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บทสรุุปผู้้�บริิหาร
กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการจัดตั้งระบบ Community System เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ถือเป็นเครื่องมือชั้นนำ�ในระดับสากลที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้สัตว์น้ำ�จากการทำ�ประมงแผิดกฎหมาย
เข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรป (EU) ได้
ส่วนสำ�คัญของกฎระเบียบ IUU ดังกล่าว คือ การที่สหภาพยุโรปให้ความร่วมมือและเจรจากับประเทศที่สามอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการ
ประกาศแจ้งเตือน (หรือให้ ‘ใบเหลือง’) หากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU countries) ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการทำ�
ประมงผิดกฎหมาย หลังมีการประกาศแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าว สหภาพยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมให้คำ�แนะนำ�กับประเทศที่ได้รับใบ
เหลือง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ หากประเทศที่ได้รับใบเหลืองไม่ดำ�เนินการอันใดเพื่อแก้ไขปัญหา อาจกลายสถานะเป็นประเทศ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบ IUU (‘ใบแดง’) ซึ่งจะทำ�ให้เรือของประเทศดังกล่าวไม่สามารถส่งออกสัตว์น้ำ�มายังสหภาพยุโรป
ได้ อีกทั้งยังห้ามไม่ให้เรือของสหภาพยุโรปเข้าน่านน้ำ�ของประเทศนั้น ๆ รวมไปถึงข้อห้ามอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ หากสหภาพยุโรป
เห็นว่าประเทศดังกล่าวได้พยายามแก้ไขปัญหาแล้ว อาจพิจารณาปลดใบเหลืองและใบแดงได้ โดยหนึ่งในเป้าหมายของการแจ้งเตือนด้วย
ใบแดง-ใบเหลือง คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนระดับประเทศด้านการอภิบาลการประมงและมาตรการต่อต้านการ
ทำ�ประมงผิดกฎหมายในประเทศนอกสหภาพยุโรป
จวบจนปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวมาแล้วกว่า 10 ปี โดยรายงานฉบับนี้ได้ต่อยอดงานวิจัยในอดีต เพื่อแสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่การแจ้งเตือนด้วยใบแดง-ใบเหลืองได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านการอภิบาลการประมงตามกรณีศึกษา
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เบลีซ กินี หมู่เกาะโซโลมอน และประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายสำ�คัญและทำ�วิจัยแบบทุติย
ภูมิ ได้มีการวัดการพัฒนาด้านการอภิบาลการประมงด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่
1 .ตัวบทกฎหมายและกฎระเบียบ
2. การปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
3. จำ�นวนปัญหา
การอภิบาลการประมงจากทั้ง 4 กรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังบังคับใช้ใบแดง-ใบเหลืองของสหภาพยุโรป โดยมีตัว
ชี้วัดเป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นได้ว่าการใช้ใบแดง-ใบเหลืองของสหภาพยุโรปมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายของประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
รวมไปถึงการทำ�ประมงผิดกฎหมาย ที่มีจำ�นวนลดลง ซึ่งเกิดจากความพยายามในการพัฒนามาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง รวม
ไปถึงการให้ความร่วมมือในข้อตกลงนานาชาติที่สำ�คัญและโครงการต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นเพื่อลดปัญหาการทำ�ประมงผิดกฎหมาย และ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกส่วนหนึ่งถือเป็นผลพวงจากการให้ใบแดง-ใบเหลืองของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังแสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว ถึงแม้จะยังวัดผลได้ยากก็ตาม
เนื่องจากการพัฒนานี้ยังเกิดขึ้นมีระยะเวลาดำ�เนินการสั้น
