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บทคัดยอ 
 

ทรัพยากรประมงทะเลทั้งในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝงและในทะเลหลวงกําลังเผชิญกับ
สภาวะทรพัยากรประมงทะเลเสื่อมโทรมลง ปญหาเกิดจากการที่รัฐชายฝงและองคการบริหาร
จัดการทรัพยากรในเขตทะเลหลวง ที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรสิ่งมชีีวิตในทะเล ไมสามารถใช
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลไดอยางมปีระสิทธิภาพอันมีสาเหตุหลักมาจาก
กิจกรรมการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) 

รายงานฉบับนีค้รอบคลุม มูลเหตุ คําจํากดัความ และผลกระทบของการประมง IUU ตอ
การประมงโลกและการประมงของประเทศไทย หลักแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการ
ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการไรควบคมุ (IUU) ซ่ึงประกอบดวย การออกระเบียบ
การประมงและขอบัญญัติของกฏหมายระหวางประเทศตางๆ และแผนปฏิบัติการในระดับสากล 
ระดับภูมภิาค และระดับชาติ เพื่อทราบวาในปจจบุันประชาคมโลกไดใหความสําคัญตอความ
พยายามในการขจัดการประมง IUU ใหหมดไปจากสังคมการประมงของโลก  

อุปสรรคสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลอันเนื่องมาจากปญหาการประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการไรควบคุม (IUU) นั้นตองใชทั้งความรูทางวิทยาศาสตร 
ขอบัญญัติทางกฏหมาย และจริยธรรมของการทาํประมงควบคูกัน เพื่อใชแกปญหาอันจะนํามาซึ่ง
การใชทรัพยากรประมงทะเลอยางยั่งยนื  

 
 

คําสําคัญ 

การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU), สภาวะทรัพยากรประมง, 
ทะเลอาณาเขต, รัฐชายฝง, ทะเลหลวง, องคการบริหารจัดการทรัพยากรในเขตทะเลหลวง, การใช
ทรัพยากรประมงทะเลอยางยัง่ยืน 
 
 
 

 
 
 



การประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
Illegal  Unreported  and  Unregulated  Fishing:  IUU  Fishing 

 
Abstract 

 
Global marine fisheries resources, both in the territorial seas and on the high 

seas have been confronted with fisheries severe resource depletion. One of the major 
problems is in effective management measures from the coastal states and regional 
fisheries management bodies to control Illegal Unreported and Unregulated (IUU) 
fishing activities.   

This report covers the background, definition and impact of IUU fishing on 
both global fisheries and national fisheries particularly the case of Thailand. It 
comprises guides for combating IUU fishing, e.g., implementation of fisheries 
regulations and international laws as well as plan of action at international, regional 
and national levels which have reflected the effort to eliminate IUU fishing from the 
global fishery activities.   

To solve problems and establish proper resources management measures both 
in the territorial seas and on the high seas, caused by IUU fishing, it needs adequate 
knowledge of marine sciences and legal as well as code of conduct for responsible 
fishing in order to achieve instruments sustainable fisheries utilization in the future. 

  
 

Key words: 
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management measures, sustainable fisheries utilization. 
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คํานํา 
 

รายงานเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU) นี ้ เปน
สวนหนึ่งของการศึกษารายวิชา “สมุทรกรณี” หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิทยาศาสตร
ทางทะเล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยคณะผูจดัทํารายงานไดเลือกหวัขอเร่ือง
การประมง IUU เปนรายงานกลุม ประจาํภาคการศึกษา 2550 เพราะไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
ทรัพยากรประมงทะเลทั้งในทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝงและในทะเลหลวงที่กําลังเผชิญกับสภาวะ
ทรัพยากรประมงทะเลเสื่อมโทรมลง โดยปญหาเกดิจากการที่รัฐชายฝงและองคการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรในเขตทะเลหลวง ที่รับผิดชอบดูแลทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเล ไมสามารถใชมาตรการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลไดอยางมีประสิทธิภาพอันมีสาเหตุหลักมาจากกจิกรรมการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU) 

เนื้อหาของรายงานฉบับนี้ครอบคลุม มูลเหตุ คําจํากัดความ และผลกระทบของการประมง 
IUU ตอการประมงโลกและการประมงของประเทศไทย นอกจากนี้คณะผูจดัทํารายงานยังไดนําเอา
หลักแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการไร
ควบคุม (IUU) ซ่ึงประกอบดวย การออกระเบียบการประมงและขอบัญญัติของกฏหมายระหวาง
ประเทศตางๆ และแผนปฏิบตัิการในระดับสากล ระดับภมูิภาค และระดับชาติ รวมเขาไวในรายงาน
ฉบับนี้ เพื่อใหผูอานไดทราบวาในปจจุบนัประชาคมโลกไดใหความสําคัญตอความพยายามในการ
ขจัดการประมง IUU ใหหมดไปจากสังคมการประมงของโลก คณะผูจัดทํารายงานใครขอวิงวอน
ใหทานผูอานไดโปรดตระหนักถึงความยากลําบากในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล อัน
เนื่องมาจากปญหาการประมง IUU ซ่ึงการแกปญหานั้นตองใชทั้งความรูทางวิทยาศาสตร 
ขอบัญญัติทางกฏหมาย และจริยธรรมของการทําประมงควบคูกัน ทั้งนี้เพื่อทีจ่ะนํามาซึ่งการใช
ทรัพยากรประมงทะเลอยางยัง่ยืน  
 

- คณะผูจัดทํารายงาน- 
17 ตุลาคม พ.ศ. 2550 
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อุปกรณและวิธีการ 

วิธีการ 

การศึกษาเรื่องการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) ใช
รูปแบบการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธีการศึกษาแบบการประเมินสภาวะ
ชนบทอยางมสีวนรวม (Rural Rapid Appraisal: RRA) มีรายละเอียดวิธีการศึกษาประกอบดวย 

1. การทบทวนขอมูลทุติยภมูิ (Review Secondary data) 
เปนการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร

การควบคุม (IUU) ไดแก คาํจํากัดความ, มูลเหตุของการประมง IUU, ผลกระทบของการประมง 
IUU ตอความยั่งยืนของทรพัยากรประมงและที่เกีย่วของกบัระบบเศรษฐกิจ และสงัคม รวมทั้ง
ขอมูลเกี่ยวกับสภาวะการประมงในปจจุบนั ความเกีย่วพนัระหวางการประมงโลกกับการประมง 
IUU โดยใชผลการศึกษาจากการประชุมที่เกี่ยวของกับการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมง IUU 
และรายงานขององคการบริหารจัดการทรพัยากรประมงทั้งระดับนานาชาติ ระดับภูมภิาคและ
ระดับประเทศ ประมวลรวมกับสถิติการประมงของโลกที่มีประวตัิความเกีย่วของกับการประมง 
IUU 

เนื้อหาสวนกฎหมายระหวางประเทศ แผนปฏิบัติการ (Plan of Action) และมาตราการที่
เกี่ยวของกับพฒันาการของแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมง IUU ศึกษาจากผลการ
ประชุมเพื่อเอาชนะปญหาการประมง IUU ในระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทัง้
แนวทางที่มีการประกาศใชแลว และแนวทางที่ยังอยูในขัน้ตอนของการพัฒนา 

2. สัมภาษณเชงิลึก (In-depth Interview) 
โดยการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง(Semi-Structured interview) ผูเชี่ยวชาญกรมประมง

สาขากฎหมายประมงและการประมงตางประเทศ, องคการบริหารจัดการทรัพยากรในระดับภูมิภาค 
ไดแก SEAFDEC และภาคเอกชนผูประกอบการประมงเชิงพาณิชย ในหวัขอของพัฒนาการของ
แนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมง IUU ตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบันขององคกรบริหาร
จัดการทรัพยากรในระดับนานาชาตแิละระดับภูมภิาค แนวทางและความกาวหนาของการตอสูเพื่อ
เอาชนะปญหาการประมง IUU ของประเทศไทย และผลกระทบของปญหาการประมง IUU ตอการ
ประมงของประเทศไทย 
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การประมงที่ผิดกฎหมาย  ขาดการรายงานและไรการควบคุม 
(Illegal Unreported  and  Unregulated  Fishing: IUU Fishing) 

 

บทที่ 1 บทนาํ 
 
1.1  มูลเหตุของการประมงทีผ่ิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) 

การทําที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม หรือ การประมง IUU (Illegal Unreported  
and  Unregulated  Fishing: IUU Fishing) เปนการทําประมงที่ผูทําการประมงมีพฤติกรรมไมเคารพ
กฎระเบยีบการประมงตางๆ ทําการประมงอยางขาดความรับผิดชอบและเอาเปรียบชาวประมงที่ทําการ
ประมงอยางถูกตองตามกฎหมาย ตวัอยางการทําประมงที่ไมถูกตองตามกฎหมาย  ขาดการรายงาน  และไร
การควบคุม เชน  การทําประมงในฤดกูาลและพื้นที่หามจับสัตวน้ํา   การใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย  
การจับสตัวน้ําเกินกําหนดจากที่ไดรับอนุญาต การทําประมงโดยไมมีใบอนุญาต รวมทั้งการที่เรือประมงทํา
การประมงโดยอยูนอกเหนืออํานาจการควบคุมของรัฐ  เปนตน 

