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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาความเป็นมาของมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน ามาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัิ ปัญหาและอุปสรรคในการน า
มาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตั:ิ กรณีศึกษาส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ โดยใช้
วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุม่
ตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการน า
มาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัิ: กรณีศึกษาส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ น้ัน เป็นผล
มาจากการทีร่ัฐบาล โดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดม้ีการออกค าสั่งคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการต่อต้าน ยบัยั้ง และขจัดปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 
ตามค าแนะน าของคณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรป โดยการประกาศแจ้งเตือนประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึง
ความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะถูกระบุว่าเป็นประเทศท่ีสามทีไ่ม่ใหค้วามร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม หรือเรียกว่าการให้ใบเหลือง และในค าสั่งดังกล่าวได้มีการจัดตั้ง ศูนย์
บัญชาการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย หรือเรียกโดยย่อว่า ศปมผ. ซึ่งหลังจากการจดัตั้ง ศปมผ. แล้วนั้น 
และกรมศุลกากรก็เป็นหนึ่งคณะท างานของศูนย์ดังกล่าวด้วย และเพื่อเป็นการวางแนวทางในการปฏบิัติงานตาม
นโยบายเร่งด่วน เพื่อร่วมกันแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย กรมศุลกากรจึงได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง เรื่อง การควบคุม ตรวจสอบสนิค้าสัตว์น้ าน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน เพื่อแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ ประกอบกับมีการจัดท าคูม่ือเฉพาะใน
มาตรการดังกลา่ว เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันอยา่งเปน็ระบบไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน
และบูรณาการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบ ป้องการกระท าผิดตามมาตรการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และเพื่อให้เกดิประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบัตติามนโยบายที่รัฐบาลได้
มอบหมาย และบรรลเุป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของมาตรการดังกลา่ว นั้นก็คือการไดร้ับการปลดใบเหลือง           
 
ค าส าคัญ: การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ระบบตรวจสอบย้อนกลับ 
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บทน า
ทรัพยากรสตัว์น้ าถือเป็นแหล่งอาหารที่มีความส าคญัต่อประชากรโลก เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนทีส่ าคัญ 

อีกทั้งหาได้ง่าย และสามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสัตว์น้ าจะเป็นทรัพยากรที่
สามารถสรา้งขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ แต่ถ้าหากขาดการจดัการในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรให้
เหมาะสม มีการจับสัตว์น้ ามาใช้เกินขนาด ก็จะท าให้สตัว์น้ าเจริญเตบิโตไม่ทันต่อความต้องการ และหมดลงได้ใน
ที่สุด ท้ังนี้จะเห็นได้ว่าแหล่งการท าประมงส่วนใหญ่ของโลกก าลังประสบกับปัญหากับการลดลงอย่างตอ่เนื่องของ
ทรัพยากรสตัว์น้ า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกระท าของมนุษย์ ท้ังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การจับสตัว์น้ าวัยอ่อน วัยเจรญิพันธุ์ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าประมงท่ีมากจนเกินกว่าธรรมชาติจะผลติขึ้นมา
ทดแทนได้ทัน ซึ่งหากยังมีการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
ห่วงโซ่อาหาร ความสมดุลของระบบนิเวศนิเวศทางทะเล และทีส่ าคัญคือความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกใน
อนาคต  ประเทศไทยเป็นประเทศที่การท าประมงถือเป็นอาชีพด้านเกษตรสาขาหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กบัประเทศไทย
เป็นอย่างมาก และยังมีบทบาทส าคัญในการผลิตและส่งออกสินค้าประมงเป็นอันดับต้น ๆ และการท าประมงถือเป็น
การพัฒนาทางด้านสังคมและการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เนือ่งจากประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากร
ทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ จากข้อมลูการส ารวจล่าสุด (กรกฎาคม 2558) จ านวนเรือประมงไทยท่ียังท าการประมงมี
ทั้งสิ้น 42,512 ล า สามารถจับสตัว์น้ าได้จ านวน 1.56 ล้านตัน ในปี 2557 ปริมาณการจับสัตว์น้ านีส้่งเสริมรายได้ 
ความเป็นอยู่ และการจา้งงานชาวประมงประมาณ 172,430 คน (ร้อยละ 82 เป็นชาวต่างชาติ) และประมาณ 
515,000 คน ถูกจ้างในอุตสาหกรรมประมงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหญิง (เช่น อุตสาหกรรมการแปรรูปสัตว์น้ า 
อุตสาหกรรมการต่อเรือ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ประมงกระป๋องและแช่แข็ง และโรงงานผลติปลาป่น) ส าหรับเขต
ชนบทของประเทศไทย โดยทั่วไปแล้วปลาเป็นแหล่งอาหารที่ให้โปรตีนที่คนในชนบทสามารถซื้อหาได ้ซึ่งเป็นส่วน
สนับสนุนท่ีส าคัญในดา้นอาหารเพื่อสุขภาพและความมั่นคงทางอาหารอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน
ประมงพ้ืนบ้านซึ่งมีมากกว่า 2,500 ชุมชนตลอดชายฝั่งทะเล นอกจากนี้ประเทศไทยยังเป็นประเทศผูผ้ลิตและ
ส่งออกอาหารทะเลรายหลัก โดยในปี 2556 ประเทศไทยส่งออกอาหารทะเลจ านวน 1.74 ล้านตัน มมีูลค่า 227,722 
ล้านบาท และน าเข้า 1.67 ล้านตนั คิดเป็นมลูค่า 99,568 ล้านบาท (กรมประมง, 2558) 