ถึงแม้การศึกษาการใช้ใบแดง-ใบเหลืองในประเทศต่าง ๆ ตามกรณีศึกษา จะทำ�ให้เชื่อว่าใบแดง-เหลืองส่งผลต่อการพัฒนาด้านการ
อภิบาลการประมง แต่ยังควรมีการทำ�วิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและจุดอ่อนของโครงการดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาหรือวิธีการอื่น ๆ เพิ่ม
เติม นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับการให้ใบแดง-ใบเหลืองและการพัฒนาโครงการดังกล่าว ประการแรก คือ ข้อ
เสนอแนะให้จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่าการให้ใบแดง-ใบเหลือง
จะมีประสิทธิภาพต่อไป ประการที่สอง คือ ข้อเสนอแนะให้สหภาพยุโรปสรรหาวิธีขยายโครงการดังกล่าวไปยังตลาดเศรษฐกิจที่สำ�คัญอื่น
ๆ เพื่อลดโอกาสการถ่ายโอนสัตว์น้ำ�ที่มาจากการทำ�ประมงผิดกฎหมายไปขายในตลาดอื่น ประการที่สาม คือ ข้อเสนอแนะให้สหภาพ
ยุโรปขยายขอบเขตความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการให้ใบแดง-ใบเหลืองในเชิงเทคนิคและการพัฒนาให้แก่ประเทศที่สาม ประการที่
สี่ คือ การตระหนักถึงคำ�วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสเท่าที่ควรของการให้ใบแดง-ใบเหลืองในช่วงแรก จึงขอแนะนำ�ให้มีการ
อัพเดทเรื่องการเจรจาให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และประการที่
ห้า คือ การให้ความสำ�คัญเรื่องความโปร่งใสในการบ่งชี้และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ประมงผิดกฎหมาย โดยมีข้อเสนอแนะให้
สหภาพยุโรปบรรจุวาระในการประชุมทั้งหมด รวมถึงประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ใบแดง-ใบเหลือง ประเด็นที่สนับสนุนให้
ประเทศที่สามทำ�การปฏิรูปอย่างโปร่งใส
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อุุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยแปดเปื้้� อนจากการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายและการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรุุนแรง อาทิิ การทำำ�ร้้าย
ร่่างการและการคุุกคามข่่มเหงลููกเรืือ1 ด้้วยเหตุุนี้้�และความบกพร่่องในการอภิิบาลอื่่�น ๆ ประเทศไทยจึึงได้้รัับการแจ้้งเตืือนจากสหภาพยุุโรป
ในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2558 ว่่าเสี่่�ยงจะถููกลดสถานะเป็็ นประเทศที่่�ไม่่ให้้ความร่่วมมืือตามกฎระเบีียบ และประกาศให้้ใบเหลืือง โดยสหภาพ
ยุุโรปได้้จััดทำำ�รายการข้้อบกพร่่องไว้้จำำ�นวนมาก อาทิิ เรืือประมงไทยที่่�ทำำ�ประมงโดยไม่่มีีใบอนุุญาตที่่�ใช้้ได้้ และการนำำ �เสนอข้้อมููลที่่�คลาด
เคลื่่�อนเพื่่�อให้้ได้้รัับใบรัับรองการจัับสััตว์์น้ำำ�� นอกจากนี้้� ทางการไทยยััง ‘ไม่่มีีกฎหมายรองรัับในการตรวจสอบ ลงโทษ หรืือปฏิิเสธไม่่ให้้เรืือ
จากประเทศที่่�สามเข้้าเทีียบท่่าไทยได้้’.2
ประเทศไทยได้้รัับการปลดใบเหลืืองในเดืือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยสหภาพยุุโรปได้้ให้้เหตุุผลในการปลดฯ ครั้้�งนี้้�ว่่า ประเทศไทยได้้ดำำ�เนิิ น
การหลายประการ อาทิิ การทบทวนตััวบทกฎหมายเกี่่�ยวกัับการประมง การพััฒนาเครื่่�องมืือติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังเรืือประมง และการ
ปรัับปรุุงกระบวนการบริิหารจััดการ3
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Human Rights Watch. (2018). Hidden chains: rights abuses and forced labor in Thailand’s fishing industry. Available at: https://www.hrw.org/report/2018/01/23/hidden-chains/rightsabuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry
ดููสาเหตุุที่่�ประเทศไทยได้้ใบเหลืืองได้้ที่่�นี่่� : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0429(02)&from=EN
ดููสาเหตุุที่่�ประเทศไทยได้้รัับการปลดใบเหลืืองได้้ที่่�นี่่� : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/memo_19_201

