
หลังจากที่ EU ประเมินว่าไทยยังไม่มีมาตรฐานมากพอ
ในการป้องกัน ขจัด และยับยั้งการท าประมงที่ผิดกฎหมาย  
ซึ่งจะส่งผลต่ออุตสาหกรรมประมงและประชาชนเป็นวงกว้าง 
ไทยจึงต้องมีมาตรการแก้ปัญหานี้อย่างเร่งด่วน ในขณะที่ EU ได้
ประกาศปลดเกาหลใีต ้และฟิลปิปนิสพ้์นจากประเทศทีไ่ดใ้บเหลอืง 
เพราะท้ังสองประเทศได้มีการด าเนินการแก้ไขมาตรฐานดังกล่าว
จนผลเป็นที่น่าพอใจแล้ว 

เมื่อประเทศไทยท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ฝ่ายกลุ่ม 
ผู้น า เข้ าผลิตภัณฑ์ประมงอย่ างสหภาพยุ โรป( European  
Union : EU) จึงประกาศแจ้งเตือนว่าอาจจะงดน าเข้าผลิตภัณฑ์
ประมงจากไทย ท าให้ไทยต้องออกมาตรการแก้ไขปัญหาตาม

ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๘  
เรื่องการแก้ไขปัญหาการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไม่มีการจัดท า
รายงาน และไร้การควบคุม จัดตั้ง “ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การท าประมงผิดกฎหมาย” หรือ ศปมผ. (CCCIF) โดยมี 
ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการศูนย์ และมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการท าประมงเป็นคณะท างาน จึงเป็นที่มาให้ภาค
การประมงของไทย ทัง้ฝา่ยภาครฐั ชาวประมง และผูป้ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ประมงต้องปรับตัว ร่วมกันแก้ไขปัญหา ให้เป็นการ
ปฏิรูปภาคการประมงที่ยั่งยืน ซึ่งรวมถึงแนวทางการจัดการ
ประมงผิดกฎหมายด้วย... 
  

คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงฯ     โทร/โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕     website : www.sscthailand.org 

      เอกสำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ยุทธศำสตร์และควำมม่ันคง                      ฉบับที่  ๒๑/๕๘   (๑ - ๑๕ ส.ค.๕๘) 

 สหภาพยุโรป (EU) ยื่นค าขาดให้ประเทศไทยปฏิรูปนโยบายเรื่องการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไม่มีการจัดท ารายงาน และ
ไร้การควบคุม IUU Fishing (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) มิฉะนั้นจะถูกห้ามส่งออกอาหารทะเลไปยัง EU 
ภายในสิ้นปี ๒๕๕๘ นี้ ทั้งนี้ รายงานของคณะกรรมการบริหารของ EU กล่าวว่า ได้ด าเนินมาตรการดังกล่าวหลังการวิเคราะห์
โครงสร้างทางกฎหมาย มาตรการบังคับใช้ และการจัดการบริหารงานของประเทศไทยอย่างละเอียด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ความสามารถของประเทศไทยในการปฏบิตัติามพันธกรณรีะหวา่งประเทศ และหาก EU สัง่หา้มการสง่ออกอาหารทะเลจากประเทศไทย 
ไป EU จรงิ คาดว่าประเทศไทยจะประสบการสูญเสียรายได้มากกว่า ๕๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ... 

การท าประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบและทางออกของไทย 
ตอนที่ ๒ แนวทางการแก้ไขปัญหาและทางออกของไทย 

