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EU ยื่นค าขาด 6 เดือน แก้ปัญหา IUU  Fishing 
ก.เกษตรฯ เร่งท า 6 แผนหลกั หวงัปลดใบเหลือง 

ยนัอนาคตไทยหมดประมงผิดกฎหมาย  
 

 นายปีตพิงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รฐัมนตรวี่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เปิดเผยในงานแถลง
ข่าว “กฎหมายประมงฉบบัใหม่และแผนปฏบิตักิารแก้ไขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย (IUU Fishing)  
ของประเทศไทย ว่าจากกรณีที่ในช่วงประมาณเดอืนกุมภาพนัธ์ที่จะถึงนี้ สหภาพยุโรป (EU) จะให้ใบเหลอืงแก่
ประเทศไทย เนื่องจากผลการประเมนิการแก้ไขปญัหาการท าประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม  (IUU : Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) ของไทยไม่สอดคล้องกบักฎระเบยีบ IUU ของ
สหภาพยโุรป โดยให้ระยะเวลาประเทศไทยอกี 6 เดอืน ส าหรบัการแก้ไขปญัหาประมง IUU เพื่อท าการปลด
ใบเหลอืงดงักล่าว มเิช่นนัน้ ประเทศไทยอาจถูกขึน้บญัชเีป็นประเทศทีไ่ม่ให้ความร่วมมอืกบัสหภาพยุโรปภายใต้
กฎระเบียบ IUU ส่งผลท าให้ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสนิค้าประมงไปยงัสหภาพยุโรปได้อกีต่อไป ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิการคา้สนิคา้ประมงไทย ที่มมีูลค่าการส่งออกสูงถึงปีละ 242,691 ล้านบาท (ส่งออก 
EU ประมาณ 32,000 ล้านบาท)  อกีทัง้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ของประเทศคู่ ค่าส าคญัอื่นๆ ของ
ไทย จะก่อใหเ้กดิผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงทัง้ระบบ  
 

 ทัง้นี้ กรณีดงักล่าวรฐับาลไดใ้หค้วามส าคญัและก าหนดใหก้ารแก้ไขปญัหาการประมง IUU เป็นปญัหา
ส าคญัระดบัชาตทิีต่อ้งแกไ้ข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ไดจ้ดัท าแผนปฏบิตักิารแก้ไขปญัหา
การประมง IUU ของไทยขึน้ เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานที่ชดัเจนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อร่วม
แกไ้ขปญัหา และปลดใบเหลอืงของสหภาพยุโรปในกรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยแผนปฏบิตักิารดงักล่าวได้
ผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปญัหาการค้ามนุษยแ์ละการท าประมงผดิกฎหมาย ซึ่งมี
นายกรฐัมนตรเีป็นประธานการประชุมแลว้เมื่อวนัที ่7 มกราคม 2558 เพื่อน าไปสู่การปฏบิตัต่ิอไป 

 ส าหรบัแผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการประมง IUU ประกอบดว้ยแผนงานหลกั 6 แผนงาน ไดแ้ก่ 
 1. การจดทะเบยีนเรอืประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 
 2. การควบคุมและเฝ้าระวงัการท าประมง 
 3. การจดัท าระบบตดิตามต าแหน่งเรอื (VMS)  
 4. การปรบัปรุงระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั (Traceability)  
 5. การปรบัปรุงพระราชบญัญตักิารประมงและกฎหมายล าดบัรอง 
 6. การจดัท าแผนระดบัชาตใินการป้องกนั ยบัย ัง้ และขจดัการท าประมงทีผ่ดิกฎหมาย ขาดการรายงาน  
             และไรก้ารควบคุม National Plan of Action – IUU (NPOA-IUU)  
 

 ซึง่แผนงานดงักล่าวขา้งต้นจะสามารถครอบคลุมการแก้ไขปญัหาและการป้องกนัการท าประมง IUU 
ของเรอืประมงไทยทัง้ภายในน่านน ้าไทยและน่านน ้าต่างประเทศ รวมทัง้ การป้องกนัสนิค้าสตัวน์ ้า IUU จาก
ต่างประเทศเขา้มายงัประเทศไทยดว้ย 

http://www.fisheries.go.th/
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรฯ กล่าวในตอนทา้ยวา่ การปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิารแก้ไข
ปญัหาการประมง IUU ของไทยนัน้ มกีารบรูณาการอยา่งเป็นระบบจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง 
อาทกิรมเจา้ท่า  กรมการปกครอง  กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  กองบงัคบัการต ารวจน ้า  ส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิกองทพัเรอื ศร.ชล กรมศุลกากร กระทรวงการต่างประเทศ  กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ รวมถงึสมาคมประมงทอ้งถิน่ 22 จงัหวดัชายทะเล และสมาคมภาคอก
ชนต่างๆ ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมประมงเชื่อมัน่ว่า การด าเนินการตามแผนปฏบิตังิานดงักล่าว
จะบรรลุผลส าเรจ็ตามเป้าหมายที่วางไว ้คอื การปลดใบเหลอืงของ EU ออกจากประเทศไทย และภาคการ
ประมงของไทยปราศจากการท าประมงทีผ่ดิกฎหมายไดใ้นอนาคต  ๏ 

