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บทน�ำ 
การท�าประมงถือเป็นอาชีพด้านการเกษตรสาขาหนึ่งที่สร้างรายได้ให้แก่

ประเทศไทยเป็นจ�านวนมากในแต่ละปี ในขณะทีปั่จจุบนัปรากฏว่ามกีารท�าประมงทีม่ี
ลักษณะผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างมากมายจนเกิดเป็นปัญหากับบ้านเมืองทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับทั่วโลกต่างได ้ให ้ความส�าคัญในการ
อนุรักษ์์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงท�าให้องค์์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization หรอื FAO) และประเทศต่าง ๆ  
 ได้ร่วมกนัในการหามาตรการขจดัและต่อต้านการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย เพือ่ให้้เกดิ
การบริหารจัดการและใช้้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน รวมท้ังความ
มัน่คงทางอาหารส�าหรบัประชากรของโลก ซึง่สหภาพยโุรป (EU) เป็นกลุม่ประเทศแรก
ทีไ่ด้ก�าหนดมาตรการเพือ่ป้องกันและขจัดการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมายขาดการรายงาน
และไร้การควบคมุ หรอืปัญหา IUU Fishing (Illegal Unreported and Unregulated 
Fishing) เพื่อให้เป็นมาตรการในการควบคุมการประมงให้เป็นมาตรฐานสากล

  คอลัมน์ “สารพนัปัญหากฎหมาย” ฉบบัน้ีจึงใคร่ขอน�าเสนอ เรือ่ง “มาตรการ
และแนวทางป้องกนัปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายของประเทศไทยกบัหลกัการ
ส�าคญัของ IUU Fishing” ทัง้น้ี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ผูอ่้านได้รบัทราบและเข้าใจ
ถึงสภาพปัญหา ความเป็นมา และแนวทางการแก้ไขปัญหาการประมงในประเทศไทย
ให้สอดคล้องตามหลักสากลที่ทั่วโลกยึดถือและปฏิบัติกัน ดังนี้ 

มำตรกำรและแนวทำงป้องกันปัญหำ 
กำรท�ำประมงผิดกฎหมำยของประเทศไทย  
   กับหลักกำรส�ำคัญของ IUU Fishing 
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    ๑อรนุช แสงจารึก “ปัญหาการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม : โอกาสในการปฏิรูปภาค 

การประมงไทย (ตอนที่ ๑)” สืบค้นจากเว็บไซต์ http://thaipublica.org/2016/01/iuu-reform-opportunities-1/ เมื่อวันที่ ๒๙ 

มิถุนายน ๒๕๖๐.

๑. ควำมหมำยและควำมส�ำคัญของ IUU Fishing 
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization : FAO) ได้ให้นยิามของค�าว่า IUU Fishing (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing) หรอืการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม โดยสรุปได้ดังนี้๑ 

 (๑) “การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย” (Illegal fishing) หมายถึง การท�า
ประมงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือขัดต่อกฎหมาย การท�าประมงโดยเรือของรัฐชายฝั่ง 
หรือรัฐเจ้าของแหล่งท�าการประมงเอง หรือโดยเรือต่างชาติในเขตอ�านาจของรัฐใด ๆ 
โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของรัฐ
เจ้าของแหล่งประมง หรอืการท�าประมงโดยเรอืของประเทศทีเ่ป็น
ภาคีสมาชิกขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional 
Fisheries Management Organization : RFMO) แต่ขัดต่อ
มาตรการอนรุกัษ์และการจดัการตามมตขิององค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMO) ซึ่งประเทศนั้นมีข้อผูกพัน หรือขัดต่อ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง หรือการท�าประมงที่ฝ่าฝืน
กฎหมายของประเทศหรอืข้อผกูพนัระหว่างประเทศ โดยครอบคลมุ
ถึงการกระท�าของรัฐที่ให้ความร่วมมือกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) 
ที่เกี่ยวข้อง

 (๒) “การประมงทีข่าดการรายงาน” (Unreported Fishing) หมายถงึ 
การท�าประมงโดยไม่ได้แจ้ง หรือไม่รายงาน หรือรายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐ  
อันเป็นการกระท�าทีข่ดัต่อกฎหมายและระเบยีบของรฐัน้ัน หรอืการท�าประมงในพืน้ที่
ความรับผิดชอบขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) โดยไม่แจ้ง หรือไม่
รายงาน หรือรายงานข้อมูลเท็จ อันเป็นการขัดต่อวิธีปฏิบัติขององค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMO) นั้น 

