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ค าย่อ 
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PSMA  ความตกลงวา่ดว้ยมาตรการรัฐเจา้ของท่า  

RAFMS  ระบบการจดัการการประมงอยา่งรวดเร็ว 

RMBS  การควบคุมปริมาณสตัวน์ ้ าน าเขา้ 

SCC  ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าแบบง่าย 

SEAFDEC ศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

SFMP  นโยบายการจดัการประมงทะลอยา่งย ัง่ยนื  

SMDEC  ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงอ่าวไทยตอนล่าง  

TMECC  ศูนยป์ระสานงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) 
TWG   กลุ่มคณะท างาน  

UNCED  การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 

UNCLOS อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล 

UNFSA  การอนุรักษแ์ละการจดัการปริมาณสตัวน์ ้ าคงเหลือและปริมาณสตัวน์ ้ าท่ียา้ยถ่ินอยูเ่สมอ 

USAID  หน่วยงานเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศสหรัฐ 

USAID Oceans โครงการความร่วมมือดา้นมหาสมุทรและการประมงขององคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

VMS  ระบบติดตามเรือประมง 
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ข้อมูลสรุป  
 
โครงการความร่วมมือดา้นมหาสมุทรและการประมงขององคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(USAID Oceans) เป็นโครงการระดบัภูมิภาคท่ีมีระยะเวลา 5 ปี โดยท างานร่วมกบัศูนยพ์ฒันาการประมงแห่งเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต ้(SEAFDEC) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการประมงท่ีย ัง่ยนืของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ
ประมงผา่นทางการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eCDT)  โดย USAID Oceans ไดมี้
ส่วนร่วมกบักรมประมงแห่งประเทศไทยในการใหค้วามสนบัสนุนดา้นเทคนิคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยท่ีมีอยู ่ เพ่ือใหค้  าแนะน าส าหรับการพฒันาขั้น
ต่อไปของระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล (CDTS) ของประเทศไทย  ในช่วงปี พ. ศ. 2560 – 2562 
USAID Oceans ไดท้ างานร่วมกบักรมประมงแห่งประเทศไทยเพือ่ด าเนินการตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่งของการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลของประเทศไทยในการระบุและประเมินความส าเร็จ และความทา้ทายท่ีมี
ต่อประสิทธิภาพรวมของระบบและท าใหร้ะบบเกิดผล  การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล (CDT Gap Analysis) มุ่งเนน้ท่ีท่าเรือน ้ าลึก จงัหวดัสงขลาดงัท่ีไดรั้บรายงานจากการอภิปราย
ระหวา่งสมาชิกคณะท างานของ USAID Oceans ท่ีมาจากประเทศไทยและ SEAFDEC  ดงัท่ีไดร้ะบุไวว้า่ตั้งแต่เร่ิมการศึกษาใน
ปี พ. ศ. 2560 รัฐบาลไทยไดมี้ความคืบหนา้อยา่งมากในการพฒันาและตรวจสอบระบบของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีสามารถระบุถึงปัญหาดา้นสวสัดิภาพมนุษยใ์นภาคส่วนประมง และสนบัสนุน
การจดัการประมงอยา่งย ัง่ยนื  ดว้ยประสบการณ์ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นตลอดในรายงานฉบบัน้ีจะใหบ้ทเรียนท่ีมีประโยชน์และ
ค าแนะน าส าหรับการใชง้านโดย SEAFDEC และประเทศสมาชิกอาเซียนในการพฒันาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ประจ าชาติของแต่ละประเทศ 
 
ในปี พ. ศ. 2558 กรมประมงแห่งประเทศไทยไดม้อบหมายใหบ้ริษทัพฒันาซอฟทแ์วร์ท าการพฒันาระบบการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และในปี พ. ศ. 2560 ระบบไดส้ามารถผลิตใบรับรองการจบัสตัว์
น ้ าอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผูส่้งออก  ถึงแมว้า่ขั้นตอนและการด าเนินการจะไม่ไดเ้ป็นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมด แตร่ะบบใน
ปัจจุบนัน้ีมีความสามารถในการเก็บและด าเนินการขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและมีความส าคญั ไม่เพียงเพ่ือตรวจสอบและติดตาม แต่
ยงัเพื่อการประเมินสตอ็คและการจดัการประมง  ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท าใหก้ารด าเนินการของเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นไปอยา่งรวดเร็วและแม่นย  า  แต่อยา่งไรก็ตาม ระบบอิเลก็ทรอนิกส์สามารถถูกปรับปรุงไดใ้นสาขาท่ีหลากหลาย
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้นซ่ึงโอกาสเหล่าน้ีไดถู้กน าเสนอในการตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่ง
โดยน าเสนอผลการวจิยัหลกัและค าแนะน าท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการพิจารณาตวัขบัเคล่ือนท่ีมีอยูต่่อการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในทางเศรษฐกิจและสงัคม นโยบาย และมุมมองทางเทคโนโลย ี
 
การวเิคราะห์ยงัคงน าเสนอแนวทางท่ีเป็นไปไดส้ าหรับรัฐบาลไทยและพนัธมิตรในการสร้างระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ประจ าชาติท่ีครอบคลุม   ค  าแนะน าไดถู้กแบ่งเป็นระยะเวลาอนัใกล ้(ศูนย์
ถึงหกเดือน) ระยะกลาง (หน่ึงถึงสองปี) และระยะยาว (สองถึงสามปี)  ค าแนะน าส าหรับระยะเวลาอนัใกลร้วมทั้งการ
เสริมสร้างความพร้อมในการใชง้านและความน่าเช่ือถือของระบบหลกัท่ีมีอยู ่เสริมสร้างความสมบูรณ์ของขอ้มูล ปรับปรุง
คุณภาพของขอ้มูลการจบัสตัวน์ ้ าโดยการน าระบบบนัทึกขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์มาใช ้การอนุญาตใหภ้าคเอกชนน าส่งขอ้มูลการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นระบบของภาคเอกชนเอง และแบ่งปันบทเรียนกบั
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ประเทศอ่ืน  ส าหรับค าแนะน าระยะกลางมีไวส้นบัสนุนการจดัท านโยบายและกฎระเบียบในการสร้างการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหเ้ป็นฐานในการปรับปรุงการพฒันาการจดัการประมงและพฒันา
ศกัยภาพของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการใชก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อการ
จดัการประมงอยา่งย ัง่ยนื  และในทา้ยท่ีสุด USAID Oceans ขอแนะน าวา่ในระยะยาวของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะถูกน าไปใชป้ระโยชน์เช่นเดียวกบัโอกาสในการมีส่วนร่วมและสร้างสนทนา
แลกเปล่ียนกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคอุตสาหกรรมในเร่ืองการจดัการประมงอยา่งย ัง่ยนืท่ีอยูน่อกเหนือ อาทิเช่น การปฏิบติั
ตามขอ้ก าหนดการส่งออก 
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1. บทน า 
 

โครงการความร่วมมือดา้นมหาสมุทรและการประมงขององคก์ารเพ่ือการพฒันาระหวา่งประเทศของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(USAID Oceans) เป็นโครงท่ีมีระยะเวลา 5 ปีมุ่งเนน้การเสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคเพ่ือต่อสูก้บัการท าประมงท่ีผดิ
กฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (IUU Fishing) และอนุรักษค์วามหลากหลายทาง
ชีวภาพทางทะเลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  USAID Oceans มุ่งเนน้การปรับปรุงการจดัการประมงแบบผสมผสานโดยมุ่งเนน้
ไปท่ีสายพนัธ์ุตามล าดบัความส าคญัท่ีมีความจ าเป็นต่อความมัน่คงทางอาหาร ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และภายใตก้าร
คุกคามจากการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (IUU Fishing) รวมถึง
การบิดเบือนขอ้มูลบนฉลากอาหารทะเล (Seafood fraud)  ในการเพ่ิมความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล และใน
การท าใหแ้น่ใจวา่การพฒันาและตรวจสอบระบบของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ประสบผลส าเร็จ  USAID Oceans ไดท้ างานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในภาคส่วนประมงท่ีหลากหลายและ
พฒันาพนัธมิตรใหม่ระหวา่งรัฐบาล องคก์รภูมิภาค และภาคเอกชน  USAID Oceans ไดด้ าเนินการประเมินร่วมกนักบักรม
ประมงแห่งประเทศไทยเก่ียวกบัความส าเร็จและความทา้ทายของการพฒันาและตรวจสอบระบบของการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในจงัหวดัสงขลา ประเทศไทยผา่นจากการอภิปรายร่วมกบัสมาชิก
คณะท างานของ USAID Oceans ท่ีมาจากประเทศไทยและ SEAFDEC  โดยการวเิคราะห์น้ีมีจุดประสงคใ์นการน าเสนอ
ขอ้แนะน าส าหรับการพฒันาขั้นตอ่ไปของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรม
ประมงแห่งประเทศไทย  ประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางของประเทศไทยในการพฒันาการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑ์
ประมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์จะสามารถใหบ้ทเรียนท่ีมีประโยชน์และค าแนะน าส าหรับประเทศในสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 

 

1.1 วตัถุประสงค์ 

วตัถุประสงคห์ลกัของการศึกษาการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมง คือประเมินและวเิคราะห์การ
ตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยท่ีมีอยูผ่า่นการ 

1. พิจารณาการออกแบบและโครงสร้างการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์
ของประเทศไทย 

2. พิจารณากระบวนการรวมของระบบท่ีหลากหลาย และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. เฝ้าสงัเกตการด าเนินการของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการ
ด าเนินการของศูนยก์ารแจง้เขา้-ออกของเรือประมงในจงัหวดัสงขลา  

4. จดัท าการสนทนากลุ่ม การสมัภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูลหลกั และประชุมหารือกบัผูป้ระกอบการ/ผูด้  าเนินการประมง
ภาคเอกชน และเจา้หนา้ของกรมประมงแห่งประเทศไทย  

5. เฝ้าสงัเกตการด าเนินการขนถ่ายสตัวน์ ้ าท่ีท่าเรือ (fish landing) ท่ีตลาดปลาในจงัหวดัสงขลา และท่าเทียบ
เรือประมงสงขลาใหม่ (ท่าสะอา้น) และกระบวนการเปล่ียนขอ้มลูใหเ้ป็นรหสั  

6. จดัเตรียมขอ้มูลเบ้ืองตน้ของสตัวน์ ้ าของประเทศไทย และในทา้ยท่ีสุด  
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7. วเิคราะห์ตรวจหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีอยูใ่ห้
เป็นบทเรียนส าหรับสถานท่ีตั้งส่วนขยาย (expansion site) ของประเทศอ่ืนในอาเซียน  
 

1.2 วธิกีารวเิคราะห์ 

USAID Oceans ไดพ้ฒันาขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดส าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีซ่ึงโปร่งใส่ ย ัง่ยนื และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดประจ าชาติและตลาดต่างประเทศ ดงัท่ีระบุไวใ้นการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตข้อง USAID Oceans: 
ภาพรวมความคิด (CDT 101) การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต:้ ความคิดเชิงเทคนิคและขอ้จ ากดั (CDT 201) การเปล่ียนไปสู่การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลท่ี
สอดคลอ้งอยา่งเตม็ท่ีก าหนดการปฏิรูปอยา่งกวา้งขวางของห่วงโซ่อุปทานท่ีซ่ึงน าส่วนท่ีดีท่ีสุดของระบบปัจจุบนัและ
เคล่ือนยา้ยขอ้มูลหลกัพ้ืนฐาน (KDEs) จากการติดตามเหตุการณ์ส าคญั (CDEs) ไปสู่แพลตฟอร์มการจดัการขอ้มูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ ปลอดภยั และโปร่งใส1  รูปภาพท่ี 1 อธิบายการการเปล่ียนแปลง โดยแสดงใหเ้ห็นวา่ระเบียบการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลแบบบนัทึกในกระดาษ (วธีิแบบดั้งเดิม) สามารถเปล่ียนไปสู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์โดย
ผา่นกระบวนการการตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่งได ้

 

รูปภาพท่ี 1 ภาพแสดงห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลทัว่ไปในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตซ่ึ้งแสดงใหเ้ห็นเห็นถึงความเคล่ือนไหว
ของระบบการบนัทึกขอ้มูลในปัจจุบนัเปรียบเทียบกบัระบบการบนัทึกขอ้มูลในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1https://www.seafdec-oceanspartnership.org/resource/cdt101/, https://www.seafdec-oceanspartnership.org/resource/cdt201/ 

https://www.seafdec-oceanspartnership.org/resource/cdt101/
https://www.seafdec-oceanspartnership.org/resource/cdt201/
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ในการตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมง  โดย “ช่องวา่ง” หมายถึง
ระยะระหวา่งสถานะปัจจุบนั (เราอยูท่ี่ตรงไหน) และสถานะท่ีตั้งเป้าไว ้ (ท่ีท่ีเราตอ้งการจะใหเ้ป็น) มนัสามารถมองไดเ้ป็น 
“การประเมินความตอ้งการ” หรือ “การประเมินเพ่ือหาช่องวา่งของความตอ้งการ” ในความทา้ทายและโอกาสซ่ึงไดถู้กน าเสนอ
ควบคู่ไปกบัล าดบัความส าคญัและกรอบเวลาในการเป็นสะพานเช่ือมช่องวา่งไปสู่ความสามารถของการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในปัจจุบนัและในอุดมคติ (รูปภาพท่ี 2) 
 

รูปภาพท่ี 2 กรอบการวจิยัการตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพื่อใหม้ัน่ใจถึงความสอดคลอ้ง งานวจิยัน้ีไดป้ฏิบติัตามวธีิการเดียวกนักบัท่ี USAID Oceans ใชใ้นการท าการตรวจประเมิน
เบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงในเมืองเจเนอรัลซานโตส (General Santos) 
ประเทศฟิลิปปินส์ เมืองญาจาง (Nha Trang) ประเทศเวยีดนาม และรัฐกลนัตนั (Kelantan) ประเทศมาเลเซีย  การวจิยัคน้ควา้
ในสถานท่ีจริงเพ่ือการวเิคราะห์ไดถู้กท าข้ึนในช่วงวนัท่ี 5 – 10 มิถนุายน พ. ศ. 2560 โดยผา่นการการอภิปรายกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียจากรัฐบาล ประชาสงัคม และผูน้ าอุตสาหกรรม นอกจากน้ี USAID Oceans ไดท้ าการวจิยัขั้นทุติยภูมิหรือการวจิยับน
โตะ๊ (Desk-based research) ข้ึนในเดือนพฤศจิกายน พ. ศ. 2561 เพือ่ด าเนินการตรวจสอบการเร่ิมด าเนินการและความสามารถ
ของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงของประเทศไทย  การวเิคราะห์เก่ียวขอ้งกบัการส ารวจของห่วงโซ่
อุปทานในปัจจุบนัดว้ยการติดตามขั้นตอนท่ีแตกต่างกนัเร่ิมจากเรือประมงไปสู่พอ่คา้คนกลาง นายหนา้ ผูซ้ื้อ  และจากผูค้า้ไป
ยงัผูด้  าเนินการ โรงงานบรรจุอาหารกระป๋อง และผูใ้ช/้ผูบ้ริโภคทั้งน้ีเพื่อใหร้ะบบการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑ์
ประมงทะเลของประเทศไทยจดัการปัญหาหรือท าใหช่้องวา่งและปัญหาลดลงโดยเฉพาะอยา่งยิง่การน าไปสู่การป้องกนัการ
ท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (IUU Fishing) การบิดเบือนขอ้มูลบน
ฉลากอาหารทะเล (Seafood fraud)  การด าเนินการดงัต่อไปน้ีไดท้ าข้ึนเพ่ือรายงานถึงการวเิคราะห์ช่องวา่ง 
 

 

• การวจิยัขั้นทุตยิภูม ิหรือการวจิยับนโต๊ะ และการอภิปรายร่วมกบักลุ่มท างาน งานวจิยัถูกด าเนินตามนโยบายและ
ความคิดริเร่ิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลของประเทศไทย งานวจิยัน้ีถูกท าให้

Source: USAID Oceans Gap Analysis Framework 
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ใหเ้กิดผลดว้ยการการปรึกษาหารือเชิงเทคนิคภายในอยา่งต่อเน่ืองภายในทีมของ USAID Oceans ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาในระดบัภูมิภาคและทัว่ทั้งแหล่งเรียนรู้ (learning site) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย  วธีิน้ีจะช่วยสร้างตวัแปร 
(parameter) ส าหรับวเิคราะห์หาช่องวา่งเช่นเดียวกนักบัการเตรียมนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งและกรอบการวจิยัเชิงระบบ
นิเวศนเ์พื่อใชใ้นการพิจารณาภายใตก้ารประเมิน  

• การวจิยัค้นคว้าในสถานทีจ่ริง ในเดือนมิถุนายน พ. ศ. 2560 USAID Oceans ไดเ้ฝ้าสงัเกตกิจกรรมท่ีท่าเทียบจอด 
(landing site) และประเมินสตอ็คโดยเฉพาะขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าใหก้ระบวนการประเมินเกิดผลท่ีศูนยว์จิยัและพฒันา
ประมงอ่าวไทยตอนล่าง จงัหวดัสงขลา เช่นเดียวกนักบัขั้นตอนการออกเอกสารบนัทึกการจบัสตัวน์ ้ าท่ีศูนยว์จิยัและ
ตรวจสอบคุณภาพสินคา้ประมงสงขลาและบริษทัท่ีร้องขอเอกสารใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า  

• การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลกั และการจดัท าการสนทนากลุ่ม ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้านั้นข้ึนอยูก่บัการสมัภาษณ์ผูใ้ห้
ขอ้มูลและการจดัท าสนทนากลุ่มระหวา่งผูป้ระกอบการหลกัหรือผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน อาทิเช่น ชาวประมง ผูป้ระกอบการ นายหนา้ ผูค้า้ ผูส่้งออก ผูด้  าเนินการประมง และเจา้หนา้ท่ีกรม
ประมงแห่งประเทศไทย 

• การประชุมเชิงปฏิบตักิารของการตรวจประเมนิเบ้ืองต้นเพ่ือหาช่องว่างของผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย USAID Oceans ไดจ้ดั
ประชุมเชิงปฏิบติัการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียข้ึนในวนัท่ี 28 – 29 สิงหาคม พ. ศ. 2560 ท่ีจงัหวดัสงขลา โดยมีผูเ้ขา้ร่วม
ประชุม 79 ท่านซ่ึงมาจากอุตสาหกรรมประมง การประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้น สถาบนัการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
ทอ้งถ่ิน สมาชิกคณะท างานของ USAID Oceans ท่ีมาจากประเทศไทย องคก์รไม่แสวงหาผลก าไรทอ้งถ่ิน SEAFDEC 
และ USAID Oceans โดยกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมไดอ้ภิปรายถึงแพลตฟอร์มปัจจุบนัของประเทศไทย ระเบียบการ ปัญหา ความ
ทา้ทาย และโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล รวมถึงการจดัรอบประชุม
ส าหรับอภิปรายถึงหวัขอ้การวางแผนการจดัการประมงท่ีหลากหลายและความส าคญัของการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล 

• การวเิคราะห์และการเขียนรายงาน โดยด าเนินตามงานวจิยัและขอ้ตกลงท่ีไดว้างกรอบไวข้า้งตน้  USAID Oceans ได้
น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใชใ้นการอภิปรายและจดัท าแผนปฏิบติังาน 

• การประชุมเชิงปฏิบตักิารเพ่ือน าเสนอและรับฟังความคดิเห็น จดัข้ึนคร้ังสุดทา้ยในเดือนพฤษภาคม พ. ศ. 2562 เพ่ือ
ตรวจสอบ กลัน่กรอง และท าใหก้ารตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพ่ือหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงท าใหม้ัน่ใจวา่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจะเขา้ใจถึงผลการวจิยัและขอ้แนะน าท่ี
ไดรั้บจากรายงานฉบบัน้ี 

 

1.3 ข้อจ ากดั 

วธีิการสอบถาม การเก็บขอ้มูล และน าขอ้มูลท่ีไดม้าด าเนินการภายใตก้ารประเมินไดโ้ฟกสัไปท่ีเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล  เพื่อเป็นการคงโฟกสัเร่ืองเดิมไว ้รายงานฉบบัน้ีจะไม่ลงลึกถึงขอ้มูลระดบัประเทศ 
หรือขอ้มูลทางเศรษฐกิจและสงัคมซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีสามารถพบไดใ้นส่ิงตีพิมพอ่ื์น ๆ ส่วนขอ้มูลหลกัท่ีเก่ียวขอ้งกนันั้นจะถูก
น ามาปรึกษาหารือและด าเนินการใหส้มัพนัธ์กบัการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 9 จาก 70 

1.4 องค์ประกอบของรายงาน  

รายงานฉบบัน้ีประกอบไปดว้ยส่วนหลกั 3 ส่วน ไดแ้ก่  

• ส่วนท่ี 2 การประเมนิระบบการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์ประมงทะเลปัจจุบันของประเทศไทย ร่าง
แผนความสามารถและเง่ือนไขการแจง้การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล 

• ส่วนท่ี 3 ผลการวจิยัหลกั น าเสนอขอ้มูลเชิงลึกท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการประเมินซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการเขา้ใจ
ถึงความทา้ทาย และโอกาศท่ีหลากหลายซ่ึงอยูล่อ้มรอบการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทย และ 

• ส่วนท่ี 4 ค าแนะน า ซ่ึงจะน าเสนอแผนกลยทุธ์ท่ีปฏิบติัไดจ้ริงในการเตรียมความพร้อมของการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทยวา่ในดา้นไหนท่ีควรจะถูกล าดบัความส าคญั
ในการพฒันาต่อไปเฉกเช่นเดียวกบัประเทศท่ีเดินหนา้สร้างการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์อยา่งเตม็รูปแบบ 

 

ทั้งน้ีขอ้มูลเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ สามารถดูไดใ้นภาคผนวกของรายงานฉบบัน้ีซ่ึงไดร้วบรวมรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกบัค าแนะน า
ส าหรับการพฒันาและตรวจสอบระบบ และขอ้มูลสนบัสนุน เช่น เอกสารประมงท่ีจ าเป็น 

 

2. การประเมินระบบการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์ประมงทะเลของ
ประเทศไทยในปัจจุบัน  

ความพยายามในการสร้างบรรทดัฐานส าหรับความสามารถของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเล
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแทถึ้งปัจจยัทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีครอบคลุม รวมถึง
บริบทของนโยบาย และเทคโนโลยท่ีีมีโนม้นา้วใหรั้ฐบาลและภาคอุตสาหกรรมน าไปใชป้ระโยชน์ได ้ ดงันั้นรายงานฉบบั
น้ีจะแบ่งภูมิประเทศในปัจจุบนัออกจากทางเศรษฐกิจและสงัคม นโยบาย และมุมมองทางเทคโนโลยท่ีีท าใหเ้อกสาร
บนัทึกการจบัสตัวน์ ้ าเกิดข้ึนในแต่ละประเทศ 

 

2.1 ตัวขบัเคล่ือนทางเศรษฐกจิและสังคมของการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภัณฑ์
 ประมงทะเล 

การประมงของประเทศไทยมีทรัพยากรท่ีมีความส าคญัต่อความมัน่คงทางดา้นอาหาร ในเดือนมกราคม พ. ศ. 2562 มี
เรือประมงไทยจ านวน 33,531 ล า (เป็นเรือประมง 32,781 ล า และเป็นเรือสนบัสนุนการประมง 750 ล า) ซ่ึงจบัสตัวน์ ้ าได้
จ านวน 1.34 ลา้นตนั โดยปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดน้ั้นสามารถช่วยในเร่ืองการด ารงชีวติของชาวประมงจ านวน 172,430 คน 
แรงงานภาคประมงท่ีข้ึนทะเบียนจ านวน 131,505 คน แรงงานไทยจ านวน 62,790 คน แรงงานขา้มชาติจ านวน 67,715 คน 
และกลุ่มแรงงานในภาคประมงซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง (เช่น การแปรรูปสตัวน์ ้ า การต่อเรือ โรงงานผลิตอาหารทะเล
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กระป๋องและโรงงงานแช่แขง็ผลิตภณัฑป์ระมง โรงงานผลิตปลาป่น)2 จ านวน 515,000 คน  ในชนบทของประเทศไทย 
สตัวน์ ้ าถูกพิจารณาวา่เป็นแหล่งโปรตีนท่ีสามารถหาซ้ือไดแ้ละมีความส าคญัต่อสุขภาพและความมัน่คงทางอาหารของ
ชาวบา้นมากกกวา่ 2,500 คนของชุมชนชาวประมงพ้ืนบา้นตามแนวชายฝ่ัง3   

