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ประเทศไทยประกอบไปด้วยพื้นที่ทางทะเล (Maritime Zone) ราวประมาณ 320,000
ตารางกิ โ ลเมตร คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 60 ของอาณาเขตทางบก ซึ่ ง สามารถสร้ า งมู ล ค่ า
กิจกรรมอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ทางทะเลอย่างมหาศาล อาทิ ด้านการเดินเรือและ
การขนส่ง ด้านทรัพยากร ด้านพลังงาน ด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร โดยเฉพาะการประมงซึง
่ ถือว่าท�ำรายได้เข้าสูป
่ ระเทศเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไรก็ดี
การท�ำประมงของไทยในช่วงที่ผ่านมามีจ�ำนวนมากเกินก�ำลังการผลิต (Overfishing)
จนก่อให้เกิดปัญหาความเสือ
่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อม อีกทัง้ ไม่เป็นไป

ตามหลักกฎหมายสากลภายใต้อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982)
โดยเฉพาะประเด็นการคุ้มครองและการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ท�ำให้เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2014
กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐฯ2 ได้รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ (US’s Trafficking in Persons
Report: TIP Report) ตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเหยือ่ การค้ามนุษย์ (Trafficking Victims Protection
Act of 2000 หรือ TVPA) โดยได้ปรับลดล�ำดับไทยอยู่ใน Tier-3 เนื่องจากไม่สามารถด�ำเนินการให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานขั้นต�่ำทางกฎหมายสหรัฐฯ ว่าด้วยปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งการจัดล�ำดับ TIP Report มีผลผูกพัน
กับมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Measures: IUU) จนกระทัง่ เมือ่ วันที่ 21 มกราคม 25583
ประเทศไทยถูกแจ้งเตือนโดยสหภาพยุโรป (EU) ให้ได้รบั ใบเหลือง (Yellow Card) จากการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(IUU fishing) ซึง่ คือประเทศทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ (Possibility of identifying as non-cooperating country)
ภายใต้มาตรการ IUU fishing ของสหภาพยุโรป
1
2
3

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กองความมั่นคงทางทะเล ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
U.S. Embassy & Consulate in Thailand. 2015. Statement on 2015 trafficking in Persons (TIP) Report. from https://bit.
ly/3rYT3Aq.
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (2561). ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมทีม่ ตี อ่ ชาวประมงพืน้ บ้าน: กรณีศกึ ษาอ่าวตราด จังหวัดตราด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย,
10(2)
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ต่อมาวันที่ 29 เมษายน 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค�ำสั่งที่ 10/2558 4
เรื่อง การแก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้จัดตั้ง
ศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพือ่ แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ดังกล่าว พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการประมงของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
อาทิ การก�ำหนดเครือ่ งมือท�ำการประมง การก�ำหนดใบอนุญาตท�ำการประมง และการก�ำหนดมาตรการ
อนุรักษ์และบริหารจัดการ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปี 2561 สหรัฐฯ ได้เลื่อนสถานะบัญชีการค้ามนุษย์
ประเทศไทยจาก Tier-3 ไปสู่ Tier-2 คือ มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ประกอบกับ
วันที่ 8 มกราคม 2562 5 สหภาพยุโรปได้เพิกถอนใบเหลืองประเทศไทยจากการท�ำประมงผิดกฎหมาย (IUU)
และยกระดับไปสู่ใบเขียว คือ ขั้นปกติ ส่งผลให้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
(ศปมผ.) ได้ยตุ บิ ทบาท ทัง้ นี้ ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
พ.ศ. 2562 6 บัญญัตใิ ห้จดั ตัง้ ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เพือ่ วางแผน
ประสานงาน อ�ำนวยการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทัง้ ปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องและต่อเนือ่ งจากศูนย์บญ
ั ชาการแก้ไขปัญหา
การท�ำประมงผิดกฎหมาย อาทิ การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหา
การรุกล�้ำของเรือประมงต่างชาติ ตลอดจนการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เป็นต้น
สถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย

ส�ำหรับภาพรวมสถานการณ์ด้านการประมงของประเทศไทย ภายหลังการใช้มาตรการ
แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย พบประเด็นส�ำคัญ7 ได้แก่
1) การประมงผิดกฎหมาย โดยพบว่ามีจำ� นวนลดลงอย่างชัดเจน เนือ่ งจากผูป้ ระกอบการ
ส่วนใหญ่ด�ำเนินการตามมาตรการที่รัฐก�ำหนด อีกทั้งหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบมีการตรวจสอบ
และติดตามเข้มงวดมากยิง่ ขึน้ อาทิ การตราพระราชก�ำหนดการประมงเพือ่ ปราบปรามการท�ำประมง
ผิดกฎหมายฯ การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In - Port Out Controlling
Centre: PIPO) การน�ำแนวทางการออกใบอนุญาตท�ำการประมงให้สอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการท�ำประมงฯโดยใช้ค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY)
การติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS) การใช้ระบบประเมินความเสี่ยงร่วม (Common Risk
Assessment: CRA) การจดทะเบียนเรือประมง (อาชญาบัตร) รวมทัง้ การใช้เครือ่ งมือท�ำการประมง
4
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7

ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรือ่ ง การแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (2558, 29 เมษายน).
ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132
ไทยรัฐออนไลน์. 2562. ด่วน ประมงเฮ สหภาพยุโรป ประกาศถอนใบเหลือง IUU ไทยแล้ว. สืบค้นจาก https://bit.ly/39S6sEd.
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564.
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 (2562, 9 มีนาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136
กองความมั่นคงทางทะเล (กมท.). ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. รายงานสถานการณ์ข่าวทางทะเล. 2564.
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อย่างไรก็ดี ยังพบการฝ่าฝืนท�ำการประมงบางส่วนในบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามัน
อาทิ การใช้เครื่องมือการท�ำประมงผิดประเภท ตลอดจนการลักลอบท�ำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยเฉพาะการท�ำประมงพื้นบ้าน
2) การค้ามนุษย์/แรงงานต่างด้าว พบว่ามีจำ� นวนลดลง เนือ่ งจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐ
ในข้างต้น อาทิ การขึน้ ทะเบียนแรงงานต่างด้าว การตรวจสอบเรือประมงก่อนออกท�ำการประมง การลาดตระเวน
ทางทะเล ตลอดจนการให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 (C188) และ
การจัดระเบียบลูกเรือประมง ทัง้ ด้านการอนุญาต การจ้างงานและการคุม้ ครองแรงงาน ทัง้ นี้ ได้มคี วามร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านการประมง โดยเมื่อเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา8 อาเซียนได้จัดตั้งเครือข่ายอาเซียน
เพื่อการต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (AN-IUU) ซึ่งมีประเทศไทย
เป็นผู้ประสานงานหลักในฐานะประเทศต้นแบบของการแก้ไขปัญหาการประมงผิดกฎหมาย
วิถีชีวิตและความเคลื่อนไหวของภาคการประมงในระดับพื้นที่

ในช่วงที่สหภาพยุโรป (EU) ประกาศให้ใบเหลือง IUU Fishing จนกระทั่ง
เพิกถอนประกาศดังกล่าว นับเป็นระยะเวลา 5 ปี ที่ประเทศไทยได้ด�ำเนินการปฏิรูป
ระบบการบริหารจัดการด้านการประมง (System & Management) ทั้งระบบ
ซึ่งหากมองการด�ำเนินงานระดับนโยบาย การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนับว่าก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ การยกระดับมาตรฐานภาคการประมง
การค้าระหว่างประเทศ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
การรักษาเสถียรภาพของประเทศในเวทีระหว่างประเทศ อย่างไรก็ดี หากมองไป
ในระดับพื้นที่จะเห็นได้ว่าภาคการประมงของไทย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลง
โดยตรงจากการปฏิรปู ระบบดังกล่าว จนท�ำให้เกิดภาพของการเคลือ่ นไหวเพือ่ เรียกร้อง
ความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียน
จึงต้องการอธิบายให้เห็นถึงความเชื่อมโยง และความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่าง ๆ
ในระดับพื้นที่ผ่านมุมมองทางมานุษยวิทยา (Anthropology) ซึ่งน�ำไปสู่การท�ำ
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิถชี วี ติ ทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคการประมง
ที่มีต่อมาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายของรัฐ พร้อมทั้งแนวทาง
การบริ ห ารการจั ด การปั ญ หาภายใต้ แ ผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างทะเล
(พ.ศ. 2558 - 2564) ทั้งนี้ผู้เขียนได้จัดล�ำดับความส�ำคัญ (Priority) ของกลุ่มต่างๆ
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้ประกอบการประมง 2) กลุ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ
3) กลุ่มไต้ก๋งเรือและนายท้ายเรือ 4) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล และ
5) กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมง เช่น อุตสาหกรรมต่อเรือ
ค้าขายสินค้าลงเรือ เป็นต้น ซึ่งเป็นความเชื่อมโยงที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของปัจจัย
ทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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
พิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และชัยณรงค์ เครือนวน. (2561). ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมทีม่ ตี อ่ ชาวประมงพืน้ บ้าน: กรณีศกึ ษาอ่าวตราด จังหวัดตราด. วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย, 10(2)
10
ผู้ประกอบการประมง. (2563, 23 มีนาคม). วิถีชีวิตภาคประมงระดับพื้นที่กับมาตรการ IUU. (นายจิรายุ ฉัตระทิน, ผู้สัมภาษณ์).
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กลุ่มผู้ประกอบการประมง ถือเป็นต้นทางส�ำคัญของการประมงในระดับ

