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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การศึกษาสวนบุคคลฉบับนี้ มุงชี้ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณโลกในเรื่อง
รับ ผิดชอบดานการตอตานการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก ารควบคุม (Illegal,
Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ซึ่งไทยตองติดตามอยางใกลชิดและติดตามใหทัน
เพื่อไมใหเสียประโยชนของประเทศ ผูเขียนไดรวบรวมขอ กฎหมาย ตลอดจนหลักการทางทฤษฎีที่
ไดรับการยอมรับตามกฎหมายระหวางประเทศ เพื่อเปนฐานใหเห็นถึงหลักการ (principles) ในเรื่อง
ดังกลาว จากนั้นประเทศไทยเราไดมีการปรับแกไขหลัก กฎหมายภายในของเราอยางไร เพื่อแกไข
ปญหาการทําประมงแบบ IUU
ปฏิเสธไมไดวาผลกระทบจากมาตรการการทําประมงแบบ IUU ของ EU มีลักษณะเปนการ
กีดกันทางการคาในรูปแบบหนึ่ง กลาวคือ ประเทศผูซื้อที่เปนประเทศตะวันตก พยายามเพิ่มอุปสรรค
ทางการคา ไมวาจะเปนการเพิ่มเงื่อนไขตางๆ ที่จะทําใหตนทุนทางการคาเพิ่มขึ้น แตวัตถุประสงคหลัก คือ
มุงประสงคใหราคาสินคาที่นําเขามีราคาต่ําที่สุดและสามารถควบคุมราคาได หากแตการยกสาเหตุ
ตางๆ ขึ้นนั้นเพื่อใหเปนการไดรับความชอบธรรม จึงไดยกเหตุที่กอใหเกิดผลกระทบตอสวนรวมหรือ
ตอมวลมนุษยขึ้น ในที่นี้ คือ ยกเหตุแหงการทําลายลางสิ่งแวดลอม (Environmental Damage)
ขอพึงสังเกต กลุมประเทศผูซื้อไดเริ่มยกเหตุการณประมงแบบ IUU โดยแรกเริ่ม คือ มุงเนน
ใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีก ารจับปลา ใหเปนไปตามรูปแบบที่ไมทําลายลางพันธุปลาและสิ่งแวดลอม
จากนั้นก็ยกระดับ มาสูเรื่องของการคามนุษย และแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งเปนหนึ่งในกิจ กรรมที่
เชื่อมโยงกับการประมงพาณิชยที่ผิดกฎหมาย คาดการณไดวา หากเรื่องแรงงาน และเรื่องการทําการ
ประมงผิดกฎหมายไดรับการปรับแกไขแลว กลุมประเทศผูซื้อก็คงยังหาเหตุสรางอุปสรรค (ในฐานะผูซื้อ)
ตอไปอีก ซึ่งในลําดับถัดไปก็นาจะเปนเรื่องมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย (Sanitary and Phytosanitary
Measures: SPS)
ดังนั้น การแกไขปญหาของภาครัฐที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องและถูกแนวทางแลว จะตองยึดมั่น
ในหลักการแกไขปญ หาเพื่อประโยชนของประเทศไทยเปนที่ตั้ง หากเงื่อนไขใดที่พิจ ารณาดูแลว
ไมกอใหเกิดประโยชนไมวาจะเปนในรูปแบบของทางการคา หรือ เงื่อนไขใดที่เปลี่ยนแปลงแกไขแลวทําให
ถูกมองไปไดวาตกเปนเบี้ยลางของรัฐอื่น ก็จะตองมีการชั่งน้ําหนักมากพอกอนพิจารณาดําเนินการใดๆ
ตอไป
ทายที่สุดนี้ กระบวนการปรับแกไขตางๆ จะไมสามารถสําเร็จบรรลุผลไดเลย หากหนวยงาน
ที่เ กี่ยวของในเรื่องการประมงนี้ของไทยไมไดใหความรวมมือกัน อยางเต็ม ที่ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หนวยงานในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งไมเพียงจะตองเครงครัดตอกฎกติกาที่ไดออกมาบังคับใชเทานั้น
หากแตหนวยงานบังคับใชกฎหมายเหลานี้ถือเปนหนวยงานตนทางของกระบวนการยุติธรรม หากไมมี
ความเที่ยงตรง เที่ยงธรรม และเครงครัดแตตนแลว กระบวนการยุติธรรมตลอดสายไปจนถึงคําตัดสิน
คดีความที่จะมีผลบังคับใชทางคดีความตามกฎหมาย ก็ไมอาจตอบโจทยปญหาการทําการประมงแบบ
IUU ได

จ

กิตติกรรมประกาศ
เอกสารศึ ก ษาฉบับ นี้ ไม ส ามารถจะเสร็จ สมบู ร ณ เ ป น รู ป เล ม ได หากไม ได รั บ การให
คําแนะนํา และ ความชวยเหลือจาก ศาสตราจารย ดร. สุภางค จันทวานิช เอกอัครราชทูต ดร. ธเนศ
สุจารีกุล และเอกอัครราชทูต อุม เมาลานนท ซึ่งถือเปนสวนสําคัญที่ไดกรุณาใหคําชี้แนะแนวทางมา
อยางตอเนื่อง ทั้งทางวิชาการ และความเหมาะสมในรูปแบบของเนื้องาน
ตลอดระยะเวลาในการรวบรวมขอมูล การนําขอมูลมาประกอบ และเรียบเรียง เนื้อหาให
เปนไปตามรูปแบบถูกตองตามหลักการทางวิชาการ ไมวาในดานสารัตถะ หรือดานรูปแบบที่เหมาะสม
คณะอาจารยทั้งสามทาน ไดกรุณาใหแนวทางการปรับแกไข ชี้แนะโดยการขอรับฟงความคิดเห็นใน
เชิงหารือ มากกวา การกําหนดเนื้อหาโดยปราศจากการรับฟงความเห็นจากผูเขียน ซึ่งถือเปนรูปแบบ
การกําหนดเนื้อหาสาระที่ควรนํามาเติมใสในเอกสารอยางมีเหตุมีผล
ภายใตก รอบระยะเวลา 2 เดือน ที่ตองมีกิจ กรรมที่เ กี่ยวของกับ การอบรมหลากหลาย
การจัดทําเอกสารศึกษาฉบับนี้ ถือเปนหนึ่งในเงื่อนไขที่ตองเสร็จสมบูรณ ซึ่งเนื้อหาและรูปแบบไดรับ
ความกรุณาในการชี้แนะ ปรับแกตามกลาวขางตนแลวนั้น ซึ่งการณไมอาจสําเร็จได โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนของการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาคัดสรรประกอบการเขียนและ การจัดรูปแบบ รูปเลม ซึ่งไดรบั
ความอนุเคราะหอยางมากจากเพื่อนรวมงานทุกๆ ทานในกองกฎหมาย กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
ขอขอบคุณเจาหนาที่ส ถาบันฯ ทุกทานที่ไดใชความพยายามสรางความสมดุลย ใหความ
ยืดหยุน ภายใตกรอบภารกิจวัตถุประสงคของสถาบันฯ เนื่องจากตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผานมา
มีเหตุการณเฉพาะหนาเกิดขึ้นใหตองแกไขปญหามาโดยตลอด ซึ่งสถานการณปญหาตางๆ ก็ไดรับ
การปรับแกไขมาไดดวยดีโดยตลอด
ทายสุดนี้ เอกสารศึกษาฉบับนี้จะเปนประโยชนอยางมาก หากสามารถที่จะไดรับคําติชม
และวิจารณจากผูที่ไดนําไปอานศึกษา เพื่อชวยกรุณาชี้แนะเพิ่มเติมในสวนที่เกี่ยวของ
รอยโท บรรพต อุชชิน
สิงหาคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ภายใตหนวยงานที่รับ ผิดชอบดานการตอตาน
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: IUU) คือกระทรวงกิจการทางทะเลและประมง (Directorate–General for Maritime
Affairs and Fisheries: DG MARE) ไดวางมาตรฐานในการทําการประมงโดยมุงตอตานการทําการ
ประมง IUU ทั้งนี้ เปนไปตาม Council Regulation No.1005/2001 เปาหมายเพื่อสงเสริมการทํา
การประมงอยางยั่ง ยืน และหาก EU ตรวจพบทราบวาประเทศใดมีปญหาการทําการประมงเขา
เงื่อนไขแบบ IUU ฝาย EU ก็จะพิจารณาใหใบเหลือง เพื่อเปนการเตือนวาอาจถูกพิจารณาจัดใหเปน
ประเทศที่ไมใหความรวมมือ (Non–cooperating Third Country)2 หากการแกไขปญหาการทําการ
ประมงของประเทศที่ไดรับใบเหลืองนั้นๆ ยังไมไดรับการแกไขจนเปนที่พอใจ ฝาย EU ก็อาจพิจารณา
ใหใบแดง ซึ่งจะมีผลทําใหไมสามารถขายสินคาประมงนี้ เขาไปสูตลาด EU ได
กอนที่ EU พิจารณาให ใบเหลืองแกไทย ในสวนของไทย DG MARE ไดเริ่มหารือกับ
หนวยราชการที่รับผิดชอบดานการประมงของไทย คือ กรมประมง ตั้งแตป พ.ศ. 2554–2559 โดย
ฝาย EU สรุปวา ไทยยังมิไดมีการดําเนินการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายอยางจริงจัง
และเพียงพอ ดังนั้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission)
ประกาศใหใบเหลืองแกไทย
เนื่องจากปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายของไทย สงผลกระทบโดยตรงตอภาคเอกชนไทย
ที่ขายสิ นคา ประมงเข าไปยัง ตลาดยุโ รป ซึ่ง ในแตล ะปมี มูล คามหาศาล (4,774,000,000 บาท
โดยประมาณ)3 เพื่อเปนการบรรเทาปญหาที่เกิดขึ้น
คณะรักษาความสงบแหงชาติจึงไดมีคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง
การแกไขปญหาการทําการประมงผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก ารควบคุม ลงวันที่ 29
เมษายน 25584 ในขอ 1 ใหจัดตั้ง “ศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย”
(Command Center for Combating Illegal Fishing: CCCIF) เรียกโดยยอวา “ศปมผ.” โดยมี
วัตถุประสงคใหเปนหนวยงานเฉพาะกิจ มีภารกิจในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ
1

Council Regulation (EC) No 1005/2008 of 29 September 2008 establishing a Community system
to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, OJEU L 286/1
2
see also Chapter VI of Regulation (EC) No 1005/2008
3
กรมประมง, การคาสินคาประมงของไทยไตรมาสแรกของป 2560, [ออนไลน], มีนาคม 2560, แหลงที่มา:
http://www.fisheries.go.th/strategy/UserFiles/files/fish%208–60.pdf.
4
ราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนพิเศษ 99 ง (29 เมษายน 2558).

