
กำรประมงไทย & IUU Fishing และ
แผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล

(พ.ศ. 2558 – 2564)
Thailand’s Fisheries Sector &Illegal, Unreported,

and Unregulated Fishing and Marine National Security Plan
(2015 – 2021)

นายจิรายุ ฉัตระทิน 1

	 ประเทศไทยประกอบไปด้วยพื้นที่ทางทะเล	(Maritime	Zone)	ราวประมาณ	320,000 
ตารางกิโลเมตร	คิดเป็นร้อยละ	60	ของอาณาเขตทางบก	ซึ่งสามารถสร้างมูลค่า 
กิจกรรมอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างมหาศาล	อาทิ	ด้านการเดินเรือและ
การขนส่ง	ด้านทรัพยากร	ด้านพลังงาน	ด้านการท่องเที่ยว	ตลอดจนด้านอุตสาหกรรม 
การเกษตร	โดยเฉพาะการประมงซึง่ถอืว่าท�ารายได้เข้าสูป่ระเทศเป็นจ�านวนมาก	อย่างไรกด็ ี
การท�าประมงของไทยในช่วงที่ผ่านมามีจ�านวนมากเกินก�าลังการผลิต	(Overfishing) 
จนก่อให้เกดิปัญหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	อกีท้ังไม่เป็นไป 

ตามหลักกฎหมายสากลภายใต้อนสุญัญาสหประชาชาตว่ิาด้วยกฎหมายทางทะเล	ค.ศ.	1982	(UNCLOS	1982) 

โดยเฉพาะประเด็นการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล	ท�าให้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน	2014 

กระทรวงการต่างประเทศ	 สหรัฐฯ2	 ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	 (US’s	 Trafficking	 in	 Persons 

Report:	TIP	Report)	ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยือ่การค้ามนษุย์	 (Trafficking	Victims	Protection 

Act	of	2000	หรือ	TVPA)	โดยได้ปรับลดล�าดับไทยอยู่ใน	Tier-3	เนื่องจากไม่สามารถด�าเนินการให้สอดคล้อง 

กับมาตรฐานขั้นต�่าทางกฎหมายสหรัฐฯ	ว่าด้วยปัญหาการค้ามนุษย์	ซึ่งการจัดล�าดับ	TIP	Report	มีผลผูกพัน 

กับมาตรการในการป้องกัน	ยับยั้ง	และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม 

(Illegal,	Unreported,	and	Unregulated	Fishing	Measures:	IUU)	จนกระทัง่เมือ่วนัที	่21	มกราคม	25583 

ประเทศไทยถกูแจ้งเตอืนโดยสหภาพยโุรป	(EU)	ให้ได้รบัใบเหลือง	(Yellow	Card)	จากการท�าประมงผิดกฎหมาย 

(IUU	fishing)	ซึง่คือประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือ	(Possibility	of	identifying	as	non-cooperating	country) 

ภายใต้มาตรการ	IUU	fishing	ของสหภาพยุโรป

1	 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กองความมั่นคงทางทะเล	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ,	 รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 (การปกครอง) 
	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2	 U.S.	Embassy	&	Consulate	in	Thailand.	2015.	Statement	on	2015	trafficking	in	Persons	(TIP)	Report.	from	https://bit. 
	 ly/3rYT3Aq.
3	 พมิพ์ประไพ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา	และชยัณรงค์	เครอืนวน.	(2561).	ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
	 ขาดการรายงานและไร้การควบคมุทีมี่ต่อชาวประมงพืน้บ้าน:	กรณศึีกษาอ่าวตราด	จงัหวัดตราด.	วารสารการเมือง	การบริหาร	และกฎหมาย, 
	 10(2)
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ต่อมาวันที่	29	เมษายน	2558	หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	มีค�าสั่งที่	10/2558	4 

เร่ือง	การแก้ปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	โดยให้จัดตั้ง 

ศนูย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย	(ศปมผ.)	เพือ่แก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย 

ดังกล่าว	พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

อาท	ิการก�าหนดเครือ่งมอืท�าการประมง	การก�าหนดใบอนญุาตท�าการประมง	และการก�าหนดมาตรการ 