ตลอด 30 ปีท่ีผ่านมา ทรัพยากรประมงและสภาพแวดล้อมทางทะเลเสื่อมโทรมลงอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นผล
มาจากการท าประมงมากเกินควร เนื่องจากขาดการควบคมุปรมิาณการลงแรงประมง ท าให้เกิดการขยายตัวท้ังการ
เพิ่มขึ้นของจ านวนเรือประมง และการรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการท าประมง ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับก าลัง
การผลิตของทรัพยากรตามธรรมชาติ ปัญหาดังกล่าวเป็นมลูเหตุที่ท าให้เกิดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในพ้ืนท่ีท าการประมงในน่านน้ าไทย ท้ังที่เกิดขึน้จาก
เรือประมงไทยและเรือประมงต่างชาติ รวมไปถึงการประมงนอกน่านน้ าไทย(ทะเลหลวงหรือน่านน้ าของรัฐอื่น)             
ที่ละเมดิโดยเรือประมงไทย ก่อนปี 2558 การประมงไทยด าเนินการภายใต้กฎหมายประมงท่ีลา้สมยั 
(พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490) ซึ่งส่งเสริมการประมงแบบเสรีให้กับทุกคนท่ีต้องการท าการประมง แต่
ปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU-Fishing) ก็ยังคงมีอยู่ และมีการค้าขายสินค้าประมงท่ีได้จากการท าประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU-Fishing) อยู่ท่ัวโลก สหภาพยุโรป (European Commission) 
จึงได้น าเอามาตรการดา้นการตลาดมาเป็นเครื่องมือในการควบคมุสนิค้าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ
ไร้การควบคุมดังกล่าวไม่ให้เข้าสูต่ลาดประชาคมยโุรป (European Community : EC) ซึ่งถือเป็นตลาดใหญ่ของ
สินค้าประมงโลก โดยคณะมนตรีแห่งสหภาพยโุรปได้ประกาศบังคับใช้ระเบียบฉบับที ่1005/2008 ลงวันท่ี 29 
กันยายน พ.ศ. 2551 ว่าด้วยการจดัตั้งระบบของประชาคมยโุรปเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท้าการประมงผดิ
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (Council Regulation (EC) No 1005/2008 of September 2008 



establishing a Community System to prevent, Deter and eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้ส่งผล
กระทบต่อสินค้าประมง และผลติภัณฑ์ประมง ที่ได้มาจากการท าการ ประมงทะเล และประสงค์จะส่งออกไปยัง
สหภาพยโุรปจะต้องมีเอกสารรับรองว่าไม่ไดม้าจากการท้าการประมง IUU หรือท่ีเรยีกว่า Catch Certificate และ
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้ด าเนินการใหส้ัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่า ด้วยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982: UNCLOS, 1982) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ป้องกัน ยับยั้งและขจัดปัญหาการท าประมง IUU เปน็ส าคัญ และ
เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพยโุรป ได้ประเมินการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU-Fishing) ของประเทศไทยว่า
ไม่สอดคล้องกับกฎระเบยีบการปอ้งกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง IUU ของสหภาพยโุรป และได้ให้เวลาประเทศ
ไทยแก้ปัญหาดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งรัฐบาลไทยได้ให้ความส าคญั และก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการท า
ประมง IUU เป็นปัญหาส าคัญระดบัชาติที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 10/2558  โดยไดจ้ัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติในการต่อตา้น ยับยั้ง และป้องกันการท้าประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร ้การควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : NPOA-IUU) ซึ่งภาคการประมงของไทย ทั้งฝ่ายภาครัฐ 
ชาวประมง และผู้ประกอบการผลติภัณฑ์ประมงต้องปรับตัว ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้เป็นการปฏริูปการประมงและ
ภาคเกษตร ซึ่งมีแผนงานหลัก 6 แผนงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (ไทยพีบีเอส, 2558) 

1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง 
2. การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงแบบ IUU 
3. การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
4. การพัฒนาระบบควบคมุและเฝา้ระวังการท าประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกของเรือประมง 
5. การจัดท าระบบติดตามต าแหนง่เรือ  
6. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
โดยในส่วนท่ีเกีย่วข้องกับกรมศุลกากร คือ มาตรการพัฒนาระบบติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง และระบบ

ตรวจสอบย้อนกลับ (ความร่วมมือระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมง) รวมถึงมาตรการตรวจสอบโรงงานแปรรูป
อุตสาหกรรมสัตว์น้ า (ความร่วมมอืระหว่างกรมศลุกากร กรมประมง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม) และเพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกทางการค้าควบคู่กับการควบคุมทางศลุกากร และในฐานะเป็นหน่วยงานหลักของศูนย์ประสาน
การปฏิบัติการในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาล ใน
การร่วมกันแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) และเป็น
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไม่ให้มีการท างานท่ีซ้ าซ้อน มีการก าหนดขั้นตอนการปฏบิัติงานร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ  และเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปญัหาตามมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายของ
รัฐบาลเกดิผลอย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนด กรมศุลกากรจึงไดม้ีการก าหนดแนวทางในการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

1.แต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเตมิ พิธีการศลุกากรเฉพาะเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน ไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated : IUU Fishing) เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบตัอิย่างต่อเนื่อง  



2.จัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างกรมศลุกากรและกรมประมง เรื่องการแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างทั้งสอง
หน่วยงานไม่ให้มีการท างานท่ีซ้ าซอ้น และมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานร่วมกันอยา่งเป็นระบบ ตั้งแต่การ
ตรวจสอบเรือก่อนเข้ามาในราชอาณาจักรจนเรือเข้าเทียบท่า การควบคุมการขนถ่าย ณ ท่าเทียบเรือ การควบคุม
การขนส่งไปยังสถานประกอบการ/โรงงาน การตรวจสอบกระบวนการผลิตเพื่อตรวจสอบย้อนกลับ 

3.จัดท าค าสั่งพิธีการเฉพาะเรื่อง ว่าด้วยพิธีการศลุกากรในการควบคมุสินค้าสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์จากการ
ท าประมงผดิกฎหมาย โดยเฉพาะการประกาศยกเลิก Green Line ส าหรับสินค้าสัตว์น้ าและผลติภณัฑ์น าเข้ากลุม่
ประเภทพิกัด 0303 0304 0305 และ 1604 

4.ปรับปรุงระบบการจดัเก็บสถิติการน าเข้า – ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ของกรมศลุกากรให้มี
ความครบถ้วนถูกต้อง และสอดคล้องกับการจัดเก็บสถิติของกรมประมงเพื่อเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบย้อนกลับ 
(Traceability) ให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมประมงทางระบบ 
National Single Window : NSW ผ่านแอพพลิเคชั่นท่ีสามารถด าเนินการทางสมาร์ทโฟนและแทบเล็ตท าให้
ตรวจสอบข้อมลูได้ทันเหตุการณ ์

5.เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจในการตีความพิกัดอัตราศุลกากรในสว่นสินค้าสตัว์น้ าและผลิตภัณฑ์
ระหว่างกรมศุลกากรและกรมประมงให้ถูกต้องครบถ้วน รวมถึงผู้ประกอบการน าเข้า – ส่งออก และน าผ่าน 
ผู้ประกอบการที่ได้รับสถานะ AEO ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคญัของการส าแดงพิกัดสินค้าสตัว์
น้ าและผลติภณัฑ์ให้ถูกต้อง 

6.เพิ่มความเข้มงวดในการทบทวนหลังการตรวจปล่อย ณ ที่ท าการศลุกากร และการตรวจสอบหลังการ
ตรวจปล่อย ณ สถานประกอบการ คลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากร และเขตประกอบการเสรี 

