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 งานค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาประมงขนาดเล็กของประเทศไทย 
ภายหลังการนำพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มาบังคับใช้ 
เพื่อจะแก้ไขปัญหาท่ีประเทศไทยได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรปเกี่ยวกับประมงท่ีผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated fishing) เนื่องจากอาชีพ
ประมงถือเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของประชาชนพื้นท่ีริมน้ำและชายฝ่ังกว่า 22 จังหวัดท่ัวทั้งประเทศไทย 
และยังเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญต่อภาคการส่งออกของประเทศ นอกจากนี้ทรัพยากรสัตว์น้ำยังถือ
เป็นแหล่งอาหารที่เป็นโปรตีนสำคัญของมนุษย์ เพราะฉะนั้นผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดการลดลงของ
ทรัพยากรทางทะเล จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศหรือระดับ
โลกก็ตาม  
 สำหรับประเทศไทยภายหลังท่ีมีการปรับปรุงกฎหมายประมง และประกาศใช้พระราชกำหนดการ
ประมง พ.ศ. 2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ก็ได้มีปัญหาเกิดขึ้นมากมายในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะ
เป็นปัญหาการกำหนดพื้นที่ทำประมงระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ปัญหาการกำหนด
เครื่องมือการจับสัตว์น้ำต้องห้าม ปัญหาการออกอาชญาบัตร รวมไปถึงเรื่องมาตรการการให้ความช่วย
และสนับสนุนการทำประมงของภาครัฐที่ไม่ทั่วถึงและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด และการ
กำหนดบทลงโทษในเรื ่องการทำความผิดท่ีเกี ่ยวกับการทำประมงของไทยที่ค่อนข้างมีความรุนแรง 
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคประมงท้ังห่วงโซ่อุตสาหกรรม  
 โดยจากการศึกษาค้นคว้าแนวทางตามหลักสากล และศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศ
ท่ีเกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการทำประมงขนาดเล็กของประเทศไทย พบว่า 1) กฎหมายประมงของ



(4) 

 

ไทยใช้บังคับทั้งกับประมงพาณิชย์และประมงพื้นบ้านไม่ได้มีการจำแนกให้เกิดความเหมาะสมในทาง
ปฏิบัติ ท้ังท่ีวัตถุประสงค์ในการทำประมงมีความแตกต่างกัน การบังคับใช้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องควรจะต้อง
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการประมงทั้งสองประเภท เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการนำไป
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 2) การกำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกับประมงขนาด
เล็กท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อการหาเล้ียงชีพ ยังขาดความชัดเจนในการระบุถึงเรื่องท่ีจำเป็นในการสนับสนุนให้
ความช่วยเหลือ และหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและรับผิดชอบโดยตรงในการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ จึงเป็น
ผลให้แนวทางและอำนาจการสั่งการเพื ่อให้ความช่วยเหลือเป็นของส่วนกลาง  ซึ่งออกนโยบายการ
สนับสนุนช่วยเหลือในภาพรวม จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเสียหายได้ตรงจุด ท้ังท่ีแต่ละ
พื้นท่ีประมงมีลักษณะปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกันออกไป เป็นผลให้ผู้ประกอบอาชีพประมงยังคงได้รับ
ความเดือดร้อน และยังต้องร้องขอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากภาครัฐ ซึ ่งลักษณะการให้ความ
ช่วยเหลือแบบนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมประมงได้อย่างแท้จริง 3) บทลงโทษตาม
กฎหมายประมงของไทยท่ีค่อนข้างมีความรุนแรงและละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในบางส่วน และขาดการ
อนุโลมให้กับความผิดท่ีเกิดขึ้นโดยไม่เจตนาหรือขาดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง โดยเฉพาะกับประมง
ขนาดเล็กท่ีปรับตัวไม่ทันต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติมตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
เมื่อบทลงโทษเน้นการลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทำความผิด ในทางปฏิบัติก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านลบต่อผู้ไม่รู้กฎหมายด้วยเช่นกัน  
 เพราะฉะนั้นแนวทางในการพัฒนาประมงขนดเล็กของประเทศไทย ควรเริ ่มต้นจาก 1) ใน
กฎหมายควรแยกหมวดหมู่หรือกำหนดข้อบังคับทางกฎหมายแยกระหว่างประมงพาณิชย์และประมง
พื้นบ้านออกจากกันเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) ควรระบุในกฎหมายอย่างชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการให้ความช่วยเหลือและหน่วยงานที่มีหน้าท่ี
รับผิดชอบ โดยเฉพาะการให้อำนาจกับส่วนงานท้องถิ่นเป็นสำคัญเพราะจะได้เข้าใจถึงปัญหาของท้องถิ่น
นั้นๆและวางแนวทางการแก้ไขได้อย่างตรงประเด็นและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของแต่ละพื้นท่ี 
3) ในบทลงโทษเกี่ยวกับความผิดทางการประมงควรกำหนดโทษปรับท่ีมีความเหมาะสมกับความผิด และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น การกำหนดบทลงโทษแยกกันระหว่างประมงพื้นบ้านและ
ประมงพาณิชย์ เพราะศักยภาพในการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรสัตว์น้ำแตกต่างกัน 
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 The purpose of this Independent Study is to research the effective ways to develop 

