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ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2562 ประเทศไทยอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู และ

ไม่อนุญาตให้เรือประมงไทยออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า ทั้งในเขตทะเลหลวงและน่านน้้าของ  
รัฐชายฝั่ง เนื่องจากอยู่ระหว่างก้าหนดมาตรการในการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการท้าประมงของ
เรือประมงไทยที่จะออกไปท้าประมงนอกน่านน้้าเพ่ือป้องกันมิให้ท้าการประมงไอยูยู บัดนี้สหภาพ
ยุโรปได้ปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2562 ประเทศไทยจะต้อง
ด้าเนินการบริหารควบคุมกองเรือประมงไทยอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพ่ือมิให้เรือประมงไทย 
ท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้า มิฉะนั้นอาจจะได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปอีกครั้ง วัตถุประสงค์
ของการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือให้ทราบถึงนโยบายและการพัฒนาการท้าประมงนอกน่านน้้าของไทย ปัญหา
ในการท้าการประมง รวมทั้งน้าเสนอแนวทางในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยการท้าประมงไอยูยู
นอกน่านน้้า  

รัฐบาลควรจัดท้านโยบายด้านการประมงนอกน่านน้้าให้ชัดเจนทั้งในระยะสั้นซึ่งเป็นการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้า และในระยะยาวเพ่ือให้การท้าประมงนอกน่านน้้า
เกิดความยั่งยืน ทั้งนี้ ควรมีมาตรการเอ้ืออ้านวยและจูงใจให้เรือประมงไทยที่ท้าการประมงนอก
น่านน้้า มีช่วงระยะปรับตัวในช่วงการออกมาตรการใหม่ ๆ เพ่ือปรับเรือประมงของตนให้เข้าสู่
มาตรฐานตามกฎหมายก้าหนด จัดตั้งหน่วยงานบริการภาคการประมงเบ็ดเสร็จเพ่ืออ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ ให้ความช่วยเหลือในการพิจารณาในการผ่อนปรนเงื่อนไขต่าง ๆ จัดหาแหล่ง
เงินทุนโดยจัดตั้งกองทุนประมงนอกน่านน้้า จัดตั้งสถาบันศึกษาการท้าประมงนอกน่านน้้า เพ่ือสร้าง
ผู้ประกอบการท้าประมงนอกน่านน้้าที่มีคุณภาพ มีความรู้และจรรยาบรรณในการท้าประมงนอก
น่านน้้า รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานส้าหรับเรือประมงไทยด้วย  

แนวทางในการป้องกันเรือประมงไทยท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้าภายหลังการปลด
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปนั้น ประเทศไทยควรต้องด้าเนินการให้สอดคล้องกับกฎระเบียบสากล 
ได้แก่ UNCLOS 1982, IPOA–IUU ซึ่งประเทศไทยได้วางแนวทางการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้า
ประมงไอยูยูไว้ใน NPOA–IUU สอดคล้องกับ IPOA–IUU แล้ว รัฐบาลได้ออกกฎหมายประมงฉบับ
ใหม่ มีกฎระเบียบและมาตรการก้าหนดที่ชัดเจนส้าหรับการท้าประมงและการขนถ่ายนอกน่านน้้า 
รัฐบาลจ้าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และด้าเนินมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้า
ระวังการท้าประมงของเรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าอย่างเป็นระบบ มีการตรวจ
ควบคุมก่อนเรือออกไปท้าการประมง ตรวจควบคุมระหว่างเรือท้าการประมง และตรวจสอบ
เรือประมงและสัตว์น้้าภายหลังการท้าประมงและกลับเข้าท่า ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 
จะต้องบูรณาการการท้างานในการตรวจสอบควบคุมดังกล่าวอย่างเป็นระบบ และน้าเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในระบบการควบคุมตรวจสอบต่าง ๆ เพ่ือช่วยให้การติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังเพ่ือการป้องกัน
การท้าประมงไอยูยูมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดและเจ้าหน้าที่ได้มากข้ึน นอกจากนี้ ในการ
ป้องกันและยับยั้งเรือประมงไทยท้าประมงไอยูยูนอกน่านน้้านั้นเนื่องจากเรือประมงไทยออกไปท้าการ
ประมงในพ้ืนที่ห่างไกล หน่วยงานที่ควบคุมดูแลจ้าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความร่วมมือกับรัฐเจ้าของธง 



จ 

รัฐชายฝั่งและองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) ที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงของ
เรือประมงไทย โดยแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมง การท้าประมง การตรวจสอบ ติดตาม และ
เฝ้าระวังเรือประมงไทยที่ท้าการประมงนอกน่านน้้ากันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้การติดตาม ควบคุม และ
เฝ้าระวังมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างผู้บริหารให้มีศักยภาพด้านการบริหาร เป็นผู้น้าการ
เปลี่ยนแปลง และพัฒนางานที่มีความเป็นสากล เพ่ือจะช่วยขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ชาติ
ให้เกิดผลในทางปฏิบัติต่อไป รวมทั้งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้้าและการ
ขนถ่ายสัตว์น้้า และกองประมงต่างประเทศ กรมประมง ที่ให้ข้อมูลเพื่อน้ามาใช้ในการศึกษา 

สุดท้าย ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ้านวยการและคณะเจ้าหน้าที่ของสถาบันการต่างประเทศ  
เทวะวงศ์วโรปการทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและทุ่มเทในการจัดหลักสูตรรวมทั้งการดูงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศและอ้านวยความสะดวกให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และประสบการณ์อย่าง
ครอบคลุมเพ่ือให้เป็นนักบริหารที่ดีมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณเพ่ือนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ทุกท่านที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ก้าลังใจซึ่งกันและกัน รวมทั้ง
สร้างมิตรภาพอันดีระหว่างกัน 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
  
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

สหภาพยุโรปได้น้ามาตรการทางด้านการค้ามาเป็นเครื่องมือในการควบคุมสินค้าประมงไอยูยู 
ไม่ให้เข้าสู่ตลาดประชาคมยุโรป ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของสินค้าประมงโลก โดยคณะกรรมาธิการยุโรปได้
ออกระเบียบเกี่ยวกับการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (การประมงไอยูยู) ฉบับที่ 1005/2008 ลงวันที่ 29 กันยายน 2551 โดยประสงค์ใช้บังคับ
กับประเทศสมาชิกในประชาคมยุโรปในการน้าเข้าสัตว์น้้าทะเลจากประเทศอ่ืน ๆ กฎระเบียบดังกล่าว
ได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โดยสาระส้าคัญของกฎระเบียบ ไอยูยู ของสหภาพ
ยุโรปครอบคลุมบริบท ดังนี้ 

1)  สินค้าประมงทะเล  
2)  สินค้าประมงที่จะส่งออกไปยังประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจะต้องมีใบรับรองการจับ 

สัตว์น้้า (Catch Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น้้า  
3)  สินค้าสัตว์น้้าทะเลแปรรูปที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจะต้องมีใบรับรองการแปรรูปสัตว์น้้า 

(Processing statement, Annex IV) ประกอบการส่งออกสินค้าแปรรูปสัตว์น้้า  
4)  ประเทศที่สามที่ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปจะต้องแต่งตั้งหน่วยงานหลัก 

(Competent Authority: CA) เพ่ือให้อียูทราบและประกาศให้ทุกประเทศทราบเป็นทางการ  
5)  ประเทศที่สามต้องให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่

สหภาพยุโรปร้องขอ  
6)  ประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือฯ จะถูกขึ้นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ ให้ความร่วมมือกับ

สหภาพยุโรปและสหภาพยุโรปจะไม่น้าเข้าสินค้าประมงทะเลของประเทศนั้น  
7)  ต้องมีระบบการออกใบรับรองการจับสัตว์น้้า และระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
หากประเทศที่สามใดไม่ด้าเนินการหรือให้ความร่วมมือในการต่อต้านการประมงไอยูยู 

สหภาพยุโรปจะประกาศเตือนหรือให้ใบเหลือง (สหภาพยุโรปยังคงน้าเข้าสินค้าประมงทะเลจาก
ประเทศนั้นอยู่) และหากประเทศที่สามนั้นได้ปรับปรุงแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู แล้วสหภาพยุโรป
จะประกาศปลดประเทศนั้นออกจากบัญชีประกาศเตือน แต่หากประเทศที่สามนั้นไม่สนใจและไม่
พยายามในการแก้ไขปัญหาฯ สหภาพยุโรปจะขึ้นบัญ ชีประเทศดังกล่าวเป็นประเทศที่ ไม่ให้ 
ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปตามกฎระเบียบไอยูยู ของสหภาพยุโรป และห้ามประเทศสมาชิกยุโรป
น้าเข้าสินค้าประมงทะเลจากประเทศที่สามดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้กรมประมงและกรม
เจ้าท่ าเป็นหน่วยงานหลัก (Competent Authority) ร่วมท้าหน้าที่ด้ าเนินการให้ เป็นไปตาม
กฎระเบียบไอยูยูของสหภาพยุโรป รวมทั้งตรวจรับรองสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงว่าไม่ได้มาจากการ
ท้าประมง ไอยูยู ส้าหรับส่งออกไปยังสหภาพยุโรปด้วย  
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หลังจากที่ได้รับการเตือนจากสหภาพยุโรปว่าประเทศไทยมีความเป็นไปได้ที่จะถูกขึ้นบัญชี
ประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปตามกฎระเบียบ ไอยูยู ของสหภาพยุโรป หรือได้รับ
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 โดยแนะน้าให้ประเทศไทยด้าเนินการแก้ไข
กฎหมายให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จรรยาบรรณในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบ 
และมาตรการอนุรักษ์และการจัดการด้านการประมงที่ประเทศไทยมีพันธกรณี รัฐบาลไทยได้
ก้าหนดให้การแก้ไขปัญหาการประมง ไอยูยู เป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่ต้องด้าเนิน และได้ด้าเนิน
ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมายและปัญหา
แรงงานในภาคการประมง โดยตลอดระยะเวลา 3 ปีครึ่งที่ผ่านมาไทยได้ด้าเนินการแก้ไขปัญหาการ
ประมง ไอยูยู  พร้อมวางรากฐานระบบป้องกันการท้าประมง ไอยูยู  ไว้ได้ โดยสมบูรณ์ แล้ว 
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจึงได้ประกาศปลดใบเหลืองให้แก่ประเทศไทยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 
2562 ที่ผ่านมา 

ประเด็นส้าคัญหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการได้รับค้าเตือนจากสหภาพยุโรป คือประเทศไทยไม่
สามารถควบคุม ติดตามตรวจสอบการท้าประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงธงไทย ทั้งในเขตทะเล
หลวง หรือในน่านน้้ารัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ อันเป็นเหตุให้ประเทศไทยได้รับการโจมตีอยู่บ่อยครั้งจาก  
รัฐชายฝั่ง และสื่อต่างประเทศ ถึงเรือประมงนอกน่านน้้าไทยเข้าไปท้าการประมงแบบผิดกฎหมายใน
น่านน้้าสากล หรือเขตทะเลประเทศเพ่ือนบ้าน และในบางครั้งพบพฤติกรรมการค้ามนุษย์บน
เรือประมงเหล่านั้น โดยรัฐบาลไทยยังมิได้แก้ไขปัญหาเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งต่อมาหลังจากที่
ไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปแล้ว อย่างไรก็ตามกรมประมงได้ท้าการปรับปรุงกฎหมายประมง
ฉบับใหม่ โดยออกพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2560 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ที่มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรการสากลแล้ว กรมประมงได้พิจารณาเห็นว่ากรมประมง
ยังอยู่ระหว่างการปฏิรูปการประมงของไทยทั้งในน่านน้้าและนอกน่านน้้า ยังไม่มีมาตรการในการ
ควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงนอกน่านน้้าของไทย (ที่ชักธงไทย) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งประเทศไทยยังไม่ได้เป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) ซึ่งเป็นเขต
พ้ืนที่ที่เรือประมงนอกน่านน้้าไทยหลายล้าเข้าไปท้าการประมงโดยไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ 
SIOFA กรมประมงจึงได้เรียกเรือประมงนอกน่านน้้าไทยทุกล้าที่ท้าการประมงอยู่นอกน่านน้้ากลับ
เข้าท่าประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2559–2560 นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ประเทศไทยยังมิใด้อนุญาตให้
เรือประมงไทยล้าใดออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าเลย ณ เมษายน 2562)  

การอนุญาตให้กองเรือประมงของไทยออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า ทั้งในเขตทะเล
หลวงและรัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ จึงเป็นความท้าทายของรัฐบาลไทยโดยจ้าเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุก
ด้านที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีการควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังการท้าประมงของเรือประมงที่อยู่ห่างไกล
เหล่านั้นได้อย่างประสิทธิภาพ ทั้งในด้านกฎหมายประมงนอกน่านน้้า เครื่องมือและมาตรการในการ
ควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังการท้าประมง การบังคับใช้กฎหมาย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น การป้องกันมิให้เรือประมงไทยออกไปท้าประมงไอยูยู 
นอกน่านน้้า จึงมีความส้าคัญและจะท้าให้เกิดความยั่งยืนในการท้าประมงของกองเรือประมงนอก
น่านน้้าไทยและทรัพยากรประมงทะเลในน่านน้้าต่าง ๆ นอกจากนี้ แม้ประเทศไทยจะได้รับการปลด
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ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปแล้ว แต่การท้าการประมงนอกน่านน้้าของไทยยังไม่ชัดเจน แม้จะมีการ
ปรับแก้ไขกฎหมายและอนุบัญญัติในเรื่องการท้าประมงและการขนถ่ายนอกน่านน้้าแล้วก็ตาม แต่
สหภาพยุโรปและนานาประเทศยังคงเฝ้าดูว่าประเทศไทยจะด้าเนินการบริหารควบคุมการท้าประมง
นอกน่านน้้าของกองเรือประมงไทยไม่ให้ท้าการประมง ไอยูยู ได้อย่างไร มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงที่
จะได้รับการเตือนจากสหภาพยุโรปอีกครั้ง หากพบว่าเรือประมงนอกน่านน้้าไทยออกไปท้าการประมง 
ไอยูยู โดยที่รัฐบาลไทยมิได้ควบคุมและเฝ้าระวังอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การท้าประมงของไทยประสบ
ปัญหาในด้านต่าง ๆ ตลอดมา และเมื่อรัฐบาลได้ด้าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูอย่าง
เร่งด่วน ท้าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงในวงกว้าง อันเนื่องจากชาวประมงยังไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันต่อมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่ก้าหนดขึ้นใหม่ และปัญหาของชาวประมงเหล่านี้ได้น้าไปสู่
ประเด็นทางการเมือง1 จึงจ้าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาแนวทางในการด้าเนินการสนับสนุนและ
เอ้ืออ้านวยให้แก่ผู้ประกอบการที่จ้าเป็นต้องปรับตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และป้องกันมิให้
เรือประมงไทยท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้าไทยเพ่ือความยั่งยืนต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือทราบถึงนโยบายและการพัฒนาการท้าประมงนอกน่านน้้าของไทย รวมทั้ง
กรอบกฎหมายการท้าประมงนอกน่านน้้าและมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย ภายหลังการปลด
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 

1.2.2  เพ่ือน้าเสนอแนวทางในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยการท้าประมงไอยูยูนอก
น่านน้้าไทย 
 
1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นภารกิจของกรมประมงในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้า

ประมงไอยูยูของเรือประมงไทยในการท้าประมงนอกน่านน้้าทั้งในเขตทะเลหลวงและในน่านน้้ารัฐ
ชายฝั่งอ่ืน ๆ โดยศึกษาถึงนโยบายการประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย รวมทั้งแนวทางและ
มาตรการในการป้องกันมิให้เรือประมงไทยท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้า 

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
1) ทบทวนแนวทางในการก้าหนดมาตรการ การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง 

การท้าประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย และการบังคับใช้กฎหมาย 
2) ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร หนังสือ เอกสารทางราชการ บทความ 

เว็บไซต์ และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประมงนอกน่านน้้าไทย การป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้า
ประมง ไอยูยู เอกสารวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3) วิเคราะห์เหตุปัจจัยในการท้าประมงไอยูยูนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย 

                                                 
1 ข่าวสด, อนาคตใหม่ แจงชัด! แก้ปัญหาประมง ไมไ่ดต้้านไอยยูู แต่ไม่เห็นด้วยมาตรการ คสช, 18 มิถุนายน 2562 

แหล่งที่มา: https://www.khaosod.co.th/politics/news_2629003 [2 สิงหาคม 2562]  
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4) วิเคราะห์ สถานภาพ ความพร้อม ปัญหา อุปสรรค และความท้าทายในการ
ด้าเนินการ 

5) วิเคราะห์ผลการศึกษาเพ่ือปรับปรุงแนวทางและมาตรการการป้องกัน มิให้
เรือประมงไทยท้าประมงไอยูยู นอกน่านน้้า 

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยพรรณนาเชิงคุณภาพและเชิงวิเคราะห์ โดยศึกษา

เปรียบเทียบนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้้าไทย (พ.ศ. 2560–
2564) และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558–2562 Thailand National Plan of 
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
2015–2019 (Thailand NPOA–IUU 2015–2019) กับมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย การติดตาม 
ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าประมง รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
ตลอดจนวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาแนวทางและมาตรการในการป้องกันการท้าประมงไอยูยูใน
เขตนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย 
 
1.4 ค าถามการศึกษา 

ประเทศไทยมีการพัฒนาแนวทางและมาตรการอย่างไรในการป้องกันมิให้เรือประมงไทย 
ท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้า 
 
1.5 สมมติฐานการศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐต้องด้าเนินการตามกฎระเบียบและมาตรการที่ก้าหนดเพ่ือควบคุมการท้า
การประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย ท้าการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็ง และด้าเนินการ
ติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการท้าประมงของเรือประมงไทยที่ท้าการประมงในเขตทะเลหลวงและ
ในน่านน้้ารัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ อย่างไรก็ตามอาจจ้าเป็นให้ความรู้และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ
เรือประมงไทยที่ท้าการประมงนอกน่านน้้า ทราบถึงกฎระเบียบและมาตรการในการควบคุม รวมทั้ง
การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐ รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนหากท้าการประมงไอยูยู 
 
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  เป็นข้อมูลในการก้าหนดนโยบาย โครงการ หรือแนวปฏิบัติ ในการป้องกันการท้า
ประมงไอยูยู ของกองเรือประมงไทย ในเขตทะเลหลวงและน่านน้้ารัฐชายฝั่ง ซึ่งจะท้าให้เกิดความ
ยั่งยืนในการท้าประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย และทรัพยากรประมงทะเลทั้งในระดับภูมิภาค
และในระดับโลก 

1.6.2  เพ่ือให้กองเรือประมงนอกน่านน้้าไทยได้รับความเชื่อมั่นจากนานาประเทศที่ไม่ท้า
การประมงไอยูยู ภายใต้การควบคุมและจัดการของรัฐบาลไทย ซึ่งจะท้าให้รัฐชายฝั่งและองค์การ
บริหารจัดการประมงส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ยินดีอนุญาตให้เรือประมงไทยเข้าไปท้าการประมงในแหล่ง
ท้าการประมงใหม่ ๆ นอกน่านน้้ามากข้ึน 
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1.6.3  สินค้าประมงไทยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้น้าเข้าว่ามาจากการท้าประมงที่ถูก
กฎหมาย 

 
 
 
 

 



 

 

  
บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  แนวคิดทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีการจัดการประมง 
FAO2 ได้ให้ค้าจ้ากัดความของการจัดการทรัพยากรประมงไว้ว่า เป็นขบวนการ

แบบบูรณาการ ในการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์วางแผน ให้ค้าปรึกษา ตัดสินใจ และจัดสรรแนวทาง
และรูปแบบการใช้ทรัพยากรประมง และน้าไปใช้ในทางปฏิบัติ ซึ่งอาจจะต้องมีการควบคุมดูแลใน
กรณีที่จ้าเป็น โดยมีมาตรการต่าง ๆ มาควบคุมการท้าการประมง เพ่ือที่จะมั่นใจได้ ถึงความสามารถ
ในผลิตของทรัพยากรได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือผลประโยชน์ในการประมงอย่างยั่งยืน หรือกล่าวอย่างสรุป 
การจัดการประมง คือ การท้าการควบคุมปริมาณผลจับสัตว์น้้า เพ่ือให้ได้ผลจับในระดับที่ประชากร 
สัตว์น้้าในธรรมชาติที่เหลืออยู่ สามารถเติบโตและผลิตสัตว์น้้ารุ่นใหม่มาชดเชยส่วนที่ถูกจับไปได้อย่าง
เหมาะสม FAO3 ได้เสนอว่าการจัดการประมงนั้นจะต้องเกี่ยวเนื่องกับความผันแปรของสภาพ
สิ่งแวดล้อม และการ เปลี่ยนแปลงระยะยาวที่อาจเกิดจากการกระท้าของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มลภาวะต่าง ๆ นอกจากนี้การจัดการประมงนั้น ควรจะเน้นการสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องความมั่นคง
ด้านอาหารและวิถีชีวิตของชุมชนที่ใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงนั้น ๆ และพยายามที่จะใช้ประโยชน์
ของผลผลิตส่วนเกินของทรัพยากรให้ดีที่สุดและให้เชื่อมโยงกับกระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่ง
เหมาะสมต่อทั้งการเมือง สังคม และการพัฒนาต่อสิ่งแวดล้อม  

ถึงแม้ว่าทรัพยากรประมงจะถูกจัดว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนที่
ส่วนที่สูญเสียได้ (renewable resource) แต่ในสภาวะปัจจุบันพบว่าทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในโลก มี
ทรัพยากรประมงส่วนน้อยมากที่ยังสามารถเพ่ิมระดับการลงแรงงานประมงได้อีก (under–
exploited) ส่วนใหญ่ใกล้จะอยู่ในระดับการประมงที่ระดับที่ถูกน้ามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ (fully 
exploited) หรืออยู่ในระดับที่ เกินขนาดไปแล้ว (over–exploited) จากการประเมินล่าสุดของ
องค์การอาหารและ การเกษตรแห่งสหประชาชาติ4 พบว่าร้อยละ 33 ของสต๊อคสัตว์น้้าทั่วโลกอยู่ใน
สภาวะการประมงเกินขนาดเรียบร้อยแล้ว (overfished) ในขณะที่ร้อยละ 60 อยู่ในสภาวะใกล้ระดับ

                                                 
2 FAO, Fisheries Management: FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries 4, FAO, Rome, 
1997,  
3 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2002, Meeting the Sustainable Development 
Goal, Rome, Italy, [Online] 2002, Available from : http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf 210 
pp, [21 June 2019 
4 FAO, The State of World Fisheries and Aquaculture 2018, Meeting the Sustainable Development 
Goal, Rome, Italy, [Online] 2018, Available from : http://www.fao.org/3/i9540en/I9540EN.pdf 210 
pp, [21 June 2019]. 
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การประมงยั่งยืนสูงสุด (fully fished) และเพียงแค่ร้อยละ 7 เท่านั้นที่อาจพิจารณาได้ว่าอยู่ในสภาวะ
ที่สมบูรณ์ ซึ่งการที่เกิดสภาวะการประมงเกินขนาดนั้นเป็นอันตรายต่อสต็อกของสัตว์น้้าเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะเป็นผลให้ขนาดของสต็อกลดลงจนเกินขนาดและในที่สุดจะถึงขั้นเสื่อมโทรมพันธุ์ (stock 
depletion) คือมีสัตว์น้้าเหลืออยู่น้อยจนไม่สามารถแพร่พันธุ์และเติบโต เพ่ือเพ่ิมปริมาณของสัตว์น้้า
ในสต็อก จนมีปริมาณเท่าเดิมได้ภายในระยะเวลาอันสั้น5 สภาวะการท้าประมงที่เกินขนาดไปนั้น ส่วนใหญ่
เกิดจากการจับสัตว์น้้าที่ไม่มีการควบคุม เนื่องจากเป็นทรัพยากรส่วนรวมท้าให้เกิดปรากฏการณ์  
มือใครยาวสาวได้สาวเอา เมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์เรือและเครื่องมือหาฝูงปลา มีผลท้าให้เพ่ิมการลงแรงการท้าประมงท้าให้สต็อกสัตว์น้้ามี
การล่มสลายและเสื่อมโทรมบางพันธุ์ชนิดสัตว์น้้า โดยเกิดจากการที่ไม่มีการจัดการประมงที่ดี 6 และ
จากรายงานของ De Silva7 ได้แสดงให้เห็นว่า นับตั้งแต่การหยุดชะงักและการลดลงของปริมาณผล
จับการประมงในประเทศที่พัฒนาตั้งแต่ช่วง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ยังไม่พบแนวโน้มการฟ้ืนตัวของ
ทรัพยากรอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผลจับจากการประมงในประเทศก้าลังพัฒนามีแนวโน้มคงท่ีมาตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2543 ในขณะที่ภาพรวมผลผลิตการประมงทั่วโลกก็ยังลดลงอย่างชัดเจน นอกจากนี้ผลการ
เปลี่ยนแปลงของเป้าหมายทางการประมงอันเป็นผลต่อเนื่องจากการท้าประมงที่เกินขนาดในบางชนิด
หรือบางกลุ่มก็เป็นประเด็นที่ต้องให้ความส้าคัญเพ่ือการบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนและ 
ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในระยะยาว  

2.1.1.1 กระบวนทัศน์ในการจัดการประมง 
กระบวนทัศน์ (Paradigm) คือชุดแนวคิดในการน้าไปด้าเนินการในทาง

ปฏิบัติ ซึ่งจะเป็นแบบแผนเฉพาะแบบใดแบบหนึ่งเพ่ือการจัดการตนเอง หรือชุมชน หรือทรัพยากร
ต่าง ๆ โดยท้าหน้าที่ 2 ประการ คือ ก้าหนดกรอบแนวคิด และแนวในการปฏิบัติ ส้าหรับการจัดการ
ประมงโดยทั่วไปมีกระบวนทัศน์ (paradigm) ส้าคัญที่ต้องค้านึงอยู่ 3 ประการ8 ได้แก่ 

1) กระบวนทัศน์ทางการอนุรักษ์ทรัพยากร  
วัตถุประสงค์ในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรประมงใน

กระบวนทัศนี้ เพ่ือการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรประมง โดยเน้นไปที่ความยั่งยืนของการเอา
ทรัพยากรมาใช้ประโยชน์ การเสื่อมโทรมของสต็อกสัตว์น้้า เกิดจากการท้าประมงพาณิชย์ที่ไม่ได้รับ
การจัดการที่ดีพอ ดังนั้น การจัดการจะท้าการควบคุมกองเรือและปริมาณการลงแรงประมง รวมทั้ง
ปริมาณผลจับของสัตว์น้้า โดยทั่วไปการท้าการประมงที่ระดับผลจับยั่งยืนสูงสุด (Maximum 
Sustainable Yield: MSY) จะเป็นเป้าหมายในการจัดการ โดยยึดกระบวนทัศน์นี้ ซึ่งต้องอาศัยข้อมูล
ทางวิทยาศาสตร์และสถิติการประมง เพ่ือศึกษาและประเมินสภาวะทรัพยากรประมงเพ่ือ

                                                 
5 ปรีชา สมมณ,ี การจัดการทรัพยากรประมง, คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,์ กรุงเทพฯ, 2520 
6 Buckworth R.C, World fisheries are in crisis? We must respond! In: Pitcher T.J., Hart P.J.B, and 
Pauly D, (eds.): Reinventing Fisheries Management, Kluwer Academic Publishers, London, 1998. 
7 De Silva S.S, Aquaculture: a newly emergent food production sector—and perspectives of its 
impacts on biodiversity and conservation, Biodiversity and Conservation 21(12): 3187-3220, 2012. 
8 Charles A.T, Sustainable Fishery Systems, Blackwell Science Inc., New York, 2000. 
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ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งมักจะอยู่ในรูปแบบการก้าหนดปริมาณผลการจับ การก้าหนดบริเวณพ้ืนที่
และช่วงเวลาที่จะใช้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง รวมทั้งการจ้ากัดเครื่องมือประมงบางชนิด 

2) กระบวนทัศน์ทางเศรษฐกิจ  
วัตถุประสงค์ในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรประมงใน

กระบวนทัศน์นี้ เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตและรายได้ และมีเป้าหมายคือผลตอบแทนสูงสุดที่จะได้จากการลงทุน 
โดยเน้นค้านึงถึงต้นทุน รายได้และผลก้าไรจากการท้าการประมง ซึ่งค้านึงถึงผลจับที่ให้ก้าไรสูงสุด 
(Maximum Economic Yield: MEY) ในการจัดการนั้นจะพยายามลดกองเรือ จ้านวนชาวประมง
และปริมาณการลงแรงประมง รวมทั้งการจัดสรรผลจับ ( Individual quotas: IQ หรือ Individual 
transferable quotas: ITQ) ที่จะท้าให้เกิดผลก้าไรสูงสุดในแต่ละราย ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสต็อก
สัตว์น้้าจนถึงข้ันท้าให้เสื่อมโทรมได้  

3) กระบวนทัศน์ทางสังคม  
วัตถุประสงค์ในการวางนโยบายการจัดการทรัพยากรประมงใน

กระบวนทัศน์นี้ เพ่ือการเท่าเทียม สวัสดิภาพและโอกาสในสังคม โดยทรัพยากรมนุษย์จะเป็นหลักใน
กระบวนทัศน์นี้ ชาวประมงเป็นมากกว่าองค์ประกอบหนึ่งของแรงงานประมง (เปรียบเทียบกับ
กระบวนทัศน์ทางการอนุรักษ์และเศรษฐกิจ) แต่เป็นองค์ประกอบหลักในชุมชนประมง ความส้าคัญ
ทางด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวประมงจะเป็นอีกองค์ประกอบที่ส้าคัญที่ต้องตระหนักถึง 
ความส้าคัญในการจัดการทรัพยากรประมงให้มีความยั่งยืนจะมีความส้าคัญในการอนุรักษ์วิถีชีวิตของ
ชาวประมงในชุมชน ในการจัดการตามกระบวนทัศน์นี้ จะเป็นการกระตุ้นให้กลุ่มชาวประมงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจร่วมกับนักสังคมศาสตร์และนักวิชาการประมงในการจัดการทรัพยากร ส่วน
ใหญ่การประยุกต์ใช้การจัดการทรัพยากรประมงตามกระบวนทัศน์นี้ จะเป็นการจัดการการประมง
ขนาดเล็กชายฝั่ง (Small scale fisheries) เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ประมงพาณิชย์ ความยุ่งยากซับซ้อนในการวางนโยบายในการจัดการทรัพยากรประมงมักจะตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานที่จะต้องผสมผสานและรักษาสมดุลของทั้ง 3 กระบวนทัศน์นี้ 

2.1.1.2 รูปแบบการใช้ทรัพยากรประมง 
รูปแบบการเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท9 

ดังนี้ 
1) ในกรณีที่ผู้ เข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงต้องปฏิบัติตาม

กฎระเบียบและแบบแผนของการเข้าไปใช้ประโยชน์ ที่ก้าหนดออกมาโดยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการทรัพยากรประมงนั้น ซึ่งจัดว่าทรัพยากรประมงที่มีรัฐเป็นเจ้าของ 

2) ในกรณีที่ชาวประมงมีสิทธิที่จะวางแผนและออกมาตรการต่าง ๆ ที่
เป็นที่ยอมรับในสังคมนั้น ๆ ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงด้วยตัวกลุ่มชาวประมงเอง 
ถึงแม้ว่าชาวประมงจะต้องยอมรับกฎหมายหลักที่ว่าด้วยการห้ามท้าการประมงที่ผิดกฎหมายรูปแบบ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรแบบนี้จะถือว่าเป็นทรัพยากรประมงส่วนบุคคล 

                                                 
9 Bromley D.W, Testing for common versus private property: comment, Journal Environmental & 
Economic Management, 1991. 
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3) ในกรณีที่รัฐท้าการจัดสรรสิทธิในการใช้และจัดหาทรัพยากรให้แต่ละ
กลุ่มชาวประมงซึ่งมีสิทธิและหน้าที่เฉพาะที่จะต้องปฏิบัติตามในการใช้ทรัพยากรประมงในบริเวณและ
ช่วงเวลาที่ได้รับการจัดสรรท้าให้ทรัพยากรเป็นสมบัติของกลุ่ม ซึ่งจะแตกต่างจากข้อ (1) โดยเฉพาะใน
เรื่องความจ้าเพาะของกลุ่ม พ้ืนที่และเวลาที่ได้รับการจัดสรร 

4) ในการท้าการประมงแบบเสรี ทรัพยากรประมงจะเป็นชลสมบัติ
ส่วนรวมซึ่งแต่ละบุคคลสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไม่มีข้อจ้ากัดและข้อก้าหนดต่าง ๆ ให้
ปฏิบัติตามในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ทรัพยากรประมงจะเป็นสาธารณสมบัติ ซึ่งจะต้อง
ได้รับการจัดการจากภาครัฐเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชน หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการวางแผนการจัดการทรัพยากร ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และการมีให้จับอย่างยั่งยืน ใน
ส่วนของพ้ืนที่ทะเลหลวงซึ่งอยู่นอกอธิปไตยของรัฐชายฝั่งต่าง ๆ (นอกแนวเขต 200 ไมล์ทะเลตามที่
ก้าหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 (UNCLOS 1982) จะมีองค์กร
บริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค หรือ Regional Fisheries Management Organizations 
(RFMOs) ดูแลและเป็นผู้ด้าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ที่องค์กรรับผิดชอบ 
ทั้งนี้ FAO ได้ก้าหนดเขตการท้าประมงและทรัพยากรประมงของโลกไว้ เพื่อการบริหารจัดการการท้า
ประมงและทรัพยากรประมงของ RFMOs องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและรัฐต่าง ๆ ทั่วโลก 
รวมทั้งการจัดท้าสถิติการประมง  

 

 
 

ภาพที่ 1  การแบ่งเขตการประมงของโลก10 
 

  

                                                 
10 FAO, The State of World’s Highly Migratory Straddling and other High seas Fishery Resources 
and Associated Fisheries, FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER 495 [Online], 2006, Available from : 
http://www.fao.org/3/a0653e/a0653e04.htm [15 June 2019] 
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2.1.2  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
องค์การสหประชาชาติได้ก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่หลังจากเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) พ.ศ. 2543 –2558 ได้สิ้นสุดลง 
โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความ
เชื่อมโยงกัน เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 
ทั้ งนี้  เมื่อเดือนกันยายน 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยพร้อมคณะ เข้าร่วมประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 พร้อมกับผู้น้าจากประเทศสมาชิก 193 ประเทศ หัวข้อการ
ประชุมในครั้งนั้นคือ การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้ผู้น้าจากประเทศสมาชิกเหล่านี้ได้ร่วมรับรองร่าง
เอกสารเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี 2558 Sustainable Development Goals ที่เรียกว่า 
Transforming Our World: the 2 0 3 0  Agenda for Sustainable Development (ก า ร
ปรับเปลี่ยนโลกของเรา: วาระ 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน11 จะเป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลก ตั้งแต่
เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยประกอบไปด้วย 17 
เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) โดยเป้าหมายต่าง ๆ ประกอบด้วย 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานที่ 
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย: ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทาง

อาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี: รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่

ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่เท่าเทียม: รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมกันและทั่วถึง 

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน 
เป้าหมายที่  5 ความเท่าเทียมทางเพศ: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนา

บทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง 
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้้าและสุขาภิบาล: รับรองการมีน้้าใช้ การจัดการน้้าและ

การสุขาภิบาลที่อย่างยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้: รับรองการมีพลังงานที่ทุกคน

เข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย 
เป้าหมายที่ 8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ: ส่งเสริมการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า 
เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน: พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุน
นวัตกรรม 

                                                 
11 ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน [ออนไลน]์, 2562, 
แหล่งที่มา : http://www.onep.go.th/wp-content/uploads/sustainable_development_20160320.pdf [23 
พฤษภาคม 2562].  
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เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้้า: ลดความเหลื่อมล้้าทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ 

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน: ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์มีความปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน: รับรองแผนการบริโภคและ
การผลิตที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: ด้าเนินมาตรการ
เร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 

เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล: อนุรักษ์
และใช้ประโยชน์มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก: ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก: ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม 
ไม่แบ่งแยก เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วน
ความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายท่ี 14 อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทะเลอ่ืน ๆ อย่าง
ยั่งยืน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ผู้คนกว่าสามพันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและ
ชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด ซึ่งต่้ากว่า
ระดับที่พวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้าง
กรอบการท้างานเพ่ือการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะ
มลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้าง
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะ
สามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร ภายใต้เป้าหมายที่ 14 ก้าหนดเป้าประสงค์เพ่ือการ
พัฒนา ดังนี้ 

“14.1 ภายในปี พ.ศ. 2568 ป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกชนิดโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากกิจกรรมบนบกรวมถึงเศษซากทางทะเลและมลพิษทางอาหาร 

14.2 ภายในปี 2563 จัดการและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่าง
ยั่งยืนเพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ส้าคัญรวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและด้าเนินการเพ่ือการ
ฟ้ืนฟูเพ่ือให้เกิดมหาสมุทรท่ีมีสุขภาพและผลผลิตดี 

14.3 ลดและแก้ไขผลกระทบของการท้าให้เป็นกรดในมหาสมุทรรวมถึงการเพ่ิม
ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ในทุกระดับ 

14.4 ภายในปี 2563 ควบคุมการใช้ทรัพยากรทะเลอย่างมีประสิทธิภาพและยุติ
การท้าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (ไอยูยู ) และการท้าประมงท้าลายล้าง
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และด้าเนินการตามแผนการจัดการบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์เพ่ือฟ้ืนฟูมวลสัตว์น้้าในระยะเวลาอันสั้น 
อย่างน้อยถึงในระดับที่สามารถเกิดผลผลิตที่ยั่งยืนตามลักษณะทางชีวภาพ 

14.5 ภายในปี 2563 อนุรักษ์พ้ืนที่ชายฝั่งและทะเลอย่างน้อย 10% ให้สอดคล้อง
กับกฎหมายระดับชาติและระดับสากลและอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด 

14.6 ภายในปี 2563 ห้ามการอุดหนุนการประมงบางรูปแบบซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิด
การท้าประมงเกินศักยภาพและมากเกินไป รวมทั้งขจัดการอุดหนุนการประมงไอยูยู โดยในการเจรจา
การอุดหนุนการประมงของ WTO ควรให้การปฏิบัติพิเศษและแตกต่างอย่างเหมาะสมกับประเทศ
ก้าลังพัฒนาและประเทศก้าลังพัฒนาน้อยที่สุด 

14.7 ภายในปี 2573 เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับกลุ่มประเทศหมู่เกาะ
ก้าลังพัฒนาขนาดเล็ก (Small Island Developing States: SIDS) และประเทศพัฒนาน้อยที่สุด 
(Least Developed Countries: LDC) จากการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนรวมถึงการบริหาร
จัดการการท้าประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

14.a เพ่ิมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางทะเลโดยค้านึงถึงหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติของคณะกรรมการประสานงาน
การขนส่งทางทะเลระหว่างรัฐบาล เพ่ือปรับปรุงสุขภาพมหาสมุทรและเสริมสร้างความหลากหลาย
ทางชีวภาพทางทะเลเพื่อการพัฒนาประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ SIDS และ LDC 

14.b ให้ชาวประมงพ้ืนบ้านขนาดเล็กสามารถเข้าถึงทรัพยากรทางทะเลและตลาด 
14.c รัฐภาคีจะด้าเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบตามที่

ระบุไว้ใน UNCLOS รวมถึงกฎระเบียบในระดับภูมิภาคและระดับสากลเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากมหาสมุทรและทรัพยากรที่มีอยู่” 

ทั้งนี้  ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580)12 ซึ่ง
ต้องการบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้วางกรอบให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมาย 14 
โดยก้าหนดในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในการรักษาผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจภาคทะเล เพิ่ม
มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล รวมทั้ง ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทั้งระบบ  
 
  

                                                 
12 ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยทุธศาสตร์ชาติ พ.ศ, 2561-2580 ส้านักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ พิมพ์ครั้งท่ี 2, 2562 
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2.2  วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
2.2.1  อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 (UNCLOS 1982) 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล เป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่
ประเทศทั้งหลายในโลกถือปฏิบัติ ในเรื่องอาณาเขตทางทะเลทั้งด้านกายภาพและเขตอ้านาจของ  
รัฐชายฝั่ง การบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในเขตทะเลหลวง อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
16 พฤศจิกายน 2537 บทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ที่ส้าคัญและเกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้13 ได้แก่ 

ข้อ 56 ก้าหนดให้รัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการส้ารวจและแสวงประโยชน์  
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการคุ้มครองและการรักษาสิ่ งแวดล้อมทาง
ทะเลในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ  

ข้อ 57 ก้าหนดให้เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของแต่ละรัฐชายฝั่งจะต้องไม่ขยายออกไป
เลย 200 ไมล์ทะเลจากเส้นฐานซึ่งใช้วัดความกว้างของทะเลอาณาเขต  

ข้อ 58 ก้าหนดให้รัฐอ่ืน ๆ ต้องค้านึงถึงสิทธิและหน้าที่ของรัฐชายฝั่ง และจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกโดยรัฐชายฝั่งเพ่ือปฏิบัติตามอนุสัญญาและหลักเกณฑ์อ่ืน
ของกฎหมายระหว่างประเทศ  

ข้อ 61 เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิต ได้ก้าหนดให้รัฐชายฝั่งพิจารณา
ก้าหนดปริมาณทรัพยากรมีชีวิตที่จะพึงอนุญาตให้จับได้ในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของตน โดยค้านึงถึ ง
หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่ตนมีอยู่ และต้องประกันโดยมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่
เหมาะสมว่าทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะจะไม่ได้รับอันตรายจากการแสวงหาประโยชน์
เกินควร รัฐชายฝั่งและองค์การระหว่างประเทศที่มีอ้านาจไม่ว่าในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก 
จะร่วมมือกันเพ่ือการนี้ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องวางมาตรการเพ่ือธ้ารงไว้หรือฟ้ืนฟูประชากร
ชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่ถูกจับให้อยู่ในระดับอ้านวยผลผลิตได้อย่างสูงสุดตลอดไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ความจ้าเป็นด้านเศรษฐกิจของประชาคมประมงชายฝั่งและความต้องการ
พิเศษของรัฐก้าลังพัฒนา  

ข้อ 62 ก้าหนดให้คนชาติของรัฐอ่ืนที่ท้าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และข้อก้าหนดในกฎหมายที่ออกโดยรัฐชายฝั่ง อาทิ  

(1)  การออกใบอนุญาต เรือประมง อุปกรณ์ รวมทั้งการช้าระค่าธรรมเนียม  
(2)  การก้าหนดชนิดพันธุ์ที่อาจจับได้ การก้าหนดจ้านวนโควตาปริมาณการจับ

ในช่วงระยะเวลาที่ก้าหนด  
(3)  การก้าหนดฤดูและพ้ืนที่ท้าการประมง ประเภท ขนาด และจ้านวนของ

เครื่องมือประมงและประเภท ขนาดและจ้านวนของเรือประมงท่ีอาจใช้ได้  
(4)  การก้าหนดอายุและขนาดของสัตว์น้้าและชนิดพันธุ์อ่ืนที่อาจจับได้ 
(5)  การรายงานสถิติการจับสัตว์น้้ าและรายงานเกี่ยวกับต้าแหน่งที่อยู่ของ

เรือประมง 

                                                 
13 กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย, อนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กระทรวง
การต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอรวัณการพิมพ์ ISBN 978-616-341-013-9). 
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(6)  การระบุข้อมูลที่ต้องการจากเรือประมง สถิติการจับ กิจกรรมและรายงาน
ต้าแหน่งที่อยู่ของเรือ 

(7)  การด้าเนินการภายใต้การอนุญาตและการควบคุมของรัฐชายฝั่งเกี่ยวกับ 
การวิจัยด้านการประมงและการรายงานข้อมูล 

(8)  การจัดให้มีผู้สังเกตการณ์การท้าประมงโดยรัฐชายฝั่ง เป็นต้น  
ข้อ 73 เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายและข้อบังคับของรัฐชายฝั่ง ได้ก้าหนดให้ 

รัฐชายฝั่งอาจใช้มาตรการต่าง ๆ รวมทั้งขึ้นตรวจค้น จับกุม และด้าเนินคดีเท่าที่จ้าเป็นเพ่ือประกัน 
การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่วางไว้ ก้าหนดให้เรือที่ถูกจับกุมจะได้รับการปล่อยโดยพลันเมื่อมี
การวางเงินประกันหรือหลักประกันอ่ืนที่เหมาะสม การก้าหนดบทก้าหนดโทษของรัฐชายฝั่งส้าหรับ
การละเมิดกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะต้องไม่รวมถึงโทษจ้าคุก
หรือการลงโทษทางร่างกายในรูปอ่ืนใด ถ้าไม่มีข้อตกลงระหว่างรัฐที่เกี่ยวข้องไว้เป็นอย่างอ่ืน และใน
กรณีที่มีการจับกุมหรือกักเรือต่างชาติ รัฐชายฝั่งจะต้องแจ้งผ่านช่องทางที่เหมาะสมให้รัฐเจ้าของธง
ทราบโดยพลันเกี่ยวมาตรการที่ได้ด้าเนินการหรือลงโทษไป  

นอกจากหน้าที่ของรัฐชายฝั่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ
ดังที่กล่าวมาข้างต้น ในอนุสัญญา UNCLOS 1982 ยังก้าหนดให้รัฐทั้งปวงมีหน้าที่ร่วมกับรัฐอื่นในการ
ด้าเนินการตามมาตรการเช่นที่จ้าเป็นส้าหรับคนชาติของตนเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง 
และแมว้่ารัฐทั้งปวงมีสิทธิให้คนชาติของตนท้าการประมงในทะเลหลวง แต่รัฐทั้งปวงจะต้องร่วมมือกัน
ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง โดยจะต้องร่วมมือกันจัดตั้งองค์การประมง
ระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ตามท่ีก้าหนดไว้ในข้อ 116 ถึงข้อ 120  

ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติเพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา UNCLOS 1982) เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2554 ส่งผลให้ไทยมีพันธกรณีในการปรับปรุงกฎหมายภายใน เพ่ือปรับปรุง  
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้้า และการประมงของประเทศให้สอดคล้องกับหลักการที่ก้าหนดไว้
ใน UNCLOS 1982 ภายใต้บทบาทรัฐเจ้าของธง (Flag State) รัฐชายฝั่ง (Coastal State) และรัฐ
เจ้าของท่าเทียบเรือ (Port State)  

2.2.2  พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 
พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 

2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2560 ซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เป็นกฎหมาย
ประมงฉบับใหม่ล่าสุดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมงนอก
น่านน้้า ในประเด็นก้าหนดมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง การส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอ่ืน 
ภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศ การสร้างระบบติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าการ
ประมงให้มีประสิทธิภาพ และก้าหนดโทษมาตรการทางปกครองและโทษอาญาให้ได้สัดส่วนและ
เหมาะสมเพ่ือป้องกันการกระท้าความผิด ภายใต้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
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เพ่ิมเติม พ.ศ. 256014 ได้ก้าหนดนิยามของค้าที่ส้าคัญเกี่ยวข้องกับการท้าประมงนอกน่านน้้าไทยไว้ 
ดังนี้  

“ทะเลนอกน่านน้้าไทย” หมายความว่า ทะเลหลวงที่อยู่พ้นจากทะเลนอกชายฝั่ง 
และหมายความรวมถึงทะเลที่อยู่ในเขตของรัฐชายฝั่ง หรือทะเลที่อยู่ในอ้านาจของรัฐชายฝั่ง หรือท่ีรัฐ
ชายฝั่งมีสิทธิหาประโยชน์ได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 

“รัฐชายฝั่ง” หมายความว่า ประเทศที่มีอาณาเขตจรดน้้าทะเล แต่ไม่รวมถึง
ประเทศไทย 

“การท้าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การท้าการประมงโดยฝ่า
ฝืนกฎหมาย การท้าประมงที่ไม่ได้รายงาน และการท้าประมงโดยไร้กฎเกณฑ์ หรือการประมงไอยูยู 

“การท้าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย” หมายความว่า 
(1) การท้าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย หรือขัดต่อกฎหมายไทย

หรือกฎหมายของรัฐชายฝั่ง 
(2) การท้าการประมงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการขององค์การระหว่างประเทศที่

จัดท้าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง หรือขัดต่อกฎหมายระหว่าง
ประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 

“การท้าการประมงท่ีไม่ได้รายงาน” หมายความว่า 
(1) การท้าการประมงโดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วนตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย หรือกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบที่ออกตามกฎหมาย หรือ
รายงานเท็จ 

(2) การท้าการประมงในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ 
โดยไม่แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการขององค์การระหว่าง
ประเทศนั้น หรือรายงานเท็จ 

“การท้าการประมงโดยไร้กฎเกณฑ์” หมายความว่า 
- การท้าการประมงในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การระหว่างประเทศ 

ไม่ว่าจะใช้เรือใด ๆ ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไร้สัญชาติ โดยประการที่มิได้ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนมาตรการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่องค์กรระหว่างประเทศดังกล่าวจัดให้มีขึ้น 

- การท้าการประมงในที่จับสัตว์น้้าที่ยังไม่มีการก้าหนดมาตรการอนุรักษ์และ
บริการจัดการการประมง โดยการท้าการประมงนั้น ไม่สอดคล้องกับพันธะของรัฐในการอนุรักษ์แหล่ง
ทรัพยากรสัตว์น้้าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ประเทศไทยมีต่อองค์การระหว่าง
ประเทศ และอนุสัญญาเกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่ประเทศไทยเป็นภาคี
สมาชิกด้วย ให้ถือว่าการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือ
ตามหลักเกณฑ์ หรือมาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์ หรือ
มาตรการขององค์การระหว่างประเทศบรรดาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง ไม่
                                                 
14 กรมประมง พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชก้าหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (ฉบับแก้ไข) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 54 หน้า 2558 
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ว่าจะกระท้าในน่านน้้าไทยหรือนอกน่านน้้าไทย และไม่ว่ากระท้าโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่
มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท้าความผิดในราชอาณาจักร และต้องรับโทษ
ตามท่ีก้าหนดไว้ในพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ตามท่ีก้าหนดไว้ในมาตรา 8 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้ก้าหนดบทบัญญัติส้าหรับการท้าการ
ประมงนอกน่านน้้าไทยไว้เพ่ือก้าหนดมาตรการในการอนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งทรัพยากรสัตว์น้้าให้
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ภาคเอกชน และองค์กร
ต่างประเทศ โดยก้าหนดมาตรการส้าคัญไว้ดังนี้ 

1) ก้าหนดให้การท้าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง หากกระท้าการ
ดังต่อไปนี้ (มาตราที่ 114) 

- ใช้เรือไร้สัญชาติท้าการประมง 
- ท้าการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตท้าการประมง  
- ไม่ด้ า เนิ นการดั งต่ อ ไปนี้ : ติดตั้ งระบบติดตามเรือประมง (Vessel 

Monitoring System: VMS) จัดท้าสมุดบันทึกการท้าการประมง แจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมง
ทุกครั้ง จัดท้าเครื่องหมายประจ้าเรือประมง และกลับเข้าท่าเรือประมงตามหลักเกณฑ์และระยะเวลา
ที่ก้าหนด 

- จัดท้าบันทึกการท้าการประมงหรือรายงานการท้าการประมงโดยใช้เอกสาร
อันเป็นเท็จ หรือท้าลายเอกสารหรือหลักฐานในการกระท้าความผิด 

- ท้าการประมงเกินปริมาณหรือเงื่อนไขที่ก้าหนดในใบอนุญาตท้าการประมง 
ท้าการประมงในบริเวณท่ีห้ามท้าการประมง หรือในห้วงเวลาที่ห้ามท้าการประมง 

- ดัดแปลงเครื่องมือท้าการประมงให้ผิดไปจากลักษณะของเครื่องมือที่ระบุไว้
ในใบอนุญาต 

- ท้าการประมงโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่รัฐชายฝั่งหรือองค์กรระหว่างประเทศ
ก้าหนดไว้ 