อนุรักษ์และบริหารจัดการ	 เป็นต้น	อย่างไรก็ดี	 ในปี	 2561	สหรัฐฯ	 ได้เลื่อนสถานะบัญชีการค้ามนุษย ์

ประเทศไทยจาก	Tier-3	ไปสู่	Tier-2	คือ	มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	ประกอบกับ 

วนัที	่8	มกราคม	2562	5	สหภาพยโุรปได้เพกิถอนใบเหลอืงประเทศไทยจากการท�าประมงผิดกฎหมาย	(IUU) 

และยกระดับไปสู่ใบเขียว	 คือ	 ขั้นปกติ	 ส่งผลให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

(ศปมผ.)	ได้ยติุบทบาท	ทัง้น้ี	ตามมาตรา	17	แห่งพระราชบญัญตักิารรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

พ.ศ.	2562	6	บญัญตัใิห้จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	(ศรชล.)	เพ่ือวางแผน 

ประสานงาน	อ�านวยการ	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 

ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	รวมทัง้ปฏิบัตงิานทีเ่กีย่วข้องและต่อเนือ่งจากศนูย์บญัชาการแก้ไขปัญหา 

การท�าประมงผิดกฎหมาย	อาทิ	การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์	ปัญหา 

การรุกล�้าของเรือประมงต่างชาติ	ตลอดจนการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย	เป็นต้น

4	 ค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิเรือ่ง	การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคมุ	(2558,	29	เมษายน). 
	 ราชกิจจานุเบกษา.	เล่ม	132
5	 ไทยรัฐออนไลน์.	2562.	ด่วน	ประมงเฮ	สหภาพยุโรป	ประกาศถอนใบเหลือง	IUU	ไทยแล้ว.	สืบค้นจาก	https://bit.ly/39S6sEd. 
	 เมื่อวันที่	1	เมษายน	2564.
6	 พระราชบญัญติัการรกัษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	(2562,	9	มีนาคม).	ราชกจิจานเุบกษา.	เล่ม	136
7	 กองความมั่นคงทางทะเล	(กมท.).	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	รายงานสถานการณ์ข่าวทางทะเล.	2564.

 สถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย

	 ส�าหรับภาพรวมสถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย	ภายหลังการใช้มาตรการ 

แก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย	พบประเด็นส�าคัญ7	ได้แก่

	 1)	 การประมงผดิกฎหมาย	โดยพบว่ามจี�านวนลดลงอย่างชดัเจน	เนือ่งจากผูป้ระกอบการ 

ส่วนใหญ่ด�าเนินการตามมาตรการที่รัฐก�าหนด	อีกทั้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบ 

และตดิตามเข้มงวดมากยิง่ขึน้	อาท	ิการตราพระราชก�าหนดการประมงเพือ่ปราบปรามการท�าประมง 

ผิดกฎหมายฯ	การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก	(Port	In	-	Port	Out	Controlling 

Centre:	PIPO)	การน�าแนวทางการออกใบอนญุาตท�าการประมงให้สอดคล้องกบัขดีความสามารถ 

ในการท�าประมงฯโดยใช้ค่าผลผลิตสูงสุดท่ียั่งยืน	 (Maximum	Sustainable	Yield:	MSY) 

การติดตั้งระบบติดตามเรือ	(VMS)	การใช้ระบบประเมินความเส่ียงร่วม	(Common	Risk 

Assessment:	CRA)	การจดทะเบยีนเรอืประมง	(อาชญาบัตร)	รวมทัง้การใช้เคร่ืองมือท�าการประมง 
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8	 Department	of	Fishers.	2019.	Thailand	Hosted	The	2nd	ASEAN	Meeting	on	Combating	IUU	Fishing	in	Partnership	with	the	EU. 
	 from	https://bit.ly/2Q6zZTi.
9	 พมิพ์ประไพ	สนทิวงศ์	ณ	อยธุยา	และชยัณรงค์	เครอืนวน.	(2561).	ผลกระทบจากการบงัคบัใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 
	 ขาดการรายงานและไร้การควบคมุท่ีมต่ีอชาวประมงพืน้บ้าน:	กรณศีกึษาอ่าวตราด	จังหวัดตราด.	วารสารการเมอืง	การบริหาร	และกฎหมาย,	10(2)
10		ผู้ประกอบการประมง.	(2563,	23	มีนาคม).	วิถีชีวิตภาคประมงระดับพื้นที่กับมาตรการ	IUU.	(นายจิรายุ	ฉัตระทิน,	ผู้สัมภาษณ์).

