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ประเภทนวัตกรรมการบรกิาร 

โปรดกรอกรายละเอียดเก่ียวกับผลงานที่ขอรับรางวัล ดังน้ี 
 เป็นผลงานการให้บริการที่ เป็นการสร้างบริการใหม่ การให้บริการในรูปแบบใหม่ สร้าง

กระบวนงานใหม่ การออกแบบนโยบายหรือประยุกต์ใช้เครื่องมือนโยบายใหม่ หรือเป็นการ
วางระบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน มาใช้ในการให้บริการ 

 
 เป็นผลงานที่คิดค้นมาไม่เกิน 3 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) และมีการนําผลงานไปใช้แล้วจริงเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ในวันที่เปิดรับสมัคร) 
� เริ่มคิดค้นเมื่อ                  29 เมษายน 2558  
� นําผลงานไปใช้แล้วจริงเมื่อ    18 กรกฎาคม 2558 

แบบฟอร์มท่ี 1 ใบสมัคร 
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แบบฟอร์มท่ี 2 สรุปสาระสําคัญของผลงานท่ีสมัครขอรับรางวลั 

โปรดสรุปสาระสําคัญของผลงานที่ เสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) โดยมีความยาวไม่เกิน 
3 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่าน้ัน 
โดยครอบคลุม 5 หัวข้อ  

 
 
 
 
  
 
 
ชื่อผลงาน : …………………โครงการระบบติดตามเรือประมง………………………………………………………………… 

ชื่อส่วนราชการ :  ………………………………………กรมประมง..........…………………………………………………...….. 

หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบผลงาน : ……………….กองบริหารจัดการเรือประมงและการทําการประมง……………… 
 
 

สาระสาํคญัของผลงานท่ีเสนอขอรับรางวัล (Executive Summary) 
 

1. สภาพการปฏิบัติงานเดิม 
ตามที่กลุ่มสหภาพยุโรป (EU) ได้ให้ใบเหลืองเตือนไทยอย่างเป็นทางการ ในช่วงเดือนเมษายน ปี 2558 

เน่ืองจากไทยไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการทําประมงผิดกฎหมายหรือ IUU Fishing ที่
สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงทะเล ด้วยเหตุที่ไม่มี
มาตรการในการควบคุม และเฝ้าระวังจึงเกิดการลักลอบการทําประมงที่ผิดกฎหมาย เช่น การทําประมงในเขต
ชายฝั่งในกลุ่มของเรือประมงพาณิชย์ และการส่งออกสินค้าประมงของไทย สําหรับผลกระทบที่สําคัญของการทํา
ประมง IUU ในระดับโลก รวมถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเล  ความ
มั่นคงทางอาหารลดลง และการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจของรัฐชายฝั่ง นอกจากนี้การทําการประมง IUU ยังเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติทางทะเล เช่น การลักลอบค้ามนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นในบางส่วนของโลก  

 ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว กรมประมงจึงได้ดําเนินการปรับมาตรการแก้ไขปัญหาการทําประมง IUU Fishing 
ทั้งด้านมิติของกฎหมายรวมถึงมาตรการเฝ้าระวัง ที่แต่เดิมใช้ลักษณะของการลาดตระเวนของเรือตรวจการณ์
ประมงซึ่งไม่สามารถตรวจสอบได้ในวงกว้าง ด้วยข้อจํากัดด้านงบประมาณ และจํานวนเรือตรวจการณ์ที่มีใน
ปัจจุบัน ดังน้ันระบบการเฝ้าระวังทางอิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นทางเลือกที่สําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
การทําประมงต่อไป 

 
2. แนวทางในการดําเนินการ 

ภายหลังจากการได้รับใบเหลืองจากกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) อย่างเป็นทางการ ประเทศไทยได้ตระหนักถึง
ปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายหรือ IUU เป็นปัญหาสําคัญ จึงได้ดําเนินการปรับมาตรการในการแก้ไขปัญหาใน
ด้านมิติต่างๆ คือ  

1) จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของประเทศไทย (Thailand  National  Plan  of  Action  to  Prevent,  
Deter  and  Eliminate  Illegal,  Unreported  and  Unregulated  Fishing: NPOA-IUU) 
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2) การแก้ไขกฎหมายประมง  โดยการออกพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใช้วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 และพระราช
กําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 และมีผลบังคับใช้
วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์ จัดระเบียบการทําการประมงในประเทศไทยและนอกน่านนํ้า  

3) การเร่งจดทะเบียนเรือประมง และออกใบอนุญาตทําการประมง 
4) การพัฒนาระบบการควบคุมการเข้า-ออกท่าของเรือประมง 
5) การจัดทําระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System - VMS) 
6) การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
ซึ่งระบบติดตามเรือประมง เป็นเทคโนโลยีการควบคุมที่ถือสิ่งที่ใหม่สําหรับประเทศไทย เป็นหน่ึงในกลไก