การทําประมง IUU นั้นพบวาปรากฏอยูในการประมงทกุประเภทเครื่องมือ จึงมักเปนปญหาตอการ
บริหารจัดการประมงอยางเหมาะสมที่มีจดุมุงหมายเพื่อการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางคุมคา
และยั่งยืน โดยผลกระทบที่เกิดจากการทําประมง IUU นั้น มีผลกระทบตอมาตรการบริหารจัดการทรัพยากร
และการอนุรักษทรัพยากรสตัวน้ําทั้งในระดับชาติ ระดบัภูมิภาค และระดับนานาชาติ สงผลเสียหายตอการ
ทําประมงในอนาคต ที่อาจทําใหอุตสาหกรรมการประมงตองถึงลมสลายไปเพราะทรัพยากรสัตวน้ําถูก
ทําลายจนเกินความสามารถในการฟนฟู  นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอเนื่องไปถึงความพยายามในการสราง
ความมั่นคงและปลอดภยัทางอาหาร (Food Security and Safety) ลดระดับการเสริมสรางแหลงโปรตีนราคา
ถูกสําหรับเลี้ยงประชากรโลก  

ในปจจุบันนีย้งัไมมีการรายงานถึงสถิติการทําประมง IUU อยางชัดเจน ทราบแตเพียงวาในการทํา
การประมงที่สําคัญบางประเภทนั้น มีปริมาณการจับสตัวน้ําจากการทําประมง IUU ในสดัสวนที่มากเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปริมาณจับทัง้หมด  แตที่นาเปนหวงยิ่งกวานั้นคือ มีแนวโนมการทําการประมง IUU เกิดขึ้น
ทั่วโลกเพราะชาวประมงบางกลุมพยายามหลีกเลี่ยงมาตรการจัดการประมงและกฎหมายประมงใหม ๆ ที่มี
ความเขมงวดมากขึ้นกวาเดิม อันเนื่องมาจากความพยายามใหความคุมครองกลุมสัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุที่เพิ่ม
มากขึ้น (กังวาลย, 2545) จึงจําเปนที่ทกุประเทศจะตองใหความสําคญัและพิจารณาการเขารวมเปนภาคีใน
การขจัดการทาํการประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) ที่องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agricultutre Organization: FAO) เปนผูริเร่ิม 
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1.2  สถานการณประมงของโลก  
 ผลผลิตการประมงของโลกขยายตวัอยางรวดเร็วจนถึงระดับ 120 ลานเมตริกตัน เปนครั้งแรกในป 
พ.ศ.  2539  และขยายตวัอยางตอเนื่องเปน 125 ลานเมตริกตัน ในป พ.ศ. 2542 และ 130 ลานเมตริกตัน ในป 
พ.ศ. 2544 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเปนผลตอเนือ่งมาจากการขยายตวัดานการเพาะเลี้ยงสตัวน้ําที่เพิ่มจาก 20 ลาน
ลานเมตริกตัน ในป พ.ศ. 2537 มาเปน 30 และ 38 ลานเมตริกตันในป พ.ศ. 2541 และในป พ.ศ. 2542  
ตามลําดับ  สําหรับการใชประโยชนของสัตวน้ําโดยสวนใหญนั้นใชเปนอาหารเพื่อการบริโภคของมนุษย  
(Human Consumption) ในปริมาณระหวาง 79.8 ถึง 93.9 ลานเมตริกตัน หรือ คิดเปนอุปทานของสัตวน้ําที่
เปนอาหารสําหรับมนุษย (Per capita food fish supply)เทากับ 14.3-16.1 กิโลกรัม/คน/ป และใชเพือ่ผลิตปลา
ปนและน้ํามนัปลา (Fish meal and oil) ในปริมาณเทากับ 23.9-32.5 ลานเมตริกตัน (ศรัณย, 2549)   

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agricultutre Organization: FAO)  
ประมาณผลผลิตสัตวน้ําในป พ.ศ. 2544 ที่ไดจากการจบัจากแหลงประมงทะเลสําคญัตาง ๆ ของโลก เทากับ 
83.6 ลานเมตริกตัน ลดลงจากในป พ.ศ. 2543 ที่จับได 86.6 ลานเมตริกตัน แตหากเมื่อพิจารณาสถิติผลผลิต
ประมงภาคการจับจากทะเล (Marine Capture Sector) ยอนหลังกลับไป 5 ปแลวจะพบวาในป พ.ศ. 2543 ผล
การจับสัตวน้ําจากทะเลเพิ่มขึ้นจากผลผลิตในป พ.ศ. 2541  และ พ.ศ. 2542  ซ่ึงจับไดเทากับ  79.3 และ  84.7  
ลานเมตริกตันตามลําดับ แตใกลเคียงกับผลผลิตในป  พ.ศ.  2539  และ พ.ศ. 2540  ซ่ึงมีประมาณ 86.3  ลาน
เมตริกตัน  ดังนั้นผลผลิตในป  พ.ศ.  2544   จึงไมไดเพิม่ขึ้นเมื่อเทียบกับสถิติในทศวรรษที่ผานมาแตกลับมี
แนวโนมลดลง  
 ผลผลิตในป พ.ศ. 2543  ที่เพิ่มขึ้นจากป  พ.ศ. 2541  เปนเพราะการจบัปลาไดมากขึน้จากมหาสมุทร
ในเขตรอน โดยเฉพาะมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟก  และการฟนตวัของปลาในกลุมปลากะตัก  
(Anchoveta)  ในมหาสมุทรแปซิฟกทางดานตะวันออกเฉียงใต สวนผลผลิตจากมหาสมุทรแอตแลนติกดาน
ตะวนัออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือมีปริมาณเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย เปนผลจากการเพิ่มขึ้นของหอย
สองฝากลุม Scallop และปลาผิวน้ํา Capalin และ Blue whiting เมื่อพิจารณาจากชนิดของปลาที่จับไดในป 
พ.ศ. 2543  พบวาผลผลิตของปลากลุม  Anchoveta  ไดเพิ่มขึ้นจากป  พ.ศ. 2542  เนื่องจากไดผาน
ปรากฏการณ  EL  Nino  ไปแลว  แตในทางกลับกันผลผลิตในป พ.ศ. 2544 ที่ลดลงเปนผลเนื่องมาจากการ
ลดลงของผลผลิตการประมงปลา Peruvian Anchoveta อันเปนผลจากกลับมาของปรากฏการณเอลนโิญ 
 ผลผลิตของปลาในกลุม  Clupeods  ซ่ึงไดแก  Herring, Sardines และ Anchovies  กลับมีปริมาณ
ลดลงในแหลงประมงตางๆ  ยกเวนในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวนัออก  และมหาสมุทรแอตแลนติกดาน
ตะวนัออกเฉียงใต  ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากปรากฏการณน้ําผุด  (Upwelling)  ปลากลุม  Chilean  Jack  
mackerel  ในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวนัออกเฉียงใตมีปริมาณเพิ่มขึ้นในป พ.ศ.  2543  หลังจากที่ลดลง
อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2538  ปลา  Chub  mackerel  ในมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตกเฉยีงเหนือมี
แนวโนมลดลงเชนเดยีวกับปลา  Alaska Pollock,  Cod,  Hakes และ Haddocks  ซ่ึงผลผลิตไดลดลงอยาง
ตอเนื่อง  สวนผลผลิตปลา  Capelin  และ  Blue  whiting  ที่จับไดจากสวนตาง ๆ  ของโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้น  
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ปลาทูนาที่มีราคาแพงมีปริมาณลดลงจากป พ.ศ. 2542  สวนปลาทูนาในกลุมอื่น ๆ มีปริมาณคอนขางคงที่  
เมื่อเทียบกับป  พ.ศ.  2541   
 ผลผลิตปลาชนิดตาง ๆ ทีจ่ับในป พ.ศ. 2543  ในปริมาณที่มากกวา  1  ลานเมตริกตัน ไดแก  
Anchoveta  (11.3 ลานเมตริกตัน  )  Alaska  Pollock  (3.0 ลานเมตริกตัน  )  Atlantic  herring  (2.4 ลาน
เมตริกตัน  )  Skipjack  tuna  (1.9 ลานเมตริกตัน  )  Japanese  anchovy  (1.7 ลานเมตริกตัน  )  Chilean  Jack  
mackerel  (1.5 ลานเมตริกตัน  )  Largehead  hairtail  (1.5 ลานเมตริกตัน )  Chub  mackerel  (1.5 ลาน
เมตริกตัน  )  Capelin  (1.5 ลานเมตริกตัน  )  และ Blue  whiting (1.4 ลานเมตริกตัน)   

พื้นที่การประมงที่ผลิตปลาไดมากกวา  2  ลานลานเมตริกตัน ในป พ.ศ. 2543 ไดแก  มหาสมุทร
แปซิฟกดานตะวนัตกเฉยีงเหนือ (23.1 ลานเมตริกตัน) มหาสมุทรแปซิฟกดานตะวนัออกเฉียงใต (15.8 ลาน
เมตริกตัน) มหาสมุทรแอตแลนติกดานตะวนัออกเฉียงเหนือ  (10.9 ลานเมตริกตัน)  มหาสมุทรแปซฟิกดาน
ตะวนัตก  (9.9 ลานเมตริกตัน)  มหาสมุทรอินเดียดานตะวนัออก  (4.7 ลานเมตริกตัน)  มหาสมุทรอินเดีย
ดานตะวันตก  (3.9 ลานเมตริกตัน)  มหาสมุทรแอตแลนติกดานตะวันออก  (3.5 ลานเมตริกตัน)   มหาสมุทร
แปซิฟกดานตะวนัออกเฉียงเหนือ  (2.5 ลานเมตริกตัน)  มหาสมุทรแอตแลนติกดานตะวันตกเฉียงใต  (2.3 
ลานเมตริกตัน)  และมหาสมุทรแอตแลนตกิดานตะวนัตกเฉียงเหนือ  (2.1 ลานเมตริกตัน)   

