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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
อินโดนีเซียเป็นแหล่งประมงขนาดใหญ่ด้วยขนาดพื้นที่ทางทะเลจํานวน 5.8 ล้านตาราง
กิโลเมตร มีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ จึงมีศักยภาพสูงในการผลิตด้านประมงและเป็ นแหล่ง
ประมงสํ า คั ญของผู้ ป ระกอบการไทยที่ เ ข้ า ไปแสวงหาลู่ ท างการทํ า ประมงในรู ป แบบต่ า ง ๆ เป็ น
ระยะเวลาประมาณ 30 ปี อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 ภายหลังจากที่นายโจโก วิโดโด
(Joko Widodo) ได้รับเลือกตั้งให้ดํารงตําแหน่งประธานาธิบดี อินโดนีเซียมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ประมงไปอย่างสิ้นเชิง โดยผู้นําอินโดนีเซียแสดงความพร้อมที่จะมีบทบาทนําในการรักษาความมั่นคง
ทางทะเลและรักษาทรัพยากรทางทะเล ส่งเสริมการเชื่อมโยงทางทะเลโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ในการประสานงานกิจการทางทะเลและพัฒนา และเพิ่มขีดความสามารถของ
กองทัพเรือเพื่อปกปูองพื้นที่ทางทะเล โดยรวมศูนย์อํานาจการจัดการด้านประมงไว้ที่ส่วนกลางเพื่อ
ปกปูองทรัพยากร และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย โดยเริ่มจากการระงับชั่วคราว (moratorium)
การออกใบอนุญาตสําหรับเรือประมงที่เคยเป็นของต่างชาติ ห้ามใช้อวนลากและอวนล้อม ห้ามทํา
ประมงในทะเลบันดา ไปจนถึงมาตรการจมเรือประมงที่ผิดกฎหมาย โดยจัดตั้งคณะทํางานปราบปราม
การทําประมงที่ผิดกฎหมายภายใต้การบังคับบัญชาของประธานาธิบดี
รายงานฉบับนี้มุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจํา
อินโดนีเซียในการจัดการปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย ในสมัยรัฐบาลของประธานาธิบดี โจโก
วิโ ดโด ซึ่งมีแนวนโยบายประมงในลั กษณะชาตินิยม เน้นการรักษาทรัพยากรไว้ให้ คนท้องถิ่นใช้
ประโยชน์เป็นสําคัญ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดและรุนแรง ทําให้เรือประมงไทยถูกจับกุม
และจมเป็นจํานวนมาก สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดการปั ญหาด้านประมงที่สําคัญ 2 ด้าน ได้แก่ (1)
การเมือง ในฐานะหน่ ว ยประสานงานของฝุ ายไทยเพื่อส่ งเสริ มการหารือ (dialogue) กับฝุ า ย
อินโดนีเซีย และ (2) การกงสุล ในการดูแลและให้ความคุ้มครองลูกเรือประมงไทยและการช่ วยเหลือ
ส่งกลับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีส่วนผลักดัน และเสริมสร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์
ในการจัดการปัญหาด้านประมง ในอินโดนีเซียให้เกิดบรรยากาศการหารือ/เกมบวก (positive sum
game) แก่ทั้งฝุายไทยและ ฝุายอินโดนีเซีย โดยอาศัยการดําเนินงานทางการทูตและการบริหารภายใต้
สํานักงานทีมประเทศไทยในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ การดําเนิน การเพื่อให้บรรลุผลในการแก้ปัญหาด้าน
ประมงจะต้องอาศัยความร่วมมือที่ดี ของสองฝุาย โดยอาจใช้การทํางานในลักษณะเกมบวกภายใต้
ทฤษฎีเกม (Game Theory) เป็นข้อพิจารณา
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการพิจารณาปรับปรุงการมีปฏิสัมพันธ์กับฝุายอินโดนีเซียเพิ่มเติม ได้แก่ (1) การยืนยันความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับฝุายอินโดนีเซียเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงในทุกมิติและอย่างยั่งยืน
(2) สร้างการตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยปฏิรูปภาคประมง
ไทยเพื่อขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรม
ประมง (3) ผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านประมง ในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้มีความคืบหน้าที่เป็น

จ
รู ป ธรรม และ (4) แสดงความพร้ อ มที่ จ ะเสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ พั น ธมิ ต รระหว่ า งประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหา การทําประมงผิดกฎหมาย
นอกจากนี้ ผู้ ศึกษาได้นํ าเสนอข้อเสนอแนะในการดํ าเนิน การ โดยแบ่งการดําเนินการ
ออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1) การดํ า เนิ น การระยะสั้ น ได้ แ ก่ การเร่ ง รั ด การเชิ ญ หั ว หน้ า คณะทํ า งานปู อ งกั น
ปราบปรามและกําจัดการทําประมงผิดกฎหมาย การเชิญรัฐมนตรีที่กํากับดูแลด้ านประมงเดินทาง
เยือนไทย การสนับสนุนให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทางไปหารือข้อเท็จจริงกับกระทรวงกิจการทะเล
และประมงอิน โดนีเซียในประเด็น ประมงนอกน่านน้ํา และส่งเสริมให้สองฝุ ายมีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
2) การดําเนินการระยะยาว ได้แก่ การปฏิบัติตามพันธกรณีของบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย สนับสนุนกรอบความตกลงทวิภาคีในด้านประมงอื่น ๆ เช่น
ข้อตกลง สนธิสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซียฉบับใหม่
ส่ ง เสริ ม กลไกการหารื อ ในทุ ก ระดั บ กั บ ฝุ า ยอิ น โดนี เ ซี ย และประสานงานกั บ หน่ ว ยงานและ
ผู้ประกอบการฝุายไทย ในการแสวงหาความร่วมมือด้านประมงในมิติอื่น ๆ อาทิ การวิจัยและการ
พัฒนา และการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมประมงอินโดนีเซีย เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้สองฝุายมีการพบหารือเพื่อหาข้อยุติ บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมที่
สองฝุายพึงพอใจ (win-win situation) กล่าวคือ มีการบรรลุข้อตกลงบางประการในด้านประมงที่
ประเทศไทยและอินโดนีเซียต่างได้รับผลประโยชน์ที่น่าพอใจมากกว่าจะเสียประโยชน์จากการมีความ
ร่วมมือระหว่างกัน
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กิตติกรรมประกาศ
ผู้ศึกษาขอขอบคุณผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศที่ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และสนับสนุนการจัดการอบรมหลักสูตร นักบริหารการทูต
ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้เข้ารับการอบรมที่จะนําไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
ความรับผิดชอบของแต่ละคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารัตถะและความรู้ของหลักสูตรในสาขาต่าง ๆ ทั้ง
การเมื อ ง ความมั่ น คง เศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรม รวมทั้ ง ทั ก ษะการบริ ห าร ทั้ ง นี้ ผู้ ศึ ก ษา
ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชา ได้แก่ เอกอัครราชทูต ภาสกร ศิริยะพันธุ์ และอัครราชทูต นิธิวดี มานิตกุล
ที่กรุณาอนุมัติและสนับสนุนให้ผู้ศึกษาเข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 8 (นบท. 8)
ในครั้งนี้ หลักสูตร นบท. 8 จะไม่สามารถจะประสบความสําเร็จได้ หากปราศจากความทุ่มเทของ
ผู้อํานวยการ (น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง) และเจ้าหน้าที่สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
ทุกท่านที่ได้บริหารจัดการหลักสูตรและประสานงานกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคส่วนต่าง ๆ
อย่างจริงจังและตั้งใจ ขอขอบคุณในการดูแลเอาใจใส่ มิตรไมตรี และความเอื้ออาทรที่ผู้อํานวยการ
และเจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น ฯ มี ต่ อ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม นอกจากนี้ ผู้ ศึ ก ษายั ง ประทั บ ใจมิ ต รภาพแ ละ
ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของผู้เข้ารับการอบรมร่วมรุ่นด้วย
การจั ดทํารายงานการศึกษาส่ ว นบุคคลฉบั บนี้ ผู้ ศึกษาได้รั บคําแนะนํา เป็น อย่างดีจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้แก่ อาจารย์ ดร. ธีวินท์ สุพุทธิกุล คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
ฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาอีกสองท่าน ได้แก่ เอกอัครราชทูต อุ้ม เมาลานนท์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดชา ตั้งศรีฟูา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอขอบคุณ
ทุกท่านที่สละเวลามาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนําทางวิชาการที่มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ต่อการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้ให้บรรลุผลสําเร็จด้วยดี
ผู้ศึกษาได้รับความเมตตาและความกรุณาอย่างยิ่งจากเอกอัครราชทูต ภาสกร ศิริยะพันธุ์
ที่ให้คําแนะนํา ความห่วงใย และสนับสนุนเอกสารและข้อสนเทศจํานวนมากในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในด้านประมงและเศรษฐกิจ และได้รับกําลังใจที่ดียิ่งจาก น.ส. สราญจิตต์ ศรีศกุน ภริยาอันเป็นที่รัก
และสมาชิกทุกคนในครอบครัว รวมทั้งได้รับคําแนะนําและความเอื้อเฟื้อยิ่งจากเพื่อนข้าราชการสถาน
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 อินโดนีเซียในฐานะแหล่งประมงสาคัญของไทย
อินโดนีเซียมีแหล่งประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะรวมประมาณ 2.7 ล้านตาราง
กิโลเมตร เป็นแหล่งประมงบริเวณไหล่ทวีป 1.7 ล้านตารางกิโลเมตร มีความยาวชายฝั่งประมาณ
81,000 กิโลเมตร ภายหลังจากการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมล์ทะเลเมื่อปี 2523 ทําให้
อินโดนีเซียมีพื้นที่ทางทะเลจํานวน 5.8 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมแก่การ
อยู่อาศัยของสัตว์น้ํา โดยอินโดนีเซียมีศักยภาพการผลิตด้านการประมงปีละประมาณ 10 ล้านตัน
อิ น โดนี เ ซี ย เป็ น แหล่ ง ประมงนอกน่ า นน้ํ า ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของไทย และเป็ น แหล่ ง
ทรัพยากรสําคัญอันดับต้นของอุตสาหกรรมประมงไทย ฝุายไทยและอินโดนีเซียมีความร่วมมือในด้าน
การประมงมาตั้งแต่ปี 2535 โดยสินค้าประมงไทยมากกว่าร้อยละ 50 มาจากอินโดนีเซีย มูลค่าปีละ
ประมาณ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยผู้ประกอบการประมงภาคเอกชนของไทยได้เริ่มนําเรือประมง
เข้าไปทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซียแถบทะเลจีนใต้ (หมู่เกาะในทะเลนาทูนา) และทะเลอาราฟูรา
โดยกิจการประมงของไทยในอินโดนีเซียแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามขนาดของเรือ ได้แก่
1) เรือประมงขนาดเล็ก-กลาง ทําการประมงบริเวณช่องแคบมะละกาและทะเล
นาทูนา ส่วนใหญ่ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการประมงที่ถูกต้อง และมักลักลอบเข้าไปทําการประมง
โดยเมื่อถูกทางการอินโดนีเซียติดตามจับกุม ก็จะหนีกลับเข้าฝั่งทะเลทางภาคใต้ของไทย และ
2) เรือประมงขนาดกลาง-ใหญ่ มีการร่วมทุนกับหุ้นส่วนชาวอินโดนีเซีย และทํา
ประมงบริเวณทะเลบันดา (เมืองสําคัญ ได้แก่ อําบน ตวล เบนจินา) และทะเลอาราฟูรา ซึ่งอยู่ทาง
ตะวันออกของอินโดนีเซียใกล้กับออสเตรเลีย
ก่อนเดือนตุลาคม 2557 กฎหมายประมงอิน โดนีเซียกําหนดให้เรือต่างชาติที่จะ
เข้ามาทําประมงต้องเป็น เรื อสั ญชาติอินโดนีเซียเท่านั้น ผู้ ประกอบการไทยจึงเข้ามาทําประมงใน
อินโดนี เซียในลักษณะร่ว มลงทุน โดยขายเรือให้ กับนักธุรกิจอินโดนีเซียเพื่อนํามาจดทะเบียนเป็น
เรือสัญชาติอินโดนีเซียและทําประมงในพื้นที่น่านน้ําอินโดนีเซีย
1.1.2 นโยบายประมงอินโดนีเซีย
นโยบายสําคัญประการหนึ่งของนายโจโก วิโดโด (Joko Widodo) ในช่วงการ
หาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีคือ “การส่งเสริมแกนอํานาจทางทะเล” (Maritime Axis)1 และเมื่อ
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ในระยะแรกนายโจโก วิโดโด ใช้คําว่า “Maritime Axis” ต่อมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้ปรับเปลี่ยนไปใช้คําว่า
“Maritime Fulcrum”

2
ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอินโดนีเซียในช่วงปลายปี 2557 นายโจโก วิโดโด จึงพยายามผลักดัน
นโยบายดังกล่าวให้เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลอินโดนีเซีย สาระสําคัญของนโยบาย ได้แก่
1) การสร้างวัฒนธรรมทางทะเล (Maritime Culture) ขึ้นใหม่ในฐานะประเทศ
ซึ่งประกอบด้วยหมู่เกาะมากกว่า 17,000 เกาะ
2) การรักษาและบริหารทรัพยากรทางทะเล
3) การให้ความสําคัญลําดับต้นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการส่งเสริม
การพัฒนาความเชื่อมโยงทางทะเล
4) การดําเนินนโยบายการทูตทางทะเลเพื่อยุติความขัดแย้งทางทะเล และ
5) การพัฒนาแสนยานุภาพการทหารทางทะเล
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ในพิธีสาบานตนเข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดี นายโจโก
วิโดโด ได้กล่ าวถึงวิสั ยทัศน์ ของรัฐบาลที่จะสร้างอินโดนีเซียให้ แกนอํานาจทางทะเลของโลกโดยยก
คําขวัญของกองทัพเรืออินโดนีเซียที่ว่า “Jelesveva Jayamahe” (At sea we are victorious)
สอดคล้องกับการสื่อความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เจาะจงเลือกเรือสําเภาเป็นสถานที่ประกาศชัยชนะ
เลือกตั้ง2
เมื่อวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2557 ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด นําเสนอวิสัยทัศน์
“Maritime Axis” อีกครั้งในการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย -แปซิฟิก (APEC) ครั้งที่ 26
ที่กรุ งปั กกิ่งว่า อิน โดนี เซีย พร้อมที่จะมีบทบาทนําในการรักษาความมั่นคงทางทะเล เพื่อคงไว้ซึ่ง
เสถียรภาพภายในภูมิภาค และนางเร็ตโน เลสตารี เปรียนซารี มาร์ซูดี (Retno Lestari Priansari
Marsudi) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวถึงการแปรวิสัยทัศน์ให้มีผลเป็น
รูปธรรมด้วยการเร่งผลักดันและรื้อฟื้นการเจรจาปั กปันเขตแดนทางทะเลและแก้ไขข้อพิพาทดินแดน
ทางทะเลกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีอาณาเขตทางทะเลติดกับอินโดนีเซีย 10 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย
ออสเตรเลีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ปาเลา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ติมอร์ -เลสเต เวียดนาม และไทย โดย
ในปี 2557 รัฐบาลอินโดนีเซียประสบความสํา เร็จในการเจรจาปักปันเขตแดนทางทะเลกับฟิลิปปินส์
และสิงคโปร์
เพื่อรองรับการดําเนินการตามวิสัยทัศน์ “Maritime Axis/Maritime Falcrum”
ดังกล่าว รัฐบาลอินโดนีเซียได้ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดตั้งสํานักงานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการทางทะเล (Office of the
Coordinating Minister for Maritime Affairs)
รัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดตั้งสํานักงานรัฐมนตรีประสานงานกิจการทางทะเลขึ้น
ในเดือนตุล าคม 2557 ซึ่งเป็น หน่ ว ยงานใหม่ในการประสานงานกับกระทรวงและหน่ว ยงานด้าน
กิจการทางทะเลที่เกี่ยวข้องจํานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงกิจการทางทะเล

2

กระทรวงการต่างประเทศ, “วิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมแกนอํานาจทางทะเลของอินโดนีเซีย,” หนังสือราชการ
1302/2089 (19 พฤศจิกายน 2558).

3
และประมง กระทรวงการท่องเที่ยว และกระทรวงพลังงานและทรัพยากรแร่ธาตุ โดยมี ดร. อินโดรโยโน
ซูซิโล (Indroyono Soesilo) ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี3
2) พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทางการทหารของกองทัพเรืออินโดนีเซีย
กองทัพเรืออินโดนีเซียเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิ จในการรักษาอธิปไตยทาง
ทะเล โดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด กล่าวถึงการจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับ
(drone) และจัดตั้งศูนย์บัญชาการเครื่องบินไร้คนขับในเกาะต่างๆ เพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลพื้นที่
ทางทะเลและปกปูองทรัพยากรทางทะเลของอินโดนีเซียรวมถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มงบประมาณ
ด้านการทหาร และการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทหารเพื่อลดการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านการส่งเสริมแกนอํานาจทางทะเล โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงทางทะเล
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยรัฐบาลได้มุ่งพัฒนาเส้นทางเดินเรือจากเกาะ
สุมาตราไปยังปาปัว และการสร้างท่าเรือน้ําลึกเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าทางทะเลในเกาะต่าง ๆ แทน
รวมทั้งได้เชิญชวนให้นักลงทุนจากต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุน เข้าร่วม
รัฐบาลใหม่ของอินโดนีเซียให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบด้านการประมงอย่างยิ่ง
โดยได้ ป ระกาศแนวทางการดํ า เนิ น นโยบายการประมงที่ มุ่ ง เน้ น การค้ า ( business-oriented
approach) และรวมศูนย์การบริหารจัดการด้านการประมงไว้ที่ส่วนกลางเพื่อปกปู องทรัพยากรทาง
ทะเลของอินโดนีเซียและขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing-IUU Fishing) ของเรือประมงต่างชาติตามแผน 7 ขั้นตอน ได้แก่
1) ระงับ ชั่ว คราวการออกใบอนุญาตสํ าหรับเรือประมงที่เคยเป็นของต่างชาติ
(moratorium)
2) ห้ามขนถ่ายสัตว์น้ํากลางทะเล
3) ห้ามการใช้อวนลากและอวนล้อม
4) ห้ามจับกุ้งก้ามกรามและปู
5) ห้ามทําประมงในทะเลบันดา
6) ขอความร่วมมือรัฐบาลท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน และ
7) จมเรือประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการขั้นสูงสุด4
เมื่ อ วั น ที่ 18 พฤศจิ ก ายน 2557 ประธานาธิ บ ดี อิ น โดนี เ ซี ย กล่ า วถ้ อ ยแถลงว่ า
รัฐบาลจะใช้มาตรการเด็ดขาดต่อเรือประมงต่างชาติที่เข้ามา “ขโมย” ปลาในน่านน้ําอินโดนีเซีย ซึ่ง
รวมถึงการจมเรือดังกล่าวทันทีแทนการจับกุมผู้ต้องหา โดยสั่งการให้กองทัพบก กองทัพเรือ และ
กระทรวงกิจการทางทะเลฯ ปฏิบัติต ามมาตรา 69 ของกฎหมายประมงที่ 49/2009 ซึ่งให้อํานาจแก่
หน่วยงานลาดตระเวนในการปฏิบัติการพิเศษ เช่น เผาหรือจมเรือประมงต่างชาติที่ทําผิดกฎหมาย
3

ต่อมา เมื่อมีประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 นายริซาล รัมลี (Rizal
Ramli) เข้ามาดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการทางทะเลแทน
4
กระทรวงการต่างประเทศ, “สถานการณ์อินโดนีเซียในรอบปี 2557 และแนวโน้มปี 2558,” หนังสือราชการ
1302/ว.460 (5 มีนาคม 2558).
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ประธานาธิบดีอินโดนีเซียเห็ นว่า การที่อินโดนีเซียจะจมเรือต่างชาติ 10-20 ลํ า
เพื่อเป็นการขู่จะเป็นการปูองปรามผู้ลักลอบทําประมงผิดกฎหมายได้ดี โดยประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
ประเมินว่า มีเรือประมงต่างชาติดําเนินกิจการอย่างผิดกฎหมายในน่านน้ําอินโดนีเซียประมาณ 5,400 ลํา
ทํ า ให้ อิ น โดนี เ ซี ย สู ญ เสี ย รายได้ ปี ล ะกว่ า 900 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ในขณะที่ เ รื อ ประมงของ
ผู้ประกอบการอินโดนีเซียทํารายได้ให้รัฐเพียง 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ5
การจมเรือประมงต่างชาติที่ทําประมงผิดกฎหมายเป็นมาตรการที่เคยใช้ในสมัย
อดีตประธานาธิบดีซูซิโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) มาแล้วครั้งหนึ่ง ในช่วง
การปรับเปลี่ยนนโยบายประมงจากระบบสัมปทานเป็นระบบร่วมทุน ซึ่งมีผลกระทบต่อกิจการประมงไทย
อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้มาตรการดังกล่าวต่อเรือประมงไทยได้ลดน้อยจนยุติไปในที่สุดเมื่อรัฐบาล
ไทยและอินโดนีเซียมีการเจรจาเพื่อจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างกัน
เขตการทําประมงของอินโดนีเซีย ประกอบด้วย 11 เขต ดังปรากฏตามแผนภูมิ
ดังนี้

แผนภูมิที่ 1 เขตการทําประมงของอินโดนีเซีย
ที่มา: Jakarta Post วันที่ 6 ธันวาคม 2557
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ประธานาธิบดีอินโดนีเซียและนายยาซอนนา ลาวลี่
(Yasonna Laoly) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนได้ลงนามในกฎหมาย
5