อย่างไรก็ดี	ยังพบการฝ่าฝืนท�าการประมงบางส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน 
อาทิ	การใช้เครื่องมือการท�าประมงผิดประเภท	ตลอดจนการลักลอบท�าการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต 
โดยเฉพาะการท�าประมงพื้นบ้าน
	 2)	 การค้ามนษุย์/แรงงานต่างด้าว	พบว่ามจี�านวนลดลง	เนือ่งจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐ 
ในข้างต้น	อาท	ิการขึน้ทะเบยีนแรงงานต่างด้าว	การตรวจสอบเรือประมงก่อนออกท�าการประมง	การลาดตระเวน 
ทางทะเล	ตลอดจนการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบับที่	188	(C188)	และ 
การจดัระเบยีบลกูเรอืประมง	ทัง้ด้านการอนญุาต	การจ้างงานและการคุม้ครองแรงงาน	ทัง้นี	้ได้มคีวามร่วมมอื 
ระหว่างประเทศด้านการประมง	โดยเมื่อเดือนตุลาคม	2563	ที่ผ่านมา8	อาเซียนได้จัดตั้งเครือข่ายอาเซียน 
เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	(AN-IUU)	ซ่ึงมีประเทศไทย 
เป็นผู้ประสานงานหลักในฐานะประเทศต้นแบบของการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย

วิถีชีวิตและความเคลื่อนไหวของภาคการประมงในระดับพื้นที่

 ในช่วงที่สหภาพยุโรป	(EU)	ประกาศให้ใบเหลือง	IUU	Fishing	จนกระทั่ง 
เพิกถอนประกาศดังกล่าว	นับเป็นระยะเวลา	5	ปี	ที่ประเทศไทยได้ด�าเนินการปฏิรูป 
ระบบการบริหารจัดการด้านการประมง	(System	&	Management)	ท้ังระบบ 
ซึ่งหากมองการด�าเนินงานระดับนโยบาย	 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับว่าก่อให้เกิด 
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง	ๆ 	อาทิ	การยกระดับมาตรฐานภาคการประมง 
การค้าระหว่างประเทศ	การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจน 
การรักษาเสถียรภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ	อย่างไรก็ดี	หากมองไป 
ในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคการประมงของไทย	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเปล่ียนแปลง 
โดยตรงจากการปฏริปูระบบดงักล่าว	จนท�าให้เกดิภาพของการเคล่ือนไหวเพ่ือเรียกร้อง 
ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง	ๆ 	อย่างหลากหลาย	ด้วยเหตุนี้	ผู้เขียน 
จึงต้องการอธิบายให้เห็นถึงความเช่ือมโยง	และความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง	ๆ  
ในระดับพื้นที่ผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา	(Anthropology)	ซึ่งน�าไปสู่การท�า 
ความเข้าใจความสมัพนัธ์ระหว่างวถิชีวีติทางเศรษฐกิจและสงัคมของภาคการประมง 
ท่ีมีต่อมาตรการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายของรัฐ	พร้อมทั้งแนวทาง 
การบริหารการจัดการป ัญหาภายใต ้แผนความมั่นคงแห ่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ.	2558	-	2564)	ทั้งนี้ผู้เขียนได้จัดล�าดับความส�าคัญ	(Priority)	ของกลุ่มต่างๆ 
ได้แก่	1)	กลุ ่มผู้ประกอบการประมง	2)	กลุ ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ 
3)	กลุ่มไต้ก๋งเรือและนายท้ายเรือ	4)	กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล	และ 
5)	กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมง	เช่น	อุตสาหกรรมต่อเรือ 
ค้าขายสินค้าลงเรือ	เป็นต้น	ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงท่ีเกิดขึ้นบนพื้นฐานของปัจจัย 
ทางเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
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กลุ่มผู้ประกอบการประมง ถือเป็นต้นทางส�าคัญของการประมงในระดับ 

