร่วมกับประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ใน Regional Plan of Action
to Promote Responsible Fishing Practices including Combating Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing in South East Asia (RPOA-IUU) และร่วมลงนาม (MoU) กับ SEAFDEC ใน ASEAN’s
Regional Plan of Actions of Sea Turtle Management Foraging Habitats in South East Asian
Waters และในฐานะสมาชิกของ SEAFDEC ที่ให้ความร่วมมือด้าน the Regional Management of Fishing
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Capacity โดยที่สมาชิกทุกประเทศต้องนาไปดาเนินการเป็น National Plan of Action for Management of
Fishing Capacity
5) ในฐานะประเทศสมาชิกของ FAO ประเทศไทยได้ให้การยอมรับ FAO Code of
Conduct for Responsible Fisheries 1995 (CCRF) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2538 และได้จัดแปลเป็น
ภาษาไทยแจกจ่ายแก่ชาวประมงและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจและให้ความร่วมมือ พร้อมทั้งได้ดาเนินการ
ปรับปรุงกฎหมาย โดยออกเป็นประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกากับ ควบคุมการใช้เครื่ องมือและ
วิธีการทาการประมงให้เกิดการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศอื่นๆ ได้แก่
 ประเทศไทยได้ให้ ความร่วมมือในฐานะประเทศสมาชิก Southeast Asian Fishery
Development Center (SEAFDEC) เพื่อสนับสนุนดาเนินการตาม the ASEAN-SEAFDEC
Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security for the
ASEAN Region Towards 2020 (Res/POA)
 แม้ประเทศไทยมิได้เป็นสมาชิก แต่เป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการ
ประมงระหว่างประเทศในการจัดทารายงานและส่งข้อมูลชนิด ปริมาณและแหล่งจับปลาทูน่ า
เช่น ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ขององค์การ Western and Central Pacific
Fisheries Commission (WCPFC) Commission for the Conservation Antarctic
Marine Living Resource (CCAMLR) และInternational Commission for the
Conservation Antarctic Tunas (ICCAT) นอกจากนี้ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานระหว่าง
ประเทศ เช่น คณะกรรมาธิการประมงแห่งภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia-Pacific Fishery
Commission: APFIC) เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีชีวิตบริเวณเอเชีย -แปซิฟิก
อย่างเหมาะสมและ Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน
 ประเทศไทยเป็นสมาชิกของประเทศชายฝั่งของอ่าวเบงกอล (Bay of Bengal) และได้ลงนามใน
Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Strategic Action Plan ที่ได้ให้ความร่วมมือ
ภายใต้วิสัยทัศน์ระบบนิเวศที่ดี และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อประโยชน์
ของทุ ก ประเทศ เพื่ อ ป้ อ งกั น การใช้ ป ระโยชน์ ท รั พ ยากรทางทะเลที่ มี ชี วิ ต มากเกิ น ไปโดย
1) การประมงและทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตอื่นๆ ได้รับการฟื้นฟูและมีการจัดการอย่างยั่งยืน
2) ทรัพยากรที่เสื่อมโทรม เปราะบาง และวิกฤตของถิ่นที่อยู่อาศัย ได้รับการฟื้นฟู อนุรักษ์และ
การบารุงรักษามลพิษและคุณภาพน้า และ 3) ชายฝั่งทะเล มลพิษทางทะเล คุณภาพน้าทาง
ทะเลและชายฝั่ง จะถูกควบคุมให้ได้มาตรฐานสาหรับสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศที่ดี 4)
การศึกษาข้อจากัดทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกระดับและฟื้นฟูความเป็นอยู่และให้อานาจแก่
ชาวประมงชายฝั่งมากขึ้น
 ประเทศไทยได้เข้าร่ วมการประชุมระดับรัฐ มนตรีสมาคมแห่งมหาสมุทรอินเดียว่าด้ว ยเรื่อง
เศรษฐกิจ ภาคทะเล ครั้ งที่ 1 ที่มอริเ ชียส เพื่อ ให้ ก ารรับรองร่างปฏิ ญญามอริเ ชียสว่า ด้ว ย
เศรษฐกิจภาคทะเล (Mauritius Declaration on Blue Economy) ข้อหนึ่งในปฏิญญา
ดังกล่าวเป็นความร่วมมือในภูมิภาคในการบริหารจัดการด้านการประมงและการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าอย่างยั่งยืนในมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งประเทศสมาชิกจาเป็นต้องปฏิบัติและให้ความร่วมมือ
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 นอกจากนี้ ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกของกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคต่างๆ
ได้แก่ APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) BIMSTEC (Bangladesh-IndiaMyanmar-Sri Lanka-Thailand Economic Cooperation) IORA (The Indian Ocean
Rim Association) กรมประมงของไทยจึงมีบทบาทและเข้าร่วมกิจกรรมของกิจกรรมโครงการ
ที่ดาเนินการอยู่ภายใต้กรอบความร่วมเหล่านี้
ประเทศไทยปฏิ บั ติ ต ามตราสารระหว่ า งประเทศด้ า นการประมงที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก ฉบั บ ซึ่ ง ได้ ใ ห้
สัตยาบัน ยอมรับหรือภาคยานุวัติไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งกาลังปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ประเทศไทยได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติการแห่งชาติเพื่อการอนุรักษ์
และบริหารจัดการปลาฉลามของประเทศไทย
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 ให้สัตยาบั นและอนุวัติการตามความตกลง
ระหว่างประเทศในการต่อต้านการทาการ
ประมง IUU:
1.1 UN Fish Stock Agreement
1.2 FAO Port State Measure
Agreement
1.3 ความตกลง กฎระเบียบและแนวทาง
ตามมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง
2 ปรั บ ปรุ ง แผนปฎิ บั ติ การแห่ งชาติ เพื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ แ ละบริ ห ารจั ด การปลาฉลามของ
ประเทศไทย
3 จัดทาแผนการจัดการความสามารถในการ
ทาการประมงในระดับภูมิภาค
s
SEAFDEC
4 การอนุวัติการตามพันธกรณีตามภาค 7 ของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล
(UNCLOS 1982) และข้อมติหรือข้อเสนอแนะ
ของ RFMOs
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3.2 กฎหมำยระดับชำติ (National Legislation)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 กฎหมายในประเทศควรมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกด้านของการทาประมง IUU
 กฎหมายภายในประเทศควรมีในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรฐานพยานหลักฐานและการอนุญาตให้ยอมรับฟัง
เป็ น พยานหลั ก ฐานได้ ซึ่ ง รวมทั้ ง การอนุ ญ าตให้ มี ก ารใช้ พ ยานหลั ก ฐานทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละ
เทคโนโลยีใหม่ๆ
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3.2.1 ด้ำนกฎหมำย (Legislation)
ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการประมง (รายละเอียดแสดงในส่วน
ก่อนหน้านี้) ให้เหมาะสมกับพัฒนาการของการประมงให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา และเป็นไปตาม
มาตรฐานสากลในการบริหารจัดการประมง รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ
จัดการประมงทะเล
ประเทศไทยได้ดาเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในปัจจุบัน
รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU ปัจจุบันกรมเจ้าท่าได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ
เรือไทย พุทธศักราช 2481 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยได้นา
หลักการปฏิบัติและความรับผิดชอบต่อเรือประมงทั้งเรือประมงไทยและเรือประมงต่างชาติในฐานะรัฐเจ้าของธง
รัฐเจ้าของท่าเรือ และรัฐชายฝั่ง มาปรับใช้ให้เหมาะสมในการป้องกันการทาประมง IUUซึ่งขณะนี้ผลการศึกษา
การจัดทาร่างฯ แล้วเสร็จ
พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 ครอบคลุมถึงการจดทะเบียนเรือ โดยกรมเจ้าท่า
และสาหรับเรือประมงที่จดทะเบียนตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ นอกจากนี้มีการมอบอานาจในการ
ขอใบอนุญาตใช้เรือให้นายทะเบียนเรือตามกฎหมายว่าด้วยเรือไทย มีคาสั่งเพิกถอนทะเบียนเรือไทยสาหรับการ
ประมงหรื อเรื ออื่นตามที่ป ระกาศกาหนดและจาหน่ายทะเบียนเรือออกจากสมุดทะเบียนในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เมื่อมีเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่ระบุไว้ในตามพระราชบัญญัติเรือไทยพุทธศักราช 2481 เช่น เรือไทยที่ได้
จดทะเบียนแล้วสูญหายไป ถูกข้าศึกจับตัว ถูกเพลิงเผาผลาญ อับปาง ทาลายหรือถูกละทิ้ง (2) เจ้าของเรือแสดง
ความประสงค์เป็นหนังสือขอเลิกใช้ทะเบียนเรือไทยต่อนายทะเบียนเรือ (3) เรือไทยที่ได้จดทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้
รับใบอนุญาตใช้เรือหรือใบอนุญาตใช้เรือสิ้นอายุเป็นเวลาต่อเนื่องกันตั้งแต่สามปีขึ้นไป
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยกรมเจ้าท่าได้ออก
กฎข้อบังคับสาหรับการตรวจเรือ ขึ้นใหม่ เพื่อกาหนดให้เรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสขึ้นไป
ต้ อ งติ ด ตั้ ง ระบบ VMS ส าหรั บ เรื อ ประมงขนาดตั้ ง แต่ 30-60 ตั น กรอส ด าเนิ น การโดยกรมประมงตาม
พระราชบัญญัติการประมง
ประเทศไทยได้แก้ไขและปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง
เป็นระยะๆ เช่น พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.
2535 พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการ
แพปลา พ.ศ.2496 และพระราชบัญญัติส่งเสริมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 เพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายทันต่อสถานการณ์การประมงที่เปลี่ยนแปลง
ในการป้องกันการทาประมง IUU มีหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงาน ที่ทาหน้าที่กากับดูแลการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทาการประมง คือ กรมประมงมีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลเครื่องมือ
ประมง วิธีทาการประมง และกรมเจ้าท่ามีอานาจหน้าที่ในการจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตใช้เรือ
นอกจากนี้ ก รมประมงได้ ม อบอ านาจให้ ห น่ ว ยงานต่ า งๆ ภายใต้ ศรชล. ในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทาประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น กองทัพเรือ
กองบังคับการตารวจน้า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร กรมเจ้าท่า และหน่วยงานสนับสนุน
อื่น เช่น กระทรวงมหาดไทย (ผู้ว่าราชการจังหวัดชายทะเล) กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นต้น
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มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 พั ฒ นากรอบการท างานของกฏหมาย
ประมงแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อตกลงและกฏหมายระหว่างประเทศที่
ประเทศไทยเป็นภาคี
2 ปรับปรุงกฏหมายประมงและกฏหมายที่
เกี่ยวข้องของประเทศไทย
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3.2.2 กำรควบคุมของรัฐเหนือคนชำติของตน (State control over nationals)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรดาเนินมาตรการต่างๆ หรือร่วมมือเพื่อให้แน่ใจว่าคนชาติภายในเขตอานาจของตนไม่สนับสนุน
หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
 รัฐต่างๆ ควรร่วมมือกันในการระบุคนชาติเหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของที่มีผลประโยชน์
กับเรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
 รัฐไม่ควรสนับสนุนการให้สัญชาติเรือประมงภายใต้ เขตอานาจของรัฐแก่คนชาติของตนที่ไม่ เป็นไปตาม
หลักเรื่องความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง
ประเทศไทยได้ตระหนักถึงการป้องกันไม่ให้มีการทาการประมง IUU นอกน่านน้าไทย จึงได้
กาหนดให้ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ประกอบการหรือเจ้าของเรือที่มีสัญชาติไทย และมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกั บการ
ประมงนอกน่านน้าต้องเสนอแผนการทาประมง และต้องได้รับอนุญาตก่อนออกไปทาการประมงนอกน่านน้า
โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายภายในประเทศ และกฎระเบียบระหว่างประเทศ พร้อมทั้งกาหนดให้มี
บทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือไปกระทาความผิดนอกอาณาเขตประเทศไทย โดยการเพิกถอน
ใบอนุญาตทาการประมง (ข้อ 18 IPOA)
ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับรัฐต่างๆ ในการตรวจสอบเรือของชาตินั้นๆ ซึ่งสงสัยว่ามีส่วน
เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทาประมง IUU และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือที่ถูกตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือสนับสนุนในการทาประมง IUU สาหรับเรือประมงไทยที่ตรวจพบว่ามีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนใน
การทาประมง IUU จะถูกระงับการใช้ใบอนุญาตทาการประมงชั่วคราว หรือการเพิกถอนใบอนุญาตฯ และมีการ
กาหนดโทษตามการกระทาความผิด ประเทศไทยไม่สนับสนุนให้คนสัญชาติไทยใช้เรือไร้สัญชาติหรือเรือที่มี
มากกว่าหนึ่งสัญชาติขึ้นไปทาการประมง โดยถือว่าการกระทาดังกล่าวเป็นความผิดอย่างร้ายแรง (IPOA ข้อ 18)
ประเทศไทยกาลังพิจารณาการปรับปรุงส่วนการบริหารจัดการประมงทะเล ภายในกอง
บริ ห ารจั ด การด้ า นการประมง กรมประมง โดยการจั ด ตั้ ง หน่ ว ยงานด้ า นการบริ ห ารจั ด การประมงทะเล
ประกอบด้วย 6 ศูนย์และ 12 หน่วย ทาหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจสอบ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง
การทาประมงของเรือประมงไทยทั้งในน่านน้าไทยและนอกน่านน้าไทย มีการดาเนินการศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือ
เข้า-ออก (Port In - Port Out Control Center : PIPO) มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบการทาการประมงของ
เรือประมงไทยทั้งในน่านน้าไทยและนอกน่านน้าไทย โดยจะมีการขยายเพิ่มเติมส่วนนี้ในอนาคต
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ประเทศไทยได้จัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบติดตามเรือ ณ ส่วนกลางของกรมประมง และมีแผน
ที่จะจัดตั้งศูนย์ในระดับภูมิภาค เพื่อ ทาหน้าที่เฝ้าระวังการทาประมงของเรือประมงไทยทั้งในน่านน้าไทยและ
นอกน่านน้าไทย และรายงานผลให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการ MCS, PIPO และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยมีแผนที่จะพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับและการออกใบรับรองการจับ
สัตว์น้า เพื่อป้องกันการทาประมง IUU และทาหน้าที่ประสานงานและดาเนินการออกใบรับรองการจับสัตว์น้า
ของเรือประมงไทย และใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้าจากการนาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
ประเทศไทยจะจัดตั้งส่วนการควบคุมและการตรวจสัตว์น้า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจ
เรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ โดยเป็นการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กองบังคับการตารวจ
น้า และกองทัพเรือ ทาหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังการทาประมงในทะเล และการขนถ่ายสัตว์น้า ณ ท่าเทียบ
เรือประมง
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 พัฒนามาตรการที่เหมาะสมในการสร้าง
ความร่วมมือระดับประเทศเพื่อป้องกัน
และยับยั้ง การทาประมง IUU
2 ติดตามและร่วมมือกับประเทศต่างๆ ใน
การพัฒนาแลกเปลี่ยนข้อมูลการประมง
ระหว่างกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลการทาการ
ประมง IUU ระดับสากล
3 ติ ด ตามและเพิ่ ม การเฝ้ า ระวั ง การท า
ประมงผิ ดกฏหมายในน่ านน้ าไทยผ่ า น
การควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (Portin Port-out), VMS, และ การปรับปรุง
เกี่ยวกับการออกเอกสารสาหรับการทา
ประมงในน่านน้าไทย
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3.2.3 เรือไร้สัญชำติ (Vessel without nationality)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรดาเนินมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเรือที่ไม่มีสัญชาติ ใน
ทะเลหลวงทีเ่ กี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
ปัจจุบันประเทศไทยได้ดาเนินมาตรการต่างๆ ดังนี้ (1) ปฏิเสธไม่ให้เรือประมงที่ไม่สามารถ
แสดงสัญชาติของตนได้เข้าเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้า (2) ให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมง
ที่ไม่มีสัญชาติแก่ประเทศเพื่อนบ้านและองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) รวมทั้ง FAO และ
ประเทศสมาชิก และ (3) ดาเนินการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
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มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 ร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงที่ไม่มี
สัญชาติ

2558


2559


2560


2561


2562


3.2.4 กำรกำหนดโทษ (Penalty/Sanction)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ดาเนินการดังนี้
 รัฐควรมั่นใจว่าบทกาหนดโทษภายใต้เขตอานาจของตน สาหรับการทาประมง IUU มีความรุนแรงเพียง
พอที่จะมีประสิทธิภาพ ในการป้องกันยับยั้งและขจัดการทาการประมง IUU และมิให้ผู้กระทาความผิด
ได้ผลประโยชน์ที่เกิดจากการทาการประมงเช่นว่านั้น
 รัฐควรมั่นใจว่าการนาบทกาหนดโทษไปใช้มีความสอดคล้องและความโปร่งใส
ประเทศไทยได้กาหนดบทลงโทษ กรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบทางการประมงทั้งกฎหมาย
ภายในและกฎระเบียบการประมงสากล ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456 พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 พระราชบัญญัติส่งเสริมการ
บริห ารจั ดการทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พ.ศ. 2535
มีการนาบทลงโทษมาบังคับใช้ทั้งทางอาญา ทางแพ่ง และทางปกครอง รวมทั้งโทษปรับ ในฐานะ
รัฐเจ้าของธงและรัฐชายฝั่ง เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง IUU ในพระราชบัญญัติการประมง ได้แก่
(1) กรณีเรือประมงต่างชาติที่อยู่ใน IUU List ฝ่าฝืนเข้ามาในราชอาณาจักร (2) ในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ ประเทศไทย
ได้ให้ความสาคัญต่อความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ และมีการกาหนดบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องไว้ในกฎหมายหลายฉบับ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช 2456
และตามพระราชบัญญัติการประมงฯ และมาตรการด้านการตลาด กาหนดบทลงโทษการนาเข้า-ส่งออก และนา
ผ่านสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า สาหรับกรณีทั่วไปที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขออนุญาตเพื่อนาเข้าและ
ส่งออกสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 ก าหนดบทลงโทษที่ เ หมาะสมเพื่ อ
ป้องกันการทาประมง IUU
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3.2.5 รัฐที่ไม่ให้ควำมร่วมมือ (Non cooperate state)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 ดาเนินขั้นตอนทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทาการประมง IUU ของรัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือ กับ RFMOs
ที่เกี่ยวข้อง
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ประเทศไทยมีเจตจานงที่ชัดเจนในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการประมงของ IOTC
ในฐานะประเทศสมาชิก และยินดีให้ความร่วมมือแก่ WCPFC ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประมง
ในฐานะประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกแต่ให้ความร่วมมือ รวมทั้ง ประเทศไทยจะไม่สนับสนุนและไม่ให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก หรือให้ความร่วมมือแต่ไม่เป็นสมาชิกของ RFMOs หรือประเทศสมาชิกที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1
ปฏิบั ติตามกฎระเบี ย บด้านการประมง
ของ IOTC ในฐานะประเทศสมาชิก
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับ WCPFC ใน
ฐานะประเทศที่ ไ ม่ เ ป็ น สมาชิ ก แต่ ใ ห้
ความร่วมมือ

2558


2559


2560


2561


2562


3.2.6 แรงจูงใจด้ำนเศรษฐกิจ (Economic Incentive)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 หลี ก เลี่ ย งการสนั บ สนุ น ในทางเศรษฐกิ จ รวมทั้ ง การให้ เ งิ น สนับ สนุ น แก่ บริ ษั ท เรื อ หรื อ บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการทาประมง IUU
ประเทศไทยไม่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือแก่เรือประมงที่กระทาความผิดหรือมีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการประมง IUU โดยการไม่ลดหย่อนภาษีให้แก่เรือที่มีส่วนร่วมหรือเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
ประเทศไทยให้ ก ารสนั บ สนุ นและช่ ว ยเหลื อ แก่ กลุ่ ม ชาวประมงพื้ น บ้า น อาทิเ ช่ น ด้ า น
เทคโนโลยีการประมงอย่างรับผิดชอบ การพัฒนาขีดความสามารถในการทาการประมง การฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
โดยการจัดสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเลหรือการสร้างปะการังเทียม และโครงการประมงอาสา เป็นต้น
ประเทศไทยให้การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทาประมงอย่าง
รับผิดชอบ การลดการลงแรงประมง และการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า รวมทั้งให้การสนับสนุนการนาสินค้าสัตว์น้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้าไปร่วมแสดงในงานแสดงสินค้า
3.2.7 กำรติดตำม ควบคุม และเฝ้ำระวัง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 ดาเนินการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทาประมง ที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มต้น
ตั้งแต่ผ่านเข้าเทียบท่า จนถึงจุดหมายสุดท้าย
ประเทศไทยได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการปฏิบัติการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในการ
จัดทาระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) เพื่อการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง
การบังคับใช้กฎหมาย และการดาเนินคดีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีบทลงโทษที่เหมาะสม กรณีมีการ
กระทาความผิดกฎหมายประมงของเรือประมงในน่านน้าไทย เรือประมงที่ชักธงไทยในน่านน้าของรัฐชายฝั่ งอื่น
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หรือในทะเลหลวง และสนับสนุนการเข้าร่วมเครือข่ายสากลเพื่อร่วมมือประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างกันในการติดตาม ควบคุม เฝ้าระวังกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงที่ผิดกฎหมาย โดยอยู่
ภายใต้ พ.ร.บ.การประมง พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ มี แผนงานและการจัด สรรงบประมาณสนั บ สนุน ในการ
ดาเนินการ และจัดให้มีการฝึกอบรม MCS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติในการขึ้นตรวจเรือนั้นสอดคล้องกับหลักการสากล โดยคานึงถึงสิทธิและข้อผูกพันของนายเรือและ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับความจาเป็น
ในเรื่อง MCS
ประเทศไทยมีกรอบความร่วมมือกับประเทศสมาชิก RPOA-IUU ในการจัดทาขั้นตอนและ
ขบวนการการขึ้น บัญชีร ายชื่อและการถอนบัญชีรายชื่อเรือ ทาการประมง IUU และการจัดทาฐานข้อมูล
เรือประมงในภูมิภาค (RFVR-SEAFDEC)
กำรติดตำม (Monitoring) ปริมาณการจับสัตว์น้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE)
ดาเนินการโดยกรมประมง โดยเก็บข้อมูล CPUE ของการทาประมงพื้นบ้านจากผู้จาหน่ายสัตว์น้าในท้องถิ่น
กรมประมงดาเนินการติดตามจานวนของเรือประมงที่ได้รับใบอนุญาตทาการประมง ส่วนกรมเจ้ าท่าดาเนินการ
ติดตามจานวนเรือประมงจดทะเบียนเรือไทย ข้อมูลเหล่านี้สามารถนามาคานวณปริมาณการจับสัตว์น้าทั้งหมด
และการลงแรงประมงแยกตามกลุ่ มเรื อและกลุ่ มสั ตว์น้า อย่างไรก็ตาม ก่อนการส ารวจเรือประมงในเดือน
มิถุนายน–กรกฎาคม 2558 ประเทศไทยไม่มีข้อมูลจานวนเรือประมงที่ไ ม่จดทะเบียนและไม่มีใบอนุญาตทาการ
ประมงที่ชัดเจน ทาให้ไม่สามารถคานวณปริมาณการจับสัตว์น้าและการลงแรงประมงที่แน่นอนได้ จึงจาเป็นต้อง
ดาเนินการสารวจเพื่อให้ได้ข้อมูลดังกล่าว และดาเนินการแก้ไขระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาตทาการ
ประมงใหม่ นอกจากนี้ กรมประมงได้จัดให้มีการรวบรวมข้อมูลการจับสัตว์น้าด้วยสมุดบันทึกการทาการประมง
(Fishing Logbook) และกาหนดให้มีการรายงานผลการจับสัตว์น้าเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเป็นระบบ
กรมประมงจั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล และติ ด ตามด้ า นการประมงเกี่ ย วกั บ
ชาวประมง เรือประมง เครื่องมือประมง คนประจาเรือ ผู้ประกอบการประมง และใบอนุญาตต่างๆ รวมทั้งข้อมูล
การกระทาความผิดด้านการประมง โดยจัดทาข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน ศรชล. เพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน และจัดทา
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และได้กาหนดให้ใช้หนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้าในการติดตามปริมาณสัตว์น้าที่มีการขนถ่าย
กำรควบคุม (Control) กาหนดในกฎหมายลาดับรองให้ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย
และสิ่งที่ถูกกฎหมาย โดยในระดับรัฐมนตรีการออกกฎระเบียบต่างๆ อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่วนการออกประกาศและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทาประมง อยู่ใ นอานาจของอธิบดี
กรมประมง ทั้งนี้ กฎระเบียบจะถูกถ่ายทอดผ่านทางการออกประกาศและเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ระบบการให้ใบอนุญาตการทาการประมง
กำรเฝ้ำระวัง (Surveillance) ดาเนินการกับหน่วยงานต่างๆ ที่ปฏิบัติงานภายใต้ ศรชล.
การเฝ้าระวังการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงดาเนินการโดยการตรวจสอบการทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทาการประมง
เครื่องมือประมงที่ไม่ได้รับใบอนุญาต เครื่องมือประมงที่ไม่เป็นไปตามข้อกาหนด เช่น ขนาดตาอวน และการจับ
สัตว์น้ าบางประเภทที่ต้องห้ ามตามกฎหมาย ประเทศไทยมีแผนที่จะขยายศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกท่า
(Port in–Port out centers) เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ และเสริมสร้างความเข็มแข็งในการตรวจสอบ และจะ
มีการนาระบบที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบเรือ การตรวจสอบใบอนุญาตทาการประมง และ
การควบคุมปริมาณสัตว์น้าหน้าท่า นอกจากนี้ กรมประมงดาเนินการตรวจสอบที่ท่าตามมาตรการรัฐเจ้าของ
ท่าเรือ (PSM) สาหรับเรือต่างชาติด้วย
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ระบบการแจ้งตาแหน่งเรือประมง (VMS) ถูกนามาใช้ในการติดตามตาแหน่งเรือเพื่อเฝ้าระวัง
การทาประมงในเขตน่านน้าของรัฐชายฝั่งอื่นๆ ในเขตทะเลหลวง รวมทั้งในพื้นที่และฤดูกาลที่ห้ามทาการประมง
ในน่านน้าไทย ประเทศไทยมีเรือตรวจลาดตระเวนจานวน 104 ลา ที่ใช้ในการควบคุม ติดตามเฝ้าระวังการ
ทาประมง โดยเป็นเรือของหน่วยเรือตรวจการของกรมประมง 68 ลา และเป็นเรือของหน่วยเรือลาดตระเวนเฉพาะกิจ
ของ ศรชล. 36 ลา
ชุ ม ชนประมงอาสาและการบริ ห ารจั ด การประมงโดยเน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
เป็นเครื่องมือเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพสาหรับประมงพื้นบ้าน และการรุกล้าของเรือประมงพาณิชย์ในเขตหรือ
พื้นที่ที่ห้ามเข้าไป
กำรบังคับใช้กฎหมำย (Enforcement) ดาเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ
ภายใต้ ศรชล. ซึ่งจาเป็นต้องมีการจัดทาข้อตกลงในการบูรณาการทางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการใช้อานาจในการจับกุม ดาเนินการตามกฎหมาย ลงโทษ จัดฝึกอบรม และทางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมประมง กรมศุลกากร กองบังคับการตารวจน้า กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง และ
กรมแรงงาน เจ้าหน้าที่ที่เป็นสมาชิกของการทางานแบบบูรณาการดังกล่าวต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ และสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้เมื่อจาเป็น
จาเป็นต้องมีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการบริหารส่วนท้องถิ่นและ/
หรือชุมชนโดยแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือร่วมปฏิบัติ งานกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายในการ
เฝ้าระวัง และจับกุมผู้กระทาความผิดในคดีประมง
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ดาเนินการ MCS

2558


2559


2560


2561


2562


3.2.8 ควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐ (Cooperation between states)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 ประสานการดาเนินงานต่างๆ และให้ความร่ว มมือโดยตรงผ่าน RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ในการป้องกัน
ยับยั้ง และขจัดการทาประมง IUU
 ตามมาตรา 6 ของ FAO Compliance Agreement รัฐเจ้าของธงควรจัดทาข้อมูลเกี่ยวกับเรือที่ถูกถอน
ทะเบียนเรือ หรือชาวประมงที่ถูกยกเลิกใบอนุญาตให้ทาการประมง/อาชญาบัตร พร้อมเหตุผลในการ
ดาเนินการดังกล่าว โดยเผยแพร่ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รัฐอื่น และองค์กร
ภูมิภาคและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทราบ
 แต่งตั้งและประกาศเผยแพร่ผู้ประสานงานระดับชาติ ให้ทราบทั่วกัน เพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน
และแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
 รัฐควรพิจารณาเข้าร่วมในความตกลงหรือข้อตกลงต่างๆ กับรัฐอื่น เพื่อการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการ หรือบทบัญญัติต่างๆ ที่มีการนาไปปฏิบัติในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือระดับโลก
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ประเทศไทยได้พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างรัฐในการแก้ไขปัญหาการทาประมง IUU
อย่างรวดเร็ว รวมถึงความร่วมมือเกี่ยวกับ MCS ผ่านทางข้อตกลงระหว่างประเทศ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างรัฐและองค์กรประมงระหว่างประเทศต่างๆ
อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของเครือข่ายทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลก เช่น ความร่วมมือภายใต้กรอบการ
ดาเนินงานในฐานะสมาชิกขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) และในฐานะประเทศ
สมาชิก (Member Country) และประเทศที่ให้ความร่วมมือ (Cooperating Non Member) ได้แก่ IOTC และ
WCPFC เป็นต้น นอกจากนี้ มีการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่ 24 เมตร หรือ 100
ตันกรอสขึ้นไป ในภูมิภาคอาเซียนภายใต้กรอบ ASEAN Regional Fishing Vessel Record (RFVR)
ประเทศไทยได้รายงานการตรวจเรือ IUU ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ แลกเปลี่ยน
ความรู้ ทั ก ษะ ประสบการณ์ และความเชี่ ย วชาญ ตลอดจนเทคโนโลยี ก ารปฏิ บั ติ ก ารระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ เชี่ ย วชาญ กับ ประเทศ/องค์ กรที่มี ป ระสบการณ์ด้ านการประมง เพื่ อให้ เ กิด ความรู้แ ละทัก ษะการปฏิบั ติ
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยให้ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้
(1) มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures)
(2) การตรวจสอบการย้อนกลับ (Traceability) สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้านาเข้า
(3) ป้องกันการนาเข้าสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้มาจากเรือประมง IUU
(4) ความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (Safety at Sea)
ประเทศไทยตระหนักถึงความจาเป็นในการส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐ โดยปรับ
นโยบาย และมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน เช่น
(1) การตรวจเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้าต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ
เพื่อขจัดการทาการประมง IUU
(2) การติดตามการทาประมงของเรือประมงในกลุ่มประเทศ PNA (Parties to the
Nauru Agreement ซึ่งประกอบด้วย 8 ประเทศ ได้แก่ คิรีบาติ, มาแชลล์, นาอูรู, ปาเลา, ปาปัวนิวกินี,
โซโลมอน, ตูวาลู, ไมโครนีเซีย ที่นาสัตว์น้ากลับมาขึ้นท่าประเทศไทย
(3) ส่งเสริมการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศในภูมิภาค ในการดาเนินการตรวจ
ติดตามเรือประมงในแหล่งประมง
3.2.9 กำรประชำสัมพันธ์ (Publicity)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 การประกาศเผยแพร่รายละเอียดของการทาการประมง IUU และการดาเนินการในการขจัดการทา
ประมง IUU รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกันกับรัฐอื่นๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
คุ้มครองข้อมูลที่เป็นความลับ
ประเทศไทยได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์เรื่องการทาประมง IUU และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ประมงดังกล่าว ทั้งในและนอกประเทศ ผ่านเครือข่ายสถานีวิทยุชายฝั่ง โทรทัศน์ เวบไซต์ สังคมออนไลน์ แก่
สาธารณชน รวมทั้งกลุ่ม NGOs และสถาบันการศึกษา โดยผ่านหนังสือพิมพ์ แผ่นพับ ณ บริเวณสะพานปลา ท่า
เที ย บเรื อ พร้ อ มทั้ ง ก าหนดให้ มี ก ารจั ด งบประชาสั ม พั น ธ์ ท างวิ ท ยุ โทรทั ศ น์ โปสเตอร์ วิ ดี ทั ศ น์ ฯลฯ
อย่างต่อเนื่อง งบในการดาเนินการประชาสัมพันธ์ได้มาจากงบประมาณปกติในการเสริมสร้างความตระหนัก
อย่างต่อเนื่อง
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4. ควำมรับผิดชอบในฐำนะรัฐเจ้ำของธง (The Responsibilities of Thailand as
a Flag Stage)
ในฐานะรัฐ เจ้ าของธง ประเทศไทยมีพันธกรณีในการดาเนินการควบคุมการทาการประมงของ
เรือประมงชักธงไทย ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบการทาประมงภายในประเทศ ภูมิภาค และระหว่าง
ประเทศ เพื่อป้องกันการทาประมง IUU และกิจกรรมการทาประมงผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.1 กำรจดทะเบียนเรือประมง (Fishing Vessel Registration)
ภายใต้ Fishing Vessel Registration IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าเรือประมงที่ชักธงของตน ไม่ได้มีส่ วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการ
ทาประมง IUU
 รัฐ เจ้ าของธงควรตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจก่อนการจดทะเบียนเรือประมง ว่าเรือล านั้นจะใช้สิ ทธิใน
การทาการประมงอย่างรับผิดชอบ โดยจะไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
 รัฐเจ้าของธงควรหลีกเลี่ยงการให้สัญชาติแก่เรือที่มีประวัติการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
 ทุกรัฐ ควรที่เกี่ย วข้องกั บเรื อที่ทาสัญญาเช่าเรือ รวมถึงรัฐเจ้าของธงและรัฐอื่นๆ ซึ่งยอมรับการทา
สัญญาเช่าเรือ ต้องมั่นใจว่าเรือที่ทาสัญญาเช่า มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU ภายใน
ข้อจากัดเกี่ยวกับเขตอานาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 รัฐ เจ้ าของธงควรยับ ยั้ ง เรือที่มีการเปลี่ ยนแปลงสัญชาติเ พื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ หรือตามบทบัญญัติที่ได้รับการปฏิบัติตามในระดับประเทศ ภูมิภาค
หรือระดับโลก
 รัฐควรดาเนินการปฏิบัติทุกขั้นตอน รวมถึงปฏิเสธการอนุญาตให้เรือทาการประมงและสิทธิของการ
ชักธง เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสัญชาติเรือต่อเนื่อง หรือการจดทะเบียนเรือซ้อนกัน
 รัฐเจ้าของธงควรดาเนินการจัดทาการเชื่อมโยงการขึ้นทะเบียนเรือและการจัดเก็บข้อมูลเรือที่เหมาะสม
และกรณีที่ไม่ได้มีการดาเนินการภายใต้หน่วยงานเดียว รัฐควรมั่นใจในการประสานงานและการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 รัฐเจ้าของธงควรพิจารณาการตัดสินใจกาหนดเงื่อนไขการอนุญาตให้ทาการประมงในน่านน้าภายใต้
ขอบเขตอานาจของตน หรือในทะเลหลวง หรือขอบเขตอานาจหน้าที่ของรัฐชายฝั่งภายใต้การควบคุม
ของรัฐเจ้าของธง
กรมประมงและกรมเจ้าท่ามีการควบคุมกิจกรรมของเรือประมงและเรือสนับสนุนการทาประมง
ที่ชักธงไทยในน่านน้าไทย ในน่านน้าของรัฐชายฝั่ง และในทะเลหลวง มีการเสริมสร้างความร่วมมือโดยการทา
MOU กับรัฐชายฝั่งอื่นๆ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือระหว่างกัน เช่น การอนุญาตทาประมง การจดทะเบียน
เรือ เป็นต้น พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 กาหนดให้เรือที่ชักธงไทยต้องได้รับการอนุญาตทาการประมง
นอกน่านน้าไทย และต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กาหนด โดยมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืน
ประเทศไทยปฏิเสธการจดทะเบียนเรือที่มีหลักฐานปรากฏให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับการทาการประมง
IUU หรือเปลี่ยนแปลงธงโดยไม่มีอานาจ ซึ่งจาต้องมีข้อมูลการขึ้นทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศที่ดี
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4.2 กำรจัดทำทะเบียนประวัติเรือประมง (Record of Fishing Vessels)
การจัดทาทะเบียนประวัติเรือประมงไทยที่ทาการประมงในและนอกน่านน้าไทย ประกอบด้ว ย
ข้อมูลลักษณะทางกายภาพ ประวัติของเรือ และการทาการประมง ดังต่อไปนี้
1) ชื่อเรือประมง และหมายเลขทะเบียนเรือ
2) ประเภทของเรือ
3) วัสดุตัวเรือ
4) ความยาว ความกว้าง และความลึกของเรือ (เมตร)
5) ขนาดเครื่องยนต์ (แรงม้า หรือกิโลวัตต์) และหมายเลขเครื่องยนต์
6) ระวางขับน้าที่จดทะเบียน (ตันกรอส)
7) นามเรียกขานสากล (ถ้ามี)
8) รูปถ่ายเรือทั้งลาโดยแสดงด้านข้างของเรือ
9) รูปถ่ายของเรือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
10) ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ
11) ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่รับผิดชอบในการใช้เรือ (ถ้ามี)
12) ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีส่วนรับผลประโยชน์จากเรือ (ถ้ามี)
13) สถานที่ และปีที่ต่อเรือ
14) ชื่อเรือเดิมและชื่อประเทศที่เคยจดทะเบียน (ถ้ามี)
15) ธงที่เคยใช้ (ถ้ามี)
16) ประวัติการถือครอง
17) ประเภทของเครื่องมือ และวิธีการทาการประมง
18) ประวัติการได้รับอนุญาตให้ทาการประมง หรืออาชญาบัตรเครื่องมือประมง
19) ประวัติการทาการประมง IUU
โดยจะดาเนินการสารวจและตรวจสอบทะเบียนเรือประมงให้เป็นปัจจุบัน
มาตรการที่จะการดาเนินการ ได้แก่
ลาดับ
มาตรการ
2558 2559 2560 2561 2562
1. การจดทะเบี ย นเรื อ และการจัด ทาข้อ มูล เรื อประมง 
ทั้งหมด
4.3 กำรทำกำรประมงของเรือประมงไทย (Authorization to Fish)
ในฐานะรัฐเจ้าของธง ประเทศไทยไม่อนุญาตให้เรือที่ชักธงไทยทาการประมงในน่านน้าไทย และ
น่านน้าของรัฐต่างชาติ หรือน่านน้าสากล เว้นแต่จะได้มีการดาเนินการดังต่อไปนี้
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 กาหนดให้เรือที่ทาประมงได้ต้องมีใบอนุญาต
ทาการประมง เรือประมงไทยที่ท าการประมงต้องจดทะเบี ยนเรือและขออนุ ญาต
ทาการประมงตามที่รัฐกาหนด และมีเอกสารแสดงสิทธิการทาประมงนอกน่านน้าไทย
รวมทั้งเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ในการ
อนุญาตทาการประมง

22
 พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ระบุไว้ว่า เรือธงไทยที่มีกิจกรรมนอกน่านน้า
ไทยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตทาการประมงของประเทศนั้นๆ
 การดาเนินการภายใต้ พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ผู้มีอานาจหน้าที่จะ
กาหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้เรือออกไปทาการประมงนอกน่านน้าไทย โดยเรือ
นั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการทาการประมงตามที่รัฐเจ้าของทรัพยากรกาหนด และ
จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในการอนุญาตให้เรือประมงที่จะออกไปทาประมงนอก
น่านน้าไทย ดาเนินการตรวจเรือประมงที่ไปทาการประมงนอกน่านน้าไทย และมีระบบ
ตรวจติดตามการทาการประมงของเรือที่ได้รับอนุญาตไปทาประมงนอกน่านน้าไทย
สาหรับสัญญาเช่าเหมาเรือ ประเทศไทยยังมีข้อจากัดในอานาจการตัดสินของศาล มาตรการ
ดาเนินการเพื่อมั่นใจว่าเรือขนถ่ายจะไม่เกี่ยวข้องกับการทาการรประมง IUU
ในฐานะรัฐเจ้าของธง ประเทศไทยจะดาเนินการตามมาตรการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าเรือประมง เรือขนถ่าย
และเรือสนับสนุน ดาเนินการอย่างถูกกฎหมายในการขนถ่ายสัตว์น้าจากเรือประมง และมีการรายงานกิจกรรม
การขนถ่ายสัตว์น้าในทะเลให้กรมประมง รวมถึง





วัน เวลา สถานที่ ในการขนถ่ายสัตว์น้า (ในทะเลหรือท่าขึ้นสัตว์น้า)
น้าหนักจาแนกตามชนิดและแหล่งทาการประมง
ชื่อ หมายเลขทะเบียน สัญชาติเรือประมง และเรือขนถ่ายสัตว์น้า
ท่าเรือที่ใช้ขนถ่ายสัตว์น้า

มาตรการที่จะการดาเนินการ ได้แก่
ลาดับ
มาตรการ
2558 2559 2560 2561 2562

 
1. ระบบการออกใบอนุ ญ าตท าการประมง จ านวน  
ใบอนุ ญ าตท าการประมงจะถู ก จ ากั ด ขึ้ น กั บ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรประมง


  
2. การจัดการกองเรือประมงขึ้นกับทรัพยากรประมงที่มีอยู่
4.4 มำตรกำรควบคุมเรือขนถ่ำยสัตว์นำ (Measure to control transport and re supply vessel)
ประเทศไทยกาหนดมาตรการในการควบคุมเรือขนถ่ายสัตว์น้าและเรือสนับสนุน เพื่อป้องกันการทา
ประมงหรือสนับสนุนการทาประมง IUU พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ระบุให้เรือประมง เรือขนถ่าย
สัตว์น้า และเรือสนับสนุน ต้องดาเนินการดังนี้





จัดทาหนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า และนาส่งเจ้าหน้าที่เมื่อเทียบท่า
ให้มีการแจ้งเข้า-ออก กรณีที่เรือขนถ่ายสัตว์น้ามีขนาดตั้งแต่ 30 ตันกรอส ขึ้นไป
ติดตั้ง VMS พร้อมแจ้งตาบลที่ของเรือทุก 1-2 ชั่วโมง
กาหนดบทลงโทษกรณีมีการฝ่าฝืนในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความยากลาบากในการควบคุมเรือในเขตทะเลหลวง และความร่วมมือ
ระหว่างรัฐเจ้าของท่าเรืออื่นๆ ซึ่งหน่วยงานต้องการความร่วมมือของ RFMOs สมาชิก RPOA–IUU และ RFVR
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มาตรการที่จะการดาเนินการ ได้แก่
ลาดับ
มาตรการ
2558 2559 2560 2561 2562
    
1. ห้ามการขนถ่ายสัตว์น้าที่เป็น IUU ในน่านน้าไทย
  

2. เพิ่มความสามารถในการควบคุมการขนถ่ายในน่านน้า 
ไทย และนอกน่านน้าไทย ยกระดับการลงโทษสาหรับ
การฝ่าฝืนการทาประมง IUU

5. ควำมรับผิดชอบของประเทศไทยในฐำนะรัฐชำยฝั่ง (Thailand’s Coastal State
Responsibilities)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 นามาตรการเพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง IUU ไปใช้ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะ
 ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐอื่นๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งกับรัฐชายฝั่งใกล้เคียง และ RFMOs
 ตรวจสอบเพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า ไม่ มี เ รื อ ล าใดที่ ด าเนิ น กิ จ กรรมการท าประมงภายในน่ า นน้ าของตน
โดยไม่มีใบอนุญาตให้ทาการประมงที่ออกให้โดยรัฐชายฝั่งอย่างถูกต้อง
 เพื่อให้แน่ใจว่ามีการออกใบอนุญาตให้ทาการประมงได้เฉพาะในกรณีที่เรือนั้นมีการจดทะเบียนเรือ
 เพื่ อให้ แ น่ ใจว่า เรื อ แต่ ล ะล าที่ ท าการประมงในน่ านน้าของตน เก็ บรั กษาหรื อมี ส มุด บัน ทึ กการท า
การประมง
 เพื่อให้แน่ใจว่าการขนถ่ายสัตว์น้าในทะเล และการแปรรูปสัตว์น้าและผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้าในน่านน้าของ
รัฐชายฝั่งนั้น ได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่ง หรือได้ดาเนินโดยสอดคล้องกับกฎระเบียบการจัดการ
 กาหนดกฎเกณฑ์การเข้าไปทาการประมงในน่านน้าของตน ในลักษณะที่จะช่วยป้องกัน ยับยั้ง และขจัด
การทาประมง IUU และ
 หลีกเลี่ยงการออกใบอนุญาตแก่เรือเพื่อ ทาการประมงในน่านน้าของตน หากเรือลาดังกล่าวมีประวัติ
การทาการประมงIUU โดยพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในวรรคที่ 36 ของ IPOA
5.1 มำตรกำรเพื่อ ป้องกั น ยับ ยังและขจั ดกำรทำประมง IUU ในเขตเศรษฐกิจจ ำเพำะของไทย
(Measures to prevent, deter and eliminate IUU fishing in the Thai EEZ)
กรมประมงจะจัดทาทะเบียนประวัติเรือประมงทุกประเภท ก่อนอนุญาตให้มีการทาการประมง
และจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการควบคุมและติดตามการทาประมง IUU โดยมีเป้าประสงค์ในการลด
จานวนเรือทาการประมง IUU อย่างเป็นระบบ จนกระทั่งหมดไปจากประเทศไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้





จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ กากับดูแลการทาประมง IUU
จัดทาฐานข้อมูลเครื่องมือประมงทุกประเภท
จัดทาฐานข้อมูล ใบอนุญาตทาการประมงทุกชนิด
ดาเนินการปรับปรุง กาหนดเกณฑ์ ระเบียบต่างๆ เพื่อควบคุม ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ
ประมงที่ทาลายพันธุ์สัตว์น้า ให้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับสภาวะทรัพยากร สามารถ
จับสัตว์น้าขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
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 กาหนดมาตรการปิดอ่าวในฤดูสัตว์น้าวางไข่ให้ครอบคลุมแหล่งและฤดูกาลวางไข่ของ
สัตว์น้าเพิ่มเติม รวมถึงขยายเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้าเพื่อป้องกันแหล่งผสมพันธุ์ วางไข่
ของสัตว์น้าตามแนวชายฝั่งประเทศ
 ไม่สนับสนุนให้ชาวประมงใช้เครื่องมือประมงนอกเหนือจากที่มีในบัญชีของทางราชการ
ทาการประมง โดยมิได้มีการทาการศึกษา วิจัย ถึงผลกระทบที่แน่ชัดแล้วมาก่อน
 ส่ ง เสริ ม ให้ ช าวประมงปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บัง คั บ การท าการประมงโดยการให้
การศึกษาและบริการต่างๆ การเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎระเบียบทางการประมง และการสร้างจิตสานึก เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ปฏิบั ติตามกฎระเบียบนั้นๆ รวมถึงการจัดทาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได้ง่าย กรณีที่มีการฝ่าฝืนต่อกฎข้อบัง คับ การลงโทษ
ต้องดาเนินการอย่างเหมาะสม รวมทั้งปรับปรุงความสามารถในการสารวจ ติดตาม
และตรวจสอบเรือ ประมง ในกรณีที่เ ชื่อว่ ามีก ารทาการประมง IUU ต้องมี การ
ดาเนินการตามมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด
 ดาเนินการจดทะเบียนเรือประมงทุกลา พร้อมทั้งจัดทาระบบทะเบียนประวัติเ รือแต่ละ
ลาไว้เป็นหลักฐาน เรือประมงที่ ไม่ดาเนินการจดทะเบียนเรือประมง หากพบว่าเป็น
เรือประมงที่มีประวัติการเปลี่ยนแปลงสัญชาติที่เจ้าของเรือไม่สามารถอธิบายถึงสาเหตุ
ในการเปลี่ยนแปลง จะไม่ดาเนินการจดทะเบียนเรือ และจะแจ้งประเทศทั้งหมดที่เรือ
ลานี้เคยจดทะเบียนมาก่อน
 ก่อนที่จ ะอนุ ญาตให้ เรือประมงต่างชาติเข้ามาทาการประมงในน่านน้าไทย จะต้อง
ตรวจสอบว่าเรือลาดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทาการประมงนอกน่านน้าจากรัฐเจ้าของธง
 ประสานการปฏิบัติตามแผนระดับชาติฯ กับหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งในระดับประเทศ ระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาค และระดับโลก
 ติดตามการปฏิบัติตาม NPOA-IUU เพื่อให้การปฏิบัติมีการบูรณาการตามแผน พร้อม
ทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้
 มอบหมายให้ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบในการประสานงานและการบู ร ณาการตาม
NPOA-IUU
มาตรการที่จะการดาเนินการ ได้แก่
ลาดับ
มาตรการ
2558 2559 2560 2561 2562
1. จัดตั้งหน่วยงานในการจัดระเบียบและควบคุมการทา 
ประมง IUU ในประเทศไทย
  