 (๓) “การท�าประมงทีไ่ร้การควบคุม” (Unregulated fishing) หมายถงึ 
การเข้าท�าประมงในเขตพื้นที่ใช้ประโยชน์ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) โดยเรือที่ไม่แสดงสัญชาติ (ไม่ชักธง) หรือเรือชักธงของชาติใด ๆ ที่ไม่ได้เข้า
ร่วมเป็นภาคสีมาชกิขององค์กรจดัการประมงระดบัภมูภิาค (RFMO) หรอืการท�าประมง
ในลกัษณะทีไ่ม่สอดคล้อง หรอืฝ่าฝืนมาตรการอนรุกัษ์และการจดัการขององค์กรจดัการ
ประมงระดับภูมิภาค (RFMO) นั้น หรือการเข้าท�าประมงในพื้นที่ หรือจับสัตว์น�้า
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ประเภทที่ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์หรือมาตรการในการจัดการรองรับ และการท�า
กจิกรรมการประมงในลกัษณะทีไ่ม่สอดคล้องกับความรบัผดิชอบของรฐัในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเล ตามข้อผูกพันภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

 กล่าวโดยสรุป การท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุม (IUU fishing) คือ การท�าการประมงที่ฝ่าฝืน หรือละเมิดกฎหมาย  
กฎระเบียบ หรือมาตรการในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า ทั้งของรัฐ
เจ้าของแหล่งประมงและตราสารระหว่างประเทศในแหล่งประมงใด ๆ  หรือการท�าการ
ประมงโดยไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในการเกบ็รวบรวมข้อมลู และรายงานการท�าประมง 
ทั้งกรณีไม่มีการรายงาน หรือรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จแก่หน่วยงานที่รับผิดชอบของ
รฐัเจ้าของธง รฐัเจ้าของแหล่งประมง และองค์กรจัดการประมงระดบัภมูภิาค (RFMO)

  ทัง้นี ้การท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคมุนัน้ 
เกดิขึน้ได้ทัง้จากการท�ากิจกรรมประมงของเรอืประมงขนาดเล็กทีท่�าการประมงบรเิวณ
ชายฝั่ง และในน่านน�้าภายใต้เขตอ�านาจของรัฐชายฝั่ง ไปจนถึงการท�าประมงของเรือ
ประมงขนาดใหญ่ในมหาสมทุร หรอืในทะเลหลวง (High Seas) ทีอ่ยูภ่ายใต้การบรหิาร
จัดการขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ในกรณีที่เรือประมงออกไป
ท�าการประมงในเขตน่านน�า้ของประเทศอืน่ หากมกีจิกรรมการประมงท่ีมพีฤตกิรรม
เข้าข่ายดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นการท�าประมงแบบ IUU fishing เช่นกัน คือ

  (๑) ลกัลอบท�าการประมงโดยมไิด้รบัอนุญาตจากรฐัเจ้าของแหล่งท�าการ
ประมง หรือท�าการปลอมแปลงใบอนุญาตท�าการประมง หรือท�าการปลอมแปลงเรือ
ให้เหมือนกับเรือที่ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง หรือ

  (๒) ท�าการประมงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย และกฎระเบยีบ ทัง้ของรฐัเจ้าของ
แหล่งท�าการประมง และพันธสัญญาระหว่างประเทศ เช่น ใช้เครื่องมือประมงผิด
ประเภท ท�าการประมงนอกพืน้ทีท่ีไ่ด้รบัอนญุาต หลกีเลีย่งมาตรการตรวจสอบของรฐั
เจ้าของพื้นที่ท�าการประมง และกระท�าการที่ผิดกฎหมายประมงในประเทศเจ้าของ
พื้นที่ท�าการประมงที่แม้ว่าจะได้รับสัมปทานการท�าประมงแล้วก็ตาม  

๒. แนวคิดและมำตรกำรในกำรป้องกัน ยับย้ังและขจัดกำรท�ำ
ประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้กำรควบคมุ (IUU Fishing)  

 ทรพัยากรสตัว์น�า้ถอืเป็นแหล่งอาหารทีส่�าคัญของประชากรโลก เนือ่งจาก
เป็นแหล่งโปรตีนที่ส�าคัญ หาได้ง่าย และสามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตามธรรมชาติ 
แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัตว์น�้าจะเป็นทรัพยากรที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้เองตาม
ธรรมชาติ แต่ถ้าหากขาดการจัดการการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม มีการจับสัตว์น�้ามา
ใช้กันจนเกินขนาด (over fishing) ก็จะท�าให้สัตว์น�้าเติบโตไม่ทันความต้องการ และ
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หมดลงได้ในทีส่ดุ ทัง้นี ้จะเหน็ได้ว่าแหล่งท�าการประมงส่วนใหญ่ของโลกก�าลงัประสบ
กับปัญหาการลดลงอย่างต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น�้า โดยมีสาเหตุหลักมาจาก  
การกระท�าของมนุษย์ ทั้งจากการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจับ
สตัว์น�า้วยัอ่อนทีไ่ม่ได้ขนาด และโดยเฉพาะอย่างยิง่การท�าการประมงทีม่ากจนเกินกว่า
ธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนได้ทัน ซึ่งหากยังมีการใช้ทรัพยากรสัตว์น�้าอย่างที่เป็นอยู่
ในปัจจบุนัจะส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาต ิห่วงโซ่อาหาร ความสมดลุของระบบ
นเิวศทางทะเลและมหาสมทุร และทีส่�าคญัคอืความมัน่คงทางอาหารของประชากรโลก
ในอนาคต