2
กับการประมง ไมวาจะเปน กรมประมง กรมเจาทา กองทัพเรือ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
แรงงาน เพื่อหาทางแกไขปญหาโดยการพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ในเรื่องนี้ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากล
1.1.1 หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมง
1.1.1.1 กฎหมายระหวางประเทศ
1) กรอบความรวมมือพหุภาคี
– อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (United Nations
Convention on the Law of the Sea 1982: UNCLOS) ซึ่งประเทศไทยไดเปนภาคี UNCLOS
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 หลักกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมงปรากฏในขอที่ 61–69
ระบุเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิต การใชประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิต การอนุรักษและพัฒนา
ในเรื่องมวลสัตวน้ําที่มีภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวาหรือทัง้ ภายในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะและในบริเวณที่เลยและประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น ชนิดพันธที่ยายถิ่นอยูเสมอ
สัตวทะเลที่เลี้ยงลูกดวยนม มวลสัตวน้ําที่วายจากทะเลขึ้นมาในแมน้ําระหวางฤดูวางไข ชนิดพันธที่วาย
จากน้ําจืดลงไปในทะเลระหวางฤดูวางไข รวมถึงสิทธิของรัฐไรชายฝง ในการเขารวมการแสวงหา
ประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิต
– ความตกลงเพื่อการอนุวัติการบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล เกี่ยวกับการอนุรักษและการบริหารจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นระหวางเขตทาง
ทะเลและปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (Agreement for the Implementation of the Preventions of
the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating
to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory
Fish Stocks: UNFSA) หรือที่เรียกวา “UN Fish Stocks Agreement” ซึ่งประเทศไทยไดเขาเปน
ภาคีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษและ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงประเภทที่มีลักษณะการยายถิ่นอยูเสมอ เชน ปลาทูนาหรือพันธุปลาที่
ใกลเคียงในทะเลหลวงซึ่ง ไมอยูในอํานาจและความดูแลของรัฐใดรัฐหนึ่ง เปนการสง เสริม การทํา
ประมงอยางรับผิดชอบ และชวยรักษาปริมาณทรัพยากรประมงเพื่อประโยชนรวมกันของประชาคม
ระหวางประเทศ โดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตอรัฐเจาของธงที่จะตองควบคุมเรือประมงที่
จดทะเบียนเรือตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ ใหควบคุม ดูแลเรือประมงที่ชักธงตนใหทําการประมงอยางมี
ความรับผิดชอบ และเพื่อการอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน การกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐชายฝงใน
การตรวจสอบเรือประมงที่มีเหตุอันควรเชื่อวาไดกระทําการประมงผิดกฎหมายในบริเวณเขตทางทะเล
ที่รัฐชายฝงนั้นมีอํานาจ รวมถึงการใหอํานาจองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries
Management Organizations: RFMOs) ในการตรวจสอบ ควบคุมดูแลเรือประมงที่เขาไปทําการ
ประมงในทะเลหลวงดวย
– ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาทา เพื่อปองกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Agreement on Port
State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing: PSMA) จัดทําขึ้นโดยองคการอาหารและเกษตรแหง สหประชาชาติ มีวัตถุป ระสงคเพื่อ
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ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไรการควบคุม โดยกําหนด
อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและมาตรการของรัฐเจาของทาและรัฐเจาของธงที่จะตองปฏิบัติตาม
อยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมั่นใจวาทรัพยากรธรรมชาติในทะเลจะถูกนํามาใชประโยชนอยางมีความ
รับผิดชอบและไดรับการอนุรักษในระยะยาวอยางยั่งยืน ซึ่งการจะปฏิบัติตามมาตรการตาม PSMA ได
อยางมีประสิทธิภาพ จะตองอาศัยการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่มอี าํ นาจและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมประมง กรมเจาทา กรมศุลกากร และ ศรชล. โดยประเทศไทยเขาเปน
ภาคีเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559
2) กรอบความรวมมือทวิภาคีระหวางประเทศ
เนื่องจากพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย
พุทธศักราช 2482 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนอกนานน้ําไทย
พ.ศ. 2559 กําหนดใหเรือประมงไทยที่จะทําประมงรัฐชายฝงอื่น จะตองมีบันทึกความตกลงกับรัฐ
ชายฝงนั้น และเรือประมงตางชาติไมสารถทําการประมงในเขตนานน้ําไทยไดเวนแตจะมีความตกลง
ระหวางรัฐบาล หนวยงานของไทยโดยกรมประมง ไดมีการจัดทํา MOU/Agreement ดานการประมง
และตอตานการทําการประมง IUU กับ 3 ประเทศ กลาวคือ ฟจิ ฟลิปปนส และสาธารณรัฐเกาหลี
และยังอยูในระหวางการเจรจาราง MOU/Agreement กับอีก 12 ประเทศ กลาวคือ ปาปวนิวกินี
ไตหวัน สเปน อินโดนีเซีย เมียนมา มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา คีรีบาติ มาแซลไอสแลนด ไมโครนีเซีย
และโซโลมอน โดยมีแผนการจัดทํา MOU/Agreement กับ ตางประเทศเพิ่มเติมอีก 7 ประเทศ
ภายในป 2560 เพื่อเปนการเสริมสรางความรวมมือระหวางกัน
1.1.1.2 กฎหมายภายในของไทย
1) พระราชกํ า หนดการประมง พ.ศ. 2558 เป น การปรั บ ปรุ ง
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการควบคุม เฝาระวัง สืบคน และ
ตรวจสอบการประมง อันเปนการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายให
สอดคลองกับมาตรฐานสากลและกําหนดแนวทางในการอนุรักษและบริหารจัดการแหลงทรัพยากร
ประมงและสัตวน้ําใหสามารถใชประโยชนไดอยางยั่งยืน ซึ่งมีความมุงหมายในการตราพระราชกําหนดนี้
เพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศไทยและในนานน้ําทั่วไป ปองกันมิใหมีการทําการประมงโดย
ไมชอบดวยกฎหมาย รักษาทรัพยากรสัตวน้ําใหอยูในภาวะที่เปนแหลงอาหารของมนุษยชาติอยางยั่งยืน
และรักษาสภาพแวดลอมใหดํารงอยูในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง กฎเกณฑ และมาตรฐานที่เปน
ยอมรับนับถือในระดับสากล รวมถึงคุมครองสวัสดิภาพของคนประจําเรือ และปองกันการใชแรงงาน
ผิดกฎหมายในภาคการประมง
2) พระราชบั ญ ญั ติ ว า ด ว ยสิ ท ธิ ก ารประมงในเขตการประมงไทย
พุทธศักราช 2482
มาตรา 5
“(ก) คนตางดาวคนใดคนหนึ่ง หรือ
(ข) หางหุนสวนสามัญใดๆ เวนแตผูเปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย
หรือ
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(ค) ห า งหุน ส ว นจํ า กัด ใดๆ เวน แต ผู เ ป นหุ น ส ว นทั้ ง หมดซึ่ ง ต อ ง
รับผิดชอบรวมกันโดยไมจํากัดจํานวน มีสัญชาติไทยและทุนของหางหุนสวนนั้น ไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบ
ตองเปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือ
(ง) บริษัทจํากัดใดๆ เวนแตกรรมการสวนมากมีสัญชาติไทย และทุน
ของบริษัทไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบตองเปนของบุคคลธรรมดาซึ่งมี สัญชาติไทย และบริษัทนั้นตอง
ไมมีขอบังคับอนุญาตใหออกหุนผูถือ หางหุ นสวนหรือบริษัทที่มีสิทธิไดรับอนุญาตดังกลาวนั้นตอง
จดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสํานักงานใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักรไทยดวย”
มาตรา 7
“นอกจากจะมีความตกลงกับตางประเทศเปนอยางอื่น หามมิใหใชเรือ
ตอไปนี้ทําการประมงในเขตการประมงไทย
(1) เรื่อที่มีสัญชาติตางประเทศ หรือเรือที่เปนของคนตางดาว หรือ
นิติบุคคลที่มีสัญชาติตางประเทศ
(2) เรือสยามซึ่งมีคนประจําเรือไมวาอยูในฐานะใดๆ เปนคนตางดาว
รวมอยูดวย
....”
3) พระราชบัญ ญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2460 เนื่องจากการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการคามนุษยในรูปแบบแรงงานประมงและการทํา
ประมงผิด กฎหมาย (IUU Fishing) โดยจํ า เป น ตอ งมี ก ารกํ า กั บ ดูแ ลเรื อ ที่เ ดิ น ทางเข า ออก
ราชอาณาจักร และเรือที่เดินภายในราชอาณาจักรบางประเภทเปนพิเศษ รวมถึงการกํากับดูแลบุคคล
ที่ทําการในเรือหรือผูรับ จางทํางานในเรือ เพื่อปองกันและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ ให ป ระเทศไทยหลุ ด พ น จากมาตรการกี ด กั น ทางการค า ของสหภาพยุ โ รป
การดําเนินการแกไขปญหาเรื่องมาตรการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับสิ่ งลวงล้ําทางน้ํา ตลอดจนการ
ดําเนินการเพื่อมอบอํานาจใหสถาบันจัดชั้นเรือ (Classification Society) สามารถตรวจเรือและออก
ใบสําคัญการตรวจเรือได โดยเปนการอํานวยความสะดวกแกเจาของเรือในการนําเรือเขารับการตรวจ
สภาพเรือและออกใบสําคัญรับรองตามขอกําหนดของอนุสัญญาระหวางประเทศ
4) คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 10/2558 ในขอ 1 ที่ใหจัดตั้ง
ศูนยบัญชาการแกไขปญ หาการทําการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เปนศูนยเฉพาะกิจขึ้นตรงกับ
นายกรัฐมนตรี โดยมีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบัญชาการศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) เพื่อเรงดําเนินการแกปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายไดอยาง
ยั่ ง ยื น และเป น ระบบ และยกระดั บ มาตรฐานการประมงของประเทศไทยให ส อดคล อ งกั บ
มาตรฐานสากล
1.1.2 แนวทางในการดําเนินการแกไขของรัฐ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับดานการประมง ตามคําแนะนําของสหภาพยุโรป
(EU) เชน
1) การแกไขกฎหมายภายในของไทยใหมีประสิทธิภาพในการควบคุมแกไขปญหา
การทําประมงผิดกฎหมายอยางเปนรูปธรรม
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2) การออกพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 แผนบริหารจัดการประมงและ
แผนระดับชาติ National Plan of Action (NAPO–IUU)
3) การแกไขปญหาแรงงานภาคประมงซึ่งรวมถึงการปราบปรามปญหาแรงงาน
บังคับและการคามนุษยในภาคประมงอยางจริงจัง
4) การลงโทษผูกระทําความผิดอยางจริงจัง
5) การพัฒนาระบบติดตาม ควบคุมและเฝาระวัง (Monitor, Control and Surveillance:
MCS) และ
6) ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability)
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 ประมวลภาพรวมและบทบาทหนาที่ของหนวยราชการไทยที่เกี่ยวของในประเด็น
การทําประมงที่กระจัดกระจายอยูภายใตความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน กลาวคือ เรื่องการทํา
การประมง เรือประมง เครื่องมือทําการประมง (กรมประมง กระทรวงเกษตรฯ) ความปลอดภัยของ
เรื อและลูก เรือ (กรมเจาทา ) แรงงานดานการประมง (กระทรวงแรงงาน) และเรื่องความมั่นคง
แหงชาติ (กองทัพเรือ)
1.2.2 ศึกษากฎหมายภายในของไทยที่มีอยูที่เกี่ยวกับการประมง และที่จําเปนจะตอง
แกไขเพิ่มเติมเพื่อแกไขปญหาการทําประมง IUU
1.2.3 ศึกษาการเขาเปนภาคีอนุสัญญาระหวางประเทศ และความตกลงระหวางประเทศ
ที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาประมง IUU ของไทยใหสอดคลองมาตรฐานสากล
1.2.4 เพื่อพัฒนาขอเสนอแนะในการแกไขปญหาการทําประมง IUU ของไทย
1.3 ขอบเขตการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
ศึกษากฎหมายของไทยที่เกี่ยวของในการกํากับ ควบคุม ดูแลการทําการประมง ทั้งประมง
ในนานน้ําไทย และประมงนอกนานน้ําไทย ตลอดจนขอรับคําหารือในสวนที่เกี่ยวกับอุปสรรคในทาง
ปฏิบัติจากเจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมประมง กรมเจาทา กองทัพเรือ
สําหรับระเบียบวิธีก ารศึกษาในงานฉบับนี้ จะไดพิจ ารณากฎหมายภายในของไทยและ
กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการแกไขปญหาการทําประมง IUU และสัมภาษณเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของเพื่อศึกษาปญหาในทางปฏิบัติและอุปสรรคในการแกไขปญหา เพื่อหาวิธีการแกไขและอุด
ชองวางระหวางมาตรการภายในกับกฎหมายระหวางประเทศ
1.4 ประโยชนของการศึกษา
ในเดือนพฤษภาคม 2558 สหภาพยุโ รปใหใบเหลืองเปนการแจง เตือนที่ไทยไมดําเนิน
มาตรการที่ดีพอในการแกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย ซึ่งการแกไขปญหานี้ ไมสามารถ
ดําเนินการไดโดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งโดยลําพัง แตจะตองอาศัยการบูรณาการ ทั้งการปรับปรุง
แกไขกฎหมายและบังคับใชกฎหมายรวมกัน จากการนี้จะทําใหสามารถเห็นภาพรวมของกฎหมายไทย
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางการประมงที่ควรตองแกไขปรับปรุง
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1.5 นิยามศัพทที่เกี่ยวของตามพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
“ประมงพื้นบ า น” หมายความว า การทํา การประมงในเขตทะเลชายฝง ไมว าจะใช
เรือประมงหรือใชเครื่องมือโดยไมใชเรือประมง ทั้งนี้ ที่มิใชเปนประมงพาณิชย
“ประมงพาณิชย” หมายความวา การทําการประมงโดยใชเรือประมงที่มีขนาดตั้งแตสิบตัน
กรอสขึ้นไป หรือเรือประมงที่ใชเครื่องยนตมีกําลังแรงมาถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
“ประมงนอกนานน้ําไทย” มิไดมีบทนิยามบัญญัติไวในพระราชกําหนดนี้ แตมีการนิยามคําวา
“ทะเลนอกนานน้ําไทย” หมายความวา ทะเลหลวงที่อยูพนจากทะเลนอกชายฝงและหมายความ
รวมถึงทะเลที่อยูในเขตของรัฐชายฝง และมีหมวด 4 ของพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได
บัญญัติหลักเกณฑของการทําการประมงนอกนานน้ําไทยไว

บทที่ 2
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการแกไขปญหาการประมงแบบ IUU โดยรัฐบาลไทย
ในบทนี้จะไดกลาวถึงในสวนของการแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับการประมงโดยรัฐบาลไทย
โดยแบงแยกแนวทางแกไขปญหาออกเปนสองสวน คือ การแกไขปญหาในแงมุมทางการเมือง และ
การแกไขปญหาเพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ
2.1 การแกไขปญหาเกี่ยวกับการประมงในแงมุมทางการเมือง
การทําการประมงผิดกฎหมายจนกระทั่ง ทําใหมีผ ลกระทบตอสิ่ง แวดลอม ซึ่ง ถึง แมวา
ทรัพยากรสัตวน้ําที่จับนั้น ไมไดมีประเทศใดประเทศหนึ่งเปนเจาของ หากแตถือวาเปนทรัพยากรที่ใช
รวมกันของทุกชาติในโลก ซึ่งเปนหนึ่งในขอกลาวอางจากผูซื้อ (EU) วาหากไมไดมีการปรับปรุงการทํา
การประมงใหไดมาตรฐานสากล 5 ก็จะปดตลาดไมนําเขาสินคาจากไทย6 ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบ
โดยตรงตอรายไดในภาคอุตสาหกรรมประมง (ตามกลาวในบทที่ 1)
รัฐบาลไทย ไดตัดสินใจดําเนินการแกไขปญหานี้มาโดยตอเนื่อง ดังนี้
1) ปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของโดยตรงกับการทําการประมงเทานั้น เชน พระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 เพื่อใหสอดคลองกับการเขา
เปนภาคีในอนุสั ญ ญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล และอนุสัญ ญาสหประชาชาติวาดว ย
กฎหมายทะเล (UNCLOS) เกี่ยวกับการอนุรักษและการบริหารจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นระหวางเขต
ทางทะเลและปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (UNFSA)
2) ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง ตลอดจนพระราชบัญญัติที่ เกี่ยวกับ
แรงงาน และกฎกระทรวงเรื่องแรงงานตางดาว ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับพันธกรณีที่จะมีขึ้นเมื่อไทย
เขาเปนภาคีอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 188 วาดวยการทํางานเฉพาะใน
ภาคการประมง ค.ศ. 2007 (ILO C188–The Work in Fishing Convention, 2007)
3) วัตถุประสงคหลักของการปรับแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ก็เพื่อ
(1) เพิ่มมาตรการการตรวจจับการทําการประมงผิดกฎหมายใหมีความรัดกุมเขมขน
มากขึ้น ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ไดกําหนดโทษทางอาญาไว 2 ลักษณะ คือ โทษขั้นต่ํา
และโทษขั้น สู ง และกํ า หนดอั ตราโทษไวแ ตกต างกัน ซึ่ ง ตามมาตรา 121 แหง พระราชกํ าหนด
การประมง พ.ศ. 2558 ยังคงหลักการในการกําหนดโทษไวตามแนวทางดังกลาว แต
5