2. สร้างฐานข้อมูลทรัพยากรประมง เรือประมง รวมถึง 
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม
  

3. ทบทวนกฎหมายและกฎระเบี ยบ รวมถึ งมาตรการ 
ต่า งๆเพื่อ ลดการลงแรงประมง เพื่ อเป้ าประสงค์ ใ ห้
บรรลุสภาวะทรัพยากรประมงที่สมดุล
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5.2 กำรติ ด ตำม ควบคุ ม และเฝ้ ำ ระวั ง เรื อ ประมงในเขตเศรษฐกิ จ จ ำเพำะของไทย (Monitoring
Control and Surveillance in the Thai EEZ)
การดาเนินการตาม ระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังด้านการประมง (MCS) ในเขตเศรษฐกิจ
จาเพาะของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของกองทัพเรือ กองบังคับการตารวจน้า และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอื่น
ภายใต้ ศรชล. ที่จะบูรณาการร่วมกันตามขีดความสามารถที่มีอยู่ โดยมีการแบ่งพื้นที่เป็น 3 ภาค ประกอบด้วย
พื้นที่อ่าวไทยตอนบน พื้นที่อ่าวไทยตอนล่าง และพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน
การเสริมสร้างระบบ MCS ในเขตเศรษฐกิจจาเพาะของประเทศไทย ได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อมี
การให้อานาจหน่วยงานภายใต้ ศรชล ให้ร่วมบูรณาการกันในการทางาน โดยมีการจัดตั้งหน่วยที่มีความพร้อม
ที่จ ะตอบโต้การกระทาผิ ด IUU ทั้งนี้ในส่ ว นของอุปกรณ์และเครื่องมื อที่มีความจาเป็นต้องจัดหาภายใต้
งบประมาณที่จากัดซึ่งทางประเทศไทยมีความมุ่งมั่ นที่จะดาเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะของ IPOA-IUU
และ NPOA-IUU อย่างเต็มที่
มาตรการที่จะการดาเนินการ ได้แก่
ลาดับ
มาตรการ
2558 2559 2560 2561 2562
1. บังคับใช้กฎหมายต่อการประมง IUU ในน่านน้าไทย 
อย่างมีประสิทธิภาพ
  

2. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อติดตามและบังคับ 
ใช้กฎหมายและกฎระเบี ย บในการแก้ ปัญหาการท า
ประมง IUU
5.3 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรกับองค์กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประมง (Exchange information
with RFMOs)
ประเทศไทยได้ดาเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการประมงกับ องค์กรในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เช่น SEAFDEC, IOTC, WCPFC, CCAMLR, ICCAT และ FAO
5.4 กำรอนุญำตให้ทำกำรประมงสำหรับเรือประมงไทย (Authorization to fish for local vessels)
เรื อประมงจะออกทาการประมงได้ ก็ต่อ เมื่อ ได้รับ ใบอนุญาตแล้ ว การออกใบอนุญาตแบ่ง เป็ น
2 ระดับ ออกโดยคณะกรรมการประมงระดับจังหวัด และออกโดยอธิบดีกรมประมง มีการกาหนดคาจากัดความ
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน มีบทลงโทษ มีการทาสมุดบันทึกการทาประมงเพื่อเป็นสถิติการประมง การใช้เรือทา
การประมงยังอยู่ในมาตรฐานการควบคุมของกรมเจ้าท่าทั้งเรื่องทะเบียนเรือและใบอนุญาตใช้เรือ ใบนายท้ายช่างเครื่อง มาตรฐานความปลอดภัยในเรือ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน ได้กาหนดบทลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญาไว้
ในพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติก ารเดินเรือ
ในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
5.5 กำรอนุญำตให้ทำกำรประมงสำหรับเรือประมงต่ำงชำติ (Authorization to fish for foreign
vessels)
ประเทศไทยสนับสนุนให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาทาประมงในเขตน่านน้าไทยภายใต้เงื่อนไขที่
กาหนด ซึ่งจาเป็นต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482
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6. มำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำเรือของไทย (Thailand’s Port State Measures)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้

รัฐควรใช้มาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมเรือประมง
เข้าท่าเทียบเรือ เพื่อที่จะป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU
ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ ได้กาหนดมาตรการ ระเบียบการปฏิบัติ และการควบคุม
ในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับหลักการตามกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อการ
ป้องกันการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อานาจ
อธิปไตยและกฎหมายภายในประเทศ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ และกฎหมายลาดับรอง
ได้มีผลบังคับใช้แล้ว การป้องกันการทาประมงผิดกฎหมายจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประเทศไทยได้กาหนดท่าเรือสาหรับเรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า โดยเจ้าของเรือและกัปตันต้อง
ให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบเรือประมงเมื่อเข้าเทียบท่าตามมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ
ประเทศไทยจะพัฒนาศักยภาพในการดาเนินการ กากับควบคุมการนาเข้า สัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าจากเรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล โดยดาเนินการพัฒนาด่านตรวจสัตว์น้า
ที่ท่าเรือ รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยปรับปรุงพัฒนาสานักงานด่านตรวจสัตว์น้าและคู่มือ
ในการตรวจสอบสั ตว์น้ าและผลิ ตภัณฑ์สัตว์น้า ปัจจุบันมี ด่านท่าเรือ ในสั งกัดด่านตรวจสั ตว์น้า กรมประมง
จานวนทั้งสิ้น 6 แห่ง คือ 1) ด่านตรวจสัตว์น้าท่าเรือกรุงเทพฯ 2) ด่านตรวจสัตว์น้าท่าเรือสงขลา 3) ด่านตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดภูเก็ต 4) ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดสมุทรสาคร 5) ด่านตรวจสัตว์น้าจังหวัดชลบุรี และ 6) ด่านตรวจ
สัตว์น้าจังหวัดระนอง
กาหนดให้ เรื อ ประมงต่า งชาติ ทุ ก ล าซึ่ง รวมถึง เรือ ขนถ่ ายสั ต ว์ น้า ต้อ งขออนุ ญาตเข้ าเที ยบท่ า
ล่วงหน้า โดยต้องดาเนินการแจ้งข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับเรือ การทาการประมงในเที่ยวเรือนั้น ชนิดและ
ปริมาณสัตว์น้าที่มีอยู่บนเรือ พร้อมทั้งข้อมูลหรือเอกสารอื่นๆ กรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเรือประมงต่างชาติและ
เรือขนถ่ายสัตว์น้าที่ขอเข้าเทียบท่า อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาการประมง IUU ให้ตรวจสอบข้อมูลอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องของเรือลาดังกล่าวก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าเทียบท่า หากมีหลักฐานอันเชื่อได้ว่าเรือลาดังกล่าวมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการทาการประมง IUU ให้ปฏิเสธการเข้าเทียบท่า
เมื่ออนุญาตให้เรือประมงต่างชาติและเรือขนถ่ายสัตว์น้าลาใดเข้าเทียบท่า ของประเทศไทยแล้ว
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเรือลาดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทาการประมง IUU ก็จะไม่อนุญาตให้เรือลานั้นนา
สัตว์น้าขึ้นท่า หรือขนถ่ายที่ท่า หรือดาเนินกิจกรรมอื่นใด ณ ท่าเรือนั้น พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลให้รัฐเจ้าของธงทราบ
และหากสงสัยว่าเรือลาดังกล่าวมีการทาการประมงผิดกฎหมายในน่านน้าของรัฐอื่น หรือในน่านน้าที่ดูแลโดย
องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค ต้องแจ้งให้รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบด้วย
ให้ความร่วมมือในการบังคับ ใช้มาตรการอื่นใดแก่เรือหรือผู้ประกอบการนั้นๆ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบหรือร้องขอจากรัฐเจ้าของธง
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

มำตรกำร
2558
กาหนดท่าเรื อ ส าหรั บ เรื อประมงต่ างชาติ เข้ า 

2559

2560

2561 2562
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2

เทียบท่า
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทา
ประมง IUU และการตรวจสอบย้อนกลับที่ท่า
เทียบเรือ











6.1 กำรแจ้งกำรเข้ำเทียบท่ำ (Notice of Access)
IPOA–IUU แนะนาให้รัฐเจ้าของท่าเรือ ควรดาเนินการดังนี้
 จัดให้เรือเข้าเทียบท่าได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อเหตุผลในเรื่องเหตุสุดวิสัย หรือการประสบ
ภัยต่างๆ หรือเพื่อให้การช่วยเหลือแก่บุคคล เรือ หรืออากาศยาน ที่อยู่ในอันตรายหรือประสบภัย
 กาหนดให้เรือประมงหรื อเรื อที่สนับสนุนการทาประมงที่ขออนุญาตเข้าท่าเทียบเรือ ต้องมีการแจ้ง
ล่วงหน้าก่อนการเข้าเทียบท่าในเวลาที่เหมาะสม พร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตให้ทาการประมง/อาชญาบัตร
รายละเอียดของการเดินทางไปทาการประมง และปริมาณสัตว์น้าบนเรือ โดยต้องคานึงถึงข้อกาหนด
เรื่องการรักษาความลับ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเรืออาจจะมีส่วนร่วม หรือสนับสนุนการทาประมง IUU
กาหนดให้มีการแจ้งการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติและเรือขนถ่ายสัตว์น้าก่อนเข้าเทียบท่า
และให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการสุ่มตรวจสอบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6.2 กำรตรวจสอบกำรทำกำรประมง ณ ท่ำเทียบเรือ (Inspection of fishing at port)
IPOA–IUU แนะนาให้รัฐเจ้าของท่าเรือ ควรดาเนินการดังนี้
 ใช้สิทธิในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือเพื่อตรวจสอบเรือประมง และเพื่อรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งให้แก่
รัฐเจ้าของธง และ RFMOs ที่เกี่ยวข้องทราบ
กาหนดระบบการตรวจสอบกิจกรรมประมง ณ ท่าเทียบเรือ โดยจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในการ
ตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่จะเข้าเทียบท่า ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการทาประมง IUU ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและมาตรการเพื่อป้องกันการทาประมง IUU ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามคู่มือที่กาหนดใน
การตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ และประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้ประเทศคู่ค้าทราบถึงมาตรการ Port State
ของประเทศไทย
6.3 กำรดำเนินกำรต่อเรือประมงต่ำงชำติ ณ ท่ ำเทียบเรือ ที่พบว่ำเป็นเรือ ทำประมง IUU (Foreign
vessels in port found to be IUU vessels)
IPOA–IUU แนะนาให้รัฐเจ้าของท่าเรือ ควรดาเนินการดังนี้
 รายงานเรื่องใดๆ ก็ตาม ที่เกี่ยวกับการเข้าร่วมหรือสนับสนุนการทาประมง IUU ของเรือที่ต้องสงสัย
ให้รัฐเจ้าของธงทราบโดยทันที และกรณีที่เหมาะสม ให้รายงานรัฐชายฝั่งและ RFMO ที่เกี่ยวข้องทราบ
รัฐเจ้าของท่าเรืออาจดาเนินการอื่นด้วยตามความยินยอมหรือตามคาร้องขอของรัฐเจ้าของธง
ดาเนินการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยจัดให้มี
การบู รณาการร่วมระหว่างหน่ว ยงาน (ตัวอย่างเช่น กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร และกรมประมง) เพื่อกาหนด
แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน มีกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะข้อมูล
รายชื่อเรือประมง IUU และกาหนดบทลงโทษหากพบว่ากระทาความผิดตามกฎหมายไทย
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6.4 กำรปฏิเสธกำรเข้ำเทียบท่ำ (Denial of port access)
IPOA–IUU แนะนาให้รัฐเจ้าของท่าเรือ ควรดาเนินการดังนี้
 เมื่อมีหลักฐานปรากฎเป็นที่แน่ชัดว่าเรือลาใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการประมง IUU ในฐานะ
รัฐเจ้าของท่าเรือ จะไม่อนุญาตให้เรือลาดังกล่าวเข้าเทียบท่าหรือขนถ่ายสัตว์น้าที่ท่าเทียบเรือ และ
จะต้องรายงานให้รัฐเจ้าของธงทราบด้วย
ประเทศไทยจาเป็นต้องกาหนดมาตรการปฏิเสธการเข้าเทียบท่า และใช้สิ่งอานวยความสะดวกที่
ท่าเทียบเรือ โดยกาหนดรายละเอียดวิธีการตรวจสอบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

มำตรกำร
2558
จั ด ท า ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ข้ อ ก า ห น ด ส า ห รั บ 
เรือประมงต่างชาติในการเข้าเทียบท่าเรือไทย
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6.5 ควำมร่วมมือกับรัฐเจ้ำของท่ำเรือ/องค์กำรบริหำรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค (Cooperation with
port state/RFMOs)
IPOA–IUU แนะนาให้รัฐเจ้าของท่าเรือ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรให้ความร่วมมือในระดับทวิภาคี ระดับพหุภาคีและภายใน RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ตามที่เหมาะสม
เพื่อพัฒนามาตรการต่างๆ ที่สอดคล้องกันสาหรับการควบคุมเรือประมงของรัฐเจ้าของท่าเรือ
 รั ฐ ควรส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ซึ่งรวมทั้ง การส่ งข้ อมู ล ที่ เกี่ ยวข้อง ให้ รั ฐ ต่ างๆ และระหว่า ง RFMOs
ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับระบบการควบคุมของรัฐเจ้าของท่าเรือ
ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้มาตรการอื่นใดแก่เรือหรือผู้ประกอบการนั้นๆ ตามที่ได้รับความ
เห็นชอบหรือร้องขอจากรัฐเจ้าของธง โดยด่านตรวจสัตว์น้าดาเนินการตรวจสอบสินค้าประมง หรือเรือประมง
ต่างชาติ เมือ่ ได้รับแจ้งจากรัฐเจ้าของธง
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

มำตรกำร
2558
ให้ความร่วมมือกับรัฐเจ้าของชายฝั่ง รัฐเจ้าของ 
ท่าเรือ รัฐที่เกี่ยวข้อง และ RFMOs เกี่ยวกับ
การทาประมง IUU
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7. มำตรกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรค้ำระหว่ำงประเทศ (Internationally-Agreed Market
Related Measures)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรให้ความร่วมมือกับองค์กรระดับโลกที่เกี่ยวข้อง และ RFMOs เพื่อนามาตรการพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง
กับการค้ามาใช้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ WTO เพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU
ประเทศไทยได้จั ดให้มีกลไกในการกาหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐอื่นๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการใช้มาตรการดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล มาตรการเหล่านี้ได้แก่
1. ห้ามนาเข้า ส่งออก และการขนถ่ายสัตว์น้าที่ได้มาจากการทาประมง IUU ทั้งเพื่อบริโภค
ภายในประเทศ หรือแปรรูปเพื่อการส่งออก
2. สินค้าสัตว์น้านาเข้าต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดของอนุสัญญา CITES ภายใต้พระราชบัญญัติ
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535
7.1 แผนกำรออกเอกสำรกำรจับสัตว์นำ (Catch Documentation Schemes)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรสนับสนุนการนามาตรการที่เกี่ยวกับการค้าไปใช้ปฏิบัติ ให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพ เช่น
เอกสารการจับสัตว์น้าและข้อกาหนดเกี่ยวกับใบรับรอง เพื่อลด หรือขจัดการค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
สัตว์น้าที่มาจากการทาประมง IUU
 รัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ร้องขอ ในการป้องกันการค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มา
จากการทาการประมงที่ผิดกฎหมายในเขตอานาจของรัฐตน
ประเทศไทยมีระบบการตรวจสอบสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ น้าโดยมีการตรวจสอบย้อนกลับอย่าง
เป็นระบบ กาหนดการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1) สมุดบันทึกการทาการประมง (Fishing Logbook)
2) หนังสือกากับการขนถ่ายสัตว์น้า (Marine Catch Transshipping Document: MCTD)
3) หนังสือกากับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้า (Marine Catch Purchasing Document: MCPD)
ประเทศไทยดาเนินการปรับปรุงการตรวจสอบสัตว์น้านาเข้า ให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง
เรื อประมง แหล่ งที่จั บ ชนิ ด ขนาดและปริมาณสั ตว์น้าที่นาเข้า โดยปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการ
ตรวจสอบสั ต ว์ น้ าเมื่ อ น าเข้ า โดยให้ ค รอบคลุ ม กระบวนการอนุ ญ าต การตรวจสอบข้ อ มู ล ในเอกสารที่ ใ ช้
ประกอบการนาเข้า-ส่งออก หรือการขนถ่าย การทวนสอบระบบการตรวจ ควบคุมการนาเข้า -ส่งออก และการ
ขนถ่ายสัตว์น้า
ประเทศไทยดาเนิน การจัดทาระบบฐานข้อมูล โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
รัฐชายฝั่ง และรัฐเจ้าของท่าเรือ เกี่ยวกับข้อมูลการจั บสัตว์น้า ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับ ข้อมูลการนาเข้า ส่งออก ผู้ประกอบการประมง ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทา
ประมง IUU ตามที่ระบุไว้ใน MOUs
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ประเทศไทยจะให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ข้อมูล
การทาการประมง และข้อมูลสัตว์น้ากับรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธง และประเทศผู้นาเข้าสินค้า โดยเจรจาหารือกับ
รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธง และประเทศผู้นาเข้าสินค้า เชื่อมโยงข้อมูลการทาการประมงและข้อมูลสัตว์น้าที่นาเข้า
ประเทศไทยกับรัฐเจ้าของธง โดยการจัดทา MOUs ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธง และ
ประเทศผู้นาเข้า
ประเทศไทยส่งเสริมให้ภาคเอกชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง มีการดาเนินการตรวจสอบ
ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อป้องกันการทาประมง IUU
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

2

มำตรกำร
2558
ส่งเสริมการทางานร่วมกันและความร่วมมือของ 
หน่วยงาน/องค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดทามาตรการระดับพหุภาคี และมาตรการ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทางการค้ า โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ข้อกาหนดของ WTO ในการยับยั้งสัตว์น้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่มาจากการทาประมง IUU
ด าเนิ น มาตรการที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นการค้ า
ระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าประมง
IUU รวมทั้งกาหนดมาตรการที่จะป้องกันการ
น าเข้ า น าผ่ า น และการส่ ง ออกสั ต ว์ น้ าและ
ผลิ ตภั ณฑ์ สั ต ว์น้ า ทั้ง ทางทะเล ทางบก และ
ทางอากาศ
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7.2 มำตรกำรที่เกี่ยวข้องในด้ำนกำรค้ำ (Trade related measure)
IPOA–IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการ ดังนี้
 รัฐควรมั่นใจว่ามาตรการทางการค้าระหว่างประเทศของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ามีความโปร่งใส
อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และเป็นไปตามกฎระเบียบสากลที่ได้รับการยอมรับ
 รัฐควรดาเนินขั้นตอนต่างๆ ในการปรับปรุงความโปร่งใสในทางการตลาด เพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า รัฐควรดาเนินงานโดยการใช้พิกัดศุลกากรระบบ
ฮาร์โมไนซ์ สาหรับสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า เพื่อช่วยส่งเสริมการนา IPOA ไปใช้ปฏิบัติ
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ใบรับรองการจับสัตว์น้าของประเทศไทยเอื้อต่อการตรวจสอบว่าสัตว์น้า
ถูกจับที่ไหน โดยใคร และเมื่อใด จึงกาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
 ประเทศไทยมีมาตรการที่สอดคล้องกับ HACCP และแผนงานของ MSC โดยกาหนด
โครงสร้างในการตรวจสอบย้อนกลับที่สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้ นตอน พร้อมทั้งได้ดาเนินการปรับปรุงให้มี
ระบบที่สนับสนุนการตรวจสอบย้อนกลับที่เป็นมาตรการในการป้องกันการทาประมง IUU โดยจัดทาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
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 ประเทศไทยได้ดาเนินการในทุกด้านที่จาเป็นในการป้องกันการนาเข้า สั ตว์น้าเพื่อ
บริโ ภคภายในประเทศ รวมถึงการขนถ่ายในราชอาณาจักรทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ หรือส่งออก
สัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าจากการทาประมง IUU หรือจากเรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการทาประมง
IUU ด้วยความยินยอมหรือเป็นความต้องการของรัฐเจ้าของธง
 การนาเข้า นาผ่าน หรือส่งออกสินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์ น้า จะต้องมีใบรับรอง
กากับที่แสดงถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และต้องได้รับการรับรองจากประเทศต้นทาง รวมทั้งต้องมีระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

มำตรกำร
2558
พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
และความโปร่ งใสในการตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
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7.3 กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร (Information Dissemination)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรดาเนินการตามขั้นตอนทั้งหมดที่จาเป็นโดยสอดคล้องกับกฎหมายสากล เพื่อป้องกันมิให้มีการ
ซื้อขายหรือนาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งสัตว์น้าที่ถูกจับจากเรือที่ระบุโดย RFMOs ที่เกี่ยวข้อง ว่าเรือ
ลาดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
 รัฐควรดาเนินมาตรการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้นาเข้า ผู้ดาเนินการขนถ่ายสัตว์น้า ผู้ซื้อ ผู้บริโภค ผู้จัด
จาหน่ายอุป กรณ์ ธนาคาร บริษั ทประกัน และผู้ ให้ บริการอื่นๆ รวมทั้ง สาธารณชนได้ตระหนักถึง
ผลเสียหายของการดาเนินธุรกิจกับเรือที่ถูกระบุว่าเกี่ยวข้องกับการทาประมง IUU
ประเทศไทยกาหนดแผนปฏิบัติการในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการสร้างความ
ตระหนักแก่สาธารณะและเพื่อไม่ให้ใช้/หรือบริโภคสินค้าประมงที่มาจาก IUU
 การนาเข้า–ส่งออกหรือการขนถ่ายสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าที่ได้จากการทาประมง
IUU เป็นเรื่องที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 และมีการกาหนดค่าปรับสาหรับการละเมิด
กฎหมาย ผู้ที่ละเมิดกฎหมายดังกล่าวจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงในการจ่ายค่าปรับ
 ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนให้มีการจาหน่าย การขนถ่ายสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้า
ที่ได้จากการทาประมง IUU จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย (ปัจจุบัน ยังไม่มีกฎหมายรองรับ)
 ผู้ซึ่งได้สิทธิตามข้อตกลงหรือสัญญาการทาการประมงในน่านน้าต่างประเทศกับรัฐหรือ
เอกชนต่างประเทศ ต้องแจ้งการได้สิทธิตามข้อตกลงหรือสัญญานั้นต่อกรมประมง บุคคลที่ละเมิดข้อกาหนดนี้
จะต้องระวางโทษปรับ
 กรมประมงจัดให้มีการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับแจ้ง และข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น เพื่อให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องได้สะดวก เช่น รายชื่อเรือทาประมง IUU และท่าขึ้นสัตว์น้าสาหรับ
เรือประมงต่างประเทศ เป็นต้น
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มีแผนพัฒนางานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบกิจการด้านการประมง
รวมถึ ง ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจความส าคั ญ ของการท าประมงที่ ผิ ด กฎหมายตลอดจนผลกระทบต่ อ
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละเศรษฐกิ จ ของประเทศไทย ผ่ านช่องทางสื่ อต่างๆ เช่น สื่ อสารมวลชน สื่ อสิ่ งพิม พ์
สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

มำตรกำร
2558
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ สาธารณชนเกี่ยวกับ 
การค้าผลิตภัณฑ์ประมง IUU โดยเฉพาะการ
ติ ด ตามและควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระมง IUU
รวมทั้งส่งเสริมการรณรงค์เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ประมง IUU
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8. กำรวิจัย (Research)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐ ควรส่งเสริ มการวิจั ย ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับวิธีการจาแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้าจากตัว อย่างของ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสัตว์น้า ทั้งนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติควรอานวยความสะดวกใน
การจัดตั้งเครือข่ายฐานข้อมูลด้านพันธุกรรมสัตว์น้าและเครื่องหมายอื่นๆ ที่ใช้ในการจาแนกชนิดพันธุ์
สัตว์น้ าจากผลิ ตภัณฑ์แปรรู ป สั ตว์น้า รวมทั้งความสามารถในการจาแนกแหล่ งที่มาของชนิดพันธุ์/
แหล่งกาเนิด
ประเทศไทยมีหน่วยงานจานวนมากที่ศึกษาและทาการวิจัยด้านประมงและทรัพยากรสัตว์น้า ได้แก่
กรมประมง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่ ง และสถาบันการศึกษาต่างๆ (มหาวิ ทยาลั ยเกษตรศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นต้น) รวมทั้ง
องค์กรเอกชนด้านการประมง หน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ได้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ผลการวิจัยเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายการบริหารจัดการด้านการประมง งานวิจัยเกี่ยวกับการ
จาแนกชนิดพันธุ์สัตว์น้าถือเป็นประเด็นสาคัญ
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1
2

มำตรกำร
2558
กาหนดแนวทางในการพั ฒนางานวิ จั ย ส าหรั บ 
นโยบายทางทะเลที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืน
สร้ างเครื อข่ ายความร่ วมมือในการทาวิจัยเพื่ อ 
แลกเปลี่ยนความรู้และผลการวิจัย เพื่อกาหนด
นโยบายการจัดการประมงระหว่าง
สถาบันการศึกษา NGOs ชุมชนประมง และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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9. ควำมร่วมมือกับองค์กำรบริหำรจัดกำรประมงระดับภูมิภำคและนำนำชำติ ในกำรขจัดกำรทำ
ประมง IUU (Regional Fisheries Management Organization: RFMOs)
9.1 กำรปฏิบัติตำมในฐำนะประเทศสมำชิก (Party compliance)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรมั่นใจในการปฏิบัติตาม และการบังคับใช้นโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการทาประมง
IUU ซึ่งกาหนดโดยองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคใดๆ ซึ่งรัฐมีข้อผูกพันที่ต้องปฏิบัติตาม
 รัฐควรให้ความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กรในระดับภูมิภาคขึ้นมาดูแล หากพบว่ายังไม่มี
 รั ฐ ควรรวบรวมและจั ด เตรี ย มข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการป้ อ งกั น ยั บ ยั้ ง และขจั ด การประมง IUU
ให้องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค และ FAO ทราบอย่างทันกาล
ประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิก ของคณะกรรมาธิการการประมงปลาทูน่าแห่งมหาสมุทร
อินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) ได้ยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ด้านการประมง
9.2 กำรให้ควำมร่วมมือในฐำนะประเทศที่ไม่เป็นสมำชิก (Non party compliance)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรให้ความร่วมมือโดยตกลงที่จะนามาตรการอนุรักษ์และการบริหารจัดการที่กาหนดโดยองค์การ
บริ ห ารจั ดการประมงระดั บ ภูมิภ าคซึ่ งรัฐ มิ ได้เ ป็นสมาชิก มาใช้ หรื อโดยให้ ก ารยอมรับ มาตรการที่
สอดคล้องกับการอนุรักษ์เหล่านั้น และควรมั่นใจว่าเรือที่ชักธงของตนจะไม่ดาเนินการใดๆ ที่ฝ่าฝืน
มาตรการดังกล่าว
แม้ว่าประเทศไทยจะมิได้เป็นสมาชิกขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค เช่น WCPFC
แต่ประเทศไทยได้ยอมรับและดาเนินการมาตรการจัดการและอนุรักษ์ (CMM) พร้อมทั้งจัดทารายงานและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ทรัพยากรสัตว์น้า (ทูน่า) ที่จับได้ในพื้นที่รับผิดชอบของ WCPFC เป็นประจา
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีความร่วมมือกับ องค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่นๆ ได้แก่
ICCAT และ CCAMLR โดยร่วมการประชุม การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดการทาการประมง IUU ในภูมิภาค
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

2

มำตรกำร
2558
เสริมสร้างความร่วมมือกับ RFMOs ซึ่งประเทศ 
ไทยเป็นสมาชิก โดยการเพิ่มพูนความสามารถใน
การปฏิบั ติตามมาตรการจั ดการทรัพยากรทาง
ทะเลและการอนุรักษ์ ที่กาหนดโดย RFMOs

เสริมสร้างความร่วมมือกับ RFMOs อื่นๆ
ซึ่ งประเทศไทยไม่ ได้ เ ป็ น สมาชิ กในการแก้ ไ ข
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3

ปัญหาการประมง IUU
ให้ความร่วมมือกับประเทศสมาชิกภายใต้
กรอบ RPOA-IUU โดยจั ดทาขั้นตอนส าหรับ
กาหนดและเพิกถอนรายชื่อเรือประมง IUU และ
สร้ า งระบบฐานข้ อ มู ล เรื อ ประมงในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (RFVR-SEAFDEC)











10. ควำมต้องกำรเฉพำะของประเทศกำลังพัฒนำ (Special Requirement of Developing Countries)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐควรให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถและพิจารณาการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้านเทคนิค/วิชาการ และด้านอื่น ๆ แก่ประเทศกาลังพัฒนา รวมทั้งการ
ให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดในกลุ่มนั้น และประเทศกาลังพัฒนา
ที่เป็ นเกาะเล็ก ๆ เพื่อให้ส ามารถดาเนินการให้เป็นไปตามข้อผู กพันภายใต้ IPOA และพันธกรณี
ตามกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งรวมทั้งหน้าที่ในฐานะรัฐเจ้าของธงและรัฐเจ้าของท่าเรือ
 ให้ความร่วมมือเพื่อดาเนินการ
- การทบทวน และการแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กรอบโครงสร้ า งของกฎหมายในประเทศและกฎระเบี ย บ
ในระดับภูมิภาค
- การปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลและการผสานข้อมูลด้านการประมงและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันในระดับภูมิภาค และ
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มการบูรณาการระบบ MCS รวมถึงระบบติดตามด้วยดาวเทียม
ประเทศไทยยินดีให้ความร่วมมือกับองค์ กรระหว่างประเทศ และประเทศที่พัฒนาแล้วในการให้
ความสนับสนุนในโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในเรื่องการป้องกันการทาประมง IUU และกิจกรรมต่างๆ
ด้าน MCS อาทิเช่น ในการปฏิบัติการลาดตระเวนร่วม (Joint patrol operations) กับประเทศเพื่อนบ้าน
การร่วมมือกับองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคและประเทศต่างๆ ในการสอบสวนการทาการประมง
IUU ซึ่งรวมทั้งการจัดทาข้อมูลด้าน MCS การแลกเปลี่ยนข้อมูลและข่าวสารด้านการทาประมง IUU ขั้นตอนการ
ขึ้นเรือเพื่อตรวจสอบและสอบสวน (Boarding Inspection and Investigation) ตลอดจนมาตรการด้าน
รัฐเจ้าของท่า เรือ และการร่วมจัดทาฐานข้อมูล ระดับภูมิภาคด้านเรือประมง (Fishing Vessel Record
Database) เป็นต้น
ประเทศไทยมีความต้องการการแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านต่างๆ อาทิเช่น เรื่องการแก้ไขปัญหา
การทาประมง IUU งานวิชาการและเทคโนโลยีด้านการจาแนกชนิดพันธุ์และพันธุกรรมสัตว์ น้า ผู้เชี่ยวชาญ
กฎหมายระหว่างประเทศ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจเรือประมง และลาดตระเวนร่วมตามมาตรฐานสากล
และการจัดการด้านการประมง MCS
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มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
1

2

มำตรกำร
2558
เสริมสร้างการทางานร่วมกันโดยการสนับสนุน
ประเทศก าลั ง พั ฒ นาในทุ ก ประเด็ น ที่ ร ะบุ ใ น
พันธกรณีของ IPOA
สนั บ สนุ น การเสริ ม สร้ างขี ดความสามารถกั บ
ประเทศเพื่ อนบ้ านที่ ก าลั งพั ฒนา เพื่ อป้ องกั น
ยับยั้ง และขจัดการทาประมง IUU และกิจกรรม
MCS เช่น การดาเนินการลาดตระเวนร่วมกัน
หรือ การจัดตั้งเครือข่ายในการเฝ้าระวัง

ความร่วมมือในการช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
เทคโนโลยี และผู้ เชี่ ยวชาญ รวมทั้ งการพั ฒนา
แนวทางและการปฏิบั ติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เรือประมงที่ดีที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเล
การดาเนินการลาดตระเวนร่วม และโปรแกรม
การฝึกอบรมผู้สังเกตการณ์บนเรือ
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2561 2562







11. กำรรำยงำน (Reporting)
IPOA –IUU แนะนาให้รัฐต่างๆ ควรดาเนินการดังนี้
 รัฐต่างๆ และองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคควรรายงานเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในการ
พัฒนาประสิทธิภาพ และการนาแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU ไปใช้
ปฏิบัติ ในฐานะส่วนหนึ่งของผลการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการทาประมงอย่าง
รับผิดชอบ ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ทราบทุก 2 ปี ซึ่งรายงานเหล่านี้
ควรจะได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่โดย FAO อย่างทันกาล
ประเทศไทยจะรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดาเนินการตามแผนระดับชาติ ในการป้องกัน
ยับยั้งและขจัดการทาประมง IUU ให้ FAO ทราบถึงรายละเอียดทุก 2 ปี
มาตรการที่จะดาเนินการ ได้แก่
ลำดับ
มำตรกำร
1 รายงานความก้าวหน้าให้ FAO ทราบ ทุก 2 ปี
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2559


2560

2561


2562
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12. กำรเตรียมกำรเพื่อรองรับกำรนำไปปฏิบัติภำยใต้ NPOA-IUU (Preparation for the
Implementation under NPOA-IUU)
ในการเตรียมการเพื่อรองรับ การนาไปปฏิบัติภายใต้ NPOA ประเทศไทยได้เตรียมรายละเอียด
แผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง IUU (NPOA-IUU) ซึ่งระบุถึง 1. ดัชนี
ชี้วัดความสาเร็จของงาน (Key Performance Indicators) 2. คู่มือในการดาเนินการ 3. กฏระเบียบ กฎหมาย
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 4. องค์กรที่รับผิดชอบ และ 5. กรอบเวลาในการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการและ
มาตรการการจัดการ
การดาเนินการต่างๆ จัดทาขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่
28 เมษายน พ.ศ. 2558 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จะต้องดาเนินตามพระราชกาหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 ซี่งขณะนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยให้ใช้บังคับ
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทาประมง IUU และปัญหาการบริหารจัดการประมง
ทะเลในเขตน่านน้าของไทยและนอกน่านน้า กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งพระราชบัญญัติ จัดระเบียบกิจการแพ
ปลา พ.ศ. 2496, พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พ.ศ. 2456
อยู่ภายใต้การแก้ไขให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมการประมงในประเทศไทยและจะนามาใช้เป็นกรอบทางกฎหมายใน
การพั ฒ นามาตรการที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย นโยบาย และ
กฎระเบียบตามกฎหมายภายในประเทศ และตราสารระหว่างประเทศและ/หรืออนุสัญญาที่มีผลผูกพัน
แผนที่กาหนดใน FMP ได้มีแนวทางในการดาเนินการ โดยจัดทากรอบนโยบายแห่งชาติทางการประมง
ทะเลในประเทศไทย และมีมาตรการในการบรรลุนโยบาย และแผนการดาเนินงาน พ.ศ. 2558/2559 ซึ่งระบุ
รายละเอียดของการดาเนินการตามมาตรการต่างๆ แผน FMP จะดาเนินการในช่วง พ.ศ. 2558 - 2562 และควรมี
การทบทวนรายงานเกี่ยวกับการที่ประสิทธิภาพของการประมงกับตัวชี้วัดและการวัดเปรียบเทียบสมรรถนะเป็น
ประจาทุกปี
NPOA-IUU ฉบับนี้ ได้จัดทาขึ้นโดยอ้างอิง FAO IPOA-IUU และมีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขปัญหาการ
ทาประมง IUU และยังระบุการดาเนินการและมาตรการต่างๆในการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการลดลง
ของทรัพยากรสัตว์น้าที่เกิดจากการจั บสัตว์น้ามากเกินควร (Over-fishing) ในฐานะที่ประเทศไทยตระหนักดีว่า
การทาประมง IUU เป็นปัญหาที่สาคัญและมีความมุ่งมั่นที่จะต่อต้านการทาประมง IUU คณะทางานได้ดาเนินการ
เตรียมความพร้อม และได้จัดให้มีการประชุมหลายครั้ง โดยมีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วม
ประเทศไทยจะสนับสนุนการสร้างทรัพยากรมนุษย์ในการดาเนินการตามแผน NPOA-IUU อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
เตรี ยมการในเรื่ องต่างๆ ได้ แก่ การให้ สั ตยาบั น แก่ อนุ สั ญญาระหว่างประเทศ การเสริ มสร้ างข้อมู ล MCS
การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทาประมง IUU และการฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีท่ ี่ดาเนินการตรวจสอบบนเรือและการสืบสวน รวมทั้งมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ

แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล
พ.ศ. 2558-2562

DRAFT

กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ประเทศไทย

สารบัญ
บทสรุปผูบ ริหาร
1. บทนํา
ขอบเขต
วิสัยทัศน เปาหมาย และหลักการพื้นฐาน
กรอบนโยบายและกฎหมายระดับชาติ
การดําเนินงานของแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
2. สถานการณปจ จุบนั ของการประมงทะเลไทย
ความสําคัญของการประมงทะเลตอประเทศไทย
ประวัติการพัฒนาการประมงไทย
สถานภาพปจจุบันของทรัพยากรประมงและแหลงที่อยูอ าศัย
โครงสรางกองเรือและผลจับสัตวน้ํา
การเตรียมการและมาตรการการจัดการในปจจุบัน
3. ปญหาและความทาทาย
4. ปญหาเรงดวน: วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการการจัดการ
ปญหาเรงดวน: รายละเอียดมาตรการการบริหารจัดการ ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) และ
กรอบเวลา
5. ปญหาอืน่ ๆ: วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการการจัดการ
ปญหาอื่นๆ: รายละเอียดมาตรการการบริหารจัดการ ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน (KPIs) และ
กรอบเวลา
6. กรอบเวลาการดําเนินงาน
7. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนตอการติดตามและประเมินผล
8. งบประมาณ
9. แผนการดานทรัพยากรบุคคล
10. การทบทวนแผนงาน
11. เอกสารอางอิง
ภาคผนวก ก: การแบงกลุมเรือประมงของประเทศไทย
ภาคผนวก ข: มาตรการการจัดการประมงของประเทศไทยในปจจุบนั
ภาคผนวก ค: ระบบการออกใบอนุญาตทําการประมงและการควบคุมการทําการประมงของประเทศไทย
ภาคผนวก ง: การประเมินผลจับสูงสุดทีย่ งั่ ยืน (MSY) และระดับการลงแรงประมงทีเ่ หมาะสมใน
นานน้ําไทย ป 2558
ภาคผนวก จ: แผนงานในอนาคตสําหรับการประเมินทรัพยากรประมงรายชนิด
ภาคผนวก ฉ: แผนการดําเนินงานสําหรับป 2558/2559
ภาคผนวก ช: การใหความชวยเหลือผูป ระกอบการประมงที่ไดรบั ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ
เพื่อแกไขปญหาการประมง IUU และการลดขนาดกองเรือ (แผนการซื้อคืน)
ภาคผนวก ซ: การจัดสรรงบประมาณ ป 2558-2559
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หนา
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๑๐
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๑๙
๒๒
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๔๖
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๘๒
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สารบัญอักษรยอ
ASEAN
CCCIF
CCRF
CPUE
CCAMLR
DOF
DMCR
DNP
FAO
ICCAT
IOTC
IUU fishing
IPOA-IUU

KPI
MCS
MCTD

Association of Southeast Asian Nations
ประชาคมอาเซียน
Command Center for Combating Illegal Fishing
ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
Code of Conduct for Responsible Fisheries
จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ
Catch per unit effort
ปริมาณการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง หรืออัตราการจับสัตวน้ํา
Commission for the Conservation of Antarctic Marine living Resources
คณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรที่มีชีวิตทางทะเลในเขตแอนตารกติก
Department of Fisheries, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประเทศไทย
Department of Marine and Coastal Resources, Ministry of Natural Resources
and Environment, Thailand
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประเทศไทย
Department of National Parks and Wildlife and Plant Conservation
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
Food and Agriculture Organization of the United Nations
องคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
คณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษปลาทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก
Indian Ocean Tuna Commission
คณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย
Illegal, Unreported and Unregulated fishing
การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
International Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal,
unreported and unregulated fishing
แผนปฏิบัติการระดับสากลเพื่อการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรการควบคุม
Key Performance Indicator
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
Monitoring, Control and Surveillance
การติดตาม ควบคุม และเฝาระวังการทําประมง
Marine Catch Transshipment Document
หนังสือกํากับการขนถายสัตวน้ํา
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MSY
NESDP
NPCI
NPOA-IUU