7.จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกนัระหว่างกรมประมงกับกรมศลุกากร เพื่อเสริมสร้างความรู้และความ
เข้าใจให้แก่เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

8.จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมายของกรมศุลกากร เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับ IUU 
Fishing ร่วมทั้งค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีศุลกากรผู้ปฏิบตัิงานในพ้ืนท่ีให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการตรวจปล่อย
สินค้าสตัว์น้ าและผลิตภัณฑ ์

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการน ามาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัิ    : 
กรณีศึกษาส านักงานศุลกากรท่าเรอืกรุงเทพ  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีวิธีการวิจยัดังนี ้

 1.การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทางเอกสารทางวิชาการ ต ารา
เรียนหลักสตูรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบณัฑติ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย 
วิทยานิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ เอกสารทางราชการที่เกี่ยวกับการออกมาตรการแก้ไข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย (IUU FISHING) 
 2.การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพื้นที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 



 
ในการวิจัยครั้งนี้ มีประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังนี ้

 1.ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากร เจ้าหน้าที่ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และเจ้าหน้าท่ี
ด่านตรวจสินค้าสัตว์น้ าท่าเรือกรุงเทพ ท่ีปฏิบัติงานทางด้านการแก้ไขปัญหาการ ท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
 2.กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุม่ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ตอ้งการศึกษา .ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังน้ี 
 1. เจ้าหน้าที่ศุลกากร ส านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพซึ่งปฏิบตัิหนา้ที่ทางด้านแก้ไขปัญหาการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) จ านวน 6 คน 
 2. เจ้าหน้าที่ประมง ด่านตรวจสัตว์น้ าท่าเรือกรุงเทพซึ่งปฏิบตัิหน้าทีท่างด้านแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม (IUU Fishing) จ านวน 4 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณศีึกษาครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์ โดย
สัมภาษณ์แบบมโีครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
ลักษณะของการสัมภาษณเ์ป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสมัภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถาม
เดียวกันทั้งหมด และการสัมภาษณ์นั้นจะท าการสมัภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการสัมภาษณ์เพื่อเก็บข้อมูลผู้วิจยัได้
ก าหนดวันนัดหมายวันสมัภาษณ์ โดยจะท าเป็นหนังสือแจ้งไปยังผู้ใหส้ัมภาษณ์ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 3 วัน และใน
การสัมภาษณผ์ูส้ัมภาษณ์จะใช้วิธีจดบันทึกประกอบการบันทึกเสยีงระหว่างการสัมภาษณ์ ซึ่งก่อนการสัมภาษณ์นั้นผู้
สัมภาษณ์จะขออนญุาตผู้ให้สัมภาษณ์ในการจดบันทึกและบันทึกเสยีงก่อนการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัมีวิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลู ดังนี ้

 1.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเกบ็รวบรวมข้อมลูทั่วไปโดยการรวบรวม
เอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทกึไว้แล้วโดยผู้อื่น ได้แก ่
 1.1หนังสือท่ัวไป ได้แก่ ต าราเรียนในหลักสูตรปรญิญารัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต คู่มือ เอกสาร
ประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจดัท าขึ้นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ เช่น นโยบาย 
กฎระเบียบ พระราชบัญญตัิ คู่มือการปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เปน็ต้น 
 1.3งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด 
 2.วิธีการรวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม  ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยทีผู่้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง (Structured interview) โดย
ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณไ์ปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อท่ีก าหนดไว้
เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสมัภาษณ ์โดยจดบันทึกข้อมลูตามค าบอกและบันทึกเสียง
ระหว่างการสัมภาษณ์ของผู้ใหส้ัมภาษณ ์
 



การวิเคราะห์ข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมลูในการท าการศกึษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจยัมีขั้นตอนในการ

วิเคราะห์ ดังนี ้
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณม์าแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม และน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ
แตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละบุคคล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณม์าแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมลูเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคลา้ยคลึงกันและแตกต่าง
กันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห ์
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทยีบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกนั เพื่อสรุปผลการวจิัยเรื่องการน า
มาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัิ  : กรณีศกึษาส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติในหน่วยประกอบกับปัญหาและอุปสรรคจากการน านโยบายมาปฏิบัติ และ
ผลจากการน านโยบายไปปฏิบตัิแล้วสามารถแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม ได้จริงหรือไม่อย่างไร ตลอดจนมุมมองและข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการดังกล่าว  โดยใช้การ
น าเสนอผลการวจิัยในรูปแบบพรรณนา  
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเอกสารและสนาม พบว่า 
1.ความเป็นมาของมาตรการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย มีดังนี้ การท าประมงผิดกฎหมาย ขาด

การรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ก็คือการท า
ประมงท่ีไม่ถูกต้อง  ซึ่งความเป็นมาที่สามารถอธิบายถึงปัญหาที่มาของการท าประมง ในประเทศต้องเข้าใจว่าในอดีต
จนถึงปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยมกีารใช้กฎหมายประมงท่ีออกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2490 น้ันก็คือ พรบ.การประมง 
พ.ศ. 2490 ซึ่งกฎหมายในยุคนั้นทรัพยากรธรรมชาติของไทยนั้นยังอุดมสมบูรณ์ จึงท าให้กฎหมายเน้นไปในเรื่องของ
การควบคุม การเก็บภาษี เป็นหลกัในการออกใบอนุญาต ในเมื่อทรพัยากรประมงมีความอดุมสมบูรณแ์ละประชาชน
ในประเทศก็เป็นเจ้าของทรัพยากรนั้น จึงท าให้การท าประมงของชาวประมงไทยคือ ใครจะต่อเรือก็ได้ ใครจะออกท า
การประมงก็ได้ จะจับสตัว์น้ าเท่าไรก็ได้ เนื่องจากประเทศไทยได้มีการเปิดเสรีในการท าประมงให้กับประชาชน และ
ในอดีตก็เป็นการจับสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเท่านั้น แต่เมือ่ยุคสมัยเปลีย่นไป เริ่มมีการจับสตัว์น้ าในเชิง
การท าประมงพาณิชย์มากยิ่งข้ึน มีการเริ่มพัฒนาเครื่องมือในการท าประมงแบบไร้ความปราณี คือการจับสตัว์น้ า 
โดยไม่ได้สนใจว่าการจับสัตว์น้ านัน้จะท าให้ในอนาคตว่าจะมีการขยายพันธ์ุ หรือการเกดิใหม่ของสัตวน์้ าขึ้นมา
ทดแทนจากการจับสัตว์น้ าท่ีเกดิจากาการท าการประมงเชิงพาณิชยม์ากยิ่งข้ึนเรื่อย ๆ  จึงท าให้เกิดปญัหาว่าการจับ
สตัว์น้ าแบบล้างผลาญอาจส่งผลท าให้ทรัพยากรทางทะเลนั้นไม่ยั่งยนื ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2525 สังคมโลก
ได้มีการศึกษาและวิจัยทางวิชาการทางด้านทรัพยากรทางทะเล ซึ่งน าโดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations 
: UN) ได้ออกเป็น อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเล ค.ศ. 1982 (The United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982 : UNCLOS 1982) ซึ่งถือเป็นการเปลีย่นแปลงกฎระเบียบโลก และ
ได้มีการพูดถึงเรื่อง ทรัพยากรทางทะเลเป็นทรัพยากรของโลก ไม่ใช่ทรัพยากรของประเทศใดประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะสตัว์น้ าท่ีมีการเคลื่อนยา้ยข้ามประเทศได้ จึงไดม้ีการตกลงกันว่าจะท ายังไงให้เกิดความยั่งยนืของ
ทรัพยากรทางทะเล จึงไดม้ีการก าหนดกฎเกณฑ์การท าประมงและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความยั่งยืน 
และในทางวิชาการก็ไดม้ีการศึกษาในประเด็นต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนเรือต้องมีความชัดเจนในเรื่องของกฎหมาย 