Hasyim Widhiarto, "Jokowi declares war on illegal fishing," The Jakarta Post (2014, November 19): 6.
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ประธานาธิบดี ที่ 115/2015 (Presidential Decree No. 115/2015) จัดตั้งคณะทํางาน (Task
Force) ปราบปรามการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของ
ประธานาธิบดี และมีนางซูซี่ ปุดเจียสตูติ (Susi Pudjiastuti) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทะเล
และประมงเป็นหัวหน้า/ผู้กํากับดูแลคณะทํางาน
องค์ประกอบคณะทํางานดังกล่าวประกอบด้วยกระทรวงกิจการทะเลและประมง
กระทรวง-การคลั ง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กองทัพเรือ สํ านักงานตํารวจ
แห่งชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักความมั่นคงทางทะเล (Sea Security Agency) ศูนย์วิเคราะห์
และรายงานการทําธุรกรรมทางการเงิน และสํานักข่าวกรองแห่งชาติอินโดนีเซีย เพื่อรวบรวมข้อมูล
และการบังคับใช้กฎหมายในด้านต่างๆ มีอํานาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ปฏิบัติการประสาน
ภารกิจ เพื่อรวบรวมข้อมูล จั ดตั้ง และบัญชาการให้ ห น่ว ยภายใต้คณะทํางานปฏิบัติการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทะเลและ
ประมงอินโดนีเซียให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า คณะทํางานดังกล่าวมีอํานาจในการสั่งให้จมเรือที่ทํา
ประมงผิดกฎหมาย ในน่านน้ําอินโดนีเซียโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการศาล6
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในแง่กฎหมายแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรม
สนธิ สั ญญาและกฎหมายเห็ น ว่า เนื้อหาของคํา สั่ งดั งกล่ าวไม่มีก ารระบุ ให้ ก ารสั่ งจมเรือ สามารถ
ดํ า เนิ น การได้ โดยไม่ ต้ อ งผ่ า นกระบวนการศาลและไม่ มี เ นื้ อ หาเปลี่ ย นแปลงกฎหมายประมง
อินโดนีเซียที่ 45/2009 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้อํานาจเรื อตรวจการณ์สามารถ
ติดอาวุธ สั่งเรือต้องสงสัยว่ามีการละเมิดกฎหมายให้หยุดเพื่อตรวจสอบและนําไปกักยังท่าเรือที่ใกล้
ที่สุดเพื่อดําเนินการตามกฎหมาย และสามารถปฏิบัติการเผาและจมเรือประมงที่ติดธงชาติอื่น ๆ หาก
มีหลักฐานชั้นต้นครบถ้วน คําสั่งดังกล่าวเป็นการใช้อํานาจของฝุายบริหารโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการ
รองรั บ จากรั ฐ สภา เนื่ อ งจากคณะทํ า งานมี ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด เป็ น องค์ ป ระกอบด้ ว ย
จึงสามารถใช้อํานาจของสํานักงานอัยการสูงสุดเร่งรัดการรวบรวมหลักฐานและสั่งฟูองคดีของศาล
โดยลดขั้นตอนในชั้นตุลาการได้
1.1.3 บทบาทของสถานเอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ กรุ ง จาการ์ ต าในประเด็ น ประมง
ไทย - อินโดนีเซีย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและนโยบายประมงของ
รัฐบาลอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่รัฐบาลประธานาธิบดี โจโก วิโดโด เข้ามาบริหารประเทศ
เมื่อเดือนตุลาคม 2557 โดยได้วิเคราะห์ รายงาน ประสานงานประเด็นเรื่องประมงกับหน่วยงานฝุาย
อินโดนีเซีย และหน่วยงานคู่เจรจาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) ฝุายไทยโดยผ่านกระทรวง
การต่างประเทศ อาทิ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทํา
การประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทาง
ทะเล (ศรชล.) สมาคมการประมงนอกน่านน้ํา นอกจากนี้ ยังได้ดําเนินการด้านกงสุลในการช่วยเหลือ
และส่งกลับลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างอยู่ในอินโดนีเซีย และติดตามการดําเนินการทางคดีและศาล
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สัมภาษณ์ ภาสกร ศิริยะพันธุ์, เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, 16 พฤษภาคม 2559.
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ประมงของอินโดนีเซียต่อเรือขนส่ง เรือประมง และลูกเรือประมงชาวไทย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ได้ประสานงานให้ประเด็นประมงไทย-อินโดนีเซียมีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญ ดังนี้
1) การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ)
ลงนามคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานร่วม (Working Group) ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงไทยอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียเป็นประธานร่วม และมีผู้แทนจาก
กระทรวงต่างๆ ร่วมในคณะทํางานฯ ด้วย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานคําสั่งดังกล่าวไปยัง
กระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานเอกอัครราชทูต
อินโดนีเซียประจําประเทศไทย
2) การประสานงานเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบหารือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทะเลและกิจการประมงอินโดนีเซียเมื่อวัน ที่ 4 ธันวาคม 2558 ใน
ระหว่างการเข้าร่ว มประชุมองค์การความร่ว มมือไตรภาคียางพารา (International Tripartite
Rubber Organization-ITRC) ซึ่งในการหารือ ฝุายไทยได้เชิญฝุายประมงอินโดนีเซียเยือนไทยอย่าง
เป็นทางการ และใช้โอกาสดังกล่าวในการจัดการประชุมคณะทํางานร่วมฯ ครั้งแรก
ในการหารือร่วมระหว่างสองฝุาย ฝุายอินโดนีเซียประสงค์ให้ฝุายไทยเข้ามาซื้อปลา
จากตลาดปลาในประเทศแทนการเข้ามาจับปลา รวมถึงต้องการให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมประมง
ต่อเนื่องและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เช่น สาหร่าย อย่างไรก็ดี การลงทุนในอินโดนีเซียยังมีข้อจํากัดหลายด้าน
อาทิ กฎระเบียบที่ซ้ําซ้อน โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอ ต้ นทุนทางธุรกิจที่สูง และขีดความสามารถ
ของบุ คลากรชาวอิน โดนี เซีย มีจํ า กัด นอกจากนี้ ฝุ ายอินโดนีเซีย ยังแสดงความสนใจ ที่จะเรียนรู้
ประสบการณ์ของไทยในเรื่องการต่อต้าน IUU Fishing โดยเฉพาะความคืบหน้าในด้า นการแก้ไข
กฎหมายของไทยด้วย
3) สถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนินการส่งกลับลูกเรือประมงไทยเพื่อให้สามารถ
เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557-มิถุนายน 2559 เป็นจํานวนกว่า 1,800 คน
โดยคาดว่า ยังมีลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างในอินโดนีเซียที่เกาะอําบนและพื้นที่อื่นอีกจํานวน 50 คน
ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในการประสานการ
ทํางานร่ว มกับ รัฐ บาลอินโดนีเซีย รวมถึงภาครัฐและภาคเอกชนไทยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านประมงที่
เกิดขึ้น สืบเนื่องจากนโยบายประมงของประเทศเจ้าบ้านเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ทําให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ของไทยในวงกว้าง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อลูกเรือประมงไทยที่
ไม่สามารถออกเรือได้ จําเป็นต้องเดินทางกลับประเทศไทยและบางส่ วนถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทและภารกิจในการช่วยเหลือด้านกงสุลและส่งกลับลูกเรือชาวไทย
ตลอดจนรายงานและติดตามสถานการณ์ด้านประมงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาช่องทางส่งเสริม
ความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซียในระยะต่อไป รวมถึงการปรับตัวของประเทศไทยในประเด็น
ประมงดังกล่าว
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่ อ ศึ ก ษาทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในการส่ ง เสริ ม
ความสัมพันธ์และการจัดการปัญหาด้านประมงกับอินโดนีเซีย
1.2.2 ศึกษาและติดตามการดําเนินนโยบายประมงของรัฐบาลอินโดนีเซีย
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางขั บ เคลื่ อ นความร่ ว มมื อ ด้ า นประมงไทย-อิ นโดนี เ ซี ย เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับบริบทด้านประมงในอินโดนีเซียและพลวัตของนโยบายรัฐบาลอินโดนีเซียที่เปลี่ยนแปลงไป
1.3 คาถามการศึกษาและสมมติฐานในการศึกษา
1.3.1 คาถามการศึกษา
1) รายงานฉบั บ นี้ มุ่ ง ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงนโยบายด้ า นประมงของรั ฐ บาล
ประธานาธิบดี โจโก วิโดโดว่ามีผลกระทบต่อการทําประมงของฝุายไทยอย่างไร
2) ศึกษาบทบาทและการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในการจัดการ
ปัญหาด้านประมงในช่วงเวลาที่ผ่านมา และควรมีแนวทางการทํางานต่อไปอย่างไร
1.3.2 สมมติฐานในการศึกษา
1) นโยบายประมงอินโดนีเซียภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดี โจโก วิโดโด มีการ
เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะชาตินิยม เน้นการรักษาทรัพยากรไว้ให้ชาวอินโดนีเซียในประเทศใช้
ประโยชน์เป็นสําคัญ มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รุนแรง และเบ็ดเสร็จ ทําให้เรือประมงไทย
ถูกจับกุมและถูกสั่งจมเป็นจํานวนมาก
2) สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดําเนินการจัดการการแก้ไขปัญหาด้านประมงไทยใน
อินโดนีเซียที่สําคัญใน 2 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการเมือง ในฐานะหน่วยประสานงาน (coordinating
point) ของฝุายไทยในการติดต่อประสานงานกับฝุายอินโดนีเซีย และ (2) ด้านการกงสุล ในการดูแล
และให้ความคุ้มครองลูกเรือประมงไทยและการช่วยเหลือส่งกลับประเทศไทย
ทฤษฎีเกม (Game Theory) เป็นแนวคิดหนึ่งที่สามารถนํามาใช้วิเคราะห์การ
ประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซียได้ โดยการ
ดําเนินการที่สัมฤทธิผล จะต้องอาศัยความร่วมมือที่ดีจากทั้งฝุายไทยและฝุายอินโดนีเซียภายใต้เกมบวก
(Positive Sum Game) ของทฤษฎีเกม
ฝุายไทยโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ยังไม่สามารถบรรลุเปูาหมายการจัดการปัญหา
ด้านประมงได้อย่างสมบูรณ์ สืบเนื่องจากจุดยืนและท่าทีของฝุายอินโดนีเซีย ซึ่งมาจากปัจจัยการเมือง
ภายในประเทศของอินโดนีเซีย ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ อาจพิจารณาปรับปรุงและส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์กับฝุายอินโดนีเซียเพิ่มเติม เช่น (1) การเร่งรัดการเชิญหัวหน้าคณะทํางาน (Task Force)
ปูองกันปราบปรามและกําจัดการทําประมงผิดกฎหมายของกระทรวงกิจการทางทะเลและการประมง
อินโดนีเซียเดินทางเยือนไทย (2) การเร่งการสนับสนุนให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทางไปหารือ
ข้อเท็จจริงกับกระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียในประเด็นประมงนอกน่านน้ํา (3) การ
ประสานงานกับหน่วยงานและผู้ประกอบการฝุายไทย ในการแสวงหาความร่วมมือด้านประมงในมิติอื่นๆ
อาทิ การวิจัยและการพัฒนา และการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมประมงอินโดนีเซีย เป็นต้น
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1.4 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.4.1 ขอบเขตการศึกษา
มุ่ง ศึก ษาการดํ า เนิ น การของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ในการจั ด การปัญ หาด้ า น
ประมงนับตั้งแต่รัฐบาลประธานาธิบดี โจโก วิโดโด เข้ามาบริหารประเทศตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557
ถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงปัญหา อุปสรรค และข้อจํากัดที่เกิดขึ้นในการทํางาน และเสนอแนะแนวทาง
แก้ไขที่จะช่วยส่งเสริมการดําเนินนโยบายทางการทูตและการจัดการปัญหาด้านประมงบรรลุผลสําเร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.4.2 วิธีการดาเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
เป็ น การศึ ก ษาจากข้ อ มู ล เอกสารต่ า งๆ โดยเฉพาะรายงานและเอกสารของ
กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบการวิเคราะห์
เชิงบรรยาย (descriptive analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) นอกจากนี้
ผู้ศึกษายังสังเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์และการทํางานของเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
(นายภาสกร ศิริยะพันธุ์) และเลขานุการเอกประจําสถานเอกอัค รราชทูตฯ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องในด้านเศรษฐกิจ (ประมง) การเมือง และกงสุลโดยตรงอีกด้วย
1.5 ประโยชน์ของการศึกษา
1.5.1 ทราบถึงบทบาทและการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ฯ ในการจัดการ
ปัญหาด้านประมงและส่งเสริมความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย เพื่ อผลประโยชน์ร่ว มกัน
ในอนาคต
1.5.2 ทราบความเป็นมาและความสําคัญของนโยบายประมงอินโดนีเซียต่อไทย
1.5.3 เสริมสร้างการตระหนักรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายประมงอินโดนีเซีย
เพื่อนํามาใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านประมงกับฝุายอินโดนีเซียต่อไป

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีเกม
แนวคิดทฤษฎีเกมสามารถนํามาศึกษาบทบาทและการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ
ในการจัดการปัญหาด้านประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซียได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าจะมีข้อจํากัดอยู่บ้าง
เนื่องจากสถานะของฝุายไทยและฝุายอินโดนีเซียในการเจรจาประเด็นประมงมีความไม่เท่าเทียมกัน
และมีแนวโน้มที่ฝุายไทยจะต้องปรับตัวและดําเนินการให้สอดรับกับนโยบายประมง หรือ “เกม” ที่
ฝุายอินโดนีเซียเป็นผู้กําหนด เนื่องจากประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นผู้กําหนดแนวนโยบายประมง
โดยตรง ในการนี้ ผู้ศึกษาขออ้างอิงถึงแนวคิดทฤษฎีเกมโดยสังเขป ดังนี้
ทฤษฎีเกม (Game Theory)7 เป็นแนวทางหรือแนวคิดที่ใช้ในการเจรจาต่อรองที่มี
การศึกษาและนําไปใช้กันในวงกว้าง ทฤษฎีเกมมีการใช้กันในวงการต่างๆ ในทางรัฐศาสตร์ และเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง สามารถใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์พฤติกรรมของคู่เจรจา
ในการเจรจาทางการทูต ทฤษฎีเกมสามารถพยากรณ์ผลการเจรจาได้ ทางวิชารัฐศาสตร์
ทฤษฎีเกมเคยถูกหยิบยกมาอธิบายพฤติกรรมของประเทศต่าง ๆ ในช่วงสงครามเย็น โดยประเทศ
ต่าง ๆ มี การแบ่ ง ระบบการเมือ งออกเป็ นสองขั้ว และทางเศรษฐศาสตร์ท ฤษฎีเ กมได้ ถูก ใช้ เป็ น
เครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมเชิงกลยุทธ์ (strategic behavior)8
ทฤษฎีเกมถูกนํามาใช้อย่างกว้างขวางในการเจรจาต่อรองเพื่อให้การเจรจาเป็นตามเงื่อนไข
หรื อทิศทางที่กําหนดไว้ โดยคู่เจรจาฝุ ายที่มีข้อมูลดีกว่าและมีการเตรียมการที่ดีกว่าจะได้เปรี ย บ
คู่เจรจาอีกฝุายหนึ่งที่ขาดข้อมูลและไม่มีการเตรียมการที่ดี
องค์ประกอบของเกมในบริบทด้านประมงอินโดนีเซียปัจจุบัน ประกอบด้วย 3 ส่วนสําคัญ
ได้แก่
1) ผู้เล่น (players) ประกอบด้วย (ก) ฝุายไทย ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตฯ (ในฐานะ
ผู้ประสานงานของหน่วยงานไทยในอินโดนีเซีย) หน่วยงาน/องค์กรที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย เช่น
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
(ศปปมผ.) สมาคมการประมงนอกน่านน้ําไทย เป็นต้น และ (ข) ฝุายอินโดนีเซีย ได้แก่ รัฐ บาล/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย อาทิ กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง คณะทํางาน (Task
7

แม้ว่านักคิดทฤษฎีเกมมีหลายคน แต่ผู้ที่มีบทบาทเด่นและมีชื่อเสียงในยุคแรก ๆ ได้แก่ นายจอห์น ฟอน นอยมันน์
(John von Neumann) ซึ่งเขียนหนังสือ “The Theory of Games and Economic Behavior” เมื่อปี ค.ศ.
1944 ต่อมา นายจอห์น แนช (John Nash) ได้พัฒนาการศึกษาทฤษฎีเกมดังกล่าว ทําให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขา
เศรษฐศาสตร์ในปี ค.ศ. 1994
8
ชยันต์ ตันติวัสดาการ, เศรษฐศาสตร์จุลภาคประยุกต์เรื่อง ทฤษฎีเกม (Game Theory) (กรุงเทพฯ: คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541), หน้า 12.
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Force) ปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ ตํารวจ หน่วยตรวจคนเข้าเมือง
ศาลประมง ฯลฯ
2) กติกา (rules) หรือกลยุทธ์ (strategies) ได้แก่ นโยบายและกฎหมายด้านประมง
การบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย
3) ผลรางวัล (pay-offs) ประกอบด้วยผลประโยชน์ในภาคประมงที่สองฝุายจะได้รับ
หากสองฝุายสามารถบรรลุข้อตกลงและมีความร่วมมือด้านประมงในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ทั้งนี้ สามารถจําแนกทฤษฎีเกมออกเป็น 3 ลักษณะ ดังนี้
1) เกมศูนย์ (Zero Sum Game)
พื้น ฐานข้ อเท็ จ จริ งของเกมศูนย์ คือการเจรจาจะมีผู้ ได้แ ละผู้ เสี ย คล้ ายการเล่ นไพ่
การเจรจาที่มีผู้ได้และผู้เสียจะทําให้การเจรจาไม่ประสบผลสําเร็จ เนื่องจากผู้เสียจะไม่ยอมเจรจาด้วย
การเจรจาจึงต้องตั้งบนสมมติฐานว่าคู่เจรจาจะได้ผลประโยชน์จากการเจรจาร่วมดังกล่าว เกมศูนย์
เป็นตัวอธิบายว่าการเจรจาจะไม่ประสบผลสําเร็จ นอกเสียจากการเจรจานั้นจะมีลักษณะที่มีอํานาจ
ต่อรองที่ไม่เท่ากัน
2) เกมลบ (Negative Sum Game)
การเจรจาใดๆ ที่มีผลกระทบที่ทําให้คู่เจรจาเสียผลประโยชน์ทั้งคู่ การเจรจาดังกล่าว
จะไม่สามารถนําไปสู่ข้อยุติ เนื่องจากข้อยุติที่เกิดขึ้นจะส่งผลในแง่ลบต่อทุกฝุาย ดังนั้น ทุกฝุายจึงต้อง
พยายามหาทางเจรจาหาทางออกและทําข้อตกลงร่วมกันเพื่อไม่ให้นําไปสู่เกมลบ
3) เกมบวก (Positive Sum Game)
เกมบวก คือ การเจรจาที่ทุกฝุายประสบความสําเร็จและได้ผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม
การเจรจาจึงต้องอยู่บนสมมติฐานว่า ความสําเร็จต้องขึ้นอยู่กับข้อสรุปที่ทุกฝุายเป็นฝุายได้ (win-win
Position)
ทฤษฎีเกมเป็นกลไก/เครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการเจรจาให้มีประสิทธิภาพ เป็นเรื่อง
ของการศึกษา การรู้เขารู้เรา โดยแต่ละฝุายมีการเตรียมการเพื่อศึกษาข้อมูลของตัวเองและข้อมูลของ
คู่แข่งขันในด้านต่างๆ รวมทั้งกําหนดเปูาหมายระดับสูง ระดับกลาง และระดับต่ํา (ทฤษฎี H.M.L.)
ของตนในการเจรจา และ H.M.L. ของคู่เจรจาฝุายตรงข้าม มีการกําหนดวัตถุประสงค์การเจรจา
โดยมีการตั้งเปูาหมายให้ได้เต็มที่คือ 100% หรือระดับปานกลางคือ 75% หรือระดับต่ําคือ 50% และ
พยายามที่จะศึกษาคู่เจรจาฝุายตรงข้ามว่ามีเปูาหมายการเจรจาระดับ 100% อยู่ที่ตรงไหน 75%
อยู่ตรงไหน หรือระดับต่ํา 50% อยู่ที่ใด หลักการ H.M.L. เป็นพื้นฐานนําไปสู่กรอบการเจรจาเพื่อหา
ข้อยุติอยู่บนพื้นฐานซึ่งเป็นประโยชน์ของสองฝุาย (bargaining arena) กล่าวคือ สองฝุายสามารถ
แสวงหาจุดร่วมที่แต่ละฝุายจะได้รับผลประโยชน์ที่น่าพอใจ หรือข้อตกลงร่วมที่ดีที่สุดของการหารือ
(best alternative to a negotiated agreement : batna)9
องค์ประกอบแห่งความสําเร็จ (success factor) ของการเจรจาต่อรองขึ้นอยู่กับข้อมูล
ที่เพียงพอและถูกต้อง การเข้าใจจิตวิทยา การแสดงออกถึงเงื่อนไขในการเจรจาอย่างถูกต้องและ
9