PIPO
PSMA
RFMO
RPOA-IUU
SEAFDEC
Thai-MECC
UNCLOS
UNFSA

WCPFC
VDS
VMS

Maximum Sustainable Yield
ผลจับสูงสุดที่ยงั่ ยืน
National Economic and Social Development Plans
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
National Plan of Control and Inspection
แผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ
National Plan of Action to prevent, deter and eliminate illegal, unreported
and unregulated fishing
แผนปฏิบัติการระดับชาติในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม
Port in – Port out
การแจงเขา-ออกเรือประมง
Port State Measure Agreement
ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาของทา
Regional Fisheries Management Organization
องคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค
Regional Plan of Action against IUU fishing
แผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อตอตานการทําประมง IUU
Southeast Asian Fisheries Development Centre
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต
The Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center
ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศร.ชล.)
United Nations Convention on the Law of the Sea
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
United Nations Fish Stock Agreement or The United Nations Agreement for
the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on
the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and
Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks
ขอตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรของสัตวน้ํา หรือ ความตกลงวาดวยการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม
พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษและจัดการประชากรของสัตวน้ํา ชนิดพันธุที่ขามเขตและ
อพยพยายถิ่นไกล พ.ศ.2538
Western and Central Pacific Fisheries Commission
คณะกรรมาธิการประมงแหงมหาสมุทรแปซิฟกตอนกลางและตะวันตก
Vessel Day Scheme
การกําหนดจํานวนวันทําการประมง
Vessel Monitoring System
ระบบติดตามเรือประมง
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คําจํากัดความ
ผ ล จ ับ ส ูง ส ุด ท ี่ย ั่ง ย ืน : ค า เฉ ล ี่ย ป ร ิม า ณ ก า ร จ ับ ส ูง ส ุด ต อ ป ท ี่ส า ม า ร ถ จ ับ ส ัต ว น ้ํา จ า ก ก ล ุม ป ร ะ ช า ก ร ส ัต ว น ้ํา
ใน ช ว ง เว ล า ห น ึ่ง โด ย ไม ใ ห เ ก ิด ผ ล ก ร ะ ท บ ใน ท า ง ล บ ต อ ท ร ัพ ย า ก ร ท ี่อ ย ูภ า ย ใต ส ภ า พ แ ว ด ล อ ม ป ก ต ิ
ก า ร ท ํา ป ร ะ ม ง เก ิน ข น า ด :
ก า ร ท ํา ป ร ะ ม ง เก ิน ก ํา ล ัง ผ ล ิต จ น ส ัต ว น ้ํา เก ิด ท ด แ ท น ไม ท ัน : ส ถ า น ก า ร ณ ก า ร จ ับ ส ัต ว น ้ํา ม า ก เก ิน ค ว ร ท ี่
ก อ ให เ ก ิด ก า ร ล ด ล ง ข อ ง พ อ แ ม พ ัน ธ ุเ ป น อ ย า ง ม า ก ย ัง ผ ล ให ส ัต ว น ้ํา ร ุน ให ม เ ข า ม า ท ด แ ท น ใน ก ล ุม ป ร ะ ช า ก ร
ม ีป ร ิม า ณ น อ ย ก า ร ท ํา ป ร ะ ม ง เก ิน ก ํา ล ัง ผ ล ิต น ี้อ า จ น ํา ไป ส ูค ว า ม เส ื่อ ม โท ร ม ข อ ง ท ร ัพ ย า ก ร ป ร ะ ม ง ช ั่ว ค ร า ว
ห ร ือ ถ า ว ร
ก า ร ท ํา ป ร ะ ม ง ม า ก เก ิน ก ํา ล ัง ผ ล ิต ข อ ง ส ัต ว น ้ํา : สถานการณที่มีการจับสัตวน้ําขนาดเล็กในปริมาณมากเกิน
ควร ในชวงวงจรชีวิตของสัตวน้ํา จากการลงแรงประมงมากเกินขนาดและมีการเลือกจับสัตวน้ําที่ไมเหมาะสม
(เชน การใชขนาดตาอวนที่เล็กเกินไป) และสัตวน้ําไมมีเวลาที่จะเติบโตจนไดผลจับที่สูงสุด (และราคาที่สูงสุด)
ก า ร จ ับ ส ัต ว น ้ํา ม า ก เก ิน ค ว ร : ป ร ะ ช า ก ร ส ัต ว น ้ํา ม ีค ว า ม ช ุก ช ุม ต ่ํา ก ว า ร ะ ด ับ ก า ร ใช ท ร ัพ ย า ก ร อ ย า ง ย ั่ง ย ืน
ท ร ัพ ย า ก ร ส ัต ว น ้ํา อ า จ อ ย ูใ น ส ถ า น ะ ถ ูก จ ับ ม า ก เก ิน ค ว ร ต อ ไป อ ีก ช ว ง เว ล า ห น ่ึง แ ม ม ีก า ร ค ว บ ค ุม ก า ร จ ับ ส ัต ว 
น ้ํา ท ี่ม า ก เก ิน ค ว ร แ ล ว
ม า ต ร ก า ร ก า ร จ ัด ก า ร :
ปริมาณการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง (CPUE): ปริมาณการจับสัตวน้ําตอหนวยการลงแรงประมง
(หรื อที่ รู จัก กั นว า อั ต ราการจั บสั ต ว น้ํา เช น กิ โ ลกรั ม/วั น) เมื่ อ อัต ราการจั บ สั ตว น้ํ าที่ มี การปรั บ เป น ค า
มาตรฐานแลวสามารถนํามาใชเพื่อเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวน้ํา
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บทสรุปผูบ ริหาร
การประมงทะเลมีความสําคัญตอประเทศไทยทั้งทางดานเศรษฐกิจและสังคม อยางไรก็ตามมีประเด็น
ความทาทายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากไมมีการแกไขโดยเรงดวนอาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตออนาคตของการ
ประมงไทยได ปญหาตางๆ เหลานี้ ไดแก ทรัพยากรสัตวน้ําลดลงเปนอยางมากอันเนื่องมาจากการลงแรง
ประมงที่มากเกินควร สงผลใหอัตราการจับสัตวน้ําลดลง จํานวนสัตวน้ําที่มีขนาดเล็กและปลาเปดถูกจับใน
ปริมาณมากซึ่งรวมถึงสัตวน้ําที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจขนาดเล็ก และการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม (IUU) การเสื่อมโทรมของแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของสัตวน้ํา (ปาชายเลน หญาทะเล และ
ปะการัง) สถานการณดังกลาวที่เกิดขึ้นโดยสวนใหญเปนผลจากการขาดการควบคุม การเพิ่มจํานวนของ
เรือประมงที่เพิ่มขึ้นอยูตลอดเวลา และการนําเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการทําประมงในชวงเวลากวา
30 ปที่ผานมา ซึ่งยังผลใหเกิดการทําประมงและระดับการลงแรงประมงที่สูงเกินควร
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไดตระหนักถึงความสําคัญอยางยิ่งยวดของการจัดการ
ทรัพยากรสัตวน้ําอยางยั่งยืนในประเทศไทย และตองมีการจัดทําและดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเล ซึ่งแผนการบริหารจัดการประมงทะเล (FMP) พ.ศ. 2558-2562 นี้วางแนวทางการจัดการ
ปญหาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยูเอาไว รวมถึงใหรายละเอียดเรื่องมาตรการการจัดการและการดําเนินการ
เพื่อเปลี่ยนระบบการประมงแบบเสรีที่เปนอยูในปจจุบัน มาเปนการประมงแบบจํากัดสิทธิการเขาถึง โดยอยู
บนพื้นฐานความสมดุลระหวางปริมาณการลงแรงประมงกับกําลังการผลิตของทรัพยากรประมง (ผลจับสูงสุดที่
ยั่งยืน (MSY)) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย มีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแผนปฏิบัติ
การระดับชาติในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ป
2558 (NPOA-IUU) และแผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติป 2558 (NPCI)
แผนการบริการจัดการประมงทะเล (FMP) ตระหนักวามีการคุกคามหลายดานตอการบริหารจัดการ
การประมงทะเลอยางยั่งยืนของประเทศไทย แตจากการประเมินความเสี่ยงสามารถบงชี้ไดถึงปญหาเรงดวน
คือ 1) การทําประมงมากเกินขนาดและศักยภาพในการทําประมงที่สูงเกินไป โดยเฉพาะอยางยิ่งกอง
เรือประมงพาณิชย และ 2) การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU)
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลมีเปาหมายในการลดศักยภาพการทําประมงและลดระดับการลง
แรงประมง เพื่อจํากัดการจับสัตวน้ําใหไดถึงหรือใหใกลเคียงกับระดับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืนหรือ MSY เปาหมาย
เฉพาะในการลดศักยภาพการทําประมง ไดแก 1) สัตวน้ําหนาดิน ลดรอยละ 40 ในอาวไทย และรอยละ 10
ในทะเลอันดามัน และ 2) ปลาผิวน้ํา ลดรอยละ 30 ในอาวไทย และรอยละ 20 ในทะเลอันดามัน มาตรการ
หลักที่ทําใหบรรลุเปาหมายเหลานี้คือ การเพิกถอนเรือประมงพาณิชยที่ผิดกฎหมายในปจจุบันออกไป รวมทั้ง
การหามทําการประมงชั่วคราว เพื่อลดระดับการลงแรงประมงสวนเกิน โดยจะมีมาตรการชดเชย รวมทั้ง
แผนการซื้อเรือคืน
นอกจากนี้ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลไดจัดทําขึ้นเพื่อลดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม ใหไดถึงระดับที่สามารถควบคุมไดโดยผานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
(MCS) แบบปกติในอนาคตได มาตรการการจัดการเฉพาะเพื่อใหบรรลุเปาหมายรวมถึง:
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• การเสริมสรางประสิทธิภาพมาตรการการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง โดยการปรับเปลี่ยน
ดานองคกรและเพิ่มการสนับสนุนดานทรัพยากรและขีดความสามารถดานการติดตาม ควบคุม และ
เฝาระวัง
• ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตและการจดทะเบียนเรือประมง เพื่อใหเรือทุกลํามีการจด
ทะเบียนและไดรับอนุญาตทําการประมง เรือประมงลําใดที่มีประวัติการทําประมง IUU จะไมไดรับ
อนุญาตใหจดทะเบียน
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลใหรายละเอียดเรื่องมาตรการการจัดการทั้งหมดเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของ FMP รวมไปถึงดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานและกรอบเวลาการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังระบุ
วิธีการดําเนินงานและหนวยงานรับผิดชอบไวในแผนการดําเนินงาน ป 2558/2559
ปญหาอื่นๆ ที่สําคัญรองลงมาจะถูกจัดการดวยมาตรการที่เกี่ยวของกับปญหาเหลานั้น ไมวาจะเปน
การจับสัตวน้ําเศรษฐกิจที่ยังมีขนาดเล็ก ซึ่งจะไดรับการจัดการโดยการจํากัดขนาดตาอวน และการหามทํา
ประมงในบางพื้นที่และบางฤดูกาล ความขัดแยงระหวางชาวประมงกลุมตางๆ จะไดรับการจัดการโดยการ
ประกาศสิทธิในการทําประมงในเขตตางๆ (ตามระยะหางจากชายฝงทะเล) แหลงที่อยูของสัตวน้ําซึ่งอยูใน
ภาวะวิกฤตจะไดรับการฟนฟูโดยการเพิ่มความรวมมือและการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่มีหนาที่ในการ
ปกปองและอนุรักษสิ่งแวดลอมทางทะเล
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลยังไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดเก็บฐานขอมูลสารสนเทศให
ดีขึ้น เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ และมีการนําเสนอการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมที่สําคัญ
หลายประเด็นจากงานวิจัย และขอมูลสารสนเทศที่สามารถนําไปใชในการจัดการประมงทะเลของประเทศไทย
ในอนาคตได ทายที่สุด FMP เล็งเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทางดานองคกรและมีการเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากรเพื่อปรับปรุงการจัดการประมงในอนาคตใหดียิ่งขึ้น
การดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทยตองใชงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่
เพียงพอ ซึ่งรัฐบาลไทยไดใหคํามั่นวาจะจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มจํานวนบุคลากรอยางพอเพียงในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทย
แผนการบริ ห ารจั ด การประมงทะเลนี้ จ ะได รั บ การพิ จ ารณาทบทวนทุ ก ป โดยมี ก ารส ง รายงาน
ความกาวหนาของการดําเนินงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว จะมีการประเมินและทบทวนครั้งสําคัญทุก 2
ป ซึ่งหากมีความจําเปน ประเด็นปญหา เปาหมาย และวัตถุประสงคจะไดรับการปรับปรุง
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1. บทนํา
ตลอด 30 ปที่ผานมา ทรัพยากรประมงและสภาพแวดลอมทางทะเลเสื่อมโทรมลงอยางรุนแรง ซึ่ง
เปนผลมาจากการทําประมงมากเกินควร เนื่องจากขาดการควบคุมปริมาณการลงแรงประมง ทําใหเกิดการ
ขยายตัวทั้งการเพิ่มขึ้นของจํานวนเรือประมง และการรับเอาเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชในการทําประมง ซึ่งไม
สอดคลองกับกําลังการผลิตของทรัพยากรตามธรรมชาติ ปญหาดังกลาวเปนมูลเหตุที่ทําใหเกิดการทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วในพื้นที่ทําการประมงในนานน้ํา
ไทย ทั้งที่เกิดขึ้นจากเรือประมงไทยและเรือประมงตางชาติ รวมไปถึงการประมงนอกนานน้ําไทย (ทะเลหลวง
หรือนานน้ําของรัฐอื่น) ที่ละเมิดโดยเรือประมงไทย กอนป 2558 การประมงไทยดําเนินการภายใตกฎหมาย
ประมงที่ลาสมัย (พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490) ซึ่งสงเสริมการประมงแบบเสรีใหกับทุกคนที่
ตองการทําการประมง
ปจจุบันประเทศไทยเขาสูการปฏิรูปครั้งสําคัญที่มีพื้นฐานอยูบนระบบจํากัดสิทธิการเขาถึง การปฏิรูป
ดังกลาวเปนไปไดโดยผานพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ฉบับใหม ที่จะนําเสนอตอคณะรัฐมนตรี
ตอไปในป 2558 นี้ พระราชกําหนดการประมงฉบับนี้ทําใหกรมประมง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ) จัดทํา
และเสนอแผนการบริหารจัดการผานการพิจารณาของคณะกรรมการกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไป แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย (FMP) ไดวางแนว
ทางการปฏิบัติและมาตรการที่จําเปนเพื่อใหบรรลุเปาหมายการประมงอยางยั่งยืนในอนาคต และเพื่อควบคุม
ปริมาณการลงแรงประมงที่สูงเกินไปใหอยูในระดับที่สอดคลองกับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) ของทรัพยากร
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลมีความเชื่อมโยงอยางใกลชิดกับแผนปฏิบัติการระดับชาติในการปองกัน
ยับยั้ง และขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ป 2558 (NPOA-IUU) และ
แผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติป 2558 (NPCI) ที่ระบุการบังคับใชกฎระเบียบขอบังคับ
และการปฏิบัติตามกฎขอบังคับ
ขอบเขต
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลนี้นําไปใชกับการทําประมงทะเลทั้งหมด ทั้งเรือประมงพื้นบานและ
เรือประมงพาณิชยที่ทําประมงในนานน้ําไทย และรวมไปถึงการทําประมงทะเลที่ดําเนินการโดยเรือประมงไทย
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐอื่นและทะเลหลวง เขตการประมงในนานน้ําไทยประกอบดวยพื้นที่ทางฝงทะเล
ตะวันออก (อาวไทย) และฝงตะวันตก (ทะเลอันดามัน) เขตการประมงเหลานี้แสดงไวดังภาพที่ 1 ดวยการ
บริหารจัดการมีความแตกตางกันระหวางฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน จึงไดมีการระบุไวในวัตถุประสงคของ
แผนงาน (ตามบทที่ 4 และ 6 หัวขอ วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการการจัดการ)
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ภาพที่ 1: พืน้ ทีท่ าํ การประมงทะเลในอาวไทยและทะเลอันดามัน

แผนการบริหารจัดการประมงทะเลครอบคลุมกลุม สัตวน้ําดังนี้
• ปลาผิวน้ําทั้งหมด
• สัตวน้ําหนาดินทั้งหมด
• ปลาทูนาที่มีการอพยพยายถิ่นไกลและปลาชนิดที่คลายคลึงปลาทูนาทั้งหมด (โดยปกติจะถูกจัดการ
ภายใตองคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค หรือ RFMO)
• สัตวน้ําชนิดอื่นๆ ที่ไมใชเปาหมาย สัตวน้ําที่ถูกจับขณะทําการประมง เชน สัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุ และ
ชนิดพันธุที่ถูกคุกคาม
วิสัยทัศน เปาหมาย และหลักการพืน้ ฐาน
วิสัยทัศนสําหรับการประมงทะเลในอนาคตของประเทศไทยโดยผานการปฏิรูปการพัฒนาการประมงคือ:
การประมงทะเลมีความยั่งยืน ภายใตการบริหารอยางมีธรรมาภิบาล โดยมีแหลงที่อยูส ตั วน้ําและ
สภาพแวดลอมที่สมบูรณ สงผลใหมีการตอตานการประมง IUU เพิ่มผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
วิสัยทัศนโดยรวมนี้สามารถจําแนกออกเปนเปาหมายที่สามารถแกไขปญหาสําคัญ:
เปาหมาย:
1. ปฏิรูปการประมงทะเลของประเทศไทยใหเปนระบบการประมงแบบจํากัดสิทธิการเขาถึง ทําให
ระดับการลงแรงประมงสอดคลองกับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
2. ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการประมง IUU
3. เพิ่มผลประโยชนใหกับผูมสี วนไดสวนเสีย และลดความขัดแยงระหวางผูมีสวนไดสวนเสียหลัก
4. ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางทะเล และ
5. เสริมสรางศักยภาพในการจัดการประมงที่ยั่งยืน
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แผนการบริหารจัดการประมงทะเลฉบับนี้อยูบนพื้นฐานขอปฏิบัติระดับสากลที่ดีที่สุดและพันธะของ
ประเทศไทยในการประมงระหวางประเทศ และนําการบริหารจัดการประมงโดยใชแนวทางเชิงระบบนิเวศ
(EAFM) มาใช ซึ่ ง มี เ ป า หมายที่ จ ะสร า งสมดุ ล ระหว า งระบบนิ เ วศที่ อุ ด มสมบู ร ณ (ทรั พ ยากรสั ต ว น้ํ า และ
สิ่งแวดลอม) กับความอยูดีมีสุขของประชาชน (ผลประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจ)
หลักการสําคัญของแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
• การพัฒนาที่ยั่งยืน สงเสริมความสมดุลระหวางระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ
(เชน สิ่งแวดลอมและทรัพยากรสัตวน้ําที่สมบูรณ) และความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน (เชน ความมั่นคงทางอาหาร การจางงาน การดํารงชีวิต รายได)
เพื่อผลประโยชนอันเกิดจากการประมงจะไดยั่งยืนสืบตอใหกับคนรุนหลัง
• ธรรมาภิ บ าล ช ว ยให ก ารกํ า หนดกฎระเบี ย บเกิ ด ขึ้ น ได ส ะดวก และ
สนับสนุนใหมีทรัพยากรและการจัดการที่พอเพียงตอการบังคับใชและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเหลานั้น
• การบังคับใชก ฎหมายที่มีประสิท ธิภ าพ เพื่อใหแ นใ จวา มาตรการการ
จัดการไดรับการปฏิบัติตาม
• การใหความรวมมือและประสานความรวมมือ ตลอดทุกระดับชั้น
ภายในองคกรภาครัฐและภาคประชาชน และระหวางองคกรและภาคสวน
ตางๆ
• การบริหารจัดการทีป่ รับเปลีย่ นได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนัน้ มาจาก
กระบวนการเรียนรูและดัดแปลง
• หลักการปองกันลวงหนา ที่ไมทาํ ใหการลงมือปฏิบตั ิลา ชาเพราะขาดขอมูล
และเปนการจัดการอยางระมัดระวังเมือ่ มีความไมแนนอนเกิดขึ้น
เชน ความไมแนนอนในการประมาณ)คา MSY)
กรอบนโยบายและกฎหมายระดับชาติ
แผนการบริหารจัดการไดถูกจัดทําใหมีความสอดคลองกับพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
และกลาวถึ งการดํ าเนิ นงานด า นการบริ ห ารจัดการและมาตรการการวัดผลการดําเนินงาน เพื่อใหมีการ
ประเมินผลของระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การดําเนินงานของแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลจะดําเนินการตั้งแตป 2558-2562 โดยในชวงเวลาดังกลาว กรม
ประมงของไทยจะบังคับใชมาตรการจัดการและออกกฎขอบังคับสําหรับการประมงตามแผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเลนี้ แผนการบริหารจัดการประมงทะเลจะถูกประเมินผลเปนประจําทุกป โดยยึดถือพื้นฐานของ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดและการดําเนินงานของการประมงในขณะนั้น ซึ่งรายงานผลการดําเนินงานของ
การประมงโดยเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดและเกณฑมาตรฐานทั้งหมด จะถูกสงมอบแกกระทรวงเกษตรและ
สหกรณและคณะกรรมการการประมงแหงชาติ
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2. สถานการณปจจุบันของการประมงทะเลไทย
ความสําคัญของการประมงทะเลตอประเทศไทย
การประมงทะเลมีความสําคัญตอประเทศไทยทั้งทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สัตวน้ํามีความสําคัญ
อยางมากตอความมั่นคงทางอาหารและการดํารงอยูไดดวยตนเองของประเทศไทย จากขอมูลการสํารวจลาสุด
(กรกฎาคม 2558) จํานวนเรือประมงไทยที่ยังทําการประมงมีทั้งสิ้น 42,512 ลํา สามารถจับสัตวน้ําได
จํานวน 1.56 ลานตัน ในป 2557 ปริมาณการจับสัตวน้ํานี้สงเสริมรายได ความเปนอยู และการจางงาน
ชาวประมงประมาณ 172,430 คน (รอยละ 82 เปนชาวตางชาติ) และประมาณ 515,000 คน ถูกจางใน
อุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวของ ซึ่งสวนใหญเปนหญิง (เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตวน้ํา อุตสาหกรรมการ
ตอเรือ โรงงานผลิตผลิตภัณฑประมงกระปองและแชแข็ง และโรงงานผลิตปลาปน) สําหรับเขตชนบทของ
ประเทศไทย โดยทั่วไปแลวปลาเปนแหลงอาหารที่ใหโปรตีนที่ค นในชนบทสามารถซื้อหาได ซึ่งเปนสวน
สนับสนุนที่สําคัญในดานอาหารเพื่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารอยางแทจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ชุมชนประมงพื้นบานซึ่งมีมากกวา 2,500 ชุมชนตลอดชายฝงทะเล นอกจากนี้ประเทศไทยยังเปนประเทศ
ผูผลิตและสงออกอาหารทะเลรายหลัก โดยในป 2556 ประเทศไทยสงออกอาหารทะเลจํานวน 1.74 ลาน
ตัน มีมูลคา 227,722 ลานบาท และนําเขา 1.67 ลานตัน คิดเปนมูลคา 99,568 ลานบาท (กรมประมง,
2558)
ประวัตกิ ารพัฒนาการประมงไทย
กอนป 2468 การจับสัตวน้ําสวนมากเปนการจับโดยใชเบ็ดและโปะตามแนวชายฝงทะเล โดยใชเรือ
ขนาดเล็กที่ไมมีเครื่องยนต ที่ระดับน้ําลึกไมเกิน 20 เมตร ในป 2473 มีการทดลองใชเรือลากอวนติด
เครื่องยนตจากประเทศญี่ปุนในอาวไทยแตไมเปนที่นิยม ตอจากนั้นไดมีการแกไขปรับปรุงผืนอวนมาใชกับ
เรือประมง และเรียกวา “อวนลอมจับ” ซึ่งชาวประมงไทยนิยม อวนลอมจับมุงจับปลาผิวน้ํา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง “ปลาทู” จํานวนเรือประมงชนิดนี้เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และยังผลใหการจับปลาโดยเฉลี่ยในแตละปเพิ่ม
สูงขึ้นประมาณ 100,000 ตันตอป
ป 2503 มีการนําเขาเรือลากอวนจากประเทศเยอรมัน เพื่อนํามาใชในอาวไทย ซึ่งเปนเรือลากอวนที่
มีประสิทธิภาพมาก และมีการใชกันแพรหลาย เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจับปลาทั้งกลางวันและกลางคืน
จํานวนเรือลากอวนเพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลใหทรัพยากรประมงในนานน้ําไทยลดจํานวนลง ภายหลัง
ชาวประมงไดพัฒนาเรือประมงใหมีขนาดใหญขึ้น ติดตั้งเครื่องยนตกําลังแรงมาสูง มีอุปกรณการสื่อสารและ
เทคโนโลยีการวัดความลึกดวยเสียงที่ดีขึ้น ทําใหสามารถทําการประมงหางจากชายฝงทะเลไดไกลกวาเดิมและ
อยูกลางทะเลไดนานขึ้น เรือลากอวนขนาดใหญเหลานี้จับสัตวน้ําในทะเลใกลกับชายฝงประเทศกัมพูชาและ
เวียดนาม
ในป 2520 ประเทศเพื่อนบานเริ่มประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) (จาก 12 ไมลทะเล ถึง
200 ไมลทะเล) ประเทศไทยกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2524 การประกาศเขต
เศรษฐกิจจําเพาะเปนผลใหพื้นที่ทําการประมงลดลง ซึ่งชาวประมงไทยที่เคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงจาก
พื้นที่ 770,000 ตารางกิโลเมตร ลดลงเหลือ 245,271 ตารางกิโลเมตร จากสาเหตุดังกลาวทําใหเรือประมง
ขนาดเล็กกลับมาทําการประมงในนานน้ําไทย แมวาเรือประมงขนาดกลางจะยังคงทําการประมงในบริเวณเดิม
โดยไดรับอนุญาตจากรัฐชายฝง ในขณะที่เรือประมงขนาดใหญซึ่งสามารถออกทะเลไปไดไกล ไดเสาะหาแหลง
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ทรัพยากรประมงใหม ในชวงเวลานั้น ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบูรไนยังไมไดกําหนดเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะและไมมีขอตกลง เรื่องการประมงกับประเทศอื่น
ตอมาในป 2537 เรือประมงขนาดใหญออกไปทําการประมงไกลขึ้นกวาเดิม ไปจนถึงประเทศบังคลา
เทศ อินเดีย ศรีลังกา และเยเมน อยางไรก็ตามหลายประเทศเริ่มไมอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขาไปใน
นานน้ํา หากจะทําการประมงกับประเทศอื่น ชาวประมงตองทําธุรกิจรวมทุนกับประเทศนั้นๆ ชาวประมงตอง
เปลี่ยนธงเปนเรือของรัฐชายฝงนั้นๆ เชน เปลี่ยนเปนธงของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ขอตกลงอีก
ประการหนึ่งคือ การใหเชาเรือประมงเขาไปทําประมงในเขตของรัฐชายฝง เชน ในประเทศอิหราน ในป
2551 ขอตกลงทางธุรกิจบางประเภทเหลานี้ตองเผชิญกับขอจํากัด ทําใหเรือประมงไทยจําเปนตองไปทําการ
ประมงในประเทศอื่น ในป 2557 ประเทศพมาไดยกเลิกการอนุญาตเรือประมงตางชาติเขามาทําประมง และ
ตอมาประเทศปาปวนิวกินีไดยกเลิกการอนุญาตเชนเดียวกันในป 2558
ประเทศไทยกลายเปนผูนําในการผลิตอาหารทะเลของโลก ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอาหารทะเลได
ขยายตัวและยังผลใหเกิดความตองการวัตถุดิบดานอาหารทะเลมาปอนใหโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลมาก
ขึ้น วัตถุดิบสวนใหญมาจากชาวประมงไทยที่ออกไปทําการประมงนอกนานน้ําไทยและนํากลับเขามาปอน
ใหกับโรงงาน การประมงไทยพัฒนาเปนอยางมากและมีความซับซอนมากขึ้น ในขณะที่กฎหมายการประมง
ไทยลาหลังและไมสามารถควบคุมการพัฒนานี้ได
ขอมูลผลจับสัตวน้ํารวมในป 2524 ถูกแบงตามแหลงทําการประมงเปนผลจับจากนานน้ําไทยและ
นอกนานน้ํา หลังจากที่ประเทศไทยประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะในป 2524 ซึ่งปริมาณผลจับมีความผัน
แปรขึ้นกับนโยบายของรัฐชายฝงและรัฐเจาของทา ในป 2551 อินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเปนแหลงทําการ
ประมงหลักของชาวประมงไทย ไมอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขาไปในเขตนานน้ําของทั้งสองประเทศ ดังนั้น
ชาวประมงไทยจึงตองเปลี่ยนธงเพื่อใหไดรับอนุญาตใหจับสัตวน้ําในเขตนั้นๆ ได สงผลใหปริมาณการจับสัตวน้ํา
ลดลงนับตั้งแตป 2551 (ภาพที่ 2)
ภาพที่ 2: ปริมาณการจับสัตวนา้ํ ทะเลในและนอกนานน้ําไทย และจํานวนเรือประมง ป 2496-2555
(กรมประมง, 2558)

ป
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สถานภาพปจจุบนั ของทรัพยากรประมงและแหลงทีอ่ ยูอ าศัย
ทรัพยากรประมง
ทรัพยากรประมงโดยเฉพาะในบริเวณชายฝงอยูในสภาพเสื่อมโทรมอยางมาก ดังแสดงใหเห็นจาก
1. ความอุดมสมบูรณที่ลดลง ซึ่งเห็นไดจากการลดลงของอัตราการจับสัตวน้ํา (CPUE) จากการสํารวจ
ดวยอวนลาก
2. ผลจับสัตวน้ําเทากับหรือมากกวาผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
การลดลงของอัตราการจับสัตวน้ํา (CPUE) จากการสํารวจดวยอวนลาก ประเทศไทยดําเนินการสํารวจทาง
ทะเลดวยเรือสํารวจอยางสม่ําเสมอมาตั้งแตชวงตนทศวรรษที่ 1960 (2503) อัตราการจับสัตวน้ําในอาวไทย
ลดลงอยางตอเนื่องจากตั้งแตป 2504 จนถึงป 2533 ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอุดมสมบูรณที่เริ่มลดลงของสัตว
น้ําหนาดินในอาวไทยระหวางที่มีการทําประมงอยางหนัก ซึ่งเปนเวลาเดียวกันกับที่มีการนําอวนลากเขามาทํา
การประมงในนานน้ําไทย และหลังจากนั้นไมนานไดมีการนําอวนลอมจับเขามาในประเทศไทย ในชวงดังกลาว
มีการสํารวจอัตราจับสัตวน้ําพบวาอยูในระดับที่มีการเปลี่ยนแปลงไมมากนัก ซึ่งขณะนี้เหลือเพียงรอยละ 9
ของอัตราการจับสัตวน้ําแรกเริ่มสํารวจ (ภาพที่ 3)
ภาพที่ 3: อัตราการจับสัตวน้ําของเรือสํารวจ (กก./ชม.) ในอาวไทยดวยอวนลากจากป 2504 ถึง
ป 2557

สําหรับทะเลอันดามันมีอัตราการจับสัตวน้ําลดลงอยางตอเนื่องเชนกัน โดอัตราการจับสัตวน้ําในป
2557 เหลือเพียงประมาณรอยละ 25 ของป 2509 (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 4: อัตราการจับสัตวน้ําของเรือสํารวจ (กก./ชม.) ในทะเลอันดามันดวยอวนลากจากป 2509 ถึง
ป 2557

ผลจับสัตวน้ําเทากับหรือมากกวาผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY): จากการประเมินสภาวะทรัพยากรปรากฏวา
ระดับการลงแรงประมงโดยประมาณสําหรับการจับสัตวน้ําหนาดินในอาวไทยมีมากเกินกวาระดับการลงแรง
ประมงเพื่อใหไดผลจับสูงสุดที่ยั่งยืนถึงรอยละ 32.8 และในทะเลอันดามันมีมากเกินกวาระดับการลงแรง
ประมงเพื่อใหไดผลจับสูงสุดที่ยั่งยืนรอยละ 5.3 สําหรับปลาผิวน้ํา (ยกเวนปลากะตัก) ระดับการลงแรงประมง
ในอาวไทยปจจุบันมีมากเกินกวาระดับการลงแรงประมงเพื่อใหไดผลจับสูงสุดที่ยั่งยืนรอยละ 27.0 สวนใน
ทะเลอันดามันมีมากเกินกวาระดับการลงแรงประมงเพื่อใหไดผลจับสูงสุดที่ยั่งยืนรอยละ 16.5 ระดับการลง
แรงประมงปลากะตักพบวาอยูในภาวะสมดุลกับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประเมิน
และผลการประเมินตามภาคผนวก ง ซึ่งนําเสนอขอมูลในรายละเอียดเกี่ยวกับผลจับสูงสุดที่ยั่งยืนของ
ทรัพยากรประมงในประเทศไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรของสัตวน้ําชนิดที่สําคัญที่ผานมาไดมีการ
ดําเนินการมาแลว ซึ่งผลการประเมินแสดงใหเห็นวา สัตวน้ําสวนใหญ (รอยละ 82 ของสัตวน้ําหนาดิน และ
รอยละ 78 ของปลาผิวน้ํา) มีการใชประโยชนมากเกินควร สถานการณนี้เกิดกับสัตวน้ําบางชนิดตั้งแตป
2534 จากการศึกษาปลากะตัก 3 ชนิด พบวา มีการใชประโยชนมากเกินควรเล็กนอย ทั้งนี้ไดมีแผนการ
ประเมินสภาวะทรัพยากรรายชนิดอีกในอนาคต (ภาคผนวก จ)
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ตารางที่ 1: ผลจับสูงสุดทีย่ งั่ ยืนของทรัพยากรประมงทะเลในนานน้าํ ไทย
พื้นที่

อาวไทย
ทะเลอันดามัน
อาวไทย
ทะเลอันดามัน
อาวไทย
ทะเลอันดามัน

MSY
(ตัน)

การลงแรงที่
เหมาะสม

(1) สัตวน้ําหนาดิน*
794,771 24.33 ลานชม.
240,519 4.81 ลานชม.
(2) ปลากะตัก
191,785 114,588 วัน
32,944
52,014 วัน
(3) ปลาผิวน้ําอื่นๆ
248,176 130,493 วัน
118,477
54,238 วัน

ผลจับ
ปจจุบัน
(ตัน)
503,276
177,684
183,216
33,903
245,986
99,039

การลงแรง
ปจจุบัน

สภาวะการประมง

เกิน /
รอยละ
สมดุล / ต่ํา
เกิน (ลานชั่วโมง)
36.20 ลานชม. 11.87
+32.8%
5.09 ลานชม.
0.28
+5.3%
ต่ํากวา/เกิน (วัน)
115,600 วัน
1,012
+0.9 %
51,520 วัน
494
-1.0%
เกิน (วัน)
178,709 วัน 48,216 +27.0 %
64,925 วัน
10,687 +16.5 %

*สัตวน้ําหนาดิน หมายถึง สัตวน้ําทุกชนิดที่อาศัยที่พื้นทะเล รวมถึงกุง กัง้ ปู และปลาหมึก
ปริมาณสัตวนา้ํ ขนาดเล็กที่ถกู จับ
จากสถิ ติก ารประมงสั ดส วนของปลาที่มีมูล คาต่ําหรือปลาเปดในอาวไทยไดเพิ่ม ปริม าณขึ้นอยาง
ตอเนื่อง สวนที่สําคัญอยางยิ่งยวดของปลาที่มีมูลคาต่ําหรือปลาเปด คือ องคประกอบซึ่งเปนปลาเศรษฐกิจ
ขนาดเล็ก ซึ่งควรจะเจริญเติบโตเปนปลาที่โตเต็มวัยและสามารถวางไขได และยังจําหนายไดในราคาที่สูงกวา
ผลการวิจัยในประเทศไทยแสดงใหเห็นวาประมาณรอยละ 50 ของผลจับจากอวนลาก ประกอบดวย
ปลาที่มีมูลคาต่ําหรือปลาเปด ในปริมาณปลาเปดที่สูงมากนี้เปนปลาขนาดเล็กที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
ประมาณรอยละ 35 (Supongpan and Boonchuwong, 2010)
สถานภาพปจจุบนั ของแหลงที่อยูอาศัยสัตวนา้ํ ทีส่ ําคัญ
ในป 2558
ประเทศไทยมีเนื้อที่ปาชายเลนบริเวณชายฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน
2,455.33 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2558) ในชวงเวลา 30 ปที่ผานมาพื้นที่ปา
ชายเลนทางฝงอาวไทยหายไปประมาณรอยละ 80-90 (Thampanya et al., 2006) แมวาบริเวณชายฝง
ทะเลอันดามันจะประสบกับแรงกดดันดานการพัฒนานอยกวาบริเวณอาวไทย แตการสูญเสียพื้นที่ปาก็ยังสูงอยู
มากเชนกัน (รอยละ 20 ระหวางป 2518 ถึงป 2548)
ในป 2558 ประเทศไทยมีพื้นที่แนวปะการัง 238.33 ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝง, 2558) มีการประมาณวา แนวปะการังทางฝงทะเลอันดามันเพียงรอยละ 12 เทานั้นที่ยังอยูในสภาพ
ดี ขณะที่พื้นที่บริเวณที่เหลืออยูในสภาพปานกลางจนถึงแย พื้นที่ของแหลงหญาทะเลรวมทั้งสิ้น 255.73
ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, 2558) และยังถูกคุกคามจากการทําการประมงเกินควร
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ มลพิษที่เกิดจากธาตุอาหารและดินตะกอน การนําพันธุสัตวน้ําที่ไมไดอาศัยอยู
ในพื้นที่แตดั้งเดิมเขามา และการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศของโลก
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โครงสรางกองเรือและผลจับสัตวน้ํา
ทะเลในเขตร อ นของประเทศไทยมี ช นิ ด พั น ธุ สั ต ว น้ํ า หลากหลายชนิ ด และทํ า ให มี ป ระเภทของ
เครื่องมือประมงหลากหลายประเภท เครื่องมือประมงสวนใหญสามารถจับสัตวน้ําไดมากกวา 100 ชนิด และ
มีเครื่องมือประมงมากกวา 20 ประเภท เรือประมงสวนใหญเปนเรือประมงพื้นบานซึ่งหลอเลี้ยงชาวประมง
และชุมชนประมงจํานวนมาก ลักษณะชองชนิดพันธุสัตวน้ําและเครื่องมือประมงที่หลากหลายนี้จําเปนที่จะตอง
นํามาประกอบการพิจารณาเมื่อทําการประเมินสถานภาพของทรัพยากรและการนําเอามาตรการการบริหาร
จัดการที่ใชบริบทของการประมงในเขตอบอุนมาใช
กองเรือประมง
เรือประมงในประเทศไทยแบงออกเปนประเภทพื้นบาน 2 กลุม ประเภทพาณิชย 3 กลุม ตามขนาด
เรือ และประเภทเรือขนถายสัตวน้ํา (ดูรายละเอียดจากภาคผนวก ก) สวนระบบการออกใบอนุญาตทําการ
ประมงแสดงไวในภาคผนวก ค การสํารวจเรือประมงในประเทศไทยไดดําเนินการระหวางวันที่ 10 มิถุนายน
ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 (นําเสนอไวในตารางที่ 2) ในการสํารวจพบเรือจํานวนทั้งสิ้น 45,805 ลํา ซึ่ง
ประกอบไปดวยเรือประมงที่ยังใชทําการประมงอยูจํานวน 42,512 ลํา (รอยละ 78 เปนเรือประมงพื้นบาน
และรอยละ 22 เปนเรือประมงพาณิชย) และเรืออีก 3,293 ลํา เปนเรือที่ไมไดใชในการประมง หรือทําการ
ประมงอยูนอกนานน้ําไทย หรือเปนเรือสนับสนุน เรือประมงจํานวน 32,408 ลํา ทําการประมงในอาวไทย
และเรือประมงจํานวน 10,104 ลํา ทําการประมงในทะเลอันดามัน จํานวนเรือประมงแบงตามประเภท
เครื่องมือประมงแสดงอยูในตารางที่ 2
ตารางที่ 2: จํานวนเรือประมงและเครื่องมือประมงแบงตามประเภทของเรือประมงในนานน้ําไทย (สํารวจ
เมื่อป 2558)

ประเภทเครื่องมือ
ประมง
สัตวน้ําหนาดิน
อวนลาก
อวนรุน
อวนติดตา
ลอบ
เบ็ด
อวนครอบ
อื่นๆ
ปลากะตัก
อวนลอมจับปลา
กะตัก

รวมทุก
ประเภท

37,159
4,087
1,529
18,415
4,277
2,447
3,470
2,934
1,233

เรือประมง
พื้นบานขนาด
เล็ก
<5
ตันกรอส
26,822
225
972
16,524
3,242
2,097
1,452
2,310
113

439
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ประเภทเรือประมง
เรือประมง เรือประมง เรือประมง เรือประมง
พื้นบาน
พาณิชย
พาณิชย
พาณิชย
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
5 - < 10 10 - < 20 20 - <60
≥60
ตันกรอส
ตันกรอส
ตันกรอส
ตันกรอส
3,441
2,180
3,457
1,259
304
517
1,945
1,096
277
121
113
46
1,282
356
229
24
422
283
312
18
230
73
43
4
673
672
638
35
253
158
177
36
148
224
474
274
49

16

58

129

190

ประเภทเครื่องมือ
ประมง
อวนครอบปลากะตัก
อวนชอนปลากะตัก
ปลาผิวน้ําอืน่ ๆ
อวนลอมจับ
อวนติดตา
โปะ
รวมทั้งสิน้

รวมทุก
ประเภท

781
13
4,120
1,090
2,929
101
42,512

เรือประมง
พื้นบานขนาด
เล็ก
<5
ตันกรอส
98
2
2,288
35
2,185
68
29,223

ประเภทเรือประมง
เรือประมง เรือประมง เรือประมง เรือประมง
พื้นบาน
พาณิชย
พาณิชย
พาณิชย
ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ
5 - < 10 10 - < 20 20 - <60
≥60
ตันกรอส
ตันกรอส
ตันกรอส
ตันกรอส
99
162
338
84
0
4
7
0
391
260
510
671
46
68
312
629
329
184
189
42
16
8
9
0
3,980
2,664
4,441
2,204

จากจํ านวนเรื อประมงที่ ยังใช ทํ าการประมงอยู มีเพียงรอยละ 48 เท า นั้ นที่ จ ดทะเบี ยนและไดรั บ
ใบอนุญาตทําการประมง (ใชเครื่องมือถูกตอง) (ตารางที่ 3) กิจกรรมการทําประมงของเรือที่ผิดกฎหมายถูกระงับ
ไวชั่วคราว
ตารางที่ 3: จํานวนเรือทีส่ ํารวจพบแบงตามการจดทะเบียนและการออกใบอนุญาตทําการประมง ณ วันที่ 1
สิงหาคม 2558

ประเภท

พื้นบาน
พาณิชย
จํานวนรวม

จํานวน
จํานวนเรือที่ จํานวนเรือที่ จํานวนเรือที่ จํานวนเรือที่ จํานวนเรือ
เรือประมงที่ทํา จดทะเบียน จดทะเบียน จดทะเบียน
ไมจด
ที่ทําประมง
การประมงใน
และมี
และมี
แตไมมี
ทะเบียนและ
นอก
นานน้ําไทย ใบอนุญาตทํา ใบอนุญาตทํา ใบอนุญาตทํา
ไมมี
นานน้ําไทย
การประมง การประมงไม การประมง ใบอนุญาต
ถูกตอง
ทําการ
ประมง

33,205
9,307
42,512

13,969
5,469
19,438

2,658
2,658

14,937
980
15,917

4,297
202
4,499

238*

* หมายเหตุ เรือประมงจํานวน 238 ลํา ที่พบจากการสํารวจ มีประวัติวาเปนเรือที่เคยออกไปทําการ
ประมงนอกนานน้ําไทย เรือประมงจํานวน 76 ลํา ไดรับใบอนุญาตทําการประมงในป 2557 แตในป
2558 เรือบางลําไมไดทําการประมงเนื่องจากใบอนุญาตทําการประมงของรัฐชายฝงหมดอายุ และบาง
ลํากําลังยื่นขอใบอนุญาตทําการประมงในเขตทะเลหลวง
เครื่องมือประมง
เครื่องมือประมงหลักที่ใชกับเรือประมงพาณิชยคือ อวนลากหนาดิน อวนลอมจับ และอวนครอบ
เรือประมงที่มีขนาดเล็กกวาจะใชเครื่องมือประมงหลากหลายประเภท ซึ่งรวมไปถึงอวนติดตา อวนครอบ ลอบ
และเบ็ด จากกลุมเรือประมงทั้งหมดเครื่องมือที่ใชกันทั่วไปสวนใหญคืออวนติดตาซึ่งสวนมากใชเรือประมง
พื้นบาน สวนอวนลากและอวนลอมจับใชเรือประมงพาณิชย
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องคประกอบผลจับสัตวน้ําตามแหลงทําการประมง ประเภทของเรือประมง และกลุมชนิดสัตวน้ํา
ผลจับสัตวน้ําของกองเรือประมงไทยในป 2557 มีปริมาณทั้งสิ้น 1.56 ลานตัน รอยละ 67.1 เปน
การจับสัตวน้ําในอาวไทย รอยละ 26.4 เปนการจับจากทะเลอันดามัน และรอยละ 6.5 เปนการจับจากนอก
นานน้ําไทย ปริมาณการจับสวนใหญมาจากเรือประมงพาณิชย โดยในป 2557 เรือประมงพาณิชยในอาวไทย
จับสัตวน้ําไดรอยละ 87.8 ของผลจับสัตวน้ําทั้งหมด ขณะที่ในทะเลอันดามันจับไดรอยละ 85.9 ขอมูล
ดังกลาวไดสรุปไวในตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ประมาณการผลจับสัตวน้ํารวม* (ตัน) ในป 2557 (กรมประมง 2558)
ทรัพยากร
“สัตวน้ําหนาดิน”**
ปลากะตัก
ปลาผิวน้ําอื่นๆ
รวม
รวม
รวมทั้งสิ้น

อาวไทย
ประมง
ประมง
พื้นบาน
พาณิชย
88,155
461,995
0
189,789
39,071
266,625
127,226
918,409
1,045,635

ทะเลอันดามัน
ประมง ประมงพาณิชย
พื้นบาน
24,927
184,304
0
38592
32,998
130,239
57,925
353,135
411,060
1,557,860

นอกนานน้ําไทย

101,165***

* หมายเหตุ: ผลจับสัตวน้ําในป 2557 ประมาณการจากจํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ทําการประมงในนานน้ํา
ไทยคูณดวยอัตราการจับสัตวน้ําเฉลี่ยของแตละเครื่องมือ และการลงแรงทั้งหมดในป 2555
** หมายเหตุ: “สัตวน้ําหนาดิน” หมายถึง สัตวน้ําหนาดินทุกชนิด รวมถึงกุง กั้ง ปู และปลาหมึก
*** หมายเหตุ: ขอมูลผลจับสัตวน้ําจากนอกนานน้ําไทยคํานวณจากการนําเขาสัตวน้ําที่จับโดยเรือประมงไทย
ที่มายื่นขอยกเวนภาษีที่กองประมงตางประเทศ กรมประมง ดังนั้นผลจับสัตวน้ําของเรือประมง
ไทยที่ทําการประมงนอกนานน้ําไมไดถูกรายงานทั้งหมด

ผลจับสัตวน้ําจากอวนลากและอวนลอมจับเปนผลจับสัตวน้ําหลัก โดยคิดเปนรอยละ 80 ของผลจับ
สัตวน้ําในป 2557 ผลจับสัตวน้ําจากอวนลากและอวนลอมจับมีปริมาณ 628,470 และ 530,441 ตัน
(รอยละ 44 และ 36) ตามลําดับ สวนเครื่องมือประมงอื่นๆ (อวนติดตา การลอสัตวน้ําดวยไฟ เบ็ด และ
เครื่องมือประมงประจําที่ ฯลฯ) จับสัตวน้ําได 297,784 ตัน (รอยละ 20) การประมงพื้นบานจับสัตวน้ําได
หลากหลายชนิด ประเภทของสัตวน้ําสําคัญ ไดแก ปลาหมึก ปลาผิวน้ํา และกลุมสัตวน้ําอื่นๆ (ภาพที่ 5) การ
ประมงพาณิชยจับสัตวน้ํา ทั้งปลาผิวน้ําและสัตวน้ําหนาดิน รวมทั้งจับปลาขนาดเล็กที่มีมูลคาต่ําหรือปลาเปด
ไดเปนจํานวนมาก การประมงอวนลากพาณิชยมีองคประกอบของปลาขนาดเล็กที่มีมูลคาต่ําหรือปลาเปดรอย
ละ 45 ของผลจับสัตวน้ําทั้งหมด จากองคประกอบจํานวนมากนี้ (290,000 ตัน ในป 2557) ประมาณรอย
ละ 35 เปนสัตวน้ําขนาดเล็กชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ (Supongpan and Boonchuwong, 2010)
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ภาพที่ 5: องคประกอบผลจับสัตวน้ําของเรือประมงพื้นบานและพาณิชยในป 2557

รายละเอียดผลจับสัตวน้ําตามประเภทเรือประมง เครื่องมือประมง และกลุมสัตวน้ําแสดงอยูใ น
เอกสารแนบของการรายงานผลการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําในภาคผนวก ง
ขอสรุปที่สําคัญประการหนึ่งจากการวิเคราะหโครงสรางเรือประมงและผลจับสัตวน้ําคือ การกําหนด
มาตรการการจัดการ มีขอสังเกตที่สําคัญวา เรือประมงพาณิชยซึ่งมีจํานวนรวมเพียงรอยละ 20 ของจํานวน
เรือประมงทั้งหมด แตสามารถจับสัตวน้ําไดประมาณรอยละ 90 ของผลจับสัตวน้ําทั้งหมด ในทางกลับกัน
ชาวประมงสวนใหญเปนชาวประมงพื้นบานและผลจับสัตวน้ําของกลุมชาวประมงพื้นบานสนับสนุนหวงโซ
อุปทานดานอาหารที่สําคัญ ซึ่งในกระบวนการซื้อ/ขาย และการแปรรูปสัตวน้ํามีผูหญิงเกี่ยวของเปนจํานวน
มาก สัตวน้ํายังเปนสวนสําคัญของการดํารงชีวิตของชุมชนชาวประมงดวย โดยสัตวน้ําที่ชาวประมงจับได
นํามาใชบริโภคในครัวเรือน ดวยเหตุนี้เอง มาตรการการจัดการใดๆ จําเปนตองพิจารณาถึงผลกระทบที่มีตอ
การประมงพื้นบาน โดยมีเปาหมายที่จะปรับปรุงมาตรฐานการดํารงชีวิตของชาวประมงเหลานั้น
การเตรียมการและมาตรการการจัดการในปจจุบนั
หนวยงานรับผิดชอบในประเทศไทย
การประมงทะเลของประเทศไทยบริหารจัดการโดยกรมประมง สังกัดภายใตกระทรวงการเกษตรและ
สหกรณ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง (MCS) ทั้งหมด สวนกรมเจาทารับผิดชอบการ
จดทะเบียนเรือและการตอใบอนุญาตใชเรือ การเปลี่ยนประเภทการใชเรือ และการออกหนังสือคนประจําเรือ
และดําเนินการออกใบประกาศนียบัตรกัปตันเรือและชางเครื่อง สวนการจัดการสิ่งแวดลอมทางทะเลเปนความ
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งอยูภายใตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ซึ่งนําโดยกองทัพเรือ ทําหนาที่
ดูแลดานความมั่นคงและการปกปองทรัพยากรทางทะเล นอกจากนี้ยังดําเนินการตรวจสอบในเรื่องความ
ปลอดภัยของการขนสงทางน้ํา และการระบุเขตพื้นที่ทางทะเล
ระหว า งกรมประมง กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝ ง ศรชล. และกรมเจ า ท า มี ก ารร ว มมื อ
ประสานงานและบูรณาการการดําเนินงาน 5 ขอ ดังนี้
- การดําเนินงานติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง (MCS)
- โครงการผูสังเกตการณบนเรือของประเทศไทย
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- การสุมตรวจที่ทาเรือ
- การบังคับใชและใหปฏิบัติตามกฎ และ
- การรวบรวมและการจัดการขอมูล
การใหความรวมมือในระดับภูมิภาคและระดับสากล
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตราสารทางกฎหมายที่สําคัญหลายฉบับ และปจจุบันกําลังพิจารณาที่จะให
สัตยาบันในขอตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรของสัตวน้ํา และการใหความยินยอมตอความตกลงวาดวย
มาตรการของรัฐเจาของทาภายใตองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ
ตราสารสําคัญระดับสากลทีเ่ กี่ยวของกับการประมงและสิ่งแวดลอม