  ดังนั้น เพื่อให้การน�าทรัพยากรสัตว์น�้ามาใช้ประโยชน์เป็นไปอย่างยั่งยืน 
และเพื่อความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในอนาคต องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations : UN) และองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization : FAO) 
จึงได้เร่ิมด�าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยมี
การบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการและแผนปฏิบัติการ
ออกมาเพื่อบังคับใช้ และเป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกน�าไป
ปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายส�าคัญ คือ การอนุรักษ์และการจัดการ
ทรพัยากรส่ิงมีชีวิตทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยนื และ
การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ทั้งนี ้การที่จะป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท�าประมงแบบ 
IUU ให้หมดสิ้นไปนั้นจ�าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกประเทศ ไม่แต่เฉพาะ
รฐัชายฝ่ังทีม่อีาณาเขตทางทะเลและมกีารด�าเนินกิจกรรมการประมงทางทะเลเท่าน้ัน 
รัฐภายในซึ่งเป็นตลาดสินค้าสัตว์น�้าก็สามารถก�าหนดมาตรการในการป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดการท�าประมงแบบ IUU ได้เช่นกัน ดังนั้น องค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาต ิ(FAO) จงึได้จดัท�าแผนปฏบิตักิารสากลว่าด้วยการป้องกนั ลด และเลกิ
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (International Plan 
of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing : IPOA-IUU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดมาตรการของรัฐ
เจ้าของธง รฐัเจ้าของท่าเรอื รฐัชายฝ่ัง และมาตรการทีเ่กีย่วข้องในด้านการค้าระหว่าง
ประเทศไว้เพื่อให้แต่ละประเทศและองค์กรบริหารจัดการประมงในภูมิภาคต่าง ๆ น�า
ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติด้านการประมง โดยสรุปได้ดังนี้ 

 (๑) มาตรการส�าหรับรัฐเจ้าของธง (flag state measures) คือ  
รฐัเจ้าของธงควรด�าเนนิการจดทะเบยีนเรอืประมงทีช่กัธงของตนทกุล�า โดยให้มรีะบบ
การจดทะเบียน การพักหรือการถอนทะเบียนอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องมี
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การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเรือประมง และการท�าประมงของเรือดังกล่าว
ไว้อย่างครบถ้วน มรีะบบการออกใบอนุญาตการท�าประมง การพกัและถอนใบอนุญาต
ท�าการประมง และมีระบบติดตามต�าแหน่งเรือ (VMS) เพื่อตรวจสอบติดตามการท�า
ประมงของเรือเหล่าน้ัน ตลอดจนให้เรือประมงเหล่าน้ันมีการรายงานข้อมูลการท�า
ประมงอย่างสม�่าเสมอ 

 (๒) มาตรการส�าหรับรัฐเจ้าของท่าเรือ (port state measure)  
รัฐเจ้าของท่าเรือควรด�าเนินการ คือ มีการก�าหนดมาตรการในการควบคุมเรือประมง
เข้าเทยีบท่าให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ต้องมรีะบบตรวจสอบหลกัฐาน
การท�าประมงของเรือประมง หรือสินค้าประมงว่ามาจากการท�าประมง IUU หรือไม่ 
และต้องปฏิเสธการน�าเข้าสนิค้าประมงจากเรอืทีท่�าการประมง IUU หรือเกีย่วข้องกบั
การท�าประมง IUU รัฐท่าเรือควรมีระบบการตรวจสอบและเก็บข้อมูลเรือประมง และ
ไม่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการด�าเนินการต่าง ๆ  ของเรือที่ท�าการประมง IUU เช่น 
การเติมน�้ามัน เสบียง การเข้าท่าเรือเพื่อขนถ่ายสัตว์น�้าที่ท่าเรือของรัฐตน นอกจากนี้
ควรแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงด้วย 

 (๓) มาตรการส�าหรับรฐัชายฝ่ัง (coastal state measure) รัฐชายฝ่ัง
เจ้าของทรัพยากรควรปฏิบัติและด�าเนินการตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒  (UNCLOS 1982) ในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ง
แวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยควรก�าหนดมาตรการในการป้องกันการท�าประมง IUU 
ปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น ก�าหนดระเบียบ
การท�าประมงภายในรัฐตน มีระบบควบคุมและเฝ้าระวัง เพื่อตรวจสอบการท�าประมง
ในน่านน�้าอธิปไตย และมีระบบป้องกันและลงโทษการท�าประมง IUU 