ประเทศไทยไดก้ลายมาเป็นหน่ึงในประเทศผูส่้งออกประมงท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละ
การเจริญเติบโตในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป  ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลของประเทศไทยไดผ้า่นมาตรฐานคุณภาพ
ระดบัสากลและความตอ้งการของตลาดโลก  โดยในปี พ. ศ. 2558 ประเทศไทยไดท้ าการส่งออกผลิตภณัฑอ์าหารทะเล
จ านวน 1.7 ลา้นตนัซ่ึงมีมูลค่าถึง 6.75 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ และน าเขา้ผลิตภณัฑอ์าหารทะเลจ านวน 1.6 ลา้นตนัมีมูลค่า 
2.74 พนัลา้นดอลล่าร์สหรัฐ4 อยา่งไรก็ตาม ภาคการประมงของประเทศไทยยงัคงประสบปัญหาในหลาย ๆ ดา้นรวมถึง
การขาดแคลนวตัถุดิบในประเทศและแรงงาน 

ผลิตภณัฑป์ระมงท่ีส่งออกคิดเป็นร้อยละ 20 ของอาหารไทยท่ีส่งออก ผลิตภณัฑป์ระมงท่ีส่งออกส่วนใหญ่ (มากกวา่ร้อย
ละ 75) เป็นปลาทูน่ากระป๋อง ปลาซาร์ดีน กุง้ตวัเลก็ กุง้ตวัใหญ่ ปลาหมึกกลว้ยและปลาหมึกกระดองท่ีผา่นการแปรรูป 
โดย 5 ประเทศท่ีส่งออกมากท่ีสุดไดแ้ก่ ประเทศญ่ีปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา และ
ประเทศจีน5  ประเทศไทยไดน้ าเขา้ผลิตภณัฑป์ระมงจากหลายประเทศ  โดยประเทศเมียนมาร์ และประเทศมาเลเซียซ่ึงเป็น
ทั้งประเทศคู่คา้และผูผ้ลิตปลาลงั และปลาทูน่าของโรงงานแปรรูปเพ่ือการส่งออก  ปลาแช่แขง็ซ่ึงส่วนใหญ่น าเขา้จาก
ประเทศไตห้วนั ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศจีน ประเทศอินเดีย และประเทศญ่ีปุ่นไดก้ลายมาเป็นวตัถุดิบท่ีน าเขา้มาก
ท่ีสุดทั้งน้ีเน่ืองจากราคาท่ีต ่า 

จงัหวดัสงขลาเป็นหน่ึงในจงัหวดัทางตอนใตข้องประเทศไทยท่ีมีการผลิตเชิงเศรษฐกิจสูงท่ีสุดซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 21 หรือ
หน่ึงในหา้อนัดบัสูงสุดทางเศรษฐกิจของภาคใต ้โดยคิดเป็นภาคการประมงร้อยละ 28.7 ของผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดั6 
การท่ีจงัหวดัสงขลามีพ้ืนท่ีติดชายฝ่ังทะเลส่งผลใหก้ารประมงเป็นแหล่งรายไดส้ าคญัประจ าจงัหวดั โดยทางทิศตะวนัออก
ของจงัหวดัสงขลาอยูติ่ดกบัอ่าวไทย และทางทิศใตอ้ยูติ่ดกบัทะเลสาปสงขลาซ่ึงถือเป็นแหล่งประมงหลกัของจงัหวดั  
จงัหวดัสงขลามี 2 ท่าเรือหลกั ไดแ้ก่ ท่าเรือน ้ าลึกสงขลา และท่าเทียบเรือสงขลา ท่าเรือน ้ าลึกสงขลาเก่า (ท่าเรือน ้ าลึก
สงขลา 1) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลหวัเขา อ าเภอสิงหนคร ซ่ึงบริหารงานโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือน ้ าลึกสงขลา 1 
ประกอบดว้ยท่าเทียบเรือท่ี 1 – 2 เป็นท่าเทียบเรือสินคา้ทัว่ไป และท่าเทียบเรือท่ี 3 เป็นท่าเทียบเรือตูสิ้นคา้ซ่ึงสามารถรับตู ้
สินคา้ท่ีมีความจุถึง 1.1 ลา้นตนั  ท่าเรือน ้ าลึกสงขลาใหม่ (ท่าเรือน ้าลึกสงขลา 2) ตั้งอยูท่ี่ต  าบลบ่อยาง อ าเภอเมือง ดูแล
บริหารโดยองคก์ารสะพานปลา7 

จงัหวดัสงขลามีท่ีจอดเรือท่ีกวา้งขวางซ่ึงอนุญาตใหเ้รือประมงจอดเทียบท่าเพ่ือขนถ่ายสตัวน์ ้ าท่ีจบัได ้ ในปี พ. ศ. 2559 
ปริมาณสตัวน ้ าท่ีจบัไดมี้ถึง 23,591 ตนัซ่ึงมีมูลค่า 592 ลา้นบาท (หรือประมาณ 18 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ) นอกเหนือจากน้ี 
                                                           
2 กรมประมงแห่งประเทศไทย พ. ศ. 2558 
3 เร่ืองเดียวกนั 

4 กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณิชย ์
5 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา รายงานสัตวน์ ้าของขอ้มูลเครือข่ายการเกษตรโลกหมายเลข TH8067 ปี พ. ศ. 2561 
6แผนพฒันาจงัหวดัสงขลา (ประจ าปี พ. ศ. 2561 – 2564) ปีงบประมาณ พ. ศ. 2065 - ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ พ. ศ. 2561 

7 เร่ืองเดียวกนั  
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จงัหวดัสงขลายงัมีธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการประมงทั้งการประมงตน้น ้ า (upstream) การประมงกลางน ้ า (midstream) และการ
ประมงทา้ยน ้ า (downstream)8  ในจงัหวดัสงขลามีโรงงานน ้ าแขง็ 22 แห่ง โรงงานผลิตอาหารสตัว ์5 แห่ง โรงงานอาหาร
กระป๋อง/โรงงานแปรรูป 34 แห่ง โรงงานคดัแยก 47 แห่ง และโรงงานอาหารปลา 13 แห่ง9 นอกเหนือจากการประมงแลว้ 
การเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ าจืดยงัคงท ากนัทัว่ทุกอ าเภอส าหรับการบริโภคภายในครัวเรือน  
 

2.2 การจัดการสถาบันภาคส่วนการประมง และโครงสร้างคณะผู้บริหาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของกรมประมงแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลกัของรัฐท่ีดูแลเก่ียวกบัการจดัการประมง 
กรมเจา้ท่า (Marine Department) มีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนของเรือประมงใหม่และการต่อใบอนุญาตของ
เรือประมง  ส่วนการบริหารของการสภาพแวดลอ้มทางทะเลอยูภ่ายใตก้ารดูแลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
(DMCR) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (MNRE)10 ศูนยป์ระสานงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเล (ศรชล.) ซ่ึงควบคุมโดยกองทพัเรือ (Royal Thai Navy) ดูแลปัญหาเก่ียวกบัเร่ืองความปลอดภยั การป้องกนั
ทรัพยากรทางทะเล และตรวจสอบความปลอดภยัของการขนส่งทางทะเล รวมถึงระบุโซน กรมประมงแห่งประเทศไทย  
(DOF) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (DMCR) ศูนยป์ระสานงานเพื่อรักษาผลประโยชนข์องชาติทางทะเล (ศรชล.) 
และกรมเจา้ท่า (Marine Department) ไดร่้วมมือและมีความพยายามร่วมกนัใน 5 ประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

• มาตรการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวงั (MCS); 
• โปรแกรมผูส้งัเกตการณ์แห่งชาติ;11

 

• การสุ่มตวัอยา่งท่าเรือเพ่ือการประเมินสตอ็ค; 
• กิจกรรมความร่วมมือและการบงัคบัใช;้ และ 

• การเก็บรวบรวมขอ้มูลและกิจกรรมการจดัการ 

 

2.3 วธิกีารภาพรวมและวธิีการย่อยของระบบตรวจสอบย้อนกลบัแห่งชาติ 

ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัแห่งชาติประกอบไปดว้ย 2 ส่วนหลกั ไดแ้ก่ ระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับการน าเขา้
วตัถุดิบ และการจบัสตัวน์ ้ าภายในประเทศ  กรมประมงแห่งประเทศไทยไดเ้ร่ิมพฒันาการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ข้ึนในปี พ. ศ. 2558 และในปี พ. ศ. 2559 ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบัแรกส าหรับผูส่้งออกไดถู้กจดัท าข้ึน ในตารางท่ี 1 ไดแ้สดงถึงฐานขอ้มูลหลกัทั้ง 5 ท่ีมีอยูข่องการ
                                                           
8 เร่ืองเดียวกนั  
9 เร่ืองเดียวกนั 
10นโยบายแห่งชาติดา้นการจดัการประมงทะเล  
11ผูส้ังเกตการณ์บนเรือประมงไทยไดถู้กจดัตั้งข้ึนมาภายใตน้โยบายแห่งชาติดา้นการจดัการประมงทะเลประจ าปี พ. ศ. 2558 – 2562 เพือ่ต่อตา้นการประมงท่ีกระท าท่ีผดิ
กฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม โดยผูส้ังเกตการณ์บนเรือไทยรุ่นแรกประกอบไปดว้ยผูเ้ขา้ร่วม 20 คนซ่ึงคดัเลือกมาจากพนกังาน
กรมประมงแห่งประเทศไทยโดยเร่ิมสงัเกตการณ์เดือนกนัยายน พ. ศ. 2558 และในรุ่นท่ี 2 (ผูเ้ขา้ร่วม 30 คน) เร่ิมสังเกตการณ์เม่ือเดินเมษายน พ. ศ. 2559 ผูส้ังเกตการณ์บน
เรือประมงไทยคนแรกท่ีปฏิบติังานในทะเลหลวงไดเ้ร่ิมด าเนินงานในเดือนกรกฎาคม พ. ศ. 2559 ส่วนผูส้งัเกตการณ์รุ่นท่ี 3 (ผูเ้ขา้ร่วม 30 คน) ไดเ้ร่ิมสังเกตการณ์ระหวา่ง
เดือนสิงหาคม ถึงเดือนกนัยายน พ. ศ. 2560  
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ตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย (สามารถดูขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
การด าเนินการของแต่ละระบบในห่วงโซ่อุปทานไดใ้นภาคผนวกท่ี 2) 

ตารางท่ี 1 ฐานขอ้มูลหลกัของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบของประเทศไทย 
ฐานข้อมูลหลกั ค านิยาม 

ฐานข้อมูลส่วนกลาง (Fishing Info) เป็นแพลตฟอร์มท่ีใชแ้ลกเปล่ียน และแบ่งปันขอ้มูลเรือประมง ทั้งน้ี
ยงัใชค้วบคุมกิจกรรมการเขา้-ออกของเรือประมงท่ีติดธงไทยและเรือ
สนบัสนุนการประมง แพลตฟอร์มน้ีประกอบไปดว้ยขอ้มูลการจบั
สตัวน์ ้ าและเรือสนบัสนุนการประมง ชนิดของเคร่ืองมือประมง 
ประวติัการฟ้องร้องของเรือประมงแต่ละล า (ถา้มี) การเช่ือมโยงของ
ขอ้มูลของใบอนุญาตการจบัสตัวน์ ้ าและลูกเรือ 

ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch 
Certificate (ใบรับรองการจบัสัตว์น า้) 

การตรวจสอบยอ้นกลบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับสตัวน์ ้ าท่ีจบัได้
ดว้ยเรือประมงท่ีติดธงไทยประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัห่วงโซ่
อุปทานรวมถึงกิจกรรมการจบัสตัวน์ ้ า การขนถ่ายสตัวน์ ้ าท่ีท่าเรือ 
(fish landing) การกระจายสตัวน์ ้าท่ีจบัได ้การด าเนินการและการ
ออกใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าส าหรับส่งออก (อ่านขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้
ภาคผนวกท่ี 4) 

ระบบตดิตามเรือประมง (VMS) เทคโนโลยดีาวเทียมส าหรับการเฝ้าสงัเกตตามเวลาจริง (real-time) 
ไดถ้กูติดตั้งในเรือประมงไทยท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือมากกวา่ 30 
ตนักรอส โดยระบบติดตามเรือประมง (VMS) จะถ่ายทอดสญัญาณ
ทุก ๆ ชัว่โมง 

ใบอนุญาตระบบอเิลก็ทรอนกิส์ (E-License) ฐานขอ้มูลของใบอนุญาตการจบัสตัวน์ ้ าเชิงพาณิชยพ์ร้อมขอ้มูล
เก่ียวกบัใบอนุญาต อาทิเช่น ขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือประมง จ านวน
วนัของการจบัสตัวน์ ้ า เป็นตน้ 

ระบบตรวจสอบย้อนกลบัสัตว์น า้น าเข้า 
(PSM linked and Processing Statement 
System, PPS) 

การตรวจสอบยอ้นกลบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับสตัวน์ ้ าน าเขา้
และผลิตภณัฑป์ระมงประกอบไปดว้ยมาตรการรัฐเจา้ของท่า (PSM) 
ซ่ึงครอบคลุมถึงการตรวจตราเรือประมงก่อนเขา้เทียบท่าโดยผา่น
การควบคุมการน าเขา้ การขนถ่ายสตัวน์ ้ า การขนส่ง และการออก
หนงัสือรับรองการแปรรูปสตัวน์ ้า (PSE) ท่ีซ่ึงครอบคลุมถึงการแปร
รูปท่ีโรงงานไปจนถึงการออกหนงัสือรับรองการแปรรูปสตัวน์ ้ า 
และการส่งออก 

แหล่งข้อมูล: กรมประมงแห่งประเทศไทย 

 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 13 จาก 70 

กรมประมงแห่งประเทศไทยไดจ้ดัตั้งวธีิการเพ่ือเสริมสร้างการตรวจสอบของระบบการจบัสตัวน์ ้ าภายในประเทศท่ีซ่ึงมี
ความเช่ือมโยงและการแลกเปล่ียนขอ้มูลระหวา่งกรมและหน่วยงานรัฐบาลต่าง ๆ รวมถึงกรมเจา้ท่า กระทรวงแรงงาน 
และกระทรวงมหาดไทย 
 
ก่อนท่ีเรือประมงจะเขา้ถึงศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเพื่อการตรวจสอบท่ีจ าเป็นต่อการขนถ่ายสตัวน์ ้ าท่ีจบัได ้บนัทึกการ
ประมง และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจ าเป็นตอ้งแสดงใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานของศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกใชต้รวจสอบ
สายพนัธ์ุและน ้ าหนกั  หลงัจากนั้น สตัวน์ ้ าท่ีจบัไดจ้ะถูกส่งไปประมูลและขายพร้อมกบัใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า 
(MCPD) สตัวน์ ้ าท่ีจบัไดจ้ะถูกแบ่งและส่งไปยงัโรงงานแปรรูปท่ีตา่งกนั หรือถูกขายใหก้บัผูซ้ื้อต่าง ๆ เม่ือสตัวน์ ้ าท่ีจบัได้
ถูกส่งไปแปรรูป เช่น บรรจุกระป๋อง หรือแช่แขง็ ผูด้  าเนินการเก่ียวกบัอาหารสามารถสมคัรขอใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า 
(CC) ไดใ้นกรณีท่ีตอ้งการส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป 
 
กระบวนการทัว่ไปภายใตก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ปัจจุบนัของประเทศ
ไทยประกอบดว้ยขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

1. การข้ึนทะเบียน และใบอนุญาต 
2. การออกเรือ และการตรวจสอบ (รวมถึงการตรวจสอบแรงงาน)  
3. การท าประมง (บนัทึกประมง)  
4. การถ่ายล า (Transshipment) ถา้มี: หนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) 
5. ระบบติดตามเรือประมง (VMS) และการติดตาม 
6. การเขา้จอดเทียบท่า และการตรวจสอบ 
7. การตรวจสอบการขนถ่ายสตัวน์ ้ า การตรวจสอบน ้ าหนกัสตัวน์ ้ าท่ีแทจ้ริง และการแจง้ปริมาณสตัวน์ ้าข้ึนท่า 

(LD) 
8. การคา้สตัวน์ ้ าผา่นใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD)  
9. การตรวจสอบโรงงานแปรรูป  
10. การตรวจสอบใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) 
11. วตัถุดิบน าเขา้ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นถึงกระบวนการไหลของห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล เอกสาร และระบบท่ีสนบัสนุนเทคโนโลยี
สารสนเทศซ่ึงสร้างโดยกรมประมงแห่งประเทศไทยเพ่ือพฒันากระบวนการเอกสารท่ีน าไปสู่การออกใบรับรองการจบั
สตัวน์ ้ า (CC) หรือใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าอยา่งง่าย (SCC) ท่ีเป็นไปตามกฎขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรปท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
กระท าท่ีผดิกฎหมาย ท่ีขาดการรายงาน และท่ีขาดการควบคุม และสนบัสนุนการตรวจสอบยอ้นกลบัตั้งแต่แหล่งท่ีมาจน
ส้ินสุดท่ีตลาด 

 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 14 จาก 70 

ตารางท่ี 2 กระบวนการและเอกสารประกอบของการจบัสตัวน์ ้ าภายในประเทศโดยเรือประมงท่ีติดธงไทยท่ีออกหาปลาใน
น่านน ้ าไทย 

กระบวนการไหล 

แหล่งจบั
สตัวน์ ้า 
(Fishing  

เรือประมง 
(Fishing 
vessels) 

เรือขนถ่าย
สินคา้ 

(Carriers) 

ท่าเรือ 
(Ports) 

โรงงานแปร
รูป 

(Processing 
Plants) 

กรมประมงแห่ง
ประเทศไทย 

(DOF) 

การส่งออก 
(Exports) 

ground)  

เอกสาร 

บนัทึกประมง (Fishing logbook) การ
บนัทึกระบบติดตามเรือประมง (VMS) 
หนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า 
(MCTD) 

การแจง้
ปริมาณสตัวน์ ้า
ข้ึนท่า (LD) 
ใบก ากบัการ
ซ้ือขายสตัวน์ ้ า 
(MCPD) 

ใบก ากบัการ
ซ้ือขายสตัว์
น ้า (MCPD) 
บนัทึกการ
แปรรูป 
(Processing 
Record) 

ใบก ากบัการซ้ือ
ขายสตัวน์ ้ า 
(MCPD) 
ใบรับรองการจบั
สตัวน์ ้า (CC) 

ใบรับรองการ
จบัสตัวน์ ้า 
(CC) 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ฐานขอ้มูลส่วนกลาง (Fishing Info)/
ระบบ Thai Flagged Catch Certificate 
(ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า)/ ระบบติดตาม
เรือประมง (VMS) 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate 
(ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า)  

 

แหล่งข้อมูล: กรมประมงแห่งประเทศไทย 

 

2.3.1 การขึน้ทะเบียน และใบอนุญาต  

กรมประมงแห่งประเทศไทยไดจ้ดัหมวดหมู่พ้ืนท่ีประมงออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ น ้ าจืด ชายฝ่ังทะเล และทะเลนอก
ชายฝ่ัง ส่วนชนิดการประมงแบ่งไดเ้ป็น การประมงชายฝ่ังทะเลหรือประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้นของเรือประมงท่ีมีระวาง
น ้ าหนกัของเรือนอ้ยกวา่ 10 ตนักรอสด าเนินการจบัสตัวน์ ้ าในทะเลชายฝ่ัง  ส่วนการประมงเชิงพาณิชยเ์ป็นเรือประมงท่ีมี
ระวางน ้ าหนกัของเรือมากกวา่ 10 ตนักรอสข้ึนไปและมีอุปกรณ์ติดตั้งท่ีมีก าลงัมา้ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนดโดย
ด าเนินการจบัสตัวน์ ้ าในทะเลนอกชายฝ่ังท่ีขยายต่อเน่ืองจากชายฝ่ังทะเลไปยงัเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) 

ทะเลชายฝ่ังท่ีตั้งอยูภ่ายใตร้าชอาณาจกัรไทยขยายออกไปถึง 3 ไมลท์ะเลจากแนวทะเลชายฝ่ัง ในความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีมี
ตั้งอยูบ่นความตอ้งการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทรัพยากรทางน ้ า กฎกระทรวงอาจถูกก าหนดข้ึนเพ่ือระบุพ้ืนท่ีท่ีกวา้งขวาง
ของทะเลชายฝ่ังในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ท่ีปกคลุมระยะทางเร่ิมตน้ตั้งแต่แนวชายฝ่ังท่ีมีระยะทางท่ีสั้นข้ึน หรือไกลออกไปมากกวา่ 
3 ไมลท์ะเลทั้งน้ีแลว้แตค่วามเหมาะสม การปรับแกใ้ด ๆ ก็ตามจะไม่เป็นผลในระยะทางปิดแนวชายฝ่ังทะเลท่ีนอ้ยกวา่ 1.5 
ไมลท์ะเล และไม่มากกวา่ 12 ไมลท์ะเล  ในกรณีดงักล่าง แผนท่ีท่ีร่างพ้ืนท่ีก าหนดจะเก่ียวพนักบักฎกระทรวง 

กรมเจา้ท่ารับผิดชอบการจดทะเบียนเรือประมง และออกใบอนุญาตการเดินเรือ  ตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมง 
พ. ศ. 2558 มาตรา 8 เรือประมงเคร่ืองยนตทุ์กประเภท และเรือประมงท่ีไม่มีเคร่ืองยนตท่ี์มีระวางน ้ าหนกัของเรือ 6 ตนั
กรอสหรือมากกวา่จ าเป็นตอ้งข้ึนทะเบียน ในขณะท่ีกรมประมงแห่งประเทศไทยรับผดิชอบการออกใบอนุญาตการจบัสตัว์
น ้ าส าหรับการใชเ้คร่ืองมือประมงซ่ึงยงัคงใชไ้ดแ้ละมีอายถึุง 2 ปี  



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 15 จาก 70 

การขอข้ึนทะเบียนเรือประมงกบักรมเจา้ท่า เรือประมงเชิงพาณิชยท่ี์มีระวางน ้ าหนกัของเรือ 10 ตนักรอสหรือมากกวา่ และ
เรือประมงเชิงพาณิชยท่ี์มีระวางน ้าหนกัของเรือนอ้ยกวา่ 10 ตนักรอสท่ีใชเ้คร่ืองมือประมง อาทิเช่น ลากอวนคู่ (Pair 
trawler) อวนลากแผน่ตะเฆ่ (Otter board trawl) อวนลากคานถ่าง (Beam trawl) อวนชนิดมีหูรูด (Purse seine) อวนปลา
กระตกั (Anchovy purse seine) เรือขดุทุกชนิด (Dredge) และเรือป่ันไฟ (Generator boat) จ าเป็นตอ้งมีจดหมายท่ีออกโดย
กรมประมงแห่งประเทศไทย 

กรมประมงแห่งประเทศไทยไดแ้ชร์ระบบฐานขอ้มูลท่ีรวมเขา้กนัไวท่้ามกลางเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง การจดทะเบียน
เรือประมง (รวมถึงเรือล าเลียง) จะถูกเช่ือมโยงเขา้กบัฐานขอ้มูลของใบอนุญาตระบบอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นทางฐานขอ้มูล
ส่วนกลาง (Fishing Info) เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงความแม่นย  าและความตอ่เน่ืองของขอ้มูล 

 

2.3.2 การแจ้งเรือออก และการตรวจสอบ 

เรือประมงเชิงพาณิชยทุ์กล าท่ีมีระวางน ้ าหนกัของ
เรือ 30 ตนักรอสหรือมากกวา่ และเรือประมงเชิง
พาณิชยท่ี์มีระวางน ้ าหนกัของเรือ 10 ตนักรอสหรือ
มีขนาดใหญ่กวา่ท่ีมีเคร่ืองมือประมง ยกตวัอยา่งเช่น 
อวนลากชนิดมีหูรูด (Trawler purse seine) และอวน
ครอบปลากระตกั (Anchovy falling net) จ าเป็นตอ้ง
รายงานต่อศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก เม่ือท าการ
ออกเรือ (เพื่อตรวจเอกสาร เรือประมง และลูกเรือ) 
และเม่ือท าการจอดเทียบท่า (เพ่ือยนืยนัเอกสาร ตรวจสอบเรือประมง และตรวจสอบลูกเรืออยา่งละเอียด) การออกเรือและ
ขั้นตอนตรวจสอบมีดงัน้ี 
 

1. เจา้ของเรือประมงยืน่ค  าร้องการออกเรือผา่นระบบ Single Window 4 Fishing Fleet หรือยืน่ค  าร้องพร้อมแบบฟอร์มท่ี
กรอกอยา่งครบถว้นดว้ยตวัเองผา่นทางศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกไม่เกิน 24 ชัว่โมงหรือไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง
ก่อนท่ีเรือประมงจะออกจากท่าเรือ โดยตอ้งมีเอกสาร เช่น ใบส าคญัทะเบียนเรือ (Vessel registration) และใบอนุญาต
จบัสตัวน์ ้ า (Fishing license) ท่ียงัไม่หมดอายุ12 

2. เม่ือไดย้ืน่ค  าร้องขอออกเรือ และไดรั้บหมายเลขส าหรับการออกเรือแลว้  ควรพิมพแ์บบฟอร์มตอบกลบัส าหรับการ
แจง้เรือออกและน าติดตวัไปท่ีเรือประมงดว้ย 

