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ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาของการประมงทะเลของไทยทั้งระบบ 
(เพ่ือแก้ไขปัญหาความยั่งยืน (มี Responsible Fishing) การท าการประมงด้วยความ
รับผิดชอบ ยุติการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (ไม่เป็น

IUU=Illegal, Un-reported and Un-regulated) และไม่มกีารใชแ้รงงานบังคับ แรงงาน
เด็ก และการค้ามนุษย์ (ไม่มี Force Labour, Child Labour and Human Trafficking) 

 

วิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมการประมงนอกน่านน้ าไทย 

22 มิถุนายน 2557 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ข้อเท็จจริงและปัญหา 

1.1 ข้อเท็จจริงและปัญหาเกี่ยวกับการประมงทะเล 

   (1)  การประมงทะเลในน่านน้ าไทย  

1) ทรัพยากรสัตว์น ้ามีจ้านวนจ้ากัด (ถูกจ้ากัดโดยพื นที่น่านน ้า ไม่เกินเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของไทย 
ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982) 

2) มีจ้านวนเรือประมงมากกว่าจ้านวนทรัพยากร ส่วนหนึ่งไม่จดทะเบียน และส่วนใหญ่ไม่มีอาชญา
บัตรในการท้าการประมง หรือมีอาชญาบัตร แต่ใช้ผิดประเภท (Un-responsible Fishing and 
IUU) 

3) สิ่งแวดล้อมทางทะเลเสื่อมโทรม จ้านวนทรัพยากรลดลงเนื่องจากถูกท้าลายมากขึ น จนเกิน
ศักยภาพในการผลิตทดแทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรและอาชีพการประมง 
(Un-responsible Fishing and IUU) โดย 

3.1) มีการจับลูกปลาเศรษฐกิจ โดยใช้ตาอวนขนาดเล็ก 

3.2) มีการจับปลาในฤดูวางไข่ และฤดูหวงห้าม 

3.3) มีการจับปลาในเขตอนุรักษ์ 

3.4) มีการใช้เครื่องมือผิดกฎหมายในการท้าประมง 

3.5) ไม่มีมาตรการในการควบคุมจ้านวน ขนาด และประเภทของเครื่องมือ 

3.6) ภาคเอกชนขาดจิตส้านึกในการอนุรักษ์ และต้องการกอบโกยผลประโยชน์เฉพาะหน้า 
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3.7) เจ้าหน้าที่บางคนหาประโยชน์โดยมิชอบ 

4) มีการแย่งชิงทรัพยากรในหมู่ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือต่างขนาด และต่างชนิด 

5) ขาดแคลนแรงงานไทยในภาคการประมง เนื่องจากส่วนใหญ่คนไทยไม่ยอมท้างานในอาชีพนี  ท้า
ให้ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์ - Force Labour and Human Trafficking) 

6) ต้นทุนการผลิตสูงขึ นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะราคาน ้ามันดีเซล 

7) ราคาขายสัตว์น ้าต่้า (เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย) และไม่แน่นอน 

8) มีความเสี่ยงภัยสูง และอันตราย 

9) หน่วยงานของรัฐขาดความรู้และความเข้าใจ ขาดนโยบาย และไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ 
จริงจัง และต่อเนื่อง 

10) กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย (Un-responsible Fishing and IUU) 

11) ขาดกองทุนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาทั งระบบ 

ถ้าไม่มีการด้าเนินการก้าหนดนโยบายใหม่ และร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างจริงจัง 
จริงใจ และต่อเนื่อง เราจะไม่สามารถท้าประมงในน่านน ้าไทยอย่างมีอนาคตและยั่งยืนได้ 

 (2) การประมงทะเลนอกน่านน้ าไทย 

1) มีเรือประมงจ้านวนมาก ที่มีศักยภาพในการท้าประมงนอกน่านน ้าไทย ในขณะทีป่ระเทศไทยมี
แหล่งประมงนอกน่านน ้า (ในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของประเทศอ่ืน) ที่จ้ากัด 

2) เรือประมงส่วนใหญ่ฝากอนาคตเอาไว้กับประเทศอินโดนีเซีย ทีม่ีปัญหามากและสะสมมานาน 
จนผู้ประกอบการและชาวประมงต้องกระท้าผิดหรือหลบเลี่ยงกฎหมาย (Un-responsible 
Fishing and IUU) 

3) เรือส่วนหนึ่งยังคงลักลอบท้าประมงในประเทศต่าง ๆ ใกล้บ้าน (Un-responsible Fishing 
and IUU) 

4) ชาวประมงไทยไม่มีประสบการณ์ในการท้าประมงในทะเลหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับปลา
ทูน่า (ที่ท้าอยู่เป็นเพียงส่วนน้อย) 

5) ชาวประมงไม่รู้สึกเดือดร้อนในการที่ตนเองท้าผิดระเบียบ ผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยถือ
เป็นการเสี่ยงโชคมากกว่า (Un-responsible Fishing and IUU) 
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6) ขาดแคลนแรงงานไทยในภาคการประมง เช่นเดียวกับการประมงทะเลในน่านน ้าไทย ท้าให้
ต้องการใช้แรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ
และการค้ามนุษย์ - Force Labour and Human Trafficking) และส่วนหนึ่งมีการใช้เอกสาร
แสดงตน (Seaman Book) ปลอมด้วย (IUU) 