พิษณุ สุวรรณะชฏ, “เทคนิคการเจรจา,” เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งนักการทูต
ชํานาญการและเลขานุการเอกของกระทรวงการต่างประเทศ, สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวง
การต่างประเทศ (เมษายน 2552): 6.
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ในเวลาที่ถูกต้อง องค์ประกอบของการนําไปสู่ข้อยุติในการเจรจาบนพื้นฐานของทฤษฎีเกมย่อมตั้งอยู่
บนสมมติฐ านของการคาดคะเนได้ล่ว งหน้า (predictability) โดยการเจรจาในกรอบทฤษฎีเกม
นอกจากการกําหนดเงื่อนไขก่อนการเจรจา (pre-condition) แล้ ว ยังต้องมีกระบวนการของ
การเจรจาซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้
ระดับแรก คือ พยายามที่จะนําให้คู่เจรจาทั้งสองฝุาย ไปสู่จุดที่เรียกว่า bargaining arena
และหลังจากที่เข้าสู่บริเวณที่พอจะคาดเดาได้ (predictability) ก็สามารถหาข้อยุติได้
ระดับที่สอง คือ การกําหนดว่าจุดไหนที่จะเป็นรูปธรรมในการหาข้อยุติการเจรจา ซึ่งต้อง
อาศัยความชํานาญของคู่เจรจาอย่างยิ่ง คู่เจรจาที่มีความสามารถสูง มีข้อมูลเกี่ยวกับคู่เจรจาอีกฝุายหนึ่ง
และเข้าใจจิตวิทยา จะสามารถดึงเกมมาสู่จุดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองมากที่สุด
แนวคิดการเจรจาต่อรองเชิงกลยุทธ์ (strategic negotiation)
การเจรจาต่อรอง หมายถึงกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
มากกว่าสองฝุายขึ้นไป วัตถุประสงค์ของผู้ที่เข้าร่วมเจรจา คือ ความต้องการที่จะหาข้อสรุปอันเป็น ที่
ยอมรับของทุกฝุาย อาจกล่าวได้ว่าการเจรจาต่อรองนั้นจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่
1) มีความขัด แย้ ง หรื อความเห็ น ที่ไม่ต รงกั น หรือมี ช่องว่ างในการสื่ อสารระหว่ างผู้ ที่
เข้าร่วมการเจรจาต่อรอง
2) จะต้องมีเจตจํานงของผู้ที่เข้าร่วมเจรจาและหาข้อสรุปร่วมกัน ในการเจรจาต่อรอง
หากฝุ ายใดฝุายหนึ่ งไม่มี เจตจํ านงหรื อไม่มีความตั้งใจเข้าร่วมการแก้ไข การเจรจาย่อมไม่สามารถจะ
เกิดขึ้นได้ และถ้าหากมีการเจรจาก็ไม่สามารถนําไปสู่การหาข้อยุติได้
3) ผลของการเจรจา ฝุายที่เข้าร่วมการเจรจาจะต้องเป็นผู้ได้ผลประโยชน์ กล่าวคือ ผลที่
ได้จากการหาข้อยุติ (benefit) จะต้องมีมากกว่าผลเสียหรือต้นทุน (cost) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การเจรจาจะไม่มีทางบรรลุข้อตกลงได้ถ้าหากฝุายใดฝุายหนึ่งได้และอีกฝุายหนึ่งเสีย กล่าวคือ การเกิด
สถานการณ์ที่มีฝุายหนึ่งเป็นผู้ชนะ (winner) และอีกฝุายหนึ่งเป็นผู้แพ้ (loser) การที่จะเจรจาตกลง
ไปสู่ความสําเร็จ คู่เจรจาทุกฝุายจะต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้มากกว่าส่วนเสีย หรือเป็นผู้ชนะทั้งคู่ (winwin)
นั่ น เอง กล่ า วโดยสรุ ป ก็ คื อ การที่ จ ะนํ า ไปสู่ ข้ อ สรุ ป ของการเจรจาได้ นั้ น จะต้ อ ง
ไม่เกิดปรากฎการณ์ ที่เรียกว่า “เกมศูนย์ (Zero Sum Game)” ซึ่งหมายถึง ฝุายหนึ่งเป็นผู้ได้ อีกฝุาย
เป็นผู้เสีย อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบที่จะนําไปสู่การเจรจาที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องนําไปสู่
ลักษณะที่เรียกว่า “เกมบวก (Positive Sum Game)” โดยผู้ร่วมเจรจาเป็นผู้ได้ทุกฝุาย
ผู้ ศึกษาเห็ น ว่า แนวคิดทฤษฎีเ กมสามารถนํา มาประยุก ต์เชื่ อมโยงกับ สถานการณ์และ
ประเด็นประมงที่เกิด ขึ้นในอินโดนีเซียในลักษณะที่รัฐบาลไทย/สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นคู่เจรจา
ฝุายหนึ่งและรัฐบาลอินโดนีเซีย/หน่วยงานประมงอินโดนีเซียเป็นคู่เจรจาอีกฝุายหนึ่ง โดยสองฝุายต่าง
กําหนดท่าทีและดําเนินการตามหลักการของผลประโยชน์แห่งชาติ และในระยะยาว ฝุายไทยและ
อินโดนีเซียจะต้องมีการพบหารือเพื่อหาข้อยุติบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมที่สองฝุายพึงพอใจ
(win-win) กล่าวคือ การบรรลุ ข้อตกลงบางประการที่ส องฝุายต่างก็ได้รับผลประโยชน์มากกว่า
เสียประโยชน์
ในการจัดการปัญหาประมงไทย-อินโดนีเซีย อาจกล่าวได้ว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นผู้เล่น
(player) ตัวหนึ่ง โดยมีผู้เล่นฝุายไทยซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ร่วมด้วย เปรียบได้กับเครื่อง
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ดนตรีหลายชิ้นในวงออร์เคสตร้าเดียวกันในเวทีคอนเสิร์ตในอินโดนีเซีย ที่มีชาวอินโดนีเซียร่วมชมและ
รับฟังอยู่ด้วย บทบาทของเอกอัครราชทูตฯ/สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงอาจเปรียบได้กับวาทยากร
(orchestra leader/conductor) ในการบรรเลงเพลง/ดนตรี (การจัดการปัญหาประมง) ใน
อินโดนีเซีย ซึ่งต้องใช้ความพยายามให้คอนเสิร์ตออกมาในลักษณะ “งานดี ดนตรีไพเราะ” ท่ามกลาง
ข้อจํากัดต่างๆ เนื่องจากวาทยากรมิใช่เจ้าของลิขสิทธิ์เพลง (ประเด็นประมง) ไม่ใช่นักดนตรี และไม่ใช่
เจ้าของเครื่องดนตรี แต่มีส่วนร่วมสําคัญในการผลักดัน (contribute) และเสริมสร้างบรรยากาศ
ที่สร้างสรรค์ในการจัดการปัญหาด้านประมงในอินโดนีเซียให้เกิดเกมบวก (positive game) แก่
ฝุายไทยและฝุายอินโดนีเซีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้การดําเนินการทางการทูต และการบริหาร
ภายใต้การทํางานของทีมประเทศไทยในอินโดนีเซีย10
2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.2.1 งานเขียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เกมบวกและเกมศูนย์ภายใต้ทฤษฎีเกม
ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างงานเขียนที่ใช้ทฤษฎีเกมมาอธิบายสถานการณ์และข้อเสนอ
ทางออกต่อประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น อาทิ ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ ทฤษฎีเกม
กับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ ทฤษฎีเกมแห่งอํานาจ และเกมศูนย์กับความเสียหายของประเทศไทย
ซึ่งเป็นงานเขียนที่มุ่งสร้างบรรยากาศ win-win ผู้ศึกษาตระหนักว่า แม้ว่างานเขียนเรื่องภาคใต้และ
การเมื อ งไทยดั ง กล่ า วจะไม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายประมงอิ น โดนี เ ซี ย และบทบาทของสถาน เอกอัครราชทูตฯ โดยตรง อย่างไรก็ดี ผู้ศึกษาขอยกตัวอย่างเพื่อให้ผู้อ่านเห็นประเด็นว่าด้วยเรื่องเกม
และการเจรจา ที่สามารถนํามาใช้อธิบายรายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ ดังนี้
1) ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้11
เกษี ย ร เตชะพี ระ กล่ า วถึง สถานการณ์ ใ นสามจั ง หวั ดชายแดนภาคใต้ ว่ า
ผู้ก่อเหตุรุ นแรงในพื้นที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้มีเปูาหมายและข้อเรียกร้อง "แยกดินแดน" ที่เป็น
เสมือนประตูปิดตาย ไม่มีพื้นที่ให้แก่การเจรจาหรือประนีประนอมใดๆ ระหว่างคู่ขัดแย้ง ความขัดแย้ ง
กลายเป็น เกมแพ้/ชนะเด็ดขาด การที่ฝุายหนึ่งได้ "ดินแดน" มา อีกฝุายย่อมต้องเสียไป (zero-sum
game) แต่หากมีการปฏิรูปประเทศไทยและปฏิรูปเศรษฐกิจทุนนิยม โดยเฉพาะชายแดนภาคใต้ ให้
สามารถตอบสนองข้อเรียกร้องที่ถูกต้องชอบธรรมของคนในพื้นที่ ก็ย่อมไม่มีเหตุผลในการแยกดินแดน
จึงถือว่าการปฏิรูปประเทศจะเป็นกุญแจสําคัญในการคลี่คลายสถานการณ์ความไม่สงบ ให้กลายมา
เป็นการต่อสู้ทางการเมืองอย่างสันติ และเปลี่ยนสภาวะจุดอับ zero-sum game ที่ถ้าฝุายหนึ่งได้
อีกฝุายต้องเสีย ให้กลายเป็น win-win situation
10

ทีมประเทศไทยในอินโดนีเซียประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตฯ สํานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ สํานักงาน
ผู้ช่วยทูตทหารเรือ สํานักงานผู้ช่วยทูตทหารบก สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตร สํานักงาน
ส่งเสริมการค้าไทยในต่างประเทศ ททท. สํานักงานกรุงจาการ์ตา และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
สํานักงานกรุงจาการ์ตา
11
เกษียร เตชะพีระ, ข้อเสนอทางการเมืองเกี่ยวกับสถานการณ์ภาคใต้ [ออนไลน์], 2559, แหล่งที่มา:
http://www.narater2010.blogspot.com/2012/08/3.html.

13
การเอาชนะการก่ อ ความไม่ ส งบด้ ว ยการรุ ก ทางการเมื อ ง โดยการปฏิ รู ป
ชายแดนภาคใต้ เพื่อเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางอํานาจและปกปูองคุ้มครองสิทธิระหว่างรัฐกับประชาชน
และระหว่างประชาชนส่วนมากกับชนส่วนน้อยเป็นกุญแจสําคัญที่จะเอาชนะการก่อความไม่สงบ/แยก
ดินแดน เนื่องจากรัฐไม่สามารถเอาชนะมวลชนด้วยการทหาร แต่ต้องเอาชนะด้วยการเมือง
2) ทฤษฎีเกมกับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ12
ยงยุ ทธ ทยศยิ่งยง กล่ าวถึงกระบวนการการพูดคุยเพื่อ สั นติภ าพ (Peace
Talk) ระหว่างรัฐบาลไทยกับตัวแทนของกลุ่ม BRN ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ระหว่างปี
2555-2556 ซึ่งมีการสร้างอํานาจต่อรองของฝุายที่เกี่ ยวข้องอยู่ตลอดเวลา เช่น เมื่อเดือนมิถุนายน
2556 ตัวแทนของ BRN ได้ยื่นข้อเสนอให้มีการ “ถอนทหาร” ออกจากพื้นที่ 3 จชต. เพื่อแลกกับการ
“หยุดยิงในช่วงรอมฏอน” เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ใน 3 จชต. โดยใช้ทฤษฎีเกม ในช่วงที่เกิด
กระบวนการเจรจาสันติภาพดังกล่าวพบว่า ฝุา ยผู้ก่อความไม่สงบพยายามที่จะเล่นเกมศูนย์ (ZeroSum Game) กล่าวคือ พยายามที่จะเป็นฝุายชนะและให้รัฐเป็นฝุายแพ้ สามารถตั้งสมมุติฐานได้ว่า
ฝุายผู้ก่อความไม่สงบยังคงมีเปูาหมายในระดับสูง (high) ที่จะต้องการแบ่งแยกดินแดน หรือสถาปนา
รัฐอิสลาม เนื่องจากเงื่อนไขในพื้นที่ยังคงเอื้ออํานวยให้ฝุายผู้ก่อความไม่สงบสามารถดํารงความมุ่งหมายได้
และยังไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงเจตนารมณ์ถึงเปูาหมายในระดับกลาง (medium) และระดับต่ํา (low)
แต่อย่างใด ขณะเดียวกันฝุายรัฐพยายามจะเล่นเกมบวก (Positive Sum Game) โดยพยายามดึง
ฝุายผู้ก่อความไม่สงบให้มาเล่นเกมนี้ด้วย โดยฝุายรัฐมีเปูาหมายระดับสูง (high) คือ การดึงกลุ่ม
ผู้ก่อความไม่สงบให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ
หนทางเดียวที่จะทําให้ผู้ก่อความไม่สงบหันมาเล่นเกมบวกคือ ต้องหาวิธีการ
ลดเงื่อนไข/ตัวแปรเชิงลบที่มีต่อฝุายรัฐ แต่ในขณะเดียวกันก็แสวงหาวิธี หรือพัฒนาหนทางปฏิบัติใด ๆ
ที่เพิ่มเงื่อนไข/ตัวแปรเชิงบวกให้กับฝุายรัฐ จนท้ายที่สุด กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบไม่สามารถที่จะเล่มเกมลบ
ได้อีกต่อไป และหันมาเล่นเกมบวกหรือการยอมรับต่อการเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพ และ
การเจรจาเพื่อสันติภาพ ซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ฝุายรัฐและประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ต้องการ
3) ทฤษฎีเกมกับการเมืองไทย
ชํานาญ จั น ทร์ เรื อง วิเ คราะห์ ก ารเมือ งไทยในบทความ “ทฤษฎีเ กมแห่ ง
อํานาจ (Game of Power Theory)”13 ว่าเป็นการเล่นเกมแห่งอํานาจโดยมีผู้เล่นหลายฝุาย สามารถ
แบ่งออกได้เป็นสามฝุายใหญ่ ๆ ได้แก่ (1) ฝุายเชียร์ทักษิณและต้องการให้ทักษิณหรือตัวแทนเป็น
ผู้นํา/นายกรัฐ มนตรี (2) ฝุายไม่เอาทักษิณและต้องการคนกลางเป็นนายกรัฐมนตรี ได้แก่ ฝุาย
พันธมิตรฯ รวมถึงพรรคประชาธิปัตย์ (ในคราวที่เรียกร้อง มาตรา 7) โดยมองว่าทักษิณคือ เปูาหมาย
อันดับแรกสุดที่จะต้องถูกกํา จัดจากเวทีการเมืองไทย และ (3) ฝุายไม่เอาทักษิณ แต่ไม่ต้องการ
คนกลางเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนใหญ่จะเป็นฝุายนักวิชาการหัวก้าวหน้าที่เห็นว่า ทั้งฝุายแรกและ
ฝุายที่สอง ล้วนแต่เป็นภัยต่อระบอบประชาธิปไตยในระยะยาว หากนําทฤษฎีเกมเข้ามาวิเคราะห์
12

ยงยุทธ ทยศยิ่งยง, "ทฤษฎีเกมกับการพูดคุยเพื่อสันติภาพ," นิตยสารดอกเบี้ย (มีนาคม 2557): 18.
ชํานาญ จันทร์เรือง, ทฤษฎีเกมแห่งอํานาจ [ออนไลน์], 2559, แหล่งที่มา: http://www.publaw.net/publaw/view/aspx?id=946 [15 มิถุนายน 2559].
13
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จะเห็นได้ว่า “เป็นเกมแห่งการแย่งชิงและรักษาอํานาจ” อย่างไรก็ดี การตัดสินเกมแห่งอํานาจเพื่อ
ชัยชนะทางการเมืองในประเทศประชาธิปไตยทั่วไป ผู้ที่ทําหน้าที่ชี้ขาด คือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง
ผู้ ที่ ทํ า หน้ า ที่ ค อยตรวจสอบและรั ก ษากติ ก า คื อ องค์ ก รที่ จั ด การเลื อ กตั้ ง และองค์ ก รตุ ล าการที่
พิจารณาคดี แต่กรณีของไทยนอกเหนือจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องนํามาพิจารณา
อาทิ กลุ่มผลประโยชน์เบื้องหลังพรรคการเมือง กลุ่มอํามาตยาธิปไตย กลุ่มพลังอํานาจทั้งในระบบ
และนอกระบบ ตลอดจนผู้คนที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือในสังคมฯลฯ
เขายังอ้างทฤษฎีเกมของจอห์น ฟอน นอยมันน์ (John Von Neumann)
“บิ ด าแห่ ง ทฤษฎี เ กม” ว่ า เป็ น การศึ ก ษากระบวนการตั ด สิ น ใจภายใต้ ส ถานการณ์ ที่ ขั ด แย้ ง กั น
(conflict situations) โดยมีหลักการหนึ่งว่า ผู้แข่งขันควรวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวก้าวต่อไปของตน
ในทุก ๆ ความเป็นไปได้ เพื่อคํานวณความเคลื่อนไหวที่อาจเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันสร้างความสูญเสีย
แก่เรามากที่สุด กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็คือ การเลือกการเคลื่อนไหวที่ “ก่อความสูญเสียสูงสุดน้อยที่สุด ”
(minimum maximum possible loss) เพราะหากแพ้จะไม่เจ็บปวดมากนัก ทฤษฎีเกมถูกนําไปใช้
ในศาสตร์ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเมือง การทหาร เช่น การศึกษาพฤติกรรม
ทางการเมือง การแย่งชิงอํานาจการเมือง การแย่งชิงตําแหน่งในหน่วยงาน เป็นต้น
นอกจากนี้ สมสกุล เผ่าจินดามุข ได้กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองของประเทศไทย
ในปี 2556 จนถึงการที่ทหารเข้ายึดอํานาจในเดือนพฤษภาคม 2557 ในบทความ “เกมศูนย์กับความ
เสียหายของประเทศไทย”14 ว่าการเมืองไทยอยู่ในวังวนของทฤษฎีเกมในลักษณะ zero sum ผู้เล่น
หลั กทั้งสองฝุ าย ได้ แก่ รั ฐ บาลนางสาวยิ่งลั กษณ์ ชินวัตร และคณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)
ได้ดําเนินการทุกอย่างเพื่อปิดกั้นการทํางานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ฯ ในลักษณะเทหมดหน้าตัก
แต่ละฝุายในการเมืองไทยมองสถานการณ์เป็น zero sum ซึ่งนําไปสู่กลยุทธ์ทําลายฝุายตรงข้าม
เนื่องจากความพ่ายแพ้ของฝุายตรงข้ามคือ ชัยชนะของตน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การเมืองไทย
ไม่ใช่ zero sum game ผลลัพธ์จากการทําลายอีกฝุาย เลยกลายเป็น lose-lose เป็นที่น่าสังเกตว่า
ผู้เล่นเกมต่างใช้ประชาชนเป็นตัวประกัน มีประเทศเป็นเดิมพัน และเป็นเกมที่ไม่มีกฎกติกา ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงเกมในลักษณะ zero sum ได้ชัดเจน
2.2.2 ปัญหาการทาประมงของไทยในประเทศอินโดนีเซีย15
ชุมเจตน์ กาญจนเกษร16 กล่าวในรายงานการศึกษาส่วนบุคคลว่า เรือประมงของไทย
ต้องไปทําการประมงในน่านน้ําประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งอินโดนีเซีย เนื่องจากอินโดนีเซียมีพื้นที่ทาง
ทะเลกว้างใหญ่และมีทรัพยากรทางทะเลอุดมสมบูรณ์ จากการที่ประเทศไทยไม่ประสบความสําเร็จ
ในการจั ด การทรั พ ยากรประมงทะเลในอ่ า วไทย ไม่ ส ามารถควบคุ ม การใช้ เ ครื่ อ งมื อ ประมงที่
14

สมสกุล เผ่าจินดามุข, เกมศูนย์กบั ความเสียหายของประเทศไทย [ออนไลน์], 2558, แหล่งที่มา:
http://www.bangkokbiznews.com/2014/05/31/news_267893.php [15 มิถุนายน 2559].
15
ชุมเจตน์ กาญจนเกษร, ปัญหาการทําประมงของไทยในประเทศอินโดนีเซีย (The Problem of Thai Fishery
Activities in Indonesia), รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 4 (2555), หน้า 35.
16
ปัจจุบันดํารงตําแหน่งอัครราชทูต (การเกษตร) สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจําสหภาพยุโรป ณ
กรุงบรัสเซลส์

