บทความ
เรื่อง ครบรอบ ๓ ปี รัฐบาลมุ่งมั่น ตั้งใจ แก้ไขและปฏิรูปประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน
เป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป
สวัสดี (ครับ/ค่ะ) ท่านผู้ฟังที่เคารพ กลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคย (ครับ/ค่ะ) กับรายการ
........ในวันนี้ผู้จัดมีข่าวสารที่มีเนื้อหาสาระน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟัง และต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟัง ทุกท่านที่ติดตาม
รับฟังข่าวสารจากผู้จัดด้วยดีเสมอมา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมารัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอก ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือ คสช. ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับภารกิจการปฏิรูป
ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง หรือแม้กระทั่งด้านการเมือง ดําเนินการปฏิรูปทุกอย่างเพื่อให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้ได้ ซึ่งในทุกๆปีจะมีการแถลงผลการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าใน
การดําเนินงานให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับรู้รับทราบ สําหรับในปีนี้ครบรอบ ๓ ปีของรัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ การแถลงผลงานได้ทําออกมาในรูปแบบวีดีทัศน์ ที่จัดทําขึ้นเป็นตอนพิเศษทั้งหมด ๑๒ ตอน
นําเสนอในทุกวันอาทิตย์ โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๔ มิถุนายนที่ผ่านมา ถึง อาทิตย์ที่ ๒๗ สิงหาคม ผ่านทางรายการ
"เดินหน้าประเทศไทย" หลังเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) หลายๆท่านคงได้รับชมวีดีทัศน์ผลการดําเนินงานดังกล่าวมาบ้างแล้ว และอาจมี
บางท่านยังไม่ได้รับชมหรือรับรู้รับทราบว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นตั้งใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาประเทศไทยของเราให้มี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ก้าวไปข้างหน้าได้มากขนาดไหนแล้ว ในวันนี้ผู้จัดจะพาทุกๆท่าน ไปติดตามความก้าวหน้า
ในการทํางานของคณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในวาระครบรอบ ๓ ปีกัน (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เรื่องแรกที่คณะรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้นําเสนอให้กับ
ประชาชนคนไทยได้รับรู้รับทราบคือการแก้ปัญหา การปลดธงแดงขององค์การ ICAO (ไอเคโอ้) หรือชื่อเต็ม The
International Civil Aviation Organization แปลเป็นภาษาไทยหมายถึง "องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ"
ซึ่งเป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ ปัจจุบันมีสมาชิก ๑๙๑ ประเทศทั่วโลก เป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวาง
ระเบียบ ข้อบังคับ สําหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศระหว่างชาติให้มีความปลอดภัยสูงสุด ลดความเสี่ยงจากการ
ก่อการร้ายหรือการดําเนินการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย จึงเป็นองค์การที่ยอมรับของนานาประเทศ รวมถึงการยอมรับให้เข้า
มาพัฒนาเอกสารการเดินทางให้ได้มาตรฐาน ทั้งยังสามารถใช้งานในการตรวจสอบความถูกต้องร่วมกั นระหว่าง
หน่วยงานของประเทศต่างๆ ได้ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) จากการที่ ICAO ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบการกํากับดูแลความปลอดภัยด้าน
การบินพลเรือนของประเทศไทย ผลการตรวจสอบพบว่า ประเทศไทยยังมีการกํากับดูแลไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ ICAO
กําหนด จึงเป็นผลให้ ICAO ประกาศและติดธงแดงให้กับประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา รวมถึงแจ้ง
ให้ประเทศสมาชิกของ ICAO ทราบ ส่งผลให้ประเทศสมาชิกหลายประเทศเพิ่มมาตรการตรวจสอบการบินของไทยมากขึ้น
เพิ่มข้อจํากัดในด้านการบินรวมถึงการประกาศห้ามสายการบินของไทยบินเข้าน่านฟ้าในบางประเทศ ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศทั้งในด้านการคมนาคมและเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างรุนแรง หากยังไม่ได้รับการแก้ไข

อย่างรวดเร็วจะทําให้ความเสียหายกระทบไปยังภาคส่วนต่างๆ รวมถึงความเชื่อมั่นทางด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย
ในสายตาชาวโลกอย่างมาก (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ตระหนักถึงผลเสียและผลกระทบที่จะ
- ๒ญ-หาที่สะสมมานานหลายปี รัฐบาลและคณะรักษาความสงบ
เกิดขึ้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดจนปั
แห่งชาติจึงได้เร่งดําเนินการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึ้น เริ่มตั้งแต่การจัดตั้ง ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน โดยมี
ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมา เพื่อแก้ปัญหาในเวลาที่จํากัด และให้