7) ต้นทุนการผลิตสูงขึ นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะราคาน ้ามัน (เช่นเดียวกับการประมงทะเลใน
น่านน ้าไทย) 

8) ราคาขายสัตว์น ้าต่้า (เมื่อเทียบกับต้นทุนและค่าใช้จ่าย) และไม่แน่นอน (เช่นเดียวกับการ
ประมงทะเลในน่านน ้าไทย) 

9) มีความเสี่ยงภัยสูง และอันตราย (เช่นเดียวกับการประมงทะเลในน่านน ้าไทย) 

10)  ประเทศต่างๆ พยายามจะยกเลิก ลด หรือปิดกั นการให้สัมปทานประมงแก่เรือประมงไทย 
เพราะกลัวศักยภาพที่เรามีอยู่ ในขณะบางประเทศยังมีโอกาส แต่มีข้อจ้ากัดหลายประการท้า
ให้ผู้ประกอบการไทยและชาวประมงไม่สนใจที่จะเข้าไปท้าการประมง 

11)  ชาวประมงไทยไม่พยายามเปลี่ยนรูปแบบของการประกอบการ จากการขอใบอนุญาต มาเป็น
การร่วมทุน เพ่ือแก้ปัญหาการประมงนอกน่านน ้าในระยะยาวเนื่องจากความไม่พร้อมในด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะด้านเงินทุน ในขณะที่ประเทศเจ้าของน่านน ้าต้องการให้ท้าการประมงครบ
วงจรในประเทศของตนมากกว่าการขายสัมปทานจับปลา 

12)  รัฐบาลที่ผ่านมามุ่งเน้นเรื่องการต่อเรือ/ซื อเรือ เพื่อไปท้าการประมงจับปลาทูน่าในทะเลหลวง 
ซึ่งไม่ใช้การแก้ปัญหาการประมงนอกน่านน ้า เพราะไม่สามารถใช้เรือ คน เทคโนโลยี และ
ประสบการณ์ที่มีอยู่ได้ ต้องท้าใหม่ ลงทุนใหม่ทั งหมด ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด 

13)  หน่วยงานของรัฐขาดความรู้และความเข้าใจ และไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงใจ จริงจัง และ
ต่อเนื่อง รวมทั งไม่มีนโยบายและวิธีการ หรือให้การสนับสนุนการประมงนอกน่านน ้าอย่างเป็น
รูปธรรมและจริงจัง เช่น การจัดหาแหล่งทุนเพื่อการลงทุนในต่างประเทศ การยกเว้นภาษีการ
กรน้าเข้าสัตว์น ้าที่จับได้ในเขตทะเลหลวง ฯลฯ 

14) ขาดการคุ้มครองการเดินเรือผ่านน่านน ้าและการท้าการประมงท่ีถูกต้องจากรัฐบาลไทย 
(กระทรวงการต่างประเทศ) และรัฐชายฝั่ง (ยกเว้นการคุ้มครองจากปัญหาโจรสลัดในพื นที่อ่าว
เปอร์เซีย ที่กองทัพเรือได้ด้าเนินการอยู่ แต่มีข้อจ้ากัดทางงบประมาณท้าให้ไม่สามารถ
ด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง) 

15)  มีเรือประมงบางส่วนที่มีศักยภาพสามารถท้าการประมงนอกน่านน ้าไทย (ในเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะของประเทศอ่ืน) ได้ แต่จอดทิ งไว้โดยไม่มีการใช้งาน 
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16) กฎหมายที่มีอยู่ล้าสมัย (Un-responsible Fishing and IUU) 

17)  ขาดกองทุนเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาทั งระบบ 

2. ภาพอนาคต แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะต่อการประมงของไทย  

2.1 การประมงทะเล 

 (1) การประมงทะเลในน่านน้ าไทย 

ภาพอนาคตการ
ประมงทะเลในน่านน้ า

ไทยทีเ่ราต้องการ 

แนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) ระยะยาว (1-5 ปี) 

ทะเลไทยต้องไร้มลพิษ 
สิ่งแวดล้อมในทะเล
ต้องไม่ถูกท าลาย และ
ได้รับการฟื้นฟู (มี 
Responsible 
Fishing) 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ต้องเร่งบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องต้องปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

 รัฐบาลต้องจัดตั งกองทุนหรือจัดสรรงบประมาณ ให้
เพียงพอในการฟ้ืนฟู ดูแล และอนุรักษ์ 

 ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องสร้างจิตส้านึกในด้านการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชนและทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

สัตว์น้ าต้องมีอย่าง
อุดมสมบูรณ์ มีการ
ผลิตทดแทน และมี
การใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน (มี 
Responsible 
Fishing) 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ต้องเร่งบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 ต้องแก้ไขกฎหมายห้าม
ครอบครองสัตว์น ้าวัย
อ่อนตามขนาดและ
เงื่อนไขท่ีกฎกระทรวง
ก้าหนด 