กฎหมาย อนุสัญญาวา อนุสัญญาวาดวย อนุสัญญาวา กรอบอนุสัญญา
ขอตกลง
ความตกลงวา
ทะเล
ดวยความ
การคาระหวาง ดวยพื้นที่ชุมน้ํา สหประชาชาติวา สหประชาชาติ ดวยมาตรการ
(LOSC) หลากหลาย ประเทศซึง่ ชนิด ทีม่ ีความสําคัญ
ดวยการ
วาดวย
ของรัฐ
ทางชีวภาพ พันธุสัตวปา และ
ระหวาง
เปลี่ยนแปลง
ประชากรของ เจาของทา
(CBD)
พืชปาที่ใกลสูญ
ประเทศ
สภาพภูมิอากาศ
สัตวน้ํา
พันธุ (CITES)
(Ramsar)
(FCCC)
และพิธีสาร
โตเกียว
กําลังพิจารณา กําลังพิจารณา






ในฐานะที่ ป ระเทศไทยเป น หนึ่ ง ในสมาชิ ก ประชาคมอาเซี ย น ประเทศไทยได รั บ แนวทางจาก
Roadmap ของประชาคมอาเซียน (ป 2552-2558) และแผนงานสนับสนุนการจัดตั้งประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังใหการรับรองอยางเปนทางการตอมติและแผนการดําเนินงานดานการทําประมง
อยางยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียนจนถึงป 2563 ในการประชุม ASEAN-SEAFDEC
ดวย
ประเทศไทยเปนสวนหนึ่งในแผนปฏิบัติระดับภูมิภาคในการตอตานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไรการควบคุม (RPOA-IUU) ซึ่งเปนการรวมมือกันในระดับประเทศของ 11 ประเทศ คือ
ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา ติมอร-เลสเต อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปวนิวกินี ฟลิปปนส สิงคโปร
ไทย และเวียดนาม เพื่อสงเสริมความรับผิดชอบดานการประมงและตอตานการทําการประมง IUU ในเขต
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ประเทศไทยเปนหนึ่งในประเทศภาคีของคณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (IOTC) ทั้ง
ยังเปน ประเทศที่ ใ ห ค วามร วมมือ ในฐานะที่ ไม ใ ช ภาคี กับ คณะกรรมาธิ การประมงแหง มหาสมุ ท รแปซิฟ ก
ตอนกลางและตะวันตก (WCPFC) และเปนภาคีที่ไมไดลงนามกับคณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษปลาทูนาใน
มหาสมุทรแอตแลนติก (ICCAT) และคณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรที่มีชีวิตทางทะเลในเขตแอน
ตารกติก (CCAMLR)
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มาตรการการจัดการในปจจุบัน
ประเทศไทยไดกําหนดมาตรการทางเทคนิคและมาตรการการจัดการผานประกาศกระทรวงและ
กฎกระทรวง ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองที่มีสวนเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติการประมงฉบับปจจุบันและพระ
ราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 อยางไรก็ตาม แมวาจะมีมาตรการที่ครอบคลุมอยูแลว แตยังไมมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดศักยภาพในระบบของมาตรการ
ติดตาม ควบคุม และเฝาระวังการทําประมง (MCS) และบทลงโทษที่ยังไมเขมงวดมากพอ
มาตรการการจัดการรวมถึง การจดทะเบียนเรือประมง การออกใบอนุญาตใชเรือประมง การออก
ใบอนุญาตทําการประมงบางประเภท การควบคุมจํานวนเครื่องมือประมงอวนลาก อวนลอมจับปลากะตัก
และอวนชอนปลากะตัก นอกจากนี้ยังมีการสั่งหามใชอวนรุน ยกเวนอวนรุนเคย ดังรายละเอียดในภาคผนวก ข
ซึ่งรวมเอาเหตุผลทางวิชาการในการใชมาตรการการจัดการไว มาตรการทางเทคนิคยังรวมไปถึงการปกปอง
พอแมพันธุและสัตวน้ําวัยออนโดยใชวิธีการปดพื้นที่ตามฤดูกาล การกําหนดเขตการประมงระหวางประมง
พื้นบานและพาณิชย และการลดประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงตามขอกําหนดเรื่องการกําหนดขนาดตา
อวนที่เหมาะสมสําหรับอวนลอมจับ อวนลอมจับปลากะตัก อวนลาก อวนชอนปลากะตัก ลอบปูพับได และ
อวนติดตา นอกจากนี้ยังมีการกําหนดจํานวนและขนาดของเครื่องมือประมง และเครื่องปนไฟตามประเภทของ
เรือ เพื่อลดประสิทธิภาพของเครื่องมืออวนลาก อวนลอมจับ อวนชอนปลากะตัก อวนครอบหมึก อวนติดตา
ลอบปูพับได ลอบหมึกกระดอง และลอบหมึกสาย
สําหรับพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) ไดมีการประกาศเขตสงวนพืชพันธุสัตวน้ํา เขตหามลาสัตวปา
อุทยานแหงชาติทางทะเล พื้นที่ปาชายเลน พื้นที่แนวปะการัง พื้นที่แหลงหญาทะเล ฯลฯ รวมพื้นที่คุมครอง
ทางทะเลในประเทศไทยประมาณ 79,756.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ 25.23 ของพื้นที่ทะเล
ในนานน้ําไทยทั้งหมด (316,118.24 ตารางกิโลเมตร) กรมประมงกําลังดําเนินการตามมาตรการอนุรักษสัตว
น้ํา ซึ่งรวมไปถึงการจัดสรางปะการังเทียมเพื่อใหเปนแหลงวางไขของสัตวน้ําและเขตที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
สงเสริมการจัดการการประมงโดยชุมชน และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใชแนวทางเชิงระบบนิเวศ
(EAFM)

21

3. ปญหาและความทาทาย
การประมงทะเลของประเทศไทยตองเผชิญกับปญหามากมาย ปญหา 7 ประการตอไปนี้ ไดถูกแบง
ประเภทจากการประเมินความเสี่ยง โดยอยู บนพื้ นฐานความเป นอยู ข องชาวประมง และผลกระทบของ
ชาวประมงที่เกิดขึ้นจากการจัดการทรัพยากรประมงทะเลแบบยั่งยืนของประเทศไทย ปญหาเหลานี้ไดแก
1. การจับสัตวน้ํามากเกินควรและศักยภาพในการจับสัตวน้ําที่สูงเกินไป โดยเฉพาะกองเรือพาณิชย
2. การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
3. การจับลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจในปริมาณมาก ซึ่งลูกสัตวน้ําเหลานี้สามารถเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ
ขึ้นได
4. ความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและพาณิชย
5. ความเสื่อมโทรมของแหลงที่อยูอาศัยสัตวน้ํา
6. ขอมูลสารสนเทศดานการประมงไมเพียงพอ
7. ศักยภาพในการจัดการการประมงไมเพียงพอ
ตารางที่ 7 ดานลางไดระบุถึงสาเหตุของปญหา (ไมใชผลจากปญหา) เพื่อการบริหารจัดการสามารถแกไข
ปญหาได
ตารางที่ 7 ปญหาและสาเหตุของปญหา
ปญหา
1. ก า ร จั บ สั ต ว น้ํ า ม า ก เ กิ น ค ว ร แ ล ะ
ศัก ยภาพในการจั บ สั ต ว น้ํา ที่ สู ง เกิ น ไป
โดยเฉพาะกองเรือพาณิชย

สาเหตุของปญหา
• มีจํานวนเรือประมงมากเกินไปจับสัตวน้ํา
โดยเฉพาะเรือประมงพาณิชย
• ไมมีการควบคุมขนาดหรือจํานวนเครื่องมือทําการ
ประมงที่มีประสิทธิภาพ
• การบังคับใชมาตรการการบริหารจัดการที่มอี ยูไม
เขมแข็งเพียงพอ
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ปญหา
2. การทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไรการควบคุม

สาเหตุของปญหา
ปญหาการประมง IUU ของประเทศไทย มีรายละเอียดอยู
ใน NPOA-IUU ซึ่งสาเหตุของการประมง IUU ในประเทศ
ไทยสรุปได ดังนี้
ในนานน้ําไทย
• การบังคับใชกฎหมายการประมงไมมี
ประสิทธิภาพ
• การรวมมือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับ MCS
ในประเทศไทยยังไมเพียงพอ
• ขาดขอมูลและการควบคุมเรือประมงตางชาติ
• ขาดแผนการทีม่ ีประสิทธิภาพในการติดตามและ
เฝาระวัง (การติดตามที่ทาเรือ ผูสังเกตการณ และ
การตรวจสอบในทะเล และทีท่ าเรือ ฯลฯ)
• ระบบการสื่อสารในการแบงปนขอมูลเกี่ยวกับการ
ติดตามยังไมเพียงพอ
• การปองกันและปราบปรามการประมงผิด
กฎหมายไมมีประสิทธิภาพ
นอกนานน้ําไทย (ความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง)
• การควบคุมการจัดการเรื่องความรวมมือทางการ
ทําประมงและการใหอนุญาตทําประมงในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของรัฐอื่นยังไมเพียงพอ
• การปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกร
จัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ไมเพียงพอ
• การใหความรวมมือของไทยกับรัฐอื่นไมเพียงพอ
ทุกนานน้ํา
• ขาดการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับแผนการควบคุม
และตรวจตราการประมงระดับชาติ (NPCI)
ปญหาการประมง IUU เหลานี้ ทําใหศักยภาพในการทํา
ประมงและระดับการลงแรงประมงของเรือประมงไทยสูง
เกินไป (ดูปญหา 1 ดานบน)
3. การจับลูกสัตวน้ําเศรษฐกิจในปริมาณ
• มีความตองการปลาเปดในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
มาก ซึ่ ง ลู ก สั ต ว น้ํ า เหล า นี้ ส ามารถ
• เครื่องมือประมงมีขนาดตาอวนเล็ก
เจริญเติบโตและมีขนาดใหญขึ้น
4. ความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบาน
• การแขงขันการจับสัตวน้ําที่มีสภาวะเสือ่ มโทรมอยู
และพาณิชย
แลว
• กลไกการใหความรวมมือและการประสานงาน
ระหวางเรือประมงแตละประเภทไมเพียงพอ
23

ปญหา
5. ความเสื่อมโทรมของแหลงที่อยูอาศัย
สัตวน้ํา

6. ขอมูลสารสนเทศดานการประมงไม
เพียงพอ

สาเหตุของปญหา

ปาชายเลน
• พื้นที่ถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่การเกษตร
• พื้นที่ถูกเปลี่ยนเปนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
• การเจริญเติบโตของเขตเมือง
• การตัดไมอยางผิดกฎหมาย
• การแพรของน้ําจืดและการแทรกซึมของเกลือ
แนวปะการัง
• การทําประมงมากเกินควร
• การประมงที่ใชเครื่องมือทําลายลาง
• การทองเที่ยว
• ปรากฎการณทะเลกรดและอุณหภูมิที่สูงขึน้ (การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ)
หญาทะเล
• อวนรุน
• การทําเหมือง
• การพัฒนาที่ดิน
• การทําลายปาชายเลน
แหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําทุกแหง
• ขาดการใหความรวมมือและการประสานงานของ
หนวยงานที่รับผิดชอบตอการปองกันและการ
ฟนฟูที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
• กําลังเจาหนาที่ทางเทคนิคและทางวิทยาศาสตรที่
ทําการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลไมเพียงพอ
• ใชระยะเวลาและการปฏิบัติงาน (และเงินทุน) ไม
เพียงพอ ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ซึ่งจําเปนในการจัดการประมง เชน ดัชนีชี้วัดการ
ดําเนินงานของแผนการบริหารจัดการประมง
ทะเล
• ไมมีขอกําหนดและพันธะหนาที่ใหเจาหนาที่
รายงานขอมูลถึงเจาหนาที่อาวุโสผูกําหนด
นโยบายและรัฐมนตรีอยางสม่ําเสมอ
• ทักษะดานการสื่อสารทางวิทยาศาสตรของ
นักวิชาการมีไมเพียงพอ
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ปญหา
7. ศักยภาพในการจัดการการประมงไม
เพียงพอ

สาเหตุของปญหา
• ขาดหนวยงานที่ทําหนาที่การบริหารจัดการ
ประมงที่มีประสิทธิภาพในกรมประมง
• กําลังคนดานการบริหารจัดการการประมงใน
สํานักงานใหญของกรมประมงที่กรุงเทพมหานคร
ไมเพียงพอ
• กําลังคนดานการบริหารจัดการการประมงของ
ขาราชการระดับจังหวัด/อําเภอไมเพียงพอ

4. ปญหาเรงดวน: วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการการจัดการ
วัตถุประสงค:
1. การลดศักยภาพในการทําประมงและการลงแรงประมง;
2. การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยปะการังเทียมและการปลอย
พันธุสัตวน้ํา
3. การลดการทําประมง IUU ของทรัพยากรทางทะเล ผานการ
ติดตาม ควบคุม และเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ
รายละเอียดมาตรการการจัดการ ดัชนีชี้วัดผลงาน และกรอบเวลา ที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค
ขางตนแสดงในตารางที่ 8 และแผนปฏิบัติการสําหรับป 2558/2559 แสดงในภาคผนวก ฉ
วัตถุประสงคที่ 1: การลดศักยภาพในการทําประมงและการลงแรงประมง
เปาหมาย: ลดศักยภาพในการทําประมงและการลงแรงประมงภายใน 3 ป โดยเฉพาะอยางยิง่ เรือประมง
พาณิชย
- สําหรับปลาหนาดิน รอยละ 40 ในอาวไทย และรอยละ 10 ในทะเลอันดามัน
- สําหรับปลาผิวน้ํา รอยละ 30 ในอาวไทย และรอยละ 20 ในทะเลอันดามัน
ภาพรวมการประมงทะเล
มาตรการหลักสําหรับการลดการลงแรงประมงคือ การหยุดการทําประมงของเรือประมงพาณิชย
(ขนาดมากกวา 10 ตันกรอส) ที่ผิดกฎหมาย จากนั้นนําเรือออกจากการประมงอยางถาวร เรือประมงและ
เครื่องมือประมงพื้นบาน (ขนาดต่ํากวา 10 ตันกรอส) จะถูกควบคุมจํานวนใหอยูในระดับปจจุบัน เรือประมง
พาณิชยที่ผิดกฎหมายแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) เรือที่จดทะเบียนแตไมมีใบอนุญาตทําการประมง และ 2) เรือ
ที่ไมไดจดทะเบียนและไมมีใบอนุญาตทําการประมง ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มีเรือประมงพาณิชยที่จด
ทะเบียนแตไมมีใบอนุญาตทําการประมง จํานวน 980 ลํา และเรือประมงพาณิชยที่ไมไดจดทะเบียนและไมมี
ใบอนุญาตทําการประมง จํานวน 197 ลํา เรือจํานวน 1,177 ลํานี้ เปนเรือที่มีขนาดต่ํากวา 60 ตันกรอส
ทั้งหมด จะถูกนําออกจากภาคการประมงอยางถาวรในสิ้นป 2559 สวนเรือประมงที่จดทะเบียนถูกตองแตใช
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ใบอนุญาตทําการประมงไมถูกตอง (จํานวน 2,658 ลํา ในจํานวนนี้เปนเรือขนาดมากกวา 60 ตันกรอส 360
ลํา) ซึ่งปจจุบันหยุดทําการประมงและจอดอยูที่ทาเรือ ไดรับการชดเชยเนื่องจากถูกระงับการทําประมง และ
ขณะนี้กําลังมีการประชุมหารือรวมกับเจาของเรือกลุมนี้ โดยเสนอทางเลือก 3 ทาง คือ 1) การสนับสนุนเพื่อ
อาชีพทางเลือก 2) เงินทุนสําหรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง และ 3) แผนการซื้อเรือคืนภายใตการดําเนินการ
เปนขั้นตอน โดยเริ่มจากเรือที่มีขนาด 60 ตันกรอส หรือมากกวา (ดูภาคผนวก ช)
ภาพรวมแผนการลดจํานวนเรือสรุปไดตามภาพที่ 6
ภาพที่ 6 แผนการลดศักยภาพในการทําประมงและการลงแรงประมงโดยการถอนเรือประมงพาณิชยผิด
กฎหมาย

การลงแรงประมงสวนที่ยังเกินอยูจะถูกลดโดยการลดจํานวนวันทําการประมงตอเดือน (การหยุดทํา
ประมงชั่วคราว) การทดลองหยุดทําการประมงของอวนลากแบงเปนหยุด 3 วันตอชวง จํานวน 2 ชวงตอเดือน
ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2558 สวนอวนลอมจับใหหยุด 8 วันตอเดือนในฝงอาวไทย และ
5 วันตอเดือนในฝงทะเลอันดามัน ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2558
การประมงแตละกลุมสัตวนา้ํ
จํานวนเรือผิดกฎหมายและผลการลดการลงแรงประมงตามการประเมินสภาวะทรัพยากรประมงป
2558 สําหรับกลุมสัตวน้ําหนาดิน ปลาผิวน้ํา และปลากะตัก ในอาวไทยและทะเลอันดามัน แสดงอยูใน
ภาคผนวก ง การประเมินครั้งนี้ชี้ใหเห็นวาการถอนเรือที่ผิดกฎหมายยังไมถึงเปาหมายการลดการลงแรงประมง
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สัตวน้ําหนาดิน สวนเรือประมงอวนลอม ถึงแมวาจะพบเรือที่ผิดกฎหมายในชวงการสํารวจเดือนมิถุนายน –
กรกฎาคม แตเรือดังกลาวยังสามารถตออายุอาชญาบัตรอวนลอมได จึงไมสามารถลดจํานวนเรือเหลานี้ลงโดย
มาตรการนี้
เปาหมายการลดการลงแรงประมงของการประมงสัตวน้ําหนาดินและปลาผิวน้ํา
การตั้งเปาหมายระดับการลดการลงแรงประมงใชหลักการปองกันลวงหนาในการจัดการประมง
(Precautionary approach to fisheries management) ซึ่งระบุไวในจรรยาบรรณในการทําประมงอยาง
รับผิดชอบขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO Code of Conduct for Responsible
Fisheries) ในการวิเคราะหคา MSY และระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสม มีการใชขอมูลหลากหลาย
ประเภท ซึ่งขอมูลเหลานั้นมีความไมแนนอน (เชน ผลจับรวมของกลุมสัตวน้ํา) นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอม ภูมิอากาศ หรือมลพิษ ซึ่งไมสามารถทํานายได ดังนั้น เปาหมายระดับการลด
การลงแรงประมงจะถูกตั้งไวสูงกวาระดับที่ไดจากการประเมินเพื่อลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนหรือการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว เปาหมายระดับการลดการลงแรงประมงแสดงในตารางดานลาง
กลุมสัตวนา้ํ
สัตวน้ําหนาดิน
ปลาผิวน้ํา

พืน้ ที่
อาวไทย
ทะเลอันดามัน
อาวไทย
ทะเลอันดามัน

ระดับการลดการลงแรง
ประมงที่ไดจาการประเมิน
(%)
32.78
5.33
26.98
16.46

เปาหมายระดับการลดการลง
แรงประมง
(%)
40
10
30
20

1. สัตวนา้ํ หนาดิน
อาวไทย
เปาหมาย: ลดการลงแรงประมงรอยละ 40 จากระดับปจจุบัน
มาตรการการจัดการ:
1. ถอนเรืออวนลากที่ใชอาชญาบัตรไมถูกตอง (826 ลํา) และอวนรุนทั้งหมด (1,225 ลํา) รวม
2,051 ลํา ทําใหลดการลงแรงประมงไดรอยละ 35.6
2. ลดจํานวนวันทําการประมงอวนลาก 5 วันตอเดือน (60 วันตอป) ทําใหลดการลงแรงประมงได
รอยละ 13.35
ทะเลอันดามัน
เปาหมาย: ลดการลงแรงประมงรอยละ 10 จากระดับปจจุบัน
มาตรการการจัดการ:
1. ถอนเรืออวนลากที่ใชอาชญาบัตรไมถูกตอง (410 ลํา) และอวนรุนทั้งหมด (5 ลํา) รวม 415 ลํา
ทําใหลดการลงแรงประมงไดรอยละ 45.9
2. ลดจํานวนวันทําการประมงอวนลาก 5 วันตอเดือน (60 วันตอป) ทําใหลดการลงแรงประมงได
รอยละ 19.99 หมายเหตุ มาตรการนี้เกินจากเปาหมาย แตเสนอไวเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การจัดการ
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2. ปลาผิวน้ํา
อาวไทย
เปาหมาย: ลดการลงแรงประมงรอยละ 30 จากระดับปจจุบัน
มาตรการการจัดการ:
การลงแรงประมงของอวนลอมจับในอาวไทยเกินระดับ MSY รอยละ 26.98 เปาหมายการ
ลดการลงแรงประมงถูกตั้งไวที่รอยละ 30 หรือ 52,380 วัน เพื่อทําใหมั่นใจวาทรัพยากรจะ
ถูกใชอยางยั่งยืน วิธีการลดการลงแรงประมงคือ การลดวันทําการประมงของเรืออวนลอมทั้ง
455 ลํา 9 วัน/เดือน/ลํา หรือ 108 วัน/ป/ลํา วิธีการนี้ลดการลงแรงประมงไดรอยละ 30
จากระดับการลงแรงประมงในปจจุบัน
ทะเลอันดามัน
เปาหมาย: ลดการลงแรงประมงรอยละ 20 จากระดับปจจุบัน
มาตรการการจัดการ:
การลงแรงประมงของอวนลอมจับในทะเลอันดามันเกินระดับ MSY
รอยละ 16.46
เปาหมายการลดการลงแรงประมงถูกตั้งไวที่รอยละ 20 เพื่อทําใหมั่นใจวาทรัพยากรจะถูกใช
อยางยั่งยืน วิธีการลดการลงแรงประมงคือ การลดวันทําการประมงของเรืออวนลอมทั้ง 262
ลํา 5 วัน/เดือน/ลํา หรือ 60 วัน/ป/ลํา วิธีการนี้ลดการลงแรงประมงไดรอยละ 24.21 จาก
ระดับการลงแรงประมงในปจจุบัน
3. ปลากะตัก
เปาหมาย: รักษาระดับการลงแรงประมงในปจจุบันเพื่อใหไดระดับ MSY
มาตรการการจัดการ:
การประเมินระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมของเครื่องมืออวนปลากะตักแสดงใหเห็นวา
การลงแรงประมงในปจจุบันใกลเคียงระดับที่เหมาะสมทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน
อยางไรก็ตาม ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเรื่อง การกําหนดจํานวนเครื่องมืออวน
ปลากะตัก พ.ศ. 2543 ไดระบุไววา ผูที่ตองการตออายุใบอนุญาตทําการประมงปลากะตัก
ตองถือใบอนุญาตทําการประมงปลากะตักของปกอนหนา ตารางดานลางแสดงใหเห็นวา ใน
อาวไทยมีเรือจํานวน 332 ลํา ที่ใชใบอนุญาตไมถูกตอง ประกอบดวยอวนลอมปลากะตัก
170 ลํา และอวนครอบ/ยกปลากะตัก 162 ลํา สวนในทะเลอันดามันมีเรือจํานวน 47 ลํา
ที่ใชใบอนุญาตไมถูกตอง ประกอบดวยอวนลอมปลากะตัก 5 ลํา และอวนครอบ/ยกปลา
กะตัก 42 ลํา
เครื่องมือประมง
อวนลอมปลากะตัก
อวนครอบ/ยกปลากะตัก
รวม

อาวไทย
ใบอนุญาต ใบอนุญาตไม
ถูกตอง
ถูกตอง
187
170
508
162
695
332
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รวม
357
670
1,027

ทะเลอันดามัน
ใบอนุญาต ใบอนุญาตไม
ถูกตอง
ถูกตอง
77
5
82
42
159
47

รวม
82
124
206

อาวไทย
เมื่อนําเรือที่มีใบอนุญาตทําการประมงไมถูกตองในอาวไทยออกจํานวน 332 ลํา การลงแรงประมงจะ
ลดลงรอยละ 58.12 และผลจับปลากะตักลดลง 68,400 ตัน/ป
ทะเลอันดามัน
เมื่อนําเรือที่มีใบอนุญาตทําการประมงไมถูกตองในทะเลอันดามันออกจํานวน 47 ลํา การลงแรง
ประมงจะลดลงรอยละ 16.83 และผลจับปลากะตักลดลง 5,707 ตัน/ป
วัตถุประสงคที่ 2: การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยปะการังเทียมและการปลอยพันธุสัตวน้ํา
เปาหมาย: เพิม่ จํานวนปะการังเทียมอยางนอย 10 แหงตอป และเพิม่ โครงการฟน ฟูทรัพยากรโดยชุมชน
จํานวน 10 โครงการตอป
มาตรการนี้ชวยเสริมมาตรการลดกองเรือและการลงแรงประมง การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําจะ
ดําเนินการโดยการสรางปะการังเทียมและการปลอยพันธุสัตวน้ําโดยชุมชนทองถิ่นมีสวนรวม
วัตถุป ระสงคที่ 3:
การลดการทําประมง IUU โดยใชมาตรการติดตาม ควบคุม และเฝาระวังที่มี
ประสิทธิภาพ
เปาหมาย: ลดระดับการทําประมง IUU ใหไดถึงระดับทีส่ ามารถควบคุมไดโดยมาตรการ MCS แบบปกติ
รายละเอียดเพิ่มเติมที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคการลดการทําประมง IUU ถูกระบุไวในแผน
ระดับชาติใ นการป องกั น ยั งยั้ ง และขจั ดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
(NPOA-IUU) กลาวโดยสรุป มาตรการนี้ประกอบดวยการเสริมสรางความเขมแข็งของการติดตาม ควบคุม
และเฝาระวัง (MCS) ในประเทศไทย 1) โดยการปรับเปลี่ยนดานองคกรและใหการสนับสนุนและกําลังขีด
ความสามารถดาน MCS ที่เพิ่มขึ้น 2) ปรับปรุงระบบการจดทะเบียนและออกใบอนุญาต 3) เพิ่มการเฝาระวัง
โดยใช VMS และมาตรการรัฐเจาของทา รวมทั้งมีการประสานการปฏิบัติงานระหวางเรือตรวจตราและการเฝา
ระวังของชุมชนชายฝง 4) ปรับปรุงความรวมมือและการประสานการปฏิบัติงานระหวางหนวยงานในประเทศ
ไทย และ 5) ปรับปรุงความรวมมือกับรัฐชายฝงอื่น และองคกรดานการประมงระดับภูมิภาคและระดับโลก
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ตารางที่ 8:
ปญหาเรงดวน: รายละเอียดมาตรการการบริหารจัดการ ดัชนีชี้วดั ผลการดําเนินงาน (KPIs) และกรอบเวลา
แผนงานการนํามาตรการเหลานี้ไปปฏิบตั สิ าํ หรับป 2558/2559 อยูในภาคผนวก ฉ

วัตถุประสงคที่ 1 การลดศักยภาพในการทําการประมงและการลงแรงประมง
เปาหมาย : ลดศักยภาพในการทําการประมงและการลงแรงประมงภายใน 3 ป มุงเนนการบริหารจัดการเรือประมงพาณิชย
• สําหรับปลาหนาดิน ในอาวไทย ลดลงรอยละ 40 และในทะเลอันดามัน ลดลงรอยละ 10
• สําหรับปลาผิวน้ํา ในอาวไทย ลดลงรอยละ 30 และในทะเลอันดามัน ลดลงรอยละ 20
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
เรือประมงทุกลําและเรือที่มีใบอนุญาตทําการประมงในนานน้ําไทย
1. AllV1: การสํารวจเรือประมงและเรือขนถาย* 1
• บัญชีรายชื่อเรือประมงที่จดทะเบียน ไมจดทะเบียน มีใบอนุญาต มีใบอนุญาตไมตรง
กับเครื่องมือประมง และที่ไมมีใบอนุญาต
1.AllV2: การควบคุมจํานวนเรือที่จดทะเบียนเพื่อการประมงและจํานวน • ไมมีการจดทะเบียนเรือประมงเพิ่ม
ใบอนุญาตทําการประมงในระหวางชวงเวลาเปลี่ยนผาน เพื่อรอการประเมิน • ไมออกใบอนุญาตทําการประมงเพิ่ม
จํานวนที่เหมาะสมในอนาคต*
• จํานวนเรือประมงเพื่อจัดทํานโยบายกองเรือ
1. AllV3: การหยุดเรือประมงที่ผิดกฎหมายและหามใชอวนรุน*
• หามเรือประมงที่ผิดกฎหมายทําการประมงรอยละ 100
1. AllV4: การนําเรือประมงที่ผิดกฎหมายออกจากภาคประมงและหามการ • ใหความชวยเหลือดานการเงินกับเรือประมงที่ผิดกฎหมายรอยละ 100
ใชอวนรุน *
1. AIIV5: ลดจํานวนวันทําการประมง*
• ลดจํานวนวันที่อนุญาตใหทําการประมงสําหรับเรืออวนลากที่มุงจับสัตวน้ําหนาดินใน
อาวไทยและทะเลอันดามัน
• ลดจํานวนวันที่อนุญาตใหทําการประมงลงสําหรับเรืออวนลอมจับที่มุงจับปลาผิวน้าํ
ในอาวไทยและทะเลอันดามัน

1

กรอบเวลา
• 2558
• 2558
• 2558
• 2558
• 2558
• 2558-2559
• 2558-2559

AllV = เรือทุกลํา; CV = เรือพาณิชย; AV = เรือพื้นบาน; IC = ความรวมมือระหวางประเทศสําหรับการแกปญหา IUU; TC= ประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝง; CS = รัฐชายฝง; FS = รัฐเจาของธง;
PS = รัฐเจาของทาเรือ; IM = การตลาดระหวางประเทศ; RB = การฟนฟูทรัพยากร;
* = กิจกรรมที่ดําเนินการในป 2558/2559
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มาตรการการจัดการ
1. AllV6: พัฒนาระบบการออกใบอนุญาตอิเลคทรอนิกสสําหรับ
เรือประมงทุกประเภทและทําใหมั่นใจวาเรือประมงไดรับการจดทะเบียน
และมีใบอนุญาต*

ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน

กรอบเวลา

• ดําเนินการใชระบบการออกใบอนุญาตทําการประมงอิเลคทรอนิกสภายในป 2559 • 2559

1. AIIV7: พิจารณาแผนการเพื่อลดศักยภาพการทําประมงที่ยังคงเกินกวาที่ • บัญชีรายชื่อเรือที่มีใบอนุญาตถูกตอง
กําหนด*

• 2558

1. AIIV8: พิจารณาแผนการลดจํานวนเรือ เพื่อลดศักยภาพการทําประมงที่ • บัญชีรายชื่อเรือที่จะถูกนําออกจากภาคประมงโดยมีแผนการชดเชย
ยังคงเกินกวาที่กําหนดใหสอดคลองกับคาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) *
• ถอนเรือประมงทุกลําที่ทําใหเกิดการลงแรงประมงสวนเกิน
• เรือประมงที่ไดรับผลกระทบทุกลําไดรับการชดเชย โดยผานการปรึกษาหารือกับ
เจาของเรือ
II. เรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก กลาง ใหญ ในนานน้ําไทย
1.CV1: ยกเลิกใบอนุญาตสําหรับเครื่องมืออวนลอมจับปลากะตัก, อวน
• อวนลอมจับปลากะตัก, อวนชอน ครอบ ยก ปลากะตัก และอวนลาก ที่ไมไดทําการ
ชอน ครอบ ยก ปลากะตัก และอวนลาก หากไมไดทําการประมงเปน
ประมงเปนระยะเวลาหนึ่งปทุกลําถูกถอน
ระยะเวลาหนึ่งป *
1.CV2: ยกเลิกทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใชเรือของเรือประมงที่ทําการ
• จํานวนเรือที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเนื่องจากทําการประมง IUU
ประมง IUU และไมใหทางเลือกที่จะใชเรือประมงอื่นแทน*
1.CV3: ทําการวิจัยเรื่องตนทุนและผลตอบแทนของระบบการกําหนด
• การวิจัยเรื่องตนทุนและผลตอบแทน และสงใหคณะกรรมการการประมงแหงชาติ
ปริมาณสัตวน้ําที่อนุญาตใหจับได (TAC) และโควตาสวนบุคคลที่ถายโอนได
พิจารณา
(ITQs) สําหรับสัตวน้ําบางชนิดที่กําหนด*
• การเสนอระบบ TACs และ/หรือระบบ ITQs
หากพบวาเปนประโยชน จะนําระบบ TACs และ/ หรือ ITQs มาใชใน
ภายหลัง

• 2558-2560
• 2559-2562
• 2559-2562

III. เรือประมงพื้นบานขนาดเล็กและใหญ
1.AV1: การบังคับใชขอกําหนดเรื่องชนิดและจํานวนเครื่องมือทําการ
ประมงที่อนุญาต*

• ควบคุมจํานวนเครื่องมือทําการประมงของเครื่องมือที่ถูกควบคุมใหอยูในจํานวนที่
เหมาะสม
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• 2558
• 2559
• 2559-2561
• 2561

• 2558

วัตถุประสงคที่ 2 การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยการจัดสรางปะการังเทียมและการปลอยพันธุสัตวน้ํา
เปาหมาย: เพิ่มจํานวนปะการังเทียมอยางนอย 10 แหงตอป และเพิ่มโครงการฟนฟูทรัพยากรโดยชุมชนจํานวน 10 โครงการตอป
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
2.RB1: ดําเนินเพื่อสรางปะการังเทียมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
• เพิ่มจํานวนปะการังเทียมที่เกิดประสิทธิผลอยางนอย 10 แหงตอป
บริเวณเขตรอยตอพื้นที่ทําการประมงพื้นบานและพาณิชย*
2.RB2: โครงการ“ธนาคารสัตวน้ํา”เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา *
• เพิ่มโครงการในชุมชน 10 โครงการตอป
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กรอบเวลา
• 2558-2562
• 2558-2562

วัตถุประสงคที่ 3 การลดการทําประมง IUU ผานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง (MCS) ที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย: ลดจํานวนการทําประมง IUU ใหอยูที่ระดับที่สามารถควบคุมไดดวยการจัดการ MCS แบบปกติ
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
I. ความรวมมือระดับนานาชาติ
3.IC1: รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐ และ RFMOs *
• มีการรางหรือลงนามบันทึกความเขาใจกับรัฐชายฝงอื่นเรื่องความรวมมือ
3.IC2: แลกเปลี่ยนขอมูลของเรือประมงที่มีขนาดมากกวา 24 เมตร และนอย
ในการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกัน
กวา 24 เมตร หากทําการประมงนอกเขต EEZ ผานระบบการบันทึกขอมูล
• มีการนํากลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับรัฐชายฝง/รัฐเจาของทา/
เรือประมงในภูมิภาคอาเซียน (RFVR) *
องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RSMOs) มาใชดําเนินการ
3.IC3: ใหขอมูลเรื่องเรือประมงที่ทําประมง IUU ภายใต RPOA-IUU และมีการ • ประเทศไทยสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลผานระบบการบันทึกขอมูลเรือใน
แลกเปลี่ยนรายชื่อเรือที่ทําประมง IUU (blacklist) กับหนวยงานอื่น*
ภูมิภาค (RVR)
• มีการประกาศบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ระดับสากลอยางเปนทางการ
• มีการแกไขปรับปรุงบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ระดับสากลเปนประจํา
ทุกป.
• มีการจัดทําและประกาศบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ของไทย
3.IC4: ผสมผสานนโยบายการตอตานการทําประมง IUU ระหวางรัฐ
โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบเรือประมงตางชาติ*

• มีการเจรจาแลกเปลี่ยนเพื่อสํารวจความเปนไปไดในการผสมผสาน
นโยบายการตอตานการทําประมง IUU ระหวางรัฐในภูมิภาคและระหวาง
รัฐที่มีเรือประมงไทยเขาไปทําการประมง

II. การใหความรวมมือระหวางหนวยงานของประเทศไทย
3.TC1: เสริมสรางการประสานงานระหวางกรมประมง กรมทรัพยากรทาง
• มีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการบูรณาการในการแลกเปลี่ยน
ทะเลและชายฝง กรมศุลกากร กองทัพเรือ กองกํากับการตํารวจน้าํ กรมเจาทา
ขอมูลและใหความรวมมือ
กรมการปกครองสวนจังหวัด กระทรวงแรงงาน และศูนยประสานการปฏิบัติใน • มีการฝกอบรมรวมกันในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
การรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล. ) ผานทางบันทึกความเขาใจ
การทําประมง (MCS) ทุกป
เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและอํานาจในการจับกุม การดําเนินคดี และการลงโทษ *. • มีการฟองรองดําเนินคดีทุกรายที่ถูกจับกุมและมีการติดตามผล
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กรอบเวลา
• 2558-2559
• 2559
• 2558
• 2559
• ทุกป
• ทุกป
• 2559

• 2558
• ทุกป
• 2558

มาตรการการจัดการ

ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน

กรอบเวลา

3.TC2: การจัดตั้งองคกรและ/หรือกลไกในกรมประมงดังตอไปนี้
(1) หนวยงานทางวิชาการเพื่อการประเมินทรัพยากร
(2) หนวยงานประเมินและใหขอเสนอแนะ
(3) หนวยงานควบคุมและตรวจสอบ*
III. ความรับผิดชอบของรัฐชายฝงประเทศไทย
3.CS1: เสริมสรางความเขมแข็งของ MCS ในนานน้ําไทยผานการดําเนินการ
ตามแผนการควบคุมและการตรวจสอบแหงชาติ

• การปรับโครงสรางภายในกรมประมงเสร็จสมบูรณ
• มีการจัดตั้งองคกรใหม

• 2559
• 2559

• ดําเนินการประเมินความเสียงการทําประมง IUU
• จัดทําแผนการควบคุมแหงชาติซึ่งไดรับการเห็นชอบระหวางหนวยงานที่
เกี่ยวของและนําไปใชปฏิบัติ
3.CS2: จัดตั้งฐานขอมูลการประมงที่ประกอบดวยขอมูลชาวประมง เรือประมง • พัฒนาฐานขอมูลการประมง
ลูกเรือประมง ผูประกอบกิจการประมง ใบอนุญาตและการละเมิดทําการประมง*
3.CS3: เพิ่มความสามารถของการปฏิบัติการการควบคุม PIPO ใหครอบคลุม • ศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) มีประสิทธิภาพในทุก
ทุกพื้นที่*
พื้นที่
3.CS4: กําหนดใหใช VMS สําหรับเรือขนาดที่เหมาะสม *
• เรือทุกลําที่กําหนดใหใช VMS (มากกวา 60 ตันกรอส) ติดตั้งรอยละ
100
3.CS5: เพิ่มความเขมแข็งใหแกระบบการบันทึกขอมูลดวยสมุดบันทึกการทํา
• เรือประมง (มากกวา 60 ตันกรอส) มีการปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่อง
ประมง*
ของสมุดบันทึกการทําประมงรอยละ 100
3.CS6: ทําใหมั่นใจวาเรือประมงตางชาติที่ทําการประมงในนานน้ําไทยปฏิบัติ • รายงานการปฏิบตั ิตามในเชิงบวกจากศูนยควบคุมการติดตามเรือประมง
ตามกฎหมายและระเบียบของไทยตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ประมง*
3.CS7: สรางความตระหนักและใหการสนับสนุนแกชุมชนทองถิ่นเพื่อปองกัน • ใหเกิดความตระหนักอยางมีประสิทธิภาพและนําไปใชปฏิบัติ
การทําประมง IUU *
IV. ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของธง
3.FS1: เรือประมงไทยที่ทําการประมงภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย
• เรือประมงไทยที่ทําการประมงภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทยมี
จะตองมีใบอนุญาต
ใบอนุญาตถูกตอง

34

• 2558
• 2558 การนําไปใชปฏิบัติ
จะเริ่มป 2559
• 2558 เปนตนไป
• เริ่มป 2558
• 2558
• 2558
• 2559
• 2559
• 2558

มาตรการการจัดการ

ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน

กรอบเวลา

3.FS2: เรือที่ทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐอื่นจะตองมี
ใบอนุญาตจากประเทศไทยเพื่อทําการประมงในรัฐอื่นโดยยึดพื้นฐานขอตกลง
รวมของรัฐบาลทั้งสองประเทศ*
3.FS3: เรือประมงทุกลําที่ทําการประมงในทะเลหลวงจะตองไดรับใบอนุญาต
จากประเทศไทยเพื่อทําการประมง*
3.FS4: เรือประมงทุกลําที่จับปลาทูนาตองไดรับใบอนุญาตจากประเทศไทยจึง
จะทําการประมงปลาทูนาและปลาสายพันธุคลายคลึงปลาทูนา*

• เรือประมงทุกลําที่ทําการประมงในเขต EEZ ของรัฐอื่นมีใบอนุญาตถูกตอง • เริ่มป 2558
• เรือประมงทุกลําที่ทําการประมงในเขตทะเลหลวงมีใบอนุญาตถูกตอง

• เริ่มป 2558

• เรือประมงทุกลําที่ทําการประมงในเขตทะเลหลวงมีใบอนุญาตถูกตอง
• เรือประมงทุกลําที่ยังดําเนินการประมงอยูในเขต IOTC อยูในบัญชีรายชื่อ
ของ IOTC

• เริ่มป 2558

3.FS5: กําหนดใหมีการใช VMS และติดตั้งระบบเตือนเมื่อเรือมีความเสี่ยงที่เขา • เรือที่ไปทําประมงในนานน้ําตางประเทศทุกลําติดตั้งระบบติดตามเรือ
มายังพื้นที่หามทําการประมงและรายงานเสนทางเดินเรือของเรือประมง *
VMS
• ระบบติดตาม VMS ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีการใชระบบเตือน
3.FS6: เรือประมงจะตองรายงานถึงตําแหนงของตนโดยอัตโนมัติ และ/หรือ ใน • จัดทําระบบติดตาม VMS ของไทยใหมีมาตรฐานเดียวกัน
เวลาทีก่ ําหนดเมื่อไดรับการรองขอจากศูนย VMS และมีการแลกเปลี่ยนขอมูล • พัฒนากฎหมาย/ระเบียบขอบังคับการใชฐานขอมูลระบบติดตามเรือ
เพื่อการบังคับใชกฎหมาย *
3.FS7: จัดทําระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการกับกองทัพเรือ กรมประมง และ • ระบบฐานขอมูลที่บูรณาการของเรือประมงไทยที่ทําการประมงในเขต
กรมเจาทา*
นานน้ําตางประเทศไดรับการพัฒนาและใชงานไดดี
3.FS8: การสํารวจและการจัดตั้งฐานขอมูลของเรือประมงกับหลักฐานของการ • จัดรางบรรทัดฐานขอมูล blacklist
ประมง IUU (blacklist)*
• ฐานขอมูลของเรือประมง IUU ไทยไดรับการพัฒนาและประกาศออกไป
3.FS9: เรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําจะตองแจงความประสงควาจะออกทํา • มีการปรับแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทําการประมงในนานน้ํา
การประมงกอนออกดําเนินการและรายงานเมื่อกลับมาถึง*
ตางประเทศใหดีขึ้น
• พัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบการขนถายสัตวน้ํา
• เรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําทุกลําที่ติดธงไทยซึ่งทําการประมงใน
นานน้ําตางประเทศจะตองมีการรายงานผานศูนยควบคุมการแจงเขา-ออก
เรือประมง (PIPO)

• เริ่มป 2558
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3. FS10: พัฒนาโครงการผูสังเกตการณบนเรือสําหรับเรือประมงและเรือขน
• ทําการประเมินความเสี่ยงเสร็จสิ้น
ถายสัตวน้ําที่ดําเนินการนอกนานน้ําไทยบนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยง* • พัฒนาโปรแกรมผูสังเกตการณบนเรือ
• ฝกอบรมผูสังเกตการณบนเรือ
3. FS11: เรือประมงทูนาทั้งหมดที่ทําการประมงในพื้นที่ที่อยูภายใตการจัดการ
ของ IOTC จะตองดําเนินการตามกฎระเบียบและขอบังคับของ IOTC *
3. FS12: เรือประมงที่ดําเนินการในและนอกนานน้ําไทยจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่กําหนดโดยรัฐที่เรือนั้นเขาไปทําการประมง*
3. FS13: บังคับใชบทลงโทษโดยเครงครัดตามที่กําหนดในกฎหมายไทยและ
กฎหมายของรัฐชายฝง*
3. FS14: มีการใชระบบเก็บขอมูลเรือไทยที่ออกไปทําการประมงนอกนานน้ํา
ไทย

กรอบเวลา
• 2558

• รายงานการยอมรับการปฎิบัติของไทยในเชิงบวกโดย IOTC

• 2558

• รายงานที่แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเรือประมง

• 2558

• พ.ร.ก.การประมงไดรับการแกไขใหมีบทลงโทษที่เขมงวดสําหรับผูละเมิด

• 2558

• ฐานขอมูลเกี่ยวกับการทําประมงจากเรือประมงไทยที่ทําการประมงนอก
นานน้ําไทยถูกสรางขึ้น
• การนําสมุดบันทึกการทําประมงมาสงมอบรอยละ 100

• 2558

V. มาตรการของไทยในฐานะรัฐชายฝง
3.PS1: ประเทศไทยจะทําการใหสัตยาบัน United Nations Fish Stocks
• การใหสัตยาบันและลงนามขอตกลง
Agreement (UNFSA) และ เห็นพองกับมาตรการของรัฐเจาของทาเรือ (PSM)*

• 2559
• 2559

3.PS2: การประกาศจากรัฐมนตรี และ/หรือ ประกาศ ศปมผ. ที่ระบุรายชื่อของ • ประกาศบัญชีรายชื่อเรือ IUU ระหวางประเทศอยางเปนทางการ
• 2558
เรือประมงที่ละเมิดพันธะกรณีระหวางประเทศ (blacklist) และประสานขอมูล • ประกาศบัญชีรายชื่อเรือ IUU อยางเปนทางการและเผยแพรรายชื่อนี้
• 2558
เรืองเรือประมงตางชาติโดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูใน IUU list **
ใหกับหนวยงานที่บังคับใชระเบียบนี้ของไทย
• การยืนยันการปรับปรุงขอมูลเรือ IUU จากเว็บไซตและติดตอสื่อสารกับรัฐ • 2559-2562
เจาของธง
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3.PS3: ดําเนินการตรวจสอบเรือประมงตางชาติตามที่กําหนดภายใตกฎหมาย
ในประเทศ กฎหมายระดับนานาชาติ และขอตกลงระหวางประเทศ รวมทั้ง
มาตรการที่เห็นชอบโดยรัฐเจาของธง *

• ขั้นตอนสําหรับการตรวจเรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําตางชาติตาม
มาตรการของรัฐเจาของทา
• ระบุทาที่เรือตางชาตินําเรือเขามาเทียบทาและขึ้นหรือขนถายสัตวน้ํา
เสบียง และบริการ
• แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับมาตรการของรัฐเจาของทา
(PSM)
• สงมอบรายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบตอองคกรบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMOs) เชน คณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทร
อินเดีย (IOTC)
• กฎหมายในประเทศอันประกอบดวยขอกําหนดสําหรับการตรวจสอบเรือ
ตางชาติที่ทําการประมง IUU (ตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558) ไดรับการอนุมัติ
• มีการรายงานรอยละ 100