3. เรือประมงไม่ควรจะออกจากท่าเรือก่อนเวลาท่ีก าหนดไว ้แต่ควรออกหลงัจากนั้นสกั 2 ชัว่โมง  ถา้หากเรือประมงไม่
สามารถออกจากท่าเรือไดต้ามเวลาท่ีก าหนด ค ารองขอในการออกเรือจ าเป็นตอ้งถูกยกเลิก  ทั้งน้ีควรยืน่ค  าร้องขอใหม่ 

4. เรือประมงสามารถออกจากท่าเรือไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งแจง้หรือรอคอยผูต้รวจการถา้กรณีท่ีผูต้รวจการไม่อยู ่โดยมี
เง่ือนไขวา่เอกสารท่ียืน่ตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง 

                                                           
12http://fpipo.md.go.th:88/ 

การเฝ้าสังเกตการตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภยับนเรือท่ีศูนย์ควบคุมการแจ้ง
เข้า-ออกในระหว่างการวิจัยค้นคว้าในสถานท่ีจริงของการตรวจประเมินเบือ้งต้น
เพ่ือหาช่องว่างของการตรวจสอบย้อนกลับส าหรับผลิตภณัฑ์ประมงทะเล 
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การตรวจสอบเรือประมงท่ีท่าเรือจะถูกด าเนินทั้งก่อน
และหลงัจากการท าประมง ทั้งน้ีเพ่ือใหแ้น่ใจวา่การ
ประมงนั้นถูกกฎหมายและสอดคลอ้งกบักฎระเบียบ  
บุคคลผูซ่ึ้งมีอ านาจในการรายงานเรือประมงเขา้-ออก
ตอ้งแสดงเอกสารขอ้ตกลงท่ีมีผลผกูพนัทางกฎหมาย 
เช่น ใบส าคญัทะเบียนเรือ (vessel registration) 
ใบอนุญาตจบัสตัวน์ ้ า (fishing license) รายช่ือลูกเรือ 
(crew list) บนัทึกประมง (fishing logbook)  การตรวจ
ทางกายภาพ (Physical inspection) จะถูกด าเนินเพื่อ
ยนืยนัวา่อุปกรณ์ของเรือประมง เคร่ืองมือประมง และ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัสตัวน์ ้า (อาทิเช่น จ านวน
วนัจบัสตัวน์ ้ าทั้งหมด) ตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบ 

 

2.3.3 บันทกึประมง (Fishing Logbook) 

กรมประมงแห่งประเทศไทยก าหนดใหเ้รือประมงเชิงพาณิชยซ่ึ์งรวมถึงเรือประมงพ้ืนบา้นท่ีจบัสตัวน์ ้ าเพ่ือการคา้จดัเตรียม
บนัทึกประมงเพื่อใชต้รวจสอบ ควบคุม และตรวจสอบยอ้นกลบั  ในปัจจุบนัน้ี บนัทึกประมงในประเทศไทยยงัคงเป็น
บนัทึกในกระดาษซ่ึงประกอบดว้ยส่วนส าคญัดงัน้ี 

• ขอ้มูลของผูจ้บัสตัวน์ ้ า (เช่น เลขทะเบียนเรือประมง ขอ้มูลทะเบียน และเคร่ืองมือประมง); 
• ขอ้มูลการจบัสตัวน์ ้ า (เช่น วนัท่ี/เวลา พ้ืนท่ีท่ีจบัสตัวน์ ้ า และปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีจบัได)้; 
• การถ่ายล า (Transshipment); 
• สายพนัธ์ุ และปริมาณของสตัวน์ ้ าท่ีจบัได;้ และ  
• ท่าจอดเรือ (Landing port) และพิกดัน ้ าหนกัเม่ือจอดเทียบท่า (Landing weight) 

 
เจา้ของเรือประมงพ้ืนบา้นไม่จ าเป็นตอ้งยืน่บนัทึกประมง แต่ตอ้งยืน่ใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD)  ส่วนเจา้ของ
เรือประมงเชิงพาณิชยท่ี์มีระวางน ้าหนกัของเรือ 10 ตนักรอสหรือมากกวา่ และท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือ 10 ตนักรอสหรือ
นอ้ยกวา่จ าเป็นตอ้งยืน่บนัทึกประมงภายใน 24 ชัว่โมงของการน าเรือเขา้จอดเทียบท่าในแต่ละคร้ังและก่อนขนถ่ายสตัวน์ ้ า
ท่ีจบัได ้ ทุกกิจกรรมตอ้งถูกบนัทึกภายใน 24 ชัว่โมงภายหลงัจากน าเรือออก (Port out) โดยบนัทึกรายละเอียดท่ี
เฉพาะเจาะจงของการจบัสตัวน์ ้ าในแต่ละคร้ัง   และในขณะท่ีมีการจอดเรือในทะเลเพ่ือจบัสตัวน์ ้ านั้น ต าแหน่งท่ีตั้งของเรือ 
ณ ตอนนั้นจ าเป็นตอ้งระบุใหช้ดัเจน   ถึงแมว้า่บนัทึกประมงส าหรับเรือประมงเชิงพาณิชยจ์ะมีถึง 19 รูปแบบซ่ึงแต่ละ
รูปแบบของการบนัทึกจ าเป็นตอ้งขอ้มูลดงัน้ี  

1. ช่ือเรือประมง เลขทะเบียนเรือประมง และขนาดของเรือประมง;  
2. ช่ือของกปัตนัเรือ หรือผูบ้งัคบัการเรือ; 
3. ต าแหน่ง วนัท่ี และเวลาท่ีจบัสตัวน์ ้ า; 

ลูกเรือเข้าคิวรอเจ้าหน้าท่ีเพ่ือตรวจสอบบัตรประชาชนในระหว่างการตรวจสอบ
ทางกายภาพ; ภาพถ่ายโดย USAID Oceans 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 17 จาก 70 

4. ช่ือท่าเรือ และเวลาน าเรือออก/เขา้จอดเทียบท่า; 
5. ชนิดของเคร่ืองมือประมง; 
6. สายพนัธ์ุและปริมาณสตัวน์ ้ าท่ีจบัได;้ และ 
7. ท่าจอดเรือ (Landing port) และพิกดัน ้ าหนกัเม่ือจอดเทียบท่า (Landing weight) 

 

2.3.4 การถ่ายล า (Transshipment): หนังสือก ากบัการขนถ่ายสัตว์น า้ (MCTD) 

กรมประมงแห่งประเทศไทยยนิยอมใหมี้การขนถ่ายสตัวน์ ้ า โดยเรือประมงท่ีข้ึนทะเบียนไวว้า่เป็นเรือขนถ่าย 
(Transshipping vessel) หรือเรือเก็บสินคา้ (Storage vessel) จะตอ้งเตรียมหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) ท่ี
รับรองและลงนามรับรองโดยกปัตนัเรือหรือผูป้ระกอบการธุรกิจ  เรือประมงเหล่าน้ีตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบของ
เรือประมง เช่น ระเบียบของท่าเรือท่ีน าเรือเขา้-ออก และเกณฑข์องการติดตั้งระบบติดตามเรือประมง (VMS) 

 

2.3.5 ระบบตดิตามเรือประมง (VMS) และการตดิตาม: ศูนย์ปฏบิัตกิารเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) 

ศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) เป็นหน่ึงในหน่วยงานหลกัในการด าเนินการตามมาตรการตรวจสอบ 
ควบคุม เฝ้าระวงั (MCS) ของเรือประมงไทยในน่านน ้ าไทย และท่ีอยูไ่กลออกไปซ่ึงด าเนินการตลอด 24 ชัว่โมงต่อวนั 
ศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) ประสานงานและท างานอยา่งใกลชิ้ดกบัศูนยก์ารแจง้เขา้-ออกของ
เรือประมงซ่ึงสร้างความเช่ือมโยงกบัเรือประมงทุกล าโดยผา่นระบบติดตามเรือประมง (VMS) ท่ีถูกใชใ้นการเฝ้าสงัเกต
กิจกรรมของเรือประมง รวมถึงพ้ืนท่ีในการจบัสตัวน์ ้ า การใชเ้คร่ืองมือประมง และการขนถ่ายสตัวน์ ้ าท่ีจบัได ้ หน่วยของ
ระบบติดตามเรือประมงส่งสญัญาณแสดงขอ้มูลต าแหน่งท่ีจบัสตัวน์ ้ า เสน้ทางเดินเรือ และรูปแบบกิจกรรมของเรือประมง
ไปยงัศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) ซ่ึงจะส่งตอ่ไปยงัศูนยก์ารแจง้เขา้-ออกของเรือประมงทั้ง 30 แห่ง
เพื่อเป็นหลกัฐานในการตรวจสอบการน าเรือเขา้-ออก  ศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) ตั้งอยูใ่นจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและประกอบไปดว้ย 3 หน่วยงานยอ่ย ไดแ้ก่ หน่วยงานการควบคุมฐานขอ้มูลของระบบติดตาม
เรือประมงและการอนุญาติ หน่วยงานการเฝ้าระวงัของระบบติดตามเรือประมง และหน่วยงานการวเิคราะห์พฤติกรรมของ
เรือประมง 

พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ. ศ. 2558 ก าหนดใหมี้ระบบติดตามเรือประมง (VMS) ส าหรับเรือประมงเชิง
พาณิชยท่ี์มีระวางน ้ าหนกัของเรือ 30 ตนักรอส (หรือมากกวา่) เรือประมงท่ีใชใ้นช่วยเหลือเรือประมงล าอ่ืน หรือเรือประมง
ท่ีข้ึนทะเบียนไวว้า่เป็นเรือขนถ่าย (Transshipping vessel) หรือเรือเก็บสินคา้ (Storage vessel)  ระบบติดตามเรือประมง 
(VMS) จ าเป็นตอ้งติดตั้งตามมาตรฐานการท างานและขอ้ก าหนดการใชง้านท่ีก าหนดโดยกรมประมงแห่งประเทศไทย 
และจะตอ้งเปิดระบบติดตามเรือประมงไวต้ลอดเวลาท่ีท าการจบัสตัวน์ ้ าหรือจอดเทียบท่า และควรจะตอ้งลอ็ก หมดุ
ต าแหน่ง และท าเคร่ืองหมายเพื่อป้องกนัการเคล่ือนไหว  อุปกรณ์ของระบบติดตามเรือประมงสามารถหาซ้ือไดจ้ากผู ้
จ  าหน่ายท่ีเสนอแพค็เกจหรือแผนส าหรับการติดตั้งระบบและการดูแลรักษา 
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อุปกรณ์และซอฟตแ์วร์ของระบบติดตามเรือประมง (VMS) ท่ีใชโ้ดยศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง 
(FMC)/ระบบติดตามเรือประมง (VMS) ไดถู้กพฒันาและอพัเกรดเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการประมวลผลขอ้มูลผา่นฟังกช์นั
ต่าง ๆ ดงัน้ี 

• คดัแยกเรือประมงดว้ยใบอนุญาตการเดินเรือ ชนิดของเรือประมง และแสดงต าแหน่งท่ีตั้งของเรือประมงตาม
เวลาจริง; 

• บนัทึกเสน้ทางการเดินเรือ และเปรียบเทียบเสน้ทางของเรือประมงไดถึ้ง 10 ล าในช่วงเวลาเดียวกนั; 
• แจง้เตือนอตัโนมติัเม่ือมีการละเมิดกฎระเบียบและเม่ือมีภยัอนัตราย ยกตวัอยา่งเช่น เม่ือเรือประมง 2 ล าเคล่ือนท่ี

เขา้หากนัมากกวา่ 50 เมตร หรือเม่ือเรือประมงแล่นเขา้สู่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ (EEZ) ของประเทศท่ีสาม หรือเม่ือ
เรือประมงไม่สามารถน าเรือกลบัเขา้เทียบท่าไดภ้ายใน 30 วนั; 

• จดัเก็บการติดตามของการแจง้เตือน และบนัทึกการละเมิดกฎระเบียบเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลส าหรับการท าการ
วเิคราะห์ความเส่ียง (risk analysis); และ 

• จดัหมวดหมู่ของพฤติกรรมการจบัสตัวน์ ้ าออกเป็นความเส่ียงหลายระดบัเพื่อใชจ้ดัการดว้ยแนวทางตาม
มาตรการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวงั (MCS) ของศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) 
 

นอกจากน้ี รัฐบาลไทยไดท้ าการพฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลเพ่ิมเติมซ่ึงเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลของศูนยป์ฏิบติัการเฝ้า
ระวงัการท าการประมง (FMC) และฐานขอ้มูลของระบบติดตามเรือประมง (VMS) ของกรมประมงแห่งประเทศไทยกบั
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น กรมเจา้ท่า (Marine Department) ศูนยบ์ญัชาการแกไ้ขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย 
(ศปมผ.) กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labor) และส านกังานต ารวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) ในการใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากกิจกรรมของเรือประมงในการวเิคราะห์ความเส่ียง (Risk analysis) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การตรวจสอบ
เรือประมงและการบงัคบัใชก้ฎหมายมีความถูกตอ้ง 

2.3.6 การเข้าจอดเทยีบท่า และการตรวจสอบ 
(Port-In and Inspection) 

ขั้นตอนการน าเรือเขา้จอดเทียบท่ามีขั้นตอนคลา้ยกบั
การน าเรือออก: 

1. เจา้ของเรือยืน่ค  าร้องขอน าเรือเขา้เทียบท่า
ผา่นระบบ Single Window 4 Fishing Fleet 
System หรือยืน่ค  าร้องพร้อมแบบฟอร์มท่ี
กรอกอยา่งครบถว้นดว้ยตวัเองผา่นทาง
ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกไม่เกิน 24 
ชัว่โมง แต่ไม่นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมงก่อนท่ีเรือประมงจะเขา้จอดเทียบท่า  

2. ค าร้องขอจะพิจารณาวา่เสร็จส้ินสมบูรณ์เม่ือขอ้มูลการเขา้จอดเทียบท่าไดถู้กยืน่และไดรั้บหมายเลขการเขา้จอด
เทียบท่า 

การตรวจสอบการเข้าจอดเทียบท่าถกูด าเนินโดยหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีศนูย์ควบคุมการ
แจ้งเข้า-ออก; ภาพถ่ายโดย USAID Oceans 
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3. เรือประมงไม่ควรเขา้จอดเทียบท่าก่อนเวลาท่ีระบุไวใ้นแบบฟอร์มตอบกลบัส าหรับการเขา้จอดเทียบท่า และ
ตอ้งไม่ชา้กวา่เวลาท่ีระบุ 2 ชัว่โมง ในกรณีท่ีการเขา้จอดเทียบท่าไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีระบุไว ้ค  าร้องขอ
การเขา้จอดเทียบท่าจะถูกยกเลิก 

4. ในกรณีท่ีเรือประมงเขา้จอดเทียบท่ามากกวา่ 1 ท่าเรือ ค าร้องขอควรท าอยา่งต่อเน่ือง  ถา้ท่าเรือไม่อยูใ่นการ
ควบคุมของศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก เจา้ของเรือจะตอ้งยืน่ค  าร้องขอใหม่ 

5. ลูกเรือทั้งหมดจ าเป็นตอ้งลงจากเรือเพ่ือการตรวจสอบ  หากมีพฤติกรรมน่าสงสยั พวกเขาเหล่านั้นจะถูก
สอบสวน  เอกสารทั้งหมดจ าเป็นตอ้งยืน่ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีเพ่ือการตรวจสอบ เช่น ใบส าคญัทะเบียนเรือ (vessel 
registration) และหนงัสืออนุญาต ใบอนุญาตการจบัสตัวน์ ้ า บนัทึกประมง ใบอนุญาตของกปัตนัเรือ และ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีร้องขอโดยเจา้หนา้ท่ี  เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบเคร่ืองมือประมง และอปุกรณ์อ่ืน ๆ สาย
พนัธ์ุสตัวน์ ้ าท่ีจบัได ้ปริมาณและน ้ าหนกัของสตัวน์ ้ าเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีรายงานไวใ้นบนัทึกประมงเพื่อให้
แน่ใจวา่ไม่มีสินคา้หนีภาษีหรือเป็นสตัวน์ ้ าสายพนัธ์ุคุม้ครอง  ต าแหน่งท่ีจบัสตัวน์ ้ าจะถูกตรวจเทียบกบับนัทึก
ประมง  ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกน าเขา้ฐานขอ้มูลส่วนกลาง (Fishing Info) และลงช่ือโดยหวัหนา้ของศูนยค์วบคุม
การแจง้เขา้-ออกเพื่อท าการอนุมติัเรือประมงส าหรับการจอดเทียบท่าท่ีสะพานปลา (Jetty) ขององคก์ารสะพาน
ปลา หรือท่ีสะพานปลาของเอกชนท่ีรับรองโดยกรมประมงแห่งประเทศไทย 

6. ในขณะเดียวกนั บนัทึกประมงจะถูกแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกนักบัประวติัการติดตามของระบบติดตามเรือประมง 
(VMS) ในระหวา่งการเขา้จอดเทียบท่า 

 

2.3.7 การขนถ่ายสัตว์น า้: การตรวจสอบและการแจ้งปริมาณสัตว์น า้ขึน้ท่า (LD)  

สตัวน์ ้ าท่ีจบัไดท้ั้งหมดจ าเป็นตอ้งขนถ่ายท่ีท่าเรือท่ีไดรั้บอนุญาตซ่ึงไดท้ าการข้ึนทะเบียนไวก้บักรมประมงแห่งประเทศ
ไทย  ท่าเรือท่ีไดรั้บอนุญาตจ าเป็นตอ้งบนัทึกขอ้มูลของเรือประมงทั้งหมดท่ีจอดเทียบท่า ขนถ่ายสตัวน์ ้ าจากการแจง้
ปริมาณสตัวน์ ้ าข้ึนท่า (LD)  ในทางปฏิบติั เจา้ของท่าเรือควรจะประกาศการแจง้ปริมาณสตัวน์ ้ าข้ึนท่า (LD) เพื่อยนืยนั
จ านวนสายพนัธ์ุสตัวน์ ้ า และน ้ าหนกัท่ีแทจ้ริงของสตัวน์ ้ า และน าขอ้มูลเหล่าน้ียืน่ต่อเจา้หนา้ท่ีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-
ออกเพื่อท าการอนุมติั ทั้งน้ีเพ่ือยนืยนัวา่สตัวน์ ้ าท่ีจบัไดโ้ดยประมาณซ่ึงถูกบนัทึกลงในบนัทึกประมงเกินขอบเขตของ
ความคลาดเคล่ือนท่ียนิยอม (margin of tolerance) หรือไม่ก่อนท่ีจะมีการซ้ือขาย  ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของโครงการ
ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (TFFC) ไดถู้กท าใหบ้รรลุผลตลอดทัว่ทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยเร่ิมตั้งแต่เดือนกนัยายน พ. ศ. 2560 
เพื่อท่ีจะแทนท่ีระบบบนัทึกดว้ยกระดาษ  ระบบน้ีสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งแหล่งขอ้มูล เช่น ขอ้มูลท่ีบนัทึก 
เปรียบเทียบกบัการแจง้ปริมาณสตัวน์ ้ าข้ึนท่า (LD) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลทั้งสองแหล่งจะไม่เกิน
ขอบเขตของความคลาดเคล่ือนท่ียนิยอม (margin of tolerance) ได ้

 

2.3.8 การค้าและการแปรรูปสัตว์น า้: ใบก ากบัการซ้ือขายสัตว์น า้ (MCPD) 

จากจุดของท่าเทียบเรือผา่นทางขอ้ตกลงการประมูลและการขายไปยงัตลาดหรือโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ า ใบก ากบัการซ้ือ
ขายสตัวน์ ้ า (MCPD) จ าเป็นตอ้งบนัทึกขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลของเรือประมง และสถานท่ีท่ีปลาถูก
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ประมูล/ซ้ือโดยผูป้ระกอบการเชิงเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั  ในกรณีส่วนใหญ่ เรือประมงพ้ืนบา้น (ท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือ 
10 ตนักรอสหรือนอ้ยกวา่) ไม่จ าเป็นตอ้งเตรียมใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD)  แต่อยา่งไรก็ตามเรือประมงพ้ืนบา้น
เหล่าน้ีจ าเป็นตอ้งส าแดงเอกสารน้ีวา่สตัวน์ ้ าท่ีจบัไดถู้กส่งไปยงัโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ าหรือถูกแปรรูปเพ่ือการส่งออก  
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัเรือประมงถูกบนัทึกในส่วนแรกของใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) ซ่ึงรวมถึงใบส าคญัทะเบียนเรือ 
(Vessel registration) ใบอนุญาตจบัสตัวน์ ้ า (Fishing license) พ้ืนท่ีจบัสตัวน์ ้ า (Catch area) ท่าเทียบจอด (Landing site) 
และวนัท่ีเขา้จอดเทียบท่า (Date of landing)  ในส่วนท่ีสองของใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) จะบนัทึกขอ้มูล
เก่ียวกบัการขายและการแจกจ่าย รวมถึงชนิด น ้ าหนกัของสตัวน์ ้ า ช่ือของผูซ้ื้อและผูข้าย  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกบนัทึกลงใน
ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (TFFC)  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจบัสตัวน์ ้ ารวมถึงใบส าคญัทะเบียนเรือ ใบอนุญาตจบัสตัวน์ ้ า 
พ้ืนท่ีจบัสตัวน์ ้ า ท่าเทียบจอด วนัท่ีเขา้จอดเทียบท่า ชนิดและน ้ าหนกัของสตัวน์ ้ าในใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) 
จะถูกตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งแหล่งขอ้มูลและถูกยนืยนัขอ้มูลดว้ยเจา้หนา้ท่ีผา่นระบบใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า 
(TFFC) เพ่ือป้องกนัแหล่งขอ้มูลท่ีไม่สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้หรือสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดม้าจากแหล่งท่ีผิดกฎหมายหรือ
ควบคุมไม่ไดท่ี้จะเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทาน 

 

2.3.9 การตรวจสอบโรงงานแปรรูปสัตว์น า้ (Processing Plant Inspection) 

ตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ. ศ. 2558 โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ าจ าเป็นตอ้งน าระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัมา
ท าใหส้ าเร็จเพื่อท่ีจะระบุไดอ้ยา่งชดัเจนถึงแหล่งท่ีมาและการใชป้ระโยชน์ของสตัวน์ ้ า และป้องกนัสตัวน์ ้ าและผลิตภณัฑ์
ประมงท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทาน  โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ าจ าเป็นตอ้งบนัทึกทุกความเคล่ือนไหวของลอ็ต/การ
ส่งมอบสตัวน์ ้ าท่ีไดรั้บมา การแปรรูป การบรรจุภณัฑ ์และการติดฉลาก  โดยชนิดและน ้ าหนกัของสตัวน์ ้ าท่ีใชใ้นการแปร
รูปแต่ละลอ็ตจ าเป็นตอ้งบนัทึกลงในส่วนท่ี 3 ของใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) ผา่นระบบใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า 
(TFFC) 

 

2.3.10 การตรวจสอบใบรับรองการจบัสัตว์น ้า (Catch Certificate, CC) 

ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) เป็นเอกสารท่ีออกโดยกรมประมงแห่งประเทศไทยเพ่ือยนืยนัวา่สตัวน์ ้ าเหล่าน้ีถูกจบัอยา่ง
ถูกกฎหมายดว้ยเรือประมงท่ีติดธงไทย และด าเนินการผา่นการตรวจสอบภายในและลงนามรับรองเพ่ือออกใบรับรองการ
จบัสตัวน์ ้ า (CC) โดยใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) มี 2 แบบดว้ยกนัคือ ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) ส าหรับเรือประมง
ท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือ 20 ตนักรอสหรือมากกวา่ และใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าอยา่งง่าย (SCC) ส าหรับเรือประมงท่ีมี
ระวางน ้ าหนกัของเรือ 20 ตนักรอสหรือนอ้ยกวา่  ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าทั้ง 2 แบบน้ีสามารถออกโดยผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า)  อยา่งไรก็ตาม ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าอยา่งง่าย 
(SCC) ส าหรับประมงพ้ืนบา้นยงัคงเป็นรูปแบบกระดาษอยู ่

ก่อนจะท าการออกใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) ใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) จะตอ้งถูกตรวจสอบกบัขอ้มูลจาก
การแจง้ปริมาณสตัวน์ ้ าข้ึนท่า (LC) และบนัทึกประมง (Fishing logbook) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ชนิดและน ้ าหนกัของสตัวน์ ้ า
ผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า) และตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่ง
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แหล่งขอ้มูลโดยเทียบกบัขอ้มูลจากฐานขอ้มูลส่วนกลาง (Fishing Info) และระบบติดตามเรือประมง (VMS) เม่ือผา่น
ขั้นตอนดงักล่าว กรมประมงแห่งประเทศไทยสามารถมัน่ใจไดว้า่ทุก ๆ จ านวนสตัวน์ ้ าท่ีไดม้ากบัใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า 
(CC) ท่ีออกใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไปยงัจุดเร่ิมตน้ของสตัวน์ ้ าท่ีจบัได ้

 