 ต้องแก้ไขกฎหมายห้าม
การครอบครองประเภท 
ชนิด และสภาพ
เครื่องมือที่กฎกระทรวง

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องต้องแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะ พรบ.การประมงทั งฉบับโดยเร็ว 

 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต้องศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับชนิด ประเภท ฤดูกาล แหล่งที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น ้า และอนุญาตให้จับสัตว์น ้าให้สอดคล้องกับผล
การศึกษา 

 กรมประมงต้องก้าหนดปริมาณสัตว์น ้า ประเภทและ
ขนาดของเรือ เครื่องยนต์ และเครื่องมือประมงที่พึง
อนุญาตให้สอดคล้องกับผลการศึกษาของกรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรัฐบาลต้องจัดตั ง 
“กรมประมงทะเล” และจัดให้มีบุคคลากรที่มีความรู้
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ก้าหนด 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ก้าหนดมาตรการที่
เด็ดขาดในการจัดการกับ
เจ้าหน้าทีผู่้หาประโยชน์
โดยมิชอบ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการรับ
ผลประโยชน์จากผู้ที่
ท้าลายทรัพยากรวัยอ่อน
และการจับสัตว์น ้าในเขต
อนุรักษ์และเขตหวงห้าม 

ความสามารถ ในการดูแลและบริหารจัดการการ
ประมงทะเลอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

 รัฐบาลต้องจัดตั ง “กองทุนพัฒนาการประมง” เพ่ือ
เป็นเครื่องมือในการบริหารและจัดการทรัพยากร
ประมง ฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้
เครื่องมือบางประเภท ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประมงเพ่ือความยั่งยืน 

 กรมประมงต้องลดจ้านวนเรือในประเภท ชนิด และ
ขนาดที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับปริมาณทรัพยากรที่
สามารถผลิตทดแทนได้อย่างยั่งยืน โดยการด้ากนด
มาตรการชดเชยการต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ หรือการ
ซื อเรือเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนหรือ การจัดท้า
ปะการังเทียม  

ผู้ประกอบการต้องอยู่
รอด มีรายได้ตอบ
แทนที่คุ้มทุน และลด
ความเสี่ยงภัยต่างๆ 

 รัฐบาลต้องช่วยลดต้นทุน
ด้วยการคืนภาษีน้ามัน
ดีเซล 

 รัฐบาลต้องก้ากับดูแล
การซื อขายสัตว์น ้าให้
ได้รับราคาตอบแทนที่
เป็นธรรมทั งในระยะสั น
และระยะยาว 

 ชาวประมงต้องมีการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้าให้มี
ความสด สะอาด และได้มาตรฐานอยู่เสมอ 

 รัฐบาลต้องส่งเสริมให้ชาวประมงรวมกลุ่มกันเป็น
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เพ่ือเป็นกลไลในการ
ช่วยเหลือตนเองและรับการสนับสนุนจากรัฐแทน
ปัจเจกบุคคล ทั งระบบ โดยรัฐบาลต้องไม่เข้ามา
แทรกแซงการบริหารจัดการ 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด้าเนินการให้มีการประกันภัย
ทางทะเลและการประกันความเสี่ยงจากการประกอบ
กิจการประมงผ่านระบบสหกรณ์ประมง 
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ผู้ประกอบการและ
ชาวประมงท าการ
ประมงด้วยความ
รับผิดชอบ (มี 
Responsible 
Fishing และไม่เป็น 
IUU) 

 รัฐบาลต้องก้าหนด
นโยบายห้ามต่อ
เรือประมงทุกประเภท
และทุกขนาดเป็นเวลา 5 
ปี 

 กรมเจ้าท่าต้องเร่งแก้ไข
ระเบียบและเปิดโอกาส
ให้มีการจดทะเบียน
เรือประมงให้ครบถ้วน 

 กรมประมงต้องเร่งแก้ไข
ระเบียบและเปิดโอกาส
ให้มีการจดทะเบียน
เครื่องมือ (ขออาชญา
บัตร) ให้ถูกต้องและตรง
ตามข้อเท็จจริง 

 

 กรมประมงและกรมเจ้าร่วมกันจัดประเภทและชนิด
เรือประมง โดยก้าหนดขนาดตันกรอส ความยาว 
เครื่องยนต์ เครื่องมือ ให้เป็นมาตรฐานและถูกต้อง
ตรงกัน เช่น 

 เรือประมงพื นบ้าน 

 เรือประมงขนาดเล็ก 

 เรือประมงพาณิชย์  

 เรือประมงนอกน่านน ้าไทย 

 กรมประมงและกรมเจ้าปรับปรุงสมุดปูม (Log Book) 
ให้ง่ายกบัการบันทึก และก้าหนดให้ชาวประมงมีการ
บันทึกสมุดปูม ให้ตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ ทั งปูมเรือ ปูมห้องเครื่อง และปูมการประมง 

 จัดให้มีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงพาณิชย์ทุกล้า โดย
จัดให้เป็น One Stop Service ที่ส่วนงานเดียว และ
จดแจ้งข้อมูลดังนี  