 (๔) มาตรการท่ีเก่ียวข้องในด้านการค้าระหว่างประเทศ (interna-
tionally agreed marketing-related measures) เนื่องจากการค้าระหว่าง
ประเทศในส่วนของการค้าผลิตภัณฑ์ประมงทั่วโลกในแต่ละปีมีมูลค่ามหาศาล อีกทั้ง
ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การน�ามาตรการทางการค้ามาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการต่อสู้เพื่อขจัดปัญหาการท�าประมง IUU จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ  
ดังนั้น แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ลด และเลิกการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Plan of Action to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU)  
จึงได้เรียกร้องให้นานาประเทศ และระดับภูมิภาคร่วมกันพัฒนามาตรการทางการค้า
ระหว่างประเทศเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท�าประมง IUU ให้เพิ่มมากขึ้น โดยมี
เป้าหมายเพือ่ป้องกันมใิห้สตัว์น�า้ทีไ่ด้จากการท�าประมง IUU เข้าสูต่ลาด ทัง้น้ี มาตรการ
ทางการค้าควรครอบคลุมทั้งการน�าเข้าและส่งออกสินค้า โดยควรจะประกอบด้วย 
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ข้อก�าหนดให้มีใบรับรองสัตว์น�้าที่จับได้ และเอกสารควบคุมการค้าสัตว์น�้า ข้อจ�ากัด
และข้อห้ามในการน�าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น�้าที่ได้จากการท�าประมง IUU

๓. ปัญหำกำรประมงในประเทศไทย
  จากการที่คณะกรรมาธิการยุโรป (The European Commission) 

สหภาพยุโรป (Europe Union) ได้ประกาศแจ้งเตือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อให้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะถูก
ระบุว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการท�าประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พร้อมทั้งแนะน�าให้ประเทศไทยด�าเนิน
การปรบัปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบ และการจัดการด้านการประมง
ของไทยให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปว่าด้วยการ
จัดตั้งระบบของประชาคมยุโรปเพ่ือป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ จรรยาบรรณใน
การท�าประมงอย่างรับผิดชอบ มาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
ด้านการประมงที่ประเทศไทยมีพันธกรณี โดยก�าหนดเวลาให้ 
ประเทศไทยด�าเนินการแก้ไขภายใน ๖ เดือน (พฤษภาคม – 
ตุลาคม ๒๕๕๘) จากนั้นคณะกรรมาธิการยุโรป สหภาพยุโรป จะพิจารณาอีกครั้งว่า
จะยกเลิกประกาศแจ้งเตือนดังกล่าว หรือจะระงับการน�าเข้าสินค้าสัตว์น�้าและ
ผลิตภัณฑ์ประมงของไทยเข้าสู่ตลาดสหภาพยุโรป 

 ทั้งนี้ จากการตรวจประเมินการด�าเนินการแก้ไขปัญหาของไทย ระหว่าง
วนัที ่๑๓ – ๒๓  ตุลาคม ๒๕๕๘ ทีผ่่านมา ผูแ้ทนคณะกรรมาธกิารยโุรปด้านการประมง
และทะเล (Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries : DG-MARE) 
เหน็ว่าประเทศไทยสามารถด�าเนนิการแก้ไขปัญหาการท�าประมง IUU ได้เป็นทีน่่าพอใจ 
แต่ยงัคงมข้ีอบกพร่องบางประการ จงึขยายเวลาให้ประเทศไทยด�าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าว และจะตรวจประเมนิอกีครัง้ในเดอืนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึง่หากประเทศไทย
ไม่สามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ภายในเวลาทีก่�าหนด ก็มคีวามเป็นไปได้ว่า 
สินค้าสัตว์น�้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยอาจจะถูกระงับการน�าเข้าไปยังตลาด
สหภาพยุโรปก็เป็นได้ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของไทย
โดยภาพรวมทีจ่ะท�าให้รฐัสูญเสียรายได้จากการส่งออกเป็นมลูค่ากว่า ๑ แสนล้านบาท 
นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพท�าการประมงท้ังระบบต้องประสบกับ
วิกฤต ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการเรือประมงในประเทศ แรงงานประมงทั้งไทยและ
ต่างด้าวกว่า ๑ แสนราย รวมทั้งผู้ประกอบการต้นทางอย่างผู้ผลิตน�้าแข็ง บรรจุภัณฑ์ 
และผูผ้ลติอปุกรณ์การประมง รวมถงึผูป้ระกอบการปลายทางอย่างผูส่้งออกสนิค้าและ
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   ๒พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับ

ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป    

จัดจ�าหน่าย ถึงแม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะได้เข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาการท�า
ประมงทีผ่ดิกฎหมาย แต่ดเูหมอืนว่าจะเป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึน้มา ท�าให้ราคาสนิค้า
ประมงภายในประเทศพุ่งสูงขึ้นจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการหลายราย 
ไม่สามารถประกอบกจิการได้ แรงงานกว่า ๖๐,๐๐๐ คนได้รบัผลกระทบไปด้วย รวมถึง 
อุตสาหกรรมแปรรูปที่ขาดแคลนวัตถุดิบจากการที่ชาวประมงส่วนหน่ึงไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้  

๔. แนวทำงแก้ไขปัญหำกำรประมงของประเทศไทย
 จากสภาพปัญหาการประมงของประเทศไทยที่ยังขาดมาตรการใน 

การตดิตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�าการประมงในน่านน�า้ไทยและนอกน่านน�า้ไทย 
และเพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งขาด 
การบรหิารจดัการการท�าการประมงให้สอดคล้องกบัการผลติสงูสดุของธรรมชาตเิพือ่ให้
สามารถท�าการประมงได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนอาจมี
ผลกระทบต่อการประมงของประเทศไทย ดังน้ัน รัฐบาลชุดที่มี พลเอก ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้ตราพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘๒   

ขึ้นใช้บังคับ โดยพระราชก�าหนดดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นมาตรการในการควบคุม เฝ้าระวัง สืบค้น และตรวจ
สอบการประมง อันเป็นการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมายเพือ่ใหส้อดคล้องกับมาตรฐานสากล และก�าหนดแนวทางในการอนุรกัษ์และ
บรหิารจดัการแหล่งทรัพยากรประมงและสตัว์น�า้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ยนื 

 โดยพระราชก�าหนดดังกล่าวมีสาระส�าคัญที่เป็นมาตรการในการควบคุม
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลที่เป็นแนวทางปฏิบัติของนานาประเทศ ดังนี้ 

 ๔.๑ วัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
  พระราชก�าหนดฉบับน้ีมุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมงใน

ประเทศไทยและในน่านน�้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ
อย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ด�ารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสมตามแนวทาง 
กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับนับถือของนานาประเทศ รวมทั้งคุ้มครอง
สวสัดภิาพของคนประจ�าเรอื และป้องกันการใช้แรงงานผดิกฎหมายในภาคการประมง 
ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
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  (๑) เพื่อให้การบริหารจัดการด้านการประมงและการอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น�้าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนและถูกต้อง

  (๒)  เพื่อปกป้องคุ ้มครองและให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น

  (๓) เป็นการปฏิบัตติามพนัธกรณรีะหว่างประเทศในส่วนทีเ่ก่ียวกับ
การอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น�้า

  (๔)  เพือ่ก�าหนดมาตรการในการป้องกัน ยบัยัง้ และขจัดการท�าการ
ประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง

  (๕)  มีการใช้หลักฐานทางวทิยาศาสตร์ทีด่ทีีส่ดุ
เพือ่ให้การบรหิารจดัการทรพัยากรสตัว์น�า้น�าไปสูก่ารพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทาง
การรกัษาสมดลุของระบบนเิวศและหลกัการป้องกนัล่วงหน้าเพือ่
รักษาหรือฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น�้าให้อยู่ในระดับที่สามารถก่อให้
เกิดผลติผลสงูสดุของสตัว์น�า้ทีส่ามารถท�าการประมงได้อย่างยัง่ยนื

  (๖) เพื่อป้องกันและขจัดการท�าการประมงที่
เกินศกัย์การผลติและขดีความสามารถในการท�าการประมงส่วนเกนิ 
ตลอดจนควบคมุมใิห้การท�าการประมงมผีลบัน่ทอนความยัง่ยนืของทรพัยากรสตัว์น�า้

  (๗)  เพื่อบังคับใช้มาตรการตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้
อย่างเป็นระบบ

  (๘)  ส่งเสรมิความร่วมมือกับรฐัอ่ืน ภาคเอกชน และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้

  (๙)  เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพในการท�างานของแรงงานในภาคการ
ประมง

          (๑๐) เพือ่สร้างระบบตดิตาม ควบคมุ และเฝ้าระวังการท�าการประมง
ให้มีประสิทธิภาพ

         (๑๑)  เพือ่ให้มรีะบบการสบืค้นทีม่ปีระสทิธภิาพและสามารถตรวจสอบ 
ที่มาของสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น�้าได้ตั้งแต่การท�าการประมงไปจนถึงผู้บริโภค

         (๑๒) ก�าหนดโทษทางปกครองและโทษทางอาญาให้ได้สัดส่วนและ
เหมาะสม เพื่อป้องกันการกระท�าความผิด
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 ๔.๒ กรณีที่ถือว่าเป็นการกระท�าความผิดในราชอาณาจักร
  เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัตามพนัธกรณทีีป่ระเทศไทยมต่ีอองค์การ

