
กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ และ
วิธีการปฏบิตัสิากลในฐานะรฐัเจา้ของท่าเรอื



เนื้อหาการนําเสนอ

กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ และวิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรือ

กฎหมาย และความรวมมือระหวางประเทศ

• ภาคมีผลบังคับใช

• ภาคความสมัครใจ

ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค

• ITOC

• WCPFC

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรือ



กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

• ภาคมีผลบังคับใช

UNCLOS 1982

UNCA 

1993

UNFSA 

1995
APSM

2009

• ภาคความสมัครใจ

FAO Code of Conduct for 

Responsible Fisheries

IPOA IUU

2001

IPOA Seabird

1999
IPOA Shark

2001

IPOA Capacity

2001



กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

• ภาคมีผลบังคับใช

UNCLOS 1982

UNCA 

1993

UNFSA 

1995
APSM

2009



กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

UNCLOS 1982

The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
10 ธันวาคม 2525 

รัฐบาลโดยกระทรวงการตางประเทศยื่นสัตยาบันสารสําหรับการเขาเปนภาคีอนุสัญญา ฯ ตอ

องคการสหประชาชาติ เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2554 



ขอท่ีมีความสําคัญสําหรับการจัดการประมง :

• ขอ 55: คํานิยามของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

• ขอ 56: สิทธิ เขตอํานาจและหนาท่ีของรัฐชายฝงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

• ขอ 58: สิทธิและหนาท่ีของรัฐอ่ืนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

• ขอ 61: การอนุรักษทรัพยากรมีชีวิต

• ขอ 62: การใชประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิต

• ขอ 63: มวลสัตวน้ําท่ีมีภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวาหรือท้ังภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะและในบริเวณท่ีเลยและประชิด

กับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น

• ขอ 64: ชนิดพันธุท่ียายถ่ินอยูเสมอ

• ขอ 65: สัตวทะเลท่ีเลี้ยงลูกดวยนม

• ขอ 66: มวลสัตวน้ําท่ีวายจากทะเลข้ึนมาในแมน้ําระหวางฤดูวางไข

• ขอ 67: มวลสัตวน้ําท่ีวายจากน้ําจืดลงไปในทะเลระหวางฤดูวางไข

• ขอ 68: ชนิดพันธุท่ีอยูติดท่ี

• ขอ 116: สิทธิท่ีจะทําประมงในทะเลหลวง

• ขอ 117: หนาท่ีของรัฐท่ีจะกําหนดมาตรการสําหรับคนชาติของตนเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง

• ขอ 118: ความรวมมือของรัฐตางๆ ในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรมีชีวิต

• ขอ 119: การอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 1. ขอที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)

ขอท่ี 55 : เขตเศรษฐกิจจําเพาะ คือ บริเวณที่อยูเลยไปจากและประชิดกับทะเลอาณาเขต อันอยูภายใตบังคับแหง

ระบอบกฎหมายเฉพาะที่กําหนดไวในภาคน้ี ซ่ึงตามระบอบกฎหมายเฉพาะดังกลาวน้ัน สิทธิและเขตอํานาจของรัฐชายฝง 

และสิทธิและเสรีภาพของรัฐอื่นถูกกําหนดโดยบทบัญญัติที่เก่ียวของของอนุสัญญาน้ี

ขอท่ี 56 : รัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตยเพื่อความมุงประสงคในการสํารวจ และการแสวงประโยชนการอนุรักษและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตในนํ้าเหนือพื้นดินทองทะเล และในพื้นดินทองทะเลกับดินใตผิวดิน

ของพื้นดินทองทะเลน้ัน และมีสทิธิอธิปไตยในสวนที่เก่ียวกับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแสวงประโยชนและการสํารวจทาง

เศรษฐกิจในเขต



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 1. ขอที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)



ขอ 61: การอนุรักษทรัพยากรมีชีวิต

1. รัฐชายฝงจะพิจารณากําหนดปริมาณทรัพยากรมีชีวิตที่พึงอนุญาตใหจับไดในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของตน

2.โดยคํานึงถึงหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุดที่ตนมีอยู รัฐชายฝงตองประกันโดยมาตรการอนุรักษและจัดการที่
เหมาะสมวา การบํารุงรักษาทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะจะไมไดรับอันตรายจากการแสวงหาประโยชนเกินควร 
รัฐชายฝงและองคกรระหวางประเทศท่ีมีอํานาจไมวาในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก จะรวมมือกันเพื่อการน้ี
ตามเหมาะสม

3.จะตองวางมาตรการเชนวา เพื่อธํารงไวหรือฟนฟูประชากรชนิดพันธุที่ถูกจับใหอยูในระดับซ่ึงสามารถอํานวยผลผลิตได
อยางสูงสุดตลอดไปดวย ทั้งน้ี ข้ึนอยูกับปจจัยดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจที่เก่ียวของ รวมถึงความจําเปนของประชาคม
ประมงชายฝงและความตองการพิเศษของรัฐกําลังพัฒนา โดยคํานึงถึงแบบแผนการประมง การพึ่งพาอาศัยกันของมวล
สัตวนํ้าและมาตรฐานข้ันตํ่าระหวางประเทศที่เสนอแนะกันโดยทั่วไปใดๆ ไมวาในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 1. ขอที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)



ขอ 61: การอนุรักษทรัพยากรมีชีวิต (ตอ)

4. ในการใชมาตรการดังกลาว รัฐชายฝงจะตองคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอชนิดพันธุท่ีสัมพันธหรือพ่ึงพาชนิดพันธุท่ีถูกจับ 

โดยมุงที่จะธํารงไวหรือฟนฟูประชากรของชนิดพันธุที่สัมพันธหรือพึ่งพาดังกลาวใหอยูเหนือในระดับซ่ึงการแพรพันธุของ

ชนิดพันธุเหลาน้ีอาจถูกคุกคามอยางรุนแรง 

5.ใหมีการเผยแพรและแลกเปลีย่นมลูทางวิทยาศาสตร สถิติเก่ียวกับการจับและกิจกรรมทางการประมง รวมถึงขอมูล

อื่นๆท่ีมีอยูเก่ียวกับการอนุรักษมวลปลาอยางสม่ําเสมอ โดยผานองคการระหวางประเทศที่มอีํานาจ ไมวาจะเปนระดับ

อนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก ตามที่เหมาะสมและโดยรัฐที่เก่ียวของทั้งปวง รวมทั้งรัฐซ่ึงคนตางชาติไดรับอนุญาตให

เขาไปทาํการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะมสีวนรวมดวย
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สวนที่ 1. ขอที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 1. ขอที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)

ขอ 62: การใชประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิต

1. รัฐชายฝงจะตองสงเสริมวัตถุประสงคในการใชประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะโดยไม
เปนการเส่ือมเสียตอ ขอ 61