เครื่องมือที่ใช้ในการท าการประมงจะต้องไม่ท าลายทรัพยากรสัตว์น้ า มีการก าหนดเขตในการอนุรักษ์และเขตท าการ
ประมงอย่างชัดเจน มีการก าหนดปริมาณของสัตว์น้ าว่าจะสามารถจบัได้มากน้อยแค่ไหน และในระดับสากลยังมีการ
มองในเรื่องของการท าประมงผดิกฎหมายจากท่ีกล่าวมาข้างต้นได้อกีว่าการท าประมงผิดกฎหมาย อาจมองถึงเรื่อง
เกี่ยวกับการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ เรื่องของการค้ามนุษย์ แรงงานค้ามนุษย์ในเรือประมง การใช้ยาเสพติดหรือค้า
ยาเสพตดิโดยอาศัยเรือประมง และการฟอกเงินผิดกฎหมายโดยอาศยัธุรกิจประมงเป็นต้น  

และในประเทศไทยเรื่องการควบคมุการท าประมงให้เป็นไปตามหลักของสากลนั้น ยังไมไ่ด้มีการ
ด าเนินการ และมีการปฏิบตัิตามกฎหมายไทยเพียงอย่างเดียว ซึ่งกฎหมายกฎระเบยีบที่ยัง ไม่เป็นไปตามมาตรการ
สากล ซึ่งมาตรการในระดับนานาชาตินั้น ไม่ใช่เพียงท่ี จะปกป้องแค่ปลาหรือสัตว์น้ าเพียงในประเทศไทยเพียงอย่าง
เดียว แต่จะต้องปกป้องดูแลทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลสากลด้วย จนกระทั่ง คณะกรรมมาธิการยุโรป (The 
European Commission) สหภาพยุโรป (Europe Union : EU) ได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยการให้ใบเหลืองกับประเทศไทย โดยระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการตอ่ต้านการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ พร้อมทั้งได้มี
การแนะน าให้ประเทศไทยด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และการจดัการด้านการประมง ให้มีความ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการจดัตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพื่อป้องกัน ยับยัง้ และขจัด
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการายงาน และไร้การควบคุม ตลอดจนเพื่อเป็นการให้เกดิการปฏิบัตติามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จรรยาบรรณในการท าประมงอย่างรับผดิชอบและอนุสัญญาต่าง ๆ ที่ประเทศไทยไดไ้ปร่วมลงนาม
รับรองไว ้

ดังนั้นประเทศไทยจึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ซึ่งน าโดยรัฐบาลที่ได้ให้ความส าคญัเป็น
อย่างมาก ซึ่งรัฐบาลที่น าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  จึงได้มีการด าเนินการในการแก้ปัญหา
ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยการออกเป็นค าสั่งคณะรกัษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 10/2558 เรื่อง แก้ปัญหาไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 
ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาดังกล่าว และถือเป็นการแก้ไขปัญหาในระดับชาติ  

2.ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน ามาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัิ มีดังนี้  
มาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมายเป็นนโยบายรัฐบาล ท่ีได้มีการก าหนดให้ส่วนราชการต้อง

วางมาตรการในการแก้ไขปญัหาประมงผดิกฎหมายขึ้นมา ซึ่งเป็นนโยบายระดับรัฐ แล้วก็ลงมาที่กระทรวงและกรม 
แล้วกรมศลุกากรกไ็ด้นโยบายจากรัฐบาลน ามาแปลงสู่การน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งกรมศลุกากรกต็้องเปลี่ยนแปลง 
รับนโยบายมาว่าจะท าอย่างไรให้นโยบายสัมฤทธ์ิผลในทางปฏิบัติ และทางกรมศุลกากรกับกรมประมง ก็ได้มีการวาง
มาตรการที่จะร่วมมือกัน โดยได้มกีารจัดท าบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement : MOA) เรื่อง การ
ควบคุม ตรวจสอบสินคา้สตัว์น้ าน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported, unregulated Fishing : IUU Fishing) อีกทั่งยังได้มีการจดัท า
คู่มือการปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่างกรมประมงกับกรมศลุกากร ในการควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า ส่งออก 
และน าผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ (Illegal, Unreported, 
unregulated Fishing : IUU Fishing) และยังไดม้ีการการแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ในส่วนของกรมศลุกากร ก็ได้ท าการ
ออกประกาศกรมศุลกากรที่ 107/2561 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรเฉพาะเรื่องว่าด้วยการน าเข้า การส่งออก 
และการน าผ่านสินค้าสัตว์น้ าและผลิตภณัฑ์สตัว์น้ า ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เหตุที่กรมศลุกากรต้องน าเอานโยบาย
นี้มาด าเนินการเพราะเป็นนโยบายที่รัฐบาลสั่งการเนื่องจากกรมศุลกากรเป็นหน่วยงานที่ควบคมุการน าเข้า - ส่งออก
สินค้า ซึ่งในระดบัโลกมองกรมศลุกากรว่าเป็นหน่วยงานที่ควบคมุการน าเข้า - ส่งออกสินค้า มองว่าเป็นหน่วยงานที่
จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตในการน าเข้าส่ง – ออกสินค้าตามใบอนุญาตนั้น   