http://www.sscthailand.org


แนวทำงของไทยต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรท ำประมง IUU 
 เมื่อสหภาพยุโรปประกาศเตือนให้มีมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ไ ม่ มี ก า ร จั ดท า รายงาน และ 
ไรก้ารควบคมุ (IUU)  ไทยจึงต้องแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังโดยเร่งด่วน และ
ก าหนดให้การแก้ไขปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติ 
โดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็น
ผู้น าในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งด าเนินการตามแผนงานหลกั ๖ แผนงาน  “Roadmap การ
แก้ไขปัญหา IUU  ของประเทศไทย” ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง  
มีก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน ๒๕๕๘ ได้แก่ 
 ๑. การจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
จดัหนว่ยบรกิารเคลือ่นทีเ่พือ่เรง่รดัการจดทะเบยีนเรอืและออกอาชญาบตัร 
 ๒. การควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง จัดตั้งศูนย์ติดตามเฝ้า
ระวังการท าประมง ศูนย์แจ้งเรือเข้า-ออก และตรวจลาดตระเวนเฝ้าระวัง 
การท าประมงผดิกฎหมายในนา่นน้ าไทย  
 ๓. การจัดท าระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System - 
VMS) จัดตั้งศูนย์ควบคุมและติดตามต าแหน่งเรือ และก าหนดให้เรือประมง
ขนาด ≥๖๐ ตันกรอส (GT) ติดตั้งระบบการติดตาม 

๔. การปรับปรุงระบบการตรวจสอบ (Traceability) ย้อนกลับ
ส าหรับสัตว์น้ าน าเข้า และสัตว์น้ าท่ีจับภายในประเทศ 
 ๕. การปรบัปรงุ พ.ร.บ.การประมง จดัท า พ.ร.บ.การประมง ๒๕๕๘ และ
รา่งกฎหมายล าดบัรอง ภายใต ้พ.รบ.การประมง ๒๕๕๘ ดา้น IUU   
 ๖. การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท า
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย ไม่มีการจัดท ารายงาน และไรก้ารควบคมุ หรอื National 
Plan of Action – IUU (NPOA-IUU) 
 ดังนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง  
จึงไดเ้ริม่ตน้ขึน้โดยไมม่กีารผอ่นผนัอกีตอ่ไป นบัจากวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้น
มา ได้แก่ การควบคุมเรือประมง ล าใดไม่ขึ้นทะเบียนไม่มีใบอนุญาต หรือ 
"อาชญาบัตร" จะไม่สามารถออกจับปลาได้ การห้ามใช้เรืออวนลาก  
การติดตั้งเครื่องมือติดตามเรือประมงนอกน่านน้ าขนาด ๖๐ ตันกรอสขึ้นไป 
และการใช้ระบบควบคมุการแจ้งเข้า-ออก ของเรอืประมงขนาด ๓๐ ตันกรอส  
ขึน้ไป เป็นต้น ส่วนเรือประมง (พาณิชย์) ทีผ่ดิกฎหมาย ผอ่นผนัใหม้กีารแกไ้ข 
ใหถ้กูตอ้งถงึวนัที ่๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดของภาครัฐ  
เป็นสาเหตุให้เรือประมงในหลายจังหวัดประท้วงหยุดเดินเรือหลายพันล า
และกลายเป็นประเด็นร้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการประมง 
แรงงาน อุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาหารทะเลที่อาจขาดแคลนและมีราคาสูงขึ้น 
แต่ในมุมตรงข้ามกลับกลายเป็นผลดีต่อเรือประมงพื้นบ้านและเรือประมง 
ถูกกฎหมาย เพราะสามารถท างานได้และจับปลาได้มากขึ้น และเป็นผลดีทั้ง
ต่อทรัพยากรสัตว์น้ า ที่เคยถูกกวาดขึ้นมาในขณะที่ยังโตไม่เต็มวัยจะได้มี
โอกาสอยู่รอด รวมทั้งอาชีพประมงชายฝั่งซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพจ านวน
มากที่สุดคือ ร้อยละ ๘๕ ของอาชีพผู้ท าการประมง ส าหรับผู้ที่ประท้วงนั้น
ส่วนใหญ่เป็นประมงพาณิชย์ซึ่งมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๑๕ ของอาชีพ
ประมงในประเทศ  

ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จทำงออกของประเทศไทย 
 มาตรการแกไ้ขปญัหาการประมงผดิกฎหมาย IUU ของไทย  อาท ิการมี
กรอบกฎหมายทีค่รอบคลมุเรือ่ง IUU  มกีารบงัคบัใช้กฎหมายและมบีทลงโทษที่
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเขด็หลาบ การจดัระเบยีบเรอืประมงเขา้สูร่ะบบการควบคมุไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้ง มมีาตรการควบคมุและเฝา้ระวงัการประมง IUU ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ไปจนถงึการพฒันาระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability) ของสนิคา้ประมงนัน้ 
ไทยควรเรง่ด าเนนิการอยา่งตอ่เนือ่งตอ่ไป ทัง้นีเ้พือ่ใหไ้ทยหลดุจากใบเหลอืงของ EU 
และรกัษาทรพัยากรทางทะเลและความมัน่คงของชาตใินอนาคต  รว่มกบัการค านงึถงึ
ปจัจยัของการบรหิารจดัการทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเรจ็ในการแกไ้ขปญัหา ทัง้ ๕ ปจัจยั ดงันี ้ 
 ๑. การบูรณาการและปฏิรูปกลไกการท างานของหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรให้เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ความพร้อมในการท างานและอ านวยความสะดวกให้แก่ ผูป้ระกอบการประมง
อาท ิการใหบ้รกิารการรบัจดทะเบยีนเรอืและแรงงานใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย เปน็ตน้ 
 ๒. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยจัดให้มีเวทีเจรจาและ
พูดคุยปัญหาระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการ เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และ
แนวทางแก้ปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ได้รับการยอมรับ
ร่วมกันโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
 ๓. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการแก้ปัญหาเรือประมงพาณิชย์ผิดกฎหมาย  อาทิ การจดทะเบียนเรือ 
ให้ถูกต้อง การออกใบอนุญาตท าการประมง การจดทะเบียนลูกเรือและ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 
 ๔. การประสานการท างานร่วมกันระหว่างประเทศ เพราะกลไก
ภายในประเทศอาจยังไม่เพียงพอต่อการรองรับกับปัญหาการประมง IUU ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและความตกลงร่วมมือทางประมงใน
ภูมิภาค เช่น ภูมิภาคอาเซียน เป็นต้น 
 ๕. การศึกษาวิจัย เช่นการศึกษาศักยภาพทางทะเลของไทย 
จ านวนเรือประมง ปริมาณ และแนวทางการท าประมงที่เหมาะสม เพื่อลด
จ านวนเรือประมงและการท าประมงทั้งระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
สามารถท าการประมงอย่างยั่งยืนได้ต่อไป  
 บทสรุป จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะเห็นว่าวิกฤติปัญหาประมง 
ผิดกฎหมาย เป็นโอกาสที่จะน าไปสู่การปฏิรูปการท าประมงไทย โดยมี
แนวทางและทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญได้แก่ การปฏิรูประบบ
ราชการ การบงัคบัใช้กฎหมาย และการท างานแบบบรูณาการของทกุภาคสว่น 
และการมีส่วนร่วม จึงเป็นการปฏิรูปอย่างยั่งยืน ที่จะสามารถแก้ปัญหา 
ทัง้จากใบเหลอืงของสหภาพยโุรปและเปน็การฟืน้ฟทูรพัยากรทางทะเลทีเ่สือ่มโทรม
ของไทยไดอ้ยา่งยัง่ยนืและมัน่คง …   
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           การเมือง              เศรษฐกิจ              สังคม               วิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี               การทหาร                พลังงาน / สิ่งแวดล้อม    

           อื่น  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..

    ๒. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….….…….……….

…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………..……….………….

           คณะผู้จัดท ำ : กองศึกษำวิจัยทำงยุทธศำสตร์และควำมมั่นคงฯ โทร./โทรสำร : ๐ ๒๒๗๕ ๕๗๑๔-๕ website : www.sscthailand.org 
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