มาตรฐานสากลวาดวยการทําประมงในรายงานฉบับนี้ แสดงนัยถึงการปฏิบัติตามพันธกรณีของความตกลงระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการทําประมง อาทิ UNCLOS ตลอดจนแนวทางการทําประมงขององคการระหวางประเทศทั้งใน
ระดับสากลและในระดับภูมิภาค อาทิ FAO IMO หรือ SIOFA
6
อนึ่ง มีขอพิจารณาเกี่ยวกับการปดตลาดตามมาตรการ IUU ของ EU วาหมายถึงสิ่งใด เนื่องจาก ขอ XX GATT เปน
ขอยกเวนทั่วไป (general exceptions) ซึ่งอนุญาตแตเพียงมาตรการที่มีลักษณะเปนการเลือกปฏิบัติ (discrimination)
ภายใตเหตุผลตามขอ XX เทานั้น มิไดอนุญาตใหมีการปดตลาด อันเปนการละเมิดพันธกรณีตาม GATT แตอยางใด
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(2) ไดปรับปรุงสัดสวนในการกําหนดอัตราโทษของแตละลักษณะใหเหมาะสมและได
สัดสวนกับการกระทําความผิด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพและปองปรามการฝาฝน
บทบัญญัติของกฎหมายไมวาเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม 7 อาทิ เรื่องฝาฝนการใชเรือไรสัญชาติทําการประมง
ตามมาตรา 123 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 ไดกําหนดระวางโทษปรับตามขนาดของเรือ
ซึ่งโทษสูงสุดเปนเรือขนาดตั้งแต 150 ตันกรอสขึ้นไป ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาลานบาทถึงสามสิบ
ลานบาท หรือปรับจํานวนหาเทาของมูลคาสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมง8
(3) เพื่ อให ม าตรการที่ ออกโดยภาครั ฐมี ค วามทั ด เที ย มทั นกั บ สถานการณ โ ลกที่
เปลี่ยนไป เนื่องจากมาตรการที่เคยออกบัง คับ ใชนั้น ใชในหวงสมัยที่ท รัพยากรสัตวน้ํามีอยูอยาง
มากมาย หากเทียบกับปจจุบันที่มีลดนอยลงอยางตอเนื่องจนทําให ทรัพยากรสัตวน้ําครั้งหนึ่งไมเคย
เกิดเปนประเด็นการเมืองระหวางประเทศ กลับกลายมาเปนหนึ่งในประเด็นการเมืองระหวางประเทศ
เชน เรื่องการรุกล้ําการจับปลาของเรือประมงตางชาติ
ในป พ.ศ. 2537 เกิดปญหาเรือประมงไทย และเรือประมงเวียดนาม ตางรุกล้ําเขต
นานน้ําของกันและกัน สืบเนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตร บริเวณที่มีปลาชุกชุมเหมาะแกการทําการ
ประมงพาณิชยจะอยูในหวงเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Exclusive Economic Zone: EEZ) ซึ่งในแง
กฎหมายทะเลระหวางประเทศแลว เขตดังกลาวรัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยในการสํารวจและการแสวง
ประโยชน การอนุรักษและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไมมีชีวิต อีกทั้ง รัฐชายฝง
สามารถใชกฎหมายบัง คับในเขตบริเวณพื้นที่นี้ไดในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรางและการใชเกาะเทียม
สิ่ง ติดตั้ง และสิ่ง กอสรางตา งๆ การวิจัยวิท ยาศาสตรท างทะเล และการคุม ครองและการรัก ษา
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มาตรา 121 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
“บทบัญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดโทษทางอาญาใหเหมาะสมและไดสัดสวนกับการกระทํา
ความผิด เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายมีประสิทธิภาพ และปองปรามการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย ไมวาจะ
เกิดขึ้นที่ใด รวมทั้งการปองกันไมใหผูกระทําความผิดไดรับประโยชนจากการกระทําความผิดตามพระราชกําหนดนี้”
8
มาตรา 123 แหงพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558
“ผูใดฝาฝนมาตรา 10 ตองระวางโทษปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจํานวนสามเทา
ของมูลคาสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมง แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใชเรือขนาดตั้งแตสิบตันกรอสขึ้นไปแตไมถึงยี่สิบตันกรอส ตองระวาง
โทษปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท หรือปรับจํานวนหาเทาของมูลคาสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมง
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใชเรือขนาดตั้งแตยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแตไมถึงหกสิบตันกรอส ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตสองแสนบาทถึงหกแสนบาท หรือปรับจํานวนหาเทาของมูลคาสัตวน้ําที่ไดจากการทําการ
ประมง แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใชเรือขนาดตั้งแตหกสิบตันกรอสขึ้นไปแตไมถึงหนึ่งรอยหาสิบตันกรอส
ตองระวางโทษปรับตั้งแตหกแสนบาทถึงหาลานบาท หรือปรับจํานวนหาเทาของมูลคาสัตวน้ําที่ไดจากการทําการ
ประมง แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา
ถาผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง ใชเรือขนาดตั้งแตหนึ่งรอยหาสิบตันกรอสขึ้นไป ตองระวางโทษปรับตั้ง
แตหาลานบาทถึงสามสิบลานบาท หรือปรับจํานวนหาเทาของมูลคาสัตวน้ําที่ไดจากการทําการประมง แลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา”
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สิ่งแวดลอมทางทะเล9 ทําใหเมื่อเกิดเหตุในบริเวณนี้ รัฐชายฝงที่มีสิทธิอธิปไตยเหนือพื้นที่ดังกลาวไม
สามารถใชอํานาจอธิปไตยไดเด็ดขาด จึงไดแตเพียงการผลักดันใหผูรุกล้ํากลับออกนอกเขตบริเวณนี10้
เปน ผลให เ กิดการรุก ล้ํ าอยูอย างตอเนื่อ ง จนนํ าไปสูก ารตกลงกัน อยา งไมเ ป นทางการระหวา ง
กองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามวา หากมีเรือของฝายใดรุกล้ําเขตบริเวณนี้ของอีกฝาย ก็ขอให
ทําการผลัก ดันออก เพื่อลดแรงปะทะ และไมตองการใหเ รื่องราวขยายตัวออกไปเปนเรื่องทาง
การเมืองระหวางประเทศ
เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ขอเท็จจริง คือ เรือประมงของไทยไม
มีรายงานการเขาไปรุกล้ําจับปลาบริเวณที่เปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของเวียดนาม ตรงกันขามเปนฝาย
เวียดนามที่รุกล้ําเขามาในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ จนบางครั้งไดรับรายงานวา เลยเขามาถึงในบริเวณ
นานน้ําทะเลอาณาเขตของไทย ซึ่งจากจุดนี้เอง ทางการไทยควรปรับการบัง คับใชกฎหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากพื้นฐานเจตนารมณ ของขอตกลงไทย–เวียดนาม ที่กลาวถึงขางตน
เปลี่ยนไปแลว
ปจจุบันเกิดปญหาการจับปลาที่ผิดกฎหมาย กลาวคือ เมื่อเรือประมงไทยไปจับ
ปลาผิดกฎหมายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของไทย เจาหนาที่ไทยดําเนินการจับกุมตามกฎหมายอยาง
9

Article 56 paragraph 1 of United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
“1. In the exclusive economic zone, the coastal State has:
(a) sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing
the natural resources, whether living or non–living, of the waters superjacent to the seabed and
of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for the economic exploitation
and exploration of the zone, such as the production of energy from the water, currents and winds;
(b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to:
(i) the establishment and use of artificial islands, installations and structures;
(ii) marine scientific research;
(iii) the protection and preservation of the marine environment;
(c) other rights and duties provided for in this Convention.”
10
Article 73 of United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
“1. The coastal State may, in the exercise of its sovereign rights to explore, exploit,
conserve and manage the living resources in the exclusive economic zone, take such measures,
including boarding, inspection, arrest and judicial proceedings, as may be necessary to ensure
compliance with the laws and regulations adopted by it in conformity with this Convention.
2. Arrested vessels and their crews shall be promptly released upon the posting of
reasonable bond or other security.
3. Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive
economic zone may not include imprisonment, in the absence of agreements to the contrary by
the States concerned, or any other form of corporal punishment.
4. In cases of arrest or detention of foreign vessels the coastal State shall promptly
notify the flag State, through appropriate channels, of the action taken and of any penalties
subsequently imposed.”

10
เครงครัด ในทางตรงกันขาม หากเปนเรือประมงเวียดนามเขามาจับปลาในเขตเศรษฐกิจ จําเพาะ
ดังกลาว เจาหนาที่ไทยผลักดันใหออกจากเขตเศรษฐกิจจําเพาะดังกลาว ซึ่งทําใหมองไดว าเปนการ
บังคับใชกฎหมายอยางไมเทาเทียมกัน และอาจบานปลายเปนปญหาตอเนื่องออกไปได
(4) เพื่ อ ให ไ ด รั บ การยอมรั บ จากนานาชาติ ว า เรายึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามแบบแผน
มาตรฐานสากล ประเทศที่มีศักยภาพทางการประมงในโลกนี้ ไมวาจะเปนญี่ปุน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย
หรือแมแตศรีลังกา ตางถูกเพงเล็งจากผูซื้อรายใหญคือ สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ทั้งสิ้น ดังนั้น
หากประเทศเหลานี้ยังมีความจําเปนที่ตองพึ่งพิงตลาดผูซื้อรายใหญเหลานี้ก็หลีกเลี่ยงไมไดที่จะตอง
โอนผอนนโยบายของตนตามผูซื้อ ประเด็นคือตองโอนผอนยินยอมตามแนวทางมากน อยเพียงไร
ก็เปนเรื่องที่แตละประเทศตองนํามาใหไดสมดุลยระหวางมูลคาตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ไดรับมากับการ
เสียสิทธิในการดําเนินการโดยตนเองบางสวนออกไป ซึ่งในสวนของไทยก็ยินยอมปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และมาตรการทางการประมงมากพอสมควรตามกล าวขา งตน แตทั้ง นี้ห นึ่ง ในเหตุผ ลหลัก ก็คื อ
กฎหมายที่เ กี่ยวของกับ การประมงของไทย ลาหลัง มานาน จึง สมควรแกเ หตุและเวลาที่จ ะตอง
ปรับเปลี่ยนดวยอยูแลว
(5) ทายสุดเปนการแกไขเพื่อใหการเปนไปตามเงื่อนไขที่ EU กําหนด ดังนี้
– แกไขกฎหมายการประมง ใหสอดคลองกับกฎระเบียบ IUU ระดับสากล และ
การใหสัตยาบันความตกลงระหวางประเทศ อาทิ UN Fish Stocks Agreement11 และ Port State
Measures Agreement12
– กําหนดนโยบายการบริหารจัดการประมงทะเล (Fisheries Management
Policy) ตามหลักสากล เชน วิธีการจับสัตวน้ํา ซึ่งจากเดิมไมไดมีการกําหนดอยางเครงครัดวาจะตองมี
วิธีการจับสัตวน้ําอยางไร การกําหนดประเภทเครื่องมือในการจับสัตวน้ํา ซึ่งเครื่องมือที่ใชจับสัตวน้ํา
อาจไมเ หมาะกั บ ยุค สมั ย เช น อวนลาก อวนรุน ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมื อ ที่ ถือ ว า มีส ว นในการทํ า ลาย
สิ่งแวดลอมอยางมาก เพราะไมเพียงสัตวน้ํา ปลา กุง ที่เรือประมงพาณิชยมุ งจับและสามารถนํามา
แปรรูปขายตอได แตอาจมีสัตวน้ําที่ยังไมโตเต็มที่ เตา ปลาที่เปน endanger species ถูกจับรวม
ขึ้นมาดวย รวมถึงการกําหนดหวงเวลาที่หามจับปลาบางประเภท
– จัดทําแผนปฏิบัติการระดับชาติเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง IUU
(National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing: NPOA–IUU)
11

