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ในฐานะกลุ่มองคก์รทีMทาํงานเพืMอสง่เสรมิอุตสาหกรรมประมงทีMถกูกฎหมาย  ยั Mงยนื และมมีนุษยธรรมในประเทศ
ไทย  เราเขยีนหนงัสอืฉบบันีSขึSนเพืMอเรยีนใหท้า่นทราบถงึความกงัวลอยา่งยิMงของเราต่อขอ้เรยีกรอ้งของสมาคม
การประมงแหง่ประเทศไทย 
 
ประเทศไทยในการแก้กฎหมายและกฎระเบียบกฎระเบียบต่างๆ ทีMเกีMยวข้องกบัด้านประมงและขอความ
อนุเคราะหใ์หท้างรฐับาลดาํเนินการเพืMอยบัยั SงเหตุนีSโดยเรว็ 
 
ในช่วงหลายเดอืนทีMผ่านมา สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยไดร้อ้งขอใหท้างรฐับาลยกเลกิกฎหมายและ
กฎระเบยีบกฎระเบยีบต่างๆทีMออกมาเพืMอป้องกนัการทาํประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและไรก้ารควบคมุ 
(IUU Fishing)  และการละเมดิสทิธมินุษยชนบนเรอืประมงอยา่งต่อเนืMอง เราขอเรยีกรอ้งและสนบัสนุนใหร้ฐับาล



ไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง และกระทรวงแรงงาน ปฏเิสธการตอบสนองขอ้เรยีกรอ้งของ
สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทย และมุง่มั MนทาํงานเพืMอรกัษาและยกระดบัความสาํเรจ็ในดา้นกฎระเบยีบดา้น
ประมงและแรงงานใหเ้ป็นทีMยอมรบัต่อสากลโลกต่อไป 
 
เราทราบวา่สมาคมการประมงแหง่ประเทศไทยไดม้กีารหารอืและเสนอขอ้เรยีกรอ้งดงัต่อไปนีSเพืMอใหก้ระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พจิารณา: 
 

• ใหอ้นุญาตใหม้กีารเปลีMยนถ่ายลกูเรอืประมงและการขนถ่ายสตัวนํ์Sาระหว่างเรอืประมง: การอนุญาตให้
กระทํากจิกรรมเหล่านีSจะทําใหห้น่วยงานทีMเกีMยวขอ้งสามารถทํางานเพืMอตรวจสอบสภาพการทํางาน
และความเป็นอยูข่องลกูเรอืประมงไดย้ากขึSน นอกจากนีS ยงัเป็นการเพิMมความเสีMยงใหล้กูเรอืประมงถกู
ละเมดิสทิธแิละบงัคบัใหท้ํางานบนเรอืไปเรืMอย ๆ โดยทีMเจา้หน้าทีMไม่สามารถรบัรูไ้ด ้โดยในอดตีนั Sน  
กจิกรรมเหล่านีSเป็นกลยุทธท์ีMเจา้ของเรอืประมงทีMการประมงผดิกฎหมายใชเ้พืMอป้องกนัไมใ่หแ้รงงานทีM
ไม่ไดร้บัการขึSนทะเบยีนหรอืมาจากการคา้มนุษย์หลบหนีหรอืถูกจบักุม แรงงานเหล่านีSมกัถูกกกัขงั
หน่วงเหนีMยว และบงัคบัใหท้ํางานอยู่แต่บนเรอืประมงในทะเลเป็นหลายเดอืนหรอืหลายปี เมืMอไม่กีMปี
ก่อนการปฏริปูอุตสาหกรรมประมง กรณีดงักล่าวยงัเป็นสิMงทีMเกดิขึSนเป็นประจาํ1 นอกจากนีS การขนถ่าย
สตัวนํ์Sาระหวา่งเรอืประมงยงัก่อใหเ้กดิชอ่งวา่งใหส้ามารถนําผลผลติจากการทาํประมงทีMผดิกฎหมายมา
สวมรอบใหผ้ลผลติทีMถูกกฎหมาย และก่อใหเ้กดิปัญหาทั Sงด้านการทําประมงผดิกฎหมายและความ
ยั Mงยนื 

• ขยายเวลาเพืMออนุญาตให้เจ้าของเรอืสามารถแก้ไขรายชืMอลูกเรอืหลงัจากแจ้งออกจากท่าเรอื: การ
อนุญาตเช่นนีSจะก่อใหเ้กดิความเสีMยงทีMจะเกดิปัญหาการคา้มนุษย ์การละเมดิสทิธแิรงงาน และการใช้
แรงงานทีMไม่ไดร้บัการขึSนทะเบยีนอย่างถูกกฎหมายเนืMองจากเรอืประมงสามารถเพิMมลูกเรอืหลงัจาก
ไดร้บัการตรวจเรอืประมงเรยีบรอ้ย โดยไมต่อ้งไดร้บัการตรวจตราจากเจา้หน้าทีMอกี 