- จับสัตว์น้้าหรือน้าสัตว์น้้าที่มีขนาดเล็กกว่าที่ก้าหนดไว้ขึ้นเรือประมง และ
ห้ามจับสัตว์น้้าชนิดที่เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์น้้าที่หายาก หรือใกล้สูญ พันธุ์ตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก้าหนด หรือน้าสัตว์น้้าดังกล่าวขึ้นเรือ เว้นแต่มีความจ้าเป็นเพื่อการช่วยชีวิตสัตว์น้้านั้น 

- ขนถ่ายสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าโดยฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ 
- ปลอมแปลงปิดบังหรือเปลี่ยนเครื่องหมายประจ้าเรือประมงหรือทะเบียน

เรือประมง 
- ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้สังเกตการณ์ ปิดบัง 

ซ่อนเร้น หรือท้าลายหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
- มีส่วนร่วม สนับสนุน หรือจัดหาสิ่งจ้าเป็นให้แก่เรือประมงที่ท้าการประมง

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
- กระท้าการอันเป็นความผิดดังกล่าวข้างต้นเกิน 3 ครั้งภายใน 1 ปี ไม่ว่าจะ

เป็นการกระท้าเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
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2) เรือประมงไทยที่ท้าการประมงในเขตทะเลนอกน่านน้้าไทยจ้าเป็นต้องมี
ใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย โดยต้องมีสิทธิในการท้าการประมงในน่านน้้าของรัฐชายฝั่ง 
และอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่ง และองค์การ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ใบอนุญาตท้าการประมงจะมีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต 
ตามมาตรา 48 และ 40  

3) ผู้ได้รับอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ (ก) 
เป็นผู้เคยต้องค้าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท้าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของการท้าการประมงโดยฝ่าฝืน
กฎหมายร้ายแรง (ข) เป็นผู้อยู่ระหว่างการพักใช้ใบอนุญาตท้าการประมง (ค) เป็นผู้ที่ได้รับค้าสั่งจาก
คณะกรรมการมาตรการทางปกครอง ในเรื่องการยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าหรือเครื่องมือท้า
การประมง หรือถูกกักเรือประมง และยังไม่พ้นระยะเวลาการสั่งห้าม (ง) เป็นผู้เคยถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตท้าการประมงยังไม่พ้น 5 ปี นับถึงวันยื่นค้าขอใบอนุญาต (จ) รัฐต่างประเทศหรือองค์การ
ระหว่างประเทศแจ้งเป็นหนังสือว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตท้าการประมง หรือถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตท้าการประมงโดยผู้มีอ้านาจของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศนั้น และ (ฉ) เป็นผู้เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตท้าการประมงมาแล้ว 2 ครั้งภายใน 5 ปี 

4) ผู้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยที่ท้าการประมงในเขตรัฐชายฝั่ง หรือในเขต
ทะเลหลวงที่อยู่ในความคุ้มครองดูแลขององค์การระหว่างประเทศนอกจากต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ประมงของไทยแล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการประมงของรัฐชายฝั่งหรือองค์กรระหว่างประเทศนั้น 

5) ผู้ท้าการประมงนอกน่านน้้าต้องมีผู้สังเกตการณ์ประจ้าอยู่ในเรือประมงตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนดโดยรัฐชายฝั่งหรือขององค์การระหว่างประเทศที่มีเขตอ้านาจเหนือพ้ืนที่ที่ตนเข้า
ไปท้าการประมง หรือตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมประมงก้าหนด 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 ก้าหนด
บทลงโทษที่มีอัตราสูงมาก โดยเฉพาะเมื่อท้าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง เพ่ือมุ่งเน้น
ให้เกิดการยับยั้งการกระท้าความผิด ดังนี้ 

1) บทก้าหนดโทษทางอาญา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนดโทษทางอาญาให้
เหมาะสมและได้สัดส่วนกับการกระท้าความผิด เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ และป้อง
ปรามการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นที่ใด รวมทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้กระท้าความผิด
ได้รับประโยชน์จากการกระท้าความผิดตามพระราชก้าหนดนี้ 

2) มาตรการทางปกครอง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือก้าหนดมาตรการทางปกครองที่
เพียงพอเพ่ือให้การปฏิบัติตามพระราชก้าหนดนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการ
ใช้โทษทางอาญา และเพ่ือก้าหนดการท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ถือเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมายอย่างร้ายแรงให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2.2.3  แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั ง และขจัดการท าการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558–2562  

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558–2562 



18 

(Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing 2015–2019 หรือ NPOA–IUU) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 255815 
ทั้งนี้ ขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ เพ่ือใช้ในการ
ด้าเนินการต่อไปในอี 5 ปีข้างหน้า แผนปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ได้แสดงให้เห็นถึงนโยบายและข้อผูกพัน
ของประเทศไทยต่อความพยายามร่วมกันของโลก เพ่ือป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าประมง ไอยูยู 
โดยถูกจัดท้าขึ้นตามหลักการและบทบัญญัติของแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( International Plan of 
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
หรือ IPOA–IUU) ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ FAO แผนปฏิบัติการระดับชาติ
ของประเทศไทยได้ระบุและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาข้อกังวลเกี่ยวกับการท้าการประมง ไอ
ยูยู ของประเทศไทยอีกด้วย NPOA–IUU ได้ครอบคลุมกิจกรรมการท้าการประมงทะเลทั้งหมดภายใน
น่านน้้าไทยและนอกน่านน้้าไทย ทั้งภายในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของรัฐชายฝั่งอ่ืน และในทะเลหลวง 
โดยการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายกฎระเบียบการท้าการประมง ตามกฎหมายภายในประเทศและ
ตราสารระหว่างประเทศ และหรืออนุสัญญาที่มีผลผูกพัน ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ ได้วางแนวทางต่าง ๆ 
ไว้เป็น 5 มิติ ดังนี้  

1)  ความรับผิดชอบในฐานะท่ีเป็นรัฐ (State Responsibilities) 
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐ ได้ก้าหนดนโยบายการใช้ประโยชน์ทรัพยากร

ทางทะเลให้เกิดความสมดุลระหว่างทรัพยากรสัตว์น้้า สิ่งแวดล้อมทางทะเล เศรษฐกิจ สวัสดิภาพทาง
สังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริโภค นอกจากนี้มีบทบาทและหน้าที่สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามพันธกรณีและความตกลงระหว่างประเทศ รวมทั้งกฎระเบียบด้านการประมง
ขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค หรือ RFMOs เพ่ือให้ทรัพยากรประมงและ
สิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืนโดยสอดคล้องและเป็นไปตามเงื่อนไขหรือข้อตกลงที่มีร่วมกัน  

2)  ความรับผิดชอบในฐานะรัฐเจ้าของธง (Flag State Responsibilities) 
ในฐานะรัฐเจ้าของธง ประเทศไทยมีพันธกรณีในการด้าเนินการควบคุมการท้า

การประมงของเรือประมงชักธงไทย ให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบการ ท้าประมง
ภายในประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ เพ่ือป้องกันการท้าประมง ไอยูยู และกิจกรรมการท้า
ประมงผิดกฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น การจดทะเบียนเรือประมง การจัดท้าทะเบียนประวัติเรือประมง  

3)  ความรับผิดชอบของประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่ ง (Coastal State 
Responsibilities) ประเทศไทยในฐานะรัฐชายฝั่ง ควรด้าเนินการดังนี้ 

- น้ามาตรการเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมง ไอยูยู ไปใช้ในเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะ 

- ร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับรัฐอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม รวมทั้งกับรัฐ
ชายฝั่งใกล้เคียง และ RFMOs 
                                                 
15 Department of Fisheries Thailand National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU) Ministry of Agriculture and Cooperatives, 
2015. 
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- ตรวจสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีเรือล้าใดที่ด้าเนินกิจกรรมการท้าประมง
ภายในน่านน้้าของตนโดยไม่มีใบอนุญาตให้ท้าการประมงที่ออกให้โดยรัฐชายฝั่งอย่างถูกต้อง 

- ก้าหนดกฎเกณฑ์การเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าของตน ในลักษณะที่จะ
ช่วยป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าประมงไอยูยู  

- หลีกเลี่ยงการออกใบอนุญาตแก่เรือเพ่ือท้าการประมงในน่านน้้าของตน 
หากเรือล้าดังกล่าวมีประวัติการท้าการประมงไอยูยู โดยพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติในวรรคที่ 36 
ของ IPOA  

4)  มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือของไทย (Port State Measures)  
ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ ได้ก้าหนดมาตรการ ระเบียบการปฏิบัติ 

และการควบคุมในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขและสอดคล้องกับหลักการตาม
กฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือการป้องกันการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การ
ควบคุม อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้อ้านาจอธิปไตยและกฎหมายภายในประเทศ ภายหลังจากที่
พระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ และกฎหมายล้าดับรองได้มีผลบังคับใช้แล้ว การป้องกันการท้า
ประมงผิดกฎหมายจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและได้ก้าหนดท่าเรือส้าหรับเรือประมง
ต่างชาติเข้าเทียบท่า โดยเจ้าของเรือและกัปตันต้องให้ความร่วมมือในการเข้าตรวจสอบเรือประมงเม่ือ
เข้าเทียบท่าตามมาตรการในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ 

5)  มาตรการที่ เกี่ยวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ ( Internationally–
Agreed Market Related Measures)  

ประเทศไทยได้จัดให้มีกลไกในการก้าหนดมาตรการที่เกี่ยวข้องในด้านการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับรัฐอ่ืน ๆ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้ อง ในการใช้มาตรการ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติทางการค้าระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล มาตรการ
เหล่านี้ ได้แก่ 

(1) ห้ามน้าเข้า ส่งออก และการขนถ่ายสัตว์น้้าที่ได้มาจากการท้าประมง ไอยู
ยู ทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศ หรือแปรรูปเพื่อการส่งออก 

(2) สินค้าสัตว์น้้าน้าเข้าต้องปฏิบัติตามข้อก้าหนดของอนุสัญญา CITES 
ภายใต้พระราช บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

2.2.4  นโยบายการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน  าไทย (พ.ศ. 
2560–2564) 

ในมาตรา 19 ของพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2560 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ มีอ้านาจหน้าที่ในการก้าหนด 
นโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้้าไทย นโยบายการส่งเสริม พัฒนา และการแก้ไขปัญหาการท้า
ประมงนอกน่านน้้าไทย นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของประเทศ และนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงของประเทศ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด้าเนินการและ
ก้ากับการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดท้านโยบายการส่งเสริม พัฒนาและแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้้าไทย
เพ่ือให้มีอ้านาจหน้าที่ (1) รวบรวม วิเคราะห์สถานการณ์การประมงนอกน่านน้้าไทย (2) จัดท้า
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นโยบายและแผนปฏิบัติงานการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้้าไทย เพ่ือ
น้าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ (3) อ้านวยการ ควบคุม ก้ากับ ดูแล และ
ติดตามผลการด้าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก้าหนด  

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาการประมงนอกน่านน้้าของประเทศเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีทรัพยากรสัตว์น้้าจ้านวนจ้ากัด กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นส้าหรับการท้า
ประมงนอกน่านน้้า ปัญหาแรงงานในอุตสาหกรรมประมง กรมประมงได้ร่างนโยบายการส่งเสริม 
พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้้าไทย เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาการท้าประมงนอกน่านน้้าอย่างยั่งยืน16  

วิสัยทัศน์ของนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และการแก้ไขปัญหาการท้าประมงนอก
น่านน้้าไทย คือ“ประเทศไทยเป็นผู้น้าของภูมิภาคในการท้าประมงนอกน่านน้้า โดยท้าประมงถูก
กฎหมายอย่างยั่งยืน”พันธกิจ คือ (1) การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการท้าประมงนอกน่านน้้า 
และ (2) การป้องกันการท้าประมงนอกน่านน้้าผิดกฎหมาย โดยให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดทิศทาง การด้าเนินนโยบาย เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ของนโยบายฯ มุ่งเน้นเพ่ือให้ประเทศ
ไทยมีแหล่งประมงนอกน่านน้้าเพ่ิมขึ้น และเพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานทั้งของไทยและสากลได้ โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่  

1) การจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประมงนอกน่านน้้า 
2) การปรับโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือ

พัฒนาการประมงนอกน่านน้้าไทย 
3) การหาแหล่งประมงนอกน่านน้้าที่มีศักยภาพ 
4) การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการท้าประมงนอกน่านน้้าไทย  
และภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการท้าประมงนอก

น่านน้้าไทย ได้ก้าหนดแผนงาน/โครงการด้านต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
1) เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบรัฐชายฝั่งและกฎระเบียบ

การท้าประมงในทะเลหลวงให้กับผู้ประกอบการนอกน่านน้้าและหน่วยงานภาครัฐ 
2) ฝึกอบรม ผู้สังเกตการณ์บนเรือประมงไทยที่มีมาตรฐานสากล 
3) เสริมสร้างทักษะการใช้งานโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส้าหรับระบบ MCS (VMS, 

ERS, EM) 
4) การเชื่อมโยงข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Linkage) ที่ เกี่ยวข้องกับ 

MCS  
5) การบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ  
6) ประชุมหารือระดับทวิภาคีเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันปัญหา และอุปสรรคความ

ร่วมมือด้านการประมง 
7) แลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ 

                                                 
16 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง, ร่างนโยบายการส่งเสรมิ พัฒนา และแกไ้ขปัญหาการประมงนอก
น่านน้้า กรมประมง (ติดต่อส่วนตวั) 2561 
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8) จัดท้าแนวทาง วิธีปฏิบัติ และจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจเพ่ือขับเคลื่อนการให้
ความช่วยเหลือส้าหรับเรือไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศ และในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 

2.2.5  การท าการประมงนอกน่านน  าของประเทศไทย  
การประมงนอกน่านน้้าของประเทศไทยเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี 2503 มีการใช้

เครื่องมือประมงอวนลากท้าให้ผลผลิตสัตว์น้้าที่จับได้เพ่ิมมากขึ้น มีการขยายพ้ืนที่ท้าประมงห่างฝั่ง
ออกไป ในช่วงนั้นกองเรือประมงไทยท้าประมงอย่างเสรีในทะเลหลวง นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 กอง
เรือประมงไทยเริ่มออกไปท้าการประมงในน่านน้้ าของสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และรัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ จนกระทั่งปี 
พ.ศ. 2511 กองเรือประมงไทยได้ท้าประมงครอบคลุมพ้ืนที่ทะเลของประเทศในภู มิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยบางส่วนขยายออกไปท้าการประมงในตะวันออกกลาง ผลจากการประกาศเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเล ซึ่งรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการส้ารวจ แสวงประโยชน์ อนุรักษ์ 
และจัดการทรัพยากรประมง17 ได้ส่งผลกระทบให้แหล่งท้าการประมงส้าหรับเรือประมงไทยลดลง 
ปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้จึงลดลงตามไปด้วย การท้าประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศอ่ืนต้อง
ได้รับอนุญาตก่อน กองเรือส่วนหนึ่งจึงเดินทางกลับเข้ามาท้าการประมงในน่านน้้าไทยและน้ามาซึ่ง
ปัญหาการพิพาทกับกองเรือประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งทรัพยากรประมงในน่านน้้าไทยเสื่อมโทรม มีการ
ท้าประมงมากเกินควรและจ้านวนเรือเพ่ิมขึ้น รัฐบาลไทยและภาคเอกชนจึงได้ร่วมกันในการเจรจากับ
ต่างประเทศเพ่ือน้าเรือประมงไทยเข้าไปท้าการประมงร่วมกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และประเทศในทวีปแอฟริกา เพ่ือลดปัญหา
การขาดแคลนวัตถุดิบสัตว์น้้าที่มาป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงใช้ส้าหรับบริโภค
ภายในประเทศ เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้้าของประเทศต่าง ๆ เริ่มเสื่อมโทรมและลดลง ประเทศ
เจ้าของทรัพยากรหลายประเทศหวงแหนทรัพยากรประมงที่มีอยู่ เริ่มน้านโยบายที่ไม่อนุญาตให้
เรือประมงต่างชาติเข้าไปท้าการประมงและน้าสัตว์น้้ากลับประเทศ บางประเทศหากอนุญาตให้เรือ
ต่างชาติเข้าไปท้าการประมงได้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก้าหนดอย่างเคร่งครัด เช่น การพัฒนา
อุตสาหกรรมประมง การส่งออก และใช้แรงงานประมงของประเทศนั้น ๆ ด้วย  

ก่อนสหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลืองแก่ประเทศไทย สหภาพยุโรปได้ประเมินเห็น
ว่าประเทศไทยยังไม่สามารถควบคุมการท้าประมงที่ผิดกฎหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม ในด้านกรอบ
กฎหมายประมงที่มีอยู่เป็นพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 เป็นกฎหมายที่บังคับใช้มานานไม่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการท้าประมงนอกน่านน้้า และการท้าประมงไอยูยู จึงไม่ทันต่อสถานการณ์การท้า
ประมงนอกน่านน้้าในปัจจุบัน และพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ที่ปรับปรุงใหม่ยังขาดม
มาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าประมงทั้งในและนอกน่านน้้าไทย ส้าหรับการท้า
ประมงนอกน่านน้้าไทย เดิมมีการท้าประมงภายใต้ความร่วมมือด้านการประมง โดยมีแหล่งประมงที่มี
ศักยภาพ ได้แก่ พม่า อินโดนีเซีย โอมาน อิหร่าน เยเมน โซมาเลีย อินเดีย บังคลาเทศ และปาปัว

                                                 
17 กรมสนธสิัญญาและกฎหมาย, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ, 1982 กระทรวงการ
ต่างประเทศ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอรวัณการพิมพ์ ISBN 978-616-341-013-9 พิมพ์ครั้งที่ 2,  
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นิวกินี18 รวมถึงการท้าประมงในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารจัดการประมงในระดับ
ภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization: RFMOs) เช่น คณะกรรมาธิการปลาทู
น่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) และความตกลงการท้า
ประมงส้ าห รับ พ้ื นที่ ท างตอน ใต้ ของมหาสมุ ท รอิน เดี ย  (South Indian Ocean Fisheries 
Agreement: SIOFA) ซึ่งการท้าประมงดังกล่าวไม่มีการควบคุมให้มีการปฏิบัติตามข้อก้าหนดของรัฐ
ต่างประเทศและ RFMOs ได้ดีเท่าที่ควร ยังไม่มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมจ้านวน
เรือประมง การจดทะเบียนเรือประมง การอนุญาตท้าการประมงและเครื่องมีอประมง การจัดท้าอัต
ลักษณ์เรือประมง ระบบการติดตามควบคุมและเฝ้าระวัง ระบบควบคุมเรือประมงต่างชาติที่เข้าเทียบ
ท่า การบังคับใช้กฎหมายของไทยยังไม่มีประสิทธิภาพพียงพอและไม่ครอบคลุมการกระท้าความผิดใน
ด้านการประมงทั้งหมด มีอัตราค่าปรับต่้า โทษทางอาญาไม่ได้สัดส่วนและเหมาะสม กระบวนการ
บังคับใช้กฎหมายล่าช้า ไม่มีมาตรการทางการปกครอง ทั้งนี้ แม้ในความคิดของภาคเอกชนเจ้าของ
เรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าจะเห็นว่า ก่อนที่รัฐบาลจะด้าเนินการแก้ไขปัญหา
การประมงไอยูยูนั้น ไทยเคยมีเรือประมงไทยท้าการประมงนอกน่านน้้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มากกว่า 1,000 ล้า19 อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์การท้าประมงที่เปลี่ยนไปและกรอบกฎหมาย
ประมงใหม่ที่มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบระหว่างประเทศมากขึ้น เรือเหล่านั้นจึงไม่ถูกต้องตาม
กฎหมายใหม่อีกต่อไปและจ้าเป็นต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและกรอบกฎหมาย
ประมงใหม่ ดังนั้น เมื่อปี 2559–2560 รัฐบาลไทยจึงเรียกเรือประมงไทยที่ท้าการประมงอยู่นอก
น่านน้้ากลับเข้าท่าประเทศไทย และรอรัฐบาลก้าหนดมาตรการควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังส้าหรับ
การท้าประมงนอกน่านน้้าให้สมบูรณ์ก่อนรัฐจึงจะอนุญาตให้ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าอีกครั้ง  

เมื่อปี พ.ศ. 2554 มีเรือประมงไทยออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า ประมาณ 
3,500–4,000 ล้า โดยสามารถน้าสัตว์น้้ากลับเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 850,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 
17,000 ล้านบาท โดยมีเรือประมงที่ท้าถูกกฎหมาย และท้าผิดกฎหมายในต่างประเทศ ในสัดส่วน 
ร้อยละ 72.75 ดังตารางที่ 1 

 
  

                                                 
18 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้้าและการขนถ่ายสตัว์น้้า, มาตรการในการควบคุมเรือประมงนอกน่านน้้า กรม
ประมง (ติดต่อส่วนตัว) 2562  
19 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ (ข) 2 ปีกับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing แบบ “ลิงแก้แห” … คุ้มหรือไม่ “EU อาจพอใจ 
แต่การประมงทะเลไทยล่มสลาย ไทยพับลิก้า [ออนไลน์], 2560, แหล่งที่มา : 
https://thaipublica.org/2017/05/iuu-fishing-2-5-2560/ [15 กรกฎาคม 2562] 
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ตารางท่ี 1  จ้านวนเรือประมงไทยที่ท้าการประมงในน่านน้้าต่างประเทศเม่ือปี พ.ศ. 255420  
 

ประเทศ มีข้อตกลงหรือสัญญา
อย่างถูกต้อง (ล า) 

ลักลอบท าการประมง 
(ล า) 

รวม  
(ล า) 

เวียดนาม 10 400 410 
กัมพูชา 100 200 300 
บรูไน 5 10 15 
มาเลเซีย 50 300 350 
อินโดนีเซีย 900 700 1,500 
เมียนมาร์ – 700 700 
บังคลาเทศ 10 300 310 
อินเดีย 2 200 202 
ซาอุดิอาราเบีย 2 – 2 
รวม 1,079 2,810 3,889 
 

ทั้งนี้ สมาคมการประมงนอกน่านน้้าไทยได้รายงานว่า ในขณะนั้นการออกไปท้าการ
ประมงนอกน่านน้้าไทยยังขาดการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากยังไม่มีกฎระเบียบที่
จะใช้ในการควบคุมดูแลการออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า รัฐบาลได้ก้าหนดมาตรการส้าหรับการ
บริหารและจัดการการท้าประมงนอกน่านน้้าภายใต้ขอบเขตและกฎหมายขณะนั้น 4 มาตรการ  

1) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการประมงกับต่างประเทศ  
2) พัฒนาสิ่งอ้านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานรองรับการประมงนอกน่านน้้า 
3) พัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงนอกน่านน้้า 
4) ส่งเสริมและพัฒนาการท้าการประมงในน่านน้้าสากล  
ภายหลังการได้รับใบเหลือง รัฐบาลไทยได้มุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการประมง ไอยู

ยู และได้ก้าหนดมาตรการและด้าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท้าประมงนอกน่านน้้าของ
เรือประมงไทย ดังนี้ 

1) ประกาศใช้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 
2560 โดยมีการออกอนุบัญญัติเพ่ือการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพภายใต้พระราชก้าหนด
ดังกล่าว รวมทั้งสิ้น 138 ฉบับ โดยจัดเป็นหมวดหมู่ในด้าน การบริหารจัดการทรัพยากร การท้าการ
ประมงในน่านน้้าไทย การท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย การควบคุมและเฝ้าระวัง หลักฐานเพ่ือการ
สืบค้น มาตรการในการตรวจสอบ สุขอนามัยของสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และมาตรการทางการ
ปกครอง ในด้านการเข้าเป็นภาคีความตกลงระหว่างประเทศ นอกจากการให้สัตยาบันอนุสัญญา 

                                                 
20 สมาคมการประมงนอกน่านน้้าไทย, การท้าประมงนอกน่านน้้าไทย [ออนไลน]์, 2554, แหล่งที่มา : 
www.fishtech.mju.ac.th/e-learning/FM416/download/pp20954.ppt 31 หน้า, [26 มิถุนายน 2562] 
 

http://www.fishtech.mju.ac.th/e-learning/FM416/download/pp20954.ppt
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UNCLOS ค.ศ. 1982 ไทยได้เข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยมาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Agreement 
on Port State Measures: PSMA) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 255921 เพ่ือป้องกันการน้าเข้าสัตว์น้้า
ที่มาจากการท้าประมง ไอยูยู เข้าสู่ประเทศไทย และความตกลง UN Fish Stock Agreement 
(UNFSA) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 256022 เพ่ือการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าประมงไอยูยู และการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรประมงของไทยและของโลก และล่าสุดไทยได้เข้าเป็นสมาชิก 
SIOFA เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 256023 เพ่ือให้เรือประมงไทยเข้าไปท้าการประมงในพ้ืนที่ SIOFA ได้
อย่างถูกกฎหมาย  

2) การบริหารจัดการทรัพยากรประมงและการจัดการกองเรือไทย ประเทศไทยได้
ด้าเนินการตามแผนบริหารจัดการประมงทะเลของไทย (Fisheries Management Plan: FMP) โดย
มุ่งเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ก้าหนด
หลักเกณฑ์ในการควบคุมการจับสัตว์น้้า การออกใบอนุญาตท้าการประมง เพ่ือควบคุมการจับสัตว์น้้า
ไม่ให้มีการท้าประมงที่เกินศักย์การผลิตของธรรมชาติ ควบคุมจ้านวนเรือประมง การจดทะเบียน
เรือประมง จัดท้าเครื่องหมายอัตลักษณ์เรือ การอนุญาตท้าการประมง และสร้างความเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลเรือและการปฏิบัติงานระหว่างกรมประมงกับกรมเจ้าท่า  

3) การติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการท้าประมง กรมประมงได้จัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง (Fisheries Monitoring Centre: FMC) เพ่ือเป็นหน่วย
ปฏิบัติงานหลักในการตรวจสอบ ติดตามและเฝ้าระวังการท้าประมงของเรือประมงและเรือสนับสนุน
การท้าประมงผ่านระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) จัดตั้งศูนย์ควบคุม
การแจ้งเข้า–ออก (Port in–Port out Control Center: PIPO) จ้านวน 30 แห่ง เพ่ือควบคุมและ
ตรวจสอบการเข้า–ออกท่าของเรือประมงก่อนและหลังการท้าประมงรวมทั้งการจัดตั้งจุดตรวจส่วน
หน้า (Forward Inspection Points: FIP) จ้านวน 21 แห่ง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และอ้านวยความสะดวกให้ชาวประมงที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีระยะทางไกลจากศูนย์ PIPO ทั้งนี้ ประเด็นใน
การตรวจสอบประกอบด้วย ความถูกต้องของเรือ คนประจ้าเรือ เครื่องมือท้าการประมง สัตว์น้้าที่ได้
จากการท้าประมง และเอกสารทางทะเบียนต่าง ๆ เพ่ือมั่นใจว่าเป็นการท้าประมงอย่างถูกกฎหมาย 
                                                 
21 FAO Agreement on Port State Measures (PSMA), Parties to the PSMA, [Online] 2019, Available 
from : http://www.fao.org/port-state-measures/background/parties-psma/en/ [15 July 2019] 
22 United Nations, 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 (in force 
as from 11 December 2001) Overview, Division for oceans affairs and the law of the sea [Online], 
2016 Available from: 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_fish_stocks.htm [15 
July 2019]. 
23 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม, ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยการท้าประมงในพ้ืนท่ีตอนใต้ของ
มหาสมุทรอินเดยี (SIOFA) [ออนไลน]์, 2562 แหล่งที่มา : 
http://www.thaiembassy.it/index.php/en/news/embassy-s-activities/667-ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีความ
ตกลงว่าด้วยการท้าประมงในพื้นที่ตอนใต้ของมหาสมุทร [16 กรกฎาคม 2562] 

http://www.fao.org/port-state-measures/background/parties-psma/en/
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ก้าหนดให้เรือประมงพาณิชย์จัดท้าสมุดบันทึกการท้าประมง (Fishing Logbook) เพ่ือรายงานผลการ
จับสัตว์น้้า มีการตรวจเรือในทะเลขณะท้าการประมง ส้าหรับการตรวจสอบควบคุมเรือประมงที่
ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า กรมประมงได้ก้าหนดมาตรการการควบคุมตรวจสอบโดยการบังคับ
ติดตั้งระบบ Electronic Reporting System/ Electronic Monitoring System (ERS/EM) รวมทั้ง
จัดให้มีผู้สังเกตการณ์บนเรือประมง เพ่ือสามารถตรวจสอบ ติดตามกิจกรรมการประมงและการขน
ถ่ายสัตว์น้้าของเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้้า  

4) การบังคับใช้กฎหมาย กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ ยวข้องได้ปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการมาตรการทางการปกครอง มี
การจัดตั้งคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ มีการปรับปรุงกระบวนการทางอาญา รวมทั้งสร้างความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ตั้งแต่ พ.ศ.2558–2561 คดีประมงท่ีผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย์ภาคการประมงรวมทั้งสิ้น 4,448 คดี ได้แก่ เรือประมงไม่ติดตั้งระบบการ
ติดตามเรือประมง (VMS) 2,054 คดี ไม่แจ้งจุดจอดรับเรือภายในเวลาที่ก้าหนด 171 คดี เรือต่างชาติ
ในน่านน้้าไทย 220 คดี โรงงานและสถานแปรรูปสัตว์น้้า 77 คดี ค้ามนุษย์ในภาคประมง 88 คดี เป็น
ต้น ด้าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จ้านวน 3,958 คดี24 

ในช่วงระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เรือประมงไทยที่ออกไปท้าประมงนอกน่านน้้า
ประสบปัญหาต่าง ๆ ตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา ผลจากการประกาศเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะ 200 ไมล์ทะเล ซึ่งรัฐชายฝั่งมีสิทธิอธิปไตยในการส้ารวจ แสวงประโยชน์ อนุรักษ์ 
และจัดการทรัพยากรประมง ได้ส่งผลกระทบให้แหล่งท้าการประมงส้าหรับเรือประมงไทยลดลง 
ปริมาณสัตว์น้้าที่จับได้จึงลดลงตามไปด้วย การท้าประมงในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศอ่ืนต้อง
ได้รับอนุญาตก่อน กองเรือส่วนหนึ่งจึงเดินทางกลับเข้ามาท้าการประมงในน่านน้้าไทยและน้ามาซึ่ง
ปัญหาการพิพาทกับกองเรือประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งทรัพยากรประมงในน่านน้้าไทยเสื่อมโทรม มีการ
ท้าประมงมากเกินขนาดและมีจ้านวนเรือเพ่ิมขึ้นเพราะขณะนั้นยังเป็นการท้าประมงในระบบเสรี 
ปัญหาการท้าประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทยสรุปได้ดังนี้ 

1) ปัญหาพื้นที่ท้าการประมงและทรัพยากรสัตว์น้้าลดลง 
เนื่องจากทรัพยากรสัตว์น้้าของประเทศต่าง ๆ เริ่มเสื่อมโทรมและลดลง 

ประเทศเจ้าของทรัพยากร (รัฐชายฝั่ง) หลายประเทศหวงแหนทรัพยากรประมงที่มีอยู่อย่างจ้ากัด เริ่ม
น้านโยบายที่ไม่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้าไปท้าการประมงและน้าสัตว์น้้ากลับประเทศ บาง
ประเทศหากอนุญาตให้เรือต่างชาติเข้าไปท้าการประมงได้ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ก้าหนดอย่าง
เคร่งครัด เช่น ต้องร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมประมงบนฝั่ง ก้าหนดน้าสัตว์น้้าขึ้นท่ารัฐชายฝั่ง หรือใช้
แรงงานประมงของรัฐนั้น ๆ ด้วย ซึ่ งผู้ประกอบการเรือประมงของไทยไม่ต้องการลงทุนใน
อุตสาหกรรมบนฝั่งตามที่รัฐชายฝั่งก้าหนด จึงพลาดโอกาสเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าประเทศ
เหล่านั้น ดังนั้น การท้าประมงในน่านน้้าต่างประเทศอาจขยายตัวได้ไม่มากนัก นอกจากนี้เรือประมง
ไทยยังประสบปัญหาทรัพยากรสัตว์น้้าที่ลดลงเนื่องจากการท้าประมงเกิ นศักยภาพการผลิต 
(Overfishing) ซึ่งเป็นการจับสัตว์น้้าในทะเลในอัตราที่เร็วกว่าอัตราการฟ้ืนฟูตามธรรมชาติของ
                                                 
24 ไทยรัฐฉบับพิมพ,์ วิบากกรรมประมงไทย [ออนไลน]์, 2562, แหล่งที่มา : 
https://www.thairath.co.th/news/business/market-business/1469211 [16 กรกฎาคม 2562] 
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ทรัพยากรทะเล ซึ่งปัญหานี้เกิดขึ้นทั้งในน่านน้้ารัฐชายฝั่ง และทะเลหลวง ทั้งองค์การระหว่างประเทศ 
และประเทศต่าง ๆ จึงได้ก้าหนดมาตรการส้าหรับการจัดการกับปัญหาดั งกล่าว เพ่ือป้องกันมิให้
ปัญหาการท้าประมงเกินศักยภาพการผลิต ท้าลายระบบนิเวศและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหาร  

2) ปัญหาการท้าประมงไอยูยู 
ปัญหาการท้าประมงไอยูยู เป็นปัญหาที่ท้าให้ทรัพยากรสัตว์น้้าหมดสิ้นลง 

ท้าลายแหล่งที่อยู่อาศัยสัตว์น้้า เกิดความไม่ยุติธรรมในการท้าประมง มีการประมาณว่าสัตว์น้้า 11–
26 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 15% ของผลจับสัตว์น้้าทั้งหมดของโลกถูกจับมาอย่างผิดกฎหมาย 25 
การท้าประมงไอยูยูจึงเป็นปัญหาส้าคัญที่ท้าให้องค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศก้าหนด
มาตรการควบคุมแหล่งการท้าประมง เรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอกน่ านน้้าทั้งในเขต
ทะเลหลวงและเขตน่านน้้าเศรษฐกิจของรัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ ยังมีบางส่วนที่ต้องการท้าประมง IUU 
เนื่องจากต้องการเข้าไปท้าการประมงในต่างประเทศในเขตหวงห้ามซึ่งมีทรัพยากรสัตว์น้้าปริมาณมาก 
ไม่ต้องการถูกควบคุมและจ้ากัดการท้าประมงภายใต้กฎระเบียบต่าง ๆ และไม่ต้องการลงทุนเสียค่า
ใบอนุญาตท้าการประมงจากรัฐชายฝั่งนั้น ทั้งนี้ จากการที่รัฐบาลไทยได้ออกกฎหมายประมงใหม่
พร้อมก้าหนดมาตรการต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาประมง ไอยูยู ผู้ประกอบการเรือประมงไทยจึงได้น้า
เรือประมงของตนไปจดทะเบียนในประเทศอ่ืน ๆ ที่มีกฎระเบียบไม่เข้มงวดและไปท้าการประมงใน
น่านน้้ารัฐชายฝั่งอ่ืน เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกควบคุมโดยกฎระเบียบที่เคร่งครัดของไทย  

3) ปัญหาแรงงานในภาคการประมง 
ปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับในภาคอุตสาหกรรมประมงโดยเฉพาะ

ปัญหาแรงงานบนเรือประมงนอกน่านน้้าที่ออกไปท้าการประมงในพ้ืนที่ห่างไกลที่ยากต่อการควบคุม
ติดตามได้ ปัญหานี้เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ ลดอันดับให้ไทยเป็น 1 ใน 4 
ประเทศที่ถูกลดระดับความพยายามแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ลงไปอยู่กลุ่ม Tier 3 เมื่อปี พ.ศ. 2557 
จากเดิมที่ไทยอยู่ในกลุ่ม Tier 2 Watch List (ประเทศที่ต้องถูกจับตามอง) ในรายงานสถานการณ์
การค้ามนุษย์ (TIP Report) ปี 2554–2556 ต่อมาทางการไทยได้เร่งแก้ไขปัญหาแรงงาน โดย
กระทรวงแรงงานได้มีการจัดระเบียบ การคุ้มครอง และตรวจตราแรงงานบนเรือประมงทั้งในและนอก
น่านน้้าเป็นระยะ รวมถึงการปราบปราม ด้าเนินคดี และเยียวยา ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในกิจการ
ประมงทะเล และมีการออกกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล รวมถึงการรวบรวมและ
ยื่นขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวบนเรือประมงทั้งหมด ผลจากการปราบปรามการค้ามนุษย์และ
ด้าเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าอย่างจริงจังท้าให้สหรัฐปรับให้ไทยขึ้นมาอยู่ใน Tier 2 watch list ใน TIP 
Report เมื่อปี 2559 และปี 2560 และเมื่อปี 2561 สหรัฐปรับให้ไทยขึ้นมาอยู่ใน Tier 2 ซึ่งหมายถึง
ประเทศหรือรัฐบาลที่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่้าตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ 
(Trafficking Victims Protection Act of 2000 หรือ TVPA) ไม่ครบถ้วน แต่มีความพยายามอย่างมี
นัยส้าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น ทั้งนี้ ในปัจจุบันภาคการประมงของไทยประสบปัญหา
ขาดแคลนแรงงานในภาคการประมง เมื่อปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยจ้าเป็นต้องใช้แรงงานประมง

                                                 
25 European Commission, Facts and Figures on the Common Fisheries Policy, Basic Statistical Data 
2018 Edition, ISBN 978-92-79-74541-6, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, 2018 
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จ้านวนประมาณ 1.1 แสนคน แต่มีแรงงานอยู่เพียง 6 หมื่นคน จึงยังขาดแรงงานอีก 5 หมื่ นคน26 
ทั้งนี้กระทรวงแรงงานอยู่ระหว่างการด้าเนินนโยบายและมาตรการเร่งด่วนเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนแรงงานประมงทะเลดังกล่าวอยู่27 ผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้้าของไทย
ภายหลังการปฏิรูปการประมง พ.ศ. 2558 

ในปี 2558 เรือประมงนอกน่านน้้า ได้รับอนุญาตท้าการประมงในทะเลหลวง
บริเวณมหาสมุทรอินเดียจ้านวน 76 ล้า ต่อมาพระราชก้าหนดประมง พ.ศ. 2558 ประกาศใช้ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 เรือประมงนอกน่านน้้าถูกเรียกกลับเข้าท่าเพ่ือตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ ทะเบียน
เรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตให้ท้าการประมง จ้านวน รายชื่อและหนังสือคนประจ้าเรือ เนื่องจาก
เรือออกไปท้าการประมงโดยไม่กลับเข้าท่าเทียบเรือประมงเป็นเวลานาน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการจ้าง
แรงงานโดยฝ่าฝืนกฎหมาย รวมถึงเสี่ยงต่อการท้าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในพื้นที่ทะเลหลวงที่
มีองค์กรบริหารจัดการประมงควบคุมดูแลอยู่ หรืออาจเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้า รัฐชายฝั่ง ซึ่ง
ขณะนั้นประเทศไทยยังไม่มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมงไทยเหล่านี้ 

ในปี 2559 เรือประมงนอกน่านน้้าไทยได้รับใบอนุญาตให้ท้าการประมงใน
มหาสมุทรอินเดียอีกครั้งจ้านวน 16 ล้า ซึ่งในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดียดังกล่าวได้มี
ข้อตกลงระดับภูมิภาคด้านการจัดการสัตว์น้้าตระกูลอ่ืนที่ไม่ใช่ปลาทูน่า หรือ ความตกลง SIOFA ซึ่ง
เรือประมงของไทยมีความเสี่ยงในการท้าการประมงไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของ SIOFA จึงเรียก
เรือประมงกลับเข้าท่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งจากการเรียกเรือประมงกลับเข้าท่าทั้ง 2 ครั้ง 
ผู้ประกอบการมีค่าใช้จ่ายในการน้าเรือกลับเข้าท่าก่อนก้าหนด รวมถึงในช่วงที่มีการเรียกเรือกลับ
เข้าท่าที่ประเทศไทย เรือประมงที่ไม่ได้ออกท้าการประมงต้องจอด ผู้ประกอบการเรือนอกน่านน้้า
เหล่านี้ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายจ้านวนมาก ในการบ้ารุงรักษาตัวเรือ ค่าจ้างแรงงาน ค่าจอดเทียบท่าเรือ 
นอกจากนี้ธุรกิจหรือผู้ประกอบการกิจการต่อเนื่อง เช่น ท่าเทียบเรือ แพปลา ห้องเย็น โรงงานแปรรูป
สัตว์น้้า ขาดแคลนวัตถุดิบ เนื่องจากเรือประมงนอกน่านน้้าไม่สามารถออกไปท้าการประมงได้ 

ในด้านความคิดเห็นของภาคเอกชนก็มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน นายวิชาญ 
ศิริชัยเอกวัฒน์28 ซึ่งขณะนั้นด้ารงต้าแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงนอกน่านน้้าไทยด้วย 
ได้รายงานว่าที่ผ่านมาการประมงทะเลนอกน่านน้้าไทยประสบปัญหาในหลายด้าน ดังนี้  
                                                 
26 มติชนออนไลน,์ สมาคมประมงยิม้ออก ‘บิ๊กอู๋’ เผยเจรจาพม่าลงตวัน้าเข้าแรงงาน 4.2 หมื่นคน ธ.ค.นี ้[ออนไลน]์, 
2561, แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_1089446 [9 กรกฎาคม 2561] 
27 กระทรวงแรงงาน, กนร.เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนช่ัวคราวแก้ไขปญัหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล 
[ออนไลน]์, 2562, กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แหล่งที่มา : http://www.mol.go.th/en/node/78204 [9 
กรกฎาคม 2562]  
28 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์, (ก) ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของการประมงทะเลของไทยท้ัง
ระบบ (เพื่อแก้ไขปัญหาความยั่งยืน (มี Responsible Fishing) การท้าการประมงด้วยความ รับผดิชอบ ยุติการท้า
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมร่ายงาน และไร้การควบคุม (ไมเ่ป็น IUU=Illegal, Un-reported and Un-regulated) 
และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงาน เด็ก และการค้ามนุษย์ (ไม่มี Force Labour, Child Labour and Human 
Trafficking) [ออนไลน]์, 22 มิถุนายน 2557, แหล่งที่มา : https://thaipublica.org/wp-
content/uploads/2015/07/ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของการประมงทะเลของไทย
ทั้งระบบ-1.pdf 18 หน้า, [20 กรกฎาคม 2562] 
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1)  มีเรือประมงจ้านวนมาก ที่มีศักยภาพในการท้าประมงนอกน่านน้้าไทย ในขณะ
ที่ประเทศไทยมีแหล่งประมงนอกน่านน้้า (ในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศอ่ืน) ที่จ้ากัด  

2)  เรือประมงส่วนใหญ่ฝากอนาคตเอาไว้กับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่มีปัญหามาก
และสะสมมานาน จนผู้ประกอบการและชาวประมงต้องกระท้าผิดหรือหลบเลี่ยงกฎหมาย (Un–
responsible Fishing and IUU)  

3)  เรือส่วนหนึ่ งยังคงลักลอบท้าประมงในประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้าน (Un–
responsible Fishing and IUU)  

4)  ชาวประมงไทยไม่มีประสบการณ์ในการท้าประมงในทะเลหลวง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจับปลาทูน่า (ท่ีท้าอยู่เป็นเพียงส่วนน้อย)  

5)  ชาวประมงไม่รู้สึกเดือดร้อนในการที่ตนเองท้าผิดระเบียบ ผิดกฎหมายใน
ต่างประเทศ โดยถือเป็นการเสี่ยงโชคมากกว่า (Un–responsible Fishing and IUU)  

6)  ขาดแคลนแรงงานไทยในภาคการประมง เช่นเดียวกับการประมงทะเลใน
น่านน้้าไทย ท้าให้ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เสี่ยงต่อการเป็น
แรงงานบังคับ และการค้ามนุษย์ (Force Labour and Human Trafficking) และส่วนหนึ่งมีการใช้
เอกสารแสดงตน (Seaman Book) ปลอมด้วย (IUU) 

7)  ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะราคาน้้ามัน  
8)  ราคาขายสัตว์น้้าต่้า (เม่ือเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย) และไม่แน่นอน  
9)  มีความเสี่ยงภัยสูง และอันตราย  
10)  ประเทศต่าง ๆ พยายามจะยกเลิก ลด หรือปิดกั้นการให้สัมปทานประมงแก่

เรือประมงไทย เพราะกลัวศักยภาพที่เรามีอยู่ ในขณะบางประเทศยังมีโอกาส แต่มีข้อจ้ากัดหลาย
ประการท้าให้ผู้ประกอบการไทยและชาวประมงไม่สนใจที่จะเข้าไปท้าการประมง  

11)  ชาวประมงไทยไม่พยายามเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบการ จากการขอ
ใบอนุญาตมาเป็นการร่วมทุน เพ่ือแก้ปัญหาการประมงนอกน่านน้้าในระยะยาวเนื่องจากความไม่
พร้อมในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านเงินทุน ในขณะที่ประเทศเจ้าของน่านน้้าต้องการให้ท้าการประมง
ครบวงจรในประเทศของตนมากกว่าการขายสัมปทานจับปลา  

12)  รัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นเรื่องการต่อเรือ/ซื้อเรือ เพ่ือไปท้าการประมงจับปลาทู
น่าในทะเลหลวง ซึ่งไม่ใช่การแก้ปัญหาการประมงนอกน่านน้้า เพราะไม่สามารถใช้เรือ คน เทคโนโลยี 
และ ประสบการณ์ท่ีมีอยู่ได้ ต้องท้าใหม่ ลงทุนใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด  

13)  หน่วยงานของรัฐขาดความรู้และความเข้าใจ และไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่าง
จริงใจ จริงจัง และต่อเนื่อง รวมทั้งไม่มีนโยบายและวิธีการ หรือให้การสนับสนุนการประมงนอก
น่านน้้าอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง เช่น การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ การยกเว้น
ภาษีการ กรน้าเข้าสัตว์น้้าที่จับได้ในเขตทะเลหลวง ฯลฯ  

14)  ขาดการคุ้มครองการเดินเรือผ่านน่านน้้าและการท้าการประมงที่ถูกต้องจาก
รัฐบาลไทย (กระทรวงการต่างประเทศ) และรัฐชายฝั่ง (ยกเว้นการคุ้มครองจากปัญหาโจรสลัดในพ้ืนที่
อ่าว เปอร์เซีย ที่กองทัพเรือได้ด้าเนินการอยู่ แต่มีข้อจ้ากัดทางงบประมาณท้าให้ไม่สามารถ 
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง)  
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15)  มีเรือประมงบางส่วนที่มีศักยภาพสามารถท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย (ใน
เขตเศรษฐกิจ จ้าเพาะของประเทศอ่ืน) ได้แต่จอดทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้งาน  

16)  กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย (Un–responsible Fishing and IUU)  
17)  ขาดกองทุนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ 
ภายหลังการแก้ไขปัญหาการท้าประมงไอยูยู กรมประมง29 เห็นว่ายังมี ภารกิจหลัง

ปลดใบเหลืองที่เก่ียวข้องกับการประมงนอกน่านน้้าไทย เพ่ือเดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน ดังนี้  
1) ด้านกฎหมาย ต้องเพ่ิมความเข้มงวดจากพระราชก้าหนดการประมง 2558 ให้

เป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หากรัฐบาลจะพิจารณาปรับเปลี่ยนพระราชก้าหนดการประมงรูปแบบ
ใดควรต้องยึดหลักความเข้มงวดในทุกมาตรา แต่ไม่ควรมีโทษทางอาญา เพราะเป็นการลงโทษที่หนัก
ส้าหรับชาวประมง 

2) ด้านการบริหารจัดการกองเรือได้ปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น 2 ปีที่แล้วได้มีการปรับ
ขนาดเรือให้ตรงตามความเป็นจริง ต่อจากนี้จะมีการปรับโครงสร้างกองเรืออย่างเหมาะสม และ
ปรับปรุงท่าเทียบเรือ  

3) ด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (MCS) เป็นรากฐานที่ส้าคัญของ
ประเทศไทยในอนาคต ที่จะยืนยันถึงประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย ซึ่งทาง
กรมประมงมั่นใจว่า วันนี้ประเทศไทยมีระบบ MCS ที่มีประสิทธิภาพดูแลทั้งเรือไทยและเรือต่างชาติ 
“กรมประมงจะร่วมกับศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. 
แทนศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ที่ต้องยุบไปตามค้าสั่ง คสช. ให้
ปฏิบัติการเดินหน้าตรวจสอบความพร้อมของระบบติดตามเรือ ที่เรียกว่า VMS และเรือขนถ่ายสัตว์น้้า
หรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้้า ณ ศูนย์แจ้งเข้า–แจ้งออกเรือประมง (PIPO) ซึ่งส้าคัญมาก ๆ ต่อการน้าไปสู่
ความยั่งยืน” 

4) ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (traceability) 
ในการแก้ไขปัญหาการท้าประมงผิดกฎหมายที่ผ่านมา กรมประมงได้ออกประกาศ 2 ฉบับหลัก 
(ภายใต้ คือ ประกาศกรมประมง เรื่องก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดตั้งระบบติดตามเรือและดูแล
รักษา ระบบติดตามเรือประมงของเรือขนถ่ายสัตว์น้้า และประกาศกรมประมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ต่อประเทศคู่ค้าว่าสินค้าประมงไทยปลอด IUU 

5) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งไทยต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้ และต้องเคารพ
กฎหมาย ช่วงที่ผ่านมามีกฎหมายที่เข้มงวดเกินไป ดังนั้น กรมประมงจะท้างานร่วมกับชาวประมง
ต่อไป ถ้ากฎไหนมากไปก็จะปรับเปลี่ยน เช่น การกรอกข้อมูล log book ข้อมูลแรงงานประมง คน
เดินเรือต่าง ๆ จะให้ท้าเท่าที่จ้าเป็นและควบคุมได้ ซึ่งตอนนี้เรือต่าง ๆ ได้ท้าข้อมูลเรือให้ดีข้ึน  

ขณะเดียวกันล่าสุดเรือประมงนอกน่านน้้า ที่ผ่านมาแม้ตามกฎหมาย พ.ร.ก.ประมง 
2558 ไม่ได้ห้ามออกเรือแต่เนื่องจากไม่มีน่านน้้าประเทศใดเปิดรับ การปลดล็อกใบเหลืองจึงส่งผลเชิง
เครดิตภาพลักษณ์ประเทศ เริ่มมีการติดต่อจากเมียนมาและปาปัวนิวกินี ที่แจ้งมาว่าพร้อมให้
                                                 
29 ประชาชาติธุรกิจ, 6 มาตรการหลงัพ้น IUU เดินหน้าตั้ง “กองทุนเยียวยา-ซื้อเรือคืน” โดยนายอดิศร พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง [ออนไลน]์, 2562, แหล่งที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-280127 [16 
กรกฎาคม 2562] 

https://www.prachachat.net/economy/news-280127
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เรือประมงไทยเข้าไปจับปลาได้ แม้ว่าต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมายของรัฐเจ้าท่านั้น ๆ ใน
ขณะเดียวกัน ไทยต้องมีกฎหมายควบคุมด้วย ขณะนี้กรมประมงอยู่ระหว่างประสานรัฐบาลเพ่ือจัดตั้ง 
“กองทุนประมงเพ่ือความยั่งยืน” และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท้าประมง ซึ่งจะต้องเพ่ิมในกฎหมาย 
พ.ร.ก.ประมงฉบับใหม่ ที่จะต้องท้าการแก้ไข และการท้าประชาพิจารณ์ก่อน โดยเบื้องต้นแหล่ง
เงินทุนจะต้องมาจากงบประมาณประเดิมจากภาครัฐ ทั้งค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต หรือ
อาจจะรวมถึงค่าปรับตามกฎหมายต่าง ๆ  