15
ผิดกฎหมาย มีการทําการประมงเกินกําลังการผลิตของสัตว์น้ํา (over fishing) ในอ่าวไทย ทําให้เกิดความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล (stock depletion) ส่งผลให้ปริมาณสัตว์ทะเลของไทยมีจํานวน
ลดลง
ทางการอินโดนีเซียมีการออกกฎหมายใหม่และกําหนดมาตรการให้ผู้ประกอบการ
ประมงต่างชาติต้องร่วมทุน (joint venture) กับผู้ประกอบการท้องถิ่นของอินโดนีเซีย โดยการ
จัดสร้าง โรงงานแปรรูป สัตว์น้ําในอินโดนีเซียก่อนจึงจะออกใบอนุญาตทําประมง โดยเรือประมง
ต่างชาติต้องเปลี่ยนสั ญชาติเป็นอินโดนีเซีย และได้รับอนุญาตให้ใช้ลูกเรือต่างชาติในสัดส่วนร้อยละ
30 และลูกเรืออินโดนีเซียร้อยละ 70 สัตว์น้ําที่จับได้ต้องมาขึ้นท่าเทียบเรือที่กฎหมายกําหนดเพื่อ
รวบรวมการจับสัตว์น้ําและเสียภาษีสัตว์น้ํา ก่อนการอนุญาตให้นําใส่เรือแม่เพื่อนํากลับประเทศไทย
กฎระเบียบดังกล่าวมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมงของไทยในอินโดนีเซีย และผู้ประกอบการ
จําเป็นต้องมีการปรับตัว ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบดังกล่าว
2.3 นโยบายและท่าทีไทยต่ออินโดนีเซีย
ไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่ราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้งทางประวัติศาสตร์ ระหว่างกัน
ทั้งสองประเทศมีการเฉลิมฉลองการครบรอบ 65 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน
เมื่อปี 2558 อินโดนีเซียเป็นมิตรที่สําคัญของไทยในอาเซียนและเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และ
สนั บสนุ นประเทศไทยในวาระที่เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ในองค์การความร่วมมือ
อิสลาม (OIC) นอกจากนี้ การที่อินโดนีเซียมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ
กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว จะเปิดโอกาสใหม่ ๆ ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย ปัจจุบัน นักลงทุน
ไทยมีแนวโน้มที่จะขยายการลงทุนในอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจพลังงาน
อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากการประกาศนโยบายแกนอํานาจทางทะเลของอินโดนีเซีย ซึ่งให้
ความสําคัญกับการปกปูองทรัพยากรทางทะเลของประเทศ ไทยกับอินโดนีเซียจึงประสบกับความ
ท้าทายด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีจากปัญหาประมง ซึ่งทั้งสองประเทศเห็นชอบให้แยกแยะปัญหา
ดังกล่าวออกจากความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในช่ว งแรกของการปฏิรูปประเทศของฝุายไทยเมื่อปี 2557 อินโดนีเซียมีปฏิกิริยา/ท่าที
ค่อนข้างเป็นลบเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองไทยที่ชัดเจนกว่าประเทศอาเซียนอื่น ๆ เนื่องจากอดีต
ประธานาธิบดีอินโดนีเซียและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนี เซียในรัฐบาล
ชุดเดิมเป็นผู้ที่ต้องการแสดงบทบาทนําด้านประชาธิปไตยในภูมิภาค นอกจากนี้ ท่าทีของอินโดนีเซีย
ในเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยยังสอดคล้องกับประเทศตะวันตก โดยเฉพาะสหรัฐฯ ซึ่งอินโดนีเซีย
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด ต่ อ มา อิ น โดนี เ ซี ย มี ค วามเข้ า ใจสถานการณ์ ก ารเมื อ งของไทยดี ยิ่ ง ขึ้ น
โดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียในช่วงการประชุมสุดยอดเอเชีย -แอฟริกา
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่กรุงจาการ์ตา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย
เยือนไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1-2 เมษายน 2558
ไทยพร้อมร่วมมือกับอินโดนีเซียในการส่งเสริมความมั่นคงทางอาหาร โดยยินดีที่รัฐบาล
อินโดนีเซียได้ประกาศรับรอง Pest Free Area ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูก
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หอมแดงของไทย ทําให้หอมแดงสามารถขึ้นท่าที่ ท่าเรือ Tanjung Priok กรุงจาการ์ตา ซึ่งเป็นท่าเรือ
หลักได้เพิ่มเติม
ภาคเอกชนไทยมีความเชื่อมั่นในศักยภาพทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย โดยในปี 2558
เอกชนไทยหลายรายได้เข้าไปลงทุนในอินโดนีเซีย อาทิ โรงงานปูนซีเมนต์ของบริษัท SCG และบริษัท
Ichitan ที่เข้าไปลงทุนและขยายตลาดสินค้าเครื่องดื่ม ขณะเดียวกันฝุายไทยก็ประสงค์ให้ภาคเอกชน
อินโดนีเซียขยายการลงทุนในไทยด้วย
ปั ญ หาประมงยั ง คงเป็ น ประเด็ น ละเอี ย ดอ่ อ นในความสั ม พั น ธ์ ไ ทย -อิ น โดนี เ ซี ย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีเจตนารมณ์ที่ จะแก้ไขปัญหาประมงอย่าง
รอบด้านและยั่งยืน โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบ
หารื อกับ รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซีย
เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีไตรภาคียางพารา โดยฝุายอินโดนีเซียชื่นชมและแสดงความเข้าใจ
เกี่ยวกับการดําเนินการของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาประมง และฝุายไทยได้ยืนยั นถึงความพร้อม
ที่จะลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย และเชิญ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทะเลฯ เยือนไทยเพื่อหารือด้านประมงร่วมกัน17
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียยังคงมีพลวัตและตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์
ร่วมกัน ผู้ศึกษามองว่า หากการเมืองและนโยบายประมงอินโดนีเซียผ่านการ “ลองถูกลองผิด” ในช่วง
เวลาหนึ่งและ “ตกผลึก” แล้ว ด้วยบริบทของการที่อินโดนีเซียยังต้ องการพัฒนาภาคประมงและ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่า ทั้งฝุายไทยและอินโดนีเซียจะต้องกลับมามีความร่วมมือด้านประมง
ร่ ว มกั น อี ก โดยสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ฝุ า ยไทยจะต้ อ งแยกแยะประเด็ น เรื่ องประมงออกจาก
ความสัมพันธ์อันดีในภาพรวม ทั้งนี้ ในระดับนโยบาย นายกรัฐมนตรีของไทยได้เชิญ ประธานาธิบดี
อินโดนีเซียเยือนไทยอย่างเป็นทางการ และฝุายอินโดนีเซียยังมีกําหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินโดนีเซีย ครั้งที่ 9 ในปี 2559 ด้วย
2.4 สรุปกรอบแนวคิด
จากแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง ทําให้พอทราบเกี่ยวกับบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งจาการ์ตา รวมถึงหน่วยงานต้นสังกัดฝุายไทยโดยเฉพาะกระทรวงการ
ต่างประเทศในการจัดการปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย สถานเอกอัครราชทูตฯ เปรียบเสมือน
“หน้าด่าน” ในการประสานงาน รายงาน วิเคราะห์ และจัดการปัญหาด้านประมงในอินโดนีเซีย โดยมี
หน่วยงานอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง คณะทํางานปราบปราม
การทํ า ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย กระทรวงการต่ า งประเทศ และหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเป็ น
หน่วยงานคู่เจรจา/ประสานงาน
หน้ า ที่ สํ า คั ญ อี ก ประการหนึ่ ง ของสถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ได้ แ ก่ งานกงสุ ล โดยการ
ประสานงานให้ ก ารช่ว ยเหลื อ ลู ก เรื อ ประมงและผู้ ป ระกอบการประมง และงานการเมื องในมิ ติ
17

กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ, แฟูมข้อมูลและประเด็นหารือสําหรับนายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ, 10-11 กุมภาพันธ์
2559.
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เศรษฐกิจในการหาช่องทางเจรจาและประสานงานเพื่อให้สองฝุายมีโอกาสพบหารือ และพยายาม
ส่งเสริมกลไกการแก้ไขปัญหาประมงร่วมกัน
ทฤษฎีเกมสามารถนํามาเป็นกรอบแนวคิดเพื่อใช้อธิบายท่าทีของฝุายอินโดนีเซียปัจจุบัน ได้
ในระดับหนึ่ง โดยการจัดการปัญหาประมงจะสําเร็จมากน้อยเพียงใด ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับจุดยืนและ
ท่าทีของฝุายอินโดนีเซีย ซึ่งมาจากปัจจัยการเมืองและแรงกดดันภายในประเทศ อาทิ ผลประโยชน์
แห่ ง ชาติ การไม่ ป ระสงค์ ใ ห้ ต่ า งชาติ เ ข้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นน่ า นน้ํ า นโยบายของประธานาธิ บ ดี
อินโดนีเซีย และการดําเนินนโยบายประมงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง
อินโดนีเซีย ดังนั้น ฝุายไทยจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแสวงหาความร่วมมือกับฝุายอินโดนีเซียต่อไป
โดยหาช่องทางในการเจรจาที่ทําให้ทุกฝุ ายได้ผ ลประโยชน์เท่าเทียม หรือเป็นที่น่าพอใจ ภายใต้
สมมติฐานว่า ความสําเร็จในการเจรจา สองฝุายจะต้องอยู่ในเกมบวก (positve sum game) โดยได้
ผลประโยชน์อย่างเทียบเคียงกัน และข้อสรุปของการหารือที่ทุกฝุายเป็นฝุายได้ประโยชน์ (win-win
position)

บทที่ 3
ผลการศึกษา
นโยบายประมงอิ น โดนี เ ซี ย ซึ่ ง มี พ ลวั ต แตกต่ า งจากอดี ต โดยสิ้ น เชิ ง ส่ ง ผลให้ ฝุ า ยไทย
โดยเฉพาะสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา มีภารกิจมากขึ้นในการจัดการประเด็นปัญหา
ด้านประมง และอาจต้องพิจารณานําเกมบวกภายใต้ทฤษฎีเกมมาปรับใช้ให้สอดรับกับบริบทประมง
ที่เปลี่ยนไป ผู้ศึกษาขอนําเสนอรายงานการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการด้านประมงไทยในอินโดนีเซีย
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายประมงอินโดนีเซียที่เกิดขึ้น และวิเคราะห์บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของสถานการณ์และผลกระทบในวงกว้างที่ฝุายไทย
ได้ รั บ จากการปรั บ นโยบายประมงของรั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย และเข้ า ใจการทํ า งาน ของสถานเอกอัครราชทูตฯ มากขึ้น ในฐานะที่เป็นหน่วยงาน “หน้าด่าน” ในพื้นที่ในการประสานงานกับ
หน่วยงานประมงอินโดนีเซีย เพื่อจัดการปัญหาด้านประมง และส่งเสริมความร่วมมือด้านประมง
ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ดังนี้
3.1 การประมงของไทยในอินโดนีเซีย
นับตั้งแต่ปี 2533 รัฐบาลอินโดนีเซียมีนโยบายที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวต่างชาติที่เข้าไปร่วม
ทําธุรกิจจับปลากับบริษัทอินโดนีเซีย อนุญาตให้บริษัทอินโดนีเซียที่ได้รับใบอนุญาตประมงสามารถ
เช่าเรือต่างชาติเข้าไปจับปลาในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ โดยใบอนุญาตมีระยะเวลาปีต่อปี
ในปี 2543 รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ยกเลิ ก ระเบี ย บการเช่ า เรื อ ต่ า งชาติ แต่ อ นุ ญ าตให้
ผู้ ป ระกอบการอิน โดนี เซีย สามารถซื้อเรือ ประมงและเรื อบรรทุกจากต่างประเทศได้ แต่ต้องเป็ น
เรือเหล็กต่อใหม่ หรือเรือเก่าอายุไม่เกิน 15 ปี เพื่อทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ในช่วงนี้มี
เรื อ ประมงไทยประมาณ 1,200-1,500 ลํ า และมี เ รื อ บรรทุ ก จํ า นวน 36 ลํ า ทํ า การประมงใน
อินโดนีเซีย (ทะเลอาราฟูรา) โดยเรือประมงไทยทําการประมงในลักษณะสวมทะเบียนสําหรับเรือไม้
และการซื้อขายอําพรางเรือเหล็ก เพื่อให้สามารถทําประมงได้ ก่อให้เกิดกรณีเรือประมงถูกจับเป็น
ระยะๆ18
ในปี 2545 สองฝุายบรรลุข้อตกลงด้านประมง โดยมีบันทึกความเข้าใจ (MoU) ที่เปิดให้
ฝุายไทยได้รับสัมปทานประมงในทะเลจีนใต้ (ทะเลนาทูนา) โดยอนุ ญาตให้เรือประมงสัญชาติไทย
ทดลองทํ า ประมงเป็ น เวลาหนึ่ ง ปี และจะต้ อ งเที ย บท่ า เพื่ อ ตรวจสอบที่ ท่ า เรื อ Taremap,
Pamangkat, Tanjung Pinang และ Batam19
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นับตั้งแต่ปี 2550 อินโดนีเซียยุติการออกใบอนุญาต (license) แก่เรือประมงต่างชาติ
อย่างไรก็ตาม เรือประมงต่างชาติรวมทั้งเรือไทยยังคงสามารถทําประมงและจับสัตว์น้ําได้ในลักษณะ
ดังนี้
1) การร่วมลงทุน (joint investment) ระหว่างผู้ประกอบการต่างชาติและผู้ประกอบการ
อินโดนีเซียในลักษณะการลงทุนร่วม
2) การร่ว มจั บสั ตว์น้ํา (joint operation) ระหว่างเจ้าของเรือต่างชาติกับเจ้าของ
อุตสาหกรรมในประเทศ
ต่อมารัฐบาลอินโดนีเซียกําหนดให้ผู้ประกอบการชาวต่างชาติต้องร่วมทุนกับชาวอินโดนีเซีย
ในการทําธุรกิจประมงแบบครบวงจร ดังนี้
1) ต้องมีโรงงานแปรรูปสัตว์น้ํา (processing plant) ในประเทศก่อน จึงจะขอใบอนุญาต
นําเรือจากต่างชาติเข้ามาทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซียได้
2) เรื อประมงที่นํ าเข้ามาต้องแปลงสั ญชาติเ ป็นเรื ออินโดนี เซีย ลู กเรือจะต้องเป็น ชาว
อินโดนีเซียอย่างน้อยร้อยละ 70 โดยคนต่างชาติสามารถเป็นไต้ก๋งและช่างเครื่องเรือได้
3) สั ต ว์ น้ํ า ที่ จั บ ได้ ต้ อ งนํ า ขึ้ น ฝั่ ง ที่ ท่ า เรื อ ในอิ น โดนี เ ซี ย ก่ อ นจึ ง จะนํ า ออกไปจํ า หน่ า ย
ในต่างประเทศได้20
รัฐบาลอินโดนีเซียมุ่งหวังให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงในประเทศอย่างครบวงจร
ทั้งในด้านการจับสัตว์น้ํา การแปรรูปสัตว์น้ํา การขาย และแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําไปยังต่างประเทศ
อันเป็นการเพิ่มมูลค่า (value added) แก่สัตว์น้ําในประเทศ อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ
พิจารณากฎระเบียบด้านประมงที่ผ่านมาและประเมินว่า นโยบายประมงใหม่ของอินโดนีเซียยังคง
เป็นไปในแนวทางอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดยเน้นการปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย และ
รักษาทรัพยากรไว้สําหรับคนท้องถิ่น ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านการจับปลา แต่เน้นการ
ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ทั้งนี้ หลังจากมาตรการ
ระงับการออกใบอนุญาต (moratorium) ทําการประมงสิ้นสุดลง รัฐบาลอินโดนีเซียยังคงไม่มีการ
ประกาศนโยบายหรือกฎระเบียบใหม่เพิ่มเติมแต่อย่างใด21

20

สัมภาษณ์ นพนลัท นันทวโนทยาน, เลขานุการเอกประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา,
12 พฤษภาคม 2559.
21
กระทรวงการต่างประเทศ, “มาตรการด้านการประมงของอินโดนีเซียภายใต้นโยบาย Maritime Axis,” หนังสือ
ด่วนมาก 1302/ว.2145 (27 พฤศจิกายน 2557).

20
ตารางที่ 1 กฎระเบียบด้านประมงที่สําคัญของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
กฎหมายประมงที่สาคัญ
กฎหมาย
-เพิ่มอํานาจให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวน โดยระบุขอบเขตความรับผิดชอบ/หน้าที่ของ
ประมงที่
เจ้ า หน้ า ที่ ล าดตระเวน พื้ น ที่ ใ นการปฏิ บั ติ ก ารลาดตระเวน โดยอาจใช้ เ รื อ
45/2009
ลาดตระเวน อาวุธยิง (มาตรา 66) ซึ่งเรือลาดตระเวนสามารถติดตั้งอาวุธยิง และ
(แก้ไข
สามารถปฏิบั ติการเผา/จม/ยิงเรือประมงที่พบหลั กฐานการกระทําผิ ดเพียงพอ
กฎหมาย
(มาตรา 69)
ประมงที่
-จัดตั้งศาลประมง ประจําเมืองท่าหลัก 5 แห่ง ได้แก่ North Jakarta, Medan,
31/2004)
Pontianak, Bitung และ Tual และกําหนดอํานาจในการพิจารณาคดีเกี่ยวกับ
กิ จ การประมงของเรื อ สั ญ ชาติ อิ น โดนี เ ซี ย และเรื อ ต่ า งชาติ ใ นเขตจั บ ปลาของ
อินโดนีเซีย (มาตรา 71)
-เรือประมงที่ชักธงต่างชาติต้องมีใบอนุญาตจับปลา (SIPI) ในเขต EEZ และเรือประมง
ชักธงอินโดนีเซียและชักธงต่างชาติในเขตน่านน้ําที่กําหนดจะต้องเก็บใบอนุญาต
ฉบับจริงไว้บนเรือ (มาตรา 27)
-กําหนดสัดส่วนกัปตันและลูกเรือต่างชาติ โดยเรือประมงชักธงอินโดนีเซียที่จับปลาใน
น่ า นน้ํ า อิ น โดนี เ ซี ย จะต้ อ งจ้ า งกั ป ตั น และลู ก เรื อ สั ญ ชาติ อิ น โดนี เ ซี ย ทั้ ง หมดแต่
เรือประมงชักธงต่างชาติที่จับปลาที่เขต EEZ จะต้องจ้างลูกเรือสัญชาติอินโดนีเซีย
ร้อยละ 70 ของจํานวนลูกเรือทั้งหมดบนเรือ (มาตรา 35A)
กฎกระทรวง -กําหนดให้การประกอบธุรกิจประมงในอินโดนีเซี ยเป็นไปอย่างครบวงจร ซึ่งหมายถึง
กิจการทาง
การจับปลา และนําปลาที่จับได้ผ่านกระบวนการแปรรูปในอินโดนีเซีย โดยบริษัท
ทะเลและ
ต่ า งชาติ จ ะต้ อ ง จดทะเบี ย นตั้ ง บริ ษั ท ที่ เ ป็ น การลงทุ น ของต่ า งชาติ ( foreign
ประมงที่
investment company) มีที่ตั้งในอินโดนีเซียและบริษัทดังกล่าวต้องมีสัดส่วนการ
5/2008
ร่วมทุน (joint-venture) ของนักลงทุนท้องถิ่นอย่างน้อยร้อยละ 20
(แก้ไขระเบียบ -เรือประมงทุกลําต้องจดทะเบียนเป็นเรือของอินโดนีเซียและชักธงอินโดนีเซีย (หาก
ฉบับที่
เป็นเรือนําเข้าต้องเปลี่ยนสัญชาติเป็นอินโดนีเซีย) ในขณะที่เรือขนส่งยังสามารถใช้
17/2006)
เรือต่างชาติได้ แต่ต้องมีสัญญาเช่า/แบ่งปันผลประโยชน์ กับบริษัทที่จดทะเบียนใน
อินโดนีเซียหรือบริษัทที่เป็นเจ้าของโรงงานแปรรูป
-เรือที่สามารถนําเข้าได้ต้องมีขนาดระหว่าง 100-600 กรอสตัน เรือบรรทุกปลาที่
นําเข้าได้ต้องมีขนาดระหว่าง 100-3,500 กรอสตัน ทั้งนี้ สัดส่วนของเรือนําเข้าใน
ฝูงเรือทั้งหมดต้องมีไม่เกินร้อยละ 60
-ปลาที่จับได้ทั้งหมดจะต้องนําขึ้นฝั่ง (ยกเว้นปลาเป็น ทูน่า Yellowtail ปลาเก๋า จาระ
เม็ดขาว/ดํา ปลาที่ไม่จําเป็นต้องผ่านการแปรรูปอื่นๆ รวมทั้งกุ้ง กุ้งมังกร และ
ปลาหมึก ที่กําหนดไว้ 22 ประเภท ซึ่งสามารถนําส่งออกได้โดยตรง แต่บางประเภท
มีเงื่อนไข) ที่ท่าเรือตามที่กํา หนดไว้ในใบอนุญาต และผ่านการแปรรูปเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มในโรงงานแปรรูปของบริษัทก่อนจึงจะสามารถส่งออกต่อไปได้