พื้นที่	ซึ่งอาศัยต้นทุนทางการเงินเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจ	อาทิ	การซ้ือเรือประมงไม ้

เครือ่งยนต์ประกอบเรอื	อปุกรณ์ระบบเตือนภยัเรอื	อปุกรณ์ท�าการประมง	ตลอดจน 

ค่าจ ้างแรงงาน	ท�าให ้ผู ้ประกอบการที่ เริ่มต ้นธุรกิจต ้องอาศัยเงินลงทุน 

จ�านวนไม่ต�่ากว่าหลักล้านบาท	ซึ่งมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของ 

การท�าประมง	ด้วยเหตุนี้	มาตรการแก้ปัญหา	IUU	Fishing	จึงมีนัยส�าคัญโดยตรง 

ต่อกลุม่ผู้ประกอบการ	ทัง้ภาระต้นทนุจากการลงทุนทีน่�าไปสู่สถานะและสภาพคล่อง 

ทางเศรษฐกจิ	และปัญหาด้านการบรหิารจดัการ	อาท	ิการขอใบอนญุาตท�าการประมง 

(อาชญาบัตร)	การจดทะเบียนเรือประมงในกรณีจดทะเบียนเรือผิดประเภท 

การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว	หรือแม้แต่การแจ้งการเข้า	-	ออกเรือประมง 

(Port	in	-	Port	out)	อย่างไรก็ดี	ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เรือประมงส่วนใหญ ่

โดยเฉพาะธุรกิจประมงพาณิชย์ต้องระงับการน�าเรือออกท�าการประมง	เนื่องจาก 

ไม่สามารถด�าเนนิการได้ตามมาตรการทีก่�าหนด	 ซึง่กระทบต่อสถานะและสภาพคล่อง 

ทางเศรษฐกจิ	 ท�าให้ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับภาระและรบัผดิชอบ 

ต่อปัญหาดังกล่าวได้	ด้วยเหตุนี้	ผู้ประกอบการบางรายประกาศขายเรือประมง 

หรอืแม้กระท่ังเปลีย่นจากธุรกจิประมงไปสูอ่าชพีอืน่มากขึน้	นอกจากนี	้ปัญหาของ 

กลุม่ผูป้ระกอบการดงักล่าวได้ส่งผลต่อกลุม่ต่าง	ๆ 	ทีเ่กีย่วข้อง	อาท	ิกลุม่ผูป้ระกอบการ 

อูต่่อเรอืไม่มยีอดสัง่ต่อเรอื	กลุม่ไต้ก๋งเรือและแรงงานบนเรอืประมงว่างงาน	ตลอดจน 

กลุ่มผู ้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล	ซึ่งไม่มีวัตถุดิบจากภาคการประมง 

เป็นต้น
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2 กลุ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และ 

มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนภาคการประมง	โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงาน 

ไร้ฝีมือ	(Unskilled)	ที่ให้ความส�าคัญกับการใช้แรงงานเป็นหลัก	เนื่องจาก 

การจ้างงานเจาะจงที่จ�านวนหรือปริมาณคนมากกว่าคุณภาพของงาน 

เพื่อให้ทันต่อช่วงเวลาเร่งด่วน	โดยเฉพาะช่วงเวลาการซ้ือขายสินค้าทะเล 

อาท	ิ แรงงานบนบก	 เน้นไปทีก่ารยก	-	เขน็ลังปลา	 แยกประเภทปลาในแพปลา 

และแรงงานบนเรือ	เน้นที่การดึงอวนเรือขณะลากปลาในทะเล	ยกลังปลา 

แยกหรือคัดปลาบนเรือ	เป็นต้น	ทั้งนี้	แรงงานบนเรือส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน 

ต่างชาติสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา	ส่วนแรงงานบนบกมีทั้งแรงงานต่างชาติ 

และแรงงานไทย	ซึง่ส่วนใหญ่อาศัยภายในบริเวณพืน้ทีแ่พปลา	หรอืสะพานปลา 

อย่างไรก็ดี	มาตรการดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคการประมง 