 
2.3 สรุปกรอบแนวคิด 

การท้าประมงทะเลมีผลกระทบต่อทรัพยากรประมง ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
อย่างไรก็ตามการท้าการประมงมีความส้าคัญประชากรโลกในด้านความมั่นคงอาหาร ซึ่งภายใต้ การ
พัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2558–2573 ทั่วโลกได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทะเลอ่ืน ๆ อย่างยั่งยืน ซึ่งการท้าการประมงไอยูยู เป็นปัญหาหนึ่งที่ประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจ้าเป็นต้องด้าเนินการเพ่ือป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าประมงไอยู
ยูในแหล่งท้าการประมงทุกภูมิภาคทั่วโลก ประเทศไทยได้มีนโยบายในการต่อต้านการประมงไอยูยู 
อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการป้องกันการท้าประมงไอยูยูของกองเรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมง
นอกน่านน้้า โดยได้ออกกฎหมายประมงของชาติฉบับใหม่ (พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560) มีแผนปฏิบัติการของชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าประมง
ไอยูยู ทั้งนี้ ในเรื่องของการบริหารจัดการประมงของเรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอก
น่านน้้าจ้าเป็นต้องควบคุมให้เรือประมงไทยท้าการประมงนอกน่านน้้าให้เป็นไปตามกฎระเบียบสากล 
ตาม UNCLOS 1982 กรอบกฎหมายประมง (พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 2560) แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท้าการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558–2562 รวมทั้งมาตรการอนุรักษ์และบริหาร
จัดการที่ก้าหนดโดยรัฐชายฝั่งหรือ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง โดยการบริหารจัดการประมงที่จ้าเป็นต้อง
สร้างให้เกิดความสมดุลในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ด้านเศรษฐกิจ 
รวมทั้งด้านสังคม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการท้าประมงและทรัพยากรประมงทะเลในระยะยาว 

การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรม โดยได้วิเคราะห์ให้เห็นถึง กฎระเบียบสากล
ต่าง ๆ เกี่ยวข้องกับด้านการประมง ข้อกฎหมายการประมงฉบับใหม่ แผนปฏิบัติการในการป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท้าประมงไอยูยู รวมทั้งร่างนโยบายในการแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้้าไทย 
เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัญหาและสาเหตุของการท้าประมงไอยูยูของเรือประมงไทยที่อออกไปท้าการประมง
นอกน่านน้้าไทย และก้าหนดแนวทางในการป้องกันมิให้เรือประมงที่ชักธงประเทศไทยเหล่านั้น
ออกไปท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้าไทยต่อไป 

 
 

 
 



 

 

 
บทที่ 3 

ผลการศึกษา 
 
 
3.1  นโยบายและการพัฒนาการท าประมงนอกน่านน  าไทย 

3.1.1  ปัญหาการท าประมงนอกน่านน  าไทย  
จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการท้าประมงนอกน่านน้้า เพ่ือน้าไปสู่การ

ก้าหนดนโยบายและยุทศาสตร์เพ่ือพัฒนาการประมงนอกน่านน้้า พบว่าปัญหาจะแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ คือในระดับประเทศ และในระดับผู้ประกอบการ ซึ่งบางส่วนเป็นปัญหาที่รอการแก้ไข และอยู่
ระหว่างการแก้ไข ส่วนปัญหาการท้าประมง IUU ขณะนี้รัฐได้ก้าหนดกฎหมายและมาตรการที่จ้าเป็น
ต่าง ๆ ออกมา แต่ ณ เดือนพฤษภาคม 2562 มีเรือประมงไทยได้รับอนุญาตออกไปท้าการประมงนอก
น่านน้้าในเขตพ้ืนที่ SIOFA เพียง 1 ล้าเท่านั้น ปัญหาที่ยังเกิดขึ้นในการประมงนอกน่านน้้าและ
จ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขมีดังนี้  

3.1.1.1 มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ้านวนมากและมีรายละเอียดที่ซับซ้อน
ยุ่งยาก ทั้งกฎหมายประมงใหม่ของไทย กฎหมายด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบที่ก้าหนดโดยรัฐ
ชายฝั่ง และ RFMOs ท้าให้เกิดขั้นตอนยุ่งยากและสร้างความสับสนผู้ประกอบการเรือประมง ที่ต้อง
ปรับให้เป็นไปตามกฎหมายหลายฉบับตลอดเวลา เช่น กฎหมายแรงงาน ระเบียบเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียนเรือ กฎระเบียบผู้สังเกตการณ์ เป็นต้น 

3.1.1.2 บทลงโทษภายใต้กฎหมายประมงฉบับใหม่ มีความรุนแรงและมีอัตราสูง
มากอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยการจับกุมผู้กระท้าความผิดยังมีการใช้วิจารณญาณของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอยู่ด้วย จึงท้าให้การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละหน่วยงานต่อ
ผู้ประกอบการยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

3.1.1.3 ประเด็นการประมงได้ถูกน้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองส้าหรับพรรค
การเมืองหาเสียงโดยเฉพาะการแก้พระราชก้าหนดการประมง พ. ศ 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ใน
มาตรา 34 69 และ 81 เนื่องจากเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวท้าให้ชาวประมงได้รับความเดือดร้อนและ
เสียประโยชน์30 เมื่อการประมงเป็นประเด็นทางการเมืองเพ่ือใช้ในการหาเสียงหรือโจมตีฝ่ายตรงข้าม
ทางการเมืองแล้ว การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการประมงอาจถูกเบี่ยงเบนไปใน
ลักษณะไม่สมดุลปกติ และอาจไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของภาคประมงอย่างแท้จริง 

3.1.1.4 เรือประมงนอกน่านน้้าจ้านวนมากยังออกท้าประมงไม่ได้ เนื่องจากมี
เงื่อนไขด้านการปรับปรุงเรือประมงตามมาตรฐานใหม่ในด้านความปลอดภัย เครื่องมือ ประเภทเรือ 
ซึ่งจ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนด ในการติดตั้งเครื่องมือในการ
ติดตามและเฝ้าระวังและอุปกรณ์หลายอย่าง ตามที่กฎหมายก้าหนด เช่น VMS, ERS, EM, CCTV 
                                                 
30 ไทยโพสต์ “บ๊ิกกรมประมง” ตอก “ธนาธร” รู้ไม่จริงแก้ปัญหาประมง, 16 มิถุนายน 2562 แหล่งที่มา: 
https://www.thaipost.net/main/detail/38681, [2 สิงหาคม 2562] 



32 

 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนของสัญญาณ VMS รวมทั้งผู้ขอรับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้้าต้องมีฐานะ
ทางการเงินเพียงพอในการท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย โดยต้องมีใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบัน
การเงิน หรือหลักทรัพย์อ่ืน ๆ ที่มีมูลค่าไม่ต่้ากว่าสิบล้านบาท โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมิใช่
เรือประมงล้าที่ยื่นค้าขอรับใบอนุญาตวงเงินหลักทรัพย์ไม่ต่้ากว่า 10 ล้านบาท31 ซ่ึงหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในการลงทุนเหล่านี้อย่างเพียงพอ 

3.1.1.5 เนื่องจากแหล่งท้าการประมงในรัฐชายฝั่งค่อนข้างจ้ากัดและลดลงจ้านวน
มาก แหล่งท้าการประมงที่มีความเป็นไปได้สูงในปัจจุบันจึงเป็นการท้าประมงในทะเลหลวงซึ่งมีระดับ
น้้าลึก ซึ่งเรือประมงไทยยังไม่มีประสบการณ์ในการท้าประมงน้้าลึก เพราะส่วนใหญ่ถนัดในการท้า
ประมงอวนลาก ดังนั้น เรือประมงไทยบางส่วนจึงไม่กล้าเสี่ยงที่จะออกไปท้าการประมงในเขตทะเล
หลวง แต่ต้องการท้าประมงในน่านน้้ารัฐชายฝั่งมากกว่า จึงได้พยายามในการลักลอบเข้าไปท้าการ
ประมงในเขตน่านน้้าของรัฐชายฝั่งอ่ืน ด้วยเหตุแหล่งท้าการประมงในน่านน้้าต่างประเทศมีจ้ากัด 

3.1.1.6 การปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เช่นจากเครื่องมืออวนล้อม เป็นเบ็ดราว หรือ
น้าเทคโนโลยีใหม่มาใช้จ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้เทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และ
เร็วมาก ผู้ประกอบการมองว่าไม่คุ้มค่าการลงทุน 

3.1.1.7 แม้ตามกฎหมายและกฎระเบียบก้าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้
ควบคุมเรือต้องผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยในรัฐชายฝั่งหรือ
องค์การระหว่างประเทศตามหลักสูตรที่ก้าหนด32 แต่เป็นการอบรมที่เป็นหลักสูตรเฉพาะการณ์ 
เร่งด่วน เพ่ือให้ทราบกฎระเบียบ แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ที่กฎหมายก้าหนด ทั้งนี้ พ้ืนฐานความรู้
ความเข้าใจของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ควบคุมเรือประมงท่ีเป็นลูกจ้างผู้ประกอบการยังไม่เพียงพอ
และลึกซึ้ง ในเรื่องสัตว์น้้าและทรัพยากรประมง การท้าประมงนอกน่านน้้า การอนุรักษ์และบริห าร
จัดการทรัพยากรประมงในทะเลมหาสมุทร และกฎระเบียบสากล เป็นต้น  

3.1.1.8 ขาดแคลนแรงงานที่ถูกกฎหมายเพ่ือท้างานบนเรือประมงไทยที่จะออกไป
ท้าการประมงนอกน่านน้้า ท้าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถออกเรือไปท้าการประมงนอกน่านน้้าได้ 
หรือท้าให้ผู้ประกอบการหันไปลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายโดยไม่มีทางออก  

3.1.2  นโยบายและยุทธศาสตร์การประมงนอกน่านน  า 
ภาครัฐโดยกรมประมงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนประมงนอกน่านน้้าที่

เกี่ยวข้องได้ร่างนโยบายการส่งเสริม พัฒนา และแก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้้าไทย เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการท้าประมงนอกน่านน้้าอย่างยั่งยืน ซึ่งได้น้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประมงแห่งชาติแล้ว ทั้งนี้ ด้วยประเทศอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

                                                 
31 กรมประมง (ก) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ, 2562 รา
ชกฤษจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 7ก ลงวันที่ 17 มกราคม 2562, 2562 
32 กรมประมง (ก) กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ, 2562 รา
ชกฤษจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 7ก ลงวันที่ 17 มกราคม 2562, 2562 และ กรมประมง (ข) ประกาศกรมประมง 
เรื่อง ก้าหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ, 2562 ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 236 ตอนพิเศษ 27 ง ลงวันท่ี 30 มกราคม 2562, 2562 
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ร่างนโยบายจึงยังมิได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และยังมิได้จัดท้าแผนงานโครงการส้าหรับ
นโยบายให้สมบูรณ์ 

ร่างนโยบายด้านการประมงนอกน่านน้้าได้เน้นการส่งเสริมและพัฒนาที่ค้านึงถึง
ความรับผิดชอบและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการก้าหนดแนวทางความร่วมมือด้าน
ประมงกับต่างประเทศด้วย พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการท้าประมงทะเลลึก โดยได้
ค้านึงถึงศักยภาพของการประมงทะเลของไทยและความพร้อมที่มีมากกว่าประเทศเพ่ือนบ้าน ที่จะเข้า
ไปร่วมท้าการประมงในรัฐชายฝั่งต่าง ๆ หรือท้าการประมงในทะเลหลวงอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติ
สากล นโยบายด้านการประมงนอกน่านน้้ามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้เกิดการท้าประมงนอกน่านน้้าที่
ยั่งยืน โดยเร่งพัฒนาการจัดท้าฐานข้อมูลประมงนอกน่านน้้าให้ครอบคลุมทุกมิติ เช่น จ้านวนและ
ประเภทเครื่องมือประมง ขนาดเรือประมง ลูกเรือ ตลอดจนนโยบายการใช้ทรัพยากรและเงื่อนไขต่าง 
ๆ เพ่ือน้ามาปรับโครงสร้างในการพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและเอกชน โดยภาครัฐมีบทบาทเข้าไป
ควบคุมให้การท้าประมงนอกน่านน้้าเป็นไปตามกฎเกณฑ์ เงื่อนไขท่ีก้าหนด เพ่ือเป็นหลักประกันความ
น่าเชื่อถือของกองเรือประมงไทยเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอนาคต จากการวิเคราะห์ปัญหาการประมง
นอกน่านน้้าซึ่งหากไม่แก้ไขอาจจะท้าให้เกิดการท้าประมงไอยูยูนอกน่านน้้าได้ การประมงนอกน่านน้้า
เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่น้ารายได้และวัตถุดิบสัตว์น้้าเข้าประเทศเพ่ือป้อนโรงงานอุตสาหกรรม
แปรรูป ดังนั้น ควรก้าหนดร่างนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือให้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ให้ชัดเจน เป็น
รูปธรรม เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการท้าประมงนอกน่านน้้า ดังนี้ 

3.1.2.1 การจัดท้าฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประมงนอกน่านน้้า 
ปัจจุบันกรมเจ้าท่าและกรมประมงได้จัดท้าฐานข้อมูลเรือประมงพาณิชย์ 

(ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกลอสขึ้นไป) เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูลในการ
ตรวจสอบเรือประมงและการท้าประมง ทั้งนี้ หากมีการอนุญาตให้เรือประมงไทยออกไปท้าการ
ประมงนอกน่านน้้า กรมประมงในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบในการอนุญาตท้าประมงจ้าเป็นต้องจัดท้า
ฐานข้อมูลของเรือประมงและการท้าประมงนอกน่านน้้าของไทยโดยเฉพาะ โดยฐานข้อมูลดังกล่าว
ควรเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่า และฐานข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูล
การน้าเข้าสัตว์น้้า เพ่ือสามารถทวนสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ควรเป็นฐานข้อมูลที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดความ
ผิดพลาดจากการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่  

3.1.2.2 การปรับโครงสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรภาครัฐและเอกชนเพ่ือ
พัฒนาการประมงนอกน่านน้้าไทย  

ในส่วนขององค์กรภาครัฐ ควรพัฒนาให้มีหน่วยปฏิบัติงานเฉพาะเพ่ือ
ควบคุมและพัฒนาการประมงนอกน่านน้้าของไทย เพ่ือให้การปฏิบัติงานกับภาคเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาการเจรจาและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ โดยเฉพาะรัฐชายฝั่ง และ 
RFMOs เพ่ือหาแหล่งท้าการประมงนอกน่านน้้าเพ่ิมให้แก่เรือประมงนอกน่านน้้าของไทย รวมทั้ง
ศึกษาวิเคราะห์กฎระเบียบและข้อบังคับในการท้าประมงของรัฐชายฝั่งที่มีศักยภาพและ RFMOs โดย
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอและประสานงานกับผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้้าทราบโดย
ตลอด เพ่ือให้ปฏิบัติในการท้าประมงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับความเห็น
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ของคุณวิชาญ33 ที่ควรมีหน่วยงานในการก้ากับของรัฐที่มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดการการประมง
นอกน่านน้้าอย่างเป็นอิสระและครบวงจร ทั้งนี้ภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการ
พัฒนาการท้าประมงให้เป็นที่ยอมรับของรัฐชายฝั่งและ RFMOs ในปัจจุบันเรือประมงนอกน่านน้้าควร
ปรับเปลี่ยนท้าการประมงที่ไม่ท้าลายล้าง และใช้เครื่องมือท้าประมงที่ได้รับการยอมรับในสากลให้
มากขึ้น นอกจากนี้ ภาครัฐควรพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส้าหรับการท้าประมงนอกน่านน้้า เช่น ท่า
เทียบเรือ ระบบการขนส่งทางบก ให้มีมาตรฐาน มีความสะดวก และเพียงพอ  

3.1.2.3 การหาแหล่งประมงนอกน่านน้้าที่มีศักยภาพ 
ด้วยทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้าไทยมีจ้ากัดและอยู่ระหว่างการฟื้นฟู การ

ส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้าจึงมีความส้าคัญ สามารถน้าสัตว์น้้ามาป้อนโรงงานแปรรูปและ
บริโภคภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องมีแนวทาง
และแผนงานที่ชัดเจนในการหาแหล่งประมงนอกน่านน้้าใหม่เพ่ิมเติมให้แก่เรือประมงไทย  

3.1.2.4 การบริหารจัดการและควบคุมดูแลการท้าประมงนอกน่านน้้าไทย  
ขณะนี้รัฐบาลได้พัฒนาในการก้าหนดมาตรการส้าหรับเรือประมงนอก

น่านน้้าในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring Control and Surveillance: MCS) 
รวมทั้งวางระบบการควบคุมอิเลคทรอนิกส์ ต่าง ๆ เช่น VMS, ERS, และ EM รวมทั้ง เครือข่าย
ฐานข้อมูลเพ่ือเชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน ทั้งนี้ เพ่ือมุ่งเป้าประสงค์เฉพาะการป้องกัน 
ยับยั้งและขจัดการท้าประมงไอยูยู นอกน่านน้้าไทยเท่านั้น ซึ่งมิได้มีมาตรการในการช่ วยเหลือหรือ
สนับสนุนการท้าประมงนอกน่านน้้าแก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม มีเพียงมาตรการ
ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาโดยอยู่
ระหว่างการจัดซื้อเรือประมงคืนจ้านวน 670 ล้าเท่านั้น34 อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ 
นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้้าไทยต้องการให้ภาครัฐต้องพุ่งเป้าดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบภายหลัง
การปลดใบเหลือง ว่าจะช่วยเหลือชาวประมงได้อย่างไร โดยเฉพาะนโยบายการซื้อเรือประมงคืนซึ่งยัง
ไม่มีความก้าวหน้ามากนัก35  
 
  
                                                 
33 วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์, (ก) ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของการประมงทะเลของไทยท้ัง
ระบบ (เพื่อแก้ไขปัญหาความยั่งยืน (มี Responsible Fishing) การท้าการประมงด้วยความ รับผดิชอบ ยุติการท้า
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมร่ายงาน และไร้การควบคุม (ไมเ่ป็น IUU=Illegal, Un-reported and Un-regulated) 
และไม่มีการใช้แรงงานบังคับ แรงงาน เด็ก และการค้ามนุษย์ (ไม่มี Force Labour, Child Labour and Human 
Trafficking) [ออนไลน]์, 22 มิถุนายน 2557, แหล่งที่มา : https://thaipublica.org/wp-
content/uploads/2015/07/ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของการประมงทะเลของไทย
ทั้งระบบ-1.pdf 18 หน้า, [20 กรกฎาคม 2562] 
34 ประชาชาติธุรกิจ, 6 มาตรการหลงัพ้น IUU เดินหน้าตั้ง “กองทุนเยียวยา-ซื้อเรือคืน” โดยนายอดิศร พร้อมเทพ 
อธิบดีกรมประมง [ออนไลน]์, 2562, แหล่งที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-280127 [16 
กรกฎาคม 2562] 
35 ฐานเศรษฐกิจ, มุมมอง “IUU Day” 3 นายกสมาคมประทศไทย [ออนไลน]์, 2562, แหล่งที่มา : 
http://www.thansettakij.com/content/402093 [26 กรกฎาคม 2561] 
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3.2 มาตรการการควบคุมการท าประมงนอกน่านน  าของเรือประมงไทย 
ในช่วงปี พ.ศ. 2558–2561 ประเทศไทยได้ปรับปรุงแก้ไขกรอบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือการ

ควบคุมการท้าประมงทั้งในน่านน้้าและการประมงนอกน่านน้้า นอกจากการออกพระราชก้าหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายประมงหลักของชาติแล้ว ยังได้แก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเรือไทยโดยออกพระราชก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 
2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งบังคับใช้เมื่อ 29 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ เนื่องจากในปัจจุบันประเทศ
ไทยได้ด้าเนินการ จัดท้าฐานข้อมูลเรือไทยที่ใช้ท้าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้้า หรือสนับสนุนการประมง 
เพ่ือใช้ในการติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังมิให้มีการน้าเรือไปใช้ท้าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ซึ่งจากการจัดท้าฐานข้อมูล ปรากฏว่ามีเรือบางส่วนที่เจ้าของเรือแจ้งว่าเรือจม สูญหาย 
จ้าหน่าย จ่าย หรือโอนให้แก่ผู้อ่ืนโดยไม่สามารถ แสดงหลักฐานและไม่สามารถติดตามหรือตรวจสอบ
ได้ว่าเรืออยู่ที่ใด จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการน้าเรือดังกล่าว ไปใช้ท้าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้้า หรือ
สนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย สมควรก้าหนดมาตรการ ป้องกันมิให้มีการน้า
เรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้้า และเรือสนับสนุนการประมงดังกล่าวกลับเข้ามาจดทะเบียน เป็นเรือ
ไทย หรือน้ามาใช้ท้าการประมง ขนถ่ายสัตว์น้้า หรือสนับสนุนการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายได้ 
เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการการประมงได้อย่างยั่งยืน36  

เรือประมงที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามพ้ืนที่ที่เข้าไปท้า
การประมงได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ท้าการประมงในน่านน้้าของรัฐต่างประเทศ 
2) ท้าการประมงในทะเลหลวงภายใต้การบริหารจัดการโดยองค์การบริหารจัดการประมง

ระดับภูมิภาค ได้แก่ IOTC, SIOFA เป็นต้น 
3) ท้าการประมงในทะเลหลวงนอกการบริหารจัดการของ RFMOs 
นอกจากนี้ ยังมีเรือขนถ่ายสัตว์น้้าซึ่งเป็นเรือที่ไปรับสัตว์น้้าจากเรือประมงที่ออกไปท้าการ

ประมง ซึ่งตามกฎหมายประมงใหม่ เป็นเรือประมงชนิดหนึ่งที่ใช้ท้าการขนถ่ายสัตว์น้้า ขนส่งสัตว์น้้า 
แปรรูปสัตว์น้้า หรือเก็บรักษาสัตว์น้้าเป็นการเฉพาะ ดังนั้น เรือขนถ่ายสัตว์น้้าจะต้องขึ้นทะเบียนเป็น
เรือขนถ่ายสัตว์น้้ากับกรมประมงก่อน และจะต้องด้าเนินการตามมาตรการที่ก้าหนดเช่นเดียวกับ
เรือประมง  

ดังนั้น การบริหารจัดการและควบคุมดูแลเรือประมงในแต่ละกลุ่มจึงแตกต่างกันไป อย่างไร
ก็ตาม ผู้ประกอบการประมงจะต้องด้าเนินการเกี่ยวกับขั้นตอนการออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า
ให้ถูกต้องตามกฎหมายประมงและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของไทย และกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือ
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการประมงของ RFMOs ที่เข้าไปท้าการประมง หากพิจารณาตามกลุ่ม
การท้าประมงข้างต้น มาตรการหลักในการควบคุมป้องกันมิให้เรือประมงไทยท้าการประมงไอยูยู มี
ดังนี้  
  
                                                 
36 กรมเจ้าท่า, พระราชก้าหนด แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญตัิเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ, 2561 ราช
กิจจานุเบกษา เลม่ 135 ตอนที่ 112 ก ลงวันท่ี 28 ธันวาคม 2561 [ออนไลน]์, 2561, แหล่งที่มา : 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/112/T_0084.PDF, [2 กรกฎาคม 2562]  
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1) การท้าประมงในน่านน้้าของรัฐต่างประเทศ 
1.1)  เรือประมงต้องขออนุญาตออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า และแจ้งการเข้า–ออก 

ของเรือ ให้ศูนย์ PIPO ทราบและตรวจสอบทุกครั้ง  
1.2)  ตรวจสอบการได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่งที่อนุญาตให้เข้าไปท้าการประมง เช่น 

สัญญาท้าการประมง ใบอนุญาตท้าการประมง (Fishing License) ควรประสานหรือเจรจากับรัฐ
ชายฝั่งเพ่ือหาวิธีการตรวจสอบว่าเรือประมงไทยได้รับอนุญาตหรือไม่ โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบให้
น้อยที่สุด เช่น การแจ้งรายชื่อเรือประมงที่ได้รับอนุญาต โดยอาจจัดให้มี Contact point หรือกลไก
ในการประสานงาน 

1.3) ร่วมมือกับรัฐชายฝั่งที่เรือไทยเข้าไปท้าการประมงอย่างใกล้ชิดเพ่ือแก้ไขปัญหา
ประมงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยอาจติดต่อผ่านทาง contact point ของรัฐชายฝั่งนั้น ๆ 

1.4) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง (MCS) มิให้เรือท้าการประมงผิดกฎหมายด้วย
ระบบ VMS, ERS, EM 

1.5)  ด้าเนินการเจรจาความร่วมมือด้านการประมงกับรัฐชายฝั่งต่าง ๆ โดยการจัดท้า 
MOU ด้านการประมง เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือและเป็นกลไกส้าหรับแก้ไขปัญหาประมง พร้อม
ศึกษาลู่ทางและโอกาสในการร่วมมือด้านการท้าประมงในรูปแบบต่าง ๆ กับรัฐชายฝั่งต่าง ๆ ที่มี
ศักยภาพด้านการประมง  

1.6)  บังคับใช้บทลงโทษทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
บังคับใช้พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมแก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการ
เรือประมงให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โปร่งใส และเป็นธรรม 

2)  การท้าประมงในทะเลหลวงภายใต้การบริหารจัดการโดย RFMOs 
2.1) แจ้งรายชื่อเรือประมงไทยและเรือขนถ่ายสัตว์น้้าที่ได้รับอนุญาตให้ออกไปท้าการ

ประมงในทะเลหลวงไปยัง RFMO เพ่ือขึ้นบัญชีเรือที่อนุญาตของ RFMO นั้น 
2.2) รายงานกิจกรรมการขนถ่ายสัตว์น้้าในเขตรับผิดชอบของ RFMOs นั้น ๆ  
2.3) ศึกษาข้อมติต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของ RFMOs เกี่ยวกับการท้าการประมงในทะเล

หลวง เพื่อแจ้งให้ผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้้าทราบและให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด  
2.4) แลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงไอยูยู ระหว่างรัฐกับ RFMOs ผู้แทนไทยที่เข้าร่วมการ

ประชุมประจ้าปีของ RFMOs พร้อมทั้งประสานงานในเรื่องรายชื่อเรือประมงไอยูยู  
2.5) จัดท้าระบบฐานข้อมูลเรือประมงนอกน่านน้้าโดยบูรณาการข้อมูลกับกองทัพเรือ 

กรมเจ้าท่า กรมประมง และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยกรมประมงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้าเนินการจัดท้าระบบฐานข้อมูลเรือประมงนอกน่านน้้าเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบเรือประมง
และบริหารจัดการ 

