
 
 

พลกิวกิฤต: การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทําประมงผดิกฎหมาย ในอุตสาหกรรม

ประมงนอกน่านนํ"าของประเทศไทย 

บทคัดย่อ 

ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกอาหารทะเลรายใหญ่เป็นอนัดบัสี�ของโลก สถิติล่าสุด ระบุวา่อุตสาหกรรมอาหารทะเลสร้าง
รายไดเ้ขา้ประเทศกวา่ 6.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ต่อปี ในช่วงกวา่สองปีที�ผา่นมา อุตสาหกรรมประมงทะเล ของไทยกลายเป็นจุด
สนใจ หลงัจากมีรายงานของสื�อมวลชนเปิดโปงปัญหา อนัน่าตระหนกของการบงัคบัใชแ้รงงานอยา่งไม่เป็นธรรมที�เชื�อมโยงไป
ถึงห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของผูผ้ลิต อาหารทะเลยกัษใ์หญ่ระดบัหลายราย และในช่วงเวลาเดียวกนั พืAนที�ที�กองเรือประมง 
นอกน่านนํA าสญัชาติไทยเขา้ไปทาํประมงไดล้ดลงอยา่งรวดเร็ว อนัเป็นผลมาจากการที�รัฐบาลประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้รวมทัAงรัฐบาลไทย ไดอ้อกมาจดัการกบัปัญหาการคา้มนุษยแ์ละการทาํประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated fishing: IUU) ผลการวจิยัเชิงสืบสวนสอบสวนเป็นระยะเวลา 12 เดือน รายงาน
ฉบบันีAสรุปใหเ้ห็นถึงรายละเอียดการทาํประมงที�ทาํลายลา้งที�เกิดขึAนโดยเฉพาะอยา่งยิ�งการขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเลของ
กองเรือประมงเถื�อนสญัชาติไทย ก่อนที�จะมีการบงัคบัใชก้ฎหมายใหม่ที�ส่งผลกระทบใหมี้การยติุการประมงนอกน่านนํA าชั�วคราว
ขึAนในเดือนมกราคมจนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 
 

ในรายงาน พลิกวกิฤต การละเมิดสิทธิมนุษยชนและการทาํประมงผิด กฎหมายในอุตสาหกรรมการประมงนอกน่านนํA า
ของประเทศไทย กรีนพีซ เอเชียตะวนัออกเฉียงใตไ้ดศึ้กษาวจิยัหาขอ้เทจ็จริงเกี�ยวกบัการทาํประมงที�ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม การคา้มนุษยแ์ละการละเมิดสิทธิต่าง ๆ รวมไปถึงการสูญเสียชีวติที�เกิดจากความประมาทเลินเล่อ บน
เรือประมงนอกน่านนํA าของไทยที�ทาํการประมงในน่านนํA ามหาสมุทรอินเดีย จากการวเิคราะห์การเคลื�อนยา้ยของกองเรือประมง
ระหวา่ง พ.ศ.2557-2559 พบวา่ ในครึ� งหลงัของ พ.ศ.2558 เรือประมงไทยที�หลบหนี การปราบปรามอยา่งรุนแรงในอินโดนีเซีย
และปาปัวนิวกินี และกองเรือเหล่านัAน ไดเ้ขา้ไปทาํการประมงในเขตซายา เดอ มลัฮา แบงก ์(Saya de Malha Bank) ซึ�งเป็นทะเลนํA า
ตืAนบนไหล่ทวปีในมหาสมุทรอินเดียดา้นตะวนัตก โดยใชพ้ฤติกรรมเดียวกบัที�นาํไปสู่การเพง่เลง็จากเจา้หนา้ที�ทางการในตลอด 2-
3 ปีที�ผา่นมา ไม่วา่จะเป็นการหาประโยชน์โดยมิชอบในการทาํประมง ที�ขาดการควบคุมอยา่งเคร่งครัด การใชว้ธีิการจบัสตัวน์ํA าที�
เป็นอนัตรายต่อระบบ นิเวศที�เปราะบาง การใชแ้รงงานลูกเรือที�เป็นเหยื�อคา้มนุษยแ์ละแรงงานบงัคบั โดยใหท้าํงานในสภาพที�ไม่
เหมาะสมจนทาํใหโ้รคที�น่าจะหมดไปจากโลกนีAไปตัAงแต่ช่วงศตวรรษที� 19 กลบัมาอุบติัขึAนอีกครัA ง และทาํการประมงทะเลอยา่ง 
ผิดกฎหมายและขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
 