UN Fish Stocks Agreement มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ปจจุบัน (ขอมูลวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.
2560) มีภาคี 86 รัฐ โดยไทยเขาเปนภาคีดวยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 see also UNTC,
“Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of
the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks
and Highly Migratory Fish Stocks,” (https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no
=XXI–7&chapter=21&clang=_en [2 August 2017]).
12
Port State Measures Agreement มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ปจจุบัน (ขอมูลวันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2560) มีภาคี 48 รัฐ โดยไทยเขาเปนภาคีดวยการภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 see also FAO,
“Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated
Fishing,” (http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/037s–e.pdf [2 August 2017]).
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– ปรับปรุงระบบติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring, Control and
Surveillance: MCS) อาทิ การจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรและกิจกรรมการประมง
กฎระเบียบ/มาตรการควบคุมการประมง การตรวจการณกิจกรรมการประมง การจัดทํา National
Plan of Control and Inspection การจัดตั้งศูนยควบคุมการเขา–ออกของเรือประมง (Port In–
Port Out Control Center: PIPO) การควบคุมจํานวนใบอนุญาตการทําการประมงและการควบคุม
จดทะเบียนเรือประมงเพื่อใหสามารถควบคุมจํานวนเรือประมงพาณิชยได เพื่อสอดคลองผลจับสูงสุด
ที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY)13 อันเปนเงื่อนไขสําคัญในการจํากัดสิทธิการเขาถึง
ทรัพยากรการประมง
– ติดตั้งระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เพื่อใหสามารถ
ติดตามไดวาเรือประมงที่ขออนุญาตออกไปทําการประมง ณ เขตพื้นที่ใดนั้น ไปทําการประมงในพื้นที่
นั้นๆ จริงตามที่รายงานออกจากทา
– พัฒนาระบบตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) เพื่อใหทราบแหลงที่มาของ
สินคาประมง โดยมีหลักวิธีคิดคือ ไมวาสินคาสัตวน้ําจะอยูที่ไหนอยางไร ก็สามารถตรวจสอบตนตอได
– ดําเนินความรวมมือกับรัฐตางๆ
2.1.1 ภาคพหุภาคี
2.1.1.1 การแกไขปญหาดานการจัดการเรือประมงและทรัพยากรสัตวน้ํา ไทยเขา
เปนภาคี
1) ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาทา PSMA เมื่อ 10 พฤษภาคม
2559 ซึ่ง จะชวยในการตรวจสอบการทําประมง IUU โดยรัฐเจาของทาจะกําหนดมาตรการให
เรือประมงที่จะเขาเทียบทาจะตองรายงานและแจงขอมูลตางๆ เชน ขอมูลทะเบียนเรือ อุปกรณจับ
สัตวน้ํา ปริมาณสัตวน้ําที่จะเทียบทา ฯลฯ ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ใหอํานาจรัฐเจาของทา
ในการตรวจสอบและปฏิเสธการเทียบทาของเรือประมงดังกลาวไดรวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่จําเป นตอ
การจัดการเรือประมงดังกลาว
ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาทา เพื่อปองกัน ยับยั้ง และ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม จัดทําขึ้นโดยองคการอาหาร
และเกษตรแหง สหประชาชาติ มีวัตถุป ระสงคเพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงที่ ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน ไรการควบคุม โดยกําหนดอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและมาตรการ
ของรั ฐ เจ า ของท า และรั ฐ เจ า ของธงที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ต ามอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
ทรัพยากรธรรมชาติในทะเลจะถูกนํามาใชประโยชนอยางมีความรับผิดชอบและไดรับการอนุรักษใน
ระยะยาวอยางยั่งยืน
โดยพันธกรณีที่สําคัญ ไดแก
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ตามประกาศกรมประมง เรื่อง แผนการปฏิบัติการระดับชาติวาดวยการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม พ.ศ. 2558–2562 และแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของ
ประเทศไทย นโยบายแหงชาติดานการจัดการประมงทะเล พ.ศ. 2558–2562
“ผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน” (MSY) หมายถึง “คาเฉลี่ยปริมาณการจับสูงสุดตอปที่สามารถจับสัตวน้ําจากกลุม
ประชากรสัตวน้ําในชวงเวลาหนึ่ง โดยไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอทรัพยากรที่อยูภายใตสภาพแวดลอมปกติ”
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(1) รัฐเจาของทา (ไทย) จะตองกําหนดมาตรการในการเขาเทียบทา
การใชทาเทียบเรือ และการตรวจสอบเรือประมงและเรือที่ทํากิจกรรมเกี่ยวของกับการประมง โดย
ปฏิเสธไมใหเรือที่ตนเองสงสัยวาทําการประมง IUU เขาเทียบทาและหากอนุญาตใหเขาเทียบทาแลว
ตองทําการตรวจสอบและรายงานใหรัฐเจาของธง องคกรระดับภูมิภาค และ FAO ทราบโดยพลัน
ซึ่งในทางปฏิบัติกรมเจาทาเคยใหความเห็นวา กรมเจาทาในฐานะหนวยงานหลักในการอนุญาตให
เรือประมงเขา/ออกจากทาเรือ ไมมีอํานาจในการปฏิเสธเรือประมงตางชาติที่ขอเขาเทียบทา อยางไรก็ดี
ปจจุบันกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจาทาอยูระหวางการพิจารณาแกไขกฎหมาย รางพระราชบัญญัติ
เรือไทย พ.ศ. .... และ พระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. .... เพื่อใหอํานาจแกหนวยบังคับใช
กฎหมายของไทยสามารถปฏิเสธการขอเขาเทียบทาของเรือตางชาติได
(2) รัฐเจาของธงจะตองกําหนดใหเรือของตนใหความรวมมือในการ
ตรวจสอบของรัฐเจาของทา และหากไดรับรายงานวาพบหลักฐานการกระทําผิด รัฐเจาของธงจะตอง
ดําเนินการตรวจสอบ สอบสวนและดําเนินคดีกับเรือนั้นของตน
การจะปฏิบัติตามมาตรการตาม PSMA ไดอยางมีประสิ ทธิภาพ
จะตองอาศัยการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพระหวางหนวยงานที่มีอํานาจและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
อาทิ กรมประมง กรมเจาทา กรมศุลกากร และ ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.)
2) ภาคีความตกลง UNFSA เมื่อ 28 เมษายน 2560 ซึ่งเปนความตกลง
ที่เกี่ยวกับการอนุรักษและการบริหารจัดการทรัพยากรมวลปลายายถิ่นในทะเลหลวง โดยการเขาเปน
ภาคีของไทยเปนกลไกสวนหนึ่งในการสง เสริมการทําประมงอยางรับ ผิดชอบและรัก ษาปริม าณ
ทรัพยากรประมงเพื่อประโยชนรวมกันของประชาคมระหวางประเทศอยางยั่งยืน
ความตกลง UNFSA มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพของ
มาตรการอนุรักษและบริหารจัดการทรัพยากรประมงประเภทที่มีลักษณะการยายถิ่นอยูเสมอ เชน
ปลาทูนาหรือพันธุปลาที่ใกลเคียงในทะเลหลวงซึ่งไมอยูในอํานาจและความดูแลของรัฐใดรัฐหนึ่ง เปน
การสงเสริมการทําประมงอยางรับผิดชอบ และชวยรักษาปริมาณทรัพยากรประมงเพื่อประโยชน
รวมกันของประชาคมระหวางประเทศ โดยการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบตอรัฐเจาของธงที่จะตอง
ควบคุมเรือประมงที่จดทะเบียนเรือตามกฎหมายของรัฐนั้นๆ ใหควบคุม ดูแลเรือประมงที่ชักธงตนให
ทําการประมงอยางมีความรับผิดชอบ และเพื่อการอนุรักษทรัพยากรอยางยั่งยืน การกําหนดอํานาจ
หนาที่ของรัฐชายฝงในการตรวจสอบเรือประมงที่มีเหตุอันควรเชื่อวาไดกระทําการประมงผิดกฎหมาย
ในบริเ วณเขตทางทะเลที่รัฐชายฝงนั้นมีอํานาจ รวมถึง การใหอํานาจองคก รจัดการประมงระดับ
ภูมิภ าค (Regional Fisheries Management Organizations–RFMOs) ในการตรวจสอบ
ควบคุมดูแลเรือประมงที่เขาไปทําการประมงในทะเลหลวงดวย
การดํ า เนิ น การเข า เป น ภาคี ค วามตกลงฯ ของไทยเพื่ อ ตอบรั บ
ยุทธศาสตรการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก ารควบคุมซึ่งเปน
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล การเขาเปนภาคีความตกลงระหวางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการทําประมง
ผิดกฎหมายจะเปนหนึ่งในกลไก/เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย เนื่องจากประเทศไทยไดรับใบเหลืองจากสหภาพยุโรปซึ่งเปนการเตือนวาประเทศไทย
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มีการดําเนินกิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม ซึ่งหากประเทศไทย
ไมเรงดําเนินการแกไขและไดรับใบแดงจากสหภาพยุโรป จะสงผลใหสินคาประมงของไทยจะถูกกีดกัน
และระงับ ไมสามารถสงออกสินคาประมงไปยังสหภาพยุโรปได และประเทศอื่น เชน สหรัฐฯ อาจใช
เปนขออางในการกีดกันสินคาประมงจากไทยเชนกัน
พันธกรณีของไทยเมื่อเขาเปนภาคี UNFSA จะทําใหไทยยอมรับ
พันธกรณีที่ไทยไมสามารถออกใบอนุญาตเรือประมงไทยทําการประมงในทะเลหลวงไดอีกตอไป หาก
ไมไดรับ อนุ ญ าตจาก RFMOs ที่ดูแลพันธุ ป ลาชนิดพั นธุที่ยายถิ่ นอยูเ สมอ นอกจากนี้ ไทยยัง มี
พันธกรณีที่จะตองปฏิบัติตาม อาทิ การยอมใหเจาหนาที่ของรัฐภาคีความตกลง UNFSA ขึ้นเรือเพื่อ
ตรวจคน (inspect ) และสอบสวน (investigate) แทนรัฐเจาของธง ตามขอ 20–22 ทั้งนี้ เรือประมงไทย
จะตกอยูภายใตพันธกรณีที่จะตองใหเจาหนาที่ผูมีอํานาจของ RFMO ขึ้นตรวจก็ตอเมื่อเรือประมงไทย
ไดรับอนุญาตใหเขาไปทําการประมงในเขตที่อยูภายใตการดูแลของ RFMO เทานั้น ซึ่งกอนที่ไทยจะ
เขาเปนภาคีความตกลง UNFSA ก็มีประเด็นถกเถียงกันมากวา การยอมใหรัฐภาคีอื่น ขึ้นตรวจ
เรือ ประมงของไทยนั้ น เปน การกา งล วงอธิป ไตยของไทยหรือ ไม ซึ่ง ประเด็ นนี้ไ ดมี ก ารประชุ ม
คณะอนุกรรมการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายใหสอดคลอง
กับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งมีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวง
การตางประเทศ เปนคณะอนุกรรมการและเลขานุการ โดยที่ประชุมเห็นพองกันวา พระราชกําหนด
การประมง พ.ศ. 2559 มาตรา 49 ไดบัญ ญัติขึ้นเพื่อรองรับพันธกรณีนี้เพียงพอแลวที่ไทยจะตอง
ยอมรับพันธกรณีนี้ เนื่องจากการบัญญัติใหเ รือประมงตองปฏิบัติตามหลัก เกณฑ และมาตรการ
อนุรักษและบริหารจัดการการประมงของรัฐชายฝงหรือองคการระหวาประเทศ ถือเปนการให ความ
ยินยอมโดยปริยายที่จะใหรัฐภาคีอื่นสามารถขึ้นตรวจเรือประมงไทยหากมี “clear ground” วาได
ดํา เนิ นกิ จ กรรมที่ ขัด กับ การอนุ รัก ษ และการบริห ารจั ดการทรัพ ยากรปลาในเขตที่อ ยู ในความ
ควบคุมดูแลของรัฐภาคีซึ่งมิใชรัฐเจาของธง
3) การเข า เป น ภาคี อ งค ก ารบริ ห ารจั ด การประมงระดั บ ภู มิ ภ าค
(Regional Fisheries Management Organizations–RFMOs) ในการปองกันและสกัดกั้นการทํา
ประมง IUU โดยการจะเขาไปทําการประมงในเขตพื้นที่ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ RFMOS
จะตองไดรับอนุญาตและจํานวนโควตาจาก RFMO นั้นๆ และจะตองทําการประมงภายใตเงื่อนไขที่
RFMO กําหนดเพื่อการทําประมงอยางรับผิดชอบและการอนุรักษอยางยั่งยืน เชน ความตกลงการทํา
การประมงสําหรับพื้นที่ทางตอนใตของมหาสมุทรอินเดีย (Southern Indian Ocean Fisheries
Agreement: SIOFA) คณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุท รอินเดีย (Indian Ocean Tuna
Commission : IOTC)
2.1.1.2 การแกไขปญหาดานแรงงานภาคประมง ไทยไดเขาเปนภาคี
1) อนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ (Maritime Labour Covention:
MLC) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559
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2) อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 187 (ILO/187)
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 และขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาเขาเปนภาคี ILO/188 ซึ่งเปนเรื่อง
เกี่ยวกับ การคุมครองสวัส ดิภาพของแรงงานดานประมง โดยกําหนดเปาหมายวาจะเขาเปนภาคี
ILO/188 ภายในป 2560
2.1.2 ภาคทวิภาคี
ไทยโดยกระทรวงแรงงานไดจัดทํา MOU ดานการนําเขาแรงงานตางดาว กับ
กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม (เฉพาะดานการประมง และการกอสราง) และ สปป.ลาว ตลอดจนอยูใน
ระหวางการจัดทํา Action Plan เพื่อนําเขาแรงงานประมงผาน MOU ใหมากขึ้น เนื่องจากขาดแคลน
แรงงานในภาคประมง
ทั้งนี้เรื่องแรงงานไมใชเปนปญหาโดยตรงจากการทําการประมง IUU หากแตเปน
ปญหาเกี่ยวเนื่องซึ่ง EU มีขอกังวลตอปญหาการคามนุษยตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาค
ประมง ทั้งเรือประมงนอกนานน้ํา ในนานน้ํา และสถานประกอบการแปรรูปสัตวน้ําของไทย
ในสวนที่เกี่ยวของกับกฎหมายภายใน ไทยไดปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของเกี่ยวกับ
การใหความคุมครองแรงงานตางดาว เพื่อปองกันไมใหแรงงานกลุมนี้ตกเปนเหยื่อของการคามนุษย
โดยไดออก พระราชกําหนดการนําคนตางดาวเขามาทํางานกับนายจางในประเทศ พ.ศ. 2559 มีผล
บังคับใชเมื่อ 16 สิงหาคม 2559
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2.2 การแกไขปญหาเกี่ยวกับการประมงในแงมุมทางดานกฎหมายระหวางประเทศ
กฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการประมงซึ่งเปนกิจกรรมที่มีการดําเนินการอยูใน
ทะเล โดยเฉพาะอยางยิ่งการจับปลาเชิงพาณิชย จะมีอาณาบริเวณการจับปลาอยูในเขตทะเลหลวง
(High Seas) ซึ่งถือเปนเขตอาณาบริเวณทางทะเลที่เปนเขตที่ไมมีประเทศใดประเทศหนึ่งเปนเจาของ
มีอํานาจอธิป ไตยเหนือ หากแตในแงของทรัพยากรในหวงน้ํากลาวคือ สัตวท ะเล ถึงแมกฎหมาย
ระหวางประเทศจะไมไดระบุความชัดเจนวา รัฐใด ผูใด จะมีสิทธิเหนือหรือเปนเจาของผูมีสิทธิใชสอย
ไดอยางเด็ดขาด หากแตภายใตอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล (UNCLOS) ไดวางหลัก
กวางๆ วา การใชประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิตจะตองใชอยางไมกระทบกระเทือนตอความยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอม
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อนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดําเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอ
นามัย พ.ศ. 2549 (C187–Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention,
2006 (No. 187)) see also ILO, “C187–Promotional Framework for Occupational Safety and Health
Convention, 2006,” (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUN
TRY_ID:102843).

