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การพัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

การแก้ ไขปัญหาความจนและความเหลื่อมล�้ำทางสังคม เป็นหนึ่งในนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ
ที่รัฐบาลให้ความส�ำคัญ และได้มีการด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ ถือเป็น
แนวทางในการแก้ ไขปัญหาความยากจน จึงมีทั้งการมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มี
รายได้น้อยจ�ำนวน 11.4 ล้านคน ที่ได้มีการขึ้นทะเบียนกับทางกระทรวงการคลัง เพื่อจะก�ำหนด
มาตรการที่เหมาะสม ในการพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ซึ่งการพัฒนาชีวิตและสังคมไทยอย่างยั่งยืน จ�ำเป็นที่จะต้องมีต้นแบบที่เหมาะสม โครงการ
แม่ฮ่องสอนโมเดล จึงเป็นโครงการน�ำร่องที่จะช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนา
จังหวัดเพือ่ แก้ปญ
ั หาผูม้ รี ายได้นอ้ ย ลดความเหลือ่ มล�ำ้ จึงเป็นอีกมาตรการทีป่ ระชาชนและสังคมไทย
ควรได้รับรู้และร่วมมือในอนาคต
เช่นเดียวกับการแก้ ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ก็เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการประมงของไทย ตลอดจน
อุตสาหกรรมการประมงทีเ่ กีย่ วข้อง ไม่ให้ ได้รบั ผลกระทบจากการปราบปรามและเข้มงวดกวดขันของ
ประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นตลาดส่งออก
อาหารทะเลที่ส�ำคัญของประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงจ�ำเป็นต้องแก้ ไขปัญหาตามกติกาสากล
ทั้งเรื่องของกฎหมายการประมงและกฎหมายแรงงาน อันจะเป็นผลดีต่อการส่งออกและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐบาลจะทุ่มเทความมุ่งมั่นตั้งใจ รวมทั้งใช้กลไกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
กฎหมายประมงของไทยทั้งหมด เพื่อที่จะแก้ ไขปัญหาและปลดล็อกใบเหลืองจากสหภาพยุโรปให้ ได้
โดยเร็วทีส่ ด
ุ แต่กจ็ ำ� เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของธุรกิจอุตสาหกรรมการประมง
ในประเทศไทย ซึ่งในหลายๆ ประเทศที่เคยได้รับใบเหลืองก็สามารถที่จะแก้ ไขปัญหาปลดล็อกได้แล้ว
ประเทศไทยจึงน่าจะเป็นอีกหนึง่ ประเทศทีท่ ำ� ได้ และสามารถด�ำรงสถานะเป็นประเทศทีท่ ำ� อุตสาหกรรม
ประมงเพื่อการส่งออกได้เป็นอย่างดีและติดอันดับโลก เช่นเดียวกับที่ประเทศนอร์เวย์ประสบความ
ส�ำเร็จ ดังนั้น เรื่องของการท�ำประมงของประเทศนอร์เวย์จึงนับว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
วารสารไทยคู่ฟ้า ฉบับเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 มุ่งเน้นการน�ำเสนอการด�ำเนินการของ
รัฐบาลในการแก้ ไขปัญหา ในการผลักดันและสร้างโมเดลต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมในการลงพื้นที่ของ
รัฐบาล เพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยัง่ ยืนมาเป็นข้อมูล
ให้ ได้รับทราบกัน
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
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การขึ้นบัญชีใบเหลืองอียูกับปัญหาประมงของไทย
การปรับปรุงกฎหมายการประมง ความจ�ำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
มาตรการควบคุมเรือประมง เข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
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ปัญหาความเหลื่อมล�้ำ

และความยากจนในสังคมไทย
สถานการณ์ ค วามยากจนในสั ง คมไทยถื อ เป็ น ปั ญ หาที่
ทุ ก รั ฐ บาลต่ า งให้ ค วามส� ำ คั ญ ในการแก้ ไ ขเยี ย วยา ซึ่ ง แม้ ว ่ า
สถานการณ์ความยากจนของไทยจะลดลงในทุกๆ ปี ตามรายงาน
สรุปสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล�้ำในประเทศไทย
ปี 2559 ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ซึ่งจัดท�ำโดยส�ำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัด
ภาวะสังคม เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อชี้ให้เห็นถึง
ประเด็นปัญหาความยากจนและความเหลือ่ มล�ำ้ ทีเ่ ป็นสถานการณ์
ล่าสุด รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล�้ำในสังคมไทย
ซึง่ รายงานปี 2559 ระบุวา่ ในรอบเกือบ 3 ทศวรรษ ทีผ่ า่ นมา
สถานการณ์ความยากจนในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้นมาก
โดยสัดส่วนความยากจนลดลงจาก 65.17 ในปี 2531 เหลือร้อยละ
8.6 คิดเป็นจ�ำนวนคนจนประมาณ 5.81 ล้านคน ในปี 2559
และมี “คนเกื อ บจน” (Near Poor) จ� ำ นวน 5.79 ล้ า นคน
เมือ่ รวม “คนจน” กับ “คนเกือบจน” พบว่ามีจำ� นวน 11.6 ล้านคน
หรือร้อยละ 17.2 ของประชากรทั้งหมด
และเมื่อพิจารณาช่องว่างความยากจน (Poverty Gap) และ
ความรุนแรงของปัญหาความยากจน พบว่า มีแนวโน้มลดลงในช่วง
เกือบ 15 ปี ที่ผ่านมา โดยช่องว่างความยากจนลดลงจากร้อยละ
7.80 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 1.42 ในปี 2559 แต่กเ็ พิม่ ขึน้ จาก
ร้อยละ 1.14 ในปี 2558
ส่วนความรุนแรงของปัญหาความยากจนลดลงจากร้อยละ
2.69 ในปี 2545 เหลือร้อยละ 0.38 ในปี 2559 โดยที่เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 0.30 ในปี 2558
อย่างไรก็ตาม ปัญหาความยากจนที่เป็นความยากจนมาก
หรือความยากจนเรื้อรัง (Chronic Poverty) มีแนวโน้มลดลง
โดยสะท้อนจากสัดส่วนคนจนมาก ที่มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ
17.98 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2545 เหลือร้อยละ 2.88
ในปี 2559 โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 2.24 ในปี 2558

ทางสภาพั ฒ น์ ยั ง คงเห็ น ว่ า มี ค วามจ� ำ เป็ น ต้ อ งด� ำ เนิ น การ
แก้ ป ั ญ หาในเรื่ อ งการเข้ า ถึ ง บริ ก ารภาครั ฐ ในกลุ ่ ม เป้ า หมาย
คนยากจนเรื้อรัง เพราะยังเป็นกลุ่มที่มีโอกาสหลุดจากภาวะความ
ยากจนได้ยากมาก ซึ่งควรต้องมีการค้นหาเป้าหมาย และการ
จัดสวัสดิการทางสังคมอย่างเจาะจง (Targeting) ให้กับกลุ่มนี้
เพื่อให้ความยากจนหมดไปในอนาคต
ด้วยเหตุนี้เอง ปัญหาความยากจนจึงยังคงปรากฏเป็นปัญหา
ส�ำคัญของประเทศไทยอยู่ และยังจ�ำเป็นทีต่ อ้ งหาทางเยียวยาแก้ไข
ผ่านนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐ ในการปรับปรุงระบบ
สวัสดิการและบริการพื้นฐานให้สามารถครอบคลุมและมีคุณภาพ
เพียงพอกับความต้องการของคนในสังคม และต้องเปิดโอกาส
ให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและใช้ได้อย่างเป็น
ธรรม เพือ่ พยายามลดช่องว่างของความยากจนให้เกิดการกระจาย
รายได้ที่เท่าเทียมกันให้มากขึ้น ซึ่งนโยบายของภาครัฐที่ผ่านมา
เน้นนโยบายเรือ่ งการแก้ปญ
ั หาความยากจน ซึง่ ได้ผลในบางระดับ
แต่ยังไม่ได้ลดความเหลื่อมล�้ำอย่างแท้จริง เพราะคนจนแม้จะ
มีสภาพที่ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เกิดการลดช่องว่างของรายได้สูงสุดกับ
รายได้ที่ต�่ำที่สุดได้อย่างมีประสิทธิผลนั่นเอง
ที่ส�ำคัญรัฐบาลต้องชั่งน�้ำหนักในการออกนโยบายบางอย่าง
อย่างรอบด้าน เพราะบางนโยบายทีม่ ที งั้ ผลดีและผลเสีย โดยเฉพาะ
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายประชานิยมต่างๆ ที่สร้าง
ผลดีในระยะสั้นแต่จะผูกพันเป็นผลกระทบในระยะยาว
ดังนั้น หนึ่งในแนวทางแก้ไขปัญหานอกจากการใช้นโยบาย
และมาตรการของภาครัฐแล้ว การสนับสนุนให้ผู้ที่ประสบปัญหา
ความยากจนใช้แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ำรง
ชีวติ และพัฒนาช่องทางการท�ำมาหากิน ให้รจู้ กั ท�ำมาหากินให้เป็น
และใช้จา่ ยอย่างเหมาะสม จึงจะเป็นแนวทางในการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
อย่างแท้จริง
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จุดเริ่มต้นมาตรการสวัสดิการแห่งรัฐ
นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

โครงการประชารัฐสวัสดิการ เป็นนวัตกรรมในการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้พ้นจากปัญหาความยากจน
ของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยการให้มีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลัง จากนั้น
จะออกเป็นบัตรสวัสดิการเพื่อช่วยในการลดค่าครองชีพ ทั้งการซื้อสินค้า และการเดินทาง

