
การศึกษาผลกระทบจากมาตรการแก้ไขปัญหาท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ทีม่ีต่อกลุม่ประมงพื้นบ้านในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

The study of the impact using the measures to solve the problem of 
illegal fishing without regulations from (IUU Fishing) that affects local 

fishing groups in the province of Samut  Sakhon. 

พรเทพ ทองดี* 

บทคัดย่อ 

   เพ่ือศึกษาการประเมินผลการศึกษาถึงผลกระทบจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU FISHING) ที่มีต่อกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ใน
พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเก่ียวกับการด าเนินนโยบายในการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความคุ้มค่า ตามหลักการจัดการสาธารณะตลอดจนสะท้อนปัญหาและเสนอแนะการด าเนิน
นโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยการแจกแบบส ารวจจ านวน 50 ชุด แก่กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน และสัมภาษณ์ 10 คน โดยแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 5 คนและเจ้าหน้าที่รัฐ 5 คน ผลการวิจัยพบว่าผลกระทบของการใช้
มาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 
ได้แก่ ระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาสั้นเกินไป ความคลุมเครือในตัวบทกฎหมาย ความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วนและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ แม้ว่าประเทศไทยจะได้รับการปลดใบเหลืองจาก
สหภาพยุโรปแต่ผลกระทบจากการใช้มาตรการดังกล่าวยังคงสร้างบาดแผลให้กับกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
ทางภาครัฐเองไม่ได้เข้ามาดูแลอย่างจริงจังกับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม 
นอกจากนี้ยังขาดการประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมายเป็นลักษณะของการลงโทษเพ่ือให้เกิดความ
หวาดกลัวและบอกต่อมากกว่า ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยภายใต้หลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่โดย
สิ้นเชิง 

ค าส าคัญ : ผลกระทบ กลุ่มประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร IUU Fishing 

บทน า 

อาชีพประมงเป็นอาชีพหนึ่งเป็นอยู่คู่กับคนไทยมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นอาชีพ
หลักในการหาเลี้ยงปากท้องไม่แพ้อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะประชาชนในพ้ืนที่ใกล้ที่ราบลุ่มแม่น้ าแต่
ในปัจจุบันวิถีชีวิตของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล
เนื่องจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจในวิถีการท าประมงบนความยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติท า

                                                           
*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอิสระ เร่ืองผลกระทบจากนโยบายการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้

การควบคุม (IUU Fishing) 
**นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) ได้หารือกับ
ประเทศสมาชิกในการร่วมมือกัน วางขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมายเพ่ือความมั่นคงของธรรมชาติซึ่ง
สหภาพยุโรป (EU) เป็นต้นแบบของการก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการท าประมงผิด
กฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งเรียกโดย
ย่อว่า Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing) ประเทศไทยได้ตื่นตัวกับ
นโยบายของสหภาพยุโรปในการต่อต้านการประมงผิดกฎหมายเพ่ือเตรียมการรองรับและป้องกันเรื่อง
ดังกล่าวโดยมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้รับผิดชอบประสานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
มาตรการที่เร่งด่วนในขณะนั้นคือการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกฎหมายจากสหภาพยุโรปถึงโทษของ
การท าผิดกฎหมายแต่ในปัจจุบันมีเรือประมงจ านวนมากต้องถูกงดออกจากฝั่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาต
หรือท าผิดกฎระเบียบจึงส่งผลท าให้การส่งออกอาหารทะเลหยุดชะงักลงทั้งยังส่งผลต่อโรงน้ าแข็งในการ
แช่อาหารทะเล เป็นวัฏจักรลูกโซ่ (ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

ผลกระทบจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU FISHING) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับ
การประมงซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมที่การท าประมงมีกฎระเบียบ
ที่มีการควบคุมน้อยทั้งยังยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภท (คณาจารย์
และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560) 

ประเภทแรก คือ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน (Artisanal Fisheries) เป็นกลุ่มชาวบ้านที่อาศัยบริเวณ
ใกล้ชายฝั่งเพ่ือด ารงชีพด้วยการประมงหาปลาตามวิถีชีวิตของชาวบ้านมักเป็นประมงขนาดเล็กโดยใช้
เครื่องมือประมง เช่น แห เบ็ด เป็นต้น มีระยะการออกท าการประมงไม่ไกลเกิน 12 ไมล์จากชายฝั่ง
เนื่องจากโลกได้เปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนการพังทลายของหน้าดินการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ า
รวมถึงปัจจัยอ่ืน ๆ ระบบนิเวศย่อมเปลี่ยนแปลงตามการปรับตัวของธรรมชาติบริเวณใกล้ชายฝั่งที่ใน
อดีตเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์มีปลาหลากลายชนิดเริ่มห่างไกลจากพ้ืนที่ชายฝั่งท าให้กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านต้องท าประมงห่างไกลจากชายฝั่งส่งผลให้เกิดการท าผิดข้อบังคับ กฎเกณฑ์ และกฎหมายสากล
โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ด้วยภาระที่ต้องแบกรับรวมถึงการด ารงชีพท าให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านยังคงรักษาวิถี
ชีวิตแบบดั้งเดิมโดยไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU FISHING) ส่งผลกระทบต่อกลุ่มประมงพ้ืนบ้านโดยตรงท าให้วิถี
ชีวิตดั้งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเปลี่ยนไปทั้งยังเป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านที่ต่างยึดถือในอุดมการณ์และภาระหน้าที่ของตนเอง 