การทาํลายสิ�งแวดลอ้มและการกดขี�แรงงานเหล่านีA  เกิดขึAนไดเ้นื�องมาจาก มีการใชเ้รือบรรทุกสินคา้แช่เยน็/แช่แขง็หรือที�
เรียกกนัวา่ “เรือแม่” (reefer) ในการขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเล ซึ�งทาํใหเ้รือประมงสามารถหาปลา อยูใ่นมหาสมุทรไดโ้ดยไม่
มีกาํหนดกลบัเขา้ฝั�ง ทัAงยงัอยูห่่างไกลจากการสอดส่องของทางการและการใชก้ฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ อีกดว้ย ตัAงแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ.
2558 กรีนพีซไดจ้บัตามองกิจกรรมเรือแม่ที�บรรทุกปลา จากเขตซายา เดอ มลัฮา แบงกม์าขึAนฝั�งในไทย ตลอด 3 เดือนนบัจากนัAน 
นกัวจิยัทาํการติดตามการขนส่งอาหารทะเลที�มาจากเรือแม่ จนพบวา่ สินคา้ถูกขนมาขึAนที�ท่าเรือเอกชน และส่งต่อไปยงัโรงงาน
ต่าง ๆ ที�ตัAงอยูท่ั�ว จงัหวดัสมุทรสาครซึ�งเป็นศูนยก์ลางหลกัดา้นอาหารทะเลของไทย ผลจากการวจิยัเชิงสืบสวนสอบสวนของกรีน
พีซพบวา่ นบัตัAงแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 เป็นตน้มา หลงัจากที�มีการยติุการทาํประมงที�ตอ้งอาศยัเรือแม่ ช่วยปฏิบติัการเป็นการ
ชั�วคราว อาหารทะเลที�จบัไดจ้ากเขตซายา เดอ มาฮา แบงก ์ก็ยงัคงหลั�งไหลเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทานของบริษทัสญัชาติไทยรายใหญ่ 
หลายแห่งที�ผลิตอาหารทะเลเพื�อส่งออกไปยงัตลาดโลกอยา่งต่อเนื�อง 

 



 
 

ข้อค้นพบ 
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ที�ผา่นมา กรมประมงไทยไดเ้ริ�มยกระดบัการจดัการโดยมีการส่งผูต้รวจการประมงที�เพิ�ง

ผา่นการฝึกหดัสองคนไปเป็นผูส้งัเกต การณ์ยงัเรือประมงนอกน่านนํA า ภายในเดือนเดียวกนันัAนเอง เรือแม่มิสซุรี�  รีฟเฟอร์ 

(Missouri Reefer ) ก็เดินทางกลบัเขา้ไปในเขตซายา เดอ มลัฮา แบงก ์(Saya de Malha Bank) และดาํเนินกิจการประมงร่วมกบัเรือ
อวนลากอื�น ๆ อยูใ่นบริเวณนัAน จนถึงปัจจุบนั โดยเรือเหล่านีA เป็นเรือที�จบัปลาในเขตซายา เดอ มลัฮาแบงก ์ส่งไปใหผู้ผ้ลิตอาหาร
ทะเลรายใหญ่หลายรายไปจนถึงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559  ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์เจา้พนกังานกรมประมงในช่วงกลาง พ.ศ. 2559 
ระบุวา่ประเทศไทยไม่มีขอ้ตกลงความร่วมมือดา้นการทาํประมงร่วมกบั ประเทศมอริเชียสหรือเซเซลล ์ดงันัAน กิจกรรมการประมง
ปัจจุบนัในเขตน่านนํA าดงักล่าวนัAนจึงเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลที�กาํหนดใหเ้รือประมง นอกน่านนํA าที�ชกัธงไทยออก
ปฏิบติัการไดเ้ฉพาะในน่านนํA า "ภายใตอ้าํนาจ อธิปไตยของรัฐชายฝั�งที�ประเทศไทยลงชื�อในบนัทึกขอ้ตกลง MOU ในเรื�องความ
ร่วมมือทางการประมง" หรือ "ในเขตทะเลหลวงซึ�งอยูภ่ายใต ้การควบคุมขององคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) หรือ
องคก์รสากลอื�น ที�ไทยเป็นภาคีสมาชิกอยู”่ แต่สาํหรับการดาํเนินการของอวนลากไทยในเขตซายา เดอ มลัฮา แบงก ์ยงัไม่มี
หน่วยงานสากลเช่นนัAนกาํกบัดูแล 

