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กฎระเบียบสหภาพยุโรปว่าด้วยการจัดตั้งระบบ Community System เพื่อป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ถือเป็นเครื่องมือชั้นนำาในระดับสากลที่จัดทำาขึ้นเพื่อห้ามไม่ให้สัตว์น้ำาจากการทำาประมงแผิดกฎหมาย 
เข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรป (EU) ได้ 

ส่วนสำาคัญของกฎระเบียบ IUU ดังกล่าว คือ การที่สหภาพยุโรปให้ความร่วมมือและเจรจากับประเทศที่สามอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีการ
ประกาศแจ้งเตือน (หรือให้ ‘ใบเหลือง’) หากประเทศนอกสหภาพยุโรป (non-EU countries) ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการทำา
ประมงผิดกฎหมาย หลังมีการประกาศแจ้งเตือนในลักษณะดังกล่าว สหภาพยุโรปจะเข้ามามีส่วนร่วมให้คำาแนะนำากับประเทศที่ได้รับใบ
เหลือง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่ตรวจพบ หากประเทศที่ได้รับใบเหลืองไม่ดำาเนินการอันใดเพื่อแก้ไขปัญหา อาจกลายสถานะเป็นประเทศ
ที่ไม่ให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบ IUU (‘ใบแดง’) ซึ่งจะทำาให้เรือของประเทศดังกล่าวไม่สามารถส่งออกสัตว์น้ำามายังสหภาพยุโรป
ได้ อีกทั้งยังห้ามไม่ให้เรือของสหภาพยุโรปเข้าน่านน้ำาของประเทศนั้น ๆ รวมไปถึงข้อห้ามอื่น ๆ อีกมากมาย ทั้งนี้ หากสหภาพยุโรป
เห็นว่าประเทศดังกล่าวได้พยายามแก้ไขปัญหาแล้ว อาจพิจารณาปลดใบเหลืองและใบแดงได้ โดยหนึ่งในเป้าหมายของการแจ้งเตือนด้วย
ใบแดง-ใบเหลือง คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืนระดับประเทศด้านการอภิบาลการประมงและมาตรการต่อต้านการ
ทำาประมงผิดกฎหมายในประเทศนอกสหภาพยุโรป 

จวบจนปัจจุบันมีการบังคับใช้กฎระเบียบดังกล่าวมาแล้วกว่า 10 ปี โดยรายงานฉบับนี้ได้ต่อยอดงานวิจัยในอดีต เพื่อแสดงให้เห็นถึง
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่การแจ้งเตือนด้วยใบแดง-ใบเหลืองได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านการอภิบาลการประมงตามกรณีศึกษา
ใน 4 ประเทศ ได้แก่ เบลีซ กินี หมู่เกาะโซโลมอน และประเทศไทย ทั้งนี้ หลังจากสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายสำาคัญและทำาวิจัยแบบทุติย
ภูมิ ได้มีการวัดการพัฒนาด้านการอภิบาลการประมงด้วยตัวชี้วัดทั้งหมด 3 ตัว ได้แก่ 

 1 .ตัวบทกฎหมายและกฎระเบียบ

 2. การปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย

 3. จำานวนปัญหา

การอภิบาลการประมงจากทั้ง 4 กรณีศึกษาแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหลังบังคับใช้ใบแดง-ใบเหลืองของสหภาพยุโรป โดยมีตัว
ชี้วัดเป็นการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเห็นได้ว่าการใช้ใบแดง-ใบเหลืองของสหภาพยุโรปมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษในการสร้างความ
เปลี่ยนแปลงเชิงกฎหมายของประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย 
รวมไปถึงการทำาประมงผิดกฎหมาย ที่มีจำานวนลดลง ซึ่งเกิดจากความพยายามในการพัฒนามาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง รวม
ไปถึงการให้ความร่วมมือในข้อตกลงนานาชาติที่สำาคัญและโครงการต่าง ๆ ที่คิดค้นขึ้นเพื่อลดปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย และ
ปัญหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกส่วนหนึ่งถือเป็นผลพวงจากการให้ใบแดง-ใบเหลืองของสหภาพยุโรป นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังแสดง
ให้เห็นถึงประโยชน์ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาดังกล่าว ถึงแม้จะยังวัดผลได้ยากก็ตาม
เนื่องจากการพัฒนานี้ยังเกิดขึ้นมีระยะเวลาดำาเนินการสั้น