Thailand’s fishing industry after the implementation of Royal Ordinance on Fisheries, B.E. 

2558 (2015) and Royal Ordinance on Fisheries (No. 2) B.E. 2560 (2017) in order to resolve 

Thailand’s fishing issues after receiving a warning from the European Union regarding the 
Illegal, Unreported and Unregulated fishing. As fishing sector is considered as one of the 

main sectors which creates jobs in 22 coastal provinces of Thailand and plays an important 

role in Thailand’s exportation, not to mention that marine resources are the rich source 

of protein for humans, impacts which cause the reduction on marine resources are the 

priority that every sector must pay attention nationally and globally.  

 In Thailand, after the implementation of Royal Ordinance on Fisheries, B.E. 2558 

(2015) and Royal Ordinance on Fisheries (No. 2) B.E. 2560 (2017), there were many issues 

when putting these regulations in practice; for example, issues about the clear lines to 

determine areas for local fishing and commercial fishing, about the classification of 

prohibited fishing tools, about the issue of fishing license, as well as about the measures 

from the governmental sector to help support the fishing industry which are not well-

structured nor problem-solving and whose punishments are relatively severe that they 

lead to negative effects on the entire industry chain of the fishing sector. 
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 By studying international principles and comparing with fisheries laws in Japan and 

Philippines for fishing development, the results of this study found that 1) Thai fishing laws 

are not clearly classified between artisanal fisheries and commercial fisheries, thus not 

being practical in reality. Because the purposes of each type of fishing are different, the 

laws should reflect each different type of fishing so that they can be followed correctly 

accordingly. 2) The measures to help support the fishing industry, especially small-scales 

fisheries, are not well-structured. The scopes for support requests are not well-defined 

and there is no direct local authority who provides the support. The support policy is 

solely centralized, thus not solving the issues at the local levels because each local area 

has each different specific nature of the root cause. This kind of centralized support is not 

a realistic solution for the development of the fishing industry. 3) The punishments 

regulated by Thai fisheries laws are relatively severe, partially violate the fisher’s rights, 
and are not adaptable to the faults which are not intended or caused by the lack of 

knowledge, especially for artisanal fishers who naturally have difficulty following the 

constantly changing laws. 

 The suggestions for solutions in order to develop the fishing industry are as follows: 

1) the laws or the measures should be categorized into artisanal fisheries and commercial 

fisheries, so that it is easier to follow correctly and efficiently. 2) The laws should state 

clearly on what and how to support and by which authority, especially by decentralizing 

the process to local authorities. This is because local authorities understand better about 

the specific issues in their local areas, thus being more capable of resolving the issues 

properly. 3) The punishments of the law violation should be more adaptable; for example, 

they should align with each fishing objective, that is, punishments for small-scales fisheries 

should be different from other commercial fisheries because there are significant 

differences in the level of exploitation. 

 