ในปจจุบนัสภาวะทรัพยากรประมงทะเลของโลกอยูในสภาวะที่นาเปนหวง แหลงประมงจํานวน  
12  แหลง จากทั้งหมด 16  แหงของโลกมีผลผลิตลดลงต่ํากวาระดับสูงสุดที่เคยจับไดในพื้นที่เดียวกัน ซ่ึง
เปนสัญญาณแสดงถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงของโลก  
   ถึงแมวาทรัพยากรประมงทะเลมีแนวโนมลดลง แตการทําประมงทะเลของโลกไดเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง  ทาํใหปลาทะเลทีสํ่าคัญของโลก  รอยละ  47  ไดถูกจับไปใชอยางเต็มที่  (Fully-exploited)  ถึง
ระดับสูงสุดของผลผลิตที่สามารถรักษาใหคงไวได  (Maximum  Sustainable  Yield  หรือ  MSY ) แลว  
ดังนั้นผลผลิตของปลาทะเลเหลานี้จึงจะไมสามารถเพิ่มไดมากกวานีแ้ลว  ปลาทะเลอีกรอยละ  18  ไดถูกใช
ไปเกินขนาด  (Overexploited)  โอกาสฟนตัวหรือเพิม่ผลผลิตจึงเปนไปไดยาก มีแตจะลดลงไปทุกขณะ  
และปลาทะเลอีกรอยละ  10  ไดลดลงอยางมีนัยสําคัญจนเกือบหมดและมีปลาทะเลที่เหลืออยูอีกประมาณ
รอยละ  25  เทานั้นที่พอจะถูกนํามาใชไดเนื่องจากถูกจบัไปในระดับต่ําถึงระดับปานกลาง (under-moderate  
exploited) 
 ปลาเปาหมายสวนใหญในการทําประมงในทะเลหลวง (High Seas)  ไดแก  ปลาในตระกูลปลาทนูา  
และกลุมปลาน้ําลึกที่มีราคาแพง ประเทศพัฒนาและประเทศที่กําลังพฒันามีการทําการประมงปลาทูนาอยาง
แพรหลาย  เนื่องจากเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจสูงในตลาดการคาระหวางประเทศ  ทั้งตลาดปลา
กระปอง  และปลาดิบ  มูลคาการคาปลาทูนาในตลาดโลกในป  พ.ศ. 2544  สูงถึง  8,300  ลานเหรียญสหรัฐ  
ปลาที่ซ้ือขายเปนหลักไดแก  ปลาทูนาครบียาว  (Albacore tuna)  ปลาทูนาตาโต  (Bigeye Tuna)  ปลาทูนา
ครีบน้ําเงิน (Atlantic  bluefin, Pacific  bluefin tuna )  ปลาทูนาทองแถบ  (Skipjack)  ปลาทูนาครีบน้ําเงินใต 
(Southern  Bluefin tuna)  และปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin tuna)  โดยในป พ.ศ. 2545  มีผลผลิตปลาทู



 4

นาสายพันธุหลักไดถึง  4  ลานลานเมตริกตัน  มูลคา  5,000  ลานเหรียญสหรัฐ  คดิเปนรอยละ  65  ของ
ผลผลิตปลาทูนาทั้งหมด 

สภาวะทรพัยากรปลาทูนาขึ้นอยูกับประชากรปลาและพืน้ที่ทําการประมง ปลาทูนาตาโตอยูใน
สภาวะทีน่าเปนหวงเพราะถกูทําการประมงเกินระดับสูงสุดแลว  สวนปลาทูนาทองแถบถึงแมจะถูกใชไป
อยางไมเกดิระดับสูงสุดแตกม็ีโอกาสสูงที่จะเปนไปไดเนือ่งจากการพัฒนาเทคโนโลยกีารทําการประมงใหมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  

การมีจํานวนเรือประมงมากเกินไปโดยเฉพาะเรือประมงที่เขาขายผิดกฎหมาย  ขาดการรายงาน และ
ไรการควบคุม (IUU Fishing Vessels)  สงผลใหปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เชน ปลาทูนาครีบน้ําเงิน และ
ปลาน้ําลึกในกลุม Orange Roughy, Aflonsinod, Dories และ Patagonian Toothfish ถูกคุกคามอยางหนัก ทํา
ใหประชาคมระหวางประเทศ, องคการความรวมมือระหวางประเทศ, องคบริหารจัดการประมงในภูมภิาค 
รัฐบาลของประเทศตาง ๆ และองคกรพัฒนาเอกชนตาง ๆ ไดรวมตวักันเรยีกรองใหผูมีสวนเกีย่วของในทุก
ระดับ ดําเนินการแกไขปญหาการทําประมง IUU อยางเรงดวนเพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมงทะเล 
(วิมล, 2547)    
 
1.3  ผลกระทบของการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) 

การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) เปนปญหาที่กระทบตอความ
มั่นคงดานอาหาร เศรษฐกิจและสังคม และ ส่ิงแวดลอมของโลกในวงกวาง การประมง IUU สามารถเกิดขึ้น
ไดทั้งกับการประมงขนาดเลก็หรือการประมงเชิงพาณิชย ในทะเล ในมหาสมุทร หรือแมแตในแหลงน้ําจืด 
และสามารถเกิดขึ้นไดทั้งในเขตเศรษฐกจิจําเพาะและในเขตทะเลหลวง ผลกระทบของการประมง IUU 
สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเด็นหลัก ไดแก 

1.3.1  ผลกระทบตอความยัง่ยืนของทรัพยากรประมง 
การประมง IUU ทําลายความพยายามในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางการประมง  และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก  องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ(Food and Agricultutre 
Organization: FAO)  ประมาณการวาผลผลิตการประมงทะเลเกือบรอยละ  30  ของผลผลิตทั้งหมดอาจมา
จากการประมง  IUU  ทําใหปลาที่มีคุณคาทางเศรษฐกจิสูงบางชนิดถูกจับไปเกินกวาระดับที่อนุญาตถึง  3  
เทา  ขณะที่องคการสหประชาชาตคิาดการณวาในป พ.ศ. 2540  ปลา Patagonian Toothfish  หรือที่เมืองไทย
รูจักกันในชื่อของปลาหิมะ จํานวน  100,000  เมตริกตัน  มูลคาประมง  400  ลานเหรียญสหรัฐ  มาจากการ
ทําประมง  IUU  ขอมูลที่ไดจากองคการบริหารจดัการทรัพยากรระดับภูมภิาค (Regional Fisheries 
Management Organization: RFMO)  สามารถใชประมาณการความรนุแรงของปญหาการประมง  IUU  ได
โดยการคํานวณความแตกตางระหวางตัวเลขการคาและขอมูลการทําการประมงที่ไดรับอนุญาต  ทาํใหทราบ
วาการประมง  IUU  เพื่อจบัปลา  Patogonian  toothfish  ไดเพิม่ขึ้นถึงรอยละ  400  ในชวงเวลา  3  ป 
คณะกรรมาธกิารเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเลในเขตแอนตารคติก (Commission for the 
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Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) รายงานผลผลิตจากการทําประมง  IUU  
ในเขตมหาสมทุรซีกโลกใต  (Southern  Oceans) วามปีริมาณสูงถึงรอยละ  39  ของผลผลิตทั้งหมดในป  
พ.ศ. 2543 และ พ.ศ.  2544  ทําใหประชากรปลาบางชนิดลดลงถึงรอยละ  90  

 

 
 

  
 

1.3.2  ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจมหภาค 
การประมง IUU สามารถสงผลกระทบตอเศรษฐกิจในทั้งระดับประเทศและระดบัภูมิภาค โดยจะ

สงผลเสียอยางรุนแรงทางเศรษฐกิจและรายไดประชาชาตขิองประเทศกาํลังพัฒนาที่มีความมั่งคั่งขนาดกลาง
รวมทั้งกลุมประเทศยากจน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่มีรายไดหลักจากการประมงและอตุสาหกรรม
เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมประมง ผลเสียหายจากการประมง IUU ทําใหรัฐมีและหมุนเวียนของรายไดใน
ประเทศจากสตัวน้ําที่ต่ํากวาที่ควรจะเปน รวมทั้งการเกบ็ภาษีเงนิไดทีต่่ํากวาที่มกีิจกรรมการประมงจริง อีก
ทั้งยังทําใหรัฐตองสูญเสียทรัพยากรซึ่งเปนเครื่องสรางรายไดแกประเทศ การทําประมง IUU จากเรือที่
ลักลอบเขามาทําการประมงทั้งในเขตนานน้ําหรือลักลอบทําการประมงในทะเลหลวง และจะสงผลกระทบ
ตอการจางงานของรัฐชายฝงหรือประเทศเจาของนานน้ําเพราะเรือที่ลักลอบเขามาทําประมงจะใชชาวประมง
ที่มิใชชาวประมงของรัฐชายฝง และเรือประมงที่ทําการประมงในเขตทะเลหลวงมักจะเปนเรือประมงที่
ทันสมัยใชลูกเรือจํานวนนอยและมกัมีการขนถายสัตวน้ํากลางทะเล และสงสัตวน้ําเหลานั้นไปประเทศที่
สามโดยไมผานประเทศเจาของพื้นที่ทําประมงหรือประเทศที่เรือลํานั้นจดทะเบียน ซ่ึงทั้งสองกรณีสงผลให
ไมมีการจางแรงงานการประมงทั้งโดยทางตรง และทางออมจากการจางแรงงานในอุตสาหกรรมตอเนื่องจาก
การประมงในประเทศเจาของนานน้ําดังกลาว 

ทําใหประเทศเจาของพื้นที่ทาํการประมงตองสูญเสียงบประมาณของประเทศในการจดัตั้งระบบ
ติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance: MCS) รวมทั้งคาใชจายใน
การบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธภิาพมากขึน้ 

