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คณะกรรมาธิการ ฯ ยกใบเหลือง ส าหรับการด าเนินการต่างๆ ของประเทศไทยต่อการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 

กรุงบรัสเซลส์ , 8 มกราคม 2019 

 
 คณะกรรมาธิการยุโรป ฯ ได้เพิกถอนประเทศไทยจากกลุ่ม ประเทศที่ถูกเตือน โดยได้ยอมรับความก้าวหน้า 
ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

 ตามแถลงการณ์ของคณะกรรมาธิการยุโรปวันนี้ (8 มกราคม 2562) คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปได้รับทราบ
ความส าเร็จในการจัดการกับข้อบกพร่องของระบบกฎหมายและการบริหารจัดการการประมงของประเทศไทย ด้วยเหตุนี้
จึงได้มีมติยก ใบเหลือง ที่ได้ประกาศตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๐๑๘ ซึ่งเป็นค าเตือนจากสหภาพยุโรปว่า ในช่วงนั้นประเทศ
ไทยไม่สามารถแก้ไขปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ได้อย่างเพียงพอ  
โดยการตัดสินใจมีมติให้ยกเลิก ใบเหลืองวันนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเบื้องต้นของกระบวนการที่อาจน าไปสู่ 
การห้ามน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงทะเลไปยังสหภาพยุโรปอย่างเต็มรูปแบบ  

 นายคาร์เมนู  เวลลา กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และการประมง กล่าวว่า การท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อประชากรสัตว์น้ าในโลกแต่ยัง
ได้ท าความเสียหายต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ตามทะเล โดยเฉพาะเหล่าผู้คนที่เสี่ยงต่อความยากจน ดังนั้น การต่อสู้ต่อการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม จึงมีความส าคัญส าหรับสหภาพยุโรปในล าดับต้น ๆ  ผมตื่นเต้นมากที่
วันนี้มีพันธมิตรใหม่ทีใ่ห้ค าม่ันในการต่อสู้กับเรื่องนี้  

 นับตั้งแต่มีการประกาศ ใบเหลือง เป็นต้นมา คณะกรรมาธิการ ฯ และประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ของความร่วมมือและการเจรจาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลในการยกระดับระบบการจัดการประมงของไทยให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีระหว่างประเทศของประเทศไทย   

 ประเทศไทยมีการแก้ไขกรอบโครงสร้างทางกฎหมายประมงให้เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายระหว่างประเทศ
ของตราสารทางทะเลต่าง ๆ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของการปฏิบัติตามพันธกรณีในฐานะรัฐเจ้าของธง 
รัฐเจ้าของท่าเรือ และรัฐที่เกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการก าหนดนิยามศัพท์ทางกฎหมายที่ชัดเจน 
และก าหนดระบอบของบทลงโทษที่สามารถยับยั้งการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
นอกจากนี้ ยังได้เสริมกลไกระดับชาติในการควบคุมกองเรือที่ท าการประมงและปรับปรุงระบบการติดตาม ควบคุม และ
เฝ้าระวัง ซึ่งรวมถึงการติดตามระยะไกลในกิจกรรมการท าประมงและระบอบการตรวจสอบที่ท่าเรือที่เข้มแข็ง  

 ด้วยมาตรการเหล่านี้ ณ ขณะนี้ ทางการไทยจึงได้ออกนโยบายที่จ าเป็นทั้งปวง เพ่ือป้องกัน ขัดขวาง และขจัด 
การท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  

 

 



 ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในห่วงโซ่อาหารระหว่างประเทศส าหรับผลิตภัณฑ์ประมง อุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับ
การพัฒนาเป็นอย่างมากได้อาศัยวัตถุดิบจากมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งในฐานะที่เป็นประเทศภาค ี
ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทย 
ได้เสริมสร้างความเข้มแข็งของการควบคุมเรือประมงต่างประเทศทีเ่ข้าเทียบท่า ณ ท่าเรือไทย และเสริมสร้างความร่วมมือ
กับรัฐเจ้าของธงในมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบกฎหมายประมง
และระบบการบริหารจัดการประมงในประเทศไทย จึงอาจท าให้เกิดผลกระทบอย่างทวีคูณต่อความยั่งยืนของทรัพยากร
ประมงในระดับโลก 