ระหว่างประเทศและอนุสัญญาเก่ียวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมงที่
ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชกิด้วย ให้ถอืว่าการกระท�าความผดิตามพระราชก�าหนดน้ี 
หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตามหลักเกณฑ์หรือมาตรการตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการขององค์การระหว่าง
ประเทศ บรรดาท่ีเกีย่วกบัการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมง ไม่ว่าจะกระท�า
ในน่านน�า้ไทยหรือนอกน่านน�า้ไทย และไม่ว่ากระท�าโดยใช้เรอืประมงไทย เรอืประมง 
ที่มิใช่เรือประมงไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท�าความผิดในราชอาณาจักร
และต้องรับโทษตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชก�าหนดนี้ และให้ศาลไทยมีอ�านาจ
พิจารณาและพิพากษาคดีได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานสอบสวน และ
พนักงานอัยการมีอ�านาจด�าเนินการตามกฎหมายได้

  ในการด�าเนินการดงักล่าว หากความผิดเกิดขึน้นอกน่านน�า้ไทย และ
การกระท�าความผดินัน้มใิช่เรอืประมงไทยหรอืผูม้สีญัชาตไิทย ให้กระท�าได้เมือ่ได้รบัแจ้ง 
จากรัฐต่างประเทศท่ีการกระท�าความผิดเกิดขึ้น หรือองค์การระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการกระท�าความผิดนั้นแล้ว 

  ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าท่ีของอธิบดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของ
รฐัต่างประเทศหรอืขององค์การระหว่างประเทศในการด�าเนินการเพือ่ลงโทษผูก้ระท�า
ความผิดตามพระราชก�าหนด นี้นอกจากนี้ ยังก�าหนดห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติ
ท�าการประมง 

 ๔.๓ การท�าการประมงในน่านน�้าไทย 
  มวัีตถปุระสงค์เพือ่บรหิารจัดการ ควบคมุ และก�ากับดแูลการท�าการ

ประมงและแก้ไขปัญหาประโยชน์ขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ 
โดยการใช้อ�านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการควบคุมและก�ากับการท�าการประมงให ้
ผู้ที่เกี่ยวข้องค�านึงถึงขีดความสามารถในการผลิตของธรรมชาติโดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตร์ เพือ่ให้สามารถท�าการประมงได้อย่างยัง่ยนืและประชาชนมแีหล่งอาหาร
ได้ตามสมควร ทัง้นี ้โดยมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขการท�าประมงในเรือ่งการ
ท�าการประมงน�้าจืดในที่จับสัตว์น�้าที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การขออนุญาต
และการอนุญาตให้ท�าการประมงพื้นบ้าน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีประกาศก�าหนด 

 ๔.๔ การท�าการประมงนอกน่านน�้าไทย 
   มวีตัถปุระสงค์เพือ่ก�าหนดมาตรการในการอนรุกัษ์และบรหิารจัดการ

แหล่งทรัพยากรสัตว์น�้าให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือกับรัฐอื่น ภาคเอกชน และองค์กรต่างประเทศเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
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ของพระราชก�าหนดน้ี โดยก�าหนดว่าผูใ้ดจะใช้เรอืประมงไทยท�าการประมงในเขตทะเล
นอกน่านน�้าไทย ให้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตท�าการประมงนอกน่านน�้าไทยจากอธิบดี
หรอืผูซ้ึง่อธบิดมีอบหมาย ทัง้นี ้ในการออกใบอนญุาตดงักล่าว ให้ออกส�าหรบัเรอืประมง
แต่ละล�า และต้องระบุจ�านวน และประเภทเครื่องมือท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้
ใช้ท�าการประมง และถ้าผู้ขออนุญาตท�าการประมงประสงค์จะท�าการประมงในเขต
ของรัฐชายฝั่ง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะอนุญาตได้เฉพาะเมื่อผู้ยื่นค�าขอรับ 
ใบอนญุาตแสดงหลกัฐานว่าตนเป็นผูม้สีทิธใินการท�าการประมงในน่านน�า้ของรฐัชายฝ่ัง 
และเมื่อมีหลักฐานเป็นที่ประจักษ์ว่าผู้ยื่นค�าขอรับใบอนุญาตอยู่ในสถานะที่จะปฏิบัติ
ตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และมาตรการของรัฐชายฝั่งหรือองค์การระหว่างประเทศ 
ที่เกี่ยวข้องได้ 

 ๔.๕ การท�าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่งหรือ
ความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ

  โดยกฎหมายก�าหนดให้ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตท�าการ
ประมงนอกน่านน�้าไทย ท�าการประมงในเขตของรัฐชายฝั่ง หรือ
ในเขตที่อยู่ในความควบคุมดูแลขององค์การระหว่างประเทศ
นอกจากต้องปฏิบัติตามพระราชก�าหนดนี้แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาต
ท�าการประมงจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และ
มาตรการการอนรุกัษ์และบรหิารจดัการการประมงของรฐัชายฝ่ังหรอืองค์การระหว่าง
ประเทศนั้น 

