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กรมประมงแจงข้อเรยีกร้อง 
หลงัชาวประมงขูง่ดจบัปลาเตรยีมตบเทา้เขา้ท าเนยีบ 

 
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 จากกรณีที่สื่อมวลชนได้มีการน าเสนอข่าวชาวประมงเรียกร้องให้
รัฐบาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมงที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU Fishing) โดยเสนอ 8 ประเด็นปัญหาให้รัฐบาลแก้ไขโดย
เร่งด่วน ได้แก่ (1) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง (2) ประเด็นปัญหากฎหมายของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานต้องการให้ภาครัฐแก้ คือ ประกาศของกรมประมงวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ให้เจ้าของ
เรือประมงต้องด าเนินการ 12 ข้อให้ครบถ้วน อาทิ ต้องมีทะเบียนเรือ ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตการท า
ประมง ใบอนุญาตนายท้ายเรือ ฯลฯ มิเช่นนั้นจะมีความผิดที่มีบทลงโทษรุนแรงตาม พ.ร.ก.การประมง ซึ่งบาง
ข้อก าหนดมีความซ้ าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอ่ืนและมีบทก าหนดโทษที่รุนแรงเกินควร เช่น การลืมกรอก
รายละเอียดในล็อกบุ๊กการจับปลาในบางวัน ก็มีการปรับสูงเป็นเงินกว่าแสนบาทขึ้นไป หรือกักเรือไว้ก่อน เป็น
ต้น (3) ปัญหากฎหมายประมง (4) ปัญหาการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) (5) ปัญหาเรื่องเรือปั่นไฟ (6) ปัญหา
เรื่องการรับซื้อเรือคืน (7) ปัญหา VMS (8) ปัญหาการเตรียมเสนอให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา C188 โดยจะ
เตรียมเข้ายื่นหนังสือต่อศูนย์ด ารงธรรมที่ศาลากลางของแต่ละจังหวัด และรวมตัวกันเข้าร้องเรียนต่อ
นายกรัฐมนตรี ที่ท าเนียบรัฐบาล ในวันที่ 1 สิงหาคมนี้ นั้น 
 นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ภาครัฐ
ได้ด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือแก้ปัญหาการท าประมงที่ไม่ถูกต้องที่สั่งสมมาช้านานในทุกขั้นตอน ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้มีใช้อย่างยั่งยืน  
ส าหรับ ข้อเรียกร้องดังกล่าวนั้น กรมประมงขอเรียนชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง ดังนี้  
 (1) ปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง ในรอบปีที่ผ่านมากรมประมงได้ตอบรับข้อเสนอของ
ชาวประมงเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมง โดยได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือออกประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีเรื่อง การออกหนังสือคนประจ าเรือตามกฎหมายว่าด้วยการประมง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 26 
กันยายน พ.ศ. 2560 ไปแล้วครั้งหนึ่ง โดยได้ประสานความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทย
ในการเปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงต่างด้าวเพ่ือมาท างานในเรือประมง มีคนต่างด้าวมาข้ึนทะเบียนและขอรับหนังสือ
คนประจ าเรือในครั้งนั้นจ านวน 13,455 ราย ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้ในระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2561 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวประมง ได้
ประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมงทะเล โดยมีข้อสรุปให้
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ขยายเวลาให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับหนังสือคนประจ าเรือตามมาตรา 83 แห่งพระราชก าหนดการประมง ฯ ใน
ครั้งที่ผ่านมา จ านวน 13,455 ราย ที่จะหมดอายุการท างานในวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งกรมการจัดหางาน 
จะน าเรื่องเสนอไปยังอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) เพ่ือพิจารณา
อนุมัติแนวทางการขยายเวลาท างานไปจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือให้เท่าเทียมกับแรงงานประมง
ทะเลที่ถูกต้องตามกฎหมายเดิมในส่วนของการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานเพ่ิมเติมนั้น เนื่องจากกรณี
ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับนโยบายการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาพรวม กรมประมงจะหารือและ
น าเสนอกระทรวงแรงงาน เพ่ือน าเรื่องเข้าอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย 
(อกคร.) เพ่ือพิจารณาข้อเรียกร้องของชาวประมงต่อไป 