15
หลักเสรีภาพในการประมง (Freedom of Fishing) เปนสวนหนึ่งของหลักเสรีภาพทะเลหลวง
(Freedom of High Seas) โดยไดรับการรับรองไวในขอ 87 วรรคแรก (อี) ของ UNCLOS15 แตการ
จะใชเสรีภาพในการประมงตองเปนไปตามเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรมีชวี ติ
ในทะเลหลวง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตามขอ 116 ของ UNCLOS16 ซึ่งมีสถานะเปนกฎหมายระหวาง
ประเทศทั่วไปวาดวยทะเล (general international law of the sea) ไดระบุเกี่ยวกับสิทธิที่จะทํา
การประมงในทะเลหลวงภายใต บั ง คั บ ของพั นธกรณี ต ามสนธิ สั ญ ญา สิ ท ธิแ ละหน าที่ รวมทั้ ง
ผลประโยชนของรัฐชายฝงที่ไดบัญญัติไวในความตกลงการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่เกี่ยวกับชนิด
พันธุที่อยูรวมกันทั้งภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและในบริเวณทีเ่ ลยและประชิดเขตเศรษฐกิจจําเพาะ17
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Article 87 of United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982
“1. The high seas are open to all States, whether coastal or land–locked. Freedom of
the high seas is exercised under the conditions laid down by this Convention and by other rules
of international law. It comprises, inter alia, both for coastal and land–locked States:
(a) freedom of navigation;
(b) freedom of overflight;
(c) freedom to lay submarine cables and pipelines, subject to Part VI;
(d) freedom to construct artificial islands and other installations permitted under international
law, subject to Part VI;
(e) freedom of fishing, subject to the conditions laid down in section 2;
(f) freedom of scientific research, subject to Parts VI and XIII.
16
Article 116 of United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 :
“All States have the right for their nationals to engage in fishing on the high seas subject to:
(a) their treaty obligations;
(b) the rights and duties as well as the interests of coastal States provided for, inter alia,
in article 63, paragraph 2, and articles 64 to 67; and
(c) the provisions of this section.
17
Article 63 of United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 :
“…
2. Where the same stock or stocks of associated species occur both within the exclusive
economic zone and in an area beyond and adjacent to the zone, the coastal State and the
States fishing for such stocks in the adjacent area shall seek, either directly or through
appropriate subregional or regional organizations, to agree upon the measures necessary for the
conservation of these stocks in the adjacent area.”
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ชนิดพันธุที่ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory species) 18 ซึ่งการทําความตกลงดังกลาวสามารถ
กระทําไดหลายรูปแบบ เชน ความตกลงทวิภาคี ความตกลงระดับอนุภูมิภาค และความตกลงระดับ
ภูมิภาค เปนตน ซึ่งหมายความวาในปจจุบันไมมีเสรีภาพในการทําการประมงในทะเลหลวงอยางไมมี
ขี ด จํ า กั ด อี ก ต อ ไป แต จ ะต อ งเป น ไปตามพั น ธกรณี ที่ กํ า หนดขึ้ น โดย Regional Fisheries
Management Organizations (RFMOs) ที่ทําหนาที่ดูแลควบคุมและบริหารจัดการการประมงในแตละ
ภูมิภาค ดังที่ไดกลาวไวขางตน
เพื่อประกอบความเขาใจ ขอยกกรณีศึกษาเรื่อง Shrimp/Turtle case19 โดยกฎหมาย
ภายในของสหรัฐอเมริกา (Article 609 ของกฎหมาย US Public Law 101–102) กําหนดหามการ
นําเขากุงหรือผลิตภัณฑจากกุงมายังสหรัฐอเมริกา หากรัฐผูสงออกยังไมไดรับการรับรองวา รัฐนั้นๆ
“มีมาตรการเพื่อลดอันตรายตอเตาทะเล” และ “มีอัตราการตายของเตาทะเลในระหวางการทํา
ประมงเทียบเทากับอัตราของสหรัฐอเมริกา” นอกจากนี้แลว เรือประมงพาณิชยของรัฐผูสงออกมี
หนาที่ที่จะตองติดตั้ง “เครื่องมือคัดแยกเตา” (Turtle Excluder Devices: TED) เชนเดียวกันกับ
เรือประมงของสหรัฐฯ ซึ่งมีหลายรัฐที่ไมได รับการรับ รองจากสหรัฐฯ กลาวคือ อินเดีย มาเลเซีย
ปากีสถาน และไทย จึงไดรวมกันฟองสหรัฐตอองคกรระงับขอพิพาทขององคการการคาโลก (WTO
Dispute Settlement Body) โดยในคําฟองระบุวามาตรการตาม Article 609 นี้ ขัดกับพันธกรณีที่
ปรากฏใน Article XI ของ General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) วาดวยการ
ขจัดขอจํากัดดานปริมาณโดยทั่วไป (General Elimination of Quantitative Restrictions) โดย
หลัก หามภาคี คูทํา การใดๆ ที่เ ปนการกํ าหนดข อจํา กัดโควตาการอนุ ญ าตใหนํ าเข าหรื อสง ออก
ผลิตภัณฑ ยกเวนกรณีที่เกี่ยวกับการบรรเทาความขาดแคลนอยางวิกฤตในเรื่องอาหาร การจํากัดการ
ลนตลาดชั่วคราวของผลิตภัณฑที่คลายคลึงกันภายในประเทศ เปนตน
หนึ่งในขอกลาวอางของสหรัฐฯ คือ สหรัฐฯ อางวาเตาทะเลนั้นเปนทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป ซึ่ง Article 609 นั้น เปน “มาตรการที่เกี่ยวของกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่ใช
แลวหมดไป (measures relating to the conservation of exhaustible natural resources)
ซึ่งตาม Article XX (g) นั้นอนุญาตใหรัฐภาคีสามารถใชเปนขอยกเวนพันธกรณีตาม GATT ได โดย
Article XX (g) วางหลักวา รัฐสามารถวางมาตรการทางการคาไดหากพิสูจนไดวามีการดําเนินการ
ผลิตที่เกี่ยวพันกระทบกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติที่อาจหมดไป โดยทายสุดองคกรอุทธรณ
18

Article 64 of United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982:
“1. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly
migratory species listed in Annex I shall cooperate directly or through appropriate international
organizations with a view to ensuring conservation and promoting the objective of optimum utilization of
such species throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone. In
regions for which no appropriate international organization exists, the coastal State and other
States whose nationals harvest these species in the region shall cooperate to establish such an
organization and participate in its work.
…”
19
United States–Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp Products (1998), WT/DS58 /AB/R
12 October 1998
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(Appellate Body) ไดวินิจฉัยโดยสรุปและวางหลักการในเรื่องนี้วา “เตาทะเลเปนทรัพยากรธรรมชาติที่
ใชแลวหมดไปตาม Article XX (g) GATT แมวามาตรการของสหรัฐฯ จะมีผลเปนการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐอื่น แตเมื่อมาตรการดังกลาวเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวหมดไป จึงไมขัด
ตอพันธกรณีตาม GATT
อนึ่ง มาตรการ EU ที่เรียกรองใหไทยแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายโดยใหมีระบบ
การจัดทําเอกสาร (catch document scheme) เชน การจัดทําสมุดบันทึกการทําประมง (Fishing
logbook) ใบกํากับการซื้อขายสินคาสัตวน้ํา (Marine Catch Transship Document: MCTD)
ตลอดจนหนังสือกํากับ การจําหนายวัตถุดิบ สัตวน้ํานําเขา (Imported Aquatic Animal Raw
Material Movement Document: IMD) การตรวจสอบใบรับ รองการจับ สัต วน้ํา (Catch
Certificated) และระบบตรวจสอบยอนกลับ (traceability) อาจจัดไดวาเปน “กฎระเบียบทาง
เทคนิค” (technical regulations) 20 ที่เปนอุป สรรคทางการคาได อยางไรก็ดี หากพิจารณาวา
มาตรการนั้นมิไดเปนไปในลักษณะที่เลือกปฏิบัติ หรือเปนมาตรการที่กอใหเกิดอุปสรรคอันเกินสมควร
ตอรัฐอื่น ก็สามารถกระทําได
สิ่งที่เราสามารถนํากรณีศึกษานี้มาเทียบเคียงไดกับเรื่อง IUU ที่ไทยไดรับใบเหลืองจาก EU
คือประเด็นที่เรือประมงพาณิชยไทยจับสัตวน้ําในทะเลหลวง โดยทําการสงออกไปยัง EU ซึ่งเปนตลาด
รับซื้อรายใหญ ประเด็นคือ EU มีความชอบธรรมหรือไมที่จะกําหนดเงื่อนไขใหผูจับสัตวน้ําของไทย
ตองปรับ ปรุง เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่เ กี่ยวของกับการประมงของไทยใหไดรับ การยอมรับตาม
มาตรฐานสากล มิฉะนั้น EU จะหามการนําเขาสินคาสัตวน้ําที่ไทยสงออกไปยัง EU
สิ่งที่ตองพิจารณาคือ ความชอบธรรมของ EU ในการแทรกแซงอํานาจอธิปไตยของรัฐอื่น
(intervention of other States) ซึ่งในที่นี้คือประเทศไทย โดยตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
แผนกคดีเมือง (Public International Law) รัฐแตละรัฐมีอํานาจอธิปไตยในการประกาศใชกฎหมาย
และบัง คับ ใชก ฎหมายเหนือเขตอํานาจ (jurisdiction) ของรัฐตน โดยเฉพาะ เหนืออาณาเขต
(territory) และเหนือบุคคลทั้งหลายที่ปรากฏตัวในอาณาเขตของรัฐตนเทานั้น21 โดยสภาพแตละรัฐ
จึงไมสามารถเขาแทรกแซง (non–intervention) กิจกรรมใดๆ ในอาณาเขตที่รัฐอื่นมีเขตอํานาจได
ดังนั้น รัฐจึงมีอํานาจอธิปไตยเด็ดขาดเปนของตนเอง รัฐอื่นไมสามารถแทรกแซงได เวนแตเปนเรื่องที่
มีความเกี่ยวพันกับสวนรวม หรือ เกี่ยวพันกับเรื่องของการอนุรักษสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนหนาที่ของแต
ละรัฐที่จะตองแสดงความรับผิดชอบรวมกัน
กฎหมายระหวางประเทศที่จํากัดสิทธิและกําหนดพันธกรณีของแต ล ะรัฐใหแสดงความ
รับผิดชอบรวมกันตอสิ่งแวดลอมของโลกมีปรากฏหลายฉบับซึ่งไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ
20

ตาม Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) ไดนิยามคําวา “กฎระเบียบทางเทคนิค”
(technical regulations) หมายถึง เอกสารที่กําหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ หรือกระบวนการและกรรมวิธีการ
ผลิตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ รวมถึงขอกําหนดทางการบริหารดวย ซึ่งเปนสิ่งที่ตองปฏิบัติตามโดยอาจจะรวมหรือ
ระบุเฉพาะถึงขอกําหนดเกี่ยวกับการเรียกชื่อ และการใชสัญลักษณ การบรรจุหีบหอ การทําเครื่องหมายหรือ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการติดฉลากที่ใชกับผลิตภัณฑ กระบวนการหรือกรรมวิธีการผลิตดวย
21
Ian Brownlie, Principle of Public International Law, 4th ed., (Oxford : Clarendon Press, 1990), pp.287–
288.
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เชน พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) 22 และความตกลงปารีส (Paris Agreement) 23 เปนความตกลง
แยกตางหาก ภายใตก รอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศ ค.ศ.
1992 (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) อนุสัญญา
ระหว า งประเทศว าด วยการป องกัน มลพิ ษจากเรื อ (International Convention for the
Prevention of Pollution from Ships: MARPOL 73/78) 24 ซึ่งเปนพันธกรณีที่มีผลผูกพันเฉพาะ
ประเทศที่เปนภาคีความตกลงระหวางประเทศหรืออนุสัญญาระหวางประเทศที่จะตองปฏิบัติตาม
ดังนั้น การที่ EU กําหนดเงื่อนไขการนําเขาผลิตภัณฑประมงวาจะตองเปนไปตามมาตรการ
ของ EU ซึ่งจะเปนการจํากัดการนําเขาสินคาประมงจากไทยและกดดันประเทศไทยใหตองปฏิบัติตาม
และตองปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในใหเปนไปตามที่ EU ยื่นขอเสนอนั้น ถึงแมไทยไมจําเปนตอง
ปฏิบัติตามเนื่องจากไมไดเ ปนพันธกรณีที่ผูก พันประเทศไทย แตห ากนําความสมดุลตัวเลขการคา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นไดกับผูประกอบการชาวไทยมาพิจารณาประกอบ จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําให
รัฐบาลไทยตัดสินใจปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในตามที่ EU เสนอ
นอกจากนั้นแลว แนวทางที่ EU ใชเปนเพียงมาตรการในการปองปราม (ขู) เทานั้น หากแต
ยังไมไดมีการบังคับใหไทยเปลี่ยนแปลงมาตรการอยางใด ซึ่ง การกระทําเพียงการปองปราม (ขู) นี้
ยังไมถือวาเขาขายดําเนินการผิดจากพันธกรณีของ GATT ตัวอยางกรณี EU Regulation on IUU
Fishing ซึ่งมีขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2557 EU ออกมาตรการหามนําเขาสินคาประมงจากกัมพูชา กินี
และเบลิซ เนื่องจากเปนสินคาประมงผิดกฎหมายซึ่งอาจเขาขายละเมิดพันธกรณีของ WTO ในเรื่อง
การกําหนดโควตา และหลักการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ (national treatment) อยางไรก็ดี อาจถือไดวา
เขาขอยกเวน XX ของ GATT ที่สามารถกระทําไดเพื่อเปนการอนุรักษทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป25
2.3 การแกไขปญหาเกี่ยวกับการประมงในแงมุมทางดานกฎหมายภายในของไทย
หนวยงานของไทยที่เกี่ยวของกับการประกอบการดานการประมง ไมวาจะเปน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (กรมประมง) กระทรวงคมนาคม (กรมเจาทา) กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ)
สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตํารวจน้ํา) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการคุมครองแรงงาน) กระทรวง
การพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และกระทรวงการ
22