• ขยายวนัออกทาํการประมงต่อเทีMยวการประมง (ปัจจุบนัเรอืประมงในน่านนํSาไทยสามารถออกทาํการ
ประมงไดค้รั Sงละไม่เกนิ gh วนั): การกระทําเช่นนีSอาจก่อใหเ้กดิการลงแรงประมงเพิMมขึSนสู่ระดบัทีMอยู่
เหนือกว่าความยั Mงยนื และอาจเพิMมความเสีMยงในการเปลีMยนถ่ายลูกเรอืประมงเนืMองจากเรอืประมง
สามารถออกไปทาํประมงไดไ้กลยิMงขึSนภายใตร้ะยะเวลาทีMนานขึSน 

•  ใหย้กเลกิกฎระเบยีบทีMบงัคบัใหเ้รอืประมงกรอกพกิดัแหล่งการทําประมงในสมุดบนัทกึขอ้มลูการทํา
ประมง: พกิดัของแหล่งการทาํประมงทีMแน่ชดันั Sนเป็นขอ้มลูสาํคญัในการช่วยยนืยนัว่าสตัวนํ์Sาถูกจบัใน
เขตการทาํประมงทีMถูกกฎหมาย ขอ้มลูชนิดนีSยงัเป็นพืSนฐานสาํคญัสาํหรบัการบรหิารจดัการประมงทีMมี
ประสทิธภิาพ หากกฎระเบยีบขอ้นีSถูกยกเลกิไปจะก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างยิMงต่อความสาํเรจ็ในการ
ปรบัปรงุและสง่เสรมิใหเ้รอืประมงไทยกา้วเขา้สูก่ารทาํประมงอยา่งยั Mงยนืและถกูกฎหมาย  

• อนุญาตใหเ้รอืกลุ่ม ‘ ขาวสม้ ‘ ทีMถูกตรงึพงังาไดร้บัการต่อทะเบยีนประมง: เรอืประมงกลุ่มดงักล่าวนีS
ไดร้บัคําสั Mงใหถู้กตรงึพงังาเมืMอพ.ศ. kllm2 หลงัจากถูกตรวจสอบพบว่ามทีะเบยีนเรอืหรอืใบอนุญาต
การทาํประมงทีMผดิกฎหมาย การอนุญาตใหเ้รอืประมงเหล่านีSไดร้บัการต่อทะเบยีนและกลบัไปทาํการ
ประมง อาจก่อให้เกิดความเสีMยงต่อทรัพยากรประมงซึMงกําลังอยู่ในระยะแรกเริMมของการฟืS นฟู 
เนืMองจากความเสีMยงในการทําประมงมากเกนิไปนั SนเพิMมสงูขึSน ยิMงไปกว่านั Sน การนําเรอืประมงเหล่านีS
กลบัเขา้มาสูใ่นระบบยงัอาจทาํใหแ้ผนการซืSอเรอืคนืเพืMอการบรหิารจดัการและลดจาํนวนเรือประมง
ใหส้อดคลอ้งกบักบัสภาวะทรพัยากรสตัวนํ์Sาของประเทศไมป่ระสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมาย เนืMองจาก 

 
1 EJF (2015) Pirates and Slaves: How overfishing in Thailand fuels human trafficking and the plundering of our oceans 
https://ejfoundation.org/resources/downloads/EJF_Pirates_and_Slaves_2015_0.pdf 
2 Department of European Affairs (5 June 2018) IUU : Thailand Update No. 2 IUU Facts & Figures 
www.mfa.go.th/europetouch/th/news/8359/90095-Thailand-Update-No.-2-IUU-Facts-&-Figures.html 



หาก การลงแรงประมงไม่สามารถถูกควบคุมใหอ้ยู่ในระดบัทีMสอดคลอ้งกบัความยั Mงยนืของทรพัยากร 
ความพยายามเพืMอฟืSนฟูและสง่เสรมิความยั Mงยนืของทรพัยากรประมงในระยะยาวกจ็ะไมเ่กดิผลสาํเรจ็ 
ก่อใหเ้กดิผลกระทบรุนแรงต่อหลายปัจจยั เชน่ สิMงแวดลอ้มและความหลากหลายทางชวีภาพทางทะเล 
วถิชีวีติของชาวประมงและชุมชนชายฝั Mง รวมไปถงึภาคธุรกจิซึMงจะทาํใหป้ระเทศไทยสญูเสยีรายไดเ้ป็น
จาํนวนมาก 

