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  ส ำหรับปัญหำของชำวประมงท่ีประสบอยู่ในขณะนี้ 
(มิ.ย.2560) สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเด็นส ำคัญ คือ 

1. ปัญหำเรื่องแรงงำน โดยเฉพำะกำรท ำบัตรให้
แรงงำนประมง มี 3 หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้  
               1.1 แบบขออนุญำตท ำกำรงำนในเรือประมง 
หรือท่ีผู้ประกอบกำรเรียกว่ำ “ใบ 285” ซึ่งกรมเจ้ำท่ำ
รับผิดชอบ 

     1.2 หนังสือคนประจ ำเรือส ำหรับแรงงำน
ไทย (Seaman Book) กรมเจ้ำท่ำรับผิดชอบ 

     1.3 หนังสือคนประจ ำเรือส ำหรับแรงงำน
ต่ำงด้ำว (Sea Book) กรมประมงรับผิดชอบ 

หำกแรงงำนในเรือประมงมีกำรโยกย้ำยเปล่ียน
นำยจ้ำง ต้องแจ้งเปล่ียนใบอนุญำตกับหน่วยงำนของ
กระทรวงแรงงำน 
 ในบำงพื้นท่ีจะมีศูนย์บริกำร One - Stop 
Service ช่วยลดควำมยุ่งยำกและค่ำใช้จ่ำย แต่ส ำหรับ
บำงพื้นท่ีไม่มีศูนย์บริกำรดังกล่ำว ค่อนข้ำงสร้ำงควำม
ยุ่งยำกให้ชำวประมงพอสมควร  

 
 2.  ปัญหำระบบติดตำมเรือประมง (VMS) 
นอกจำกจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรติดต้ังอุปกรณ์เพิ่มเติมและ
ค่ำเช่ำสัญญำณรำยเดือนแล้ว ยังมีปัญหำเรื่องควำมไม่
เสถียรของสัญญำณ และมักจะถูกเรียกไปสอบตำมเหตุผล
อยู่เสมอ ท้ังท่ีชำวประมงคิดว่ำจะได้รับกำรบริกำรหลัง
กำรขำยท่ีดีกว่ำนี้แต่เมื่อแจ้งปัญหำต่ำง ๆ ไปยังบริษัท 
ทำงบริษัทกลับเพิกเฉยไม่ร่วมรับผิดชอบด้วย  
 

หลังจำกสหภำพยุโรปออกประกำศขึ้นบัญชี
ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรแก้ไข
ปัญหำกำรท ำประมงท่ีผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และ
ไร้ กำรควบคุม  ( Illegal, Unreported and 
Unregulated : IUU ) เมื่อวันท่ี 21 เมษำยน 2558 จึง
เป็นท่ีมำของกำรจัดต้ังศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำ
กำรประมงผิดกฎหมำย (ศปมผ.) ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น จำกนั้นไ ด้มีประกำศค ำ ส่ังตำมมำ
มำกมำยหลำยฉบับ  

เป็นเวลำกว่ำ 2 ปีแล้ว ท่ีประเทศไทยด ำเนินกำร
แก้ ไ ขปัญหำกำรท ำประมง  IUU ใน ส่วนของ
ผู้ประกอบกำรประมง โดยเฉพำะชำวประมงซึ่งเป็นผู้
ได้รับผลกระทบจำกกำรออกประกำศค ำส่ังของภำครัฐ
โดยตรง มีควำมคิดเห็นอย่ำงไรและมีกำรปรับตัวในเรื่อง
ใดอย่ำงไรบ้ำง บทควำมฉบับนี้จะน ำเสนอควำมคิดเห็น
เหล่ำนั้นท่ีรวบรวมได้จำกกำรสัมภำษณ์ชำวประมงท่ีท ำ
กำรประมงด้วยเครื่องมืออวนลำกแผ่นตะเฆ่ในพื้นท่ีชำยฝ่ัง
ทะเลอ่ำวไทย จ ำนวน 8 ตัวอย่ำง ดังนี้ 