กรณีเรือสตัว์น้ าน าเข้า ส่งออก และน าผ่านนั้น เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศในเรื่องของมาตรการ
รัฐเจ้าของท่า (Port State Measures : PSM) ซึ่งเป็นมาตรการสากลที่ใช้ในการป้องกัน ยับยั้ง ขจัดการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รวมทั้งการด าเนินการในการตรวจสอบย้อนกลับสตัว์น้ า และ



ผลติภณัฑ์สตัว์น้ า ก็ต้องน ามาปฏบิัติ และได้มีการก าหนดระบบการท างาน เพราะฉะนั้นกระบวนการท างานท่ีสร้าง
ขึ้นนั้น จะเป็นการควบคมุกระบวนการทั้งระบบใหญ่ และสร้างความเช่ือมั่นและนา่เชื่อถือจากต่างประเทศต่าง ๆ  
ว่าประเทศไทยมรีะบบท่ีมีการควบคุมที่ดี และด าเนินการให้เห็นว่าประเทศไทยได้มีการน าไปปฏิบัติ ในเรื่องของ
นโยบายจากรัฐบาล แล้วลงไปสู่หน่วยงานในระดับปฏบิัติ ซึ่งประเทศไทยได้มีการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่ประเทศไทยได้ไปลงนามไว้ในระดับนานาชาติ รวมถึงได้มีการน าเอา
มาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ ของนานาชาติมาบังคับใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรสตัว์น้ าทางทะเล 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน ามาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัิ มีปัจจยัดังต่อไปนี้ 

(1) ปัจจัยด้านนโยบาย รัฐบาลเปน็ผู้ก าหนดถึงนโยบายในการแกไ้ขการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม โดยการออกเป็นค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ซึ่งเป็นการ
ก าหนดถึงแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปญัหาดังกล่าว และรัฐบาลเองนั้นถือเป็นปัจจยัแรกในการ
ขับเคลื่อนมาตรการ 

 (2) ปัจจัยด้านเป้าหมายและวัตถปุระสงค์ของนโยบาย โดยหลังจากท่ีรัฐบาลได้มีการก าหนดนโยบายใน
การแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งได้มีการก าหนดถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายอยา่งชัดเจนในการที่จะต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกลา่ว โดยการ
จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย หรือเรยีกโดยย่อว่า ศปมผ. ซึ่งมหีน้าท่ีในการก าหนด
แนวทางของไทยและจัดท าแผนปฏิบัติการแห่งชาติในการแก้ไขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ตลอดจนควบคมุ สั่งการ ก ากับดูแล และประสานการปฏิบัติงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง และพิจารณาเสนอแนะ ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพัฒนากฎหมาย กฎ ระเบยีบ ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(3) ปัจจัยด้านการสนบัสนุนนโยบาย ซึ่งจากนโยบายของรัฐบาล ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการต้องวางมาตรการ
ในการแก้ไขปญัหาประมงผิดกฎหมายขึ้นมา ในส่วนราชการระดับกรมก็ได้น านโยบายมาสู่การปฏิบัติ โดยกรม
ศุลกากรกับกรมประมง  ไดม้ีการรว่มมือและบรูณาการระหว่างงานในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามทีร่ฐับาลได้
ก าหนดเป็นนโยบายระดับชาตินั้น ซึ่งได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง เรื่องการควบคุม ตรวจสอบสินค้าสตัว์น้ าน าเข้า 
ส่งออก และน าผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  พร้อมท้ังคู่มือ
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมประมงกับกรมศุลกากร ในแก้ไขปญัหาดังกล่าว ซึ่งเป็นการก าหนดเป็นแนวทาง
ร่วมกันในการปฏิบตัิงานระหว่างเจ้าหน้าที่กรมศลุกากรกับเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน อีกทั้งเป็นการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตัวของนโยบายหรือมาตรการที่ถูกก าหนดขึ้น ซึ่งถือเป็นความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการทีมุ่่งเน้นการแก้ไขปญัหาตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย   

(4) ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงานปฏิบัติ ด้านบคุลากร ถือเป็นเรื่องส าคญัอันดับต้น ๆ ของการน า
นโยบายไปสู่การปฏิบตัิ และกรมศลุกากรมีบทบาทหนา้ที่ในการควบคุม ก ากับดูแล บังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับการ
น าเข้า – ส่งออก และน าผ่านสินคา้ทั้งหมด ซึ่งจากการน ามาตรการในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายไป
ปฏิบัติ น้ัน ท าให้เกิดปญัหาในเรื่องของบุคลากรที่ไม่เพยีงพอ จึงได้มกีารขอบุคลากรเพิ่มเพื่อให้การปฏบิัติ โดยการ
โยกย้ายบุคลากรจาก ส่วนอ่ืน ฝ่ายอื่น มาปฏิบัติงานในส่วน IUU Fishing ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายได้ ด้านความรู้
ความสามารถ หลังจากมีการน ามาตรการแกไ้ขปัญหาประมงผดิกฎหมายมาปฏิบัติแล้วนั้น ก็ไดม้ีการจัดคู่มือการ
ปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างกรมศลุกากรกับกรมประมง ในการควบคมุ ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ าน าเข้า ส่งออก และน า
ผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

3.ปัญหาและอุปสรรคในการน ามาตรการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมายไปปฏิบัติ คือ 



ดา้นบุคคลกร อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ี เนื่องจากอัตราก าลังในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีมไีม่เพยีงพอ 
เพราะภาระงานในการปฏิบัติงานจริงนั้นมีค่อนข้างเยอะกว่าเจ้าหนา้ที่ ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีที่มคีวามรู้ความเข้าใน
ในเรื่องของการท าประมงผดิกฎหมายยังมีค่อยข้างน้อย 

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี มไีม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น รถยนต์ที่ใช้ในการออกตรวจ คอมพิวเตอร์ วัสดสุ านักงาน และ
เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

ด้านวัฒนธรรมในองค์กร เนื่องจากแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรมที่แตกตา่งกันออกไป และในการปฏิบัติงานนั้น
มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องจึงท าให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มคีวามสอดคล้องกัน ในแนวคิด และเข้าใจใน
เป้าหมายรวมกัน ว่าจะต้องปฏิบัตภิารกิจตรงให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ส าเร็จลลุ่วงตามที่การก าหนดไว้ในนโยบายหรือ
มาตรการ กฎระเบียบ คูม่ือการปฏิบัติงานต่าง ๆ   