การพัฒนาการอภิบาลการประมง
ตัวบทกฎหมายและกฎระเบียบ
การเปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้างสถาบัันและกฎหมาย
ตั้้�งแต่่ได้้รัับใบเหลืือง ประเทศไทยได้้พััฒนาโครงสร้้างกฎระเบีียบมากมาย อาทิิ การปรัับปรุุงแก้้ไขโครงสร้้างกฎหมายการประมง หนึ่่�งใน
นั้้�นคืือการประกาศพระราชกำำ�หนดการประมง พ.ศ. 2558 (และแก้้ไขเพิ่่�มเติิมในปีี พ.ศ. 2560) ซึ่่�งเป็็ นโครงสร้้างกฎหมายที่่�มีีเป้้ าหมาย
ในการยัับยั้้�งและป้้ องกัันการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย รวมไปถึึงการอนุุรัักษ์์ และจััดการทรััพยากรทางทะเล กฎหมายฉบัับนี้้�ครอบคลุุมถึึง
การขึ้้�นทะเบีียนเรืือประมง ระบบใบอนุุญาตทำำ�ประมง ระบบติิดตามเรืือประมง (VMS) การตรวจเรืือประมง การตรวจลููกเรืือ การตรวจ
การจัับสััตว์์น้ำำ�� ระบบตรวจสอบย้้อนกลัับ การเปรีียบเทีียบปรัับ และการลงโทษ นอกจากนี้้� ประเทศไทยยัังได้้จััดตั้้�งคณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่่งชาติิ ซึ่่�งทำำ�หน้้ าที่่�พิิจารณานโยบายการประมงและกำำ�กัับดููแลการจััดการประมง เพื่่�อพััฒนาการประมงในน่่ าน
น้ำำ��ไทย นอกน่่ านน้ำำ��ไทย ในอุุตสาหกรรมการเพาะเลี้้�ยงสััตว์์น้ำำ��และการทำำ�ประมง และดำำ�เนิิ นการอนุุมััติิ โดยมีีการประมงเชิิงพาณิิ ชย์์ที่่�
ทำำ�ประมงนอกชายฝั่่�งทะเลเป็็ นเป้้ าหมายหลัักของโครงการจััดการประมงนี้้�
การเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าวเป็็ นหมุุดหมายที่่�สำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง โดยเฉพาะเมื่่�อเคยประเทศไทยเคยเผชิิญปัั ญหาข้้างต้้นมาแล้้ว ในปีี พ.ศ. 2558
กรรมาธิิการยุุโรปด้้านสิ่่�งแวดล้้อม กิิจการทางทะเล และการประมง (EU Commissioner for the Environment, Marine Affairs and
Fisheries) กล่่าวไว้้ว่่าในประเทศไทย “ไม่่มีีการควบคุุมใด ๆ ไม่่ได้้พยายามแม้้แต่่น้้อย การทำำ�ประมงผิิดกฎหมายเป็็ นเหมืือนเรื่่�องที่่�
อนุุญาตให้้ทำำ�ได้้”4โดยผู้้ใ� ห้้ข้อ
้ มููลคนสำำ�คัญ
ั รายหนึ่่�งได้้ปกปิิ ดการขาดการควบคุุมและบัังคัับใช้้กฎหมายนี้้�ไว้้ว่า่ “มีีกฎไม่่กี่่�ข้อ
้ หรอกที่่�แหกได้้” อีีก
ทั้้�งยัังอธิิบายถึึงความเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ว่า่ “นโยบายการประมงไทยเหมืือนได้้กลัับลำำ�รอบใหญ่่ในแง่่ของกฎหมายการประมงจากที่่�เคย
ควบคุุมกฎอยู่่�บ้า้ ง กลายเป็็นมีีการบัังคัับใช้้อย่่างเคร่่งครััด”
system) ของประเทศไทยเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการปรัับปรุุงแก้้ไขโครงสร้้างกฎหมาย และได้้นำำ�ไปใช้้แล้้วในปีี พ.ศ. 2560 โดยระบบดัังกล่่าวจะ
ออกใบรัับรองการจัับสััตว์์น้ำำ��ให้้กับ
ั ผู้้�ส่ง่ ออก ทั้้�งนี้้� ยัังไม่่มีก
ี ารเผยแพร่่ข้อ
้ มููลเกี่่�ยวกัับจำำ�นวนใบรัับรองการจัับสััตว์์น้ำำ��ให้้เป็็นสาธารณะมากนััก
อย่่างไรก็็ตามองค์์การเพื่่�อการพััฒนาระหว่่างประเทศสหรััฐ (USAID) ได้้กล่่าวถึึงความสำำ�เร็็จนี้้�ไว้้ในบทวิิเคราะห์์ปีี พ.ศ. 2562 เกี่่�ยวกัับระบบ
ตรวจสอบย้้อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ของประเทศไทยว่่า “กปม. (กรมประมง) ได้้พัฒ
ั นาระบบตรวจสอบย้้อนกลัับอิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�สามารถเก็็บ
องค์์ประกอบข้้อมููลหลััก (Key Data Elements: KDEs) ได้้อย่่างสมบููรณ์์ แม่่นยำำ� และสม่ำำ��เสมอ สอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์การติิดตามที่่�
สำำ�คัญ
ั (Critical Tracking Events: CTEs) ในกระบวนการตรวจสอบย้้อนกลัับอาหารทะเลของไทย CTEs คืือเหตุุการณ์์ในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
ซึ่่�งได้้รับ
ั การบัันทึึกไว้้ เพื่่�อให้้สามารถตรวจสอบและติิดตามสิินค้้าย้้อนกลัับได้้ตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน KDEs คืือรายละเอีียดที่่�อธิิบายหรืือนิิยาม
เหตุุการณ์์นั้้�น ๆ และแจ้้งว่่าใคร ทำำ�อะไร เมื่่�อไหร่่ ที่่�ไหน ทำำ�ไม และอย่่างไรในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน โดยทั้้�งสองอย่่างนี้้�ต้้องได้้รับ
ั การบัันทึึก (อย่่าง
แม่่นยำำ� ตรวจสอบได้้ ปลอดภััย และทัันท่่วงทีี) บนระบบ eCDT (Electronic Catch Documentation and Traceability) เพื่่�อให้้ตรวจ
สอบย้้อนกลัับได้้”5

