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ประเทศไทยประสบกับปัญหาสถานการณ์การค้ามนุษย์มานาน สหรัฐอเมริกาได้จัดอันดับให้ไทยอยู่ในบัญชีกลุ่ม 2  
ของประเทศซึ่งต้องจับตามอง (Tier 2 Watch List) ในรายงานประจ�าปีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ  
เรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report: TIP Report) มาตั้งแต่ปี 25531 และในปี 2557 
ได้ถูกปรับลดอันดับมาอยู่ในกลุ่ม 3 (Tier 3) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีสถานการณ์การค้ามนุษย์ในระดับเลวร้ายที่สุด2 

หมายถึงประเทศที่ด�าเนินการไม่สอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต�่าของกฎหมายการค้ามนุษย์ในสหรัฐฯ และไม่มี 
ความพยายามในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
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ที่มา: การส�ารวจข้อมูลผลกระทบ โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ 
ประเทศไทย (โครงการฟ้ามิตร-2) ปี 2557

ประเทศไทยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ที่ผ่านมาแรงงาน 
ข้ามชาติในไทยจ�านวนหนึ่งตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 
โดยส่วนใหญ่ถูกบังคับให้ท�างานบนเรือประมง ซึ่งการตรวจ
สอบเป็นได้ยากล�าบาก จากการวิจัยประเมินผลกระทบ 
โครงการส่งเสริมการป้องกันเอดส์ในแรงงานข้ามชาติ 
ประเทศไทย: โครงการฟ้ามิตร – 2 พบว่า อาชีพท่ีไม่มี 
บัตรอนุญาตท�างานมากที่สุดคือ อาชีพประมงและต่อเนื่อง
ประมง ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงได้รับการกดดันจาก 
คณะกรรมาธิการยุโรปด้านประมงและทะเล (DG-MARE)  
ให้เร่งแก้ไขปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ซึ่งเชื่อมโยงกับปัญหา 
การท�าประมงผิดกฏหมายมาตั้งแต่ปี 2554 นอกจากนี้  
DG-MARE ได้ส่งตวัแทนมาตรวจสอบและพบว่าประเทศไทย
ยังไม่สามารถแก้ไขควบคุมประมงผิดกฏหมายได้ จึงให้ 
ใบเหลือง IUU Fishing (Illegal, Unreported and  
Unregulated fishing) กับประเทศไทย (เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2558) และกดดันว่าหากรัฐบาลไทยไม่สามารถ
ด�าเนินการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมได้ จะพิจารณาให้ใบแดง
กับไทยต่อไป3 ซ่ึงอาจน�าไปสู่การห้ามน�าเข้าสินค้าประมง 
จากไทย และจะส่งผลกระทบอย่างมากทางเศรษฐกิจทั้ง 
ในเรื่องการส่งออกและการจ้างงาน
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IUU Fishing คือ อะไร?
การท�าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 

ไร้การควบคุม3 (Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: IUU Fishing) เป็นกฎระเบียบที่ออกโดยกลุ่ม
สหภาพยุโรป (European Union: EU) ใช้บังคับกับสินค้า
ประมงที่วางจ�าหน่ายใน EU ทั้งหมด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ต่อต้านการท�าประมงท่ีผิดกฎหมาย และอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลไปพร้อมๆ กนั ระเบยีบของ IUU แตกต่างจาก TIP 
Report คือ มกีฏระเบียบทีชั่ดเจนและมมีาตรการคว�า่บาตร
ทางการค้าเข้ามาเกี่ยวข้อง หากประเทศนั้นๆ ไม่ด�าเนินการ
แก้ไขปัญหาอย่างจรงิจงั จะโดนแจกใบเตอืน ซึง่ IUU Fishing  
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกับ IUU 
Fishing 2) กลุ่มประเทศที่ได้รับ “ใบเหลือง” ตักเตือนให้มี
การปรบัปรงุแก้ไข 3) กลุม่ประเทศทีไ่ด้รบั “ใบแดง” ซึง่อาจ
โดนคว�่าบาตรการน�าเข้าสินค้าประมง กรณีได้ใบแดง  
ประเทศนั้นๆ อาจถูกระงับน�าเข้าสินค้าประมงทุกประเภท 
ที่จับโดยเรือที่ชักธงของประเทศนั้นๆ ยกเว้นสินค้าที่มาจาก
การเพาะเลี้ยง เช่น กุ้งเลี้ยง ปลานิล ปลาสวยงาม เป็นต้น4 