พิธีสารเกียวโตมีวัตถุประสงคในการลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ซึ่งผูกพัน
ประเทศอุตสาหกรรมใหลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกโดยรวมอยางนอยรอยละ 5 เมื่อเทียบกับระดับในป
1990 ในชวงป พ.ศ. 2551–2555 (ค.ศ. 2008–2012)
23
ความตกลงปารีสมีเปาหมายที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหต่ํากวา 2 องศาเซลเซียส และ
รักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกใหนอยลงไปอีกจนถึงต่ํากวา 1.5 องศาเซลเซียส โดยการดําเนินการของ
ทั้งสองฉบับนี้อาศัยหลักความเปนธรรม (equity) และหลักความรับผิดชอบรวมกันในระดับที่แตกตางของประเทศ
พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนาดวย ซึ่งคํานึงถึงศักยภาพของแตละประเทศตามสภาวการณของประเทศที่
แตกต างกั น (common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the
light of different national circumstances)
24
MARPOL 73/78 มีเปาหมายเพื่อลดและปองกันมลพิษที่เกิดจากการปลอยน้ํามันและสารอื่นๆ ที่เปนอันตราย
จากเรือ ไมวาจะเปนการกระทําโดยเจตนา ประมาทเลินเลอ หรือโดยอุบัติเหตุก็ตาม
25
Table of measures and initiatives, [Online], Available from: https://www.ictsd.org [29 กรกฎาคม, 2560].
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ตางประเทศ ทุกฝายจําตองเรงปรับปรุงกฎหมายที่อยูในกรอบหนาที่รับผิดชอบของตน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งกฎหมายลําดับรอง อาทิ กฎกระทรวง ตางๆ ที่ถือเปนคูมือในทางปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่
โดยมีเปาหมายเดียวกันคือ แกไขปญหาการทําการประมงผิดกฎหมาย (IUU) ซึ่งมีตัวกฎหมายแมบทหลัก
คือ คําสั่ง คสช.ที่ 10/2558 เปนคําสั่งที่มีสถานะเทียบเทาพระราชบัญญัติเปนพื้นฐาน
หนึ่งในประเด็นสําคัญที่ไดรับการตั้งขอสังเกตจาก EU คือบทลงโทษผูฝาฝนกฎหมายในเรือ่ ง
การประกอบกิจกรรมประมงยังมีอัตราโทษที่เบาอยูมาก ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490
ซึ่ง เปนอัตราโทษที่ถูก กําหนดขึ้นเมื่อ 70 ปม าแลว ดัง นั้นหนึ่ง ในภารกิจ เรง ดวนของการปรับ แก
กฎระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานตางๆ คือการเพิ่มบทลงโทษใหมีอัตราโทษปรับที่หนักขึ้นกวาเดิม
หากเปนโทษจําก็ใหมีบทลงโทษจําใหหนักกวาเดิม เพื่อไมเพียงเปนการปรับปรุงแกไขเพื่อใหทันกับ
สภาพการณปจจุบัน แตยังเปนการสะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจในการปรับปรุงระบบกฎหมายใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมีการแกไขกฎหมายแมบทในลักษณะที่ยกเครื่องใหมทั้งหมด กลาวคือ เปน
พระบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งการออกพระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ออกมา เปนการออกมาอยาง
เรงดวนทําใหมีขอบกพรองตอการปฏิบัติงานอยางมาก และตัวกฎหมายเรื่องการประมงเกี่ยวเนื่องกับ
หลายหนวยงาน เปนผลทําใหตอมาในระยะเวลาไมกี่สัปดาห ก็ไดยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง
พ.ศ. 2558 และยกรางปรับปรุงใหมเปนพระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อเปดเปนเงื่อนไข
กรณีหากตองมีการแกไขปรับปรุงในประเด็นใด จะไดเกิดความคลองตัว และลาสุดไดมีการแกไขพระ
ราชกําหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยประเด็นที่เปนสาระสําคัญคือเรื่องการแกไขปญหา
แรงงานตางดาว การขนถายกลางทะเล ซึ่งถือเปนหนึ่งในกระบวนการของการทําการประมงพาณิชย
2.4 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับการแกไขปญหาการประมงแบบ IUU โดยรัฐบาลไทย
เปนที่สังเกตไดวา การยื่นเงื่อนไขขอใหปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประมงของไทย
นัน้ เดิม EU ยื่นขอเสนอขอใหปรับแกไขระบบกฎหมายตามเนื้อหาสาระที่ระบุไวเพียงในขอ 2 ขางตน
การที่ EU เพิ่มขอเสนอขยายวงออกไปเรื่อยๆ ไมวา จะเปนเรื่องการใชแรงงานบนเรือ การคามนุษย
ซึ่ง สองเรื่องนี้เปนเรื่องเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับ การประมง หากแตไมใชเ รื่ องการทําการประมงผิด
กฎหมาย ปราศจากการรายงาน และไรก ารควบคุม (IUU) โดยตรงนาจะเปนการกระทําที่ขัดกับ
Article XI GATT กลาวคือ กําหนดเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงแกไขมาตรการของรัฐอื่น
เชน Tuna–Dolphin I Case (Mexico v. USA) 26 เปนคดีที่เกี่ยวกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหามนําเขา
ปลาทูนาจากประเทศที่สงออกปลาทูนามายังสหรัฐอเมริกา หากประเทศเหลานั้นไมสามารถพิสูจนให
เห็นไดวา ประเทศผูสงออกเหลานั้นไดดําเนินมาตรการปกปองปลาโลมาตามที่กําหนดในกฎหมาย
สหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะพิจารณา (Panel) ไดตัดสินวา มาตรการจํากัดทางการคาของสหรัฐอเมริกายัง
ไมถือเปนมาตรการที่ “จําเปน” (necessity) อีกทั้ง มาตรการตามขอ XX (g) ของ GATT มิไดอนุญาต

26

United States–Restrictions on Imports of Tuna (1991), DS21/R–39S/155

20
ใหใชอํานาจนอกอาณาเขต (extra–territoriality) 27 ซึ่ง เทากับเปนการวินิจ ฉัยวาการที่รัฐอื่นยื่น
เงื่อนไข หรือเพิ่มเงื่อนไขใหอีกรัฐดําเนินการเปลี่ยนแปลงแกไขกฎระเบียบภายในของตนนั้น เปนการ
กระทําที่ไมชอบธรรม

27

คณะพิจารณา (Panel) ตัดสินวา มาตรการจํากัดทางการคาของสหรัฐอเมริกานั้นยังไมถือเปนมาตรการที่
“จําเปน” (necessity) ตาม Article XX (b) ดังกลาว เนื่องจากสหรัฐอเมริกาไมไดแสดงใหเห็นวาไดใชมาตรการอื่น
ที่มีผลเปนการจํากัดทางการคานอยกวาที่จะใชมาตรการดังกลาว Panel เห็นวาสหรัฐอเมริกายังสามารถใชความ
รวมมือระหวางประเทศในการปกปองปลาโลมาไดแตก็มิไดใช โดยอาจทําโดยทําเปนความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมกับประเทศอื่นๆ และในสวน Article XX (g) นั้น Panel กลาววา จะตองเปนมาตรการที่มีวัตถุประสงค
ในการปกปองสิ่งแวดลอมเฉพาะในรัฐที่ใชมาตรการจํากัดทางการคาเทานั้น และจะตองเกี่ยวโยงสัมพันธกับ
มาตรการจํากัดการผลิตและการบริโภคภายในเขตอํานาจรัฐตนเทานั้น GATT มิไดอนุญาตใหใชอํานาจนอกอาณา
เขต (extraterritoriality) อีกทั้งการหามนําเขานั้นจะตองมีวัตถุประสงคหลัก (primarily aimed at) ในการทําให
มาตรการจํากัดผลิตและบริโภคภายในประเทศดังกลาวไดผล โปรดดู อัจฉรีย ศุภวรรธนะกุล, “การตีความ Article
XX ภายใต GATT 1947 (https://www.gotoknow.org/posts/63501 [17 กรกฎาคม 2560]).

บทที่ 3
ผลการศึกษา
หลังจากที่ไทยไดรับใบเหลืองจาก EU เปนการเตือนเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไขปญหาการ
ทําการประมงผิดกฎหมายฯ จนถึงปจจุบัน ไมเพียงแตภาครัฐบาลที่ไดมีการปรับปรุงแกไขมาตรการ
ตางๆ มาอยางตอเนื่อง แตยังรวมถึงภาคเอกชน ตลอดจนภาคสวนประชาชนที่เกี่ยวของ ไดปรับปรุง
แนววิถีดานการประมงของแตละฝายเพื่อใหสามารถดํารงการประกอบกิจกรรมในภาคการประมงได
ตอไป
ในบทนี้จะขอจําแนกการปรับปรุงบทบาทของแตละภาคสวนที่สะทอนออกมาตามที่ปรากฏ
ดังนี้
3.1 การปรับปรุงบทบาทเกี่ยวกับการแกไขปญหาการประมงแบบ IUU ของภาครัฐบาล
เมื่อกิจการดานการประมงมีความจําเปนอยูเองที่พื้นที่ที่จะสามารถดําเนินการประกอบ
กิจกรรมประมงพาณิชยได โดยมากจะอยูนอกเขตราชอาณาจักรไทยที่ไทยเรามีอํานาจอธิปไตย ดังนั้น
การจะออกไปทําการประมงนอกนานน้ําไทยจะสามารถทําไดจะตองมีการจัดทําความตกลงดานความ
รวมมือดานการประมงกับประเทศคูภาคี28 ซึ่งปจจุบันรัฐบาลไทยก็ไดจัดทําความตกลงดังกลาวนี้แลว
กับ 3 ประเทศ (ตามกลาวในบทที่ 1 “2) กรอบความรวมมือทวิภาคีระหวางประเทศ”) ปจจุบันการ
ประกอบกิจกรรมทางดานการประมงพาณิชย ถูกบีบบังคับโดยสภาพใหการดําเนินกิจกรรมนี้ทํายาก
ขึ้นหากเปรียบเทียบกับชวงเวลาในทศวรรษกอนๆ ไมวาจะเปนเรื่องทรัพยากรธรรมชาติหรือสัตวทะเล
ที่มีปริมาณนอยลง หากแตพื้นที่ในการจับสัตวน้ํายังคงเทาเดิม เรือประมงพาณิชยลําใดมีศักยภาพใน
การจับปลาไดมากก็สามารถดําเนินการได แตไมสามารถทําไดในปจจุบันเนื่องจากเขตพื้นที่ในทะเลหลวง
ซึ่งเปนพื้นที่สวนกลางที่ทุก ชนชาติสามารถใชป ระโยชนในหวงน้ํานั้นไดโ ดยเสรีนั้น ในสถานการณ
ปจจุบัน (พ.ศ. 2560) ไมไดเสรีอยางไมมีขีดจํากัดอีกตอไป หากแตมีองคกรระหวางประเทศอันเปนที่
ยอมรับระหวางกัน (Regional Fisheries Management Organizations: RFMOs) เปนผูทําหนาที่
ดูแลควบคุม กติก าการจั บ สัตวน้ํา ในพื้นที่ ท ะเลหลวงที่ตั้ง อยูตามภูมิภาคตางๆ นี้ กลาวคือ หาก
เรือประมงพาณิชยใดๆ ที่จะเขาไปจับสัตวน้ําในบริเวณดังกลาวนี้จะตองเปนสมาชิก RFMO นั้นๆ กอน
จึงสามารถเขาไปทําการประมงได กลาวคือจะตองไดรับอนุญาตจาก
RFMOs นั้นๆ ใหจับสัตวน้ําไดในปริมาณที่ไดรับโควตา การยอมรับพันธกรณีที่ถูกกําหนดใน
เขตหวงน้ํานั้นๆ เปนสาระสําคัญของการไดสิทธิเขาไปทําการประมง ซึ่งปจจุบันไทยเปนสมาชิ กใน
RFMOs หลายภูมิภาค อาทิเชน SIOFA และ IOTC
28

ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติวาดวยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พุทธศักราช 2482 พระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทาํ การประมงนอกนานน้ําไทย พ.ศ. 2559

22
อยางไรก็ดี มีเรือประมงพาณิชยของไทยไมนอยที่ไมสามารถรอการจัดทําความตกลงทวิภาคี
ของภาครัฐได29 เนื่องจากตองมีกระบวนการในการเจรจาและการจัดทําที่กําหนดไวตามกฎหมายของไทย
จึงหาวิธีเลี่ยงการนี้ โดยใชวิธีการเปลี่ยนทะเบียนเรือประมงพาณิชย โดยไปจดทะเบียนเรือเปนเรือ
สัญ ชาติอื่นแทน เพื่อใหไดรับ การสวมสิท ธิที่จ ะเขาไปทําการประมงในพื้นที่บ ริเ วณที่ส ามารถทํา
ประโยชนได ซึ่งจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป
นอกจากสภาพบังคับที่ทําใหการประมงพาณิชยยากขึ้นตามกลาวขางตนแลว ยังมีปญหาที่
เกี่ยวเนื่ องกับ เรื่ องการค ามนุษย 30 ซึ่ง เปนเรื่องที่มีค วามเชื่อ มโยงกับ การทําการประมงพาณิช ย
เนื่องจากแรงงานที่ใชในกิจการประมงพาณิชยนั้น มีทั้งที่ถูก ตองตามกฎหมายและไมถูกตองตาม
กฎหมาย31 เพื่อเปนการตัดตนตอของปญหาการคามนุษย ซึ่งหนึ่งในแหลงกําเนิดของปญหามีที่มาจาก
แรงงานประมงพาณิชยที่ ผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยไดดําเนินการพิจารณาเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวย
แรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (MLC 2006)32 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งสาระสําคัญ
ของอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ คือการควบคุมสภาพการทํางาน และความเปนอยูของคนที่ทํางานบนเรือ ใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ โดยไทยเขาเปนภาคีเมื่อ 7 มิถุนายน 2559
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานอยูระหวางการพิจารณาเพื่อเขาเปนภาคี อนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบับที่188 วาดวยการทํางานเฉพาะในภาคการประมง ค.ศ. 2007 (ILO C188)33 ซึ่ง
สาระสําคัญ ของอนุสัญ ญาฯ ดานแรงงานประมง ฉบับ นี้คือ การยกมาตรฐาน สวัส ดิก ารการจาง
แรงงาน โดยกําหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานดานการประมงที่จะไดรับไมวาจะเปนวันหยุดพักผอน
เงื่อนไขการทํางาน อัตราคาจาง การลาปวย ตลอดจนมาตรการดานความปลอดภัยในระหวางการ
ปฏิบัติงาน ใหมีความเปนมาตรฐานสากล ตลอดจนกําหนดหนาที่ของรัฐภาคีที่จะตองออกมาตรการให
ความคุมครองขั้นพื้นฐานกรณีมีการเลิกจาง การไมไดรับคาจางตามที่ตกลงกัน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตาม
มาตรการสากลดานแรงงานประมงระหวางประเทศ
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กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงนอกนานน้ําไทย พ.ศ. 2559 ขอ 5(2)
“การขอรับใบอนุญาตทําการประมงในเขตของรัฐชายฝง ตองเปนรัฐชายฝงที่ประเทศไทย มีบันทึกขอตกลงวาดวย
ความรวมมือทางการประมงกับรัฐชายฝงนั้น”
30
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 ซึ่งไดปรับบทนิยามของคําวา “การบังคับใชแรงงานและบริการ” โดยใหมีความหมายกวางมาก
ขึ้นกวาเดิม
31
กฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 หามนายจางจางลูกจางที่มีอายุต่ํากวา 18 ป ทํางาน
ในเรือประมง และ เพิ่มโทษมากขึ้นสําหรับการใชแรงงานเด็ก
32
MLC 2006 มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ปจจุบันมีภาคี 84 รัฐ โดยไทยเขาเปนภาคีดวยการให
สัตยาบัน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 (ILO, Maritime Labour Convention, 2006, as amended (MLC, 2006),
[Online], Available from: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO::P91_
INSTRUMENT_ID:312331 [2 August 2017]).
33
ILO C188 ยังไมมีผลใชบังคับ โดยปจจุบันมีภาคีเพียง 10 รัฐ และประเทศไทยยังมิไดเขาเปนภาคี (ILO, C188–Work
in Fishing Convention, 2007 (No. 188), [Online], Available from: http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=
1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312333 [2 August 2017]).