ตลอดระยะเวลำท่ีมีกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
กำรท ำประมง IUU ชำวประมงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับกำร
จัดระบบกำรท ำประมงทะเลอย่ำงจริงจัง และพร้อมท่ีจะ
ปฏิบัติตำมมำตรกำรต่ำง ๆ ด้วยหวังเพียงเพื่อให้สำมำรถ
ออกเรือท ำกำรประมงได้ อีกท้ังบทลงโทษทำงกฎหมำย
ฉบับใหม่ค่อนข้ำงรุนแรง ไม่มีใครกล้ำเส่ียงฝ่ำผืนกระท ำ
ควำมผิด มีเพียงส่วนน้อยท่ีอำศัยช่องว่ำงทำงกฎหมำย
ลักลอบกระท ำผิด แต่หำกเป็นไปได้ ขอระยะเวลำในกำร
ปรับตัวเพื่อปรับเปล่ียนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และกรณี
ท่ีเกิดควำมไม่เข้ำใจกันในทำงปฏิบัติ ขอให้เจ้ำหน้ำท่ี 
รับฟัง พูดคุย และท ำควำมเข้ำใจกับชำวประมงเพื่อให้
ชำวประมงไ ด้มี โอกำสช้ีแจง  โดยไม่ ด่วนตัดสินว่ ำ
ชำวประมงจงใจกระท ำควำมผิดประหนึ่งผู้ต้องหำในคดี
ร้ำยแรง 
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 3. ปัญหำกำรปฏิบั ติของเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีไม่เป็น
แนวทำงเดียวกัน 
     สืบเนื่องจำกกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำ
ประมง IUU มีหน่วยงำนรับผิดชอบหลำยหน่วยงำน  
ซึ่งบำงครั้งเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติอำจเข้ำใจไม่ตรงกันและ
กำรบูรณำกำรร่วมกันยังมีน้อย จึงสร้ำงควำมยุ่งยำกและ
สับสนใหช้ำวประมงอย่ำงมำก เช่น กรณีเกิดปัญหำในเรื่อง
ต่ำง ๆ เจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติในพื้นท่ีหนึ่งตัดสินใจแบบนี้ แต่
เมื่อพูดคุยกับชำวประมงอีกพื้นท่ีหนึ่ง เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติอีก
แบบหนึ่ง หรือในเรื่องของฐำนข้อมูล เรือประมงซึ่ง
ชำวประมงให้ข้อมูลว่ำ ขำยเรือประมงไปเป็นเวลำนำน
แล้ว และได้แจ้งเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องด ำเนินกำรต่อไป แต่
ในระบบยังคงปรำกฎรำยช่ืออยู่และต้องเดินทำงไปแจ้ง
เรื่องเดิมซ้ ำ ๆ หลำยครั้ง เป็นต้น 

จำกประ เ ด็นส ำ คัญ ท้ั ง  3  ข้ ำ ง ต้น  ท ำ ให้

ชำวประมงมีค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มขึ้นมำจำกกำรด ำเนินกำร

ประมำณร้อยละ 30 - 50 จำกค่ำใช้จ่ำยเดิม บำงรำยท่ีไม่

สำมำรถปรับตัวและแบกรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเพิ่มข้ึนได้ ต้องเลิก

กิจกำรไป ส่งผลให้ธุรกิจประมงต่อเนื่องค่อนข้ำงเงียบ

เหงำซบเซำ ไม่ว่ำจะเป็นท่ำเทียบเรือ โรงน้ ำแข็ง ร้ำนค้ำ 

โรงงำนปลำป่น เป็นต้น ส่วนชำวประมงท่ียังสำมำรถท ำ

กำรประมงได้ เพรำะค่ำน้ ำมัน เ ช้ือ เพลิงมี รำคำถูก  

(13.50 – 14 บำท/ลิตร) หำกรำคำน้ ำมันเช้ือเพลิงเพิ่มขึ้น

ถึง 20 บำท/ลิตร ชำวประมงให้ควำมเห็นไปในทำง

เดียวกันว่ำ คงต้องเลิกท ำกำรประมง เนื่องจำกไม่สำมำรถ

แบกรับค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดขึ้นได้ 

  

 เมื่อสอบถำมถึงแนวทำงในอนำคตของกำร
ประกอบอำชีพประมงทะเล ได้รับข้อมูลว่ำ ชำวประมง
เข้ำใจภำครัฐและอยำกให้ควำมร่วมมือ แต่ผู้ออกค ำส่ัง
อำจจะไม่เข้ำใจวิถีชีวิตและวิธีกำรท ำประมงทะเลอย่ำง
ถ่องแท้ ท ำให้บำงส่ิงบำงอย่ำงอำจจะไม่สำมำรถเป็นไปได้
ในทำงปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม ชำวประมงยังยินดีและเต็มใจ
ท่ีจะยืนหยัดประกอบอำชีพนี้ต่อไป จนกว่ำจะไม่สำมำรถ
ปรับตัวหรือแบกรับภำระค่ำใช้จ่ำยท่ีจะเกิดขึ้นอีกใน
อนำคตไม่ไหวอีกต่อไป ตำมท่ีกล่ำวไปแล้วข้ำงต้น 

 

  

  

  

 