การกลบัมาของการประมงนอกน่านนํA าของไทยที�อาศยัการใชเ้รือแม่ในช่วงกลาง พ.ศ. 2559 ทาํใหส้ามารถพดูไดว้า่อีก
ไม่ชา้ก็เร็วที�แผนธุรกิจที�สกปรกและอืAอฉาว ของภาคการประมงจะถูกนาํออกไปใชที้�อื�นอีกครัA ง ข่าวประเทศของกรมประมง ใน
เดือนกรกฎาคม  2559 ระบุวา่ประเทศไทยไดท้าํการเจรจาขอ้ตกลงความร่วมมือทางการประมงร่วมกบัประเทศฟิจิ โดยขอ้ตกลงนีA
รวมถึงการออกอาชญาบตัร ใหเ้รือประมงไทยดว้ย อยา่งไรก็ตาม การวจิยัของกรีนพีซในช่วง 12 เดือนที�ผา่นมา เนน้ใหเ้ห็นถึง
แนวทางสาํคญัหลายแนวทางที�จะทาํใหเ้ราหนัมาร่วมมือกนัพลิกวกิฤตในเรื�องอาหารทะเลที�จบัมาดว้ยวธีิการที�ไร้จริยธรรมโดย
กองเรือประมงนอกน่านนํA า ของไทยใหก้ลายเป็นโอกาสในการสร้างสิ�งที�ดีได ้

การเคลื�อนไหวของกองเรือประมงนอกน่านนํA าสญัชาติไทยจากพืAนที�ทาํประมง หนึ�งไปยงัอีกพืAนที�หนึ�งยกใหเ้ห็นถึงการ
ดาํเนินกิจการประมงที�มีแนวโนม้วา่จะเตม็ไป ดว้ยปัญหาจนทาํใหเ้รือตอ้งเดินทางออกไปไกลขึAนเพื�อหลีกเลี�ยงการสอดส่องดูแล 
การควบคุม และระบบเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมาย(MCSE) แต่ก็ยงัเป็นการตอกย ํAาใหเ้ห็นถึงความจาํเป็นที�ภูมิภาคตอ้งร่วมมือ
กนัในการสอดส่องดูแล การควบคุม และระบบเฝ้าระวงัและบงัคบัใชก้ฎหมายมากขึAนเพื�อลดช่องวา่ง ไม่ใหก้ารดาํเนินกิจการ
ประมงเช่นนีA มีโอกาสไดท้าํตามแผน หนึ�งในเป้าหมาย การเสริมสร้างความร่วมมือระดบัภูมิภาคใหดี้ยิ�งขึAนคือเรื�องการหยดุการ
ปฏิบติั ที�สุ่มเสี�ยงในเรื�องการขนถ่ายปลากลางทะเลซึ�งการปฏิบติัเช่นนีA  สามารถเอืAอใหมี้การนาํปลาที�จบัมาดว้ยวธีิผิดกฎหมายรวม
กบัปลาที�จบัดว้ยวธีิการที�ถูกกฏหมาย(การฟอกปลา) และการส่งตวัแรงงานที�เป็นเหยื�อคา้มนุษย ์รวมทัAงเป็นการก่อใหเ้กิดปัญหา
การทาํประมงกลางทะเลอยา่งยาวนานจนสามารถทาํใหลู้กเรือที�ถูกละเมิดสิทธิและถูกกดขี�ขดูรีดตอ้งทาํงานอยูบ่นเรือประมงกลาง
ทะเลอยา่ง โดดเดี�ยวโดยไม่มีกาํหนดกลบัเขา้ฝั�ง 

รายงานการสืบสวนสอบสวนของรัฐบาลระบุไวช้ดัเจนวา่การเสียชีวติและ อาการป่วยในหมู่ลูกเรือ ส.สมบูรณ์  19 และ
เรืออวนลากที�ทาํการประมงอยูใ่น เขตซายา เดอ มลัฮาลาํอื�นๆ ที�มีการระบาดของโรคเบอริเบอรินัAนเป็นส่วนหนึ�ง ของผลโดยตรง 
ที�เกิดจากรูปแบบทางธุรกิจที�อาศยัการขนถ่ายปลาในทะเล การควบคุมชั�วคราว ในเรื�องการขนถ่ายปลากลางทะเลของประเทศไทย
ที�ระบุไวใ้น รายงานฉบบันีAนัAนยงัไม่เพียงพอ การควบคุมนีAไม่ควรเป็นแค่มาตรการที�นาํมาใช ้อยา่งถาวรเท่านัAน แต่ยงัควรเพิ�มการ
ตรวจสอบอยา่งละเอียดเขา้มาใชใ้นระบบ ขนถ่ายปลาในทะเล โดยร่วมกบังานวจิยัและนโยบายที�มุ่งหนา้ขจดัแนวทาง ปฏิบติั
เช่นนีAดว้ยกนั ในขณะเดียวกนัรัฐบาลก็ตอ้งปฏิบติัตามความรับผิดชอบ ในฐานะที�เป็นรัฐเจา้ของธง และรับรองใหม้ั�นใจวา่จะมีการ
จดัการอยา่งเหมาะสมและ มีการใชม้าตรการอนุรักษใ์นพืAนที�ซายา เดอ มลัฮา แบงกก่์อนจะเขา้ไปทาํการ ประมงในพืAนที�แห่งนีA  