23
3.2 การปรับปรุงบทบาทเกี่ยวกับการแกไขปญหาการประมงแบบ IUU ของภาคเอกชน
การทําการประมงพาณิชย อุปสรรคที่สําคัญคือไมเพียงแตการที่จะตองมีศักยภาพในการ
แสวงหาพื้นที่ตางๆ ในทุกสวนของมุมโลกเพื่อที่จะสามารถเขาไปจับสัตวน้ําไดอยางถูกตองเทานั้น
ยังจะตองเผชิญกับปญหาแรงงานในการประกอบการ
การหาพื้นที่ที่จะเขาไปทําการประมงพาณิชยตามกลาวในขอ 1 ภาคเอกชนมีขอจํากัดดาน
เวลา (คาใชจายดานแรงงาน ดาน logistic ซึ่งเปนคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกวัน) ซึ่งในทางปฏิบัติทําให
ไมสามารถรอภาครัฐดําเนินการจัดทําความตกลงระหวางรัฐฯ ไดเรียบรอยกอนที่จะเขาไปทํา การ
ประมง ภาคเอกชน บางสวนจึงใชวิธีเปลี่ยนสัญชาติเรือประมง (ตามกลาวขางตน) ซึ่งผลที่ตามมา คือ
สามารถเขาไปจับสัตวน้ําในพื้นที่เปาหมายได หากแตผลกระทบขางเคียงที่มีความสุมเสี่ยงที่เคยเกิด
คือ เมื่อเกิดปญหาวา เรือประมงพาณิชยนั้นๆ ถูก จับ กุม หรือลูกเรื อประมงพาณิชยนั้นๆ ประสบ
อุบัติเ หตุสูญหายหรือตาย รัฐบาลไทยจะสามารถปดความรับ ผิดชอบไดห รือไม หรือรัฐบาลไทย
สามารถเอื้อมมือใหความคุมครองในฐานะรัฐที่มีหนาที่ในการใหความคุมครองดูแลคนไทยไดหรือไม
เนื่องจากในทางพฤตินัยแลว เรือประมงฯ ลําดังกลาวไมใชเรือประมงสัญชาติไทยอีกตอไป (ผลจาก
การเปลี่ยนสัญชาติเรือ) หากแตเจาของเรือฯ ที่แทจริงในทางพฤตินัยก็คือ คนไทยที่เปนนายทุนที่ออก
เงินทุน
แรงงานดานการประมง มากกวารอยละ 90 เปนแรงงานตางดาว แรงงานไทยไมมีความสนใจ
ที่จะทํางานดานการประมงเนื่องจากตองใชเวลาออกไปอยูกลางทะเลนาน ประกอบกับงานดานการ
ประมงเปนงานหนัก เสี่ยงภัยกับภัยธรรมชาติกลางทะเล ดังนั้นกลุมแรงงานที่สนใจทํางานดานนี้ก็จะ
เปนแรงงานที่พรอมเสี่ยงและมีความอดทนสูง เงื่อนไขในการตัดสินใจคือ ตองการรายไดเปนหลัก
สภาพการทํางานเปนเงื่อนไขรอง ซึ่ง ก็คือกลุม แรงงานจากเมียนมารและกัม พูชาเปนหลัก ทั้ง นี้
แรงงานเหลานี้สามารถแบงออกไดเปนสองกลุม กลาวคือ
1) แรงงานต า งด า วที่ ถู ก ต อ งตามกฎหมายเป น แรงงานที่ ไ ด ทํ า สั ญ ญาจ า งภายใต
กฎกระทรวงแรงงาน34 ซึ่งสิทธิและหนาที่ขั้นพื้นฐานของแรงงานเหลานี้จะไดรับการรั บรองสถานะ
อยางถูก ตองตามกฎหมาย35 ดังนั้นหากเกิดอุบัติเ หตุ หรือการใดไมเ ปนไปตามสัญ ญาจาง ก็จ ะมี
ผูรับผิดชอบตอความเสียหายอยางชัดเจน
2) แรงงานตางดาวที่ไมถูก ตองตามกฎหมาย36 เปนแรงงานที่ไมไดมีก ารทําสัญ ญาจาง
ภายใตกฎกระทรวงฯ ตามกลาวขางตน ดังนั้นกฎหมายไมสามารถใหความคุมครองดูแลไดในกรณีที่
เกิดปญ หา ซึ่งปจจุบันรัฐบาลพยายามที่จะควบคุมใหแรงงานกลุม นี้ล ดจํานวนลงหรือหายไปจาก
กิจกรรมประมงพาณิชย โดยพยายามกระชับขั้นตอนในการขึ้นทะเบียนแรงงานใหมีความสะดวกมากขึ้น
เพื่อจูงใจนายจางใหมาลงทะเบียนจางแรงงานตางดาว วัตถุประสงคก็เพื่อที่จะสามารถทราบจํานวน
ตัวเลขแรงงานในภาคการประมงพาณิชยที่แนนอนหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ลาสุดการ
34

ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตทํางานและการอนุญาตให
ทํางาน ตามพระราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ. 2560
35
พระราชกําหนดการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางในประเทศ ฉบับใหม พ.ศ. 2559
36
พระราชกําหนดประมง พ.ศ. 2558 หามจางแรงงานตางดาวที่ไมไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการทํางานของ
คนตางดาว (มาตรา 11) มีบทลงโทษเจาของเรือที่ใชคนประจําเรือโดยไมมีหนังสือคนประจําเรือ
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พิจารณาที่จะเขาเปนภาคีใน ILO C188 ก็จะเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได ในขณะเดียวกันเองก็จะทําให
ตนทุนในการประกอบการสําหรับ ภาคเอกชนดานการประมงพาณิ ชยสูง ขึ้น การเขาเปนภาคีฯ ใน
อนุสัญญาฯ นี้ก็เปนอีก หนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหภาคการประมงพาณิชยไทย
กลับคืนเขาสูปกติใหไดเร็วที่สุด
ประโยชนประการหนึ่งที่เปนผลจากการไดรับใบเหลืองเตือนจาก EU คือ ทําใหภาคเอกชน
(ผูจับสัตวน้ํา) ไดเริ่มตระหนักวา การใชทรัพยากรสัตวน้ําอยางฟุมเฟอย จะกลายมาเปนเหล็กแหลมที่
กลับมาเปนอุปสรรคในการดําเนินกิจกรรมทางการประมงพาณิชย ไมวาจะเปน วิธีการจับสัตวน้ํา หรือ
การใชเครื่องมือการจับสัตวน้ํา อวนลาก หรือ อวนรุน ซึ่ง จับเอาสัตวน้ําที่มีขนาดเล็กใหญไมเลื อก
ฤดูกาลในการจับสัตวน้ํา ที่ไมเคยปลอยชวงหยุดเพื่อใหสัตวน้ําไดมีเวลาในการเจริญเติบโต หรือปลอยใหมี
ชวงเวลาของการขยายพันธ กลาวโดยสรุป โจทยที่ภาคเอกชนไทยจะตองปรับมาเพื่อใหอยูรอดไดใน
ภาคการประมงพาณิชย คือ การจับสัตวน้ําอยางไรใหกระทบตอวงรอบการเติบโตของสัตวน้ําใหนอย
ที่สุด และไมกระทบตอสิ่งแวดลอม
3.3 การปรับปรุงบทบาทเกี่ยวกับการแกไขปญหาการประมงแบบ IUU ของภาคประชาชน
หวงสถานการณขณะนี้ นาจะเปนชวงที่สามารถนําเอาโอกาสนี้มาใชประโยชนในดานการ
อนุรักษรักษาสิ่งแวดลอม หากเราเปรียบเทียบบทบาทของภาคเอกชนและภาครัฐ จะเห็นวา
ภาคเอกชน คือ ผูประกอบการประมงพาณิชยไทย ละเลยกฎเกณฑ ประกอบการประมง
อยางไรกติกา แสวงหาประโยชนจากธรรมชาติและใชอยางฟุมเฟอย มาโดยตอเนื่อง จนทําใหปริมาณ
สัตวน้ําที่เคยมีอยูอยางมหาศาลในอาวไทย สูญหายลดลงไป อันเปนเหตุที่ ทําใหตองเดินเรือประมง
พาณิชยออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแสวงหาพื้นที่หวงน้ําจับสัตวน้ํา
ภาครัฐบาล ก็ละเลยและไมทันกับเหตุการณ ไมไดมีการปรับปรุงกฏ กติกา ใหเปนไปตาม
มาตรฐานสากลดานการประมง ไมวาจะเปน วิธีก ารจับ สัตวน้ํา การควบคุม ตัวเลขทะเบียนของ
เรือประมงพาณิชย การตรวจสอบเสนทางการไดมาของสัตวน้ําจนกลายเปนปญหาเรื้อรังมานาน
หลังจากภาคสังคม ภาคประชาชน รับทราบถึงปญหาจากกรณีที่ EU ใหใบเหลืองภาคการ
ประมงไทยในครั้งนี้ ก็สามารถพอสรุป ไดวาแนวทางแกไขปญ หาของภาครัฐนั้น ถูก ตอง หรือ ควร
ปรับปรุงอยางไร ตามที่ไดดําเนินการมาแลว กลาวคือ
1) มุมมองที่เห็นดวยกับแนวทางการแกไขของภาครัฐ ตระหนักวา ภาคการประมงพาณิชย
ของไทยขาดการควบคุม ทั้ง
(1) ทางกายภาพ กล า วคื อ การออกกฎกติ ก า วิ ธี ก ารจั บ ปลา การขึ้ น ทะเบี ย น
เรือประมงพาณิชย รวมถึงการตรวจสอบติดตามเสนทางการจับสัตวน้ําของเรื อประมงพาณิชยที่ขอ
อนุญาตออกทะเลไปจับปลา และ
(2) ทางเทคนิค กลาวคือ การตรวจสอบรายไดที่จะตองมีตัวเลขที่สัมพันธกับปริมาณ
สัตวน้ําที่แจงวาจับได ซึ่งตัวเลขทั้งสองนี้ ก็จะตองสัมพันธกับตัวเลขที่มีการขนถายกันกลางทะเล หรือ
ตัวเลขที่นําสัตวน้ํามาขึ้นทาเรือ ที่นาสังเกตคือ การแจง ตัวเลขรายไดจากการจับ สัตวน้ําที่กลาวนี้
กับ หนวยงานภาครัฐที่เ กี่ยวของไมไดมีก ารนําเขามากลาวถึง ในการปรับ ปรุง แกไขกฎระเบียบที่
เกี่ยวของในครั้งนี้เลย ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นสําคัญของความโปรงใส ในการตรวจสอบที่มาที่ไปของ
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สัตวน้ํา ดังนั้น นาจะใชโอกาสนี้ในการยกเครื่องภาคการประมงพาณิชยใหมีความโปรงใส และเสมอ
ภาคทัดเทียมกับภาควิชาชีพ หรือ อาชีพอื่นๆ ที่มีการแจงที่มาของรายรับและรายจาย เพื่อใหเกิด
ความโปรงใสและสามารถทําการตรวจสอบยอนกลับกันไดทั้งระบบ ซึ่งไมเพียงสามารถตรวจสอบตนทาง
หรื อปลายทางของสัตวน้ําเทานั้น ยังสามารถตรวจสอบไดถึงที่ม าของรายได ตัวเลขของรายไดที่
จะตองสอดรับกับการรายงานนําสัตวน้ําขึ้นทา หรือขนถายกลางทะเล กรณีมีการขนถายสัตวน้ํากลาง
ทะเล
เมื่อภาคประมงพาณิชยโดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูป ระกอบการประมงพาณิชย เรียกรอง
สิทธิ ในการที่จะไดรับการคุมครองจากภาครัฐในกรณีเกิดปญหา หรือ เกิดขอพิพาทในการจับสัตวน้ํา
ไมวาจะเปน การถูกโจรสลัดปลน หรือ กรณีถูกประเทศที่เปนรัฐเจาของชายฝงอางสิทธิเหนือหวงน้ําที่
อาจจะมีขอพิพาท ก็ควรตระหนักวา ผูประกอบการเองก็มี หนาที่ ในการที่จะตอ งปฎิบัติตามกติกา
มาตรการของรัฐที่ตนเรียกรองสิทธินั้นดวย
สําหรับภาคประมงพื้นบาน จากโครงการวิจัยของ รศ.ดร. เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ และ
คณะ เรื่อง “การพัฒนานโยบายการจัดการประมงอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานระบบนิเวศ–สังคม
ภายใตธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อความยั่งยืนทางการประมงในพื้นที่อาวไทยตอนใน” 37 ไดรายงานถึงปญหา
จากการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประมงเพื่อแกไขปญหา IUU ตาม
แผนปฏิบัติการระดับชาติ NPOA–IUU ในพื้นที่อาวไทยตอนในที่ไดสงผลกระทบตอวิถีอาชีพของการ
ประมงพื้นบานในการปฏิบัติตามกฎตางๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยดังกลาวไดพบถึงผลของ
การออกกฎระเบียบที่ทําใหชาวประมงพื้นบานมีขอจํากัดดานการประมงที่เพิ่มขึ้น ไดแก การขอ
อนุญาตทําการประมงพื้นบาน38 การกําหนดขนาดของเรือยนต การกําหนดประเภทของเครื่องมือทํา
การประมง และเขตพื้นที่ในการใชเครื่องมือการประมง39 จึงเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีอาชีพ
ของการประมงพื้นบานในอาวไทยตอนในที่เดิมมีการใชอวนลอยปลา อวนรุนเคย อวนลอยปลากุเลา
และอวนลอยปลากระพงเปนเครื่องมือในการจับปลาเปนหลัก เปลี่ยนเปนการใชอวนจมปูมาและอวน
ลอยกุงสามชั้นในการจับปูและกุงที่มากขึ้น ซึ่งหากคํานึงถึงการประมงในระยะยาวอาจสงผลกระทบ
ตอความยัง่ ยืนทางการประมงพื้นบาน40 บริเวณอาวไทยตอนในได
2) มุมมองที่ไมเห็นดวย การดําเนินการมาตรการประมง ถือเปนมาตรการภายในของไทย
ซึ่งจะตองมีอิสระในการปรับแก หรือไมแกไข โดยใชดุลพินิจของเราเอง ไมใชการดําเนินการแกไขใดๆ
จากการถูก บีบ บัง คับไมวาจะเปนทางการเมืองระหวางประเทศ หรือทางเศรษฐกิจ ใหดําเนินการ
37

