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การด าเนินการแก้ไขปัญหา “ใบเหลือง” (EU-IUU Fishing) ของรัฐไทย :  
ความคาดหวัง ผลลัพธ ์และแนวทางแก้ไขเพือ่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน 

 วิชาญ ศิริชยัเอกวัฒน์ 
ผู้ประกอบกิจการประมงอาวุโส 

อดีตนายกสมาคมการประมงนอกน่านน  าไทย 
อดีตประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 

อดีตประธานคณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ ์วุฒิสภา 
 

สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
รัฐเจ้าของธง 
(Flag State) 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินการจดัท าระบบ
ทะเบียนเรือประมงที่เป็นปัจจุบัน 
สามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างสว่นราชการตา่ง ๆ 
ที่เกี่ยวขอ้งได ้

มีการจดัท าระบบทะเบียน
เรือประมงที่เปน็ปัจจบุัน  
สามารถเชื่อมโยงและตรวจสอบ
ข้อมูลระหว่างกรมเจ้าท่าและ
กรมประมงได ้

กรมประมงและกรมเจ้าทา่
สามารถเขา้ถึงข้อมูลการจด
ทะเบียนเรือได ้
 
 

- 
 
 
 

 
 
 

มีการด าเนินการจดทะเบียน
เรือประมง และเรือขนส่ง/ ขน
ถ่ายสัตว์น  า ใหถู้กตอ้ง ครบถ้วน 

โดยบงัคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครดัและเท่าเทียม 

- ไม่อนญุาตให้มกีารจดทะเบยีน 
“เรือประมงพาณิชย ์และเรอื
ขนส่ง/ขนถา่ยสัตว์น  า” 
เพิ่มเติม โดยมีการบงัคับใช ้

มีการบังคบัใช้กฎหมายอย่างไม่
เป็นธรรม และเทา่เทียม (ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 27) ระหว่าง 
“เรือประมงพาณิชย”์ กับ 
เรือประมงพื นบ้าน”  

- ควรมีการช่วยเหลือเยียวยา
โดยจ่ายเงินชดเชยใหก้ับ 
“เรือประมงพาณิชย”์ ทีถู่ก
ยกเลิกทะเบียนเรือโดยไม่เปน็
ธรรม รวมทั งเรอืประมงทีม่ี
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตั งแต่
ปี พ.ศ.2558  

- อนุญาตให ้“เรือประมง
พื นบ้าน” (ทีม่ีขนาดไมถ่ึง 10 
ตันกรอส) น าเรือไปยื่นขอจด
ทะเบียนได้ เมือ่ปลายป ีพ.ศ. 
2562 ซึ่งแตเ่ดมิมีเรือประมง
พื นบ้านอยู่ในระบบจ านวน 
22,000 ล า แต่มาแสดงตน
เพียง 16,908 ล า โดยเป็น 
“เรือประมงพื นบ้าน” ท่ีจด
ทะเบียนใหม่อกี 30,803 ล า 
(ข้อมูลกรมเจา้ท่า) และมีเรอืที่
มีขนาดเกินกว่าทีก่ฎหมาย
ก าหนด 262 ล า (เกนิกว่า 10 
ตันกรอส) 

 
 
 
 
 

จากข้อมูลกรมประมงพบว่า
ระหว่าง พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั 
- มีเรือประมงพาณิชยไ์ด้รบั

การจดทะเบียน 10,392 ล า 
และถกูยกเลกิทะเบียนเรือ 
ตามค าสั่ง คสช.ที ่22/2560 
รวม 8,024 ล า ซึง่ในจ านวน
ดังกลา่ว เปน็เรือทีม่ีทะเบียน
เรือ แตไ่ม่มี/หรือมีใบอนญุาต
ท าประมงแต่ใช้เครื่องมือผดิ
ประเภท และเรือที่ต้องการ
เลิกท าการประมง (เรือขาว-
แดง) จ านวนประมาณ  
3,000 ล าเศษ 

- มีเรือประมงพื นบา้นไดร้ับ
การจดทะเบียน 51,209 ล า 
โดยขอ้มูลสมาคมประมง
พื นบ้านฯ ระบวุ่ามีเรือประมง
พื นบ้านตกคา้งไม่จดทะเบียน

ทะเบียนเรือ แต่ไม่มี/หรือมี
ใบอนุญาตท าประมงแต่ใช้
เครื่องมือผดิประเภท และเรอื
ที่ต้องการเลกิท าการประมง 
(เรือขาว-แดง) อีกประมาณ 
3,000 ล าเศษ 

- ควรมีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเปน็ธรรม และเท่าเทียม 

- ควรมีข้อยตุิส าหรับเรือประมง
พื นบ้านทีม่ีขนาดเกินกวา่ที่
กฎหมายก าหนดว่าจะไดร้ับ
ใบอนุญาตเรือประมงพาณิชย์
หรือไม่ เพราะเหตุใด 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ประมาณ 30,000 ล า 
ในขณะที่เรือที่มขีนาดเกิน
กว่าที่กฎหมายก าหนด 262 
ล า ไม่ทราบสถานะของตนวา่
จะไดร้ับใบอนุญาตหรือไม่  

 
 
 
 
 
 

 
มีการออกกฎหมายยกเลกิ
ทะเบียนเรือส าหรบัเรอืประมงที่
ไม่มีใบอนุญาต ท าประมงหรือไม่
ต่อใบอนุญาตท าการประมง 
 
 

เป็นการละเมดิสิทธิในทรัพย์สิน
ของประชาชน ตามรฐัธรรมนูญฯ 
เนื่องจากทะเบียนเรือตาม
พระราชบัญญัติเรือไทย เปน็
ทะเบียนทรัพย์สินทีถู่กตอ้งตาม
กฎหมายของเจ้าของเรือ 

ควรมีการแกไ้ขปรับปรุง 
“พระราชบญัญตัิเรอืไทย” และ
คืนสถานะการจดทะเบียนเรอื
ให้กับเจ้าของเรือ 
 
 

อนุญาตให้เรือประมงนอก
น่านน  าไทยออกไปท าการประมง
นอกนา่นน  าโดยเรว็  ทั งใน
น่านน  าที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะของรฐัชายฝั่งอืน่ และใน
เขตทะเลหลวง 
 