เนื�องดว้ยกิจการประมงนอกน่านนํA าและการขนถ่ายกลางทะเลส่วนใหญ่นัAนจะมีคนกลุ่มเลก็ๆ เป็นเจา้ของซึ�งบ่งชีAไดถึ้ง
ความสาํคญัของบุคคลที�เป็นกญุแจสาํคญัต่าง ๆ ในการดาํเนินการพฒันาหรือยบัย ัAงการปฏิรูปภาคการประมงนอกน่านนํA าทัAงหมด 
ดงันัAน “กลุ่มครอบครัวนกัธุรกิจในภาคการประมงนอกน่านนํA า” จึงมกัจะเป็นส่วนหนึ�งของกลุ่มครอบครัวนกัธุรกิจที�มีธุรกิจ
ครอบคลุมไปทัAงห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล และนอกเหนือไปจากนัAนก็ยงัมีธุรกิจในภาคอื�น ๆ บางครัA งก็อยูใ่นแวดวง การเมือง
ดว้ย ซึ�งตอกย ํAาใหเ้ห็นถึงความสาํคญัที�ตอ้งสร้างนโยบายที�ละเอียดอ่อน และตอ้งมีการไตร่ตรองอยา่งมากเพื�อใหน้าํมาปฏิบติัเป็น



 
 
ระยะเวลาที�ยาวนานได ้ ในขณะเดียวกนั เจา้หนา้ที�รัฐควรดาํเนินการดา้นกฎหมายกบัผูป้ระกอบการที�ดาํเนินกิจการไดต้ ํ�ากวา่ 
มาตรฐานเพื�อใหพ้วกเขาจะไดรั้บโทษตามระบอบยติุธรรม การที�รัฐบาลไทยไดท้าํการยดึและดาํเนินคดีกบัเรือเบ็ดราวทูน่า 6 ลาํที�
เกี�ยวโยงกบั การจบัปลาผิดกฎหมายในช่วงตน้ปี 2559 นัAนถือเป็นแสดงใหเ้ห็นถึงเจตจาํนงและความสามารถในการจดัการกบั
เรือประมงภายใตก้ฎหมายใหม่ที�ประกาศใชอ้ยู ่ในตอนนีAทางการควรมีการรับประกนัวา่ผูป้ระกอบการประมงนอกน่านนํA าทุกราย
ที�ละเมิดกฎหมายและระเบียบในเขตซายา เดอ มาฮาแบงก ์นัAนจะตอ้งรับผดิชอบต่อการละเมิดกฎหมายและขอ้บงัคบัที�มีอยูแ่ละ
จะตอ้งถูกจดัการใหไ้ดรั้บการลงโทษอยา่ง เหมาะสม 

การขจดัผูก้ระทาํผดิที�แยที่�สุดออกจากมหาสมุทรไดน้ัAนจะส่งผลในแง่บวกต่อมหาสมุทรและผูค้น ในขณะเดียวกนัก็เป็น
การช่วยลดความตึงเครียดทางสิ�งแวดลอ้ม จากการทาํประมงเกินขนาดที�เป็นส่วนหนึ�งในการขบัเคลื�อนแรงงานบงัคบัยคุใหม่และ
การประมงที�ผิดกฎหมายในประเทศไทย การใหมี้ตรวจตราเรือประมงบ่อยมากขึAน และละเอียดขึAนถือเป็นส่วนสาํคญัในความ
พยายามของประเทศไทยในการสูก้บัปัญหาเรื�องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการประมงที�ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (IUU fishing) กรีนพีซไดมี้โอกาสเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ การตรวจตราเรือทรัพย์เพิ�มนาวี 2,  เรือทรัพย์เพิ�มนาวี 48 และ
เรือชัยนาวี 17 และไดรั้บรู้ประสบการณ์ของเหยื�อการคา้มนุษยที์�ทาํงานอยูบ่นเรือ ก. นาวามงคลชัย 1, เรือ ก. นาวามงคลชัย 8 และ
เรือ ก. นาวา 19 รวมทัAงไดรั้บทราบถึงปัญหาตน้ ๆ ในเรื�องวธีิการตรวจตราเรือในทะเลที�ใชใ้นปัจจุบนั ในการช่วยกาํจดั
ผูป้ระกอบการ ที�ไม่มีศีลธรรมออกไปนัAน รัฐบาลควรปรับปรุงขอบเขตงานการตรวจตราเรือในทะเล และพยายามแบ่งปันขอ้มูล
ข่าวกรองกบัประเทศอื�น ๆ และภาคประชาคมโดยใหถื้อ เป็นส่วนหนึ�งของการตอบโตโ้ดยการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