รายงานวิจยั ฉบับนี้นําเสนอในที่ประชุม “Agricultural Policy Forum: การจัดการประมงอยางยั่งยืนในพื้นที่อาวไทย
ตอนใน” โดยสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) (สวก.) เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา
13.30–16.30 น. ณ หองประชุม 305 ชั้น 3 อาคารบุญอินทรัมพรรย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
38
กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตใหทําการประมงพื้นบาน พ.ศ. 2559
39
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดเงื่อนไขเกีย่ วกับรูปแบบของอวน ขนาดของเรือ วิธีที่ใช และบริเวณ
พื้นที่ในการทําการประมงที่ผูทําการประมงดวยเครื่องมืออวนรุนเคย ทีใ่ ชประกอบเรือยนตทําการประมงตองปฏิบัติ พ.ศ.
2559
40
ความยั่งยืนทางการประมง หมายถึง การมีทรัพยากรประมงใหไดใชประโยชนอยางตอเนื่องและอยูในระดับ “พอเพียง”
ในการรักษาสมดุลหรือมีเสถียรภาพมากพอที่จะดํารงอาชีพประมงและสําหรับธุรกิจตอเนื่องที่เกี่ยวของ และยังเปน
ประโยชนแกผูบริโภคไดในระดับทีเ่ หมาะสม
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กลาวคือ ภาครัฐยังไมไดใชความพยายามในการตอรองกับฝาย EU มากพอ การยินยอมดําเนินการ
ปฏิบัติตามคําเรียกรองของ EU งายเกินไป ถึงแมวาตลาด EU เปนตลาดใหญที่ไทยสงออกสัตวน้ํา แต
ก็ไมไดหมายความวา EU เปนเพียงตลาดแหงเดียวที่ไทยเราสามารถขายสินคาสัตวน้ําได ตลาดโลกอื่น
ยังมีชองวางมากพอทางการตลาดที่ไทยนาจะสามารถเปดตลาดหาลูทางไดมากกวานี้ ยิ่งไปกวานัน้ การ
หาตลาดอื่นเพิ่มเติมยังถือเปนการเพิ่มแรงตอรองในการเจรจากับทาง EU มากยิ่งขึ้น
3) ขอสังเกตบางประการ
(1) EU มุง เนนไปที่ก ารกําหนดกฎกติก า มาตรการ สําหรับ ควบคุม เรือประมง
พาณิชย เทานั้นสวนเรือประมงพื้นบานไมไดอยูในกรอบของวัตถุประสงค ครั้งนี้ ซึ่งความแตกตางใน
สาระสําคัญระหวางเรือประมงพาณิชย กับ เรือประมงพื้นบาน คือ
– เรือประมงพาณิชย มุงหวังผลกําไรในการประกอบการเปนที่ตั้ง ดังนั้นจะใช
แรงงานที่จัดจางมาอยางคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนการออกเรือ ซึ่งเปนเรือขนาดใหญ (10 ตันกรอส
ขึ้นไป) การจับสัตวน้ํา ก็จะตองใหไดปริมาณมากที่สุด ตอ หนวยเวลา ซึ่งการประกอบการสุมเสี่ยงมากตอ
การกระทบตอสิ่งแวดลอม และพื้นที่ที่ทําการจับปลาจะเปนทะเลหลวง หรือ หางออกไปจากทะเล
ชายฝงมากกวา 3 ไมลทะเล
– เรือประมงพื้นบาน ไมไดมุงหวังหลักที่ผลกําไร หากแตเปนการดํารงชีพ วิถีแหง
วัฒนธรรมพื้นบาน การใชแรงงาน ก็จะอาศัยแรงงานคนในครอบครัว เรือมีขนาดเล็ก การจับสัตวน้ํา
ปริม าณก็เ พียงเพื่อใหพอสําหรับการบริโภคในครัวเรือน หากมีเหลือจึง นําไปขาย โดยไมไดเ นนที่
ปริมาณ แตเนนที่การเหลือจากการใชสอยของในครัวเรือน พื้นที่ที่ใชในการจับปลา จะอยูภายในทะเล
อาณาเขต กลาวคือ 3 ไมลทะเลจากชายฝง
(2.) พระราชกําหนดประมง ป พ.ศ. 2558 มาตรา 5 ใหคํานิยามประมงพื้นบานและ
ประมงพาณิชย ไวดังนี้
– “ประมงพื้นบาน” หมายความวา เรือประมงที่ทําการประมงอยูภายในเขต
ทะเลชายฝง
– “ประมงพาณิชย” หมายความวา เรือประมงที่มีขนาดตั้งแตสิบตันกรอสขึ้นไป
หรือเรือประมงที่ใชเครื่องยนตที่มีกําลังแรงมาถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศ กําหนด
ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับทั้งขอกฎหมาย และขอเท็จจริง ระหวางเรือประมงพาณิชย
กับเรือประมงพื้นบานแลว จะเห็นไดวาเรือประมงพื้นบานไมไดเปนกลุมเรือที่สรางปญหาใหกับภาครัฐ
ประกอบกับโดยศักยภาพของเรือประมงพื้นบานก็ไมสามารถออกไปทําการประมงไดไกลนอกเขต
น า นน้ํ า ไทย แต เ ป น การดํ า รงชี พ ตามวิ ถี ช าวบ า น หาเลี้ ย งชี พ แบบไม ไ ด มุ ง หวั ง กํ า ไรจากการ
ประกอบการเปนที่ตั้ง
ภาครัฐนาจะตองออกมาตรการเสริมเพื่อปกปอง ควบคุม ตลอดจนคุมครองการดํารงชีพ
ซึ่งถือไดวาเปนหนึ่งในวิถีวัฒนธรรม ไมใหตองถูกกระทบจากการปรับปรุงแกไข ตัวบทกฎหมายจาก
หนวยราชการที่เกี่ยวของกับการประมงตามที่ปรากฏ

บทที่ 4
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากบทกอนๆ ที่กลาวมานั้น ก็ไดมีการเรียนไดกลาวถึงหลักการตามกฎหมายทั้งระหวาง
ประเทศ และกฎหมายภายในของไทยที่วางมาตรฐานในการทําการประมงพาณิชย และแนวทางใน
การแกไขปญหาดานการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การประมงพาณิชยของไทย ที่ไดรับใบเหลืองจาก EU ในบทสรุปนี้ จะขอคาดการณสถานการณความ
อยูรอดของผูประกอบการประมงพาณิชยไทยภายใตสถานการณโลกปจจุบัน (พ.ศ. 2560)
4.1 สรุปผลการศึกษา
จากภาพรวมที่ไดนําเรียนในบทความขางตนแลว พอสรุปได วา หากไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบของการดําเนินการประมงพาณิชย ในอนาคตในวิชาชีพการประกอบการประมงพาณิชยนไี้ ม
นาจะอยูรอดได เนื่องจากพื้นที่หวงทะเลหลวงในการจับปลามีขีดจํากัดถูกควบคุม บริหารจัดการโดย
RFMOs ไมมีเ สรีภาพในการจับ สัตวน้ําอยางอิส ระ สวนทะเลของรัฐชายฝง มีพื้นที่คงเดิม หากแต
ปริมาณสัตวน้ําลดลง ปริมาณประชากรโลกเพิ่มขึ้น หากทําการประมงไมมีการอนุรักษอยางยั่งยืน
ทรัพยากรสัตวน้ําก็จะไมมีเหลือเพียงพอสําหรับการบริโภค นอกจากนี้ยังมี การแขงขันทางการตลาด
ไมวาจะเปนเงื่อนไขขอจํากัด ขอกีดกันทางการคาจากประเทศผูซื้อ ปจจัยเหลานี้เองที่ผลักดันใหการ
ทํากิจ การประมงพาณิชยตองอิง กับ รูป แบบที่มีม าตรฐานระหวา งประเทศเปนเกณฑ มาตรการ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ ตองไดรับการยอมรับจากผูซื้อ กลาวอีกนัยหนึ่งคือ การเก็บเกี่ยวผลประโยชนแต
เพียงฝายเดียวเกิดขึ้นไดยาก การแบงปนผลประโยชน การสรางมาตรฐานรวมกันในกิจการประมง
ภายใตห ลัก เกณฑของกฎหมายระหวางประเทศ นาจะเปนหนทางที่ทําใหผูประกอบการประมง
สามารถอยูบนเวทีนี้ไดตอไป แตสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงไดอยางแนนอนคือ การเพิ่มตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งจะทําใหสินคาสัตวน้ํา สินคาทางการประมง มีราคาสูงขึ้น
ทุกวันนี้ ผูประกอบการมุงแตจะจับสัตวน้ํา แสวงหามุมตางๆ พื้นที่ใหมๆ ในทะเลหลวงที่ยัง
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรสัตวน้ํา แมกระทั่งโยกยายสัญชาติของนิติบุคคล โดยเขาไปซื้อกิจการใน
นิติบุคคล (บริษัท) ที่มีสัญชาติยุโรป เพื่อเตรียมเปดชองทางรอดมากขึ้น หากแตในอีกมุมมองคือ คําวา
“การประมง” (fisheries) นั้น ไมไดหมายเพียงแตเรื่องของ “การจับสัตวน้ํา” (fishing) แตยังหมาย
รวมถึง “การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา” (Aquaculture) ดวย ดังนั้น ภาครัฐจึงควรสงเสริมการทําการประมง
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เพื่อเพิ่มทางเลือกใหแกเอกชนผูประกอบการโดยออกกฎระเบียบกติกา สงเสริม
และสนับสนุน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหมีความสะดวกมากขึ้น เชน การสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี
การใหการสนับสนุนทางดานการเงิน ซึ่งอาจอยูในรูปของ การใหสิทธิในดานภาษีเมื่อสามารถมีรายได
หรือการหาตลาดที่รองรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมถึงการสงเสริมความรวมมือดานการแลกเปลี่ยน
ความรู และเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํากับ ต างประเทศ เปนตน ซึ่งจะเปนวิธีแนวทางที่ยั่งยืน
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และเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ซึ่ง หนวยงานที่เ กี่ยวของของไทยไมวาจะเปน กรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ รวมถึงภาคเอกชนก็มีศักยภาพเปนที่ยอมรับของนานาชาติในดานการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ํา ซึ่งภาครัฐนาจะใหการสนับสนุน รวมถึงนําจุดเดนนี้ออกมาขยายผลใหไดประสิทธิผลมากยิ่งๆ ขึ้น
บทบาทของภาครั ฐที่ นา จะสามารถผลั ก ดั นได ก็คือ การควบคุม การจั บ สัต วน้ํ าอยา ง
เครงครัด เชน มาตรการตางๆ ที่รัฐบาลไทยไดนําออกมาใชในปจจุบัน โดยออกกฎระเบียบกติก า
สงเสริม และ สนับสนุน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ใหมีความสะดวกมากขึ้น เชน การสนับสนุนทางดาน
เทคโนโลยี การใหการสนับ สนุนทางดานการเงิน ซึ่งอาจอยูในรูป ของ การใหสิท ธิในดานภาษีเมื่อ
สามารถมีรายได หรือการหาตลาดที่รองรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เปนตน ซึ่งจะเปนวิธีแนวทางที่ยั่งยืน
และเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม ซึ่ง หนวยงานที่เ กี่ยวของของไทยไมวาจะเปน กรมประมง กระทรวง
เกษตรฯ รวมถึงภาคเอกชน ก็มีศักยภาพเปนที่ยอมรับของนานาชาติในดานการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ซึ่ง
ภาครัฐนาจะใหการสนับสนุน รวมถึงนําจุดเดนนี้ออกมาขยายผลใหไดประสิทธิผลมากยิ่งๆ ขึ้น
ทายสุด นี้ การที่ EU ใหส ถานะใบเหลื องไทยก็ เ พื่ อเป นการเตื อน (ขู ) ให ไทยปฏิรู ป
กระบวนการดานกฎหมายไทยเกี่ยวกับการประมง โดยเฉพาะประมงพาณิชย นั้น ขอนําเรียนวา
สถานะทางดานการประมงของไทยนาจะยังคงอยูที่ใบเหลืองนี้ โดยไมนาจะไดรับใบแดง เนื่องจาก EU
ก็ยังตองการใหมีการนําเขาสินคาสัตวน้ําจากไทยเนื่องจากราคาไมแพง คุณภาพเปนที่ยอมรับ หาก
เทียบกับสินคาสัตวน้ําจากกลุมประเทศลาตินอเมริกา หรือจากจีน ดังนั้นหาก EU พิจารณาใหใบแดงไทย
ผลก็คือ นอกจากสินคาดานประมงของไทยจะไมสามารถนําเขา EU ไดแลว ที่สําคัญจะทําให EU จะ
ไมสามารถ ควบคุม สั่งการใหไทยปรับแกไขมาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของของไทยไดตามนโยบายของ
EU โดยเห็นไดจ ากแนวทางกดดันตามที่ป รากฏมาเปนลําดับ ตั้ง แตเ รื่อง การทําการประมงผิด
กฎหมาย มาสู เรื่องแรงงาน เรื่องการคามนุษย
ที่ผานมาประเทศไทยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายภายในใหมีมาตรฐานสอดคลอง
กับมาตรฐานสากลอยางรอบดานเปนจํานวนหลายฉบับ อยางไรก็ดี การเขาเปนภาคีความตกลงหรือ
อนุสัญ ญาระหวางประเทศตางๆ และการปรับ ปรุง แกไขกฎหมายใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
แตหากไมมีการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและอยางเครงครัด สิ่งที่ไทยไดดําเนินการมา
ทั้งหมด ก็จะมีสภาพเปนเพียงเสือกระดาษ ไมสามารถที่จะแกปญหาการทําประมงผิดกฎหมายฯ ไดจริง
ดังนั้น บทบาทที่สําคัญที่สุดของภาครัฐในการแกไขปญหาการทําประมงผิดกฎหมายฯ คือ การบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง
4.2 ขอเสนอแนะ
การกําหนดคาผลจับสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ประเทศไทย
ไมไดมีก ารปรับ คา MSY ตามสภาพความเปน จริง มานาน ซึ่ง ทําใหคา MSY ไมส อดคลองกั บ
สภาพการณในปจ จุบันที่มีก ารเปลี่ยนแปลงทั้ง ในเรื่องของเครื่องมือการประมงและจํานวนกอง
เรือประมงที่มีจํานวนมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพปญหาเรื่องตางๆ เชน ปริมาณการปลอยน้ําจืดลงทะเล
มลพิษทางน้ํา สภาวะโลกรอน อุณหภูมิในทะเลที่สามารถสงผลตอการเปลี่ยนแปลงและเจริญพันธุข อง
ทรัพยากรสัตวน้ําในทะเลอีกดวย
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ดังนั้น การกําหนดคา MSY ของประเทศไทยควรมีการเปลี่ยนแปลง โดยอาจนําเอาปญหา
ตางๆ ที่ไดก ลาวไปมาเปนตัวแปรตอการกําหนดเปนคา MSY และอาจตองมีก ารประสานงานกับ
หนวยงานที่เ กี่ ยวของเพิ่ม เติม อาทิ กรมชลประทาน กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง เพื่ อ
ชวยเหลือในการกําหนดคา MSY ใหไดเที่ยงตรงตอความเปนจริงที่สุด ทั้งนี้ คา MSY เปนเสมือน
มาตรการที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อปกปองสิ่งแวดลอมใหมีการใชทรัพยากรทางทะเลอยางยั่งยืน แตหากไม
นําไปใชเพื่อการปกปองสิ่งแวดลอมอยางแทจริง อาจกลับกลายเปนเครื่องมือที่กลับกลายไปเปน
อุปสรรคทางการคาที่ไมใชภาษี (non–tariff barrier) ได และที่สําคัญคือ การกําหนดคา MSY นี้
จะตองกําหนดเงื่อนไขมาตรการที่จะไมนํามาใชกับการดํารงชีพวิถีพื้นบาน กลาวคือ ตองไมกระทบตอ
วิถีการประมงพื้นบาน
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