สําคัญที่เป็นเคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการละเมิดข้อปฎิบัติ หรือกฎเกณฑ์ที่ทางหน่วยงาน
ราชการได้กําหนดไว้ โดยระบบที่ประเทศไทยเลือกใช้งานในปัจจุบันน้ัน คิอ ระบบติดตามเรือประมงด้วยการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและสามารถติดตามเรือได้
ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ ณ ตําแหน่งใดของโลก 

 
3. สภาพการปฏิบัติงานหลงัการดําเนินการ 

ภายใต้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่10/2558 และพระราชกําหนดการประมงได้
กําหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น  ตลอดจน ยานพาหนะทางนํ้า
ทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าที่ได้จากยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง 
รวมถึงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดให้เรือสนับสนุนกิจการประมงที่มีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสส์
ขึ้นไป ติดต้ังระบบ VMS ซึ่งมีมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ (Performance  
Standards  and  Functional  Requirements) ตามที่ ได้ กําหนดไว้ ปัจจุ บันมี เรือที่ ติด ต้ังระบบติดตาม
เรือประมงแล้วจํานวน 5,759 ลํา (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561) แบ่งเป็นข้อมูลดังต่อไปน้ี 

 
ตารางแสดงจํานวนเรือที่ติดต้ังอุปกรณ์ระบบติดตามเรือประมง (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ก.พ. 2561) 

ประเภทเรือ จํานวน (ลํา) 
1. เรือประมงพาณิชย์ 5,582 
2. เรือขนถ่ายเพื่อการประมง 44 
3. เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น 9 
4. เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น 6 
5. เรือนํ้ามันเพ่ือการประมง 55 
6. เรือบรรทุกนํ้าจืด 22 
7. เรือสนับสนุนที่กระทรวงเกษตรฯประกาศ 41 

รวม 5,759 

4. ประโยชน์ที่ได้รับ 
ระบบติดตามเรือประมง (VMS) นอกจากจะเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเฝา้ระวัง และบังคับใช้กฎหมายแล้ว 

ยังมีประโยชน์ทั้งด้านที่สนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการบริหาร และสาํหรับผู้ประกอบการเรือประมงในการ
จัดการ ซึ่งสามารถแบ่งประโยชน์ที่ได้รับจากระบบฯออกเป็นมิติต่างๆได้ดังต่อไปน้ี 
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1) บทบาทในด้านความปลอดภัยของเรือ 
ในกรณีที่เรือประมงเข้าเขตที่มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของลูกเรือ หรือบริเวณพ้ืนที่อันตราย เช่น 

บริเวณเขตพ้ืนที่ทางทะเลระหว่างประเทศ หรือเขตหวงห้าม เจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC จะดําเนินการแจ้งเตือน
ชาวประมง หรือเจ้าของเรือเมื่อเรือเข้าเขตดังกล่าว โดยการให้ชาวประมงนําเรือออกจากพ้ืนที่ทันทีเพ่ือป้องกัน
ปัญหาข้อพิพาทระหว่างประเทศ หรือถูกจับกุมโดยหน่วยงานราชการของประเทศน้ัน เช่น กรณีบริเวณพ้ืนที่ทะเล
ระหว่างไทยกับพม่า, ไทยกับกัมพูชา และไทยกับมาเลเซีย รวมถึงกรณีที่เรือประสบภัยกลางทะเล ในขั้นตอนของ
การค้นหาเพ่ือให้การช่วยเหลือ ทําให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถทราบตําแหน่งพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือได้ทันเวลา 

2) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเรือ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนข้อพิพาท
ระหว่างชาวประมง 

ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวประมง เมื่อเครื่องมือประมงที่ใช้ในลักษณะการวางทิ้งไว้ในพ้ืนที่ 
เช่น ลอบหมึกสายได้รับความเสียหายจากการที่เรือลําอ่ืนเข้าไปในพ้ืนที่วางลอบ ศูนย์ FMC ได้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูลในระบบ VMS ว่าในช่วงระยะเวลาที่คาดว่าเกิดเหตุน้ันมีเรือลําใดเข้าไปในบริเวณน้ันบ้าง เพ่ือใช้
เป็นหลักฐานในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพในมาตรการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and 
Surveillance : MCS) 

ในอดีต มาตรการในการเฝ้าระวังเรือประมงของไทย เพ่ือป้องกันการละเมิดกฎหมาย หรือป้องกัน IUU 
Fishing ของไทยจะใช้วิธีการลาดตระเวรทางทะเลของหน่วยเรือ ซึ่งจะใช้หลักในการสุ่มตรวจ และการกําหนด
พ้ืนที่เป้าหมายในการดําเนินการ โดยภายหลังจากที่มีระบบ VMS และการเฝ้าระวังจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ ทําให้
เจ้าหน้าที่สามารถทราบตําแหน่ง และพฤติกรรมของเรือในทะเลพร้อมทั้งกําหนดเป้าของเรือที่ต้องดําเนินการตรวจ
กลางทะเลโดยเร่งด่วน และสามารถทราบตําแหน่งของเรือที่จะต้องตรวจสอบ ซึ่งเรือตรวจฯของหน่วยงานราชการ
สามารถไปยังเรือเป้าหมายได้ทันทีโดยไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรนํ้ามันในการว่ิงค้นหาเรือ 
5. จุดเด่นของผลงาน และปัจจัยความสําเร็จ 