 
 
 

 
           ฝา่ยประชาสมัพนัธ ์
               14 ม.ค. 58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 
 
ข้อมลูเพ่ิมเติม 
 
แผนปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาการประมง IUU ประกอบดว้ยแผนงานหลกั 6 แผนงาน ไดแ้ก่ 

1. จดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง 

เพื่อเป็นการแกไ้ขปญัหาเรื่องเรอืประมงและเครื่องมอืท าการประมง ให้ถูกต้องตามกฎหมาย จงึมี
ความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในเรื่องของการจดทะเบยีนเรอื และการออกใบอนุญาตท าการประมง ให้กบั
เรอืประมงของไทยทุกล า โดยการบรูณาการปฏบิตังิานระหว่าง กรมประมง กรมเจ้าท่า และกรมการปกครอง 
จดทะเบียนเรือประมงเพ่ิมเติม และออกใบอนุญาตท าการประมง ให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายที่
ก าหนด ด าเนินการโดยหน่วยเคลื่อนทีเ่บด็เสรจ็ในระดบัอ าเภอ รวมทัง้สิ้น ๑๑๒ หน่วย ครอบคลุมพื้นที่ใน 23 
จงัหวดัชายทะเล รวมทัง้ท าการส ารวจเรอืประมงที่จดทะเบยีนเรอืแล้ว (46,467 ล า) และมอียู่จรงิ ทัง้นี้ได้เริม่
ปฏบิตังิานพรอ้มกนัใน 23 จงัหวดัชายทะเลแลว้ตัง้แต่วนัที ่12 มกราคม 2558 จนถงึ 28 กุมภาพนัธ์ 2558 โดยมี
เป้าหมายจดทะเบยีนเรอืประมาณ 3,000 ล า และออกใบอนุญาตท าการประมงประมาณ 17,000 ล า  
 ทัง้นี้ ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ จะประกาศให้เรือประมงทุกประเภทมา  จดแจ้ง แสดงความ
ประสงคก์ารใชเ้ครื่องมอืประมงของตน  พร้อมทัง้ส ารวจและลงพกิดัต าแหน่งท่าเทยีบเรอืที่เรอืประมงไทยน า
สตัวน์ ้าขึ้นท่าด้วย  เพื่อรวบรวมขอ้มูลเรือประมงทุกประเภท และท่าเทยีบเรือส าคญั ส าหรบัใช้ในการจดั
ระเบยีบเรอืประมงใหเ้หมาะสม และวางแผนการควบคุมการท าประมง IUU ณ ท่าเทยีบเรอืต่อไป   

 2. การควบคมุและเฝ้าระวงัการท าประมง 

จะเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุมเฝ้าระวงัการท าประมงในทะเล โดยจดัตัง้ศนูยบ์ญัชาการควบคุม
เฝ้าระวงัการท าประมง (MCS) ที่ส่วนกลาง และในภูมิภาค จ านวน 18 ศูนย์ เพื่อประสานการ บูรณาการ
ปฏิบตัิงานกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ  เพิ่มชัว่โมงในการปฏบิตัิงานควบคุมเฝ้าระวงัการท าประมงให้
เขม้งวดมากขึน้  และซ่อมปรบัปรุงเรอืตรวจการประมงทะเล นอกจากนัน้ ยงัได้บูรณาการตรวจร่วมกบักรมเจ้าท่า 
กองบงัคบัการต ารวจน ้า กองทพัเรอื และกระทรวงแรงงาน จ านวน 38 ครัง้/เดอืน รวม 456 ครัง้/ปี  
  นอกจากนี้ จะจดัตัง้ศูนยค์วบคุมการแจ้งเขา้-ออกของเรอืประมง (Port in - Port out)  จ านวน  26 
ศนูย ์เพื่อรบัแจง้และตรวจสอบเรอืประมงขนาดตัง้แต่ 30 ตนักรอสขึน้ไปทีเ่ขา้และออกจากท่าเทยีบเรอื โดยคาด
วา่ศนูยน์ี้จะด าเนินการไดป้ระมาณเดอืนเมษายน 2558  

 3. การจดัท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) 