ประเภทสอง คือ กลุ่มประมงพาณิชย์เป็นธุรกิจการท าประมงที่มีทุนทรัพย์ในการครอบครอง
เรือการเช่าเรือรวมถึงมีทรัพยากรในการออกหาสัตว์น้ าเพ่ือผลก าไรมักเป็นการท าประมงขนาดกลางถึง
ขนาดใหญ่มีเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัยกว่ากลุ่มประมงพ้ืนบ้านน าสัตว์น้ ามาขายปลีกตามตลาด
ซื้อขายสัตว์น้ าและขายส่งเพ่ือแปรรูปไปยังโรงงานต่าง ๆ มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมาย อาทิ โรงงานแปร
รูป โรงน้ าแข็ง ธุรกิจขนส่ง ตู้แช่เย็น เป็นต้น นโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย  ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU FISHING) ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในกลุ่มประมงพาณิชย์ที่เป็น
ธุรกิจขนาดใหญ่กว่ากลุ่มประมงพ้ืนบ้านท าให้ธุรกิจหยุดชะงักรวมถึงธุรกิจที่เก่ียวข้องต้องชะลอตัวมีกลุ่ม
ประมงพาณิชย์เพียงไม่ก่ีแห่งเท่านั้นที่ไม่ได้รับผลกระท าเนื่องจากกระท าถูกกฎหมายประมงทุกประการ 
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ก่อนการลงพ้ืนที่ต้องมีการศึกษานโยบายเรื่องการประมงทั้ง IUU Fishing ของสหภาพยุโรป
และกฎหมายของประเทศไทยเตรียมแบบสอบถาม ค าสัมภาษณ์ ตลอดจนข้อมูลในแต่ละฝ่ายทั้งภาครัฐ 
เอกชน และชาวประมงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบต่อมาตรการรัฐสร้างความเข้าใจให้แต่ละฝ่ายถึงความ
จ าเป็นของรัฐ ความเดือดร้อนของเอกชนและชาวประมงจึงต้องมีการวางแผนและเตรียมการมาเป็น
อย่างดีเพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวต่อความรู้สึกทั้งยังกระทบเป็นวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่
ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ต้องการแค่การด ารงชีวิตอยู่ตามวิถีดั้งเดิม 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทั้งยัง
เป็นที่พ่ึงแก่ประชาชนโดยเฉพาะในด้านวิชาการเนื้อหาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์จึงเป็นการศึกษา
ภาครัฐเป็นศูนย์กลางโดยมีผลสัมฤทธิ์คือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนเมื่อประชาชนประสบปัญหา
ความเดือดร้อนจากมาตรการรัฐ จึงเป็นหน้าที่ของลูกพ่อขุนในการหาค าตอบลดข้อบาดหมางเสนอ
หนทางเยียวยาเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหา การท าประมงผิดกฎหมาย การรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU FISHING) ที่มีต่อกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครเกี่ยวกับการ
ด าเนินนโยบายในการบรรลุวัตถุประสงค์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า ตามหลักการ
จัดการสาธารณะ ตลอดจนสะท้อนปัญหาและเสนอแนะการด าเนินนโยบายการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงผิดกฎหมาย 

 

 

วิธีด าเนินงานวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่รัฐ 5 คน
และกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 5 คน และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 50 จากกลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้าน 

 
ผลการวิจัย 

 สหภาพยุโรป (EU) เตือนประเทศไทยถึงเรื่องการท าประมงผิดกฎหมายส่งผลให้ประเทศไทย
ตื่นตระหนกถึงผลกระทบที่ตามมาเนื่องจากสหภาพยุโรปถือเป็นตลาดใหญ่ในการส่งออกสัตว์น้ ามีรายได้
จากการส่งออกหลายแสนล้านบาทรัฐบาลในขณะนั้นภายใต้การปกครองของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่มีการใช้กฎหมายธรรมนูญในการควบคุมความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยเฉพาะมาตรา 
44 ซึ่งคุ้มครองผู้ออกกฎหมายสามารถด าเนินการได้ในทันทีเปรียบเสมือนดาบสองคมในด้านที่ดีเกิดการ
แก้ไขปัญหาตรงจุดลดขั้นตอนที่ยุ่งยากทางกฎหมาย ย่นระยะเวลาในการออกกฎหมาย ในขณะเดียวกัน
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ย่อมเกิดการไม่กลั่นกรองถึงผลกระทบของกฎหมายขาดการท าประชาพิจารณ์รวมถึงการตรวจสอบใน
ขั้นตอนต่าง ๆ (ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