มีการก าหนดเงื่อนไขและ
มาตรการต่างๆ ที่เปน็อุปสรรค
ต่อการท าการประมงนอกนา่นน  า
ไทย และไม่ด าเนนิการเจรจากับ
รัฐชายฝั่งอื่นในการร่วมมือและ
ขอสิทธิในการท าประมงกับรัฐ
ชายฝั่งต่างๆ ที่มีศกัยภาพ 

มีเรือประมงที่ได้รบัอนญุาต ให้
ท าการประมงในเขตทะเลหลวง
เพียง 3 ล า จากเรอืประมงที่มี
ศักยภาพในการท าการประมง
นอกนา่นน  าได้ประมาณ 1,000 
ล า 
 

ควรเร่งแกไ้ขกฎเกณฑ์ และ
เงื่อนไขที่เป็นอปุสรรคต่อการท า
การประมงนอกน่านน  าไทย 
รวมทั งเรง่ด าเนนิการเจรจากับ
รัฐชายฝั่งอื่นในการร่วมมือและ
ขอสิทธิในการท าประมงกับรัฐ
ชายฝั่งต่างๆ ที่มีศกัยภาพ 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยินยอมให้มกีารขายเรอืหรอืน า
เรือไปจดทะเบียนในตา่งประเทศ
ไดต้ามปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 

ห้ามมิให้มีการขายเรือหรือน าเรือ
ไปจดทะเบียนในต่างประเทศ 
เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากรัฐ
ไทย 

เป็นการละเมดิสิทธิในทรัพย์สิน
ของประชาชน (เจ้าของเรือ) ตาม
รัฐธรรมนูญฯ 
 

ควรยกเลิกขอ้ห้าม หรือการต้อง
ขออนญุาตขายเรือหรือน าเรอืไป
จดทะเบียนในต่างประเทศ โดย
ทันท ี

มีการติดตามกิจกรรมการท า
ประมงของเรอืประมงที่เคยจด
ทะเบียนเปน็เรือไทย (มีสัญชาติ
ไทย) แต่มกีารขายให้เจา้ของเรือ
รายใหม่ และมีการน าเรือไปจด
ทะเบียนเปน็เรือของรัฐอืน่ 

เป็นการละเมดิสิทธิในทรัพย์สิน
ของเจ้าของเรือรายใหม ่และ
ละเมดิอธปิไตยของรัฐเจ้าของธง
ที่เรือล านั นจดทะเบียน 
 
 

ควรยกเลิกการด าเนินการโดย
ทันท ี
 
 
 
 

รัฐชายฝั่ง
(Coastal State) 

 
 
 
 
 
 
 

มีการส ารวจ ศึกษาวิจัย จดัท า
สถิติ และประเมนิทรัพยากร
ประมงที่มีอยู่ในน่านน  าไทยอย่าง
เป็นระบบ สม่ าเสมอ ตอ่เนือ่ง 
และครอบคลุมทุกพื นที่ เพื่อให้
ทราบถึงสายพันธุ์ ชนิด จ านวน 
ถิ่นที่อยู่ ฤดูกาลวางไข่ แหลง่
อนุบาลสัตว์น  าวัยอ่อน และ
ช่วงชีวิตของสตัวน์  า เพ่ือ

- ใช้ข้อมูลทรัพยากรประมงทีม่ี
อยู่เดิมซึ่งไม่มคีวามสมบรูณ์ 
ครบถ้วน รอบดา้น และไมเ่ป็น
ปัจจุบัน มาใช้ในการตัดสนิใจ
ในการ “ก าหนดปริมาณสูงสุด
ของสตัวน์  าที่จะจบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน 
(MSY)”   
 

- ทรัพยากรสตัวน์  ามีการเกิดขึ น
ทดแทนตามธรรมชาติในระดับ
ที่ต่ ากว่าการใช้ประโยชน์ และ
มีความเสี่ยงต่อการลดลงทั ง
จ านวน ชนิด และสายพันธุ์  

- ไม่มีฐานข้อมูลทรัพยากร
ประมงที่สมบูรณ์ ครบถว้น 
รอบด้านและเป็นปัจจุบนั
ส าหรบัใช้เป็นข้อมูลในการ

ควรใหค้วามส าคญักบัการส ารวจ
ศึกษาวิจัย จัดท าสถติิ และ
ประเมินทรัพยากรประมงทีม่ีอยู่
ในน่านน  าไทย โดยการจัดตั ง 
“หน่วยงานส ารวจ ศึกษา วจิัย 
และประเมินทรัพยากรประมง” 
ขึ นในกรมประมง เพื่อท าหนา้ที่
ในการจดัท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรสตัวน์  าของไทย ที่
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ในการบรหิารจดัการ
การใชท้รัพยากรให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยเพาะอย่างยิ่ง “การ
ก าหนดปริมาณสูงสดุของสตัวน์  า
ที่จะจับมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง
ยั่งยืน (Maximum Sustainable 
Yield: MSY)”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีการส ารวจ ศึกษาวิจัย 
จัดท าสถติิ และประเมนิ
ทรัพยากรประมงที่มีอยู่ใน
น่านน  าไทยอย่างเป็นระบบ 
สม่ าเสมอ ตอ่เนื่อง และ
ครอบคลุมทุกพื นที่ เพ่ือทราบ
ถึงสายพันธุ์ ชนิด จ านวน ถิน่ที่
อยู่ ฤดกูาลวางไข่ แหล่ง
อนุบาลสัตว์น  าวัยอ่อน และ
ช่วงชีวิตของสตัวน์  า เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการบรหิารจดัการ
การใช้ทรัพยากรให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยเพาะอย่างยิ่ง “การ
ก าหนดปริมาณสูงสดุของสัตว์
น  าที่จะจบัมาใช้ประโยชนไ์ด้
อย่างยั่งยืน (MSY)” 

วางแผนบริหารจดัการการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง
อย่างยั่งยืน โดยเพาะอย่างยิง่ 
“การก าหนดปรมิาณสูงสดุของ
สัตวน์  าที่จะจบัมาใชป้ระโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน (MSY)” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สมบูรณ ์ครบถว้น รอบด้าน 
อย่างเปน็ระบบ ต่อเนื่องและ
เป็นปัจจบุัน ส าหรับใช้ใน “การ
ก าหนดปริมาณสูงสดุของสัตวน์  า
ที่จะจับมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง
ยั่งยืน (MSY)” ได้อย่างถกูตอ้ง 
แม่นย า รวมทั งใช้ในการวาง
แผนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรสตัวน์  าให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยรฐับาลต้องสนับสนุน
งบประมาณ บคุลากร และ
เทคโนโลยีให้เพียงพอ และสอด
รับกับการด าเนินงาน 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการใช ้“การก าหนดปริมาณ
สูงสุดของสตัวน์  าที่จะจบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน (MSY)” 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจดัการ
ทรัพยากรในน่านน  าไทยอยา่ง
ทั่วถึง ครอบคลมุทุกประเภทและ
กลุ่มเครื่องมอืการประมง 
 
 
 
 

มีการใช ้“การก าหนดปริมาณ
สูงสุดของสตัวน์  าที่จะจบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน (MSY)” 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจดัการ
ทรัพยากรในน่านน  าไทยแต่
เฉพาะกบั “เรอืประมงพาณชิย์” 
โดยไม่ใชบ้ังคับกบั “เรือประมง
พื นบ้าน” 
 
 
 

เป็นการเลือกปฏิบตัิ เกิดความไม่
เป็นธรรม และเทา่เทียมในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรสตัวน์  า 
ส่งผลให้ “การก าหนดปรมิาณ
สูงสุดของสตัวน์  าที่จะจบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน (MSY)” 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจดัการ
ทรัพยากรในน่านน  าไทย เกดิ
ช่องว่างในการปฏิบตัิ และไม่
สามารถน าไปสู่ผลสมัฤทธิ์ในการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืนได ้

ควรใช ้“การก าหนดปริมาณ
สูงสุดของสตัวน์  าที่จะจบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน (MSY)” 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการจดัการ
ทรัพยากรในน่านน  าไทยกับผู้
ประกอบกิจการประมงทกุกลุ่ม 
ทั ง “เรือประมงพาณิชย”์ และ 
“เรือประมงพื นบ้าน” เนื่องจาก
เป็นผู้ใช้ทรัพยากรรว่มกนัใน
แหล่งประมงเดียวกัน 
 

มีการควบคุมการใช้ทรัพยากร
ประมงโดยการก าหนดจ านวน
เรือประมงให้สอดคล้องกับ “การ
ก าหนดปริมาณสูงสดุของสัตวน์  า
ที่จะจับมาใชป้ระโยชนไ์ดอ้ยา่ง
ยั่งยืน (MSY)”   
 
 

ใช้มาตรการก าหนดจ านวนเรือ 
ให้เหมาะกบั “การก าหนด
ปริมาณสงูสุดของสตัว์น  าที่จะจับ
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยนื 
(MSY)” โดยการลดจ านวน 
“เรือประมงพาณิชย”์ แตไ่มม่ี
การก าหนดจ านวน “เรอืประมง
พื นบ้าน” 

เกิดช่องวา่งท่ีเปิดโอกาสให้มกีาร
เพิ่มจ านวน “เรือประมง
พื นบ้าน” มากขึ นอกีกวา่เทา่ตัว 
ส่งผลใหก้ารใช้ “การก าหนด
ปริมาณสงูสุดของสตัว์น  าที่จะจับ
มาใช้ประโยชน์ได้อยา่งยั่งยนื 
(MSY)” เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
จัดการทรัพยากรในน่านน  าไทย 

ควรใช้มาตรการจ ากดัและ
ควบคุมจ านวนเรือประมงให้
เหมาะกับ “การก าหนดปรมิาณ
สูงสุดของสตัวน์  าที่จะจบัมาใช้
ประโยชนไ์ด้อย่างยั่งยืน (MSY)” 
กับผู้ประกอบกิจการประมงทุก
กลุ่ม ทั ง “เรือประมงพาณิชย์” 
และ “เรือประมงพื นบ้าน” 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ไม่สามารถน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ใน
การใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ยืนได ้

เนื่องจากเปน็ผู้ใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในแหลง่ประมงเดียวกัน 

- มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
มาตรการที่เปน็ธรรม 
สอดคล้องกับบริบทของ
ทรัพยากรประมง สิง่แวดล้อม
ทางทะเล สภาพภูมิอากาศ/ภูมิ
ประเทศ ประเภทของเรือ และ 
เครื่องมือประมง ตลอดจนวถิี
ชีวิต ชุมชนประมง สังคม และ
บริบททางเศรษฐกิจของไทย 
สามารถใช้เปน็เครื่องมอืในการ
จัดการทรัพยากรทรัพยากรใน
น่านน  าไทยให้เกดิความยั่งยนื 

- มีการดูแล และเยียวยา
ผู้ประกอบการที่ได้รบั
ผลกระทบ จากการบังคับใช้
กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับและมาตรการต่างๆ  

มีการน าบทบัญญัต ิ(คดัลอก)  
ของกฎหมายต่างประเทศ มา
บัญญตัิไว้ในกฎหมายประมงของ
ไทย โดยไมม่ีการปรบัปรุง ให้
เหมาะสมกบับริบทของประเทศ
ไทย ทั งในเรื่องการท าประมง 
ทรัพยากรสตัวน์  า และ
สิ่งแวดล้อมทางทะเล วิถชีีวติการ
ท าประมง ชุมชน สังคม และ
เศรษฐกิจไทย เนื่องจากผู้ยกร่าง
กฎหมายขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขาดความรูค้วามเขา้ใจใน
กฎหมายทะเล อนุสัญญา 
ข้อตกลงความร่วมมือ ฯลฯ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัการท าประมง การ
อนุรักษ ์และทรัพยากรทางทะเล

เกิดความไมเ่ป็นธรรมในการ
บังคับใชก้ฎหมาย มีการลงโทษ
หนักเกินเหตุ ส่งผลกระทบและ
สร้างความเดือดรอ้นใหก้ับผู้
ประกอบกิจการประมงอย่างมาก 
ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการจดัการ
ทรัพยากรในน่านน  าไทยให้เกิด
ความยัง่ยืนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรมีการปรบัปรงุกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และมาตรการท่ี
บังคับใช้อยู่ในปัจจุบนัทุกฉบบั
ในทุกกระทรวง/กรม/
หนว่ยงาน โดยเรง่ดว่น เพื่อให้
เกิดความเปน็ธรรม มี
บทบัญญัติที่สอดรับกบับรบิท
ของทรัพยากรประมง 
สิ่งแวดล้อมทางทะเล 
ภูมิอากาศ/ภูมปิระเทศ ฤดูกาล 
เรือ เครื่องมือ วถิีชีวติ ชมุชน
ประมง และสงัคมไทย 
สามารถใช้เปน็เครื่องมอืในการ
จัดการทรัพยากรในน่านน  า
ไทยให้เกดิความยั่งยนื 