 (2) ปัญหากฎหมาย ที่ให้เจ้าของเรือประมงต้องด าเนินการ 12 ข้อให้ครบถ้วน อาทิ ต้องมีทะเบียนเรือ 
ใบอนุญาตใช้เรือ ใบอนุญาตการท าประมง ใบอนุญาตนายท้ายเรือ ฯลฯ ก่อนมีการแจ้งออกไปท าการประมง 
ผ่านศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก นั้น ข้อก าหนดดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประกาศของกรมประมงฯ ที่ออกตาม
มาตรา 82 แห่งพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งประกาศฯ ฉบับดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของเรือประมง ก่อนออกไปท าการประมง ซึ่งกรมประมงได้มีการหารือ
ร่วมกับชาวประมงถึงข้อขัดข้องดังกล่าว โดยได้เตรียมปรับปรุงประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เพ่ือลดความยุ่งยากใน
การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ (12 รายการ) และอ านวยความสะดวกแก่ชาวประมงในการแจ้งเข้าแจ้งออกท าการ
ประมง เนื่องจากปัจจุบัน กรมประมงและกรมเจ้าท่าได้มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิคส์ที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบเอกสารและการขออนุญาตต่างๆ พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบ
ได้จากระบบอยู่แล้ว โดยไม่จ าต้องให้ชาวประมงยื่นเอกสารดังกล่าวอีกต่อไป โดยจะลดเอกสารที่ต้องยื่นจาก
เดิม 12 รายการ เหลือเพียง 5 รายการเท่านั้น ได้แก่ 1.ส าเนาทะเบียนเรือไทย 2.ส าเนาใบอนุญาตใช้เรือ       
3.ส าเนาใบอนุญาตให้ท าการประมง 4.จ านวนรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือ 5.หลักฐานเกี่ยวกับการ
จัดระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท างานของคนประจ าเรือ ซึ่งเป็นเอกสารที่ส าคัญ โดย
เจ้าของเรือสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือ ยื่นผ่านระบบ Single Window 4 Fishing Fleet ในเว็บไซต์ 
http://fpipo.md.go.th โดยจะท าการยื่นเอกสารเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่ต้องยื่นในแต่ละครั้งที่มีการแจ้งออก
ท าการประมงอีกต่อไป ยกเว้น ในส่วนของเอกสารจ านวนรายชื่อและหนังสือคนประจ าเรือท่ีจะต้องยื่นแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการแจ้งเข้าแจ้งออกทุกครั้ง 
 (3) ปัญหาข้อขัดข้องของการปฏิบัติตามกฎหมายประมง เนื่องจากพระราชก าหนดการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ ได้มีการใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว แม้นว่าจะมีการปรับปรุงมาครั้งหนึ่งแล้วในปีที่ผ่านมา ก็อาจยัง
ไม่ครบถ้วน ประกอบกับมีข้อเรียกร้องจากกลุ่มประมงพ้ืนบ้านและประมงพาณิชย์ขอให้มีการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายประมงเพ่ิมเติม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือแก้ไข
กฎหมายอันส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพการท าประมง ซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้แทนชาวประมงทั้งจากพ้ืนบ้านและพาณิชย์ โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ซึ่งคณะท างานดังกล่าวจะมีหน้าที่ลงพ้ืนที่รับฟัง
ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องชาวประมง ผู้ประกอบการประมง และน าปัญหาข้อร้องเรียนของชาวประมง



และบทบัญญัติบางประการในกฎหมายการประมงที่ก่อให้เกิดความเข้าใจที่ไม่ตรงกัน มาพิจารณาหาข้อยุติเพ่ือ
รวบรวมเป็นข้อมูลเสนอปรับปรุงกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงและผู้ประกอบการประมงให้ครอบคลุม
ในทุกมิติ ทั้งนี้ เบื้องต้นมีการประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง และได้ข้อสรุปถึงแนวทางแก้ไขปัญหาแล้ว อยู่ในระหว่าง
การเตรียมเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) อย่างไรก็ตาม ยังมีบาง
ประเด็นที่ต้องรอผลการศึกษาทางวิชาการมาประกอบ 
 (4) ปัญหาการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) : เนื่องจากเจ้าหน้าที่ซึ่งประจ าปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ศูนย์ควบคุม
การแจ้งเรือเข้า ออก นั้นมาจากหลายหน่วยงาน กรมประมงจึงได้มีการท าความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีการจัดท าคู่มือปฏิบัติการการตรวจเรือเข้า-
ออก ส าหรับผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ มีการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการแจ้งเข้าออกเรือประมง นอกจากนี้ได้มีการหารือร่วมกับชาวประมง
เพ่ือรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ
ชาวประมงโดยที่ยังคงสามารถเฝ้าระวังมิให้เกิดการท าการประมงที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 (5) ปัญหาเรื่องเรือปั่นไฟ : ปัญหากรณีนี้ เป็นประเด็นเกี่ยวกับใบอนุญาตของนายท้ายเรือ และช่าง
เครื่องเรือ ซึ่งชาวประมงประสงค์จะให้สามารถเป็นบุคคลคนเดียวกันได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าว อยู่ในความดูแลของ
กรมเจ้าท่า และอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไข 
 6) ปัญหาเรื่องการรับซื้อเรือคืน : จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการน าเรือประมงออกนอก
ระบบเพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน หรือ ซื้อเรือคืน ตามแผนบริหารจัดการประมงทะเลเมื่อ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกลุ่มเรือเป้าหมายที่จะซื้อเรือคืนเพ่ือลดจ านวนกองเรือประมงให้สอดคล้องกับ
สภาวะทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศ กลุ่มเรือเป้าหมายที่จะน าออกนอกระบบจะต้องเป็นเรือประมง ที่ไม่ผิด
กฎหมาย ไม่ติดคดีใดๆ ไม่มีใบอนุญาตท าการประมง แจ้งจุดจอด ตรึงพังงา และจัดท า UVI (อัตลักษณ์เรือ) 
จากกรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว โดยการจัดซื้อครั้งนี้จะจัดซื้อตามสภาพของเรือในปัจจุบัน แต่จะไม่เกินร้อยละ 50 
ของราคากลางที่ได้จัดท าไว้ตั้งแต่ปี 2558 ส าหรับการจัดซื้อเรือคืนจะแบ่งการจัดซื้อเป็น 3 ระยะ ระยะแรกจะ
เริ่มจากเรือประมงขนาดเล็กและกลางขนาด10 – 60 ตันกรอส จ านวน 409 ล า ระยะ 2 เรือประมงขนาด 
60,80 - 150 ตันกรอส จ านวน 166 ล า และระยะที่ 3 ขนาดเกินกว่า 150 ตันกรอส จ านวน 104 ล า ส าหรับ
ขั้นตอนในทางปฏิบัติขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขออนุมัติ โดยจะมีศูนย์
บัญชาการแก้ไขการท าประมงผิดกฏหมาย(ศปมผ.) เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ ซึ่งหากคณะรัฐมนตรี
ได้เห็นชอบอนุมัติให้ด าเนินการ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งด าเนินการจัดซื้อเรือออกนอกระบบโดย
ด่วน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการได้ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปในส่วนของเรือที่ภาครัฐได้น าออกจากระบบ ล าที่
ยังมีสภาพดีจะน าไปท าเป็นปะการังเทียมเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ าของประเทศต่อไป 
 (7) ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามเรือประมง (VMS) : ประเด็นขอเรียกร้องนี้ เกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระบบ VMS ในช่วงที่เรือจอดชาวประมงก็ต้องรับภาระ ซึ่งตามประกาศกรมประมงที่
เกี่ยวข้องฯ มีข้อก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพาณิชย์หรือผู้ ควบคุมเรือต้องดูแลระบบติดตาม



เรือประมงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา ทั้งขณะที่ออกท าการประมงและขณะที่จอดเทียบท่า กรณี
เรือประมงประสงค์ขอแจ้งปิดระบบติดตามเรือประมงให้สามารถท าได้เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้ 
 • กรณีเรือประมงเกิดการช ารุด เสียหายต้องซ่อมแซมโดยน าเรือประมงขึ้นคาน โดยต้องมีหนังสือ
รับรองจากอู่ซ่อมเรือ โดยระบุวันที่เริ่มต้นขึ้นคาน และลงจากคาน 
 • กรณีอุปกรณ์ระบุต าแหน่งเรือช ารุด และอยู่ระหว่างซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์โดยต้องมีหนังสือ
รับรองจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม 
 • กรณีเรือประมงอับปาง โดยแนบส าเนารายงานประจ าวันเกี่ยวกับคดีมาด้วย 
 ทั้งนี้ กรมประมงได้มีการหารือร่วมกับชาวประมงถึงข้อขัดข้องดังกล่าว โดยชาวประมงเสนอให้มีการ
ปรับแก้ไขประกาศฯ เพ่ือเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ในการแจ้งขอปิดระบบติดตามเรือประมงเพ่ิมเติมได้ในกรณีจ าเป็น 
โดยให้มีการก าหนดมาตรการอ่ืนเพ่ือป้องกันมิให้เรือประมงออกไปท าการประมงในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวได้ 
ซึ่งกรมประมงอยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือหามาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมดังกล่าว 
 (8) ปัญหาเตรียมเสนอให้ไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา C188 : ปัญหาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงแรงงาน 

   
กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
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