 วัน เวลาเข้าออก 

 แหล่งประมง 

 จ้านวนลูกเรือ และรายชื่อ 

 จ้านวนสัตว์น ้าที่จับได้ 

 ฯลฯ 

 ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึกอบรม และ
สร้างจิตส้านึกในด้านการท้าการประมงด้วยความ
รับผิดชอบอย่างสม่้าเสมอ 

 มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
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ไม่มีความขัดแย้ง
ระหว่างเรือประมง
พื้นบ้านและ
เรือประมงพาณิชย์ 

 กรมประมงร่วมกับกรม
ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งก้าหนดพื นที่ท้า
การประมงที่ชัดเจนให้กับ
เรือประมงท่ีท้าการ
ประมงในเขตน่านน ้าไทย
แต่ละขนาด 

 เรือประมงพื นบ้าน 

 เรือประมงขนาด
เล็ก 

 เรือประมงพาณิชย์ 

 เข้มงวดในการตรวจจับ
เรือประมงท่ีท้าการ
ประมงข้ามเขตที่ก้าหนด 

 กรมประมงลดจ้านวนเรือลงให้เหมาะกับทรัพยากร
สัตว์น ้าที่มีอยู่ในแต่ละพื นที่ โดยการจ่ายเงินชดเชยจาก
กองทุนที่จัดตั งขึ นให้กับเจ้าของเรือผ่านมาตรการต่างๆ
ที่รัฐก้าหนด 

ผู้ประกอบการมีการ
เสียภาษีต่างๆอย่าง
ถูกต้อง 

 สมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทยและสมาคม
การประมงท้องถิ่นต่างๆ
ร่วมประชุมกับ
กรมสรรพากร ในการ
ก้าหนดอัตราภาษีเงินได้
จากการประกอบการให้
เป็นระบบมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ เพ่ือ
ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการทีสุ่จริตได้
เข้าสู่ระบบภาษีอากรที่
ถูกต้อง 

 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาคมการ
ประมงท้องถิน่ต่างๆร่วมกับกระทรวงการคลัง จัดให้มี
การศึกษาระบบการจัดเก็บภาษีและอากรทั งระบบที่
เกี่ยวกับการประมงทะเลในน่านน ้าไทยให้เป็นระบบ
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เช่น ภาษีเงินได้ 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีการน้าเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช้ ฯลฯ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยสุจริต
ได้อยู่ระบบภาษีอากรที่ถูกต้องในระยะยาว 

ผู้ประกอบการต้อง
จ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม 

 ผู้ประกอบการต้อง
ด้าเนินการขอโควต้าการ
ใช้แรงงานต่างด้าว (ถ้า

 จัดตั งคณะกรรมการระดับชาติเฉพาะกิจขึ นเพ่ือลด
และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงอย่าง
ครบวงจรที่มีอ้านาจเต็ม มีเอกภาพ มีงบประมาณท่ี
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ไม่มีการใช้แรงงาน
บังคับ แรงงานเด็ก 
และการค้ามนุษย ์(No 
Force Labour, 
Child Labour and 
Human 
Trafficking) 

ไม่สามารถหาแรงงาน
ไทยได้)  

 ผู้ประกอบการต้อง
ด้าเนินการจดทะเบียน
ลูกเรือให้ถูกต้อง 

 ผู้ประกอบการต้องเร่ง
ท้าสัญญาจ้างและปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงาน 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ต้องปรับปรุงระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆที่เป็น
อุปสรรคในการใช้
แรงงานต่างด้าวบน
เรือประมง เช่น พรบ.
การเดินเรือในน่านน ้า
ไทย พรบ.สิทธิการ
ประมงในน่านน ้าไทย 
พรบ.แรงงาน ฯลฯ 

 สมาคมการประมงต่างๆ 
มีการรณรงค์ให้
ผู้ประกอบการมีการเร่ง
ด้าเนินการตามกฎหมาย
โดยเร็ว 

 ผู้ประกอบการต้องจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม 

 ผู้ประกอบการต้อง
ปฎิบัตตามกฎหมาย

เพียงพอ จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ (ไม่ควรเกิน 3 ปี) 
โดยมีวาระการประชุมทุกสองเดือน 

 จัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงานที่เปน็
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการขจัดการ
ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ให้
หมดสิ นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว (ไม่ควรเกิน 3 ปี) 

 จัดตั งฝ่ายเลขานุการเฉพาะกิจเพื่อเป็นคณะท้างานที่
ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงอย่างต่อเนื่อง (ไม่
ควรเกิน 3 ปี) มิใช่การมอบหมายให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งท้าหน้าที่เลขานุการเหมือนการจัดตั ง
คณะกรรมการต่างๆที่เคยด้าเนินการ 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและสถานศึกษา มีการจัดการ
ฝึกอบรมความรู้และความช้านาญให้กับลูกเรือทุก
ประเภท 

 กรมประมงร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย
จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องจักร
แทนแรงงานคนในเครื่องมือประมงบางประเภท เช่น 
การใช้เครื่องกว้าน Power Blog ในการกู้อวนใน
เรือประมงประเภทอวนล้อม 

 กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมการประมงแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันอุดมศึกษา ท้าการศึกษาวิจัย
ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้คนไทยกลับเข้าสู่
แรงงานประมงอย่างเป็นระบบในอนาคต 