ถึงแม้การศึกษาการใช้ใบแดง-ใบเหลืองในประเทศต่าง ๆ ตามกรณีศึกษา จะทำาให้เชื่อว่าใบแดง-เหลืองส่งผลต่อการพัฒนาด้านการ
อภิบาลการประมง แต่ยังควรมีการทำาวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิภาพและจุดอ่อนของโครงการดังกล่าวผ่านกรณีศึกษาหรือวิธีการอื่น ๆ เพิ่ม
เติม นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการให้ใบแดง-ใบเหลืองและการพัฒนาโครงการดังกล่าว ประการแรก คือ ข้อ
เสนอแนะให้จัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสหภาพยุโรป เพื่อให้มั่นใจว่าการให้ใบแดง-ใบเหลือง
จะมีประสิทธิภาพต่อไป ประการที่สอง คือ ข้อเสนอแนะให้สหภาพยุโรปสรรหาวิธีขยายโครงการดังกล่าวไปยังตลาดเศรษฐกิจที่สำาคัญอื่น 
ๆ เพื่อลดโอกาสการถ่ายโอนสัตว์น้ำาที่มาจากการทำาประมงผิดกฎหมายไปขายในตลาดอื่น ประการที่สาม คือ ข้อเสนอแนะให้สหภาพ
ยุโรปขยายขอบเขตความช่วยเหลือเกี่ยวกับกระบวนการให้ใบแดง-ใบเหลืองในเชิงเทคนิคและการพัฒนาให้แก่ประเทศที่สาม ประการที่
สี่ คือ การตระหนักถึงคำาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสเท่าที่ควรของการให้ใบแดง-ใบเหลืองในช่วงแรก จึงขอแนะนำาให้มีการ
อัพเดทเรื่องการเจรจาให้กับคณะกรรมการที่ปรึกษา อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง และประการที่
ห้า คือ การให้ความสำาคัญเรื่องความโปร่งใสในการบ่งชี้และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทำาประมงผิดกฎหมาย โดยมีข้อเสนอแนะให้
สหภาพยุโรปบรรจุวาระในการประชุมทั้งหมด รวมถึงประชุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการให้ใบแดง-ใบเหลือง ประเด็นที่สนับสนุนให้
ประเทศที่สามทำาการปฏิรูปอย่างโปร่งใส



อุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยแปดเป้ือนจากการทำาประมงผิดกฎหมายและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง อาทิ การทำาร้าย
ร่างการและการคุกคามข่มเหงลูกเรือ1 ด้วยเหตุน้ีและความบกพร่องในการอภิบาลอื่น ๆ ประเทศไทยจึงได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ว่าเสี่ยงจะถูกลดสถานะเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือตามกฎระเบียบ และประกาศให้ใบเหลือง โดยสหภาพ
ยุโรปได้จัดทำารายการข้อบกพร่องไว้จำานวนมาก อาทิ เรือประมงไทยที่ทำาประมงโดยไม่มีใบอนุญาตที่ใช้ได้ และการนำาเสนอข้อมูลที่คลาด
เคลื่อนเพื่อให้ได้รับใบรับรองการจับสัตว์นำ้า นอกจากน้ี ทางการไทยยัง ‘ไม่มีกฎหมายรองรับในการตรวจสอบ ลงโทษ หรือปฏิเสธไม่ให้เรือ
จากประเทศที่สามเข้าเทียบท่าไทยได้’.2

ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 โดยสหภาพยุโรปได้ให้เหตุผลในการปลดฯ ครัง้น้ีว่า ประเทศไทยได้ดำาเนิน
การหลายประการ อาทิ การทบทวนตัวบทกฎหมายเกี่ยวกับการประมง การพัฒนาเครื่องมือติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังเรือประมง และการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการ3 