ตัวอยางเชน ประเทศซีเชล (Seychelles) ที่อยูในมหาสมุทรอินเดียดานตะวันตก มีรายไดหลักของ
ประเทศมาจากการใหสัมปทานการประมงปลาทูนาในนานน้ําของตน และรายไดจากการอาํนวยความ

ภาพที่ 1  Patagonian Toothfish (Dissostichus eleginoides) 
ที่มา:  /baird-online.com/ 
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สะดวกในการขนยายสัตวน้ําจากเรือประมงไปยังเรือขนสงสัตวน้ํา การประมง IUU ทําใหรายไดของ
ประเทศโดยตรงจากการใหสัมปทานพื้นที่ทําการประมงลดลง และรายไดจากการขนถายสัตวน้ํากล็ดลงตาม
ไปดวยเมื่อเรือประมงเปลี่ยนไปขนถายสัตวน้ําในทะเลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบ อยางไรก็ตาม
ผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิมหภาคนี้จะลดลงในประเทศที่มีการพึ่งพาการประมงที่ต่ํา เชน ประเทศบรูไน 
ดารุสซาราม ที่มีพื้นที่การประมงแคบจาํนวนเรือทําการประมงนอย โดยรายไดหลักมาจากอุตสาหกรรม
น้ํามันปโตเลียม 

1.3.3  ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจจุลภาค 
การทําประมง IUU จะสงผลกระทบตอรายไดของชาวประมงในชุมชนประมงขนาดเล็ก กลุม

ประมงพื้นบานในประเทศกาํลังพัฒนา โดยการประมง IUU สงผลกระทบตอรายไดที่จะลดลง สวนรายจาย
และตนทนุการทําประมงจะมากขึ้นจากการที่ประชากรสัตวน้ําลดลง คุณภาพของสตัวน้ําลดลง โดยอาจมี
สัดสวนสัตวน้าํที่ขนาดเล็กกวาขนาดมาตรฐานตลาดมากขึ้น ตัวอยางเชน ประเทศโมซัมบิค ซ่ึงการทํา
ประมง IUU สงผลประชากรสัตวน้ําลดลง อีกทั้งไดทําลายเครื่องมือประมงของชาวประมงพืน้บานและ
ชาวประมงขนาดเล็ก  ซ่ึงจะมีผลกระทบโดยตรงตอวิถีชีวิตชาวประมงรวมทั้งชุมชนของชาวประมงทองถ่ิน 

 
1
.
3
.
4  ผลกระทบทางสังคม 
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจุลภาคจากการประมง IUU จะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังสงัคมชาวประมง

โดยจะมีผลกระทบตอตัวชาวประมงเอง ครอบครัวของชาวประมงและกองเรือประมงในทองถ่ินจากการทํา
การประมงเกนิศักยการผลิต  กลุมชาวประมง IUU เหลานี้ไมสนใจมาตรการจัดการใด ๆ ซ่ึงรัฐ หรือ องคการ
จัดการทรัพยากรประมงระดบัภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization: RFMO) กําหนด  ทํา

ภาพที่ 2  เรือประมงอวนลากหนาดินขนาดใหญขณะเตรยีมการลักลอบทําการประมง 
สังเกตจากการเปดหนาแผนตะเฆซ่ึงเปนการขั้นตอนการเตรียมกู หรือ ทําการปลอยอวน 
ภาพถายบริเวณชายฝงประเทศแกมเบยี    
ที่มา:  FAO, 2001 
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ใหรายไดของครัวเรือนชาวประมงพื้นบานลดลง เพิม่ปญหาความยากจนใหรุนแรงมากขึ้น และยังมีผล
ในทางลบตอการกระจายรายไดในชุมชนชาวประมง ลดโอกาสของคนรุนลูกหลานในการสืบทอดอาชีพ
ทางการประมง  

การประมง IUU ยังสงผลกระทบในมมุกลับตอแนวคิดของสังคมชาวประมงขนาดเล็กในการทํา
ประมงอยางยัง่ยืนอันเปน “วิกฤตทางศีลธรรม (Moral Dangerous)” โดยอาจทําใหชาวประมงขนาดเล็กและ
ชาวประมงพืน้บานทําการประมงโดยมุงเนนปริมาณสตัวน้ําใหเพยีงพอตอความตองการทําใหมองขามหลัก 
การทําประมงอยางรับผิดชอบ และหากการประมง IUU ทําใหผลผลิตสัตวน้ําต่ําลงยอมจะสงผลใหเกิดการ
ลดของกําลังการผลิตโปรตีนราคาถูกอันจะสงผลกระทบตอเนื่องไปยังความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อาหาร (Food Security and Food Safety) สําหรับประชากรในชาติอีกดวย 
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บทที่ 2  การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) 
 

2.1  คําจํากัดความของ การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) 
 “การประมงทีผิ่ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal Unreported  and  

Unregulated  Fishing: IUU Fishing)” ไดถูกนําเสนอครั้งแรกในป พ.ศ. 2540 โดยประเทศออสเตรเลีย ใน
การประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษทรัพยากรประมงทะเลในเขตแอนตารคติก (Commission for 
the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) ความหมายอยางกวาง ๆ ของการ
ประมง IUU นี้คือ “การทําการประมงในเขตทะเลอาณาเขตที่ขัดตอเงื่อนไขของการทําการประมงในเขต
อํานาจรัฐ หรือการทําการประมงในทะเลหลวงที่ขัดกบัมาตรการที่เห็นชอบรวมกนัของรัฐตางๆในองคการ
จัดการทรัพยากรประมงระดบัภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization: RFMO)”   
 ความหมายโดยละเอียดของการประมง  IUU ตามที่นิยามไวโดย องคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization: FAO) หมายถึง   

การประมงที่ผดิกฎหมาย  (Illegal Ffishing)  คือ 
1. การทําประมงโดยเรือของรัฐชายฝง หรือรัฐเจาของแหลงทําการประมงเองหรือโดยเรอืตางชาติ 

ในเขตอํานาจของรัฐใดๆ โดยไมไดรับอนุญาต หรือขัดตอกฎหมาย 
2. การทําประมงโดยเรือของประเทศที่เปนภาคีสมาชิกขององคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับ

ภูมิภาค (RFMO) อันขัดกับมาตรการอนุรักษจัดการตามมติขององคการบริหารจัดการทรัพยากร
ระดับภูมภิาค ซ่ึงประเทศนั้นมีขอผูกพันหรือขัดกับกฎหมายระหวางประเทศที่เกีย่วของ 

3. ในกรณีที่รัฐเปนภาคีขององคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมภิาค (RFMO) การทําประมง
ที่ฝาฝนกฎหมายของประเทศหรือขอผูกพันระหวางประเทศซึ่งครอบคลุมการกระทําของรัฐที่
ใหความรวมมอืกับองคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO)  ที่เกี่ยวของดวย 

การประมงที่ขาดการรายงาน  (Unreported  Fishing)  คือ 
1. การทําประมงที่ไมไดแจง หรือรายงาน หรือรายงานเท็จ ตอหนวยงานของรัฐอันเปนการกระทํา

ที่ขัดตอกฎหมาย และระเบียบของรัฐนั้น 
2. การทําการประมงในพื้นที่ความรับผิดชอบขององคการบริหารจัดการทรัพยากรระดบัภูมิภาค 

(RFMO)  ซ่ึงไมไดแจงหรือรายงาน  หรือแจงเท็จอันเปนการขัดตอวิธีปฏิบัติขององคการ
บริหารจัดการทรัพยากรระดบัภูมิภาค (RFMO)  นั้น  

ส่ิงที่จะตองรายงานตอรัฐ หรือองคการบริหารจัดการทรพัยากรระดับภมูิภาค (RFMO)  จะถูกระบุ
ไวในระเบยีบการประมงซึ่ง ชาวประมงและเรือประมงนั้นๆ ที่จดทะเบียนหรือขออนุญาตทําการประมงใน
พื้นที่การประมงนั้นๆตองปฏิบัติตาม การประมงที่ปราศจากการรายงานนัน้นับตั้งแตการจดทะเบยีนเรอื
จนถึงการรายงานปริมาณการจับสัตวน้ํา  
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การประมงที่ขาดการควบคุม  (Unregulated  Fishing)   คือ 
1. การประมงโดยเรือที่ไมมีสัญชาติ  (ไมชักธง)  หรือเรือสัญชาติของรัฐ  (ชักธงของรัฐใด ๆ) ที่

ไมไดเปนภาคขีององคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) ซ่ึงไมเปนไปตาม
หรือขัดกับมาตรการอนุรักษจัดการขององคกรนั้น 

2. การทําการประมงในพื้นที ่ หรือจบัสัตวน้ําประเภทที่ยังไมมมีาตรการอนุรักษจัดการของ  
องคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมภิาค (RFMO) รองรับ ที่ขัดตอความรับผิดชอบของรัฐ
ที่ผูกพันไวกับกฎหมายระหวางประเทศ 

การประมงที่ไรการควบคุมอยูนอกขอบเขตกฏหมายเกี่ยวกับการประมง ชาวประมงบางกลุมไม
ยึดถือและฝาฝนกฏขอบังคับในการทําประมง เชนการสบัเปลี่ยนธงเรอืของตนเพื่อหลบหนีการควบคุม 

หากจะกลาวในภาพรวมแลวการประมง IUU คือ ลักษณะของการทําประมงที่ขัดขวาง ละเมิด หรือ
ทําลายมาตรการอนุรักษจัดการในพื้นที่ประมงใด ๆ และการไมปฏิบัติตามขอกําหนดในการเกบ็รวบรวม
ขอมูลการประมง ตลอดจนไมรายงานขอมลูเกี่ยวกับเรือทําการประมงและการทําประมง หรือรายงานขอมูล
อันเปนเท็จแกหนวยงานที่รับผิดชอบของรัฐ แล องคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมภิาค (RFMO)   