21
กฎหมายประมงที่สาคัญ
กฎกระทรวง -แก้ไขสัดส่วนของลูกเรือต่างชาติบนเรือจับปลา/เรือขนถ่ายปลาเป็น ในปีแรก (หลัง
กิจการทาง
ได้รับอนุญาต) สามารถจ้างลูกเรือต่างชาติได้ไม่เกินร้อยละ 50 ซึ่งจะลดลงเป็นร้อย
ทะเลและ
ละ 30 ในปีที่ 2 และในปีที่ 3 เป็นต้นไปจะลดลงไปเหลือไม่เกินร้อยละ 10 เท่านั้น
ประมงที่
-เปลี่ยนการจัดสรรพื้นที่ที่จะอนุญาตให้มีการจับปลาได้ จากเดิมแบ่งเป็น 9 เขต เพิ่ม
12/2009
เป็น 11 เขต ซึ่งจะต้องประเมินความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลในแต่ละ
(แก้ไข
เขตทุก 2 ปี แล้วจึงจะพิจารณาว่าจะอนุญาตให้จับปลาในเขตนั้น ๆ ได้ต่อไปอีก
กฎกระทรวงฯ หรือไม่
ที5่ /2008) -กําหนดรายละเอียดของใบอนุญาตต่างๆ ที่ออกโดยกระทรวงกิจการทางทะเลและ
ประมง ได้แก่
(1) ใบอนุ ญาตสํ าหรับการประกอบธุ รกิจประมงเชิงพาณิ ช ย์ (Commercial
Fisheries License for Foreign Investment หรือ SIUP-PM) สําหรับแต่ละ
บริษัท โดยใบอนุญาต จะมีอายุ 30 ปี สามารถขอต่ออายุได้ แต่หากได้รับ
อนุญาตแล้วยังไม่ดําเนินการภายใน 2 ปี ใบอนุญาตจะถูกเพิกถอน และถูก
เปลี่ยนแปลง หากจํานวนเรือในฝูงเปลี่ยนแปลงไป
(2) ใบอนุญาตการจับปลาของเรือประมงแต่ละลํา (SIPI) ซึ่งกําหนดบริเวณที่
อนุญาตให้ทําการประมงและท่าเรือที่ต้องนําปลาไปขึ้นท่า มีอายุ 1 ปี และจะ
ได้รั บ การต่อ อายุ หากจํ านวนทรัพยากรในเขตที่ ได้รับอนุญาตมีความอุด ม
สมบูรณ์เพียงพอนอกจากนี้ เรือจะต้องได้รับการตรวจสภาพทุก 3 ปี และใน 1
เขตที่ได้รับอนุญาตให้จับปลาได้นั้น เรือจับปลาจะสามารถนําปลาขึ้นท่า (base
port) ได้เพียง 2 แห่งเท่านั้น
(3) ใบอนุญาตการขนถ่ายปลาลงเรือบรรทุกปลาแต่ละลํา (SIKPI) มีอายุเพียง 1 ปี
มีเงื่อนไขการต่ออายุใบอนุญาตเช่นเดียวกับ SIPI โดยเรือจับปลาจะต้องได้รับ
การตรวจสภาพทุก 3 ปี และเรือบรรทุกปลาสามารถมี base port ได้ 20 แห่ง
กฎหมายประมงที่สาคัญภายใต้ประธานาธิบดี Joko Widodo
กฎกระทรวง - ระงั บ การออกและการต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตทํ า การประมงในเขตจั ด การประมง
กิจการทาง
อินโดนีเซีย (moratorium) เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือจนถึง 30 เม.ย. 2558
ทะเลฯ ที่
และขยายเวลาจนถึง 31 ต.ค. 2558
56/2014 และ
ที่ 10/2015
กฎกระทรวง -ห้ามขนถ่ายสัตว์น้ํากลางทะเล (transshipment)
กิจการทาง
ทะเลฯที่
57/2014
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กฎหมายประมงที่สาคัญภายใต้ประธานาธิบดี Joko Widodo
Presidential -จัดตั้งศาลทางประมง (Fisheries Court) เพิ่มเติม 3 แห่ง ในภาคตะวันออกของ
Decree
ประเทศที่เมืองอัมบน จ. มาลุกุ เมืองโซรอง จ. ปาปัวตะวันตก และเมืองเมอเราเก
22
(Keppres)
จ. ปาปัวตะวันออก (จากเดิมที่มีศาลทางประมงอยู่แล้ว 7 แห่ง ที่เมืองเมดาน
ที่ 6/2014
จาการ์ตาเหนือ พอนไทนัก ตวล บิตุง ตันจุงปินัง และราไน ใน จ. เกาะเรียว)
Presidential -จัดตั้งบอร์ดความมั่นคงทางทะเล (Maritime Security Board-Bakamla) ซึ่งมี
Decree
พันธกิจคล้ายคลึงกับหน่วยยามฝั่ง (coastguards) โดยให้อํานาจ Bakamla เป็น
(Perpres) ที่ หน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเลในน่านน้ํา อซ.
178/2014
กฎกระทรวง -ประกาศห้ามใช้อุปกรณ์จับปลาประเภทอวนลากและอวนล้อมในเขตการบริหารการ
กิจการทาง
ประมงอินโดนีเซีย ใช้บังคับกับทั้งเรือประมงท้องถิ่นและเรือประมงต่างชาติ โดยตาม
ทะเลฯ ที่
ระเบียบเดิม รบ. อซ. ห้ามใช้อวนลากและอวนล้อมบางประเภทในหลายพื้นที่อยู่
2/2015
ก่อนแล้ว แต่ฉบับใหม่นี้ห้ามทุกพื้นที่ และห้ามอวนลากและอวนล้อมเกือบทุก
(แก้ไข
ประเภท
กฎกระทรวงฯ
ที่ 42/2014)
Presidential -จัดตั้งคณะทํางานปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย โดยขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี
Decree
และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเป็นประธาน
(Perpres) ที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการทํางานของหน่วยงานต่างๆ ในการบังคับใช้
115/2015
กฎหมายเพื่อปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย ผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ
ประกอบด้วยกองทัพเรือ หน่วยงานความมั่นคงทางทะเล (Sea Security Agency)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานอัยการสูงสุด
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นของอินโดนีเซีย
3.2 สถานการณ์การประมงร่วมไทย-อินโดนีเซียที่ผ่านมา
อินโดนีเซียมีศักยภาพในการพัฒนาการประมง เนื่องจากมีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ
ได้แก่ แหล่งประมงที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ ทรัพยากรประมงที่หลากหลายอุดมสมบูรณ์ แรงงานมีจํานวนมาก
หากมีการฝึกความรู้ความชํานาญจะสามารถสร้างกองเรือประมงที่มีศักยภาพได้ รัฐบาลที่ผ่านมาต่างมี
นโยบายการพัฒนาประมง มีการก่อสร้างท่าเทียบเรือตามเมืองท่าต่าง ๆ โดยได้รับความช่วยเหลือจาก
องค์กรต่างประเทศ อาทิ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ซึ่งให้เงินกู้เพื่อพัฒนาสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการจับปลาทูน่าท้องแถบและการเลี้ยงกุ้ง ธนาคารโลกให้เงินกู้การลงทุนด้านประมง
22

Presidential Decree ของอินโดนีเซียมี 2 ประเภท ได้แก่ (1) Keputusan Presiden (Keppres) ซึ่งใช้สําหรับ
การกําหนดเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นการเฉพาะ เป็นการกระทําครั้งเดียว ไม่มีการเปลีย่ นแปลง ในขณะที่ (2) Peraturan
Presiden (Perpres) ใช้สําหรับการกําหนดเรื่องที่มีลักษณะกว้าง เรื่องทั่วไป และมีความต่อเนื่องและมีการ
เปลี่ยนแปลง

23
องค์การอาหารโลกให้ ค วามช่ว ยเหลื อทางวิช าการ ญี่ปุนให้ ความช่ว ยเหลื อในการสร้างท่าเทีย บ
เรือประมง23
อย่ างไรก็ตาม การพัฒ นาการประมงของอิ นโดนีเซียให้ เ ต็มศักยภาพยัง ต้องอาศัยเวลา
เนื่องจากข้อจํากัดภายในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนี้
1) ความมีเอกภาพในการพัฒ นาอยู่ในระดับต่ํา ผู้บริห ารท้องถิ่นสามารถตัดสินใจเรื่อง
ประมงด้วยตนเอง ไม่คํานึงถึงรัฐบาลกลางเท่าใดนัก
2) สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทําให้รัฐบาลไม่สามารถจัดสรรงบประมาณให้กับการพัฒนา
ประมงได้อย่างเต็มที่
3) ภาคเอกชนอิ น โดนี เ ซี ย ไม่ ส นใจลงทุ น ในธุ ร กิ จ ประมง และชาวประมงอิ น โดนี เ ซี ย
โดยทั่วไปมักขาดความสนใจที่จะทําประมงแบบธุรกิจ เนื่องจากทําประมงพื้นบ้านมาโดยตลอด จึงมี
แนวโน้มที่จะขาดประสบการณ์ในการประมงเชิงพาณิชย์
4) บางพื้นที่ของประเทศมีปัญหาความขัดแย้งทางเชื้อชาติ
5) การมีชายฝั่งที่มีความยาว 81,000 กิโลเมตร ต้องมีการลงทุนพัฒนาการประมงของ
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า และมีค่าใช้จ่ายในการตรวจจับ (enforcement cost) สูงเกินกว่าที่รัฐ
จะสามารถรองรับได้
6) ทรัพยากรประมงของแหล่งประมงบางแห่ง เสื่อมโทรมจากการลักลอบทําการประมง
ของเรือต่างชาติและการทําประมงแบบไม่มีการอนุรักษ์ของชาวประมงท้องถิ่น24
3.3 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายประมงอินโดนีเซียต่อไทย
นับตั้งแต่ประธานาธิบดี โจโก วิโดโดเข้ารับตําแหน่งเมื่อเดือนตุลาคม 2557 การทําประมง
ของไทยในน่ านน้ํ าอิ น โดนี เซีย ซึ่ง เป็ นแหล่ ง ทํา การประมงนอกน่า นน้ํา ที่ใ หญ่ ที่สุ ดของไทย ได้รั บ
ผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายและการดําเนินมาตรการด้านการประมงที่เข้มงวดของรัฐบาล
อินโดนีเซีย ตามวิสัยทัศน์แกนอํานาจทางทะเลของประธานาธิบดี โดยทางการอินโดนีเซียดําเนิน
มาตรการ จมเรือประมง ระงับการออกใบอนุญาตทําการประมง และห้ามใช้เครื่องมือประมงจําพวก
อวนลากและอวนล้อม รวมถึงร้องเรียนสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ในประเด็นการทําประมงผิดกฎหมาย
IUU และปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง (Trafficking in Persons-TIP)
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะตรวจสอบและประเมินเรือที่
ต่อในต่างประเทศ (Analysis and Evaluation Team-ANEV) เพื่อตรวจสอบเรือประมงขนาดใหญ่
กว่า 30 ตันกรอส ซึ่งต่อในต่างประเทศหรือเคยเป็นของต่างชาติ จํานวน 1,132 ลํา ผลการตรวจสอบ
พบว่า มีเรือ (ซึ่งต่อในต่างประเทศหรือเคยเป็นของต่างชาติ) จํานวน 907 ลําที่ก ระทําผิดกฎหมายมี
เพียง 225 ลําที่อยู่ในข่ายผ่านการตรวจสอบ เรือประมงไทยในอินโดนีเซียจึงได้รับผลกระทบและถูก
ดําเนิน คดีจากทางการอิน โดนีเซียและไม่สามารถทําประมงได้ ในเวลาต่อมาอุตสาหกรรมประมง
23

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทยและประเทศอินโดนีเซีย (กรุงเทพฯ: กระทรวงอุตสาหกรรม, 2556), หน้า 37.
24
กองประมงต่างประเทศ, การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์การประมงของไทยในน่านน้ําต่างประเทศ
(กรุงเทพฯ: กรมประมง, 2554), หน้า 60.
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ต่อเนื่องของไทย ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันในลักษณะโดมิโนเป็นเวลานานกว่า 1 ปี อาทิ กิจการ
แปรรูปสัตว์น้ํา ห้องแช่แข็ง และการส่งออกโดยผู้ประกอบการประมงไทยจะต้องใช้เวลาในการปรับตัว
และมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อมาตรการจมเรือประมงของรัฐบาลอินโดนีเซีย
นโยบายประมงที่เปลี่ยนแปลงไปในแนวทางชาตินิยมส่งผลให้กระทรวงกิจการทางทะเล
และประมงอินโดนีเซียได้ดําเนินนโยบายโดยออกกฎหมายหลายฉบับ โดยเฉพาะกฎกระทรวงประมงฯ
ที่ 56/2014 ว่าด้วยการระงับการออกใบอนุญาตทําประมงและการต่อใบอนุญาต (moratorium) มี
ผลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-31 ตุลาคม 2558 เพื่อตรวจสอบเรือประมงทุกลําในน่านน้ําอินโดนีเซีย
เพื่อนําข้อมูลมาประกอบการกําหนดนโยบายประมงใหม่ ส่งผลทําให้
1) เรือประมงไทยทุกลําไม่สามารถออกทําการประมงหรือเดินทางกลับประเทศไทยได้
2) ลูกเรือประมงชาวไทยตกค้างอยู่ที่ท่าเรือต่างๆ ในอินโดนีเซียเป็นจํานวนมาก
3) ในขณะเดียวกัน เรือประมงไทยจํานวนหนึ่งที่ยังลักลอบทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซีย
ทําให้ถูกจับกุม และบางลําถูกศาลประมงตัดสินให้จมเรือ25
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียประกาศว่า
รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซีย ได้ทํ าการตรวจสอบและประเมินผลเรือประมงเสร็จสิ้ น แล้ ว จึ งไม่มีก ารขยาย
ระยะเวลา moratorium อีก กล่าวคือ เรือประมงที่เคยเป็นของต่างชาติที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
สามารถยื่นขอใบอนุญาตทําประมงในเขตทําการประมงของอินโดนีเซียได้อีกครั้ง อย่างไรก็ดี จนถึง
ในห้วงปัจจุบันที่ผู้ศึกษาอยู่ในระหว่างการศึกษาและเขียนรายงานฉบับนี้ เรือประมงของไทยก็ยังไม่ได้
รับอนุญาตให้ออกจากท่าเรือ
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียได้คงการดําเนินมาตรการเด็ดขาดต่อ
เรือประมงต่างชาติรวมทั้งเรือประมงไทยที่เข้ามาทําประมงอย่างผิดกฎหมายมาอย่างต่อเนื่ อง รวมถึง
การจมเรือประมงที่ลักลอบทําประมงผิดกฎหมายตามอํานาจที่กฎหมายเดิมให้ไว้ (กฎหมายประมง
ค.ศ. 2009) โดยรัฐบาลอินโดนีเซียได้จัดตั้งคณะทํางานปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมายขึ้นตรง
กับประธานาธิบดี เพื่อรองรับการดําเนินมาตรการดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา
เข้าพบหารือนางซูซี่ ปุดเจียสตูติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย
เพื่อหารือทิศทางนโยบายประมงของอินโดนีเซียภายหลังจากการระงับชั่วคราว (moratorium) การ
ออกใบอนุญาตสําหรับเรือประมงที่เคยเป็นของต่างชาติสิ้นสุดลง และได้รับแจ้งจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกิจการทะเลฯ ดังนี้
1) การทํ า ประมงเป็ น อาชี พ ซึ่ ง ทางการอิ น โดนี เ ซี ย สงวนไว้ ใ ห้ กั บ ชาวอิ น โดนี เ ซี ย และ
ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาจับปลาในอินโดนีเซีย อย่างไรก็ตาม
ก) อิ น โดนี เ ซี ย พร้ อ มขายสั ต ว์ น้ํ า ที่ จั บ ได้ ให้ ช าวต่ า งชาติ ป ระมู ล ตามเมื อ งท่ า
ทั่วอินโดนีเซีย
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สัมภาษณ์ กรณิณท์ โกมารทัต, เลขานุการเอกประจําสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, 27 เมษายน
2559.
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ข) ต้องการให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปประมงในอินโดนีเซีย
โดยนางซูซี่ฯ จะผลักดันให้มีการแก้กฎหมายให้นักลงทุนต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ 100
เปอร์เซนต์ จากปัจจุบันร้ อยละ 30 สําหรับการลงทุนในภาคตะวันตก และร้อยละ 60 ของการลงทุน
ในภาคตะวันออก และ
(ค) ประสงค์ให้นักลงทุนมาลงทุนด้านแปรรูปสาหร่ายทะเล
2) กรณีเรือประมงไทยที่จดทะเบียนเป็นเรืออินโดนีเซียและยังไม่สามารถออกจากท่าเรือได้
ทางการอินโดนีเซียจะมีการดําเนินการ ดังนี้
ก) อนุญาตให้เรือประมงไทยที่ถูกกักที่เมืองอําบนและเบนจิน่ากลับประเทศไทย โดย
ขอการยืนยัน/รับประกัน (assurance or guarantee) จากฝุายไทยว่าเรือเหล่านี้จะไม่กลับมาทําการ
ผิดกฎหมายอีก ทั้งนี้ ก่อนที่ทางการอินโดนีเซียจะออกใบอนุญาตให้เรือออกจากท่าเรือดังกล่าวจะต้อง
ไม่ตดิ คดีเรื่องการค้ามนุษย์ และเจ้าของเรือจะต้องจ่ายภาษีให้กับทางการอินโดนีเซียให้ถูกต้องก่อน
ข) ขอความร่วมมือฝุายไทยในการแจ้งเจ้าของเรือชาวไทยให้เดินทางกลับมาให้ปากคํา
และข้อเท็จจริงกับทางการอินโดนีเซีย โดยจะไม่มีการตั้งข้อหากับเจ้าของเรือดังกล่าว เนื่องจากที่ผ่านมา
อินโดนีเซียไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทนายหน้าอินโดนีเซีย
ค) เมื่อเรือประมงไม่ติดคดีการค้ามนุษย์และดําเนินการจ่ายภาษีแล้ว กระทรวงกิจการ
ทะเลและประมงฯ จะเสนอแนะไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อถอดทะเบียนเรือประมงดังกล่าวจาก
สัญชาติอินโดนีเซีย ก่อนสําหรับ เรือต่างชาติที่ชักธงอินโดนีเซีย และจึงออกใบอนุญาตการเดินเรือ
(One-way sailing permit-SLO) เพื่อออกจากท่าต่อไป สําหรับเรือที่ชักธงไทย ฝุายอินโดนีเซีย
ต้องการเฉพาะ SLO (กระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียพบว่าเรือที่ชักธงไทยดังกล่าวมี
จํานวน 17 ลํา ในจํานวนนี้มีเรือบรรทุกปลา 4 ลํา ได้แก่ เรือ Seavic Reefer, เรือ Seavic Mariner,
เรือ Marine One, และเรือ K Golden Sea ซึ่งอยู่ในระหว่างการสอบสวน) โดยมีเรือต่างชาติที่อยู่ใน
สถานะเดียวกันกับเรือประมงไทยดังกล่าว ได้แก่ จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์และเวียดนาม
3) กรณีการจมเรือประมงไทย
รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศใช้มาตรการเด็ดขาดต่อเรือประมงต่างชาติที่เข้ามาลักลอบ
จั บ ปลาในน่ า นน้ํ า อิน โดนี เ ซีย ตามมาตรา 69 ของกฎหมายประมงที่ 45/2009 ซึ่ง ให้ อํ า นาจแก่
หน่วยงานลาดตระเวนในการปฏิบัติการพิเศษ เช่น เผาหรือจมเรือประมงต่างชาติที่ทําผิดกฎหมาย
ในเขตน่านน้ําอินโดนีเซี ย มาตรการดังกล่าวถือเป็นมาตรการซึ่งมีอยู่เดิม และมีการนํามาบังคับใช้
อย่างเข้มงวดมากขึ้นในรัฐบาลปัจจุบัน
มาตรการจมเรือประมงได้สร้างความกังวลแก่ประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเรือประมงไทย
ที่ทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซีย โดยทางการอินโดนีเซียได้จมเรือประมงต่างชาติไปแล้ วกว่า 150 ลํา
ด้วยข้อหาไม่มีใบอนุญาต ทําการประมงอย่างผิดกฎหมาย (อาทิ เรือไทย เรือเวียดนาม เรือมาเลเซีย
เรื อ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ แ ละเรื อ จี น ) ซึ่ ง การจมเรื อ ประมงดั ง กล่ า วเป็ น การดํ า เนิ น มาตรการตามคํ า สั่ ง
ประธานาธิ บ ดี ที่ ไ ม่ ไ ด้ มุ่ ง เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ ง ในจํ า นวนเรื อ ที่ ถู ก จมข้ า ง ต้ น
มีเรื อประมงไทยถู กจมโดยหน่ ว ยงานต่าง ๆ ของอินโดนีเซีย (ได้แก่ กองทัพเรื อ ตํารวจน้ํา และ
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง) ไปแล้วทั้งสิ้น 25 ลํา ดังนี้
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2557 จํานวน 2 ลํา
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เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2557 จํานวน 2 ลํา
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 1 ลํา
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 จํานวน 12 ลํา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 จํานวน 6 ลํา
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 จํานวน 2 ลํา ดังนี้
ตารางที่ 2 รายละเอียดของเรือประมงไทยที่ถูกจมโดยทางการอินโดนีเซีย
วันเดือนปี
รายละเอียด
21 ธ.ค. 2557 -กองทัพเรือ (ทร.) อินโดนีเซีย (อซ.) จมเรือ Century 4 และ Century 7 ที่เกาะ
อําบน โดยอ้างคําตัดสินของศาลเมืองอําบนเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2557
28 ธ.ค. 2557 -ทร.อซ. จมเรือ MV Kour Son 77 (ทร.อซ. จับได้เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 2557) และ
เรือ KM G. Chawat Chai 5 (จับได้เมื่อ 11 ธ.ค. 2557) ในน่านน้ํา Anambas
โดยอ้างคําตัดสินของศาลเมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2557
9 ก.พ. 2558 -กระทรวงกิจการทางทะเลและประมง อซ. จมเรือ Laut Natuna 28 โดยมี
รมว. กระทรวงกิจการทางทะเลฯ สังเกตุการณ์ที่เมืองบาตัม
20 พ.ค. 2558 -รัฐบาล อซ. จมเรือประมงต่างชาติจํานวน 41 ลํา เป็นเรือไทย 12 ลํา (กระทรวง
กิจการทางทะเลฯ จม 2 ลํา ทร.อซ. จม 10 ลํา) ตามที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง National Awakening Day
-กระทรวงประมงฯ จม 2 ลํา (KM BKM 9/KM 026)
-ทร. อซ. จม 10 ลํา (KM. Chileda/KM Paindo/KM Capculada 2/KM Cahaya
Laut 1/KM Jala Mitra 081/KM Sudita 5 /-8/-13/-14/KM Laut Natuna 15
18 ส.ค. 2558 -รัฐบาล อซ. จมเรือประมงต่างชาติจํานวน 38 ลํา เป็นเรือไทย 6 ลํา (กระทรวง
ประมงฯ จม 2 ลํา ทร.อซ. จม 4 ลํา) ตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เนื่องในโอกาส
เฉลิมฉลองการประกาศเอกราช อซ. ครบรอบ 70 ปี
-กระทรวงกิจการทางทะเลฯ จม 2 ลํา ได้แก่ (1) KM Sudita 27 (2) KM Jala
Komira 807
-ทร.อซ. จม 4 ลํา ได้แก่ (3) KM Sudita 11 (4) KM Camar Laut 01 (5)KM
Thindo Mina (6) KM Laut Natuna
20 ต.ค. 2558 -รบ. อซ. จมเรือประมงต่างชาติ 12 ลํา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ปีการบริหาร
ประเทศของ ปธน. โจโก วิโดโด ในจํานวนนี้เป็นเรือไทย 2 ลํา ได้แก่ เรือ Sudita
15 (บาตัม) และเรือ KHF1780 (อาเจะห์)
รวมเรือที่ถูกจมทั้งสิ้น 25 ลา จากเรือที่โดนจับ 41 ลา
ที่มา : สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตารวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานท้องถิ่นและแหล่งข่าวต่าง ๆ ใน
อินโดนีเซีย
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นับแต่เดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นมา มีเรือประมงไทยถูกจับกุมไปแล้ว 41 ลํา ถูกจมไปแล้ว
ทั้งสิ้น 25 ลํา และมีเรือบรรทุกปลาโดนจับกุม 1 ลํา คาดว่ายังมีเรือประมงไทยติดค้างอยู่ที่อินโดนีเซีย
จํานวน 124 ลํา และเรือบรรทุกปลา 4 ลํา
3.4 กรอบความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย
ที่ผ่านมา ประเทศไทยและอินโดนีเซียมีกลไกความร่วมมือด้านประมงในระดับรัฐ ต่อรัฐ
ระหว่างกัน จํานวน 2 กรอบความร่วมมือ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจ (MoU) ว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การประมงและคณะอนุกรรมการด้านการประมง (Sub-JC) ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทยอินโดนีเซีย ต่อมาเมื่อปี 2558 นายกรัฐมนตรีของไทยและประธานาธิบดี โจโก วิโดโดเห็นพ้องให้มีการ
หารื อ และจั ด การประเด็ น ปั ญ หาประมงร่ ว มกั น เพิ่ ม เติ ม ภายใต้ ก ลไกคณะทํ า งานร่ ว มว่ า ด้ ว ย
ความร่ว มมือด้านการประมงไทย-อินโดนีเซีย ดังนั้น จึงกล่ าวได้ว่ากลไก/กรอบความร่ว มมื อด้าน
ประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซียปัจจุบัน มีจํานวน 3 กรอบ ดังนี้
3.4.1 บั น ทึ ก ความเข้ า ใจระหว่ า งรั ฐ บาลแห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยกั บ รั ฐ บาลแห่ ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมง
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 (บันทึกความเข้าใจฉบับล่าสุด ลงนามไปเมื่อปี ค.ศ. 2002 และหมดอายุไป
แล้วเมื่อปี ค.ศ. 2005) โดยบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสําคัญ ดังนี้
1) ปูองกัน ยับยั้ง และขจัด การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing-IUU)
2) ส่งเสริมมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเรือเพื่อปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการทํา
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
3) แบ่ งปั น ข้อมูล และข้อสนเทศเกี่ยวกับการนําเข้า ส่ งออก ผลิ ตภัณฑ์ประมง
การขนถ่ายปลา การจดทะเบียนและถอนทะเบียนเรือประมง และ
4) ส่งเสริมการลงทุนด้านประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา แปรรูป และการพัฒนาความ
ร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย นอกจากนี้ บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่ าวยังมีข้อตกลงอนุวัติการ
(Implementing Arrangement-IA) ในการส่งกลับลูกเรือต่างด้าวที่ตกค้างอยู่ในดินแดนของอี ก
ประเทศหนึ่งในกรณีการทําประมงผิดกฎหมายภายใน 6 เดือนหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ด้วย
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 กระทรวงการต่างประเทศของไทยได้แจ้งความพร้อม
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ กับฝุายอินโดนีเซียผ่านสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซี ยประจําประเทศไทย อย่างไรก็ดี ฝุายอินโดนีเซียไม่สามารถยืนยันความ
พร้อมในการลงนามฯ จนกว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายประมงใหม่ หลังจากการขยายเวลา
การระงับการออกใบอนุญาตทําประมงและต่อใบอนุญาต (moratorium) สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ตุลาคม
2558
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3.4.2 คณะอนุกรรมการด้านการประมง (Sub-Joint Committee on Fisheries
Cooperation) ภายใต้กลไกคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ไทย-อินโดนีเซีย
เป็นกลไกที่มีอยู่เดิม โดยอธิบดีกรมประมงและอธิบดีกรมจับสัตว์น้ําอินโดนีเซียเป็น
ประธานร่วม ที่ผ่านมา เน้นการหารือสารัตถะของร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยล่า สุด ประเทศไทยเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อปี 2555
3.4.3 คณะทางานร่ วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงไทย-อิน โดนีเซีย (Joint
Working Group on Fisheries Cooperation between Thailand and Indonesia)
ตามบัญชานายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 นายกรัฐมนตรีได้พบหารือ
กับประธานาธิบดีอินโดนีเซียระหว่างการประชุมสุดยอดเอเชีย-แอฟริกาที่กรุงจาการ์ตา โดยได้เสนอให้
มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการประมงไทย-อิ น โดนี เ ซี ย เพื่ อ หารื อ
แนวทางแก้ไขปัญหาด้านประมงระหว่างกันซึ่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียตอบรั บด้วยดี อย่างไรก็ดี
จนถึงปัจจุบันที่ผู้ศึกษาอยู่ในระหว่างการศึกษาและเขียนรายงานฉบับนี้ ฝุายอินโดนีเซียก็ยังไม่มีความ
คืบหน้าในเรื่องนี้มากนัก
3.5 การดาเนินการของสถานเอกอัครราชทูตไทยในอินโดนีเซีย
สถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีนายภาสกร ศิริยะพันธุ์ เอกอัครราชทู ต ณ กรุงจาการ์ตา เป็น
หัวหน้าสํานั กงานและหัวหน้าทีมประเทศไทยในอินโดนีเซียมีบทบาทสํ าคัญในการทํางานร่ว มกับ
กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงาน/องค์กรในประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซีย
ในประเด็นเรื่องประมง ไทย-อินโดนีเซียในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดี โจโก วิโดโดมาโดยตลอด ทั้งนี้
ผู้ศึกษาเห็นว่าบทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ ดังนี้
1) การเมือง ได้แก่ การติดต่อประสานงานกับฝุายการเมืองและฝุายข้าราชการประจําของ
อินโดนีเซีย เพื่อให้ผู้แทนฝุายไทยและฝุายอินโดนีเซียมีโอกาสในการพบหารือ (dialogue) สามารถมี
กรอบและกลไกการเจรจาความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย รวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ
มีการรายงานวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมือง และเศรษฐกิจในประเด็นประมง และให้ข้อเสนอแนะ
แก่กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทย และ
2) การกงสุล ได้แก่ การดําเนินการเกี่ยวกั บการคุ้มครอง ดูแล รักษาผลประโยชน์และ
ช่วยเหลือบุคคลสัญชาติไทย รวมทั้งอากาศยานและเรือต่าง ๆ ของประเทศไทยในอินโดนีเซีย รวมทั้ง
การดําเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ นิติกรณ์ ทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัวคนไทย/แรงงาน
ประมงในอินโดนีเซีย ตลอดจนการดําเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือกับอินโดนีเซียในกระบวนการ
ยุติธรรม
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาในยุครัฐบาลประธานาธิบดี โจโก วิโดโด ซึ่งอินโดนีเซียมีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายประมงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ผู้ศึกษาเห็นว่า สามารถวิเคราะห์และ
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จําแนกบทบาทและภารกิจของเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาและสถานเอกอัครราชทูตฯ เกี่ยวกับ
ประเด็นประมงเป็นหัวข้อสําคัญ26 ดังนี้
3.5.1 การเป็นผู้แทนประเทศไทย (representation)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา มีบทบาทการเป็นผู้แทนประเทศไทยในการเข้า
พบหารื อ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ แ ทนระดั บ สู ง ของฝุ า ยอิ น โดนี เ ซี ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งป ระมง อาทิ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง นายมาส อาห์หมัด ซานโตซา (Mas Achmad
Santosa) หัวหน้าคณะทํางานด้านการปูองกัน ปูองปรามและกําจัดการประทําประมงผิดกฎหมาย
(Head of Task Force on the Prevention, Deterrence and Elimination of IUU Fishing)
อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก อธิบดีกรมพิธีการทูตและการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
อินโดนีเซีย และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง เพื่อหารือและ
รับฟังการบรรยายสรุป (briefing) ประเด็นด้านประมง
การเป็นผู้แทนของเอกอัครราชทูตฯ ในอิ นโดนีเซียมีความสําคัญ ทั้งในด้านพิธีการ
การเมือง และเศรษฐกิจ โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ความสามารถในการสื่อ (communicate) และ
อธิบาย (articulate) ข้อความ เหตุผล และท่าทีของประเทศไทย/ฝุายไทยในลักษณะที่เหมาะสมและ
ถูกต้อ งในทางที่ จ ะให้ ความมุ่งหมายสั มฤทธิ์ผ ลในการจัดการปัญ หาเรื่องประมงไทย-อินโดนีเซี ย
เอกอัครราชทูตฯ จึงทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาลไทย และผู้แทน
ประเทศไทยในการพบหารือและประสานท่าทีต่างๆ ของประเทศไทยกับผู้แทนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่
ฝุายอินโดนีเซียมาโดยตลอด
3.5.2 การเจรจาและประสานงาน (negotiation and coordination)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา/สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาททางการเมือง
ในการเจรจาและประสานงานเพื่อให้ผู้แทนไทยและอินโดนีเซียเกิดการเจรจาร่วมกัน 27 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านประมงอย่างสม่ําเสมอ และได้ติดต่อประสานงาน
เพื่อให้หน่วยงานสองฝุายมีการพบหารือ (dialogue) มีความพยายามในการเสริมสร้างบรรยากาศของ
การปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อให้สองฝุายได้พบหารือ เช่น การจัดงานเลี้ยงรับรอง การขอเข้าเยี่ยม
คารวะ การขอพบหารือ ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสให้สองฝุายมีกรอบและกลไกการเจรจาความร่วมมื อ
ด้านประมง ซึ่งเป็นประเด็นทวิภาคีด้านเศรษฐกิจที่สําคัญของทั้งสองฝุาย โดยการประสานงานและ
เจรจาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของทักษะ (skill) ทางการทูตของเอกอัครราชทูตฯ/นักการทูตที่ต้องอาศัย
เทคนิค (technique) และความแนบเนียน (tact) ในการดําเนินการ
1) ทักษะ (ในประเด็นประมงกับฝุายอินโดนีเซีย) ได้แก่ ความประจักษ์ชัดในเรื่อง
ที่จะพบหารือ/เจรจา การรู้ฐานะในการต่อรอง (bargaining position) เพื่อเลือกใช้ข้อมูล (facts)
26