พื้นที่ ซึ่งอาศัยต้นทุนทางการเงินเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ การซื้อเรือประมงไม้
เครือ่ งยนต์ประกอบเรือ อุปกรณ์ระบบเตือนภัยเรือ อุปกรณ์ทำ� การประมง ตลอดจน
ค่ า จ้ า งแรงงาน ท� ำ ให้ ผู ้ ป ระกอบการที่ เ ริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ต้ อ งอาศั ย เงิ น ลงทุ น
จ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าหลักล้านบาท ซึ่งมูลค่าดังกล่าวขึ้นอยู่กับขนาดและประเภทของ
การท�ำประมง ด้วยเหตุนี้ มาตรการแก้ปัญหา IUU Fishing จึงมีนัยส�ำคัญโดยตรง
ต่อกลุม่ ผูป้ ระกอบการ ทัง้ ภาระต้นทุนจากการลงทุนทีน่ ำ� ไปสูส่ ถานะและสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านการบริหารจัดการ อาทิ การขอใบอนุญาตท�ำการประมง
(อาชญาบัตร) การจดทะเบียนเรือประมงในกรณีจดทะเบียนเรือผิดประเภท
การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว หรือแม้แต่การแจ้งการเข้า - ออกเรือประมง
(Port in - Port out) อย่างไรก็ดี ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เรือประมงส่วนใหญ่
โดยเฉพาะธุรกิจประมงพาณิชย์ต้องระงับการน�ำเรือออกท�ำการประมง เนื่องจาก
ไม่สามารถด�ำเนินการได้ตามมาตรการทีก่ ำ� หนด ซึง่ กระทบต่อสถานะและสภาพคล่อง
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ผปู้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่สามารถแบกรับภาระและรับผิดชอบ
ต่อปัญหาดังกล่าวได้ ด้วยเหตุนี้ ผู้ประกอบการบางรายประกาศขายเรือประมง
หรือแม้กระทัง่ เปลีย่ นจากธุรกิจประมงไปสูอ่ าชีพอืน่ มากขึน้ นอกจากนี้ ปัญหาของ
กลุม่ ผูป้ ระกอบการดังกล่าวได้สง่ ผลต่อกลุม่ ต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กลุม่ ผูป้ ระกอบการ
อูต่ อ่ เรือไม่มยี อดสัง่ ต่อเรือ กลุม่ ไต้กง๋ เรือและแรงงานบนเรือประมงว่างงาน ตลอดจน
กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจแปรรูปอาหารทะเล ซึ่งไม่มีวัตถุดิบจากภาคการประมง
เป็นต้น
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กลุ่มแรงงานประมงไทยและต่างชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มขนาดใหญ่และ

มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนภาคการประมง โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มแรงงาน
ไร้ฝีมือ (Unskilled) ที่ให้ความส�ำคัญกับการใช้แรงงานเป็นหลัก เนื่องจาก
การจ้ า งงานเจาะจงที่ จ� ำ นวนหรื อ ปริ ม าณคนมากกว่ า คุ ณ ภาพของงาน
เพื่อให้ทันต่อช่วงเวลาเร่งด่วน โดยเฉพาะช่วงเวลาการซื้อขายสินค้าทะเล
อาทิ แรงงานบนบก เน้นไปทีก่ ารยก - เข็นลังปลา แยกประเภทปลาในแพปลา
และแรงงานบนเรือ เน้นที่การดึงอวนเรือขณะลากปลาในทะเล ยกลังปลา
แยกหรือคัดปลาบนเรือ เป็นต้น ทั้งนี้ แรงงานบนเรือส่วนใหญ่จะเป็นแรงงาน
ต่างชาติสัญชาติเมียนมาและกัมพูชา ส่วนแรงงานบนบกมีทั้งแรงงานต่างชาติ
และแรงงานไทย ซึง่ ส่วนใหญ่อาศัยภายในบริเวณพืน้ ทีแ่ พปลา หรือสะพานปลา
อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวที่เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้ประกอบการภาคการประมง
มีแนวโน้มทีจ่ ะให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของแรงงานมากขึน้ โดยเฉพาะแรงงาน
ที่มีทักษะ และความเชี่ยวชาญ ปริมาณแรงงานภาคการประมงจึงลดลง
ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม แรงงานบางประเภทที่ เ ป็ น ลู ก จ้ า งธุ ร กิ จ ประมงต้ อ งผั น ตั ว ไป
ประกอบอาชีพอื่นมากขึ้น ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของพื้นที่เป็นส�ำคัญ อาทิ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ประมงชายฝั่ง (เรือเล็ก) หรือแม้กระทั่งเปิดร้าน
ขายสินค้าบริโภคในพื้นที่แข่งขันกับชาวไทย ซึ่งสร้างความได้เปรียบมากกว่า
โดยเฉพาะคนในพืน้ ที่ เนือ่ งจากกลุม่ ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างชาติดว้ ยกัน
นอกจากกลุม่ แรงงานทีก่ ล่าวแล้ว ยังมีกลุม่ แรงงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับภาคการประมงอืน่
อาทิ แรงงานธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล และแรงงานธุรกิจค้าขายทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การประมง เป็นต้น
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กลุ่มไต้ก๋งและนายท้ายเรือ ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการในการบริหารจัดการ

4

กลุม
่ ธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล เป็นอีกกลุม่ หนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อภาคการประมงไทย

เรื อ ขณะออกทะเล ทั้งเรื่องพื้นที่วางอวนหาปลาในทะเล การควบคุ ม แรงงานบนเรื อ
การจัดการเรือกรณีเจอภัยพิบัติ หรืออุบัติเหตุทางทะเล เป็นต้น ไต้ก๋งเรือจึงมีความส�ำคัญ
ในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการและลูกเรือท�ำให้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงไต้ก๋งเรือ
ในบางครั้งจึงมีความรุนแรง ซึ่งหากไต้ก๋งเรือที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการออกทะเล
จะสามารถเรียกราคาค่าจ้างจากผูป้ ระกอบการได้สงู ตามล�ำดับ ในทางกลับกันกรณีทไี่ ม่สามารถ
สร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ประกอบการหรือเกิดภาวะขาดทุน อาจส่งผลให้ผู้ประกอบการ
บางรายต้องปรับตัวโดยการยกระดับแรงงานชาวต่างชาติบนเรือให้ท�ำหน้าที่ไต้ก๋งเรือแทน
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ได้รับผลจากมาตรการ IUU ของรัฐที่ผ่านมา ซึ่งจ�ำเป็นจะต้อง
ลดภาระต้ น ทุ น ทางการเงิ น ท� ำ ให้ ส ถานการณ์ ดั ง กล่ า วน� ำ ไปสู ่ แ นวโน้ ม ของปั ญ หา
อาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในแรงงานภาคการประมง เนื่องจากเป็นการ
น�ำเข้าแรงงานโดยไม่ได้รบั อนุญาตและผิดประเภท ซึง่ จะไม่ได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมาย
ในส่วนของนายท้ายเรือแม้ภาระความรับผิดชอบจะน้อยกว่าไต้ก๋งเรือแต่มีความส�ำคัญ
ในฐานะผู้ช่วยในการก�ำกับและควบคุมเรือ เช่น การดูแลท้ายเรือ การลงอวนขณะหาปลา
การทอดสมอเรือ หรือแม้แต่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแทนไต้ก๋งเรือขณะอยู่ทะเล เป็นต้น