การประมง IUU สามารถเกิดขึ้นไดทั้งในเรือประมงขนาดใหญที่ทําการประมงในมหาสมุทร จนถึง
เรือประมงขนาดเล็กที่ทําการประมงบริเวณชายฝง และในนานน้าํภายใตเขตอํานาจของรัฐชายฝงหรือใน
ทะเลหลวงที่อยูภายใตการบริหารจัดการขององคการบริหารจัดการทรพัยากรระดับภมูิภาค (RFMO) ดังนัน้
กรอบความพยายามในการขจัดการประมง IUU จึงมีหลายระดับ ไดแก ระดับนานาชาติ ระดับภมูิภาคหรือ
อนุภูมิภาค และระดับประเทศ    

เรือทําการประมงที่ออกไปทาํการประมงในนานน้ําประเทศอื่นสามารถเปนการประมง IUU ได
เชนกันหากไดกระทํากจิกรรมการประมงทีม่ีพฤติกรรมเขาขายดังนี้   คือ 

1) ลักลอบทําการประมงโดยมิไดรับอนญุาตจากประเทศเจาของแหลงทําการประมง หรือทําการ
ปลอมใบอนุญาตทําการประมง หรือทําการปลอมแปลงเรือใหเหมือนกับเรือที่ไดรับใบอนญุาตการทํา
ประมง   

2) การทําการประมงที่ผิดกฏหมาย อาทิเชน  ใชเครื่องมือประมงที่ผิดประเภท  ทาํการประมงนอก
พื้นที่ไดรับอนญุาต หลีกเลี่ยงมาตรการตรวจสอบของประเทศเจาของพื้นที่ทําการประมง  และการกระทํา
การที่ผิดกฏหมายประมงในประเทศเจาของพื้นที่ทําการประมง ที่แมวาจะไดรับสัมปทานการทําประมงแลว 
ก็ยังเขาขายการประมง IUU เชนกัน 

จากกจิกรรมการประมงที่ขาดความรับผิดชอบนี้สงผลโดยตรงตอการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงสัตวน้ําที่ถูกตองและเหมาะสม  และยังเปนอุปสรรคสําคัญตอการพัฒนาไปสูเปาหมายการประมง
อยางยั่งยืนดวย 
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2.2  กฎหมายระหวางประเทศ และมาตราการที่เก่ียวของกับพัฒนาการของแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะ
ปญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม (IUU)  

กฎหมายระหวางประเทศ และอนุสัญญาตางๆ อันเปนพัฒนาการของแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะ
ปญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และการควบคุม (IUU) มีมานานแลว โดยที่ในสมัยแรกๆ
มิไดระบุการประมง IUU อยางชัดเจน แตเปนแนวทางสาํหรับมาตรการในปจจุบนัไดนํามาปฏิบัตแิละนํามา
ขยายขอบเขตจนสามารถสรางกฎระเบยีบตางๆ ในการตอสูเพื่อเอาขจัดการประมง IUU โดยขอกฏหมาย
และมาตรการตางๆ ที่สําคัญในการตอสูเพือ่ขจัดการประมง IUU ที่สําคัญ มีดังตอไปนี้ 

2.2.1. อนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958  (United Nations Convention on the 
Law of the Sea of 1958) 

อนุสัญญาฉบับนี้มีแนวทางเกี่ยวกับการใชทรัพยากรสิ่งมชีีวิตในทะเลหลวงโดยระบไุวในอนุสัญญา
ฉบับที่ 1 คือ อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง (Convention on the High Seas) และ  อนุสัญญาฉบับที่ 3 คือ 
อนุสัญญาวาดวยการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง (Convention on Fishing and 

ภาพที่ 3 แสดงลักษณะการประมง IUU ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะไดแก การประมงที่ไมมี
ใบอนุญาตทําการประมง, การทําประมงโดยไมรายงาน, ทําการประมงในพืน้ที่คุมครอง, 
ละเมิดจํานวนหรือโควตาการจับสัตวน้ํา และการประมง IUU ในทะเลหลวงที่ไมทําตาม
มาตรการขององคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) 
ที่มา:   Marine Resources Assessment Group Ltd., 2005 
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Conservation of Living Resources of the High Sea) เนื้อหาของอนุสัญญาดังกลาวนี้จะเกี่ยวกับการให
สัญชาติเรือ และความรวมมือระหวางประเทศโดยรัฐที่เกี่ยวของกับกําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรใน
ทะเลหลวงสําหรับคนชาติของตนที่ทําการประมงชนิดเดยีวกันในบริเวณเดยีวกัน อนสัุญญานี้ยังเนนย้ําใหรัฐ
ทั้งปวงมีหนาที่กําหนดมาตรการสําหรับคนชาติตนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรในทะเลหลวง 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม (IUU) อาจไมพบเห็นไดชัดเจนเพราะในอดีตยังมิไดใหความสนใจในเรื่องของทรัพยากร
สัตวน้ํามากนกัอันเนื่องมาจากสภาพทรัพยากรสัตวน้าํทัง้ในทะเลอาณาเขตและในทะเลหลวงยังมคีวามอุดม
สมบรูณอยู แตเมื่อพิจารณาสาระสําหรับการวางรากฐานของแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรในทะเล
หลวง (High Seas) การพัฒนาแนวทางการตอสูกับปญหาการประมง IUU จัดเปนหนึ่งในนโยบายหลักของ
การบริการจัดการทรัพยากรในทะเลหลวงแลวจะพบวาสาระสําคัญของอนุสัญญาฯนี้จะนําไปใชเปนแมแบบ
ของขอกําหนดตาง ๆ ในอนสัุญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ตอไป 

เนื้อหาของอนสัุญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 ที่เกีย่วของกับการประมง IUU มี
รายละเอียดพอสรุปได ดังตอไปนี ้

อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง (Convention on the High Seas) 
อนุสัญญาวาดวยทะเลหลวง (Convention on the High Seas) คือ ทุกรัฐมีเสรีภาพในทะเลหลวงทีจ่ะ

ทําการดังตอไปนี้คือ  
1) เสรีภาพการเดินเรือ (Freedom of Navigation)  
2) เสรีภาพในการการประมง (Freedom of fishing)  
3) เสรีภาพในการวางสายและทอใตทะเล (Freedom to lay submarine cable and pipeline) และ  
4) เสรีภาพในการบินเหนือทะเลหลวง (Freedom of overflight)    
สาระที่เกี่ยวของตอการควบคุมการประมง IUU ถูกบัญญัติไวในหัวขอของเสรีภาพในการเดินเรอื 

(Freedom of Navigation) โดยกําหนดเงื่อนไขในการใหสัญชาติเรือ และการที่เรือจะชักธงชาตใิดจะตองมี
ความเกีย่วของระหวางเรือและรัฐเจาของธง ซ่ึงเปนความพยายามในการปองกันเรือที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนธง
เปนนิจสิน (Reflagging) และประเทศที่รับจดทะเบียนเรือโดยสะดวก (Flag of Convenient: FOC) สําหรับ
หัวขอของเสรีภาพในการประมง (Freedom of fishing) ไดถูกนําไปบญัญัติไวในอนสัุญญาวาดวยการประมง
และการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง 

อนุสัญญาวาดวยการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสิง่มีชีวิตในทะเลหลวง 
(Convention of Fishing and Conservation of Living Resources of the High Sea) 
อนุสัญญาฯฉบับนี้กําหนดความรวมมือระหวางประเทศโดยรัฐที่เกีย่วของรวมกัน เพื่อออกมาตรการ

อนุรักษทรัพยากรในทะเลหลวงสําหรับคนชาติของตนที่ทําการประมงชนิดเดยีวกันในบริเวณเดียวกัน 
อนุสัญญาฯนี้ยงัเนนย้ําใหรัฐทั้งปวงมีหนาที่กําหนดมาตรการสําหรับคนชาติตนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรใน
ทะเลหลวงดังนี้ 
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รัฐทั้งปวงมีหนาที่ที่จะวางมาตรการหรือหารือรวมมือกับรัฐอื่น ในการวางมาตรการสําหรับคนชาติ
ของตนตามที่จําเปนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรในทะเลหลวง (ขอ1 วรรค2)   

อนึ่ง คําวา คนชาติ (Nationals) ในอนุสัญญานี้จะหมายความเฉพาะ เรือ หรือ ยานประมง ซ่ึงมี
สัญชาติของรัฐที่เกี่ยวของโดยไมคํานึงวาบุคคลในคณะลูกเรือจะเปนคนสัญชาติใดบาง (ขอ 14) โดย
สาระสําคัญของอนุสัญญาฯนี้ ไดแก ประเด็นของความรวมมือระหวางรัฐตางๆในการกําหนดมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

1.  รัฐซึ่งชาติของตนจับปลาหรือทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตชนิดอืน่ใดในบริเวณทะเลหลวง ณ. ที่
ซ่ึงคนรัฐอื่นมิไดประกอบการเชนนั้น จะกาํหนดมาตรการสําหรับคนชาติของตนในบริเวณนั้นเมื่อจําเปน 
เพื่อความมุงประสงคในการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตซึ่งถูกกระทบกระเทือน (ขอ 3) 

2.  ถาคนชาติของรัฐสองรัฐหรือมากกวา ทําการจับปลาหรือทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตชนิดอืน่ใดที่
เปนชนิดเดียวกัน ในบริเวณทะเลหลวงเดียวกัน เมื่อมีรัฐหนึ่งรัฐใดขอรอง รัฐเหลานี้จะเจรจาเพื่อทําความตก-
ลงกําหนดมาตรการที่จําเปนสําหรับคนชาติของตนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตซึ่งถูกกระทบกระเทือน 
(ขอ 4)  