ความร่่วมมืือในข้้อตกลงนานาชาติิที่่�สำำ�คััญและโครงการต่่างๆ
ตััวชี้้�วััดที่่� 14.6.1 ในเป้้ าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals: SDG) วััด “ความคืืบหน้้ าของแต่่ละประเทศใน
การนำำ �เครื่่�องมืือระดัับสากลมาใช้้ เพื่่�อต่่อสู้้�กัับการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม”6 118 ในปีี พ.ศ. 2563
ประเทศไทยได้้รัับคะแนน 5 (เต็็ม 5) สำำ�หรัับตััวชี้้�วััดดัังกล่่าว7 119 ซึ่่�งหมายความว่่า “มีีการนำำ �เครื่่�องมืือมาใช้้ต่่อสู้้�กัับการทำำ�ประมงผิิด
กฎหมายสููงมาก”8

4
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6
7
8

The Guardian. (2015). EU threatens Thailand with trade ban over illegal fishing. Available at: https://www.theguardian.com/environment/2015/apr/21/eu-threatens-thailand-withtrade-ban-over-illegal-fishing
USAID., (2019). Thailand CDT Gap Analysis. Available at: https://www.seafdec-oceanspartnership.org/wp-content/uploads/USAID-Oceans_Thailand-CDT-Gap-Analysis_June2019_final.pdf
UNSTATS. (2020). Indicator 14.6.1:Progress by countries in the degree of implementation of international instruments aiming to combat illegal, unreported and unregulated
fishing.
UNSTATS. (2020). Indicator 14.6.1:Progress by countries in the degree of implementation of international instruments aiming to combat illegal, unreported and unregulated
fishing. Available at: http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1461/en/
World Bank Group. (2021) SDG Metadata Translation Project: Indicator: 14.6.1. Available at: https://worldbank.github.io/sdg-metadata/metadata/en/14-6-1/