ผลกระทบการท�ประมง IUU Fishing
นอกเหนือจากปัญหาการค้ามนุษย์ในธุรกิจประมง

และต่อเนื่องประมงแล้ว ประเทศไทยมีพฤติกรรมการท�า
ประมงผดิกฏหมายมาเป็นเวลานาน จนก่อให้เกิดผลกระทบ
มากมายต่อทรัพยากรทางทะเล และผลกระทบทางด้าน
เศรษฐกิจ ดังนี้

ผลกระทบต่อความยั่งยืนทรัพยากรทางทะเล  
จากรายงานของ FAO (Food and Agriculture Orgnization  
of the United Nation) ค.ศ. 2014 พบว่าผลผลิตมวลรวม
การจับปลาของประเทศไทยลดลงถึงร้อยละ 39 เมื่อเทียบ
ย้อนกลับไป 10 ปี (ปี 2546 – ปี 2555)5 การลดลง 
ดงักล่าวมสีาเหตมุาจากการท�าประมงทีเ่กินขนาด ใช้อปุกรณ์
เกินมาตรฐานที่ก�าหนด โดยไม่ค�านึงถึงปลาเล็กปลาน้อยที่มี
โอกาสเจริญเติบโตต่อไป ซึ่งส่อเค้าลางว่า ระบบนิเวศก�าลัง
เสื่อมโทรมลงไป และหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ  
ในอนาคตประเทศไทยคงต้องน�าเข้าปลาจากต่างประเทศ 

พฤติกรรมที่เข้าข่ายการท�ประมง IUU Fishing

http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/eu_fisheries_key_facts/index_en.htm
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การแก้ไขปัญหาของภาครัฐ
รัฐบาลไทยไม่ได้นิง่นอนใจกบัการได้รบัใบเหลอืง IUU 

Fishing โดยถือเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องแก้ไขโดยเร็ว  
จึงจัดต้ังศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าประมงผิด
กฎหมาย (ศปมผ.) ขึน้ เพือ่เป็นแกนน�าในการบูรณาการแก้ไข
ปัญหาทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครฐัหรอืเอกชน เพือ่ปลด
ใบเหลืองให้ได้โดยเร็ว ศปมผ. ได้เสนอแผนงานเร่งด่วน  
6 แผนงานหลัก 

นอกจากแผนงานหลักดังกล่าว ศปมผ. มีแนวทาง 
การบังคับใช้กฎหมาย 3 ระดับ คือ 1) การผ่อนปรน  
2) การผ่อนปรนแบบมีเงื่อนไข และ 3) การบังคับใช้อย่าง
จริงจัง ปัจจุบันอยู่ในระดับการบังคับใช้อย่างจริงจัง โดยเริ่ม
มาตั้งแต่เดือนตุลาคม 25586

“อวนทีใ่ช้ลากปลา อย่าว่าแต่ปลาเลก็ปลาน้อยเลย 
ไรหรือแม้แต่ทรายยังขึ้นมาได้เลย” 

เจ้าหน้าที่ NGO จังหวัดหนึ่ง ที่มา: โครงการฟ้ามิตร – 2 

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกจิ จากการทีผ่ลผลิตมวล
รวมการจับปลาของประเทศไทยลดลง นอกจากจะแสดงให้
เหน็ว่าทรพัยากรทางทะเลค่อยๆ หมดไปแล้ว ยงัส่อแนวโน้ม
ว่า การส่งออกสินค้าประมงของประเทศจะลดลงเร่ือยๆ 
ท�าให้รายได้ของอุตสาหกรรมประมงของประเทศจะลดลง
ตามไปด้วย ฉะนั้นการที่ประเทศไทยได้ใบเหลือง IUU  
Fishing อาจจะถือได้ว่าเป็นการเตอืน นบัเป็นโอกาสทีดี่ทีจ่ะ
ท�าการปฏิรูประบบประมงของไทยให้มีประสิทธิภาพ และ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานของสหภาพยุโรป
อย่างจริงจัง

แผนงานของ ศปมผ.