3.  หากไดมีการตกลงกําหนดมาตรการกันตามขอ 3 และ ขอ 4 แลว ภายหลังหากมีคนชาติของรัฐ
อ่ืนเขามาทําการจับปลาหรือทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตชนิดเดยีวกันนัน้ รัฐอื่นใดนั้นจะตองยอมรบั
มาตรการที่ไดกําหนดไวแลวนั้น หรืออาจขอรองใหมีการกําหนดมาตรการกันใหม (ขอ 5) 

 
2.2.2   อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  (United Nations Convention on 

the Law of the Sea of 10 December 1982) 
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (United Nations Convention on the Law 

of the Sea of 1982) เปนอนสัุญญาที่ผานการรับรองจากที่ประชุมสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลครั้งที่ 3 
(The Third United Nations on Law of the Sea: UNCLOS III) ซ่ึงถือเปนกฎหมายระหวางประเทศ ที่มี
สถานะภาพเปนกฎหมายระหวางประเทศโดยสมบรูณ และมีผลบังคับใชเมื่อ วนัที่ 16 พฤศจิกายน 1994    
ซ่ึงประกอบดวยสมาชกิทีเ่ขารวมประชุมจาํนวน 159 ประเทศ   

ขอบัญญัติตาง ๆ ที่ไดตกลงกันในการประชุมครั้งนี้มีพืน้ฐานมาจากอนุสัญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎ- 
หมายทะเล ค.ศ. 1958 (The United Nations Convention on the Law of the Sea of 1958) ดวยเหตนุี้จึง
หมายความไดวาขอบัญญัติที่เกี่ยวกับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวงกม็ีพื้นฐานมาจากอนุสัญญาวาดวย
ทะเลหลวง และอนุสัญญาวาดวยการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง  ซ่ึงเปน
อนุสัญญาประกอบอยูในอนสัุญญากรุงเจนีวาวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1958 เชนกัน  จึงกลาวไดวา
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982  เปนกฎหมายแมบททางการประมงที่มีสาระ
เกี่ยวของกับการประมงทั้งสิ้น 11 ภาค จํานวน 41 ขอบัญญัติ (ศรัณย, 2549)  



 13

สาระสําคัญในอนุสัญญาฉบับนี้ที่เกีย่วของกับการทําการประมงในเขตทะเลหลวงถือไดวาเปน
จุดเริ่มตน หรือที่มาที่ชัดเจนของความพยายามในการตอสูเพื่อแกไขปญหาเรือประมงที่เปลี่ยนธงเปนนิจสิน 
(Reflagging)   

เรือประมงที่เปลี่ยนธงเปนนิจสิน (Reflagging)  หมายถึงเรือประมงตางชาติที่ชักธงของรัฐที่อนุญาต
ใหจดทะเบยีนอยางสะดวกงายดาย โดยเจาของเรือไมมีความเกีย่วของกับรัฐนั้นอยางแทจริง และรัฐนั้นไม
รับผิดชอบหรือไมสามารถควบคุมการทําประมงของเรือนั้นใหเปนไปตามกฎระเบยีบของรัฐเจาของธง หรือ
กฎระเบยีบระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ถึงแมวากฎหมายทะเลไดบัญญตัิความรับผิดชอบของรัฐเจาของธงไว
อยางชัดเจนกต็าม รัฐเชนวานี้เรียกวารัฐรับจดทะเบียนเรือโดยสะดวก (Flag of convenient state: FOC state) 
หรืออาจเรียกวารัฐที่รับจดทะเบียนในระบบเปด (Open-registries state) ดังนั้นการทําการประมงของเรือ 
FOC จึงถือเปนการทําประมง IUU และเมือ่ถูกกดดันจากมาตรการตางๆ เรือที่จดทะเบียนจากรัฐ FOC หนึ่งๆ 
ก็สามารถหลบหลีกไปจดทะเบียนขอใชธงของรัฐ FOC อ่ืน ๆ ได   (วมิล, 2547)    

อยางไรก็ตามยังในอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลป ค.ศ. 1982 ไมมกีารบัญญัติศัพท
คําวา Illegal, Unreported and Unregulated fishing: IUU fishing หรือการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม หรือการประมงเถื่อนไวอยางชัดเจน เปนแตเพียงการวางกรอบแนวทางกวางๆ ไว
สําหรับควบคุมเรือประมงและการประมงในทะเลหลวงและนานน้ําทีอ่ยูภายใตอํานาจควบคุมของรัฐเทานั้น  

ภาคที่ 5 เขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Part V: Exclusive Economic Zone) 
ภาคนี้มีขอบัญญัติที่เกี่ยวของดวยกัน 2 ขอไดแก ขอบัญญตัิที่ 63 มวลสัตวน้ําที่มภีายในเขตเศรษฐกิจ

จําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวาหรือทั้งภายในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะและในบริเวณที่เลยและประชิด
กับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น (Stocks occurring within the exclusive economic zones of two or more coastal 
States or both within the exclusive economic zone and in an area beyond and adjacent to it) และขอบัญญัติ
ที่ 64 ชนิดพันธุยายถ่ินเสมอ  (Highly migratory species) โดยสาระสําคญัเกี่ยวของกับการบริหารจัดการสัตว
น้ําที่อาศัยอยูในเขตเศรษฐกจิจําเพาะของรัฐชายฝง 2 รัฐ หรือมากกวา ซ่ึงตองมีการบริหารจัดการและการวาง
มาตรการใชทรัพยากรนี้รวมกัน หรือผานองคการระดับอนุภมูิภาคหรอืระดับภูมภิาคซึ่งถาสัตวน้ําที่อาศัยอยู
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง 2 รัฐ และมีการอยูอาศัยในเขตทะเลหลวงทีม่ีแนวเขตประชิดกับรัฐ
ชายฝงทั้ง 2 รัฐนี้ โดยมีรัฐอื่นทําการประมงในเขตทะเลหลวง ใหรัฐชายฝงทั้ง 2 รัฐนี้ และรัฐอืน่ที่ทําการ
ประมงสัตวน้ําในแนวเขตประชิดกับรัฐชายฝงทําการตกลงโดยตรง หรือผานองคการระดับอนุภูมภิาคหรือ
ระดับภูมภิาคที่เหมาะสมในการวางมาตรการที่จําเปนในการอนุรักษสัตวน้ําชนดินี้ทีอ่ยูนอกเขตทะเลอาณา
เขตของรัฐที่เกีย่วของ การระบุมาตรการบริหารจัดการทรพัยากรสิ่งมีชีวติทางทะเลดังกลาวยังผลทําใหแตละ
ภูมิภาคของโลกที่เปนแหลงทําการประมงสําคัญตองจัดตั้งองคการบริหารจัดการทรพัยากรประจําภูมิภาค  
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ขอบัญญัติท่ี 63 มวลสัตวน้ําท่ีมีภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรอืมากกวาหรือท้ังภายใน
เขตเศรษฐกิจจําเพาะและในบริเวณท่ีเลยและประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น (Stocks occurring within 
the exclusive economic zones of two or more coastal States or both within the exclusive economic 
zone and in an area beyond and adjacent to it)  

1) กรณทีี่มมีวลสัตวน้ําชนิดเดยีวกันหรือบรรดามวลสัตวน้ําของชนดิพันธุที่อยูรวมกันภายในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวา รัฐเหลานี้จะหาทางตกลงกันโดยตรงหรือโดยผาน
องคการระดับอนุภูมิภาคที่เหมาะสม ในการวางมาตรการที่จําเปนตอการประสานงานและการประกันใหมี
การอนุรักษและการพัฒนามวลสัตวน้ําเชนวานั้นโดยไมเปนการเสื่อมเสียตอบทบัญญัติอ่ืนของภาคนี้ 

2) ในกรณีทีม่ีมวลสัตวน้ําชนิดเดยีวกัน หรือบรรดามวลสัตวน้ําของชนิดพันธุทีอ่ยูรวมกนัภายใน
เขตเศรษฐกจิจาํเพาะและในบริเวณที่เลยและประชิดกับเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ รัฐชายฝงและรัฐอืน่ที่ทําการ
ประมงมวลสัตวน้ําเชนวาในบริเวณที่ประชิดกนัจะหาทางตกลงกันโดยตรง หรือโดยผานองคการระดับอนุ
ภูมิภาคที่เหมาะสมในการวางมาตรการที่จาํเปนเพื่อการอนุรักษมวลสตัวน้ําเหลานี้ในบริเวณที่ประชิดกัน 
ขอบัญญัติท่ี 64 ชนิดพันธุยายถิ่นเสมอ  (Highly migratory species)  

รัฐชายฝงและรัฐอื่นที่คนในชาติของตนทําการประมงในภูมิภาคที่จับชนิดพันธุทีย่ายถ่ินอยูเสมอ
ตามบัญชีในรายชื่อภาคผนวกที่ 1 จะรวมมือกันโดยตรงหรือโดยผานองคการระหวางประเทศทีเ่หมาะสม
โดยมุงที่จะประกันการอนุรักษและสงเสริมจุดประสงคของการใชประโยชนสูงสุดจากชนิดพนัธุเชนวา
ตลอดภูมิภาค ทั้งภายในและที่เลยเขตเศรษฐกิจจําเพาะออกไป ในภูมภิาคที่ยังไมมีองคการระหวางประเทศที่
เหมาะสม รัฐชายฝงและรัฐอื่นซึ่งคนในชาตขิองตนจับชนดิพันธุเหลานีใ้นภูมภิาคนั้นจะรวมกนัจัดตั้ง
องคการเชนวาและเขารวมงานขององคการ  