มแีนวโน้มทีจ่ะให้ความส�าคญักับคณุภาพของแรงงานมากขึน้	โดยเฉพาะแรงงาน 

ที่มีทักษะ	และความเชี่ยวชาญ	ปริมาณแรงงานภาคการประมงจึงลดลง 

ท�าให้กลุ ่มแรงงานบางประเภทที่เป็นลูกจ้างธุรกิจประมงต้องผันตัวไป 

ประกอบอาชีพอ่ืนมากข้ึน	ซึ่งขึ้นอยู ่กับเงื่อนไขของพื้นที่เป็นส�าคัญ	อาท ิ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	ประมงชายฝั่ง	(เรือเล็ก)	หรือแม้กระทั่งเปิดร้าน 

ขายสินค้าบริโภคในพื้นที่แข่งขันกับชาวไทย	ซึ่งสร้างความได้เปรียบมากกว่า 

โดยเฉพาะคนในพ้ืนที	่เนือ่งจากกลุม่ลกูค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาตด้ิวยกัน 

นอกจากกลุม่แรงงานท่ีกล่าวแล้ว	ยงัมกีลุม่แรงงานทีเ่ชือ่มโยงกบัภาคการประมงอืน่ 

อาท	ิแรงงานธรุกจิแปรรปูสนิค้าทะเล	และแรงงานธรุกจิค้าขายท่ีเกีย่วข้องกบั 

การประมง	เป็นต้น
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กลุ่มไต้ก๋งและนายท้ายเรือ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ 

เรือขณะออกทะเล	ทั้งเรื่องพื้นที่วางอวนหาปลาในทะเล	การควบคุมแรงงานบนเรือ 

การจัดการเรือกรณีเจอภัยพิบัติ	 หรืออุบัติเหตุทางทะเล	 เป็นต้น	 ไต้ก๋งเรือจึงมีความส�าคัญ 

ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการและลูกเรือท�าให้การแข่งขันเพ่ือแย่งชิงไต้ก๋งเรือ 

ในบางครั้งจึงมีความรุนแรง	ซึ่งหากไต้ก๋งเรือที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกทะเล 

จะสามารถเรยีกราคาค่าจ้างจากผูป้ระกอบการได้สงูตามล�าดบั	ในทางกลบักนักรณทีีไ่ม่สามารถ 

สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการหรือเกิดภาวะขาดทุน	อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ 

บางรายต้องปรับตัวโดยการยกระดับแรงงานชาวต่างชาติบนเรือให้ท�าหน้าที่ไต้ก๋งเรือแทน 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากมาตรการ	IUU	ของรัฐที่ผ่านมา	ซึ่งจ�าเป็นจะต้อง 

ลดภาระต้นทุนทางการเงิน	ท�าให้สถานการณ์ดังกล่าวน�าไปสู่แนวโน้มของปัญหา 

อาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง	เนื่องจากเป็นการ 

น�าเข้าแรงงานโดยไม่ได้รบัอนญุาตและผดิประเภท	ซึง่จะไม่ได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย 

ในส่วนของนายท้ายเรือแม้ภาระความรับผิดชอบจะน้อยกว่าไต้ก๋งเรือแต่มีความส�าคัญ 

ในฐานะผู้ช่วยในการก�ากับและควบคุมเรือ	เช่น	การดูแลท้ายเรือ	การลงอวนขณะหาปลา 

การทอดสมอเรือ	หรือแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนไต้ก๋งเรือขณะอยู่ทะเล	เป็นต้น

3

กลุม่ธรุกิจแปรรปูสนิค้าทะเล เป็นอกีกลุ่มหนึง่ทีม่คีวามส�าคญัต่อภาคการประมงไทย 

เนื่องจากเป็นหน่วยแปรรูปวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ปลายทาง	คือ	กลุ่มผู้บริโภค	ทั้งภายใน 

และภายนอกประเทศ	ท�าให้การด�าเนินธุรกิจจึงต้องพึ่งพิงผู้ประกอบการประมงเป็นหลัก 

อย่างไรก็ตาม	เมื่อภาคการประมงในฐานะต้นทางมีการน�าเข้าสินค้าจากทะเลน้อยลง 

เนื่องจากผู้ประกอบการภาคประมงมีจ�านวนลดลง	และวัตถุดิบภาคประมงมีราคาจะสูงขึ้น 

ท�าให้ไม่มวีตัถดุบิเข้าสูก่ระบวนการแปรรูป	 รวมทัง้การถกูแจ้งเตือนใบเหลืองจากสหภาพยโุรป 

