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การเกิดอนุสัญญา IUU



Illegal Unreported and Unregulated Fishing Measures
หรือการประมงที่ผิดกฎหมาย

การท าประมง

ที่ผิดกฎหมาย 

การประมง

ที่ขาดการรายงาน

การประมง

ที่ขาดการควบคุม
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ความหมายครอบคลุม/เป้าหมาย

IUU ย่อมาจาก



ข้อ 61 ที่ว่าด้วยการอนุรักษ์  

ข้อ 62 ที่ว่าด้วยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น ้าอย่างยั่งยืน 
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ที่มาของอนุสัญญา

โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ
Food and Agriculture Organization of the United 

Nations) หรือ [FAO]

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 

“จรรยาบรรณว่าด้วยการท าประมงอย่างรับผิดชอบ”



“
พฤติกรรม

การท าประมง
ที่เข้าข่าย IUU
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1. ท าประมงโดยไม่ได้จดทะเบียนเรือ ไม่มีอาชญาบัตร ใบอนุญาตหมดอาย ุ
หรือไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐให้จับสัตว์น ้า

2. ไม่ท าตามข้อก าหนด ในการบันทึกและรายงานข้อมูลสัตว์น ้าท่ีจับได้

3. ท าประมงในพ้ืนท่ีหรือฤดูที่ห้าม จับเกินจ านวนท่ีก าหนด

4. ท าประมง หรือมีส่วนร่วมในการท าประมงต้องห้าม

5. ใช้เคร่ืองมือประมงต้องห้าม ไม่เปน็ไปตามข้อตกลง

6. ปลอมแปลง ปกปดิเคร่ืองหมาย รูปพรรณ หรือทะเบียนใดๆ
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7. ปกปดิ ยุ่งเกี่ยวโดยไม่มีอ านาจ ท าลายหลักฐานในการสอบสวน

8. ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

9. น าสัตว์น ้าขนาดเล็กกว่ามาตรฐานขึ้นเรือ หรือขนถ่ายระหว่างเรือ

10. ขนถ่ายสินค้าจากเรือประมงที่ผิดกฎหมายประมง (เรือ IUU)

11. การท าประมงไม่เปน็ไปตามมาตรฐานอนุรักษ์ร่วมกนัชกัธงประเทศ
ที่ไม่ได้รับอนุญาต

12. เรือประมงไม่มีสัญชาติ ไม่มีสังกัดรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ
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Food and Agriculture
Organization of the 

United Nations.
ท ำอนุสัญญำฯ

ให้ประเทศสมำชิก
น ำไปปฏบิัต ิ

ประเทศไทย
เข้ำร่วมในอนสัุญญำ
เมื่อปี พ.ศ. 2554

European Union.
ก ำหนด

มำตรกำรทำงกำรคำ้
ควบคมุกำรน ำเข้ำ

สินค้ำประมง พ.ศ.2551
บังคบัใชจ้รงิ พ.ศ 2553

Department 
of fisheries.

หน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้งกับ IUU
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“เพรำะอะไร ประเทศไทย
ถึงลงนำมในอนุสนธิสัญญำ”
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อัตรำกำรบรโิภค
เพ่ิมขึ้น 19 ก.ก

/คน/ปี

สินค้ำประมง
ส่งออกเป็น
อันดับ 2 ของ
ประเทศไทย

ที่มำ : ส ำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร กรมศุลกำกร 2561
รำยงำน The State of World Fisheries and Aquaculture, 
Opportunities and challenges 2014 
ขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่งสหประชำชำติ
วิชำญ ศิริชัยเอกวัฒน.์ https://thaipublica.org/

ประเทศไทย
ส่งสินค้ำประมง
ไปจ ำหนำ่ย

ในสหภำพยโุรป
มำกเป็นอนัดับ 3 
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“เมื่อลงนำมในอนุสนธิสัญญำ 
ได้หรือเสียอะไรบ้ำง”



“

ขำดอิสรภำพในกำรควบคมุกำรท ำ
ประมง

เมื่อไมใ่ห้ควำมรว่มมอื จะมีบทลงโทษ 
ด้วยระงับกำรน ำเขำ้สินคำ้ประมง 

ทรัพยำกรทำงทะเลของไทย ฟื้ นตัวได้
จำกกำรจบัสัตวน์ ้ำที่มกีำรควบคมุ

ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสำยตำ
นำนำชำติ

ผลกระทบดำ้นลบ ผลกระทบดำ้นบวก
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“เมื่อ
ไทย
ได้รับ
ใบเหลือง

จำก 
EU ”

“ใบเหลอืง” คืออะไร

ผลกระทบจำกกำรไดร้ับใบเหลือง

เพรำะอะไรไทยถึงไดร้บัใบเหลอืง



15 “ใบเหลอืง” คืออะไร

ใบเหลือง      เกิดจำกกำรออกประกำศจำก
ทำง EU โดยขึ้นทะเบยีนแกป่ระเทศทีม่ีควำม
เส่ียงในกำรเปน็ประเทศทีไ่มใ่ห้ควำมรว่มมอืใน
กำรต่อตำ้นกำรท ำประมงทีผ่ิดกฎหมำย
ไม่รำยงำน และ ไร้กำรควบคุม
เปรียบเสมือนใบเตือนให้ระวังกำรถูกคว ่ำบำตร
หำกยังมีกำรปฏิบัติที่ไม่เหมำะสม”



