
สภาพปัญหาการประมงผิดกฎหมาย  
 ประเทศไทยเปน็ผูส้ง่ออกสนิคา้สตัวน์ ้าในล้าดบัตน้ของโลก
ท้ารายได้เข้าสู่ประเทศปีละจ้านวนมาก และอาชีพประมงก็มี
ความส้าคัญต่อเศรษฐกิจโดยเป็นแหล่งที่มาของรายได้ การจ้าง
แรงงาน และก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย ในขณะ
ที่ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลต้องประสบปัญหาความเสื่อม
โทรมของทรัพยากรสัตว์น ้าทะเล ซึ่งเกิดขึ นจากสองสาเหตุคือ 
การเสื่อมโทรมตามธรรมชาติ และการเสื่อมโทรมจากการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ แต่การท้าประมงทะเลยังคงให้ผลตอบแทน
ทางเศรษฐกิจสูง จึงมีผลให้มีผู้สนใจเข้ามาลงทุนประกอบอาชีพ

ประมงเพ่ิมขึ น (Overfishing) อย่างรวดเร็วดังจะเห็นได้จากการ
เพ่ิมขึ นทั งจ้านวนและประสิทธิภาพของเรือและเครื่องมือประมง 
โดยเฉพาะอวนลากและอวนรุนที่ใช้จับสัตว์น ้าหน้าดิน และอาจ
กล่าวได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีการท้าลายสูง เนื่องจากไม่สามารถ
คัดเลือกสัตว์น ้าเป้าหมายได้ (Non selective gear) จนกลายเป็น
ส่วนหนึ่งในการท้าประมงที่ผิดต่อสมดุลทางธรรมชาติและ
กฎหมาย และเป็นเหตุให้กลุ่มผู้น้าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงอย่าง
สหภาพยโุรป (EU) ไม่พอใจ ถึงขั นประกาศแจ้งเตือนว่าอาจจะงด
น้าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงจากไทย.... 

คณะผู้จัดท า : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสาร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

ประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย 
ตอนที่ ๑ ปัญหาและผลกระทบของการท าประมงผิดกฎหมาย 

      เอกสารวิเคราะห์สถานการณ์ยุทธศาสตร์และความม่ันคง                      ฉบับที่  ๒๐/๕๘   (๑๖ - ๓๑ ก.ค.๕๘) 

 การตอ่สูก้บัการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไม่มีการจัดท ารายงาน และไรก้ารควบคมุ IUU Fishing (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing) เปน็ความทา้ทายใหมส่ าหรบัประเทศไทยในฐานะผู้ผลิต แปรรูป และส่งออกสินค้าประมงสู่ตลาดโลก 
นอกจากภาครัฐไทยจะต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงให้สามารถควบคุม ตรวจสอบ และมีบทลงโทษส าหรับการท า
ประมง IUU ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ความซับซ้อนของอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลไทยที่มีการน าเข้าวัตถุดิบ
ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่ การน าเข้าสัตว์น  าที่จับจากเรือท่ีชักธงไทยหรือธงต่างชาติ เพ่ือน ามาแปรรูปและส่งออกไปยังตลาดสหภาพ
ยุโรปและตลาดโลก (ยกเว้นสินค้าสัตว์น  าเลี ยง อาทิ กุ้งเลี ยง) ยิ่งท าให้การแก้ไขปัญหาและการควบคุมการท าประมงแบบ IUU 
ของไทยเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายเป็นอย่างยิ่ง ... 

 การท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal) : การท าประมง นน านน  า องประเทศอ ่นโดย ม  ด้รับ
อนุญาต ตลอดจน  า  นมาตรการกฎหมายทั งภาย นประเทศและระหว างการประมงที่
  ม มีการจัดท ารายงาน (Unreported) : การท าประมงโดย ม รายงาน หร อรายงานอย าง ม 

ถูกต้องต อหน วยงานก ากับดูแลการประมงแห ง าติ
 การ ัดต อหลักการอนุรัก ์ทรัพยากรส่ิงมี ีวิตทางทะเล (Unregulated) :
การประมง นเ ตพ  นที่ โดย ม ปราก สัญ าติ หร อเร อที่ติดธง องประเทศที่ ม    สมา ิก