ภาคที่ 7 ทะเลหลวง (Part VII: High Seas)  
ในภาค 7 นี้ม ี2 ตอน มีจํานวน 7 ขอบัญญํติที่มีความเกีย่วของโดยตรงกับการประมง IUU โดยตอน

ที่ 1  บทบัญญัติทั่วไป (Section I: General Provisions) ใหความสําคญํกับการใหสัญชาติเรือ และ ตอนที่ 2 
การอนุรักษ และจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวติในทะเลหลวง (Conservation and Management of the Living 
Resources of the High Seas) โดยเปนการนําเอาขอบัญญัติจาก UNCLOS 1958 มาโดยมีการพัฒนา
บทบัญญัติบางสวนใหการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน โดยมุงเนน
การจัดตั้งองคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับอนุภูมภิาคและระดับภูมภิาค(Regional and Sub-
Regional Fisheries Management Organization) เพื่อดแูลทรัพยากรประมงในทะเลหลวง   

ตอนที ่1 บทบัญญัติท่ัวไป (Section I: General Provisions)  
ในภาค 7 ตอนที่ 1 ประกอบดวยขอบญัญัติที่เกี่ยวของกับการทําประมง และเรอืประมง ไดแก 

ขอบัญญัติที่ 91, 92 และ 94 โดยใหพื้นฐานกฎหมายแกรัฐเจาของธงในการใชอํานาจอธิปไตย ควบคุมการ
กระทําของเรอืที่ชักธงของรัฐ ซ่ึงรวมถึงเรือประมงดวย โดยที่ขัอ 94 ไดบัญญัติเปนขอผูกมัด หรือหนาที่ของ
รัฐวาตองมั่นใจวาเรือที่จะชกัธงของรัฐตองมีความเกีย่วโยงกับรัฐเจาของธงอยางแทจริง เพื่อที่รัฐเจาของธง
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สามารถใชอํานาจอธิปไตยในการควบคุมทางดานการบริหาร วิชาการ และดานสังคม ขณะทีเ่รือนั้นอยูใน
ทะเลหลวง แมวาการควบคมุขางตนจะไมไดเฉพาะเจาะจงกับดานการประมง แตกไ็ดมีความตกลงระหวาง
ประเทศที่บัญญัติหนาที่ดังกลาวไวชัดเจนมากขึ้นเกีย่วกบัการประมงในทะเลหลวงในเวลาตอมา (วิมล, 
2547) 
ขอบัญญัติท่ี 91 สัญชาติของเรือ  (Nationality of ships)  

รัฐทุกรัฐจะกําหนดเงื่อนไขในการใหสัญชาติของตนแกเรือ ในการจดทะเบียนเรือในอาณาเขตของ
ตน และในการใชสิทธิชักธงของตน เรือยอมมีสัญชาติของรัฐเจาของธงซึ่งเรือนั้นมีสิทธิ์ชักธงจะตองมีความ
เกี่ยวโยงอยางแทจริงระหวางรัฐกับเรือนั้น 
ขอบัญญัติท่ี 92 สถานะของเรือ  (Status of ships)  

1. ใหเดนิเรือโดยชักธงของรัฐเพียงรัฐเดียวเทานั้น และใหเรืออยูภายใตบังคับแหงสนธิสัญญา
ระหวางประเทศหรือในอนสัุญญานี้ เรือมิอาจเปลี่ยนธงของตนในระหวางการเดินทางหรือในขณะทีแ่วะยัง
เมืองทา เวนแตในกรณีการโอนกรรมสิทธิ์ อยางแทจริงหรือการเปลี่ยนการจดทะเบียน 

2. เรือซ่ึงออกทะเลโดยชักธงของรัฐสองรัฐหรือกวานัน้ตามความสะดวก มิอาจอางสัญชาติหนึ่ง
สัญชาติใดตอรัฐอื่นใดได และอาจถูกถือเสมือนเปนเรือไรสัญชาติ 
ขอบัญญัติท่ี 94 หนาท่ีของรัฐเจาของธง  (Duties of the flag State) 

1. รัฐทุกรัฐจะตองใชเขตอํานาจและดําเนนิการควบคุมอยางมีประสิทธิผลในเรื่องการบริหาร 
เทคนิค และสงัคม เหนือเรือที่ชักธงของตน 

2. โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐทุกรัฐจะตอง 
(เอ) มีทะเบียนเรือซ่ึงระบุช่ือหรือรายละเอียดของเรือที่ชักธงของตน ยกเวนเรือที่อยูนอก

ขอบังคับระหวางประเทศทีย่อมรับกันโดยทั่วไปเนื่องจากมีขนาดเล็ก และ 
(บี) ใชเขตอํานาจภายใตกฎหมายภายในบงัคับแกเรือแตละลําซึ่งชักธงของตน และนายเรือ 

เจาหนาทีเ่รือ และลูกเรือของเรือนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหาร เทคนิคและ
สังคมเกี่ยวกับเรือนั้น 

3. รัฐทุกรัฐจะใชมาตรการสําหรับเรือที่ชักธงของตนเชนที่จําเปน เพื่อประกันความปลอดภัยใน
ทะเลดานตางๆอาทิเชน 
   (เอ) การตอเรือ อุปกรณ และสภาพพรอมออกทะเลของเรือ 

(บี) การจัดบุคลากรประจําเรอื สภาพแรงงาน และการฝกอบรมลูกเรือโดยคํานึงถึงตราสาร
ระหวางประเทศที่ใชอยู  

(ซี) การใชสัญญาณ การบํารุงรักษาเครื่องมอืส่ือสาร และการปองกันการโดนกัน 
4. มาตรการดงักลาวใหรวมสิ่งที่จําเปนเพือ่ประกันวา 

(เอ) กอการจดทะเบียนและหลังจากนั้นในชวงระยะเวลาทีเ่หมาะสม เรือแตละลําจะตอง
ไดรับการตรวจโดยผูตรวจทีม่ีคุณสมบัติ และบนเรือใหมแีผนที่ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับทะเล 
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และอุปกรณเครื่องมือในการเดินเรือเทาที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ
ของเรือนั้น  

(บี) เรือแตละลําอยูในความรับผิดชอบของนายเรือและเจาหนาที่ที่มีคณุสมบัติเหมาะสม
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถในการเดนิเรือทะเล การเดินเรือ การสื่อสารและ
วิศวกรรมนาว ีและลูกเรือมีคณุสมบัติและจาํนวนทีเ่หมาะสมสําหรับประเภท ขนาด 
เครื่องจักรกล และอุปกรณของเรือนั้น 

(ซี) นายเรือ เจาหนาที่ และในขอบเขตที่เหมาะสม ลูกเรือ มีความรอบรูและตองปฏิบัติตาม
ขอบังคับระหวางประเทศทีใ่ชบังคับอยูเกีย่วกับความปลอดภัยแหงชวีิตในทะเล การ
ปองกันการโดนกัน การปองกัน การลด และการควบคุมภาวะมลพษิทางทะเล และการ
บํารุงรักษาเครื่องมือส่ือสารทางวิทย ุ

5. ในการใชมาตรการตามวรรค 3 และ 4 รัฐแตละรัฐจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับขอบังคับ 
วิธีดําเนนิการและวิธีปฏิบัตริะหวางประเทศ ที่เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป และจะตองดําเนนิขัน้ตอนใดๆ ที่
จําเปนเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม 

6. รัฐซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาไมไดมีการใชเขตอํานาจและการดําเนนิการควบคุมอันสมควรในสวนที่
เกี่ยวกับเรือลําใด อาจรายงานขอเท็จจริงใหแกรัฐเจาของธง เมื่อไดรับรายงานเชนวา รัฐเจาของธงจะตองทํา
การสืบสวนเรือ่งราวและหากเปนการสมควร จะตองดําเนินการที่จําเปนเพื่อแกไขสถานการณ 

7. รัฐแตละรัฐจะจดัใหมีการไตสวนตอหนาบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับ
ภัยพิบัตทิางทะเลหรืออุบัติการณของการเดินเรือในทะเลหลวงทุกรายที่เกี่ยวกับเรือเพื่อชักธงของตนและ
กอใหเกิดการสูญเสียชีวิตหรือการบาดเจบ็สาหัสแกคนชาติของรัฐอื่น หรือเกิดความเสียหายอยางรายแรงแก
เรือหรือส่ิงติดตั้งตาง ๆ ของรัฐอื่น หรือตอส่ิงแวดลอมทางทะเล รัฐเจาของธงและรัฐอื่นนั้น จะตองรวมมือ
กันในการดําเนินการไตสวนใด ๆ ที่กระทําโดยรัฐอืน่นั้นเกีย่วกับภยัพิบัติทางทะเลหรืออุบัติการณของการ
เดินเรือใด ๆ เชนวานัน้     

ตอนที ่2 การอนุรักษ และจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง  
(Conservation and Management of the Living Resources of the High Seas)         
กลาวโดยสรุปสําหรับขอบัญญัติที่ 116-119 เปนการเนนย้าํสิทธิของทุกประเทศในการทําประมงใน

เขตทะเลหลวง และยังไดกําหนดมาตรการเพื่อสรางกฎเกณฑ และองคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับอนุ
ภูมิภาค และภมูิภาค (Regional Fisheries Management Organization: RFMO) เพื่อใหเกิดความรวมมือของ
รัฐที่เกี่ยวของในการกําหนดมาตรการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง การกําหนดปรมิาณการทํา
ประมงโดยเนนการใชทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวงใหเกิดประโยชนสูงสุดและอยางยั่งยืน โดยมาตรการ
อนุรักษทรัพยากรในทะเลหลวงจะตองมพีืน้ฐานจากหลกัทางวิทยาศาสตร นอกจากนีย้ังมีขอบัญญัติที่
เกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยนขาวสารและขอมูลทางสถิติเพื่อประโยชนสูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากร
ส่ิงมีชีวิตในทะเลหลวง โดยมีรายละเอียดขอบัญญัติตังตอไปนี้   
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ขอบัญญัติท่ี 116  สิทธิท่ีจะทําการประมงในทะเลหลวง  (Right to fish on the high seas) 
รัฐทั้งปวงมีสิทธิที่คนชาติตนจะทําการประมงในทะเลหลวง ภายใตบังคับแหง 