1	 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/rights-
abuses-and-forced-labor-thailands-fishing-industry

2 ดูสาเหตุที่ประเทศไทยได้ใบเหลืองได้ที่น่ี: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0429(02)&from=EN
3 ดูสาเหตุที่ประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองได้ที่น่ี:	https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/memo_19_201
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การุพัฒนาการุอภิบาลการุปรุะมง

ตัวบทกฎหมายและกฎระเบียบ

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสถาบันและกฎหมาย

ตัง้แต่ได้รับใบเหลือง ประเทศไทยได้พัฒนาโครงสร้างกฎระเบียบมากมาย อาทิ การปรับปรุงแก้ไขโครงสร้างกฎหมายการประมง หน่ึงใน
น้ันคือการประกาศพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. 2558 (และแก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2560) ซึ่งเป็นโครงสร้างกฎหมายที่มีเป้าหมาย
ในการยับยัง้และป้องกันการทำาประมงผิดกฎหมาย รวมไปถึงการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล กฎหมายฉบับน้ีครอบคลุมถึง
การขึน้ทะเบียนเรือประมง ระบบใบอนุญาตทำาประมง ระบบติดตามเรือประมง (VMS) การตรวจเรือประมง การตรวจลูกเรือ การตรวจ
การจับสัตว์นำ้า ระบบตรวจสอบย้อนกลับ การเปรียบเทียบปรับ และการลงโทษ นอกจากน้ี ประเทศไทยยังได้จัดตัง้คณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่งชาติ ซึ่งทำาหน้าที่พิจารณานโยบายการประมงและกำากับดูแลการจัดการประมง เพื่อพัฒนาการประมงในน่าน
นำ้าไทย นอกน่านนำ้าไทย ในอุตสาหกรรมการเพาะเลีย้งสัตว์นำ้าและการทำาประมง และดำาเนินการอนุมัติ โดยมีการประมงเชิงพาณิชย์ที่
ทำาประมงนอกชายฝ่ังทะเลเป็นเป้าหมายหลักของโครงการจัดการประมงน้ี 

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นหมุดหมายที่สำาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเคยประเทศไทยเคยเผชิญปัญหาข้างต้นมาแล้ว ในปี พ.ศ. 2558 
กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และการประมง (EU Commissioner for the Environment, Marine Affairs and 
Fisheries) กล่าวไว้ว่าในประเทศไทย “ไม่มีการควบคุมใด ๆ ไม่ได้พยายามแม้แต่น้อย การทำาประมงผิดกฎหมายเป็นเหมือนเรื่องที่
อนุญาตให้ทำาได้”4โดยผ้ใูหข้อ้มลูคนสำาคญัรายหน่ึงไดป้กปิดการขาดการควบคมุและบงัคบัใชก้ฎหมายน้ีไวว้า่ “มกีฎไมก่ีข่อ้หรอกทีแ่หกได”้ อกี
ทัง้ยงัอธบิายถงึความเปลีย่นแปลงครัง้ใหญว่า่ “นโยบายการประมงไทยเหมอืนไดก้ลบัลำารอบใหญใ่นแงข่องกฎหมายการประมงจากทีเ่คย
ควบคมุกฎอย่บูา้ง กลายเป็นมกีารบงัคบัใชอ้ยา่งเครง่ครดั”