- มีการดูแล ชดเชยและเยียวยา
ผู้ประกอบการที่ได้รบั
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการลงโทษผู้ที่กระท า
ความผดิอย่างเหมาะสม เปน็
ธรรม และเทา่เทียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างประเทศ นอกจากนี  การ
เร่งตรากฎหมายประมงโดย
ออกเปน็พระราชก าหนด ท าให้
ไม่ตอ้งรบัฟังความคดิเห็นของ
ประชาชนและประชาสังคมที่มี
ส่วนได้สว่นเสีย ตามที่
รัฐธรรมนูญฯ ก าหนด ท าให้
กฎหมายประมงที่บงัคับใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน มีบทบัญญัติทีไ่ม่สอดรับ
กับบรบิทของสังคม และสภาพ
เศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
มีการบัญญัตบิทลงโทษที่หนกั 
อัตราค่าปรับที่สูงมาก (สูงทีสุ่ดที่
เคยปรากฏในกฎหมายไทย) 
ซ  าซอ้น และไมเ่ป็นธรรม ขดัแย้ง
กับบทบญัญตัิในรัฐธรรมนญูแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย และ
อนุสัญญาสหประชาชาติวา่ด้วย
กฎหมายทะเล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบจากการบงัคับใช้
กฎหมายที่เหมาะสม เปน็ธรรม
และทัว่ถึง 

- มีการบังคบัใช้กฎหมายอย่าง
เป็นธรรม และเทา่เทียม 
รวมทั งมีบทลงโทษผูก้ระท า
ความผดิที่เหมาะสม เปน็ธรรม 
และสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจของไทย  
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรสตัวน์  าได้รบัการฟ้ืนฟู
ให้กลับมาอุดมสมบรูณ์อันเป็นผล
มาจากการด าเนินนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ของรฐั รวมทั ง
ระบบนิเวศและสิง่แวดล้อมทาง
ทะเลได้รบัการฟืน้ฟูดแูลให้
เหมาะสมด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการใช้มาตรการต่าง ๆ ทั ง 
“การก าหนดปรมิาณสูงสดุของ
สัตวน์  าที่จะจบัมาใชป้ระโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน (MSY)” การลด
จ านวน “เรอืประมงพาณชิย”์ 
การก าหนด “วันท าประมง” 
ส าหรบัเรือประมงพาณิชย ์การ
ก าหนดใหต้้องรายงานปริมาณ
สัตวน์  าที่จับได ้การตรากฎหมาย
ประมงฉบับใหม่โดยน ามาบงัคับ
ใช้อย่างเขม้งวด ฯลฯ จนมีการ
ด าเนินคดีกบัผู้กระท าความผิด
นับหมื่นคด ีในช่วงเวลาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2558 –ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

ยังไม่มขี้อบง่ชี เชงิประจักษ์ที่
พิสูจน์ไดว้่าการด าเนินการตาม
นโยบายและมาตรการตา่งๆ ของ
รัฐ สง่ผลให้ทรัพยากรสัตว์น  าได้
การฟ้ืนฟู มคีวามอดุมสมบูรณ์
มากขึ น แต่ในทางกลับกนั มี
ข้อมูลบง่ชี วา่สัตว์น  าส่วนใหญ่ไม่
มีการเพ่ิมขึ น ทั งในด้านปริมาณ
และมขีนาดที่เลก็ลง บางชนดิหา
ยากมากขึ น เชน่ ปลาทู ซึ่งเคยมี
อย่างอุดมสมบรูณ์ในพื นทีอ่า่ว
ไทย เปน็ตน้ ในขณะที่ระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเลก็
มิไดร้ับการใส่ใจฟ้ืนฟูดแูลให้
เหมาะสมด้วย 
 
 
 
 

ควรมีการพิจารณาทบทวน
นโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ท่ี
ด าเนินการมาทั งหมด อย่างรอบ
ด้าน เนือ่งจากการฟืน้ฟู
ทรัพยากรสตัวน์  า มีปัจจัยที่
เกี่ยวขอ้งหลายประการ การ
ก าหนดเงื่อนไขในการท าประมง
ทั งในเรื่องปริมาณ MSY การลด
จ านวนเรอื การลดวนัท าประมง 
ฯลฯ ที่กล่าวมาไม่อาจน าไปสู่
ความส าเร็จ ควรมกีารด าเนนิ
นโยบายในสว่นที่เกี่ยวข้องอืน่ ๆ 
เช่น การลดขนาด ประเภท และ
จ านวนเครื่องมือประมงที่
อนุญาตให้ใช้ในปัจจุบนั ให้
เหมาะสมและสอดรบักับค่า 
MSY ที่ก าหนด การปล่อยให้
ทรัพยากรสตัวน์  าฟ้ืนฟูตาม
ธรรมชาติ โดยการลดหรอืจ ากัด
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 
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การใชไ้ม่สามารถชว่ยให้
ทรัพยากรฟ้ืนฟูได้ทันต่อความ
จ าเป็นในการใช ้ควรมมีาตรการ
ช่วยเพ่ิมการฟื้นฟู เชน่ การ
เพาะพันธุ์สตัวท์ะเล เพ่ือปลอ่ย
คืนสู่ธรรมชาต ิเปน็ต้น 
นอกจากนี  จะตอ้งเพ่ิมความใส่ใจ
ในการดูแลและจดัการระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล
ให้ไดร้ับการฟื้นฟูให้เหมาะสม
ควบคู่กันไปด้วย 

หนว่ยงาน และบคุลากรที่มี
หน้าทีร่ับผดิชอบด้านการประมง
มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
และความเข้าใจในเรื่องประมง 
“ทะเล” ตลอดจนกฎหมายทะเล 
อนุสัญญา/ข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น  า