จุดเด่นของโครงการระบบติดตามเรือ (VMS) น้ัน สามารถกล่าวได้ว่ามีความสําเร็จทั้งในด้านของระบบ
หรือเทคโนโลยีที่ใช้ และในด้านของการวางแผนในการปฎิบัติงาน กล่าวคือ เมื่อมีเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพใน
การติดตามเรือแล้ว การพัฒนาระบบในการแสดงผลของข้อมูลที่ถูกส่งมาจากเรือก็มีความสําคัญที่ทําให้เจ้าหน้าที่
สามารถเฝ้าระวัง และติดตามเรือได้ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในระหว่างการทําประมง หรือจอดอยู่ที่ท่าเรือ พร้อมทั้งการ
วางระบบในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดําเนินเฝ้าระวัง แจ้งเตือนชาวประมง ประสางานพร้อมทั้งการสนับสนุน
ข้อมูลไปยังหน่วยปฎิบัติที่เก่ียวข้องน้ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัดจากผลการบังคับใช้กฎหมายเมื่อศูนย์ 
FMC ส่งเป้าเรือไปยังหน่วยปฎิบัติและสามารถตรวจสอบได้ในขณะกระทําความผิด รวมถึงความร่วมมือในการให้
ความช่วยเหลือชาวประมง 

ซึ่งปัจจัยของความสําเร็จน้ัน เป็นผลมาจากการเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และระบบการ
แสดงผลข้อมูลที่มีการพัฒนาต่อยอดจากผลการศึกษาในโครงการนําร่อง ทําให้ทราบจุดอ่อนจากระบบต้นแบบจน
นํามาสู่การพัฒนาระบบ และการเลือกใช้เทคโนโลยีของระบบติดตามเรือในปัจจุบัน นอกจากน้ีการดําเนินงานของ
เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังที่ทําหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรม และแจ้งเตือนชาวประมงก็มีส่วนสนับสนุนให้การดําเนินการของ
โครงการระบบติดตามเรือประมงประสบความสําเร็จดังในปัจจุบัน 

------------------------------------------------------- 
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โปรดสรุปรายงานผลการดําเนินการ โดยมีความยาวไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4  ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 และอยู่ในรูปแบบ .doc และ .pdf เท่าน้ัน โดยครอบคลุมประเด็นการประเมิน 4 ส่วน 
ประกอบด้วยคําถาม จํานวน 13 ข้อ 

แบบฟอร์มท่ี 3 รายงานผลการดําเนินการ 

 

ชื่อผลงาน : ……………………………โครงการระบบติดตามเรือประมง……………………………………………………… 
ชื่อส่วนราชการ :  ……………………………………กรมประมง...................……………………………………………...….. 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบผลงาน : …………………กองบรหิารจัดการเรือประมงและการทําการประมง...………… 
ประเด็นที่ 1 การวิเคราะห์ปญัหา (5 คะแนน) 

1. มีความเป็นมา ปัญหาและความสําคัญที่นํามาสู่การดําเนินโครงการตามพันธกิจของหน่วยงาน อย่างไร  
(อธิบายความสําคัญปัญหา ที่เช่ือมโยงกับภารกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด และยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน/
ประเทศ) 
 
สําหรับมาตรการป้องกันการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing ถือ

เป็นหน่ึงในภารกิจหลักที่กรมประมง และประเทศไทยจะต้องดําเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งสภาพปัญหาที่พบใน
ปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ได้ในมิติต่างๆ ดังน้ี  

1) การทําประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) หมายถึง การทําประมงที่มีลักษณะ เช่นการทําประมงโดย
ไม่ได้รับอนุญาต หรือการฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบที่ได้กําหนดไว้ 

2) การทําประมงที่ขาดการรายงาน (Unreported Fishing) หมายถึง การที่ทําประมงแล้วไม่ได้แจ้ง หรือ
รายงานผลจับ หรือรายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย  

3) การทําประมงที่ไร้การควบคุม (Unregulated Fishing) หมายถึง การทําประมงในลักษณะที่ไม่สอดคล้อง
หรือฝ่าฝืนต่อมาตรการควบคุมในแต่ละพ้ืนที่ เช่น มาตรการอนุรักษ์และการจัดการของแต่ละองค์กร 

ซึ่งการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีความจําเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาจาก
หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง โดยประเทศไทยได้ระบุให้การแก้ไขปัญหา IUU เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์และนโยบายของ
ประเทศ ซึ่งดําเนินการภายใต้แผนการดําเนินการ ดังน้ี  

1) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับย้ัง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 (NPOA-IUU 2015 - 2019) ซึ่งแสดงถึงนโยบายและข้อผูกพัน
ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการต่อความพยายามร่วมกันของโลก เพ่ือป้องกัน ยับย้ังและขจัดการทําประมง IUU 
โดยระบบติดตามเรือประมงเป็นหน่ึงในข้อที่ไทยจะต้องดําเนินการ โดยได้ระบุไว้ในหัวข้อ มาตรการการติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS) ระบบติดตามเรือประมง (VMS) ถูก
นํามาใช้ในการติดตามตําแหน่งเรือเพ่ือเฝ้าระวัง การทําประมงในเขตน่านนํ้าของรัฐชายฝ่ังอ่ืนๆ ในเขตทะเลหลวง 
รวมทั้งในพ้ืนที่และฤดูกาลท่ีห้ามทําการประมง ในน่านนํ้าไทยด้วย 
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2) แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 
2558 – 2562 (Marine  Fisheries  Management  Plan  of  Thailand: FMP) โดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทยนโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558 – 
2562 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยแผนดังกล่าวได้กําหนด วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สําคัญที่ต้อง
ดําเนินการไว้ โดยระบบติดตามเรือประมงได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ที่ 3 คือ  การลดการทําประมง IUU โดยใช้
มาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายของการดําเนินการคือ ลดระดับการทําประมง 
IUU ให้ได้ถึงระดับที่สามารถควบคุมได้โดยมาตรการ MCS แบบปกติ ซึ่งระบบติดตามเรือประมง ถือเป็นหน่ึงใน
กลไกสําคัญในการเฝ้าระวังการทําการประมง 

และเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปตามแผนที่ไทยได้กําหนดใว้ กรมประมงจึงได้ปรับโครงสร้างเพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติงาน และระบุให้ระบบติดตามเรือประมง (VMS) เป็นหน่ึงในการดําเนินการตามแผนงานของยุทธศาสตร์กรม
ประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564) ในยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์นํ้าให้มี
ความย่ังยืนและคงความหลากหลาย เป้าประสงค์  บริหารจัดการทรัพยากรประมง ให้มีความอุดมสมบูรณ์และคง
ความสมดุลของโครงสร้างตามกลยุทธ์ 3 เพ่ือควบคุมและป้องกันการทําประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย 

โดยเมื่อพิจารณาระบบติดตามเรือประมง (VMS) ที่ใช้ในปัจจุบัน ถือเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับจากสากล 
และองค์กรระหว่างประเทศ  เช่น  Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 
Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) และ  Pacific Islands Forum Fisheries Agency (FFA) ว่าเป็น
เครื่องมือหน่ึงที่มีประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง กรมประมงจึงได้พัฒนาระบบที่ใช้ในการแสดงข้อมูลรวมถึงการใช้
ข้อมูลจากระบบติดตามเรือประมงประกอบกับข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลระบบ AIS 
ข้อมูลสัตว์นํ้าที่ได้รับรายงาน รวมถึงข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจจับอิเล็กทรอนิกส์ (electronic sensors) ที่แสดงการ
ใช้งานเคร่ืองมือประมงในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือทวนสอบข้อมูล พร้อมทั้งยืนยันช่วงเวลาในการทําการประมง
ของเรือ  

ปัจจุบันกรมประมงได้กําหนดให้กองบริการจัดการเรือประมง และการทําการประมง เป็นหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรง โดยมีกลุ่มติดตามเรือประมงภายใต้ระบบติดตามเรือเป็นผู้ดูแลระบบ และเฝ้าระวังพฤติกรรม
ของเรือประมง 

 

ประเด็นที่ 2 แนวทางการแก้ไขปัญหา (25 คะแนน) 

2. มีวิธีการอย่างไรในการแก้ไขปัญหา  
(อธิบายแนวทางการแก้ไขปัญหาในภาพรวม) 

ภายใต้แผนฯ และนโยบายของประเทศในมาตรการแก้ไขปัญหา IUU กรมประมงได้ดําเนินการปรับปรุง
พระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายลําดับรอง รวมถึงการจัดทําระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring 
System - VMS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากสากล โดยหลักการทํางานของระบบน้ันมีการสื่อสาร
ผ่านเครือข่ายดาวเทียม (Satellite Communication) โดยในช่วงแรกดําเนินการภายใต้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษา



รางวัลเลิศรัฐ ประจําปี พ.ศ. 2561 สาขาบริการภาครัฐ  

 

ความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่10/2558 โดยกําหนดให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการเรือประมง  เรือบรรทุกสินค้า
ประมงห้องเย็น  ตลอดจน ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง  ขนถ่ายหรือเก็บรักษาสัตว์นํ้าที่ได้จาก
ยานพาหนะทางนํ้าทุกชนิดที่ใช้ทําการประมง  ที่มีขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสส์ขึ้นไป ติดต้ังระบบ VMS ซึ่งมี
มาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกําหนดเชิงหน้าที่ (Performance  Standards  and  Functional  
Requirements) ตามที่ได้กําหนดไว้ และกําหนดให้มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเฝ้าระวังเรือประมง
ผ่านระบบติดตามเรือประมงตลอด 24 ช่ัวโมง และมีหน้าที่แจ้งเตือนชาวประมงในกรณีที่มีพฤติกรรมเส่ียงที่จะ
ละเมิดกฎหมาย รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานท้ังภายในกรมประมง และหน่วยงานนอก เช่น ศูนย์
ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการ
ตรวจสอบเรือในทะเล 

3. มีวิธีการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการบริการ/คุณภาพชีวิตของผู้รับบริการได้อย่างไร  
(อธิบายกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมายของการดําเนินโครงการ 
(เช่ือมโยงกับข้อ 10.) และระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการดําเนินการ (เช่ือมโยงกับข้อ 6.)) 

ในช่วงแรกของการดําเนินการ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบติดตามเรือประมง (VMS) ยังมีอยู่อย่างจํากัด 
ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการดําเนินการของรัฐมีทั้งกลุ่มของชาวประมงที่มีข้อจํากัดในเรื่องความรู้เก่ียวกับ
เทคโนโลยี และกฎหมายที่เปลี่ยนไป รวมถึงข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้อง เน่ืองจากเป็นกลุ่มของผู้ที่มีการศึกษาน้อย และ
อายุค่อนข้างมากจนถึงกลุ่มของผู้ประกอบการหรือชาวประมงที่มีศักยภาพและมีความรู้เพียงพอต่อการใช้งาน
ระบบซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายต่อกรมประมงที่จะต้องสร้างความเข้าใจให้แก่ชาวประมงทุกระดับ 

ดังน้ันกรมประมงจึงได้ดําเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบฯ พร้อมทั้งช้ีแจงกฎหมาย และขั้นตอนการปฏิบัติ
ต่างๆที่เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการฯในกลุ่มของผู้ที่เก่ียวข้อง ซึ่งเป้าหมายที่เรากําหนดไว้คือ 
กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือชาวประมง และกลุ่มเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย จํานวน 4 รุ่น 
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 15 กันยายน 2559 ในพ้ืนที่ ชลบุรี เพชรบุรี ภูเก็ต และสงขลา รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล และข่าวสารเก่ียวกับระบบติดตามเรือประมง (VMS) ฝ่านทาง Facebook ช่ือ โครงการ
จัดทําระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) นอกจากน้ีเพ่ือให้ชาวประมงได้มีส่วนในการ
ติดตามเรือของตัวเองและทราบพฤติกรรมของเรือรวมทั้งตําแหน่งของเรือ กรมประมงได้ดําเนินการพัฒนา
แอปพลิเคช่ันที่ใช้ในการใช้งานระบบติดตามเรือผ่านโทรศัพท์มือถือเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อชาวประมง โดยเน้น
การพัฒนาระบบให้ง่ายต่อการใช้งาน เพ่ือให้ชาวประมงมีส่วนช่วนในการติดตามเรืออีกทาง  

ปัจจุบัน กรมประมงยังคงดําเนินการในส่วนของงานด้านการพัฒนาระบบติดตามเรือประมง (VMS) อย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ตอบโจทย์ในเรื่องการเฝ้าระวัง และเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการตรวจสอบเพ่ือ
สร้างความมั่นใจให้กับประเทศต่างๆว่าผลิตภัณฑ์รวมถึงสัตว์นํ้าของไทยเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย รวมถึงส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมง มีการดําเนินการตรวจสอบ ย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพ่ือ
ป้องกันการทําประมง IUU  และการทําประมงของเรือประมงไทยมีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

4. แนวคิดใหม่ที่นําเสนอคืออะไร  

(สิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมคืออะไร อาจเปรียบเทียบสิ่งเดิมกับสิ่งใหม่ (เช่ือมโยงกับข้อ 2.)) 
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สิ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างระบบติดตามเรือประมงที่ใช้ในปัจจุบัน คือ เป็นระบบติดตามเรือด้วยการ
สื่อสารผ่านดาวเทียม (Satellite Communication) โดนในอดีตกรมประมงได้ดําเนินการเก่ียวกับระบบติดตาม
เรือประมงภายใต้ช่ือ “โครงการนําร่องด้วยระบบติดตามเรือด้วยการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (GSM)”ซึ่ง
ข้อจํากัดเก่ียวกับระบบน้ัน คือ สัญญาณของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ทําการประมงทั้งหมด เมื่อ
เรือที่ติดต้ังอุปกรณ์ดังกล่าวเคลื่อนที่พ้นระยะท่ีสามารถจับสัญญาณได้อุปกรณ์จะไม่สามารถส่งข้อมูลไปยัง
เครือข่ายผู้รับต่างๆได้ซึ่งจะทําให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามเรือตลอดเวลา แต่สําหรับระบบติดตามเรือประมงใน
ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สามารถติดตามเรือได้ตลอดเวลาไม่ว่าเรือจะอยู่ตําแหน่งใดของโลก (ปัจจุบันส่งข้อมูลทุก 1 
ช่ัวโมง) นอกจากนี้ยังได้พัฒนาให้สามารถเรียกดูตําแหน่งเรือได้ทุกเวลาจามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ  

นอกจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี กรมประมงยังได้สร้างทีมสําหรับการติดตามเรือตลอด 24 ช่ัวโมง 
ไม่มีวันหยุดซึ่งการติดตามเรือจะมีเจ้าหน้าที่หมุนเวียนปฏิบัติงาน เพ่ือทําหน้าที่ติดตามเรือ พร้อมทั้งประสานงาน
ระหว่างหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้อง รวมถึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเรือ และการบังคับใช้กฎหมาย 

 
ประเด็นที่ 3 การนาํไปปฏิบติั  (30 คะแนน) 

5. ใครเปน็ผู้รเิริ่มและผู้ดําเนนิโครงการ และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดําเนนิโครงการน้ีมากนอ้ยเพียงใด  
(ระบุผู้ริเริ่ม และผู้ดําเนินโครงการ และระบุขนาดของผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ) 

ระบบติดตามเรือประมง (VMS) เริ่มต้นจากการศึกษาของโครงการจัดทําโครงการจัดทําระบบติดตาม
เรือประมงไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างที่เกิดขึ้นภายใต้แผนงบประมาณปรับโครงสร้างเศษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการ
จัดการให้เกิดผลผลิตสัตว์นํ้าในแหล่งนํ้าธรรมชาติ โดยในครั้งแรกของการจัดทําน้ันอาศัยความร่วมมือของ
ชาวประมงโดยไม่มีสภาพบังคับ แต่เมื่อประเทศไทยได้รับใบเหลืองจาก EU จึงมีความจําเป็นที่ต้องเร่งดําเนินการ
แก้ไขปัญหา IUU Fishing การติดต้ังระบบติดตามเรือจึงมีสภาพบังคับทางกฎหมายโดยกําหนดให้เรือประมงที่มี
ขนาดต้ังแต่ 30 ตันกรอสขึ้นไปต้องดําเนินการติดต้ังให้แล้วเสร็จ ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือชาวประมงใน
ด้านของต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นในการติดต้ังอุปกรณ์ ซึ่งในช่วงแรกของการติดต้ังอุปกรณ์บนเรือมีจํานวนประมาณ 7,000 
ลํา ซึ่งในระยะแรกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบติดตามเรือยังไม่แพร่หลาย ชาวประมงจึงมองว่าการติดต้ังน้ัน
ส่งผลกระทบในด้านลบ กรมประมงจึงเร่งดําเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้กับความประมงเพื่อให้เห็นถึงผลที่
เป็นด้านบวก อาทิเช่น เพ่ือความปลอดภัยและให้การช่วยเหลืออย่างทันเวลา การเป็นเคร่ืองมือให้เจ้าของเรือบน
ฝั่งสามารถติดตามเรือ และพฤติกรรมของตัวเองได้ รวมถึงมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรโดยป้องกัน
ไม่ให้เรือประมงพาณิชย์เข้าไปทําประมงในพื้นที่ชายฝั่งซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์นํ้า ซึ่งจะเห็นได้ว่าการ
ดําเนินการตามโครงการฯมีทั้งผลกระทบทั้งบวกและทางลบ ซึ่งผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องปรับตัว และสร้างความเข้าใจ
ถึงเหตุผลของการดําเนินการโครงการฯ ต่อไป 

6. มีการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร และใช้ทรัพยากรอะไรบ้างในการดําเนินการ  
(ขยายความกลยุทธ์จากข้อ 3. ที่ได้นําไปปฏิบัติ และระบุทรัพยากรที่ใช้ในการดําเนินการตลอดจนวิธีการ
จัดสรรทรัพยากรดังกล่าว) 

ภายใต้การสร้างความมั่นใจในเรื่องของสินค้าสัตว์นํ้า และผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปสัตว์นํ้า เป็นสินค้าที่ไม่ได้มี
ที่มาจากการทําประมง IUU โดยอาศัยระบบติดตามเรือประมง (VMS) เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ และติดตามเรือ 
กรมประมงได้มอบให้ศูนย์ FMC มีหน้าที่ในการตรวจสอบ และเฝ้าระวัง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังในแต่
ละช่วงเวลา รวมถึงการพัฒนาระบบให้ตอบโจทย์การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลให้กับทั้ง
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ชาวประมง และหน่วยงานราชการ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างระยะการพัฒนา ระยะที่ 3 คือ เน้นให้ระบบสามารถ
วิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมงอัตโนมัติ เพ่ือลดภาระของเจ้าหน้าที่ และความแม่นยําในการประเมินพฤติกรรมเรือ 

7. ใครเปน็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการออกแบบการพัฒนาการบริการ และผู้มีส่วนร่วมใน
การดําเนินโครงการ  