ส่งผลให้จ�านวนยอดสั่งซื้อในส่วนของต่างประเทศลดน้อยลง	ผู ้ประกอบการบางราย 

ไม่สามารถแบกรับต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน	จึงท�าให้ต้องปิดกิจการ	หรือหยุดกิจการชั่วคราว 

ทั้งนี้	การปิดกิจการดังกล่าวส่งผลต่อแรงงานต่างชาติ	และแรงงานไทย	ซึ่งเป็นลูกจ้าง 

ในธุรกิจต่าง	ๆ 	ต้องตกงานตามด้วย

4
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กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในระดับพื้นที่ 
โดยจะเห็นได้ว ่ากลุ ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการประมงของไทยมีความเชื่อมโยง 

ซึ่งกันและกัน	โดยเฉพาะ	4	กลุ่มที่กล่าวในข้างต้น	ซึ่งส่งผลยังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย 

ทีเ่กีย่วข้องกบัการประมง	 เนือ่งจากทกุกลุ่มถกูขบัเคล่ือนภายใต้ปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นส�าคญั 

ฉะนั้น	การประกาศให้ใบเหลืองไทย	(Yellow	Card)	เพื่อแจ้งเตือนปัญหาการท�าประมง 

ผิดกฎหมายฯ	(IUU	Fishing)	จึงมีนัยส�าคัญต่อการด�าเนินงานของธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ภาคการประมง	อาท	ิ(1)	ธรุกจิอตุสาหกรรมต่อเรอื	ซึง่ต้องอาศยัก�าลงัการซือ้จากผูป้ระกอบการ 

ตลอดจนอาศยัแรงงานไทยและต่างชาตทิีม่ทีกัษะและความเชีย่วชาญ	เพือ่ประกอบชิน้ส่วนเรอื 

(2)	ธุรกิจค้าขายส่ง	-	ปลีกสินค้าลงเรือ	และประกอบธุรกิจแปรรูป	ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น 

สนิค้าสดและแห้ง	อปุกรณ์เรอื	และส่ิงอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	เพ่ือใช้ขณะทีเ่รือออกหาปลา 

ในทะเล	หรอืธรุกิจแปรรปูสนิค้าทะเล	อย่างไรกดี็	ถงึแม้กลุ่มดังกล่าวจะได้รับผลจากเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้น	แต่เป็นเพียงปลายทางเท่านั้น	เนื่องจากธุรกิจค้าขายดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย 

มากกว่ากลุ่มอื่น	ๆ 	อาทิ	เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก	เรือตกหมึก	เรือหอย	ตลอดจน 

ประชาชนในพื้นที่	เป็นต้น
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	 ส�าหรบัแนวทางการบรหิารจดัการภาคการประมงไทย11	ภายใต้แผนความมัน่คงแห่งชาต ิ

ทางทะเล	(พ.ศ.	2558	-	2564)	ซึง่ให้ความส�าคญักบัการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ในฐานะ	“ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล”	โดยเป็นกรอบการด�าเนนิการทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐาน 

ของการยอมรบัและค�านงึถึงผลประโยชน์ของทกุภาคส่วนในประเทศ		เพือ่ให้		“ประเทศไทย 
สำมำรถปกป้อง รักษำ และแสวงหำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเลได้อย่ำงสมดุล 
และย่ังยืนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง”	ตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ	อย่างไรก็ตาม 

การประเมนิสถานการณ์ทางทะเลของประเทศไทยภายใต้แผนดงักล่าวในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 

พบว่ามแีนวโน้มของประเดน็ปัญหาส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล 

ใน	3	ประเด็น	ได้แก่	ปัญหาด้านการบริหารจดัการของรฐั	ปัญหาภยัคกุคามและอาชญากรรม 

ข้ามชาติ	และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 ซ่ึงเกี่ยวข้องกับ 

การแสวงหาประโยชน์จากทรพัยากรทางธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมอย่างขาดความรบัผดิชอบ 

แนวทางการบริหารจัดการภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล 
(พ.ศ. 2558 – 2564)

11	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ.	2558.	แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	(พ.ศ.	2558-2564).
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และควบคมุส่งผลให้สิง่แวดล้อมทางทะเลได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็น 

การท�าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ	การท�าประมงผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal,	Unreported,	and	Unregulated	Fishing	–	IUU	Fishing) 

การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชนซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 

ด้วยเหตุนี้	ส�านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	(สมช.)	ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย	และ 

ฝ่ายเลขานุการฯ	 คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	 (นปท.) 