“กรมประมง” ยงัคงเป็น
หนว่ยงานที่ท าหน้าทีก่ ากับดูแล
งานด้านประมงทะเล เช่นเดมิ 
ทั งนี  กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา 
ทั งผู้บรหิารและเจ้าหน้าที่กรม
ประมงเกอืบทั งหมดเปน็ผู้ทีม่ีพื น
ความรู้และความช านาญดา้นการ
ประมงน  าจืด การเพาะเลี ยง  

การจดัการทรัพยากรในน่านน  า
ไทยยังมีความเสี่ยงตอ่ความ
ยั่งยืน ผู้ประกอบการยังประสบ
ปัญหาจากการบงัคับใชก้ฎหมาย
จากเจ้าหน้าที่ทีข่าดองค์ความรู้ 
และความเข้าใจในงานด้านการ
ท าประมงทะเล ท าให้ประมง
พาณิชย์ภายในประเทศต้อง

ควรจดัตั ง “กรมประมงทะเล” 
ขึ นใหม่ในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์เพ่ือสร้างบุคคลากรและ
ผู้บริหารที่มคีวามรูแ้ละความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ท าหนา้ที่ใน
การจดัการทรัพยากรในน่านน  า
ไทยและก ากบัการใช้ทรัพยากร
นอกนา่นน  าไทยเพื่อความยัง่ยืน 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และสิ่งแวดล้อมทางทะเลใน
น่านน  าไทยให้เกดิการใช้
ประโยชน์สูงสุดได้อย่างยั่งยนื 
รวมทั งสามารถประสาน/
แสวงหาความรว่มมือระหว่าง
ประเทศ และก ากับการใช้
ทรัพยากรนอกนา่นน  าไทยให้
สอดคล้องกับกฎหมาย 
อนุสัญญา/ข้อตกลงระหวา่ง
ประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัตวน์  า และสิง่แวดลอ้ม ท าให้
การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
หรือแผนงานในการแกไ้ขปญัหา
การท าประมงทะเลของไทยที่มี
อยู่อย่างรอบด้านไม่ประสบ
ความส าเร็จ และมีปญัหาสั่งสม
มาจนเป็นสาเหตุให้ได้ 
“ใบเหลอืง” จากสหภาพยุโรป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบปัญหาในการถูกบงัคบัใช้
กฎหมายและการออกมาตรการ
ต่างๆ อย่างไมเ่ปน็ธรรม และ
ผู้ประกอบการประมงนอก
น่านน  าไทยถูกบงัคับให้หยดุ
ประกอบกิจการมากว่า 5 ป ีโดย
รัฐบาลยงัไมม่ีความชดัเจนใน
นโยบาย หรือมาตรการในการ
ด าเนินงาน การแกไ้ขปัญหา การ
ชดเชย เยียวยาผู้ประกอบการ 
รวมทั งประสานความรว่มมอืกับ
ประเทศเจ้าของน่านน  าในการขอ
สัมปทาน/อนุญาตท าประมง ซึง่
สาเหตุส่วนหนึ่งอาจมาจาก
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ/
เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องขาดองค์
ความรู้ และความเขา้ใจ ในเรื่อง
การท าประมงนอกน่านน  า ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ที่เกดิจาก
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประสบการณ์การปฏิบตัิจริง ต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย 
กฎหมาย กฎ ระเบียบในการท า
ประมงของประเทศเจ้าของ
น่านน  า ตลอดจนกฎหมาย 
อนุสัญญา/ข้อตกลงระดับภูมภิาค 
และระดบัสากล จนน าไปสูก่าร
ออกกฎหมายได้ นอกจากนี  
กฎหมาย กฎ ระเบียบ และ
มาตรการต่าง ๆ ของรฐัหลาย
ประการไม่สอดรับกับสถานะของ
รัฐไทยตามกฎหมาย อนุสญัญา/
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั งใน
ฐานะของรัฐเจ้าของธง (Flag 
State) รัฐชายฝั่ง (Coastal 
State) หรอืรัฐเจ้าของท่า (Port 
State) ส่งผลให้เป็นอปุสรรคใน
การท าการประมงนอกนา่นน  า
ไทยของผูป้ระกอบการ 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการเยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบ
จากการบังคับใช้กฎหมาย และ/
หรือการด าเนินการตาม
มาตรการที่รัฐบัญญัตหิรือ
ก าหนดขึ นใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะรฐัมนตรมีีมติอนมุัติ
งบประมาณเพื่อจ่ายค่าชดเชยใน
การซื อเรือประมงออกจากระบบ 
และชดเชยเยียวยาผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบจากมาตรการของรัฐ 
รวมทั งจัดท าโครงการสนิเชือ่เพื่อ
เสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ
ประมง แตก่ารด าเนินการเปน็ไป
อย่างล่าช้า จ านวนงบประมาณที่
จัดสรรไม่เพียงพอ ทั่วถึง และมี
การก าหนดคุณสมบตัิ/เงื่อนไขใน
การขอรับความช่วยเหลือหลาย
ประการ จนยากแกก่ารปฏิบัต ิ

มีผู้ประกอบการเพียงส่วนนอ้ยที่
ได้รบัการชดเชย/เยียวยา หรือ
สามารถขอสนิเชื่อตามโครงการ
ของรฐัได้ ในขณะที่
ผู้ประกอบการสว่นใหญ่ที่ไดร้ับ
ผลกระทบไม่สามารถเข้าถงึการ
ช่วยเหลอืตามมาตรการ/
โครงการต่างๆ ที่รัฐก าหนดได ้
 
 
 
 
 

ควรเร่งรัดการด าเนินโครงการ/
มาตรการชดเชย/เยียวยา
ผู้ประกอบการประมงที่ได้รบั
ผลกระทบ อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง 
และเป็นธรรม ก าหนด
คุณสมบตัิ/เงื่อนไขในการเขา้ถึง
โครงการ/มาตรการที่ผู้ได้รบั
ผลกระทบสามารถเข้าถึงได้ 
รวมทั งจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอ 
 
 
 

มี “กองทนุ” เพื่อรองรับการดแูล 
แก้ไข สนับสนุน และเยียวยาผู้
ได้รบัผลกระทบจากการ
ด าเนินการตามมาตรการและข้อ
กฎหมายทีร่ัฐบญัญตัิหรือก าหนด
ขึ นใหม่ในอนาคต 