ด้านภาษา เนื่องจากเป็นงานท่ีเกีย่วข้องกับการควบคุม ตรวจสอบ เรอืสินค้าที่มาจากต่างประเทศ ก็อาจจะ
มีการใช้ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากเรือสินค้านั้นมีความหลากหลายของสญัชาติส าหรับคนประจ าเรือ 
เช่น จีน ปานามา เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า อินโดนีเซยี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และอีกมากมาย เป็นต้น ซึ่งบางครั้งคนประจ า
เรือก็ไมส่ามารถพูดภาษาอังกฤษได้ ซึ่งก็ถือเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  

ด้านการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าท่ีให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และการท าความเข้าใจกับผู้ถูกบังคับใช้
กฎหมาย หรือผู้ประกอบการที่เกีย่วข้องกับการท าประมงท้ังหมด แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะกรมศลุกากร แตต่อ้งมีการ
สื่อสารท าความเข้าใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า เป็นต้น เนื่องจากเรื่องนี้ต้องมีการ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนด้วย และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องก็ตอ้งมีความเข้าในท่ีตรงกัน หรือเหมอืนกัน  

4.ผลจากการปฏิบตัิงานตามมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายและข้อเสนอแนะ มีดังตอ่ไปนี้ 
ผลจากการปฏิบตัิงาน กรมศลุกากรไดม้ีการมอบหมายใหส้ านักงานศลุกากรท่าเรือกรุงเทพ ด าเนินการตาม

นโยบายรัฐบาลในการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งส านักงาน
ศุลกากรท่าเรือกรุงเทพได้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะขึ้นในการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย เพื่อจัดท า
แนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความสอดคล้อง กฎหมาย กฎระเบียบ บันทึกข้อตกลง และคู่มือการปฏิบัติงานร่วม 
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ซึ่งผลจากการด าเนินงานตามแนวทางที่วาง
ไว้ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานได้ทุกขั้นตอน มีการท างานท่ีโปร่งใส และผลการปฏิบตัิงานเป็นที่น่าเชื่อถือ       
ซึ่งเป็นการพสิูจน์ใหเ้ห็นว่ากรมศุลกากรกับกรมประมงนั้น ได้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันในการแก้ไขปญัหาการท า
ประมงผดิกฎหมายตามนโยบายทีร่ัฐบาลได้มอบหมาย และยังมีการประสานงานกันไดด้ี โดยหลักการท างานร่วมกัน 
ซึ่งยึดตามวตัถุประสงค์ของนโยบาย กค็ือเป็นเรื่องของรัฐ ของส่วนรวม ซึ่งเป็นการปฏิบตัิตามนโยบายของที่รัฐบาล
ได้มอบหมายยังหน่วยงาน ซึ่งผลจากการปฏิบตัิงานท าให้กรมศลุกากรไดร้ับการยอมรับจากหลายหนว่ยงาน ไม่ว่าจะ
เป็นกรมประมงหรือกรมเจ้าท่า ซึ่งเมื่อเกิดปญัหาอะไรกส็ามารถเข้าไปแก้ปัญหาร่วมกันได้ การปฏิบตัิงานตาม
มาตรการนี้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมาย และท าให้ส านักงานท่าเรือศุลกากรกรุงเทพ มีการบรูณาการกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย โดยได้มีการท างานร่วมกับด่านตรวจสินค้าสตัว์น้ าท่าเรือ
กรุงเทพ กรมประมง อยู่ตลาดเวลา เพราะนโยบายที่ออกมานั้น เน้นให้เกิดการประสานการท างานเหมอืนเป็นเนื้อ
เดียวกัน สิ่งน้ีที่เป็นการท างานร่วมกันหรือการบูรณาการ ซ่อมแซม เสริมสร้างในสิ่งที่ขาดตกบกพร่อง เพื่อให้เกิดพลัง
ให้การท างาน และเป็นประโยชน์สงูสุด ถือว่าการท างานตามมาตรการแก้ไขปัญหาผดิกฎหมายส าเร็จลลุ่วง ทุกวันนี้
หน่วยงานจากต่างประเทศหลาย ๆ แห่ง เช่น กรมประมงจากต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ หรือ
ประเทศต่าง ๆ เป็นต้น ได้เข้ามาศกึษาดูงานในเรื่องการแก้ไขปญัหาประมงผดิกฎหมาย ในด้านของของการควบคุม 
การตรวจสอบสินค้าสตัว์น้ าน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน และการบังคับใช้กฎหมายสินคา้สตัว์น้ า IUU Fishing ในส่วน
ทีเ่กี่ยวกับส านักงานศุลกากรท่าเรือ่งกรุงเทพกับด่านตรวจสินค้าสตัวน์้ าท่าเรือกรุงเทพ กรมประมง ในอนาคตยัง
สามารถที่จะยกระดับและเกดิการผลักดันไปสู่ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย 