2.3.11 วตัถุดบิน าเข้า 

พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ. ศ. 2558 ใหอ้  านาจกบัเจา้หนา้ท่ีไทยในการควบคุมท่าเรือประมงไทยและบงัคบัใช้
กฎหมายอยา่งเคร่งครัดต่อเรือประมงต่างชาติท่ีตอ้งสงสยั หรือเก่ียวขอ้งกบัการประมงท่ีกระท าผิดกฎหมาย การประมงท่ี
ขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (IUU Fishing) ดว้ย พ.ร.ก. น้ีท าใหป้ระเทศไทยเขา้เป็นภาคีความตกลง
วา่ดว้ยมาตรการของรัฐเจา้ของท่า (PSMA) ในเดือนพฤษภาคม พ. ศ. 2559  นอกจากน้ี กรมประมงแห่งประเทศไทยได้
ออกแบบมาตรการการควบคุมการน าเขา้ (Import Control Scheme) เพื่อครอบคลุมการน าเขา้ผลิตภณัฑป์ลา และผลิตภณัฑ์
ประมง  การตรวจสอบการน าเขา้ของปลาไม่เพียงแค่วา่มาจากเรือประมงท่ีติดธงของประเทศอ่ืน แต่ยงัรวมถึงการน าเขา้
ทางภาคพ้ืนดิน การขนส่งทางอากาศ และผา่นเรือตูสิ้นคา้  สตัวน์ ้ าท่ีส่งมอบจะถูกตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ีของกรมประมง
แห่งประเทศไทยเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการออกใบอนุญาตน าสินคา้เขา้  ระบบการควบคุมการน าเขา้จะเช่ือมต่อกบั
ขั้นตอนการท างานของหน่วยงานทั้งหมด รวมถึงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และขอ้มูล  ดว้ยระบบน้ีจะช่วยใหเ้จา้หนา้ท่ี
ไทยสามารถป้องกนัสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดอ้ยา่งผิดกฎหมายเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและตลาดต่างประเทศจากการ
ขนส่งทุกรูปแบบ 

ในเดือนมิถุนายน พ. ศ. 2561 ระบบ PPS ซ่ึงเป็นระบบท่ีครอบคลมุมาตรการของรัฐเจา้ของท่า (PSM) และใบรับรองการ
แปรรูปสตัวน์ ้ าอยา่งสมบูรณ์ไดก้ลายมาเป็นระบบท่ีใชป้ฏิบติังานไดจ้ริง  โดยระบบ PPS ประกอบดว้ย 2 ระบบ ไดแ้ก่ 
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ PSM ใชใ้นการติดตามปลาจากจุดก่อนเขา้จอดเทียบท่าไปจนถึงการขนส่ง และระบบ PSE ใชติ้ดตาม
ปลาแต่ละชุดจากโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ าไปจนถึงการส่งออก 

การควบคุมการน าเขา้ในทางปฏิบติัและการไหลของกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การตรวจสอบก่อนการเข้ามาถึงชายแดนและท่าเรือไทย เรือประมงจ าเป็นตอ้งยืน่ใบแบบค าร้องขอน า
เรือประมงต่างประเทศเขา้เทียบท่า (AREP)  เจา้หนา้ท่ีกรมประมงแห่งประเทศไทยจะอนุญาตใหเ้รือประมง/
สตัวน์ ้ า และผลิตภณัฑป์ระมงเขา้สู่ชายแดนและท่าเรือไทยไดน้ั้นข้ึนอยูก่บัเอกสารท่ีพิสูจน์ไดว้า่เรือประมงและ
สตัวน์ ้ าถูกกฎหมาย รวมถึงการตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งแหล่งขอ้มูลเพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของเอกสาร 
กรมประมงแห่งประเทศไทยจะแจง้การตดัสินใจผา่นท่าเทียบเรือโดยการออกใบแจง้การอนุญาตเขา้เทียบท่า
ของเรือประมง (NOTI) ส าหรับเรือประมงท่ีติดธงต่างประเทศและเรือบรรทุกสินคา้  ส าหรับเรือตูสิ้นคา้ 
รถบรรทุก และการขนส่งทางอากาศ ใบอนุญาตการน าเขา้จะถูกด าเนินการและอนุมติัก่อนการเขา้สู่ชายแดน
ไทยและเขา้จอดเทียบท่า 

2. การตรวจสอบทีจุ่ดทางเข้าประเทศไทย เรือประมงและสตัวน์ ้ าท่ีอยูบ่นเรือจะถูกตรวจสอบท่ีจุดทางเขา้ประเทศ
ไทย และรายงานผลการตรวจท่า (Port Inspection Report, PIR) จะถูกด าเนินการ  ถา้การตรวจสอบเสร็จส้ิน
สมบูรณ์โดยไม่มีสญัญาณของการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาด
การควบคุมบนเรือแลว้ การใชส่ิ้งอ านวยความสะดวกท่ีท่าเรือและขนถ่ายสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดจ้ะรับอนุญาต 
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3. การควบคุมการขนถ่ายสัตว์น า้ เม่ือเรือประมงไดผ้า่นการควบคุม เจา้หนา้ท่ีกรมประมงแห่งประเทศไทยจะ
สงัเกตการณ์การขนถ่ายสตัวน์ ้ า ขั้นตอนการชัง่น ้ าหนกั และขนยา้ยสตัวน์ ้ าข้ึนรถบรรทุกท่ีท่าเรือ  เม่ือ
รถบรรทุกมาถึงหอ้งเก็บความเยน็ น ้ าหนกัท่ีแทจ้ริง และชนิดของสตัวน์ ้ าจะถูกบนัทึกและเปรียบเทียบกบั
น ้ าหนกัท่ีขนถ่ายลงจากเรือ และเม่ือน ้ าหนกั และชนิดของสตัวน์ ้ าท่ีแทจ้ริงไดรั้บการอนุมติัแลว้ หนงัสือก ากบั
การจ าหน่ายสตัวน์ ้ าน าเขา้จะถูกด าเนินการ (Import Aquatic Animal Movement Document, IMD) ซ่ึงเป็น
เอกสารเร่ิมตน้ก่อนท่ีสตัวน์ ้ าจะเขา้สู่ห่วงโซ่การผลิตท่ีโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ า 

4. การตรวจสอบทีโ่รงงานแปรรูปสัตว์น า้ โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ ารับผิดชอบต่อการยนืยนัแหล่งท่ีมาและการน า
สตัวน์ ้ าไปใช ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัไม่ใหส้ตัวน์ ้ า และผลิตภณัฑป์ระมงเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทานในระหวา่งขั้นตอนการ
แปรรูปได ้ หลกัการตรวจสอบในโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ าส าหรับสตัวน์ ้ าน าเขา้จะใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัการ
ตรวจสอบส าหรับเรือประมงท่ีติดธงชาติไทย 

5. การอนุมตัใิบรับรองการแปรรูปสัตว์น า้ (PS) ก่อนการอนุมติัใบรับรองการแปรรูปสตัวน์ ้ า (PS) ขอ้มลูท่ี
เก่ียวขอ้งจะถูกตรวจสอบความถูกตอ้งระหวา่งแหล่งขอ้มูลกบัหนงัสือก ากบัการจ าหน่ายสตัวน์ ้ าน าเขา้ (IMD) 
และใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) ของรัฐเจา้ของธง  การใชป้ระโยชน์ของสตัวน์ ้ าท่ีส่งมอบจะถูกตรวจสอบ
ความถูกตอ้งระหวา่งแหล่งขอ้มูลดว้ยเช่นกนั  ถา้ขอ้มูลสอดคลอ้งกนั ใบรับรองการแปรรูปสตัวน์ ้ า (PS) จะ
ไดรั้บการอนุมติั  ในการท าเช่นน้ี กรมประมงแห่งประเทศไทยสามารถมัน่ใจไดว้า่จ านวนสตัวน์ ้ าท่ีส่งมอบ
ทั้งหมดท่ีไดรั้บใบรับรองการแปรรูปสตัวน์ ้ า (PS) สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดไ้ปถึงชุดของสตัวน์ ้ าท่ีถูก
น าเขา้มาในประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 3 กระบวนการไหลและเอกสารส าหรับการน าเขา้สตัวน์ ้ าแปรรูปเพ่ือการส่งออกไปยงัสหภาพยโุรป  

กระบวนการไหล 
พืน้ที่ใน
การจับ
ปลา 

เรือประมง 
เรือ
ขนส่ง
สินค้า 

ท่าเรือ 
โรงงานแปรรูป

สัตว์น า้ 

กรมประมง
แห่งประเทศ

ไทย 

การ
ส่งออก 

เอกสาร  
 

ใบอนุญาตจบัสตัวน์ ้า (Fishing license) 
ใบส าคญัทะเบียนเรือ (Vessel 
registration) ระบบติดตาม AIS (AIS 
tracking) เอกสารรับขนส่งสินคา้สตัวน์ ้ า 
(Transshipment declaration) แผน
จดัการระวางภายในเรือสินคา้ (Stowage 
plan) หนงัสือรับรองถ่ินก าเนิด/สญัชาติ
ของสินคา้ (Certificate of Origin) พิธี
การศุลกากร (Customs clearance) 
ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) ของรัฐ
เจา้ของธง ค  าร้องขอน าเรือประมง
ต่างประเทศเขา้เทียบท่า (AREP) ใบแจง้
การอนุญาตเขา้เทียบท่าของเรือประมง 
(NOTI) 

ใบตราส่ง
สินคา้ (Bill of 
lading) ใบแจง้
หน้ี (Invoice) 
รายงานผลการ
ตรวจท่า (PIR) 
ใบอนุญาต
น าเขา้ (Import 
permit) 
หนงัสือก ากบั
การจ าหน่าย
สตัวน์ ้าน าเขา้ 
(IMD) 
ใบรับรองการ

หนงัสือก ากบั
การจ าหน่าย
สตัวน์ ้าน าเขา้ 
(IMD) 
ใบรับรองการ
จบัสตัวน์ ้า 
(CC) ของรัฐ
เจา้ของธง 
บนัทึกการแปร
รูปสตัวน์ ้า 

หนงัสือก ากบั
การจ าหน่าย
สตัวน์ ้าน าเขา้ 
(IMD) 
ใบรับรองการ
จบัสตัวน์ ้า 
(CC) ของรัฐ
เจา้ของธง 
บนัทึกการแปร
รูปสตัวน์ ้า 
(Processing 
record) 
ใบรับรองการ

ใบรับรอง
การจบั
สตัวน์ ้า 
(CC) ของ
รัฐ
เจา้ของธง 
ใบรับรอง
การแปร
รูปสตัว์
น ้า (PS) 
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จบัสตัวน์ ้า 
(CC) ของรัฐ
เจา้ของธง 

แปรรูปสตัวน์ ้า 
(PS) 

ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

ระบบ PPS (PSM linked and Processing Statement System, PPS) 

 

2.4 สวสัดิการมนุษย์ (Human Welfare) และเพศสภาพ (Gender) 

ตามท่ีไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ท่ี 1.3 นั้น การตรวจประเมินน้ีไดโ้ฟกสัท่ีกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมง
ทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์และโครงสร้างดว้ยขอ้จ ากดัในการเปิดเผยถึงปัญหาแรงงานและสวสัดิการ  อยา่งไรก็ตามในการ
ด าเนินการตรวจประเมินน้ี รายละเอียดเหล่าน้ีไดถู้กรวบรวมตามระเบียบการและสมรรถนะของการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ รวมถึงบุคคลท่ีไดใ้ชห้รือไดรั้บผลกระทบจากการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์  โดยในหวัขอ้น้ีจะไม่กล่างถึงสภาวะการณ์สวสัดิการมนุษยใ์นภาค
ส่วนการประมงของประเทศไทย 

ปัญหาเก่ียวกบัสวสัดิการมนุษยแ์ละเพศสภาพมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานการประมงของประเทศไทยซ่ึงรวมถึงความ
ขาดแคลนส่ิงอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน เช่น อาหาร น ้ า หอ้งสุขาท่ีถูกสุขอนามยั และการปฐมพยาบาลรักษาเบ้ืองตน้
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับชาวประมง และลูกเรือท่ีท างานบนเรือ และลูกจา้งท่ีโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้า  และยงัคงมีความ
ขาดคลานของท่ีพกัและบา้นท่ีเหมาะสมส าหรับคนงานท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่กลท่้าเรือและโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ า  ปัญหา
เหล่าน้ีคลา้ยกบัภาคส่วนการประมงในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีการแบ่งแยกแรงงานระหวา่งผูช้ายและผูห้ญิงขา้มห่วงโซ่
อุปทานโดยผูช้ายมีหนา้ท่ีในการจบัสตัวน์ ้ าท่ีทะเล ส่วนผูห้ญิงรับผิดชอบในการเตรียมเคร่ืองมือประมง  ผูห้ญิงมีแนวโนม้
ท่ีจะท างานท่ีโรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ า คา้ขายสตัวน์ ้ า และท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดตลอดจนเป็นผูดู้แลหลกัและเป็น
แม่บา้น  ในเรือประมงจะไม่มีผูห้ญิงท างานเป็นลูกจา้งหรือลูกเรืออนัเน่ืองมาจากความเขา้ใจวา่เป็นงานหนกัและอนัตราย  
ถึงอยา่งนั้นก็ตามผูช้ายและผูห้ญิงมีสิทธิเท่าเทียมกนัท่ีจะกลายมาเป็นสมาชิกคณะกรรมการการประมงประจ าจงัหวดั 

ผูท้  างานวจิยัยงัคงสงัเกตปัญหาการคา้มนุษยแ์ละแรงงานเด็กท่ีไดส่้งผลกระทบต่อเรือประมงเชิงพาณิชยข์องประเทศไทย 
และการขาดประวติัของนโยบายและขอ้บงัคบัซ่ึงในรายงานฉบบัน้ีไม่ไดท้ าการส ารวจเพ่ิมเติมทั้งน้ีเพ่ือเป็นการคงความ
สนใจเดิมของรายงานไว ้ อยา่งไรก็ตามการละเมิดสวสัดิภาพมนุษยอ์าจจะเกิดข้ึนภายในระบบห่วงโซ่อุปทาน ยกตวัอยา่ง
เช่น ระหวา่งการเคล่ือนยา้ยคนงานหรือชาวประมงท่ีท่าเรือขนถ่ายสินคา้น าเขา้เน่ืองจากท าการตรวจสอบไดย้าก  USAID 
Oceans แนะน าวา่ผูร่้วมมือหรือหุน้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งควรพิจารณาถึงความเส่ียงเหล่าน้ี และพิจารณาวา่การด าเนินการของ
การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์อาจจะใชป้ระโยชน์ในการหาแกปั้ญหาดงักล่าง
ได ้

 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 24 จาก 70 

2.4.1 กรอบกฎหมาย นโยบาย และการปฏบิัตกิาร  

ประเทศไทยยอมรับวา่การคา้มนุษย ์การท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการ
ควบคุม และปัญหาสวสัดิภาพมนุษยอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งก่อใหเ้กิดภยัคุกคามท่ีร้ายแรงต่อความปลอดภยัของชาติ และการ
ละเมิดท่ีรุนแรงของสิทธิมนุษยชน  รัฐบาลไทยพร้อมดว้ยองคก์รภาคประชาสงัคมท าใหเ้กิดความคืบหนา้อยา่งมากในการ
กล่าวถึงปัญหาเหล่าน้ีผา่นการออกและบงัคบัใชก้ฎขอ้บงัคบัและนโยบายรวมถึงการบงัคบัใชก้ฎหมายขา้มห่วงโซ่อุปทาน 

พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ. ศ. 2558 มาตรา 37 ก าหนดวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเรือประมงเชิงพาณิชยจ์ดัเตรียมอา
ชีวอนามยัและความปลอดภยั รวมถึงสภาวะการท างานท่ีเหมาะสมตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงวา่ดว้ยการคุม้ครอง
แรงงานในการประมงทะเล  ดงันั้นเรือประมงท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือ 30 ตนักรอสและมีใบอนุญาตจ าเป็นตอ้งมีอาหารท่ี
สะอาดและน ้ าด่ืมท่ีพอเพียงส าหรับระยะเวลาท่ีด าเนินการประมง มีช่วงเวลาพกัผอ่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง มียา
และเวชภณัฑท่ี์เพียงพอส าหรับลูกเรือทั้งหมดและตลอดจนด าเนินการประมงเสร็จส้ิน การปฐมพยาบาลรักษาเบ้ืองตน้และ
การขนส่งเร่งด่วนส าหรับลูกเรือในการเขา้ถึงสถานพยาบาลบนฝ่ังในกรณีท่ีเกิดการบาดเจบ็ท่ีร้ายแรงหรือการเจบ็ป่วย การ
ตรวจทางการแพทยส์ าหรับลูกเรืออยา่งนอ้ยปีละคร้ังโดยแพทยท่ี์มีใบรับรองทางวชิาชีพ และพ้ืนท่ีสนัทนาการ  เรือประมง
ท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือ 60 ตนักรอสจ าเป็นตอ้งจดัเตรียมหอ้งน ้ า/หอ้งพกัท่ีมีพ้ืนท่ีอยา่งนอ้ย 1 ตารางเมตรและมีการ
อบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้แก่ลูกเรืออยา่งนอ้ย 1 คนโดยองคก์รหรือหน่วยงานท่ีผา่นการรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาล  ใน
เร่ืองความปลอดภยั ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตส าหรับเรือประมงท่ีมีระวางน ้ าหนกัของเรือมากกวา่ 30 ตนักรอสจ าเป็นตอ้งเตรียม 
(และเตรียมแนวทางปฏิบติัส าหรับการใชข้อง) เคร่ืองมือ อุปกรณ์และพสัดุ และเส้ือชูชีพ การใชง้านเคร่ืองมือประมง กฎ
การประมง และความปลอดภยับนเรือ 

คนงานประมงทัว่ทั้งห่วงโซ่อุปทานมีสิทธิในการเขา้ถึงการรักษาพยาบาลผา่นทางกฎระเบียบออกโดยกระทรวง
สาธารณสุขท่ีครอบคลุมถึงสวสัดิการการแพทยข์องระบบประกนัสงัคมขา้ราชการพลเรือน13  มีกฎขอ้บงัคบัท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงานท่ีใหสิ้ทธ์ิและปกป้องสวสัดิภาพของแรงงานและการเขา้ถึงส่ิงอ านวยความสะดวกรวมถึงอาหารและการ
รักษาทางการแพทยใ์นระวา่งท าประมงกลางทะเลส าหรับการประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้น และการประมงเชิงพาณิชย ์ 
กฎระเบียบดงักล่างครอบคลุมถึงการชดเชยและสิทธิประโยชน์ เช่น รายได ้และวนัหยดุซ่ึงเหมาะสมกบัทุกภาคส่วนใน
ห่วงโซ่อุปทานการประมงท่ีนอกเหนือจากการจบัสตัวน์ ้ าในทะเล 

ยงัคงมีนโยบายท่ีเฉพาะเจาะจง การปฏิบติัการ การเร่ิมด าเนินการซ่ึงท าใหบ้รรลุผลโดยรัฐบาลไทย และองคก์รภาคประชา
สงัคมเพ่ือใหม้ัน่ใจ และเพ่ิมประสิทธิภาพของสวสัดิภาพมนุษยใ์นการประมงในทอ้งทะเลและท่ีท่าเรือซ่ึงประกอบดว้ย 

• มาตรการป้องกนัในการสนบัสนุนการข้ึนทะเบียนแรงงานขา้มชาติและแรงงานประมงเช่นเดียวกนักบัการข้ึน
ทะเบียนเรือประมง;  

• การเรียกร้องใหมี้ระบบติดตามเรือประมง (VMS) ในเรือเชิงพาณิชยซ่ึ์งสามารถช่วยในการติดตามชัว่โมงการจบั
สตัวน์ ้ าของลูกเรือ; 

                                                           
13 มีขอ้มูลจ ากดัเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ส าหรับแรงงานขา้มชาติ อยา่งไรกต็าม อา้งอิงถึงกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน แรงงานขา้มชาติ (รวมทุกภาคส่วน) ท่ีมี

ใบอนุญาตท างานท่ีออกให้โดยกรมการจดัหางานสามารถไดรั้บประโยชน์การบริการทางการแพทยข์องระบบประกนัสังคม 
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• การก่อตั้งศูนยส์วสัดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมง (FLEC) เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวติของแรงงานประมง
ท่ีถูกกฎหมาย14 และการก่อตั้งศูนยลู์กเรือประมง (Fisheries Crew Center)15 ข้ึนในอนาคต; 

• ผูส้นบัสนุน (โดยกระทรวงแรงงาน) ส าหรับขอ้มูลสหพนัธ์แรงงานลูกจา้งการประมง (Fisheries Labor 
Employee Federation) ส าหรับการการเจรจา และสหภาพแรงงานประมงแห่งชาติ (Thailand Fisheries Labor 
Union); และ 

• การสร้างและเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่งภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์รเพ่ือสนบัสนุนสิทธิท่ีเท่าเทียมกนั
และสวสัดิการส าหรับคนงานประมงรวมถึงแรงงานและสิทธิทางสงัคม 

ประเทศไทยเป็นภาคีส าคญัในกฎหมายระหวา่งประเทศและอนุสญัญาในการแกปั้ญหาการคา้มนุษย ์เช่น พิธีสาร (Protocol 
29) พ. ศ. 2557 ของอนุสญัญาแรงงานบงัคบั (พ. ศ. 2473) ซ่ึงไดย้ืน่สตัยาบนัในเดือนมิถุนายน พ. ศ. 2561 และในเดือน
มกราคม พ. ศ. 2562 ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของทวปีเอเชียท่ีไดย้ืน่สตัยาบนัสารอนุสญัญาองคก์ารแรงงานระหวา่ง
ประเทศ ฉบบัท่ี 188 วา่ดว้ยการท างานในภาคการประมง (พ. ศ. 2550)  โดยอนุสญัญาดงักล่าวมีแนวทางในการคุม้ครอง
ชีวติความเป็นอยูแ่ละสภาพการท างานของภาคการประมงบนเรือซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นเดือนมกราคม พ. ศ. 2563 

รัฐบาลไทยไดอ้อกและก าหนดใชน้โยบายจ านวนหน่ึงเพ่ือต่อสูแ้ละป้องกนัการคา้มนุษยข์องแรงงานอพยพหรือแรงงาน
ขา้มชาติดงัน้ี16 

• การอบรมขั้นตอนการวา่จา้งงานใหแ้ก่แรงงานต่างชาติหรือแรงงานขา้มชาติท่ีศูนยแ์รกรับเขา้ท างานและส้ินสุด
การจา้ง (Post arrival and re-integration center); 

• ขอ้ก าหนดการข้ึนทะเบียนของหนงัสือคนประจ าเรือ (Seaman book) และรอบปฐมนิเทศท่ีเก่ียวขอ้ง ใบอนุญาต
ในการท างานบนเรือท่ียงัคงมีอายตุามวนัท่ีระบุในใบอนุญาตท างานท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงเป็นไปพระราชก าหนด 
(พ.ร.ก.) การประมง พ. ศ. 2558 บทท่ี 83; 

• พระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การจดัการการจา้งแรงงานต่างชาติ พ. ศ. 2560;   
• การอบรมโครงการสิทธิจากเรือสู่ฝ่ัง (Ship to Shore Rights) จดัโดยองคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) และ

รัฐบาบไทยภายเพ่ือป้องกนัและก าจดัแรงงานบงัคบั แรงงานเด็ก และรูปแบบการท างานท่ีไม่เป็นท่ียอมรับ;  
• การอบรมส าหรับเจา้หนา้ท่ีประจ าจงัหวดัเก่ียวกบักรอบกฎหมายและนโยบายท่ีออกใหม่เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงการ

ปกป้องแรงงานและสิทธิของแรงงานเป็นไปอยา่งเหมาะสม; และ 
• พฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการเขา้หาผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายท าการสนบัสนุนความโปร่งใส่ของห่วงโซ่อุปทาน

ของอาหารทะเลและโรงงานแปรรูปอาหารทะเล หรือธุรกิจอ่ืนท่ีมีความเส่ียงในการใชแ้รงงานบงัคบั 

ในการท่ีจะบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบียบเพื่อจดัการการคา้มนุษยแ์ละการละเมิดสิทธิมนุษยชนและสวสัดิการ รัฐบาล
ไทยไดเ้พ่ิมความเขม้ขน้ในการตรวจสอบแรงงานทัว่ทั้งห่วงโซ่อุปทานใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการส่งเสริมการคุม้ครอง
                                                           