• 2558

3.PS4: กําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายที่จะตรวจสอบและดําเนินคดีกับ
เรือประมงตางชาติที่ทําประมง IUU และสัตวน้ําที่จับได*
3.PS5: เรือขนถายสัตวน้ําที่ขึ้นทาสัตวน้ําที่ทาเรือของไทยจะตองรายงานการ
ขนถาย*
VI. มาตรการทางตลาดที่ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ
3.IM1: การนําเขาและสงออกสินคาจะตองเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยการคา
ระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ *

3.IM2: การเสริมสรางความเขมแข็ง ระบบการตรวจสอบยอมกลับ
(traceability) เพื่อทราบที่มาของวัตถุดิบกอนการนํามาแปรรูป *

• 2558
• 2559
• 2559
• 2558
• 2559

• ไมมีการนําเขาหรือสงออกสินคาที่ละเมิดอนุสัญญาวาดวยการคาระหวาง • 2558
ประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES) จากประเทศ
ไทย
• ปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
และพืชปาที่ใกลสูญพันธุ (CITES)
• ระบบการตรวจสอบยอนกลับไดรับการปรับปรุงและเสริมสรางความ
• 2559
เขมแข็งผานระบบซอฟแวรและมีการปรับปรุงศักยภาพการตรวจสอบใหดี
ขึ้น
• เพิ่มจํานวนผูที่ทําการตรวจสอบยอนกลับโดยรับสมัครเจาหนาที่ใหมหรือ • 2558
ทําการจัดจางบุคคลภายนอก
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3.IM3: ปรับปรุงระบบสมุดบันทึกการทําประมง รายงานการซื้อขายสัตวน้ํา
(MCPD) และรายงานการขนถายเรือสัตวน้ํา (MCTD) *

• แกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหแนใจวาระบบการตรวจสอบยอนกลับ
ทํางานไดดีตามประสงค
• การรายงานสมุดบันทึกการทําประมงและระบบรายงานหนังสือกํากับการ
ซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (MCPD) และหนังสือกํากับการขนถายสัตวน้ํา
(MCTD) มีประสิทธิภาพรอยละ 100
• มีวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบ cross check เพื่อยืนยันความถูกตอง
• ทําการประเมินความเสี่ยงแลวเสร็จ
• ดําเนินการตรวจสอบแบบสุม

• 2559

3.IM4: กําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบสมุดบันทึกการทําประมง รายงาน
การซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD) และรายงานการขนถายสัตวน้ํา (MCTD)*

38

• 2559
• 2558
• 2559
• 2559

5. ปญหาอื่นๆ: วัตถุประสงค เปาหมาย และมาตรการการจัดการ
วัตถุประสงค:
4. การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
5. การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและพาณิชย
6. การฟนฟูและรักษาแหลงทีอ่ ยูอาศัยของสัตวน้ํา
7. การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานการประมง
8. การเสริมสรางศักยภาพในการจัดการประมง
หมายเหตุ: หมายเลขลําดับของวัตถุประสงคเรียงลําดับตามหมายเลขของปญหา
รายละเอี ย ดมาตรการการจั ด การ ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งาน และกรอบเวลา ที่ จ ะทํ า ให บ รรลุ
วัตถุประสงคขางตนแสดงในตารางที่ 9 และแผนปฏิบัติการสําหรับป 2558/2559 แสดงในภาคผนวก ฉ
วัตถุประสงคที่ 4: การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เปาหมาย: ลดสัดสวนการจับสัตวน้ําขนาดเล็กโดยใหเหลือรอยละ 50 ของปริมาณการจับในปจจุบัน
ภายใน 5 ป
การลดการจับสัตวน้ําขนาดเล็กจะบรรลุผลไดโดยอาศัยมาตรการทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงการขยายขนาดตา
อวนและการปดพื้ นที่ ทําการประมงชั่ วคราวในบางพื้นที่ พรอมกับการสรางความตระหนักใหเกิดขึ้นในกลุม
ชาวประมง อยางไรก็ตาม เนื่องจากวาสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจที่ยังมีขนาดเล็กถูกจับไปอยูในกลุม
สัตวน้ําขนาดเล็กที่มีมูลคาต่ําหรือปลาเปด ซึ่งสวนใหญจะนําไปใชเปนปลาปนสําหรับการเลี้ยงสัตว โดยเฉพาะ
อยางยิ่งอาหารสัตวน้ํา ดังนั้นการลดการจับสัตวน้ําขนาดเล็กจึงไมใชเรื่องงาย
วัตถุประสงคที่ 5: การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและพาณิชย
เปาหมาย: ลดเหตุการณความขัดแยงใหลงไปสูระดับที่สามรถจัดการไดภายในจังหวัด
ปจจุบัน แตละจังหวัดมีการแบงพื้นที่เฉพาะสําหรับเรือประมงพื้นบานใหจับสัตวน้ําได มาตรการหลักที่จะ
ชวยลดความขัดแยงใหลดลงคือการเปลี่ยนการแบงเขตการประมงใหเปนเขตประมงชายฝง โดยอาศัยฐานขอมูล
ทางวิทยาศาสตรและตามการปรึกษาหารือระหวางผูมีสวนไดสวนเสีย คณะกรรมการการจัดการประมงแบบมีสวน
รวม ประกอบดวยผูแทนจากกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ชาวประมงพื้นบานและประมง
พาณิชย และผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ (เชน ผูคาขาย) สามารถทําใหเกิดประสิทธิผลที่ตองการได
วัตถุประสงคที่ 6: การฟน ฟูและรักษาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
เปาหมาย: เพิ่มพืน้ ทีป่ า ชายเลน 4,000 ไร ภายในป 2562 (1 เฮคตาร = 6.25 ไร)
เพิ่มพืน้ ทีป่ ะการังรอยละ 4 และพืน้ ทีห่ ญาทะเลรอยละ 4 ภายใตการจัดการที่มปี ระสิทธิภาพภายในป
2562
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงเปนหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบตอการฟนฟูและการจัดการแหลงที่
อยูอาศัยของสัตวน้ําบริเวณชายฝง เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กรมประมงจะตองเขามามีสวนรวมมากขึ้นใน
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กิจกรรมการฟนฟูและปองกันแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ําที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่นๆในระดับชาติ ระดับ
จังหวัด จนถึงระดับอําเภอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมตอเนื่องของโครงการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ (ICM)
นอกจากนี้ก รมประมงยั งได ริ เริ่ ม โครงการการบริ หารจัดการทรั พยากรประมงโดยใชแ นวทางเชิงระบบนิเวศ
(EAFM) ใหกับชุมชนที่อยูบริเวณชายฝงทะเลอีกดวย
วัตถุประสงคที่ 7: การปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศดานการประมง
เปาหมาย: ปรับปรุงระบบการรวบรวมขอมูลและการเผยแพรขอมูลสารสนเทศไปสูระดับที่สามารถ
นําไปใชไดงาย เพื่อชวยในการติดตามการดําเนินงานของแผนการบริหารจัดการประมงทะเล ภายใน
เวลา 2 ป
มาตรการหลักที่ชวยใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคขอนี้ คือการพัฒนาที่เปนระบบมากขึ้น เพื่อชวยในการ
รวบรวมและจัดแฟมสถิติระดับพื้นฐานของการประมงใหดีขึ้น ซึ่งจะตองมีการพัฒนาระบบการนําเขาขอมูล/
ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกับแหลงขอมูลตางๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชในการประเมินทรัพยากรและการจัดการการ
ประมงไดงายและสามารถเขาถึงขอมูลไดทุกคน
วัตถุประสงคที่ 8: การเสริมสรางศักยภาพในการจัดการประมง
เปาหมาย: ความสามารถในการจัดการการประมงที่มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในระยะเวลา
5 ป
การนําแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไปปฏิบัติใชจะตองมีการเปลี่ยนแปลงระดับองคที่จะกอใหเกิด
หนวยการจัดการการประมงแบบใหมขึ้นมาและพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในองคกรนั้นดวย
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ตารางที่ 9:
ปญหาอืน่ ๆ: รายละเอียดมาตรการการบริหารจัดการ ดัชนีชี้วดั ผลการดําเนินงาน (KPIs) และกรอบเวลา 2
แผนงานการนํามาตรการเหลานี้ไปปฏิบัติสําหรับป 2558/2559 ตามภาคผนวก ฉ
วัตถุประสงคที่ 4: การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ

เปาหมาย: ลดสัดสวนการจับสัตวน้ําขนาดเล็กโดยใหเหลือรอยละ 50 ของปริมาณการจับในปจจุบัน ภายใน 5 ป
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
เรือทัง้ หมด
4.All1: เพิ่มขอจํากัดทางกฎหมายเรื่องขนาดตาอวนของอวนลากและ
• ประกาศการจํากัดทางกฎหมายเรื่องขนาดตาอวนสําหรับอวนลาก
เครื่องมือประมงประเภทอื่น*
• อวนลากใชขนาดตาอวนตามที่กฎหมายกําหนดรอยละ 100
4.All2: เพิ่มพื้นที่ปดอาวในบางชวงเวลา และบางฤดูกาล บนพื้นฐานของ
ขอมูลงานวิจัยเพื่อปองกันพื้นที่เลี้ยงตัววัยออนและแหลงวางไข
4.All3: สนับสนุนงานวิจัยเพื่อหาสิ่งอื่นมาแทนปลาปน*

2

• มีการประชุมหารือกับชุมชนชายฝงสําหรับเครื่องมือประมงอื่น
• เพิ่มจํานวนการปดเขตพื้นทําการประมงในบางฤดูกาลใหมากขึ้น
• เพิ่มเขตหวงหามสําหรับการประมงพาณิชยใหมากขึ้น
• หาสิ่งอื่นที่มีประสิทธิภาพมาแทนปลาปน

RC = การแกไขขอขัดแยง; CH = แหลงทีอ่ ยูอาศัยของสัตวน้ําที่วิกฤต; DI = ขอมูลสารสนเทศ; FM = การจัดการประมง
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กรอบเวลา
• 2558
• หลังจากที่มีการประกาศ
ใหทราบแลว 90 วัน
• 2559
• 2558-2562
• 2558-2562
• 2558-2562

วัตถุประสงคที่ 5: การแกปญหาระหวางชาวประมงพื้นบานกับชาวประมงพาณิชย
เปาหมาย: ลดเหตุการณความขัดแยงใหลงไปสูระดับที่สามารถจัดการไดภายในจังหวัด
มาตรการการจัดการ
5.RC1: จัดตั้งคณะกรรมการจัดการประมงประจําจังหวัดซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนของกรมประมง ผูแทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
(DMCR) ชาวประมงพื้นบาน ชาวประมงพาณิชย และผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญอื่น (เชน ผูประกอบการ)*
5.RC2: จัดตั้งและกําหนดเขตพื้นที่การทําการประมงชายฝง ใหสอดคลองกับ
ขอมูลทางวิทยาศาสตรและการหารือกับผูถือผลประโยชนรวม
- เรือประมงพื้นบานจะไดรับอนุญาตใหทําการประมงในเขตการประมงชายฝง
และเรือประมงพาณิชยไดรับอนุญาตใหทําการประมงภายนอกเขตการประมง
ชายฝงถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
5.RC3: แนะนําการใชรหัสและแผนงานการเนนสีเพื่อใหเกิดความแตกตาง
ระหวางพื้นที่การประมงกับชนิดของเรือประมงพาณิชย*
5.RC4: พัฒนาระบบการเตือนของระบบติดตามเรือ (VMS) เพื่อเตือนให
เรือประมงทราบวาเรือกําลังเขาไปยังเขต/พื้นที่อนุรักษ*
• จัดทําเสนแบงเขตในการแสดงบนระบบแผนที่และขอมูล
อิเล็กทรอนิกส (ECDIS) หรือแผนที่การเดินเรือที่ยอมรับไดและการ
บรรจุขอมูลเขาไปในศูนยควบคุม VMS
5.RC5: เสริมสรางระบบการจัดการประมงแบบมีสวนรวมใหเขมแข็งและ
เชื่อมโยงระบบนี้กับชาวประมงในกิจกรรมการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ
(ICM)*

ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
• กอตั้งคณะกรรมการรวมมือดานการจัดการการประมงระดับจังหวัด

กรอบเวลา
• 2559

• มีการรับรองการใหคําปรึกษาแกสาธารณชน
• แบงเขตพื้นที่ประมงชายฝงใหเสร็จสมบูรณในระดับจังหวัดและประกาศ
อยางเปนทางการ

• 2558
• 2558

• แนะนําการใชรหัสและแผนงานการเนนสี
• 2559
• ใหเรือประมงพาณิชยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 100%
• 2560
• ระบบติดตามเรือ VMS ทํางานอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาระบบเตือน • 2559

• จํานวนชุมชนที่มีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมการจัดการชายฝงแบบบูรณา
การ (ICM)
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• 2558

วัตถุประสงคที่ 6: การฟนฟูและรักษาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
เปาหมาย: ฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน 4,000 ไร เพิ่มพื้นที่ปะการังรอยละ 4 และพื้นที่หญาทะเลรอยละ 4 ภายใตการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
กรอบเวลา
6.CH1: เพิ่มจํานวนพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPA)
• พื้นที่คุมครองทางทะเล (MPA) ภายใตกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง • 2558
โดยเฉพาะอยางยิ่งหญาทะเล ปะการัง ปาชายเลน และที่อยูอาศัยของสัตว
น้ําที่ใกลสูญพันธุ ไดรับการดูแลรักษาและเพิ่มขนาดพื้นที่
• 2558
• มีการดูแลรักษาพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPA) ภายใตกรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยเฉพาะอยางยิง่ อุทยานแหงชาติทางทะเล
• เพิ่มขนาดพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPA) ภายใตกรมทรัพยากรทางทะเล • 2559
และชายฝง อยางนอย 2 พื้นที่
6. CH2: ใหความมั่นใจวาคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและ
คณะกรรมการประจําจังหวัดประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม และ NGO และรวมเอาเรื่องวิกฤตที่อยูอาศัยของพืชพันธสัตวน้ํา
ไวในวาระการประชุม

• คณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและคณะกรรมการประจําจังหวัด
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานดานสิ่งแวดลอม และ NGO
• หัวขอวิกฤตที่อยูอาศัยของพืชพันธสัตวน้ําเปนหัวขอหลักประจําในวาระ
การประชุม

• 2559

6. CH3: ใหกรมประมงมีสวนเกี่ยวของมากขึ้นในการปกปองที่อยูอาศัยของ
พืชพันธุสัตวน้ําและกิจกรรมการฟนฟูที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่นๆ ใน
ระดับชาติ จังหวัด และอําเภอ โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมการจัดการชายฝง
แบบบูรณาการ (ICM)

• มีตัวแทนเจาหนาที่ของกรมประมงในกิจกรรมการจัดการชายฝงแบบ
บูรณาการ (ICM)และจัดการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ

• 2559 ทุกป

6. CH4: ริเริ่มโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใชแนวทางเชิง • มีการปรึกษาหารือกับชุมชนประมงที่เปนกลุมเปาหมายเพื่อคนหาที่อยู
ระบบนิเวศ (EAFM) ใหกับชุมชนที่อยูบริเวณชายฝงทะเล
อาศัยของพืชพันธุสัตวน้ําและพื้นที่การทําประมง
• ฝกอบรมชาวประมงทองถิ่นในโครงการการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงโดยใชแนวทางเชิงระบบนิเวศ(EAFM)
• เพิ่มโครงการนี้ 5 โครงการในชุมชนประมงทุกป
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• ทุกป

• 2558
• 2558
• ทุกป

วัตถุประสงคที่ 7: การปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศฐานดานการประมง
เปาหมาย: ปรับปรุงระบบการรวบรวมขอมูลและการเผยแพรขอมูลสารสนเทศไปสูระดับที่สามารถนําไปใชไดงาย เพื่อชวยในการติดตามการดําเนินงานของแผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเล ภายในเวลา 2 ป
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
กรอบเวลา
7.DI1: ทําการวิเคราะหชองวาง (gap analysis) ระหวางฐานขอมูลกับ
• วิเคราะหชองวางใหเสร็จสมบูรณ
• 2558
สารสนเทศที่จําเปน สําหรับขอมูลดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานของแผนการบริหาร • รับสมัครเจาหนาที่ใหม
• 2559
จัดการประมงทะเลและขอมูลที่มีอยูจริง*
• ปรับปรุงระบบรวบรวมฐานขอมูล
• 2560
7.DI2: ระบบการนําเขา/ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงขอมูลจากหลายแหลงสําหรับ • ดําเนินการใหมีระบบฐานขอมูลเชิงบูรณาการ
• 2559
การใชประเมินศักยการผลิตและการจัดการการประมง*
• ระบบ Web-Portal ที่เขาถึงและใชงานได
• 2560
7.DI3: พัฒนาระบบในการเก็บและเชื่อมโยงขอมูลสถิติการประมง*
• ระบบรวบรวมฐานขอมูลระดับชาติใชงานได
• 2560
7.DI4: ดําเนินการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่องสําหรับเจาหนาที่
• มีการฝกอบรมและใหการศึกษาแกเจาหนาที่คนสําคัญๆ โดยเฉพาะอยาง • 2558-2559
นักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่ทางเทคนิคทุกคน*
ยิ่งในดานของนโยบายทางทะเลและการจัดการการประมง
7.DI5: ดําเนินการพัฒนาความสามารถอยางตอเนื่องสําหรับเจาหนาที่ในการ • จัดใหมีการฝกอบรมอยางนอย 2 ครั้งทุกๆปสําหรับเจาหนาที่ที่เปนสวน
• 2559 เปนตนไป
สื่อสารขอมูลทางวิทยาศาสตรใหแกผูจัดทํานโยบายและผูมีสวนไดเสีย*
สําคัญ
7.DI6: เสริมสรางระบบที่รับประกันคุณภาพฐานขอมูลใหเขมแข็งโดยการ
• ระบบตรวจสอบฐานขอมูลอัตโนมัติเกิดขึ้นและใชงานได
สอบทานขอมูลจากแหลงขอมูลอื่นๆ
7.DI7: ใหแนใจวาฐานขอมูลที่ตองรายงานองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค • ขอมูลที่ตองรายงานองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค(RFMO)มี
(RFMO )มีคุณภาพสูงและทันตอเวลา*
คุณภาพสูงและทันตอเวลาโดยระบบควบคุมที่มีคุณภาพ
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• 2560
• เริ่มป 2558

วัตถุประสงคขอที่ 8: การเสริมสรางศักยภาพในการจัดการประมง
เปาหมาย: ความสามารถในการจัดการการประมงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายในระยะเวลา 5 ป
มาตรการการจัดการ
ดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงาน
8.FM1: ดําเนินการวิเคราะหชองวาง (gap analysis) ระหวางระบบที่
• การวิเคราะหชองวางเสร็จสมบูรณ
ตองการใหมี เพื่อการจัดการการประมงอยางมีประสิทธิภาพ กับโครงสราง
• แผนยุทธศาสตรสําหรับการปรับปรุงองคกรและโครงการเสริมสราง
องคกรปจจุบันและศักยภาพของบุคลากร*
ศักยภาพแกบุคลากร
8.FM2: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากเปนไปได ใหจัดตั้งกองบริหารจัดการ • จัดตั้งกองงานขึ้นใหมโดยมีหนาที่รับผิดชอบตอการจัดการทรัพยากรการ
ดานการประมงทะเลกองใหมขึ้น ในกรมประมง กรุงเทพฯ
ประมง การใหอํานาจหนาที่ในการออกใบอนุญาตและการแบงเขตพื้นที่
ประมง
8.FM3: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากเปนไปได ใหจัดตั้งศูนยเฝาระวังที่
• จัดตั้งศูนยแหงใหม
ประสานเรื่องการติดตามเรือประมง(VMS)อยางมีประสิทธิภาพโดยเรือและ
เครื่องบินลาดตระเวน
8.FM4: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากสามารถนําไปปรับใชได ใหจัดตั้งศูนย • จัดตั้งศูนยแหงใหมขึ้นโดยมีหนาที่รับผิดชอบและมุงเนนดานแผนงานการ
ใบรับรองการจับสัตวน้ํา
ออกใบรับรองการจับสัตวน้ําและการตรวจยอนหลังจากนานน้าํ ไทยและ
นานน้ําสากลรวมทั้งการจับสัตวน้ําเพื่อการนําเขา
8.FM5: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากสามารถนําไปปรับใชได ใหมีการพัฒนา • ศักยภาพของบุคลากรของกรมประมงที่พอเพียงในการปฏิบัติตามแผนการ
ศักยภาพของบุคลากรของกรมประมง เพื่อใหมีการปฏิบัติตามแผนการจัดการ
จัดการประมงทะเล)FMP(
ประมงทะเล(FMP)*
8.FM6: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากสามารถนําไปปรับใชได ใหมีการพัฒนา • เพิ่มศักยภาพของขาราชการกรมประมงในระดับจังหวัดอําเภอ ในเรื่อง/
ศักยภาพของขาราชการกรมประมงในระดับจังหวัด/อําเภอ ในเรื่องการจัดการ การจัดการการประมง
การประมง
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กรอบเวลา
• 2558
• 2559
• 2559
• 2559-2560
• 2560-2561
• เริ่มป 2558
• 2560-2561

6. กรอบเวลาการดําเนินงาน
ตารางที่ 10 แสดงรายละเอียดของกรอบเวลาดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว
ตารางที่ 10: กรอบเวลาดําเนินงานเพื่อใหบรรลุจดุ ประสงคทกี่ ําหนดไว
วัตถุประสงค

เปาหมาย

1. ลดศักยภาพในการทําการประมง
และการลงแรงประมง

สําหรับสัตวน้ําหนาดิน
ลดระดับการลงแรงประมง
ลงรอยละ 40 ในอาวไทย

สําหรับสัตวน้ําหนาดิน
ลดระดับการลงแรงประมง
ลงรอยละ 10 ในทะเลอัน
ดามัน

2015

ครึ่งปหลัง

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ลดระดับการ
ลงแรง
ประมงลง
49% จาก
ระดับ
ปจจุบัน
โดย
คําสั่งคสช. ที่
10/2558
และคําสั่ง
ศปมผ.ที่
15/2558
ลดระดับการ
ลงแรง
ประมงลง
45% จาก
ระดับ
ปจจุบัน
จาก
คําสั่งคสช. ที่
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2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ครึ่งป
แรก

2019
ครึ่งปหลัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2015
ครึ่งปหลัง
10/2558
และคําสั่ง
ศปมผ. ที่
15/2558

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ลดระดับการ
ลงแรง
ประมงลง
30% จาก
สําหรับปลาผิวน้ํา
ระดับที่
ลดระดับการลงแรงประมง
ปจจุบัน
จาก
ลงรอยละ 30 ในอาวไทย
คําสั่งคสช.ที่
10/2558
และคําสั่ง
ศปมผ. ที่
15/2558
ลดระดับการ
ลงแรง
สําหรับปลาผิวน้ํา
ลดระดับการลงแรงประมง ประมงลง
ลงรอยละ 20 ในทะเลอัน 20% จาก
ระดับ
ดามัน
ปจจุบัน
จากคําสัง่
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2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ครึ่งป
แรก

2019
ครึ่งปหลัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2015
ครึ่งปหลัง
คสช.ที่
10/2558
และคําสั่ง
ศปมผ. ที่
15/2558

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

• ระงับกิจกรรมการทํา
การประมงอยางถาวร
(เรือจํานวน 1,177ลํา)
• เรือทุกลําที่จดทะเบียน
ที่มีใบอนุญาตทําการ
ประมงไมถูกตอง
จํานวน 2,658 ลําจะ
ถูกเพิกถอนผาน
กระบวนการการ
ปรึกษาหารือ มี
ทางเลือก 3 ทางคือ
1) สงเสริมใหมี
ทางเลือกอาชีพอื่น
2) เงินทุนสําหรับการ
เปลี่ยนเครื่องมือ และ
3) โครงการการับซื้อ
คืนภายใตแผนงานเปน
ระยะเริ่มจาก
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2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ครึ่งป
แรก

2019
ครึ่งปหลัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2015
ครึ่งปหลัง

เรือประมงขนาด 60
ตันกรอสหรือมากกวา
2. การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยการ
จัดสรางปะการังเทียมและการปลอย
พันธุสัตวน้ํา

เพิ่มการ
จัดสราง
ปะการัง
เพิ่มการจัดสรางปะการัง
เทียมที่มี
เทียมที่มีประสิทธิผลอยาง
นอย 10 แหงทุกป และ ประสิทธิผล
เพิ่มโครงการเพิ่มผลผลิต อีก 10 แหง
สัตวน้ําในชุมชน 10 ชุมชน และ เพิ่ม
โครงการเพิ่ม
ในแตละป
ผลผลิตสัตว
น้ําในชุมชน
อีก 10
ชุมชน
3. การลดการทําประมง IUU ผานการ ลดจํานวนการทําประมง
ติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง (MCS) IUU ใหอยูที่ระดับที่
ที่มีประสิทธิภาพ
สามารถควบคุมไดดวย
การจัดการ MCS แบบ
ปกติ

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

เพิ่มการจัดสราง
ปะการังเทียมที่มี
ประสิทธิผลอีก
10 แหงและ
เพิ่มโครงการเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ําใน
ชุมชนอีก 10
ชุมชน

เพิ่มการจัดสราง
ปะการังเทียมที่มี
ประสิทธิผลอีก
10 แหงและ เพิ่ม
โครงการเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ําใน
ชุมชนอีก 10
ชุมชน

เพิ่มการจัดสราง
ปะการังเทียมที่มี
ประสิทธิผลอีก
10 แหงและ
เพิ่มโครงการเพิ่ม
ผลผลิตสัตวน้ําใน
ชุมชนอีก 10
ชุมชน

ครึ่งป
แรก

2019

นานน้ําไทย
ไมมีการประมง IUU เขาสูหวงโซอุปสงค
ไมมีผลิตภัณฑจากการทําการประมง IUU เขาสูอาณาเขตประเทศไทย
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ครึ่งปหลัง

วัตถุประสงค

เปาหมาย

2015
ครึ่งปหลัง

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

กรอบกฎหมาย
• มาตรการรัฐเจาของ
ทาเรือ
• มาตรการรัฐเจาของธง
• มาตรการทางการ
ตลาด
4. การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มี
ความสําคัญทางเศรษฐกิจ

5. การแกไขปญหาความขัดแยง
ระหวางชาวประมงพื้นบานและ
ชาวประมงพาณิชย

2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ครึ่งป
แรก

2019
ครึ่งปหลัง

ไมมีเรือประมงที่ชักธงไทยซึ่งทําการประมงนอกเขตนานน้ําไทยฝาฝนกฎ
ขอบังคับตาม IUU

ลดสัดสวนการจับสัตวน้ํา
ขนาดเล็กใหเหลือเพียง ลดสัดสวนการ ลดสัดสวนสะสมใน ลดสัดสวนสะสมใน ลดสัดสวนสะสมใน ลดสัดสวนสะสมในการจับ
50% ของปริมาณการจับ จับสัตวน้ํา การจับสัตวน้ํา การจับสัตวน้ํา การจับสัตวน้ํา สัตวน้ําขนาดเล็กโดยใหเหลือ
ในปจจุบนั ภายใน 5 ป ขนาดเล็กโดย ขนาดเล็กโดยให ขนาดเล็กโดยให ขนาดเล็กโดยให เพียง 50%
ใหเหลือเพียง เหลือเพียง 20% เหลือเพียง 30% เหลือเพียง 40% ของปริมาณการจับใน
10% ของ
ของปริมาณ ของปริมาณการ ของปริมาณการ ปจจุบัน
ปริมาณการจับ
การจับใน จับในปจจุบัน
จับในปจจุบัน
ในปจจุบัน
ปจจุบัน
ลดเหตุการณความขัดแยง การหารือกับผู
ใหลงไปสูระดับที่สามรถ มีสวนไดสวน
จัดการไดภายในจังหวัด เสีย
• ชาวประมงพื้นบาน

แบงเขตพื้นที่
ประมง
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วัตถุประสงค

เปาหมาย
• ชาวประมงพาณิชย

6. การฟนฟูและการรักษาแหลงที่อยู
อาศัยที่สําคัญของสัตวน้ํา

2015
ครึ่งปหลัง

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ระบบการเตือน
ของ VMS
การใชรหัส และ
การทํา
เครื่องหมายเรือ

เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน เพิ่มพื้นที่ปาชาย
ใหไดถึง 1,000 ไร
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน
เลนใหไดถึง
4,000 ไร
เพิ่มพื้นที่ปะการังใหได 1,000 ไร เพิ่ม
เพิ่มพื้นที่ปะการังรอยละ 4
1% ของพื้นที่
พื้นที่ปะการังให
และพื้นที่หญาทะเลรอยละ ปะการังปจจุบัน และ
ได 1% ของ
4 ภายใตการจัดการที่มี
พื้นที่หญาทะเลใหได
พื้นทีป่ ะการัง
ประสิทธิภาพ
1% ของพื้นที่หญา
ปจจุบนั และ
(1 เฮคตาร = 6.25 ไร) ทะเลที่มีอยูภายใตการ พื้นที่หญาทะเล
จัดการ
ใหได 1% ของ
พื้นที่หญาทะเลที่
มีอยูภายใตการ
จัดการ
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2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ครึ่งป
แรก

2019

การบังคับใชกฎหมายทางทะเลที่เขมงวด

เพิ่มพื้นที่ปาชาย เพิ่มพื้นที่ปาชาย
เลนใหไดถึง
เลนใหไดถึง
1,000 ไร เพิ่ม 1,000 ไร เพิ่ม
พื้นที่ปะการังให พื้นที่ปะการังให
ได 1% ของ ได 1% ของพื้นที่
ปะการังปจจุบัน
พื้นที่ปะการัง
และพื้นที่หญา
ปจจุบัน และ
พื้นที่หญาทะเล ทะเลใหได 1%
ของพื้นที่หญา
ใหได 1% ของ
ทะเลที่มีอยู
พื้นที่หญาทะเลที่
มีอยูภายใตการ ภายใตการจัดการ
จัดการ

ครึ่งปหลัง

วัตถุประสงค
7. การปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศf
ดานการประมง

8. เสริมสรางศักยภาพในการจัดการ
การประมง

เปาหมาย

2015
ครึ่งปหลัง

2016
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ปรับปรุงระบบการรวบรวม
ขอมูลและการเผยแพร
ขอมูลสารสนเทศไปสู การดําเนินการ ระบบบรูณาการ
ระดับที่สามารถนําไปใชได วิเคราะห
ฐานขอมูล
งาย เพื่อชวยในการติดตาม ชองวาง
การดําเนินงานของ
แผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเล ภายในเวลา
2 ป
ความสามารถในการ
จัดการการประมงที่มี การดําเนินการ กอตั้งหนวยงาน
ประสิทธิภาพและ
วิเคราะห ของกรมประมง
ประสิทธิผล ภายใน
ชองวาง
3 หนวยงาน
ระยะเวลา 5 ป
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2017
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

2018
ครึ่งป ครึ่งป
แรก หลัง

ครึ่งป
แรก

2019

การรวบรวมขอมูลที่เปนระบบ

การจัดการการประมงที่เปนระบบ

ครึ่งปหลัง

7. ฐานขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนตอการติดตามและประเมินผล
ฐานขอมูลและสารสนเทศที่ครอบคลุมจําเปนตองไดรับการประเมินความคืบหนาโดยใชดัชนีชี้
วัดผลดําเนินงาน ฐานขอมูลและสารสนเทศจําเปนจะตองมาจากแหลงขอมูลหลายแหลง รวมไปถึงสถิติของ
กรมประมง กรมเจาทา หนวยงานวิจัยของกรมประมง หนวยงาน MCS หนวยงานภาครัฐอื่นๆ เชน กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง สํานักงานสถิติกลาง (เชน สํานักงานสถิติแหงชาติ)
โครงการงานวิจัยของหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่มี่สวนเกี่ยวของกับกรมประมง
จะตองมีการดําเนินงานใหม โดยการจัดหาฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับแผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเล และที่สําคัญอยางยิ่งยวดคือ การสํารวจของเรือสํารวจประมงดวยเครื่องมืออวนลากมาตรฐาน
จําเปนตองมีการดําเนินการตอไป หัวของานวิจัยที่สําคัญอื่นๆ รวมถึง ๑) ตนทุนและผลตอบแทนของระบบ
ปริมาณสัตวน้ําที่อนุญาตใหจับทั้งหมด (TACs) และ การจัดสรรปริมาณการจับสัตวน้ําของรายบุคคล
(ITQs) สําหรับสัตวน้ําชนิดที่ถูกเลือก ๒) ตนทุนและผลตอบแทนของการจัดสรางปะการังเทียม ในเชิงของ
การเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา และ ๓) ตนทุนและผลตอบแทนของการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ํา
ตัวอยางฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีความจําเปนตอดัชนีชี้วดั การดําเนินงาน
หนวยงานใน [ ] คือหนวยงานที่รับผิดชอบ
1. ลดศักยภาพในการทําการประมงและการลงแรงประมง
จํานวนเรือประมงที่จดทะเบียนและมี
ผลจับสัตวน้ําแบงตามชนิดสัตวน้ํา
ใบอนุญาตทําการประมง ตามกลุมเรือประมง
[สถิติปริมาณการจับสัตวน้ํา กรมประมง]
[กรมเจาทา/กรมประมง]
ระดับการลงแรงประมง แบงตามประเภทของ
ผลจับสัตวน้ําแบงตามประเภท (เชน ปลาดี/
เรือและชนิดสัตวน้ํา
ปลาเปด)
[สถิติปริมาณการจับสัตวน้ํา กรมประมง]
จํานวนเรือประมง แบงตามประเภทเรือทีถ่ ูก
จํานวนชาวประมงที่ไดรับเงินชดเชย
เพิกถอนออกจากการทําประมง
อัตราการจับสัตวน้ํา (CPUE) จากการสํารวจ
ผลจับสูงสุดที่ยงั่ ยืน (MSY) รายชนิดสัตวน้ํา
ดวยเรืออวนลากในอาวไทยและทะเลอันดามัน
สัตวน้ํา / ระดับการลงแรงประมงตาม MSY /
[งานวิจัย]
จํานวนเรือที่เหมาะสมกับ MSY
จํานวนชาวประมงตามกลุมอายุ
จํานวนครัวเรือนที่ทําการประมง
[สํานักงานสถิติ]
จํานวนสตรีที่มสี วนในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
การประมง [สํานักงานสถิติ]
2. การฟน ฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยการจัดสรางปะการังเทียมและธนาคารสัตวนา้ํ
จํานวนและพื้นที่ของปะการังเทียมที่มีอยูแลว
จํานวนโครงการฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําใน
และที่ใหม
ชุมชนที่ไดรับการสนับสนุน
3. การลดการทําประมง IUU ผานการติดตาม ควบคุม และปราบปราม (MCS) ที่มี
ประสิทธิภาพ
จํานวนเรือประมงที่ไมจดทะเบียน
จํานวนเรือประมงที่ไมไดใบอนุญาตทําประมง
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จํานวนเครื่องมือการประมงที่ไมมีใบอนุญาต

จํานวนเรือที่ไดรับอนุญาตใหทําการประมง
นอกนานน้ําไทย
บัญชีรายชื่อเรือประมง IUU (black list)
ประวัติเรือประมง IUU
จํานวนการจับกุมสําหรับเรือที่ฝาฝนกฎหมาย
บันทึกจากระบบติดตามเรือ VMS เขาไปใน
พื้นที่และฤดูกาลหวงหาม
จํานวนเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย (การ
รายงานจากชุมชนชาวประมงเรื่องการปฏิบัติ
ตรวจเครื่องมือที่ทาเรือ เชน ขนาดตาอวน)
ตามกฎระเบียบ
4. ลดปริมาณการจับลูกสัตวน้ําของปลาที่มคี วามสําคัญทางเศรษฐกิจ
รอยละของสัตวน้ําขนาดเล็กชนิดที่สําคัญทีข่ ึ้น
พื้นที่และฤดูวางไข และพื้นที่เลี้ยงตัวออน ของ
ทา ณ ทาเทียบเรือตัวอยาง (ทําการสุม
สัตวน้ําชนิดสําคัญ
ตัวอยางทุก 6 เดือน)
5. ความขัดแยงระหวางชาวประมงพืน้ บานและชาวประมงพาณิชย
จํานวนขอขัดแยงที่มีรายงานในแตละป
การมีสวนรวมและรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
กิจกรรมการจัดการรวมกันที่เกี่ยวของกับ
รายงานการบุกรุกเขาไปในเขตหวงหาม
ชุมชนชาวประมง
โดยเฉพาะพื้นที่ใกลกับชายฝง ทะเล
6. การฟน ฟูและการดูแลรักษาแหลงที่อยูอ าศัยของสัตวน้ํา
พื้นที่ปาชายเลน และ พื้นที่หญาทะเล
หลักฐานการรวมมือและการประสานงานที่มี
เพิ่มมากขึ้นระหวางหนวยงานตางๆ
จํานวนแนวปะการังที่ไดรับการปกปอง
หลักฐานการรวมมือและการประสานงานที่มี
คุมครองอยางไดผล
เพิ่มมากขึ้นระหวางหนวยงานตางๆ
7. ฐานขอมูลและสารสนเทศการประมง
การตอบรับตอรายงานประจําป/ดัชนีชี้วัดการ
คณะตรวจสอบวิธีการประเมินศักยการผลิต
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับสถานภาพการประมง
ประมงทะเลและสมมุตฐิ าน
ประจําป
8. การปฏิรปู องคกร
การปรับโครงสรางของกรมประมง
เพิ่มหนวยงานภายในกรมประมงเพื่อใหมีการ
จัดการประมงทะเลอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนเจาหนาที่ที่เขารับการอบรมเรื่องการ
จัดการการประมง
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8. งบประมาณ
ขอตกลงดานงบประมาณของประเทศไทยในการดําเนินงานตามมาตรการการจัดการทั้ง 8 วัตถุประสงค ในป
2558-2559 เปนเงินทั้งสิ้น 2,446.80 ลานบาท ตามตารางดานลาง รายละเอียดของแตละมาตรการ
ปรากฏตามภาคผนวก ช
มาตรการการจัดการ/กิจกรรม
วัตถุประสงคที่ 1 : การลดศักยภาพในการทําการประมงและการลงแรงประมง
วัตถุประสงคที่ 2 : การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยการจัดสรางปะการังเทียมและการ
ปลอยพันธุสัตวน้ํา
วัตถุประสงคที่ 3 : การลดการทําประมง IUU ผานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
(MCS) ที่มีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงคที่ 4 : การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
วัตถุประสงคที่ 5 : การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและ
ชาวประมงพาณิชย
วัตถุประสงคที่ 7 : การปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศการประมง
วัตถุประสงคที่ 8 : การเสริมสรางศักยภาพในการจัดการการประมง
รวมทั้งสิ้น
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งบประมาณ (ลานบาท)
1,459.10
105.00
800.00
43.25
15
23.95
0.5
2,446.80

9. แผนการดานทรัพยากรบุคคล
แผนการดานทรัพยากรบุคคลในการตอตานการทําประมงประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุม ตามภารกิจภายใตพระราชกําหนดการประมง 2558
ขาราชการ
จางเหมา
ลําดับ
ภารกิจ
อัตราที่มีอยู อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม
ที่
(คน)
(คน)
(คน)
504
735
140
1 การแจงเขา-ออกทาเรือ
1.1 กรมประมง
- เจาพนักงานประมง
- นักวิชาการประมง
1.2 กรมเจาทา
-นักวิชาการขนสง
- เจาพนักงานตรวจทา
1.3 กองทัพเรือ
- ทหารเรือ
1.4 กองบังคับการตํารวจน้ํา
- เจาหนาที่ตํารวจ
1.5 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- นักวิชาการแรงงาน
1.6 กรมการจัดหางาน
- นักวิชาการแรงงาน
1.7 สํานักงานแรงงานจังหวัด
- นักวิชาการแรงงาน
2 การตรวจตราเรือประมงในทะเล
2.1 กรมประมง
- เจาพนักงานประมง
2.2 กองทัพเรือ
- ทหารเรือปฏิบัติงานในทะเล
- ทหารเรือของศรชล. ปฏิบัติงานบนฝง
2.3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
- นักวิชาการประมง
- นักวิชาการสิ่งแวดลอม
2.4 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- นักวิชาการแรงงาน
2.5 กรมการจัดหางาน
- นักวิชาการแรงงาน

-

110
220

110

-

81
72

-

504

-

-

-

84

-

-

84

-

-

84

-

757

242

30
-

130

110

-

300
200

-

-

36
15

-

-

-

44

-

-

44

-

56

ลําดับ
ที่

ภารกิจ

2.6 กองบังคับการตํารวจน้ํา
- เจาหนาที่ตํารวจ
2.7 กรมศุลกากร
- นักวิชาการศุลกากร
3 การตรวจตามมาตรการรัฐเจาของ
ทาเรือ
3.1 กรมประมง
- เจาพนักงานควบคุมการประมง
- นักวิชาการประมง ที่ตรวจระวาง
สินคาในเรือ
- นักวิชาการประมง ที่ตรวจระวาง
สินคาที่ทาเรือ
- นักวิชาการประมง ประจําสํานักงาน
และทาเรือที่กาํ หนด 10 แหง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร ประจํา
สํานักงาน และทาเรือที่กําหนด 10
แหง
3.2 กรมเจาทา
- นักวิชาการขนสง
- เจาพนักงานตรวจทา
3.3 กรมศุลกากร
- นักวิชาการศุลกากร
4 การตรวจสัตวน้ําทีท่ า เรือ

ขาราชการ
จางเหมา
อัตราที่มีอยู อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม
(คน)
(คน)
(คน)

4.1 กรมประมง
- นักวิชาการประมง สําหรับเรือประมง
พาณิชย
- นักวิชาการประมง สําหรับเรืออื่นๆ
(100 อําเภอ)
5 ศูนยตดิ ตาม ควบคุม และเฝาระวัง
(MCS Center) และศูนยตดิ ตาม
ตําแหนงเรือ (VMS Center)
5.1 กรมประมง
ศูนยติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
- นักวิชาการประมง
57

76

44
-

-

28

192

-

-

22
44

-

-

22

-

-

36

-

-

11

-

-

24
33

-

28
-

325

-

-

225

-

-

100

-

40

102

-

-

25

-

ลําดับ
ที่

ภารกิจ

- เจาพนักงานประมง
ศูนยติดตามตําแหนงเรือ
- นักวิชาการประมง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร
5.2 กองทัพเรือ
- ทหารเรือประจําศรชล
6 การตรวจและออกใบรับรองวัตถุดบิ
สําหรับการแปรรูป
6.1 กรมประมง
- นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร ที่ศูนย
การออกใบรับรองสัตวน้ํา
- นักวิชาการผลิตภัณฑอาหาร ที่โรงงาน
แปรรูป
7 การตรวจเรือและการออกใบอนุญาต
ทําการประมง
7.1 กรมประมง
- เจาพนักงานประมง ประจําสํานักงาน
และ 100 อําเภอ
8 ผูสังเกตการณบนเรือประมง

ขาราชการ
จางเหมา
อัตราที่มีอยู อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม
(คน)
(คน)
(คน)
12
-

8.1 กรมประมง
- นักวิชาการประมง
9 การออกใบอนุญาตทํางานใหแรงงาน
ตางดาว และคณะกรรมการประมง
ระดับจังหวัด
9.1 กรมประมง
- นักวิชาการประมง
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิเคราะหนโยบายและแผน ประจํา
สํานักงาน
10 การประเมินทรัพยากรกรทางทะเล
10.1 กรมประมง
- นักวิชาการประมง
58

-

57
8

-

40
7

70

-

7

30

-

-

40

-

70

100

-

70

100

-

-

20

50

-

20

50

3

25

27

3

25
-

25
2

20

25

66

20

25

66

ลําดับ
ที่

ภารกิจ

11 ความรวมมือระหวางประเทศ
11.1 กรมประมง
- นักวิชาการประมง
- นักวิเทศสัมพันธ
- นักกฎหมายระหวางประเทศ
12 กฎหมาย
12.1 กรมประมง
- นิติกร
- นักจัดการงานทั่วไป
13 ระบบสารสนเทศ
13.1 กรมประมง
- นักวิชาการคอมพิวเตอร
- นักวิชาการสถิติ
รวมทั้งสิน้
อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม

ขาราชการ
จางเหมา
อัตราที่มีอยู อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม อัตรากําลังที่ขอเพิ่ม
(คน)
(คน)
(คน)
4
10
10
4
4

7
1
2
9

10
5

4
5

7
2
11

5
20

5
1,442

6
5
1,866

10
10
318

กรมประมง
กรมเจาทา
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน
กองบังคับการตํารวจน้ํา
สํานักงานแรงงานจังหวัด (กระทรวงแรงงาน)