2.6) ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการที่ก้าหนดโดย RFMOs และในฐานะภาคี
สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ RFMO ส่งเสริมและสนับสนุนให้เรือประมงไทยปฏิบัติตาม
มาตรการอนุรักษ์และจัดการ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผลการด้าเนินการตามสถานะของไทยใน RFMOs 
ตามก้าหนดระยะเวลาที่ก้าหนด 
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2.7) พิจารณาการเข้าเป็นสมาชิก RFMOs ที่เกิดขึ้นใหม่เพ่ือประโยชน์ในการใช้สิทธิ
ต่าง ๆ ในฐานะสมาชิก เช่น โควตาเรือประมง รวมทั้งเป็นเวทีส้าหรับแก้ไขปัญหาประมงกับประเทศที่
เป็นสมาชิก RFMOs นั้น ๆ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ 
ข้อดีขอ้เสียจากการเข้าเป็นสมาชิก 

3. การท้าประมงในทะเลหลวงนอกการบริหารจัดการของ RFMOs 
3.1) เรือประมงต้องได้รับอนุญาตจากกรมประมง เมื่อมีการขนถ่ายสัตว์น้้าจะต้องมีผู้

สังเกตการณ์บนเรือขณะท้าการขนถ่ายสัตว์น้้า แจ้งผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้้าทราบแนวทาง
ปฏิบัติและข้ันตอนต่าง ๆ เกี่ยวกับการท้าประมงในทะเลหลวงซึ่ง RFMOs ไม่ได้บริหารจัดการ  

3.2)  จัดท้าระบบการตรวจสอบสมุดบันทึกการท้าประมง การรายงานการซื้อขายสัตว์
น้้า การขนถ่ายสัตว์น้้ารวมทั้งพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
ก้าหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบให้ชัดเจน 

3.3)  ตรวจสอบและเฝ้าระวังเรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าโดยใช้
ระบบ VMS และอ่ืน ๆ จัดท้าแผนงาน ขั้นตอน และวิธีการ ตรวจสอบ (MCS) โดยบูรณาการด้านการ
ใช้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง และมีระบบแจ้งเตือนเรือประมงในทันทีที่มีความเสี่ยงต่อการท้า
ประมงผิดกฎหมาย การรุกล้้าน่านน้้า เป็นต้น 

ประเทศไทยจะต้องด้าเนินการควบคุมการท้าการประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงของเรือประมงนอกน่านน้้าไทยที่ชักธงไทย ทั้งในทะเลหลวงและในน่านน้้าของรัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ 
ให้เป็นไปตามกฎหมายไทยและกฎระเบียบการท้าประมงภายใต้องค์กรการจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค หรือรัฐควบคุมชายฝั่งอ่ืน เพ่ือป้องกันการท้าประมง ไอยูยู ภายใต้กรอบกฎหมายประมงใหม่
และกฎหมายเรือไทย หน่วยงานหลักท่ีดูแลรับผิดชอบได้แก่ กรมประมง และกรมเจ้าท่าตามล้าดับ ได้
ออกกฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก้าหนดมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติให้ชัดเจน เพ่ือผู้เกี่ยข้อง
สามารถน้าไปปฏิบัติและหน่วยงานภาครัฐบังคับใช้กฎหมายได้ โดยกรมประมงได้ออกกฎหมายล้าดับ
รอง (กฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศกรมประมง) ที่เกี่ยวข้องในการออกไปท้าการ
ประมงนอกน่านน้้าแล้วจ้านวน 15 ฉบับ โดยก้าหนดมาตรการส้าหรับควบคุมเรือประมง เรือขนถ่าย
สัตว์น้้า การท้าประมง และการขนถ่ายสัตว์น้้า ดังสรุปในตารางที่ 2  
 
ตารางท่ี 2 กฎหมายล้าดับรองในการควบคุมการท้าประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย 
 
ที ่ ประเด็น/มาตรการควบคุม กฎหมายล าดับรอง 
1 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้้าไทย  

พ.ศ. 2562  
ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 

2 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้้านอกน่านน้้าไทย 
พ.ศ.2562  

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 

3 
 

การข้ึนทะเบียนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สังเกตการณ์ พ.ศ. 2562 ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 
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ที ่ ประเด็น/มาตรการควบคุม กฎหมายล าดับรอง 
4 หลักเกณฑ์ วิธีในการขึ้นทะเบียนเรือขนถ่ายสัตว์น้้ากับองค์การ

บริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค พ.ศ. 2561  
ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 

5 ก้าหนดหลักสูตรการอบรมความรู้เกี่ยวกับการท้าการประมงนอก
น่านน้้าไทย พ.ศ. 2562  

ประกาศกรมประมง ลง
วันที่ 25 มกราคม 2562 

6 ก้าหนดหลักเกณฑ์เครื่องหมายประจ้าเครื่องมือประมงและ
เครื่องหมายประจ้าอุปกรณ์ช่วยท้าการประมง พ.ศ. 2562  

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 

7 การขออนุญาตและการอนุญาตให้ท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย 
พ.ศ. 2562 

กฎกระทรวงเกษตรฯ 
ลงวันที่ 7 มกราคม 2562 

8 แบบค้าขอรับใบอนุญาต ใบอนุญาต ค้าขอต่อระยะเวลาท้าการ
ประมง ค้าขอเพ่ิมเครื่องมือที่จะใช้ท้าการประมง ค้าขอเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือท้าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท้าการประมง ค้าขอแก้ไข
รายการในใบอนุญาต ค้าขอรับใบแทนใบอนุญาต ค้าขอเปลี่ยนแปลง 
เขตพ้ืนที่ที่ประสงค์จะท้าการประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ. 2562 

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 10 เมษายน 2562 

9 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าเครื่องหมายประจ้าเรือประมงส้าหรับ
เรือประมงนอกน่านน้้าไทย พ.ศ. 2562  

ประกาศกรมประมง 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์2562 

10 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าเครื่องหมายประจ้าเรือขนถ่าย   สัตว์
น้้าส้าหรับเรือขนถ่ายสัตว์น้้านอกน่านน้้าไทย พ.ศ. 2562  

ประกาศกรมประมง 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์2562 

11 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้้าไทยที่ท้าการ
ประมงในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการประมง
ในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2562 

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 

12 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้้านอกน่านน้้าไทยที่
ท้าการขนถ่ายสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่า
ด้วยการประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2562 

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 

13 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือประมงนอกน่านน้้าไทยที่ท้า
ประมงในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ
ปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  

14 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้้านอกน่านน้้าไทยที่
ท้าการขนถ่ายสัตว์น้้าในเขตพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
คณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2561 

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561  

15 หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือน้้ามัน ที่ท้าการขนถ่ายน้้ามันใน
เขตพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการท้าการประมง ใน
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ พ.ศ. 2562 

ประกาศกรมประมง  
ลงวันที่ 11 มกราคม 2562 
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ทั้งนี้ กรอบกฎหมายประมงใหม่ได้ก้าหนดบทลงโทษเป็นมาตรการทางการปกครองไว้ใน
อัตราที่สูงมาก ค่าปรับอยู่ระหว่างตั้งแต่ 10,000–30,000,000 บาท โดยก้าหนดการปรับเป็นสัดส่วน
ของการกระท้าความผิด อัตราโทษจะสูงหากเป็นการกระท้าผิดกฎหมายอย่างร้ายแรง ตามที่ก้าหนด
ไว้ในพระราชด้าหนดฯ หรือการกระท้าผิดซ้้า ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการยับยั้งในการกระท้าความผิด เพราะ
จะไม่คุ้มค่าหากเสี่ยงกระท้าความผิดดังกล่าว ในส่วนของมาตรการทางปกครอง จะเป็นลักษณะยึด
สัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ห้ามท้าการประมงจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้อง สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่
เกิน 90 วัน และห้ามใช้เรือในช่วงพักใช้ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศเป็นเรือไอยูยู และ
กักเรือประมง หรือในกรณีที่กระท้าความผิดใช้แรงงานผิดกฎหมายบนเรือประมง เจ้าของเรือจะถูก
เพิกถอนใบอนุญาตท้าการประมง และนายเรือหรือผู้ควบคุมเรือจะถูกเพิกถอนประกาศนียบัตร สรุป
บทลงโทษและ มาตรการทางปกครองในส่วนการกระท้าความผิดในการท้าประมงนอกน่านน้้า ภายใต้
พระราชก้าหนดการประมงฉบับใหม่ และพระราชก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย ดัง
ตารางภาคผนวกท่ี 1  

มาตรการในการป้องกันการท้าประมงไอยูยูนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย โดยหลักการจะ
ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าประมงไอยูยู ของไทย ซึ่ง
ประกอบด้วยการด้าเนินการตามมาตรการรัฐเจ้าของธง มาตรการรัฐชายฝั่ง มาตรการรัฐเจ้าของท่า 
และมาตรการรัฐตลาด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศอ่ืน ๆ ก็ด้าเนินการเพ่ือต่อต้าน
การประมงไอยูยูไปในทิศทางเช่นเดียวกันนี้ สาธารณัฐเกาหลี และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยได้รับ
ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเช่นเดียวกับไทย และสหภาพยุโรปได้ปลดใบเหลืองให้ทั้งสองประเทศเมื่อปี 
พ.ศ. 2558 ต่างได้ก้าหนดมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ งและขจัดการท้าประมงไอยูยู โดยได้พัฒนา
ปรับปรุงกรอบกฎหมายประมงใหม่ ปรับปรุงระบบการตรวจสอบควบคุมรวมทั้งยกระดับระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับของตนให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ37 สาธารณรัฐเกาหลีได้ปรับปรุง
กฎหมายการท้าประมงนอกน่านน้้า (Distant Water Fisheries Development Act: DWFD Act) 
โดยได้น้าบทลงโทษที่สูงขึ้นมาบังคับใช้กับการท้าประมงไอยูยู ปรับปรุงและขยายการติดตาม ควบคุม 
และเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and Surveillance: MCS) ได้จัดตั้ง Fisheries Monitoring 
Centre ที่สามารถควบคุมเรือประมงของตนที่ท้าการประมงอยู่ในทุกมหาสมุทรเพ่ือป้องกันเรือประมง
เข้าไปท้าการประมงในเขตน่านน้้าที่หวงห้ามการขนถ่ายและการท้าสัตว์น้้าไอยูยูขึ้นท่า และติดตั้ง
ระบบติดตามต้าแหน่งเรือ vessel monitoring system (VMS) บนเรือประมงนอกน่านน้้าที่ชักธง
ของตนทุกล้า (มีประมาณ 300 ล้า) เพ่ิมจ้านวนและคุณภาพของผู้สังเกตการณ์บนเรือ เรือทุกล้ามี
ระบบสมุดบันทึกการท้าการประมงอิเลคทรอนิกส์ (electronic logbook system) ซึ่งสามารถ
รายงานข้อมูลการท้าประมงและผลจับสัตว์น้้า ณ เวลาปัจจุบัน38 และในปัจจุบันได้พัฒนาให้มีระบบ 
Electronic Monitoring ด้วยแล้ว  

                                                 
37 EJF, OCEANA, PEW, EU Regulation to combat illegal fishing Third country carding process, 
Success for South Korea and the Philippines, [Online], 2015, Available from : 
http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2015/06/Case-Study2.FINAL_.EN_.pdf  
38 Yang Young Jin, 2018 Korean Distant Water Fisheries Policy to Eliminate IUU Fishing, 
International Conference for Sustainable Overseas Fisheries 221-22 November 2018, Westin 
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สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ก็เช่นเดียวกันได้ท้าการปรับปรุงกรอบกฎหมาย น้ามาตรการอนุรักษ์
และบริหารจัดการประมงของ RFMOs มาบังคับใช้ในกฎหมายของตน น้ามาตรการใหม่ส้าหรับ
เรือประมงนอกน่านน้้า รวมทั้งระบบลงโทษที่เข้มขึ้นส้าหรับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับไอยูยู 
นอกจากน้ากฎระเบียบหใม่ในการตรวจสอบย้อนกลับมาใช้แล้ว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ยังได้จัดตั้งศูนย์ 
fisheries monitoring centre และมีระบบ VMS ที่ส่งสัญญาณที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือควบคุมเรือประมง
นอกน่านน้้าของตนที่ท้าการประมงในพ้ืนที่ RFMOs ต่าง ๆ ได้แก่ WCPFC, IOTC and ICCAT จัดตั้ง
ระบบการออกใบอนุญาตท้าประมงอิเลคทรอนิกส์ รวมทั้งสร้ างความร่วมมือกับต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการขนถ่ายสัตว์น้้าและการน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า39  

ไต้หวันเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปและปลดใบเหลืองเมื่อปี พ.ศ. 
2562 นี้ ไต้หวันมีเรือประมงที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าจ้านวนมาก มากกว่ า 2,000 ล้าท้า
การประมงนอกน่านน้้า40 ไต้หวัน แก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู เป็นการปฏิรูปกรอบกฎหมายประมง
นอกน่านน้้า โดยปรับปรุงระบบอนุญาตท้าการประมง บทลงโทษรุนแรง บังคับใช้มาตรการอนุรักษ์
และบริหารจัดการประมงของ RFMOs สร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบและสืบสวน และเพ่ิม
มาตรการพิเศษส้าหรับเรือที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในระบบ MCS โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและการด้าเนินการ MCS จัดท้าระบบ E–logbook ระบบ
บูรณาการข้อมูลส้าหรับการประมงทะเล (ประกอบด้วยระบบการบริหารจัดการประมง ระบบการ
รายงานผลจับ ระบบการบริหารจัดการการท้าประมงนอกน่านน้้า และระบบ VSM) และสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ41 

ส้าหรับมาตรการป้องกันมิให้เรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้าต้อง
วางมาตรการในการควบคุม 3 ส่วน คือ มาตรการควบคุมก่อนเรือออกไปท้าการประมง การควบคุม
ขณะท้าการประมง และการควบคุมเมื่อกลับเข้าท่าภายหลังการท้าประมง ดังนี้ 

3.2.1  มาตรการการควบคุมก่อนเรือออกไปท าการประมงนอกน่านน  า 
ก่อนออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า เรือจะต้องถูกตรวจสอบว่ามีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่วางไว้ตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะอยู่ในความรับผิดชอบ
ด้าเนินการของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่บูรณาการในการตรวจสอบระหว่าง
                                                                                                                                            

Chosun Busan Hotel, Republic of Korea, p, 20-24, and Ministry of Oceans and Fisheries 2014 
National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated, 
Korea 129 pp. 
39 EJF, OCEANA, PEW, EU Regulation to combat illegal fishing Third country carding process, 
Success for South Korea and the Philippines, [Online], 2015, Available from : 
http://www.iuuwatch.eu/wp-content/uploads/2015/06/Case-Study2.FINAL_.EN_.pdf  
40 Fisheries Agency, Fisheries of the Republic of China (Taiwan) 2015, [Online], 2015 Available from 
: https://www.fa.gov.tw/en/FisheriesoROC/content.aspx?id=2&chk=05d9ffd2-651d-4686-a2d1-
a44413152366&param=pn%3d1 [120 July 2019] 
41 Chia-Chun WU, Taiwan’s Role in Sustainable Fishing and Improvement , International 
Conference for Sustainable Overseas Fisheries 221-22 November 2018, Westin Chosun Busan 
Hotel, Republic of Korea, 2018 



41 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้ผู้จะได้รับอนุญาตให้สามารถท้าการประมงนอกน่านน้้า
จะต้องด้าเนินการ ดังนี้ 

3.2.1.1  เรือประมงจะต้องจดทะเบียนเป็นเรือประมงไทย ตามกฎหมายเรือไทย
ของกรมเจ้าท่า รวมทั้งต้องได้รับอนุญาตใช้เรือ ซึ่งเรือประมงต้องผ่านการตรวจสอบโดยกรมเจ้าท่า
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก้าหนด ทั้งในด้านความปลอดภัย และการจดทะเบียนที่ถูกกต้อง  

3.2.1.2  เรือประมงต้องได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้้า ซึ่งมีการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของเรือประมงที่มีความประสงค์ที่จะออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า และ
จะต้องไม่มีประวัติการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย โดยมีหลักเกณฑ์ในการขอใบอนุญาตท้าการประมง 
ดังนี้ 

1) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีกรรมสิทธิ์ในเรือประมงที่จะท้าการประมง
นอกน่านน้้า  

2) ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีฐานะทางการเงินเพียงพอในการท้าการ
ประมงนอกน่านน้้าไทย โดยต้องมีใบแจ้งยอดเงินฝากจากสถาบันการเงิน (Bank statement) ไม่ต่้า
กว่าสิบล้านบาท หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ที่มีมูลค่าไม่ต่้ากว่าสิบล้านบาท โดยหลักทรัพย์ดังกล่าวต้องมิใช่
เรือประมงล้าที่ยื่นค้าขอรับใบอนุญาต  

3) ผู้ขอรับใบอนุญาตและผู้ควบคุมเรือต้องผ่านการอบรมความรู้
เกี่ยวกับการท้าการประมงนอกน่านน้้าไทยในรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ ตามหลักสูตรที่
ก้าหนด  

4) ผู้ขอรับใบอนุญาตท้าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง ต้องมีหลักฐาน
แสดงการได้สิทธิในการท้ากาiประมงในน่านน้้าของรัฐชายฝั่งซึ่งได้รับการรับรองจากรัฐชายฝั่งนั้น ใน
กรณีการขอรับใบอนุญาตท้าการประมงที่อยู่ในเขตทะเลหลวงซึ่งอยู่ในเขตความควบคุมดูแลของ
องค์การระหว่างประเทศ ต้องเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก คือ IOTC และ 
SIOFA เท่านั้น 

3.2.1.3  เรือประมงต้องติดตั้งระบบระบุต้าแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring 
System (VMS) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก้าหนดตามมาตรา 81(1)  

3.2.1.4  เรือประมงต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานด้านสุขอนามัยในเรือประมงตาม
มาตรา 98  

3.2.1.5  เครื่องมือท้าการประมงที่อนุญาตให้ใช้ท้าการประมง ต้องเป็นประเภท 
ชนิด ขนาด และมีจ้านวนตรงตามที่ระบุไว้ในค้าขอรับใบอนุญาต ซึ่งต้องไม่ขัดกับข้อก้าหนดและ
เงื่อนไขของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศที่จะเข้าไปท้าการประมง  

3.2.1.6 อุปกรณ์ช่วยท้าการประมงที่จะน้ามาใช้สนับสนุนเครื่องมือท้าการประมง
ต้องเป็นประเภท ขนาด และมีจ้านวนตรงตามที่ระบุไว้ในค้าขอรับใบอนุญาต และต้องเป็นไปตาม
ข้อก้าหนดและเง่ือนไขของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ 

เมื่อเจ้าของเรือได้รับใบอนุญาตท้าการประมงนอกน่านน้้าแล้ว จะต้องด้าเนินการ
ดังต่อไปนี้  
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1) กรมประมงจะด้าเนินการน้าเรือไปขึ้นทะเบียนกับ RFMOs ที่ไทยเป็นสมาชิก 
ได้แก่ IOTC หรือ SIOFA และเรือมีความประสงค์จะออกไปท้าการประมงในพ้ืนที่นั้น  

2) จัดท้าเครื่องหมายประจ้าเรือประมงและเครื่องมือประมงตามข้อก้าหนดของ 
RFMOs 

3) การติดตั้งระบบการรายงานอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Reporting System: 
ERS) และ ระบบการติดตามเฝ้าระวังอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Monitoring System: EM) 

ก่อนน้าเรือออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า เจ้าของเรือจะต้องด้าเนินการการแจ้ง
เข้า–ออกท่าของเรือประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก (PIPO) การแจ้งออกส้าหรับเรือประมง
และเรือขนถ่ายนอกน่านน้้านั้น เจ้าหน้าที่ PIPO ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจะท้าการตรวจเอกสารและตรวจทางกายภาพของเรือให้เป็นไปตามกฎหมายก้าหนด เช่น 
อุปกรณ์ความปลอดภัย เครื่องหมายประจ้าเรือ เครื่องมือประมงมีความถูกต้องตรงกับใบอนุญาต 
ระบบ VMS รวมถึงแรงงานบนเรือประมง โดยเป็นการตรวจร่วมกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า–ออก 

3.2.2  มาตรการการควบคุมขณะเรือออกไปท าการประมงนอกน่านน  า 
ขณะเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสัตว์น้้าท้าการประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้้ าใน 

ทะเลหลวง หรือน่านน้้ารัฐชายฝั่งอ่ืน ๆ กรมประมงไทยจะต้องสามารถติดตามตรวจสอบต้าแหน่ง 
รวมทั้งพฤติกรรมของเรือประมงและเรือขนถ่ายดังกล่าวได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เรือต้องจัดท้ารายงานการ
ท้าการประมงในสมุดบันทึกการท้าประมง และรายงานการขนถ่ายสัตว์น้้า 

3.2.2.1 ระบบติดตามต้าแหน่งเรือประมง Vessel Monitoring System (VMS) 
มาตรการการติดตามเรือประมงนอกน่านน้้าโดยระบบ VMS เป็นการ

ควบคุมติดตามมิให้เรือประมงเข้าไปท้าการประมงในเขตพ้ืนที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตตามที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตท้าการประมงของเรือล้านั้น ๆ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการติดตาม (Tracking) ต้าแหน่งเรือ
จาก VMS จะสามารถใช้เป็นหลักฐานในการด้าเนินคดี และอธิบายโต้แย้งพฤติกรรมการท้าประมงใน
กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ ที่ได้รับการยอมรับได้ เรือประมงไทยที่ท้าการประมงนอกน่านน้้าจะต้องติดตั้ง
ระบบติดตามต้าแหน่งเรือประมง โดยต้องใช้งานได้ตลอดเวลาและส่งสัญญาณทุก 1 ชั่วโมง ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ศูนย์ FMC จะสามารถตรวจสอบต้าแหน่งเรือได้จากระบบติดตามต้าแหน่งเรือดังกล่าว และ
สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการท้าการประมงได้ เพ่ือให้มั่นใจว่าระบบ VMS บนเรือประมงท้างาน
และส่งสัญญานมายังศูนย์ FMC ตลอดเวลา ผู้เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติที่ก้าหนดไว้ 
(Standard of Operation Procedure: SOP) ส้าหรับเรือนอกน่านน้้า ขั้นตอนการด้าเนินการกรณี
สัญญาณ VMS ขาดหาย ส้าหรับเรือประมงนอกน่านน้้า มีดังนี้ 

1) เมื่อตรวจพบสัญญาณ VMS ขาดหาย เป็นระยะเวลา 1.05 ชม. 
ตรวจสอบความขัดข้องของระบบสารสนเทศภายในกรมประมง , สพร. ดาวเทียมสื่อสาร ว่าใช้งานได้
ปกติหรือไม ่

2) เมื่อระยะเวลาขาดหายของ VMS เป็นระยะเวลา 2.05 ชม. เจ้าหน้าที่
ด้าเนินการแจ้งเจ้าของเรือ และผู้ควบคุมเรือผ่านทางโทรศัพท์ฯ/ส่งข้อความ เพ่ือให้ตรวจสอบความขัดข้อง 
โดยในระหว่างการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ติดตามเรือผ่านทางระบบ AIS /Satellite Broadband (ถ้ามี) 
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3) กรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขได้  
กรณีที่ 1: ในกรณีที่เรือมีอุปกรณ์ส้ารอง หากครบ 12 ชั่วโมงแล้ว

สัญญาณยังไม่กลับมาให้ด้าเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ส้ารองทันที  
กรณีที่ 2: ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ส้ารอง หรือเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์

ส้ารองแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ ให้เรือประมงสามารถท้าประมงต่อได้อีก 30 วัน แต่หากสามารถ
ติดตามเรือได้จากระบบอ่ืน ๆ เช่น AIS /Satellite Broadband ให้เรือสามารถท้าประมงต่อได้ 90 วัน  
นับจากท่ีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่  

4) เมื่อครบตามระยะเวลาที่ก้าหนดแล้วยังไม่สามารถแก้ไขให้สัญญาณ
กลับมาได้ ต้องหยุดท้าประมง และน้าเรือกลับเข้าท่า เพราะศูนย์ FMC จะไม่สามารติดตามควบคุม
เรือดังกล่าวได้ ต่อไป จ้าเป็นต้องกลับเข้าท่าเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้ใช้งานได้ ดังเดิม เรือประมงนอก
น่านน้้าจึงสามารถมีอุปกรณ์ระบุต้าแหน่งเรือประมงได้มากกว่า 1 ตัว เพ่ือเปลี่ยนสลับใช้งานเมื่อการ
ท้างานเกิดขัดข้องป้องกันมิให้ขาดการติดต่อกับศูนย์ FMC ตลอดเวลา 

3.2.2.2 การติดตั้งระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) และระบบการติดตามเฝ้าระวัง
อิเล็กทรอนิกส์ (EM)  

ระบบการติดตามเฝ้าระวังอิเล็กทรอนิกส์ (EM) เป็นระบบที่ใช้ในการเฝ้า
ระวังการท้าประมง การขนถ่ายสัตว์น้้า กล้องวีดีโอจะท้าการบันทึกข้อมูลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท้าประมงตลอดเวลา และบันทึกภาพนิ่งในกรณีที่กว้าน ฝาระวางมีการใช้งาน หรือมีการถ่ายภาพใน
กรณีที่มีการร้องขอโดยเจ้าหน้าที่ และส่งกลับมายังศูนย์ FMC กรมประมง นอกจากนี้ มีการติดตั้ง
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จ้านวน 3 จุด ซึ่งสามารถมองเห็นครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม
ท้าการประมง โดยสามารถบันทึกข้อมูลได้ตลอดเวลาและเชื่อมต่อกับระบบติดตามเรือ (VMS, EM) 
และสามารถรายงานผลหรือข้อมูลโดยตรงกับกรมประมงได้ ระบบการเฝ้าติดตามอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Monitoring System: EM) เป็นระบบที่ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสื่อสาร
ผ่านดาวเทียม ถูกยืนยันด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการเดินเรือจากระบบติดตามเรือ (VMS) และข้อมูลจาก
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในรูปแบบภาพนิ่ง (snapshot) ส่งผ่านระบบสื่อสารผ่าน
ดาวเทียมแบบเวลาจริง 

ระบบการรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (ERS) เป็นระบบที่ ใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการท้าประมงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของกรมประมงสามารถได้รับข้อมูลโดยตรงจากเรือประมงที่อยู่ในทะเลเกี่ยวกับ
กิจกรรมการท้าประมง การขนถ่ายสัตว์น้้ากลางทะเลและการรายงานสมุดบันทึกการท้าการประมง
ตามวงรอบที่กรมประมงก้าหนดโดยตรงจากเรือที่ท้าการประมงในทะเล และเพ่ือการตรวจสอบ
พฤติกรรมในการด้าเนินกิจกรรมดังกล่าว 

3.2.2.3 ผู้สังเกตการณ์บนเรือ (Human Observer) 
ผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์ (Scientific observer coverage) เรือประมง

จะต้องจัดให้มีผู้สังเกตการณ์วิทยาศาสตร์บนเรือประมงตามที่ RFMOs ก้าหนด ผู้สังเกตการณ์ในการ
ขนถ่ายสัตว์น้้า (Transshipment Observer) เรือประมง จะต้องมีผู้สังเกตการณ์ในการขนถ่ายสัตว์
น้้าตลอดระยะเวลาที่ท้าการขนถ่าย 
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ส้าหรับการท้าประมงในพ้ืนที่ SIOFA การขนถ่ายสัตว์น้้าสามารถขนถ่ายได้ 
โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กรมประมง ก้าหนด และตามรัฐเจ้าของท่าก้าหนด 
โดยต้องจัดให้มีผู้สังเกตการณ์ประจ้าอยู่บนเรือประมง 100 เปอร์เซ็นต์ของวันท้าประมงส้าหรับ
เครื่องมืออวนลาก และ 20 เปอร์เซ็นต์ของวันท้าประมงส้าหรับเครื่องมือชนิดอ่ืน ๆ เรือประมงต้องไม่
ไปร่วมท้ากิจกรรมการประมงใด ๆ การขนถ่ายสัตว์น้้ารวมถึงการจัดหาสิ่งของหรือเติมน้้ามันเชื้อเพลิง
กับเรือที่อยู่ในรายชื่อเรือไอยูยู 

3.2.2.4  สมุดบันทึกการท้าประมง (Fishing Logbook) 
เรือประมงต้องบันทึกข้อมูลการท้าประมงซึ่งประกอบด้วย วันที่ ท้าการ

ประมง พิกัดการท้าประมง ชนิดและปริมาณการจับสัตว์น้้า ลงในสมุดบันทึกการท้าประมง โดยท้าการ
บันทึกทุกครั้งที่มีการท้าการประมงและมอบให้เจ้าหน้าที่เม่ือเรือกลับเข้าท่า 

ทั้งนี้  ระหว่างเรือท้าการประมงนอกน่านน้้ า กรมประมงโดยศูนย์
ปฏิบัติการเฝ้าระวังการท้าการประมง หรือ Fisheries Monitoring Center (FMC) สามารถติดตาม
การท้างานของเรือประมงได้ตลอดเวลา สามารถดึงภาพจากกล้องที่ถ่ายในเรือเพ่ือตรวจสอบได้ และ
ติดต่อกับเรือได้หากต้องการค้าชี้แจงหรือข้อสงสัยในพฤติกรรม 

3.2.3  มาตรการการควบคุมภายหลังการท าประมงนอกน่านน  า 
เนื่องจากเรือประมงนอกน่านน้้าท้าการประมงอยู่ในพ้ืนที่ไกล ไม่คุ้มค่าที่จะน้าเรือ

กลับเข้าท่าประเทศไทยได้บ่อย ๆ กรมประมงจึงก้าหนดให้เรือประมงนอกน่านน้้าต้องกลับเข้าท่า
ประเทศไทยภายในระยะเวลา 1 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เรือประมงนอกน่านน้้าจะอยู่ท้าการประมงในแหล่งท้า
การประมงที่ได้รับอนุญาตและขนถ่ายสัตว์น้้าที่จับได้ให้แก่เรือขนถ่ายสัตว์น้้าเพ่ือน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า 
อุปกรณ์ เสบียง และลูกเรือ สามารถรับหรือแลกเปลี่ยนได้โดยเรือขนถ่ายสัตว์น้้าน้าไปส่ง ทั้งนี้การ
แลกเปลี่ยนลูกเรือหรือน้าลูกเรือเข้าฝั่งหรือลงเรือจะต้องได้รับอนุญาตก่อนทุกครั้ง และเมื่อเรือประมง
กลับเข้าท่า เรือประมงจะต้องผ่านการตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือ โดยเมื่อเรือได้รับอนุญาตให้แจ้งเข้าท่า
แล้ว วีดีโอที่ติดตั้งบนเรือจะต้องผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตามข้อสงสัยภายใน 24 ชั่วโมง ก่อน
การขนถ่ายสัตว์น้้า และในระหว่างการขนถ่ายสัตว์น้้า เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบชนิดและปริมาณสัตว์น้้า
ที่ขนถ่าย โดยข้อมูลสัตว์น้้าจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่บันทึกไว้ในสมุดบันทึกการท้าประมง 
เครื่องมือประมง รวมถึงเอกสารก้ากับการขนถ่ายสัตว์น้้าด้วย  

ระบบการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้้า (Traceability) ที่จับโดยเรือธงไทยที่ท้าการ
ประมงนอกน่านน้้า จะท้าให้ทราบถึงแหล่งจับสัตว์น้้าว่าจับมาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ได้มาจาก
การท้าประมงไอยูยู เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ได้แก่  

1) สมุดบันทึกการท้าประมง (ระบุเรือประมง ชนิด ปริมาณสัตว์น้้า พื้นที่ วันและ
เวลาการท้าประมง)  

2) เอ ก ส ารก้ า กั บ ก ารข น ถ่ า ย สั ต ว์ น้้ า  (Marine Catch Transshipment 
Document: MCTD) หรือใบรับรองการขนถ่ายตามที่ RFMO ก้าหนด (ระบุเรือประมง เรือขนถ่าย 
ชนิดและปริมาณสัตว์น้้า วันและเวลาที่ขนถ่าย)  

3) เอกสารการน้าสัตว์น้้ าขึ้นท่า (Landing Document: LD) (ระบุชนิดและ
ปริมาณสัตว์น้้าจริงที่น้าข้ึนท่า) 
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4) เอกสารก้ากับการซื้อขายสัตว์น้้า (Marine Catch Purchasing Document: 
MCPD) (ระบุเรือประมง เรือขนถ่าย ชนิดและปริมาณสัตว์น้้าจริงที่ซื้อขายเป็นทอดๆ จนไปถึงโรงงาน) 

ด้วยกลไกและเครื่องมือเหล่านี้จะท้าให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับสินค้าสัตว์น้้าได้
ในทุกขั้นตอนตลอดสายการผลิต ซึ่งจะใช้ประกอบในการพิจารณาตรวจสอบการท้าประมงไอยูยูได้ 
ร่วมกับระบบการติดตามเฝ้าระวัง (VMS tracking, ERS, EM) ที่มีอยู่ 

 
ภาพที่ 2  การติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าการประมงและการขนถ่ายสัตว์น้้าของเรือประมงไทย

นอกน่านน้้า  
 
จากการวิเคราะห์มาตรการในการป้องกันการท้าประมงไอยูยูของเรือประมงไทยที่ออกไปท้า

การประมงนอกน่านน้้า พบว่ารัฐบาลไทยให้ความส้าคัญกับการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยู สืบ
เนื่องมาจากความต้องการปลดใบเหลืองและสร้างความยั่งยืนแก่การท้าประมงและทรัพยากรประมง 
รวมทั้งการท้าประมงนอกน่านน้้า โดยจะเห็นได้จากรัฐบาลได้มีนโยบายในการส่งเสริมและแก้ไข
ปัญหาการท้าประมงนอกน่านน้้า อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การประมงนอกน่านน้้าด้าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการประมงที่ก้าหนดโดย 
RFMOs เป็นประโยชน์ต่อภาคการประมงของไทยและเศรษฐกิจของประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์
การประมงนอกน่านน้้าของไทยยังขาดความชัดเจนในการด้าเนินงานทั้งระดับนโยบายและระดับการ
ปฏิบัติ รวมทั้งก้าหนดระยะเวลาและงบประมาณในการด้าเนินการที่เหมาะสมชัดเจน  
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อุตสาหกรรมประมงนอกน่านน้้าในอดีตเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญทั้งในด้านการน้าวัตถุดิบ
สัตว์น้้ามาป้อนโรงงานแปรรูปสัตว์น้้าในประเทศ บริโภคภายในประเทศ สร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการ
ประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และน้ารายได้เข้าประเทศ ดังนั้น ภาครัฐยังไม่มีนโยบายอย่างจริงจัง 
ในการปรับรูปแบบโครงสร้างกองเรือประมงนอกน่านน้้าของไทยให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 
การวางแผนก้าหนดพ้ืนที่ท้าการประมงนอกน่านน้้า การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเรือและเครื่องมือ
ประมงที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับ การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือลดแรงงานคนบนเรือ ก้าหนดชนิด
สัตว์น้้าที่เป็นเป้าหมาย การสร้างผู้ประกอบการที่มีพ้ืนฐานด้านการประมงและมีจรรยาบรรณเพียงพอ
ในการท้าประมง เป็นต้น 

มาตรการที่ก้าหนดขึ้นในการป้องกันการท้าประมงไอยูยูนอกน่านน้้าของเรือประมงไทย
เป็นไปตามกฎระเบียบระหว่างประเทศโดยเฉพาะ IPOA–IUU, UNCLOS และ UNFSA และน้า
มาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการประมงของ RFMOs มาบังคับใช้กับการท้าประมงนอกน่านน้้า ซึ่ง
มีลักษณะรูปแบบในการปรับปรุงกฎหมายประมง บทลงโทษที่รุนแรง การติดตาม ควบคุม และเฝ้า
ระวังการท้าประมง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ได้ปลดใบเหลือง
จากสหภาพยุโรป อาจเป็นเพราะประเทศเหล่านี้ได้มีความร่วมมือและได้รับค้าแนะน้าจากสหภาพ
ยุโรปในรูปแบบเดียวกัน แต่ประเทศไทยอาจมีความแตกต่างอยู่บ้างในเรื่องของระบบการควบคุมการ
เข้า–ออกจากท่า (Port in–Port out) และการด้าเนินมาตรการรัฐเจ้าของท่าและระบบอิเลคทรอนิกส์
การตรวจสอบย้อนกลับที่เข้มแข็ง เนื่องจากประเทศไทยเป็นผู้น้าเข้าสัตว์น้้าจากต่างประเทศปริมาณ
มากกว่า การท้าประมงและการขนถ่ายสัตว์น้้าของเรือประมงไทยนอกน่านน้้าตั้งแต่ก่อนออกท้า
ประมง ขณะท้าประมงและหลังการท้าประมง มีมาตรการ ระบบ รวมทั้งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัย
มาใช้ในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและเชื่อมั่นว่าจะสามารถป้องกันมิให้เรือประมง
ไทยท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้าได้ อย่างไรก็ตาม ในมิติด้านผู้ประกอบการท้าประมงนอกน่านน้้า 
ซึ่งจ้าเป็นต้องปรับตัวอย่างมากหากประสงค์ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า ทั้งต้องปฏิบัติตาม
มาตรการเข้มงวดต่าง ๆ มากมาย ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนเพ่ิมขึ้นเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ที่กฎหมายก้าหนด 
เมื่อเทียบสัดส่วนขนาดเรือประมงของไทยที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับเรือประมงของต่างประเทศ เช่น 
เรือของสหภาพยุโรป ที่มีขนาดเฉลี่ย 370.60 ตันกลอส42 การลงทุนที่เหมือนกันของเรือประมงไทยจะ
มีสัดส่วนต้นทุนที่สูงกว่า แต่รัฐไม่มีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือหรือสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ประกอบการอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เพ่ือส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้าอย่างถูกกฎหมาย 

หลังปฏิรูปการประมงมีการจ้ากัดจ้านวนเรือประมงที่ท้าการประมงในน่านน้้าไทย เพ่ือมิให้
เกิดการท้าประมงเกินศักย์การผลิตที่ค้านวณไว้ เพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรในประเทศ จึงท้า
ให้มีเรือประมงที่ไม่สามารถท้าการประมงในน่านน้้าและต้องการท้าประมงนอกน่านน้้า แต่ไทยยังมี
ข้อจ้ากัดเรื่องแหล่งท้าการประมงโดยเฉพาะในเขตน่านน้้าของรัฐชายฝั่ง ซึ่งเรือประมงไทยมีความถนัด
ในการท้าประมงในพ้ืนที่ของรัฐชายฝั่งอ่ืน เนื่องจากเรือขนาดไม่ใหญ่ น้้าไม่ลึกและไม่ไกล เนื่องจาก
ขณะนี้ยังไม่มีน่านน้้าของรัฐชายฝั่งใดที่มีความร่วมมือให้เรือประมงไทยเข้าไปท้าการประมงได้ 
ภายหลังการออกกฎหมายประมงใหม่และทยอยออกกฎหมายล้าดับรองมาบังคับใช้ ในระยะแรกการ
                                                 
42 European Commission, Facts and Figures on the Common Fisheries Policy, Basic Statistical Data 
2018 Edition, ISBN 978-92-79-74541-6, Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries, 2018 
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บังคับใช้กฎหมายประสบปัญหาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งกรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายาม
แก้ไขปรับปรุงมาเป็นระยะ พระราชก้าหนดการประมงใหม่ เป็นกฎหมายที่ตราออกมาอย่างรีบเร่ง ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียยังไม่ได้ศึกษาท้าความเข้าใจ ประกอบกับมีกฎหมายลูกตราออกมาเป็นจ้านวนมาก 
โดยในนั้นมีการปรับแก้ไขจ้านวนมากเช่นกัน ท้าให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสับสน เมื่อเริ่มบังคับใช้กฎหมาย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะชาวประมงยังไม่มีความเข้าใจในกฎหมายและการน้าไปปฏิบัติให้ถูกต้อง 
จึงมีการกระท้าความผิดจ้านวนมาก นอกจากประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และชาวประมงให้ทราบ
เพ่ือให้ปฏิบัติได้ถูกต้องในทุกพ้ืนที่แล้ว เห็นควรรับฟังเสียงจากชาวประมง ให้ชาวประมงได้มีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการด้วย กฎหมายล้าดับรองบางฉบับมีแนวทางการปฏิบัติที่ไม่ชัดเจน ท้าให้การจับกุม
ผู้กระท้าผิดมีการใช้วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ท้าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้งในส่วนของการจับกุมการกระท้าความผิด และการด้าเนินคดีทางศาล พนักงาน
เจ้าหน้าที่ในหน่วยบังคับใช้กฎหมาย เช่น ศูนย์ PIPO, การตรวจในทะเล เป็นต้น มีพ้ืนฐานมาจาก
นักวิชาการซึ่งไม่มีพ้ืนฐาน ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

รัฐชายฝั่งและ RFMOs ที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ในการด้าเนินการหรือร่วมมือกับรัฐอ่ืนในการ
ด้าเนินมาตรการที่จ้าเป็นเพ่ือการอนุรักษ์ ทรัพยากรทะเลมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและในทะเลหลวง
ตามล้าดับ โดยทั้งรัฐชายฝั่งและองค์การบริหารจัดการประมงในทะเลหลวงใด ๆ ต้องมีจุดอ้างอิงของ
มวลสัตว์น้้า (Reference Point) ที่อนุญาตให้จับได้ ไม่ว่าจะก้าหนดเป็น Maximum Sustainable 
Yield (MSY), Total Allowance Catch (TAC) หรือการก้าหนดโควตาการจับสัตว์น้้า เพ่ือป้องกันมิ
ให้ท้าการประมงเกินศักยภาพการผลิต หรือท้าประมงเกินขนาด ทั้งนี้ การก้าหนดจุดจุดอ้างอิงดังกล่าว 
จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด หากไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีพอ ก็ใช้
หลักการระวังไว้ก่อน (precautionary approach) ในการอนุญาตท้าการประมงในพ้ืนที่นั้น ๆ จาก
การวิเคราะห์ในการก้าหนดจุดอ้างอิงของรัฐชายฝั่ง พบว่ารัฐชายฝั่งส่วนใหญ่จะท้าการส้ารวจ
ทรัพยากรในน่านน้้าอธิปไตยของตนเอง หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่ตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาประกอบในการ
ค้านวณค่าจุดอ้างอิงดังกล่าว ดังนั้น จ้านวนเรือประมงของไทยที่เข้าไปท้าการประมง หรือโควตาการ
จับสัตว์น้้าที่เรือประมงไทยได้รับอนุญาตจะถูกก้าหนดโดยรัฐชายฝั่งนั้น ในส่วนของการท้าประมงใน
ทะเลหลวงในเขตพ้ืนที่การควบคุมของ RFMOs ก็เช่นเดียวกัน RFMO จ้าเป็นต้องใช้ข้อมูลผลจับสัตว์น้้า
จากเรือประมงไทยที่เข้าไปท้าการประมง เพ่ือประกอบการค้านวณค่าจุดอ้างอิงเพ่ือก้าหนดจ้านวน
เรือประมง เครื่องมือประมง หรือโควตาสัตว์น้้าที่อนุญาตให้จับได้ในพ้ืนที่นั้น ซึ่ง RFMO จะมีกลไก
คณะกรรมการด้านวิทยาศาสตร์ ในการพิจารณารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือ
ก้าหนดมาตรการการท้าประมงที่เหมาะสมและไม่เกินศักย์การผลิต เพ่ือความยั่งยืนของทรัพยากรต่อไป 
ดังนั้น ประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงของเรือประมงไทยที่เข้าไปท้าการประมงควรให้ความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดกับรัฐชายฝั่งหรือ RFMOs นั้น ในด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงและการท้าประมง  
การควบคุมตรวจสอบ โดยจ้าเป็นต้องมีระบบการรายงานข้อมูลผลการจับสัตว์น้้าของเรือประมงไทยให้แก่ 
รัฐชายฝั่งตามเงื่อนไข รูปแบบ และระยะเวลาที่ก้าหนด เพ่ือรัฐชายฝั่งและ RFMOs ใช้เป็นข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่จะน้าไปก้าหนดจุดอ้างอิงการจับสัตว์น้้าในพ้ืนที่นั้น ๆ ต่อไป 

 



 

 

 
บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ภายหลังที่ประเทศไทยท้าการปฏิรูปการประมง และได้รับการปลดใบเหลือง ซึ่งแสดงว่า
สหภาพยุโรปยอมรับในการพัฒนาการประมงและการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูของไทย อย่างไรก็ตาม 
ที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้เรือประมงไทยออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า เนื่องจาก
ภาครัฐยังไม่มีความพร้อมในการควบคุมการท้าประมงนอกน่านน้้าของเรือประมงไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้้าไทยมีความรู้และประสบการณ์ในการท้า
ประมงนอกน่านน้้า แม้ส่วนใหญ่จะถนัดและช้านาญในการท้าประมงอวนลาก ซึ่งเป็นเครื่องมือท้าลายล้าง
ที่นานาประเทศเริ่มไม่ยอมรับ แต่ยังมีแหล่งท้าการประมงที่เปิดให้เครื่องมืออวนลากท้าการประมงได้
บ้าง เช่น ในพ้ืนที่ SIOFA ที่ดูแลควบคุมการท้าประมงที่ไม่ใช่ปลาทูน่าหรือปลาคล้ายปลา ทูน่าใน
มหาสมุทรอินเดียตอนใต้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการเหล่านี้มีประสบการณ์ในต่างประเทศ มีช่องทาง
ติดต่อหรือเครือข่ายเพ่ือหาลู่ทางและโอกาสเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าต่างประเทศได้ง่าย 
โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การสื่อสารและการเดินทางสะดวกมากยิ่งข้ึนกว่าแต่ก่อน 

รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้า เพ่ือให้ภาคการประมงนอกน่านน้้ามี
ความมั่นคงและยั่งยืน และที่ส้าคัญเพ่ือน้าวัตถุดิบสัตว์น้้ามาป้อนอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปสัตว์น้้า
ของไทยให้เพียงพอต่อความต้องการ เพ่ิมรายได้ของประเทศ การจ้างงาน และความเป็นอยู่ของ
ประชาชนภาคการประมงดีขึ้น ไทยมีอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ครบวงจรรองรับผลผลิตสัตว์น้้า
จากการท้าการประมงนอกน่านน้้า ซึ่งไทยเป็นตลาดวัตถุดิบสัตว์น้้าที่ใหญ่รายหนึ่งของโลก ทั้งนี้ ตลาด
ภายในประเทศและต่างประเทศยังมีความต้องการสินค้าประมงที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่ง
ไทยมีระบบการควบคุมและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าประมง รวมทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
ความต้องการของประเทศคู่ค้า 

ไทยเข้าเป็นภาคีสมาชิก RFMOs เพ่ิมขึ้น ได้แก่ SIOFA และ IOTC ท้าให้มีแหล่งท้าการ
ประมงในทะเลหลวงส้าหรับเรือประมงไทยเพ่ิมข้ึน และไทยสามารถเข้าไปร่วมในการก้าหนดมาตรการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการขององค์กรฯ เหล่านี้ ได้ เพ่ือประโยชน์การท้าประมงของเรือประมงไทยที่
ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้าทั้งในทะเลหลวงและในน่านน้้าของรัฐชายฝั่ง ซึ่งจากที่ประเทศไทย
ได้ปฏิรูปการประมง และมีระบบการควบคุม ติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับกองเรือประมงไทยมีความช้านาญและประสบการณ์ในการท้าประมงนอก
น่านน้้า รัฐชายฝั่งที่ไม่มีศักยภาพในการท้าประมง และยังใช้ทรัพยากรสัตว์น้้าในน่านน้้าของตนไม่
คุ้มค่า จึงมีรัฐชายฝั่งสนใจเปิดให้เรือประมงต่างชาติรวมทั้งเรือประมงไทยเข้าไปท้าประมงในน่านน้้า
ของตน เช่น ปาปัวนิวกินี เมียนมาร์ เป็นต้น ในปัจจุบันเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยให้การท้าการประมงมี
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ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากขึ้น ลดแรงงานบนเรือประมงได้ เช่น การพัฒนาเครื่องมือประมง 
อุปกรณ์ประกอบการท้าประมง อุปกรณ์หาฝูงปลา อุปกรณ์การสื่อสาร 

4.1.1 การป้องกันมิให้เรือประมงไทยออกไปท าการประมงไอยูยูนอกน่านน  า สรุปได้ดังนี้ 
1) กฎหมายประมงฉบับใหม่มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบสากลมากขึ้น และ

สามารถรองรับสถานการณ์และบริบทการท้าประมงและทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบัน โดยเฉพาะ
บทลงโทษมาตรการทางปกครองที่มีอัตราค่าปรับที่สูง เพ่ือยับยั้งมิให้เรือประมงไทย เสี่ยงท้าการ
ประมงไอยูยู ทั้งในและนอกน่านน้้าไทย เพราะแม้จะจับสัตว์น้้าได้มากแต่ก็ไม่คุ้มค่ากับค่าปรับที่ต้อง
เสียและอาชีพการประมงท่ีจะเสียหายจากเรือถูกยึดและไม่ได้รับอนุญาตออกไปท้าการประมงได้ 

2) มาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท้าประมงนอกน่านน้้า โดยมี
การตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการท้าการประมงนอกน่านน้้า ตั้งแต่ก่อนเรือออกไปท้าการประมง 
การติดตามตรวจสอบในระหว่างการท้าประมง และการตรวจสอบหลังการท้าประมง โดยมีระบบ
อิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยส้าหรับการควบคุมตรวจสอบการท้าประมงในทุกข้ันตอน ได้แก่ ระบบการจด
ทะเบียนเรือประมง ระบบการออกใบอนุญาตท้าการประมง ระบบติดตามต้าแหน่งเรือและวิเคราะห์
พฤติกรรมเรือประมง ระบบการแจ้งเข้า–แจ้งออกท่าของเรือประมง ระบบการติดตามเฝ้าระวังขณะ
ท้าการประมงนอกน่านน้้า ระบบการรายงานการท้าประมงและการขนถ่ายสัตว์น้้า ระบบผู้
สังเกตการณ์บนเรือประมง ระบบการตรวจสอบการน้าสัตว์น้้าขึ้นท่า รวมทั้งระบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับสัตว์น้้า และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

3) การน้าเทคโนโลยีมาช่วยในระบบการติดตามและเฝ้าระวังเรือประมงนอก
น่านน้้า เช่น VMS, ERS, EM, Video recorder, CCTV เป็นต้น ซึ่งระบบอิเลคทรอนิกส์เหล่านี้มี
ประสิทธิภาพสูง ให้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นย้า และรวดเร็ว 

4) บทลงโทษภายใต้กฎหมายประมงฉบับใหม่ มีความรุนแรงและมีอัตราสูงมาก 
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ประกอบการเรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า 

5) มีความร่วมมืออย่าใกล้ชิดกับรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่าเรือ และ 
RFMOs ที่เกี่ยวข้องกับเรือประมงไทยที่ออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า ซึ่งจ้าเป็นต้องมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมง การท้าประมง ผลจับสัตว์น้้าและข้อมูลอ่ืน ๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
ป้องกันมิให้เรือประมงไทยท้าการประมงไอยูยูนอกน่านน้้าได้ 

4.1.2 ปัญหาในการพัฒนาการควบคุมและป้องกันมิให้เรือประมงไทยที่ท าการประมง
นอกน่านน  าท าการประมงไอยูยูอยู่ สรุปได้ดังนี้ 

1) การแก้ปัญหาการประมงไอยูยูของภาครัฐถูกน้ามาเป็นเครื่องมือทางการเมือง
ในการหาเสียงและโจมตีฝ่ายตรงข้าม โดยอ้างความเดือดร้อนของชาวประมงท่ีได้รับจากมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูของรัฐบาล ซึ่งจะท้าให้ปิดกั้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
ประมงในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาการประมงเพ่ือประโยชน์ของประเทศต่อไป 

2) มีระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ้านวนมากและมีรายละเอียดที่ซับซ้อน
ยุ่งยาก ทั้งกฎหมายประมงใหม่ของไทย กฎหมายด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบที่ก้าหนดโดยรัฐ