system) ของประเทศไทยเป็นสว่นหน่ึงของการปรบัปรงุแกไ้ขโครงสร้างกฎหมาย และไดน้ำาไปใชแ้ลว้ในปี พ.ศ. 2560 โดยระบบดงักลา่วจะ
ออกใบรบัรองการจบัสตัวน์ำ ้าใหก้บัผ้สูง่ออก ทัง้น้ี ยงัไมม่กีารเผยแพรข่อ้มลูเกีย่วกบัจำานวนใบรบัรองการจบัสตัวน์ำ ้าใหเ้ป็นสาธารณะมากนัก 
อยา่งไรกต็ามองคก์ารเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศสหรฐั (USAID) ไดก้ลา่วถงึความสำาเรจ็น้ีไวใ้นบทวเิคราะหปี์ พ.ศ. 2562 เกีย่วกบัระบบ
ตรวจสอบยอ้นกลบัอเิลก็ทรอนิกสข์องประเทศไทยวา่ “กปม. (กรมประมง) ไดพ้ฒันาระบบตรวจสอบยอ้นกลบัอเิลก็ทรอนิกสท์ีส่ามารถเกบ็
องคป์ระกอบขอ้มลูหลกั (Key Data Elements: KDEs) ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ แมน่ยำา และสมำ่าเสมอ สอดคลอ้งกบัเหตกุารณ์การตดิตามที่
สำาคญั (Critical Tracking Events: CTEs) ในกระบวนการตรวจสอบยอ้นกลบัอาหารทะเลของไทย CTEs คอืเหตกุารณ์ในหว่งโซอ่ปุทาน 
ซึ่งไดร้บัการบนัทกึไว้ เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบและตดิตามสนิคา้ยอ้นกลบัไดต้ลอดหว่งโซอ่ปุทาน KDEs คอืรายละเอยีดทีอ่ธบิายหรอืนิยาม
เหตกุารณ์น้ัน ๆ และแจง้วา่ใคร ทำาอะไร เมื่อไหร่ ทีไ่หน ทำาไม และอยา่งไรในหว่งโซอ่ปุทาน โดยทัง้สองอยา่งน้ีตอ้งไดร้บัการบนัทกึ (อยา่ง
แมน่ยำา ตรวจสอบได้ ปลอดภยั และทนัทว่งท)ี บนระบบ eCDT (Electronic Catch Documentation and Traceability) เพื่อใหต้รวจ
สอบยอ้นกลบัได”้5

ความร่วมมือในข้อตกลงนานาชาติที่สำาคัญและโครงการต่างๆ

ตัวชีว้ัดที่ 14.6.1 ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals: SDG) วัด “ความคืบหน้าของแต่ละประเทศใน
การนำาเครื่องมือระดับสากลมาใช้ เพื่อต่อสู้กับการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม”6 118 ในปี พ.ศ. 2563 
ประเทศไทยได้รับคะแนน 5 (เต็ม 5) สำาหรับตัวชีว้ัดดังกล่าว7 119 ซึ่งหมายความว่า “มีการนำาเครื่องมือมาใช้ต่อสู้กับการทำาประมงผิด
กฎหมายสูงมาก”8

4	 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-with-
trade-ban-over-illegal-fishing

5	 USAID.,	(2019).	Thailand	CDT	Gap	Analysis.	Available	at:	https://www.seafdec-oceanspartnership.org/wp-content/uploads/USAID-Oceans_Thailand-CDT-Gap-Analysis_June-
2019_final.pdf

6	 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.

7	 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/

8	 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/



หลังจากท่�ได้�รัุบใบเหลือง ปรุะเทศไทยได้�เข้�าเป็นภาคี่ข้�อตกลงนานาชาติท่�สำาคัีญและเข้�ารุ่วมโคีรุงการุต่าง ๆ (วันท่�รุะบุไว�ในวงเล็บ)

• แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ลด และเลิกการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมของ
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) (2544) ซึ่งทำาให้เกิดการจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับประเทศเพื่อการ
ป้องการ ยับยัง้ และขจัดการทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) (2558)9

• PSMA (2559)

• ข้อตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการ
บริหารจัดการมวลปลาที่ย้ายถิ่น (UNFSA) (2560)

• บันทึกเรือประมง เรือห้องเย็น และเรือเสบียงระดับสากล (บันทึกข้อมูลล่าสุดในวันที่ 05/02/64).10

การปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมาย

การทำางานร่วมและปฏิบัติตามองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs)

ในด้านการทำางานร่วมกับองค์การจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกของคณะกรรมาธิการปลาทูน่าแห่ง
มหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 254011 และเป็นภาคีสมาชิกตามความตกลงว่าด้วยการทำา
ประมงในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ (Southern Indian Ocean Fisheries Agreement: SIOFA) ในปี พ.ศ. 256012