กระทรวงการคลังได้ด�ำเนินมาตรการในการแก้ไขปัญหาความยากจน ด้วยการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนด ลงทะเบียน
ระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคมภายใต้โครงการ
e-Payment ภาครัฐ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของการจัดสวัสดิการสังคมและการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐ
นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการขับเคลือ่ นโครงการประชารัฐสวัสดิการ เพือ่ ช่วยเหลือประชาชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนกับกระทรวงการคลังว่า โดยรูปแบบของโครงการเบือ้ งต้นจะออกเป็นบัตรเพือ่ สนับสนุนให้สามารถใช้บตั รดังกล่าวซือ้ สินค้า
ที่จ�ำเป็นต่อการครองชีพ ราคาถูกกว่าท้องตลาดร้อยละ 15-20 จัดจ�ำหน่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าโชห่วย และร้านค้าชุมชน
ซึ่งอยู่ในการส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงการคลังจะเป็นผู้ก�ำหนดวงเงินส�ำหรับใช้จ่ายผ่านบัตรเป็นรายเดือน โดยเริ่ม
ด�ำเนินโครงการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา
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ส�ำหรับการช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการจะแบ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยรัฐบาลจะให้เงินใส่ไป
ในบัตรสวัสดิการให้ผู้ที่มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียน น�ำไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค โดยคนที่มีรายได้ต�่ำกว่า
ปีละ 30,000 บาท จะได้เงินไปซือ้ ของใช้เดือนละ 300 บาท ส่วนคนทีม่ รี ายได้ตงั้ แต่ 30,000 บาทขึน้ ไป แต่ไม่เกิน
100,000 บาท ได้รับเงินเดือนละ 200 บาท และได้เงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มคนละ 45 บาท ต่อ 3 เดือนครั้ง
ส่วนการลดค่าใช้จ่ายเดินทาง คือถ้าเดินทางด้วยรถเมล์ รถไฟฟ้า จะได้รับเงินเดือนละ 500 บาท
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ า
ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้ 14 ล้านคน ว่ามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาท/ปี
ซึง่ ถือเป็นผูม้ รี ายได้ตำ�่ กว่าเส้นความยากจนนัน้ รัฐบาลจะจ่ายเงินเพือ่ ให้สามารถด�ำรงชีพอยูไ่ ด้  โดยรัฐบาลจะทยอย
จ่ายให้เป็นงวดเพื่อน�ำไปใช้ส�ำหรับการด�ำรงชีพ แต่จะไม่ใช้วิธีการจ่ายเป็นเงินก้อน เพราะเกรงว่าจะน�ำเงินที่ได้รับ
ไปใช้จา่ ยฟุม่ เฟือย โดยการจ่ายเงินมีเงือ่ นไขว่าจะต้องแสดงรายได้ทแี่ ท้จริง เนือ่ งจากรัฐบาลจ่ายเงินให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ย
แต่ละคนไม่เท่ากัน โดยจะมีเงือ่ นไขทีส่ ำ� คัญว่าผูท้ ไี่ ด้รบั เงินไปแล้วต้องปรับปรุงประสิทธิภาพของตัวเอง พัฒนาความรู้
ความสามารถ เพื่อหารายได้ให้มากขึ้น เพื่อที่ในอนาคตจะได้หลุดพ้นจากเส้นความยากจน
ส�ำหรับผู้ที่จะมาลงทะเบียน จะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้อง
เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) อยู่ในภาวะว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน
100,000 บาท จะต้องไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร
รัฐบาล และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท
ณ เวลาใดเวลาหนึง่ และต้องไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์
ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�ำหนด ปรากฏตามข้อมูลของ กรมบัญชีกลาง ณ วันที่
8 กันยายน พ.ศ. 2560 ระบุว่า มีผู้ลงทะเบียนจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 14.2 ล้านคน
กระทรวงการคลังได้น�ำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล ทรัพย์สิน และรายได้ กับหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมการปกครองตรวจสอบคุณสมบัตบิ คุ คล ธนาคารพาณิชย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ตรวจสอบ
จ�ำนวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารและทรัพย์สนิ ได้แก่ สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้
กรมที่ดินตรวจสอบการครอบครองที่ดิน และกรมสรรพากรตรวจสอบรายได้ของปี 2559 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก�ำหนดที่จะได้รับประชารัฐสวัสดิการ มีจ�ำนวนทั้งสิ้นประมาณ 11 ล้านคน
การให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะท�ำให้การช่วยเหลือจากภาครัฐถูกกลุ่มเป้าหมายและ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยภาครัฐมีข้อมูลในการติดตามประเมินผลการให้สวัสดิการในแต่ละประเภท และน�ำมา
ปรับปรุงการให้สวัสดิการให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รวมทั้งสามารถก�ำกับติดตามค่าใช้จ่ายสวัสดิการต่างๆ ได้อย่างเป็นระบบ
นอกจากนีย้ งั เป็นการส่งเสริมการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการใช้จา่ ยช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ในชีวติ ประจ�ำวันด้วยเงินสดเป็นหลัก ไปสูร่ ะบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐที่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ และที่ส�ำคัญเป็นการผลักดันให้เกิดการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)
ของรัฐบาลทีม่ งุ่ เน้นการด�ำเนินธุรกรรมทางการเงินให้เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณเอกสารทางการเงิน
เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society)
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พรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
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การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
การที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบ อนุ มั ติ ม าตรการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ระยะ 2
ซึ่งเป็นมาตรการในการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่ผู้ ได้รับความช่วยเหลือจะต้องพัฒนาตนเอง เพื่อให้พ้นปัญหา
ความยากจนอย่างถาวร ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง
บทสัมภาษณ์พิเศษ นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะ
รองโฆษกกระทรวงการคลัง จะท�ำให้เข้าใจถึงมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

จุดเริ่มต้นของโครงการ
สวัสดิการแห่งรัฐ
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเริม่ ต้นจากความต้องการได้รบั ข้อมูล
ที่แท้จริงของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและยากจน จึงเปิดให้มี
การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2559 ซึ่งขณะนั้นมีคนมา
ลงทะเบียนประมาณ 8 ล้านคน พอดีเกิดปัญหาภัยแล้ง รัฐบาล
จึงโอนเงินช่วยเหลือให้ไปก่อนส�ำหรับคนกลุ่มนี้ที่มีทั้งภาคเกษตร
และนอกภาคเกษตร ให้ไปคนละ 3,000 บาท และ 1,500 บาท
จากนัน้ ในปี พ.ศ. 2560 เปิดลงทะเบียนอีกรอบ มีผมู้ าลงทะเบียน
เพิ่มขึ้นเป็น 14 ล้านคน แต่เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ท�ำให้เหลือ
ประมาณ 11.4 ล้านคน และน�ำไปสู่การให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ซึ่งถือเป็นระยะที่ 1
จากนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มกราคม
พ.ศ. 2561 ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบมาตรการช่ ว ยเหลื อ ระยะที่ 2
คือมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูม้ บี ตั รสวัสดิการแห่งรัฐ โดยไม่ได้
เป็นการให้เงินช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาให้มีงานท�ำ 
มีทักษะฝีมือ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
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สิทธิประโยชน์หลัก
ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้มีรายได้สูงกว่า
30,000 บาท/ปี
ได้รับ 200 บาท/เดือน

ผู้มีรายได้ต�่ำกว่า
30,000 บาท/ปี
ได้รับ 300 บาท/เดือน

20

300

1.1 ให้วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น / สินค้าเพื่อการศึกษา /
ซื้อวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม

0

1. ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

1.2 ให้วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม
45 บาท / 3 เดือน

*วงเงินซื้อสินค้าดังกล่าว
ใช้ส�ำหรับซื้อสินค้าธงฟ้า

2. ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

500

2.1 วงเงินค่าโดยสารรถเมล์ /
รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน
2.2 วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
2.3 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน
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แนวความคิดเบื้องต้นก่อนที่จะมีมาตรการ
แนวคิดเกิดจากรัฐบาลต้องการผลักดันยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งมุ่งการโอนเงิน
สวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ขณะนั้นมีข้อจ�ำกัดเรื่องข้อมูลที่ไม่เพียงพอ
และยังไม่ได้มีการช�ำระระบบข้อมูล ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงเห็นว่าควรจะมีการ
ลงทะเบียนเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีท่ นั สมัยมากขึน้ ถูกต้องสมบูรณ์กว่าทีเ่ คยมีมาก่อนหน้า โดยจะมีการสะสาง
ข้อมูลซ�ำ้ ซ้อน ไม่ทนั สมัยออกไป ซึง่ จะท�ำให้การช่วยเหลือตรงกับกลุม่ เป้าหมายทีต่ อ้ งการอย่างแท้จริง
“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเกิดขึ้นมารองรับกับข้อมูลปัจจุบัน และยังเป็นการแสดงตัวตนได้
ด้วยว่าเป็นตัวจริง เป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมาแล้ว เพื่อที่การโอนเงินสวัสดิการจะได้มี
ประสิทธิภาพ คือจ่ายตรงให้กับผู้ที่มีสิทธิจริงๆ ท�ำให้ต้องมีการจัดลงทะเบียนเกิดขึ้น”
โดยคุณสมบัตขิ องผูม้ รี ายได้นอ้ ยทีม่ าลงทะเบียน จะต้องเป็นผูท้ มี่ รี ายได้ตำ�่ กว่า 100,000 บาท
ลงมา ซึง่ มีฐานการค�ำนวณมาจากค่าแรงขัน้ ต�ำ่ วันละ 300 บาท เดือนหนึง่ ท�ำงานประมาณ 20-22 วัน
เท่ากับมีรายได้เดือนละประมาณ 6,000-7,000 บาท หรือเท่ากับปีละประมาณ 90,000 บาท
จึงเป็นที่มาของการขีดเส้นผู้มีรายได้น้อยที่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
ซึง่ ผูม้ รี ายได้นอ้ ยจะแบ่งเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ทีต่ ำ�่ กว่า 100,000 บาท และกลุม่ ทีต่ ำ�่ กว่า 30,000 บาท
โดยมาจากการดูเส้นของความยากจน ทีใ่ ช้เกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเป็นหลัก ซึง่ ได้กำ� หนดไว้วา่ เส้นความยากจนจะอยูท่ รี่ ายได้ประมาณ 2,000 กว่าบาท
/เดือน หรือปีละไม่เกิน 30,000 บาท จึงเท่ากับว่าถ้ามีรายได้ 0-30,000 บาท ถือว่าเป็น
ผูท้ ยี่ ากจน ส่วนตัง้ แต่ 30,000 บาทขึน้ ไป จนถึง 100,000 บาท เป็นผูท้ อี่ ยูส่ งู กว่าเส้นความยากจน
ถือเป็นแค่ผู้มีรายได้น้อย ตัวเลขนี้จึงเป็นฐานพิจารณาของทางกระทรวงการคลังในการลงทะเบียน
ตั้งแต่เมื่อปี พ.ศ. 2559
ในการลงทะเบียนจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติ ตรวจสอบรายได้ โดยส่งให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส่งให้กับทางกรมสรรพากรช่วยตรวจสอบในเรื่องการมีรายได้ โดยดูจากข้อมูล
ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย เช่น การรับจ้างท�ำของ รายได้ดอกเบี้ย ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการยื่นหรือไม่ยื่น
เสียภาษีประจ�ำปี คือดูเพียงว่ามีรายได้ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้จริงหรือไม่
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จะมี ก ารตรวจสอบการมี ท รั พ ย์ สิ น
ทางการเงิน อาทิ เงินฝากธนาคาร พันธบัตร
หุน้ กู้ สลากออมสิน ว่ามีตำ�่ กว่า 100,000 บาท
จริงหรือไม่ กรณีที่มีอสังหาริมทรัพย์ ถ้าเป็น
ทีอ่ ยูอ่ าศัยต้องไม่เกิน 1 ไร่ แต่ถา้ ท�ำการเกษตร
ต้องไม่เกิน 10 ไร่
พบว่ามีผทู้ ผี่ า่ นการคัดกรอง 11.4 ล้านคน
จึงใช้เป็นฐานข้อมูลในการโอนเงินช่วยเหลือ
ตรงไปยั ง ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ โดยไม่ ต ้ อ งผ่ า น
ช่ อ งทางอื่ น ใดเช่ น ในอดี ต อี ก ซึ่ ง ได้ ท� ำ ไป
หลายเรื่ อ งแล้ ว เช่ น เบี้ ย ยั ง ชี พ คนชรา
ค่าเลีย้ งดูแม่และเด็ก ดังนัน้ ในเรือ่ งสวัสดิการ
แห่งรัฐ กระทรวงการคลังจึงได้เสนอให้มี
การออกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อเป็นการ
แสดงตน และจะเป็ น เหมื อ นบั ต รอิ เ ล็ ก ทรอนิกส์ที่สามารถเติมเงินได้ น�ำไปใช้ใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ เพือ่ ตอบโจทย์ในเรือ่ ง
e-Payment คือการเป็นสังคมไร้เงินสด
ในการช่วยเหลือเบือ้ งต้นเป็นการบรรเทา
ปั ญ หารายได้ ที่ ไ ม่ พ อเพี ย งกั บ ค่ า ใช้ จ ่ า ย
โดยช่วยใน 2 เรื่อง คือค่าครองชีพกับค่า
เดินทาง ด้วยการเติมเงินในบัตร ซึง่ มี 200 บาท
ส�ำหรับผู้ที่มีรายได้เกิน 30,000 บาทขึ้นไป
จนถึง 100,000 บาท กับ 300 บาท ส�ำหรับ
ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท แล้วเติม
ค่ า ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ให้ อี ก 45 บาท/คน/เดื อ น
และช่วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่ารถเมล์
รถไฟฟ้าเดือนละ 500 บาท ค่ารถไฟ 500 บาท
ค่ารถ บขส. 500 บาท โดยในด้านค่าครองชีพ
จะสามารถไปใช้บัตรซื้อสินค้าได้ที่ร้านธงฟ้า
ประชารัฐของกระทรวงพาณิชย์ หรือร้านค้า
ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
“จากเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จนถึง
ต้นเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ช่วยเหลือผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปประมาณ 10,000
ล้ า นบาทแล้ ว ตกประมาณวั น ละ 100
กว่ า ล้ า นบาท ซึ่ ง ยั ง อยู ่ ใ นเป้ า หมายใน
งบประมาณทีไ่ ด้รบั และเพือ่ ให้ชดั เจนโปร่งใส

12

มีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงการคลังจึงเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งกองทุน
ประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก มีการใส่งบประมาณเข้ามาในกองทุน
มีคณะกรรมการ โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในการบริหาร
กองทุน และให้มกี ารตรวจสอบการใช้จา่ ยเงิน และสามารถสอบทานข้อมูล
ย้อนหลังได้ นี่คือประโยชน์ของการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ในแง่
ของการให้ความช่วยเหลือบรรเทาเบื้องต้น”