นอกเหนือจากขอ้เรยีกรอ้งทีMถกูอา้งองิดา้นบนสมาคมการประมงแหง่ประเทศไทยยงัขอใหม้กีารยกเลกิขอ้บงัคบั
ใหเ้รอืประมงเขา้รบัการตรวจเรอืประจาํปีเพืMอตรวจสอบสภาพเรอืและสวสัดภิาพของลกูเรอืประมง และยงัขอให้
ผ่อนปรนการกรอกขอ้มูลในแบบจดัเวลาพกัในงานประมง ปม.k การแก้ไขกฎระเบยีบดงักล่าวนั Sนก่อใหเ้กดิ
ความเสีMยงต่อสภาพการทํางานและความเป็นอยู่ทีMดขีองลูกเรอืประมง และยงัเป็นอุปสรรคต่อการทํางานของ
เจา้หน้าทีMตรวจแรงงานทําการพสิจูน์และระบุลูกเรอืประมงทีMอาจเป็นเหยืMอของการคา้มนุษยห์รอืการบงัคบัใช้
แรงงาน 
 
กฎระเบยีบทั SงหมดทีMถูกอา้งองิดา้นบนลว้นแต่เป็นองคป์ระกอบสาํคญัของการตดิตาม การควบคุม และ. การ
เฝ้าระวงัการดา้นการทาํประมง (MCS) ของประเทศไทย การยกเลกิหรอืผอ่นปรนมาตรการและกลไกเหล่านีSจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบและความเสยีหายอย่างรา้ยแรงต่อการพฒันาและความสาํเรจ็ทีMถูกสรา้งขึSนจากการปฏริปู
อุตสาหกรรมประมงไทยตั Sงแต่ พ.ศ. kllm กฎระเบียบเหล่านีSช่วยสร้างกลไกด้านความโปร่งใสให้แก่
อุตสาหกรรมทีMเคยตรวจสอบได้ยากและขาดความรบัผดิชอบต่อสงัคม และช่วยยนืยนัว่าอาหารทะเลของ
ประเทศไทยมาจากการทาํประมงอยา่งถกูกฎหมาย และไมข่ดัต่อหลกัมนุษยธรรมและความยั Mงยนื กลไกเหล่านีS
ยงัเป็นปัจจยัสาํคญัในการตดัสนิใจยกเลกิใบเหลอืงและเพกิถอนประเทศไทยจากกลุ่มประเทศทีMถกูเตอืนเรืMองทาํ
การประมงทีMผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรก้ารควบคมุของคณะกรรมาธกิารยโุรป  และการปรบัอนัดบัให้
ประเทศไทยในรายงานสถานการณ์การคา้มนุษย ์(TIP Report) สหรฐัอเมรกิา 
 
การปฏริูปอุตสาหกรรมประมงนีSจําเป็นตอ้งถูกพจิารณาร่วมกบัอดตีของอุตสากรรมประมงในประเทศไทย ใน
อดตี เกดิเหตุเรอืประมงของประเทศไทยทีMละเมดิกฎหมายและลกัลอบการทําประมงผดิในประเทศเพืMอนบา้น
แถบภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตอ้ยูห่ลายกรณี3 การคา้มนุษย ์การทาํรา้ยรา่งกาย และการเอารดัเอาเปรยีบ
ลดิรอนสทิธแิรงงานยงัเกดิขึSนแพรห่ลายในเรอืประมงไทย4/5/6/7บทลงโทษและโทษปรบัทีMไมรุ่นแรงพอประกอบ
กบัอุตสาหกรรมทีMขาดความโปร่งใสยงัเวน้ช่องว่างใหผู้ป้ระกอบการทีMขาดจรรยาบรรณและจรยิธรรมสามารถ
กระทําผิดได้8/9 และปัจจยัเหล่านีSเองทีMส่งผลต่อความน่าเชืMอถือของอุตสาหกรรมประมงไทย โดยผู้นําใน
ภาคอุตสาหกรรมกไ็ดเ้ลง็เหน็ถงึผลกระทบรา้ยแรงทีMเกดิขึSนจากการเสยีชืMอเสยีงของประเทศไทยจากการทํา
ประมงผดิกฎหมายเชน่กนั10/11 
 