หลัังจากที่่�ได้้รัับใบเหลืือง ประเทศไทยได้้เข้้าเป็็นภาคีีข้้อตกลงนานาชาติิที่่�สำำ�คััญและเข้้าร่่วมโครงการต่่าง ๆ (วัันที่่�ระบุุไว้้ในวงเล็็บ)
•

แผนปฏิิบััติิการสากลว่่าด้้วยการป้้ องกััน ลด และเลิิกการทำำ�ประมงที่่�ผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุมของ
องค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ (FAO) (2544) ซึ่่�งทำำ�ให้้เกิิดการจััดทำำ�แผนปฏิิบััติิการระดัับประเทศเพื่่�อการ
ป้้ องการ ยัับยั้้�ง และขจััดการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้้การควบคุุม (NPOA-IUU) (2558)9

•

PSMA (2559)

•

ข้้อตกลงว่่าด้้วยการปฏิิบััติิตามบทบััญญััติิของอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยกฎหมายทะเลเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์ และการ
บริิหารจััดการมวลปลาที่่�ย้้ายถิ่่�น (UNFSA) (2560)

•

บัันทึึกเรืือประมง เรืือห้้องเย็็น และเรืือเสบีียงระดัับสากล (บัันทึึกข้้อมููลล่่าสุุดในวัันที่่� 05/02/64).10

การปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย
การทำำ�งานร่่วมและปฏิิบััติิตามองค์์การจััดการประมงระดัับภููมิิภาค (RFMOs)
ในด้้านการทำำ�งานร่่วมกัับองค์์การจััดการประมงระดัับภููมิิภาคที่่�เกี่่�ยวข้้อง ประเทศไทยได้้เข้้าเป็็ นภาคีีสมาชิิกของคณะกรรมาธิิการปลาทููน่่าแห่่ง
มหาสมุุทรอิินเดีีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) ตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 254011 และเป็็ นภาคีีสมาชิิกตามความตกลงว่่าด้้วยการทำำ�
ประมงในมหาสมุุทรอิินเดีียตอนใต้้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) ในปีี พ.ศ. 256012
ในปีี พ.ศ. 2561 IUU Fishing Index ให้้คะแนนประเทศไทยต่ำำ��ในด้้านการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ RFMO ซึ่่�งชี้้�ให้้เห็็นว่่า ประเทศไทยยััง
สามารถพััฒนาได้้อีีกมากในแง่่การปฏิิบััติิตามหน้้ าที่่�รััฐ เพื่่�อป้้ องกัันการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายในช่่วงหลายปีี ที่่�ผ่่านมา (ได้้รัับคะแนนเท่่ากัับ 4
ซึ่่�งหมายความว่่าประเทศไทยอยู่่�ในรายงานการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ RFMO หลายครั้้�ง โดยอาจเป็็ นการรายงานหรืือมาตรการอนุุรัักษ์์
และบริิหารจััดการ (Conservation and Management Measures: CMMs) ว่่าไม่่ทำำ�ตามหน้้ าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับธงของ RFMO).13 ประเทศไทย
ได้้รัับคะแนนด้้านการปฏิิบััติิตามหน้้ าที่่�รััฐเจ้้าของท่่าของ RMFO สููงกว่่า (ได้้รัับคะแนน 1 ซึ่่�งเป็็ นคะแนนสููงสุุด แสดงให้้เห็็นว่่าไม่่เคยถููก
รายงานว่่าไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดเลย)
อย่่างไรก็็ตาม ข้้อมููลล่่าสุุดแสดงให้้เห็็นถึึงการเปลี่่�ยนแปลงด้้านการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดในทางที่่�ดีีขึ้้�น รายงานการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของ
IOTC ได้้ให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของประเทศสมาชิิก ซึ่่�งแบ่่งเป็็ นแต่่ละประเภท ได้้แก่่ (ทั้้�งด้้านความทัันท่่วงทีีและความ
สามารถในการปฏิิบััติิตาม) หน้้ าที่่�ในการนำำ �ไปปฏิิบััติิ มาตรฐานการจััดการ การรายงานเรืือประมง ระบบติิดตามเรืือประมง ข้้อกำำ�หนดเชิิง
สถิิติิสำำ�คััญ การบัังคัับใช้้มาตรการลดการจัับสััตว์์น้ำำ��และการจัับสััตว์์น้ำำ��พลอยได้้นอกเหนืื อจากที่่� IOTC กำำ�หนดไว้้ เรืือประมงผิิดกฎหมาย การ
ขนถ่่ายสิินค้้า การเฝ้้ าสัังเกตการณ์์ โปรแกรมเอกสารเชิิงสถิิติิ รวมไปถึึงการตรวจเรืือและตลาด โดยใช้้ระบบโค้้ดดิ้้�ง (coding system) ได้้แก่่
ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด (compliant) ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดบางส่่วน (partially comply) ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนด (non-compliant) ปฏิิบััติิ
ตามช้้า (late) ซึ่่�งเกี่่�ยวกัับความทัันท่่วงทีีเท่่านั้้�น และไม่่สามารถระบุุได้้ (not applicable) ในปีี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยถููกระบุุว่่า ได้้ปฏิิบััติิ
ตามข้้อกำำ�หนด 40% และปฏิิบััติิอย่่างทัันท่่วงทีี 31% และได้้มีีการปรัับปรุุงพััฒนาหลัังได้้รัับใบเหลืือง จนได้้คะแนนสููงขึ้้�นเป็็ น 92% และ
98% ตามลำำ�ดัับ