(ระบุผู้มีส่วนร่วมในการดําเนินการ ทั้งร่วมออกแบบ และดําเนินโครงการ)   
 
การดําเนินการโครงการนั้นเริ่มต้นจากด้านของการจัดหาเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และ

ขั้นตอนการกําหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ที่ ใช้ในการติดต้ังบนเรือ ซึ่งผู้ที่มีส่วนร่วมในการดําเนินการคือ 
คณะทํางานฯท่ีจัดต้ังจากศปมผ. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากกรมประมง, กองทัพทหารเรือ, กรมเจ้าท่า และ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นต้น 
ด้านการออกแบบระบบที่ใช้ในการแสดงผลข้อมูลน้ันกรมประมง และผู้แทนจากกองทัพเรือได้ร่วมออกแบบ
รูปแบบความต้องการใช้งานระบบฯเพ่ือให้ตอบโจทย์การใช้งานของเจ้าหน้าที่ และการนําข้อมูลที่ได้มาประมวลผล
ให้แสดงในระบบฯ และได้ดําเนินการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนดําเนินการพัฒนาระบบขึ้น 

นอกจากน้ี สิ่งที่มีความสําคัญเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพน้ัน การวางแผนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ FMC ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ดําเนินการร่างคู่มือการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้มีการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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8. ผลผลิตที่สําคัญจากการดําเนินโครงการคืออะไร และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
(Sustainable Development Goals หรือ SDGs)  

(ระบุผลผลิตที่สําคัญของการดําเนินการ (สอดคล้องกับข้อ 4. หรือไม่ อย่างไร) ตลอดจนความความเช่ือมโยง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ อย่างน้อย 1 ประเด็น) 

ผลจากการดําเนินการโครงการที่สําคัญ ในด้านของการเฝ้าระวัง และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหา IUU Fishing น้ัน เจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC ได้ดําเนินการเฝ้าระวัง และแจ้งเป้าเรือที่มีพฤติกรรมคาดว่าจะ
ละเมิดข้อปฏิบัติต้ังแต่ มกราคม – ธันวาคม 2560 จํานวน 91 ครั้ง และสามารถดําเนินคดีได้ 18 คดี ซึ่งถือว่าเป็น
มาตรการป้องกัน และป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิณกฎระเบียบ 

ซึ่งจากการดําเนินการดังกล่าวมีส่วนช่วยในเรื่องของการเช่ือมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) ที่สําคัญที่สุดคือเป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล ซึ่งระบบติดตามเรือมีส่วนช่วยในเรื่องของการป้องปรามไม่ให้เรือเข้าไปทําประมงในพ้ืนที่หวงห้าม หรือ
พ้ืนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 

9. มีปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการดําเนินโครงการอะไรบ้าง และวิธีการในการบริหารจัดการ
อย่างไร 

อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการโครงการที่สําคัญ คือ ระบบติดตามเรือประมงเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับกรม
ประมง และชาวประมง ดังน้ันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องดําเนินการศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบฯไป
พร้อมกับการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับแก้ไขเพ่ิมเติมทั้งด้านเทคโนโลยี และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ยกตัวอย่าง เช่น ในช่วงแรกของการดําเนินการสภาพปัญหาของการขาดหายของข้อมูล VMS มีจํานวน
มาก ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุต้องแต่จุดเริ่มต้นคือบนเรือประมงจนข้อมูลถึงกรมประมง พบว่า การเดินทาง
ของข้อมูลต้องผ่านส่วนที่เก่ียวข้องหลายฝ่าย เริ่มต้ังแต่ ข้อมูลส่งออกจากเรือผ่านดาวเทียมสื่อสาร ส่งไปยังสถานี
รับที่อยู่ต่างประเทศ และมายังผู้ให้บริการระบบ VMS ในไทยจนสุดท้ายส่งมายังกรมประมง ซึ่งจากการศึกษา
พบว่าปัญหาที่สําคัญคือการที่มีผู้ให้บริการในไทยหลายหลาย และมาตรฐานไม่เท่ากัน ดังน้ันกรมประมงจึง
ดําเนินการปรับช่องทางการรับส่งข้อมูลโดยให้สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.)เป็นตัวกลาง
ในการรับส่งข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้บริการต่างประเทศ แล้วส่งข้อมูลมายังกรมประมงจึงทําให้สภาพปัญหาของการ
ขาดหายของสัญญาณลดน้อยลง 

 
ประเด็นที่ 4 ผลผลิต/ผลลพัธ์ และความยั่งยืนของโครงการ  (40 คะแนน) 
10. ผู้รบับริการได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บา้ง  
(อธิบายประโยชน์ที่ได้จากการดําเนินโครงการที่เช่ือมโยงกับข้อ 3.) 