เนื่องจากเป็นหน่วยแปรรูปวัตถุดิบจากต้นทางไปสู่ปลายทาง คือ กลุ่มผู้บริโภค ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ท�ำให้การด�ำเนินธุรกิจจึงต้องพึ่งพิงผู้ประกอบการประมงเป็นหลัก
อย่างไรก็ตาม เมื่อภาคการประมงในฐานะต้นทางมีการน�ำเข้าสินค้าจากทะเลน้อยลง
เนื่องจากผู้ประกอบการภาคประมงมีจ�ำนวนลดลง และวัตถุดิบภาคประมงมีราคาจะสูงขึ้น
ท�ำให้ไม่มวี ตั ถุดบิ เข้าสูก่ ระบวนการแปรรูป รวมทัง้ การถูกแจ้งเตือนใบเหลืองจากสหภาพยุโรป
ส่งผลให้จ�ำนวนยอดสั่งซื้อในส่วนของต่างประเทศลดน้อยลง ผู้ประกอบการบางราย
ไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น จึงท�ำให้ต้องปิดกิจการ หรือหยุดกิจการชั่วคราว
ทั้งนี้ การปิดกิจการดังกล่าวส่งผลต่อแรงงานต่างชาติ และแรงงานไทย ซึ่งเป็นลูกจ้าง
ในธุรกิจต่าง ๆ ต้องตกงานตามด้วย

32

วารสารมุมมองความมั่นคง ฉบับที่ 7 ประจ�ำเดือนมิถุนายน - กันยายน 2564

5

กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขายที่เกี่ยวข้องกับการประมงในระดับพื้นที่

โดยจะเห็ น ได้ ว ่ า กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาคการประมงของไทยมี ค วามเชื่ อ มโยง
ซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะ 4 กลุ่มที่กล่าวในข้างต้น ซึ่งส่งผลยังกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจค้าขาย
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการประมง เนือ่ งจากทุกกลุม่ ถูกขับเคลือ่ นภายใต้ปจั จัยทางเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ
ฉะนั้น การประกาศให้ใบเหลืองไทย (Yellow Card) เพื่อแจ้งเตือนปัญหาการท�ำประมง
ผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) จึงมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการประมง อาทิ (1) ธุรกิจอุตสาหกรรมต่อเรือ ซึง่ ต้องอาศัยก�ำลังการซือ้ จากผูป้ ระกอบการ
ตลอดจนอาศัยแรงงานไทยและต่างชาติทมี่ ที กั ษะและความเชีย่ วชาญ เพือ่ ประกอบชิน้ ส่วนเรือ
(2) ธุรกิจค้าขายส่ง - ปลีกสินค้าลงเรือ และประกอบธุรกิจแปรรูป ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
สินค้าสดและแห้ง อุปกรณ์เรือ และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพือ่ ใช้ขณะทีเ่ รือออกหาปลา
ในทะเล หรือธุรกิจแปรรูปสินค้าทะเล อย่างไรก็ดี ถึงแม้กลุม่ ดังกล่าวจะได้รบั ผลจากเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพียงปลายทางเท่านั้น เนื่องจากธุรกิจค้าขายดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมาย
มากกว่ากลุ่มอื่น ๆ อาทิ เรือประมงชายฝั่งขนาดเล็ก เรือตกหมึก เรือหอย ตลอดจน
ประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น

แนวทางการบริหารจัดการภายใต้แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
(พ.ศ. 2558 – 2564)

ส�ำหรับแนวทางการบริหารจัดการภาคการประมงไทย11 ภายใต้แผนความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเล (พ.ศ. 2558 - 2564) ซึง่ ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย
ในฐานะ “ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล” โดยเป็นกรอบการด�ำเนินการทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ฐาน
ของการยอมรับและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนในประเทศ  เพือ่ ให้  “ประเทศไทย
สามารถปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้อย่างสมดุล

ตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ อย่างไรก็ตาม
การประเมินสถานการณ์ทางทะเลของประเทศไทยภายใต้แผนดังกล่าวในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
พบว่ามีแนวโน้มของประเด็นปัญหาส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ใน 3 ประเด็น ได้แก่ ปัญหาด้านการบริหารจัดการของรัฐ ปัญหาภัยคุกคามและอาชญากรรม
ข้ามชาติ และปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรทางธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างขาดความรับผิดชอบ
และยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