แผนงาน ความก้าวหน้า

1. จดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาต

ท�าการประมง

ปัจจุบันจดแล้ว 50,970 ล�า 

เพิกถอนทะเบียนเรือประมงที่ผิดกฎหมาย 8,024 ล�า

2. ควบคุมและเฝ้าระวังการท�าประมง กรมประมงจัดตั้งศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า – ออก ครบทุก 22 จังหวัดชายทะเล

3. จัดท�าระบบติดตามต�าแหน่งเรือ (Vessel 

Monitoring System :VMS)

การติดตั้งระบบติดตามเรือประมงไทยนอกน่านน�้าและเรือประมงใหญ่กว่า 60 ตัน

กรอส โดยได้ติดตั้งในเรือทุกล�าและเรือขนาดอื่นแล้วจ�านวน 4,986 ล�า

4. ปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 

(Traceability)

ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยืน่หนงัสอือนุญาตน�าเข้าสตัว์น�า้บางชนดิเข้ามา

ในหลักเกณฑ์และแนวทางให้กับผู ้ปฏิบัติ เพื่อให้การตรวจสอบสัตว์น�้าที่ท่า 

มีความเข้มงวดและเป็นระบบมากขึ้น

5. ปรับปรุง พ.ร.บ. การประมงและกฎหมาย

ระดับรอง

พระราชบัญญัติการประมงฉบับแก้ไขผ่านการพิจาณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แล้ว และประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

6. จัดท�าแผนระดับชาติในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาการท�าประมงแบบผดิกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมขึ้น 

(National Plan of Action – IUU: NPOA-

IUU) 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ยกร่างแผน NPOA-IUU และได้จัดรับฟัง 

ความคิดเห็นจากภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว 1 ครั้ง ซึ่งจะน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง

ร่างแผนงานให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

ที่มา: คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
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มาตรการของรัฐกับผลกระทบ
การด�าเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาการท�า

ประมง IUU Fishing หากประสบผลส�าเรจ็อาจส่งผลกระทบ
ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีในกิจการประมง ทัง้เรอืประมงพาณชิย์ 
และกิจการเรือประมงชายฝั่งหรือประมงพื้นบ้าน ดังนี้

กิจการเรือประมงพาณิชย์ การท�าประมง IUU  
Fishing ส่วนใหญ่เป็นการประมงพาณิชย์โดยกลุ่มนายทุนที่
เหน็แก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ค�านงึถงึทรพัยากรทางธรรมชาติ
ที่สูญสิ้นไป นับตั้งแต่มีการบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด
จากรัฐบาล ได้เกิดการประท้วงหยุดเดินเรือเป็นระยะๆ  
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเรือประมงพาณิชย์ นอกจากจะมีกิจการ
เรอืประมงขนาดใหญ่แล้ว ยงัมกิีจการครอบคลมุไปถงึแพปลา  
โรงงานน�้าแข็ง และโรงงานปลาป่นอีกด้วย เนื่องจากเป็น
กจิการทีค่รอบคลมุเบด็เสรจ็จึงท�าให้มอีทิธพิลและอ�านาจใน
การต่อรองในพื้นที่ ทั้งยังส่งผลกระทบถึงเรือประมงชายฝั่ง
หรือประมงพื้นบ้าน ซึ่งค่อยๆ ถูกกลืนหายไปด้วยระบบ
ผูกขาดแพปลาดังกล่าว หากรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหา 
การท�าประมง IUU Fishing ได้ประสบผลส�าเร็จ ก็จะเกิด
ผลกระทบด้านลบต่อกลุ ่มนายทุนขนาดใหญ่ท�าให้เสีย 
ผลประโยชน์จ�านวนมหาศาล

กจิการเรอืประมงชายฝ่ัง การก�าจดัเครือ่งมอืท�าลาย
ล้างในการท�าประมง คือ เรอือวนลาก เรอือวนรุน เรือป่ันไฟ 
เป็นหนึ่งในแนวทางการแก้ไขปัญหาการท�าประมง IUU 
Fishing ทีร่ฐับาลต้องแก้ไขอย่างจรงิจงั ซึง่หากสามารถท�าได้
อย่างเข้มงวดและจริงจังแล้วจะสามารถพลิกฟื้นระบบนิเวศ
ทางทะเล รวมถงึทรพัยากรชายฝ่ังให้กลับมาอดุมสมบรูณ์ได้
อีกครั้ง ซึ่งจะมีผลด้านบวกต่อกลุ่มประมงชายฝั่งหรือกลุ่ม
ประมงพืน้บ้าน ทีจ่ะมทีรพัยากรทางทะเลให้ได้ด�ารงเล้ียงชพี
ต่อไป และไม่ถูกกลืนหายไปกับระบบนายทุนดังกล่าว