ผูผ้ลิตอาหารทะเล ผูซื้Aอ สมาคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและผูบ้ริโภค ตอ้งร่วมมือกนับีบใหผู้ป้ระกอบการที�เป็น
ปลาเน่าออกไปจากตลาด การศึกษาวจิยั ห่วงโซ่อุปทานซึ�งดาํเนินการโดยกรีนพีซนัAนชีAใหเ้ห็นวา่ในช่วงตลอดปี พ.ศ. 2559 นัAน 
อาหารทะเลที�ไดจ้ากการประมงที�ผิดกฎหมายถูกป้อนเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทานสินคา้ที�ตอ้งถูกส่งออกไปยงัตลาดทั�วโลกอยา่งต่อเนื�อง 
การศึกษาวจิยันีA ยงัชีAใหเ้ห็นถึงความเสี�ยง สูงสุดอยา่งยอมรับไม่ไดที้�สุดทา้ยแลว้อาหารทะเลเช่นนีAจะกลายมาเป็นสินคา้ที�ไทยยู
เนี�ยนเป็นผูผ้ลิต และเป็นสินคา้ที�จะกลายเป็นอาหารแมวหรือเป็นซูชิ ดงันัAน การเสริมสร้างกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัใน
ระหวา่งการจดัซืAอจดัหาจึงเป็นส่วนสาํคญัในการจดัการกบัปัญหาการฟอกปลาที�จบัไดโ้ดยการใชแ้รงงานบงัคบัและจากการ
ประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และการใชแ้รงงานบงัคบั ขอ้กงัขาเรื�องความถูกตอ้งของการไดม้าซึ�ง
วตัถุดิบที�ใชผ้ลิตซูริมิจากเรืออวนลากที�ลูกเรือป่วยดว้ยโรคเบอริเบอริ การไดม้าซึ�งปลาทูน่า ปลาที�คลา้ยปลาทูน่าและปลาฉลาม 
จากเรือประมงอวนลอยที�ใชลู้กเรือที�เป็นเหยื�อการคา้มนุษยแ์ละทาํการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และ
การใชแ้รงงานบงัคบัจึงบั�นทอนความ น่าเชื�อถือของระบบตรวจสอบยอ้นกลบัของรัฐบาลไทยปัจจุบนั 

แต่อยา่งไรก็ตามความรับผิดชอบทัAงหมดนัAนเป็นของทัAงภาคอุตสาหกรรมการประมงนอกน่านนํA า และความจริงที�วา่ยงัมี
โอกาสสูงที�ปลาที�ถูกจบัโดยลูกเรือที�เหนื�อยลา้ (มีความเป็นไปไดสู้งวา่เป็นแรงงานบงัคบั) ที�กาํลงัจะเสียชีวติดว้ยโรคที�แทบจะ
หมด จากโลกไปแลว้ จะเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทานของยี�หอ้อาหารแมวชื�อดงัระดบัโลก บางยี�หอ้ก็ตอกย ํAาใหเ้ห็นแลว้วา่จาํเป็นตอ้งมีการ
ปรับปรุงระบบการจดัซืAออาหารทะเลและการตรวจสอบยอ้นหลงั และการรับประกนัจากผูจ้ดัหาปลาต่อลูกคา้ และจาก ผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ต่อผูบ้ริโภควา่จะปฏิบติัตามระบบการจดัซืAออาหารทะเลและ การตรวจสอบยอ้นหลงัอยา่งรัดกมุก็เป็นเรื�องสาํคญัที�อยา่งยิ�ง 

นี�เป็นเพียงจุดเริ�มตน้ของประเทศไทยในการเดินหนา้อยา่งจริงจงัในการทาํลาย ลา้งการประมงที�ไร้ความรับผิดชอบและ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมมุ่งการส่งออกอาหารทะเล อยา่งไรก็ตาม หากปราศจากระบบการ 
ตรวจสอบที�ย ั�งยนื การควบคุมที�จริงจงัและความรับผดิชอบที�แทจ้ริงของภาค การประมงนอกน่านนํAาไทยแลว้ การปฏิรูปอยา่ง
ยากลาํบากนัAนก็เสี�ยงที�จะ กลายเป็นการปฏิรูปที�มีความไม่ชดัเจนและไร้ประโยชน์ ภาคเอกชน ภาครัฐและ ผูมี้ผลประโยชน์ใน
กิจการภาคสงัคมทัAงในประเทศและนอกประเทศทัAงหมดตอ้งเขา้มาร่วมรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกนัเพื�อใหม้ั�นใจวา่อาหาร
ทะเลไทยที�ผลิตดว้ยวธีิการที�มีจริยธรรมและอยา่งย ั�งยนืเท่านัAนที�จะถูกนาํไปสู่ชัAนวางสินคา้ ตูเ้ยน็ ร้านซูชิ และถาดอาหารแมวทั�ว
โลก  
 