14 ศูนยส์วสัดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงไดก่้อตั้งข้ึนตามบนัทึกความเขา้ใจระหวา่งองคก์ารสะพานปลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย บา้นสุขสันต ์(ศูนยอ์ภิบาลผูเ้ดินทางทะเล) และบริษทั เจริญโภคภณัฑอ์าหาร จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงมี
ระยะเวลาในการด าเนินงานระหวา่งปี พ. ศ. 2559 - 2563 
15 ศูนยลู์กเรือประมงจดัตั้งภายใตมู้ลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน (LPN) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีไม่แสวงหาก าไรในประเทศไทยดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงาน
และองคก์รภาครัฐ 
16 ในหวัขอ้น้ีถูกร่างข้ึนตามรายงงาน “ประชุมระดบัภูมิภาคเก่ียวกบัการคา้มนุษยใ์นภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย: แนวโนม้ ความทา้ทา้ย และแนวปฏบิติัท่ีดี” 
(เมษายน พ.ศ. 2562) โดยนายเชิดศกัด์ิ ชูคง 
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แรงงาน  ในการตรวจสอบจ าเป็นตอ้งด าเนินกบัธุรกิจทุกขนาดและทุกประเภท การจดัล าดบัการตรวจส าหรับโรงงานท่ีมี
ความเส่ียงสูง โดยเฉพาะอยา่งยิง่โรงงานท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการใชแ้รงงานเด็ก แรงงานบงัคบั แรงงานขดัหน้ี หรือ
แรงงานท่ีมาจากการคา้มนุษย ์ ตวัอยา่งของขั้นตอนการตรวจสอบท่ีถูกด าเนินการโดยรัฐบาลซ่ึงอาจจะถูกเสริมดว้ย
มาตรการอ่ืนตลอดทัว่ทั้งห่วงโซ่อุปทานมีดงัน้ี 

• การตรวจสอบการแจง้เขา้-ออก: ประเทศไทยมีศูนยก์ารแจง้เขา้-ออกมากกวา่ 30 แห่ง และจุดตรวจเรือประมง
ส่วนหนา้ (Forward Inspection Points, FIP) ท่ีซ่ึงเจา้หนา้ท่ีท าการตรวจสอบและยนืยนัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ
เช่น สญัญาแรงงาน รายช่ือลูกเรือ และบตัรประชาชนของแรงงานขา้มชาติ 

• การตรวจสอบบนชายฝ่ังของศูนยก์ารแจง้เขา้-ออก: ท่ีท่าเรือ เจา้หนา้ท่ีศูนยก์ารแจง้เขา้-ออกจ าเป็นตอ้งตรวจ
สภาพแรงงานก่อนท่ีเรือประมงจะออกเรือไปท าประมง ตรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสิทธิประโยชนข์องลูกจา้ง
รวมถึงใบอนุญาตท างาน ประกนั และรายไดต้่อเดือน และพิสูจน์วา่ไม่มีแรงงานอายตุ  ่ากวา่เกณฑ ์แรงงานบงัคบั
หรือการคา้มนุษย ์  ดงัท่ีไดก้ าหนดไวว้า่ แรงงานบนเรือประมงควรมีอาย ุ18 ปีข้ึนไป 

• การตรวจสอบเรือประมงในทะเล: ศูนยอ์  านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (Thai-MECC) เป็น
หน่วยงานหลกัในการประสานงานและตรวจตราการปฏิบติังานท่ามกลางความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่าง ๆ 
ซ่ึงรวมถึงกรมเจา้ท่า กรมประมงแห่งประเทศไทย และกรมศุลกากร  นอกจากน้ี กรมประมงแห่งประเทศไทย 
และศูนยป์ฏิบติัการเฝ้าระวงัการท าการประมง (FMC) ช่วยในการเฝ้าระวงัในหลายกรณี อาทิเช่น เรือประมงไม่
สามารถรายงานการน าเรือออกในระบบฐานขอ้มูล; และ 

• การตรวจสอบโรงงานแปรรูปอาหารทะเล: รัฐบาลไดแ้ต่งตั้งทีมตรวจสอบทางวนิยัหลายอยา่งเพ่ือตรวจสอบ
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล  แต่ละทีมน าโดยกองบงัคบัการต ารวจน ้ าและประกอบดว้ยผูต้รวจแรงงาน 4 คน 
เจา้หนา้ท่ีจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์1 คน ผูต้รวจการดา้นประมง 1 คน 
ผูต้รวจการดา้นโรงงาน 1 คน ผูต้รวจการดา้นประกนัสงัคม 1 คน  การตรวจสอบมีวตัถุประสงคใ์นการ
เสริมสร้างการปฏิบติัตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมง การคุม้ครองแรงงานรวมถึงสภาพการท างาน 
แรงงานบงัคบั สถานการณ์การท างานและสถานการณ์การคา้มนุษยร์วมถึงการใชแ้รงงานเด็ก17 

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และกรมการจดัหางานของกระทรวงแรงงานมีหนา้ท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
ข่าวสารเก่ียวกบัสวสัดิภาพมนุษยข์องทุกส่วนในห่วงโซ่อุปทานการประมง  นอกจากน้ี กรมประมงแห่งประเทศไทยไดท้ า
การเก็บขอ้มูลจากชาวประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้น ในขณะท่ีสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย (Fisheries Association of 
Thailand) เก็บขอ้มูลจากชาวประมงเชิงพาณิชย ์ ลูกจา้งคนไทยทั้งหมดท่ีท างานกบัเรือประมงเชิงพาณิชยจ์ าเป็นตอ้งมี
หนงัสือคนประจ าเรือ (Seaman book) ท่ีออกใหโ้ดยกรมเจา้ท่า และลูกจา้งท่ีไม่ใช่คนไทยจ าเป็นตอ้งมีใบอนุญาตการ
ท างานท่ีออกใหโ้ดยกรมการจดัหางาน  ยงัคงมีขอ้บ่งช้ีของการแกไ้ขระบบการจดัการแรงงานขา้มชาติดว้ยความร่วมมือ
อยา่งใกลชิ้ดกบัประเทศเพ่ือนบา้นผา่นการร่วมมือระหวา่งรัฐบาล ภาคเอกชน องคก์ารระหวา่งประเทศ หน่วยงานทอ้งถ่ิน 
และองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรระหวา่งประเทศ    

                                                           
17ภายใต ้พ.ร.ก. การประมง พ. ศ. 2558 การลงโทษส าหรับโรงงานแปรรูปอาหารทะเลท่ีวา่จา้งพนกังานผดิกฎหมายรวมถึงแรงงานขา้มชาติท่ีไม่มีใบอนุญาตท างาน
จะถูกปรับเป็นเงินถึง 800,000 บาท/คน  ในกรณีท่ีพบแรงงานผดิกฎหมายนอ้ยกวา่ 5 คน จะมีการระงบัการท างานของโรงงานแปรรูปเป็นเวลา 10 – 30 วนั แต่ถา้หาก

พบแรงงานผดิกฎหมายมากกวา่ 5 คน จะมีการสั่งปิดโรงงานแปรรูป  การละเมินกฎหมายคุม้ครองแรงงานจะน ามาซ่ึงการจ าคุกไม่เกิน 2 ปี และ/หรือถูกปรับเป็นเงิน
ตั้งแต่ 200,000 – 2,000,000 บาท รวมถึงการปรับรายวนัเป็นเงิน 100,000 – 500,000 บาท 
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2.4.2 การจดัการระดบัสถาบัน/องค์กร และโครงสร้างการบริหาร  

รัฐบาลไทยไดเ้พ่ิมสมรรถภาพในการตรวจสอบของศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกผา่นจุดตรวจเรือประมงส่วนหนา้ 
(Forward Inspection Point, FIP) ท่ีซ่ึงท าการตรวจสอบเรือประมงแบบสุ่มคูข่นานและด าเนินการตรวจสอบใหถู้กตอ้งโดย
ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกใน 22 จงัหวดัชายฝ่ังทะเล  จุดตรวจเรือประมงส่วนหนา้ (FIP) ประกอบไปดว้ย 4 กลุ่ม แต่ละ
กลุ่มมีผูเ้ช่ียวชาญในการตรวจสอบจากหน่วยงานรัฐบาลท่ีเก่ียวขอ้ง กล่าวคือ กองทพัเรือ กรมประมงแห่งประเทศไทย กรม
เจา้ท่า กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมการจดัหางาน และส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

ตลอดห่วงโซ่อุปทานประมง กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน และกรมการจดัหางานของกระทรวงแรงงานมีหนา้ท่ีใน
การเฝ้าสงัเกตการวา่จา้งงานและสวสัดิภาพของแรงงานในประเทศไทยและต่างประเทศ  โดยกรมการจดัหางานท างาน
ร่วมกบันายจา้งในการระบุจ านวนคนงานต่างชาติท่ีนายจา้งตอ้งการและด าเนินการออกใบอนุญาตใหส้อดคลอ้งกบัจ านวน 

กองทพัเรือและกรมประมงแห่งประเทศไทยจะเก่ียวขอ้งแค่การจบัสตัวน์ ้ าในทะเลของเรือประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้น และ
เรือประมงเชิงพาณิชย ์ ในขณะท่ีกรมเจา้ท่ารับผิดชอบแค่เรือประมงเชิงพาณิชยเ์ท่านั้น  กรมประมงแห่งประเทศไทยงัคง
รับผิดชอบในการตรวจสอบท่าเรือ และผูน้ าเขา้/เรือขนส่งสินคา้  นอกจากนั้น ภายในกรมประมงแห่งประเทศไทย คณะ
ทีมงานต่าง ๆ ไดถู้กจดัตั้งข้ึนเพ่ือท างานร่วมกบัหน่วยงานนอกตามค าสัง่ท่ีต่างกนัไป  กองวจิยัและพฒันาประมงทะเล 
(Fisheries Resources Management and Measures Determination Division) ของกรมประมงแห่งประเทศไทยไดรั้บค าสัง่
ท าใหม้าตรการการตรวจสอบเก่ียวกบัการข้ึนทะเบียนชาวประมงรวมถึงแรงงานขา้มชาติบรรลผุล การออกหนงัสือคน
ประจ าเรือแรงงานต่างดา้ย (Seabook) ตามตามพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ. ศ. 2558 บทท่ี 83 และการ
ตรวจสอบแนวปฏิบติัการใชแ้รงงานในโรงงาน และในห่วงโซ่อุปทานประมงทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศสภาพและสวสัดิ
ภาพ เช่น ประกนัสงัคม รายได ้และมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสงัคม  มีคณะทีมงานหลายทีมและองคก์รเก่ียวขอ้งใน
กระบวนการท่ีท าใหบ้รรลุผล ไดแ้ก่ คณะทีมงานดา้นแรงงานประมง คณะทีมงานการข้ึนทะเบียนและใบอนุญาต องคก์าร
จดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) และกลุ่มพนัธกรณีระหวา่งประเทศ (International Obligation Group) อนุสญัญาวา่
ดว้ยการคา้ระหวา่งประเทศ (CITES) และกลุ่มก าหนดมาตรการ 

กองบงัคบัการต ารวจน ้ ารับผิดชอบส่วนการจบัสตัวน์ ้ าในทะเลของเรือประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้น เรือประมงเชิงพาณิชย ์
และผูน้ าเขา้/เรือขนส่งสินคา้  กระทรวงสาธารณสุขเก่ียวขอ้งในการจดับริการทางสาธารณสุขใหทุ้กส่วนยกเวน้ท่ีท่าเรือ
และบริษทัขนส่งสินคา้ทางเรือท่ีท าการส่งออก (โดยทางอากาศ หรือทางเรือ) 

นอกจากหน่วยงานรัฐบาล ยงัมีองคก์รอ่ืนท่ีท างานในการสนบัสนุนสวสัดิภาพมนุษยใ์นภาคประมงรวมถึงมูลนิธิเครือข่าย
ส่งเสริมคุณภาพชีวติแรงงาน (LPN) ท างานตลอดห่วงโซ่อุปทาน มูลนิธิยติุธรรมและส่ิงแวดลอ้ม (EJF) และบา้นสุขสนัต ์
(ศูนยอ์ภิบาลผูเ้ดินทางทะเล) เฝ้าสงัเกตห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดยกเวน้ผูข้าย/นายหนา้ 

ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีหลากหลายและองคก์ร รวมถึงหน่วยงานรัฐบาล ภาคส่วนเอกชน องคก์รไม่แสวงหาผล
ก าไร และการร่วมมือระหวา่งประเทศมีความส าคญัต่อการบรรลุเป้าหมายของประเทศไทยในการต่อสูก้บัการคา้มนุษย์
และระบุปัญหาสวสัดิภาพมนุษยแ์ละเพศสภาพในภาคประมง  
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3. ผลการวจิัยหลกั (Key findings)  
ภายหลงัจากการประเมินแรงขบัเคล่ือนท่ีมีอยูส่ าหรับการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์จากมุมมองเชิงเศรษฐกิจและสงัคม นโยบาย และเทคโนโลย ีUSAID Oceans ไดร้ะบุผลการวจิยัหลกัท่ีซ่ึง
สามารถถูกใชใ้นการพฒันาขั้นตอนเชิงรุกในการวางแนวทางการน าไปใช ้และความส าเร็จท่ีคาดหวงัไวข้องการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี  

กรมประมงแห่งประเทศไทยได้ท าการพฒันาการตรวจสอบย้อนกลบัระบบอเิลก็ทรอนกิส์ทีซ่ึ่งสามารถเกบ็ข้อมูลได้อย่าง
สมบูรณ์ แม่นย า และสอดคล้องกบัข้อมูลหลกัพื้นฐาน (KDEs) ตามความส าคญัของการตดิตามเหตกุารณ์ส าคญั (CTEs) ใน
กระบวนการตรวจสอบย้อนกลบัอาหารทะเลในประเทศไทย การติดตามเหตุการณ์ส าคญั (CTEs) เป็นเหตุการณ์ในห่วงโซ่
อุปทานท่ีบนัทึกไวเ้พื่อยนิยอมใหมี้การแกะรอยท่ีมีประสิทธิผลและตรวจสอบสินคา้ยอ้นกลบัตลอดห่วงโซ่อุปทานได ้ 
ขอ้มูลหลกัพ้ืนฐาน (KDEs) เป็นรายละเอียดท่ีบรรยายหรือก าหนดเหตุการณ์นั้นและแจง้ใหท้ราบวา่ “ใคร, อะไร, เม่ือใด, ท่ี
ไหน, ท าไม, และอยา่งไร” ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล ทั้งการติดตามเหตุการณ์ส าคญัและขอ้มูลหลกัพ้ืนฐานจ าเป็นตอ้ง
ถูกบนัทึกอยา่งเหมาะสม (อยา่งแม่นย  า อยา่งพิสูจน์ความจริงได ้และในเวลาท่ีเหมาะสม) ภายในการตรวจสอบยอ้นกลบั
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

การติดตามเหตุการณ์ส าคญัมีอยู ่9 เหตุการณ์ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล จงัหวดัสงขลา จากการแจง้เรืออกไปจนถึงการ
ส่งออกซ่ึงไม่รวมถึงใบส าคญัทะเบียนเรือ (Vessel registration) และกระบวนการออกใบอนุญาตการจบัสตัวน์ ้ า การ
วเิคราะห์พบวา่ในแต่ละเหตุการณ์ส าคญั  ขอ้มูลหลกัพ้ืนฐานท่ีตอ้งการถูกบนัทึกและตรวจสอบอยา่งเหมาะสม เพ่ือท่ีวา่จะ
ไดมี้ขอ้มูลท่ีเพียงพอในการสนบัสนุนการออกใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า  การเก็บขอ้มูลหลกัพ้ืนฐานในห่วงโซ่อุปทานอาหาร
ทะเลโดยกรมประมงแห่งประเทศไทยด าเนินการตามหลกัการดงัน้ี 
 

1. จากการแจ้งเรือออกไปจนถึงการแจ้งปริมาณสัตว์น า้ขึน้ท่า เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การด าเนินการประมงถูกควบคุมไดอ้ยา่ง
เหมาะสม และถูกรายงานไดอ้ยา่งสมบูรณ์และถูกตอ้งเพ่ือท่ีจะออกใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ าไดอ้ยา่งสมบูรณ์; 

2. ศูนย์การค้าขาย เพื่อจบัการเคล่ือนไหวพร้อมขอ้มูลการซ้ือขายอยา่งละเอียดรวมถึงผูซ้ื้อและผูค้า้ สายพนัธ์ุสตัวน์ ้ า 
และปริมาณท่ีถูกขาย; และ 

3. โรงงานแปรรูปสัตว์น า้ เพ่ือก าหนดการควบคุมของวตัถุดิบและระบบการรายงานท่ีจะมัน่ใจไดว้า่ไม่สตัวน์ ้ ามาจาก
การท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม 
 

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์หลาย ๆ ระบบไดถู้กก่อตั้งข้ึนมาเพ่ือควบคุมกิจกรรมการประมงในประเทศไทย ยกเวน้ขั้นตอนการ
ประมงและการถ่ายล าของห่วงโซ่อุปทานท่ีซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกดว้ยมือดงัแบบฟอร์มกระดาษต่อไปน้ี 

1. บันทกึประมงเชิงพาณิชย์ เม่ือเขา้จอดเทียบท่า เจา้หนา้ท่ีจะท าการตรวจสอบบนัทึกขอ้มูลทั้งหมดจากบนัทึก
ประมงในรูปแบบกระดาษเทียบกบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัว์
น ้ า)  ระยะพิกดัเสน้แวงและเสน้ละติจูดจะถูกบนัทึกเขา้สู่ระบบติดตามเรือประมง (VMS) ดว้ยมือเพือ่ตรวจสอบ
จุดท่ีมีการจบัสตัวน์ ้ า วธีิน้ีท าใหเ้กิดความยุง่ยากในการติดตามไดอ้ยา่งแม่นย  าและการรายงานต าแหน่งในการ
จบัสตัวน์ ้ าท่ีก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนโดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือมีบนัทึกประมงมีรูปแบบ 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 29 จาก 70 

2. หนังสือก ากบัการขนถ่ายสัตว์น า้ (MCTD) ขอ้มูลการถ่ายล าเป็นแหล่งส าคญัส าหรับขอ้มูลหลกัพ้ืนฐานในห่วง
โซ่อุปทานอาหารทะเล ถึงแมว้า่ยงัรายงานดว้ยแบบฟอร์มกระดาษ  ในท านองเดียวกนักบับนัทึกประมง ขอ้มูล
ของหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) ระยะพิกดัเสน้แวงและเสน้ละติจูดของต าแหน่งของการถ่ายล า
จะถูกบนัทึกเขา้สู่ฐานขอ้มูลดว้ยมือและถูกตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

การตรวจสอบย้อนกลบัระบบอเิลก็ทรอนิกส์ของกรมประมงแห่งประเทศไทยใช้ได้แค่เรือประมงเชิงพาณิชย์ การ
ตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับประมงพื้นบ้าน/ประมงขนาดเลก็ยงัคงเป็นรูปแบบกระดาษอยู่ หนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า 
(MCTD) สามารถส่งเป็นบนัทึกของการจบัสตัวน์ ้ าและกิจกรรมการคา้ขายท่ีซ่ึงไม่สามารถบนัทึกในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์
ได ้ พอ่คา้คนกลาง โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ าท่ีท าการซ้ือสตัวน์ ้ าจากการประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้นและตั้งใจท่ีท าการส่งออก
ไปยงัสหภาพยโุรปจ าเป็นตอ้งเตรียมหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) ซ่ึงตอ้งการค าร้องขอใบรับรองการจบัสตัว์
น ้ าอยา่งง่าย (SCC)  ขั้นตอนทั้งหมดของการบนัทึกขอ้มูลและการเก็บขอ้มูลส าหรับการประมงขนาดเลก็/พ้ืนบา้นยงัคงเป็น
รูปแบบกระดาษอยู ่

องค์การสะพานปลา (FMO) ได้ท าการทดสอบเคร่ืองช่ังน า้หนักอเิลก็ทรอนิกส์ระบบ Wi-Fi เพ่ือปรับปรุงความแม่นย าของ
การช่ังน า้หนกัทีแ่ท้จริงของสัตว์น า้ทีท่่าเรือ ในช่วงระหวา่งการวจิยัคน้ควา้ในสถานท่ีจริงท่ีท่าเทียบเรือประมงสงขลา 
องคก์ารสะพานปลาก าลงัท าการทดสอบเคร่ืองชัง่น ้ าหนกัอิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือส่งขอ้มูลน ้ าหนกัอตัโนมติัไปยงัระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า) ผา่น Wi-Fi  เจา้หนา้ท่ีกรมประมงแห่งประเทศ
ไทยไดท้ าการบนัทึกน ้ าหนกัและสายพนัธ์ุสตัวน์ ้ าแบบสุ่มเพ่ือท าการประเมินสตอ็ค  ในวธีิปฏิบติัปัจจุบนั ผูซ้ื้อและผูข้าย
จะบนัทึกน ้ าหนกัของสตัวน์ ้ าดว้ยมือและป้อนขอ้มูลน ้ าหนกัลงในแบบฟอร์มออนไลนข์องใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า 
(MCPD)  ดว้ยวธีิใหม่น้ีจะมัน่ใจไดว้า่น ้ าหนกัของสตัวน์ ้ ามีความแม่นย  าและถูกตอ้ง  นอกจากน้ี กรมประมงแห่งประเทศ
ไทยจะสามารถเขา้ถึงขอ้มูลน ้ าหนกัส าหรับการวางแผนการจดัการประมง 

กรมประมงแห่งประเทศไทยก าลงัท าการพฒันาการเช่ือมโยงระหว่างฐานข้อมูลของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องผ่านฐานข้อมูล
ส่วนกลาง ในจงัหวดัสงขลา ขั้นตอนการแจง้เรือเขา้-ออกด าเนินการได ้2 ท่ี ไดแ้ก่ ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกส าหรับร้อง
ขอการแจง้เขา้-ออกของเรือประมงและการตรวจสอบเรือประมงท่ีท่าเทียบเรือขององคก์ารสะพานปลาเพ่ือขนถ่ายสตัวน์ ้ า 
เจา้หนา้ท่ีองคก์ารสะพานปลามีสิทธ์ิในการเขา้ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัว์
น ้ า) เพื่อท าการอนุมติัการแจง้ปริมาณสตัวน์ ้ าข้ึนท่า (LD) และท าการเร่ิมใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) ส าหรับ
กิจกรรมการซ้ือขายสตัวน์ ้ า  ท่ีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก หน่วยงานภาครัฐท างานร่วมกนั แต่มีหนา้ท่ีรับผิดชอบและ
ภารกิจท่ีแตกต่างกนั เช่น การตรวจสอบเอกสารของเรือประมง สมัภาษณ์ลูกเรือ การตรวจสอบความปลอดภยับนเรือ และ
เก็บและรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใหห้วัหนา้ของศูนยท์ าการตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยวา่จะอนุญาตใหเ้รือประมงเขา้หรือออกโดย
อา้งอิงตามขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ. ศ. 2561 กรมประมงแห่งประเทศไทยไดท้ างานเพ่ือปรับปรุงการเช่ือมต่อโครงข่ายดิจิตอลระหวา่ง
ฐานขอ้มูลซ่ึงท าการพฒันาฐานขอ้มูลส่วนกลาง (Fishing Info) ใหเ้ป็นฐานขอ้มูลการแชร์เพื่อรวบรวมระบบขอ้มูล
เรือประมงของกรมเจา้ท่าไปยงัระบบขอ้มูลใบอนุญาตเพื่อรวบรวมขอ้มูลจากใบส าคญัทะเบียนเรือ (Vessel registration) 
ใบอนุญาตจบัสตัวน์ ้ า ใบอนุญาตการถ่ายล าเพ่ือใหม้ัน่ใจถึงความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกนั  ดว้ยขอ้มูลท่ีสามารถ
เขา้ถึงไดข้องออฟฟิศของกรมเจา้ท่า และกรมประมงแห่งประเทศไทย การพฒันาในการรวมขอ้มูลเขา้ดว้ยกนัและการ
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เช่ือมโยงจุดหลกั 2 จุดของการรวบรวมระหวา่งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของภาคส่วนเอกชนและกรมประมงแห่ง
ประเทศไทย นัน่ก็คือ บนัทึกประมงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Logbook) และหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-MCTD) 

มกีรอบกฎหมายแห่งชาตแิละระหว่างประเทศทีแ่ข็งแกร่ง และการปฏบิัตกิารในการต่อสู้กบัการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย 
การประมงทีข่าดการรายงาน และการประมงทีข่าดการควบคุมในประเทศไทย จนถึงปัจจุบนั มีเคร่ืองมือทางกฎหมาย
แห่งชาติและระหวา่งประเทศท่ีหลากหลายในการต่อตา้นการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และ
การประมงท่ีขาดการควบคุม (อ่านเพ่ิมเติมในภาคผนวกท่ี 6) ความร่วมมือท่ีเขม้แขง็ไดท้ าการจดัตั้งข้ึนในระดบัประเทศ 
ยกตวัอยา่งเช่น การด าเนินการของศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกท่ีน ามาซ่ึงความร่วมมือและความพยายามร่วมกนัของ
หน่วยงานภาครัฐทั้งหลายท่ีรวมกรมประมงแห่งประเทศ กระทรวงแรงงาน กองตรวจคนเขา้เมือง กองทพัเรือ และกรมเจา้
ท่าท่ามกลางค าสัง่ท่ีไดรั้บจากพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) การประมงฉบบัใหม่18  ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการป้อนขอ้มูลหรือขอ้มูลหลกัพ้ืนฐานในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลซ่ึงถูกเช่ือมต่อกบัระบบอิเลก็ทรอนิกส์ Thai 
Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า) ในขณะท่ีกรมประมงแห่งประเทศไทยมีหนา้ท่ีในการจดัการระบบ
ติดตามเรือประมง (VMS) และเครือข่ายการส่ือสารทางวทิยเุพ่ือท าใหก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัดีข้ึนในความพยายามท่ีจะ
จดัการปัญหาการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม 