การดําเนินการทางด้านการบินพลเรือนพ้นข้อกล่าวหาให้เร็วที่สุด ผลจากการดําเนินงาน ทั้งการจัดโครงสร้างใหม่ การ
จัดหาบุคลากรที่มีคุณวุฒิตามที่ ICAO กําหนด การจัดทํากฎหมายด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานของ ICAO การ
ออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือใบรับรองสายการบินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล การดําเนินงานดังที่กล่าว
มามีความก้าวหน้าตามลําดับ และได้มีการรายงานความก้าวหน้าให้กับ ICAO รับทราบเป็นระยะ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ได้กําชับกระทรวงคมนาคมให้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยเฉพาะการยื่นเรื่องไปยัง ICAO ภายใน ๓๐
มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อให้ ICAO สามารถเข้ามาตรวจสอบตามที่ไทยร้องขอได้ในเดือน กันยายน ๒๕๖๐ และดําเนินการ
ปลดธงแดงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตอันใกล้ (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผลการดําเนินงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องที่สอง คือ
การแก้ ไขปัญหาการทํ าการประมงผิ ดกฎหมาย ปั ญหาการทํ าประมงผิ ดกฎหมายได้ ส่งผลกระทบต่ อประเทศไทยเรา
เนื่องมาจาก เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทยเกี่ยวกับการทําประมงผิด
กฎหมาย หรือ IUU ( Illegal, Unregulated and Unreported ) Fishing มีความหมายว่าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม แม้ไทยจะดําเนินการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปมากแล้ว แต่สหภาพยุโรปเห็นว่ายังไม่เพียงพอ
ผู้บริโภคและผู้ซื้ อโดยเฉพาะผู้บริโภคยุโรปไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย และราคาเท่านั้น แต่ยังให้
ความสําคัญกับประเด็นด้านสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าเหล่านั้นอย่างมากประเด็นปัญหาที่ประเทศ
ไทยกําลังถูกจับตามองมากจากนานาชาติอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นประเด็นด้านสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยมี ๒ ประเด็นปัญหาหลักได้แก่ ประเด็นแรกคือ การทําประมง IUU ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการทําประมงอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรมประมง และ ประเด็นที่ ๒ คือ การใช้แรงงานงาน
และสวัสดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะบนเรือประมงซึ่งเกี่ยวพันกับประเด็นการค้ามนุษย์ และแรงงาน
ต่างด้าว (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ใบเหลืองหมายถึงว่าสหภาพยุโรปกําหนดให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงที่
จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือภายใต้กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรปใบเหลืองถือว่าเป็นเพียงประกาศเตือน
และ ณ วันนี้ยังไม่มีผลต่อการระงับการนําเข้าสินค้าประมงที่จับโดยเรือไทยที่ส่งไปขายในตลาดสหภาพยุโรปแต่อย่างใด ซึ่ง
สหภาพยุโรปให้ระยะเวลาประเทศไทยในการปรับปรุงแก้ไขภายใน ๖ เดือน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งขึ้นบัญชีอย่างเป็น
ทางการ จากประเด็นปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นปัญหาที่มีการสะสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ประกอบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ประมงมีความล้าสมัย และขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (ครับ/ค่ะ)

ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) เมื่อรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้ามาบริหารประเทศก็มีความ

ตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหานี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย หรือ ศปมผ. โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ ทําหน้าที่แก้ไขปัญหา IUU Fishing โดย
บูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น กรมประมง กรมเจ้าท่า กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงมนุษย์และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึ่งการแก้ไขปัญหามีความก้าวหน้ามาโดยลําดับ อย่างไรก็
ตามเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืน รัฐบาลจึงได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิด
กฎหมาย โดยมี รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธาน และมี ศปมผ.เป็ นหน่ วยสนั บสนุ น
รับผิดชอบดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ในภาพรวมของการแก้ปัญหาได้แบ่งขั้นตอนการดําเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ
๓ - เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิรูปการทําประมงใหม่ทั้งระบบ
ได้แก่ ระยะที่ ๑ คือการปฏิรูปการทําประมงทั้งระบบ มี-ศปมผ.