ผู้ศึกษานําแนวคิดและการบรรยายของ ดร.อรุณ ภาณุพงศ์ เรื่อง “งานการทูตและคุณสมบัติของนักการทูต” ใน
สมัยทีผ่ ู้ศึกษาเป็น เจ้าหน้าที่การทูตแรกเข้าของกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปี 2539 มาใช้ประยุกต์ในการ
วิเคราะห์บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาในการจัดการปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย
27
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา, “การประมงกับการประกาศเป็น Maritime Axis ของอินโดนีเซีย,”
โทรเลข JKT915/2557 (20 พฤศจิกายน 2557).
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ข้อคารม (arguments) เหตุผล และข้อต่อรอง โดยใช้ภาษา/ถ้อยคําที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุผลให้มี
การตกลงกันในลักษณะที่สมประสงค์ของฝุายไทย
2) เทคนิค ได้แก่ การที่เอกอัครราชทูตฯ เลือกใช้จังหวะเวลา (timimg) กําหนด
ระดับ (level) ของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เหมาะสม ในการเข้าไปพบหารือ รู้จักขั้นตอน
และวิธีการ (procedure) ของการประสานงานและพบหารือ และการกําหนดหัวข้อเจรจา (agenda)
กับผู้แทนฝุายอินโดนีเซีย เพื่อให้ได้ผลไปสู่เปูาประสงค์ของหน่วยงานฝุายไทยให้มากที่สุด
3) ความแนบเนียน ได้แก่ การที่เอกอัครราชทูตฯ ได้ใช้ความสามารถในการจูงใจ
(persuasion) การสร้างความเชื่อใจ (confident) ความน่าเชื่อถือ (credibility) ต่อผู้แทนประมง
ฝุายอินโดนีเซีย ซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้ความตรงไปตรงมาอย่างสุภาพแต่มั่นคง ตลอดจนการรู้จัก
บุคลิกภาพของบุคคลสําคัญ (key persons) อาทิ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านประมง และมีความเข้าใจ
ในท่าทีของผู้แทน/คู่เจรจาฝุายอินโดนีเซียเป็นอย่างดี
ที่ผ่ านมา เอกอัครราชทูตภาสกร ศิริ ย ะพันธุ์ ซึ่ง เป็นเอกอั ครราชทูต ที่มีความรู้
ความสามารถ มีป ระสบการณ์และทักษะสู งทางการทูต เนื่องจากผ่ านงาน/ภารกิจการดูแลและ
รั บ ผิ ดชอบอิน โดนี เ ซี ย และประเทศในภูมิ ภ าคมาก่ อนในฐานะผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของกรมเอเชี ย ตะวันออก สามารถเข้าถึง (access) รัฐมนตรีฝุายอินโดนีเซียที่สําคัญหลายคน รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่ า งประเทศ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกิ จ การทางทะเลและประมง และหั ว หน้ า
คณะทํางานด้านการปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมายภายใต้กระทรวงกิจการทางทะเลฯ อธิบดี
คนสําคัญ ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ในหลายโอกาส เอกอัครราชทูตฯ สามารถ
สอบถาม/ประสานงานประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งประเด็นประมงโดยผ่านระบบ SMS และ social media
ในโทรศัพท์มือถือกับฝุายอินโดนีเซียอย่างสม่ําเสมอ เนื่องจากประสบการณ์และทักษะทางการทูต
ตลอดจนการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดียิ่งของเอกอัครราชทูตฯ ที่มีปฏิสัมพันธ์และ “เข้าหา” บุคคลสําคัญ
(key persons) ด้านนโยบายต่างประเทศและประมงของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การ
ประสานงานระหว่างไทย-อินโดนีเซียดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากฝุายไทย
สามารถติดต่อและเจรจาต่อรองกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซีย ภายใต้ช่องทางที่มี อยู่ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
นอกจากนี้ เอกอั ค รราชทู ต ฯ/สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ ยั ง มี บ ทบาทในการ
ประสานงานกับหน่ วยงานภาครั ฐ และเอกชนอย่างสม่ําเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมประมงและ
สมาคมการประมงนอกน่านน้ําไทย เกี่ยวกับการปรับปรุงและบังคับใช้กฎระเบียบของกระทรวงกิจการ
ทางทะเลและประมงอินโดนีเซียที่เกี่ยวข้องกับการทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซียตลอดจนพัฒนาการ
ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
ผู้ศึกษาเห็นว่า บทบาทของเอกอัครราชทูตฯ/สถานเอกอัครราชทูตฯ ในการเจรจา
และประสานงานมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งต่อการพบหารือและความร่วมมือด้านประมงในอนาคต บทบาท
ดังกล่าวเชื่อมโยงกับ “ทฤษฎีเกม” เพื่อให้ทั้งฝุายไทยและอินโดนีเซียตระหนักถึงการแก้ปัญหาและ
ความร่วมมือที่สองฝุายต่างได้รับผลประโยชน์ (win-win situation) ภายใต้กลไกการเจรจาที่สองฝุาย
เห็นพ้องร่วมกัน
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3.5.3 การข่าวสาร (information)
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา/สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทสําคัญในการ
รายงานข้อมูลให้กระทรวงการต่างประเทศและรัฐบาลไทย รับทราบข่าวสารและพัฒนาการเกี่ยวข้อง
กับนโยบายประมงของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่อง การรายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดําเนินการ
ผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเรียกว่า “โทรเลข” การรายงาน วิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังกล่าวเป็นงานประจําที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย รัฐบาลไทย และเอกชน
ในภาคประมงในประเทศไทยรับทราบข้อมูล ข่าวสาร นโยบายด้านประมงของอินโดนีเซีย ที่มีการ
เปลี่ ยนแปลงครั้ งใหญ่อย่ างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองและการประมงของ
อินโดนีเซีย ผู้ศึกษาเชื่อว่า การทํางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการให้ข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัย
ผลักดัน (push factor) หนึ่งที่ทําให้รัฐบาลไทยมีการปฏิรูปภาคประมงทั้งระบบ และเอกชนไทย
เกิดความตื่นตัวและเห็นความจําเป็นที่จะต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ประมงอินโดนีเซียที่เปลี่ยนแปลงไป
3.5.4 การเสนอแนะ (recommendation) และผลักดันกรอบความร่ วมมือด้า น
ประมง
เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา เคยดํารงตําแหน่งรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก
และอธิบดีกรมเอเชีย ตะวัน ออกระหว่างปี 2552-2555 จึงมีฐานข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสนใจภาคการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาครวมทั้งอินโดนีเซียเป็นอย่างดี ส่งผลให้
รายงานและข้อเสนอแนะ และการผลักดันประเด็นต่างๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องประมง
ได้รับการยอมรับและตอบสนองในเชิงบวกจากกระทรวงการต่างประเทศ (กรมเอเชียตะวันออก และ
กรมการกงสุ ล ) อย่ า งสม่ํ า เสนอ สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ จึ ง สามารถผลั ก ดั น ประเด็ น ประมงที่ มี
ความสําคัญและเป็นผลประโยชน์ของประเทศไทยในหลายโอกาสและหลายวาระ ตัวอย่างของผลพวง/
ผลลัพธ์จ ากการเสนอแนะและผลักดันกรอบความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตฯ ปรากฏเป็น
ความสําเร็จภายใต้การพบหารือระหว่างไทย-อินโดนีเซียหลายครั้ง อาทิ
1) การสนั บ สนุ น และเสนอแนะให้ มี ก ารพบหารื อ ระดั บ สู ง ในระดั บ ผู้ นํ า /
นายกรัฐมนตรีเมื่อปี 2558 โดยเสนอแนะให้ฝุ ายไทยนําเสนอฝุายอินโดนีเซียให้มีกรอบความร่ว ม
มือ ใหม่ โดยการจั ด ตั้ ง คณะทํ า งานร่ ว มว่า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ด้ า นการประมงไทย-อิน โดนี เ ซี ย ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีได้หยิบยกขึ้นหารือกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียในการพบหารือร่วมกันระหว่างการ
ประชุมสุ ดยอดเอเชีย -แอฟริ กาเมื่อเดือนเมษายน 2558 ทําให้ ส องฝุ ายเห็ นพ้องให้ มีกลไกภายใต้
คณะทํางานร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงไทย-อินโดนีเซีย
2) การผลักดันให้เกิดการเยือนและพบหารือในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างกระเทศไทย-อินโดนีเซีย จํานวน 2 ครั้ง ได้แก่ การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศอินโดนีเซียเมื่อเดือนเมษายน 2558 และการเยือนอินโดนีเซียของนายดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งฝุายไทยได้หยิบยกประเด็น
ประมงขึ้นหารือ
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3) การสนั บ สนุ น และผลั ก ดัน ให้ รัฐ มนตรี ว่ า การที่ รับ ผิ ด ชอบด้ านประมงไทยอินโดนีเซียมีการพบหารือร่วมกันเมื่อเดือนธันวาคม 2558
4) การเสนอแนะให้ อ ธิ บ ดี ก รมประมงของไทยเดิ น ทางมาพบหารื อ กั บ อธิ บ ดี
คู่เจรจาฝุายอินโดนีเซียที่รับผิดชอบด้านการประมงเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558
5) การเสนอแนะให้มีการพบหารือในระดับปลัดกระทรวง อธิบดีและรองอธิ บดี
ระหว่างไทย-อินโดนีเซียในโอกาสอื่น ๆ หลายครั้ง
6) การเสนอแนะให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแสดงความห่วงกังวลต่อ
ฝุายอินโดนีเซียกรณีจมเรือประมงไทยรวม 5 ฉบับ28
7) การสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศให้ผลักดันหน่วยงานของฝุายไทยให้
เสนอฝุ ายอิน โดนีเซีย ให้ มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้ว ยความร่ว มมือด้านการประมงไทยอินโดนีเซีย
ผู้ศึกษาเห็นว่า ผลผลิตและผลลัพธ์ (output and outcome) จากการทํางานของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยการรายงาน วิเคราะห์สถานการณ์ การให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลโดยผ่าน
กระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนการประสานงานอย่ างใกล้ชิดของเอกอัครราชทูตฯ ทําให้สถานเอกอัค รราชทูตฯ มีผ ลงานเป็ น ที่ปรากฏและได้ รับการยอมรั บจากรัฐ มนตรีว่า การกระทรวงการ
ต่างประเทศและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ มาโดยตลอด อาจกล่าวได้ว่า ผลงานของสถาน เอกอัครราชทูตฯ ที่มีนัยของความสําเร็จสูงสุด (highlight) ในประเด็นประมง ได้แก่ การเสนอแนะ
และประสานงานเพื่อให้นายกรั ฐมนตรีเดินทางเยือนอินโดนีเซีย และสร้างโอกาสให้ผู้นําไทยและ
อินโดนีเซียพบหารือระหว่างกันเมื่อเดือนเมษายน 2558 โดยครั้งนั้น ฝุายไทยได้ยืนยันเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลไทยที่จะปราบปรามการทําประมงที่ผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และได้ประกาศให้เป็นวาระ
แห่งชาติ และความสําเร็จครั้งล่าสุดของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการผลักดันประเด็นประมง คือการ
เสนอแนะและประสานงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่าง
เป็นทางการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งฝุายไทยได้หยิบยกประเด็นประมง ขึ้นหารือกับบุคคลสําคัญ
ของฝุ า ยอิ น โดนี เ ซี ย ได้ แ ก่ รองประธานาธิ บ ดี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่ า งประเทศ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง ทั้งนี้ ผู้ศึกษาขอนําเสนอลําดับการหารือที่สําคัญ
ว่าด้วยประเด็นประมงที่เกิดขึ้นจํานวน 22 ครั้ง ซึ่งเป็นพัฒนาการในประเด็นประมงไทย-อินโดนีเซีย
และเป็นผลผลิตและผลลัพธ์จากการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยแท้
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
28