 



 
 
บทสรุป 

ในรายงาน “พลิกวกิฤต” นีA  กรีนพีซเปิดเผยใหเ้ห็นเป็นครัA งแรกวา่มีบริษทัไทย บางแห่งพวัพนักบัปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึAน
ในการทาํประมงนอกน่านนํA า โดยตวัอยา่งที�เห็น ชดัเจนที�สุดคือปัญหาที�เกิดขึAนในเกาะเบนจิน่าของอินโดนีเซีย ที�สาํนกัข่าวเอพีได้
ทาํรายงานข่าวเชิงสืบสวนในเดือนมีนาคม พ. ศ. 2558 จากการเก็บขอ้มูลเพื�อทาํรายงานฉบบันีA  พบวา่นอกเหนือจากการที�บริษทั
เหล่านีA  เขา้ไปดาํเนินกิจการในพืAนที�ที�มีการคา้มนุษยแ์ละการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมอยา่งชุกชุม
แลว้ พวกเขายงัมีความสมัพนัธ์ กนัผา่นทางการครอบครองกรรมสิทธิm ธุรกิจที�สาํคญัต่าง ๆ ในห่วงโซ่อุปทานอาหาร ทะเลโดยผา่น
ทางความสมัพนัธ์ในเชิงกลุ่มธุรกิจครอบครัว รวมไปถึงการมีตาํแหน่ง สาํคญัในอุตสาหกรรมการประมงนอกน่านนํA า และบาง
กรณี มีความเกี�ยวขอ้งทาง การเมืองอีกดว้ย โดยหลงัจากที�การทาํการประมงอยา่งไร้จริยธรรม ในแถบเอเชีย ตะวนัออกเฉียงใตแ้ละ
พืAนที�อื�นๆ มาหลายปีจวบจนปัจจุบนั บางบริษทัใน “กลุ่มธุรกิจครอบครัวในอุตสาหกรรมประมง” ทัAงหลายที�เป็นผูน้าํ
อุตสาหกรรมอาหารทะเลแห่งประเทศไทยก็หมดสิAนแลว้ซึ�งความน่าเชื�อถือที�วา่ พวกเขามีความตัAงใจในการทาํธุรกิจอนัเป็นสากล
อยา่งย ั�งยนืและมีจรรยาบรรณ 

เนื�องดว้ยปัจจุบนัผูป้ระกอบการประมงนอกน่านนํA าของไทยไดรั้บอนุญาตใหก้ลบัเขา้ไปทาํการประมงในเขตน่านนํA า
สากลและเรือประมงนอกน่านนํA าของไทย หวนกลบัเขา้ไปลกัลอบทาํประมงในน่านนํA าเขตซายา เดอ มลัฮา แบงกอ์ยา่งไร้ การ
ควบคุม และยงัมีการเจรจาดา้นความร่วมมือดา้นการประมงกบัหลายประเทศ อยา่งเช่น ประเทศฟิจิเพื�อเขา้ถึงแหล่งประมงแห่ง
ใหม่ กรีนพีซจึงเรียกร้องใหทุ้กภาค ส่วนตื�นตวัและลงมือแกไ้ขร่วมกนั ในเวลานีA รัฐบาลไทยพร้อมทัAงรัฐบาลต่างชาติ ผูบ้งัคบัใช้
กฎหมาย บริษทัประมงต่าง ๆ สมาคมที�เกี�ยวขอ้งกบัอุตสาหกรรมประมง ผูซื้Aออาหารทะเล และผูบ้ริโภคตอ้งร่วมมือกนัในการ
พลิกวกิฤตและสนบัสนุน ใหท้าํการประมงนอกน่านนํA าเป็นไปอยา่งย ั�งยนืและมีจริยธรรม 

มาตรการควบคุมที�เขม้งวดเพื�อควบคุมกองเรือประมงนอกน่านนํA า รวมถึงใหค้วามสาํคญักบัความพยายามกาํจดัแนว
ปฏิบติัที�สุ่มเสี�ยง เช่น การขนถ่าย สินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเล นัAนเป็นเรื�องที�สาํคญัที�สุด ทัAงนีA  รวมถึงการปรับปรุงกรอบ การ
ดาํเนินการในดา้นการตรวจตราเรือ และเพิ�มความสามารถของเจา้พนกังานที� ดาํเนินการตรวจเรือในการบงัคบัใชก้ฎระเบียบดา้น
ประมงและแรงงาน ตลอดจน การปฏิบติัตามกลไกการดาํเนินการเพื�อความโปร่งใส และกระบวนการตรวจสอบ ยอ้นกลบัอยา่ง
เคร่งครัดเพื�อระบุที�มาของผลิตภณัฑอ์าหารทะเลโดยใหผู้ป้ระกอบการที�ดาํเนินกิจการตํ�ากวา่มาตรฐานตอ้งรับผดิชอบกบัผลของ
การกระทาํของตน หากไม่ สามารถปฏิบติัไดต้ามที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะยิ�งเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการที�ไร้ จริยธรรม กดขี�ขดู
รีดและทาํการประมงทาํลายลา้งดาํเนินธุรกิจที�ไม่อาจยอมรับไดนี้A  ในอุตสาหกรรมการประมงนอกน่านนํA าต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกภาคส่วน 
·    นาํการควบคุมการขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเลนอกน่านนํA าไทยกลบัมาบงัคบัใชอ้ยา่งถาวรโดยทนัที หรือใหค้าํมั�นสญัญาวา่