2. รัฐชายฝงจะพิจารณากําหนดขีดความสามารถของตนในการจับทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ในกรณีรัฐ
ชายฝงไมมีขีดความสามารถที่จะจับตามปริมาณที่พึงอนุญาตใหจับไดทั้งหมด รัฐชายฝงจะใหรัฐอ่ืนเขาแสวงหา
ผลประโยชนจากสวนเกินของปริมาณที่พึงอนุญาตใหจับได โดยทําความตกลงหรือขอตกลงอ่ืนๆ และเปนไปตาม
ขอกําหนด เง่ือนไข กฎหมาย […]

3. ในกรณีใหรัฐอ่ืนเขาแสวงหาผลประโยชนในเขตเศรษฐกิจจําเพาะภายใตขอตกลงน้ี รัฐชายฝงตอคํานึงถึงปจจัยที่
เกี่ยวของทั้งหมด […]

4. คนของรัฐอ่ืนที่ทําการประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะตองปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและตามขอกําหนด และ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ที่ไดบัญญัติไวในกฎหมายและขอบังคับของรัฐชายฝง กฎหมายและขอบังคับเหลาน้ีจะสอดคลองกับการ
อนุสัญญาน้ีและอาจเกี่ยวกับเรื่องตางๆ



ตาม UNCLOS ขอ 62

• สิ่งที่ตองมีสําหรับการทําการประมงในเขต EEZ ในเขตรัฐชายฝง คือ ใบอนุญาตการทําประมง ซ่ึงออกโดยรัฐ

ชายฝงน้ันๆ

• รัฐชายฝงจะมีการกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตการทําประมงเพื่อชดเชยการสูญเสียทรัพยากร และเพื่อ

การจัดการทรัพยากรของประเทศรฐัชายฝงน้ันๆ

• ใบอนุญาตการทําประมงจะตองมีเง่ือนไขตางๆระบุอยูดวย เชน ชวงหยุดทําการประมง การกําหนดขนาดปลา การ

กําหนดเครื่องมือประมง จํานวนเรอืประมง และอื่นๆ

• ประเทศที่เขาไปทําการประมงในเขต EEZ รัฐชายฝงอื่นๆ จะตองปฏิบัติตามกฎขอบังคับการจัดการทรัพยากรของ

ประเทศรัฐชายฝงน้ันๆ
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สวนที่ 1. ขอที่เกี่ยวของกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)



ตามหลักการ ใบอนุญาตทําการประมงมี 3 ประเภท ดังน้ี:

• - เรือจับสัตวน้ําที่จับปลาในเขต EEZ ของตน ใบอนุญาตออกโดยรัฐเจาของธง 

 - เรือจับสัตวน้ําที่จับสัตวน้ําในเขตทะเลหลวง ใบอนุญาตออกโดยรัฐเจาของธง ( ในเขต IOTC เรียกวา ATF

- - เรือจับสัตวน้ําที่จับสัตวน้ําในเขต EEZ ของประเทศที่ 3 ใบอนุญาตออกโดยรัฐชายฝง

การทําการประมงโดยไมมีใบอนุญาตการทําประมงในพื้นที่ดังกลาวถือวาเปนการทําประมงท่ีผิดกฎหมาย นั่น

เปนเหตุผลวาทําไมขอมูลใบอนุญาตการทําประมงและตําแหนงในการทําประมงเปนสิ่งบงบอกถึงการทําประมงที่

ถูกกฎหมาย
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อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 2 ขอที่วาดวยการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในเขตของรัฐ

ชายฝงสองรัฐหรือมากกวา และชนิดพันธุที่ยายถิ่นอยูเสมอ

ขอ 63: มวลสัตวนํ้าท่ีมีภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวาหรือท้ังภายในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะและในบริเวณท่ีเลยและประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะน้ัน

1. ในกรณีที่มีมวลสัตวนํ้าชนิดเดียวกันหรือบรรดามวลสัตวนํ้าของชนิดพันธุที่อยูรวมกันภายในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวา รัฐเหลาน้ีจะหาทางตกลงกันโดยตรงหรือโดยผานองคการระดับอนุภูมิภาค 

ภูมิภาคทีเ่หมาะสมในการวางมาตรการที่จําเปนตอการประสานงานและการประกันใหมีการอนุรักษและการพัฒนามวล

สัตวนํ้าเชนวาน้ันโดยไมเปนการเสื่อมเสียตอบทบัญญติัอื่นของภาคน้ี

2. ในกรณีที่มีมวลสัตวนํ้าชนิดเดียวกัน หรือบรรดามวลสัตวนํ้าของชนิดพันธุที่อยูรวมกันท้ังภายในเขต

เศรษฐกิจจําเพาะและในบริเวณท่ีเลยและประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ รัฐชายฝงและรัฐอื่นที่ทําการประมงมวลสัตว

นํ้าเชนวาในบริเวณที่ประชิดจะหาทางตกลงกันโดยตรงหรือโดยผานองคการระดับอนุภมูิภาค หรือภมูิภาคทีเ่หมาะสมใน

การวางมาตรการที่จําเปนเพื่อการอนุรักษมวลสัตวนํ้าเหลาน้ีในบริเวณที่ประชิดกัน



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 2 ขอที่วาดวยการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในเขตของรัฐ

ชายฝงสองรัฐหรือมากกวาและชนิดพันธุที่ยายถิ่นอยูเสมอ

ขอ 64: ชนิดพันธุท่ียายถ่ินอยูเสมอ

1. รัฐชายฝงและรัฐอื่นซ่ึงคนชาติของตนทําการประมงในภูมิภาคเพื่อ

จับชนิดพันธุท่ียายถ่ินอยูเสมอตามบัญชีรายช่ือในภาคผนวกท่ี 1 จะ

รวมมือกันโดยตรงหรือผานองคการระหวางประเทศที่เหมาะสมโดยมุง

ที่จะอนุรักษ และสงเสริมจุดประสงคของการใชประโยชนสูงสุดจาก

ชนิดพันธุทั้งภายในและเลยเขตเศรษฐกิจจําเพาะออกไป ในภูมิภาคที่

ยังไมมีองคการระหวางประเทศที่เหมาะสม รัฐชายฝงและรัฐอื่นซ่ึงคน

ชาติของตนจับชนิดพันธุเหลาน้ันจะรวมกันจัดต้ังองคการ และเขา

รวมงานขององคการ

2. ใหบทบัญญัติของวรรค 1 ใชบังคับเพิ่มเติมบทบัญญติอื่นของภาคน้ี

1. Albacore tuna ทูนาครีบยาว 10. Pomfrets

2. Bluefin tuna บลูฟนทูนา 11. Marlins กระโทงแทง

3. Bigeye tuna ทูนาตาโต 12. Sail-fishes

4. Skipjack tuna ทูนาทองแถบ 13. Swordfish กระโทงแทงดาบ

5. Yellowfin tuna ทูนาครีบเหลือง 14. Sauries อินทรี

6. Blackfin tuna ทูนาแอตแลนติก 15. Dolphin

7. Little tuna โอลายแอตเลนติก 16. Oceanic sharks

8. Southern bluefin tuna 17. Cetaceans

9. Frigate mackerel ปลาโอลาย

ชนิดพันธุที่ยายถิ่นอยูเสมอ (Highly migratory species)



อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 3 ขอที่วาดวยการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลหลวง

ขอ 116: สิทธิท่ีจะทําประมงในทะเลหลวง

รัฐทั้งปวงมีสิทธิที่คนของชาติตนจะทําประมงในทะเลหลวง ภายใตบังคับแหง:

(a) พันธกรณีตามสนธิสัญญาของตน;

(b) สิทธิและหนาที่ รวมทั้งผลประโยชนของรัฐชายฝงที่บัญญัติไว อาทิเชน ในขอ 63 วรรค 2 และ ขอ 64 ถึง 67 และ

(c) บทบัญญัติแหงตอนน้ี

ขอ 117: หนาท่ีของรัฐท่ีจะกําหนดมาตรการสําหรับคนชาติของตน เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง

รัฐทั้งปวงมีหนาที่ในการดําเนินการหรือรวมมือกับรัฐอ่ืนในการดําเนินมาตรการที่จําเปนสําหรับคนชาติของตนเพื่อการอนุรักษ
ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง

ขอ 118: ความรวมมือของรัฐตางๆในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรมีชีวิต

รัฐตองรวมมือกันในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง รัฐซึ่งคนชาติของตนแสวงหาผลประโยชนจาก
ทรัพยากรมีชีวิตประเภทเดียวกันหรือตางประเภทกันจะตองเจรจาเพื่อดําเนินมาตรการที่จําเปนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรมี
ชีวิตที่เกี่ยวของ รัฐเหลาน้ีจะรวมมือกันจัดตั้งองคการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคตามความเหมาะสมเพื่อการน้ี



ขอ 119: การอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง

1. ในการพิจารณากําหนดปริมาณท่ีพึงอนุญาตใหจับไดและการวางแผนมาตรการอนุรักษอ่ืนๆ สําหรับทรัพยากรมีชีวิตในทะเล

หลวงรัฐจะ:

(a) ใชมาตรการซึ่งกําหนดขึ้น โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตรท่ีดีท่ีสุดซึ่งรัฐที่เกี่ยวของมีอยู เพื่อธํารงไวหรือฟนฟู

ประชากรชนิดพันธุที่ถูกจับใหอยูในระดับซึ่งสามารถอํานวยการผลิตไดอยางสูงสุดตลอดไป ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับปจจัยดานส่ิงแวดลอม

และเศรษฐกิจที่เกี่ยวของ รวมทั้งความตองการพิเศษของรัฐกําลังพัฒนา และมาตรฐานขั้นต่ําระหวางประเทศที่เสนอแนะกัน

โดยทั่วไป ไมวาจะระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับโลก

(b) คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอชนิดพันธุท่ีอยูรวมกันหรือพ่ึงพาชนิดพันธุท่ีถูกจับ โดยมุงธํารงไวหรือฟนฟูประชากรของ

ชนิดพันธุที่อยูรวมกันหรือพึ่งพาดังกลาวใหอยูเหนือระดับซึ่งการแพรพันธุของชนิดพันธุเหลาน้ีอาจถูกคุกคามอยางรายแรง

2. ใหมีการเผยแพรและแลกเปล่ียนขอสนเทศทางวิทยาศาสตร สถิติเกี่ยวกับการจับและกิจกรรมการประมง รวมทั้งขอมูลอ่ืนที่มีอยูซึ่ง

เกี่ยวกับการอนุรักษมวลปลาอยางสมํ่าเสมอโดยผานองคการระหวางประเทศที่มีอํานาจไมวาจะเปนระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือ

ระดับโลก ตามที่เหมาะสม และโดยใหรัฐที่เกี่ยวของทั้งปวงมีสวนรวมดวย

3. รัฐที่เกี่ยวของจะตองประกันวามาตรการอนุรักษและการใชมาตรการน้ันไมเปนการเลือกปฏิบัติตอชาวประมงรัฐใด ทั้งโดยนิตินัย

และพฤตินัย

อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982

สวนที่ 3 ขอที่วาดวยการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําในเขตทะเลหลวง



Agreement to Promote Compliance with International Conservation and 

Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas 1993, UN 

Compliance Agreement 

ความตกลงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากลเพือ่การอนุรักษและการจดัการโดย

เรือประมงในทะเลหลวง ค.ศ. 1993

24 พฤศจิกายน 2536

กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

UNCA 1993

ประเทศไทยยังไมมีการลงนามในความตกลงนี้



มาตรา 2: ความตกลงน้ีใชบังคับกับเรือประมงทุกชนิดท่ีใชประโยชนเพ่ือทําการประมงและกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับการประมงในเขตทะเลหลวง

มาตรา 3: 

• รัฐเจาของธงจะใหสิทธิการทําประมงกับเรอืประมงทีชั่กธงประเทศตนทําการประมงในเขตทะเลหลวงไดหาก

รัฐเจาของธงสามารถรับผิดชอบเรือประมงของตนไดอยางมีประสทิธิภาพ

• รัฐเจาของธงจะไมใหสิทธิ์เรือประมงที่เคยข้ึนทะเบียนในอาณาเขตของรัฐอื่นที่ซ่ึงมีสวนในการทําลาย

ประสิทธิภาพของมาตรการการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง

• รัฐเจาของธงจะตองแนใจวาเรือประมงที่ชักธงประเทศตนจะสามารถแสดงขอมูลตําแหนงพ้ืนท่ีการทํา

ประมง ปริมาณสัตวนํ้าท่ีจับและข้ึนทาได

ความตกลงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากลเพือ่การอนุรักษและ

การจัดการโดยเรือประมงในทะเลหลวง ค.ศ. 1993



รัฐเจาของธง จะตองมกีารบังคับใชกฎหมายในการลงโทษเรือที่ชักธงประเทศตนซ่ึงทําการประมงโดยทําลาย

ประสิทธิภาพของมาตรการการอนุรกัษและการจัดการทรัพยากรขององคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาค

ประเทศตางๆ จะตองมีความรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลทีเ่ก่ียวของกับการทาํการประมง เพื่อเปนการชวยเหลือรัฐ

เจาของธงในการระบุเรือประมงที่ทาํการประมงโดยทําลายประสิทธภิาพของมาตรการการอนุรักษและการจัดการ

ทรัพยากร

รัฐเจาของธงจะตองมีการบันทึกขอมูลเรือประมงที่ชักธงประเทศตน

ขอมูลเหลาน้ีจะถูกเก็บไวที่องคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคดวยเพื่อใหงายตอการอางถึง

ความตกลงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากลเพือ่การอนุรักษและ

การจัดการโดยเรือประมงในทะเลหลวง ค.ศ. 1993



ความตกลงเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามมาตรการสากลเพือ่การอนุรักษและ

การจัดการโดยเรือประมงในทะเลหลวง ค.ศ. 1993



Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly 

Migratory Fish Stocks, UN Fish Stock Agreement (UNFSA) 1995

การอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล และมวลปลาที่ยาย

ถิ่นอยูเสมอ ภายใตกรอบขอตกลง UN Fish Stock Agreement (UNFSA) ค.ศ. 1995

4 ธันวาคม 2538

กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

UNFSA 1993

ประเทศไทยยังไมมีการลงนามในความตกลงนี้



การอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล และ

มวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ ค.ศ. 1995 (UNFSA)

วัตถุประสงค

• เพื่อทําใหแนใจถึงการอนุรักษในระยะยาวและความยัง่ยืนในการใชประโยชนมวลปลาท่ียายถ่ินอยูระหวางเขตทาง

ทะเล (Straddling fish stock) และมวลปลาท่ียายถ่ินอยูเสมอ (Highly migratory fish stock)

• มาตรการในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรสําหรับสัตวนํ้าทั้งระบบนิเวศ หรือ ชนิดที่เก่ียวของกัน หรือ ชนิดที่

อาศัยอยูรวมกัน

• เพื่อปกปองความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล 

• เพื่อใชมาตรการในการปองกันหรือขจัดการทําประมงเกินขีดจํากัด

• รวบรวมและแบงปน, ขอมูลในเวลาที่เหมาะสม, ขอมูลที่สมบูรณ และขอมูลที่ถูกตอง ซ่ึงเก่ียวของกับกิจกรรมในการ

ทําการประมงชนิดไมวาจะเปน ตําแหนงของเรือ , ชนิดพันธุเปาหมาย และชนิดพันธุท่ีไมใชเปาหมาย 

• สนับสนุนและดําเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษและการ

จัดการการประมง และ

• ดําเนินการและบังคับใชมาตรการอนุรักษและการจัดการตลอดจนการติดตาม ควบคุม และเฝาระวังที่มี

ประสิทธิภาพ



มาตรการการอนุรักษและจัดการสําหรับทะเลหลวงและพื้นที่ EEZ ตองมีความเขาเทียมกัน เพื่อรับรอง การอนุรักษ 

และการจัดการมวลปลาท่ียายถ่ินอยูระหวางเขตทางทะเล และมวลปลาท่ียายถ่ินอยู

รัฐชายฝงและรัฐท่ีมีการทําประมงในทะเลหลวง ตองมีการรวมมือใน การจัดการมวลปลาท่ียายถ่ินอยูระหวางเขต

ทางทะเล และมวลปลาท่ียายถ่ินอยูเสมอ ผานองคกรการจัดการประมงระดับภูมิภาคที่เหมาะสม

รัฐชายฝงและรัฐที่ทําการประมงในทะเลหลวงจากภูมิภาคตองมีการรวมมือในการสรางองคกรระดับภูมิภาคหรือมีการ

เตรยีมการอนุรักษและการจัดการทรัพยากร ผานองคกรอื่นๆ เชน Asian

การอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล และ

มวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ ค.ศ. 1995 (UNFSA)



มาตรา 6: การประยุกตใชหลักการปองกันลวงหนา

1. รัฐจะตองนําหลักการปองกันลวงหนา (precautionary approach) มาประยกุตใชกับการอนุรักษ การจัดการ 

และการแสวงหาประโยชนจากมวลปลาที่ยายถ่ินอยูระหวางเขตทางทะเล และมวลปลาที่ยายถ่ินอยูเสมอ  เพื่อ

ปกปองทรัพยากรสัตวนํ้าที่มีชีวิตทางทะเล และรักษาสิ่งแวดลอมทางทะเล

2. รัฐจะตองมี การปองกันใหมากข้ึนเมื่อขอมูลท่ีไดน้ันเปนขอมูลท่ีคลุมเครือ ยังไมถูกตอง หรือยังไมเพียงพอ เพราะ

การใชขอมูลทางวิทยาศาสตรืที่ไมดีจะผลทําใหมาตรการอนุรักษ การจัดการคลาดเคลื่อนหรือลมเหลว

การอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล และ

มวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ ค.ศ. 1995



Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, 

Unreported and Unregulated Fishing, FAO Port State Measures 2009

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและขจดัการทาํการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม ค.ศ. 2009

22 พฤศจิกายน ๒๕๕๒

กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

APSM 1993

ประเทศไทยมีการลงนามในความตกลงเม่ือวันที่ 6 พฤษภาคม 2559



วัตถุประสงคของขอตกลงนี้เพ่ือ

ปองกัน ยับยั้ง และขจัดการทําการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดย

การปฏิบัติตามมาตรการของรัฐเจาของทาอยางมีประสิทธิภาพอันจะนําไปสูการอนุรักษ และการใช

ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศทางทะเลอยางยั่งยืนในระยะยาว

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 

ขอตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาของทา

IUU Fishing คือ

• การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย

• การขาดการรายงาน

• การไรการควบคุม

การประมงที่ผิดกฎหมายๆ เปนการทําลาย ความพยายามของรัฐชายฝงและรัฐเจาของธง ในการอนุรักษ และการ

จัดการมวลปลาที่ยายถ่ินอยูระหวางเขตทางทะเล และมวลปลาที่ยายถ่ินอยูเสมอ ภายใตกรอบขอตกลง



มาตรา ๓: การนํามาใช

1. รัฐภาคีแตละรัฐ ในฐานะรัฐเจาของทา จะนําความตกลงน้ีใชบังคับกับเรือที่มิไดชักธงของรัฐตน ซ่ึงขอเขาเทียบทา 

หรืออยูในทาเรือของรัฐตน เวนแต:

(ก) เรือของรัฐเพื่อนบานทีท่ําการประมงเพื่อการยังชีพ ซ่ึงรัฐเจาของทาและรัฐเจาของธงไดรวมมือกันทําใหมั่นใจวา 

เรือลําดังกลาวมิไดมีสวนเก่ียวของกับการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม หรือทํา

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการประมงซ่ึงสนับสนุนการทําการประมงดังกลาว; และ

(ข) เรือขนสงซ่ึงมิไดบรรทุกสัตวนํ้า หรือหากบรรทุกสัตวนํ้า แตเปนเพียงสัตวนํ้าซ่ึงเคยนําข้ึนทามากอนแลว หากไมมี

พยานหลักฐานที่ชัดเจนอันควรสงสัยวาเรือลําดังกลาวไดรวมทํากิจกรรมที่เก่ียวของกับการประมงที่สนับสนุนการทํา

การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม…

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 6 : ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร

1. ภาคีทั้งหลายจะตองรวมมือและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มาตรการที่กําหนดข้ึน กับรัฐตางๆ ที่เกี่ยวของ, 

เอฟ เอ โอ, องคกรระหวางประเทศตางๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่นๆ

2. แตละภาคีจะตองนํามาตรการตางๆ ที่เปนการสนับสนุนมาตรการดานการอนุรักษและการจัดการซ่ึงรัฐ

อื่นและองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของอื่นๆ กําหนดข้ึนมาใชใหมากที่สุดเทาที่จะทําได

3. ภาคีทั้งหลายจะตองรวมมือกนัทั้งในระดับอนุภูมิภาค, ภูมิภาค, และระดับโลก ในการนําความตกลงนี้ไป

ใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรวมมือผาน เอฟ เอ โอ หรือองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค

และองคกรอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 7 : แตละภาคีจะตองกําหนดทาเทียบเรือ และเผยแพรใหทราบทั่วกัน ภาคีแตละรัฐยังตองจัดสงบัญชีรายช่ือ

ทาเทียบเรือของรัฐตนน้ี ใหแก เอฟ เอ โอ เพื่อนําไปรวบรวมเผยแพรตอไป ซ่ึงทาเทียบเรือจะตองมีความสามารถ

เพียงพอท่ีจะทําการตรวจสอบเรือตามบทบัญญัติของความตกลง

มาตรา 8 : แตละภาคีจะตองขอใหเรือสงมอบขอมูลการแจงขอเขาเทียบทาลวงหนา กอนที่จะอนุญาตใหเขาเทียบทา

ได และเวลาตองนานพอทีร่ัฐเจาของทามีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบขอมูลดังกลาว

มาตรา 9 : หลังจากไดรับขอมูลภาคีจะตองตัดสินใจวาจะอนุญาต หรือปฏิเสธการขอนําเรือเขาเทียบทา และจะตอง

แจงผลการตัดสินใจน้ีใหกับเรือหรือผูแทนของเรือลําน้ันทราบ 

หากปฏิเสธการเทียบทาจะตองแจงการตัดสินใจ ใหรัฐเจาของธงของเรือ รัฐชายฝงที่เก่ียวของ, องคกร

จัดการประมงระดับภูมภิาค, และองคกรระหวางประเทศอืน่ๆ ทราบตามที่ความเหมาะสม และเทาที่จะเปนไปได

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 

มาตรา 10 : กรณีเกิดเหตุสุดวิสัยหรือภัยพิบัติ รัฐเจาของทาตองอนุญาตใหเรือเขาเทียบทารัฐตนเปนกรณีพิเศษ เพื่อใหความ
ชวยเหลือแกบุคคล เรือ หรืออากาศยานที่ตกอยูในอันตรายหรือภัยพิบัติ

มาตรา 11 :  ในกรณีที่เรือไดเขาเทียบทาของรัฐตนแลว ภาคีอาจจะปฏิเสธมิใหเรือน้ันใชทาเทียบเรือตามบทบัญญติัของ
กฎหมายหรือกฎขอบังคับของรัฐตน ที่สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ หาก:

(ก) ภาคีพบวาเรือลําน้ันไมมีใบอนุญาตใหทําการประมงหรือกิจกรรมที่เก่ียวของซ่ึงออกโดยรัฐเจาของธงของเรือลาํดังกลาว;
(ข) ภาคีพบวาเรือลําน้ันไมมีใบอนุญาตใหทําการประมงหรือกิจกรรมที่เก่ียวของ ตามที่รัฐชายฝงไดกําหนดในการทําการประมง
ภายในเขตอํานาจของรัฐชายฝงน้ัน;
(ค) ภาคีไดรับพยานหลักฐานที่ชัดเจนวาสัตวนํ้าที่อยูบนเรือน้ัน จับมาดวยวิธีการที่ฝาฝนขอกําหนดของรัฐชายฝงที่ใชบังคับใน

เขตอํานาจของรัฐน้ัน

(ง) รัฐเจาของธงมิไดตอบยืนยันภายในเวลาที่สมควรตามที่รัฐเจาของทารองขอวาสัตวนํ้าจับมาอยางสอดคลอง RFMO

(จ) ภาคีมีเหตุอันควรเช่ือไดวา เรือน้ันทําประมง IUU หรือทํากิจกรรมที่เก่ียวของเวนแตเรือน้ันจะสามารถแสดงไดวา:

(1) ไดกระทําในวิถีทางท่ีสอดคลองกับมาตรการดานการอนุรกัษและการจัดการที่เก่ียวของ; หรือ

(2) ในกรณีการจัดหาบุคลากร เช้ือเพลิง เครื่องมือ และเสบียงอื่นๆ ในทะเลเพิ่มเติมโดยที่เรือลาํน้ันมิไดเปนเรือ

ตองหามตามวรรค 4 ของมาตรา 9 ในชวงเวลาที่ทําการจัดหา



มาตรา 11 (ตอ) : แมวาวรรค 1 ของมาตราน้ีจะบัญญัติไวเชนน้ัน ภาคีจะตองไมปฏิเสธใหเรือตามความในวรรคดังกลาวใช

บริการจากทาเทยีบเรือได ดังน้ี:

(ก) เพื่อความปลอดภัยหรือสุขภาพของลูกเรือ หรือความปลอดภัยของตัวเรือ ในกรณีที่มีความจําเปนอยางชัด

แจง; หรือ

(ข) เพื่อการปลดระวางเรือ ในกรณีที่เหมาะสม

หากปฏิเสธการใชทาเทียบเรือของตนจะตองแจงการปฏิเสธน้ันใหรัฐเจาของธงทราบโดยทันท ีและแจงรัฐชายฝงท่ี

เก่ียวของ, องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค, และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ตามความเหมาะสม

ภาคีจะตองเพิกถอนการปฏิเสธการใชทาเทียบเรอืของตนหากพบในภายหลังวาหลักฐานมีไมเพียงพอ ผิดพลาดหรือไม

สามารถนํามาใชไดอีกตอไป และจะตองแจงใหผูเก่ียวของทุกฝายที่ไดเคยแจงใหทราบถึงการปฏิเสธทราบโดยทันที

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา12 : แตละภาคีจะตองตรวจสอบเรือที่อยูในทาเทียบเรือของตนใหไดตามจํานวนท่ีตองการ และจะตองแสวงหาความตก

ลงรวมกันในการกําหนดระดับการตรวจสอบเรือข้ันต่ําโดยผานองคกรจัดการประมงระดับภมูิภาค, เอฟ เอ โอ, หรือองคกร

อื่นๆ ตามความเหมาะสม

ในการกําหนดวาเรือลําใดควรจะตองตรวจสอบ ภาคีจะตองใหลําดับความสําคัญกับกรณีดังตอไปน้ี:

(ก) เรือที่เคยถูกปฏิเสธการเขาเทียบทา หรือการใชทา ตามความในความตกลงน้ี;

(ข) เมื่อมกีารรองขอ จากภาคีท่ีเก่ียวของ, รัฐอื่นๆ, หรือองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคอื่นๆ ใหทําการ

ตรวจสอบเรอื

(ค) เรืออื่นๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยวาไดเขารวมทําการประมง IUU

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 13 : แตละภาคีตองทําใหมั่นใจวา ผูตรวจสอบของตนดําเนินการตามหนาที่ที่ไดกําหนดเปนมาตรฐานข้ันตํ่า 

(ภาคผนวก ข) เจาหนาที่ผูตรวจสอบจะตองเปนผูมีคุณวุฒิเหมาะสม ที่ไดรับมอบหมายเพื่อการน้ี และมีแสดงเอกสารแสดงตน 

วาเปนผูไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาวตอผูควบคุมเรือ กอนที่จะทําการตรวจสอบ

ผูตรวจสอบตองตรวจสอบพ้ืนท่ีในเรือท่ีเก่ียวของท้ังหมด สัตวนํ้าท่ีมีอยูบนเรือ อวนและเครื่องมือประมงอืน่ๆ อุปกรณ และ

เอกสารหรือบันทึกประจําเรือ ที่เก่ียวของกับการพิสูจนวาไดมีการปฏิบัติตามมาตรการดานการอนุรักษและการจัดการท่ี

เก่ียวของตางๆ แลว;

ผูควบคุมเรือใหความชวยเหลือและแจงขอมูลที่จําเปนแกผูตรวจสอบ รวมทั้งสงมอบวัสดุสิ่งของและเอกสารท่ีเก่ียวของซ่ึงผู

ตรวจสอบอาจตองการ หรือสําเนาท่ีรับรองแลวของเอกสารดังกลาว

ในกรณีที่มีการประสานงานตามความเหมาะสมกับรัฐเจาของธงของเรือลาํน้ันแลวใหเชิญรัฐเจาของธงเขารวมในการตรวจสอบ

ดวย

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 13 (ตอ) : 

- หลีกเลี่ยงความลาชาอันเกินควร เทาที่จะสามารถกระทําได เพื่อใหเกิดการแทรกแซงหรือความไมสะดวกตอเรือนอยท่ีสุด

- ควรใชความพยายามอยางเต็มที่ เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอสื่อสารกับผูควบคุมเรือ หรือลูกเรืออาวุโสของเรือ 

- ทําใหมั่นใจวาการตรวจสอบไดกระทําอยางเปนธรรม โปรงใส ไมเลือกปฏิบัติ และไมกอใหเกิดการคุกคามตอเรือลําใด

- ไมแทรกแซงความสามารถของผูควบคุมเรือในการติดตอสื่อสารกับเจาหนาที่ของรัฐเจาของธง ซ่ึงเปนไปตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 14 : แตละภาคีจะตองนําขอมูลตามที่กําหนดไวเปนมาตรฐานข้ันตํ่าในภาคผนวก ค มาประกอบรายงานผลการ

ตรวจสอบของการตรวจสอบทุกครั้ง

มาตรา 15 : แตละภาคีจะตองสงมอบผลของการตรวจสอบเรือแตละครั้งใหกับรัฐเจาของธงของเรือลาํที่ตรวจสอบเพื่อทราบ 

และหากเปนการเหมาะสม ใหสงมอบแกภาคีท่ีเก่ียวของและรัฐตางๆ  เชน  รัฐที่ผูควบคุมเรือถือสัญชาติ องคกรจัดการ

ประมงระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของ; และ เอฟ เอ โอ และองคกรระหวางประเทศอื่นๆ ที่เก่ียวของ

มาตรา 16 : หากเปนไปได แตละภาคีจะจัดต้ังกลไกดานการสื่อสารสําหรับการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารทางอิเล็กทรอนิกส

โดยตรง

มาตรา 17 : แตละภาคีจะตองทําใหมั่นใจวาผูตรวจสอบของรัฐตนผานการฝกอบรมอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงแนวทาง

ปฏิบัติในการฝกอบรมผูตรวจสอบตามที่ระบุในความรวมมือ

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 18 : ภายหลังการตรวจสอบพบพยานหลักฐานชัดเจนที่ทําใหเช่ือไดวาเรือน้ันไดทําการประมง IUU ภาคีที่ทําการ

ตรวจสอบจะตองดําเนินการ ดังน้ี:

- แจงใหรัฐเจาของธงทราบโดยทันท ีและแจงรัฐชายฝงท่ีเก่ียวของ, องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาครวมท้ังองคกร

ระหวางประเทศอื่นๆ ตลอดจนรัฐที่ผูตรวจสอบพบวาผูควบคุมเรือลําน้ันถือสัญชาติ ใหทราบดวยตามแตจะเหมาะสม; และ

- ปฏิเสธมิใหเรือลําน้ันใชทาเทียบเรือ

- แตจะตองไมปฏิเสธเรือที่ขอใชบริการของทาเทียบเรือเพ่ือความปลอดภัยหรือสุขภาพของลกูเรือ หรือความปลอดภัย

ของตัวเรือ

มาตรา 19 : ภาคีจะตองดูแลรักษาขอมูลขาวสารที่เก่ียวของใหพรอม และสงมอบขอมูลดังกลาวหากมีการรองขอท่ีเปนไป

ตามบทบัญญัติของกฎหมายและกฎขอบังคับของรัฐตน หรือเก่ียวกับมาตรการของรฐัเจาของทาของมาตรา 9, 11, 13 หรือ 

18 รวมถึงขอมูลเก่ียวกับบริการสาธารณะ หรือสถาบันตุลาการตลอดจนขอมูลเก่ียวกับสิทธิในการเรียกรองคาชดเชยตาม

กฎหมายและกฎขอบังคับของรัฐตน และตองมีการแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบดวย

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



มาตรา 20 : บทบาทของรัฐเจาของธง  มาตรา 22 : การระงับขอพิพาทโดยสันติ

มาตรา 23 : รัฐท่ีมิใชภาคีความตกลงน้ี มาตรา 24 : การติดตามตรวจสอบ ทบทวน และประเมินผล

มาตรา 25 : การลงนาม มาตรา 26 : สัตยาบัน การยอมรับ หรือการใหความเห็นชอบ

มาตรา 27 : ภาคยานุวัติ มาตรา 28 : การเขารวมขององคกรบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับ

ภูมิภาค

มาตรา 29 : การมีผลบังคับใช มาตรา 30 : ขอสงวนและขอยกเวน

มาตรา 31 : คํา ประกาศและคํา แถลง มาตรา 32 : การนํา บทบัญญัติไปใชช่ัวคราว

มาตรา 33 : การแกไข มาตรา 34 : ภาคผนวก

มาตรา 35 : การบอกเลิก มาตรา 36 : ผูเก็บรักษา

มาตรา 37 : ตัวบทท่ีถูกตอง

ขอตกลงเร่ืองมาตรการของรัฐเจาของทาวาดวยการปองกนั ยับยั้งและ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 



กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ

• ภาคความสมัครใจ

FAO Code of Conduct for 

Responsible Fisheries

IPOA IUU

2001

IPOA Seabird

1999
IPOA Shark

2001

IPOA Capacity

2001



FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, 1995

จรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ ค.ศ. 1995

ตุลาคม 2538

ความตกลงระหวางประเทศ ภาคความสมัครใจ

CCRF 1995



จรรยาบรรณน้ีใชโดยความสมัครใจ, แตระดับโลกยอมรับวาเปนกรอบงานสากล

ความหมาย, หมายรวมถึง, 

• การใชทรัพยากรสัตวนํ้าอยางย่ังยืน

• การอนุรักษ, การจัดการและการแสวงหาประโยชนอยางย่ังยืน  และการฟนฟูทรัพยากร

• หลักการการปองกันลวงหนาในการจัดการทําการประมง

จรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ ค.ศ. 1995



จรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ ค.ศ. 1995

วัตถุประสงคของจรรยาบรรณ : เพ่ือ

1. กําหนดหลักการท่ีสอดคลองกบักฎเกณฑท่ีเกีย่วของของกฎหมายระหวางประเทศสําหรับการทําการประมงและกจิกรรมการประมง
อยางรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงเน้ือหาท้ังในแงชีวทยา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการพาณิชยท่ีเกีย่วของท้ังปวง; 

2. กําหนดหลักการและเง่ือนไขสาํหรับการวางนโยบายของชาตแิละการนําไปปฏิบัติ เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรประมง การจัดการและ
การพัฒนาการประมงอยางรับผิดชอบ; 

3. ใชเปนแหลงอางอิงเพ่ือชวยรัฐตาง ๆ เพ่ือชวยรัฐตาง ๆ ในการกําหนดหรือปรับปรุงกรอบโครงสรางทางกฎหมายและทางองคกรท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติการประมงอยางรับผิดชอบ ตลอดจนในการกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม; 

4. ใหแนวทางเพ่ือใชตามความเหมาะสมในการกําหนดและการปฏิบัติตามความตกลงระหวางประเทศและตราสารทางกฎหมายอื่น ท้ัง
ท่ีมีพันธะผูกพันและโดยความสมัครใจ;

5. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนดานวิชาการ การเงิน และความรวมมืออื่น ๆ ในการอนุรักษ ทรัพยากร การจัดการ และ
พัฒนาการประมง; 



วัตถุประสงคของจรรยาบรรณ : เพ่ือ

6. สงเสริมการเพ่ิมสวนบํารุงจากการประมงเพ่ือความมั่นคงดานอาหารและคุณภาพอาหาร โดยใหความสําคัญแกความ

ตองการทางโภชนาการของชุมชนทองถ่ินเปนอันดับแรก;

7. สงเสริมการปกปองคุมครองทรัพยากรท่ีมีชีวิตในนํ้าและสภาพแวดลอมของทรัพยากรดังกลาวตลอดจนพ้ืนท่ีชายฝง;

8. สนับสนุนสงเสริมการคาสัตวนํ้าและผลิตภณัฑสัตวนํ้า โดยสอดคลองกับกฎเกณฑระหวางประเทศ ท่ีเก่ียวของและ

หลีกเลี่ยงการใชมาตรการท่ีกอใหเกิดการกีดกันทางคาเชนวาน้ัน; 

9. สงเสริมงานวิจัยทางการประมงและระบบนิเวศท่ีเก่ียวของ รวมท้ังปจจัยดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ; และ

10. กําหนดมาตรฐานพฤติกรรมของทุกคนท่ีเก่ียวของในภาคประมง. 

จรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ ค.ศ. 1995



เน้ือหาในจรรยาบรรณ

1. การใชทรัพยากรสัตวนํ้าอยางย่ังยืน

2. การจัดการประมงในหลากหลายมุมมอง, รวมถึงการอนุรักษ, การจัดการ และการใชประโยชนอยางย่ังยืน

และการผลิตสัตวนํ้าท่ีมีชีวิต

3. หลักการปองกันลวงหนาเพ่ือใชในการจัดการดานการประมง

4. หนาท่ีของรัฐเจาของธงและรัฐเจาของทา

5. กิจกรรมการทําการประมงและกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ

6. การคุมครองสิ่งแวดลอมทางทะเล

7. ของการพัฒนาดานการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าในหลากหลายมุมมอง

8. การแปรรูปสัตวนํ้าภายหลังและการคา

9. การวิจัยทางการประมง

จรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ ค.ศ. 1995



FAO International Plan of Action for Reducing Incidental Catch of 

Seabirds in Longline Fisheries (IPOA SEABIRDS)

จรรณยาบรรณน้ีเปาหมายเพ่ือลดปริมาณนกทะเลท่ีไดรับอันตรายจากการทําประมงโดยใชเบ็ดราว แตอยางไรก็ตาม

ขอมูลมีการแสดงขอมูลของการใชเครื่องมือทําการประมงชนิดอื่น ๆ ดวย เชน อวนลอย 

ความตกลงระหวางประเทศ ภาคความสมัครใจ

IPOA SEABIRD 1999 



FAO International Plan of Action for Conservations and  Management 

of Sharks (IPOA Sharks), 1999

มีวัตถุประสงคเพ่ือ ชวยทําใหแนใจวาประชากรปลาฉลามจะไดรับการอนุรักษในระยะยาว และมีการใชประโยชน 

อยางย่ังยืน 

ความตกลงระหวางประเทศ ภาคความสมัครใจ

IPOA SHARK 1999 



FAO International Plan of Action for the Management of Fishing 

Capacity (IPOA Capacity) 

เปนจรรยาบรรณท่ีเปนแนวทางปฏิบัติเพ่ือการจัดการขีดความสามารถในการทําประมง

ความตกลงระหวางประเทศ ภาคความสมัครใจ

IPOA CAPACITY 1999 



FAO International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate 

Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA IUU) 2001

แผนปฎิบัติการสากล เพ่ือปองกัน ยับย้ัง และขจัดการทําาการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ

ควบคุม 

ความตกลงระหวางประเทศ ภาคความสมัครใจ

IPOA IUU 2001 

ความตกลงวาดวยมาตรการของรัฐเจาของทา ไดใหคํานิยามของ IUU fishing ตามแผน IPOA IUU



ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการประมง

ระดับภูมิภาค

องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค เปนองคกรที่ควบคมุ ดูแล วางแผนและจัดการการทําประมง 