เป้าหมายที่แท้จริงในการช่วยเหลือ
เป้าหมายจริงๆ คือให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ยากจนหลุดพ้นจาก
ความยากจนอย่างถาวร ด้วยการช่วยให้คนเหล่านีม้ แี ผนทีช่ วี ติ ทีจ่ ะพัฒนา
ตัวเองได้ เหมือนกับที่ผ่านมาคือการให้ปลาให้อาหารไปทาน แต่จากนี้
จะเป็นการให้เครื่องมือ ให้เบ็ดไปจับปลา อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
นั่นเอง
ด้านที่ 1 คือการมีงานท�ำ โดยรัฐบาลจะจัดให้มี AO หรือ Account
Officer เข้ า ไปช่ ว ยดู แ ลผู ้ มี บั ต รสวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ลงพื้ น ที่ ไ ปส� ำ รวจ
ไปนั่งคุยว่าสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้มีรายได้น้อยหรือไม่มีงานท�ำเพราะอะไร
ถ้าอยากจะมีรายได้เพิ่ม มีงานท�ำ จะท�ำอย่างไร ถ้าคิดว่าทักษะในปัจจุบัน
ยังไม่เพียงพอ อยากจะมีเพิ่ม สนใจเรื่องอะไร หรือต้องการแหล่งเงินทุน
ทีม่ อี ตั ราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสมไม่ใช่เงินนอกระบบจะต้องท�ำอย่างไร รวมทัง้
ไปดูสภาพความเป็นจริงว่าตรงหรือไม่กับที่ได้แจ้งไว้ และมีสภาพความ
เป็นอยู่ที่สมกับความเป็นมนุษย์หรือไม่ มีบ้านเองหรือไม่ บ้านทรุดโทรม
หรือไม่ เป็นต้น
AO จะประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ มีนายอ�ำเภอเป็น
ประธาน แต่ ง ตั้ ง ที ม ขึ้ น มา ในขณะที่ ก ระทรวงการคลั ง ก็ จ ะมี ค นของ
ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิน ซึ่งมีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเช่นกันเข้ามาช่วย
เมือ่ AO เก็บข้อมูลมาแล้ว จะมาวิเคราะห์เป็นรายบุคคล เพือ่ น�ำมาร่วมกัน
วางแผนที่ชีวิตในการพัฒนาชีวิต จากนั้นจะเป็นการบูรณาการร่วมกัน
กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
รวมทั้งธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. มาร่วมกันพิจารณาในเรื่องงาน เรื่อง
คุณภาพชีวิต
ซึ่ ง กระทรวงแรงงานมี ข ้ อ มู ล อยู ่ แ ล้ ว ว่ า ขณะนี้ มี อั ต ราจ้ า งงานอยู ่
100,000 กว่าต�ำแหน่ง มีรายชือ่ บริษทั นายจ้างไว้พร้อม ถ้าในต่างประเทศ
จะมี 7,000 ต� ำ แหน่ ง เมื่ อ AO ไปคุย แล้ วพบว่า มี คุณสมบัติ พร้อ ม
เช่นได้เรื่องภาษาพร้อมจะไปต่างประเทศ ก็ไปได้เลย หรือถ้าภาษา
ยังไม่พร้อมก็มีหลักสูตรเทรนเรื่องภาษาให้ก่อนไป หรือในประเทศก็รับ
ได้เลยเมื่อคุณสมบัติพร้อม นั่นคือเรื่องของการมีงานท�ำ

ด้านที่ 2 การฝึกทักษะอาชีพ จะมีโครงการฝึกอบรมอาชีพ เช่น หลักสูตรช่างชุมชน ซึง่ น่าสนใจมาก
เพราะประเทศไทยมี 80,000 กว่าหมู่บ้าน ถ้า 1 หมู่บ้าน มีช่างอยู่ 1 คน คนคนนั้นก็จะมีอาชีพได้
โดยจะมีเครื่องมือกลางให้ อบรมหลักสูตร 60 ชั่วโมง ให้เป็นช่างเบ็ดเตล็ด และยังมีหลักสูตรอื่นๆ อีก
ซึ่งสามารถรองรับได้ 2.4 ล้านคน
ด้านที่ 3 การช่วยเหลือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน ส�ำหรับผู้ที่ไม่อยากเป็นลูกจ้าง อยากท�ำอาชีพอิสระ
มีกิจการของตนเอง ซึ่งกระทรวงการคลังมีธนาคารของรัฐที่พร้อมจะช่วย เช่น ธนาคารออมสิน ซึ่งมี
โครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์ โครงการสินเชื่อ Street Food หรือ ธ.ก.ส. มีสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้ง 2 ธนาคารได้เตรียมสินเชื่อโครงการไว้รองรับ
ได้ราว 2.1 ล้านคน
“3 เรือ่ งทีเ่ ล่ามา เรือ่ งการมีงานท�ำ เรือ่ งการฝึกอาชีพ เรือ่ งการเข้าถึงแหล่งทุนเข้าสูส่ นิ เชือ่ ทีเ่ หมาะสม
ทั้งหมดนี้จะท�ำให้คนมีเครื่องมือไปท�ำมาหากิน”
ขณะเดียวกันยังมีการเข้าไปดูในเรือ่ งความพร้อมในการด�ำรงชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน เช่น เรือ่ งการออมเพือ่
การเกษียณอายุ จะออมอย่างไร โดยกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เรื่องที่อยู่อาศัยจะมีโครงการบ้าน
คนไทยประชารัฐของกรมธนารักษ์ หรือของ ธอส. ซึ่งมีสินเชื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการมองในเรื่องคุณภาพ
ชีวิตที่ครบวงจร ไม่ได้ช่วยแค่การมีงานท�ำเท่านั้น

บูรณาการช่วยเหลืออย่างหวังผล
AO จะมีคู่มือในการส�ำรวจ วิเคราะห์ แล้วเสนอให้นายอ�ำเภอซึ่งเป็นหัวหน้าทีม ที่เรียกว่า ทีมหมอ
ประชารัฐสุขใจ (ทีม ปรจ.) จะได้ตดิ ตามประเมินผลได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และมีเหตุผล ว่าสุดท้ายแล้ว
บุคคลนั้นๆ ควรช่วยด้านไหน ควรส่งไปให้หน่วยงานกระทรวงใดดูแล
จะเห็นว่าเป็นการท�ำงานร่วมกันของหน่วยงานรัฐกับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทางรัฐบาลจึงได้เพิ่ม
แรงจูงใจให้กับผู้ที่ตั้งใจจะพัฒนาตนเอง ด้วยการเพิ่มค่าครองชีพให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยถ้าไป
แจ้งความประสงค์จะเข้าโปรแกรมการพัฒนาตนเองภายในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ สถานที่ที่
นายอ�ำเภอก�ำหนด ซึง่ คงเป็นธนาคารออมสิน กับ ธ.ก.ส. ส่วนกรุงเทพฯ เชือ่ ว่าจะเป็นทีส่ ำ� นักงานเขต กับสาขา
ธนาคารออมสิน แล้วแจ้งว่าจะเข้าร่วมอย่างไร ต้องการท�ำงาน หรือพัฒนาทักษะฝึกอาชีพ จึงจะมีการโอน
เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิม่ ให้ในเดือนมีนาคม กลุม่ ทีม่ รี ายได้ตำ�่ กว่าปีละ 30,000 บาท จะได้รบั เงิน
เพิ่มในบัตรอีกเดือนละ 200 บาท จากที่เคยได้เดือนละ 300 บาท จะกลายเป็นได้เดือนละ 500 บาท
ส่วนกลุ่มที่เคยได้รับอยู่เดือนละ 200 บาท ก็จะเพิ่มให้อีก 100 บาท เป็นเดือนละ 300 บาท จะไม่ใช่
การให้เงินสดแต่ให้ใช้บัตรซื้อสินค้าในร้านธงฟ้าประชารัฐ ซึ่งจะให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคม
พ.ศ. 2561 โดยที่มีสัญญาใจกันว่าจะท�ำอะไร หากถึงเวลาไม่ท�ำตามสัญญา ก็จะหยุดการเพิ่มเงินให้
และในส่วนที่เติมไปแล้วก็จะขอคืนด้วย โดยหักคืนจากยอดที่ได้รับปกติ ซึ่งหากไม่ได้ตั้งใจจะผิดสัญญา
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงได้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงท�ำไม่ได้ตามที่สัญญาไว้
จุดส�ำคัญคือทาง AO จะลงไปดูข้อเท็จจริงตลอด จะต้องลงพื้นที่ทุกเดือน และมีการท�ำรายงาน
ส่งกลับมาทุกครั้งที่ลงพื้นที่ โดยจะมีแบบฟอร์มการรายงานให้กับ AO ใช้คีย์ข้อมูลแบบ Real Time
ส่งมาให้สว่ นกลาง ข้อมูลนีจ้ ะทันสมัยและมีการประมวลผลทุกๆ ไตรมาส ซึง่ จะเป็นการสอดคล้องกับแนว
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในเรื่องเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารด้วย
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ดึงภาคเอกชนมาร่วมมือด้วย
มาตรการนี้ยังมีเรื่องการสนับสนุนจากภาคเอกชน ด้านการ
พัฒนาทักษะฝีมอื และการจ้างงาน โดยภาครัฐได้ขอความร่วมมือว่า
ในการจ้างงานคนที่มีบัตร เวลาจ่ายเงินค่าตอบแทน ซึ่งที่ผ่านมา
อาจจะใช้บัญชีธนาคารที่ดูแลบัญชีของบริษัทอยู่ ก็ให้จ่ายผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน โดยเติมไปในรูปของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ผูไ้ ด้รบั สามารถน�ำบัตรไปถอนเงินสดในส่วนของค่าจ้าง
จากตู้เอทีเอ็มได้
“ข้อดี คือจะเป็นการสอบทานไปในตัวว่าได้จ่ายเงินให้ตรงกับ
บุคคลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เข้าร่วมโครงการจริง และท�ำให้
ภาครัฐมีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนผ่านแทรคเรคคอร์ดในบัตร”
และเมื่อบริษัทให้ความร่วมมือ ยอมยุ่งยากในการจ่ายเงิน
ค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการกับทางธนาคารกรุงไทย แทนที่จะเป็น
ธนาคารเดิมที่ท�ำอยู่ประจ�ำ  รัฐบาลจึงให้น�ำเงินค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
มาค�ำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการคิดภาษีนิติบุคคลได้ 1.5 เท่า
ถือเป็นแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือ
โดยให้รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการฝึกอบรม ฝึกทักษะฝีมอื ให้กบั ผูม้ ี
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้สามารถน�ำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มาค�ำนวณ
เป็นค่าใช้จ่ายในการคิดภาษีนิติบุคคลได้ 1.5 เท่า ได้ด้วยเช่นกัน
ดังนัน้ เป้าหมายการช่วยเหลือผูม้ รี ายได้ตำ�่ กว่า 30,000 บาท/ปี
ที่มีประมาณ 5.3 ล้านคน เมื่อหักจากที่กระทรวงแรงงานระบุว่า
มีตำ� แหน่งงานในประเทศประมาณ 100,000 ต�ำแหน่ง ต่างประเทศ
อีก 7,000 ต�ำแหน่ง และมีผู้พัฒนาทักษะฝีมืออีก 2.4 ล้านคน
รวมกับผู้ที่ได้รับสินเชื่ออีก 2.1 ล้านคน รวมเป็น 4.6-4.7 ล้านคน
จะเห็นว่ายังมีส่วนต่างจากเป้าหมาย 5.3 ล้านคนอยู่บ้าง ซึ่งถ้า
ภาคเอกชนเข้ามาให้ความร่วมมือก็จะรองรับคนในส่วนที่เหลือ
ได้มากขึ้น