 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวขา้วต้น มีประเด็นในการอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การน ามาตรการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัินั้น จะเห็นได้ว่ามีปจัจัยหลักจากการที่
รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายจากหรือมาตรการดังกล่าว ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ประเทศไทยได้รับประกาศการแจ้ง
เตือนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะถูกระบุว่าเป็น
ประเทศท่ีสามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม จึง
เป็นผลใหร้ัฐบาลไทย โดยการน าของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไดม้ีการออกค าสั่งหัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม ซึ่งสาระส าคัญของค าสั่งดงักล่าวก็คือ หากไม่มีการแกไ้ขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วนภายในหกเดือน อาจ
มีผลกระทบต่อการส่งออกสินคา้สตัว์น้ าของประเทศไทยในอนาคตและความมั่นคงของประเทศในภาพรวม และตาม
ค าสั่งนั้น ไดม้ีการจดัตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย” (Command Center of 
Combating Illegal Fishing) หรือเรียกโดยย่อว่า ศปมผ. (CCCIF) ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะกิจที่ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
และค าสั่งดังกล่าวกรมศุลกากรก็ได้ถูกแต่ตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหนา้ที่ในศูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ตามประกาศศูนย์บญัชาการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ฉบับที่ 7/2558 เพื่อประโยชน์ในการ
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ท้ังนี้ เพื่อให้เกิด
การด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ันกรมศุลกากรจึงได้มีการวางแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุ ร่วมกับกรมประมง โดยได้มีการ
จัดท าบันทึกข้อตกลง เรื่องการควบคุม ตรวจสอบสินคา้สัตว์น้ าน าเขา้ ส่งออก และน าผ่าน เพื่อแก้ไขปญัหาการท า
ประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing) และจดัท าคู่มือการปฏิบตัิงานร่วมกันระหว่างกรมประมงกับกรมศุลกากรในการควบคุม ตรวจสอบสินค้า
สัตว์น้ าน าเข้า ส่งออก และน าผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม 
เพื่อเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ ขั้นตอน และกระบวนการในการปฏิบัติงานร่วมกันอยา่งเป็นระบบ เพื่อไม่ให้การ
ปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อนกันในการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย และเป็นการบูรณาความร่วมมือกับกรม
ประมง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุดและประสิทธิผลในการน ามาตรการแก้ไขปญัหาดังกล่าวไปปฏิบตัิในหน่วยงาน
ของกรมศุลกากรและเพื่อเป็นการท าให้บรรลเุป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาดังกลา่ว นั้นก็คือการได้รับการปลด
ใบเหลือง ซึ่งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัตสิอดคล้องกับ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ และ Brever and 
deleon (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2562, หน้า 15) ที่กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการน านโยบายไป
ปฏิบัติ กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น ความส าเร็จ (Success) หรือความลม้เหลว (failure) ของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งนี้เพราะความส าเร็จของแผนงาน (programs) และ
โครงการ (projects) มีความสมัพันธ์กับความสามารถของผู้น าและภาวะผู้น าองค์การ ความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ของนโยบาย เพื่อให้การสนับสนุนการน านโยบายไปปฏิบัติให้เหมาะสมเพียงพอ ซึ่งปัจจัยตา่ง ๆ เหล่านี้จะไดร้ับ
ผลกระทบจากเง่ือนไขท่ีเกีย่วข้องหลายประการ ได้แก่ แหล่งที่มาของนโยบาย (source of the policy) ความ
ชัดเจนของนโยบาย (clarity of the policy) การสนับสนุนนโยบาย (support of the policy) ความซับซ้อนในการ
บริหารงาน (complexity of the administration) สิ่งจูงใจผู้ปฏิบตัิ (incentives for implementers) และการ
จัดสรรทรัพยากร (resource allocation) และสุรวิทย์ คนสมบรูณ์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ



น านโยบายการใช้ไบโอ – เอทานอล เป็นพลังงานทดแทนในประเทศไทยไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า ปจัจัยด้าน
สมรรถนะของหน่วยงานเป็นปัจจยัตัวท่ี 1 ที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ  ปัจจัยด้านการก าหนดภารกจิและ
มอบหมายงาน เป็นปัจจัยตัวท่ี 2 ที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจัยด้านความเป็นไปได้ทางการเมืองเป็น
ปัจจัยตัวท่ี 3 ที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ ปัจจัยด้านการประชาสมัพันธ์เป็นปัจจัยตัวที่ 4 ที่มีอิทธิพลต่อ
การน านโยบายไปปฏิบัติ ปัจจยัด้านนโยบายเป็นปจัจัยตัวท่ี 5 ที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบตั ิ
 การน ามาตรการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบตัินับตั้งแต่มีการเริ่มด าเนินการจนกระทั่งถึง
ปัจจุบันนั้น มีการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบัติ มีการด าเนินงานและผลจากการปฏิบัตติามนโยบายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ามาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เป็นนโยบายที่ก าหนดมาจากรัฐบาล ซึ่ง
ได้มีการก าหนดใหส้่วนราชการต้องวางมาตรการในการแก้ไขปัญหาประมงผดิกฎหมายขึ้นมา เนื่องเป็นนโยบาย
ระดับรัฐ แล้วกล็งมาที่กระทรวงและกรม ให้มีการปฏิบัตติามนโยบาย โดยมลีักษณะของการปฏิบตัิงานเดียวกันท่ัว
ประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ซึ่งเป็นของการน า
นโยบายไปปฏิบตัิสอดคล้องกับ Mazmanian and Sabatier (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธ์, 2562 หน้า 9) 
และ Woodrow Wilson (อ้างถึงใน ธนวัฒน์ พิมลจินดา, ม.ป.ป., หน้า 71) ซึ่งศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการน า
นโยบายไปปฏิบตัิและนโยบายสาธารณะ ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติจึงหมายถึง การน าการตัดสินใจ
นโยบายที่ได้กระท าไว้ไปปฏิบัติใหป้ระสบผลส าเร็จและเป็นการร่วมกันท างานภายใต้กฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบ
ของฝ่ายนิติบัญญัติ ค าสั่งของฝ่ายบริหาร หรือค าพิพากษาของศาลสงูสุดหรือศาลฎีกา ซึ่งตามอุดมคติแล้วการ
ตัดสินใจนโยบาย คือ การบ่งช้ีปัญหา การก าหนดวตัถุประสงค์ และการก าหนดโครงสร้างกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ โดยการเมืองท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบาย ข้าราชการมหีน้าท่ีในการน านโยบายไปปฏิบัติ การด าเนิน
กิจกรรมของรัฐบาลเพื่อจัดการบรหิารกิจการสาธารณะหรือปฏิบัติงานตามนโยบายสาธารณะ ดังนั้น ความหมาย
ตามนัยทางการเมืองจึงหมายถึง การบริหารตามนโยบายเป็นสิ่งที่รัฐบาลกระท าผ่านการปฏิบตัิงานของข้าราชการ 
กิจกรรมดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนท้ังในทางบวกและทางลบ โดยทางบวก  

ส าหรับในการด าเนินงานตามมาตรการซึ่งเป็นผลจากการศึกษาด้านเอกสารและการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์และสรุปผลได้ว่า ในการด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายไปปฏิบัติ
ของส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ มีปัญหาและอุปสรรคหลายดา้นท่ีส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏบิัติ ซึ่งหาก
พิจารณาในส่วนของความชัดเจนที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น มาตรการนั้นมีความชัดเจน มีกระบวนการและขั้นตอน 
ประกอบกับมีหลักเกณฑ์ในการไปปฏิบัติที่หน่วยงานได้รับมอบหมายสามารถน าไปปฏิบัตไิด้ทันที แตห่ากมองลึกลง
ไปในส่วนของการปฏิบตัิงาน พบว่า ปัญหาทางด้านบุคคลกร อัตราก าลังของเจ้าหน้าท่ี ในการปฏิบตัิงานของ
เจ้าหน้าท่ีมไีม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจากภาระงานในการปฏิบัติงานตามมาตรการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิกฎหมาย
เป็นภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นมาใหม่ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความเข้าในในเรื่องของการท าประมงผิดกฎหมายยังมี
ค่อยข้างน้อย และทางด้านภาษา เนื่องจากเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกบัการควบคุม ตรวจสอบ เรือสินค้าท่ีมาจาก
ต่างประเทศ ก็อาจจะมีการใช้ภาษาต่างประเทศค่อนข้างมาก เนื่องจากเรือสินคา้นั้นมีความหลากหลายของสัญชาติ
ส าหรับคนประจ าเรือ ซึ่งบางครั้งคนประจ าเรือก็ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จากปัญหาที่กลา่วมาข้างต้นเป็น
ปัญหาทางด้านบุคคลากรซึง่อาจสง่ผลต่อการปฏิบัติงานจนอาจส่งผลต่อการน านโยบายไปปฏิบัตสิอดคล้องกับ 
วิวัฒน์ หิรัฐรักษ์ (2560)   ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบตัิ: กรณศีึกษาอ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์  ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบตัิ: กรณศีึกษาอ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรคไ์ปปฏบิัติ คือ ปจัจัยด้านสมรรถนะขององค์กร ประกอบด้วย บุคลกร และสอดคล้องกับ ศุภณัฏฐ์ 