ในเขตทะเลหลวง ตัวอยางเชน IOTC, WCPFC, IATTC, CCAMLR, ICCAT, และอื่นๆ



ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการประมง

ระดับภูมิภาค

IOTC: Indian Ocean Tuna Commission

คณะกรรมาธิการปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย

พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

มหาสมุทรอินเดีย (FAO 51 และ 57) และพื้นที่ทะเลที่อยูติดกัน (ทางตอนเหนือของทวีปแอนตารกติก) ซ่ึงจําเปนตอง

รวมพื้นที่ดังกลาวเพื่อการอนุรักษและจัดการทรัพยากรที่มีการอพยพเขาออกมาหาสมุทรอินเดีย

ชนิดและประชากรปลา

IOTC มีภารกิจหลักในการจัดการทรัพยากรปลาทูนา และปลาที่คลายกับทูนา

จัดต้ังข้ึนภายใตธรรมนูญขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ( FAO) เมื่อป พ.ศ. 2539

ประเทศเขาเปนภาคีสมาชิกเมื่อ 17 มีนาคม 2540



ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการประมง

ระดับภูมิภาค

IOTC: Indian Ocean Tuna Commission

คณะกรรมาธิการปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย
FAO English name Scientific name 

1. Yellowfin tuna (ปลาทูนาครีบเหลือง) Thunnus albacares

2. Skipjack (ปลาทูนาทองแถบ) Katsuwonus pelamis

3. Bigeye tuna (ปลาทูนาตาโต) Thunnus obesus

4. Albacore tuna (ปลาทูนาครีบยาว) Thunnus alalunga

5. Southern Bluefin tuna (ปลาทูนาครีบนํ้าเงินใต ) Thunnus maccoyii

6. Longtail tuna (ปลาโอดํา) Thunnus tonggol

7. Kawakawa (ปลาโอลาย) Euthynnus affinis

8. Frigate tuna (ปลาโอขาว) Auxis thazard

9. Bullet tuna (ปลาโอแกลบ) Auxis rochei

10. Narrow barred Spanish Mackerel (ปลาอินทรีบ้ัง) Scomberomorus commerson

11. Indo-Pacific king mackerel (ปลาอินทรีจุด) Scomberomorus guttatus

12. Indo-Pacific Blue Marlin (ปลากระโทงสีนํ้าเงิน) Makaira mazara

13. Black Marlin (ปลากระโทงดํา) Makaira indica

14. Striped Marlin (ปลากระโทงลาย) Tetrapturus audax

15. Indo-Pacific Sailfish (ปลากระโทงรม) Istiophorus platypterus

16. Swordfish (ปลากระโทงดาบ) Xiphias gladius 



ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการประมง

ระดับภูมิภาค

• สงเสริมความรวมมือระหวางสมาชิกในการจัดการอนุรักษ และใชประโยชนจากพันธุปลาเหลาน้ีอยางเหมาะสม 

• ภารกิจเหลาน้ีสอดคลองกับหลักการในบทบัญญัติ ของอนุสัญญาสหประชาชาติ วาดวยกฎหมายทะเล ในการศึกษา

สภาวะและแนวโนมของประชากรปลาทูนา 

• โดยมีการเก็บขอมูลวิเคราะหและเผยแพรขอมลูทางวิทยาศาสตร สถิติการจับและการลงแรงประมง 

• เพื่อนํามาใชในการออกมาตรการเพือ่การอนุรักษ จัดการทรัพยากรปลาเหลาน้ัน

IOTC: Indian Ocean Tuna Commission

คณะกรรมาธิการปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย



ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการประมง

ระดับภูมิภาค

IOTC: Indian Ocean Tuna Commission

คณะกรรมาธิการปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย

ภารกิจของประเทศสมาชิก

มีขอกําหนดใหประเทศสมาชิก IOTC ตองมีบทบาทในการบริหารจัดการปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย และตอง 

ปฏิบัติใหสอดคลองกับมาตรการอนุรักษและจัดการฯ ใหการรับรองเรียบรอยแลว 

แจงขอมูลการจับและการลงแรงประมง ให IOTC ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด

ขอมูลดังกลาวประกอบดวย นํ้าหนักปลาที่จับได จํานวนวันที่ทําการประมง เปนรายเดือน และวิธีการทําการประมง 

รวบรวมและสงใหสํานักเลขาธิการ IOTC



ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการ

ประมงระดับภูมิภาค

WCPFC: Western and Central Pacific Fisheries Commission 

คณะกรรมาธิการประมงแหงมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง 

19 มิถุนายน พ.ศ. 2547

วัตถุประสงค

เปนองคกรที่ต้ังข้ึนตามขอตกลงเพื่อการอนุรักษและจัดการประชากรปลาที่มีการอพยพยายถ่ินอยูเสมอ (CMM of Highly 

Migratory Fish Stocks) ในบริเวณ มหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง เพื่อความยั่งยืนสอดคลองกับอนุสญัญา UNCLOS

ชนิดและประชากรปลา

นํามาใชกับสัตวนํ้าที่มีการอพยพยายถ่ินอยูเสมอ (Highly migratory stock)

ประเทศไทยไมไดเปนภาคีสมาชิก แตเปนประเทศท่ีใหความรวมมือ



พ้ืนท่ีรับผิดชอบ

นานนํ้ามหาสมุทรแปซิฟคตามแผนที่ 

ความรวมมือระดับภูมิภาค และองคกรจัดการ

ประมงระดับภูมิภาค

WCPFC: Western and Central Pacific Fisheries Commission 

คณะกรรมาธิการประมงแหงมหาสมุทรแปซิฟกตะวันตกตอนกลาง 



วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื

ประกอบไปดวย 4 ขั้นตอนหลัก

• กระบวนการตรวจกอนเขาเทียบทา >>> อนุญาตใหเทียบทาเพ่ือการใชทา

• กระบวนการตรวจสอบที่ทา >>> อนุญาตใหขนถายและใชทา

• กระบวนการตรวจสอบการขนถาย >>> อนุญาตใหนําเขาสินคาประมง

• กระบวนการหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจสอบ 



• กระบวนการตรวจกอนเขาเทียบทา >>> Advance request for port entry / 

Check list (assessment of AREP) / Notification to fishing vessel following 

AREP / Request for additional information 

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื



• กระบวนการตรวจสอบที่ท่า >>> Port inspection report form / Request for 

additional information 

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื



• กระบวนการตรวจสอบที่ท่า >>> Port inspection report form / Request for 

additional information 

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื



• กระบวนการตรวจสอบการขนถ่าย >>> Offloading monitoring form

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื



• กระบวนการตรวจสอบการขนถ่าย >>> Offloading monitoring form

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื



• กระบวนการหลังจากเสร็จสิน้การตรวจสอบ >>> Report

วิธีการปฏิบัติสากลในฐานะรัฐเจาของทาเรอื
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