ขาราชการ/จางเหมา
1,272/288
210/128/128/128/-/30

10. การทบทวนแผน
การประเมินผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของแผนฉบับนี้จะมีการดําเนินการทุกป แผนการ
ประเมินประจําปอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะตอบสนองดานการจัดการ (ถาแผนการบริหาร
จัดการไมเปนไปตามเปาหมาย) การปฏิบัติตามและการนําไปบังคับใช (การติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง)
การประเมินผลและการทบทวนแผนครั้งหลักจะดําเนินการทุก 2 ป เปาหมายและวัตถุประสงคจะถูก
ปรับในกรณีที่จําเปน ผลกระทบดานสังคมและเศรษฐกิจจะถูกประเมินในครั้งนี้ดวย รวมทั้งจะมีการพิจารณา
เรื่องแรงจูงใจและการชดเชย
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11. เอกสารอางอิง
กรมประมง. 2558. สถิติการประมงแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556. เอกสารฉบับที่ 7/2558. ศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
กฤษฎา ธงศิลา ทิวารัตน สินอนันต ปวโรจน นรนาถตระกูล นันทชัย บุญจร และภัคจุฑา เขมากรณ. 2555.
การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1817)) ในอาวไทย.
เอกสารวิชาการฉบับที่ 19/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ.
ทิวารัตน สินอนันต. 2555. การประเมินสภาวะทรัพยากรปูมา (Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758))
บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก. เอกสารวิชาการฉบับที่ 34/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ธุมาวดี ใจเย็น ทัศพล กระจางดารา สนธยา บุญสุข มนตรี สุมณฑา และ จริยา ฤทธิสมาน. 2555. การ
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ทางฝงทะเล
อันดามันของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 29/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ธุมาวดี ใจเย็น สนธยา บุญสุข มนตรี สุมณฑา วรรลี สิงหธงยาม และธศินี นนทพันธ. 2554. การประเมิน
สภาวะทรัพยากรปลาขางเหลือง (Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)) ทางฝงทะเลอันดามัน
ของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 20/2554. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
นันทชัย บุญจร ปวโรจน นรนาถตระกูล วิรัตน สนิทมัจโร และขวัญชัย ปานแกว. 2556. ประเมินสภาวะ
ทรัพยากรปลาหลังเขียวชนิด Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) ในอาวไทย. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 1/2556. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ปยะโชค สินอนันต ขวัญชัย ปานแกว อัญญานี แยมรุงเรือง นันทชัย บุญจร และสุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล.
2555. ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแขงไก (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)) ในอาวไทย
พ.ศ. 2550. เอกสารวิชาการฉบับที่ 6/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ปยะโชค สินอนันต ทิวารัตน สินอนันต ไกรศักดิ์ ไชยมีสุข อุดมสิน อักษรผอบ และอํานวย คงพรหม. 2555.
ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคม ชนิด Saurida elongata (Temminck & Schlegel, 1846)
และ S. undosquamis (Richardson, 1848) ในอาวไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 3/2555.
สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ปยะโชค สินอนันต ทิวารัตน สินอนันต และทัศนพงษ กลมเกลียว. 2555. สภาวะทรัพยากรกุงตะกาดชนิด
Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก. เอกสารวิชาการ
ฉบับที่ 4/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
ปยะโชค สินอนันต และขวัญชัย ปานแกว. 2555. สภาวะทรัพยากรกุงทรายชนิด Trachypenaeus fulvus
Dall, 1957 บริเวณอาวไทยฝงตะวันออก. เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2555. สํานักวิจัยและพัฒนา
ประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
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พรอนันต คีรีรัตน มนตรี สุมณฑา สนธยา บุญสุข วรรลี สิงหธงยาม และธศินี นนทพันธ. 2554. การประเมิน
สภาวะทรัพยากรปลาแขงไก (Megalaspis cordyla (Linnaeus, 1758)) ทางฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 17/2554. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
มนตรี สุมณฑา สนธยา บุญสุข และพรอนันต คีรีรัตน. 2555. การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาสีกุนตาโต
(Selar crumenophthalmus (Bloch, 1793)) ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย. เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 27/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ.
มนตรี สุมณฑา สนธยา บุญสุข สัมพันธ ปานจรัตน ธุมาวดี ใจเย็น และจริยา ฤทธิสมาน. 2553. การประเมิน
สภาวะทรัพยากรปลาลัง (Rastrelliger kanagurta (Cuvier, 1816)) ทางฝงทะเลอันดามันของ
ประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 13/2553. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
สนธยา บุญสุข ธุมาวดี ใจเย็น มนตรี สุมณฑา และ ธศินี นนทพันธ. 2553. การประเมินสภาวะทรัพยากร
ปลาทูแขกครีบยาว Decapterus maruadsi (Temminck & Schlegel, 1843) ทางฝงทะเลอันดา
มันของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่ 5/2553. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
สนธยา บุญสุข มนตรี สุมณฑา ชลิต สงางาม และ เกศแกว เทศอาเส็น. 2553. การประเมินสภาวะทรัพยากร
ปลากะตักชนิด Encrasicholina devisi (Whitley, 1940) E. punctifer Fowler, 1938 และ E.
heteroloba (Rüppell, 1837) ทางฝงทะเลอันดามันของประเทศไทย. เอกสารวิชาการฉบับที่
17/2555. สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ.
สุวรรณทนา ทศพรพิทักษกุล วิวัฒนันท บุญยัง อุดมสิน อักษรผอบ และปรเมศร อรุณ. 2556. การประเมิน
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ภาคผนวก ก การแบงกลุมเรือประมงของประเทศไทย
กองเรือของประเทศไทยแบงเปน 5 กลุมเรือประมง และกลุมเรือขนถายสัตวน้ํา ดังนี้
1. เรือประมงพื้นบานขนาดเล็ก เปนเรือประมงที่มีกําลังเครื่องยนตต่ํากวา 180 แรงมา และมีระวาง
บรรทุกของเรือต่ํากวา 5 ตันกรอส
2. เรือประมงพื้นบานขนาดใหญ เปนเรือประมงที่มีกําลังเครือ่ งยนตระหวาง 180-220 แรงมา
และมีระวางบรรทุกของเรือระหวาง 5 - ต่ํากวา 10 ตันกรอส
3. เรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก เปนเรือประมงที่มีกําลังเครื่องยนตระหวาง 220-380 แรงมา และ
มีระวางบรรทุกของเรือระหวาง 10 - ต่ํากวา 20 ตันกรอส
4. เรือประมงพาณิชยขนาดกลาง เปนเรือประมงที่มีกําลังเครื่องยนตมากกวา 380 แรงมา และมี
ระวางบรรทุกของเรือระหวาง 20-60 ตันกรอส
5. เรือประมงพาณิชยขนาดใหญ เปนเรือประมงที่มีระวางบรรทุกของเรือมากกวา 60 ตันกรอส
6. เรือขนถายสัตวน้ํา
1) เรือขนถายสัตวน้ําภายในประเทศ เปนเรือขนถายที่ดําเนินการในนานน้ําไทย ซึ่งมีระวาง
บรรทุกของเรือมากกวา 30 ตันกรอส มีการเก็บรักษาสัตวน้ําที่ขนถายโดยใชน้ําแข็ง
2) เรือขนถายสัตวน้ํานอกนานน้ําไทย เปนเรือขนถายที่มีระวางบรรทุกของเรือมากกวา 60
ตันกรอส และมีการดําเนินการนอกนานน้ําไทย การเก็บรักษาสัตวน้ําที่ขนถายใชระบบ
แชแข็ง
เรือที่นําเขาสัตวน้ําเขามายังประเทศไทยประกอบดวย 4 กลุม คือ
1) เรือไทยที่ทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐอื่นภายใตความตกลงหรือการ
อนุญาตของรัฐนั้น และนําสัตวน้ํากลับประเทศไทย
2) เรือไทยที่ทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐอื่นและชักธงของรัฐนั้น
3) เรือประมงตางชาติที่นําสัตวน้ํามาจําหนายในประเทศไทย และ
4) เรือประมงพื้นบานของประเทศเพื่อนบานที่นําสัตวน้ําขึ้นทาเพื่อจําหนายในประเทศไทย
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1. เรือประมงพื้นบานขนาดเล็ก

2. เรือประมงพื้นบานขนาดใหญ

3. เรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก
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4. เรือประมงพาณิชยขนาดกลาง

5. เรือประมงพาณิชยขนาดใหญ

6. เรือขนถายสัตวน้ํา

ในนานน้ําไทย

นอกนานน้ําไทย
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ภาคผนวก ข มาตรการการจัดการประมงของประเทศไทยในปจจุบนั
มาตรการการจัดการประกอบดวย
เรือประมงทุกลํา
จะตองจดทะเบียน เมื่อมีเปาหมายในการทําประมง
เครื่องมือประมงบางประเภทที่กําหนดโดยกฎกระทรวงจะตองไดรับใบอนุญาต
เรือประมงอวนลาก อวนรุน อวนลอมปลากะตัก และอวนชอน ครอบ ยกปลากะตัก ซึ่งถูกควบคุม
โดยระเบียบกระทรวง จะตองถูกจํากัดจํานวน
เรือประมงพาณิชยขนาดมากกวา 30 ตันกรอส ตองติดตั้งระบบติดตามเรือประมง เนื่องจาก
เรือประมงเหลานี้มีศักยภาพในการทําประมงนอกนานน้ําไทย
เรือประมงที่นําเขาสัตวน้ําเขามาในประเทศไทย ขึ้นอยูกับประเภทของเรือ
มาตรการแจงเขา-ออก
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
มาตรการสําหรับเรือประมงพื้นบานจากประเทศเพื่อนบาน (หมายเหตุ มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
แบบสมบูรณยงั ไมถูกนํามาใชกับเรือกลุมนี้)
ตองลงทะเบียนที่ทาเรือเพื่อบันทึกรายละเอียดเรือ
ตองแสดงสําเนาใบอนุญาตทําการประมง
ตองแสดงขอมูลเรือประมง การทําประมง และผลจับสัตวน้ํา
ตองแจงลวงหนากอนเขาเทียบทา
ตองมีการตรวจสอบจากเจาหนาที่ของไทย
มาตรการเฉพาะดานการจัดการประมง
เรือประมงพาณิชยทั้งหมด
- การปกปองพอแมพันธุและลูกสัตวน้ําโดยการหามทําการประมงในบางฤดูกาล
การแบงเขตระหวางการประมงพื้นบานและพาณิชย
การลดประสิทธิภาพของเครื่องมือประมงโดยการกําหนดขนาดตาอวนที่เหมาะสม เชน อวนลอมจับ
อวนลาก อวนยกปลากะตัก ลอบปูพับได และอวนติดตา
การประมงอวนลาก
- การลดศักยภาพในการทําประมงโดยการขยายขนาดตาอวนและการกําหนดความยาวเชือกคราวลาง
การประมงอวนลอม
การลดศักยภาพในการทําประมงโดยการกําหนดขนาดตาอวน และ
การควบคุมการทําประมงโดยการแบงพื้นที่ทําการประมง (กรณีการทําประมงปลากะตัก)
การประมงอวนรุน
- หามทําการประมงอวนรุนทั้งหมด ยกเวนอวนรุนเคย
อวนลอมติดตา
- การลดศักยภาพในการทําประมงโดยการหามทําการประมงในบางฤดูกาลเพื่อปองกันการจับพอแม
พันธุ โดยเฉพาะปลาทู
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มาตรการการจัดการและการดําเนินการอื่นๆ ของประเทศไทย
หามทําการประมงอวนลากและอวนรุนในเขต 3 ไมลทะเลจากชายฝง
พื้นที่คุมครองทางทะเล (MPAs) เพื่อการปกปองพันธุสัตวน้ํา ซึ่งรวมถึงเขตสงวนพืชพันธุสัตวน้ํา เขต
หามลาสัตวปา อุทยานแหงชาติทางทะเล ปาชายเลน พื้นที่แนวปะการัง และแหลงหญาทะเล พื้นที่
คุมครองทางทะเลในประเทศไทยมีประมาณ 79,756.72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณรอยละ
25.23 ของพื้นที่ทะเลทั้งหมดในนานน้ําไทย (316,118.24 ตารางกิโลเมตร) และ
พื้นที่อนุรักษเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชน แนวปะการัง แหลงหญาทะเล และปาชายเลน
กรมประมงกําลังดําเนินการมาตรการอนุรักษอื่นๆ ดังนี้
การจัดสรางปะการังเทียมเพื่อใหเปนแหลงวางไข และที่หลบภัย
การสงเสริมการจัดการประมงแบบชุมชนมีสวนรวม และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยใช
แนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM)
การแบงพื้นที่ทําการประมง
ประเทศไทยไดกําหนดพื้นที่ทําการประมงในเขตนานน้ําไทยเปน 2 พื้นที่ คือ พื้นที่ทําการประมง
ชายฝง และพื้นที่ทําการประมงนอกชายฝง ซึ่งยึดหลักสภาพของพื้นทองทะเลในอาวไทยและทะเลอันดามัน
อาวไทย
• พื้นที่ทําการประมงชายฝง นับจากเสนระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยถึง 6 ไมลทะเล (11.11 กิโลเมตร)
• พื้นที่ทําการประมงชายฝงสําหรับเกาะ นับจากเสนระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยถึง 3 ไมลทะเล (5.56
กิโลเมตร)
ทะเลอันดามัน
• พื้นที่ทําการประมงชายฝง นับจากเสนระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยถึง 3 ไมลทะเล (5.56 กิโลเมตร)
• พื้นที่ทําการประมงชายฝงสําหรับเกาะ นับจากเสนระดับน้ําต่ําสุดเฉลี่ยถึง 1.62 ไมลทะเล (3.00
กิโลเมตร)
ในพื้นที่ทําการประมงชายฝงจะอนุญาตใหเฉพาะเรือประมงพื้นบานทําการประมง เหตุผลในการแบง
พื้นที่นี้คือ 1) พื้นที่ทําการประมงชายฝงเปนแหลงอาศัยของสัตวน้ําวัยออน ซึ่งเครื่องมือประมงพื้นบานสงผล
กระทบนอย 2) ความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและพาณิชยลดลงในกรณีที่มีการปฏิบัติตาม และ 3)
เพิ่มความปลอดภัยทางทะเลสําหรับเรือประมงขนาดเล็ก
หลักการทางวิทยาศาสตรสําหรับมาตรการเฉพาะดาน
อวนรุน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2515 หามใชเครื่องมืออวนลากและ
อวนรุนในเขต 3,000 เมตร จากชายฝง (ตอมาขยายเปน 5,400 เมตร ในบางพื้นที่) ประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณลงวันที่ 26 มีนาคม 2523 จํากัดการใชเครื่องมืออวนลากและอวนรุนประกอบเรือกล โดย
การควบคุมจํานวนอวนลากและอวนรุน กรมประมงไดดําเนินการศึกษาและสํารวจตั้งแตป 2530 สรุปไดวา
อวนรุนเปนเครื่องมือที่ทําลายเนื่องจาก
1. อวนรุนสามารถทําลายเครื่องมือประมงอื่น และกอใหเกิดปญหาดานเศรษฐกิจ-สังคมระหวาง
ชาวประมงพื้นบานและพาณิชย
2. อวนรุนเปนเครื่องที่ไมเลือกจับและสามารถจับสัตวน้ําทั้งพอแมพันธุและวัยออน และ
3. อวนรุนเปนสาเหตุใหเกิดการทําลายพื้นทองทะเลและระบบนิเวศหนาดินอยางรุนแรง
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โพงพาง

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 14 กันยายน 2521 หามใชโพงพางและ
เครื่องมือที่คลายคลึงตั้งแตป 2521 กรมประมงพบวาการใชโพงพางเปนสาเหตุใหเกิดการทําลายสัตวนํ้าวัย
ออนหลายชนิด กีดขวางทางน้ํา และปดกั้นเสนทางอพยพของสัตวน้ําหลายชนิด

การทําประมงอวนลอมที่มีขนาดตาอวนเล็กกวา 2.5 ซม. ในเวลากลางคืน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2534 หามใชอวนลอมจับมีขนาดตา
อวนเล็กกวา 2.5 ซม. ในเวลากลางคืน ตั้งแตป 2534 เครื่องมือชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีการใชแสง
ไฟในการลอฝูงปลา อวนชนิดนี้จับสัตวนํ้าวัยออนหลายชนิดในปริมาณมาก เชน ปลาทู ปลาหลังเขียว ปลา
แขงไก และปลาหมึก นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังขัดขวางการแพรพันธุของประชากรสัตวน้ํา
ลอบพับได (ไอโง)
เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นใหมมีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากความยาวของเครื่องมือและจํานวนของชอง
เปดของลอบมีจํานวนมากทําการประมงในบริเวณชายฝง เครื่องมือนี้จับสัตวน้ําวัยออนปริมาณมาก รวมถึงวัย
ออนของกุงแชบวย และกุงโอคัก ซึ่งเปนสาเหตุของการลดลงอยางมากของทรัพยากรเหลานั้น
อวนลากที่มีขนาดตาอวนกนถุงเล็กกวา 5 ซม.
การศึกษาของกรมประมงและในประเทศอื่นๆ แสดงใหเห็นวา การเพิ่มขึ้นของขนาดตาอวนสามารถ
ลดการจับสัตวน้ําวัยออนได จึงมีการสรุปขนาดตาอวนกนถุงที่เหมาะสมวาควรจะเปน 5 ซม.
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ภาคผนวก ค: ระบบการออกใบอนุญาตทําการประมงและการควบคุมการทําการประมงของประเทศไทย
การออกใบอนุญาตทําการประมงในราชอาณาจักรไทยอยูภายใตพระราชกําหนดการประมง พ.ศ.
2558 ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนการราง ในแตละปการออกใบอนุญาตทําการประมงจะคํานึงถึงปริมาณของ
ทรัพยากรสัตวน้ําเพื่อที่จะสงเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรประมง คณะกรรมการจัดสรรใบอนุญาตทําการ
ประมงและคณะกรรมการการใช ประโยชนจากทรัพยากรประมงทะเล ซึ่งกรมประมงเปนกรรมการและ
เลขานุการ จะถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาจํานวนใบอนุญาตทําการประมงที่สามารถออกไดในแตละป สําหรับการ
ออกใบอนุญาตทําการประมงนอกนานน้ําไทย จะพิจารณาถึงความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐชายฝง
และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ระบบการออกใบอนุญาตทําการประมงของไทยแบงเปน 3
สวน ดังนี้
1. ประเภทของใบอนุญาตทําการประมง ใบอนุญาตทําการประมงของไทยแบงเปน 4 กลุม ดังนี้
1) ใบอนุญาตทําการประมงสําหรับเรือประมงพื้นบาน ซึ่งแบงเปน 2 กลุมยอย คือ ใบอนุญาตทําการ
ประมงสําหรับเรือประมงพื้นบ านขนาดเล็ก และใบอนุ ญาตทําการประมงสําหรับเรือประมง
พื้นบานขนาดใหญ
2) ใบอนุญาตทําการประมงสําหรับเรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก
3) ใบอนุญาตทําการประมงสําหรับเรือประมงพาณิชยขนาดกลาง และ
4) ใบอนุญาตทําการประมงสําหรับเรือประมงพาณิชยขนาดใหญ
หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตทําการประมง มีดังนี้
1.1 จํานวนใบอนุญาตทําการประมงที่จะออกใหขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการจัดสรร
ใบอนุญาตทําการประมงและคณะกรรมการการใชประโยชนจากทรัพยากรประมงทะเล
1.2 ผูไดรับใบอนุญาตทําการประมงตองเปนเจาของเรือประมงหรือผูเชาที่มีสัญญาเชาถูกตองตาม
กฎหมาย
1.3 เรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก กลาง และใหญ ที่ไดรับใบอนุญาตทําการประมงตองทาสีตามพื้นที่
ทําการประมง ซึ่งจะกําหนดโดยกรมประมง
1.4 ประมงอําเภอ ผูชวยประมงอําเภอ และผูอํานวยการสํานักงานประมงกรุงเทพมหานคร มีหนาที่
ในการออกใบอนุญาตทําการประมง
1.5 ใบอนุญาตทําการประมงจะมีอายุหนึ่งป และหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกป ใบอนุญาต
ทําการประมงสามารถตออายุได 60 วัน กอนวันหมดอายุ การตออายุใบอนุญาตทําการประมง
จะพิจารณาประวัติการทําประมงในปกอนหนา การตออายุจะถูกระงับถาพบวาเกี่ยวของกับการ
ทําประมง IUU กลาวคือ ถูกระงับ 3-6 เดือน สําหรับเรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก และระงับ 6
เดือนถึง 1 ป สําหรับเรือประมงพาณิชยขนาดกลางและใหญ
1.6 เรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก กลาง และใหญ สามารถขอใบอนุญาตทําการประมงของเครื่องมือ
ประมงชนิ ด เดี ย ว แต เ รื อ ประมงพื้ น บ า นสามารถขอใบอนุ ญ าตทํ า การประมงมากกว า หนึ่ ง
เครื่องมือ
1.7 คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการประมงจะถูกกําหนดตามประเภทและจํานวนเครื่องมือประมง
1.8 เรือประมงพาณิชยตองติดตั้ง VMS และสงรายงานการทําประมงผานศูนยควบคุมการแจงเขาออกเรือประมง รวมทั้งสมุดบันทึกการทําประมงดวย และ
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1.9 เรือประมงที่มีขนาดมากกวา 100 ตันกรอส จะตองมีผูสังเกตการณบนเรือ (กรณีนี้จะมีการหารือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ)
2. ใบอนุญาตทําการประมงนอกนานน้ําไทย แบงเปน 2 กลุม คือ
1) ใบอนุญาตสําหรับการทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง
2) ใบอนุญาตสําหรับการทําการประมงในเขตทะเลหลวง
หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตทําการประมงนอกนานน้ํา มีดังนี้
2.1 กรมประมงจะสํารวจแหลงประมงนอกนานน้ําและโควตาทรัพยากรสัตวนํ้าโดยการจัดเตรียม
ขอตกลงทวิภาคีดานการประมงกับรัฐชายฝง เรือประมงที่ประสงคจะทําการประมงนอกนานน้ํา
ตองไดรับใบอนุญาตการใชเรือไทยนอกนานน้ําไทยกอนที่จะขอใบอนุญาตทําการประมงหรือ
สัญญาจากรัฐชายฝง หรือการทําประมงในทะเลหลวง
2.2 ผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตคือ อธิบดีกรมประมง
2.3 ใบอนุญาตทําการประมงจะมีอายุหนึ่งป หรือขึ้นอยูกับขอตกลงกับรัฐชายฝง
2.4 คาธรรมเนียมใบอนุญาตทําการประมงขึ้นอยูกับคาใชจายในการติดตามการทําประมง ไดแก
คาใชจายของหนวยงานในการติดตาม VMS และคาใชจายสําหรับผูสังเกตการณบนเรือ และ
2.5 ชาวประมงตองติดตั้ง VMS บนเรือ บันทึกสมุดบันทึกการทําประมง และจัดหาผูสังเกตการณบน
เรือ นอกจากนี้จะตองยอมรับขอตกลงมาตรการรัฐเจาของทาเรือ กฎขอบังคับของรัฐเจาของธง
ขอตกลงของ RFMO และขอตกลงระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
3. ใบอนุญาตสําหรับเรือขนถายสัตวน้ํา แบงเปน 2 กลุม คือ
1) ใบอนุญาตสําหรับเรือขนถายสัตวน้ําภายในประเทศ
2) ใบอนุญาตสําหรับเรือขนถายสัตวน้ํานอกนานน้ําไทย
หลักเกณฑในการออกใบอนุญาตเรือขนถายสัตวน้ํา มีดังนี้
3.1 ผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตเรือคือ ผูวาราชการจังหวัด (ในกรณีใบอนุญาตสําหรับเรือ
ขนถายสัตวน้ําภายในประเทศ) และอธิบดีกรมประมง (ในกรณีใบอนุญาตสําหรับเรือขนถาย
สัตวน้ํานอกนานน้ําไทย)
3.2 เรือขนถายสัตวน้ําตองติดตั้ง VMS และสงรายงานการเขา-ออกเรือขณะที่อยูในนานน้ําไทย
หรือปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจาของทาเรือขณะที่อยูนอกนานน้ําไทย เรือขนถายสัตวน้ําตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเจาของทาเรือ ขอตกลงของ RFMO และขอตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ
3.3 ผู สั ง เกตการณ บ นเรื อ จะต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ นช ว งขนถ า ยสั ต ว น้ํ า การขนถ า ยสั ต ว น้ํ า ใน
ประเทศตองดําเนินการในพื้นที่ที่กําหนดโดยกรมประมง การขนถายสัตวน้ํานอกนานน้ําไทย
ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเจาของทาเรือ ขอตกลงของ RFMO และขอตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ
3.4 เรือขนถายสัตวน้ําตองจัดเตรียมเอกสารกํากับการขนถายสัตวน้ํา (MCTD) พรอมทั้งสงสมุด
บันทึกการทําประมงของเรือประมง และบันทึกของผูสังเกตการณบนเรือ
3.5 คาธรรมเนียมขึ้นอยูกับคาใชจายในการติดตามการทําประมง ไดแก คาใชจายของหนวยงาน
ในการติดตาม VMS และคาใชจายสําหรับผูสังเกตการณบนเรือ
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ภาคผนวก ง: การประเมินผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมใน
นานน้ําไทย ป 2558
ก. กลุมสัตวน้ํา
การคํานวณ MSY
การประเมินผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) มีจุดประสงคเพื่อหาจุดอางอิงทางชีววิทยา ซึ่งเปนระดับ
ที่สัตวน้ําในนานน้ําไทยสามารถถูกนํามาใชประโยชนโดยไมมีผลกระทบดานลบตอทรัพยากร และมีความสมดุล
กับการผลิตตามธรรมชาติ MSY ในอาวไทยและทะเลอันดามันถูกประเมินโดยใชแบบจําลองผลผลิตสวนเกิน
ของฟอกซ (Fox surplus production model; Fox, 1970) แบบจําลองนี้ตองใชขอมูลทางสถิติและผลจับ
สัตวน้ํา อัตราการจับสัตวน้ํา (CPUE) และขอมูลการลงแรงประมงของทุกการทําประมง4 โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เครื่องมือประมงพื้นบานและเครื่องมือประมงพาณิชยของสัตวน้ําหนาดิน ปลาผิวน้ํา และปลากะตัก ผลจับสัตว
น้ําที่ระดับสมดุลแสดงตามสมการดังนี้
yi
= e c + d ∗ fi
fi

โดยที่

f คือ การลงแรงประมง (ชั่วโมง)
c และ d คือ คาคงที่ ซึ่งไดจากการวิเคราะหรีเกรสชั่นเสนตรง (linear regression)
MSY = -1/d
FMSY = - (1/d) ec-1

การประเมินการลงแรงประมงใชขอมูลจากการสํารวจจํานวนเรือประมง ซึ่งดําเนินการระหวาง
เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2558 โดยการสํารวจพบจํานวนเรือประมงทั้งสิ้น 45,805 ลํา แตเปนเรือที่ทํา
การประมงในนานน้ําไทย 42,512 ลํา ซึ่งใชในการประเมิน MSY
การประเมิน MSY ไดดําเนินการกับ 3 กลุมสัตวน้ํา ประกอบดวย 1) สัตวน้ําหนาดิน ซึ่งหมายถึง
สัตวน้ําหนาดินทุกชนิด ประกอบดวย ปลาหนาดิน หมึกกลวย หมึกกระดอง และกุง 2) ปลาผิวน้ํา และ 3)
ปลากะตัก ทั้งเรือประมงพื้นบานและพาณิชยถูกนํามาใชในการประเมินโดยใชขอมูลผลจับในป 2557
1. สัตวน้ําหนาดิน
- เรือประมงพื้นบาน ไดแก อวนติดปูมา อวนติดตาอื่นๆ ลอบ (ปลา ปลาหมึก และปู) เบ็ด อวนครอบ
หมึก อวนชอนหมึก และอวนรุน
- เรือประมงพาณิชย ไดแก อวนลากคู อวนลากแผนตะเฆ อวนลากคานถาง และอวนรุน

4

สถิติจากการสุมตัวอยาง ป 2523 – 2557 (สัตวน้ําหนาดิน) ป 2540 - 2557 (ปลาผิวน้ํา) และป
2539 – 2557 (ปลากะตัก)
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การสํารวจผลผลิตประมงหมูบาน ป 2523 – 2557 (สัตวน้ําหนาดิน) ป 2540 - 2557 (ปลาผิวน้ํา) และป
2539 – 2557 (ปลากะตัก)
2. ปลาผิวน้ํา
- เรือประมงพื้นบาน ไดแก อวนลอมติด อวนติดปลา และอวนโปะ
- เรือประมงพาณิชย ไดแก อวนลอมจับ (อวนดํา อวนดําประกอบแสงไฟลอ และอวนลอมซั้ง) ไมรวม
อวนลอมปลากะตัก
3. ปลากะตัก ไดแก อวนลอมปลากะตัก อวนครอบปลากะตัก และอวนชอนปลากะตัก ที่ทําการประมง
ดวยเรือประมงพื้นบานและพาณิชย
การคํานวณการลงแรงประมงที่เหมาะสม
1. คํานวณหาปริมาณการลงแรงประมงที่ตองลดเพื่อใหถึงระดับ MSY ไดแก จํานวนชั่วโมงทําการประมง
และจํานวนวันทําการประมง
2. คํานวณหาสัดสวนการลงแรงประมงของแตละเครื่องมือจากปริมาณการจับสัตวน้ําในปจจุบัน
สัดสวนการลงแรงประมงของเครื่องมือ A = ผลจับสัตวน้ําของเครื่องมือ A /ผลจับสัตวน้ําทั้งหมด
3. เปลี่ยนปริมาณการลงแรงประมงใหเปนปริมาณการจับสัตวน้ําทั้งหมด โดยนําอัตราการจับของ
เครื่องมือประมงมาตรฐานคูณดวยปริมาณการลงแรงประมง
4. คํานวณปริมาณสัตวน้ําของแตละเครื่องมือ ดังนี้
ปริมาณสัตวน้ําของเครื่องมือ A = ปริมาณสัตวน้ําทั้งหมด*สัดสวนการลงแรงประมงของเครื่องมือ A
5. คํานวณจํานวนเรือที่ตองการ ดังนี้
ปริมาณสัตวน้ํา (กก.)
จํานวนเรือ A =
อัตราการจับสัตวน้ํา (กก./ลํา/ป)
ผลการประเมิน
1. สัตวน้ําหนาดิน
พื้นที่

อาวไทย
ทะเลอันดามัน

MSY
(ตัน)

การลงแรงที่ ผลจับ
เหมาะสม
ปจจุบัน
(ลาน
(ตัน)
ชั่วโมง)
(1) สัตวน้ําหนาดิน*
794,771
24.33
503,276
240,519
4.81
177,684

การลงแรง
ปจจุบัน
(ลาน
ชั่วโมง)
36.20
5.09

สภาวะการประมง
เกิน / สมดุล /
ต่ํา

รอยละ

เกิน (ลานชั่วโมง)
11.87
+32.8%
0.28
+5.3%

1.1 อาวไทย
จํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ใชในการประเมิน MSY ของสัตวน้ําหนาดินในอาวไทยเทากับ 28,279
ลํา ประกอบดวยเรือประมงพาณิชย 4,425 ลํา และเรือประมงพื้นบาน 23,754 ลํา ผลการประเมินพบวา
MSY ของสัตวน้ําหนาดินเทากับ 794,771 ตัน มีระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเทากับ 24.33 ลาน
ชั่วโมง ในป 2557 มีผลจับสัตวน้ําหนาดิน 503,276 ตัน และมีระดับการลงแรงประมง 36.20 ลานชั่วโมง
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ผลการประเมินชี้ใหเห็นวา การลงแรงประมงในปจจุบันมากกวาระดับที่เหมาะสมรอยละ 32.8 ดังนั้น
จึงควรลดการลงแรงประมง

1.2 ทะเลอันดามัน
จํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ใชในการประเมิน MSY ของสัตวน้ําหนาดินในทะเลอันดามันเทากับ
8,980 ลํา ประกอบดวยเรือประมงพาณิชย 892 ลํา และเรือประมงพื้นบาน 8,088 ลํา ผลการประเมิน
พบวา MSY ของสัตวน้ําหนาดินเทากับ 240,519 ตัน มีระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเทากับ 4.81
ลานชั่วโมง ในปจจุบันมีผลจับสัตวน้ําหนาดิน 177,684 ตัน และมีระดับการลงแรงประมง 5.09 ลานชั่วโมง
ดังนั้น การลงแรงประมงในปจจุบันมากกวาระดับที่เหมาะสมรอยละ 5.3
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2. ปลาผิวน้ํา
พื้นที่

อาวไทย
ทะเลอันดามัน

MSY
(ตัน)

การลงแรงที่
เหมาะสม
(วัน)

(2) ปลาผิวน้ําอื่นๆ
248,176 130,493
118,477 54,238

ผลจับ
ปจจุบัน
(ตัน)

การลงแรง
ปจจุบัน
(วัน)

245,986
99,039

178,709
64,925

สภาวะการประมง
เกิน / สมดุล /
รอยละ
ต่ํา
เกิน (วัน)
48,216
+27.0 %
10,687
+16.5 %

2.1 อาวไทย
จํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ใชในการประเมิน MSY ของปลาผิวน้ําในอาวไทยเทากับ 3,202 ลํา
ประกอบดวยเรือประมงพาณิชย 485 ลํา และเรือประมงพื้นบาน 2,717 ลํา ผลการประเมินพบวา MSY
ของปลาผิวน้ําเทากับ 248,176 ตัน มีระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเทากับ 130,493 วัน ในขณะที่ผล
จับปลาผิวน้ําปจจุบันเทากับ 245,986 ตัน และมีระดับการลงแรงประมง 178,709 วัน ดังนั้น การลงแรง
ประมงในปจจุบันมากกวาระดับที่เหมาะสมรอยละ 27.0

2.2 ทะเลอันดามัน
จํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ใชในการประเมิน MSY ของปลาผิวน้ําในทะเลอันดามันเทากับ 918 ลํา
ประกอบดวยเรือประมงพาณิชย 262 ลํา และเรือประมงพื้นบาน 656 ลํา ผลการประเมินพบวา MSY ของ
ปลาผิวน้ําเทากับ 118,477 ตัน มีระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเทากับ 54,238 วัน ในขณะที่ผลจับ
ปลาผิวน้ําปจจุบันเทากับ 99,039 ตัน และมีระดับการลงแรงประมง 64,925 วัน ดังนั้น การลงแรงประมง
ในปจจุบันมากกวาระดับที่เหมาะสมรอยละ 16.5
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3. ปลากะตัก
พื้นที่

อาวไทย
ทะเลอันดามัน

MSY
(ตัน)

การลงแรงที่
เหมาะสม
(วัน)

(3) ปลากะตัก
191,785 114,588
32,944
52,014

ผลจับ
ปจจุบัน
(ตัน)

การลงแรง
ปจจุบัน
(วัน)

183,216
33,903

115,600
51,520

สภาวะการประมง
เกิน / สมดุล /
รอยละ
ต่ํา
ต่ํา / เกิน (วัน)
1,012
+0.9 %
494
-1.0 %

3.1 อาวไทย
จํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ใชในการประเมิน MSY ของปลากะตักในอาวไทยเทากับ 1,027 ลํา
ประกอบดวยเรืออวนลอมปลากะตัก 357 ลํา และเรืออวนครอบ/ชอน/ยกปลากะตัก 670 ลํา ผลการ
ประเมินพบวา MSY ของปลากะตักเทากับ 191,785 ตัน มีระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเทากับ
114,588 วัน ในขณะที่ผลจับปลากะตักปจจุบันเทากับ 183,216 ตัน และมีระดับการลงแรงประมง
115,600 วัน ดังนั้น การลงแรงในปจจุบันมากกวาระดับที่เหมาะสมรอยละ 27.0 ผลการประเมินชี้ใหเห็นวา
การลงแรงในปจจุบันใกลเคียงระดับที่เหมาะสม (เกินรอยละ 0.9)
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3.2 ทะเลอันดามัน
จํานวนเรือประมงทั้งหมดที่ใชในการประเมิน MSY ของปลากะตักในทะเลอันดามันเทากับ 159 ลํา
ประกอบดวยเรืออวนลอมปลากะตัก 77 ลํา และเรืออวนครอบ/ชอน/ยกปลากะตัก 82 ลํา ผลการประเมิน
พบวา MSY ของปลากะตักเทากับ 32,994 ตัน มีระดับการลงแรงประมงที่เหมาะสมเทากับ 52,014 วัน
ในขณะที่ผลจับปลากะตักปจจุบันเทากับ 33,903 ตัน และมีระดับการลงแรงประมง 51,520 วัน
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ข. สัตวนา้ํ รายชนิด
การคํานวณ MSY
ในชวงป 2550-2552 นักวิชาการของกรมประมงไดดําเนินการประเมินสภาวะทรัพยากรสัตวน้ําใน
ประเทศไทยรายชนิดจํานวนหลายชนิดโดยใชแบบจําลองเชิงวิเคราะห โดยปกติการประเมินไดใชวิธีฐานขอมูล
ความยาว ขั้นตอนแรกคือการหาจํานวนประชากรในแตละชวงความยาวรายเดือนโดยใชวิธีของ Bhattachaya
การหาคาพารามิเตอรการเติบโตจะใชขอมูลองคประกอบความยาวในรอบปของประชากรรุนเดียวกันจากทุก
เครื่องมือประมง การวิเคราะหคาการตายรวม (Z) ใชวิธีเสนโคงผลจับซึ่งมีสมมติฐานวา 1) ประชากรอยูใน
ภาวะคงตัว (steady state) 2) การทดแทนเปนแบบขอบคมมีดตัดตรง (knife-edge recruitment) และ 3)
การตายมีคาคงที่ การวิเคราะหคาการตายโดยธรรมชาติใชวิธีของ Pauly (Pauly’s empirical formula) โดย
มีอุณหภูมิผิวน้ําระหวาง 29-30 องศาเซลเซียส จากนั้นสามารถหาคาการตายจากการประมง (F) และสัดสวน
การใชประโยชน (E) ได
การประมาณจํานวนปลาที่ถูกจับในแตละอันตรภาคชั้นความยาวใชวิธีการวิเคราะหฐานขอมูลความ
ยาว (Length Cohort Analysis) การวิเคราะหจํานวนสัตวน้ําที่เขามาทดแทนที่และการตายจากการประมงใช
วิธี Length Cohort Analysis เชนกัน ผลจากการวิเคราะหรุนสัตวน้ําจะนํามาใชเปนขอมูลนําเขาใน
แบบจําลอง length-based Thomson and Bell model สวนขอมูลนําเขาอื่นๆ ประกอบดวย
คาพารามิเตอรจากความสัมพันธระหวางความยาวและน้ําหนัก การทํานายผลของการเปลี่ยนแปลงการลงแรง
ประมงที่ระดับตางๆ ใชวิธีของ Thomson and Bell
ผลการประเมินและขอเสนอแนะในการจัดการ
สรุปผลการประเมินทรัพยากรแสดงในตารางถัดไป ในภาพรวมพบวาแนวทางการประเมิน MSY แบบ
รายชนิดสัตวน้ํามีความเหมาะสม
ปลาผิวน้ําทุกชนิดมีการใชประโยชนมากเกินควรทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน ยกเวน Sardinella
gibbosa (ปลาหลังเขียว) สัตวน้ําหนาดินทุกชนิด ยกเวน Photopetoralis bindus (ปลาแปน) Photololigo
chinensis และ P. duvaucelii (หมึกกลวย) มีการใชประโยชนมากเกินควรทั้งในอาวไทยและทะเลอันดามัน
ปลากะตักมีการใชประโยชนมากเกินเพียงเล็กนอย
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ผลการประเมินทรัพยากรสัตวนา้ํ รายชนิด
สัตวน้ํา
ปลาผิวน้ํา
Megalaspis cordyla
Rastrelliger kanagurta
Sardinella gibbosa
Rastrelliger kanagurta
Decapterus maruadsi
M. cordyla
Selaroides leptolepis
Selar crumenopthalmus
Sardinella gibbosa
ปลากะตัก
Enchasicholina devisi
E. punctifer
E. heteroloba
สัตวน้ําหนาดิน
รวมปลาหนาดินทั้งหมด
Priacanthus tayenus
Nemipterus hexodon
Saurida undosquamis
S. elongata
Saurida elongata and
S. undosquamis

ชื่อสามัญ

ผลจับ
ปจจุบัน
(ตัน)

MSY
(ตัน)

ปลาแขงไก
ปลาลัง
ปลาหลังเขียว
ปลาลัง
ปลาทูแขก
ปลาแขงไก
ปลาขางเหลือง
ปลาสีกุนตาโต
ปลาหลังเขียว

1,458
7,249
73,386
12,805
20,779
17,826
1,132
3,383
14,726

1,679
7,256
73,679
12,999
21,062
24,147
1,149
3,517
14,824

0.50
0.90
1.20
0.70
0.70
0.40
0.70
0.70
1.40

การลงแรงเกิน 50 %
การลงแรงเกิน 10 %
การลงแรงต่ํา 20%
การลงแรงเกิน 30 %
การลงแรงเกิน 30%
การลงแรงเกิน 60 %
การลงแรงเกิน 30 %
การลงแรงเกิน 30%
การลงแรงต่ํา 40%

ปลากะตัก
ปลากะตัก
ปลากะตัก

12,613
7,194
7,433

12,800
7,211
7,449

ปลาตาหวาน
ปลาทรายแดง
ปลาปากคม
ปลาปากคม
ปลาปากคม

ป

การอางอิง

อาวไทย
อาวไทย
อาวไทย
ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน

2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550
2550

ปยะโชค และคณะ (2555)
กฤษฎา และคณะ (2555)
นันทชัย และคณะ (2556)
มนตรี และคณะ (2553)
สนธยา และคณะ (2553)
พรอนันต และคณะ (2554)
ธุมาวดี และคณะ (2554)
มนตรี และคณะ (2555)
ธุมาวดี และคณะ (2555)

0.70 การลงแรงเกิน 30%
0.90 การลงแรงเกิน 10%
0.90 การลงแรงเกิน 10%

ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน
ทะเลอันดามัน

2551
2551
2551

สนธยา และคณะ (2553)
สนธยา และคณะ (2553)
สนธยา และคณะ (2553)

77,838 102,484

0.40 การลงแรงเกิน 60%

อาวไทย

2534

FAO/DANIDA 1995

36,906
19,705
16,292
1,860
10,238

0.31
0.54
0.36
0.46
0.20

อาวไทย
อาวไทย
อาวไทย
อาวไทย
อาวไทย

2534
2534
2534
2534
2550

FAO/DANIDA 1995
FAO/DANIDA 1995
FAO/DANIDA 1995
FAO/DANIDA 1995
ปยะโชค และคณะ (2555)

55,915
21,697
21,303
2,250
25,949

ดัชนีการ
ลงแรงที่
เหมาะสม

สภาวะ

การลงแรงเกิน 70%
การลงแรงเกิน 46%
การลงแรงเกิน 64%
การลงแรงเกิน 54%
การลงแรงเกิน 80%
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พื้นที่

สัตวน้ํา

ชื่อสามัญ

ผลจับ
ปจจุบัน
(ตัน)
17,386
13,320

MSY
(ตัน)

ดัชนีการ
สภาวะ
ลงแรงที่
เหมาะสม
18,393
0.60 การลงแรงเกิน 40%
13,411
1.20 การลงแรงต่ํา 20%

Priacanthus tayenus
Photopetoralis bindus

ปลาตาหวาน
ปลาแปน

Metapeneous affinis
Portunus pelagicus
Trachypenaeus fulvus

กุงตะกาด
ปูมา
กุงทราย

3,075
4,577
146

3,111
4,581
148

Photololigo chinensis
และ P. duvaucelii
Metapenaeus affinis

หมึกกลวย

37,016

กุงตะกาด

127.34

พื้นที่

ป

การอางอิง

อาวไทย
อาวไทย

2550
2550

0.76 การลงแรงเกิน 24%
0.90 การลงแรงเกิน 10%
0.80 การลงแรงเกิน 20%

อาวไทย
อาวไทยฝงตะวันออก
อาวไทยฝงตะวันออก

2534
2552
2552

37,179

1.15 การลงแรงต่ํา 15%

อาวไทย

2551

อํานวย และคณะ (2553)
สุวรรณทนา และคณะ
(2556)
FAO/DANIDA 1995
ทิวารัตน (2555)
ปยะโชค และขวัญชัย
(2555)
อํานวย และคณะ (2553)

127.44

0.95 การลงแรงเกิน 5%

อาวไทยฝงตะวันออก

2552

ปยะโชค และคณะ (2555)
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เอกสารแนบ 1: ผลจับสัตวน้ําจําแนกตามประเภทและเครื่องมือประมง (กรมประมง 2558)
หมึกกลวย
การทําประมงสัตวน้ําหนาดิน
ประมงพาณิชย อวนลาก
ประมงพาณิชย อวนรุน
ประมงพื้นบาน ลอบ
ประมงพื้นบาน อวนติดตา
ประมงพื้นบาน อวนครอบ
ประมงพื้นบาน เบ็ด
ประมงพื้นบาน เครื่องมืออื่นๆ
รวม
การทําประมงปลากะตัก
ประมงพาณิชย อวนลอมปลากะตัก
ประมงพาณิชย อวนครอบ/ชอนปลากะตัก
รวม
การทําประมงปลาผิวน้ํา
ประมงพาณิชย อวนลอมจับ
ประมงพื้นบาน โปะ
ประมงพื้นบาน อวนติดตา
รวม
รวมอาวไทย

สัตวน้ําหนาดิน

สัตวน้ําอื่นๆ

ปลากะตัก

ปลาผิวน้ํา

กุง

ปลาเปด

รวม

อาวไทย
50,685
1,613
1,094
123
30,143
61
1,050
84,770

131,207
3,971
282
1,745
966
749
1,147
140,066

5,339
1,077
6,068
16,237
233
16,764
45,718

179
570
749

557
75
632

-

6,699
121
6,820
92,338

16,385
306
7,757
24,449
165,147

5
509
514
46,232

79

44,364
405
1,209
44
628
224
46,874

15,951
5,056
1,411
5,648
2,116
30,182

196,620
5,707
1
39
154
19
202,540

444,167
17,828
8,857
25,001
31,540
1,439
21,320
550,150

102,816
80,400
183,216

4,881
4,881

-

311
311

108,744
81,045
189,789

183,216

217,829
406
27,751
245,986
297,741

146
146
30,328

25,712 266,625
962
1,799
1,108
37,272
27,781 305,696
230,632 1,045,635

หมึกกลวย
การทําประมงสัตวน้ําหนาดิน
ประมงพาณิชย อวนลาก
ประมงพาณิชย อวนรุน
ประมงพื้นบาน ลอบ
ประมงพื้นบาน อวนติดตา
ประมงพื้นบาน อวนครอบ
ประมงพื้นบาน เบ็ด
ประมงพื้นบาน เครื่องมืออื่นๆ
รวม
การทําประมงปลากะตัก
ประมงพาณิชย อวนลอมปลากะตัก
ประมงพาณิชย อวนครอบ/ชอนปลากะตัก
รวม
การทําประมงปลาผิวน้ํา
ประมงพาณิชย อวนลอมจับ
ประมงพื้นบาน โปะ
ประมงพื้นบาน อวนติดตา
รวม
รวมทะเลอันดามัน

สัตวน้ําหนาดิน

สัตวน้ําอื่นๆ

ปลากะตัก

ปลาผิวน้ํา

กุง

ปลาเปด

รวม

ทะเลอันดามัน
15,132
1,139
73
297
16,642
456
456
4,638
6,964
11,603
28,701

52,178
449
1,562
28
836
55,053
171
655
826
30,827
2,745
2,449
36,021
91,900

22,849
5
8,510
34
79
31,476

3,847
3
4,340
56
8,246

87,972
87,972

184,304
3,439
20,154
359
915
59
209,230

20,799
13,105
33,904

1,652
1,652

-

1,755
1,755

24,833
13,760
38,593

33,904

89,614
30
9,396
99,039
132,168

60
18
77
8,323

5,079
130
5,209
94,935

130,239
21,023
11,975
163,237
411,061

2,327
1,843
5,669
3
9,842
22
11,267
11,289
21,130
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เอกสารแนบ 2: จํานวนเครือ่ งมือประมง ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2558

สัตวน้ําหนาดิน
อวนลาก
อวนรุน
เครื่องมือประมง
พื้นบาน
รวม
ปลากะตัก
อวนลอมปลากะตัก
อวนครอบ/ชอน/ยก
ปลากะตัก
รวม
ปลาผิวน้าํ
อวนลอมจับ
เครื่องมือประมง
พื้นบาน
รวม
รวมทั้งสิน้

มี
ใบอนุญาต

อาวไทย
ไมมี
ใบอนุญาต

2,374
320
23,754

826
905
-

ทะเลอันดามัน
มี
ไมมี
รวม ใบอนุญาต ใบอนุญาต
3,200
1,225
23,754

477
8,088

410
5
-

28,179
187
508

170
162

357
670

-

485
2,717
3,202
32,408

81

887
5
8,088
8,980

77
82

5
42

1,027
485
2,717

รวม

82
124
206

262
656

-

262
656
918
10,104 42,512

ภาคผนวก จ แผนงานในอนาคตสําหรับการประเมินทรัพยากรประมงรายชนิด
ลักษณะการประมงแบบหลากหลายชนิดพันธุและหลากหลายประเภทเครื่องมือทําใหการประเมิน
สภาวะทรัพยากรรายชนิดทําไดยาก อยางไรก็ตามกรมประมงกําลังวางแผนการประเมินสัตวน้ํารายชนิดทั้งใน
อาวไทยและทะเลอันดามัน โดยการเลือกชนิดสัตวน้ําเปาหมายที่มีผลจับรวมกันมากกวารอยละ 70 รายชื่อ
สัตวน้ําที่เลือกแสดงในตารางดานลาง สัตวน้ําหลายชนิดไดทําการประเมินไวแลวกอนหนานี้ และการประเมิน
ซ้ําในหลายปตอมาทําใหไดขอมูลที่นาสนใจ การประเมินตามแผนนี้รวมปลาโอดําดวยเนื่องจากเปนวัตถุดิบใน
การบรรจุกระปองและสงออกเปนหลัก
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY) และการลงแรงที่เหมาะสมของสัตวน้ําที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ชนิดหลักในอาวไทยและทะเลอันดามัน
2. เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของระบบการกําหนดปริมาณสัตวน้ําที่อนุญาตใหจับได (TAC)
และโควตาสวนบุคคลที่ถายโอนได (ITQ)
3. เพื่อเสริมสรางความสามารถเรื่องการจัดการโควตาของนักวิชาการกรมประมง
อาวไทย
%* อันดามัน
ปลาทู
ปลาทู
(Rastrelliger brachysoma)
(Rastrelliger brachysoma)
ปลาลัง (R. kanagurta)
95 ปลาลัง (R. kanagurta)
ปลากะตัก (Encrasicholina spp.)
ปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa)
ปลาโอดํา (Thunnus tonggol)
ปลากะตัก (Encrasicholina spp.)
ปลาโอดํา (Thunnus tonggol)
ปลาหนาดิน
ปลาทรายแดง
ปลาทรายแดง
(Nemipterus hexodon)
(Nemipterus hexodon)
97
ปลาปากคม (Saurida elongate)
ปลาปากคม (Saurida elongate)
ปลาตาหวาน
ปลาปากคม
(Priacanthus tayenus)
(Priacanthus tayenus)
อื่นๆ
หมึกกลวย (Photololigo duvaucelii)
หมึกกลวย
67
(Photololigo duvaucelii)
* รอยละของผลจับจากทุกเครื่องมือที่จับสัตวน้ําชนิดนี้เปนสัตวน้ําเปาหมายหลัก
กลุมสัตวน้ํา
ปลาผิวน้ํา