IUU Fishing :

http://www.sscthailand.org


 ประมง ทยกับ บเหล อง อง EU   
ปัจจุบันไทยยังมีปัญหาในการท้าประมงผิดกฎหมาย

ทั ง ในส่ วนน่ านน ้าของไทยและระหว่ า งประเทศ รวมทั ง  
ในทะเลหลวง และเคยได้รับการแจ้งเตือนจากสหภาพยุโรป
ถึงปัญหาการท้าประมงที่ผิดกฎหมาย กระทั่งสหภาพยุโรปได้
ประกาศให้ใบเหลืองประเทศไทย ถือเป็น ประเทศที่มีความเสี่ยงที่
จะถูกจัดให้เป็นประเทศที่ ไม่ให้ความร่วมมือ (possibility of  
identifying as non-cooperating country) ภายใต้กฎระเบียบ 
IUU ของสหภาพยุโรป และอาจน้ามาซึ่งการระงับการน้าเข้าสินค้า
ประมงที่จับโดยเรือไทยส่งไปขายในตลาดสหภาพยุโรป โดยสหภาพ
ยุโรปให้เวลากับไทยในการปรับปรุงแก้ไข ๖ เดือน (ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๘) ใน ๔ ประเด็น คือ ๑) ประมงไทยต้องสอดคล้อง
กับสากล ๒) การท้าแผนปฏิบัติการ (NPOA - IUU) ๓) ติดตั งระบบ
ติ ด ต า ม เ รื อ  ( Vessel Monitoring System ห รื อ  VMS) บ น
เรอืประมง และ ๔) ตอ้งมรีะบบตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) 

ทั งนี  สินค้าประมงของไทยไม่ได้มีปัญหาในเรื่องระบบการ
ควบคุมคุณภาพสินค้าหรือด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
อาหาร ไทยยังเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงคุณภาพ 
มี มู ล ค่ า เ พ่ิ มและมี ร ะดับคว ามปลอดภั ยของอาหารตาม
มาตรฐานสากล แต่ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันผู้บริโภคและผู้ซื อ
โดยเฉพาะผู้บริโภคในโลกตะวันตกไม่ได้สนใจเฉพาะเรื่องคุณภาพ 
ความปลอดภัย และราคาเท่านั น แต่ยังให้ความส้าคัญกับประเด็น
ด้านสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าเหล่านั น
เป็นอย่ างมาก ดั งนั น  ปัจจัยทางด้านสั งคมและการรักษา
สิ่งแวดล้อม จึงถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้ประเทศไทยอาจไปไม่ถึง
ฝั่งฝัน และก้าลังถูกจับตามองจากนานาชาติและกลุ่ม NGOs  
ใน ๒ ประเด็นปัญหาหลัก ได้แก่ ๑) การท้าประมงแบบ IUU ซึ่งมี
เป้าหมายเพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล อนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการท้าประมงอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม
ประมง และ ๒) การใช้แรงงานและสวัสดิการของแรงงานใน
อุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะบนเรือประมงซึ่งเกี่ยวพันกับ
ประเด็นการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าว  

ผลกระทบต อ ทย  
 หลังจากได้ใบเหลืองมา ไทยได้เปิดการหารือกับสหภาพ
ยุโรปอย่างเป็นทางการเพ่ือรับพิจารณาแผนปฏิบัติการที่สหภาพ
ยุโรปเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา โดยสหภาพยุโรปจะมาช่วย
ประเมินผลการปฏิบัติการเพ่ือปลดใบเหลือง มิเช่นนั นประเทศไทย
อาจถูกให้ใบแดงขึ นบัญชีเป็นประเทศที่ไม่ให้ความร่วมมือกับ
สหภาพยุโรปภายใต้กฎระเบียบ IUU ซึ่งจะมีผลให้ไทยไม่สามารถ
ส่งออกสินค้าประมงไปยัง ๒๘ ประเทศในสหภาพยุโรปได้อีก  
อันจะส่งผลกระทบทันทีต่อมูลค่าการส่งออกกว่า ๓.๒ หมื่นล้าน
บาทต่อปี และยังอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประเทศคู่
ค้าอ่ืน ตลอดจนส่งผลต่ออุตสาหกรรมประมงไทยทั งระบบอีกด้วย  

 อย่างไรก็ตาม นับจากนี หากไทยจะพลิกวิกฤติให้เป็น
โอกาสในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU และปัญหาประมงอ่ืนๆ 
ที่เรื อรังมานาน อันเป็นผลกระทบต่อประเทศโดยรวมทั งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างระบบการบริหารจัดการประมง
ไทยให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนมากยิ่งขึ น ก็จะท้าให้สามารถ 
ยกระดับการประมงไทยให้ได้มาตรฐานสากลได้อย่างสมบูรณ์ทั ง 
ระบบให้สมกับการเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าประมงอันดับหนึ่ง
ของโลก โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างยั่งยืน… … 
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