เหตุุการณ์์การบัังคัับใช้้กฎหมาย
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้ระบุและลงโทษเรือประมงเชิงพาณิชย์จำ�นวน 1,098 ลำ�ที่ทำ�ประมงโดยไม่มีใบอนุญาต12714
ตัวอย่างเช่น มีการสืบสวน ลงโทษ และแม้แต่ทำ�ลายเรือประมงที่ทำ�ประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในบางกรณี

จำำ�นวนและมููลค่่าการลงโทษ
รายงานฉบัับนี้้�ไม่่มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการลงโทษก่่อนและหลัังได้้รัับใบเหลืืองที่่�แน่่ ชััด ทั้้�งนี้้� มีีข้้อมููลที่่�ชี้้�ชััดได้้ว่่ามีีการลงโทษเพิ่่�มขึ้้�น อาทิิเช่่น ใน
กรณีี ที่่�กรมประมงของไทยแถลงว่่า ได้้ดำำ�เนิิ นคดีีเกี่่�ยวกัับการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายไปกว่่า 4,200 คดีีนัับตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2558 และในปีี พ.ศ.
2561 มีีการเปรีียบเทีียบปรัับโทษฐานละเมิิดกฎกองเรืือในต่่างประเทศรวมเป็็ นมููลค่่ากว่่า 3 ล้้านยููโร15 โดยในเหตุุการณ์์หนึ่่�งมีีการลงโทษเรื่่�อง
การทำำ�ผิิดเกี่่�ยวกัับสมุุดปููมเรืือ ซึ่่�งเปรีียบเทีียบปรัับเรืือประมงเป็็ นเงิิน 13,000 ยููโร.16
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การเปลี่่�ยนแปลงด้้านการติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวััง

การเปลี่่�ยนแปลงนโยบายและโครงสร้้างกฎหมายด้้านการประมงทำำ�ให้้มีีเครื่่�องมืือติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้าระวัังมากขึ้้�น การปรัับปรุุงพััฒนาดััง
กล่่าว ได้้แก่่
•

การริิเริ่่�มควบคุุมการแจ้้งเรืือเข้้า-ออก (PIPO)

•

การตรวจเรือที่ท่าเรือและกลางทะเล

•

การติดตามทางอากาศ

•

การตรวจสถานภาพของแรงงาน

•

การติิดตามระยะไกลของศููนย์์ติด
ิ ตามและควบคุุมเรืือประมง โดยใช้้ฐานข้้อมููลและระบบ IT สมััยใหม่่