 พัฒนาศูนย์ประสานแรงงานประมงให้เป็น
ศูนยก์ลางการจัดหางานให้กับอุตสาหกรรม
ประมงทั งระบบ ภายหลังการจัดระเบียบแรงงาน
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อย่างเคร่งครัด 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
มีการตรวจและให้
ค้าแนะน้ากับ
ผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส่วนราชการและ
ภาคเอกชนต่างๆที่
เกี่ยวข้องเร่งจัดท้าข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการประมง
ทั งระบบเป็นภาษาไทย
และต่างประเทศเพ่ือ
เผยแพร่ให้กับ
สาธารณชนได้รับทราบ 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
เร่งด้าเนินการจับกุมและ
ปราบปรามผู้กระท้า
ความผิดส้าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีการใช้
แรงงานบังคับ แรงงาน
เด็ก และการค้ามนุษย์
อย่างเข้มงวด 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ภายหลัง
การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ เงื่อนไข และ
เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการมีเวลา
ด้าเนินการแล้วไม่น้อย

เสร็จสิ นภารกิจเฉพาะหน้าแล้ว  
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กว่า 120 วัน 

รัฐมีผู้รู้ มีกติกา และมี
องค์กรที่รับผิดชอบ
อย่างมีเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ (มี 
Responsible 
Fishing) 

 จัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้
และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และมีทัศนคติท่ี
ดีเกี่ยวกับการท้าการ
ประมงทะเล 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรัฐบาลต้องจัดตั ง 
“กรมประมงทะเล” และจัดให้มีบุคคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ในการดูแลและบริหารจัดการการ
ประมงทะเลอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

 เปิดรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
เกี่ยวกับการประมงทะเลโดยเฉพาะ 

 จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการประมงทะเลและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง 

  

(2) การประมงทะเลนอกน่านน้ าไทย 

ภาพอนาคตการ
ประมงทะเลนอก
น่านน้ าไทยทีเ่รา

ต้องการ 

แนวทางการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ระยะสั้น (ภายใน 1 ปี) ระยะยาว (1-5 ปี) 

เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
ของประเทศอื่นและ
ทะเลหลวงต้องใช้
ประโยชน์ได้ 

 กรมประมงและสมาคม
การประมงนอกน่านน ้า
ไทยต้องจัดให้มีการ
ประชุมเจ้าของเรือที่มี
ศักยภาพการประมง
นอนน่านน ้าไทยก้าหนด
แหล่งประมงของเขต
เศรษฐกิจจ้าเพาะของ
ประเทศอ่ืนทีมีศักยภาพ
และความเป็นไปได้ใน
การใช้ประโยชน์ทั งระยะ
สั นและระยะยาว 
รวมทั งการใช้ประโยชน์

 กรมประมงและสมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย
ต้องร่วมกันจัดให้มจีัดท้าแผนการพัฒนาและการ
ลงทุนในกิจการการประมงนอนน่านน ้าไทยในแหล่ง
ประมงต่างๆที่ก้าหนด รวมทั งการใช้ประโยชน์จาก
ทะเลหลวงด้วย 

 รัฐบาลต้องจัดให้มี “ส้านักงานส่งเสริมและจัดการวิสา
หกกิจการประมงนอกน่านน ้าไทย” เป็นหน่วยงานใน
ก้ากับของรฐัที่มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดการการ
ประมงนอกน่านน ้าไทยอย่างเป็นอิสระและครบวงจร 
ที่สามารถลงทุนและให้กู้ยืมเพ่ือการลงทุนในกิจการ
ประมงนอกน่านน ้าไทยด้วย 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องต้องปรับปรุงกฎหมายที่
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จากทะเลหลวงด้วย 

 กรมประมงและสมาคม
การประมงนอกน่านน ้า
ไทยต้องจัดให้มี
คณะท้างานที่มีความรู้ 
ความสามารถในการ
เจรจาเพ่ือขอสิทธิในการ
ท้าการประมงนอน
น่านน ้าไทยในแหล่ง
ประมงของประเทศ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 

 คณะท้างานต้องจัดท้า
แผนการเจรจาที่เป็น
รูปธรรมและมีการ
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง
จนกว่าจะประสบ
ผลส้าเร็จ 

 กรมประมงต้องจัดสรร
งบประมาณในการ
ด้าเนินการอย่างเพียงพอ 

 กรมประมงและสมาคม
การประมงนอกน่านน ้า
ไทยต้องจัดให้มี
การศึกษาความเป็นไป
ได้ในการใช้ประโยชน์
จากทะเลหลวงของ
ชาวประมงไทยในเชิง
พาณิชย์ 

เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบัน 

 รัฐบาลต้องจัดตั ง “กองทุนพัฒนาการประมง” เพ่ือ
ส่งเสริม สนับสนุน ในการลดการใช้เครื่องมือบาง
ประเภท การปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และการใช้
เครื่องมือเครื่องจักรทดแทนการใช้แรงงาน การ
ปรับปรุงเรือ รวมทั งการต่อเรือใหม่ด้วย (ในกรณีที่มี
ความจ้าเป็นและเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์) เพ่ือให้การ
ประมงนอกน่านน ้าไทยเกิดความยั่งยืน 