รูปแบบสวัสดิการแห่งรัฐ
ในต่างประเทศ
สวั ส ดิ ก ารแห่ ง รั ฐ ในต่ า งประเทศจะมี 3 รู ป แบบด้ ว ยกั น
รูปแบบแรก คือการโอนเงินให้กับคนยากจน โดยมีเงื่อนไขว่า
โอนเงินให้แล้วจะต้องน�ำลูกมาเข้าโรงเรียน หรือห้ามขาดเรียน
เกินกว่าที่ก�ำหนดไว้ หรือจะต้องเรียนให้จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึง่ เรียกว่า Conditioner Cash Transfer หรือการให้เงินแบบมีเงือ่ นไข
รูปแบบนี้นิยมท�ำในกลุ่มประเทศที่ก�ำลังพัฒนาอย่างบราซิล ชิลี
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รูปแบบที่ 2 กลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อย่างสหรัฐอเมริกา
แคนาดา สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฯลฯ
จะให้เป็นเงินโอนกับผูท้ มี่ รี ายได้นอ้ ย หรือ Negative Income Tax
: NIT คือจะต้องมาจดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีก่อน และต้องมี
รายได้ต�่ำกว่าเกณฑ์ จึงจะโอนเงินให้ เมื่อโอนเงินไปแล้วจะต้อง
ท�ำงาน จะได้อยูใ่ นระบบฐานภาษี ซึง่ ทาง สศค. มองว่าเป็นรูปแบบ
ทีเ่ กิดประสิทธิผลมากทีส่ ดุ เพราะถูกฝาถูกตัว คือเป็นการระบุบคุ คล
คนที่ยากจนและสมควรได้รับการช่วยเหลือ แต่จะต้องท�ำงานด้วย
รูปแบบที่ 3 เป็นแบบผสมผสาน ใช้การลงไปส�ำรวจพื้นที่
แล้วก�ำหนดมาตรการที่ต้องท�ำ  ซึ่งประเทศจีนใช้รูปแบบนี้ โดยใช้
การสัง่ การในการแก้ไขปัญหา ว่าควรท�ำอาชีพอะไร จะให้ใครมารับซือ้
ผลผลิต ซึง่ ทีเ่ ราท�ำคือการลงพืน้ ทีเ่ หมือนกัน แต่ใช้ AO เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ แล้วใช้การสมัครใจที่จะพิจารณาร่วมกันว่าจะท�ำอะไร
มีช่องทางหรือไม่ ต้องการให้สนับสนุนอะไร
“ในต่างประเทศมีหมดทุกรูปแบบ ซึ่งเราก็น�ำข้อดีของแต่ละ
แบบมาดู แล้วหาสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทยมาด�ำเนินการ”

หลักคิดของมาตรการ
พัฒนาตนเอง
หลั ก คิ ด ของมาตรการนี้ คื อ ท� ำ เพื่ อ ให้ มี ข ้ อ มู ล ที่ ทั น สมั ย
สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นข้อมูลรายบุคคล เพื่อที่รัฐบาลจะได้น�ำ
ข้อมูลนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด และจะ
เป็น Big Data ที่จะไปเสริมกับการที่จะเป็นไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล การที่จะน�ำข้อมูลไปใช้ได้
จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ด้วยเหตุนี้จึงต้องให้มีการ
ลงทะเบียน มีการแจ้งความประสงค์ มีการส�ำรวจวิเคราะห์ ร่วมกับ
ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ดังนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะน�ำไปใช้ได้ต้องมีความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูล และจะต้องมีการขออนุญาตใช้ข้อมูล
จากทางกระทรวงการคลังด้วย ฉะนัน้ สบายใจได้วา่ จะไม่มกี ารน�ำ
ข้อมูลไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง หรือไปเป็นประโยชน์กับกลุ่มบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง

เป้าหมายการช่วยเหลือ
ให้พ้นเส้นความยากจน
มาตรการนี้มุ่งให้กลุ่มเป้าหมาย 5.3 ล้านคน พ้นจากเส้นขีด
ความยากจน โดยดูจากข้อมูลที่แท้จริงว่ามีรายได้เท่าไร มีรายได้
เพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลตรงที่สามารถวัดผลได้จริง ปัจจุบัน
ได้ตั้งเป้าไว้ว่าในปีแรกของมาตรการนี้ จะสามารถช่วยเหลือกลุ่ม
เป้าหมายให้พ้นขีดความยากจนได้ประมาณ 20% หรือประมาณ
1 ล้านคน
มาตรการขณะนี้ใช้ฐานข้อมูลของปี 2559 จึงอยู่ระหว่าง
การประเมินว่าผลเป็นอย่างไร เพื่อจะมาน�ำเสนอว่าจะด�ำเนินการ
อย่างไรต่อไป แต่ในหลักการเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ต่อเนื่อง
ต้องมีการมาลงทะเบียน เพือ่ ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจ�ำทุกปี โดยที่
จะมีการวัดผลครัง้ แรก 30 กันยายน และจะประเมินอีกครัง้ สิน้ สุด

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 จึงได้ก�ำหนดการเติมเงินไว้แค่สิ้นปี
เท่านั้น

ปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
อุปสรรคที่เห็น คือการให้ความร่วมมือ ความสมัครใจของ
กลุ่มเป้าหมาย ว่ามีความตั้งใจเข้ามาร่วมพัฒนาตนเองหรือไม่
เพราะครัง้ นีไ้ ม่ใช่เป็นการให้เปล่า แต่จะต้องมีการพัฒนาตัวเองด้วย
ซึง่ ถ้าคนในกลุม่ เป้าหมายไม่ให้ความร่วมมือ หรือไม่คดิ ทีจ่ ะพัฒนา
ตนเอง มาตรการนี้ก็จะไม่เกิดผลตามที่ต้องการอย่างแท้จริง
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แม่ฮ่องสอนโมเดล
ยุทธศาสตร์น�ำร่อง
เพื่อแก้ปัญหายากจน
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หนึ่ ง ในการด� ำ เนิ น การเพื่ อ เดิ น หน้ า
แก้ ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นรูปธรรม
ของรั ฐ บาล คื อ แนวทางการพั ฒ นาจั ง หวั ด
แม่ ฮ ่ อ งสอนเพื่ อ แก้ ป ั ญ หาผู ้ มี ร ายได้ น ้ อ ย
และลดความเหลื่อมล�้ำ
เนื่องจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัด
ที่มีสถานการณ์ความยากจนอยู่ในล�ำดับสูง
และเรื้อรัง โดยเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจน
สูงที่สุดของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 39.21
ในปี พ.ศ. 2559 และในช่วงปี พ.ศ. 2555-2559
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีสดั ส่วนคนจนอยูใ่ นล�ำดับ
สูงสุดเกือบทุกปี และยังพบว่าในปี พ.ศ. 2558
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
อยู่ที่ 56,862 บาท/คน/ปี อยู่ในล�ำดับที่ 67
ของประเทศ ทีส่ ำ� คัญในช่วงปี พ.ศ. 2554-2558
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว
อยู่ใน 10 ล�ำดับสุดท้ายต�่ำสุดเกือบทุกปีด้วย
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ดังนัน้ เมือ่ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนา
แม่ฮอ่ งสอน โดยมี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้อง หัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้บริหารภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม
ขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวทางที่เสนอในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการพัฒนา
เชิ ง นโยบาย ประกอบด้ ว ย 1. การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
2. การส่งเสริมการเกษตร 3. การส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์ และ 4. การพิจารณา Border Pass
เพือ่ การท่องเทีย่ วข้ามแดน และ ด้านการพัฒนาเชิงพืน้ ที่ ประกอบ
ด้วย 1. การแก้ไขปัญหาความยากจน 2. การลดความเหลื่อมล�้ำ
และ 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงการบริหารภาครัฐ
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การเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นโมเดลน�ำร่องในการพัฒนา
เป็นผลมาจากการจัดเก็บข้อมูลพืน้ ฐาน จากการส�ำรวจคุณภาพชีวติ
ของคนแม่ฮอ่ งสอนในปี พ.ศ. 2560 ทีพ่ บว่าแม่ฮอ่ งสอนมีครัวเรือน
ที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่เกิน 6 เดือน ทั้งที่มีเลขที่บ้านและไม่มี
เลขทีบ่ า้ น มีจำ� นวน 105,535 ครัวเรือน จาก 7 อ�ำเภอ 45 ต�ำบล  
415 หมูบ่ า้ น มีประชากรทัง้ หมดจ�ำนวน 275,884 คน โดยอ�ำเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน มีจ�ำนวนครัวเรือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ
22.06 รองลงมาคือ อ�ำเภอแม่สะเรียง ร้อยละ 21.12 และอ�ำเภอ
สบเมย ร้อยละ 15.40 ซึ่งอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีจ�ำนวน
ประชากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.51 รองลงมาคือ อ�ำเภอ
แม่สะเรียง ร้อยละ 17.18 และอ�ำเภอแม่ลาน้อย ร้อยละ 14.92
จากข้อมูล พบว่าประชากรส่วนมาก ร้อยละ 27.85 จบชั้น
ประถมศึกษา (ป.4, ป.6, ป.7) ขณะทีไ่ ม่เคยศึกษา ร้อยละ 26.85  
และจบมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1-3, ม. 1-3) ร้อยละ 13.97
มีเพียงแค่ร้อยละ 7.66 ที่จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป

ด้านการประกอบอาชีพ มากทีส่ ดุ คือการกสิกรรม (ท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน) ร้อยละ 37.22 รับจ้างทัว่ ไป ร้อยละ 19.83  
พนักงานบริษัท ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และอาชีพอื่นๆ ร้อยละ 8.13 รับราชการ/เจ้าหน้าที่รัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ร้อยละ 4.28 และร้อยละ 8.07 เป็นผู้ไม่มีอาชีพ
ส�ำหรับรายได้เฉลี่ยของคนแม่ฮ่องสอน ข้อมูลจากการส�ำรวจ พบว่าอ�ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มีรายได้เฉลี่ย/
ครัวเรือน/เดือน 12,268.80 บาท อ�ำเภอขุนยวม มีรายได้เฉลีย่ 13,427.67 บาท อ�ำเภอปาย มีรายได้เฉลีย่ 17,137.56 บาท
อ�ำเภอแม่สะเรียง มีรายได้เฉลี่ย 14,340.97 บาท อ�ำเภอแม่ลาน้อย มีรายได้เฉลี่ย 15,939.63 บาท อ�ำเภอสบเมย
มีรายได้เฉลี่ย 10,642.36 บาท และ อ�ำเภอปางมะผ้า มีรายได้เฉลี่ย 14,337.35 บาท
ขณะที่ด้านคุณภาพชีวิตของคนแม่ฮ่องสอน ก็พบว่ายังมีตัวชี้วัดหลายข้อที่ต้องแก้ไข อาทิ การออกก�ำลัง การได้รับ
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี การกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน การทีค่ รัวเรือนมีนำ�้ ใช้ และมีนำ�้ สะอาด
ส�ำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี และโดยเฉพาะในหมวดการศึกษา ซึ่งพบว่าตัวชี้วัดที่คนแม่ฮ่องสอนไม่ผ่านเกณฑ์
สูงสุด ได้แก่ คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ร้อยละ 15.54 รองลงมา คือเด็กจบชั้น
ม.3 ได้เรียนต่อ ม.4 หรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.45 เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ร้อยละ 7.77 คน
ในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท�ำ ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ ร้อยละ 4.43  
และเด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน ร้อยละ 0.58
นอกจากนี้แม่ฮ่องสอนยังมีปัญหาเรื่องของการเก็บออมเงิน โดยครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ร้อยละ 43.76  
ในภาพรวมจึงพบปัญหาที่ควรได้รับการแก้ไขหลายด้าน แต่ที่ส�ำคัญในด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนมี 3 ด้าน
ด้วยกัน คือ 1. ครัวเรือนไม่มกี ารเก็บออมเงิน จ�ำนวน 26,417 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 43.76 จากทัง้ หมด 60,374 ครัวเรือน
2. คนอายุ 15-60 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายไม่ได้ จ�ำนวน 17,175 คน คิดเป็นร้อยละ 15.54
จากทั้งหมด 110,526 คน และ 3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีอาชีพและไม่มีรายได้ จ�ำนวน 3,238 คน คิดเป็นร้อยละ
13.62 จากทั้งหมด 23,766 คน
จากข้อมูลการส�ำรวจดังกล่าว จึงมีข้อเสนอในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต (Way of
Life) ทัง้ ในเรือ่ งการจัดเวทีอบรมและให้ความรู้ การฝึกอบรมครูฝกึ ระดับต�ำบล การให้ครัวเรือนตัง้ ปณิธาน การจัดตัง้ กลุม่
อาชีพสัมมาชีพฯ การสนับสนุนสัมมาชีพแก่ครัวเรือนยากจน เป็นต้น
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนไปพิจารณา
กลั่นกรองถึงความเป็นไปได้ต่อไป พร้อมทั้งให้รวบรวมประเด็นน�ำเสนอให้ชัดเจนว่าข้อเสนอส่วนไหนสามารถท�ำได้
ข้อเสนอส่วนไหนไม่สามารถท�ำได้ อย่างเป็นรูปธรรม
อีกทัง้ ยังขอให้บคุ ลากรของรัฐทุกระดับปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการท�ำงาน เน้นการท�ำงานอย่างมีสว่ นร่วมกับทุกภาคส่วน
อย่างยัง่ ยืนภายใต้แนวคิด “ไทยนิยมยัง่ ยืน” ซึง่ จะเป็นการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ให้ทกุ คนก้าวเดินไปพร้อมกัน ร่วมกันเดินหน้า
แก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน ให้ประเทศเดินหน้าต่อไปข้างหน้า
ส�ำหรับข้อเสนอเรื่องการศึกษาศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพน�้ำพุร้อนธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จ�ำนวน 6 แห่ง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้จังหวัดร่วมกับภาคเอกชนสร้างความแตกต่างของน�้ำพุร้อนแต่ละจุด เพื่อสร้าง
จุดขาย และน�ำมาเชือ่ มต่อให้เชือ่ มโยงเป็นเรือ่ งราวบอกเล่าดึงดูดนักท่องเทีย่ ว และให้เน้นเรือ่ งส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงเกษตร
โดยใช้พื้นที่การเกษตรจ�ำนวนน้อยให้เกิดมูลค่าจ�ำนวนมาก
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การประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดนครราชสีมา
และการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
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การประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 18-19 กันยายน พ.ศ. 2560
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การประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดสงขลา
และการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
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การประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดสุโขทัย
และการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย
ระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม พ.ศ. 2560
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การประชุม ครม. นอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี
และการลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด
ระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
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ความส�ำคัญของการประมง
ต่อเศรษฐกิจไทย