•

การจััดตั้้�งศููนย์์แจ้้งเรืือเข้้า-ออก (PIPO) 30 แห่่งและจุุดตรวจเรืือประมงส่่วนหน้้ า 19 แห่่ง เพื่่�อตรวจเรืือประมงไทยก่่อนและ
หลัังการทำำ�ประมง

•

การบัังคัับใช้้ระบบติิดตามเรืือประมงบนเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์์ (เรืือประมงขนาด 30 ตัันกรอสขึ้้�นไป) เครื่่�องมืือดัังกล่่าวเป็็ น
รากฐานในการบัังคัับใช้้กฎหมายด้้านการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายให้้ดียิ่่�
ี งขึ้้�น

•

การใช้้ระบบรายงานอิิเล็็กทรอนิิ กส์์ (E-logbook) เพื่่�อติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังเรืือประมงที่่�ทำำ�ประมงในต่่างประเทศ

•

การใช้้ CCTV เพื่่�อบัันทึึกกิิจกรรมการทำำ�ประมงและขนถ่่ายสััตว์์น้ำำ��

•

การใช้้เซ็็นเซอร์์ตรวจจัับความเคลื่่�อนไหวแบบหมุุน (Drum-rotation sensors) เพื่่�อติิดตามการใช้้เครื่่�องมืือทำำ�ประมง

•

การใช้้เซ็็นเซอร์์แบบฝาเปิิ ด (Hatch sensors) เพื่่�อติิดตามปริิมาณการถืือครองสััตว์์น้ำำ��บนเรืือประมง

•

การริิเริ่่�มจััดตั้้�งเครืือข่่ายอาเซีียน เพื่่�อต่่อสู้้�กับ
ั การทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย (AN-IUU) ซึ่่�งมุ่่ง� เน้้ นให้้เกิิดความร่่วมมืือในการติิดตาม
ควบคุุม และเฝ้้ าระวัังระหว่่างรััฐสมาชิิกอาเซีียน เพื่่�อต่่อสู้้แ
� ละดำำ�เนิิ นคดีีกับ
ั เรืือประมงที่่�ทำำ�ประมงผิิดกฎหมายในภููมิภ
ิ าค

เพื่่�อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเชิิงนโยบายครั้้�งใหญ่่ได้้ จึึงจำำ�เป็็ นต้้องมีีการปรัับโครงสร้้างหน่่ วยงานภาครััฐ และจััดแบ่่งทรััพยากรให้้มีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยมีีการฝึึ กอบรมเพิ่่�มขึ้้�น (ด้้วยความช่่วยเหลืือจากสหภาพยุุโรป) ซึ่่�งเป็็ นการเพิ่่�มขีีดความสามารถในการบัังคัับใช้้
กฎหมายแก่่ภาครััฐ
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•

ในเดืือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีีการส่่งตำำ�รวจ 13 นายไปประจำำ�ที่่�ศููนย์์ติิดตามและควบคุุมเรืือประมง เพื่่�อช่่วยสนัั บสนุุนการ
ปฏิิบััติิงานในระยะเริ่่�มต้้น ภายใต้้วิิธีีการทำำ�งานแบบสหสาขาวิิชาชีีพ

•

ในปัั จจุุบััน มีีเจ้้าหน้้ าที่่�กว่่า 4,000 ราย ทำำ�หน้้ าที่่�ติิดตาม ควบคุุม และเฝ้้ าระวััง ซึ่่�งแสดงให้้เห็็นถึึงความตั้้�งใจที่่�จะ “ช่่วยบ่่งชี้้�
ยัับยั้้�ง และหยุุดยั้้�งการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย”17