มีการยกร่าง “พระราชบัญญัติ
กองทุนการประมงแหง่ชาติ พ.ศ. 
....” เพื่อเสนอเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะรฐัมนตร ีมาตั งแตป่ี 
พ.ศ. 2562 
 

ปัจจุบัน (พ.ย. 2563) ยังไมไ่ด้มี
การเสนอร่าง พ.ร.บ. ดังกลา่วเขา้
สูก่ารพิจารณาของคณะรัฐมนตร ี
เพื่อน าเสนอเขา้สู่การพิจารณา
ของรฐัสภาเพื่อตราเป็นกฎหมาย
เพื่อใชบ้ังคับต่อไปแต่อย่างใด 

ต้องเร่งรดัใหม้ีการด าเนนิการ
ตรา “พระราชบัญญัตกิองทนุ
การประมงแห่งชาต ิพ.ศ. ....” 
ให้แล้วเสร็จและใช้บงัคับภายใน
ปี พ.ศ. 2564 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รัฐมีมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนนุการท าประมงทุก
ประเภทอย่างเปน็ธรรม และเท่า
เทียม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ชาวประมงพื นบา้น ทั งโดยการ
เปิดโอกาสให้มีการขยายกองเรือ 
เพิ่มจ านวน “เรือประมง
พื นบ้าน” การเพิ่มขนาด
เรือประมงตามกฎหมาย การงด
เว้นการบังคบัใช้กฎหมาย การไม่
ออกอนบุัญญัติเพื่อบังคบัใช ้การ
ส่งเสริมให้เกดิการรวมกลุม่ การ
สนับสนนุเงนิงบประมาณในการ
ท าการตลาด การสนับสนนุ
งบประมาณให้ไปดูงานใน
ต่างประเทศ ฯลฯ โดยไม่มีการ
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและ
สนับสนนุ “ผู้ประกอบการ
ประมงพาณิชย”์ ในรปูแบบ
เดียวกันกบัเรอืประมงพื นบา้น 
แต่อย่างใด 

เกิดความไมเ่ป็นธรรมต่อ
ผู้ประกอบการประมงพาณิชย์ที่
ไม่ได้รบัการสง่เสรมิและ
สนับสนนุจากรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องจดัให้มกีารสนับสนุน
ผู้ประกอบการประมงทุกชนดิ
และขนาดที่ท าการประมง “โดย
ชอบดว้ยกฎหมาย” อย่างเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกัน 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ประกอบการประมงทั งประมง
พาณิชย ์และประมงพื นบ้าน มี
ความรู้ความเข้าใจถงึเหตุผล
ความจ าเปน็ในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืน มี
จิตส านกึที่ดีในการท าประมง
อย่างรับผดิชอบ อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ทั งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดบัสากล เพือ่
การอนุรักษแ์ละการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืน 
 
 
 

มีการบังคบัใช้กฎหมาย กฎ 
ระเบียบ และมาตรการต่างๆ 
อย่างเขม้งวด และเดด็ขาด 
โดยเฉพาะกบัผู้ประกอบการ
ประมงพาณิชย ์แตข่าดการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจถงึเหตุผล
ความจ าเปน็ในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืน 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงอย่าง
รับผิดชอบ อยู่ในกรอบของ
กฎหมาย กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง
ทั งในระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค และระดบัสากล   

การมีจติส านึกทีด่ีในการท า
ประมงอย่างรับผดิชอบ อยู่ใน
กรอบของกฎหมาย เพื่อการ
อนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์
ทรัพยากรประมงอย่างยัง่ยืน 
ของผู้ประกอบการประมงเปน็
เรื่องสว่นบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่งสรา้งความรู้ความเข้าใจถึง
เหตุผลความจ าเป็นในการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่าง
ยั่งยืนให้ผู้ประกอบการประมงทั ง
การประมงพาณิชย์และประมง
พื นบ้าน รวมทั งสร้างจติส านกึใน
การท าประมงอย่างรับผดิชอบ 
อยู่ในกรอบของกฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั งใน
ระดบัประเทศ ระดบัภูมิภาค 
และระดบัสากล  
ขณะเดียวกันภาครัฐต้องมีการ
บังคับใชก้ฎหมาย และมาตรการ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 
โปรง่ใส และเปน็ธรรม 
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สถานะ             
ของรัฐไทย 

ประเด็น 

ความคาดหวัง การด าเนินงานของรัฐ ผลลัพธ์ทีเ่กดิขึ น 
แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
รัฐเจ้าของท่า 
(Port State) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มีกฎหมายหรือบทบญัญตัิที่
ก าหนดใหเ้รือประมงและเรอื
ขนส่ง/ขนถา่ยสินคา้สัตว์น  า ทุก
ล าต้องแจ้งการเข้าออกจากท่าใน
ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 

มีการออกกฎหมายก าหนดให้
เรือประมงและเรือขนสง่/ขนถ่าย
สินค้าสตัวน์  า “ในเชิงพาณิชย”์ 
ต้องแจ้งการเข้าออกจากท่าใน
ประเทศไทย โดยไมร่วม 
“เรือประมงพื นบ้าน” ของไทย 
และ “เรือประมงพื นบ้าน” ของ
รัฐเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 

มีการบังคบัใช้กฎหมายอย่างไม่
เป็นธรรม และเทา่เทียม (ขดัต่อ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา 27) และท า
ให้ไม่มขี้อมูลการเข้าออกจากท่า 
รวมทั งข้อมูลทรัพยากรประมงที่
จับได ้ของ“เรือประมงพื นบา้น” 
รวมทั งไม่สามารถควบคุมการเข้า
ออกของ “เรือประมงพื นบ้าน” 
ของรฐัเพ่ือนบ้านได ้(เป็นช่องว่าง
ที่ใช้เป็นช่องทางในการลักลอบ
ท าสิ่งผิดกฎหมาย หรือเปน็ภัย
ต่อความมั่นคงของรัฐได)้ 

ควรก าหนดให้ “เรือประมง
พื นบ้าน” ต้องแจ้งการเข้าออก
ด้วย แต่อาจก าหนดวิธกีารแจ้ง
เข้าออกให้ด าเนนิการได้ง่ายและ
สะดวกต่อการท างานของ 
“เรือประมงพื นบ้าน” ดว้ย 
 
 
 
 
 
 