 คณะกรรมาธิการ ฯ ยังได้ตระหนักถึงความพยายามที่ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
และการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานในภาคการประมง แม้จะมิได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาในระดับทวิภาคี
เกี่ยวกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม แต่คณะกรรมาธิการ ฯ และหน่วยงานปฏิบัติการ
ภายนอกสหภาพยุโรปได้แจ้งทางการไทยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรม
การประมง โดยประเทศไทยได้ประกาศให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 188 ว่าด้วย 
การท างานในกิจการประมง (C188) เมื่อเร็วๆ  นี้ โดยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่ได้ด าเนินการเช่นนี้ 

 คณะกรรมาธิการ ฯ ขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลไทยเกี่ยวกับการให้ค ามั่นนี้และพร้อมที่จะสนับสนุนประเทศ
ไทยต่อไปในการประกาศถึงความมุ่งมั่นที่จะให้เป็นตัวอย่างส าหรับในภูมิภาคนี้ , โดยไม่น้อยไปกว่านี้ ผ่านการเจรจา 
ด้านแรงงานระหว่างสหภาพยุโรป - ไทย  

 คณะกรรมาธิการ ฯ จะท างานอย่างใกล้ชิดกับประเทศไทยต่อไป เพ่ือต่อสู้กับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และเพ่ือส่งเสริมสภาพการท างานอย่างมีคุณค่าในอุตสาหกรรมการประมง. 
 

ภูมิหลัง 
 มูลค่าการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ( IUU) ของโลก ประมาณว่าอยู่ที่  10 
ถึง 20 พันล้านเหรียญยูโร ต่อปี สัตว์น้ าที่จับโดยผิดกฎหมาย อยู่ระหว่าง 11 และ 26 ล้านตัน ต่อปี, เท่ากับอย่างน้อย 
15 เปอร์เซ็นต์ ของผลจับสัตว์น้ าในโลก โดยสหภาพยุโรปเป็นประเทศที่มีปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ประมงที่ใหญ่ 
ที่สุดในโลก 
 การต่อสู้ต่อการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เป็นส่วนหนึ่งของการให้ค ามั่นของ
สหภาพยุโรปเพ่ือประกันการใช้ประโยชน์ทางทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนภายใต้นโยบายการประมง 
(the common fisheries policy) อีกทั้งยังเป็นเสาหลักที่ส าคัญของยุทธ์ศาสตร์ในการก ากับดูแลมหาสมุทรของสหภาพ
ยุโรป โดยมุ่งเพ่ือปรับปรุงการก ากับดูแลมหาสมุทรในทางระหว่างประเทศ 

 มติของคณะกรรมาธิการ ฯ อยู่บนพ้ืนฐานของกฎระเบียบของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 โดยตราสารฉบับนี้จะประกันว่าเฉพาะผลิตภัณฑ์
ประมงที่ได้รับการรับรองว่ามาจากการท าประมงที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่ตลาดของสหภาพยุโรปได้ 
วัตถุประสงค์เบื้องต้นของกระบวนการ IUU ของสหภาพยุโรป คือ การน าเข้าสู่การเจรจาและเสนอการให้การสนับสนุน 
ต่อประเทศท่ีสาม ซึ่งการเจรจาเหล่านี้ส่วนใหญ่น าไปสู่พันธมิตรใหม่ทีใ่ห้ค าม่ันต่อการต่อสู้กับการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย   



 

 นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 เป็นต้นมา, คณะกรรมาธิการ ฯ มีการเจรจาอย่างเป็นทางการกับประเทศที่สาม 
รวม 25 ประเทศ (ที่ได้รับการระบุเบื้องต้น หรือ ใบเหลือง) ซึ่งเป็นการเตือนให้ประเทศเหล่านั้นทราบถึงความจ าเป็น 
ที่ต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
เมื่อมีการสังเกตถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมาธิการ ฯ สามารถยุติการเจรจา (ยกการระบุสถานะเบื้องต้น
ว่าเป็นประเทศที่สามที่ไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ใบเหลือง) จนถึงขณะนี้มีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่มิได้แสดงให้เห็นถึง
ค ามั่นที่จะปฏิรูปการประมง อันส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ประมงที่จับโดยเรือของประเทศเหล่านั้นไม่สามารถน าเข้าไปยัง 
สหภาพยุโรปได้ (การระบุและการขึ้นบัญชีรายชื่อประเทศท่ีไม่ให้ความร่วมมือ หรือ ใบแดง)  

 

        กองกฎหมาย กลุม่กฎหมายระหว่างประเทศ 

ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 

 