 การใช้มาตรา 44 ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2558 เรื่องการ
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยให้ระยะเวลากลุ่ม
ประมง 6 เดือน เพ่ือท าให้ถูกกฎหมายในความเป็นจริงถือเป็นระยะเวลาที่สั้นมากในขณะที่ประเทศ 
ส่วนใหญ่ล้วนมีข้อผ่อนปรนการเยียวยารวมถึงการหาช่องทางประกอบอาชีพอ่ืนให้กับกลุ่มประมงอาศัย
ระยะเวลาหลายปี เช่น ประเทศเวียดนามที่ใช้ระยะเวลาในการท าประมงให้ถู กกฎหมาย 8 ปี เป็นต้น 
เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ขีดเส้นใต้ของประเทศไทยย่อมเกิดข้อเปรียบเทียบ การบังคับใช้กฎหมายฉบับ
นี้ถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ในการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปท าให้ประเทศไทยสามารถรอดพ้น
จาก IUU Fishing แต่ผลกระทบที่ตามมาจากการแก้ไขปัญหาที่รวดเร็วยังส่งผลถึงกลุ่มประมง
โดยเฉพาะกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่ท าการประมงเพ่ือยังชีพมีวิถีชีวิตมาตั้งแต่บรรพบุรุษต้องอยู่ภายใต้
กฎหมายสากลทั้งยังเป็นกฎหมายฉบับเดียวกันกับกลุ่มประมงพาณิชย์ก่อให้เกิดความอึดอัดความ
เดือดร้อน การท าผิดกฎหมายเนื่องจากไม่มีทางเลือกอ่ืนมากนักนอกจากนี้ทางภาครัฐยังไม่รับจด
ทะเบียนเรือเนื่องจากไม่ต้องการเพ่ิมจ านวนเรือเพ่ืออ้างอิงกับตัวเลขที่ส่งให้สหภาพยุโรปประเมินด้าน 
IUU Fishing แต่เรือประมงพ้ืนบ้านจ านวนมากไม่มีทะเบียนเรือทั้งยังไม่สามารถจดทะเบียนให้ถูกต้อง
ได้จึงต้องจอดเทียบท่าจนกว่านโยบายจากภาครัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงอนุโลม รวมถึงหาช่องทางให้
ชาวประมงพ้ืนบ้านได้มีช่องทางท ากิน (มนัญญา ภู่แก้ว, 2548) 

 แนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือโดยภาครัฐเป็นผู้ประสาน
ระหว่างภาคประชาสังคมและภาคเอกชนนโยบายการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ( IUU FISHING) ที่กฎหมายออกมาจากภาครัฐเพียงอย่างเดียวย่อมขัดต่อ
แนวความคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ขาดความร่วมมือจากภาคเอกชนและประชาสังคมการบังคับใช้
กฎหมายที่ขาดการประชาพิจารณ์หาทางออกร่วม รวมถึงทางเยียวยาแก่ทุกฝ่ายย่อมท าให้เกิดความรู้สึก
ถูกบังคับถูกภาครัฐรังแกการไม่ยินยอมพร้อมใจ เพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายหลังการปลด
ใบเหลืองของประเทศไทยแล้วจะต้องตั้งโต๊ะร่างกฎหมายโดยแยกเป็นกฎหมายประมงพาณิชย์และ
กฎหมายประมงพ้ืนบ้าน โดยมีความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายของสากลจึงจะเกิด
ความชอบธรรมทางกฎหมาย 
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ตารางท่ี 1   ภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

 
 
ตารางที่ 1 (ต่อ) 

 
จากตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างประมงพื้นบ้านพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 90 ส่วนใหญ่

มีอายุมากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมามีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี และมีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 17 และ 6 ตามล าดับ ขณะเดียวกันส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 94 รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6 และส่วนใหญ่มีรายได้น้อย

ภูมิหลัง จ านวน ร้อยละ 
เพศ   

ชาย 45 90.0 
หญิง 5 10.0 
รวม 50 100.0 

อายุ (ปี)   
น้อยกว่า 20 3 6.0 

20 – 30 6 12.0 
31 – 40 17 34.0 

มากกว่า 40 24 48.0 
รวม 50 100.0 

ระดับการศึกษา   
ต่ ากว่าปริญญาตรี 47 94.0 

ปริญญาตรี 3 6.0 
ปริญญาโท 0 0 
ปริญญาเอก 0 0 

รวม 50 100.0 

ภูมิหลัง จ านวน ร้อยละ 
รายได้ (บาท)   

น้อยกว่า 10,000 30 60.0 
10,000 – 15,000 11 22.0 
15,001 – 20,000 6 12.0 
มากกว่า 20,000 3 6.0 

รวม 50 100.0 
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กว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมามีรายได้ระหว่าง 10,000 – 15,000 บาท และมีรายได้
ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 และ 12 ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การประเมินผลนโยบายของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่มีต่อมาตรการแก้ไขปัญหา 
การท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU FISHING) 

ประเด็น 
ระดับของการเข้าไปมีส่วนร่วม 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยที่สุด 
รวม 

(ร้อยละ) 

ด้านกระบวนการ       
การรับรูเ้กี่ยวกับนโยบายของ FAO 
เกี่ยวกับ IUU 

- - 1 
(2.0) 

42 
(84.0) 

7 
(14.0) 

50 
(100.0) 

ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย - - - 2 
(4.0) 

48 
(96.0) 

50 
(100.0) 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการรา่ง
กฎหมาย 

- - - - 50 
(100.0) 

50 
(100.0) 

การรับรู้ข้อมูลหรือข่าวสาธารณะ - - 5 
(10.0) 

13 
(26.0) 

32 
(64.0) 

50 
(100.0) 

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบท
กฎหมาย 

- - 3 
(6.0) 

14 
(28.0) 

33 
(66.0) 

50 (100.0) 
 

ด้านการด าเนินงาน       
ข้อพิพาทกับเจ้าหน้าที่รัฐ 14 

(28.0) 
21 

(42.0) 
9 

(18.0) 
4 

(8.0) 
2 

(4.0) 
50 

(100.0) 
การเสนอเรื่องราวร้องทุกข ์ 28 

(56.0) 
16 

(32.0) 
4 

(8.0) 
2 

(4.0) 
- 50 

(100.0) 
การเรยีกร้องความเป็นธรรม 24 

(48.0) 
19 

(38.0) 
4 

(8.0) 
2 

(4.0) 
1 

(2.0) 
50   (100.0) 