วิธีการ

เก็บขอมูลทุกเดือนตั้งแตเดือนมกราคม ถึง ธันวาคม 2559 โดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (multistage sampling) โดยเก็บตัวอยางอยางนอย 50 ตัวอยาง/เครื่องมือ/แหลงประมง/เดือน เพื่อจําแนกชนิด
และวัดขนาดความยาวเหยียดของสัตวน้ํา (ยกเวนปลาโอดําวัดขนาดความยาวสอมหาง) โดยใชกระดาษวัด
ความยาวในหนวยเซนติเมตร และชั่งน้ําหนักในหนวยกรัม รวมทั้งบันทึกขอมูลผลจับและราคาสัตวน้ําตาม
ขนาดในหนวยบาท/กิโลกรัม การลงแรงประมงและแหลงประมงจะถูกเก็บโดยวิธีการสัมภาษณชาวประมง
82

%*
98

94
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การศึกษาเรื่องตนทุนและผลตอบแทนของระบบการกําหนดปริมาณสัตวน้ําที่อนุญาตใหจับได (TAC)
และโควตาสวนบุคคลที่ถายโอนได (ITQ) ของสัตวน้ําชนิดที่เลือกจะถูกดําเนินการหลังจากการวิเคราะห MSY
และการลงแรงที่เหมาะสม และมีการดําเนินการพัฒนาความสามารถดานการจัดการผลจับ
การเก็บขอมูลและการประเมินสภาวะทรัพยากรจะมีการใหคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญประเทศญี่ปุน
พรอมทั้งการฝกอบรมและการดูงานทั้งในประเทศไทยและญี่ปุน การเรียนรูจากสถานการณจริงจะชวยให
นักวิจัยมีความเขาใจที่ลึกซึ้งในเรื่องระบบโควตาและการจัดการ รวมทั้งมีแนวคิดในการประยุกตใชในประเทศ
ไทย
พืน้ ทีท่ าํ การศึกษา
การเก็บขอมูลของสัตวน้ําชนิดที่เลือกจะเก็บจากเครื่องมือประมงหลายประเภท แสดงตามตาราง
ดานลาง
ชนิดสัตวน้ํา

อวนลอม
ติดปลาทู

อวนติด
ปลาทู

อวน
ลอมจับ

อวนลอม
ซั้ง

ปลาทู
ปลาลัง
ปลาหลังเขียว
ปลาโอดํา
ปลากะตัก
ปลาทรายแดง
ปลาปากคม
ปลาตาหวาน
หมึกกลวย

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

อวนลอม อวนลอม อวนยก อวน อวนลาก อวน
ปลาโอ
ปลา ปลากะตัก ลากคู แผน ครอบ
กะตัก
ตะเฆ หมึก
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

พื้นที่เก็บขอมูลจะครอบคลุมชายฝงทั้งดานอาวไทยและทะเลอันดามัน
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แผนทีพ่ นื้ ทีก่ ารเก็บขอมูล

กรุงเทพ
ฉะเชิงเทรา
ส. สาคร ส. ปราการ
ส. สงคราม
ชลบุรี
เพชรบุรี

จันทบุรี

ระยอง

ประจวบ
คีรีขันธ

กัมพูชา
ตราด

เมียนมาร

อาวไทย
ชุมพร

สถานที่รวบรวมตัวอยาง
อวนลอมจับปลากะตัก / อวนชอน ครอบ ยก ปลากะตัก
อวนลอมติดปลาทู / อวนติดตาปลาทู
อวนดํา / อวนลอมซั้ง / อวนลอมปลาโอ
อวนครอบหมึก
อวนลากคู / อวนลากแผนตะเฆ

ระนอง

สุราษฎรธานี
พังงา
ภูเก็ต

กระบี่

นครศรีธรรมราช

ตรัง

ฝงทะเลอันดามัน

พัทลุง

สงขลา

สตูล

มาเลเซีย
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ปตตานี
ยะลา

นราธิวาส

ภาคผนวก ฉ แผนการดําเนินงานสําหรับป 2558/2559
AllV = เรือทุกประเภท; CV =เรือประมงพาณิชย; AV =เรือประมงพื้นบาน; IC = ความรวมมือระหวางประเทศสําหรับการแกไขปญหา IUU; TC= ประเทศไทยในฐานะรัฐ
ชสยฝง; CS = รัฐชายฝง; FS =รัฐเจาของธง; PS = รัฐเจาของทา; IM =การตลาดระหวางประเทศ; RB = การฟนฟูทรัพยากร; CH =แหลงอาศัยที่สําคัญ; DI = ขอมูล; FM
= การจัดการประมง
มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงคที่ 1 การลดศักยภาพในการทําการประมงและการลงแรงประมง
เปาหมาย : ลดศักยภาพในการทําการประมงและการลงแรงประมงภายใน 3 ป มุงเนนการบริหารจัดการเรือประมงพาณิชย
• สําหรับปลาหนาดิน ในอาวไทย ลดลงรอยละ 40 และในทะเลอันดามัน ลดลงรอยละ 10
• สําหรับปลาผิวน้ํา ในอาวไทย ลดลงรอยละ 30 และในทะเลอันดามัน ลดลงรอยละ 20
I เรือประมงทุกลําและเรือที่มีใบอนุญาตทําการประมงในนานน้ําไทย
1. AllV1: การสํารวจเรือประมงและเรือขนถาย
• สํารวจทุกทาเทียบเรือและพื้นที่จอดเรือ
• รายชื่อเรือประมง
• ศปมผ.
• กรมประมง
• กรมเจาทา
1.AllV2: การควบคุมจํานวนเรือที่จดทะเบียนเพื่อ • ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• การจดทะเบียนเรือ
• กรมประมง
การประมงและจํานวนใบอนุญาตทําการประมงใน • จัดทําระบบใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส
• การออกใบอนุญาตทําการประมง
• กรมเจาทา
ระหวางชวงเวลาเปลี่ยนผาน เพื่อรอการประเมิน
• การบังคับใชกฎหมาย
• การตรวจติดตามที่ทาเรือ ทะเล /
• ศรชล.
• การตรวจสอบใบอนุญาตอยางเขมงวด
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
• หนวยงานบังคับใช
จํานวนที่เหมาะสมในอนาคต
กฎหมาย
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
1. AllV3: การหยุดเรือประมงที่ผิดกฎหมายและ
หามใชอวนรุน

• ตรวจติดตามและปราบปรามอยางเขมงวด เพื่อใหเรือประมง • การสํารวจทางบกตรวจสอบเอกสารและ

ที่ผิดกฎหมายหยุดการทําประมงและหามการใชอวนรุน
• สํารวจเรือประมงทั้งหมดและเตรียมรายชื่อของเรือประมง
พาณิชยที่ผิดกฎหมาย (ไมมีใบอนุญาต)
และเรือที่ใชเครื่องมือประมงไมตรงตามใบอนุญาต
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•
•
•
•

เครื่องมือที่ใชทําการประมง
การจดทะเบียนเรือ
การออกใบอนุญาตทําการประมง
การตรวจติดตามที่ทาเรือ ทะเล /
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)

•
•
•
•
•

กรมประมง
กรมเจาทา
ศปมผ .
ศรชล.
หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
1. AllV4: การนําเรือประมงที่ผิดกฎหมายออกจาก • สํารวจเรือประมงทั้งหมดและเตรียมรายชื่อของเรือประมง
ภาคประมงและหามการใชอวนรุน
พาณิชยที่ผิดกฎหมาย (ไมมีใบอนุญาต)และเรือที่ใช
เครื่องมือประมงไมตรงตามใบอนุญาต
• เตรียมโครงการวางแผนการจายคาชดเชย
• รับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสีย
• ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของและนําเขาสูการพิจารณาโดย
คณะรัฐมนตรี
• เรือประมงที่ไมมีใบอนุญาตทําการประมงทั้งหมด (๑๐๐%)
จะตองออกจากภาคการประมง โดยผานกระบวนการชดเชย
• เขมงวดใหเรือประมงที่ใชเครื่องมือประมงไมตรงตาม
ใบอนุญาตทั้งหมดใชเครื่องมือใหถูกตองตรงตามใบอนุญาต
หรือ เขารวมโครงการซื้อเรือคืนหากไมประสงคจะทําการ
ประมงตอไป
• แนะนําอาชีพทางเลือก
1. AIIV5: ลดจํานวนวันทําการประมง
• ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• ใชระบบรหัสเรือประมงและการทาสีเรือประมง
• กําหนดเงื่อนไขที่จะทําการประมงตามชนิดของใบอนุญาต
• ใชระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส
1. AllV6: พัฒนาระบบการออกใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกสสําหรับเรือประมงทุกชนิดเพื่อทําให
มั่นใจวาเรือประมงไดรับการจดทะเบียนและมี
ใบอนุญาต

• ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• นําเรื่องเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
• ออกคูมือกระบวนการปฏิบตั ิงานและใหความรูแกเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของและชาวประมง
• พัฒนาระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส
• การบังคับใชกฎหมาย
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช
• การสํารวจทางบกตรวจสอบเอกสารและ
เครื่องมือที่ใชทําการประมง
• การจดทะเบียนเรือ
• การออกใบอนุญาตทําการประมง
• การตรวจติดตามที่ทาเรือ ทะเล /
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)

หนวยงานที่รับผิดชอบ
• กรมประมง
• กรมเจาทา
• ศปมผ .
• ศรชล.
• สมาคมประมง
• หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

•
•
•
•

การจดทะเบียนเรือ
การออกใบอนุญาตทําการประมง
การตรวจติดตามที่ทาเรือ ทะเล /
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)

•
•
•
•
•

การจดทะเบียนเรือ
การออกใบอนุญาตทําการประมง
การตรวจติดตามที่ทาเรือ ทะเล /
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
เงือ่ นไข: มีการจํากัดจํานวนใบอนุญาตทําการ
ประมงที่จะออกใหในแตละป โดย
คณะกรรมการนโยบายประมงแหงขาติเปนผู

•
•
•
•

•
•
•
•

กรมประมง
กรมเจาทา
ศปมผ .
ศรชล.
หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย
กรมประมง
กรมเจาทา
ศรชล.
หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน

รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
พิจารณาใหสอดคลองกับผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน
(MSY)
และจะตองไดรับใบอนุญาตใชเรือเพื่อการ
ประมงกอนการขอขึ้นทะเบียนเรือ จากกรม
เจาทา
1. AIIV7: พิจารณาแผนการเพื่อลดศักยภาพการทํา • รายชื่อเรือประมงที่มีใบอนุญาตอยางถูกตอง
• การออกใบอนุญาตทําการประมง
• กรมประมง
ประมงที่ยังคงเกินกวาที่กําหนด (ดูภาคผนวก จ)
• กรมเจาทา
1. AIIV8: พิจารณาแผนการลดจํานวนเรือ เพื่อลด • รายชื่อเรือประมงที่จะนําออกจากภาคการประมงโดยการ
• รับฟงความคิดเห็นผูมีสวนไดเสีย
• คณะรัฐมนตรี
ศักยภาพการทําประมงที่ยังคงเกินกวาที่กําหนดให
ชดเชย
• การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการ • กรมประมง
สอดคลองกับคาผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)
• เริ่มโครงการชดเชย ไดแก แนะนําอาชีพทางเลือก, แนะนํา
ชดเชย
• สมาคมประมง
เครื่องมือทําการประมงที่มีผลกระทบต่ํา และโครงการซื้อ
• การพิจารณาและความเห็นชอบของ
เรือคืน เพื่อใหมั่นใจวาเรือตามรายชื่อขางตน ถูกนําออกจาก
คณะรัฐมนตรี
ภาคการประมง
• การจัดสรรงบประมาณของรัฐ
• การติดตามและประเมินผลชาวประมงที่
ไดรับผลกระทบ/ ผูไดรับผลประโยชน
II. เรือประมงพาณิชยขนาดเล็ก กลาง ใหญ ในนานน้ําไทย
1.CV1: ยกเลิกใบอนุญาตสําหรับเครื่องมืออวนลอม • ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• การออกใบอนุญาตทําการประมง
• กรมประมง
จับปลากะตัก, อวนชอน ครอบ ยก ปลากะตัก และ • จัดทําระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส
• การตรวจติดตามที่ทาเรือ ทะเล /
• ศรชล.
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
อวนลาก หากไมไดทําการประมงเปนระยะเวลาหนึ่ง • บังคับใชกฎหมาย
• หนวยงานบังคับใช
ป
•
ระบบติ
ด
ตามเรื
อ
(VMS)
กฎหมาย
• การตรวจติดตามใบอนุญาตอยางเขมงวด
1.CV2: ยกเลิกทะเบียนเรือ และใบอนุญาตใชเรือ • ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• การออกใบอนุญาตทําการประมง
• กรมประมง
ของเรือประมงที่ทําการประมง IUU และไมให
•
การจดทะเบี
ย
นเรื
อ
• จัดตั้งกลไกการติดตามผูกระทําผิด IUU
• กรมเจาทา
•
การตรวจติ
ด
ตามที
ท
่
า

เรื
อ
ทะเล
/
ทางเลือกที่จะใชเรือประมงอื่นแทน
• จัดทําระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส
• ศรชล.
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
• การบังคับใชกฎหมาย
• หนวยงานบังคับใช
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
กฎหมาย
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มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
1.CV3: ทําการวิจัยเรื่องตนทุนและผลตอบแทน
ของระบบการกําหนดปริมาณสัตวน้ําที่อนุญาตให
จับได (TAC) และโควตาสวนบุคคลที่ถายโอนได
(ITQs) สําหรับสัตวน้ําบางชนิดที่กําหนด*
หากพบวาเปนประโยชน จะนําระบบ TACs และ/
หรือ ITQs มาใชในภายหลัง

วิธีการดําเนินงาน
• จัดทําการวิจัย หารือผูมีสวนไดเสีย และจัดทํารายงานเรื่อง
การตรวจสอบตนทุนและผลตอบแทน พรอมทั้งรายงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายประมง
แหงชาติ
• โครงการนํารองสําหรับชนิดสัตวน้ําที่คัดเลือก
• ทําการเสนอเปนทางเลือก หากเหมาะสม

รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
• การวิจัย
• กรมประมง
• โครงการนํารอง

III. เรือประมงพื้นบานขนาดเล็กและใหญ
1.AV1: การบังคับใชขอกําหนดเรื่องชนิดและ
จํานวนเครื่องมือทําการประมงที่อนุญาต

• ควบคุมจํานวนเครื่องมือทําการประมงของเครื่องมือที่ถูก
ควบคุมใหอยูในจํานวนที่เหมาะสม

• การตรวจติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
(MCS)
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• กรมประมง

มาตรการจัดการ/ การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช
วัตถุประสงคที่ 2 การฟนฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยการจัดสรางปะการังเทียมและการปลอยพันธุสัตวน้ํา
เปาหมาย: เพิ่มจํานวนปะการังเทียมอยางนอย 10 แหงตอป และเพิ่มโครงการฟนฟูทรัพยากรโดยชุมชนจํานวน 10 โครงการตอป
2. RB1: ดําเนินเพื่อสรางปะการังเทียมการตอเนื่อง • พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการวางปะการังเทียมโดย • คําอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณเขตรอยตอพื้นที่ทําการ
ชุมชนมีสวนรวมและบนพื้นฐานขอมูลทางเทคนิค
กองทัพเรือ กรมเจาทา
ประมงพื้นบานและพาณิชย
• จัดวางปะการังเทียม
• ติดตามสถาวะะของระบบนิเวศนโดยรอบปะการังเทียมอยาง
สม่ําเสมอหลังจากการวาง
2. RB2: โครงการ“ธนาคารสัตวน้ํา”เพื่อเพิ่ม
• พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการวางปะการังเทียมโดย
• ความตกลงรวมกับชุมชน
ปริมาณสัตวน้ํา
ชุมชนมีสวนรวมและบนพื้นฐานขอมูลทางเทคนิค
• สรางขอตกลงรวมกับชุมชน
• จัดตั้งธนาคารสัตวน้ํา
• ติดตามสถาวะของชนิดสัตวน้ําที่จัดตั้งธนาคารอยาง
สม่ําเสมอ
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
• กรมประมง
• กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง
• จังหวัดชายทะเล

• กรมประมง
• กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง
• จังหวัดชายทะเล

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
วัตถุประสงคที่ 3 การลดการทําประมง IUU ผานการติดตาม ควบคุม และปราบปราม (MCS) ที่มีประสิทธิภาพ
เปาหมาย: ลดจํานวนการทําประมง IUU ใหอยูที่ระดับที่สามารถควบคุมไดดวยการจัดการ MCS แบบปกติ
I. ความรวมมือระดับนานาชาติ
3. IC1: รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐ • ความรวมมือในการการแลกเปลี่ยนขอมูลเชื่อมโยงมีการราง
และ RFMOs
หรือลงนามกับรัฐชายฝงอื่น
• เจรจากลไกการแลกเปลี่ยนขอมูลกับประเทศที่เรือประมง
ไทยไปการจับสัตวน้ําในนานน้ํา
• ใชกฎหมายควบคุม
• ดําเนินการบนพื้นฐานขอมูลทางเทคนิคที่มีแลกเปลี่ยนขอมูล
• ประเทศไทยดําเนินการเพื่อเขาเปนสมาชิก Western and
Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)
• ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
• ใหสัตยาบันระเบียบ ขอกําหนดของ WCPFC โดยการแกไข
เพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบ ขอกําหนดระดับประเทศ
• เขาเปนสมาชิก Western and Central Pacific Fisheries
Commission (WCPFC)
3. IC2: แลกเปลี่ยนขอมูลของเรือประมงที่มีขนาด
มากกวา 24 เมตร และนอยกวา 24 เมตร หากทํา
การประมงนอกเขต EEZ ผานระบบการบันทึก
ขอมูลเรือประมงในภูมิภาคอาเซียน (RFVR) *

รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ

• กฎหมาย
• ความตกลง MOUs
• การประชุม RFMOs

• ประเทศไทยสามารถทําการแลกเปลี่ยนขอมูลผานทางบันทึก • ระบบติดตามเรือ (VMS)
เรือประมงระดับภูมิภาคอาเซียน
• กลไกแลกเปลี่ยนขอมูล
• ฐานขอมูล RFVR เปนเครื่องมือการจัดการเพื่อลดการทํา

ประมง IUU โดยเริ่มจากการวัดความยาวเรือประมงขนาด
เล็กกวาและใหญกวา ๒๔ เมตร และทบทวนและปรับปรุง
ใบอนุญาตทําการประมง การจดทะเบียนเรือประมงที่ขนาด
ขนาดเล็กกวาและใหญกวา ๒๔ เมตร
• ทํางานบนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนรายละเอียดทาง
เทคนิค
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• กรมประมง
• ศรชล.

• กรมประมง
• ศรชล.

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน

3. IC3 ใหขอมูลเรื่องเรือประมงที่ทําประมง IUU
ภายใต RPOA-IUU ระดับภูมิภาค และการ
แลกเปลี่ยนรายชื่อเรือที่ทําประมง IUU (blacklist)
กับหนวยงานอื่น

• ประกาศรายละเอียดเรือประมงที่ทําประมง IUU อยางเปน
•
•
•
•
•
•

3. IC4 ผสมผสานนโยบายการตอตานการทําประมง •
IUU ระหวางรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการตรวจสอบ
เรือประมงตางชาติ

ทางการ
ประสานงานกับ RPOA-IUU
ออกคําสั่งกระทรวงฯ
แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานบังคับใชกฎหมาย
สื่อสารกับผูประกอบการอุตสาหกรรมประมงไทย ไมให
เกี่ยวของกับเรือประมงที่ทําประมง IUU
IUU blacklist ถูกระบุอยูในฐานขอมูล VMS
รายชื่อเรือประมง IUU จะตองไดรับการทําใหปรับปรุงให
ทันสมัยทุกป
แบงปนขอมูลและขอความรวมมือในการตรวจสอบ
เรือประมงของประเทศตนเอง

II การใหความรวมมือระหวางหนวยงานของประเทศไทย
3. TC1: เสริมสรางการประสานงานระหวางกรม
• บันทึกความเขาใจ MOUs เรื่องระบบขอมูลการประมง
ประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรม
• รางบันทึกความเขาใจ
ศุลกากร กองทัพเรือ กองกํากับการตํารวจน้ํา กรม • ลงนามและเริ่มการแลกเปลี่ยนขอมูล
• ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
เจาทา กรมการปกครองสวนจังหวัด กระทรวง
• การฝกอบรมสําหรับเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายใหใชระบบ
แรงงาน และศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษา
ในการสอบสวนและจับกุม
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล. ) ผานทาง
บันทึกความเขาใจเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและอํานาจ • ฝกบรมการปฎิบัติงาน ปละครั้ง
ในการจับกุม การดําเนินคดี และการลงโทษ
• การจับกุมทุกคดี ไดรับการดําเนินคดีและติดตามผล
3.TC2: การจัดตั้งองคกรและ/หรือกลไกในกรม
• การจัดทําการศึกษาความเปนไปไดสําหรับการปรับ
ประมงดังตอไปนี้
โครงสรางกรมประมง และหนวยงานที่กํากับการจัดการการ
(1) หนวยงานทางวิชาการเพื่อการประเมิน
ประมงและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
• กฎหมาย
• กลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล
• ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

•
•
•
•

กฎหมาย
กลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล
การอบรมเจาหนาที่
การประชุม

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

•
•
•
•

กฎหมาย
กลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล
การอบรมเจาหนาที่
การประชุม

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

• การศึกษาความเปนไปได
• กฎหมาย

กฎหมาย

กฎหมาย

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศปมผ.
• ศรชล.

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
ทรัพยากร
(2) หนวยงานประเมินและใหขอเสนอแนะ
(3) หนวยงานควบคุมและตรวจสอบ*

วิธีการดําเนินงาน
• วัตถุประสงคของการศึกษาคือ เพื่อที่จะหาวิธีการแกไข
ปญหาสําหรับหนาที่หรือกลไกที่กําหนดไว
• ผลลัพธที่ไดจะรายงานตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่
รับผิดชอบเรื่องการจัดการประมง
• ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
II ความรับผิดชอบของประเทศไทย ในฐานะรัฐชายฝง
3.CS1: เสริมสรางความเขมแข็งของ MCS ใน
• ประเมินความเสี่ยงของการประมง IUU
นานน้ําไทยผานการดําเนินการตามแผนการควบคุม • แผนการควบคุมแหงชาติไดรับการเห็นชอบและดําเนินการ
• ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
และการตรวจสอบแหงชาติ
• ดําเนินการเชิงรุกในกระบวนการ MCS และขอความรวมมือ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ศปมผ. กองทัพเรือ และผู
ที่เกี่ยวของ
3.CS2: จัดตั้งฐานขอมูลการประมงที่ประกอบดวย • โปรดดูมาตรการ ๓.TC1
ขอมูลชาวประมง เรือประมง ลูกเรือประมง ผู
• ฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส ควรจะประกอบดวยขอมูลที่ได
ประกอบกิจการประมง ใบอนุญาตและการละเมิด
กลาวถึงขางตนและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน รายงาน PIPO
• ฐานขอมูลจะไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่องและทําให
ทําการประมง
สามารถเขาถึงไดโดยหนวยงานตาง ๆ
• เจาหนาที่ที่ไดรับการอนุญาตสามารถเขาถึงฐานขอมูล
ออนไลนผานทาง web portal เครื่อง stand alone กับ
การทําใหทันสมัย
3. CS3 เพิ่มความสามารถของการปฏิบัติการการ
• การวิเคราะหชองวางระหวางการปฏิบัติงานของศูนยแจง
ควบคุมของศูนยแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) ให
เขา-ออกเรือประมง (PIPO) ในปจจุบันและเรื่องอื่นที่
ครอบคลุมทุกพื้นที่
เกี่ยวของ
• ปรับปรุงกฎระเบียบ
• การเสนอขออนุมัติงบประมาณ
• การจัดจาหนาที่เพิ่มเติม
• จัดตั้งศูนยแจงเขา-ออกเรือประมง(เพิ่มเติม
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
• หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

• ประเมินความเสี่ยงของการประมง IUU
• แผนการควบคุมแหงชาติ
• การควบคุม ติดตาม ที่ทาเรือ / ในทะเล

•
•
•
•

• บันทึกความเขาใจการแลกเปลี่ยนขอมูล
• การพัฒนาฐานขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส
• การประชุม

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

•
•
•
•

•
•
•
•

การวิเคราะหชองวาง
กฏ ระเบียบ
งบประมาณ
การควบคุม ติดตาม ที่ทาเรือ / ในทะเล

กรมประมง
ศปมผ.
ศรชล.
หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

กฎหมาย

กรมประมง
ศปมผ.
ศรชล.
หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
3. CS4 กําหนดใหใช VMS สําหรับเรือขนาดที่
เหมาะสม

3. CS5: เพิ่มความเขมแข็งใหแกระบบการบันทึก
ขอมูลดวยสมุดบันทึกการทําประมง

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

3. CS6: ทําใหมั่นใจวาเรือประมงตางชาติที่ทําการ
ประมงในนานน้ําไทยปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบของไทยตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย
การประมง

•

3. CS7: สรางความตระหนักและใหการสนับสนุน
แกชุมชนทองถิ่นเพื่อปองกันการทําประมง IUU

•
•

•

วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช
จัดอบรมเจาหนาที่ ในเรื่อง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
และขั้นตอนและเทคนิคการตรวจสอบ
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
• การตรวจสอบ
การทําใหระบบ VMS เปนมาตรฐานเดียวกัน
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
เริ่มโครงการกูยืม เพื่อติดตั้ง VMS
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล
ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• ใบอนุญาตการควบคุมเอกสาร สมุดบันทึก
จัดเจาหนาที่และระบบสําหรับการรวบรวมสมุดบันทึกการ
การทําประมง
ทําประมง
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
ใหความรูแกผูทําการประมงเรื่องการลงขอมูลในสมุดบันทึก
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
การทําประมง และใหเปนไปตามกฎระเบียบ
การควบคุมเอกสาร
• การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล
การตรวจสอบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐ
การตรวจสอบความมีประสิทธิภาพของระบบสมุดบันทึกการ
ทําประมง
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางประเทศไทย ในฐานะรัฐชายฝง
• การควบคุมเอกสารใบอนุญาต และสมุด
และรัฐเรือตางชาติ เชน ใบอนุญาต
บันทึกการทําประมง
การลงโทษที่เขมงวดหากละเมิดกฎหมายตามที่กําหนดไวใน • การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
กฎหมายวาดวยการประมง
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล
• การตรวจสอบ
การรณรงคสรางความตระหนักอยางมีประสิทธิภาพ
• การมีสวนรวมของชุมชน
สรางเครือขายสําหรับการตรวจตราชายฝงโดยความรวมมือ • การจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีสวนรวม
กับชุมชนชายฝในงทองถิ่น
• การประชุม
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• กองทัพเรือ
• ศรชล.

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน
• มีการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีสวนรวม

IV ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะรัฐเจาของธง
3. FS1: เรือประมงไทยที่ทําการประมงภายในเขต • ประกาศใหทราบถึงกระบวนการ และ เอกสารสําคัญ
เศรษฐกิจจําเพาะของไทยจะตองมีใบอนุญาต
• ควบคุมใบอนุญาต
• การสอดสองดูแล ปราบปราม
• การบังคับใชกฎหมาย
•
•
•
•
•
3. FS3: เรือประมงทุกลําที่ทําการประมงในทะเล
•
หลวงจะตองไดรับใบอนุญาตจากประเทศไทยเพื่อทํา •
•
การประมง
•

3. FS2: เรือที่ทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของรัฐอื่นจะตองมีใบอนุญาตจากประเทศไทยเพื่อ
ทําการประมงในรัฐอื่นโดยยึดพื้นฐานขอตกลงรวม
ของรัฐบาลทั้งสองประเทศ

3. FS4: เรือประมงทุกลําที่จับปลาทูนาตองไดรับ
ใบอนุญาตจากประเทศไทยจึงจะทําการประมงปลา

จัดทําบันทึกความรวมมือดานการประมงระดับพหุภาคี
ประกาศใหทราบถึงกระบวนการ และ เอกสารสําคัญ
ควบคุมใบอนุญาต
การสอดสองดูแล ปราบปราม
การบังคับใชกฎหมาย
ประกาศใหทราบถึงกระบวนการ และ เอกสารสําคัญ
ควบคุมใบอนุญาต
การสอดสองดูแล ปราบปราม
การบังคับใชกฎหมาย

• การทบทวนกฎหมายและระเบียบ
• ประกาศใหทราบถึงกระบวนการ และ เอกสารสําคัญ
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
กฎหมาย
• กรมทรัพยากรทาง
ทะเลฯ
• กรมอุทยาน
แหงชาติ
• สถาบันวิจัย
• หนวยงานดาน
สิ่งแวดลอม
• ใบอนุญาต
• ระบบติดตามเรือ (VMS)

(มากกวา ๖๐ ตันกรอส)

• กฎหมายและระเบียบ
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
ใบอนุญาต
ระบบติดตามเรือ (VMS)
กฎหมายและระเบียบ
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
ใบอนุญาต
ระบบติดตามเรือ (VMS)
กฎหมายและระเบียบ
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
ใบอนุญาต
ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง
• ศรชล .
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศรชล .
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศรชล .
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศรชล.

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
ทูนาและปลาสายพันธุคลายคลึงปลาทูนา

•
•
•
3. FS5: กําหนดใหมีการใช VMS และติดตั้งระบบ •
เตือนเมื่อเรือมีความเสี่ยงที่เขามายังพื้นที่หามทําการ •

ประมงและรายงานเสนทางเดินเรือของเรือประมง

•

•
•
•

3. FS6: เรือประมงจะตองรายงานถึงตําแหนงของ
ตนโดยอัตโนมัติ และ/หรือ ในเวลาที่กําหนดเมื่อ
ไดรับการรองขอจากศูนย VMS และมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการบังคับใชกฎหมาย
3. FS7: จัดทําระบบฐานขอมูลแบบบูรณาการกับ
กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจาทา

•
•
•

•

วิธีการดําเนินงาน
ควบคุมใบอนุญาตทําการประมงโดยประเทศไทย
การสอดสองดูแล ปราบปราม
การบังคับใชกฎหมาย
การทบทวนกฎหมายและระเบียบ
ระเบียบมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อใหเปนมาตรฐานของระดับ
นานาชาติ
ปรับปรุงระเบียบที่มีอยู เพื่อใหเฉพาะเรือที่มีอุปกรณ VMS
ไดรับการอนุญาตใหทําการประมงนอกเขต EEZ ของไทย
ขอมูลสเปคจําเพาะของ VMS ประกาศในเรื่องมาตรฐาน
การระบบ VMS วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘
จัดตั้งแลกเปลี่ยนขอมูลกับรัฐชายฝงในพื้นที่หามทําการ
ประมง และกําหนดไวในระบบ VMS mapping
ปรับปรุง VMS ใหทันสมัยและสามารถแจงเตือน
การตรวจสอบขอมูล VMS กับสมุดบันทึกการทําประมง
เกี่ยวกับชนิดสัตวน้ําที่จับ เพื่อทราบถึงความเปนไปไดในการ
ละเมิดเมื่อสัตวน้ําถูกขนถายที่ทาเรือ
เริ่มโครงการใหกูยืม
การจัดการมาตรฐานระบบ VMS ของ ไทย
ปรับปรุงกฎหมายโดยใชขอมูลจาก VMS เปนหลักฐานใน
กระบวนการดําเนินคดีและดําเนินคดีอาญากับการเปลี่ยน
หรือทําลายอุปกรณ VMS
การแลกเปลี่ยนขอมูล VMS ระหวางหนวยงาน

• เกี่ยวเนื่องกับ 3.TC1 เรื่องการแลกเปลี่ยนขอมูลบันทึก

ความเขาใจ
• จัดตั้งฐานขอมูลเรื่องการประมงอิเล็กทรอนิกสที่สามารถ
จํากัดการเขาถึงไดโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการอนุญาตจาก
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช
• กฎหมายและระเบียบ
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)/
มาตรการรัฐเจาของทาเรือ
• กฎหมายและระเบียบ
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
• สมุดบันทึกการทําประมง
• การสอดสองดูแล ปราบปราม
• การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล

หนวยงานที่รับผิดชอบ
• หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• กรมประมง
• ศรชล .
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมายและระเบียบ
ระบบติดตามเรือ (VMS)
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
สมุดบันทึกการทําประมง
การสอดสองดูแล ปราบปราม
การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล
ระบบติดตามเรือ (VMS)
VTMIS
MISC
กลไกการแลกเปลี่ยนขอมูล

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

กฎหมาย

•
•
•
•

กรมประมง
กรมเจาทา
ศรชล.
ทหารเรือ

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
•

3. FS8: การสํารวจและการจัดตั้งฐานขอมูลของ
เรือประมงกับหลักฐานของการประมง IUU
(blacklist)

•
•

•
•

3. FS9: เรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําจะตอง
แจงความประสงควาจะออกทําการประมงกอนออก
ดําเนินการและรายงานเมื่อกลับมาถึง

•
•
•

•

3. FS10: โครงการพัฒนาผูสังเกตการณบนเรือ
สําหรับเรือประมงและเรือการขนถายที่ดําเนินการ
นอกนานน้ําไทยบนพื้นฐานของการประเมินความ
เสี่ยง

•
•
•

วิธีการดําเนินงาน
องคกรทั้งสาม กองทัพเรือ กรมประมง และกรมเจาทา
จัดทําความเชื่อมโยงอัตโนมัติระหวาง VMS ของกรมประมง
VTMIS ของกรมเจาทาและการแลกเปลี่ยนขอมูลทางทะเล
ของ ศรชล. เพื่อใหสามารถมองเห็นภาพกวาง
มีการวางหลักเกณฑของ blacklist ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานระดับนานาชาติ
บันทึกและจัดทํารายชื่อของเรือประมง IUU อยางเปน
ทางการ และกําหนดกระบวนการที่เปนทางการและ
ระยะเวลาในการยอมรับรายชื่อนี้
การประกาศฐานขอมูลรายชื่อเรือประมงที่ทําประมง IUU
blacklist ของไทย
การใชฐานขอมูลและรายชื่อเรือประมง IUU เปนการอางอิง
ถึงการบังคับใชและบทกําหนดโทษ
มีการปรับแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการทําการประมงใน
เขตตางประเทศใหดีขึ้น
พัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบการขนถายสัตวน้ํา
มีการรายงานเรือประมงและเรือขนถายสัตวน้ําทุกลําที่ติดธง
ไทยซึ่งทําการประมงในเขตตางประเทศผานศูนยควบคุมการ
แจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
หนวยงานที่มีอํานาจทําการตรวจสอบเรือที่ออกจากทาเรือ
และเมื่อเรือเทียบทาไมวาจะมีอุปกรณที่กําหนดหรือไม เชน
VMS และเอกสารที่กําหนด อาทิ ใบอนุญาต ใบอนุญาต
เรือประมง สมุดบันทึกการทําประมง
ระเบียบที่เกี่ยวของกับการทําประมงในตางประเทศไดรับ
การปรับปรุง
ดําเนินการประเมินความเสี่ยง
จัดตั้งหนวยงานใหมสําหรับผูสังเกตการณบนเรือและจาง
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ

• RFMO/ รายชื่อเรือประมงที่ทําประมง

IUU
• กฎหมาย
• การบังคับใชกฎหมายที่ทาเรือทะเล/

• ควบคุมเอกสารใบอนุญาต สมุดบันทึกการ

ทําประมง เอกสารการซื้อสัตวน้ํา (MCPD)
เอกสารการขนถายสัตวน้ํา(MCTD) และ
รายงานการตรวจสอบบนเรือ
• การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล

• ควบคุมเอกสารใบอนุญาต สมุดบันทึกการ

ทําประมง เอกสารการซื้อสัตวน้ํา (MCPD)
เอกสารการขนถายสัตวน้ํา (MCTD) และ
รายงานการตรวจสอบบนเรือ

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน

•
•
•
3. FS11: เรือประมงทูนาทั้งหมดที่มีเปาหมายจะทํา •
ประมงในพื้นที่ที่อยูภายใตการจัดการของ IOTC
•
จะตองดําเนินการตามกฎระเบียบและขอบังคับของ •

IOTC

3. FS12: เรือประมงที่ดําเนินการในและนอก
นานน้ําไทยจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับที่กําหนดโดยรัฐที่เรือนั้นเขาไปทําการ
ประมง

เจาหนาที่ใหม
พัฒนาศักยภาพผูสังเกตการณบนเรือ
ปฎิบัติการตรวจสอบการขนถายสัตวน้ําที่มีประสิทธิภาพ
ดําเนินการวัดความมีประสิทธิภาพของการควบคุมในทะเล
ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ใหความรูชาวประมงถึงกฎระเบียบ IOTC
จัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ
ของ IOTC และใหคําแนะนําชาวประมงหากมีขอสงสัย

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่มีอยูแลวและทําใหการจัดการในคําสั่ง

กระทรวงมีความทันสมัย
• เรือประมงตางชาติทุกลําตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
และขอบังคับของรัฐอื่น
• เรือประมงไทยทุกลําตองปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับของประเทศไทย
• บังคับใชกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตอเรือที่ดําเนินการ
นอกนานน้ําไทยตามที่กําหนดโดยรัฐ
ทําใหมั่นใจวาเรือประมงที่ดําเนินการนอกนานน้ําไทยเขาใจ
ตามที่กําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของรัฐ
3. PS13: ใชบทลงโทษโดยเครงครัดตามที่กําหนด • พระราชบัญญัติประมงไดรับการปรับปรุงดวยโทษที่เครงครัด
ในกฎหมายไทยและกฎหมายของรัฐชายฝง
สําหรับการละเมิด
3. PS14: มีการใชระบบเก็บขอมูลเรือไทยที่ออกไป • จัดทําระบบฐานขอมูลการประมงของเรือไทยที่ออกไปทํา
ทําการประมงนอกนานน้ําไทย
การประมงนอกนานน้ําไทย
• เรือไทยที่ออกไปทําการประมงนอกนานน้ําไทยทุกลําตอง
จัดสงสมุดบันทึกการทําประมง
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล
•
•
•
•
•
•

สมุดบันทึกการทําประมง
ระบบติดตามเรือ (VMS)
มาตรการรัฐเจาของทา PSM
ผูสังเกตการณบนเรือ
รายชื่อของเรือประมง IOTC
มาตรการอื่นที่เกี่ยวของกับมติของ IOTC

• กรมประมง

• ควบคุมเอกสารใบอนุญาต สมุดบันทึกการ

•
•
•
•

• กรมประมง
ทําประมง เอกสารการซื้อสัตวน้ํา (MCPD) • ศรชล.
เอกสารการขนถายสัตวน้ํา(MCTD) และ • หนวยงานบังคับใช
รายงานการตรวจสอบบนเรือ
กฎหมาย
การแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
ระบบติดตามเรือ (VMS)
มตรการรัฐเจาของทา (PSM)
การบังคับใชที่ทาเรือ/ทะเล

• กฎหมาย

• กรมประมง

•
•
•
•

• กรมประมง

ควบคุมเอกสารใบอนุญาต สมุดปูม
เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
ระบบติดตามเรือ (VMS)
มตรการรัฐเจาของทา (PSM)

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
V มาตรการของไทยในฐานะรัฐเจาของทาเรือ
3. PS1: ประเทศไทยจะทําการใหสัตยาบัน United
Nations Fish Stocks Agreement (UNFSA) และ
เห็นพองกับมาตรการของรัฐเจาของทาเรือ (PSM)
3. PS2 การประกาศจากรัฐมนตรี และ/หรือ
ประกาศ ศปมผ. ที่ระบุรายชื่อของเรือประมงที่
ละเมิดพันธะกรณีระหวางประเทศ (blacklist) และ
ประสานขอมูลเรืองเรือประมงตางชาติโดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่อยูใน IUU list
3. PS3: ดําเนินการตรวจสอบเรือประมงตางชาติ
ตามที่กําหนดภายใตกฎหมายในประเทศ กฎหมาย
ระดับนานาชาติ และขอตกลงระหวางประเทศ
รวมทั้งมาตรการที่เห็นชอบโดยรัฐเจาของธง

3.PS4: กําหนดหลักเกณฑทางกฎหมายที่จะ
ตรวจสอบและดําเนินคดีกับเรือประมงตางชาติที่ทํา
ประมง IUU และสัตวน้ําที่จับได*
3.PS5: เรือขนถายสัตวน้ําที่ขึ้นทาสัตวน้ําที่ทาเรือ
ของไทยจะตองรายงานการขนถาย*

วิธีการดําเนินงาน

รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ

• ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
• ใหความรูกับชาวประมงเรื่อง UNFSA/PSM

• กฎหมาย

• กรมประมง

• ใหดู ๓ IC3 รายชื่อเรือประมง IUU ที่ไดรับการประกาศ

• กฎหมาย
• กลไกการแบงปนขอมูล
• ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

• จัดเตรียมคูมือการตรวจสอบ
• กําหนดทาเรือสําหรับเรือประมงตางชาติ
• กฎหมายที่เกี่ยวของไดรับการแกไขใหสอดคลองกับ

• กฎหมาย
• กลไกการแบงปนขอมูล
• ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง

• กฎหมายระดับชาติที่ไดรับการยอมรับมีบทบัญญัติสําหรับ

• กฎหมาย

• กรมประมง

• การควบคุมเอกสาร
• ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง
• ศรชล.