เจ้าหน้าทีไ่ด้มคีวามระมดัระวงัมากขึน้ในการปฏิบัตกิาร การตรวจสอบเรือประมงแบบสุ่มไดด้ าเนินการก่อนการออกเรือ
หรือเขา้จอดเทียบท่าท่ีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกซ่ึงเป็นไปตามกฎระเบียบของสหภาพยโุรป  เจา้หนา้ท่ีไดท้ าการ
ตรวจสอบละเอียดถ่ีถว้นมากข้ึนและเขา้ถึงการปฏิบติัการประมงของเรือประมงแต่ละล าเพ่ือเปรียบเทียและเทียบเคียงกบั
ส่ิงท่ีระบุไวใ้นระบบติดตามเรือประมง (VMS) เช่น การเดินทาง ความเร็วของเรือประมง และการเคล่ือนท่ีของเรือประมง
ตามชนิดของเคร่ืองมือประมง  นอกเหนือจากการตรวจสอบหนงัสือรับรองตวัตนของลูกเรือในเวลาท่ีออกเรือและเขา้จอด
เทียบท่า เจา้หนา้ท่ีกรมประมงแห่งประเทศไทยจะเฝ้าสงัเกตพฤติกรรมของลูกเรือเหล่านั้นอยา่งใกลชิ้ดเพ่ือระบุความไม่
ปกติ อยา่งเช่น ความเซ่ืองซึมหรือการบาดเจบ็จากการสมัภาษณ์กลุ่ม  วธีิการน้ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความสนใจอยา่งใกลชิ้ด
ของกรมประมงแห่งประเทศไทยต่อสวสัดิภาพมนุษยใ์นภาคการประมง 

การขาดแคลนวตัถุดบิและแรงงานเป็นความท้าทายทีส่ าคญัส าหรับภาคส่วนประมง ประเทศไทยไดท้ าการต่อสูก้บัการท า
ประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุมอยา่งเขม้งวดและปัญหาแรงงานโดย
การออกกฎหมายและพระราชบญัญติัเก่ียวกบัการจดัการแรงงานต่างชาติเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่สภาพการท างานเหมาะสม และ
ขั้นตอนการวา่จา้งปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น  การจ่ายคา่จา้งผา่นบญัชีธนาคาร และมีวนัหยดุและเวลาพกัผอ่น  
ในปัจุบนัแรงงานขา้มชาติท่ีท างานบนเรือประมงจ าเป็นตอ้งข้ึนทะเบียนเพ่ือท่ีวา่เจา้หนา้ท่ีจะไดท้ าการตรวจสอบการ
ปฏิบติัแรงงานบนเรือ  ตามท่ีไดมี้การออกกฎหมายและขอ้บงัคบัรวมถึงการบงัคบัใช ้ผูผ้ลิตสินคา้และภาคส่วนประมง
อาจจะรับรู้วา่ไม่ใช่การร้องเรียนแต่เป็นการเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงาน19  ท าใหบ้างส่วนออกจากห่วงโซ่อุปทาน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งสินคา้ออกไปยงัสหภาพยโุรปท่ีซ่ึงน าไปสู่การขาดแคลนวตัถุดิบ 
                                                           
18หน่วยงานท่ีท างานร่วมกบัศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกประกอบดว้ย กรมเจา้ท่า กรมประมแห่งประเทศไทย กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กรมการจดัหางาน 

กรมการปกครอง กองทพัเรือ สมาคมการประมง กองบงัคบัการต ารวจน ้า กรมศุลกากร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง 
19สมาคมชาวประมงเชิงพาณิชย ์จงัหวดัสงขลา 
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4. ค าแนะน า (Recommendations) 

ในส่วนน้ีจะน าเสนอแนวทางท่ีเป็นไปไดส้ าหรับกรมประมงแห่งประเทศไทยและผูร่้วมมือในการพิจารณาเช่ือมช่องวา่งท่ี
สงัเกตไดซ่ึ้งอาจจะทา้ทายประสิทธิภาพของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ประเทศ  ค  าแนะน าเหล่าน้ีถูกจบักลุ่มเป็นระยะเวลาอนัใกล ้(ศูนยถึ์งหกเดือน) ระยะกลาง (หน่ึงถึงสองปี) และระยะยาว 
(สองถึงสามปี)  ค  าแนะน าเหล่าน้ีมาจากการด าเนินการการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ในประเทศไทยและรับทราบถึงความทา้ทายในอนาคต อาทิเช่น ความเป็นไปไดใ้นการยกระดบัขอ้บงัคบัของ
สหภาพยโุรปในปี พ. ศ. 2562 USAID Oceans สนบัสนุนใหก้รมประมงแห่งประเทศไทยน าค าแนะน าเหล่าน้ีใหเ้ป็นโอกาส
ในการเสริมสร้างความสามารถของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์และ
ปรับปรุงการเช่ือมต่อระบบ 
 

4.1 ค าแนะน าระยะเวลาอนัใกล้ (Near-Term Recommendations) 

เสริมสร้างความพร้อมใช้งาน ความน่าเช่ือถือ และบูรณภาพของข้อมูลในระบบหลกัทีม่อียู่ ใบอนุญาตระบบอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-License) ระบบการตดิตามเรือ (VMS) ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสัตว์
น า้) มาตรการท่ีเขม้แขง็ควรมีอยูเ่พ่ือใหม้ัน่ใจถึงความพร้อมใชง้านของระบบ  มาตราการเหล่าน้ีรวมถึงการปรับปรุง
โครงสร้างการเช่ือมโยงผา่นเครือข่ายหลกัของระบบอินเทอร์เน็ตท่ีปลอดภยัและมีประสิทธิภาพจากศูนยข์อ้มูลของศูนย์
ควบคุมการแจง้เขา้-ออก การยา้ยเซอร์เวอร์ (Server) ไปยงับริการแบบคลาวด ์(Cloud service) การปรับสมรรถภาพของ
เซอร์เวอร์ (Server) และฐานขอ้มลูเพ่ือเร่งความเร็วในการตอบสนองเช่นเดียวกบัการเสริมสร้างขีดความสามารถส าหรับ
เจา้หนา้ท่ีในการปรับอุปกรณ์เครือข่าย เช่น เราเตอร์ (Router) และแอคเซสพอยตไ์ร้สาย (Wi-Fi access point) และอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ แลป็ท๊อป (Laptop) เช่นเดียวกนักบัอุปกรณ์ความเคล่ือนไหว (Mobile device) เช่น 
แท็บแลต็ (Tablets) ท่ีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกเพื่อใหบ้ริการท่ีรวดเร็วและทนัเวลา  มาตรการเหล่าน้ีสามารถท าให้
หมดขอ้สงสยัดว้ยการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของระบบท่ีครอบคลุมโดยผูใ้หบ้ริการท่ีมีความสามารถในการร่างปัญหา
และแนวทางแกไ้ข 

 
ปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลการจบัสัตว์น า้โดยสนับสนุนการใช้บันทกึประมงระบบอเิลก็ทรอนิกส์เพ่ือให้มัน่ใจว่า
กระบวนการเกบ็เอกสารการจบัสัตว์น า้มคีวามถูกต้องและมปีระสิทธิภาพ โปรแกรมท่ีช่วยใหก้ปัตนัเรือประมงและลูกเรือ
จดัเตรียมบนัทึกประมงในขณะท่ีอยูใ่นทะเลจะปรับปรุงคุณภาพของขอ้มูลสตัวน์ ้ าท่ีจบัได ้ กรมประมงแห่งประเทศไทย
สามารถมอบหมายใหมี้การพฒันาโปรแกรมบนัทึกประมงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรืออนุญาตใหผู้ใ้หบ้ริการเขา้สู่ขอ้มูลของ
บนัทึกประมงผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า) ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ถูกตอ้งมากข้ึน  ผูใ้หบ้ริการเสนอรูปแบบบริการ เช่น Sisfo ซ่ึงเป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการของเทคโนโลยีการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลของ Pointrek ท่ีซ่ึงอยูร่ะหวา่งการทดสอบในประเทศอินโดนีเซีย (อ่านเพ่ิมเติมใน
ภาคผนวกท่ี 7)  โปรแกรมบนอปุกรณ์ส่ือสารพกพา (Mobile application) อาจเป็นอีกหน่ึงตวัเลือกในการใชป้้อนขอ้มูล 
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และโปรแกรมนั้นจ าเป็นตอ้งสามารถด าเนินการไดใ้นโหมดออฟไลน์ (Offline mode) เพ่ือใหม้ัน่ใจถึงการใชง้านไดเ้ยอะ
ข้ึน 
 
การอนุญาตให้ภาคส่วนเอกชนส่งมอบข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภัณฑ์ประมงทะเลผ่านระบบทีม่อียู่ บาง
บริษทัในอุตสาหกรรมการประมงไดล้งทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือช่วยจดัการดา้นธุรกิจ  ในภาคส่วนการ
ประมงอาจจะมีระบบการรายงานสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดแ้ละระบบการจดัการยานพาหนะ และโรงงานแปรรูปอาหารอาจมีการ
ด าเนินการระบบการวางแผนทรัพยากรขององคก์ร (Enterprise Resource Planning, ERP)  การเปิดใชร้ะบบเพ่ือส่งขอ้มูล
อิเลก็ทรอนิกส์สามารถปรับปรุงคุณภาพของขอ้มูลเน่ืองจากจะช่วยใหข้อ้มูลท่ีส่งเพ่ือตรวจสอบโดยผูมี้อ านาจดว้ยตวัเอง
และอตัโนมติั 

 

4.2 ค าแนะน าระยะกลาง (Mid-Term Recommendations) 

สนับสนุนความร่วมมือในการท าให้นโยบายและข้อบังคบัเป็นรูปร่างเพ่ือจะสร้างการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์
ประมงทะเลระบบอเิลก็ทรอนิกส์ให้เป็นฐานในการปรับปรุงการจดัการภาคประมงและแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้น าทาง
ตลาดในการตรวจสอบย้อนกลบัของอาหารทะเลทีน่อกเหนือจากความร่วมมือ เพื่อเตรียมการเดินทางของประเทศไทยเขา้
สู่การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ นโยบาย และขอ้บงัคบัจ าเป็นตอ้งท าให้
เหมาะสมและเป็นไปตามความตอ้งการของภาคส่วนประมง ความประสงค ์และการด าเนินงานพร้อมดว้ยเป้าหมายของ
ประเทศท่ีกวา้งข้ึนในเร่ืองการจดัการทางทะเลอยา่งย ัง่ยนืและการรักษาความสามารถการแข่งขนัทางเศรษฐกิจในระดบั
โลก  การเร่ิมตน้นโยบายฉบัพลนัควรจดัล าดบัก่อนรวมทั้งความคิดริเร่ิมในการแนะน าวธีิการส่ือสารเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบยอ้นกลบั  นอกจากน้ี ประเทศไทยมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหห่้วงโซ่อุปทานอาหารทะเลสามารถตรวจสอบยอ้นกลบัได ้
100% ผา่นการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ ขอ้มูลจ านวนมากท่ีเก็บไดภ้ายใต้
การริเร่ิมน้ีควรจะถูกควบคุมใหเ้ขา้สู่การปรับปรุงการจดัการประมง ยกตวัอยา่งเช่น การเพ่ิมความพยายามในการแนะน า
การปรับแต่งนโยบายท่ีระดบัพ้ืนท่ีท าประมงซ่ึงจะน าเสนอความเป็นผูน้ าตลาดของประเทศไทยและสามารถถูกรวมเขา้ใน
ผลประโยชนข์องประเทศ เพราะฉะนั้นผูริ้เร่ิมมีความตอ้งการภายในภาคส่วนอาหารทะเลของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) และเป็นท่ีตอ้งการสูงในตลาดโลก อยา่งเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา “โปรแกรมผูค้า้ท่ี
เช่ือถือได”้ จูงใจใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียภาคอุตสาหกรรมเขา้ร่วมในการพฒันาและใชก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ซ่ึงนอกเหนือจากวตัถุประสงคข์องการร่วมมือ  รัฐบาลสามารถปรับปรุงใหมี้
ประสิทธิภาพสูงสุดหรือ “fast-track” การด าเนินการของผูป้ระกอบการพร้อมกบัการบนัทึกความร่วมมือ และจดัเตรียม
บริการเพ่ิมมูลค่า (เช่น การมีสิทธิเขา้รับเลือกเขา้โปรแกรมเช่ือมโยงสู่ตลาดโลก) โปรแกรมน้ีสามารถออกแบบและส่ือสาร
ใหเ้ป็นค าเชิญโดยตรงไปยงัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาคส่วนอุตสาหกรรม และภาคเอกชนเพ่ือเป็นผูร่้วมมือกบัหน่วยงาน
รัฐบาลดา้นการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

การพฒันาความสามารถระดบัชาตใินการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์ประมงทะเลระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์ในการจดัการประมงอย่างยัง่ยืน วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลจากการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมง
ทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (เช่น ปริมาณการจบัต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ท่ีถูกท าใหไ้ดม้าตรฐาน ดชันีวดัความ



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 33 จาก 70 

อุดมสมบูรณ์ปริมาณสตัวน์ ้ าคงเหลือ การประมาณความสามารถในการผลิตของภาคประมงโดยการแบ่งพ้ืนท่ีและสาย
พนัธ์ุ) และระบบการวเิคราะห์ท่ีใชข้อ้มูลจากการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์
ควรท าการพฒันาส าหรับการจดัการประมงเพื่อวเิคราะห์การกระจายตามพ้ืนท่ีของการจบัสตัวน์ ้ า และปริมาณการจบัต่อ
หน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ภายในพ้ืนท่ีประมง ระบุวธีิท่ีท าใหก้ารท าประมงท่ีผดิกฎหมาย ประมงท่ีขาดการรายงาน 
และประมงท่ีขาดการควบคุมลดนอ้ยลง และติดตามความสอดคลอ้งของขอ้บงัคบัในพ้ืนท่ี เช่น พ้ืนท่ีคุม้ครองการประมง  
การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์สามารถมัน่ใจไดถึ้งการติดตามทรัพยากรทาง
ทะเลประสบผลส าเร็จ แต่ไม่จ าเป็นตอ้งสนบัสนุนความยัง่ยนืและความหลากหลายทางชีวภาพ ยกเวน้ขอ้มูลท่ีถูกใชใ้นการ
วางแผนการจดัการและวตัถุประสงคเ์ช่นเดียวกบัความสนบัสนุนในการบงัคบัใช ้ ประเทศไทยไดจ้ดัท าแผนนโยบาย
แห่งชาติดา้นการจดัการประมงทะเล (FMP) พ. ศ. 2558 – 2562 และนโยบายแห่งชาติดา้นการจดัการประมงทะเล (FMP) 
ฉบบัท่ี 2 ไดจ้ดัท าข้ึนแลว้ส าหรับปี พ. ศ. 2562 – 2566 ซ่ึงอา้งอิงจากหลกัการเดียวกนักบันโยบายแห่งชาติดา้นการจดัการ
ประมงทะเลอยา่งย ัง่ยนื (SFMP) ท่ีน าการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์มา
ตรวจสอบการประมง ระบุปัญหาดา้นสวสัดิภาพมนุษย ์และแจง้การตดัสินใจเก่ียวกบันโยบายและขอ้บงัคบัท่ีปรับปรุงการ
จดัการประมงอยา่งย ัง่ยนืเช่นเดียวกบัการสนบัสนุนความยัง่ยนืของกฎหมาย ความรับผิดชอบ และการจบัสตัวน์ ้ าท่ีควบคุม
ได ้

รวบรวมบทเรียนความส าเร็จ ความท้าทาย และแนวปฏิบัตทิีด่ขีอง USAID Oceans และประเทศสมาชิกทีก่ าลงัใช้
ประโยชน์จากการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์ประมงทะเลระบบอเิลก็ทรอนิกส์ รวมรวมบทเรียนและแนวปฏิบติั
ท่ีดี อาทิเช่น ผลการวจิยัเชิงเทคนิค ระเบียบวธีิการสรรหา วธีิการปรับระดบั และการก าหนดนโยบายสามารถช่วยยอ่เสน้
โคง้แห่งการเรียนรู้ของรัฐบาลไทยในการใชก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์  
USAID Oceans ไดส้ร้างความสมัพนัธ์กบัผูใ้ชง้านภาคอุตสาหกรรม ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลย ีและผูร่้วมมือกบัภาครัฐ
ของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีสามารถแบ่งปันบทเรียนของการใชผ้า่นการ
สาธิตสดในแหล่งเรียนรู้ (learning site) แสดงแนวทางการน าไปใช ้และแนะน าการแกไ้ขปัญหาทางเทคโนโลยท่ีีเป็นไปได ้
และนวตักรรมนโยบาย  กรมประมงแห่งประเทศไทยสามารถไดป้ระโยชน์จากการสนบัสนุนท่ีก าลงัเกิดข้ึนภายใต้
โครงการ USAID Oceans ซ่ึงรับประกนัความเส่ียงในการปรับใชเ้ทคโนโลยใีหม่ของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์  ในการน้ี USAID Oceans สามารถแนะน านายหนา้พนัธมิตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ใหก้บัรัฐบาลไทยได ้ ในภาคผนวกท่ี 7 ไดร่้าง
เทคโนโลยท่ีี USAID Oceans ใชน้ าร่องในแหล่งเรียนรู้ (learning site) ท่ีสามารถทดสอบหรือใชง้านไดท้นัทีส าหรับ
ประเทศไทย 
 

4.3 ค าแนะน าระยะยาว (Long-Term Recommendations) 

การใช้ประโยชน์ของการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์ประมงทะเลระบบอเิลก็ทรอนิกส์ให้เป็นแนวทางในการมี
ส่วนร่วมในการสนทนาซ่ึงมคีวามส าคญักบัผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียภาคอุตสาหกรรมและประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาตแิห่ง
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) เพ่ือน าไปสู่การส่งเสริมการเจริญเตบิโตเชิงเศรษฐกจิ เพิม่ความสนใจในการค้าขายของ
ประเทศ และสนบัสนุนความหลากหลายทางชีวภาพ การมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมมีความจ าเป็น ดงันั้น การ
ตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ควรถูกปฏิบติัเฉกเช่นเคร่ืองมือหรือแนวทางในการ



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 34 จาก 70 

ยติุเพื่อปรับปรุงการจดัการประมงของประเทศไทย และเพ่ิมการคา้อาหารทะเลอยา่งย ัง่ยนื  รัฐบาลไทยควรยกระดบัความ
สนใจทัว่โลกใหไ้ปสู่ความสามารถในการตรวจสอบยอ้นกลบัและร่วมมือกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียภาคอุตสาหกรรมใหเ้ป็น
พนัธมิตรในการเติบโตเชิงเศรษฐกิจและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  ขอ้มูลท่ีเก็บดว้ยการตรวจสอบยอ้นกลบั
ส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์เช่นเดียวกบัรายการท่ีมีการปรับปรุงถูกท าใหง่้ายข้ึนดว้ยระบบของ
ภาคอุตสาหกรรมควรจะถูกยกระดบัใหเ้ป็นแรงกระตุน้ส าหรับการสนทนาท่ีมัน่คงระหวา่งรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
มุ่งไปสู่การแกปั้ญหาท่ีทั้งสองฝ่ายต่างก็ไดป้ระโยชนใ์นอนาคต 

ในการสนบัสนุนค าแนะน า USAID Oceans ไดท้ าการพฒันาแหล่งเรียนรู้และแหล่งขอ้มูลเชิงเทคนิคท่ีสามารถดาวน์โหลด
ไดท้ั้งน้ีเพื่อสนบัสนุนการน าไปใชข้องการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ USAID Oceans สามารถแบ่งปันประสบการณ์ แนวทางปฏิบติัท่ีดี และความรู้ท่ีไดจ้ากการ
น าไปใชข้องการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ในแหล่งเรียนรู้ (Learning site) ของ
ประเทศฟิลิปปินส์ และประเทศอินโดนีเซีย ส่งเสริมการแลกเปล่ียนความรู้ และเชิญผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งจาก
ประเทศไทยเขา้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบติัการและการประชุมในช่วงปีท่ี 4 ของโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 35 จาก 70 

ภาคผนวกที่ 1. ก าหนดการของการวจิยัค้นคว้าในสถานที่จริงส าหรับการท าวจิยัการ
ตรวจประเมินเบ้ืองต้นเพ่ือหาช่องว่าง 

 

USAID Oceans และกรมประมงแห่งประเทศไทย 

แผนการศึกษา – การตรวจประเมินร่วมของระบบการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมง และการวจิยัภาคสนาม
ท่ีจงัหวดัสงขลา วนัท่ี 5 – 9 มิถุนายน พ. ศ. 2561 

วนัท่ี เวลา กิจกรรม สถานท่ี 

5 มิ. ย. 
2561 

ภาค
บ่าย 

• การสาธิตระบบของกรมประมงแห่ง
ประเทศไทยและซอฟทแ์วร์รวมถึง
ระบบการติดตามเรือ (VMS)  

• สมัภาษณ์กระบวนการไหลของการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัของประเทศไทย
และเทคโนโลยท่ีีสนบัสนุน 

ชั้น 1 ของศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสาร กรมประมงแห่งประเทศไทย จ. 
กรุงเทพมหานคร (ตั้งอยูใ่กลก้บั ศูนยพ์ฒันาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ส านกั
เลขาธิการ) 

7 มิ. ย. 
2561 

ภาค
เชา้ 

• สมัภาษณ์การประเมินปริมาณสตัวน์ ้ า
คงเหลือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัเจา้หนา้ท่ีกรมประมงแห่งประเทศ
ไทย 

ศูนยว์จิยัและพฒันาทรัพยากรสตัวน์ ้ าภาคใต ้
จงัหวดัสงขลา 

ภาค
บ่าย 

• ภาพรวมของระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
Thai Flagged Catch Certificate 
(ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า) 

• สมัภาษณ์และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
กบัตวัแทนของบริษทั Sea Wealth 
Frozen Food 

กองตรวจสอบและควบคุมคุณภาพปลา จงัหวดั
สงขลา 

8 มิ. ย. 
2561 

ภาค
เชา้ 

• การเฝ้าสงัเกตการตรวจสอบการเขา้
จอดเทียบท่า/การออกเรือท่ีศูนย์
ควบคุมการแจง้เขา้-ออก และการจอด
เทียบท่าของเรือประมง การท างานท่ี
องคก์ารสะพานปลา (FMO)  

• ศูนยค์วบคุมการแจง้เรือเขา้ออก สงขลา 
• องคก์รสะพานปลา สงขลา 

ภาค
บ่าย 

• ประชุมหารือกบัสมาคมเรือประมง
พาณิชยจ์งัหวดัสงขลาและเจา้หนา้ท่ี
กรมการประมงแห่งประเทศไทย 

• ส านกังานท่าเรือสงขลา 2 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 36 จาก 70 

ภาคผนวกที่ 2. ภาพรวมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที่เกีย่วข้องกบัห่วงโซ่
อุปทานอาหารทะเลของการตรวจสอบย้อนกลบัส าหรับผลติภณัฑ์ประมงของประเทศ
ไทย  
 

1. การจบัสัตว์น า้ภายในประเทศ (Domestic Catch) 

 

2. การน าเข้าสัตว์น า้ (Imported Fish) 

 



 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 37 จาก 70 

ภาคผนวกที่ 3. หมวดหมู่ของเรือประมงในประเทศไทย 
 

ชนิดของเรือประมง น า้หนักบรรทุก (ตนักรอส) แรงม้า 

เรือประมงพ้ืนบา้นขนาดเลก็  
(Small artisanal fishing vessels) 

นอ้ยกวา่ 5  นอ้ยกวา่ 180 

เรือประมงพ้ืนบา้นขนาดใหญ่ 
(Large artisanal fishing vessels) 

5 ถึง หรือนอ้ยกวา่ 10  180 – 220  

เรือประมงเชิงพาณิชยข์นาดเลก็ 
(Small commercial fishing vessels) 

10 ถึง หรือนอ้ยกวา่ 20 220 – 380  

เรือประมงเชิงพาณิชยข์นาดกลาง 
(Medium commercial fishing vessels) 

20 ถึง 60  มากกวา่ 380 

เรือประมงเชิงพาณิชยข์นาดใหญ่ 
(Large commercial vessels) 

มากกวา่ 60   

เรือขนถ่ายล า (ภายในประเทศ) 
(Transshipment vessels – Domestic) 

มากกวา่ 30   

เรือขนถ่ายล า (ท่ีด าเนินการนอกน่านน ้ าไทย) 
(Transshipment vessels – Operating outside Thai waters)  

มากกวา่ 60   

แหล่งท่ีมา: นโยบายแห่งชาติด้านการจัดการประมงทะเล (FMP) พ. ศ. 2558 – 2562 

 



 
  

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 38 จาก 70 

ภาคผนวกที่ 4. ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ Thai Flagged Catch Certificate (ใบรับรองการ
จบัสัตว์น า้) 
 

v       

การเข้าใช้ระบบ 

• เขา้สู่ระบบ System Log-in 
• การลงทะเบียน Registration 
• บนัทึกประมง/ระบบหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ าส าหรับผูป้ระกอบการ Logbook / MCTD 

Monitoring System for Operators 
• ระบบตรวจสอบวนัหมดอาย ุทบ.2 Expiration Date Verification System. 