สืบเนื่องจากการรายงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย
ประจําประเทศไทยมาพบหารือเพือ่ แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมอบหนังสือแสดงความห่วงกังวล
จํานวน 5 ฉบับ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 วันที่ 5 มีนาคม 2558 วันที่ 25 มิถุนายน 2558 วันที่ 29 กันยายน
2558 และวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อรัฐบาลอินโดนีเซียโดยระบุว่ารัฐบาลไทยเคารพ
กฎหมายของอินโดนีเซียและไม่สนับสนุนการทําประมงที่ผดิ กฎหมาย (IUU Fishing) แต่เห็นว่า การจมเรือเป็นการ
ดําเนินการทีร่ ุนแรงเกินกว่าเหตุ เพราะไม่เป็นไปตามหลัก proportionality ในกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่
สอดคล้องความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างสองประเทศ และเรียกร้องให้ฝุายอินโดนีเซียมีคําอธิบายต่อเหตุการณ์จม
เรือประมงที่เกิดขึ้น
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1) 5 ธันวาคม 2557 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)
พบหารือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิ นโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา เกี่ยวกับความพร้อม
ในการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงไทย-อินโดนีเซีย
2) 15 ธันวาคม 2557 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายดํารง ใคร่ครวญ) พบ
หารือผู้แทนสมาคมการประมงนอกน่านน้ําไทยนําโดยนายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
และกรรมการบริหาร และนายวิริยะ ศิริชัยเอกวัฒน์ นายกสมาคม (ในขณะนั้น) พร้อมคณะรวม 26 คน
เพื่อรับทราบข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับปัญหาการทําประมงในน่านน้ําอินโดนีเซีย
3) 18 ธันวาคม 2557 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายดํารง ใคร่ครวญ) พบ
หารือนาย Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เพื่อแสดงความห่วงกังวล
เกี่ย วกับ ปั ญหาการประมงอิน โดนี เซีย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แสดงความเข้าใจและรับที่จะแจ้งให้
รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงทราบต่อไป
4) 19 ธันวาคม 2557 (ก่อนการจมเรือครั้งที่ 1) เอกอัครราชทูตฯ พยายามติดต่อ
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงกิ จ การทางทะเลและประมงอิน โดนี เ ซี ย โดยตรง (ตามที่ ไ ด้ รั บ คํ า แนะนํ า จาก
กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย) ทางโทรศัพท์และส่งข้อความ (SMS) หลายครั้ง เพื่อจะแจ้งว่า
“สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าของเรือว่า มีหลักฐานที่จะต่อสู้ในศาลว่า เรือของตนไม่ได้
ละเมิดน่านน้ําอินโดนีเซีย ในการนี้ จึงขอให้ทางการอินโดนีเซียให้ความยุติธรรมกับเจ้าของเรือด้วย
ก่อนที่จ ะดําเนิ นการใดๆ กับ เรือ” แต่ไม่ได้รับการตอบรับ และต่อมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้
ประสานนัดหมาย ขอเข้าพบกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 แต่ก็ถูก
ยกเลิกไปก่อน
5) 20 ธันวาคม 2557 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายดํารง ใคร่ครวญ) พบ
หารือนาย Lutfi Rauf เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เพื่อแสดงความห่วงกังวล
เกี่ยวกับการที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ว่าจะมีการจมเรือประมงและขอให้
มีการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม
6) 24 ธันวาคม 2557 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
(นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว) เชิญเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยมารับทราบความห่วง
กังวลกรณีจมเรือประมง Century 4 และ 7
7) 23 มกราคม 2558 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายนรชิต สิงหเสนี) เชิญ
เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทยมาพบเพื่อยื่นหนังสือแสดงความห่ว งกังวลต่อกรณี
เหตุการณ์จมเรือประมงไทย
8) 29 มกราคม 2558 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) ให้สมาคมประมงนอกน่านน้ําไทยเข้าพบเพื่อ
หารือเกี่ยวกับกรณีอินโดนีเซียจมเรือประมงไทย
9) 30 มกราคม 2558 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายดํารง ใคร่ครวญ) พบ
หารือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย โดยแจ้งว่าผู้ประกอบไทยที่ร่วมทุนอย่างถูกต้อง
กับ BKPM (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอินโดนีเซีย) ควรได้รับการคุ้มครองดูแลจาก
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ทางการอิ น โดนี เ ซี ย และมาตรการจมเรื อ ประมงมี ค วามรุ น แรงเกิ น ไป โดยเฉพาะสํ า หรั บ มิ ต ร
ในอาเซีย น เปรียบเสมือน “การใช้ปืนใหญ่ยิงขโมยที่ขึ้นบ้าน” และขอให้ทางการอินโดนีเซียช่ว ย
อํานวยความสะดวกแก่ลูกเรือประมงไทยที่ถูกควบคุมตัว
10) 5 มีน าคม 2558 อธิ บดีกรมเอเชี ยตะวัน ออก (นายศรัณย์ เจริญสุ ว รรณ)
พบหารือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย โดยย้ําความห่วงกังวลกรณีจมเรือประมงไทย
11) 2 เมษายน 2558 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐ มนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ในขณะนั้น) พบหารือนางเร็ตโน มาร์ซูดี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศอิน โดนี เซียในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ โดยได้ขอความ
ร่วมมือฝุายอินโดนีเซียแจ้งให้ฝุายไทยทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการจมเรือประมง และพิจารณาผ่อนผัน
มาตรการจมเรือประมง ซึ่งนางเร็ตโนรับที่จะแจ้งประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
12) 23 เมษายน 2558 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โ อชา นายกรัฐ มนตรีพบหารือ
ประธานาธิ บ ดี อิ น โดนี เ ซีย ในระหว่ า งการประชุ มสุ ด ยอดเอเชี ย -แอฟริ ก า ณ กรุ งจาการ์ต า โดย
นายกรัฐมนตรีแจ้งว่า รัฐบาลอยู่ระหว่างการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง
อย่างเต็มกําลังความสามารถ ทั้งในเรื่องการขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) และการ
ค้ า มนุ ษ ย์ โดยจะสอบสวนดํ า เนิ น คดี บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายกั บ อุ ต สาหกรรมประมงและภาคส่ ว น
ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้ประกอบการและลูกเรือ ตลอดจนดูแลให้ความเป็นธรรมกับทุกฝุาย และได้เสนอให้มี
การจัดตั้งคณะทํางานด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งประธานาธิบดีได้ตอบรับในทันที และเห็นว่า
แนวทางความร่วมมือจะช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างกัน ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความหวังว่าทั้งสองฝุาย
จะสามารถลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงระหว่างกันในโอกาสแรก
13) 8 พฤษภาคม 2558 รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายธานี แสงรัตน์) พบ
หารือรองอธิบดีกรมประมง (นางวราภรณ์ พรหมพจน์) เพื่อประสานความร่วมมือและติดตามความ
คืบหน้าในการดําเนินการด้านประมงตามผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดี
อินโดนีเซียโดยเฉพาะการจัดตั้งคณะทํางานด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย ตามผลการหารือระหว่าง
นายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
14) 8 พฤษภาคม 2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พบหารือนายอาหมัด
ซานโตซา หัวหน้าคณะทํางานปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย เพื่อประสานข้อมูลความร่วมมือ
ด้านการประมง โดยยืนยันความพร้อมของไทยในการให้ความร่วมมือแก่อินโดนีเซีย ในการตรวจสอบ
การทําประมงผิดกฎหมายและต่อมากระทรวงการต่างประเทศได้นําส่งข้อมูลการตรวจสอบทะเบียน
เรื อ ประมงตามที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากกรมประมงและกรมเจ้ า ท่ า แจ้ ง แก่ ฝุ า ยอิ น โดนี เ ซี ย ผ่ า นสถาน เอกอัครราชทูตฯ
15) 18 พฤษภาคม 2558 เอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา พบหารือ พล.ต.จ.
เอ็ดเวิร์ด เปอร์นอง (Edward Pernong), Chief Bureau of Operational Guidance สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติอินโดนีเซีย กรณีการค้าแรงงานบนเรือประมงในคดีการสอบสวนที่เบนจินา
16) 10 กรกฎาคม 2558 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ)
พบหารือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย โดยย้ําความห่วงกังวลกรณีจมเรือประมง
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17) 26 สิงหาคม 2558 ในการเดินทางไป Familiarization Trip ที่อินโดนีเซีย
รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายธานี แสงรัตน์) พบหารือนาย Ferry Akbar Pasaribu รอง
ผู้อํานวยการกองเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย แสดงความห่วง
กังวลต่อมาตรการจมเรือประมง โดยมิได้มีการแจ้งให้ฝุายไทยทราบล่วงหน้า
18) 6 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ) พบ
หารือนาย Bebeb Djunjunan อัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย โดยยืนยันความพร้อมของ
ฝุายไทยในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ และย้ําการขอความร่วมมือฝุายอินโดนีเซียแจ้งให้ฝุายไทย
ทราบล่วงหน้า ก่อนจะมีการจมเรือประมง
19) 8 ตุลาคม 2558 รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นายวิทวัส ศรีวิหค)
พบหารื อ เอกอั ค รราชทู ต อิ น โดนี เ ซี ย ประจํ า ประเทศไทย โดยระบุ ห วั ง ที่ จ ะเห็ น นโยบายประมง
อินโดนีเซียมีความชัดเจนหลังวันที่ 31 ตุลาคม 2558
20) 16 ตุลาคม 2558 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายศรัณย์ เจริญสุว รรณ)
พบหารือเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ แจ้งว่า ได้รับหนังสือ
แสดงความห่วงกังวล กรณีการจมเรือประมงฉบับล่าสุดจากฝุายไทยแล้ว รู้สึกไม่ค่อยสบายใจและ
ยอมรับว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินการต่าง ๆ ของทางการอินโดนีเซียต่อเรือประมงยังไม่เป็นระบบ
และยังไม่ทราบข้อสรุปเกี่ยวกับความชัดเจนของนโยบายประมงในระยะต่อไป
21) 11 กุมภาพันธ์ 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศเดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ โดยได้เข้าเยี่ยมคารวะรองประธานาธิยูซูฟ เคลลา
และพบหารือทวิภาคีกับ รัฐ มนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐ มนตรีว่าการกระทรวง
กิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซีย โดยฝุายไทยหยิบยกประเด็นทวิภาคีรวมทั้งประเด็นประมงขึ้น
หารือ และได้เชิญฝุายอินโดนีเซียให้เดินทางเยือนประเทศไทยด้วย
22) 12 เมษายน 2559 อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
พบหารืออุปทูตอินโดนีเซียประจําประเทศไทย ซึ่งอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกย้ําคําเชิญของฝุายไทย
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียให้เดินทางมาเยือนไทย เพื่อเป็น
ประธานการประชุมคณะทํางานร่วมด้านประมงไทย-อินโดนีเซียครั้งแรก และลงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้ว ยความร่ ว มมือด้านประมง นอกจากนี้ ยังได้มอบหนังสื อแสดงความห่ ว งกังวลกรณี ที่
ฝุายอินโดนีเซียกักลูกเรือ Silver Sea 2 โดยไม่มีการแจ้งกรอบเวลาที่ชัดเจนในการสืบสวนคดีและ
การปล่อยลูกเรือดังกล่าว
3.5.5 การคุ้มครอง (protection)
สถานเอกอั ค รราชทู ต ฯ มี บ ทบาทด้ า นการกงสุ ล ในการคุ้ ม ครองและดู แ ล
ผลประโยชน์ของคนไทย/ลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซีย การออก Cerificate of Identity (C.I.) แก่
ลูกเรือประมงชาวไทยเพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านกงสุลแก่
ลูกเรือประมงเรือ/ผู้ประกอบการประมงไทยที่ประสบปัญหาเรือประมงและเรือบรรทุกปลาขนาดใหญ่
ตกค้างอยู่ตามท่าเรือต่างๆ ในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ สามารถสรุปและวิเคราะห์งานด้านกงสุล/การคุ้มครอง
ดูแลคนไทยของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นประมงได้ ดังนี้
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3.5.5.1 สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตามสถานการณ์การทําประมงของไทยใน
อินโดนีเซีย และให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยและผู้ประกอบการประมงไทยอย่างเต็มที่ โดยไม่
เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับคําร้องขอความช่วยเหลือจากลูกเรือประมงชาวไทยไม่ว่าในกรณีใด โดยมีการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง
อินโดนีเซีย
3.5.5.2 ในกรณีการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2557-มิถุนายน 2559 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ส่งตัวลูกเรือประมงชาวไทยกลับแล้วกว่า 1,800
คน29 โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีการประสานงานการส่งกลับร่วมกับกรมการกงสุล บริ ษัทประมง
ไทย-อินโดนีเซียในพื้นที่ ตํารวจท้องถิ่น ศาลประมง เรือนจํา/สถานกักกันท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ ตรวจคน
เข้าเมือง และสายการบินต่าง ๆ มาโดยตลอด
หากพิจารณาจากสถิติดังกล่าวสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การส่งกลับ
ลูกเรือประมงได้ ดังนี้
1) จํ า นวนการส่ ง กลั บ ลู ก เรื อ เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ ในเดื อ น
เมษายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่มีกระแสข่าวลูกเรือประมงไทยตกค้างในอินโดนีเซีย และหน่วยงานของ
ไทยได้ลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือส่งกลับลูกเรือโดยเครื่องบินขนส่ง C-130 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2558
2) ตัวเลขการส่งกลับลูกเรือที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม 2558
และ มีจํานวนมากในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน 2558 เป็นผลมาจากปัจจัยสนับสนุนหลายประการ
ได้แก่ (ก) การดําเนินการของรัฐบาลไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการผลักดันให้เจ้าของเรือ
ส่งกลับลูกเรือ (ข) รัฐบาลอินโดนีเซียประกาศต่ออายุ moratorium ถึงเดือน 31 ตุลาคม 2558 ซึ่งทํา
ให้บริษัทประมงซึ่งเป็นนายจ้างหลายรายเริ่มเห็นแนวโน้มว่า คงไม่สามารถกลับมาทําประมงได้อีกและ
คงไม่สามารถนําเรือกลับประเทศไทยได้โดยเร็ว จึงตัดสินใจส่งลูกเรือส่วนใหญ่กลับประเทศไทย (ค)
กระแสข่าวลูกเรือประมงไทยตกค้างในอินโดนีเซียช่วยกดดันให้บริษัทประมง เร่งดําเนินการส่งกลับ
ลูกเรือ และ (ง) ใบอนุญาตทํางานของลูกเรือประมงไทยเริ่มทยอยหมดอายุ และลูกเรือ ส่วนหนึ่งเริ่ม
เรียกร้องขอเดินทางกลับประเทศไทย
3) จํ า นวนการส่ ง กลั บ ลู ก เรื อซึ่ ง เพิ่ ม ขึ้น ในช่ว งเดื อ นธัน วาคม 2558มกราคม 2559 เป็ นผลมาจากการที่รัฐ บาลอินโดนีเซียประกาศจะดําเนินคดีกับบริษัทอินโดนีเซีย
ที่ยังคงมีลูกเรือต่างชาติเฝูาเรืออยู่ที่เมืองอําบน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้บริษัทต่าง ๆ เร่งส่งตัวลูกเรือ
กลับประเทศไทย
3.5.5.3 กรณีการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง สถานเอกอัครราชทูตฯ
ประสานความร่วมมือกับกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงในกรณีการช่วยเหลือเรือบรรทุกสินค้า
สัญชาติไทย ซึ่งถูกทางการอินโดนีเซียกักไว้ ได้แก่ เรือ Seavic Reefer เรือ Seavic Arema
เรือ Marine One เรือ K Golden Sea และเรือ Silver Sea 2 โดยในกรณีของเรือ 4 ลําแรก
29

สถิติการส่งกลับลูกเรือประมงชาวไทยที่ตกค้างอยู่ในอินโดนีเซีย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557-มิถุนายน 2559 มี
จํานวน 1,855 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มที่บริษัทออกค่าใช้จ่าย จํานวน 1,443 คน และ (2) กลุ่มที่
สถานเอกอัครราชทูตฯ ใช้เงินทดรองราชการออกให้ จํานวน 412 คน
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ฝุายอินโดนีเซียยินยอมให้ส่ งตัวลูกเรือของเรือดังกล่าวกลับประเทศไทย และได้ขอสัมภาษณ์เจ้าของ
เรื อ ไต้ก๋ง และช่างเครื่ อง เพื่อสื บ หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของตั๋ว เรือ และการดําเนินการทาง
กฎหมายต่อผู้กระทําผิด/เรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบชาวอินโดนีเซีย
3.5.5.4 สําหรับกรณีเรือ Silver Sea 2 ซึ่งถูกทางการอินโดนีเซียจับกุมเมื่อเดือน
สิงหาคม 2559 นั้น กระทรวงการต่างประเทศได้รับการประสานจากบริษัท ซิลเวอร์ซี รีฟเฟอร์ จํากัด
ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และกรมประมงในการ
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุการจับกุม และสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้มีรายงาน
มายังกระทรวงการต่างประเทศว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียได้
มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมเรือสินค้าแช่เย็น
ชักธงไทย ชื่อ ซิลเวอร์ ซี 2 ในข้อหาทําการประมงผิ ดกฎหมาย ได้แก่ การขนถ่ายสัตว์น้ําทางทะเล
(transhipment at sea) การปลอมแปลงเอกสารอันเป็นเท็จ (falsifying documents) และการไม่
เปิดทําการระบบรายงานตนอัตโนมัติ (Deactivation of AIS) โดยกระทรวงกิจการทางทะเลฯ ได้
ร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติและกองทัพเรืออินโดนีเซี ยทําการสืบสวนและรวบรวมหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อนํากรณีเรือซิลเวอร์ ซี 2 เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งกรมเอเชียตะวันออกได้มี
หนังสือแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่หน่วยงานทั้งสามแห่งข้างต้นแล้ว
สถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมงโดยเฉพาะที่อําบน
และเบนจินามีสาเหตุจากการที่ธุรกิจประมงซึ่งมีมูลค่ามหาศาลต้องการแรงงานจํานวนมาก ประกอบ
กับแรงงานไทยและต่างชาติยังขาดความรู้จึงถูกล่อลวงได้ง่าย เมื่อถูกหลอกลวงมาก็มักได้รับการกดขี่
เพราะนายจ้างมุ่งหวังประโยชน์สูงสุดจากการทําธุรกิจ ดังนั้น ปัญหานี้จึงเป็นปัญหาเชิ งโครงสร้าง ซึ่ง
ต้องได้รับการแก้ไขที่ต้นเหตุ ในการปูองกันมิให้บุคคลเหล่านี้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ การช่วยเหลือใน
การส่งกลับเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ และเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรกําหนด
บทลงโทษที่ชัดเจน เหมาะสมและมีผลเฉียบพลัน สําหรับผู้ประกอบการที่กระทําความผิดฐานค้ามนุษย์
ผู้ ศึกษาเห็ น ว่า แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะมีข้อได้เปรียบในประเด็นเรื่อ ง
ประมงเนื่องจากเป็น ผู้แทนไทยในพื้นที่และการมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อย่างไรก็ตาม
บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการจัดการปัญหาด้านประมงในอินโดนีเซียยังมี ขอบเขตที่จํากัด
ประการหนึ่ ง กล่ าวคือ การที่ส ถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้ งกระทรวงการต่ างประเทศมิได้ เป็ น
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องประมง ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในเรื่องดังกล่าวจึงเป็นการ
ประสานงาน รายงาน และเจรจาได้ ในระดั บ หนึ่ ง เท่ า นั้น นอกจากนี้ กิจ การประมงของไทยใน
อินโดนีเซียยังประกอบด้วยหน่วยงานจากหลายภาคส่วน ได้แก่ หน่วยงานรัฐ (กรมประมง ศปมผ.
ศรชล. กองทัพเรือ) สมาคม/บริษัทประมงเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ดังนั้น แก่นแท้
(core) ของการแก้ไขและจัดการปัญหาด้านประมงในอินโดนีเซียจะต้องเกิดขึ้นในไทยโดยอาศัย
หน่วยงาน/ภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทยเป็นสําคัญ โดยเนื้องานที่เป็นภารกิจและพันธกิจที่แท้จริง
และชัดเจนของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเกี่ยวข้องกับงานด้านกงสุล ในการคุ้มครองดูแลลู กเรือ
ประมงไทย/เรือประมง/ผู้ประกอบการประมงไทยเป็นสําคัญ อย่างไรก็ดี สถานเอกอัครราชทูตฯ มี
หน้าที่รายงานและประสานงานในเรื่องประมงในอินโดนีเซียในนามของผู้แทนรัฐบาลไทย ซึ่งเป็น ส่วน
หนึ่งของการทูตและการต่างประเทศในอินโดนีเซีย ทั้งนี้ ประเด็ นประมงนับเป็นประเด็นที่มีพลวัต
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มีผลประโยชน์ และผลกระทบต่อประเทศไทยในวงกว้าง ซึ่งนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.
ประวิตร วงษ์สุว รรณ) รั ฐมนตรี (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญ30
นอกจากนี้ แนวทางการจัดการปัญหาด้านประมงไทย-อินโดนีเซียในช่วงที่ผ่านมา
สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยอาจจะขาดการมุ่งเน้น (focus) การส่งเสริม
ให้หน่วยงานและภาคประชาสังคมอินโดนีเซียตระหนักเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ฝุายอินโดนีเซียจะได้รับ
ในการหันหน้ามาหารือความร่วมมือด้านประมงกับฝุายไทย ผู้ศึกษาเชื่อว่า หากฝุายไทยระดมสมอง
สรรพกําลัง และทรัพยากรอย่างจริงจังเพื่อจูงใจให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจ (key persons) ตระหนักใน
ผลประโยชน์ ด้ า นทุ น เทคโนโลยี และการจั ด การประมงของไทยในการส่ ง เสริ ม ภาคประมงใน
อินโดนีเซีย ก็น่าจะเป็นการส่งเสริมการสร้างบรรยากาศเชิงบวกเพื่อนําไปสู่เกมบวก (positive sum
game) ได้ในที่สุด
3.6 แนวโน้มนโยบายประมงอินโดนีเซีย
ผู้ศึกษาเห็นว่า แนวโน้มนโยบายประมงอินโดนีเซียมีลักษณะที่จําแนกได้ ดังนี้
1) นโยบายประมงใหม่ของอินโดนีเซียยังคงเป็นไปในแนวทางชาตินิยม เด็ดขาด เน้นการ
ปราบปรามการทําประมงผิดกฎหมาย และรักษาทรัพยากรประมงไว้สําหรับคนท้องถิ่น ไม่อนุญาตให้
ต่างชาติเข้ามาลงทุนด้านการจับปลา
2) เน้นการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา ทั้งนี้ หลังจาก moratorium สิ้นสุดลง ยังคงไม่มีการประกาศนโยบายหรือกฎระเบียบใหม่
เพิ่มเติมที่ชัดเจนแต่อย่างใด
3) หน่วยงานปฏิบัติภายใต้นโยบายประมงมีห ลายหน่วยงาน ทําให้หลายครั้งมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายด้านประมง เช่น การจมเรือประมงต่างชาติ รวมทั้งเรือประมงไทยที่ทําประมงผิด
กฎหมาย ดําเนินการโดยหน่วยงานอินโดนีเซียหลายหน่วย ได้แก่ กองทัพเรือ ตํารวจน้ํา กระทรวง
กิจการทางทะเลและประมง และคณะทํางานปราบปรามการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
4) หน่ ว ยงานอิ น โดนี เ ซี ย มี ก ารดํ า เนิ น การในลั ก ษณะ “ต่ า งคนต่ า งทํ า ” ขาดการ
ประสานงานระหว่างหน่ ว ยงาน ทําให้ ที่ผ่ า นมา สถานเอกอัครราชทูต ฯ ไม่เคยได้รั บแจ้งในเรื่อ ง
นโยบายหรือมาตรการด้านประมงอย่างชัดเจนจากกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย เช่น การจมเรือ
เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียก็ไม่ ได้รับแจ้งเรื่องดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของตัวเองเช่นกัน
นโยบายและกฎหมายประมงอิน โดนี เซีย ทําให้ เรือ ประมงไทยต้ องยุ ติการทํา ประมงใน
น่านน้ําอินโดนีเซีย โอกาสของเรือประมงไทยจะสามารถเข้าไปทําการประมงในอนาคตอีกหรือไม่
ขึ้นอยู่กับนโยบายของอินโดนีเซีย ความพร้อมและการปรับตัวของผู้ประกอบการประมงไทยให้เข้ากับ
30