ความเดือดร้อนจากการบังคับใช้
กฎหมาย 

35 
(70.0) 

14 
(28.0) 

1 
(2.0) 

- - 50 
(100.0) 

บทลงโทษจากการท าประมงผดิกฎหมาย 19 
(38.0) 

22 
(44.0) 

4 
(8.0) 

3 
(6.0) 

2 
(4.0) 

50 
(100.0) 

การประเมินผลนโยบาย       
การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย 

- - - 7 
(14.0) 

43 
(86.0) 

50 
(100.0) 

ความภาคภูมิใจท่ีประเทศไทยถูกปลด 
‘ใบเหลือง’จาก FAO เรื่องการแกไ้ข
ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 

- - 5 
(10.0) 

12 
(24.0) 

33 
(66.0) 

50 
(100.0) 

 
เกี่ยวกับการปฏบิัติงานของเจ้าหนา้ที่รัฐ - - - 12 

(24.0) 
38 

(76.0) 
50 

(100.0) 
การเปลีย่นแปลงของกลุ่มประมงพื้นบ้าน 23 18 9 - - 50 



7 
 

ภายหลังการบังคับใช้กฎหมายควบคุม (46.0) (36.0) (18.0) (100.0) 
การเยียวยาจากทางภาครัฐ - - - 19 

(38.0) 
31 

(61.0) 
50 

(100.0) 
 

จากตารางที่ 2 ผลกระทบจากการใช้มาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU FISHING) ที่มีต่อกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ ด้านกระบวนการ ด้านการด าเนินงานและด้านการประเมินผลนโยบาย 
ดังต่อไปนี้ 

ด้านกระบวนการพบว่าส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมน้อยที่สุดในเกือบทุกประเด็นและเมื่อ
เปรียบเทียบเป็นรายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีผู้ตอบการเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คิดเป็นอัตราร้อย
ละสูงสุด ล าดับแรก คือ การมีส่วนร่วมในกระบวนการร่างกฎหมาย ร้อยละ 100.00 รองลงมาคือ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับตัวบทกฎหมาย ร้อยละ 96.00 และ ล าดับที่สามคือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัว
บทกฎหมาย ร้อยละ 66.00 

ด้านการด าเนินงาน พบว่าส่วนใหญ่เข้าไปมีส่วนร่วมมากถึงมากที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบเป็น
รายประเด็นพบว่า ประเด็นที่มีผู้ตอบการเข้าไปมีส่วนมากที่สุด คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรก คือ 
ความเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 70.00  รองลงมาคือ การเสนอเรื่องราวร้อง
ทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 56.00 และ ล าดับที่สามคือ การเรียกร้องความเป็นธรรม คิดเป็นร้อยละ 48.00 

ด้านการประเมินผลนโยบายพบว่าส่วนใหญ่ตอบน้อยที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายประเด็น
พบว่า ประเด็นที่มีผู้ตอบการเข้าไปมีส่วนร่วมน้อยที่สุด คิดเป็นอัตราร้อยละสูงสุด ล าดับแรก คือการ
แก้ไขนโยบายการท าประมงผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 86.00 รองลงมา คือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่รัฐ คิดเป็นร้อยละ 76.00 และ ล าดับที่สามคือ ความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยถูกปลด 
‘ใบเหลือง’จาก FAO เรื่องการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 66 

 ส าหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (IUU FISHING) มีรายละเอียดดังนี้  

1. มาตรการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ที่มีการบังคับใช้กฎหมายโดยภาครัฐ 

ภายหลังค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 ในการจัดระเบียบเพ่ือ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU FISHING) ตาม
มาตรฐานสากลในการดูแลภาคประมงของประเทศไทย โดยให้ระยะเวลา 6 เดือนในการด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งแก้ไขเนื่องจากสหภาพยุโรปได้ให้ใบเหลื องประเทศไทย
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประมงจากปัญหาการไร้กฎระเบียบควบคุมรวมถึงการค้ามนุษย์รัฐบาลจึงต้อง
ใช้กฎหมายพิเศษรวมถึงมาตรการพิเศษในการด าเนินการ (กรมเจ้าท่า, 2562) 
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เจ้าหน้าที่รัฐโดยส่วนใหญ่ล้วนปฏิบัติตามหลักนิติรัฐซึ่งรัฐได้ให้อ านาจในการปฏิบัติการใด ๆ 
ภายใต้กฎหมายมีการระบุถึงที่มาของอ านาจการใช้อ านาจตลอดจนมีหลักเกณฑ์ไว้รองรับการใช้อ านาจ
ดังกล่าวการมีนโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงจึงเปรียบเสมือแสงเทียนที่มาส่องทางทีมืดมิดเป็น
ระยะเวลานานให้กลับมมาค่อย ๆ สว่างเพราะที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไม่มีกฎหมายในการบังคับใช้ เกี่ยวกับ
ภาคการประมงอย่างชัดเจนเนื่องจากมีการปล่อยปละละเลยไม่มีการเข้มงวดใด ๆ ในการดูแลภาคการ
ประมงเจ้าหน้าที่รัฐจึงล าบากใจในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ในการรองรับการกวดขันของ
เจ้าหน้าที่รัฐ (กรมเจ้าท่า, 2562) 

นโยบายการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย การวางหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเข้มงวดที่มีต่อกลุ่ม
ประมงให้เจ้าหน้าที่รัฐมีอ านาจในการด าเนินการอย่างเร่งด่วน เฉียบขาด รวดเร็ว ซึ่งระยะเวลาเพียงไม่
นานประเทศไทยสามารถปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปลงได้จึงนับเป็นความส าเร็จก้าวใหญ่แต่ปัญหา
ที่ตามมาเป็นสิ่งที่รัฐต้องด าเนินการแก้ไขเยียวยาต่อผู้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าว (กรมเจ้า
ท่า, 2562) 

2. ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบาย  
ผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐในการควบคุมการท าประมงผิดกฎหมายนั่น

คือ ชาวบ้านเดือดร้อนจากการบังคับใช้กฎหมายเนื่องจากสาระส าคัญของกฎหมาย มีดังต่อไปนี้ 
ข้อแรก ห้ามไม่ให้เรือที่ไม่มีทะเบียนท าการจับสัตว์น้ าเรือของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านกว่า 90 

เปอร์เซ็นต์ไม่มีการขึ้นทะเบียนเรือเนื่องจากเป็นเรือล าเล็กชาวบ้านมีวิถีชีวิตในการจับสัตว์น้ ามาตั้งแต่
บรรพบุรุษอีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายท าให้ไม่ท าให้ถูกต้องตั้งแต่แรกซึ่งกฎหมายระบุ
ห้ามเรือที่ไม่มีทะเบียนออกหาสัตว์น้ าไว้อย่างชัดเจนชาวบ้านจึงต้องจอดเรือไว้ที่ท่าเรืออย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้หากลักลอบออกหาสัตว์น้ าเมื่อโดนเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมย่อมต้องเสียค่าปรับและเป็นการกระท าผิด
กฎหมาย (กลุ่มประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

ข้อที่สอง มีข้อห้ามเรื่องกฎเกณฑ์ในการจับสัตว์น้ า อาทิ เครื่องมือ ระยะเวลา อาณาเขต การใช้
แรงงาน เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะท าความเข้าใจกับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านในระยะเวลาเพียง 6 เดือน               
เรือที่ถูกต้องตามกฎหมายย่อมต้องโดนตรวจสอบเรื่องภายในเรือเพ่ือท าให้ถูกต้องตามกฎหมายกลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านจึงต้องเผชิญความกดดันจากรัฐการเพ่ิมต้นทุนในการซื้อเครื่องมือใหม่รวมถึงรายได้ที่
ลดลงจากการอนุญาตให้จับสัตว์น้ า (กลุ่มประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

ข้อที่สาม มาตรการเยียวยาไม่เป็นรูปธรรมการห้ามกลุ่มประมงที่ไม่มีใบอนุญาตเดินเรือออกจับ
สัตว์น้ า ย่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่รายได้ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านทั้งภาครัฐยังไม่มีมาตรการ
รองรับอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การให้กลุ่มประมงมาจดทะเบียนเรือให้ถูกต้อง การรับซื้อเรือประมงการ
ให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านสามารถออกหาสัตว์น้ าร่วมกับเรือที่ถูกกฎหมาย เป็นต้น การยึดแต่ผลลัพธ์เป็น
ส าคัญย่อมเกิดปัญหาเชิงนโยบายตามมา ภาครัฐพยายามไม่เพ่ิมจ านวนเรือประมงในระบบเพ่ือลดการ
ท าลายระบบนิเวศน์การท าให้ถูกหลักสากลที่ขาดการเยียวยาจึงเป็นแผลที่รัฐต้องเร่งรักษา (กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 
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ข้อที่สี่ ปัญหาเกี่ยวกับการนิยามชายฝั่งเป็นการจ ากัดอาณาเขตในการท าประมงซึ่งในปัจจุบัน
การก าหนดอาณาเขตไม่ ได้ สอดคล้องกับความเป็นจริ ง ในประเด็นความเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติจึงส่งผลให้ประชาชนต้องออกไปจับสัตว์น้ าจากเดิมที่มีสัตว์น้ าอุดมสมบูรณ์ใน
บริเวณท่ีภาครัฐก าหนดแต่ปัจจุบันทรัพยากรได้เสื่อมถอยลงจึงเป็นปัญหาที่รัฐต้องเร่งแก้ไข (กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

ข้อที่ห้า ปัญหาเกี่ยวกับค านิยามเรือประมงพ้ืนบ้านการก าหนดเพียงขนาดของเรือไม่สะท้อนกับ
ความเป็นจริงเพราะในบางกรณีที่ เรือประมงขนาดเล็กแต่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงก็สามารถ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์น้ าได้มากกว่าเรือประมงขนาดใหญ่กว่าจึงควรมีการศึกษาระบุให้
ชัดเจนถึงการให้ค านิยามเพ่ือให้ครอบคลุมกับความเป็นจริง (กลุ่มประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร, 
2562) 

3. ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย ผลการวิจัยพบว่า 
ปัญหาและอุปสรรคของนโยบายได้สะท้อนให้เห็นภายหลังการน านโยบายการแก้ไขปัญหาการ

ท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม สามารถแยกออกเป็น 4 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