ภายใต้	พ.ร.บ.	การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	พ.ศ.	2562	ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง	จึงได้ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ	(พ.ศ.	2558	–	2564)	โดย 

ก�าหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินการแก้ไข	เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ 

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องด�าเนนิการในการปกป้อง	รกัษา	และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้	ปัญหาการท�าประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ	การท�าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคมุหรอื	IUU	Fishing	ได้รับการก�าหนดไว้ในประเด็นยทุธศาสตร์ 
ที	่4	การสร้างความสมดลุและยัง่ยนืของทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมทางทะเล	ในประเด็นย่อย 
เรื่องการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบ	โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์จากทะเล	โดยการส่งเสริม 
ให้ภาคประชาชน	 หน่วยงานภาคส่วนต่าง	ๆ 	 มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและการด�าเนนิ 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเล	ผ่านแนวทาง 
การด�าเนนิงานส�าคญัในเรือ่งการสร้างมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล 
อย่างเข้มงวด	โดยเฉพาะธุรกิจท่ีแสวงหาผลประโยชน์จากทะเล	ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบ 
และสร้างจิตส�านกึ	รวมทัง้ส่งเสรมิการด�าเนนิงานในลกัษณะทีส่มดลุทัง้ต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ส�าหรับสถานการณ์ด้านการประมงของไทยในช่วงผ่านมา	โดยเฉพาะช่วงของ 

การปฏิรูปผ่านมาตรการการแก้ไขการท�าประมงผิดกฎหมาย	 (IUU	Fishing) 

ซึง่มนียัส�าคัญต่อกลุม่ต่าง	ๆ 	ของภาคการประมง	ท�าให้ต้องปรับตัวจากวิถชีีวติแบบด้ังเดิม 

ไปสู่แนวทางการด�าเนินการใหม่ที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น	อย่างไรก็ดี	การตระหนัก 

ถึงความส�าคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	ซึ่งได้ก�าหนดให้มีนโยบาย 
ยุทธศาสตร์	 ตลอดจนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล	 เพื่อ 
เป็นกรอบและทิศทาง	ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารจัดการ 
รองรบัการด�าเนินกิจกรรมภาคทะเล	ด้วยเหตนุี	้การด�าเนนิการของภาครัฐ 

ผ่านกลไกลต่าง	ๆ 	จงึไม่ได้ละเลยความแตกต่างหลากหลาย	(Diversity)	หรือนยัส�าคญั 

ทีเ่กดิขึน้กบัภาคการประมง	หากเพยีงหน่วยงานภาครฐัก�าลงัปฏบิตัหิน้าที	่เพือ่ให้ประเทศ 

บรรลเุป้าหมายส�าคญั	คอื	การปกป้อง	รกัษา	และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ท่ีมอียูใ่ห้เกิดความสมดลุและยัง่ยนื	ผ่านการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน	ในฐานะทีเ่ป็น 

ผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล	ซึง่ด�าเนนิการอยูบ่นพืน้ฐานแนวคดิความมัน่คงแห่งชาต ิ

ทางทะเล

แนวทางการจัดท�าแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่

ดังนั้น แนวทำงกำรจัดท�ำแผนควำมมั่นคงแห่งชำติทำงทะเล 
ฉบับใหม่ ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร 
ภำคกำรประมง จึงให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปรับตัวของประชำชน 
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพำะสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ประกอบกำร 
ประมง และกลุ่มต่ำง ๆ  ภำยในประเทศ กับมำตรกำรแก้ไขปัญหำ 
ของภำครัฐ  ซึ่ งด�ำ เ นินกำรภำยใต ้หลักกำรพัฒนำ 
ทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมอย่ำงสมดลุและยัง่ยนื 
(Sustainable Development)
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