การประมง หมายถึง การท�ำกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการจับสัตว์นำ 
�้ การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ การแปรรูป
สัตว์น�้ำ  ตลอดจนการซื้อขายสัตว์น�้ำ  โดยรวมทั้งสัตว์น�้ำจืดและสัตว์น�้ำเค็ม การท�ำการประมง
หรือจับสัตว์น�้ำ  แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะตามแหล่งที่อยู่ คือ การประมงน�้ำจืด การประมงชายฝั่ง
และการประมงทะเล
ในส่วนของการประมงทะเล หมายถึง การท�ำการประมงบริเวณเขตไหล่ทวีปที่ห่างจากฝั่งออกไป
ทั้งที่เป็นเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของไทย และการท�ำการประมงนอกน่านน�้ำของไทย (ในน่านน�้ำสากล
หรือในเขตเศรษฐกิจจ�ำเพาะของประเทศอื่นๆ) โดยใช้เรือและเครื่องมือประมงขนาดใหญ่ มีอุปกรณ์
ทีท่ นั สมัยเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการจับสัตว์นำ 
�้ และมีการแปรรูปสัตว์นำ 
�้ เพือ่ ส่งผลผลิตสูต่ ลาด หรือ
ส่งไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
ประเทศไทยมีผลผลิตทางการประมงติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่มีผลผลิตสัตว์น�้ำสูงสุด
ในโลกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีปริมาณสัตว์น�้ำหลักๆ มาจากสัตว์น�้ำทะเลที่จับได้ในน่านน�้ำไทย
และในน่านน�้ำต่างประเทศ ซึ่งผลผลิตสัตว์น�้ำเหล่านี้มีบทบาทส�ำคัญทั้งด้านโภชนาการ โดยเป็นแหล่ง
อาหารที่ส�ำคัญ และด้านเศรษฐกิจ ที่ถือเป็นแหล่งสร้างรายได้ที่ส�ำคัญของประเทศ
เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศไทยสามารถที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการประมงได้มาก ท�ำให้
ผลผลิตจากน่านน�้ำของไทยมีบทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยสร้างรายได้ รวมถึงการจ้างงาน
ของคนไทย เพราะผลผลิตสัตว์น�้ำของประเทศไทยจัดเป็นสินค้าส่งออกที่สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ประเทศได้จ�ำนวนมาก โดยสินค้าที่ส�ำคัญ ได้แก่ กุ้งสดแช่แข็ง ปลาหมึกสดแช่แข็ง ปลาแช่แข็ง
รวมไปจนถึงสัตว์น�้ำชนิดอื่น
นอกจากนีก้ ารประมงยังเป็นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านอื่นๆ ด้วย เช่น อุตสาหกรรม
ต่อเรือ เพราะเรือคือพาหนะที่จะใช้ในการท�ำการประมงกลางท้องทะเลได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วย
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อย่าง อุตสาหกรรมอาหารกระป๋อง อุตสาหกรรมห้องเย็น
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ซึง่ ปัจจุบนั อาหารทะเลกระป๋องของไทยมีมลู ค่าส่งออกนับแสนล้านบาท/ปี
ซึง่ หากน�ำสินค้าส่งออกของไทยทุกอย่างมาเปรียบเทียบกัน อาหารทะเลกระป๋องถือว่าเป็นรายการสินค้า
ที่ติดอันดับ 1 ใน 20 สินค้าที่มีการส่งออกมากที่สุดของไทย
ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ รวบรวมโดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุว่า อาหารทะเลแปรรูป
เป็นสินค้าส่งออกส�ำคัญของไทย โดยมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลแปรรูปของไทย ในปี พ.ศ. 2559
มีมูลค่า 191,005.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.2 ของการส่งออกอาหารทั้งหมดของไทย
โดยมีทูน่ากระป๋อง และกุ้ง เป็นสินค้าหลัก ด้วยสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 70 ของการส่งออกอาหาร
ทะเลแปรรูปทั้งหมด
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จะเห็นได้วา่ การประมงนัน้ มีสว่ นส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อรายได้ของประเทศ และระบบ
เศรษฐกิจของไทย ดังนัน้ หากวันนีป้ ระเทศไทยของเรามีปญ
ั หาจากการท�ำการประมง
ย่อมจะเกิดผลกระทบในด้านลบกับเศรษฐกิจของประเทศด้วยเช่นกัน นี่จึงเป็น
ความจ�ำเป็นของธุรกิจประมงไทยและรัฐบาลไทยทีจ่ ะต้องสร้างความมีวนิ ยั และปฏิบตั ิ
ตามกฎการประมงสากล ให้เกิดขึ้นกับธุรกิจประมงของไทยอย่างแท้จริง
และเพราะอุตสาหกรรมการประมงถือว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีความส�ำคัญ
มากทั้งในภาคของเศรษฐกิจ นี่เองที่ท�ำให้ประเทศต่างๆ ที่มีพื้นที่ติดกับทะเลต่างก็มี
การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยกันทัง้ นัน้ จึงไม่เพียงแต่จะท�ำให้เกิดการแข่งขันกัน
ในการส่งออกสินค้าประมง แต่ยังท�ำให้ต้องมีการก�ำหนดกฎเกณฑ์ กฎหมายประมง
ทางทะเลสากลขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันของธุรกิจประมงระหว่าง
ประเทศที่มีอาณาเขตทางทะเลต่อเนื่องกัน
ในขณะทีช่ ว่ ง 2-3 ปีทผี่ า่ นมา ธุรกิจประมงและการส่งออกสินค้าประมงของไทย
ได้รับแรงกดดันจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้า ไม่ว่าจะเป็นการ
ถูกตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป (GSP) จากสหภาพยุโรป ที่ท�ำให้
ความสามารถในการแข่งขันของไทยลดลง
การได้รับใบเหลืองจากกรณีการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ของสหภาพยุโรป และการถูกจัดอันดับการค้ามนุษย์
ของไทยในล�ำดับ Tier 2 Watch List ของสหรัฐอเมริกา ซึง่ กระทบต่อภาพลักษณ์สนิ ค้า
และส่งผลทางอ้อมต่อความต้องการสินค้าของไทย ท�ำให้ปริมาณการผลิตและการ
ส่งออกลดลงตามไปด้วย
ด้วยเหตุนี้เอง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงได้มีการยืนยัน
แนวนโยบายในการท�ำประมงของไทยมาโดยตลอด ว่ารัฐบาลไทยให้ความส�ำคัญ
กับการแก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายในน่านน�้ำต่างประเทศ โดยถือเป็นวาระ
แห่งชาติ รวมทัง้ การแก้ปญ
ั หาภาคประมงไทยในลักษณะองค์รวม ทัง้ ประเด็นแรงงาน
ผิดกฎหมาย การต่อต้านการท�ำประมงแบบ IUU และการอนุรกั ษ์ทรัพยากรทางทะเล
เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งภูมิภาคและของสากล โดยพร้อมที่จะให้ข้อมูลในการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการท� ำประมงผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ เพื่อแสดงให้
ทั้งสหภาพยุโรป หรือ EU และประเทศสหรัฐอเมริกาได้เห็นถึงความตั้งใจในการ
แก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
ทัง้ นี้ สหภาพยุโรปต้องการให้ไทยแก้ไขปัญหาประมงใน 3 ประเด็น ทัง้ การเร่งรัด
แก้ไขกฎหมายประมง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง พ.ร.บ.ประมง และเร่งจัดท�ำ
แผนแก้ปญ
ั หาประมงระดับชาติ รวมทัง้ ติดตัง้ อุปกรณ์ตำ� แหน่งเรือเพือ่ ให้รแู้ หล่งทีม่ า
ของปลาที่จับขึ้นมา
“การแก้ปัญหาประมงต้องสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศด้วย มิฉะนั้น
เขาจะต่อต้านสินค้าทั้งหมดของไทย ผู้ท�ำการประมงจะต้องรู้ว่าสัตว์น�้ำที่ถูกจับมา
โดยไม่มีที่มา เขาจะไม่รับซื้ออีกแล้ว หรือแม้แต่การประกอบการใดก็ตาม ที่มี
การใช้แรงงานไม่ถูกกฎหมาย มีการค้ามนุษย์ หรือใช้แรงงานเด็ก เขาก็จะไม่ซื้อ
ทั้งหมดเช่นกัน ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยเคร่งครัด”
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อุตสาหกรรมการประมงในต่างประเทศ
ต้นแบบที่ประมงไทยควรศึกษาเรียนรู้