ระบบทดลอง 

• http://tfccdev.fisheries.go.th/tfcc-ppd/ 

คู่มือการใช้งานระบบ 

• ระบบออกหนงัสือรับรองปลาป่นและผลิตภณัฑป์ลาป่น (ใหม่) Fishmeal Certification System and 
Fishmeal Products (NEW) 

• ระบบบนัทึกเรือเขา้-ออกท่า Port-in Port-out Recording System 
• ระบการแจง้ปริมาณสตัวน์ ้ าข้ึนท่า (LD) และแบบสรุปเรือเขา้ออกรายวนั Landing Declaration System 

and Daily Port Summary 
• ระบบชัง่จริงหนา้ท่า Weight at Port (WP) System 
• ระบบสมุดการบนัทึกประมง Logbook System 
• ระบบหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) Marine Catch Transshipping Document (MCTD) 
• ระบบตรวจสตัวน์ ้ าหนา้ท่า Audit at Port (AP) System 
• ระบบใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) Marine Catch Purchasing Document (MCPD) 
• ระบบใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (CC) Catch Certificate (CC) 
• ชนิดสตัวน์ ้ าท่ีใชก้รอกในระบบ Thai-Flagged Catch Certificate Type of Aquatic Animals in the 

TFCC System 

https://traceability.fisheries.go.th/tds/
http://www.fisheries.go.th/logbook
http://www.fisheries.go.th/logbook
http://www.fisheries.go.th/trader
http://tfccdev.fisheries.go.th/tfcc-ppd/
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201904301127251_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201904301127251_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201902251040331_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111305511_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111313421_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111313421_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111308021_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111315381_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111318161_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201812111309251_file.pdf


 
  

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 39 จาก 70 

การแจ้งเตือนของกรมประมงแห่งประเทศไทย 

• ขอ้บงัคบัและเอกสารส าหรับการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (การซ้ือขายโดยรถยนต/์ขนส่งทางบก) Regulations 
and Documentations on the Trading of Aquatic Animals trading (Trading by Car/Land 
Transportation) 

• ขอ้บงัคบัและเอกสารส าหรับการเคล่ือนยา้ยสตัวน์ ้ าจากเรือประมงทอ้งถ่ิน20 Regulations and 
Documentations on the Movement of Aquatic Animals from local fishing boats (MCPD) 

คู่มือการใช้งาน (วดิโีอสาธิตการเข้าใช้งานระบบ) 

• แนะน าระบบ Introduction 
• ระบบบนัทึกเรือเขา้-ออกท่า Port-in Port-out Recording System 
• ระบบบนัทึกเรือเขา้-ออกรายวนั Daily Port (DP) Recording System 
• ระบบบนัทึกสตัวน์ ้ าข้ึนท่า Aquatic Landing Recording System (Landing Declaration) 
• ระบบชัง่จริงหนา้ท่า WP System 
• ระบบสมุดบนัทึกการประมง Logbook System  
• ระบบหนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า MCTD 
• ระบบใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า MCPD 

การสมคัรเข้าใช้งาน  

• แบบค าขอลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัในประเทศ ส าหรับท่าเทียบเรือ Application 
Form: Registration to use a Traceability System in the Country for Docks 

• แบบค าขอลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบตรวจสอบยอ้นกลบัในประเทศ ส าหรับผูป้ระกอบการ (แพปลา 
โรงงานปลา) Application Form: Registration to use a Traceability System in the country for 
Entrepreneurs (Fish raft, factory) 

• แบบค าขอลงทะเบียนเขา้ใชร้ะบบออกหนงัสือรับรองปลาป่นและผลิตภณัฑข์องปลาป่นภายใตร้ะบบ 
Thai-Flagged Catch Certificate (ส าหรับผูซ้ื้อปลาป่น) Application Form: Registration of Fishmeal 
Certification under the TFCC System. - For fishmeal buyers  (NEW) 

• แบบค าขอยกเลิกเขา้ใชง้านระบบตรวจสอบยอ้นกลบัในประเทศ Request for Cancellation of a 
Traceability System in the Country 

 

 

                                                           
20เรือประมงทอ้งถ่ิน (ไม่จ าเป็นตอ้งยืน่บนัทึกประมงกบัพนกังานศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก และไม่จ าเป็นตอ้งเขา้สู่ระบบเพื่อให้ไดห้มายเลขใบก ากบัการซ้ือขายสตัว์
น ้า (MCPD) ในการซ้ือขายสัตวน์ ้า) 

https://goo.gl/FrXw2y
https://goo.gl/FrXw2y
https://goo.gl/FrXw2y
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201710110938011_file.pdf
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201710110938011_file.pdf
https://youtu.be/1ProPSIIryg
https://youtu.be/r5U-a0YGHlU
https://youtu.be/nHNWJu0pGg0
https://youtu.be/OBnMpfFw830
https://youtu.be/JZzev6oRLtU
https://youtu.be/OZm50CSVSpg
https://youtu.be/DT2L4i34JFE
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201608151445141_file.pdf
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201608151445141_file.pdf
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201608151508441_file.pdf
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201608151508441_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201811231411151_file.pdf
https://www4.fisheries.go.th/file_area/201811231411151_file.pdf
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201710312353361_file.pdf
http://www4.fisheries.go.th/file_area/201710312353361_file.pdf


 
  

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 40 จาก 70 

เอกสารการสมคัร 

• เอกสารส าหรับผูใ้ชง้านเทียบท่าเรือ: ใบสมคัร ส าเนาบตัรประชาชนของเจา้ของท่าเทียบเรือ 
ส าเนาใบอนุญาตท่าเทียบเรือ (eLicense) 

• เอกสารส าหรับผูด้  าเนินการ และ/หรือ ผูป้ระกอบการท่ีใชแ้พปลา/โรงงาน: ใบสมคัร ส าเนา
บตัรประชาชนของเจา้ของแพปลา/เจา้ของโรงงาน ส าเนาเอกสารใบอนุญาตการท าธุรกิจ
ประมง (ทบ. 2) 2 ฉบบั  

▪ ในกรณีท่ีผูใ้ชง้านท่าเทียบเรือ หรือแพปลา/โรงงานมีทั้ง 2 บทบาท จ าเป็นตอ้ง
กรอกใบสมคัร 2 ชุดภายใตช่ื้อผูใ้ช ้(User name) ท่ีไม่เหมือนกนั 

การส่งเอกสาร  

• ตอ้งส่งเอกสารดว้ยตวัเองท่ีศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออกในพ้ืนท่ีท่ีผูส้มคัรสะดวก  

  

แจ้งปัญหาการใช้งาน  

สแกน QR Code, หรือแอด LINE: @dofhelpdesk (มีแอด) หรือโทร 02-104-9444 (24 ชัว่โมง)

https://traceability.fisheries.go.th/tds/


Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 41 จาก 70 

ภาคผนวกที่ 5. แบบฟอร์มและเอกสารที่จ าเป็น 

บนัทึกประมงส าหรับอวนลากคู่ (Pair Trawls)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 42 จาก 70 

หนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) ส าหรับเรือขนถ่ายล าเชิงพาณิชย ์(หนา้ท่ี 1 จาก 2) 

 

 



Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 43 จาก 70 

หนงัสือก ากบัการขนถ่ายสตัวน์ ้ า (MCTD) ส าหรับเรือขนถ่ายล าเชิงพาณิชย ์(หนา้ท่ี 2 จาก 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 44 จาก 70 

แบบฟอร์มค าร้องขอการแจง้เขา้-ออก (หนา้ท่ี 1 จาก 4) 

 

 



Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 45 จาก 70 

แบบฟอร์มค าร้องขอการแจง้เขา้-ออก (หนา้ท่ี 2 จาก 4) 

 

 



Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 46 จาก 70 

แบบฟอร์มค าร้องขอการแจง้เขา้-ออก (หนา้ท่ี 3 จาก 4) 



Draft 

 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 47 จาก 70 

แบบฟอร์มค าร้องขอการแจง้เขา้-ออก (หนา้ท่ี 4 จาก 4) 

 



 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 48 จาก 70 

  ใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) ส าหรับการประมงพ้ืนบา้น (หนา้ท่ี 1 จาก 2) 



 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 49 จาก 70 

ใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) ส าหรับการประมงพ้ืนบา้น (หนา้ท่ี 2 จาก 2) 

 



 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 50 จาก 70 

ภาคผนวกที่ 6. เคร่ืองมือทางกฎหมายระดบัชาตแิละระหว่างประเทศส าหรับการ
ต่อต้านการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และการประมงที่
ขาดการควบคุม การจดัการประมง และการน าเข้าสัตว์น า้  
 

การท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย การประมงทีข่าดการรายงาน และการประมงทีข่าดการควบคุม (IUU Fishing) 

ระดบัชาต ิ ระหว่างประเทศ 

ค าสัง่ 10/2558 หวัหนา้สภาสนัติภาพและความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) เร่ืองการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมง
ท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม 

การแจง้เตือนของศูนยบ์ญัชาการเพ่ือต่อสูก้บัการจบัปลาท่ีผิด
กฎหมาย ตวัอยา่งเช่น: 

ฉบบัท่ี 1/2558 รูปแบบและระยะเวลา และขั้นตอนส าหรับ
บนัทึกประมง 

ฉบบัท่ี 2/2558 กฎและขั้นตอนส าหรับการแจง้เตือนส าหรับ
การแจง้เขา้-ออก 

ฉบบัท่ี 3/2558 กฎ ขั้นตอน และเง่ือนไขส าหรับเรือประมง
ไทยท่ีจบัสตัวน์ ้ าในน่านน ้ าต่างประเทศและทะเลหลวง หรือ
เรือหอ้งเยน็ท่ีด าเนินการในน่านน ้าต่างประเทศ  

ฉบบัท่ี 4/2558 รายช่ือท่าเรือส าหรับเรือประมงต่างประเทศ
และเรือขนถ่ายสตัวน์ ้ า 

ฉบบัท่ี 5/2558 รายช่ือเรือต่างประเทศ และเรือหอ้งเยน็ท่ีถูก
หา้มไม่ใหเ้ขา้ราชอาณาจกัรไทย 

ฉบบัท่ี 6/2668 กฎและขั้นตอนส าหรับการรวบรวมและน าส่ง
รายงานการแจง้เขา้-ออกของเรือประมง 

ฉบบัท่ี 7/2558 การแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ฉบบัท่ี 8/2558 การก่อตั้งศูนยบ์งัคบัการแจง้เขา้-ออก 

อนุสญัญาเจนีวาวา่ดว้ยกฎหมายทะเล 1958 

อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล 1982 
(UNCLOS) 

ประกาศของแคนคูน 1992 

การประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา 
1992 (UNCED) 

ขอ้ตกลงเพ่ือส่งเสริมการปฏิบติัตามมาตรการการอนุรักษ์
และการจดัการระหวา่งประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง 
1993 

ขอ้ตกลงในการด าเนินการตามบทบญัญติัของอนุสญัญา
สหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเลวนัท่ี 10 ธนัวาคม พ. ศ.
2525 เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ละการจดัการปริมาณสตัวน์ ้ า
คงเหลือของปลาท่ีมีการอพยพสูง 1995 

จรรยาบรรณ FAO ส าหรับความรับผิดชอบต่อการประมง 
(CCRF) 

แผนปฏิบติัการระหวา่งประเทศของ FAO เพ่ือป้องกนั
ก าหนด และก าจดัการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ี
ขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (IPOA-
IUU) 



 

 
การตรวจประเมินเบ้ืองตน้เพื่อหาช่องวา่งของการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลในประเทศไทย  หนา้ 51 จาก 70 

ฉบบัท่ี 9/2558 มาตรฐานการปฏิบติังานและขอ้บงัคบัการใช้
งานของระบบติดตามเรือ (VMS) ส าหรับอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบน
เรือประมง เรือหอ้งเยน็/เรือบรรทุกสินคา้ และเรือทุกชนิดท่ีใช้
ในการจบัสตัวน์ ้ า ขนส่ง หรือเก็บสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดด้ว้ยเรือท่ีมี
ระวางน ้ าหนกัของเรือมากกวา่ 60 ตนักรอส  

ฉบบัท่ี 10/2558 ขั้นตอนส าหรับกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดทาง
เทคนิคหรืออปุกรณ์ระบบติดตามเรือไม่ท างาน 

ฉบบัท่ี 11/2558 รายช่ือเรือต่างประเทศ และเรือหอ้งเยน็ท่ีถูก
หา้มไม่ใหเ้ขา้ราชอาณาจกัรไทย (แกไ้ขจากฉบบัท่ี 5/2558) 

ฉบบัท่ี 12/2558 ประเภทของเรือท่ีนายทะเบียนเรือมีอ านาจ
เพิกถอนและลบออกจากระบบ 

ฉบบัท่ี 13/2558 มาตรฐานการปฏิบติังานและขอ้บงัคบัการใช้
งานของระบบติดตามเรือ (VMS) ส าหรับอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบน
เรือประมง เรือหอ้งเยน็/เรือบรรทุกสินคา้ และเรือทุกชนิดท่ีใช้
ในการจบัสตัวน์ ้ า ขนส่ง หรือเก็บสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดด้ว้ยเรือท่ีมี
ระวางน ้ าหนกัของเรือตั้งแต่ 30 ถึง 60 ตนักรอส 

ฉบบัท่ี 5/2558 รายช่ือเรือต่างประเทศ และเรือหอ้งเยน็ท่ีถูก
หา้มไม่ใหเ้ขา้ราชอาณาจกัรไทย 

ฉบบัท่ี 6/2668 กฎและขั้นตอนส าหรับการรวบรวมและน าส่ง
รายงานการแจง้เขา้-ออกของเรือประมง 

ฉบบัท่ี 7/2558 การแต่งตั้งพนกังานเจา้หนา้ท่ี 

ฉบบัท่ี 8/2558 การก่อตั้งศูนยบ์งัคบัการแจง้เขา้-ออก 

ฉบบัท่ี 9/2558 มาตรฐานการปฏิบติังานและขอ้บงัคบัการใช้
งานของระบบติดตามเรือ (VMS) ส าหรับอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบน
เรือประมง เรือหอ้งเยน็/เรือบรรทุกสินคา้ และเรือทุกชนิดท่ีใช้
ในการจบัสตัวน์ ้ า ขนส่ง หรือเก็บสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดด้ว้ยเรือท่ีมี
ระวางน ้ าหนกัของเรือมากกวา่ 60 ตนักรอส 
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ฉบบัท่ี 10/2558 ขั้นตอนส าหรับกรณีท่ีเกิดขอ้ผิดพลาดทาง
เทคนิคหรืออุปกรณ์ระบบติดตามเรือไม่ท างาน 

ฉบบัท่ี 11/2558 รายช่ือเรือต่างประเทศ และเรือหอ้งเยน็ท่ีถูก
หา้มไม่ใหเ้ขา้ราชอาณาจกัรไทย (แกไ้ขจากฉบบัท่ี 5/2558) 

ฉบบัท่ี 12/2558 ประเภทของเรือท่ีนายทะเบียนเรือมีอ านาจ
เพิกถอนและลบออกจากระบบ 

ฉบบัท่ี 13/2558 มาตรฐานการปฏิบติังานและขอ้บงัคบัการใช้
งานของระบบติดตามเรือ (VMS) ส าหรับอุปกรณ์ท่ีติดตั้งบน
เรือประมง เรือหอ้งเยน็/เรือบรรทุกสินคา้ และเรือทุกชนิดท่ีใช้
ในการจบัสตัวน์ ้ า ขนส่ง หรือเก็บสตัวน์ ้ าท่ีจบัไดด้ว้ยเรือท่ีมี
ระวางน ้ าหนกัของเรือตั้งแต่ 30 ถึง 60 ตนักรอส 

การจดัการประมง 

ระดบัชาต ิ ระหว่างประเทศ 
กฎหมายขั้นปฐมภูมิ: 

พระราชบญัญติัการประมง พ. ศ. 2490 

พระราชบญัญติัการประมง / พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการ
ประมง พ. ศ. 2558 ฉบบัแกไ้ขไดป้ระการใชใ้นราชกิจจา
นุเบกษาเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน พ. ศ. 2558 และมีผลบงัคบัใชใ้น
วนัท่ี 27 มิถุนายน พ. ศ. 2558 (60 วนัหลงัจากประกาศใช)้ การ
ออกกฎหมายใหม่เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการ
ท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการ
ประมงท่ีขาดการควบคุมในประเทศไทย กฎหมายปรับปรุง
การก ากบัดูแลอยา่งเป็นทางการของการประมงของไทย
เพื่อใหส้ะทอ้นถึงความเป็นจริงของอุตสาหกรรมในปัจจุบนั
จดัตั้งโครงการจดัการประมงและปรับปรุงมาตรการของรัฐ
ท่าเรือใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล (ท่ีมา: สถานทูตไทย) 

พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยการประมง พ. ศ. 2560 (ฉบบัแกไ้ข) 

พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ่ัง พ. ศ. 2558 

กฎหมายขั้นทุติยภูมิ: 
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พระราชบญัญติัเรือไทย พ. ศ. 2481 

พ.ร.ก. ฉุกเฉินแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัเรือ พ. ศ. 2481, พ. 
ศ. 2561 เพ่ือป้องกนัการจบัปลาท่ีผิดกฎหมายซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ ขอ้บงัคบัการเดินเรือ
ของเรือประมงไทย การปราบปรามการกระท าความผิดและ
การยกระดบัมาตรฐานการประมงของประเทศไทยใหไ้ด้
มาตรฐานสากล 

พระราชบญัญติัการเดินเรือในน่านน ้ าไทย พ. ศ. 2456 

พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
พ. ศ. 2535 

แผนปฏิบติัการระดบัชาติเพ่ือการป้องกนัยบัย ั้งและก าจดัการ
ท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการ
ประมงท่ีขาดการควบคุม พ. ศ. 2558 - 2562 

แผนนโยบายแห่งชาติดา้นการจดัการประมงทะเล (FMP) 

การแจง้เตือนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การแจง้เตือน
ของกรมประมงแห่งประเทศไทย และประกาศระดบัจงัหวดั 

การน าเข้าสัตว์น า้เข้าสู่เข้าราชอาณาจกัรไทย  

ระดบัชาต ิ ระหว่างประเทศ 
พระราชบญัญติัการประมง พ. ศ. 2558 

พระราชบญัญติัระบาดวทิยา พ. ศ. 2558 

พระราชบญัญติัอาหาร พ. ศ. 2522 

พระราชบญัญติัการอนุรักษแ์ละคุม้ครองสตัวป่์า พ. ศ. 2535 

พระราชบญัญติัอาหารสตัว ์พ. ศ. 2568 และ พ. ศ. 2542 

การส่งออกและน าเขา้สินคา้เขา้มาในราชอาณาจกัรไทย พ. ศ. 
2535 

อนุสญัญาสหประชาชาติวา่ดว้ยกฎหมายทะเล (UNCLOS) 

การอนุรักษแ์ละการจดัการปริมาณสตัวน์ ้ าคงเหลือและ
ปริมาณสตัวน์ ้ าคงเหลือของปลาท่ีมีการอพยพสูง  (UNFSA) 

แผนปฏิบติัการระหวา่งประเทศของ FAO เพ่ือป้องกนั
ก าหนด และก าจดัการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ี
ขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (IPOA-
IUU) 

ขอ้ตกลง FAO วา่ดว้ยมาตรการรัฐเจา้ของท่าในการป้องกนั
ยบัย ั้งและก าจดัการท าประมงท่ีผดิกฎหมาย การประมงท่ี
ขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม (PSMA) 
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การแจง้เตือนของศูนยบ์ญัชาการเพ่ือต่อตา้นการท าประมงผิด
กฎหมาย (CCCIF) 

ค าสัง่ท่ี 11/2558 หวัหนา้สภาสนัติภาพและความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) เร่ืองปัญหาของการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย 
การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการ
ควบคุม 

ขอ้มติท่ี 10/11 ของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย (IOTC) วา่ดว้ยมาตรการรัฐเจา้ของท่าใน
การป้องกนัยบัย ั้งและก าจดัการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การ
ประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม 
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ภาคผนวกที่ 7. เทคโนโลยทีี่มอียู่และวธีิแก้ปัญหาส าหรับการตรวจสอบย้อนกลบัใน
สมาคมประชาชาตแิห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 
 

แผนการตรวจสอบย้อนกลบัสัตว์น า้ระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (eACDS) 

แผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ไดรั้บการพฒันาข้ึนเพ่ือ
จดัท าแผนการส าหรับเอกสารการจบัสตัวน์ ้ า (Catch documentation scheme) ระดบัภมิูภาคทัว่ไปเพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การต่อตา้นการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุม และเพ่ิมการคา้ขาย
ระหวา่งประเทศและระหวา่งภูมิภาคของสตัวน์ ้ าและผลิตภณัฑป์ระมงจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน)  ฉบบัร่างของแผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) ไดรั้บการ
พฒันาข้ึนในปี พ. ศ. 2557 และไดส่้งต่อใหป้ระเทศสมาชิกอาเซียนใรช่วงตน้ปี พ. ศ. 2558 พร้อมกบัท างานระดบัภูมิภาค
อยา่งต่อเน่ืองเพ่ือใหแ้ผนการเสร็จสมบูรณ์และน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ในวนัท่ี 27 ธนัวาคม พ. ศ. 2558 ศูนยพ์ฒันาการ
ประมงแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEAFDEC) ไดล้งนามบนัทึกความเขา้ใจกบัองคก์ารสะพานปลา (FMO) ของประเทศ
ไทยเพ่ือความร่วมมือในการพฒันาและส่งเสริมระบบอิเลก็ทรอนิกส์ – แผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS)  

การพฒันาแผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) เป็นการสนบัสนุนระดบัภูมิภาคของ 
SEAFDEC และประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(อาเซียน) ใหมุ่้งสู่การปรับปรุงการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัของการจบัสตัวน์ ้ าภาคประมงและป้องกนัการน าเขา้ของสตัวน์ ้ าและผลิตภณัฑป์ระมงจากกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงท่ีขาดการรายงาน และการประมงท่ีขาดการควบคุมเขา้สู่ห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อใหแ้น่ใจในการใชป้ระโยชนข์องแผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) ในภูมิภาค 
คณะกรรมการของ SEAFDEC ไดเ้ห็นพอ้งตอ้งกนัในการทดลองน าร่อง แผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) ในประเทศบรูไนในปี พ. ศ. 2559 และในวนัท่ี 3 เมษายน พ. ศ. 2560 แผนการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) ไดท้ าการเปิดตวัการทดลองน าร่องคร้ังแรกในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
SEAFDEC คร้ังท่ี 49  

ผลลพัธ์ของการทดลองน าร่องในประเทศบรูไนสามารถใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการแผข่ยายการใชป้ระโยชน์ของแผนการ
ตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) ในพ้ืนท่ีส่วนขยายในช่วงปีท่ี 3 (ส าหรับปี พ. ศ. 2561) ของ
โครงการ USAID Oceans ความสมัพนัธ์ในการพฒันาและการทดสอบท่ีก าลงัด าเนินอยูข่องแผนการตรวจสอบยอ้นกลบั
สตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) การศึกษาการประเมินของการน าไปใชข้องการตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับ
ผลิตภณัฑป์ระมงทะเล (CDT) ไดถู้กด าเนินในประเทศส่วนขยาย (Expansion countries) หลายท่ีดว้ยกนั ขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การศึกษาในประเทศส่วนขยายและบทเรียนท่ีไดจ้ากแหล่งเรียนรู้ (Learning sites) จากประเทศฟิลิปปินส์และประเทศ
อินโดนีเซียถือเป็นกา้วแรกในการวางแผนอยา่งเหมาะสมในการออกแบบ การพฒันา และการใชแ้ผนการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) ในประเทศเวยีดนาม และประเทศมาเลเซีย 

กระบวนการการตรวจสอบยอ้นกลบัทั้งหมดของแผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 ขั้นตอนซ่ึงสามารถมองไดเ้ป็นตวัอยา่งของล าดบัของการด าเนินการ โดยขั้นตอนทั้ง 7 ขอ้ของ
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ผงัระบบงานของแผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) สามารถท าใหง่้ายและแบ่งกลุ่มเป็น 3 
ขั้นตอนหลกั ดงัน้ี 

1. การแจง้การจบัสตัวน์ ้ า (Catch Declaration) 
2. เอกสารการเคล่ือนยา้ย (MD) หรือ ใบก ากบัการซ้ือขายสตัวน์ ้ า (MCPD) 
3. ใบรับรองการจบัสตัวน์ ้ า (Catch Certificate) และการส่งออก 

 

แผนการตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (eACDS) แบ่งเป็น 11 รายการ ดงัน้ี 