ปัญหาข้อแรก ระยะเวลาในการด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายมีระยะเวลาค่อนข้างสั้น เพียง 6 
เดือน จึงเกิดปัญหาในการบังคับใช้นโยบายอย่างเต็มประสิทธิภาพเน้นเพียงการบังคับและการลงโทษ
เนื่องจากทางภาครัฐถูกบีบเรื่องระยะเวลาแม้การปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปจะเป็นการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายแต่ผลกระทบที่ตามมากลับมากมายมหาศาลซึ่งในภาวะปกติการจะก าหนด
นโยบายจะต้องมีการท าประชาพิจารณ์ การประชุม การสัมมนาของหน่วยงานทางภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ภาคเอกชน และประชาชน แต่นโยบายดังกล่าวอาศัยกฎหมายพิเศษในการแก้ไขปัญหา (เจ้าหน้าที่กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 

ปัญหาข้อที่สอง เรื่องความคลุมเครือของกฎหมายการระบุค านิยามต่าง ๆ ทั้งการให้ค านิยาม
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านเรือประมงพ้ืนบ้านอาณาเขตการจับสัตว์น้ าล้วนแต่คลุมเครือไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริงในทางปฏิบัติจึงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความซึ่งในบางค รั้งเกิดการ
กระทบกระทั่งกับชาวบ้านควรแก้ไขปัญหาโดยการระบุให้ชัดเจนไม่คลุมเครือเพ่ือให้ง่ายต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 

ปัญหาข้อที่สาม ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนื่องจากนโยบายการแก้ไขปัญหามาจาก
กฎหมายพิเศษจึงท าให้ขาดขั้นตอนในการร่างกฎหมายที่มาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้อง จึงเกิดความผิดพลาดในตัวบทกฎหมาย การขาดความยินยอมพร้อมใจของ
ชาวประมงที่รู้สึกถูกบังคับและไม่ได้รับความเป็นธรรมรวมถึงขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย
วิธีการแก้ปัญหาควรแก้ไขกฎหมายโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดเวทีเสวนาการท า
ประชาพิจารณ์ภายใต้กฎหมายประมงสากลเพ่ือให้เกิดการยอมรับทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ไปในตัว 
(เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 
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ปัญหาข้อที่สี่ การบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับทางกฎหมาย
แต่กฎหมายคลุมเครือขาดการมีส่วนร่วมจากประชาชนทั้งยังมีลักษณะบังคับจึงท าให้ประชาชนเกิด
ความรู้สึกต่อต้าน น าไปสู่ความล าบากใจของเจ้าหน้าที่รัฐแต่ด้วยภาระหน้าที่จึงต้องบังคับใช้กฎหมาย
เกิดการกระทบกระท่ังกับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านวิธีการแก้ไขปัญหาควรแก้ไขกฎหมายภายใต้ความร่วมมือ
ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านใช้การประนีประนอมมากกว่าการบังคับจะเป็นการดีกับทุกฝ่าย (เจ้าหน้าที่กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 

 

ข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขการท าประมงผิดกฎหมาย ผลการวิจัยพบว่า 

นโยบายปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU FISHING)                  
มีปัญหาและช่องโหว่ทางกฎหมายหลายประการ โดยมีข้อเสนอแนะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก การแก้ไขกฎหมาย กฎหมายที่มีความคลุมเครือและขาดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนย่อมส่งผลเสียมากกว่าผลดีประชาชนไม่ได้รับความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายจะเป็นความ
ระมัดระวังตัวภายหลังตนเองหรือคนใกล้ตัวถูกลงโทษจึงควรมีการแก้ไขกฎหมายโดยยึดหลัก New 
Public Management ที่ยึดภาคประชาสังคมเป็นหลักท ากฎหมายให้ชัดเจนมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ต้องมีการตีความ รวมถึงมีระยะเวลาผ่อนปรนในการบังคับใช้กฎหมายภายใต้
กฎหมายประมงสากล (กลุ่มประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

ประการที่สอง การเยียวยาในปัจจุบันรัฐได้ห้ามไม่ให้ผู้มีใบอนุญาตเรือออกเรือจับสัตว์น้ าจึงมี
เรือประมงพ้ืนบ้านจ านวนมากต้องถูกบังคับให้จอดส่งผลถึงรายได้ที่หล่อเลี้ยงครอบครัวจึงเกิดปัญหา
การลักลอบออกจับสัตว์น้ าแม้รัฐจะมีการซื้อเรือเพ่ือเยียวยากลุ่มประมงพ้ืนบ้านแต่เป็นจ านวนเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับผลกระทบทั้งหมดสืบเนื่องจากงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด รัฐควรจะบูรณาการ
ในการน าเรือที่ซื้อไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้สามารถน างบประมาณมาเยียวยาได้มิใช่ไปเป็นปะการังการ
ท าลายทิ้งเป็นการสูญเปล่าทางการใช้งบประมาณท้ังสิ้น (ส านักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร, 2562) 

ประการที่สาม การสร้างอาชีพให้กับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านกฎหมายสากลจากสหภาพยุโรปที่เป็น
ดั่งรัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้รักษาธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนภาครัฐจึงไม่ต้องการเพ่ิมจ านวน
เรือประมงอันเป็นผลมาจากการไม่ให้ชาวประมงลงทะเบียนใบอนุญาตซึ่งตรงจุดนี้ทางภาครัฐต้องแก้ไข
ไม่ว่าจะเป็นการน าเอากลุ่มประมงพาณิชย์ที่มีการจดทะเบียนมาช่วยเหลือกลุ่มประมงพ้ืนบ้านในการ
ออกหาสัตว์น้ าช่องว่างทางกฎหมายที่สามารถให้กลุ่มประมงพ้ืนบ้านท าประมงได้โดยรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ขัดต่อหลักการของสหภาพยุโรปการสร้างอาชีพอ่ืน ๆ นอกจากการท าอาชีพ
ประมงในรูปแบบของอุตสาหกรรมการแปรรูป เป็นต้น (คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชามานุษยวิทยา 
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560) 