  นอกจากนี้ ยังก�าหนดห้ามมิให้ผู ้ได้รับใบอนุญาตท�าการประมง 
นอกน่านน�า้ไทย ท�าการประมงในเขตน่านน�า้ไทย เว้นแต่จะได้รับใบอนญุาตท�าการประมง
พาณิชย์จากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย โดยการออกใบอนุญาตดังกล่าว ให้ออก
ส�าหรับเรือประมงแต่ละล�า และในใบอนุญาตต้องระบุจ�านวนและประเภทเครื่องมือ
ท�าการประมงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ท�าการประมง พื้นที่ในการท�าการประมง ปริมาณ
สัตว์น�้าสูงสุดที่อนุญาตให้ท�าการประมง หรือห้วงเวลาท่ีก�าหนดให้ท�าการประมงได้  
ให้สอดคล้องกับขีดความสามารถในการท�าการประมงและปริมาณผลิตผลสูงสุดของ
สตัว์น�า้ทีส่ามารถท�าการประมงอย่างยัง่ยนืทีก่�าหนดไว้ในแผนบรหิารจัดการการประมง

 ๔.๖ ความรบัผดิของเจ้าของเรอืกรณลีะเมดิกฎหมายของรฐัต่างประเทศ
  กฎหมายก�าหนดให้ผู้ใดเป็นเจ้าของเรือประมงไทยหรือเป็นเจ้าของ

เรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยแต่ใช้ผู้ควบคุมเรือหรือคนประจ�าเรือหรือมีผู้โดยสาร
เป็นผูม้สีญัชาตไิทย ได้ใช้หรอืยอมให้ใช้เรอืประมงของตนท�าการประมงนอกน่านน�า้ไทย 
จนเป็นเหตุให้มีการละเมิดกฎหมายของรัฐต่างประเทศ และท�าให้ผู ้ควบคุมเรือ  
คนประจ�าเรือ หรือผู้โดยสารซึ่งไปกับเรือประมงต้องตกค้างอยู่ในต่างประเทศ  
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มีหน้าทีต้่องรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีร่ฐัได้จ่ายไปในการน�าบคุคลดงักล่าวกลบัประเทศ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมประมง 

  ในกรณีที่เจ้าของเรือประมงไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายภายในก�าหนดเวลา  
ให้กรมประมงมีอ�านาจยึดเรือประมงดังกล่าวและน�าออกขายทอดตลาด และเมื่อหัก
จ�านวนเงินที่ต้องชดใช้พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คิดตั้งแต่วันที่ถึง
ก�าหนดช�าระจนถึงวันที่ได้รับเงินจากการขายทอดตลาดเหลือเงินเท่าใดให้คืนให้แก่
เจ้าของ

  จากการบังคับใช้พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ามี
ข้อขดัข้องในการปฏบัิตหิน้าทีเ่นือ่งจากบทบญัญติับางประการยงัไม่สอดคล้องกบัสภาพ
ความเป็นจรงิ ต้องมกีารปรบัปรงุแก้ไข เช่น การจ�าแนกประเภทของการท�าประมงพืน้บ้าน 
และประมงพาณิชย์ การก�าหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุมและเฝ้าระวังการท�าประมง
และการขนถ่ายสัตว์น�้า หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการน�าเข้าสัตว์น�้าและการแจ้งข้อมูล  
การเข้าเทยีบท่าของเรอืประมงทีม่ใิช่เรอืประมงไทย มาตรการอนรุกัษ์และบรหิารจัดการ 
การด�าเนินการกับเรือประมง เครื่องมือการท�าประมง และสัตว์น�้าหรือผลิตภัณฑ์ 
สัตว์น�้าที่ใช้ มีไว้ หรือได้มาจากการท�าประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมาตรการ 
ในการคุม้ครองแรงงานในภาคการประมงยงัไม่เหมาะสม รวมทัง้การก�าหนดหลกัเกณฑ์
ในการคุ้มครองการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงบทก�าหนดโทษในกรณีที่ 
ผู้กระท�าความผิดเป็นคนประจ�าเรือให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์จึงมีความจ�าเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาการท�าการประมงโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย โดยเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้เป็นไป
ตามกรอบที่ได้มีการเจรจากับสหภาพยุโรปในเรื่องการแก้ไขปัญหาการท�าประมง 
ผิดกฎหมายและมีการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ประกอบกับ  
การตราร่างพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เป็นกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน
ตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาการท�าประมงผดิกฎหมายของประเทศไทยเป็นไปอย่างรวดเรว็ 
มีประสิทธิภาพ และมีผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรมมากขึ้น และเพื่อให้สามารถปลด
ประเทศไทย จากประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะไม่ให้ความร่วมมือกับการป้องกันและขจัด
การท�าประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ใบเหลือง) ได้โดยเร็ว 