โดยเริ่มจากการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นที่ยอมรับจากสากล ได้แก่ การออกพระราชกําหนดการ
ประมง พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากที่ใช้พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ มาอย่างยาวนาน, การออกแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒,
การออกแผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ, การออกแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย และ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานในภาคประมงอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมา ใช้เพื่อเป็นกติกากําหนดกรอบแนวทางในการทําประมงของ
ไทยในอนาคต (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) นอกจากนี้ยังได้มีการบริหารจัดการกองเรือประมงทั้งระบบ ตามแผนบริหาร
จัดการประมงทะเลไทย โดยทําการสํารวจและจัดทําฐานข้อมูลของจํานวนเรือประมงให้มีความถูกต้องทั้งระบบ และ
ควบคุมจํานวนเรือให้มีความเหมาะสมกับทรัพยากรสัตว์น้ํา รวมถึงการออกมาตรการช่วยต่างๆ เช่นมาตรการลด
จํานวนวันทําประมง มาตรการปิดอ่าวในช่วงฤดูปลาวางไข่ อีกทั้งยังได้เสริมสร้างมีความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
IUU Fishisng กับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งด้านการประมงและแรงงานที่สําคัญ(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ระยะที่ ๒ คือการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การทําประมงและการบังคับใช้แรงงานในภาคประมงโดยมี ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล หรือ ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการตรวจตราในทะเลทั้งในและนอกน่านน้ํา ซึ่งที่ผ่านมาได้ตรวจพบ
การกระทําผิดกฎหมายและดําเนินคดีต่อผู้กระทําผิดกว่า ๓,๔๐๐ คดี มีคดีที่สําคัญ เช่น การจับกุมเรือประมงนอก
น่านน้ํา, การจับกุมเรืออ้างสัญชาติโบลิเวีย และ การจับกุมผู้กระทําความผิดคดีค้ามนุษย์ในพื้นที่ อําเภอกันตัง
จังหวัดตรัง นอกจากนี้ยังได้ให้การช่วยเหลือลูกเรือประมงที่ตกค้าง ณ ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางกลับประเทศไทย
จํานวนรวมกว่า ๑,๕๐๐ คน ในจํานวนนี้เป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จํานวน ๕๓ คน อีกทั้งยังทําการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ระยะสุดท้าย ระยะที่ ๓ คือการพัฒนากลไกการแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืน
เป็นขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสู่กลไกปกติ โดยการพัฒนา
หน่วยงานและบุคลากรให้มีความพร้อมที่สําคัญ ได้แก่ การปรับโครงสร้างและเพิ่ มบุคลากรให้กับกรมประมง
การบรรจุล่ามภาษาเพื่อนบ้านให้สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด กับศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า

ออก การเพิ่มอัตราพนักงานตรวจแรงงาน การฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งการปรับปรุงสถานที่และสิ่ง
อํานวยความสะดวกของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
(ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของปัญหาการทําการประมงผิดกฎหมายและ
การบังคับใช้แรงงานในภาคประมงของไทยที่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนและสั่งสมมาอย่างยาวนาน จึงได้กําหนดให้เป็น
วาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว (ครับ/ค่ะ)
ท่านผู้ฟัง (ครับ/ค่ะ) ผ่านพ้นไปแล้วสองเรื่อง สําหรับแถลงผลความก้าวหน้าครบรอบ ๓ ปีในการ
ทํางานแก้ไขปัญหา ปฏิรูปประเทศของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แสดงถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจในการ
ทํางานเพื่อประชาชนและประเทศของเรา ผู้จัดขอเชิญชวนท่านผู้ฟังที่รักทุกๆท่าน ร่วมกันติดตาม ให้กําลังใจ
สนับสนุนการทํางานรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งผู้จัดจะนําเนื้อหาสาระในเรื่องอื่นๆ อีก ๑๐ เรื่องที่
รัฐบาลได้แถลงมาให้ได้ฟังกันอีกในครั้งต่อๆไป สวัสดี (ครับ/ค่ะ)
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