จะยติุแนวทางปฏิบติัดงักล่าว ผา่นการใชก้ลไกที�สามารถบงัคบัใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
·     เริ�มนาํการระงบัการออกใบอนุญาตการประมงและการต่อใบอนุญาต (Moratorium) มาใชก้บัแนวปฏิบติัดา้นการประมงที�ขาด

การรายงาน และที�เป็น การประมงแบบทาํลายลา้ง เช่น การใชอ้วนลากหนา้ดินในเขตทะเลหลวง ที�มีความเปราะปางอยา่งเช่น
ในเขตซายา เดอ มลัฮส แบงก ์หรือใหค้าํมั�นสญัญา วา่จะยติุกิจกรรมในรูปแบบดงักล่าวผา่นการใชก้ลไกที�สามารถบงัคบั
ใชไ้ดต้าม ความเหมาะสม 

 
สมาคมการประมงนอกน่านนํA าไทย (TOFA), สมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็ไทย (TFFA), สมาคมผูผ้ลิตอาหารสาํเร็จรูป (TFPA), 
สมาคมกุง้ไทย (TSA), สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย (TIIA), สมาคมผูผ้ลิตปลาป่นไทย (TFMPA), สมาคมผูผ้ลิตอาหารสตัวไ์ทย 
(TFMA): 
·     ปฏิบติัตามภาระผกูพนัภายใตบ้นัทึกความเขา้ใจ (MOU) ในการขจดัการประมงที�ผดิกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก

ห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลของไทยที�ทาํไวก้บัรัฐบาลไทย ลงวนัที� 15 มกราคม พ.ศ. 2559 โดยการดาํเนินการตรวจสอบการ
จดัซืAอเพื�อระบุเสน้ทางห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลจากเขตซายา เดอ มลัฮา แบงก ์ที�จบัโดยการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม การแสวงหาประโยชน์และกดขี�ขดูรีด แรงงานอยา่งทนัที และดว้ยความโปร่งใส 

·     ถอนสินคา้อาหารทะเลดงักล่าวออกจากตลาดเมื�อทาํได ้และประกาศแจง้เตือน ผูซื้Aออยา่งเป็นทางการหากไม่สามารถถอน
สินคา้ออกจากตลาดได ้

·     ยกเลิกสมาชิกภาพและเอกสิทธิm ในการส่งออกของบริษทัที�พิสูจน์ไดว้า่มีการซืAอหรือเป็นผูจ้ดัหาอาหารทะเลที�จบัมาดว้ยวธีิการ
ที�ไร้จริยธรรม 

 
สมาคมการประมงนอกน่านนํA าไทย (TOFA), สมาคมการประมงทะเลไทย (TSFA) และสมาคมอาหารแช่เยอืกแขง็ไทย (TFFA): 
·     ระงบัสมาชิกภาพของทุกบริษทัที�ถูกพาดพิงวา่มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัทาํการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ

ควบคุม และ/หรือกดขี�ขดูรีดแรงงานโดยทนัที และเป็นไปจนกวา่ผลการศึกษาวจิยัภายในจะเสร็จสิAน พร้อมทัAงประสานกบั
หน่วยงานราชการหลกัที�มีอาํนาจในการใชก้ฎหมาย และภาคประชาสงัคมเพื�อดาํเนินการสอบสวนเป็นการภายใน และทาํการ
เพิกถอนสถานภาพการเป็นสมาชิกของบริษทัเหล่านีA ที�แสดงวา่มีส่วนร่วมในการทาํการประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม และ/หรือมีการกดขี�ขดูรีดแรงงาน 