 
การอภิปรายผล 
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ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นองค์การระดับโลก มีสมาชิก 193 
ประเทศทั่วโลกก่อตั้งขึ้นภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพ่ือใช้เวทีระดับโลกแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่ให้
ลุกลามบานปลายน าไปสู่ความรุนแรงและสงครามอย่างที่ผ่านมามีกฎระเบียบความร่วมมือ ให้ประเทศ
สมาชิกต้องปฏิบัติตามหากฝ่าฝืนต้องถูกลงโทษโดยองค์การไม่ว่าจะเป็นการบอยคอตของประเทศ
สมาชิกก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลเพราะทุกประเทศไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดี่ยว
ได้ต้องอาศัยการท าการค้าแลกเปลี่ยนหมุนเวียนทรัพยากร (เฉลิมพล ศรีหงษ,์ 2561) 

 นโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU 
Fishing) เป็นนโยบายสาธารณะ (คณาจารย์กลุ่มบริหารรัฐกิจ , 2557) การด าเนินการตามนโยบายมา
จากการตัดสินใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการโดนใบเหลืองจากสหภาพยุโรปมีวัตถุประสง ค์เพ่ือ
ปลดใบเหลืองดังกล่าวยกระดับภาคประมงของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลรัฐบาลภายใต้การ
บริหารของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงอาศัยกฎหมายพิเศษอันเป็นธรรมนูญชั่วคราวที่ใช้ปกครอง
ประเทศนั่นคือ มาตรา 44 ออกนโยบายแก้ไขภาคประมงภายใต้กรอบระยะเวลาเร่งด่วนเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ (บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์, 2561) 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปฏิรูประบบราชการ มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง
เน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคมนโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ไม่ได้มาจากหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประมง กระบวนการทางกฎหมายของรัฐมิได้มาตามหลักการของ
ประชาธิปไตยท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นความไม่ชัดเจนในกฎหมาย การบังคับใช้
กฎหมายโดยไม่มีการผ่อนปรน การให้ดุลยพินิจเจ้าหน้าที่รัฐตีความซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 
ส่งผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) 

 ภายหลังการยึดอ านาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้จัดตั้งรัฐบาลขึ้นเพ่ือท า
หน้าที่บริหารประเทศ มีคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนชาวไทยให้ก้าวเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ก้าวเข้าสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายในครอบคลุมทุกมิติในสังคมไทยโดยหลักการที่เกี่ยวข้องกับการประมงคือการท าประมงอย่าง
ยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้หลักประมงสากลของนานาชาติจึงต้องมีการ
ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงภาคประมงของประเทศไทยก่อให้เกิดกฎหมายนโยบายต่าง ๆ ตามมา (สิทธิพันธ์ 
พุทธหุน, 2561) 

 การแก้ไขปัญหาเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU 
Fishing) ต้องอาศัยหลักนิติรัฐในการให้อ านาจเจ้าหน้าที่ จึงเป็นที่มาของพระราชบัญญัติประมง พ.ศ.
2558 ถูกแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือยกระดับการปฏิรูปภาคประมงของประเทศไทยให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมโทษเก่ียวกับการกระท าผิดให้รุนแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงให้อ านาจรัฐแก่เจ้าหน้าที่
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ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดการปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายได้เป็นกฎหมายที่มีลักษณะเป็นระนาบ
เดียวกันมีมาตรฐานเดียวกันในภาคประมงทั้งกลุ่มประมงขนาดเล็กกลุ่มประมงขนาดใหญ่กลุ่มประมง
พาณิชย์และกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน (เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, 2562) 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการปฏิรูประบบราชการ มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง
เน้นการมีส่วนร่วมของทุก ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะภาคประชาสังคมนโยบายการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ไม่ได้มาจากหลักการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ขาดการมีส่วนร่วมของภาคประมง กระบวนการทางกฎหมายของรัฐมิได้มาตามหลักการของ
ประชาธิปไตยท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา (เดช อุณหะจิรังรักษ์, 2561) 

 แม้ประเทศไทยสามารถปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปในเรื่องประมงได้แต่ต้องแลกมาด้วย
ความเสียหายมหาศาล เป็นผลกระทบที่ต้องเร่งแก้ไขกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจ านวนมากยังคงเดือดร้อนจาก
นโยบายการแก้ไขปัญหาของภาครัฐโดยไม่มีมาตรการในการแก้ไขที่จริงจังในปัจจุบัน รัฐบาลใหม่เป็น
รัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยยังคงเพิกเฉยต่อปัญหาเหล่านี้จนกลุ่มประมงทั่วประเทศต้องไปประท้วง
หน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 ปัญหาจากผลกระทบต่อการบังคับใช้
กฎหมายต้องอาศัยหลักของการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนร่างกฎหมายที่เป็นธรรมชัดเจนมีเวทีการพูดคุย
ถกเถียงในทุกข้ันตอนของกระบวนการทางกฎหมายทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มประมงไปในตัว
เพียงเท่านี้จะเกิดการยอมรับการยินยอมพร้อมใจที่จะปฏิบัติตามมากกว่าการโดนบังคับจนไม่มีทางเลือก
ยอมกระท าการผิดกฎหมายนั่นเอง (คณาจารย์กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ, 2561) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ประเทศไทยถูกตักเตือนเรื่องการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม                  
(IUU Fishing) ในประเด็นเรื่องการค้ามนุษย์และปัญหาการท าประมงไม่ถูกหลักสากลซึ่งส่งผลต่อภาค
การส่งออกอุตสาหกรรมประมงของประเทศไทยที่มีมูลค่าหลายแสนล้านบาททางรัฐบาลภายใต้การ
บริหารบ้านเมืองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ใช้มาตรา 44 ฉบับที่ 10 พ.ศ.2558 ใน
การแก้ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมายใช้ระยะเวลาเพียง 6 เดือนในการด าเนินนโยบายตามกฎหมาย
ด้วยความเข้มงวดมีบทลงโทษที่รุนแรง ภายหลังสหภาพยุโรปจึงปลดใบเหลืองประเทศไทยออกจากการ
ถูกเตือนการแบนจากสหภาพยุโรปถือได้ว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์แต่ภายหลังการด าเนินนโยบายกลับ
กลายเป็นผลกระทบระยะยาวในภาคการประมง โดยเฉพาะกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
จากนโยบายดังกล่าว 
 นโยบายประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) มีกฎหมายใน
การบังคับใช้ในด้านของใบอนุญาตเครื่องมืออาณาเขตการจับสัตว์น้ ารวมถึงกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ทั้ง
ยังไม่ต้องการให้เพ่ิมจ านวนของเรือประมงเพ่ือให้เข้ากับกฎหมายสากลของสหภาพยุโรปทั้งนี้กลุ่ม
ประมงพ้ืนบ้านร้อยละ 90 ไม่มีใบอนุญาตการท าประมงเนื่องจากไม่มีการรณรงค์จากภาครัฐในอดีตเป็น
ลักษณะของการปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวดกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเหล่านี้เองได้รับความเดือดร้ อน ไม่
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สามารถออกหาสัตว์น้ าได้ส่งผลต่อรายได้ในการประกอบอาชีพครอบครัวรวมถึงวิถีชีวิตก่อให้เกิดปัญหา
ต่าง ๆ ตามมามากมายทางภาครัฐเองไม่ได้มีมาตรการรองรับในจุดนี้น าไปสู่การลักลอบท าผิดกฎหมาย
ของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับผู้กระท าผิดกฎหมายด้วยความจ ายอม 
 กฎหมายดังกล่าวเกิดจากสภาวะบ้านเมืองที่ไม่ได้ปกติจากรัฐบาลทหารจึงขาดกระบวนการร่าง
กฎหมายตามระบอบประชาธิปไตยไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบคอบ ไม่มีการท าประชาพิจารณ์
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเมื่อกฎหมายไม่ได้มาจากประชาชนการบังคับใช้กฎหมายย่อมมี
ปัญหาท าให้ประชาชนเกิดความไม่ยินยอมพร้อมใจการถูกบังคับ ความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก
การใช้กฎหมายดังกล่าว ขาดหลักนิติรัฐ นิติธรรม ตามครรลองของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ดังนั้นเมื่อแก้ปัญหาจากสหภาพยุโรปได้แล้วในภาวะปัจจุบันที่
บ้านเมืองเป็นปกติมีการเลือกตั้งจึงควรแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักความเป็นจริงบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มประมงพ้ืนบ้าน 
 
 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย 

 1. กระบวนการทางกฎหมายควรร่างขึ้นบนพื้นฐานของหลักการมีส่วนร่วมตามครรลองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มประมง ในการท าประชาพิจารณ์แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น รวมถึงศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างรัดกุมและรอบคอบ 
 2. ระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายสั้นเกินไปควรจะแบ่งออกเป็นระยะสั้นเพ่ือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า และระยะยาวเพื่อความยั่งยืนของการด าเนินการจัดระเบียบประมงไทย 
 3. ควรเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เพ่ือให้ชุมชนมีศักยภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า 
 4. ควรเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการหวงแหนเฝ้าระวังเพ่ือสร้างความ
มั่นคงด้านทรัพยากรสัตว์น้ าด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์น้ า 
 5. ภาครัฐควรให้การสนับสนุนความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเพ่ือทดแทนนการจับสัตว์น้ าในธรรมชาติและการท า
ประมงที่ถูกต้องถูกวิธี 
 6. ภาครัฐควรมีมาตรการเยียวยาที่เป็นรูปธรรมบนพ้ืนฐานของความเป็นจริงด้วยความรวดเร็ว
ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายการท าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU Fishing) 

 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
 ส าหรับกลุ่มประมงพ้ืนบ้านการเก็บข้อมูลต้องรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้มีบทบาทในกลุ่มประมง
พ้ืนบ้าน หากไม่มีความสัมพันธ์ดังกล่าวต้องติดต่อไปยังนายกกลุ่มประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสมุทรสาคร 
เนื่องจากกลุ่มประมงพ้ืนบ้านเดือดร้อนและต้องการพ้ืนที่ในการเป็นกระบอกเสียง ส่วนใหญ่มักให้ความ
ร่วมมือเต็มที ่
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 ก่อนการสัมภาษณ์ต้องศึกษาข้อมูลในทุก ๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของนโยบายการ
แก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้กับชาวบ้านและเจ้าหน้ าที่รัฐ ซักถามใน
ประเด็นที่สงสัย 
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