 
3 Thammasat Business Law Journal (2018) Thailand’s compliance with International Standards Against Illegal, Unreported, and 
Unregulated Fisheries https://www.tci-thaijo.org/index.php/TBLJ/article/view/112589 
4 International Organization for Migration (2011) Trafficking of Fishermen in Thailand 
https://publications.iom.int/system/files/pdf/traffickingoffishermenthailand.pdf 
5 U.S. State Department (2014) Trafficking in Person Report https://2009-2017.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2014/ 
6 BBC (2014)  Forced to fish: Slavery on Thailand's trawlers https://www.bbc.com/news/magazine-25814718 
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ตั Sงแต่ พ.ศ. kllm รฐับาลไทยไดมุ้่งมั Mนแกไ้ขปัญหาในอุตสาหกรรมประมงทีMเรืSอรงัมาตั Sงแต่ในอดตี ดว้ยความ
อุตสาหะและทุ่มเทกําลงัพลเพืMอก่อให้เกิดการปฏิรูปทีMมปีระสทิธภิาพ และด้วยผลของความพยายามนีSเอง 
คณะกรรมาธกิารยุโรปจงึไดต้ดัสนิใจเพกิถอนใบเหลอืงใหป้ระเทศไทยเมืMอเดอืนมกราคมทีMผ่านมา การยอมรบั
ขอ้เรยีกรอ้งของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยเพืMอเพกิถอนและยกเลกิกฎระเบยีบต่างๆทีMทําใหป้ระเทศ
ไทยได้รบัการยกเลกิใบเหลอืง จะทําให้ประเทศไทยสูญเสยีฐานะการเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมประมงระดบั
ภมูภิาคและระดบันานาชาต ิและจะสง่ผลต่อชืMอเสยีและภาพลกัษณ์ของประเทศอกีดว้ย 
 
 
การปฏริปูอุตสาหกรรมประมงยงัตอ้งคงอยูต่่อไปในอนาคต หากประเทศไทยหวงัจะสรา้งอุตสาหกรรมประมงทีM
ยั Mงยนื ถูกกฎหมาย และถูกตอ้งตามหลกัมนุษยธรรมทีMแทจ้รงิ ในการกา้วต่อไปขา้งหน้าการปฏริปูอุตสาหกรรม
ประมงควรไดร้บัการพจิารณาและตดัสนิผา่นการปรกึษาหารอืสาธารณะ การหารอืเฉพาะกลุม่แบบทีMสมาคมการ
ประมงแห่งประเทศไทยกระทาํนั Sน ขดัต่อผลประโยชน์และการรกัษาสทิธขิองชาวประมงพืSนบา้น ชุมชนชายฝั Mง 
และระบบนิเวศน์และทรพัยากรทางทะเล 
 
ในฐานะกลุ่มองค์กรมคีวามเกีMยวขอ้งในภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเล ทั Sงผูค้า้ ผูแ้ปรรูป ผูส้่งออก รวมไปถงึ 
ชาวประมงพืSนบา้น และองคก์รภาคประชาสงัคมในประเทศและนานาชาต ิเราขอความอนุเคราะหใ์หท้า่นเขา้มา
เร่งจดัการแกไ้ขปัญหาความกงัวลทีMกําลงัคุกคามอนาคตของอุตสาหกรรมประมงไทยและชุมชนทอ้งถิMนทีMมวีถิี
ชวีติและความเป็นอยูผ่กูพนักบัทะเลและทรพัยากรประมง  
 
เรายงัอยากขอเรยีกรอ้งใหท่้านช่วยใหก้ระบวนการปฏริปูอุตสาหกรรมประมงทีMกําลงัเกดิขึSนในอนาคตเป็นการ
กระบวนการทีMเปิดเผยและโปร่งใสและได้รบัการมสี่วนร่วมจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม 
โดยเฉพาะการมสี่วนร่วมจากชุมชนชาวประมงพืSนบา้น ภาคประชาสงัคม และนักวชิาการและนักวทิยาศาสตร ์
กระบวนการโปร่งใสนีSสาํคญัเป็นอย่างยิMงในการส่งเสรมิการหารอือย่างมปีระสทิธภิาพและการสรา้งการมสี่วน
รว่มแบบพหุนิยม 
 
เราเชืMอเป็นอยา่งยิMงวา่รฐับาลไทยกาํลงักา้วไปสูอุ่ตสาหกรรมประมงทีMยั Mงยนื ถกูกฎหมาย และมมีนุษยธรรมดว้ย
ความตั Sงใจและอุตสาหะ ขอ้เรยีกรอ้งทีMขาดเหตุผลและเกนิสมควรของสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกําลงั
ทําให้ประเทศไทยตกอยู่ในความเสีMยงทีMจะเป็นผู้ล้าหลงัในขณะทีMประชาคมโลกกําลงัก้าวเขา้สู่อุตสาหกรรม
ประมงทีMทวคีวามโปรง่ใสและความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
 