·     กาํหนดใหส้มาชิกทุกรายตอ้งมีการเพิ�มอาหารเสริมประเภทวติามินใหเ้พียงพอกบัจาํนวนลูกเรือและเหมาะสมกบัระยะเวลาใน
การออกทาํการประมง และจดัทาํคู่มือ ที�มีรายละเอียดเรื�องอาหาร โภชนาการและสุขภาพไวบ้นเรือที�จะออกไป ทาํการประมง
นอกน่านนํA า รวมถึงมีรายการตรวจสอบยารักษาโรคที�จาํเป็น กาํหนดมาตรฐานสาํหรับสมาชิกทัAงหมดโดยยดึหลกั: 

o  กฎกระทรวงวา่ดว้ยความปลอดภยั สุขอนามยัและสวสัดิภาพของลูกเรือประมงทะเล พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) 
o  กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2557 (ค.ศ. 2014) 

·     เผยแพร่ขอ้มูลใหบุ้คคลทั�วไปสามารถเขา้ถึงรายชื�อของบริษทัที�เป็นสมาชิกทัAงหมด และรายชื�อของเรือแม่และเรือประมงนอก
น่านนํA าทัAงหมดที�สมาชิกเป็นผูด้าํเนินกิจการ พร้อมทัAงปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 
 
 
 



 
 
รัฐบาลไทย 

·     เผยแพร่ขอ้มูลใหบุ้คคลทั�วไปสามารถเขา้ถึงรายชื�อทัAงของเรือแม่และเรือประมงที�ทาํการประมงนอกน่านนํA าที�มี
ใบอนุญาตอยา่งถูกตอ้ง โดยจะตอ้งระบุชื�อผูป้ระกอบการหรือชื�อบริษทั เครื�องมือทาํการประมง  ระยะเวลาและเขตที�
อนุญาตใหท้าํการประมงอยา่งชดัเจน พร้อมทัAงปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ   

·     ขยายระยะเวลาการควบคุมการขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเลนอกน่านนํA าไทยชั�วคราวออกไปอยา่งไม่มีกาํหนด 
ทาํการศึกษาขอ้มูลของระบบ ติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) เพื�อตรวจสอบกลั�นกรองหา
ขอ้เทจ็จริงของรายงานและขอ้มูลที�ไดรั้บแจง้จากผูส้งัเกตการณ์ที�พบเห็นการขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเล จดัสรร
ทรัพยากรเพื�อการวจิยัเศรษฐศาสตร์วา่ดว้ยเรื�องการยติุขนถ่ายสินคา้สตัวน์ํA ากลางทะเลภายในกรอบระยะเวลาที�กาํหนดไว ้ 

·     เริ�มนาํระบบรายงานตนอตัโนมติั (Automatic Identification System: AIS) มาบงัคบัใช ้ โดยติดตัAงเครื�องส่งสญัญาณไวบ้น
เรือประมงนอกน่านนํA า และเรือลูกทุกลาํไวอ้ยา่งถาวร  และตัAงค่าไวใ้หส่้งสญัญาณอยูต่ลอดเวลา รวมถึงการใช้
บทบญัญติัลงโทษที�เหมาะสมหากมีการปิดหรือไปยุง่เกี�ยวกบัระบบรายงานตนอตัโนมติัในช่วงที�ไม่ไดท้าํการประมง
และตอ้งบงัคบั ใหเ้รือกลบัเขา้ท่าหากระบบทาํงานผดิปกติ 

·     พฒันาศกัยภาพของคณะผูต้รวจสอบ (ทัAงกลางทะเลและบนท่าเรือ) เพื�อตรวจหาตวับ่งชีA ถึงการเอารัดเอาเปรียบและการกด
ขี�ข่มเหงแรงงาน  ตอ้งใหม้ั�นใจไดว้า่แรงงานที�อยูบ่นเรือประมงนอกน่านนํA านัAนสามารถรายงานสภาพการทาํงานไดอ้ยา่ง
สมํ�าเสมอผา่นทัAงช่องทางที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการ (เช่น ผา่นประชาสงัคม) โดยการรายงานนัAนจะตอ้งไม่อยู่
ภายใตก้าร บีบบงัคบัหรือขูเ่ขญ็   

·     ปรับปรุงกฎหมายเดิมเพื�อปกป้องความปลอดภยัและสวสัดิภาพของชาวประมงโดยการกาํหนดมาตรฐานเกี�ยวกบัอาหาร
และโภชนาการบนเรือประมงนอกน่านนํA าใหช้ดัเจน อีกทัAงกฎระเบียบที�ระบุใหมี้การจดัวติามินอาหารเสริม ใหแ้ก่ลูกเรือ
ทัAงหมด ร่วมมือกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งเพื�อจดัตัAงโครงการ “เรือโรงพยาบาลกลางทะเล” สาํหรับเรือประมงนอกน่านนํA า 

·     ขยายกลุ่มเป้าหมายในแผนการควบคุมและตรวจสอบแห่งชาติปี พ.ศ. 2558-2562 โดยการตรวจเรือบรรทุกสินคา้แช่เยน็/
แช่แขง็ (เรือแม่) 

 