•

มีีการจััดตั้้�งหลัักสููตร “การสร้้างผู้้�สัังเกตการณ์์บนเรืือ” (Observer Onboard Program) ตามแผนนโยบายแห่่งชาติิด้้านการ
จััดการประมงทะเล ในเดืือนกัันยายน พ.ศ. 2558 กรมประมงได้้ฝึึกสอนผู้้�สัังเกตการณ์์เป็็ นจำำ�นวนทั้้�งหมด 20 ราย และอีีก
30 รายในเดืือนเมษายน พ.ศ. 2559 และ 30 รายในเดืือนสิิงหาคม-กัันยายน พ.ศ. 2560

Politico. (2018). Thailand’s fight to eliminate illegal activity and promote human rights in the fishing industry. Available at: https://www.politico.eu/sponsored-content/thailands-fight-to-eliminate-illegal-activity-and-promote-human-rights-in-the-fishing-industry/

จำำ�นวนปัั ญหา
จำำ�นวนเรืือที่่�ขึ้้�นทะเบีียน
ตามข้้อมููลจากกองบริิหารจััดการเรืือประมงและการทำำ�การประมง จำำ�นวนเรืือประมงเชิิงพาณิิ ชย์์ไทยลดลงจาก 25,002 ลำำ�ในปีี พ.ศ. 255818
เหลืือ 10,376 ลำำ�ในปีี พ.ศ. 2563

จำำ�นวนเรืือประมงในรายการเรืือผิิดกฎหมาย
ตามข้้อมููลในฐานข้้อมููลเรืือประมงผิิดกฎหมาย ประเทศไทยไม่่มีีเรืือลำำ�ใดติิดอยู่่�ในรายการเรืือขององค์์การจััดการประมงระดัับภููมิิภาค
(RFMO) ในตอนที่่�ได้้รัับใบเหลืือง และยัังไม่่เคยมีีเรืือลำำ�ใดติิดอยู่่�ในรายการดัังกล่่าวเพิ่่�มเติิมนัั บแต่่นั้้�นเป็็ นต้้นมา

การระบุุความกัังวลเรื่่�องการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายขององค์์การบริิหารมหาสมุุทรและชั้้�นบรรยากาศแห่่งชาติิ (US National
Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA)
NOAA ยัังไม่่เคยระบุุว่่าประเทศไทยมีีความน่่ ากัังวลเรื่่�องการทำำ�ประมงผิิดกฎหมาย

สรุุป
ประเทศไทยได้้ทำำ�การเปลี่่�ยนแปลงครั้้�งใหญ่่ด้้านการอภิิบาลการประมงนัั บตั้้�งแต่่ที่่�ได้้รัับใบเหลืืองในปีี พ.ศ. 2558 และมีีการ
ปรัับปรุุงกฎหมายและกฎระเบีียบการประมงอย่่างชััดเจนในปีี ถััดมา ตััวชี้้�วััดต่่าง ๆ เช่่น การปฏิิบััติิตาม RFMO และจำำ�นวน/มููลค่่า
ในการถููกลงโทษ แสดงให้้เห็็นว่่ามีีการพััฒนาเรื่่�องการปฏิิบััติิตามและบัังคัับใช้้กฎหมายแล้้วจริิง ในเชิิงจำำ�นวนปัั ญหา จำำ�นวนเรืือ
ประมงที่่�ลดลงอาจทำำ�ให้้มีีการทำำ�ประมงผิิดกฎหมายลดลงด้้วย ในขณะที่่�ตััวชี้้�วััดเรื่่�องจำำ�นวนปัั ญหาอื่่�น ๆ ไม่่ค่่อยมีีการเปลี่่�ยนแปลง
นัั ก ทั้้�งนี้้� เป็็ นเพราะไม่่สามารถดำำ�เนิิ นการได้้จริิง (อาทิิ จำำ�นวนเรืือที่่�ติิดรายการเรืือผิิดกฎหมาย เนื่่� องจากไม่่เคยมีีเรืือไทยติิดอยู่่�ใน
รายการดัังกล่่าวอยู่่�แล้้ว แม้้กระทั่่�งก่่อนจะได้้รัับใบเหลืือง)
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Government of Thailand Fishing and Fleet Management Division. (2015). Available at: https://www.fisheries.go.th/strategy-stat/themeWeb/books/2558/2/Vessel2558_rev071160.pdf