ผู้ประกอบการต้องอยู่
รอด มีรายได้ตอบ

 รัฐบาลต้องช่วยลด
ต้นทุนด้วยการคืนภาษี

 ชาวประมงต้องมีการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น ้าให้มี
ความสด สะอาด และได้มาตรฐานอยู่เสมอ 
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แทนที่คุ้มทุน และลด
ความเสี่ยงภัยต่างๆ 

น้ามันดีเซล 

 รัฐบาลต้องก้ากับดูแล
การซื อขายสัตว์น ้าให้
ได้รับราคาตอบแทนที่
เป็นธรรมทั งในระยะสั น
และระยะยาว 

 รัฐบาลต้องส่งเสริมให้ชาวประมงรวมกลุ่มกันเป็น
สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์เพ่ือเป็นกลไลในการ
ช่วยเหลือตนเองและรับการสนับสนุนจากรัฐแทน
ปัจเจกบุคคล ทั งระบบ โดยรัฐบาลต้องไม่เข้ามา
แทรกแซงการบริหารจัดการ 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด้าเนินการให้มีการประกันภัย
ทางทะเลและการประกันความเสี่ยงจากการประกอบ
กิจการประมงผ่านระบบสหกรณ์ประมง 

ชาวประมงไทยต้องอยู่
ในกติกาโลก และท า
การประมงอย่างมี
ความรับผิดชอบ และ
ไม่กระท าผิดกฎหมาย 
(มี Responsible 
Fishing และไม่เป็น 
IUU)  

 รัฐบาลต้องก้าหนด
นโยบายห้ามต่อ
เรือประมงนอกน่านน ้า
ไทยทุกประเภทและทุก
ขนาดเป็นการชั่วคราว 

 รัฐบาลต้องก้าหนดความ
ชัดเจนส้าหรับ
เรือประมงสองสัญชาติ 
และสิทธิประโยชน์ของ
เรือประมงที่ได้โอนไปใช้
ธงต่างประเทศเป็นการ
ชั่วคราว 

 กรมเจ้าท่าต้องเร่งแก้ไข
ระเบียบและเปิดโอกาส
ให้มีการจดทะเบียน
เรือประมงให้ครบถ้วน 

 กรมประมงต้องเร่งแก้ไข
ระเบียบและเปิดโอกาส
ให้มีการจดทะเบียน
อาชญาบัตรการประมง
นอกน่านน ้าให้ถูกต้อง
และตรงตามข้อเท็จจริง 

 กรมประมงและกรมเจ้าปรับปรุงสมุดปูม (Log Book) 
ให้ง่ายกบัการบันทึก และก้าหนดให้ชาวประมงมีการ
บันทึกสมุดปูม ให้ตรงตามข้อเท็จจริงและเป็นปัจจุบัน
อยู่เสมอ ทั งปูมเรือ ปูมห้องเครื่อง และปูมการประมง 

 จัดให้มีการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนอกน่านน ้าไทยทุก
ล้า ทั งเรือประมงและเรือขนส่งสินค้าสัตว์น ้า โดยจัด
ให้เป็น One Stop Service ที่ส่วนงานเดียว และจด
แจ้งข้อมูลดังนี  

 วัน เวลาเข้าออก 

 แหล่งประมง 

 จ้านวนลูกเรือ และรายชื่อ 

 จ้านวนสัตว์น ้าที่จับได/้ขนส่ง 

 ฯลฯ 

 ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึกอบรม 
และสร้างจิตส้านึกในด้านการท้าการประมงด้วยความ
รับผิดชอบอย่างสม่้าเสมอ 

 มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง 
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 กรมประมงต้องเร่งจัด
ระเบียบเรือขนส่งสินค้า
สัตว์น ้าทุกประเภท 

ผู้ประกอบการต้อง
จ่ายค่าตอบแทนให้กับ
ลูกจ้างอย่างเป็นธรรม  
ไม่มีการใช้แรงงาน
บังคับ แรงงานเด็ก 
และการค้ามนุษย ์(No 
Force Labour, 
Child Labour and 
Human 
Trafficking) 

 กรมเจ้าท่าต้องปรับปรุง
ระเบียบในการออกบัตร
ประจ้าตัวลูกเรือ 
(Seaman Book) ให้กับ
แรงงานต่างด้าวที่มีการ
จดทะเบียนอย่างถูกต้อง
กับกรมแรงงานได้ และ
ให้ผู้ประกอบการ
สามารถรวบรวมเอกสาร
มาด้าเนินการแทน
ลูกเรือท่ีอยู่ใน
ต่างประเทศได้ 

 ผู้ประกอบการต้อง
ด้าเนินการขอโควต้าการ
ใช้แรงงานต่างด้าว (ถ้า
ไม่สามารถหาแรงงาน
ไทยได้)  

 ผู้ประกอบการต้อง
ด้าเนินการจดทะเบียน
ลูกเรือให้ถูกต้อง 

 ผู้ประกอบการต้องเร่ง
ท้าสัญญาจ้างและปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงาน 