11

ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ. 2558. แผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2558-2564).
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และควบคุมส่งผลให้สงิ่ แวดล้อมทางทะเลได้รบั ผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะในประเด็น
การท�ำประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท�ำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing – IUU Fishing)
การขาดการควบคุมกิจการของภาคเอกชนซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
ด้วยเหตุนี้ ส�ำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะหน่วยงานระดับนโยบาย และ
ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.)
ภายใต้ พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฯ (พ.ศ. 2558 – 2564) โดย
ก�ำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการด�ำเนินการแก้ไข เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการในการปกป้อง รักษา และแสวงหาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ได้อย่างสมดุลและยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ปัญหาการท�ำประมงอย่างขาดความรับผิดชอบ การท�ำประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing ได้รบั การก�ำหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างความสมดุลและยัง่ ยืนของทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล ในประเด็นย่อย
เรื่องการแสวงหาประโยชน์จากทะเลอย่างขาดความรับผิดชอบ โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว
มีเป้าหมายเพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนต่อการใช้ประโยชน์จากทะเล โดยการส่งเสริม
ให้ภาคประชาชน หน่วยงานภาคส่วนต่าง ๆ มีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายและการด�ำเนิน
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มทางทะเล ผ่ า นแนวทาง
การด�ำเนินงานส�ำคัญในเรือ่ งการสร้างมาตรการในการควบคุมการแสวงหาประโยชน์จากทะเล
อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะธุรกิจที่แสวงหาผลประโยชน์จากทะเล ซึ่งต้องมีการจัดระเบียบ
และสร้างจิตส�ำนึก รวมทัง้ ส่งเสริมการด�ำเนินงานในลักษณะทีส่ มดุลทัง้ ต่อชุมชนและสิง่ แวดล้อม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวทางการจัดท�ำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเลฉบับใหม่

ส�ำหรับสถานการณ์ด้านการประมงของไทยในช่วงผ่านมา โดยเฉพาะช่วงของ
การปฏิ รู ป ผ่ า นมาตรการการแก้ ไขการท� ำ ประมงผิ ด กฎหมาย (IUU Fishing)
ซึง่ มีนยั ส�ำคัญต่อกลุม่ ต่าง ๆ ของภาคการประมง ท�ำให้ตอ้ งปรับตัวจากวิถชี วี ติ แบบดัง้ เดิม
ไปสู่แนวทางการด�ำเนินการใหม่ที่เป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี การตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งได้ก�ำหนดให้มีนโยบาย
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล เพื่อ
เป็นกรอบและทิศทาง ตลอดจนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
รองรับการด�ำเนินกิจกรรมภาคทะเล ด้วยเหตุนี้ การด�ำเนินการของภาครัฐ

ผ่านกลไกลต่าง ๆ จึงไม่ได้ละเลยความแตกต่างหลากหลาย (Diversity) หรือนัยส�ำคัญ
ทีเ่ กิดขึน้ กับภาคการประมง หากเพียงหน่วยงานภาครัฐก�ำลังปฏิบตั หิ น้าที่ เพือ่ ให้ประเทศ
บรรลุเป้าหมายส�ำคัญ คือ การปกป้อง รักษา และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เกิดความสมดุลและยัง่ ยืน ผ่านการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน ในฐานะทีเ่ ป็น
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึง่ ด�ำเนินการอยูบ่ นพืน้ ฐานแนวคิดความมัน่ คงแห่งชาติ
ทางทะเล

ดั ง นั้ น แนวทางการจั ด ท� ำ แผนความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ท างทะเล
ฉบั บ ใหม่ ประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายการบริ ห ารจั ด การ
ภาคการประมง จึงให้ความส�ำคัญต่อการปรับตัวของประชาชน
ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะสภาพความเป็นอยู่ของผู้ประกอบการ
ประมง และกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ กับมาตรการแก้ไขปัญหา
ข อ ง ภ า ค รั ฐ ซึ่ ง ด� ำ เนิ น การภายใต้ ห ลั ก การพั ฒ นา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง
่ แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง
่ ยืน
(Sustainable Development)
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