ในปี พ.ศ. 2561 IUU Fishing Index ให้คะแนนประเทศไทยตำ่าในด้านการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ RFMO ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า ประเทศไทยยัง
สามารถพัฒนาได้อีกมากในแง่การปฏิบัติตามหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันการทำาประมงผิดกฎหมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา (ได้รับคะแนนเท่ากับ 4 
ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยอยู่ในรายงานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ RFMO หลายครัง้ โดยอาจเป็นการรายงานหรือมาตรการอนุรักษ์
และบริหารจัดการ (Conservation and Management Measures: CMMs) ว่าไม่ทำาตามหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับธงของ RFMO).13 ประเทศไทย
ได้รับคะแนนด้านการปฏิบัติตามหน้าที่รัฐเจ้าของท่าของ RMFO สูงกว่า (ได้รับคะแนน 1 ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด แสดงให้เห็นว่าไม่เคยถูก
รายงานว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเลย)

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในทางที่ดีขึน้ รายงานการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของ 
IOTC ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำาหนดของประเทศสมาชิก ซึ่งแบ่งเป็นแต่ละประเภท ได้แก่ (ทัง้ด้านความทันท่วงทีและความ
สามารถในการปฏิบัติตาม) หน้าที่ในการนำาไปปฏิบัติ มาตรฐานการจัดการ การรายงานเรือประมง ระบบติดตามเรือประมง ข้อกำาหนดเชิง
สถิติสำาคัญ การบังคับใช้มาตรการลดการจับสัตว์นำ้าและการจับสัตว์นำ้าพลอยได้นอกเหนือจากที่ IOTC กำาหนดไว้ เรือประมงผิดกฎหมาย การ
ขนถ่ายสินค้า การเฝ้าสังเกตการณ์ โปรแกรมเอกสารเชิงสถิติ รวมไปถึงการตรวจเรือและตลาด โดยใช้ระบบโค้ดดิง้ (coding system) ได้แก่ 
ปฏิบัติตามข้อกำาหนด (compliant) ปฏิบัติตามข้อกำาหนดบางส่วน (partially comply) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนด (non-compliant) ปฏิบัติ
ตามช้า (late) ซึ่งเกี่ยวกับความทันท่วงทีเท่าน้ัน และไม่สามารถระบุได้ (not applicable) ในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยถูกระบุว่า ได้ปฏิบัติ
ตามข้อกำาหนด 40% และปฏิบัติอย่างทันท่วงที 31% และได้มีการปรับปรุงพัฒนาหลังได้รับใบเหลือง จนได้คะแนนสูงขึน้เป็น 92% และ 
98% ตามลำาดับ 

เหตุการณ์การบังคับใช้กฎหมาย

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้ระบุและลงโทษเรือประมงเชิงพาณิชย์จำานวน 1,098 ลำาที่ทำาประมงโดยไม่มีใบอนุญาต12714 
ตัวอย่างเช่น มีการสืบสวน ลงโทษ และแม้แต่ทำาลายเรือประมงที่ทำาประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในบางกรณี

จำานวนและมูลค่าการลงโทษ

รายงานฉบับน้ีไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงโทษก่อนและหลังได้รับใบเหลืองที่แน่ชัด ทัง้น้ี มีข้อมูลที่ชีช้ัดได้ว่ามีการลงโทษเพิ่มขึน้ อาทิเช่น ใน
กรณีที่กรมประมงของไทยแถลงว่า ได้ดำาเนินคดีเกี่ยวกับการทำาประมงผิดกฎหมายไปกว่า 4,200 คดีนับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2558 และในปี พ.ศ. 
2561 มีการเปรียบเทียบปรับโทษฐานละเมิดกฎกองเรือในต่างประเทศรวมเป็นมูลค่ากว่า 3 ล้านยูโร15 โดยในเหตุการณ์หน่ึงมีการลงโทษเรื่อง
การทำาผิดเกี่ยวกับสมุดปูมเรือ ซึ่งเปรียบเทียบปรับเรือประมงเป็นเงิน 13,000 ยูโร.16