อยางเปนทางการ และปรับปรุงทันสมัยทุกป
• ใหดู ๓ IC3 รายชื่อเรือประมง IUU และแลกเปลี่ยนระหวาง
หนวยงานการบังคับใชกฎหมายของไทย

มาตรการรัฐเจาของทาเรือ PSM
• การตรวจสอบเรือประมงตางชาติตามกฎหมายระดับชาติ
และนานาชาติ
• ทําใหมั่นใจวาเรือประมงที่ดําเนินการนอกนานน้ําไทยเขาใจ
และปฏิบัติตามขอกําหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ของรัฐ

•
•
•
•

การตรวจสอบเรือประมง IUU ตางชาติ
มีการควบคุมสําหรับเรือประมง IUU ที่ทาเรือ และการขน
ถายเรือสัตวน้ํากลางทะเล
รายงานขอมูลไปยังองคกรที่รับผิดชอบ
ทบทวนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
จัดตั้งระบบเจาหนาที่เพื่อเก็บขอมูลการรายงานการขนถาย
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กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน

วิธีการดําเนินงาน

•
•
•
•

สัตวน้ํา
การตรวจสอบ
การแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางรัฐ
จัดตั้งระบบการตรวจสอบยอนกลับ (traceability)
วัดความมีประสิทธิภาพของการแจงการเขาทา

VI มาตรการทางตลาดที่ไดรับการยอมรับระหวางประเทศ
3. IM1: การนําเขาและสงออกสินคาจะตองเปนไป • แผนการตรวจสอบระดับชาติจะรวมถึงแผนสําหรับ
ตามอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดสัตวปาและ
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
พืชปาที่ใกลสูญพันธุ เพื่อที่จะใหมั่นใจวาไดดําเนินการตาม
CITES โดยเฉพาะอยางยิ่งเอกสารประกาศสําหรับการนําเขา
สินคาภายใตอนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
สัตวปาและพืชปาที่ใกลสูญพันธุ
• ทําใหมั่นใจวาไมมีสินคาที่ละเมิดกฎหมาย CITES ไดรับการ
นําเขาหรือสงออกจากประเทศไทย
• การพัฒนาอยางเปนทางการใน ๓ PS4 จะตองมีการ
ตรวจสอบสําหรับ การละเมิด CITES
3. IM2: การเสริมสรางความเขมแข็ง ระบบการ
ตรวจสอบยอมกลับ (traceability) เพื่อทราบที่มา
ของวัตถุดิบกอนการนํามาแปรรูป

• พัฒนาแผนการตรวจสอบยอมกลับ เพื่อใหสามารถ
•
•
•
•

ครอบคลุมทาเรือหลักทั้งหมดและตลอดหวงโซการผลิต
การจางเจาหนาที่ตรวจสอบที่ทาเรือ และหรือจัดจางคน
ภายนอก ขึ้นอยูกับผลลัพธของการศึกษาใน ๓ TC2
ระบบซอฟแวรเพื่อการตรวจสอบยอนกลับ ไดรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหเขมแข็ง
ทวนสอบ แหลงที่มาของวัตถุดิบกอนเขาสูกระบวนการแปร
รูป
บังคับใชขอมูลที่ถูกตองและรายงานเรื่องที่มาของวัตถุดิบ
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
• เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) / • หนวยงานบังคับใช
มตรการรัฐเจาของทา (PSM)
กฎหมาย
• การตรวจที่ทาเรือ

• การควบคุมเอกสาร
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) /

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

• การควบคุมเอกสาร
• เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) /

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

มตรการรัฐเจาของทา (PSM)
• การตรวจที่ทาเรือ
• การตรวจสอบยอนกลับ (traceability)

ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การตรวจที่ทาเรือ
• การตรวจสอบยอนกลับ (traceability)

กฎหมาย

กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
3. IM3: ปรับปรุงระบบสมุดบันทึกการทําประมง
รายงานการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD) และรายงาน
การขนถายเรือสัตวน้ํา (MCTD)

วิธีการดําเนินงาน
• เกี่ยวของกับการปรับปรุงสมุดบันทึกการทําประมงใน ๓ CS
•
•
•
•

3. IM4: กําหนดวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบสมุด
บันทึกการทําประมง รายงานการซื้อขายสัตวน้ํา
(MCPD) และรายงานการขนถายสัตวน้ํา (MCTD)

•

•
•
•

5
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อใหมั่นใจถึงการทํางานของ
ระบบการตรวจสอบยอนกลับ
ปรับปรุงสมุดบันทึกการทําประมงและกระบวนการการ
รายงานขอมูล
การติดตามขอมูลจากเจาหนาที่ที่ทําหนาที่ตรวจสอบ อยา
เครงครัด
สมุดบันทึกการทําประมงและระบบการรายงาน MCPD
และ MCTD ครอบคลุมรอยละ ๑๐๐
เกี่ยวของกับการปรับปรุงสมุดบันทึกการทําประมงใน ๓ CS
5 พัฒนาคูมือการตรวจสอบสมุดบันทึกการทําประมง
MCPD และ MCTD ใหเปนไปตามมาตรฐานระหวาง
ประเทศ
การประเมินความเสี่ยง
การตรวจสอบโดยการสุมตรวจ
ใหความรูและอบรมผูตรวจสอบเกี่ยวกับคูมือทุก ๆ ป
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
•
•
•
•
•

การควบคุมเอกสาร
รายงานการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD)
รายงานการขนถายเรือสัตวน้ํา (MCTD)
สมุดบันทึกการทําประมง
เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) /
ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การบังคับใชที่ทาเรือ
• การตรวจสอบยอนกลับและ ซอฟแวร

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

•
•
•
•
•

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

การควบคุมเอกสาร
รายงานการซื้อขายสัตวน้ํา (MCPD)
รายงานการขนถายเรือสัตวน้ํา (MCTD)
สมุดบันทึกการทําประมง
เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO) /
ระบบติดตามเรือ (VMS)
• การบังคับใชที่ทาเรือ
• การตรวจสอบยอนกลับและ ซอฟแวร

กฎหมาย

กฎหมาย

มาตรการการจัดการ/ การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
วัตถุประสงคที่ 4 การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
เปาหมาย ลดสัดสวนการจับลูกสัตวน้ําในผลจับสัตวน้ําที่ขึ้นทา รอยละ ๕๐ ของระดับปจจุบันใน ๕ ป
เรือทั้งหมด
4 .All1 เพิ่มขอจํากัดทางกฎหมายเรื่องขนาดตา
• ปรึกษากับชุมชนชายฝง
อวนของอวนลากและเครื่องมือประมงประเภทอื่น • ขยายขนาดตาอวนกนถุง เปน ๕ ซม .
• ออกมาตรฐานสําหรับเครื่องมือทําการประมงและประกาศ
อยางเปนทางการผานคําสั่งของรัฐมนตรี
• พัฒนาโครงการสนับสนุนสําหรับชาวประมงที่เปลี่ยน
เครื่องมือทําการประมงเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐาน
• การบังคับใชกฎหมายใหเปนไปตามที่กําหนด
4. All2 เพิ่มพื้นที่ปดอาวในบางชวงเวลา และบาง • ดําเนินการวิจัยทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่องในการปดพื้นที่
ฤดูกาล บนพื้นฐานของขอมูลงานวิจัยเพื่อปองกัน
และ หามทําการประมงในบางฤดูกาล ตั้แตป 2528
พื้นที่เลี้ยงตัววัยออนและแหลงวางไข
• เพิ่มระยะเวลาการปดพื้นที่และ หามทําการประมงในบาง
ฤดูกาล ตามคําสั่งของรัฐมนตรี
• การบูรณาการรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อควบคุม
ตาม ๓.TC1
4. All3 สนับสนุนเรื่องการทําการวิจัยเพื่อหาสิ่ง
• ทําการวิจัยอยางนอยสองเรื่อง เรื่องสิ่งที่มาแทนปลาปนโดย
ที่มาแทนปลาปน
รวมมือกับการทําวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ

•
•
•
•

การตรวจสอบเครื่องมือปประมง
การบังคับใชที่ทาเรือทะเล /
เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

• การบังคับใชที่ทาเรือทะเล /
• เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
• ระบบติดตามเรือ (VMS)

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

• การวิจัย

• กรมประมง

กฎหมาย

กฎหมาย

มาตรการการจัดการการดําเนินงาน /
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช
วัตถุประสงคที่ 5 การแกปญหาความขัดแยงระหวางชาวประมงพื้นบานและชาวประมงพาณิชย
เปาหมาย ลดการเกิดความขัดแยงใหอยูในระดับที่บริหารจัดการไดในทุกจังหวัด
5. RC1 จัดตั้งคณะกรรมการจัดการประมงประจํา • คณะกรรมการการจัดการประมงรวมประจําจังหวัดไดรับการ • กฎหมาย
จังหวัดซึ่งประกอบดวยตัวแทนของกรมประมง
จัดตั้งตามพระราชบัญญัติประมง ๒๕๕๘ และ
• การหารือกับชุมชน
ผูแ ทนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
พระราชบัญญัติที่แกไขเพิ่มเติม
• จัดการประชุมอยางนอยปละสองครั้ง
(DMCR) ชาวประมงพื้นบาน ชาวประมงพาณิชย
และผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญอื่น (เชน
ผูประกอบการ)
5. RC2 จัดตั้งและกําหนดเขตพื้นที่การทําการ
ประมงชายฝง ใหสอดคลองกับขอมูลทาง
วิทยาศาสตรและการหารือกับผูถือผลประโยชนรวม
- เรือประมงพื้นบานจะไดรับอนุญาตใหทําการ
ประมงในเขตการประมงชายฝงและเรือประมง
พาณิชยไดรับอนุญาตใหทําการประมงภายนอกเขต
การประมงชายฝงถึงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

• การหารือกับผูมีสวนไดเสีย
• การลากเสนแบงพื้นที่การประมงชายฝง รูปแบบที่แตกตาง

ของแตละจังหวัด ไดรับการดําเนินการและประกาศอยาง
เปนทางการ ใหสอดคลองกับขอมูลทางทะเล ทรัพยากรทาง
ทะเล เครื่องมือประมงทองถิ่น และความเปนอยูของทองถิ่น
• เรือประมงพื้นบานไดรับการอนุญาตในเขตการประมงชาน
ฝง
• เรือประมงพาณิชยไดรับอนุญาตใหทําการประมงนอกเขต
การประมงชายฝงจนสุดเขตนานน้ําไทย

5. RC3 แนะนําการใชรหัสและแผนงานการเนนสี • การกําหนดรหัสและการทาสีเรือ เริ่มดําเนินการซึ่ง
เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางพื้นที่การประมงกับ
สอดคลองกับคําแนะนําของ FAO
ชนิดของเรือประมงพาณิชย
• คําสั่งรัฐมนตรี
• พัฒนาโครงการสนับสนุนใหชาวประมงดําเนินการ
• สื่อสารกับชาวประมงเกี่ยวกับรหัสและสีเรือที่ถูกตองของเรือ
แตละกลุม
• เรือประมงพาณิชยดําเนินการตามที่กําหนดภายในป ๒๕๕๙
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
• กรมประมง
• กรมการปกครอง
• การบริหารสวน

จังหวัด

• กฎหมาย
• การหารือกับชุมชน

•
•
•
•

•
•
•
•
•

• กรมประมง
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช

ใบอนุญาต
การจดทะเบียน
การตรวจที่ทาเรือ/ ในทะเล
เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
ระบบติดตามเรือ (VMS)

กรมประมง
ศรชล.
กรมการปกครอง
การบริหารสวน
จังหวัด
• หนวยงานการบังคับ
ใชกฎหมาย

กฎหมาย

มาตรการการจัดการการดําเนินงาน /

•
5. RC4 พัฒนาระบบ VMS ในการเตือนเมื่อเรือเขา •

ไปยังเขต/พื้นที่หามเขา เสนแบงเขตและแสดงใน
ระบบขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกฺส (ECDIS) หรือ
ตารางการเดินเรือ และสงขอมูลเขาไปในศูนย
ควบคุม VMS

•
•

•

5. RC5 : เสริมสรางระบบการจัดการประมงแบบมี
สวนรวมใหเขมแข็งและเชื่อมโยงระบบนี้กับ
ชาวประมงในกิจกรรมการจัดการชายฝงแบบบูรณา
การ (ICM)

•
•
•

วิธีการดําเนินงาน
ของเรือประมงพาณิชยทั้งหมดปฏิบัติตามระเบียบ
การพัฒนาระบบการแสดงขอมูลระบบอิเล็กทรอนิกฺสที่มีเสน
แบงเขต ที่ไดรับการบรรจุเขาไปในศูนยควบคุม VMS
พัฒนาระบบการเตือน VMS เพื่อเตือนวาเขาสูโซนหรือพื้นที่
หวงหาม
เจาหนาที่ที่ศูนยกํากับ VMS และศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลการ
เดินเรือสามารถสังเกตเห็นและติดตามเรือที่เขาไปในพื้นที่
หามการทําการประมง
เรือตรวจการทางทะเล และเครื่องบินตรวจการ มีระบบ
ECDIC ที่ทันสมัย และสามารถตรวจสอบกับเสนแบงพื้นที่
รหัสและสีของเรือประมงกับพื้นที่ทําการประมงได
การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดี
ชุมชนเปาหมายที่มีกับสิ่งแวดลอมที่ออนไหว
เพิ่มจํานวนชุมชนทุกป
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
•
•
•
•
•

ใบอนุญาต
การจดทะเบียน
การตรวจที่ทาเรือ/ ในทะเล
เรือการแจงเขา-ออกเรือประมง (PIPO)
ระบบติดตามเรือ (VMS)

• การหารือ
• การประชุม

•
•
•
•

กรมประมง
ทหารเรือ
ศรชล.
หนวยงานการบังคับ
ใชกฎหมาย

• กรมประมง

มาตรการการจัดการ /การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช
วัตถุประสงคที่ 6 การฟนฟูและการรักษาแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญของสัตวน้ํา
เปาหมาย: ฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
เพิ่มพื้นที่ปาชายเลน 4,000 ไร เพิ่มพื้นที่ปะการังรอยละ 4 และพื้นที่หญาทะเลรอยละ 4 ภายใตการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
6. CH1 เพิ่มจํานวนพื้นที่คุมครองทางทะเล (MPA) • กําหนดทรัพยากรและถิ่นที่อยูอาศัยที่สําคัญ ตามขอมูลทาง • จัดทําแผนที่แหลงทรัพยากรและแหลง
เทคนิค ของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช และ กรม
อาศัยที่สําคัญ
• ความตกลงกับชุมชน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
• ทําการปลูกปาและปาชายเลน หญาทะเล และปะการัง
• การบังคับใชทางทะเล
• โครงการทําความสะอาดปะการัง
• ระบบติดตามเรือ (VMS)
• เพิ่มจํานวนพื้นที่ที่หาม (MPA) เพื่ออนุรักษปะการังและหญา • การทําการวิจัย
ทะเลผานทางคําสั่งกระทรวง
• ติดตามและรักษา MPA อยางสม่ําเสมอหลังการ
ดําเนินการ/
ประเมินความมีประสิทธิภาพของ MPA
6. CH2 ใหความมั่นใจวาคณะกรรมการนโยบาย
ประมงแหงชาติและคณะกรรมการประจําจังหวัด
ประกอบดวยตัวแทนจากหนวยงานดานสิ่งแวดลอม
และ NGO และรวมเอาเรื่องวิกฤตที่อยูอาศัยของ
พืชพันธสัตวน้ําไวในวาระการประชุม

• จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ

และคณะกรรมการประจําจังหวัดโดยคัดเลือกจากหนวยงาน
ที่เหมาะสมและชุมชน ดู ๖ .CH1
• ปรึกษาคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติและ
คณะกรรมการประจําจังหวัดเปนระยะ

6. CH3 ใหกรมประมงมีสวนเกี่ยวของมากขึ้นในการ • กําหนดทรัพยากรและถิ่นที่อยูอาศัยที่สําคัญ ตามขอมูลทาง
ปกปองที่อยูอาศัยของพืชพันธุสัตวน้ําและกิจกรรม
เทคนิค ของกรมอุทยาน สัตวปา และพันธุพืช และ กรม
การฟนฟูที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่นๆ ใน
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
• จัดทําความตกลงกับชุมชนประมง
ระดับชาติ จังหวัด และอําเภอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
• ติดตามและรายงานความกาวหนาและผลของ ICM หลังการ
กิจกรรมการจัดการชายฝงแบบบูรณาการ (ICM)
จัดตั้งอยางสม่ําเสมอ
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หนวยงานที่รับผิดชอบ

• กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝง
• กรมอุทยาน สัตวปา
และพันธุพืช
• กรมประมง

• กฎหมาย

• กรมทรัพยากรทาง

• จัดทําแผนที่แหลงทรัพยากรและแหลง

• กรมประมง
• กรมทรัพยากรทาง

•
•
•
•

อาศัยที่สําคัญ
ความตกลงกับชุมชน
การบังคับใชทางทะเล
ระบบติดตามเรือ (VMS)
การทําการวิจัย

ทะเลและชายฝง
• กรมอุทยาน สัตวปา
และพันธุพืช
• กรมประมง

ทะเลและชายฝง

มาตรการการจัดการ /การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
6. CH4 ริเริ่มโครงการการบริหารจัดการทรัพยากร • หารือกับชุมชนประมงเปาหมายเพื่อทราบประเภทการทํา
• หาขอเท็จจริงโดยชุมชนประมง
• กรมประมง
ประมงและแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญ
ประมงโดยใชแนวทางเชิงระบบนิเวศ (EAFM) ใหกับ
• ดําเนินการ การจัดการประมงชุมชน
• กรมทรัพยากรทาง
ชุมชนที่อยูบริเวณชายฝงทะเล
ชายฝง แบบ EAFM
ทะเลและชายฝง
• การประเมินผลกระทบของการทําการประมงบนพื้นฐานของ
ความสามารถของชุมชน
• อบรมชาวประมงทองถิ่นในเรื่อง EAFM
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มาตรการการจัดการ /การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
วัตถุประสงคที่ ๗ การปรับปรุงขอมูลและสารสนเทศดานการประมง
เปาหมาย ปรับปรุงระบบการรวบรวมขอมูลและการเผยแพรขอมูลสารสนเทศไปสูระดับที่สามารถนําไปใชไดงาย เพื่อชวยในการติดตามการดําเนินงานของแผนการบริหารจัดการประมงทะเล
ภายในเวลา 2 ป
7. DI1 ทําการวิเคราะหชองวาง (gap analysis)
• จัดทําการวิเคราะหชองวางภายใตการศึกษาความเปนไปได • การวิเคราะหชองวาง การศึกษาเพื่อปรับ • SEAFDEC/กรม
ระหวางฐานขอมูลกับสารสนเทศที่จําเปน สําหรับ
ใน 3.TC2
โครงสรางกรมประมง
ประมง
• ระบบการจัดเก็บขอมูลไดรับการปรับปรุง
• กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
• ศรชล.
ขอมูลดัชนีชี้วัดผลดําเนินงานของแผนการบริหาร
• การจางเจาหนาที่ใหม
• หนวยงานวิจัย
จัดการประมงทะเลและขอมูลที่มีอยูจริง*
7. DI2 ระบบการนําเขา/ฐานขอมูลที่เชื่อมโยง
ขอมูลจากหลายแหลงสําหรับการใชประเมินศักย
การผลิตและการจัดการการประมง

• พัฒนา การบูรณาการระบบฐานขอมูลในการติดตามสถานะ

7. DI3 พัฒนาระบบในการเก็บและเชื่อมโยงขอมูล
สถิติการประมง

• จัดจางทําระบบการเก็บขอมูลระดับชาติ สงตอและ

7. DI4 ดําเนินการพัฒนาความสามารถอยาง
ตอเนื่องสําหรับเจาหนาที่นักวิทยาศาสตรและ

ของทรัพยากรทางทะเลที่เชื่อมโยงขอมูลจากหลายแหลง
• หาความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศกับ
หนวยงานทางสิ่งแวดลอมทางทะเลและสถาบันวิจัย
• เริ่มจางและดําเนินการระบบการเขาถึงขอมูล

ดําเนินการ
• จางนักสถิติในการเก็บขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลที่จําเปน/
ขอมูลสถิติประมงพื้นฐาน ที่เปนหนึ่งเดียว และพรอมใชงาน

• จัดการอบรมอยางนอยสองครั้งตอปสําหรับเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ระดับจังหวัดสําหรับ
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• มีระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพ

• กรมประมง
• กรมทรัพยากรทาง
•
•
•

• การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ

•
•
•
•
•

• การอบรม

ทะเลและชายฝง
กรมอุทยานแหงชาติฯ
สถาบันวิจัย
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
SEAFDEC/กรม
ประมง
กรมทรัพยากรทาง
ทะเล และชายฝง
กรมอุทยานแหงชาติฯ
สถาบันวิจัย
หนวยงานที่
เกี่ยวของ

• กรมประมง
• กรมทรัพยากรทาง

มาตรการการจัดการ /การดําเนินงาน
เจาหนาที่ทาง
เทคนิค

วิธีการดําเนินงาน
การเก็บขอมูลทางวิทยาศาสตรและการวิเคราะห

7.DI5: ดําเนินการพัฒนาความสามารถอยาง
• กําหนดใหมีการอบรมอยางนอยสองครั้งตอปสําหรับ
ตอเนื่องสําหรับเจาหนาที่ในการสื่อสารขอมูลทาง
เจาหนาที่
วิทยาศาสตรใหแกผูจัดทํานโยบายและผูมีสวนไดเสีย • เพิม่ จํานวนเจาหนาที่ที่จบการศึกษาในระดับที่สูงกวา
ปริญญาตรี ในดานที่เกี่ยวของกับนโยบายทางทะเลและการ
จัดการการประมง
7.DI6: ทําใหระบบรับรองคุณภาพของขอมูลมีความ • จัดใหมีระบบการตรวจสอบขอมูลอัตโนมัติ และดําเนินการ
เขมแข็งมากขึ้นโดยการตรวจสอบขอมูลจาก
• ตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ
แหลงขอมูลตางๆ

รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
ทะเลและชายฝง
• กรมอุทยานแหงชาติฯ
• สถาบันวิจัย
• หนวยงานที่
เกี่ยวของ
• การอบรม
• กรมประมง
• การศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี

• การตรวจสอบขอมูลและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล

• กรมประมง
• กรมทรัพยากรทาง
•
•

•
7.DI7: ใหแนใจวาฐานขอมูลที่ตองรายงานองคกร
จัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO )มีคุณภาพสูง
และทันตอเวลา

• จัดตั้งกรอบการเก็บ รวบรวมและวิเคราะหขอมูล RFMOs
• ติดตามอยางสม่ําเสมอและทําใหขอมูลที่กําหนดมีความ
ทันสมัยเพื่อใหมั่นใจวาขอมูลนั้นเหมาะสม/ มีคุณภาพและ
ทันตอเวลา
• ระบบการควบคุมคุณภาพสําหรับขอมูลที่สงไปยัง RFMOs
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบที่เกี่ยวของ
• ขอมูลการรายงานทั้งหมดสําหรับ RFMOs ตองตรงตอเวลา
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• การตรวจสอบขอมูลและการแลกเปลี่ยน
ขอมูล

•

ทะเลและชายฝง
กรมอุทยานแหงชาติฯ
สถาบันวิจัย
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
กรมประมง

มาตรการการจัดการ /การดําเนินงาน
วิธีการดําเนินงาน
วัตถุประสงคที่ 8 การเสริมสรางศักยภาพในการจัดการประมง
เปาหมาย: การจัดการการประมงมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภายใน 5 ป
8.FM1: ดําเนินการวิเคราะหชองวาง (gap
• เกี่ยวเนื่องกับ 3.TC2 การศึกษาความเปนไปไดของการปรับ
analysis) ระหวางระบบที่ตองการใหมี เพื่อการ
โครงสรางกรมประมงและหนวยงานที่กํากับการจัดการการ
จัดการการประมงอยางมีประสิทธิภาพ กับ
ประมงและเรื่องอื่นที่เกี่ยวของ
โครงสรางองคกรปจจุบันและศักยภาพของบุคลากร • จัดเตรียมแผนยุทธศาสตรสําหรับการปรับปรุงองคกรและ
โครงการพัฒนาความสามารถของบุคลากร
• ผลลัพธจะไดรับการรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีและเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการประมง
• แกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
8.FM2: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากเปนไปได ให • เกี่ยวเนื่องกับ 8.FM1
จัดตั้งกองบริหารจัดการดานการประมงทะเลกอง
• คําสั่งกระทรวงเพื่อจัดตั้งสํานักงานใหม และ/หรือผานทาง
ใหมขึ้น ในกรมประมง กรุงเทพฯ
กฎหมายและระเบียบอื่น
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
• การจางเจาหนาที่/ การจางบุคคลภายนอก
• การพัฒนาบุคลากร การอบรม ทุนการศึกษาหลังการศึกษา
ระดับปริญญาเรื่องการจัดการประมง นโยบายทางทะเลและ
สาขาอื่นทีเ่ กี่ยวของ
8.FM3: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากเปนไปได ให • เกี่ยวเนื่องกับ 8.FM1
จัดตั้งศูนยเฝาระวังที่ประสานเรื่องการติดตาม
• คําสั่งกระทรวง/ แกไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
เรือประมง(VMS)อยางมีประสิทธิภาพโดยเรือและ
• การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เครื่องบินลาดตระเวน
• การพัฒนาซอฟแวร/ การแลกเปลี่ยนขอมูล
• การจางเจาหนาที่/ การจางบุคคลภายนอก
• การพัฒนาบุคลากร การอบรม
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รูปแบบการดําเนินงานและบังคับใช

หนวยงานที่รับผิดชอบ

• วิเคราะหชองวาง / ศึกษาความเปนไปได
ของการปรับโครงสรางกรมประมง
• กฎหมาย

• กรมประมง
• ศปมผ.

• กฎหมาย
• งบประมาณ

• กรมประมง

• กฎหมาย
• งบประมาณ

• กรมประมง
• ศปมผ.
• ศรชล.
• หนวยงานบังคับใช
กฎหมาย

มาตรการการจัดการ /การดําเนินงาน
8.FM4: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากสามารถ
นําไปปรับใชได ใหจัดตั้งศูนยใบรับรองการจับสัตว
น้ํา

8.FM5: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากสามารถ
นําไปปรับใชได ใหมีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรของกรมประมง เพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
แผนการจัดการประมงทะเล(FMP)*
8.FM6: ดังผลลัพธที่ไดของ FM1 หากสามารถ
นําไปปรับใชได ใหมีการพัฒนาศักยภาพของ
ขาราชการกรมประมงในระดับจังหวัด/อําเภอ ใน
เรื่องการจัดการการประมง

วิธีการดําเนินงาน
• เกี่ยวเนื่องกับ 8.FM1
• คําสั่งกระทรวงจัดตั้งหนวยงานใหม
• การพัฒนาซอฟแวร/ การแลกเปลี่ยนขอมูล
• การพัฒนาหนวยงานระดับภูมิภาค
• การจางเจาหนาที่/ การจางบุคคลภายนอก
• การพัฒนาบุคลากร การอบรม
• เกี่ยวเนื่องกับ 8.FM1
• จัดหาเจาหนาที่ใหม
• ใหความรูและฝกเจาหนาที่ที่มีอยูและเจาหนาที่ใหมี
ประสบการณและความรูในการจัดการการประมง
• เกี่ยวเนื่องกับ 8.FM1
• จัดหาเจาหนาที่ใหมระดับจังหวัด
• ใหความรูและฝกเจาหนาที่ที่มีอยูและเจาหนาที่ใหมี
ประสบการณและความรูในการจัดการการประมง
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รูปแบบของการดําเนินการ และการบังคับใช หนวยงานที่รับผิดชอบ
• กฎหมาย
• กรมประมง
• งบประมาณ

• กฎหมาย
• งบประมาณ

• กรมประมง

• กฎหมาย
• งบประมาณ

• กรมประมง

ภาคผนวก ช: การใหความชวยเหลือผูป ระกอบการประมงที่ไดรับผลกระทบจากมาตรการของรัฐเพื่อแกไข
ปญหาการประมง IUU และการลดขนาดกองเรือ (แผนการซื้อคืน)
รัฐบาลไทยมีความรับผิดชอบในการแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุ ม (IUU)
และกํ าลั ง ดํ า เนิ น การตามมาตรการอย า งเป น ระบบและต อ เนื่ อ ง รั ฐ บาลได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการแกไขปญหา IUU จัดตั้งศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)
และมอบหมายผูบัญชาการกองทัพเรือเปนผูบัญชาการศูนย ผูบัญชาการศูนยมีอํานาจเต็มในการบูรณาการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรมประมง กรมเจาทา กระทรวงแรงงาน กองบังคับการตํารวจน้ํา
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อดําเนินการตามมาตรการแกไขปญหา
IUU
อยางไรก็ตาม การดําเนินการและมาตรการตางๆ จะกระทบกับผูประกอบการประมงจํานวนมาก
โดยเฉพาะการลดจํานวนเรือประมง การยกเลิกใบอนุญาตทําการประมง การยกเลิกทะเบียนเรือ รวมทั้งการ
ยกเลิก การใช เครื่ องมื อประมงบางประเภทที่สงผลกระทบต อสิ่งแวดลอม เช น อวนรุ นประกอบเรือยนต
โพงพาง อวนลอมที่มีขนาดตาอวนเล็กกวาที่กฎหมายกําหนด ลอบพับได อวนลากที่มีขนาดตาอวนเล็กกวาที่
กฎหมายกําหนด และเครื่องมือประมงอื่นๆ ที่กําหนดโดย ศปมผ. ผูประกอบการประมงที่ไดรับผลกระทบ
สามารถแบงไดดังนี้
1. เรือประมงที่ใชเครื่องมือที่ถูกหาม (อวนรุนและโพงพาง) หยุดทําการประมง
2. ผูประกอบการประมงที่ทําการประมงผิดกฎหมาย (ไมมีทะเบียนเรือและ/หรือใบอนุ ญาตทําการ
ประมง)
3. ผู ป ระกอบการประมงที่ มี ห นี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากเงิ น กู ข องธนาคารพาณิ ช ย ห รื อ ธนาคารของรั ฐ ซึ่ ง
ผูประกอบการประมงใชโฉนดหรือทรัพยสินอื่นเปนหลักประกันหรือจํานอง เพื่อนําเงินมาปรับปรุง
เรือประมงและ/หรือเครื่องมือประมง รวมทั้งเงินกูจากหนวยงานอื่นๆ
นายกรัฐมนตรีไดมอบหมายคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน คณะที่ 1 ซึ่งรับผิดชอบในเรื่องเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการแกไข
ปญหาความเลื่อมล้ําทางสังคม ใหเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาความชวยเหลือใหกับผูไดรับผลกระทบจาก
มาตรการเพื่อขจัดปญหา IUU
คณะอนุกรรมการไดจัดการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของและ
ผูประกอบการประมงทั่วประเทศ จํานวน 6 ครั้ง 1) การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ที่
สมาคมการประมงแหงประเทศไทย 2) การประชุมครั้งที่ 2-4 เมื่อวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2558 และ
3) วันที่ 1 กันยายน 2558 ที่กรมประมง 4) การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ ศปมผ.
กองทัพเรือ และ 5) การประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ซึ่งเปนการประชุมที่จังหวัดสุราษฎร
ธานี ผลกระทบตอผูประกอบการประมงสามารถสรุปไดดังนี้
• ผูประกอบการประมงบางสวนมีหนี้สินจากธนาคารพาณิชยหรือแหลงเงินกูอื่นๆ เชน เงินกู
เพื่อการศึกษา ขอเท็จจริงพบวาผูประกอบการประมงตองหยุดทําการประมงทําใหไมสามารถ
ชําระเงินกูและดอกเบี้ยได
• ผูประกอบการประมงที่ใชเครื่องมือประมงที่ถูกหามตามประกาศหรือคําสั่งหามใชเครื่องมือ
ประมงบางประเภท ผูประกอบการประมงบางสวนตองการเปลี่ยนเครื่องมือประมง ในขณะที่
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ผูประกอบการประมงบางสวนตองการเปลี่ยนอาชีพโดยเสนอใหมีการซื้อเรือประมงคืน โดย
เรือประมงเหลานั้นจะนํามาทําลายและ/หรือสรางปะการังเทียม
• ผูประกอบการประมงที่ไดรับผลกระทบจากการประกาศหามทําการประมงในอาวไทยเปน
เวลา 9 วัน/เดือน และทะเลอันดามัน 5 วัน/เดือน
สําหรั บการแก ไขป ญหาหนี้สินของผูประกอบการประมง รัฐ บาลไดม อบหมายใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย โดยผูวาราชการจังหวัด 22 จังหวัด มอบหมายศูนยดํารงธรรมรวบรวมขอมูลภาวะหนี้สิน
เพื่อการแกไขปญหาอยางเปนระบบ สมาคมธนาคารไทยไดใหความรวมมือในการปรับโครงสรางหนี้ และพัก
ชําระหนี้ในชวงระยะเวลาการเปลี่ยนผาน ซึ่งเปนระยะที่ผูประกอบการประมงไดรับผลกระทบและกําลัง
ปรับตัว การรวบรวมขอมูลไดดําเนินการในชวงกลางเดือนกันยายน 2558
สําหรับการแกไขปญหาการใชใบอนุญาตทําการประมงไมถูกตอง มีทางเลือกในการเปลี่ยนเครื่องมือ
ประมงหรือเปลี่ยนอาชีพ รัฐบาลและสมาคมการประมงแหงประเทศไทยไดจัดการประชุมหารือถึงขั้นตอนการ
ใหความชวยเหลือ ภายใตหลักการที่ผูประกอบการประมงตองมีอาชีพและอยูรวมสังคมไทยอยางปกติสุข การ
เปลี่ยนเครื่องมือประมงจะตองเปนไปตามที่รัฐบาลกําหนดและไมเกิน MSY สําหรับการเปลี่ยนอาชีพ รัฐบาลได
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหมีความมั่นใจวาการแกไขปญหาเปนไปอยางมีระบบ เชน กระทรวง
แรงงานจะจั ด การอบรมความรู ใ นสาขาอาชี พ ต า งๆ กระทรวงพาณิ ช ย จ ะช ว ยหาตลาดสํ า หรั บ จํ า หน า ย
ผลิตภัณฑหรือสินคา กระทรวงเกษตรและสหกรณจะใหความชวยเหลือในการเปลี่ยนอาชีพเปนการเพาะเลี้ยง
ปลาหรือหอย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและกระทรวงมหาดไทยจะชวยในเรื่องที่ดิน
ธนาคารออมสินและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME Bank) จะ
สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ํา
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของราคากลางในการซื้อ-ขายเรือประมง ไดถูกแตงตั้งขึ้น โดย
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธาน มีผูแ ทนของกรมประมง กรมเจาทา กรมอูท หารเรือ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ สํานักงบประมาณ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคมการประมงแหงประเทศไทย และสมาคมอูตอเรือและซอมเรือไทย เพื่อที่จะ
กําหนดราคาที่เหมาะสมในการซื้อ-ขายเรือประมงพรอมสวนประกอบ คณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่แตงตั้งขึ้นคือ
คณะกรรมการพิจารณากลุมผูประกอบการที่สมควรไดรับเงินชดเชยจากการหยุดออกเรือประมงและความ
เหมาะสมของวงเงิน ซึ่งผูประกอบการกลุมนี้ตองหยุดทําการประมงตามประกาศ ศปมผ. โดยมีผูแทนจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กรมประมง กรมเจาทา
และกองทัพเรือ เรื่องนี้เปนเรื่องเรงดวนซึ่งไดมีการคํานวณเงินชวยเหลือในเบื้องตนดังนี้
• คาจางแรงงานในขณะที่รอการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง 300 บาท/คน/วัน
• คาเชาที่จอดเรือและคาไฟ 200 บาท/วัน
• คาใชจายในการดํารงชีพของครอบครัว และคาเสียโอกาสรายได โดยเฉลี่ย 3 คน/ครอบครัว
เปนเงิน 500 บาท/คน หรือ 1,500 บาท/ครอบครัว/วัน
เงินชวยเหลือชาวประมงที่ไดรับผลกระทบสามารถแบงไดเปน 2 สวน ดังนี้
• เรือประมงขนาดต่ํากวา 10 ตันกรอส ที่มีอาชญาบัตรอวนรุนถูกตอง จะไดรับการชวยเหลือ
2,100 บาท/วัน ขนาด 10-30 ตันกรอส จะไดรับการชวยเหลือ 2,900 บาท/วัน ขนาด
30-60 ตันกรอส จะไดรับการชวยเหลือ 3,300 บาท/วัน และขนาดมากกวา 60 ตันกรอส
จะไดรับการชวยเหลือ 4,100 บาท/วัน
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• เรือประมงขนาดระหวาง 30-60 ตันกรอส ที่ใชอวนลาก แตมีอาชญาบัตรไมถูกตอง จะไดรับ
การชวยเหลือ 2,460 บาท/วัน สวนเรือประมงที่เหลือที่ไมมีอาชญาบัตร จะไดรับการ
ชวยเหลือ 2,070 บาท/วัน
ขั้นตอนการซื้อเรือคืนสําหรับเจาของเรือประมงที่ตองการออกจากภาคประมงโดยสมัครใจ สามารถ
แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้
• เรือประมงที่ถูกตองตามกฎหมาย รัฐบาลจะจายคาเครื่องยนต เปลือกเรือ และเครื่องมือ
ประมงในราคาที่ยุติธรรมซึ่งไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการ
• เรือประมงสวนที่เกินระดับการลงแรงประมง รัฐบาลจะจายเงินตามขนาดตันกรอสของเรือ
เปนมูลคารอยละ 10-20
ของตนทุนเรือ ซึ่งเปนขอตกลงระหวางรัฐบาลกับเจาของ
เรือประมง
ขั้นตอนการนําเรือประมงพาณิชยจํานวน 1,177 ลํา ออกจากระบบการทําประมง มีดังนี้
• เรือที่ไมไดจดทะเบียนและไมมีใบอนุญาตทําการประมง จํานวน 197 ลํา จะถูกถอนออกจาก
การทําประมงอยางถาวรในป 2558
• เรือที่จดทะเบียนแตไมมีใบอนุญาตทําการประมง จํานวน 980 ลํา จะถูกถอนออกจากการ
ทําประมงอยางถาวรในป 2559
โดยสรุป การซื้อคืนจะครอบคลุม 5 กลุมเรือประมง ดังนี้
1. เรือประมงอวนรุนและโพงพางที่ตองหยุดทําการประมง
2. เรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอส ที่ไมไดจดทะเบียนและไมมีใบอนุญาตทําการประมง
3. เรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอส ที่จดทะเบียนแตไมมีใบอนุญาตทําการประมง
4. เรือประมงขนาด 30-60 ตันกรอส ที่จดทะเบียนแตมีใบอนุญาตทําการประมงไมถูกตอง
5. เรือประมงพาณิชยที่ตองการเลิกอาชีพประมง
กรอบเวลาของแผนการซื้อคืน
1. คณะกรรมการจะพิจารณาราคาที่เหมาะสมของเครื่องยนต เปลือกเรือ และเครื่องมือประมง
ในชวงเดือนตุลาคม ถึง พฤศจิกายน 2558 และ
2. แผนการซื้อคืนจะเริ่มในป 2559
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ภาคผนวก ซ: การจัดสรรงบประมาณ ป 2558-2559
การดําเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทยตองใชงบประมาณและทรัพยากรบุคคลที่
เพียงพอ รัฐบาลไทยจะจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเพิ่มจํานวนบุคลากรอยางพอเพียงในการดําเนินงานตาม
กิจกรรมของแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทย
งบประมาณในการพัฒนาและดําเนินงานตามกิจกรรมของแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทยใน
ระยะแรก ชวงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม 2558 ผานทาง ศปมผ. และกรมประมง ไดรับการอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีจํานวน 346 ลานบาท ซึ่งเปนงบประมาณที่ใชในการศึกษาและรางเอกสารที่เกี่ยวของทั้งหมด
การจางผูเชี่ยวชาญและเจาหนาที่เพิ่มเติมสําหรับระบบตรวจสอบยอนกลับ การสํารวจจํานวนเรือประมง การ
ดําเนินงานของศูนยควบคุมการแจงเขา-ออกเรือประมงและศูนยบริการดานการประมงแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
การปรับปรุงระบบตรวจสอบยอนกลับ การขยายการดําเนินงานดานการเฝาระวัง การบํารุงรักษาเรือตรวจ
การณ และการบังคับใชกฎหมายในทะเลและพื้นที่ชายฝง
งบประมาณที่ส นับสนุนการดําเนิ นงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทยสําหรับเดือน
พฤศจิกายน 2558 – เมษายน 2559 กําลังประมาณการโดย ศปมผ. และกรมประมง และรอการอนุมัติจาก
รัฐบาล จํานวนงบประมาณที่เสนอขอเทากับ 900 ลานบาท
รายละเอียดของงบประมาณที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมง
ทะเลไทย ตามตารางที่ 11
ตารางที่ 11 ความตองการงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลไทย ชวง
เดือนพฤษภาคม 2558 ถึงเมษายน 2559
มาตรการการจัดการ / กิจกรรม
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วัตถุประสงค 1: การลดศักยภาพในการทําประมงและการลงแรงประมง
1. AllV1: การสํารวจเรือประมง*
หนวยสํารวจเคลื่อนที่ 22 หนวย
ตามจังหวัดชายฝง
1. AllV8: ถอนเรือประมงที่ผิดกฎหมายทั้งหมด
ถอนเรือประมงออกจากการทํา
(980 + 197 ลํา)
ประมงอยางถาวร
1. AIIV8: การถอนเรือระยะแรก ถอนเรือทีม่ ีการ ซื้อคืน
ลงแรงประมงสวนเกิน (2,658 ลํา ที่ใชใบอนุญาต
ทําการประมงไมถูกตอง)
• สนับสนุนการเปลี่ยนอาชีพ
หรือ
• เงินทุนสําหรับการเปลี่ยน
เครื่องมือประมง ขึ้นอยูกับ
การเลือกของเจาของเรือ
1. AllV6: พัฒนาระบบการจัดทําใบอนุญาต
การพัฒนาซอฟแวรและอุปกรณ
อิเลคทรอนิกสสําหรับเรือประมงทุกประเภทและ การออกใบอนุญาตแบบ
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งบประมาณ
(ลานบาท)
9.1
1,400
จะถูกกําหนดตาม
ทางเลือกของ
เจาของเรือ
10

40.0
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งบประมาณ
(ลานบาท)

ทําใหมั่นใจวาเรือประมงไดรับการจดทะเบียนและ อิเลคทรอนิกส
มีใบอนุญาต*
วัตถุประสงค 2: การฟน ฟูทรัพยากรสัตวน้ําโดยปะการังเทียมและการปลอยพันธุสตั วนา้ํ
2.RB1: ดําเนินสรางปะการังเทียมอยางตอเนื่อง
ปะการังเทียม 11 แหง
103.0
โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณเขตรอยตอพื้นที่ทํา
การประมงพื้นบานและพาณิชย*
2.RB2: โครงการ “ธนาคารสัตวทะเล” เพื่อ
10 ชุมชน
สนับสนุนการเพิ่มปริมาณสัตวน้ํา*
2.0
วัตถุประสงค 3: การลดการทําประมง IUU ของทรัพยากรทางทะเล ผานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
3.IC1: รวบรวมและแลกเปลีย่ นขอมูลระหวางรัฐ การแลกเปลี่ยนขอมูล
5.0
และ RFMOs *
การพัฒนาฐานขอมูล
3.IC2: : แลกเปลี่ยนขอมูลของเรือประมงที่มีขนาด
มากกวา 24 ม. และนอยกวา 24 ม. ที่ทําการ
ประมงนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ผานทางบันทึก
เรือประมงระดับภูมิภาคของ ASEAN *
3.IC3: ใหขอมูลเรือประมงที่ทําประมง IUU
ภายใต RPOA-IUU ระดับภูมิภาค และการแบงปน
รายชื่อ IUU (blacklist) กับหนวยงานอื่น*
3.TC1: เสริมสรางความรวมมือระหวางกรม
การพัฒนาฐานขอมูลรวมกัน
50.0
ประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรม
ศุลกากร กองทัพเรือ กรมเจาทา กรมการปกครอง
สวนจังหวัด กระทรวงแรงงาน และ ศูนยรกั ษา
ผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล. ) ผานทาง
บันทึกความเขาใจเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและ
อํานาจในการจับกุม การดําเนินคดี และการลงโทษ
3.CS1: เสริมสรางความเขมแข็งของ MCS ใน
การบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
440.0
นานน้ําไทยผานการดําเนินการตามแผนการ
การดําเนินงานของ 3 หนวยเฉพาะกิจ
ควบคุมและการตรวจสอบแหงชาติ
- เรือตรวจการณ 18 ลํา
- เฮลิคอปเตอร 3 ลํา
- เรือตรวจการณของกรมประมง
20 ลํา
3.CS2: จัดตั้งฐานขอมูลการประมงที่ประกอบดวย ตอเนื่องจาก 3.TC1 พัฒนา
50.0
ชาวประมง เรือประมง ลูกเรือประมง ผูประกอบ โปรแกรมสําหรับมือถือ และ
กิจการประมง ใบอนุญาตและการละเมิดทําการ
อุปกรณสําหรับหนวยบังคับใช
ประมง*
กฎหมาย 18 หนวย
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3.CS3: เพิ่มความสามารถของการปฏิบัติการการ
ควบคุม PIPO ใหครอบคลุมทุกพื้นที่*

การดําเนินงานของศูนยควบคุมการ
แจงเขา-ออกเรือประมง 28 ศูนย

3.CS4: สั่งการใหการใชการติดตั้งระบบติดตามเรือ
(VMS) สําหรับเรือที่เหมาะสม*
3.CS5: ระบบการเพิ่มความเขมแข็งใหแกสมุด
บันทึกการทําประมง*

จัดตั้งและดําเนินงานศูนยควบคุม
VMS
การฝกอบรมชาวประมงในการ
บันทึกการทําประมงแบบ
อิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบของ
RFMO
3.CS7: สรางความตระหนักและการสนับสนุนเพื่อ การประชุมหารือกับผูมีสวนไดปองกันการทําประมง IUU แกชุมชนทองถิ่น*
สวนเสียกับแผนการบริหารจัดการ
ประมงทะเล
3.FS1: เรือประมงไทยที่ทําการประมงภายในเขต พัฒนาระบบการใหบริการแบบ
เศรษฐกิจจําเพาะของไทยจะตองมีใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกสจุดเดียว และพัฒนา
ฮารดแวร
3.PS1: ประเทศไทยจะใหสตั ยาบันในขอตกลง
ขั้นตอนการใหสัตยาบันและตนทุน
การดําเนินการ
สหประชาชาติวาดวยประชากรของสัตวน้ํา
(UNFSA) และ เห็นพองกับมาตรการของรัฐเจาของ
ทา(PSM)*
3.IM2: การเสริมสรางความเขมแข็งระบบการ
จางพนักงานตรวจสัตวน้ํา และ
ตรวจสอบยอนกลับเพื่อรองรับที่มาของวัตถุดิบ
พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ
กอนการนําเขามาดําเนินการ*
วัตถุประสงค 4: การลดการจับลูกสัตวน้ําชนิดที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ
4.All1: เพิ่มขอจํากัดทางกฎหมายเรื่องขนาดตา เปลี่ยนกนถุงอวนลากของเรือ
อวนของอวนลากและเครื่องมือประมงประเภทอื่น* สํารวจ 5 ลํา ใหมีขนาดตาอวน
ใหญขึ้น
4.All2: นําการปดพื้นที่ทําการประมงในบางพื้นที่ บังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด
และในบางฤดูกาลมาใชเพิ่มเติม โดยอาศัยพื้นฐาน
งานวิจัยที่แสดงใหเห็นวาชวงเวลาและในเขตพื้นที่
เหลานี้มีการวางไขและมีสัตวน้ําขนาดเล็กอยูเพื่อ
เปนการปกปองสัตวน้ําเหลานี้
4.All3: สนับสนุนงานวิจัยเพื่อหาสิ่งอื่นมาแทน
ปลาปน*

นักวิจัย 2 คน
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วัตถุประสงค 5: การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางชาวประมงพืน้ บานและพาณิชย
5.RC2: จัดตั้งและกําหนดเขตพื้นที่การทําการ
วางแผนและพัฒนาแผนที่เดินเรือ
ประมงชายฝง ใหสอดคลองกับขอมูลทาง
แบบอิเล็กทรอนิกส
วิทยาศาสตรและการหารือกับผูถือผลประโยชน
รวม
- เรือประมงพื้นบานจะไดรับอนุญาตในเขตการ
ประมงชายฝงและเรือประมงพาณิชยไดรับอนุญาต
ใหทําการประมงภายนอกเขตการประมงชายฝงถึง
เขตการเดินเรือเทานั้น
5.RC3: แนะนําการใชรหัสและแผนงานการเนนสี วางแผนและเลือกเรือตนแบบ
เพื่อใหเกิดความแตกตางระหวางพื้นที่การประมง สําหรับการทาสีเรือ
กับชนิดของเรือประมงพาณิชย*
5.RC4 พัฒนาระบบการเตือน VMS เพื่อเตือนให พัฒนาโปรแกรมระบบแจงเตือน
ทราบวาเรือกําลังเขาไปยังเขต/พื้นที่หามเขา*
VMS
• วาดเสนแบงเขตในการแสดงแผนภูมิและ
ระบบกราฟขอมูล หรือตารางการเดินเรือ
ที่ยอมรับไดและการบรรจุขอมูลเขาไปใน
ศูนยควบคุม VMS
วัตถุประสงค 7: การปรับปรุงขอมูลสารสนเทศดานการประมง
7.DI1: จัดทําการวิเคราะหชองวางระหวาง
ฐานขอมูลกับสารสนเทศที่จําเปน สําหรับขอมูล
ดัชนีชี้วัดผลดําเนินงาน (KPI) สําหรับแผนการ
บริหารจัดการประมงทะเลและขอมูลจริงทีม่ ีอยู*
7.DI2: ระบบพอรทัล/ฐานขอมูลที่เชื่อมโยงขอมูล จัดหาคอมพิวเตอรและโปรแกรม
จากหลายแหลงสําหรับการใชประเมินศักยการผลิต ทางสถิติ 3 ชุด ใหกับศูนยวจิ ัย
และการจัดการการประมง*
ประมงในภูมิภาค
7.DI3: พัฒนาระบบที่เปนระบบมากขึ้น เพื่อชวย
ในการรวบรวมและจัดแฟมสถิติระดับพื้นฐานของ
การประมงใหดีขึ้น
- การสํารวจดวยเรือสํารวจ
- การสํารวจสัตวน้ําหนาทา (โดยนักวิชาการ)
- การสํารวจสัตวน้ําหนาทา (รวมกับชาวประมง)
- การจัดหารถยนตสําหรับการสํารวจภาคสนาม

เรือสํารวจ 5 ลํา จํานวน 2 ครั้ง
7 ศูนย จํานวน 6 ครั้ง
7 ศูนย จํานวน 6 ครั้ง
รถยนตจํานวน 9 คัน
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7.DI4: ดําเนินการพัฒนาความสามารถอยาง
จางผูเชี่ยวชาญและจัดฝกอบรม
ตอเนื่องสําหรับเจาหนาที่นักวิทยาศาสตรและ
เจาหนาที่ทางเทคนิคทุกคน*
- การอบรมเชิงปฏิบัติการกับคณะทํางานดานการ
วิเคราะหขอมูล และการวิเคราะหชองวางของ
สถิติการประมง
- การทําสัญญากับที่ปรึกษาดานการจัดการประมง
การประเมินสภาวะทรัพยากร และการวิเคราะห
ผลกระทบ
- ผูเชี่ยวชาญชาวไทยดานการจัดการประมง
- ผูเชี่ยวชาญชาวไทยดานการประเมินสภาวะ
ทรัพยากร
- ผูเชี่ยวชาญตางชาติดานการประมงตางประเทศ
- นักวิชาการสําหรับการวิเคราะหขอมูลและเทคนิค
และการแปล
- หนวยงานหรือทีมงานสําหรับรับฟงความคิดเห็น
ดานการจัดการประมงทะเล
- จัดทําเอกสารดานการจัดการประมงทะเลและ
การเผยแพร
วัตถุประสงค 8: การเสริมสรางความสามารถในการจัดการประมง
8.FM1: ดําเนินการวิเคราะหชองวางระหวางระบบ จัดประชุมและการวิเคราะห
ที่ตองการใหมี เพื่อการจัดการการประมงอยางมี ชองวางของระบบ
ประสิทธิภาพกับโครงสรางองคกรปจจุบันและ
ศักยภาพของบุคลากร*
รวมทั้งสิน้
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