เราเรยีนขอรอ้งใหร้ฐับาลไทยช่วยรกัษาการปฏริูปอุตสาหกรรมประมงและความสําเรจ็เกดิขึSนในสีMปีทีMผ่านมา 
พรอ้มทั Sงป้องกนัไมใ่หอุ้ตสาหกรรมประมงไทยเดนิถอยกลบัสูค่วามผดิพลาดทีMเกดิขึSนจากการถกูละเลยในหลาย
ทศวรรษทีMผา่นมา 
 
ดว้ยความเคารพอยา่งสงู 
 

- กรนีพชี (Greenpeace) 

- กลุม่ลกูเรอืประมง (Fisherman Labour Group: FLG) 

- เครอืขา่ยเพืMอสทิธแิรงงานขา้มชาต ิ(Migrant Workers Rights Network: MWRN) 

- เครอืขา่ยองคก์รดา้นประชากรขา้มชาต ิ(Migrant Working Group: MWG) 



- ชมรมประมงพืSนบา้นจงัหวดัตรงั (Small-scale Fisherfolk Club of Trang) 

- ชมรมประมงพืSนบา้นจงัหวดัสตลู (Small-scale Fisherfolk Club of Satun) 

- เซนสบ์วิรสี ์(Sainsbury’s) 

- บรษิทั ลยีง ซฟู๊ีด (Lyons Seafoods) 

- บรษิทั ซฟู้ีด เลกาซีM จาํกดั (Seafood Legacy Co. Ltd.) 

- พนัธมติรอุตสาหกรรมอาหารทะเลแหง่สหราชอาณาจกัร (UK Seafood Industry Alliance) 

- มลูนิธกิารศกึษาเพืMอการพฒันา (Foundation for Education and Development: FED) 

- มลูนิธเิครอืขา่ยสง่เสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน (Labour Protection Network: LPN)  

- มลูนิธคิวามยตุธิรรมเชงิสิMงแวดลอ้ม (Environmental Justice Foundation: EJF) 

- มูลนิธิเพืMอสิทธิมนุษยชนและการพฒันา (มสพ.) (Human Rights and Development Foundation: 
HRDF) 

- มลูนิธมิานุษยะ (Manushya Foundation) 

- มลูนิธอินัดามนั (Save Andaman Network) 

- มลูนิธไิอเจเอม็ (IJM Foundation) 

- มอรร์สินัส ์(Morrisons) 

- ภาคเีครอืข่ายภาคประชาสงัคมเพืMออาหารทะเลทีMเป็นธรรมและยั Mงยนื (Civil Society Organisation 
Coalition for Ethical and Sustainable Seafood) 

- เครอืขา่ยหยดุยั Sงการคา้มนุษยอ์อสเตเรยี (Stop the Traffik Australian Coalition) 

- ศนูยอ์ภบิาลผูเ้ดนิทางทะเล (Stella Maris Seafarers' Centre) 

- เวทโรส แอนด ์พารท์เนอรส์ (Waitrose & Partners) 

- สภาสทิธแิรงงานนานาชาต ิ(International Labor Rights Forum: ILRF) 

- สมาคมรกัษ์เลกระบีM (Krabi Sea Defenders Associations) 

- สมาคมดบับา้นดบัเมอืง (Dabban Dabmueang Association) 

- สมาคมสตรชีาวประมงพืSนบา้นภาคใต ้(Southern Fisherfolk Women Association) 

- สมาคมสมาพนัธช์าวประมงพืSนบา้นแหง่ประเทศไทย (Federation of Thai Fisherfolk Associations) 

- สมาคมรกัษ์ทะเลไทย (Thai Sea Watch Association) 

- องคก์าร เดอะ เนเจอร ์คอนเซอรแ์วนซ ี(The Nature Conservancy) 

- องคก์ารจรยิธรรมพืSนฐานทางการคา้ (Ethical Trading Initiative: ETI) 

- องคก์ารฟรดีอ้มฟันด ์(Freedom Fund) 

- องคก์ารฟรดีอ้มยไูนเตด็ (Freedom United) 

- องคก์ารฟรสีไวส ์(Fishwise) 

- องคก์ารอเมรกิาสเีขยีว (Green America) 

- องคก์ารออ็กแฟม อนิเตอรเ์นชั Mนแนล (Oxfam International) 

- องคก์ารฮวิแมนนิต ียไูนเตด็ (Humanity United) 

- ฮวิแมนไรทว์อทช ์ (Human Rights Watch) 
 

 