มีกฎหมายในการก าหนดให้
เรือประมงและเรือขนสง่/ขนถ่าย
สินค้าสตัวน์  าสัญชาตอิื่น ต้องขอ
อนุญาตก่อนการเข้าเทียบทา่และ
ต้องส าแดงเอกสารต่างๆ ตามที่
ก าหนด 

มีการเข้มงวดในการตรวจสอบ
เป็นพิเศษส าหรบัเรอืประมงที่
เคยมีสัญชาตไิทยมาก่อน แต่
ผ่อนปรนในการตรวจสอบเรอื
ประเภทอืน่ 
 

เป็นการด าเนินการสองมาตรฐาน 
เกิดความไมเ่ป็นธรรมในการ
บังคับใชก้ฎหมาย 
 
 
 

ควรด าเนินการด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน 
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แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรประมง

อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีหนว่ยงานที่มคีวามรู้ความ
เข้าใจการประกอบกิจการประมง
ตามกฎหมายประมงฉบับ
ปัจจุบัน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวขอ้ง โดยเป็นหนว่ยงานที่มี
อ านาจเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) ในการให้บริการและ
อ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน/ภาคเอกชนในการ
ประกอบกิจการการประมงของ
ภาคเอกชน เนื่องจากการประมง
ภายใต้กฎหมายใหม่ 
ผู้ประกอบการมหีนา้ที่ที่จะต้อง
ด าเนินการมากมายและเกี่ยวข้อง
กับหน่วยราชการหลายแห่ง 

มีการจดัตั ง “ศนูย์ควบคุมเรอื
เข้า-ออก (PI-PO)”  
ประกอบด้วยบคุลากรจากสว่น
ราชการตา่งๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการ
ประมง ปฏิบัตงิานในรูปแบบ  
สหวิชาชีพ ควบคมุตรวจสอบ 
เฝ้าระวังเรือประมง ลกูเรือ
ประมง และการท าประมงให้
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมี
อ านาจเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Services) การปฏิบตัิงานของ
เจ้าหนา้ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการ
บังคับใชก้ฎหมายอย่างเข้มงวด
เป็นหลัก โดยขาดจิตบริการ และ
ความเข้าใจในการบังคบัใช้
กฎหมายตามหลักนิตธิรรม 
ละเลยการให้บรกิารและอ านวย
ความสะดวกในการประกอบ
กิจการประมงของภาคเอกชน 

เป็นหนว่ยงานที่บุคลากรขาดจิต
บริการ มุง่เนน้ในการบงัคบัใช้
และตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายและข้อบังคับเป็นหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรปรับปรุงทัศนคตขิอง
เจ้าหนา้ที่/ผู้ปฏิบตัิงาน ใหม้ ี“จติ
สาธารณะ” และ “จิตบรกิาร” 
ในการใหบ้ริการประชาชน และ
บังคับใชก้ฎหมายด้วยหลัก “นติิ
ธรรม” มากขึ น โดยพิจารณาจาก
เจตนาในการกระท าความผดิ 
มากกว่าการตคีวามขอ้กฎหมาย 
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รัฐเจ้าของตลาด 
(Marker State) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม 
และเฝา้ระวังการน าเข้าสินคา้
สัตวน์  าจากต่างประเทศ โดย
ก าหนดใหก้ารน าเข้าสินค้าสตัว์
น  าตอ้งส าแดงเอกสารรบัรอง
แหล่งที่มา และเปน็การท า
ประมงอย่างรับผดิชอบ อยู่ใน
กรอบของกฎหมายทั งของ
ประเทศไทยระดับภูมิภาค และ
ระดบัสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
“ใบรับรองการจบัสัตว์น  า 
(Catch Certificate)” และ 
“หนังสือก ากับการซื อขายสตัว์
น  า (MCPD-Marine Catch 
Purchasing Document)”  

มีการด าเนินการทีเ่ข้มงวดเป็น
พิเศษในการตรวจสอบสตัวน์  าที่
จับไดโ้ดยเรือประมงพาณิชยท่ี์
เคยมีสัญชาตไิทยมาก่อน แต่
ผ่อนปรนการตรวจสอบให้กบัเรือ
ประเภทอืน่ และเรือประมง
พื นบ้านทั งของไทย และของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

เป็นการด าเนินการสองมาตรฐาน 
เกิดความไมเ่ป็นธรรมในการ
บังคับใชก้ฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควรด าเนินการด้วยมาตรฐาน
เดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการก าหนดห้ามน าเข้าสนิค้า
ประมงจากประเทศที่อยู่ในข่าย
ท าประมงโดยมชิอบด้วย
กฎหมาย (IUU Fishing list 

ไม่มขี้อก าหนดดงักล่าว 
 
 
 

ส่งผลให้มีสตัวน์  าจากประเทศที่
อยู่ในข่ายท าประมงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย (IUU Fishing list 
countries) หรือการท าการ

ควรเร่งออกกฎหมายหรือ
ข้อบังคับห้ามน าเขา้สินค้าประมง
จากประเทศทีอ่ยู่ในข่ายท า
ประมงโดยมิชอบดว้ยกฎหมาย 
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อย่างยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

countries) หรือการท าการ
ประมงที่ผ่าฝนื หรือละเมดิ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรอื
มาตรการในการอนรุักษแ์ละ
จัดการทรัพยากรสตัว์น  าตาม
หลักสากลระหวา่งประเทศ และ
ระดบัภูมิภาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมงที่ผ่าฝนื หรือละเมดิ
กฎหมาย กฎระเบียบ หรอื
มาตรการในการอนรุักษแ์ละ
จัดการทรัพยากรสตัว์น  าตาม
หลักสากลระหวา่งประเทศ และ
ระดบัภูมิภาค ส่งสนิค้าสตัวน์  า
เข้ามาขายในประเทศไทย โดย
ส่วนหนึ่งเข้ามาแข่งขันในตลาด
สินค้าภายในประเทศ สง่ผล
กระทบให้ราคาสตัวน์  าที่จับได้
โดยเรือประมงไทยมรีาคาตกต่ า 
และมีสตัว์น  าทีน่ าเข้ามาบางส่วน
ถูกลักลอบน าไปแปรรูปปะปนกบั
สินค้าทีไ่ดม้าจาการท าประมงถูก
กฎหมายเพ่ือส่งออกไปจ าหน่าย
ในตลาดตา่งประเทศ 