9	 Government	of	Thailand.	(2015).	Thailand	National	Plan	of	Action	to	Prevent,	Deter	and	Eliminate	Illegal,	Unreported	and	Unregulated	Fishing	(Thailand	NPOA-IUU)	2015	–	2019.	Avail-
able	at:	https://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/10/IOTC-2015-WPDCS11-INF05_-_Thailand_NPOA_IUU.pdf

10	 Thailand	has	only	signed	regarding	the	Vessel	Data	component	of	the	programme.
11	 IOTC.	Structure	of	the	Committee	–	Commission	Contracting	Parties	(Members).	Available	at:	https://www.iotc.org/about-iotc/structure-commission
12	 Western	and	Central	Pacific	Fisheries	Commission	(WCPFC).About	WCPFC.	Available	at:	https://www.wcpfc.int/about-wcpfc
13	 IUU	Fishing	Index.	Country	profile	–	Thailand.	Available	at:	https://www.iuufishingindex.net/reports/iuu-fishing-index-country-profile-thailand.pdf
14	 Euractiv.	(2018).	Thailand	confident	to	ban	illegal	fishing,	forced	labour	by	end	of	year,	says	ambassador.	Available	at:	https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/thai-

land-confident-to-ban-illegal-fishing-forced-labor-by-end-of-year-says-ambassador/
15	 Thailand	Department	of	Fisheries.	(2020).	Thailand’s	success	in	Combating	IUU	fishing.	Available	at:	https://www4.fisheries.go.th/dof_en/view_message/232
16	 Amfori.	(2018).	Progress	in	the	Thai	Fisheries	Sector.	Available	at:	https://www.amfori.org/news/progress-thai-fisheries-sector



การเปลี่ยนแปลงด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง

การุเปล่�ยนแปลงนโยบายและโคีรุงสรุ�างกฎหมายด้�านการุปรุะมงทำาให�ม่เคีรืุ�องมือติด้ตาม คีวบคีุม และเฝ้้ารุะวังมากข้้�น การุปรัุบปรุุงพัฒนาดั้ง
กล่าว ได้�แก่

• การริเริ่มควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO)

• การตรวจเรือที่ท่าเรือและกลางทะเล

• การติดตามทางอากาศ

• การตรวจสถานภาพของแรงงาน

• การตดิตามระยะไกลของศนูยต์ดิตามและควบคมุเรอืประมง โดยใชฐ้านขอ้มลูและระบบ IT สมยัใหม่ 

• การจดัตัง้ศนูยแ์จง้เรอืเขา้-ออก (PIPO) 30 แห่งและจดุตรวจเรอืประมงสว่นหน้า 19 แหง่ เพื่อตรวจเรอืประมงไทยกอ่นและ
หลงัการทำาประมง

• การบงัคบัใชร้ะบบตดิตามเรอืประมงบนเรือประมงเชงิพาณิชย ์(เรอืประมงขนาด 30 ตนักรอสขึน้ไป) เครื่องมอืดงักลา่วเป็น
รากฐานในการบังคบัใชก้ฎหมายดา้นการทำาประมงผดิกฎหมายใหดี้ยิ่งขึน้ 

• การใชร้ะบบรายงานอเิลก็ทรอนิกส ์(E-logbook) เพื่อติดตาม ควบคมุ และเฝ้าระวงัเรอืประมงท่ีทำาประมงในตา่งประเทศ

• การใช ้CCTV เพื่อบนัทกึกจิกรรมการทำาประมงและขนถา่ยสัตวน์ำ้า 

• การใชเ้ซน็เซอร์ตรวจจบัความเคลื่อนไหวแบบหมุน (Drum-rotation sensors) เพื่อตดิตามการใชเ้ครื่องมอืทำาประมง 

• การใชเ้ซน็เซอร์แบบฝาเปิด (Hatch sensors) เพื่อตดิตามปรมิาณการถอืครองสตัวน์ำ้าบนเรอืประมง 