ทรัพย์นาวิน (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบายการบริการสาธารณะแกผู่้สูงอายไุปปฏิบตัิ: กรณศีึกษาองค์กร
บริหารส่วนต าบล 16 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการน านโยบายการบริการสาธารณะแก่
ผู้สูงอายไุปปฏิบตัิ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบตัิงาน และการก าหนดภารกิจและมอบหมายงาน  

นอกจากน้ีหากมองในด้านสมรรถนะขององค์กร ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่
ใช้ในสนับสนุนการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี มีไมเ่พียงพอต่อการปฏบิตัิงานของเจ้าหน้าท่ี อาจส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบาย ซึ่งเป็นผลมาจากการที่จะต้องเดินทางไปควบคุม และตรวจสอบ การน าเข้าสนิค้าสัตว์น้ าให้
เป็นไปตามมาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานจะต้องเดินทางไปควบคุม และ
ตรวจสอบ ณ ท่าเรือท่ีเป็นของภาคเอกชน   ซึ่งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และในหนึ่งวันจะต้องไปตรวจยังท่าเทียบ
เรือจ านวน หลายท่าเทียบเรือ และในการเดินทางเจา้หน้าท่ีจะต้องเดินทางไปเอง ซึ่งไมไ่ด้มรีถยนต์ที่เป็นของ
ส านักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพเอง สอดคล้องกับ วิวัฒน์ หิรัฐรักษ ์(2560) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบตั:ิ กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน านโยบาย
สาธารณสุขมูลฐานไปปฏิบตั:ิ กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรคไ์ปปฏิบตัิ คือ ปัจจัยด้านสมรรถนะของ
องค์กร ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ และสอดคล้องกับ ศุภณฏัฐ์ ทรพัย์นาวิน (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การน านโยบาย
การบริการสาธารณะแก่ผูสู้งอายุไปปฏิบัต:ิ กรณีศึกษาองค์กรบริหารส่วนต าบล 16 แห่ง ผลการวจิัยพบว่า ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพในการน านโยบายการบริการสาธารณะแกผู่้สูงอายุไปปฏบิัติ ได้แก่ ความพร้อมและความ
พอเพียงของทรัพยากร  

ปัญหาทางด้านวัฒนธรรมในองค์กรและการสื่อสารระหว่างเจ้าที่ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน เนื่องจากแต่ละ
องค์กรมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป และในการปฏิบัติงานนั้นมหีลายหน่วยงานเข้ามาเกีย่วข้องจึงท าให้ต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้มีความสอดคล้องกนั ในแนวคิด และเข้าใจในเป้าหมายรวมกัน ว่าจะต้องปฏิบัตภิารกิจตรงให้ผ่านพ้น
ไปด้วยดี ส าเร็จลลุ่วงตามที่การก าหนดไว้ในนโยบายหรือมาตรการ กฎระเบียบ คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ และ
จะต้องท าความเข้าใจกับเกี่ยวข้องกับมาตรการแก้ไขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย อีกท้ังยังต้องมีการสื่อสารท า
ความเข้าใจกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งด้วย เช่น กรมประมง กรมเจ้าทา่ เป็นต้น เนื่องจากเรื่องนี้ต้องมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนด้วย และหนว่ยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีความเข้าในท่ีตรงกัน ในการที่จะปฏิบตังิานตาม
มาตรการดังกลา่วให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นจึงเป็นการท าแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงต้องมีการก าหนดและวางแนวทางในการด าเนินงานร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
อีกทั้งใหเ้กิดความเข้าใจท่ีตรงกันและไม่มีการปฏิบตัิงานท่ีซ้ าซ้อน เพือ่ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของมาตรการร่วมกัน ซึ่งมีความสอดคล้องกับตัวแบบสหองค์การในการน านโยบายไปปฏิบัต ิกล่าวคือ โดยให้
ความส าคญัต่อความสัมพันธ์ระหวา่งองค์การของรัฐที่มีผลต่อการน านโยบายไปปฏิบตัิ การวิเคราะห์การน านโยบาย
ไปปฏิบตัิไมไ่ดต้้องการเห็นการวัดผลการปฏิบตัิตามแผนงาน แต่เป้าหมายหลักต้องไดม้าจากการอธิบายต่อเหตุการณ์
และปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากนโยบายระดับชาติและผลของนโยบายนั้น ปัจจัยที่มผีลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ
ประกอบด้วย การสื่อข้อความ คณุลักษณะของหน่วยปฏิบตัิ  

 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
 1. ควรมีการจดัอบรม เผยแพร่ใหค้วามรู้และสร้างเข้าใจ ในมาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคุม ให้กับเจา้หน้าท่ีผู้ปฏบิัติงาน และผู้ประกอบการ ผู้น าเข้า ตัวแทนสาย
เรือ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับมีการเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นความรูท้ี่มีความทันสมยัอยู่ตลอดเวลา 



 2. ควรจัดให้มีการเพิ่มทักษะทางดา้นภาษาให้กับเจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิัติงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การปฏิบัติงานและขจดัอุปสรรคทางด้านภาษา 
 3. ควรหาระบบเทคโนโลยีมารองรับการปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยแก่ไขปัญหาเรื่องของอัตราก าลัง
เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติงานได้อีกทางหนึ่ง เพราะเจ้าหนา้ที่สามารถน าเอาเทคโนโลยี เช่น ระบบกล้องวงจรปิดจากท่า
เทียบเรือใหส้ามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เนต็ ในการควบคุมและตรวจสอบ การน าเข้าสินค้าสัตว์น้ า อีกทั้งยังถือเป็น
ปัจจัยส าคญัในการปฏิบัติงาน เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี  
 4. ควรมีการจดัสรรทรัพยากรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ในการไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี หรือ
อ านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามความเหมาะสม  
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