 จะจดัตัง้ศูนย์ปฏิบตัิการควบคุมและตดิตามต าแหน่งเรอืประมง หรอืศูนยค์วบคุม VMS โดยใช้
ระบบดาวเทยีมให้แล้วเสรจ็สามารถด าเนินการได้ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2558 และในระหว่างกฎหมายประมง
ฉบบัใหม่ยงัไม่บงัคบัใช ้ผูป้ระกอบการเรอืประมงขนาดใหญ่ของไทยจะเริม่ตดิตัง้อุปกรณ์ VMS โดยความสมคัรใจ 
และรายงานต าแหน่งเรอืมายงัศูนยค์วบคุม VMS ของกรมประมง ตัง้แต่เดอืนมนีาคม 2558 เป็นต้นไป โดยมี
จ านวนเรอืเป้าหมายรวมประมาณ ๔๗๕ ล า  ทัง้นี้ ในระยะแรกเรอืประมงขนาดมากกว่า 60 ตนักรอสขึน้ไป 
(3,500 ล า) จะถูกก าหนดให้ตดิตัง้ VMS ภายใต้ระเบยีบขอ้บงัคบัของกฎหมายการเดนิเรอืของกรมเจ้าท่า  
ส่วนเรอืประมงขนาด 30-60 ตนักรอส (๔,๒๔๐ ล า) จะถูกก าหนดใหต้ดิตัง้ VMS ภายใตก้ฎหมายประมงฉบบั 
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ใหม่ในระยะต่อไปประมาณเดอืนเมษายน-มถุินายน 2558   และเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการควบคุม ก ากบั 
ดแูลแหล่งท าประมงของเรอืประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจดัท าระบบเชื่อมโยงศนูยค์วบคุม VMS กบั
เรอืตรวจการประมงจ านวน ๖๐ ล า  เพื่อให้มคีวามเชื่อมโยงการปฏบิตัิงานและข้อมูลระหว่างเรือตรวจการ
ประมง - ศนูย ์VMS – ท่าเรอื  
  4. การปรบัปรงุระบบการตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) 

จะเขม้งวดในการตรวจสอบยอ้นกลบัตลอดสายการผลติจากเรอืประมง แพปลา โรงงานแปรรปูและผู้
ส่งออก ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้ใหค้วามรูแ้ก่เจา้หน้าที ่ผูป้ระกอบการประมง และผูค้วบคุมเรอืประมงเกีย่วกบั
การจดัท าบนัทกึการท าประมง (Fishing Logbook) เอกสารการซื้อขายสตัวน์ ้า (MCPD)  ตลอดจนเพิม่ความ
เขม้งวดในการสุ่มตรวจสตัวน์ ้าขึน้ท่า  รวมทัง้พฒันาด่านตรวจสตัวน์ ้าให้มศีกัยภาพในการตรวจเรือประมง
ต่างชาตติามมาตรการของรฐัเจา้ของท่าดว้ย 

ทัง้นี้ เพื่อใหก้ารตรวจสอบยอ้นกลบัมปีระสทิธภิาพ จ าเป็นต้องความร่วมมอืกบัประเทศคู่ค้าที่ไทย
น าเขา้วตัถุดบิสตัวน์ ้า ในการแลกเปลีย่นขอ้มลูการท าการประมงของเรอืประมงประเทศต้นทาง และเร่งรดัการ
ออกใบรบัรองการจบัสตัวน์ ้าใหร้วดเรว็ขึน้ รวมทัง้ตรวจสอบความถูกต้องของขอ้มูลในใบรบัรองการจบัสตัวน์ ้า
น าเขา้และเอกสารการน าเขา้อื่นๆ ส่วนในกรณีที่เป็นเรอืประมงไทยที่ไปท าการประมงในน่านน ้าต่างประเทศ 
เช่นประเทศปาปวันิวกนีี ไทยจะจดัท าขอ้ตกลงกบัประเทศปาปวันิวกนิี เพื่อตรวจสอบขอ้มูลการท าประมงของ
เรอืประมงไทยเหล่านัน้ดว้ย  คาดวา่ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกุมภาพนัธ ์2558 

 
5. การปรบัปรงุพระราชบญัญติัการประมงและกฎหมายล าดบัรอง 

  ร่าง พ.ร.บ.การประมงฉบบัใหม่ที่ได้รบัการปรบัปรุงสาระส าคญัให้เหมาะสม ได้ผ่านการพจิารณา
ของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาตแิลว้ และจะมผีลบงัคบัใชภ้ายใน 60 วนัหลงัการประกาศในราชกจิจานุเบกษา กรม
ประมงและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งร่างและออกกฎหมายล าดบัรองทีส่ าคญัเร่งด่วนภายใน 1 เดอืนหลงัจาก 
พ.ร.บ. การประมงมผีลบงัคบัใช้  ซึ่งขณะนี้ร่าง พ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่อยู่ระหว่างการลงพระปรมาภไิธย 
เพื่อประกาศก่อนการบงัคบัใชต่้อไป 

6. การจดัท าแผนระดบัชาติในการป้องกนั ยบัยัง้และขจดัการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคมุ (NPOA – IUU) 

NPOA – IUU เป็นแผนการด าเนินการประเทศไทยควรตอ้งปฏบิตัใินฐานะทีเ่ป็นรฐัเจ้าของธง  ไทย
ในฐานะรฐัเจ้าของท่าเรอื ในฐานะรฐัชายฝ ัง่ เพื่อควบคุมและป้องกนั ยบัย ัง้และขจดัการท าประมง IUU ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจะเร่งรดัปรบัปรุงร่าง NPOA-IUU ในบริบทที่สหภาพยุโรป
เสนอแนะให้แล้วเสร็จ ภายในกุมภาพันธ์ 2558 โดยกรมประมงประสงค์ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วม
สนบัสนุนในการจดัท าแผน NPOA-IUU เพื่อใหส้ามารถน าไปสู่การปฏบิตัไิดอ้ยา่งแทจ้รงิต่อไป  
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