• การรเิริม่จดัตัง้เครือขา่ยอาเซยีน เพื่อตอ่สู้กบัการทำาประมงผดิกฎหมาย (AN-IUU) ซึ่งม่งุเน้นใหเ้กดิความรว่มมอืในการตดิตาม 
ควบคมุ และเฝ้าระวงัระหวา่งรฐัสมาชกิอาเซียน เพื่อตอ่ส้แูละดำาเนินคดกีบัเรอืประมงทีท่ำาประมงผดิกฎหมายในภมูภิาค

เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายครัง้ใหญ่ได้ จึงจำาเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ และจัดแบ่งทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการฝึกอบรมเพิ่มขึน้ (ด้วยความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป) ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการบังคับใช้
กฎหมายแก่ภาครัฐ 

• ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีการส่งตำารวจ 13 นายไปประจำาที่ศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง เพื่อช่วยสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในระยะเริ่มต้น ภายใต้วิธีการทำางานแบบสหสาขาวิชาชีพ

• ในปัจจุบัน มีเจ้าหน้าที่กว่า 4,000 ราย ทำาหน้าที่ติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวัง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตัง้ใจที่จะ “ช่วยบ่งชี ้
ยับยัง้ และหยุดยัง้การทำาประมงผิดกฎหมาย”17 

• มีการจัดตัง้หลักสูตร “การสร้างผู้สังเกตการณ์บนเรือ” (Observer Onboard Program) ตามแผนนโยบายแห่งชาติด้านการ
จัดการประมงทะเล ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2558 กรมประมงได้ฝึกสอนผู้สังเกตการณ์เป็นจำานวนทัง้หมด 20 ราย และอีก 
30 รายในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และ 30 รายในเดือนสิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2560 

17	 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/thai-
lands-fight-to-eliminate-illegal-activity-and-promote-human-rights-in-the-fishing-industry/



จำานวนปัญหา

จำานวนเรือที่ขึ้นทะเบียน

ตามข้อมูลจากกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำาการประมง จำานวนเรือประมงเชิงพาณิชย์ไทยลดลงจาก 25,002 ลำาในปี พ.ศ. 255818 
เหลือ 10,376 ลำาในปี พ.ศ. 2563

จำานวนเรือประมงในรายการเรือผิดกฎหมาย

ตามข้อมูลในฐานข้อมูลเรือประมงผิดกฎหมาย ประเทศไทยไม่มีเรือลำาใดติดอยู่ในรายการเรือขององค์การจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) ในตอนที่ได้รับใบเหลือง และยังไม่เคยมีเรือลำาใดติดอยู่ในรายการดังกล่าวเพิ่มเติมนับแต่น้ันเป็นต้นมา

การระบุความกังวลเรื่องการทำาประมงผิดกฎหมายขององค์การบริหารมหาสมุทรและชัน้บรรยากาศแห่งชาติ (US National 
Oceanic and Atmospheric Administration: NOAA) 

NOAA ยังไม่เคยระบุว่าประเทศไทยมีความน่ากังวลเรื่องการทำาประมงผิดกฎหมาย

สรุุป

ประเทศไทยได้ทำาการเปลี่ยนแปลงครัง้ใหญ่ด้านการอภิบาลการประมงนับตัง้แต่ที่ได้รับใบเหลืองในปี พ.ศ. 2558 และมีการ
ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบการประมงอย่างชัดเจนในปีถัดมา ตัวชีว้ัดต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตาม RFMO และจำานวน/มูลค่า
ในการถูกลงโทษ แสดงให้เห็นว่ามีการพัฒนาเรื่องการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายแล้วจริง ในเชิงจำานวนปัญหา จำานวนเรือ
ประมงที่ลดลงอาจทำาให้มีการทำาประมงผิดกฎหมายลดลงด้วย ในขณะที่ตัวชีว้ัดเรื่องจำานวนปัญหาอื่น ๆ ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง
นัก ทัง้น้ี เป็นเพราะไม่สามารถดำาเนินการได้จริง (อาทิ จำานวนเรือที่ติดรายการเรือผิดกฎหมาย เน่ืองจากไม่เคยมีเรือไทยติดอยู่ใน
รายการดังกล่าวอยู่แล้ว แม้กระทัง่ก่อนจะได้รับใบเหลือง)

18	 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