กลุ่มของผู้รับบริการที่สําคัญคือ ชาวประมง ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามเรือ คือ ด้านความ
ปลอดภัยของเรือ โดยกรณีที่เรือประมงเข้าเขตที่มีความเสี่ยงต่อสวัสดิภาพของลูกเรือ หรือบริเวณพ้ืนที่อันตราย 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC จะดําเนินการแจ้งเตือนชาวประมง หรือเจ้าของเรือ รวมถึงกรณีที่เรือประสบภัยกลางทะเล 
ในขั้นตอนของการค้นหาเพ่ือให้การช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถทราบตําแหน่งพร้อมทั้งให้การช่วยเหลือได้
ทันเวลา นอกจากน้ียังเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของเรือ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนข้อ
พิพาทระหว่างชาวประมง เช่น กรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างชาวประมง เมื่อเครื่องมือประมงที่ใช้ในลักษณะการวาง
ทิ้งไว้ในพ้ืนที่ได้รับความเสียหายจากการที่เรือลําอ่ืนเข้าไปในพ้ืนที่วางลอบ ศูนย์ FMC ได้ดําเนินการตรวจสอบ
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ข้อมูลในระบบ VMS ว่าในช่วงระยะเวลาที่คาดว่าเกิดเหตุน้ันมีเรือลําใดเข้าไปในบริเวณน้ันบ้าง เพ่ือใช้เป็น
หลักฐานในการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เพ่ือดําเนินการทางกฎหมายต่อไป 

นอกจากนี้ ระบบติดตามเรือประมงยังมีส่วนช่วยในการยืนยันว่าสินค้าสัตว์นํ้าที่ได้จากการทําประมงน้ันมี
การเฝ้าระวังให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงข้อปฏิบัติของแต่ละพ้ืนที่ทําการประมง และไม่ใช่สัตว์
นํ้าที่ได้จากการทําประมง IUU 

 
11. การดําเนนิโครงการ มีการประเมินผลที่เปน็ทางการ และนําผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนา 

งานบริการหรอืไม่ อย่างไร  
(ระบุวิธีการและผลการประเมินอย่างเป็นทางการจากผู้รับบริการ และวิธีการนําผลการประเมินน้ันไปใช้ในการ
ปรับปรุงงานบริการ) 

ปัจจุบันยังไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

12. โครงการมีความย่ังยืน และสามารถขยายรูปแบบการดําเนนิการไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ ได้หรือไม่ อย่างไร  
(อธิบายความย่ังยืนในประเด็นต่างๆ เช่น การเงิน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบ 
เป็นต้น รวมถึงอธิบายความสามารถและวิธีการขยายรูปแบบไปยังหน่วยงานอ่ืนระดับชาติ/นานาชาติ) 

การดําเนินการในด้านของการขยายผลของการปฏิบัติงานของศูนย์ไปยังหน่วยงานอ่ืนในปัจจุบัน คือ ใน
ส่วนของการดําเนินการด้านการบังคับใช้กฎหมาย โดยการเช่ือมโยงข้อมูล และการประสานงานไปยังหน่วยงานอ่ืน 
เช่น ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และตํารวจนํ้า เพ่ือ
ดําเนินการตรวจสอบเรือเป้าหมาย และมาตรการป้องปรามไม่ให้เกิดการละเมิดข้อปฏิบัติในระหว่างการทําประมง 
ส่วนในด้านของสิ่งแวดล้อมน้ัน ระบบติดตามเรือประมงถือเป็นเคร่ืองมือในการเฝ้าระวังเรือไม่ให้เข้าไปทําประมง
ในเขตพ้ืนที่ห้ามทําประมง หรือพ้ืนที่อนุรักษ์จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากร 

 
13. บทเรียนทีไ่ด้รับจากการดําเนนิโครงการ มีอะไรบ้าง และมีแนวทางให้เกิดการพฒันาอย่างย่ังยืนอย่างไร  
(อธิบายบทเรียนที่ได้รับที่จะผลักดันให้เกิดความย่ังยืนตามเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนขององค์การสหประชาชาติ) 
 จากการดําเนินการโครงการท่ีผ่านมา สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญ และยังต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ืองคือ การให้
ความรู้ และสร้างความเข้าใจกับชาวประมงทุกระดับ และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดย
ที่ผ่านมาทางศูนย์ฯได้รับข้อเสนอแนะและคําแนะนําจากชาวประมงอย่างต่อเน่ือง ซึ่งยังมีชาวประมงบางกลุ่มที่ยังมี
ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง หากผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และปฏิบัติตามอย่างถูกต้องจะทําให้
สถานการณ์การละเมิดข้อปฏิบัติ หรือกฎหมายลดน้อยลง 

 โดยแนวทางในการดําเนินการ และการพัฒนาในขั้นต่อไป คือ ด้านการให้ความรู้แก่ชาวประมง การ
อธิบาย และช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แต่ละส่วนเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

------------------------------------------------------- 
 


	tpsaform1 โครงการระบบติดตามเรือประมง
	tpsaform2 โครงการระบบติดตามเรือประมง
	tpsaform3 โครงการระบบติดตามเรือประมง