ขบวนการการค้ามนุษย์ นอกจากการแก้ไขปัญหา 
IUU Fishing แล้ว รฐับาลจะต้องเร่งแก้ไขปัญหาการจดัล�าดบั
ของ TIP-Report ควบคู่ไปด้วย ปัจจุบันรัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไข
ปัญหาโดยเร่งผลักดันแรงงานผิดกฏหมายเข้าสู่ระบบ โดย 
ได้เปิดให้จดทะเบียนพิเศษส�าหรับกลุ่มแรงงานข้ามชาต ิ
ในกิจการประมงขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ถึง 

22 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นระยะเวลา 90 วัน7 แต่ยังขาด 
การประชาสมัพนัธ์อย่างทัว่ถงึ ท�าให้แรงงานประมงบางส่วน
ไม่ทราบว่ามกีารเปิดจดทะเบยีนเฉพาะกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ประมงขึ้น เนื่องจากแรงงานเหล่านี้มีวิถีชีวิตส่วนใหญ่อยู่บน
เรือประมง ระยะเวลาที่จะอยู่บนฝั่งค่อนข้างน้อย หรืออาจ
จะอยูบ่นเรือประมงเป็นระยะเวลานาน เช่น 3 เดอืน 6 เดอืน 
หรือ 1 ปี ระยะเวลาการเปิดจดทะเบียนอาจจะส้ันเกินไป 
รัฐบาลควรเปิดให้มีการจดทะเบียนให้นานขึ้น หรือเพิ่ม
จ�านวนวันในการจดทะเบยีน เช่น วนัหยดุเสาร์-อาทิตย์ หรอื
พิจารณาขยายระยะเวลาในการจดทะเบียนเป็นระยะๆ  
ตามความเหมาะสม

บทส่งท้าย
แม้ว ่าใบเหลือง IUU Fishing จะเป็นสิ่งที่ไทย 

ไม่ประสงค์ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบด้านการค้าและ
อุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมงของไทย แต่ในอีก
ด้านหนึ่ง แรงกดดันดังกล่าวก็ได้ท�าให้รัฐบาลไทยจริงจังกับ
การแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์และการท�าประมงผดิกฎหมาย 
ซึ่งถูกปล่อยให้ลุกลามจนสร้างผลกระทบอย่างมหาศาลกับ
ระบบเศรษฐกิจ สร้างปัญหาด้านสังคมและระบบนิเวศของ
ไทย การจัดระบบการท�าประมงใหม่จะส่งผลบวกต่อระบบ
นิเวศของไทย และช่วยให้ประมงชายฝั่งและประมงพื้นบ้าน
มคีวามเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน เท่ากบัเป็นการพัฒนาคณุภาพชวีติของ
ประชาชนจ�านวนมาก เราควรพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส  
โดยให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ กับสหภาพยโุรป
อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการประมงไทย
ให ้เกิดประสิทธิภาพและเป ็นไปตามมาตรฐานสากล  
หากทุกภาคส่วนร่วมมือกันก็คาดว่า นอกจากจะแก้ปัญหา 
IUU Fishing แล้ว ประเทศไทยอาจถูกถอดจากกลุ่ม 3  
(Tier 3) จากการจัดล�าดับของ TIP – Report ด้วย หากการ
ด�าเนินงานต่างๆ เกิดขึ้นพร้อมกับการปลูกจิตส�านึกให้ 
ผู้ประกอบการท�าประมงรักษาทรัพยากรทางทะเล เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนไว้ให้ลูกหลาน วิกฤตใบเหลือง IUU Fishing 
กจ็ะกลายเป็นการวางรากฐานใหม่ของอตุสาหกรรมประมงไทย 
ให้มีความยั่งยืนและได้มาตรฐานสากลในที่สุด
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