เพรำะอะไร?ไทยจึงไดใ้บเหลอืง

ขำดกำรตรวจสอบ สัตว์น ้ำ และผลติภณัฑสั์ตว์
น ้ำ ทั้งน ำเขำ้และส่งออกไปยปัระเทศยโุรป

“ไทยละเลยในเรือ่งของจรรยำบรรณวำ่ดว้ยกำร
ท ำกำรประมงอยำ่งรบัผิดชอบ(CCRF)”

ขำดกำรด ำเนนิกำรปอ้งกนัและยบัยัง้
กำรท ำประมงทีผ่ดิกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน 
ไร้กำรควบคมุ



ผลกระทบหำกไมด่ ำเนนิกำรแก้ไขจำกกำรไดใ้บเหลอืง

สินคำ้ประมงของไทย
ไม่สำมำรถส่งออกให้แกย่โุรปได้

เศรษฐกจิ: สูญเสีย
มูลคำ่กำรส่งออกนบั

แสนลำ้น

วิกฤตต่อ
ผู้ประกอบอำชพีประมง 
และผูม้คีวำมเกีย่วขอ้ง

แรงงำนไทยเส่ียง
ต่อกำรถกูเลกิจำ้ง

ผู้ประกอบกำรเส่ียง
ต่อกำรปดิกจิกำร



หนทำงแห่งกำรหลุดจำก

ใบเหลือง

(IUU FISHING)

ด้ำนกำรตรวจสอบย้อนกลบั

ด้ำนกฎหมำย



ด้ำนกำรตรวจสอบยอ้นกลบั

first

second ตรวจสอบผลติภณัฑย์้อนกลับไปยัง
แหล่งที่มำของสัตวน์ ้ำ 

first

second

จัดระบบทำ่เทียบเรอื ให้ผ่ำนกำรตรวจ
สุขอนำมยัและมเีอกสำรกำรก ำกบักำรซือ้ขำย



ด้ำนกฎหมำย

first

second

ก ำหนด พ.ร.ก กำรประมง พ.ศ.2558 
เพ่ิมประสิทธภิำพในกำรบงัคบัใช้

ก ำหนดเขตทะเลชำยฝ่ังของแต่ละจังหวดั
และเขตกำรท ำประมงของเรอือวนด ำ

ก ำหนดมำตรกำรควบคุมและเฝำ้ระวงั 
กำรแจง้เขำ้-ออกศูนย ์กำรติดตั้งระบบ VMS
(ระบบตดิตำมเรอื)
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มาตรการทางกฎหมาย
ในการควบคุมการท าประมง

ตามข้อตกลง IUU
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ต้ังหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
ในการควบคุมเรือประมง

กรมประมงเป็นหนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก 
(Competent Authority)

ออกใบรับรองการจับสัตว์น ้าและผลิตภัณฑ์ (Catch Certificate) 
ท่ีได้จากการท าประมง

รับจดทะเบียนเรือประมง พักและถอนใบอนุญาตจับสัตว์น ้าแก่เรือประมง
ของประเทศไทย

จัดตั้งศูนย์ระบบควบคุมการท าประมงและรับรองการจับสัตว์น ้า
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การขึ้นทะเบียนเรือประมงและปรับปรุงมาตรฐาน
ท่าเทียบเรือ โดยตามกฎ IUU Fishing

กรมประมงเป็นหนว่ยงานรบัผดิชอบหลัก 
(Competent Authority)

จดทะเบียนเรือประมงไทย 13,000 ล า ออกใบอนุญาตท าการประมง

ขึ้นทะเบียนเรือประมงที่มาเทียบท่าเรือไทย และปรับปรุงพัฒนาท่าเทียบเรือ
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบของสหภาพยุโรป

ตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง (PIPO)
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การจัดท าสมุดบันทึกการท าประมง 
(fishing logbook)

บันทึกการท าประมงของเรือประมง ได้ไปท าการประมงที่ไหน เม่ือไหร่ 
ได้สัตว์น ้าอะไร จ านวนเท่าไร  แล้วน าปลาที่จับได้ไปขึ้นที่ท่าไหน 

เจ้าของเรือประมง จัดท า logbook fishing
ส่งส าเนาให้กับส านักงานประมงอ าเภอหรือส านักงานประมงจังหวัด
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การออกหนังสือคนประจ าเรือ
ตามกฎหมายว่าด้วยการท าประมง

อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติท างานในเรือประมงช่ัวคราว โดยต้องมีใบอนุญาต
ท างานและมาขึ้นทะเบียนขอรับหนังสือคนประจ าเรือประมง

เจ้าของเรือแจ้งจ านวนคนประจ าเรือ 
และยื่นเอกสารเพ่ือจัดท าบัญชีรายช่ือแรงงาน

เจ้าของเรือต้องจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ รวมถึงตรวจสุขภาพ
และท าประกันสุขภาพให้คนประจ าเรือประมงทุกคน 

กรมเจ้าท่ามีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารของเรือประมงทุกล าที่เข้าเทียบท่า 
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ภาพการตรวจเรือประมงที่เข้ามาเทียบท่าในสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561



“
เอกสำรอำ้งองิ
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