50 

 

ชายฝั่ง และ RFMOs ท้าให้เกิดขั้นตอนยุ่งยากต่อการปฏิบัติและสร้างความสับสนให้แก่ผู้ประกอบการ
เรือประมง ที่ต้องปรับให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบหลายฉบับ เช่น กฎหมายแรงงาน ระเบียบ
เกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนเรือ กฎระเบียบผู้สังเกตการณ์ เป็นต้น 

3) เรือประมงนอกน่านน้้าจ้านวนมากยังออกท้าประมงไม่ได้ เนื่องจากต้องปรับ
ตามมาตรฐานใหม่ในด้านความปลอดภัย เครื่องมือประมง รวมทั้งการติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณ์
หลายอย่าง ตามที่กฎหมายก้าหนด ในการติดตามและเฝ้าระวัง เช่น VMS, ERS, EM, CCTV 
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของสัญญาณ VMS ซึ่งจ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก้าหนด รวมทั้งต้องมีวงเงินหลักทรัพย์ไม่ต่้ากว่า 10 ล้านบาท เพ่ือขอใบอนุญาตท้าการประมงนอก
น่านน้้า 

4) เนื่องจากแหล่งท้าการประมงในรัฐชายฝั่งค่อนข้างจ้ากัดและลดลงจ้านวนมาก 
แหล่งท้าการประมงในปัจจุบันส่วนใหญ่จึงเป็นการท้าประมงในทะเลหลวงซึ่งมีระดับน้้าลึก แต่
เรือประมงไทยส่วนใหญ่ถนัดในการท้าประมงอวนลาก ดังนั้น เรือประมงไทยบางส่วนจึงไม่กล้าเสี่ยงที่
จะออกไปท้าการประมงในเขตทะเลหลวงที่ระดับน้้าลึก แต่ต้องการท้าประมงในน่านน้้ารัฐชายฝั่ง
มากกว่า ซึ่งยังไม่มีรัฐชายฝั่งใดขณะนี้เปิดโอกาสให้เรือประมงต่างชาติเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้า
ของตน ผู้ประกอบการเรือประมงไทยจึงได้น้าเรือไปจดทะเบียนเป็นเรือประมงของรัฐชายฝั่งอ่ืน เพ่ือ
สามารถเข้าไปท้าการประมงในน่านน้้าของรัฐชายฝั่งนั้น ๆ ได้ 

5) ภาครัฐไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือ ลด/ผ่อนปรนข้อจ้ากัด หรือสนับสนุน
การท้าประมงนอกน่านน้้าแก่ภาคเอกชนผู้ประกอบการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผู้ประกอบการเรือประมงไทยที่ท้าการประมงนอกน่านน้้าอย่างถูกกฎหมาย และส่งเสริมให้กอง
เรือประมงไทยออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้ามากขึ้น 

6) การปรับเปลี่ยนเครื่องมือ เช่นจากเครื่องมืออวนล้อม เป็นเบ็ดราว หรือน้า
เทคโนโลยีใหม่มาใช้จ้าเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งนี้เทคโนโลยีก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อาจ
ไม่คุ้มค่าการลงทุนที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 

7) ขาดแคลนแรงงานบนเรือประมงไทยที่จะไปท้าการประมงนอกน่านน้้ายังคง
เป็นปัญหายิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ไทยบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังหากใช้แรงงาน
ต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย 

 
4.2 ข้อเสนอแนะ 

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
4.2.1.1  รัฐบาลควรจัดท้านโยบายด้านการประมงนอกน่านน้้าให้ชัดเจนทั้งใน

ระยะสั้นซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้า และในระยะยาว เพ่ือให้การ
ประมงนอกน่านน้้าเกิดความยั่งยืน โดยก้าหนดให้มีแผนงานที่ชัดเจน เพื่อมีการจัดสรรงบประมาณใน
การด้าเนินการรองรับที่เหมาะสม ทั้งนี้ จากสถานการณ์การท้าประมงนอกน่านน้้าที่เปลี่ยนไปทั้ง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ภาครัฐควรมีนโยบายอย่างจริงจังในการปรับรูปแบบโครงสร้างกอง
เรือประมงนอกน่านน้้าของไทยให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาวะการประมงของโลก 
โดยควรก้าหนดนโยบายในการวางแผนก้าหนดพ้ืนที่ท้าการประมงนอกน่านน้้า การเปลี่ยนแปลง
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รูปแบบเรือและเครื่องมือประมงที่ทันสมัยไม่ท้าลายทรัพยากรทะเล การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อลด
แรงงานคนบนเรือ การก้าหนดชนิดสัตว์น้้าที่เป็นเป้าหมายที่ชัดเจน การสร้างผู้ประกอบการที่มี
พ้ืนฐานด้านการประมงและมีจรรยาบรรณเพียงพอในการท้าประมง เป็นต้น 

4.2.1.2  รัฐบาลควรส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้าทั้งในทะเลหลวงและรัฐ
ชายฝั่ง เนื่องจากทรัพยากรประมงในน่านน้้าไทยมีจ้ากัด และเป็นการเพ่ิมงานและรายได้ให้แก่ภาค
ประมงและประเทศ โดยเจรจาจัดท้าความร่วมมือกับรัฐชายฝั่งต่าง ๆ เ พ่ือหาแหล่งประมงใหม่ที่มี
ศักยภาพและมีความเป็นไปได้ ให้แก่เรือประมงไทยนอกน่านน้้าเพ่ิมขึ้น เช่น อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี 
ประเทศในแถบแอฟริกาตะวันออก เป็นต้น ทั้งนี้ ภาครัฐจ้าเป็นต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงในรัฐชายฝั่งต่าง ๆ ตามข้อก้าหนดของรัฐชายฝั่งนั้น ควร
พิจารณาการเข้าเป็นภาคีสมาชิก RFMOs ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมแหล่งท้าการประมงในทะเลหลวงให้
เรือประมงไทย และควรผลักดันให้มีการพัฒนากองเรือประมงที่มีศักยภาพในการท้าประมงในทะเล
หลวงให้มากขึ้น  

4.2.1.3  ในขณะที่ภาครัฐด้าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากขึ้น ภาครัฐ
ควรมีช่วงปรับตัวและผ่อนปรน (transition period) ให้แก่ผู้ประกอบการเพ่ือปรับปรุงเรือประมงให้
เข้าสู่ระบบตามมาตรฐานที่กฎหมายก้าหนด อาจก้าหนดในช่วง 2 ปีแรกที่เริ่มอนุญาตให้เรือประมง
ไทยออกไปท้าการประมงนอกน่านน้้า อันจะเป็นการให้โอกาส สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ
เรือประมงซึ่งจะรู้สึกว่ารัฐบาลแม้จะด้าเนินการตามกฎหมายที่เข้มงวดแต่ก็ไม่ละทิ้งปัญหาอุปสรรค
ของภาคเอกชน และยินดีจะร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาและสนับสนุนการท้าประมงนอก
น่านน้้าของไทยด้วยกัน เพ่ือน้าวัตถุดิบสัตว์น้้ามาป้อนอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าในประเทศ เช่น การ
ลดภาษี ผ่อนปรนวงเงินหลักทรัพย์ไม่ต่้ากว่า 10 ล้านบาทส้าหรับขอใบอนุญาตท้าการประมงนอก
น่านน้้า (โดยมีมาตรการอื่นมาใช้ป้องกันการใช้ตัวแทนด้าเนินการให้แก่ผู้ประกอบการที่ท้าการประมง
ผิดกฎหมาย) มาตรการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ้าเป็นต้องติดตั้งตาม
กฎหมายก้าหนด การวิจัยและพัฒนาปรับปรุงเรือประมงและเครื่องมือประมงนอกน่านน้้าโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยีทันสมัยลดแรงงานคนบนเรือ จัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่้า หรือ
จัดตั้งกองทุนส้าหรับการประมงนอกน่านน้้าเพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

4.2.1.4  ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
บนฝั่งของผู้ประกอบการไทยเพ่ือลงทุนในรัฐชายฝั่งที่ไทยมีเรือประมงเข้าไปท้าประมงในน่านน้้ารัฐนั้น 
เพ่ือขยายการพัฒนาการท้าประมงนอกน่านน้้าและอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ
ผู้ประกอบการไทย และยังเป็นการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของรัฐชายฝั่งเพ่ือรองรับสัตว์น้้าที่จับได้
จากน่านน้้าของตน ตามความต้องการของรัฐชายฝั่งนั้น 

4.2.1.5  ควรบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดไม่เลือกปฏิบัติ ในขณะเดียวกัน
ภาครัฐควรรับฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น โดยสร้างความร่วมมือกัน
อย่างใกล้ชิด ให้ภาคเอกชนประมงและชาวประมงได้มีส่วนร่วมในการก้าหนดมาตรการ กฎระเบียบ 
และนโยบายด้านการประมงนอกน่านน้้ามากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการท้าประมงนอก
น่านน้้าเกิดประโยชน์แก่ภาคการประมงและผู้ประกอบการประมงอย่างแท้จริง  
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4.2.1.6  มีผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้้าหลายรายประสงค์ยุติอาชีพการ
ท้าประมงไปภายหลังภาครัฐด้าเนินมาตรการใหม่ในการแก้ไขปัญหาการประมงไอยูยูอย่างเข้มงวด 
ภาครัฐควรมีนโยบายในการช่วยเหลือให้เขาได้มีโอกาสท้าอาชีพประมงของเขาได้ต่อไป เพราะ
ชาวประมงกลุ่มนี้มีประสบการณ์และทักษะอย่างสูงในการท้าประมงนอกน่านน้้ามาเป็นระยะ
เวลานาน และในรายที่เลิกอาชีพท้าการประมงไป ภาครัฐควรมีมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนด้านการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ ให้แก่ชาวประมงเหล่านี้  

4.2.1.7  พัฒนาองค์กรเอกชนประมงให้มีความเข้มแข็ง เนื่องจากการท้าประมง
นอกน่านน้้าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ มีการลงทุนสูง สร้างรายได้ให้ประเทศ สร้างงานและความมั่นคง
ทางอาหาร และน้าวัตถุดิบสัตว์น้้าป้องโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์น้้าของประเทศ นอกจากนี้ ใน
เชิงลบการประมงนอกน่านน้้ามีความเสี่ยงในการท้าลายทรัพยากรทางทะเลในวงกว้างได้ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้้าจ้าเป็นต้องผ่านการศึกษาอบรมในการท้าประมงนอกน่านน้้ามา
อย่างเพียงพอและเหมาะสม เพ่ือการท้าประมงนอกน่านน้้าที่มีคุณภาพ จรรยาบรรณ และความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเล โดยภาครัฐควรหารือกับสมาคมประมงนอกน่านน้้าและภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ในการพิจารณาจัดตั้งสถาบันการท้าประมงนอกน่านน้้า เพ่ือสร้าง
ผู้ประกอบการท้าประมงนอกน่านน้้าที่มีคุณภาพไม่ท้าประมงผิดกฎหมาย มีจรรยาบรรณและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอในการท้าประมงนอกน่านน้้า 

4.2.1.8  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านแรงงานส้าหรับเรือประมงนอกน่านน้้า 
ได้แก่กระทรวงแรงงาน และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือจัดหาแรงงานให้
เพียงพอต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการท้าประมงประมงนอกน่านน้้า  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ 
4.2.2.1  ส่งเสริมให้เรือประมงไทยที่จะท้าการประมงนอกน่านน้้าปรับเปลี่ยน

เครื่องมือท้าการประมงให้เป็นที่ยอมรับของรัฐชายฝั่งและกฎระเบียบสากล ซึ่งเป็นเครื่องมือประมงที่
ไม่ท้าลายล้าง โดยให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและเงินทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง
ดังกล่าว ทั้ งนี้  อาจจัดตั้งกองทุนเพ่ือการประมงนอกน่านน้้า ส้าหรับเป็นกองทุนที่ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการประมงนอกน่านน้้าในการพัฒนาปรับปรุงเรือประมง เครื่องมือประมง และอ่ืน ๆ ใน
กิจการประมงได้ 

4.2.2.2  อ้านวยความสะดวกในการด้าเนินการให้แก่ผู้ประกอบการท้าการประมง
นอกน่านน้้า โดยจัดตั้งหน่วยให้บริการแบบครบวงจรในที่แห่งเดียว โดยบูรณาการท้างานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือเป็นหน่วยงาน/ศูนย์บริการการท้าประมงนอกน่านน้้า รวมทั้งเป็นโต๊ะ
บริการข้อมูลข่าวสาร (Help Desk) รวมทั้งในเรื่องการยื่นค้าขอจดทะเบียนเรือ การเปลี่ยนแปลง การ
ขอใบอนุญาตท้าประมง และอ่ืน ๆ  

4.2.2.3  มาตรการในการติดตามเฝ้าระวังการท้าประมงนอกน่านน้้า ก้าหนดให้มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ในการติดตามเฝ้าระวัง เช่น VMS, ERS, EM ซึ่งมีราคาแพง และเสียค่าใช้จ่าย
รายเดือนอันเป็นภาระทุนของผู้ประกอบการ ในการส่งเสริมการท้าประมงนอกน่านน้้า ภาครัฐควร
ช่วยเหลือในการลดค่าใช้จ่ายเครื่องมืออุปกรณ์ตามที่กฎหมายก้าหนดที่ได้มาตรฐานมีราคาถูก โดย
ภาครัฐอาจลงทุนใช้เทคโนโลยีผลิตเครื่องมืออุปกรณ์เองเหมือนบางประเทศ (สาธารณรัฐเกาหลี) เพ่ือ
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สามารถพัฒนา ควบคุมและบริหารจัดการการผลิตและการด้าเนินการได้เอง อีกทั้งสามารถน้ามา
ขยายพัฒนาปรับใช้กับเรือประมงในน่านน้้าไทยได้เพ่ือลดต้นทุนการเมื่อมีการผลิตในปริมาณมาก 

4.2.2.4  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง
เป็นระบบและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและกฎระเบียบของไทย 
รัฐชายฝั่ง และ RFMOs ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐและผู้ประกอบการเรือประมงนอกน่านน้้าให้มากขึ้น 
รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับ RFMOs และต่างประเทศที่เป็นรัฐชายฝั่ง และรัฐเจ้าท่า ที่เรือประมงไทย
เข้าไปท้าประมงหรือขนถ่ายสัตว์น้้า เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมง การท้าประมง รวมทั้งการทวน
สอบข้อมูลกับองค์กรและประเทศเหล่านั้น เพ่ือป้องกันมิให้เรือประมงไทยท้าการประมงไอยูยูนอก
น่านน้้าได ้
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ภาคผนวก 
บทลงโทษและมาตรการทางปกครอง 

 
บทลงโทษและมาตรการทางปกครองที่ส้าคัญในการฝ่าฝืนกฎหมายของการท้าประมงนอกน่านน้้าไทย ที่
ก้าหนดโดยพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระราชก้าหนดแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 
ที ่ ฐานความผิด บทก าหนดโทษ มาตรการทางปกครอง 

พระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2560 
1 ใช้ เรื อ ไร้ สั ญ ชาติ ท้ าการ

ประมง (มาตรา 10) 
ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่ หนึ่งหมื่นบาทถึงห้าล้าน
บาท หรือปรับจ้านวนห้าเท่า
ของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จากการ
ท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใดจะ
สูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

2 ท้าการประมงนอกน่านน้้า
โดยไม่ได้รับใบอนุญาตท้า
การประมงพาณิชย์ (มาตรา 
48) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่สองล้านบาทถึงสามสิบ
ล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก
การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

3 เรือประมงพาณิชย์เข้าไปท้า
การประมงชายฝั่ง หรือท้า
การประมงผิดไปจากที่ระบุ
ไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ได้รับ
ใบอนุญาตท้าการประมง
นอกน่ านน้้ าไทยท้ าการ
ป ระ ม ง ใน น่ าน น้้ า ไท ย 
ยกเว้นแต่ ได้ รั บอนุญ าต 
(มาตรา 38, 43 และ 52) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามสิบ
ล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก
การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 
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4 ดัดแปลงเครื่องมือท้าการ

ประมงให้ผิดไปจากลักษณะ
ของเครื่องมือที่ ระบุ ไว้ ใน
ใบอนุญาต (มาตรา 42) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสามสิบ
ล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก
การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

5 ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย 
หลักเกณฑ์ และมาตรการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ
การประมงของรัฐชายฝั่ ง
หรือองค์กรระหว่างประเทศ
นั้น (มาตรา 49) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่สองล้านบาทถึงสามสิบ
ล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก
การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

6 เรือประมงและเรือขนถ่าย
น อ ก น่ า น น้้ า ไ ม่ มี ผู้
สั ง เกตการณ์ ป ระจ้ า ใน
เรือประมงหรือเรือขนถ่าย
ตามหลั ก เกณ ฑ์  ของรั ฐ
ชายฝั่ ง หรื อขององค์ กร
ระหว่ างประเทศที่ มี เขต
อ้านาจเหนือพ้ืนที่ที่ตนเข้า
ไปท้ าการประมงก้าหนด 
(มาตรา 50) 

– ปรับหนึ่งล้านบาท 
– หากเรือมีขนาดตั้ งแต่  150 
ตันกลอสขึ้นไปต้องระวางโทษ
ปรับสองล้านบาท 

 

 7 ผู้สั งเกตการณ์ละเว้นการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ หรือทุ จริต
เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้ใน (มาตรา 51) 

จ้าคุกหนึ่งเดือนถึงสองปี หรือ
ปรับหนึ่งแสนบาทถึงสองล้าน
บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ 

 

8 ผู้ใดจับสัตว์น้้าหรือน้าสัตว์
น้้ าที่ มี ข น าด เล็ ก ก ว่ าที่
ก้ าห น ด ขึ้ น เรื อ ป ระม ง 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามสิบ
ล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้า

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
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(มาตรา 57) เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก

การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

9 จับสัตว์น้้ าชนิดที่ เลี้ยงลูก
ด้วยนม สัตว์น้้าหายากหรือ
ใกล้สูญพันธุ์ตามที่ก้าหนด 
หรือน้าสัตว์น้้าดังกล่าวขึ้น
เรือ เว้นแต่ความจ้าเป็นเพ่ือ
การช่วยชีวิตสัตว์น้้า (มาตรา 
66) 

ปรับตั้งแต่สามแสนบาทถึงสาม
ล้านบาทหรือปรับจ้านวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก
การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

10 ผู้ใดใช้เครื่องมืออวนล้อมจับ
ที่มีช่องตาอวนเล็กกว่าสอง
จุดห้ าเซนติ เมตรท้ าการ
ประมงใน เวลากลางคื น 
(มาตรา 69) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามสิบ
ล้านบาท หรือปรับจ้านวนห้า
เท่าของมูลค่าสัตว์น้้าที่ได้จาก
การท้าประมงแล้วแต่จ้านวนใด
จะสูงกว่า 

 

11 เจ้าของเรือประมงหรือเรือ
ขนถ่ ายสัตว์น้้ าที่ มี ขนาด
ตามที่ก้าหนดต้องด้าเนิน 
การติ ดตั้ งระบบติ ดตาม
เรื อป ระม ง ห รื อ จั ด ท้ า
เค รื่ อ ง ห ม า ย ป ร ะ จ้ า
เรือประมง หรือเรือขนถ่าย
ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศ
ก้ าห น ด  (ม าต รา 81(1), 
81(4), 88(1) , 89(7) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้้าตั้งแต่
สองหมื่นบาทถึงสามสิบล้าน
บาท 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

12  ท้าการประมงหรือขนถ่าย
สัตว์น้้าโดยมิได้รายงานตาม
หลักเกณฑ์ที่ก้าหนด จัดท้า
สมุดบันทึกท้าการประมง 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
หรือเรือขนถ่ายสัตว์น้้าตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงสองล้านบาท 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
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แจ้งการเข้าออกการเทียบ
ท่าเรือประมงทุกครั้ง จัดท้า
หนังสือก้ากับการขนถ่าย
สัตว์น้้า หรือท้ารายงานอัน
เป็นเท็จ หรือไม่น้าเริกลับ
เข้ าท่ า (มาตรา 81(2) (3) 
82 68(2) (3) หรือ (4) 81(5) 
และ 88(6) 

วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

13 คนประจ้าเรือไม่มีหนังสือ
คนประจ้ าเรือ หรือไม่ ได้
อนุญาต (มาตรา 83(1)) 

ปรับไม่น้อยกว่าสี่แสนบาทถึง
ไม่ เกินแปดแสนบาทต่ อคน
ประจ้าเรือหนึ่งคน 

– เพิกถอนใบอนุญาตท้าการประมง
ของเจ้าของเรือ 
– เพิกถอนประกาศนียบัตรนายเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือ 

14 ใช้เรือประมงขนถ่ายสัตว์น้้า
โดยไม่ได้จดทะเบียนเป็นเรือ
ข น ถ่ า ย  (ม าต ร า  85/1)  
หรือเรือประมงท้าการขน
ถ่ า ย สั ต ว์ น้้ า อ อ ก จ า ก
เรือประมงยกเว้นขนถ่ายไป
ยังเรือขนถ่ายหรือน้าสัตว์น้้า
ขึ้นท่ า หรือสถานที่ อ่ืนใด
ตามที่ ป ระกาศก้ าห น ด 
(มาตรา 86) หรือท้าการขน
ถ่ายในทะเลยกเว้นขนถ่าย
ไปยังเรือที่จดทะเบียนเรือ
ขนถ่าย โดยไม่ได้รับอนุญาต
ก่อน (มาตรา 87) หรือ ท้า
การขนถ่ายสัตว์น้้าในทะเล
ในเขตของรัฐชายฝั่งหรือใน
ทะเลหลวง ไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎ หรือระเบียบ
ของชายฝั่ง หรือขององค์กร
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
(มาตรา 89) 

ปรับตามขนาดของเรือประมง 
หรือเรือขนถ่ายตั้งแต่หนึ่งหมื่น
บาทถึงยี่สิบห้าล้านบาท หรือ
ปรับจ้านวนห้าเท่าของมูลค่า
สัตว์น้้าที่ได้จากการท้าประมง
แล้วแต่จ้านวนใดจะสูงกว่า 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

15 ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิ ธี ก าร  แล ะ เงื่ อ น ไข ให้

ปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงห้า
หมื่นบาท (ขนาดน้อยกว่า 10 
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เจ้าของเรือประมงที่ใช้สนับ 
สนุนเรือประมงหรือเรือขน
ถ่ายสัตว์น้้าปฏิบัติได้ 

ตันกลอส) และปรับเพ่ิมข้ึนตาม
ขนาดของเรือในส่วนที่ เกิน10 
ตันกลอส ขึ้นไป       ตันกลอส
ละหนึ่งหมื่นบาท 

16 ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้าหน้าที่  ผู้
สังเกตการณ ์

จ้าคุกตั้ งแต่  1 เดือนถึ ง 1 ปี 
หรือปรับหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านบาทหรือทั้งจ้าทั้งปรับ  

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

17  ปลอมแปลง ปิดบั ง หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องหมาย
ป ระจ้ า เรื อป ระม งห รื อ
ทะเบียนเรือ  

ปรับตามขนาดเรือประมงตั้งแต่
หนึ่งหมื่นบาทถึงสามสิบล้าน
บาทถ้วน 

– ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 

18 กระท้าการฝ่าฝืนกฎหมาย
อย่างร้ายแรงตามมาตรา 
114 ซ้้าภายในห้าปี  

อัตราโทษตามที่ก้าหนดไว้ในแต่
ละมาตราให้เพ่ิมเป็นสองเท่า 

 

19 กระท้าการอันเป็นความผิด
ที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงตาม
มาตรา 114 เกิ น  3 ครั้ ง
ภายใน 1 ปี ไม่ว่าเป็นการ
กระท้าเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 

 – ยึดสัตว์น้้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า 
– ห้ ามท้ าการประมงจนกว่าจะ
ปฏิบัติถูกต้อง 
– สั่งพักใบอนุญาตครั้งละไม่เกิน 90 
วัน และห้ามใช้ เรือในช่วงพักใช้
ใบอนุญาต 
– เพิกถอนใบอนุญาตและประกาศ
เป็นเรือไอยูยู 
– กักเรือประมง 
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พระราชก้าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
 น้าเรือประมง  เรือขนถ่าย

สัตว์น้้า  หรือเรือสนับสนุน
การประมงที่ ถูกเพิกถอน
ทะเบี ยน เรื อ  ไปท้ าการ
ประมง  ขนถ่ ายสั ตว์น้้ า  
หรือสนับสนุนการประมง   

ระวางโทษจ้าคุกไม่เกินสองปี  
หรือปรับไม่ เกินห้าแสนบาท  
หรือทั้งจ้าทั้งปรับ   

ให้ถือว่า เรือนั้นเป็นทรัพย์ สินซึ่งได้
ใช้ ในการกระท้ าความผิ ดหรื อ
เกี่ยวกับการกระท้าความผิด  และ
ให้ริบเสียทั้งสิ้น 
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ประวัติผู้เขียน 
 
 
ชื่อ–สกุล นางชวนพิศ  จันทรวราทิตย์ 
 
ประวัติการศึกษา – วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 – M.Sc. (Fisheries) Agricultural and Food Engineering, 

Asian Institute of Technology 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2531 นักวิชาการประมง 3 ฝ่ายบูรระแหล่งน้้าและก่อสร้าง  
 กองประมงน้้าจืด กรมประมง 
พ.ศ. 2540  นักวิชาการประมง 6ว กลุ่มวิจัยแหละพัฒนาแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 ขนาดใหญ่ กองประมงน้้าจืด  
พ.ศ. 2545  นักวิชาการประมง 7ว กลุ่มบริหารการท้าการประมงและ 
 เศรษฐกิจนอกน่านน้้า กองประมงต่างประเทศ  
พ.ศ. 2548   นักวิชาการประมง 8ว กลุ่มบริหารการท้าการประมงและ 
 เศรษฐกิจนอกน่านน้้า กองประมงต่างประเทศ  
พ.ศ. 2550 นักวิชาการประมงช้านาญการพิเศษ  
 หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ 
พ.ศ. 2539–2540  เจ้าหน้าที่การทูต 4 ส้านักปลัดกระทรวงฯ 

 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการประมงต่างประเทศ  

กรมประมง 
 
 