(IUU Fishing list countries) 
หรือการท าการประมงที่ผ่าฝืน 
หรือละเมดิกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือมาตรการในการอนรุักษ์และ
จัดการทรัพยากรสตัว์น  าตาม
หลักสากลระหวา่งประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการก าหนดให้สินคา้ประมงที่
ส่งออกต้องส าแดงเอกสาร 
“หนังสือก ากับการซื อขายสตัว์

มีการด าเนินการ 
 
 

มีช่องว่างให้ผูค้้าหรือผู้ส่งออก
สามารถน า “หนงัสือก ากับการ
ซื อขายสตัวน์  า (MCPD)” จาก

ควรเร่งด าเนินการปรับปรุง 
ระบบ “ตรวจสอบและตดิตาม
สินค้าประมง” ใหไ้ด้มาตรฐาน 
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แนวทางการแกไ้ขเพ่ือการใช้
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น  า (MCPD-Marine Catch 
Purchasing Document)” 
เพื่อให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามสนิค้าสตัว์น  าที่สง่ออก
จากประเทศไทยไปยังตลาด
ต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 

เรือประมงที่มิไดข้ายให้กบัผูแ้ปร
รูปน าไปสวมรอยเพื่อใช้กับสตัว์
น  าที่ไม่สามารถส าแดงเอกสาร 
“หนังสือก ากับการซื อขายสตัว์
น  า (MCPD)” ได ้
 
 

เป็นที่ยอมรับและสามารถใช้
บังคับและรองรับได้กบัทุกตลาด
โดยเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส าหรบัตลาดประชาคมยุโรป 
มิฉะนั น อาจน าไปสู่การให้ 
“ใบเหลอืง” ประเทศไทยอกีครั ง
หนึ่งได ้

มีระบบการ “ตรวจสอบ
ย้อนกลับและติดตามสินคา้
ประมง” ท่ีเป็นระบบ มี
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
สินค้าประมงไดต้ลอดห่วงโซก่าร
ผลิต มกีระบวนการด าเนนิงานที่
โปรง่ใส เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล สามารถใช้บงัคับ
และรองรบัการตรวจสอบ
ย้อนกลับสนิค้าประมงได้จากทุก
ประเทศ ซึ่งเป็นการยกระดบั
ความน่าเชื่อถือ และสร้าง

มีระบบการ “ตรวจสอบ
ย้อนกลับและติดตามสินคา้
ประมง” แต่สามารถใช้บังคบั
และรองรบัการตรวจสอบ
ย้อนกลับสนิค้าประมงไทยได้แต่
เฉพาะตลาดในกลุ่มประเทศ
ประชาคมยโุรป กระบวนการ
ด าเนินงานยังมีช่องว่าง ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐานที่นา่เชื่อถือและ
ยอมรับจากตลาดในประเทศ
ต่างๆ ทัว่โลก  
 

แม้วา่สหภาพยุโรปจะยอมให้
ประเทศไทยสง่สินคา้ประมงและ
ผลิตภัณฑ์สัตวน์  าแปรรูปไป
จ าหน่ายในตลาดประชาคมยุโรป
ได้ เนื่องจากประเทศไทยแสดง
ให้เห็นว่ามีระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับและติดตามสินคา้
ประมง แตห่ากสหภาพยุโรปมี
การสุ่มติดตามตรวจสอบ 
กระบวนการด าเนนิงานของ
ระบบดังกล่าว และพบ
ข้อเท็จจรงิว่าระบบดังกลา่วยังมี

ต้องเร่งด าเนินการปรับปรุง 
ระบบการ “ตรวจสอบย้อนกลับ
และติดตามสนิค้าประมง” ให้ได้
มาตรฐาน สามารถตรวจสอบ
สินค้าประมงไดต้ลอดห่วงโซก่าร
ผลิต มกีระบวนการด าเนนิงานที่
โปรง่ใส เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล สามารถใช้บงัคับ
และรองรบัได้กับตลาดทุก
ประเทศ 
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มูลค่าเพ่ิมใหก้ับสนิค้าประมง/
ผลิตภัณฑ์สัตวน์  าแปรรูปของไทย 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

ช่องว่างในเรื่องข้อมูลทีไ่ม่
ครบถ้วน ถกูต้อง (สามารถสวม/
ย้ายข้อมูลได้) อาจมคีวามเปน็ไป
ไดว้่า ประเทศไทยอาจได้รบัการ
แจ้งเตือน หรือ “ใบเหลือง” อีก
ครั งหนึ่งได ้

 
 
 
 
 
 

ประเทศไทยสามารถเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัใน
ตลาดสนิคา้ประมง/ผลติภัณฑ์
สัตวน์  าแปรรูป สามารถเพิ่ม
ปริมาณและมูลค่าการสง่ออก
สินค้าประมง/ผลิตภัณฑ์สัตว์น  า
แปรรูปไปยังตลาดต่างประเทศได้
ทั่วโลก โดยเฉพาะในสหภาพ
ยุโรป อันเป็นผลจากการ
ด าเนินการตามนโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ ของรฐั  
 

มีการด าเนินการตามมาตรการ  
ที่กล่าวมาข้างตน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณและมูลค่าสง่ออกสนิค้า
ประมง/ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าแปรรูป
ของไทยไปยังตลาดตา่งประเทศ
ทั่วโลก โดยเฉพาะในสหภาพ
ยุโรปลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนิค้า
ประมง/ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าแปรรูป
ที่จับไดโ้ดยเรือประมงไทย 
 
 
 
 

ควรเร่งทบทวนนโยบาย และ
มาตรการต่าง ๆ ทีด่ าเนินการ
มาแลว้ อย่างรอบด้าน และ
พิจารณาปรบัปรงุแก้ไขปัญหา 
และผลกระทบต่างๆ ที่เกดิขึ นบน
พื นฐานของข้อมูล ข้อเท็จจรงิ 
การมีสว่นร่วมของประชาชน 
การรบัฟังความคดิเห็นจากผู้มี
ส่วนได้สว่นเสียอย่างจรงิใจ 
ตลอดจนน าข้อเสนอแนวทางการ
แก้ไขปญัหาตามที่ปรากฏข้างต้น
ไปพิจารณาด าเนินการ 
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