  ทัง้นี ้คณะรฐัมนตรีได้ประชมุปรกึษาเพือ่พจิารณาร่างพระราชก�าหนด 
การประมง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยลงมติเห็นชอบ 
ร่างพระราชก�าหนดการประมง (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีไ่ด้มกีารแก้ไขจากร่างทีส่�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และได้น�าร่างพระราชก�าหนดดังกล่าว 
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป 
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มาตรการและแนวทางป้องกันปัญหาการท�าประมงผิดกฎหมายของประเทศไทย  
กับหลักการส�าคัญของ IUU Fishing 

จุลนิติ

 พระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศใน 
ราชกิจจานเุบกษา เมือ่วันท่ี ๒๘ มถินุายน ๒๕๖๐ โดยมผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เร่ิมมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

บทสรุป 
กล่าวโดยสรปุ การประมงแบบ IUU เป็นการท�าการประมงทีต้่องให้ความส�าคญั

เป็นอย่างมากเนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการท�าการประมงของประเทศไทย 
ในปัจจุบัน การมีแนวคิดในการขจัดการประมงแบบ IUU ที่ริเริ่มโดยองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เพื่อออกกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐาน
สากลเพือ่ให้นานาประเทศสามารถน�าไปปรบัใช้ในการควบคุมการ
ประมงให้เป็นไปโดยถกูต้องตามหลักมาตรฐานสากล เมือ่พจิารณา
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการประมงแบบ IUU ซึ่งได้แก่ ผลกระทบ
ต่อความยัง่ยนืของทรพัยากรประมง ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
ผลกระทบทางสังคม และที่ส�าคัญคือปัญหาการบริหารจัดการ
ประมงอย่างเหมาะสมทีม่คีวามต้องการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
สตัว์น�า้อย่างคุม้ค่าและย่ังยนื ซึง่การประมงแบบ IUU นี ้มไิด้เกดิขึน้ 
เฉพาะในเขตทะเลหลวงเท่านั้น แต่มีการขยายไปยังน่านน�้าใน
ความรับผิดชอบของรัฐต่าง ๆ  และการประมงแบบ IUU นี้ ยังสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับ
การประมงขนาดเล็ก การประมงพืน้บ้านเพือ่การยงัชพี ไปจนถงึการประมงขนาดใหญ่
เชิงพาณิชย์ที่มีการท�าประมงในทะเลหลวงด้วย

 ประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก รวมท้ังประเทศไทย จงึได้น�าเอาแผนปฏิบัตกิาร
สากลว่าด้วยการขจัดการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม มาปรับใช้ในการควบคุมการประมงในประเทศของตน โดยในส่วนของ
ประเทศไทยนั้นก็ได้มีการน�ากฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการควบคุมปัญหาการประมงแบบ 
IUU ตามหลักสากลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลได้มีการตรา
พระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที ่๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นกฎหมายในการควบคุมปัญหาการประมงในประเทศไทย  
รวมทั้งในทะเลอาณาเขต และเขตน่านน�้าไทยด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขจัด ปัญหาการ
ประมงแบบ IUU ให้เป็นการประมงทีถู่กกฎหมาย และเป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากรสตัว์น�า้
ของไทยให้คงมอียูเ่พือ่การบรโิภคภายในประเทศ และให้เป็นสินค้าส่งออกสูต่ลาดโลก
เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย
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สารพันปัญหากฎหมาย

จุลนิติ

 ดังนั้น รัฐบาลไทยจึงได้เริ่มมีมาตรการต่าง ๆ  เพื่อป้องกันการท�าประมงที่
ผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์์มาตรการการใช้้ใบรับรองให้้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นร่วมมือ
กันในการติดตามเฝ้าระวัง ให้้ประชาชนทั่วไปรับทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไข 
และผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม จากปัญหาการประมงแบบ IUU 
Fishing เพือ่สร้างตราสนิค้าทีร่บัรองว่าไม่ได้ละเมดิการประมงทีผ่ดิกฎหมายและได้รบั
ความร่วมมือมือจากต่างประเทศให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก แต่ทั้งนี้มาตรการต่าง ๆ 
ดังกล่าวนั้นจะส�าเร็จไปไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพประมง ซึ่งเป็นผู้้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากที่สุดในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง ๆ   ในการประสานประโยชน์และขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและขจัด
การท�าประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ควบคมุ ให้เป็นไปโดยถูกต้องตาม
กฎหมาย และสอดคล้องกับหลักสากลที่นานาประเทศยึดถือปฏิบัติต่อไป
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