1. ใบส าคญัทะเบียนเรือ (Fishing vessel registration) 
2. ใบอนุญาตจบัสตัวน์ ้ า (Fishing license) 
3. เจา้ของเรือประมง (Fishing vessel owner) 
4. เคร่ืองมือประมง (Fishing gear) 
5. ท่าเรือ (Fish port) 
6. พ้ืนท่ีประมง (Fishing zone) 
7. สายพนัธ์ุสตัวน์ ้ า (Fish species) ช่ือทอ้งถ่ิน ช่ือทางวทิยาศาสตร์ และรหสั ASFIS 
8. พิกดัศุลกากร (HS Product Code) 
9. ผูซ้ื้อสตัวน์ ้ า (Fish buyer) 
10. โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้ า (Fish processor) 
11. ผูน้ าเขา้ | ผูส่้งออก (Importer | Exporter) 

 

FAME – การตดิตามชาวประมงพื้นบ้านและอุปกรณ์ส่ือสาร 
ระบบอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) บนเรือประมงสามารถรวมการติดตามต าแหน่งดงัจะเห็นไดใ้นระบบการ
ติดตามเรือ (VMS) ท่ีรวบรวมเทคโนโลยกีารตรวจวดัระยะไกลอตัโนมติั (Telemetry) การรายงานการจบัสตัวน์ ้ า การ
จดัการการเดินเรือ การส่ือสารของลูกเรือ การจบัภาพดว้ยวดีิโอ และการวเิคราะห์ขอ้มูล การน าเทคโนโลยขีองระบบการ
ติดตามเรือไปใชใ้นภาคประมงนบัเป็นระบบเร่ิมตน้ของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้และเป็นการปรับใชเ้ร่ิมตน้ในเรือประมงที
มีขนาดใหญ่ข้ึน (โดยมีระวางน ้ าหนกัของเรือตั้งแต่ 30 ตนักรอสข้ึนไป) ถา้นัน่เป็นเคร่ืองมือท่ีบงัคบัใชส้ าหรับกฎขอ้บงัคบั
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Export 
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การประมงแห่งชาติและองคก์รการจดัการประมงส่วนภูมิภาคส าหรับมาตรการตรวจสอบ ควบคุม เฝ้าระวงั (MCS) การ
ขบัเคล่ือนดว้ยปริมาณลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน การตรวจสอบยอ้นกลบัของตลาดน าเขา้ และขอ้ก าหนดความโปร่งใส่ส าหรับภาค
ประมงและแรงงาน การพฒันาในอนาคตของเทคโนโลยขีองระบบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) จะจ าเป็นใน
การรวมบริการอ่ืน ๆ เขา้ไป (เช่น รายงานการจบัสตัวน์ ้ า/บนัทึกประมง ระบบอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ติดตามตวั (EM) การ
ส่ือสารของลูกเรือ การรายงานแรงงาน geo fencing และการตอบสนองฉุกเฉิน) ในขณะท่ีการระบุถึงตน้ทุนและแรงจูงใจท่ี
จะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืเชิงพาณิชยแ์ละยกระดบัเรือประมงเชิงพาณิชยท่ี์ท าการประมงภายในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

Futuristic Aviation and Maritime Enterprises, Inc. 
(FAME) เป็นบริษทัเอกชนท่ีตั้งอยูใ่นประเทศฟิลิปปินส์ 
เป็นผูใ้หบ้ริการชั้นน าของการติดตามเรือประมงขนาดเลก็/
พ้ืนบา้นและเฝ้าสงัเกตท่ีซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นอุปกรณ์ส่ือสาร
FAME มีการใชง้านทัว่ทั้งประเทศฟิลิปปินส์โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในภูมิภาค MIMAROPA, Visayan, และเจเนอรัล
ซานโตส (General Santos) FAME ไดใ้ชป้ระโยชนข์อง
คล่ืนวทิยเุพ่ือส่งและรับขอ้มูล และเกทเวย ์(Gateway) ใน
การรับขอ้มูลจากช่องรับส่งสญัญาณ (Transponder) ซ่ึงรับ
ขอ้มูลและส่งไปยงัคลาวด ์(Cloud) ขอ้มูลจากเทคโนโลยี

การตรวจวดัระยะไกลอตัโนมติั (Telemetry) สามารถส่งขอ้มูลไดไ้กลถึง 50 กม. นอกชายฝ่ังและยงัสามารถขยายการส่ง
ขอ้มูลเพ่ิมเติมผา่นเทคโนโลย ีMesh ระหวา่งช่องรับส่งสญัญาณ (Transponder) เม่ือเรือประมง/อุปกรณ์อยูน่อกระยะส่ง แต่
ถา้ยงัอยูใ่นระยะท่ีเรือประมงท่ีติดตั้งช่องรับส่งสญัญาณ (Transponder) ของ FAME ขอ้มูลจะยงัคงส่งผา่นไปยงัเกทเวย ์
ส าหรับการส่ือสารส่วนบุคคลรวมถึงขอ้มูลจากเทคโนโลยกีารตรวจวดัระยะไกลอตัโนมติั (Telemetry) สามารถส่งผา่น
ช่องรับส่งสญัญาณ (Transponder) ของ FAME 

 

FAME ยงัใหบ้ริการแดชบอร์ด (Dashboard) ผา่นเวบ็ไซตแ์ละแอพพลิเคชัน่บนเบราวเ์ซอร์มือถือ (Mobile browser-based 
application) ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถดูรายละเอียดของแต่ละช่องรับส่งสญัญาณ (Transponder) และขอ้มลูอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใน
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พ้ืนท่ีใกลเ้คียงแบบเรียลไทม ์และในทุกพ้ืนท่ี แดชบอร์ด (Dashboard) ช่วยใหผู้ใ้ชส้ามารถวาดพ้ืนท่ี Geofencing ส าหรับ
พ้ืนท่ีท่ีอยูห่่างไกลเพ่ือจดัล าดบัความส าคญัเช่นเดียวกบัการสร้างรายงานท่ีก าหนดไดด้ว้ยกราฟแบบบูรณาการ ผูใ้ช ้FAME 
สามารถรับการแจง้เตือน (การเตือน) ไดท้ั้งจากชาวประมงในทะเลและผูใ้ชบ้นฝ่ัง ชาวประมงสามารถใชโ้ทรศพัทมื์อถือ
ร่วมกบั USB On-The-Go (OTG) หรือบลูทูธเพ่ือส่งและรับขอ้ความโดยไม่ตอ้งเช่ือมต่อกบัเสาสญัญาณโทรศพัท ์
แพลตฟอร์มเหล่าน้ีจะถูกปรับแตง่ไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและปรับแกเ้พื่อรวมขอ้มูลหลกัพ้ืนฐาน (KDE) ของ USAID Oceans ท่ี
จ าเป็น 

 

USAID OCEAN และ FAME ร่วมมือกนัและใชป้ระโยชนจ์ากทรัพยากรเพ่ือสนบัสนุนการทดสอบ ปรับปรุง และขยาย
การติดตามเรือประมง และตรวจหาวธีิแกไ้ขรวมถึงการรายงานเก่ียวกบัเรือประมงขนาดเลก็ในทะเลท่ีฟิลิปปินส์ USAID 
OCEAN และ FAME ไดป้รับปรุงซอฟตแ์วร์ท่ีมีอยู ่(ระบบบนัทึกอิเลกทรอนิกส์, การจดัการยานพาหนะ) ในขณะท่ีให้
ความช่วยเหลือในการรวมระบบและการท างานร่วมกนักบั BFAR เพื่อใหก้ารรายงานการจบัสตัวน์ ้าระบบอิเลก็ทรอนิกส์
เป็นไปดว้ยความราบร่ืน 
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ผู้ได้รับ
ผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

ชาวประมงและ
ครอบครัว 
 

ชาวประมงสามารถส่ือสารไดถึ้งแมอ้ยูน่อกสญัญาณโทรศพัทด์ว้ยการส่งขอ้ความ 
ขอ้มูลท่ีอยู ่(ต  าแหน่งของชาวประมง) 
การแจง้เตือนฉุกเฉิน (ทั้งสองทาง) 
สามารถส่งออกผลิตภณัฑไ์ปยงัสหภาพยโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีซ่ึงตอ้งการขอ้มูลท่ีสามารถ
ตรวจสอบยอ้นกลบัได ้

ผูจ้ดัซ้ือและพอ่คา้
คนกลาง 

ชาวประมงสามารถประสานงานกบัคนกลางในการจบัสตัวน์ ้ าและเตรียมการท่ีจ าเป็น (เช่น การเขา้
จอดเทียบท่า จ านวนเงินสดท่ีเตรียม การขนส่ง และการจองหอ้งเยน็) 
สามารถใหข้อ้มูลการจบัสตัวน์ ้ าท่ีตอ้งการโดยรัฐบาลหรือตลาดรวมถึงใบแจง้หน้ีของ LGU, 
แบบฟอร์มสหภาพยโุรปอยา่งง่าย, แบบฟอร์ม US SIMP 
เพ่ิมปริมาณการจบัต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ใหสู้งสุดผา่นการประสานงานกิจกรรมการจบั
สตัวน์ ้ าโดยการวเิคราะห์การจบัสตัวน์ ้ าในแต่ละคร้ังและประวติัขอ้มูลการจบัสตัวน์ ้ า 

เจา้ของเรือประมง การจดัการสินทรัพยแ์ละระบบบริหารและติดตามพิกดัต าแหน่งยานพาหนะ (Fleet management) 
การประสานงานกิจกรรมการจบัสตัวน์ ้ า 
การวเิคราะห์ประวติัของสมรรถภาพ 

หน่วยงานรัฐบาล การปฏิบติัตาม 
ขอ้มูลส าหรับแผนการจดัการประมงอยา่งย ัง่ยนื 
การตอบสนองฉุกเฉิน 
Geo-fencing เพื่อจดัการ MPAs และชายแดน 
การเฝ้าระวงัและติดตามชุมชน 

โรงงานแปรรูป ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั ณ จุดท่ีจบัสตัวน์ ้ า 
สามารถใหข้อ้มูลเพื่อใหต้รงตอ้งการของตลาด (EU และ US SIMP) 
ขอ้มูลเพ่ิมเติมส าหรับการประสานงานห่วงโซ่อุปทาน 

 

ข้อมูลจ าเพาะเชิงเทคนิคส าหรับอปุกรณ์ในทะเล  

• IP66 (กนัฝุ่ นและกนัน ้ า) 
• ปุ่มขอความช่วยเหลือแบบบูรณาการและปุ่มแจง้เหตุร้าย 
• สามารถติดต่อส่ือสารไดไ้กลมากข้ึนหากอยูใ่นเสน้ทางท่ีปราศจากส่ิงกีดขวาง 
• ความสามารของเครือข่าย Mesh ช่วยขยายขอบเขตเกินกวา่ 50 กม. โดยการสะทอ้นสญัญาณผา่นช่องรับส่ง

สญัญาณ (Transponder) ของเรือประมงอ่ืน 
• พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังานลม; ใชเ้ทคโนโลยรีะยะไกลพลงังานต ่า 
• เรดาร์ส ารองของนกับินและกปัตนัเรือ  
• การส่งขอ้มูลต าแหน่งท่ีในช่วงเวลาท่ีก าหนดไว ้ทุก ๆ 15 นาที โดยตั้งไวใ้หเ้ป็นค่าเร่ิมตน้  
• การส่งขอ้มูลแบบใส่รหสัเพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล 
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• ส่งขอ้มูลเทคโนโลยกีารตรวจวดัระยะไกลอตัโนมติั (Telemetry) ผา่นตวัเซ็นเซอร์ท่ีเช่ือมต่อรวมถึงอุณหภูมิของ
หอ้งเก็บความเยน็และเช้ือเพลิง  

• การเช่ือมต่อ USB OTG (ตวัเลือกบลูทูธ และ/หรือ NFC) 
• รายงานการตรวจจบัสตัวน์ ้ าเป็นไปตามขอ้บงัคบัของรัฐบาล 
• การพดูคุยและการส่งขอ้ความรวมถึงเกทเวย ์SMS (อาจมีค่าบริการของผูใ้หบ้ริการ) 
• ตวับ่งช้ีการแจง้เตือน (ตามทฤษฎีแสงกระพริบท่ีช่องรับส่งสญัญาณ (Transponder) แสดงใหเ้ห็นวา่มีขอ้ความ

ส าคญัในโทรศพัทมื์อถือ) 

 

ข้อมูลจ าเพาะเชิงเทคนิคส าหรับแอพพลเิคช่ัน (Application) บนภาคพื้นดนิ 

• การสนทนาเคล่ือนท่ี/โปรแกรมการส่งขอ้ความส าหรับสมาชิกในครอบครัว 
• โปรแกรมการติดตามเคล่ือนท่ีส าหรับผูใ้ชง้านท่ีไดรั้บอนุญาต (สมาชิกในครอบครัว/เจา้ของเรือ) 
• โปรแกรมการควบคุมบนชายฝ่ัง 
• แดชบอร์ด (Dashboard) ส าหรับการเฝ้าสงัเกตอุปกรณ์ในทะเล 
• การรายงานและเกณฑก์ารวเิคราะห์ 
• การจดัการการแจง้เตือน 
• API ส าหรับการท างานร่วมกบัระบบอ่ืนรวมถึง BFAR, LGU และบริษทัต่าง ๆ  
• อาศยัระบบคลาวด ์(Cloud) 
• ปุ่มขอความช่วยเหลือแบบบูรณาการและปุ่มแจง้เหตุร้าย 

 
Trafiz – แอพพลเิคช่ันของผู้จดัหา (Supplier application)  

USAID Oceans ไดศึ้กษาชาวประมงขนาดเลก็ (Small-Scale Fishers, SSF) พบวา่มีความทา้ทายอยา่งมากในการใหข้อ้มูล
การตรวจสอบยอ้นกลบั ดงันั้น ผูซ้ื้อหรือผูจ้ดัหาสตัวน์ ้ าเป็นเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุดในการส่งขอ้มูลท่ีสามารถตรวจสอบยอ้นกลบั
ได ้USAID OCEAN จึงท าการพฒันา “Trafiz” ซ่ึงเป็นโปรแกรมเอกสารการจบัสตัวน์ ้ าแบบเคล่ือนท่ี 

Trafiz เป็นโปรแกรมเคล่ืนท่ีระบบ Android ผูจ้ดัหาสตัวน์ ้ าส าหรับประมงขนาดเลก็โดยจะท าหนา้ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้ในการ
ป้อนขอ้มูลเขา้สู่การตรวจสอบยอ้นกลบัส าหรับผลิตภณัฑป์ระมงทะเลระบบอิเลก็ทรอนิกส์ โปรแกรมน้ีจะถูกน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองบนัทึกขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับผูซ้ื้อสตัวน์ ้ าและนายหนา้ส าหรับประมงขนาดเลก็ในอุตสาหกรรมปลาขนาดเลก็ 
ณ ท่าเทียบเรือ 

USAID Oceans ไดม้อบหมายใหผู้พ้ฒันาซอฟตแ์วร์ใหบ้ริการพฒันาโปรแกรมและบริการสนบัสนุน โดยโปรแกรมจะ
ไดรั้บการทดสอบและน าไปใชค้ร้ังแรกในแหล่งการเรียนรู้ในเมือง Bitung ประเทศอินโดนีเซียซ่ึงเป็นส่วนขยายของผู ้
ร่วมมือระดบัภูมิภาคในการปฏิบติัตาม Trafiz และรหสัตน้ฉบบั (Source code) จะถูกปล่อยเป็นเคร่ืองมือท่ีเปิดเผย (Open 
source) ใชโ้ดเมนสาธารณะและลิขสิทธ์ิ GNU GPL 

Trafiz ถูกออกแบบมาเพื่อ: 

• เก็บขอ้มูลในห่วงโซ่จากเรือประมงไปยงัผูจ้ดัหาสตัวน์ ้ าท่ีท่าเรือท่ีซ่ึงมีการขนถ่ายสตัวน์ ้ า 
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• เตรียมเคร่ืองมือส าหรับผูจ้ดัซ้ือในการบนัทึกรายงานการจบัสตัวน์ ้า การขาย และการจดัการสินเช่ือ 
• ใหค้วามสามารถในการส่งผา่นขอ้มูลไปยงับุคคลอ่ืนในห่วงโซ่อุปทาน 
• ใหค้วามสามารถในการสนบัสนุนการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของรัฐบาลในการรายงานการจบัสตัวน์ ้ าส าหรับ

ประมงขนาดเลก็ 
• ใหค้วามสามารถในการปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของโครงการตรวจสอบการน าเขา้อาหารทะเล (US SIMP) ของ

กิจกรรมเก็บเก่ียวขนาดเลก็ (แบบฟอร์มแบบจ าลองรวม) 
• ใหค้วามสามารถในการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของสหภาพยโุรปส าหรับการจบัท่ีไดจ้ากเรือประมงขนาดเลก็ 

(แบบฟอร์มสหภาพยโุรปอยา่งง่าย) 
• เปิดการใชง้านในสภาพแวดลอ้มออฟไลน์และออนไลน์โดยท่ีผูใ้ชย้งัคงสามารถจบัภาพและประมวลผลการ

ด าเนินการโดยไม่มีการเช่ือมต่อ 
 

ตวัประสาน (Interface) ของผูใ้ชง้าน Trafiz จะคลา้ยกบัรูปภาพขา้งล่างน้ี: 

 

Inmarsat Pointrek – ระบบตดิตามเรือประมงแบบ 2 ทาง 
ระบบติดตามเรือแบบ 2 ทางเป็นระบบการส่ือสารแบบ 2 ทางท่ีแตกต่างจากระบบแบบติดตามเรือแบบเดิมโดยระบบใหม่น้ี

จะช่วยใหศู้นยบ์ญัชาการหรือผูใ้ชช้ายฝ่ังสามารถส่งขอ้ความบนเรือได ้การข้ึนอยูก่บัตน้ทุนของเวลาส่ือสารทางอากาศ 

(Airtime) ช่วงความถ่ีของคล่ืนวทิย ุ(Bandwidth) การส่ือสารสามารถอยูใ่นรูปแบบของการส่งขอ้ความ อีเมล ์การแจง้เตือน 

สญัญาณควบคุมหรือการส่ือสารผา่นวดีิโอ 

ในทางปฏิบติั ระบบการติดตามเรือจะถูกใชโ้ดยเจา้หนา้ท่ีของรัฐโดยใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการติดตามต าแหน่งท่ีตั้ง เฝ้าสงัเกต

กิจกรรมและการเคล่ือนไหวของเรือประมง เจา้ของเรือท่ีใชร้ะบบติดตามเรือใหเ้ป็นเคร่ืองมือส าหรับติดตามพิกดัต าแหน่ง
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ยานพาหนะ (Fleet management) ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ีฟังกช์ัน่ของระบบติดตามเรือท่ีมากข้ึนจะถูกขยายและ

เพ่ิมความสามารถในการติดตามของระบบติดตามเรือแบบเดิมรวมถึงการส่ือสารแบบ 2 ทาง การรายงานการจบัสตัวน์ ้ าแบบ

เรียลไทม ์

Pointrek เป็นระบบการตรวจสอบเรือท่ีมีการบูรณาการของขอ้มูลผา่นระบบการตรวจวเิคราะห์อตัโนมติั (AIS) นอกจาก

ระบบติดตามจีพเีอส Pointrek ยงัเสนอการส่ือสารแบบ 2 ทางในราคาท่ีต ่าแก่ผูใ้ชเ้ม่ืออยูใ่นทะเล บริษทั Sisfo ท าพฒันา 

Pointrek ใหเ้ป็นโปรแกรมบนเวบ็ไซตท่ี์สามารถเช่ือมต่อผา่นเครือข่ายดาวเทียมของ Inmarsat และสามารถใชต้รวจสอบการ

เคล่ือนไหวของเรือรวมถึงขอ้มูล เช่น ความเร็ว ทิศทางการเดินเรือ ระยะทาง ขอ้มูลสภาพอากาศ และการส่ือสาร 2 ทางซ่ึง

เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับความปลอดภยัและการเช่ือมต่อกบัผูค้นบนบก 

ดว้ยความร่วมมือกบั USAID Oceans ระบบการติดตามเรือของ Pointrek ท่ีก าลงัถูกตรวจสอบในประเทศอินโดนีเซียท าให้
ระบบการติดตามเรือเป็นแบบเรียลไทมแ์ละบนัทึกการประมงระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-logbook) ผา่นอุปกรณ์ขนาดพกพา 
หรือ tablet ระบบน้ีเสนอการส่ือสารระหวา่งบุคคล (Person-to-Person (P2P) communication) จากเรือถึงฝ่ังดว้ยอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีท่ีเช่ือมต่อระบบ Wi-Fi บนเรือผา่นการส่งขอ้ความ อีเมล ์และเทคโนโลย ีSMS แบบธรรมดา 

ประโยชน์ของระบบการตดิตามเรือแบบ 2 ทางต่อเจ้าของเรือ: 

• ใหค้วามสามารถในการจดัการกบัขอ้ความท่ีสามารถใชง้านไดเ้พือ่: 
o เพ่ิมความปลอดภยัของชาวประมง; 
o ปรับปรุงประสิทธิภาพของการประมง;  
o จดัการปริมาณสตัวน์ ้ าคงเหลือและเฝ้าสงัเกตการจบัสตัวน์ ้ า; 
o รับขอ้มูลเทคโนโลยกีารตรวจวดัระยะไกลอตัโนมติั (Telemetry) ผา่นการเช่ือมต่อของตวัเซ็นเซอร์; 
o เฝ้าสงัเกตและจดัการการควบคุมเรือประมง 

• เพ่ิมขวญัก าลงัใจของลูกเรือดว้ยการเขา้ถึงอีเมลหรือความสามารถในการส่งขอ้ความเพ่ือส่ือสารกบัครอบครัว
และเพื่อน 

ประโยชน์ของระบบการตดิตามเรือแบบ 2 ทางต่อรัฐบาล: 

• ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีภาคประมงท าการเปล่ียนอตัราการรายงานโดยตรงของหน่วยระบบการติดตามเรือ หรือส่งค าสัง่
ของหน่วยระบบการติดตามเรือเพื่อใหอ้พัเดทต าแหน่งของเรือประมงไดท้นัที 

• ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีภาคประมงส่งการแจง้เตือนไปยงัเรือประมงไดท้นัทีเม่ือเรือประมงเคล่ือนท่ีเขา้สู่พ้ืนท่ีตอ้งหา้ม
หรือพ้ืนท่ีประมงคุม้ครอง 

• พฒันาความร่วมมือและคุณภาพของขอ้มูล โปรแกรมการรายงานการจบัสตัวน์ ้ าของ Pointrek รุ่นปัจจุบนั
สามารถสร้างบนัทึกประมงท่ีเป็นไปตามขอ้บงัคบั 

• จดัหาช่องทางใหเ้จา้หนา้ท่ีภาคประมงส่ือสารโดยตรง ผา่นขอ้ความหรืออีเมล ์ 
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คุณลกัษณะของระบบตดิตามเรือของ Pointrek ผ่านเครือข่ายดาวเทยีมของ Inmarsat: 

• สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัของ IMO เก่ียวกบัการเฝ้าติดตามและพิสูจนท์ราบท่ีเรือจากระยะไกล (Long Range 
Identification Tracking, LRIT); 

• แสดงรายละเอียดของเรือ เช่น ต าแหน่งท่ีตั้ง ความเร็ว ทิศทางของเรือ หมายเลขเรือ 
• ขอ้มูลเรือท่ีสามารถเขา้ถึงไดผ้า่นคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่อกบัอินเทอร์เน็ต; 
• การครอบคลุมของสญัญาณดาวเทียมทัว่โลก; 
• โปรแกรมบนเวบ็ตท่ี์มีแผนท่ีหลายชั้น รวมถึงแผนท่ี Google, OpenStreetMap และเคร่ืองมือเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ; 
• บนัทึกเรือ (Ship log) ประวติัและขอ้มูลของสินคา้น าเขา้ท่ีท าใหง่้ายต่อการรายงาน; 
• ปุ่มกดฉุกเฉินส าหรับภาวะเร่งด่วน; 
• บริการลูกคา้ 24 ชัว่โมง/7 วนั; 
• การส่ือสารแบบ 2 ทางช่วยการส่ือสารระหวา่งเรือประมงดว้ยกนั หรือบนฝ่ังกบัเรือประมงเป็นไปอยา่งเรียลไทม ์ 

 
การตดิตั้งหน่วยระบบตดิตามเรือ: หน่วยน้ีประกอบดว้ยดาวเทียมส่ือสารกลางแจง้ และหน่วยงานหลกัภายในอาคาร – 
หน่วยประมวลผลส่วนกลาง และแหล่งจ่ายไฟ (ตามรูปภาพท่ีแสดงดา้นล่าง) 

 

 

 

E-logbook application for catch at sea reporting: 
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โปรแกรมบันทกึประมงส าหรับการรายงานการจบัสัตว์น า้ในทะเล: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมการใช้ระบบติดตามเรือของ Pointrek ในเมือง Bitung ประเทศอินโดนีเซีย 

 

เข้าสู่ระบบเวบ็ไซต์ของ Pointrek แดชบอร์ดของเวบ็ไซต์ (Dashboard): 
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การเคล่ือนทีข่องเรือประมง แสดงให้เห็นต าแหน่งทีต่ั้ง ทิศทาง และความเร็ว 