 ผู้ประกอบการต้องจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็น
ธรรม 

 จัดตั งคณะกรรมการระดับชาติเฉพาะกิจขึ นเพ่ือลด
และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงอย่าง
ครบวงจรที่มีอ้านาจเต็ม มีเอกภาพ มีงบประมาณท่ี
เพียงพอ จนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ (ไม่ควรเกิน 3 ปี) 
โดยมีวาระการประชุมทุกสองเดือน 

 จัดท้ายุทธศาสตร์และแผนการด้าเนินงานที่เปน็
รูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายในการขจัดการ
ใช้แรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการค้ามนุษย์ ให้
หมดสิ นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว (ไม่ควรเกิน 3 ปี) 

 จัดตั งฝ่ายเลขานุการเฉพาะกิจเพื่อเป็นคณะท้างานที่
ดูแล ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินผลการแก้ไข
ปัญหาการค้ามนุษย์ในกิจการประมงอย่างต่อเนื่อง (ไม่
ควรเกิน 3 ปี) มิใช่การมอบหมายให้หน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่งท้าหน้าที่เลขานุการเหมือนการจัดตั ง
คณะกรรมการต่างๆที่เคยด้าเนินการ 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เคร่งครัดอย่างต่อเนื่อง 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและสถานศึกษา มีการจัดการ
ฝึกอบรมความรู้และความช้านาญให้กับลูกเรือทุก
ประเภท 

 กรมประมงรว่มกับสมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทย
จัดให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เครื่องจักร
แทนแรงงานคนในเครื่องมือประมงบางประเภท เช่น 
การใช้เครื่องกว้าน Power Blog ในการกู้อวนใน
เรือประมงประเภทอวนล้อม 

 กระทรวงแรงงานร่วมกับสมาคมการประมงนอก
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 ผู้ประกอบการต้อง
ปฎิบัตตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
ต้องปรับปรุงระเบียบ
และข้อบังคับต่างๆที่เป็น
อุปสรรคในการใช้
แรงงานต่างด้าวบน
เรือประมง เช่น พรบ.
การเดินเรือในน่านน ้า
ไทย พรบ.สิทธิการ
ประมงในน่านน ้าไทย 
พรบ.แรงงาน ฯลฯ 

 สมาคมการประมงนอก
น่านน ้าไทย มีการ
รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
มีการเร่งด้าเนินการตาม
กฎหมายโดยเร็ว 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
มีการตรวจและให้
ค้าแนะน้ากับ
ผู้ประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ส่วนราชการและ
ภาคเอกชนต่างๆที่
เกี่ยวข้องเร่งจัดท้าข้อมูล 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการประมง
นอกน่านน ้าไทยทั ง
ระบบเป็นภาษาไทยและ
ต่างประเทศเพ่ือเผยแพร่

น่านน ้าไทย และสถาบันอุดมศึกษา ท้าการศึกษาวิจัย
ความเป็นไปได้ในการสนับสนุนให้คนไทยกลับเข้าสู่
แรงงานประมงอย่างเป็นระบบในอนาคต 

 พัฒนาศูนย์ประสานแรงงานประมงให้เป็น
ศูนยก์ลางการจัดหางานให้กับอุตสาหกรรม
ประมงทั งระบบ ภายหลังการจัดระเบียบแรงงาน
เสร็จสิ นภารกิจเฉพาะหน้าแล้ว 



15 

 

ให้กับสาธารณชนได้รับ
ทราบ 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
เร่งด้าเนินการจับกุมและ
ปราบปรามผู้กระท้า
ความผิดส้าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีการใช้
แรงงานบังคับ แรงงาน
เด็ก และการค้ามนุษย์
อย่างเข้มงวด 

 ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง
มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ภายหลัง
การปรับปรุงกฎ 
ระเบียบ เงื่อนไข และ
เปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการมีเวลา
ด้าเนินการแล้วไม่น้อย
กว่า 120 วัน 

ผู้ประกอบการที่สุจริต
ต้องได้รับการคุ้มครอง 
ส่งเสริมและสนับสนุน
จากรัฐอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งใน
ประเทศไทย ประเทศ
เจ้าของน่านน้ า และ
ประเทศชายฝั่งอ่ืน ทั้ง
ในการประมง การ
ประกอบธุรกิจ และ
การผ่านน่านน้ า 

 กระทรวงการ
ต่างประเทศร่วมกับกรม
ประมงและกรมเจ้าท่า
ในการจัดตั งศูนย์
คุ้มครองสิทธิ อธิปไตย 
และผลประโยชน์ของ
เรือประมงไทยตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 

 ศูนย์คุ้มครองสิทธิ 
อธิปไตย และ

 กระทรวงการต่างประเทศจัดให้มีการประชุมทูตและ
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในต่างประเทศ (รวมทั งทูต
ทหารเรือ) โดยเฉพาะประเทศต่างๆในภูมิภาคเพ่ือ
สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือประมง 
และการผ่านน่านน ้าโดยสุจริต รวมทั งขั นตอนและ
มาตรการในการคุ้มครองเรือประมงไทยใน
ต่างประเทศด้วย 