ประเด็นประมงไทย – อินโดนีเซียได้รับการหยิบยกขึ้นในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี การประชุม ศปมผ.
และนายกรัฐมนตรี ยกขึ้นกล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” หลายโอกาส รวมทั้งการประชุมระดับอธิบดี
ของกระทรวงการต่างประเทศหลายครั้ง ทั้งนี้ การจัดการปัญหาประมงในอินโดนีเซียมักถูกนําไปเชื่อมโยงกับการ
แก้ไขปัญหา IUU fishing กับสหภาพยุโรปด้วย
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บริบทที่เปลี่ยนไปของอินโดนีเซีย ตลอดจนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลอินโดนีเซีย
ซึ่งจะทําให้สามารถเจรจาต่อรองกันได้ในระดับหนึ่ง และความสัมพันธ์ระหว่างภาคเอกชนไทยกับ
อินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเล็งเห็นความสําคัญของแหล่งประมง
ในอินโดนีเซีย โดยภาครัฐและเอกชนไทยมีการร่วมมือและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดในการเจรจา
ประเด็นด้านประมงกับฝุายอินโดนีเซีย และรัฐบาลไทยจะต้องดําเนินมาตรการควบคุมเรือประมงกลุ่ม
ที่ลักลอบเข้าไปทําประมงผิดกฎหมายในน่านน้ําอินโดนีเซียที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วย
รัฐบาลไทยปั จจุบัน ให้ความสําคัญกับประเด็นเรื่องประมงกับอินโดนีเซีย และการส่งตัว
ลูกเรือประมงไทยที่ตกค้างกลับประเทศไทยอย่างมาก ประเด็นประมงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะมาตรการ
บังคับใช้กฎหมายต่อเรือประมงที่ผิดกฎหมายอย่างรุนแรง เช่น การจมเรือ การจับกุมเรือบรรทุกปลา
ขนาดใหญ่ การดําเนินคดีไต้ก๋งเรือประมงในข้อหาค้ามนุษย์นับเป็นปัญหา/อุปสรรคหนึ่งในการดําเนิน
ความสัมพันธ์ และเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นความร่วมมือด้านประมงที่ภาครัฐและเอกชนไทยต้องการ
ให้มีการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง และมีความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสองประเทศ
การเสนอแนวทางการจัดการปัญหาด้านประมงในอินโดนีเซียของสถานเอกอัครราชทูตฯ
เป็นประเด็นท้าทายอย่างมากของฝุายไทย เนื่องจากนโยบายประมงใหม่ของอินโดนีเซียเป็นการมอบ
นโยบายในลักษณะ top down จากประธานาธิบดีสู่หน่วยปฏิบัติโดยตรง โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงเป็นตัวหลักสําคัญ (key player) ในการนําไปปฏิบัติ นโยบาย
ประมงในลักษณะชาตินิยมและสงวนทรัพยากรไว้ให้แก่คนในประเทศเป็นหลักดังกล่าว ได้รับการ
ยอมรั บ และเป็ น ที่ ชื่ น ชมของชาวอิ น โดนี เ ซี ย เป็ น อย่ า งมาก ส่ ง ผลให้ รั ฐ บาลอิ น โดนี เ ซี ย ปั จ จุ บั น
มีแนวโน้มที่จะยืนยันท่าทีในเรื่องประมงในลักษณะเดิมที่ได้ประกาศไว้ โดยรัฐบาลถือว่าได้รับอาณัติ
มาจากการเลือกตั้งของประชาชน และการดําเนินมาตรการที่บางครั้งใช้ความรุนแรงต่อเรือประมง
ต่างชาติที่ทําประมงผิ ดกฎหมายได้รับการตอบรับและความนิยมจากชาวอินโดนีเซียจํานวนมาก
โดยนางซูซี่ ปุดเจียสตูติ เป็นหนึ่งในรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลอินโดนีเซียชุดปัจจุบันที่ได้รับความนิยม
สูงสุดจากประชาชน
ปัญหาด้านประมงอินโดนีเซียเป็นประเด็นทวิภาคีระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งสองฝุายต้องมี
ความร่วมมือระหว่างกัน ผู้ศึกษาเห็นว่าการดําเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องใช้แนวทาง
กลยุทธ์ การประสานงาน การดําเนินการทางการทูตอย่างเต็มที่ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานไทย
เพื่อโน้มน้าวให้รัฐบาลอินโดนีเซียแสดงท่าทีที่เห็นประโยชน์ของความร่วมมือด้านประมง ทั้งนี้ หาก
รัฐ บาลอินโดนี เซียมีจุ ดยื น ที่ไ ม่เปลี่ ยนแปลง สองฝุ ายไม่เข้าสู่เวทีความร่ว มมือ/การปรึกษาหารือ
รัฐมนตรีกระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียยังไม่ตอบรับการเยือนไทย กลไกหารือยัง
ไม่สามารถเริ่มทํางานได้ การจัดการแก้ไขปัญหาประมงไทย-อินโดนีเซีย ก็ยากที่จะบรรลุผลสําเร็จ
ในช่วงเวลาอันใกล้นี้ได้
นอกจากนี้ ผู้ศึกษาเห็นว่าฝุายไทยรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องเตรียมความพร้อม
ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศในการเจรจาด้ า นประมงกั บฝุ า ยอิ น โดนี เ ซีย ทั้ งในด้ านกายภาพ
บุคลากร ทุน และข้อมูล ตลอดจนการติดตามและประเมินสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
นโยบายประมงของอิ น โดนี เ ซี ย ที่ อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในอนาคตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ชั ก ชวน
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ฝุายอินโดนีเซียให้เข้าสู่ กรอบ/กลไกหารือด้านประมงระหว่างสองฝุาย โดยฝุายไทยจะต้องใช้ความ
อดทนและพิจารณาเปูาหมายระดับสูงและระดับกลางที่ฝุายไทยและฝุายอินโดนีเซียประสงค์จะได้รับ
และจะต้องคาดคะเนล่วงหน้า (predictability) ถึงผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ (benefits) และโอกาส
(opportunities) ที่ฝุ ายอินโดนี เซียจะได้รับในการพบหารือกับฝุายไทยในประเด็นประมง เช่น
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การแปรรูปสัตว์น้ํา เทคโนโลยีประมง ความรู้ความชํานาญด้าน
ประมง ฯลฯ เพื่อให้ทราบพื้นฐานของการเจรจา (bargaining arena) ระดับทวิภาคีและผลประโยชน์
ที่ประเทศไทยและอินโดนีเซียจะได้รับร่วมกันในระยะยาว หากสามารถมีความร่วมมือด้านประมง
ระหว่างกันได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า การเข้าสู่กระบวนการเจรจาในเรื่องประมงไทย-อินโดนีเซียเกี่ยวข้อง
กับเหตุปัจจัยทางการเมืองภายในของอินโดนีเซียและเจตจํานงทางการเมือง (political will) ของ
รัฐบาลอินโดนีเซียเป็นอย่างยิ่ง

บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
4.1 สรุปผลการศึกษา
สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทในฐานะผู้ประสานงาน (coordinating role) ของ
กระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานและผู้ประกอบการฝุายไทย ได้แก่ กรมประมง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) สมาคมการประมงนอกน่านน้ํา รวมทั้ง
มีบทบาทในการประสานท่าทีของฝุายไทย ในการประสานงาน พบหารือและเจรจาในประเด็นปัญหา
และความร่วมมือด้านประมงกับฝุายอินโดนีเซีย
ฝุายไทยยังเล็งเห็นความสําคัญของอินโดนีเซียในภาคประมงและศักยภาพของอินโดนีเซีย
ในฐานะแหล่งประมงสําคัญ นโยบายประมงของรัฐบาลใหม่อินโดนีเซียที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นทั้งวิกฤต
โอกาสและความท้าทายที่หน่วยงานและผู้ประกอบการไทยต้องมีการปรับตัว การเตรียมความพร้อม
ในโอกาสเดียวกันกับการที่ฝุายไทยจะต้องมีการดําเนินการในเชิงบวก (positive) และเหมาะสม
(proportionate) กับคู่เจรจาเพื่อรักษาความสัมพันธ์ในภาพรวมกับฝุายอินโดนีเซีย
ในห้วงเวลาต่อจากนี้ไป ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในน่านน้ําอินโดนีเซียที่มีอยู่จํานวนมาก
และความประสงค์ของฝุายอินโดนีเซียที่จะพัฒนาประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง
รวมทั้งความต้องการการลงทุนจากต่างประเทศในการพัฒนาภาคประมง จึงเชื่อได้ว่าเงินทุนและ
ความพร้ อมของฝุายไทย กอปรกับความไม่พร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทุน และบุคลากรของ
อิ น โดนี เ ซี ย ในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง อนุ ม านว่ า การดํ า เนิ น มาตรการด้ า นประมงที่ “ตกผลึ ก ” ของ
ฝุายอิน โดนี เซีย ในอนาคตจะทําให้ ฝุ ายไทยมีโ อกาสจะเข้าไปดําเนินความร่ว มมือในลั กษณะหนึ่ง
ลักษณะใดในภาคประมงกับอินโดนีเซียเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแน่นอน
สถานเอกอั ครราชทูต ฯ จึง มี บ ทบาทในการติ ดตามและประเมิ น สถานการณ์ ก ารเมื อ ง
เศรษฐกิจและนโยบายประมงอินโดนีเซียที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อให้ฝุายไทยมีการ
เตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อสร้างบรรยากาศการนําไปสู่เกมบวก (positive sum game)
ที่เพีย งพอในการเข้า สู่ กระบวนการหารือ /ความร่ว มมือ ด้านประมงระหว่างสองฝุ าย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะต้องดําเนินการทางการทูตอย่างสร้างสรรค์ (constructive) กับฝุายอินโดนีเซีย
ในฐานะประเทศเจ้าบ้าน โดยพิจารณาเปูาหมายระดับสูงและระดับกลาง ประโยชน์และโอกาสที่
สองฝุายประสงค์จะบรรลุ (ultimate objective/goal) เพื่อให้ทราบพื้นฐานของการเจรจา ความ
พร้อมของฝุายไทยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผสานกับเจตจํานงทางการเมืองและความพร้อม
ของฝุายอินโดนีเซียหากเข้าสู่กระบวนการแสวงหาความร่วมมือและการเจรจาระหว่างกัน เชื่อว่าน่าจะ
ทําให้สองฝุายสามารถบรรลุทางออก (best alternative to a negotiated agreement) ในการ
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เจรจา ซึ่งสอดคล้องกับเกมบวกที่มุ่งสร้างบรรยากาศ win-win ภายใต้แนวคิดทฤษฎีเกม เพื่อแก้ไข
ปัญหาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้ต่อไป
อาจกล่ า วได้ว่า ในสมั ย รัฐ บาลประธานาธิบ ดี โจโก วิ โ ดโด การดําเนิน การของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในประเด็นประมง มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อความร่วมมือและการแก้ไขปัญหาประมง
ไทย-อินโดนีเซีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทนํา (leading role) ในฐานะหน่วยงานไทย
ที่ตั้งอยู่ในอินโดนีเซีย มีบทบาทในการประสานงาน (coordinating role) ในฐานะผู้ประสานงานและ
ติดต่อกับหน่วยงานของฝุายไทยและฝุายอินโดนีเซีย และการให้ความช่วยเหลือ (contributing role)
กับฝุายอินโดนีเซีย ซึ่งอาจมีความต้องการความร่วมมือ/ความช่วยเหลือทางวิชาการในภาคประมง
ในอนาคต
4.2 ข้อเสนอแนะ
จากการประมวลข้อมูลและข้อสนเทศด้านประมงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย ซึ่งได้รับจาก
กรมเอเชีย ตะวัน ออก กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงจาการ์ตา ผู้ศึกษาเห็นว่า เพื่อส่งเสริมบรรยากาศให้เกิดเกมบวก (positive sum game) ซึ่งสองฝุาย
จะได้รับประโยชน์ และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและแก้ไขปัญหาด้านประมงระหว่ างไทย-อินโดนีเซีย
ผู้ศึกษาจึงขอนําเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดําเนินการ ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ยืนยันความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการร่วมมือกับฝุายอินโดนีเซียเพื่อแก้ไข
ปัญหาการประมงในทุกมิติและอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านปัญหาการค้ามนุษย์ในภาคประมง การทําประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางทะเลตามผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียในระหว่างการ
ประชุมผู้นําเอเชีย-แอฟริกา ทั้งนี้ การที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้ลงมติอนุมัติพระราชกําหนด
(พรก.) การประมง พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 แล้วนับเป็นประเด็นสําคัญประการหนึ่งในการยืนยันความมุ่งมั่นของ
รัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาประมงทั้งระบบ
และจะช่วยส่งเสริมและสร้างความเชื่อมั้นให้แก่ทั้งฝุายอินโดนีเซียและสหภาพยุโรป
2) สร้างการตระหนักรับรู้ถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล โดย
รัฐบาลต้องมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการปฏิรูปภาคประมงไทยเพื่อขจัดการทําประมงผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์
และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในอุตสาหกรรมประมงเพื่อให้เกิดการทําประมงที่ได้มาตรฐานสากล
มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
3) ผลักดันการแก้ไขปัญหาด้านประมงในมิติต่างๆ อย่างต่อเนื่องให้มีความคืบหน้า
ที่เป็นรูปธรรม ทั้งการปรับปรุงกรอบกฎหมายประมง การจั ดทําแผนบริหารจัดการการประมง และ
การบังคับใช้กฎหมายและลงโทษผู้กระทําผิด
4) ประเทศไทยต้องแสดงความพร้อมที่จะเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร
ระหว่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมาย
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4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้เกิด
บรรยากาศของ “การหันหน้าเข้าหากัน” ตระหนักในผลประโยชน์ร่วมในอนาคตตามเกมบวก/ทฤษฎีเกม
และสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของรั ฐ บาลไทยที่มี เ จตนารมณ์ ที่จ ะการแก้ไ ขปัญ หาและเคยแจ้ งฝุ า ย
อินโดนีเซียไปแล้วเมื่อปี 2558 ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูตฯ อาจดําเนินการตามแนวทาง/
แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีตามผลการเยือนเมื่อปี 2558 และกําหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้
4.2.2.1 การดําเนินการในระยะสั้น ได้แก่
1) พิจารณาประสานงานงานกับหน่วยงานฝุายไทยในการเชิญหัวหน้า
คณะทํางานด้านการปูองกันปูองปรามและกําจัดการประทําประมงผิดกฎหมาย (Head of Task
Force on the Prevention, Deterrence and Elimination of IUU Fishing) (นาย Mas
Achmad Santosa) กระทรวงกิจการทางทะเลและการประมงอินโดนีเซียเดินทางเยือนไทยภายใน
เวลา 1-2 เดือน นับจากนี้ เพื่อหารือประเด็ นประมงและเตรียมการเกี่ยวกับการเชิญรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกิจการทางทะเลและประมงอินโดนีเซียเดินทางเยือนไทย
2) พิ จ ารณาประสานงานหน่ ว ยงานฝุ า ยไทยให้ เ ชิ ญ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียเยือนไทยและเป็นประธานร่วมการประชุมคณะทํางานร่วม
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงไทย-อินโดนีเซีย ภายในเวลา 2-3 เดือน
3) พิจารณาสนับสนุนและประสานงานให้ผู้แทนภาคเอกชนไทยเดินทาง
ไปหารือข้อเท็จจริงกับกระทรวงกิจการทะเลและประมงอินโดนีเซียในโอกาสแรก เพื่อหารือประเด็น
ประมงนอกน่านน้ําในอินโดนีเซีย และข้อกําหนดในการปล่อยเรือไทยให้เดินทางกลับประเทศ
4) ประสานงานเพื่อให้สองฝุายมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่ ว มมื อด้ า นประมงระหว่า งไทย-อิ น โดนี เ ซี ย ในระหว่ างการเยื อ นไทยของรั ฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงกิจ การทะเลและประมงอินโดนีเซียในช่วงเวลาเดียวกับการเยือนตามข้อ (2) รวมทั้ง
การพิจารณาเชิญให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการทะเลฯ เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะทํางาน
ร่วม (Working Group) ว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซียครั้งแรก
4.2.2.2 การดําเนินการในระยะยาว ได้แก่
1) ประสานงานกับหน่วยงานฝุายไทยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณี
ของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซีย
2) สนับสนุนกรอบความตกลงทวิภาคีในด้านประมงอื่นๆ เช่น ข้อตกลง
สนธิสัญญาหรือบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับความร่วมมือด้านประมงไทย-อินโดนีเซียฉบับใหม่ตามที่สอง
ฝุายเห็นพ้องร่วมกันในอนาคต
3) ส่งเสริมกลไกการหารือในทุกระดับกั บฝุายอินโดนีเซีย และพิจารณา
หยิบยกประเด็นประมงในการพบหารือทวิภาคีและพหุภาคีในโอกาสต่าง ๆ
4) การประสานงานกับหน่วยงานและผู้ประกอบการฝุายไทย ในการ
แสวงหาความร่ ว มมื อ ด้า นประมงในมิติ อื่ น ๆ อาทิ การวิ จัย และการพั ฒ นา และการร่ ว มลงทุ น
ในอุตสาหกรรมประมงอินโดนีเซีย
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