การที่ สหภาพยุโรป ได้ออกกฎระเบียบการป้องกัน ยับยัง้ และขจัดการทาํ การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ก็เพราะต้องการกาํ หนดให้ประเทศ
ที่จะส่งออกสินค้าประมงที่จับจากทะเลไปยังสหภาพยุโรป ต้องจัดทําระบบป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําประมงแบบ
IUU และต้องมีใบรับรองการจับสัตว์น�้ำ  (Catch Certificate) ประกอบการส่งออกสัตว์น�้ำไปยังสหภาพยุโรปทุกครั้ง
เพือ่ รับรองว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไม่ได้มาจากการทําประมงแบบ IUU ซึง่ กฎระเบียบนีม้ ผี ลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา
ประเทศไทย เป็นหนึง่ ในประเทศทีถ่ กู เตือน “ใบเหลือง” จากมาตรการ IUU Fishing ของสหภาพยุโรป ซึง่ รัฐบาล
ก�ำลังพยายามแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและจริงจังอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เห็นผลความคืบหน้ามาโดยล�ำดับ
แต่ใช่ว่าจะมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ประสบปัญหากรณีการได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เพราะในความ
เป็นจริงยังมีอีกหลายประเทศที่ถูกเตือนเช่นกัน แต่ที่น่าสนใจก็คือมีหลายประเทศที่ถูกเตือนแล้วสามารถแก้ไขสภาพ
ปัญหาของอุตสาหกรรมประมงทั้งระบบ จนได้รับ “ใบเขียว” ในที่สุด
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ประเทศฟิลปิ ปินส์ เคยติดใบเหลืองนานถึง 1 ปี ตัง้ แต่มถิ นุ ายน พ.ศ. 2557 - พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในฐานไม่ให้
ความร่วมมือกับต่างประเทศในการจัดการท�ำประมงแบบ IUU ท�ำให้ตอ้ งมีการแก้ไขปัญหา โดยกรมการเกษตรของฟิลปิ ปินส์
ได้ด�ำเนินมาตรการเชิงรุกเข้าเป็นภาคีความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศในมหาสมุทรแปซิฟิก เพื่อให้สามารถติดตาม
การท�ำประมงของเรือสัญชาติฟิลิปปินส์ในพื้นที่นอกอาณาเขตทางทะเล
และทีส่ ำ� คัญได้ปรับปรุงกฎหมาย Philippine Fisheries Code of 1998 โดยเพิม่ บทบัญญัตเิ กีย่ วกับการกระท�ำความผิด
และเพิม่ มาตรการบังคับบทลงโทษแก่ผฝู้ า่ ฝืน รวมทัง้ การตรวจสอบย้อนกลับ จนท�ำให้ฟลิ ปิ ปินส์หลุดจากใบเหลืองในทีส่ ดุ
เกาหลีใต้ เป็นอีกประเทศที่เคยได้รับใบเหลืองจากอียู เนื่องจากมีการท�ำประมงผิดกฎหมายในน่านน�้ำเขตแอฟริกา
ตะวันตก ทางกระทรวงมหาสมุทรและการประมงของเกาหลีใต้จึงจัดให้มีระบบตรวจสอบเรือ ที่สามารถติดตามการ
เคลือ่ นไหวของเรือได้จากดาวเทียม และเรือประมงทัง้ หมดจะต้องได้รบั การติดตัง้ ระบบ Logbook ทีส่ ามารถแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับการด�ำเนินการจับปลาแบบนาทีต่อนาที (Real Time)
และเกาหลีใต้ยังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายการพัฒนาประมงทางน�้ำระยะไกล (Distant Water Fisheries
Development Act: DWFD) ซึง่ บังคับใช้ตงั้ แต่กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยให้อำ� นาจเจ้าหน้าทีร่ บิ สินค้าประมงผิดกฎหมาย
ได้ทที่ า่ เรือ ซึง่ เป็นการเพิม่ ความสามารถในการด�ำเนินการกับเรือประมงสัญชาติเกาหลีทที่ ำ� การประมงแบบ IUU ในน่านน�ำ้
นอกเขตอ�ำนาจของเกาหลีและเพิ่มบทลงโทษที่หนักขึ้นแก่ผู้กระท�ำผิด สุดท้ายจึงท�ำให้เกาหลีใต้หลุดพ้นจากใบเหลืองได้
ขณะที่ ประเทศฟิจิ แก้ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ หน่วยงานผ่านการท�ำบันทึกความเข้าใจร่วมกับ
เกาะอื่นๆ ในบริเวณเดียวกัน เช่นเดียวกับที่ร่วมมือกับต�ำรวจ กองทัพเรือ และธนาคารกลาง จนสามารถแก้ไขปัญหา
ใบเหลืองจากอียูได้
ที่น่าสนใจและน่าศึกษาที่สุด คือการประมงของ ประเทศนอร์เวย์ เพราะไม่เพียงนอร์เวย์จะวางจุดยืนของประเทศ
เอาไว้ให้เป็นผู้น�ำด้านอาหารทะเลของโลก แต่นอร์เวย์ยังเป็นประเทศที่ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลใหญ่เป็นอันดับ 2
ของโลกรองจากจีน โดยส่งออกไปยัง 130 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเทศผู้น�ำเข้าหลัก 5 อันดับแรกของนอร์เวย์ ได้แก่
รัสเซีย ฝรั่งเศส เดนมาร์ก โปแลนด์ และญี่ปุ่น
นอร์เวย์ให้ความส�ำคัญกับการท�ำประมงที่ถูกกฎหมายโดยเน้นย�้ำใน 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ 1. การท�ำวิจัยเพื่อ
การพัฒนาการประมง (Marine Research & Development) 2. การสร้างมูลค่าเพิม่ และการเพิม่ ผลก�ำไร และ 3. การรักษา
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ด้วยจุดยืนดังกล่าวส่งผลให้ประเทศนอร์เวย์ส่งออกอาหารทะเลไปยังกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปมากที่สุดเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมา ได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก ภูมิภาคเอเชีย ภูมิภาคอเมริกาเหนือ และภูมิภาคแอฟริกา
ตามล�ำดับ และมีแนวโน้มว่าจะมีการส่งออกเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากประเทศในเอเชีย
มีปริมาณมากขึน้
ทั้งนี้ พบว่านอร์เวย์มีชาวประมงประมาณ 10,000 คน และมีบุคลากรที่ท�ำงานในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
การประมงอีกประมาณ 44,000 คน
ส�ำหรับการท�ำประมงของนอร์เวย์นั้น มี 2 ลักษณะ คือ
1. การท�ำฟาร์มเพาะเลี้ยง (Aquaculture Production) ส่วนใหญ่จะเป็นปลาแซลมอน ปลาเทราต์ และปลาคอด
2. การจับตามธรรมชาติ (Capture Production)
จากสถิติพบว่าการท�ำฟาร์มเพาะเลี้ยงมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น และเป็นแหล่งอาหารที่ส�ำคัญของประชากรโลก
ในอนาคต เพราะมีแนวโน้มว่าคนจะบริโภคเนื้อสัตว์น้อยลง
ส�ำหรับประเด็นการท�ำวิจัยเพื่อการพัฒนาการประมง (Marine Research & Development) การสร้างมูลค่าเพิ่ม
และการเพิม่ ผลก�ำไร นอร์เวย์มกี ารเพิม่ เงินในกองทุนด้านการวิจยั และการท�ำ R & D ร่วมกัน ระหว่างภาคอุตสาหกรรม
ทางทะเลทั้ง 3 ภาค คือ การประมง การเดินเรือ และการขุดเจาะน�้ำมัน การรวบรวมจัดท�ำฐานข้อมูลขององค์ความรู้
ของผู้ประกอบการประมงขนาดเล็ก/กลาง (Family Owned SMEs) การวิจัยที่เน้นให้สามารถน�ำทุกส่วนของปลามาใช้
ให้เป็นประโยชน์
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นอกจากนีน้ อร์เวย์ยงั ขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศ โดยเน้นประเด็น
เรือ่ ง Global Food Security การแลกเปลีย่ น Know-how และเทคโนโลยีการรักษาสิง่ แวดล้อม และการร่วมมือ
ปราบปรามอาชญากรรมด้านประมง (Fisheries Crime)
แม้นอร์เวย์จะมีพนื้ ที่ชายฝั่งยาวถึง 100,915 กิโลเมตร แต่ดว้ ยมาตรการต่างๆ ในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน (Environmental Sustainable) ประกอบด้วย
1. การก�ำหนดโซน (Zone) การท�ำฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่ง รวมถึงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการประมงและการน�ำระบบนิเวศมาใช้
2. การให้หน่วยงานท้องถิ่น (Municipality) ดูแลการท�ำฟาร์มเพาะเลี้ยงประมงชายฝั่ง โดยให้มีส่วนร่วม
ในการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และให้เป็นผู้ออกใบอนุญาต รวมถึงได้รับรายได้จากภาษีของ
ผูป้ ระกอบการประมง จากเดิมทีห่ น่วยงานส่วนกลางเป็นผูด้ ำ� เนินการออกใบอนุญาต และจัดเก็บภาษีเองทัง้ หมด
ซึ่งท�ำให้การตรวจสอบมีจุดอ่อนไม่ทั่วถึง แต่เมื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นดูแลอย่างจริงจัง ปัญหาจุดอ่อนต่างๆ
ก็หมดไปได้
จึงท�ำให้อุตสาหกรรมประมงของนอร์เวย์ ซึ่งส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก
ไม่ได้มีปัญหาเรื่อง IUU การด�ำเนินการธุรกิจอุตสาหกรรมประมงของนอร์เวย์ ตลอดจนการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ของประเทศที่ยกตัวอย่างมาข้างต้น พบว่าสิ่งที่ส�ำคัญก็คือ ความตั้งใจและมุ่งมั่นต่อการแก้ปัญหา และมี
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจัง
ดังนัน้ หากต้องการทีจ่ ะให้ประเทศไทยหลุดพ้นใบเหลืองจากอียู และหมดสิน้ ปัญหาต่างๆ ด้านอุตสาหกรรม
การประมง ก็คงต้องท�ำความเข้าใจกับทุกฝ่าย ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วร่วมมือกันปฏิบัติตามกฎหมาย
อย่างเข้มงวดและจริงจัง
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การขึ้นบัญชีใบเหลืองอียู
กับปัญหาประมงของไทย

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558 สหภาพยุโรป (อียู) ได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�ำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
สาเหตุที่มาของใบเหลืองจากอียู เนื่องมาจากตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 อียูได้ตรวจสอบการควบคุมการท�ำประมง
ที่ผิดกฎหมาย IUU ในประเทศไทย และทางอียูมองว่าไม่มีการปรับปรุงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย
การออกกฎหมาย และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ใบเหลืองดังกล่าว ท�ำให้ประเทศไทย โดยรัฐบาลไทย จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องด�ำเนินแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
เพราะหากยังไม่มีการด�ำเนินการใดๆ ในการพิจารณาของทางอียูแล้ว ก็อาจจะถูกให้ใบแดง และระงับการสั่งซื้อสินค้า
ประมงจากประเทศไทยทันที เช่นเดียวกับกรณีที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วกับประเทศกัมพูชา กินี และศรีลังกา
กรณีใบเหลืองและใบแดงจากอียู เกี่ยวกับการท�ำประมง IUU จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการประมงไทย อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลของไทย รวมทั้งคนไทยทั้งหลายควรที่จะต้องรับรู้ร่วมกัน เนื่องจากธุรกิจประมงและอุตสาหกรรม
อาหารทะเล มีความส�ำคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเอง
ใบเหลือง หมายถึง อียูก�ำหนดให้ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่จะถูกจัดให้เป็น
ประเทศทีไ่ ม่ให้ความร่วมมือ (Possibility of Identifying as Non-cooperating Country) ภายใต้กฎระเบียบ IUU ของอียู
ใบเหลืองจึงถือเป็นเพียงประกาศเตือน และจะยังไม่มีผลต่อการระงับการน�ำเข้าสินค้าประมงที่จับโดยเรือประมงของ
ประเทศนัน้ ทีส่ ง่ ไปขายในตลาดสหภาพยุโรปแต่อย่างใด โดยอียจู ะให้ระยะเวลาประเทศนัน้ ๆ ปรับปรุงแก้ไขภายใน 6 เดือน
นับจากวันที่ได้รับการแจ้งขึ้นบัญชีอย่างเป็นทางการ
ใบแดง หมายถึง การที่อียูพิจารณาให้ประเทศใดประเทศหนึ่งถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ (List of
Non-cooperating Country) ตามกฎระเบียบ IUU ซึ่งมีผลให้ระงับการน�ำเข้าสินค้าประมงที่จับจากเรือประมงที่ชักธง
ของประเทศนั้น
ด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงจ�ำเป็นที่จะต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ด้วยการให้ความร่วมมือกับอียูที่จะเข้ามา
ช่วยไทยแก้ไขปัญหาการประมง IUU และปัญหาด้านประมงอื่นๆ ที่เรื้อรังมานาน เพื่อเป้าหมายในการสร้างระบบการ
บริหารจัดการประมงไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากขึ้นไปอีก ซึ่งจริงๆ แล้วถือเป็นเรื่องที่ดีส�ำหรับประเทศไทย
ในการยกระดับมาตรฐานการประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากล
ประการส�ำคัญ ก็คือการแก้ไขปัญหาการประมงครั้งนี้ควรต้องท�ำอย่างรอบคอบ รัดกุม เป็นการแก้ไขปัญหา
แบบยกเครื่องให้สมบูรณ์ทั้งระบบ
ทั้งนี้ หลังจากได้ใบเหลืองมา ประเทศไทยได้เปิดการหารือกับอียูอย่างเป็นทางการ ซึ่งหมายถึงการรับพิจารณา
แผนปฏิบตั กิ ารทีอ่ ยี เู สนอแนะในการแก้ไขปัญหา ขณะทีอ่ ยี กู จ็ ะมาช่วยประเมินผลการปฏิบตั กิ าร ซึง่ หากเป็นทีน่ า่ พอใจ
ก็สามารถพิจารณาให้ใบเขียว หรือหากยังต้องใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาเพิม่ อาจมีการต่ออายุใบเหลืองออกไปอีกครัง้ ละ
6 เดือน ก็ได้ เพื่อให้ด�ำเนินการปรับปรุงต่อไป
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กลุ่มประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีใบแดงและใบเหลืองจากอียู
Nations with Red Cards : ประเทศที่ได้ ใบแดง มี 3 ประเทศ
Nations with Yellow Cards : ประเทศที่ได้ ใบเหลือง มี 9 ประเทศ