 กระทรวงการต่างประเทศควรจัดให้มีการประชุม
ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศต่างๆในภูมิภาค
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินเรือ การ
ใช้สิทธิในการผ่านน่านน ้าโดยสุจริตของเรือประมง
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ผลประโยชน์ของ
เรือประมงไทยฯ จัดท้า 
SOP (Standard 
Operating 
Procedure) ให้กับ
ผู้ประกอบการประมง
นอกน่านน ้าไทยในการ
แจ้งข้อมูลในกรณีท่ีมี
การถูกจับใน
ต่างประเทศ 

 ศูนย์คุ้มครองสิทธิ 
อธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของ
เรือประมงไทยฯ จัดท้า 
SOP (Standard 
Operating 
Procedure) ในการ
ด้าเนินการคุ้มครองสิทธิ 
อธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของ
เรือประมงไทยทีถู่กจบั
ในต่างประเทศ 

 ศูนย์คุ้มครองสิทธิ 
อธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของ
เรือประมงไทยฯ ร่วมกับ
สมาคมการประมงนอก
น่านน ้าไทยในการจัด
อบรมและให้ความรู้กับ
ผู้ประกอบการเกี่ยวกับ
สิทธิ และหน้าที่ในการ
เดินเรือในน่านน ้า

ต่างๆ  

 กระทรวงต่างประเทศควรจัดให้มีการเจรจาทวิภาคีกับ
ประเทศที่มีเรือประมงไทยใช้ประโยชน์และเดินเรือ
ผ่านน่านน ้าอยู่เสมอ 

 รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั ง
สถาบันศึกษาและวิจัยกิจการทางทะเล 
(TIMA=Thailand Institute of Marine Affairs) ขึ น
เพ่ือศึกษาวิจัย และให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการใช้ การ
คุ้มครอง ดูแล และรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล
ของไทยในระยะยาว 

 รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนทั งงบประมาณและ
ก้าลังพลให้กองทัพเรือเพ่ิมศักยภาพในการปกป้อง 
คุ้มครอง ดูแล และรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเล
ของไทยในทุกมิติ 

 รัฐบาลควรส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้และ
ให้ความส้าคัญเกี่ยวกับผลประโยชน์ชาติทางทะเล
อย่างถูกต้องและหวงแหน 
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ต่างประเทศและทะเล
หลวง 

ผู้ประกอบการที่สุจริต
มีการเสียภาษีต่างๆ
อย่างถูกต้อง 

 กรมประมง กรม
ศุลกากร และสมาคม
การประมงนอกน่านน ้า
ไทยต้องจัดให้มีการ
ประชุมเพ่ือแก้ไข
ระเบียบการน้าเข้าสัตว์
น ้าโดยยกเว้นภาษีและ
อากร ส้าหรับเรือประมง
ไทยที่ท้าการในทะเล
หลวงให้ได้รับสิทธิด้วย
เช่นเดียวกับการท้า
ประมงในเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะของประเทศอ่ืน 

 สมาคมการประมงนอก
น่านน ้าไทยร่วมประชุม
กับกรมสรรพากร ใน
การก้าหนดอัตราภาษี
เงินได้จากการ
ประกอบการให้เป็น
ระบบมาตรฐานเดียวกัน
ทั่วประเทศ เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการทีสุ่จริต
ได้เข้าสู่ระบบภาษีอากร
ที่ถูกต้อง 

 สมาคมการประมงนอกน่านน ้าไทยร่วมกับ
กระทรวงการคลัง จัดให้มีการศึกษาระบบการจัดเก็บ
ภาษีและอากรทั งระบบที่เก่ียวกับการประมงทะเล
นอกน่านน ้าไทยให้เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่ว
ประเทศ เช่น ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพ่ิม การยกเว้น
ภาษีการน้าเข้าสัตว์น ้าและผลผลิตอ่ืนๆ การยกเว้น
ภาษีการน้าเข้าเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ ฯลฯ 
เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโดยสุจริตได้อยู่ระบบ
ภาษีอากรที่ถูกต้องในระยะยาว 

รัฐมีผู้รู้ มีกติกา และมี
องค์กรที่รับผิดชอบ
อย่างมีเอกภาพ และมี
ประสิทธิภาพ (มี 
Responsible 

 จัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ในทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องให้มีความรู้
และความเข้าใจที่
ถูกต้อง และมีทัศนคติท่ี

 รัฐบาลต้องจัดให้มี “ส้านักงานส่งเสริมและจัดการวิสา
หกกิจการประมงนอกน่านน ้าไทย” เป็นหน่วยงานใน
ก้ากับของรฐัที่มีอ้านาจและหน้าที่ในการจัดการการ
ประมงนอกน่านน ้าไทยอย่างเป็นอิสระและครบวงจร 
ที่สามารถลงทุนและให้กู้ยืมเพ่ือการลงทุนในกิจการ
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Fishing) ดีเกี่ยวกับการท้าการ
ประมงทะเลนอกน่านน ้า
ไทย 

ประมงนอกน่านน ้าไทยด้วย 

 เปิดรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้และความสามารถ
เกี่ยวกับการประมงทะเลโดยเฉพาะ 

 จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศในสาขาที่
เกี่ยวข้องกับการประมงทะเลและการจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างต่อเนื่อง 

 