Taiwan : ไต้หวัน
(ตุลาคม 2558)

Liberia : ไลบีเรีย
(พฤษภาคม 2560)

Kiribati : คิริบาส
(เมษายน 2559)

Thailand : ไทย
Saint Kitts and Nevis :
เซนต์คิตส์และเนวิส
(ธันวาคม 2557)

(เมษายน 2558)

Sierra Leone :
เซียร์ราลีโอน
(เมษายน 2559)

Comoros : คอโมโรส
(พฤษภาคม 2560)

Vietnam : เวียดนาม
(ตุลาคม 2560)

Cambodia : กัมพูชา
(พฤศจิกายน 2556)

Trinidad and Tobago :
ตรินิแดดและโตเบโก
(เมษายน 2559)

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2560
ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์
1. https://ec.europa.eu/fisheries/sites/
fisheries/files/illegal-fishing-overview-ofexisting-procedures-third-countries_en.pdf
2. https://fishwise.org/traceability/key-dataelements-for-seafood-a-compilationof-resources/

Saint Vincent & Grenadines :
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์
(พฤษภาคม 2560)

Tuvalu : ตูวาลู
(ธันวาคม 2557)

โดย ประเทศคอโมโรส ได้ ใบเหลืองเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 และปรับขึ้นเป็นใบแดงเมื่อพฤษภาคม 2560
ส่วน เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ ได้ ใบเหลืองเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และปรับขึ้นเป็นใบแดงเมื่อพฤษภาคม 2560

อย่างไรก็ตาม การได้ใบเหลืองไม่ได้หมายความว่าจะต้องน�ำ
ไปสูใ่ บแดงเสมอไป เพราะหากประเทศนัน้ ๆ สามารถปรับปรุงและ
แก้ไขปัญหาได้ ก็จะพ้นใบเหลืองและได้ใบเขียวแทน ซึ่งมีประเทศ
ทีส่ ามารถท�ำได้แล้ว อาทิ เกาหลีใต้ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปีครึง่
เพื่อหลุดจากใบเหลืองเป็นใบเขียว ส่วนฟิลิปปินส์ใช้เวลาประมาณ
1 ปี โดยทั้งสองประเทศได้เปิดการหารือกับอียูอย่างเป็นทางการ
และได้มีการแก้ไขกฎหมายและมีการปฏิรูประบบการบริหารการ
จัดการประมงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามข้อเสนอแนะของอียู
ตามกฎระเบียบ IUU และข้อก�ำหนดระหว่างประเทศ
ส�ำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาที่อียูหยิบยกให้ไทยพิจารณา
ด�ำเนินการแก้ไขด้วยความร่วมมือกับอียนู นั้ มีหลายเรือ่ ง ตัง้ แต่การ
มีกรอบกฎหมายที่ครอบคลุมเรื่อง IUU มีการบังคับใช้กฎหมาย
และมีบทลงโทษที่เข้มแข็งจริงจัง มีการจัดระเบียบเรือประมงเข้าสู่
ระบบการควบคุมได้อย่างถูกต้อง มีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวัง
การประมง IUU ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสินค้าประมงที่ท�ำให้อียู

เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีความเสี่ยงที่วัตถุดิบมาจากการท�ำประมง IUU
เข้ามาปะปนในห่วงโซ่การผลิตในประเทศไทย และส่งออกไปอียู
ผู้ประกอบการประมงไทย คงไม่ต้องการที่จะให้ใบเหลือง
ของประเทศไทยถูกเปลี่ยนไปเป็นใบแดง ซึ่งจะส่งผลให้สินค้า
ประมงทุกประเภททีจ่ บั โดยเรือทีช่ กั ธงไทยได้รบั ผลกระทบ ถูกระงับ
การน�ำเข้าสูต่ ลาดอียู จึงควรร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศไทย
สามารถเปลี่ยนจากใบเหลืองไปเป็นใบเขียวได้เหมือนกับหลายๆ
ประเทศที่ท�ำได้มาแล้ว
การต่อสูก้ บั การท�ำประมง IUU จึงถือเป็นความท้าทายส�ำหรับ
ประเทศไทยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงของไทย
ให้มปี ระสิทธิภาพและมีความยัง่ ยืนยิง่ ขึน้ รักษาสิง่ แวดล้อมมากขึน้
และให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดสากลและของอียูให้มากขึ้นไปอีก
ให้สมกับการเป็นผูผ้ ลิตและส่งออกสินค้าประมงอันดับหนึง่ ของโลก
ซึ่งหากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อแก้ไขปัญหาครั้งนี้เชื่อว่า
ประเทศไทยจะสามารถหลุดจากใบเหลืองได้อย่างแน่นอน
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การปรับปรุงกฎหมายการประมง
ความจ�ำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป (อีย)ู ได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยเกีย่ วกับมาตรการ
ต่อต้านการท�ำประมงที่ผิดกฎหมายที่ทางคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป เห็นว่ายังไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาการท�ำ
การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)
แถลงการณ์อียูระบุว่า ในการตรวจประเมินการใช้มาตรการแก้ปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมายในประเทศไทย
ในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2545 ได้พบข้อบกพร่องต่างๆ ของประเทศไทย เช่น มีกฎหมายไม่เพียงพอต่อการควบคุมการท�ำประมง
และส�ำหรับการค้าสินค้าประมงทีผ่ า่ นเข้ามาในประเทศไทย รวมถึงมาตรการการดูแล ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมงไทย
และการน�ำเข้าสินค้าประมงที่ผิดกฎหมายจากประเทศที่สามเพื่อการแปรรูปในประเทศและส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
อียชู แี้ จงว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวเป็นเพียงการให้ “ใบเหลือง” ซึง่ ไม่มผี ลในการคว�ำ่ บาตรสินค้าประมงจากประเทศไทย
เข้าสูส่ หภาพยุโรป แต่เป็นการน�ำไปสูก่ ารปรึกษาหารืออย่างจริงจังระหว่างคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปและประเทศไทย
เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมถึงมาตรการการต่อต้านการท�ำประมงที่ผิดกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ทางอียูได้ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อแก้ไขปัญหา 5 ข้อ ได้แก่ 1. ปรับปรุง พ.ร.บ.การประมง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงระบบตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังสินค้าประมง (Traceability) เช่น ชนิดปลา จ�ำนวนที่จับได้ น่านน�้ำที่จับปลา
3. ติดตัง้ เครือ่ งติดตามต�ำแหน่งเรือ (VMS) 4. จดทะเบียนเรือประมง 5. จัดท�ำแผนระดับชาติปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา IUU
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“ถ้าสถานการณ์ดขี นึ้ เป็นทีน่ า่ พอใจ ประเทศไทยจะถูกปลดจากบัญชีรายชือ่ ประเทศทีไ่ ด้รบั ใบเหลือง ซึง่ มีหลาย
ประเทศทีไ่ ด้ถกู ปลดจากสถานะดังกล่าว เนือ่ งมาจากการทีป่ ระเทศเหล่านัน้ ได้ดำ� เนินมาตรการทีแ่ ข็งขันในการแก้ไข
ปัญหาและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างระบบอย่างสมบูรณ์เพื่อต่อต้านการท�ำประมงที่ผิด
กฎหมาย” รายงานระบุ
ด้วยเหตุนเี้ องจึงเป็นความจ�ำเป็นส�ำหรับประเทศไทย ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นทีย่ อมรับของทางอียใู ห้ได้ แม้วา่
ในความเป็นจริง ทีผ่ า่ นมารัฐบาลไทยตระหนักถึงความส�ำคัญในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและก�ำหนดให้การแก้ไข
ปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาส�ำคัญระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดย กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลัก ได้เป็นผูน้ ำ� ในการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งด�ำเนินการตามแผนงานหลัก 6 แผนงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
ได้แก่ 1. การปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล�ำดับรอง 2. การจัดท�ำแผนระดับชาติในการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�ำประมง IUU 3. การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท�ำการประมง
4. การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการท�ำประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกท่าของเรือประมง
5. การจัดท�ำระบบติดตามต�ำแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System - VMS) และ 6. การปรับปรุงระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability)
ทัง้ นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มกี ารยอมรับถึงข้อบกพร่องในการประกอบกิจการประมงไทย
ทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน พร้อมระบุวา่ ไม่เกินความคาดหมายทีส่ หภาพยุโรปให้ใบเหลืองไทยต่อกรณีทำ� ประมงผิดกฎหมาย
หรือผิดกฎ IUU จึงขอยืนยันที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาประมงและการค้ามนุษย์ด้วยวาระแห่งชาติ โดยเฉพาะการ
ตรากฎหมายใหม่และแก้กฎหมายเดิม รวมถึงการผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ บูรณาการการแก้ไขปัญหาให้รวดเร็วขึน้
“จะพยายามแก้ปัญหาในทุกมิติและเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าอียูจะพอใจกับมาตรการ
ของไทยหรือไม่ อย่างไร” นายกรัฐมนตรีกล่าว ภายใต้การแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังเร่งด่วนตามคําสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 10/2558 เรือ่ งการแก้ไขปัญหาการทาํ การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม ท�ำให้ภาคการประมงของไทย ทั้งฝ่ายภาครัฐ ชาวประมง และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง
ต้องปรับตัวร่วมกันแก้ไขปัญหา
ในส่วนของการปรับปรุงพระราชบัญญัติการประมงนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาพระราชบัญญัติ
การประมง พ.ศ. 2558 โดยทีม่ บี ทบัญญัตสิ อดคล้องในการจัดการประมงผิดกฎหมาย และเพิม่ เติมด้านการมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ให้สามารถรวมกลุม่ ประมงพืน้ บ้านและมีโอกาสส่งตัวแทนเข้าไปเป็นคณะกรรมการของจังหวัด ซึง่ มีสทิ ธิ์
จะผลักดันนโยบายระดับประเทศได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหามากขึ้น
ต่อมายังได้มกี ารออกพระราชก�ำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ. 2558 ให้มผี ลบังคับใช้ในวันที่ 14 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป โดยเหตุผลในการประกาศใช้ พ.ร.ก. ระบุวา่ เนือ่ งจากพระราชบัญญัตกิ ารประมง พ.ศ. 2558
ยังขาดมาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�ำการประมงในน่านน�ำ้ ไทยและนอกน่านน�ำ้ ไทย และเพือ่ ป้องกัน
มิให้มีการท�ำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการบริหารจัดการการท�ำการประมงให้สอดคล้อง
กับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติให้สามารถท�ำการประมงได้อย่างยั่งยืน และหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
อาจมีผลกระทบต่อการประมงของไทย
ส�ำหรับสาระส�ำคัญๆ ใน พ.ร.ก. ฉบับนี้ อาทิ ในมาตรา 8 ระบุว่า การกระท�ำความผิดตาม พ.ร.ก. นี้
หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่างประเทศ บรรดาทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์และบริหารจัดการการประมง
ไม่ว่าจะกระท�ำในน่านน�้ำไทยหรือนอกน่านน�้ำไทย และไม่ว่าการกระท�ำโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่มิใช่
เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท�ำความผิดในราชอาณาจักรและต้องรับโทษตามที่ก�ำหนดไว้ใน
พ.ร.ก. นี้ และให้ศาลไทยมีอ�ำนาจพิจารณาและพิพากษาคดีได้
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หากความผิดเกิดขึน้ นอกน่านน�ำ้ ไทย และการกระท�ำความผิดนัน้
มิใช่เรือประมงไทยหรือผู้มีสัญชาติไทย ให้กระท�ำได้เมื่อได้รับ
แจ้งจากรัฐต่างประเทศที่การกระท�ำความผิดเกิดขึ้น หรือองค์การ
ระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับการกระท�ำความผิดนัน้ ให้เป็นหน้าที่
ของอธิบดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศในการด�ำเนินการเพือ่ ลงโทษผูก้ ระท�ำ
ความผิดตาม พ.ร.ก. นี้
ขณะทีม่ าตรา 10 ระบุวา่ ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้เรือไร้สญ
ั ชาติท�ำการ
ประมง และมาตรา 11 ห้ามมิให้โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
ที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น�้ำจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
ว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานหรือจ้างคนต่างด้าวทีไ่ ม่ได้รบั ใบอนุญาต
ตามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว ซึ่งหากตรวจพบ
ลูกจ้างหรือคนงานที่ผิดกฎหมายไม่เกิน 5 คน อธิบดีมีค�ำสั่ง
ให้หยุดประกอบกิจการโรงงานตัง้ แต่ 10-30 วัน แต่หากมีมากกว่า
5 คน อธิบดีแจ้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเพือ่ สัง่ ปิดโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงานได้ และหากพบว่าโรงงานที่ถูกสั่งให้ปิด
ยังท�ำความผิดซ�้ำอีกภายใน 3 ปี ก็สามารถให้เพิกถอนใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงานได้
ในหมวด 5 จะเป็นเรื่องมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการให้เกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติและรักษาทรัพยากรสัตว์น�้ำและระบบนิเวศ
ไว้อย่างยั่งยืน โดยระบุไม่ให้ใช้ไฟฟ้า หรือวัตถุระเบิดจับสัตว์น�้ำ 
รวมทั้งห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์น�้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้ำที่
เกิดจากกรณีดังกล่าวด้วย
ส่วนหมวด 6 เป็นเรื่องของการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
หมวดที่ 7 การควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจสอบ ซึ่งมี
การก�ำหนดไว้อย่างเข้มงวดตั้งแต่เรือประมง จนถึงท่าเทียบเรือ
โดยเรือประมงนั้นต้องมีการติดตั้งระบบติดตามเรือ สมุดบันทึก
การประมง รวมถึงการแจ้งเข้า-ออกท่าเทียบเรือ
ในหมวดที่ 11 บทก�ำหนดลงโทษ โดยบทลงโทษที่น่าสนใจ
ระบุไว้ตั้งแต่มาตรา 122 เป็นต้นไป โดยเฉพาะในเรื่องใช้เรือ
ไร้สญ
ั ชาติในการท�ำประมง ซึง่ จะมีโทษเปรียบเทียบปรับตามขนาด
ของเรือ โดยโทษสูงสุดนั้นเป็นเรือ 150 ตันกรอส จะมีโทษปรับ
5-30 ล้านบาท หรือปรับจ�ำนวน 5 เท่า ของมูลค่าสัตว์น�้ำที่จับได้
ขึ้นกับจ�ำนวนที่มากกว่า
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ส่วนกรณีจ้างแรงงานผิดกฎหมาย จะมีโทษปรับไม่น้อยกว่า
4-8 แสนบาทต่อราย ในขณะที่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน หากเกิด
กรณีเดียวกันนอกจากปรับ 2 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท แล้วยัง
มีโทษจ�ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
1-5 แสนบาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน
และในมาตรา 167 ก�ำหนดไว้ว่า หากมีการกระท�ำผิดที่เป็น
การฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรงซ�้ำภายใน 5 ปี อัตราโทษตามที่
ก�ำหนดไว้ในแต่ละมาตราให้เพิ่มเป็น 2 เท่า
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่มีการใช้ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.
2558 ไประยะหนึ่ง ก็ได้มีการออก พ.ร.ก.การประมง ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2560 เนื่องจากพบว่า พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558
มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพการท�ำการประมง
พืน้ บ้านและประมงพาณิชย์ จึงได้มกี ารปรับปรุงนิยามค�ำว่า ประมง
พาณิชย์ เรือประมงพื้นบ้าน ที่จ�ำแนกชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อไม่ให้
นายทุนใช้ชอ่ งว่างในการต่อเรือพืน้ บ้านท�ำการประมงเพือ่ หลีกเลีย่ ง
ประมงพาณิชย์ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้เรือประมงพื้นบ้าน
สามารถท�ำประมงนอกชายฝั่งได้ 3 ไมล์ทะเล (5.5 กิโลเมตร)
เพื่อช่วยเหลือประมงพื้นบ้าน ซึ่งการออกใบอนุญาตท�ำประมง
พื้นบ้านต้องสอดคล้องกับสัตว์น�้ำสูงสุด เพื่อการท�ำประมงอย่าง
ยั่งยืน
มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสัง่ หยุดกิจการหรือปิดโรงงาน
ในการท�ำประมงสัตว์น�้ำที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็น
ไปตามความร้ายแรงทีก่ ระท�ำผิด และเปิดโอกาสให้ปรับปรุงแก้ไขได้
อีกทั้งในระหว่างการประกอบใบอนุญาต ปรับปรุงหลักเกณฑ์
ผู้รับใบอนุญาตท�ำการประมงสามารถโอนขายเรือประมงพร้อม
ใบอนุญาตได้ จากเดิมที่ไม่สามารถท�ำได้ ท�ำให้ชาวประมงได้รับ
ผลกระทบหากต้องการเลิกท�ำการประมง เพราะไม่มีใครต้องการ
ซื้อเรือประมงที่ไม่มีใบอนุญาต
นอกจากนี้ยังมีการห้ามไม่ให้รับคนท�ำประมงจากเรือล�ำอื่น
ในระหว่างออกเรือท�ำการประมง เพือ่ ไม่ให้คนประจ�ำเรือต้องอยูใ่ น
เรือนาน เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น
จะเห็นได้วา่ รัฐบาลได้พยายามแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย
อย่างจริงจัง บนความจ�ำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา เพื่อที่จะไม่ให้
เศรษฐกิจของประเทศได้รบั ผลกระทบจากปัญหาทีม่ กี ารท�ำประมง
ผิดกฎหมาย จนถูกคว�่ำบาตรสินค้าประมงจากประเทศไทยเข้าสู่
สหภาพยุโรปนั่นเอง

มาตรการควบคุมเรือประมง

เข้มงวดเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

ประเด็นการปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย ยังคงเป็นประเด็นที่มีการกล่าวหา
ประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งของประมงไทยว่ายังคงมีปญ
ั หาการค้ามนุษย์อยู่ รวมไปถึงยังมีปญ
ั หาเรือ่ งการ
บังคับใช้แรงงาน ทัง้ ๆ ทีใ่ นความเป็นจริงแล้ว รัฐบาลไทยได้พยายามทีจ่ ะแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ยืนยันว่าปัญหาการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานในภาคการประมง ถือเป็น
หนึ่งในนโยบายส�ำคัญที่รัฐบาลได้ก�ำหนดให้เป็นวาระเร่งด่วนระดับชาติ เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์แบบองค์รวม ไม่ยอมรับ
การค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบอย่างสิ้นเชิง (Zero Tolerance)

41

ส�ำหรับการปฏิรูปการประมง ภายใต้พระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ทางกรมประมงได้ก�ำหนดมาตรการและ
กฎระเบียบต่างๆ โดยบูรณาการความร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมทุก
ภาคส่วน อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การบริหารจัดการทรัพยากรประมงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้มาตรการและกฎระเบียบ
ที่ด�ำเนินการอย่างเข้มงวดให้ตรวจสอบเรือประมงทั้งก่อนและหลังการออกท�ำประมง โดยศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก
(Port In-Port Out: PIPO Control Center) ทั้ง 32 แห่ง และจุดตรวจส่วนหน้าอีก 19 แห่ง กระจายอยู่ในจังหวัดชายทะเล
โดยเจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ประกอบด้วย กรมประมง กรมเจ้าท่า ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน และกรมจัดหางาน มีการตรวจเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และ
ตรวจเรือประมง ตรวจความปลอดภัยของเรือ ตรวจสอบคนประจ�ำเรือว่าถูกต้องตรงตามเอกสาร ขณะทีจ่ ะออกท�ำการประมง
และเมื่อกลับจากท�ำการประมงก็ได้มีการตรวจสอบความสอดคล้องของแรงงานเมื่อแจ้งออกท�ำการประมงและขณะที่กลับ
เข้าท่า
ตลอดจนมีการตรวจสอบการจัดเวลาพักให้กบั แรงงานในเรือประมง รวมทัง้ สุขอนามัยและสวัสดิภาพของคนประจ�ำเรือด้วย
และยังรวมไปถึงการสุ่มสัมภาษณ์ลูกเรือประมงทั้งก่อนและหลังท�ำการประมง
ทัง้ นี้ การตรวจสอบดังกล่าว เป็นไปตามกฎกระทรวงระบบความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการท�ำงานของ
คนประจ�ำเรือ พ.ศ. 2559 ออกตามพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และกฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานใน
งานประมงทะเล พ.ศ. 2557 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
อีกทั้งยังมีการออกตรวจตราในเรือกลางทะเล โดยเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ  ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมประมง
“การด�ำเนินการทีเ่ ข้มงวดดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้แรงงานได้พบกับเจ้าหน้าทีไ่ ด้มากขึน้ เป็นการป้องปรามการกระท�ำ
ความผิดในด้านแรงงาน อันจะเป็นช่องทางหนึง่ ทีแ่ รงงานบนเรือประมงทีป่ ระสบปัญหาหรือไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากนายจ้าง
ซึง่ หากประสบปัญหาสามารถร้องเรียน หรือร้องทุกข์ผา่ นเจ้าหน้าทีข่ ณะทีม่ กี ารตรวจสอบได้โดยตรง” อธิบดีกรมประมงกล่าว  
นอกจากนี้แล้วการที่เรือประมงพาณิชย์ถูกก�ำหนดให้ออกท�ำการประมงครั้งละไม่เกิน 30 วัน จะท�ำให้แรงงานไม่ได้
ถูกบังคับให้อยู่ในทะเลเป็นระยะเวลานาน อันจะเป็นการลดปัญหาแรงงานในเรือประมงลงได้อีกทางหนึ่งด้วย
ส่วนเรือ่ งใบอนุญาตท�ำการประมงของเรือประมงพาณิชย์ในรอบปีการประมง พ.ศ. 2559-2560 (1 เมษายน พ.ศ. 2559 31 มีนาคม พ.ศ. 2560) ทีก่ ำ� ลังจะสิน้ สุดลง เพือ่ ความต่อเนือ่ ง ทางกรมประมงจะเปิดให้ยนื่ ค�ำขอใบอนุญาตท�ำประมงพาณิชย์
ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยกรมประมงจะบูรณาการร่วมกับกรมเจ้าท่าและศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ให้ชาวประมงสามารถยื่นขอใบอนุญาตท�ำการประมงและใบอนุญาตใช้เรือ
ได้ทงั้ 2 เรือ่ งภายในสถานทีเ่ ดียว ทีส่ ำ� นักงานประมงอ�ำเภอพืน้ ทีต่ ดิ ทะเล ส�ำนักงานประมงพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร หรือสถานทีอ่ นื่
ตามที่กรมประมงก�ำหนด คาดว่าจะมีเรือมาขอใบอนุญาตท�ำประมงประมาณ 12,000 ล�ำ 
ทัง้ นี้ หากขึน้ รอบปีการประมงใหม่ ซึง่ เริม่ ต้นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561 เรือประมงทีไ่ ม่มใี บอนุญาตจะมีโทษรุนแรงทัง้
ทางอาญาและมาตรการปกครองตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558
เดิมใบอนุญาตใช้เรือของกรมเจ้าท่า จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี และต้องต่ออายุทกุ ปี ส่วนใบอนุญาตท�ำการประมงพาณิชย์
จะมีอายุ 2 ปี และวันหมดอายุไม่พร้อมกัน ผูป้ ระกอบการต้องเดินทางไปต่ออายุทงั้ 2 แห่ง ทัง้ ทีส่ ำ� นักงานเจ้าท่าและส�ำนักงาน
ประมง จึงได้มกี ารปรับปรุงกฎระเบียบให้ใบอนุญาตทัง้ 2 ใบสิน้ สุดพร้อมกัน และสามารถยืน่ ค�ำขอได้แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
ในการตรวจเรือจะไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกจากค่าธรรมเนียมตามกฎหมายเท่านั้น และการตรวจเรือจะมีเจ้าหน้าที่
ประมาณ 40 ชุด ลงพื้นที่ตรวจเรือตามล�ำดับ การยื่นขอท�ำประมงจะไม่มีการแซงคิวอย่างเด็ดขาด
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