(เอ) พนัธะกรณีตามสนธิสัญญาตน  
(บี) สิทธิและหนาที่ รวมทั้งผลประโยชนที่รัฐชายฝงบัญญัติไว อาทิเชน ขอ 63 วรรค 2, ขอ 

64 ถึง 67 
(ซี) บทบัญญัติแหงตอนนี้   

ขอบัญญัติท่ี 117 หนาท่ีของรัฐท่ีจะกําหนดมาตรการของคนชาตตินเพื่อการอนุรักษทรัพยากรสิง่มีชีวิตใน
ทะเลหลวง  (Duty of States to adopt with respect to their nationals measures for the conservation of 
the living resources of the high seas) 

รัฐทั้งปวงมีหนาที่ในการดําเนินหรือรวมมอืกับรัฐอื่นในการดําเนนิมาตรการเชนที่จาํเปนสําหรับคน
ชาติตนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง 
ขอบัญญัติท่ี 118 ความรวมมือของรัฐตางๆ ในการอนุรักษและจัดการทรัพยากรมีชวิีต   (Cooperation of 
States in the conservation and management of living resources)  

รัฐจะตองรวมมือกันในการอนุรักษและจดัการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง รัฐซึ่งคนชาติตน
แสวงประโยชนจากทรัพยากรมีชีวิตประเภทเดียวกันหรือตางประเภทในบริเวณเดยีวกันจะตองเจรจาเพื่อ
ดําเนินมาตรการที่จําเปนสําหรับการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตที่เกีย่วของ รัฐเหลานี้จะรวมมือกันจัดตั้ง
องคการประมงระดับอนภุูมภิาคหรือภูมภิาคตามความเหมาะสมเพื่อการนี้ 
ขอบัญญัติท่ี 119 การอนุรักษทรัพยากรสิง่มีชีวิตในทะเลหลวง  (Conservation of the living resources of 
the high seas)  
 1. ในการพจิารณากําหนดปริมาณที่พึงอนญุาตใหจับไดและการวางมาตรการอนุรักษอ่ืนๆ สําหรับ
ทรัพยากรมีชีวติในทะเลหลวง รัฐจะ 

(เอ) กําหนดมาตรการขึ้น โดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดซึ่งรัฐเกี่ยวของมีอยู 
เพื่อธํารงไวหรือฟนฟูชนิดพันธุที่ถูกจับใหอยูในระดับซึ่งสามารถอํานวยผลผลิตได
อยางสูงสุดตลอดไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปจจัยส่ิงแวดลอมและเศรษฐกจิทีเ่กี่ยวของ รวมทั้ง
ความตองการพิเศษของรัฐกาํลังพัฒนา และโดยคํานึงถึงแบบแผนการประมง การ
พึ่งพาอาศัยกนัของมวลสัตวน้ํา และมาตรฐานขั้นต่ําระหวางประเทศที่เสนอแนะกัน
โดยทั่วไป ไมวาจะในระดับอนุภูมิภาค ภูมภิาค หรือระดบัโลก 

บี) คํานึงถึงผลกระทบที่มีตอชนิดพันธุที่อยูรวมกนัหรือพึ่งพาชนิดพนัธุที่ถูกจับ  โดยมุง
ธํารงไวหรือฟนฟูประชากรชนิดพันธุที่อยูรวมกันหรือพึง่พาดังกลาวใหอยูเหนือระดบั
ซ่ึงการแพรพนัธุของชนิดพนัธุเหลานี้ถูกคกุคามอยางแรง 

 2. ใหมีการเผยแพรแลกเปลี่ยนขอสนเทศทางวิทยาศาสตร สถิติเกี่ยวกับการจับและกิจกรรมทางการ
ประมงรวมทั้งขอมูลอ่ืนที่มีอยูซ่ึงเกี่ยวกับการอนุรักษมวลปลาอยางสม่ําเสมอ โดยผานองคการระหวาง
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ประเทศที่มีอํานาจไมวาจะเปนระดับอนภุูมภิาค ภูมภิาค หรือระดับโลก ตามความเหมาะสม และโดยใหรัฐที่
เกี่ยวของทั้งปวงมีสวนรวมดวย 
 3. รัฐที่เกี่ยวของจะตองประกันวามาตรการอนุรักษและการใชมาตรการนั้นไมเปนการเลือกปฏิบัติ
ตอชาวประมงของรัฐใด ทั้งโดยนิตนิัยหรือโดยพฤตินยั 

 
2.2.3  ปฏิญญาสากลแหงแคนคูน ค.ศ. 1992  (The Declaration of Cancun 1992) 
ในป 1991 คณะกรรมการการประมง (The Committee on Fisheries: COFI) แหงองคการอาหารและ

เกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) รวมกับประเทศเมก็ซโิก จัดการ
ประชุมนานาชาติวาดวยการทําประมงอยางรับผิดชอบ (International Conference on Responsible Fishing)  
ในระหวางวันที่ 6-8 พฤษภาคม 1992 ที่เมอืงแคนคูน ประเทศเม็กซิโก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีกฎเกณฑ
ระหวางชาติวาดวยการทําประมงในทะเลหลวง ที่ประชมุไดมีมติเปนเอกฉันทประกาศ ปฏิญญาแคนคูน ค.ศ. 
1992 (Cancun Declaration 1992) โดยเรียกรองใหมีการพัฒนาแนวความคิดใหม ในเรื่องการทําประมงอยาง
รับผิดชอบ (Responsible, Sustained Fisheries) จากการประชุมครั้งนี้ทําใหเกิดความตกลงอยางเปนทางการ
ในการจดัทาํรางจรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fishing: 
CCRF) (ศรัณย, 2549) และเชนเดียวกนักับ UNCLOS 1982 คือมิไดมีการบญัญัติศัพทคําวา Illegal, 
Unreported and Unregulated fishing (IUU) หรือการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุมไว แตตองถือวาสาระในปฏิญญาแคนคูน ไดแก ความประสงคในการอนุรักษจัดการทรัพยากรสัตว
น้ําอยางสมเหตุสมผล และมีแนวทางในการกําจัดเรือประมงหลายสัญชาติ อีกทั้งปฏิญญาแคนคูนถือวาเปน
จุดเริ่มตนในการสรางหลักการทําการประมงอยางรับผิดชอบ ซ่ึงกําหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อปองกนั 
ขัดขวางและขจัดการประมง IUU อยางชัดเจน  

ดังนี้จึงถือไดวาปฏิญญาสากลแหงแคนคนู ค.ศ. 1992 เปนหนึ่งในกฎหมายระหวางประเทศ แมวาจะ
เปนกฏหมายลักษณะขาดสภาพการบังคับหรือไมผูกพัน (Non-legal binding หรือ Soft Law) แตกไ็ดรับการ
พัฒนาเปนแผนปฏิบัติการนานาชาติเพื่อตอสูกับการประมง IUU ในเวลาตอมา 

 
2.2.4 การประชุมสหประชาชาติวาดวยสิง่แวดลอมและการพัฒนา  ค.ศ. 1992 หรอื วาระท่ี 21  

(United Nations Conference on Environment and Development: UNCED 1992 or Agenda 21) 
เปนการประชมุระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (United Nations Conference on 

Sustainable Development: UNCED, Rio, Brazil) ที่กรุง ริโอ เดอจา ไนโร ประเทศบราซิล การประชุม
ดังกลาวจดัขึ้นโดยองคการสหประชาชาติตามขอมติที่ 4/228 โดยมวีัตถุประสงคเพื่อกําหนดยุทธศาสตรวา
ดวยความสัมพันธระหวางสิ่งแวดลอมและการพัฒนาทุกสาขาเขาไวดวยกัน ทีป่ระชุมไดประกาศปฏิญญา
สากลริโอ (Rio Declaration) วาดวยส่ิงแวดลอมและการพัฒนาสําหรับศตวรรษที่ 21 หรือที่รูจักกนัในนาม
วาระที่ 21 (Agenda 21) โดยรับรองอนุสัญญา 2 ฉบับ ไดแก  
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1. อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชวีภาพ (Convention on Biological Diversity) และ  
2. อนุสัญญาวาดวยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  (United Nation Framework Convention on Climate 

Change) (ศรัณย, 2549)  
สําหรับในสาขาประมงการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคมุงเนนใหประเทศสมาชิกตางตระหนกัถึง

ความสําคัญในการใชทรัพยากรทางทะเล โดยมีสาระสําคัญในบทที่ 17 เร่ืองของการปกปองมหาสมุทร และ
ทะเลทั้งหลาย รวมถึงทะเลปดและทะเลกึง่ปด ตลอดจนบริเวณพืน้ที่ชายฝงทะเลดวย  การใชทรัพยากรอยาง
มีหลักการและการพัฒนาทรพัยากรสิ่งมีชีวติ (Agenda 21, Chapter 17: Protect of the oceans, all kind of 
seas, including enclosed and semi-enclosed seas, and coastal areas and the protection, rational use and 
development of their living resources) แมวาในการประชุมนี้ยงัมิไดระบุชัดเจนเกีย่วกับการประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและการควบคุม (IUU) แตเนื้อหาที่ปรากฏอยูในหมวดของการใชประโยชนและ
การอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในทะเลหลวงอยางยั่งยนื (Sustainable use and conservation of marine living 
resources of the high seas) ขอบัญญัติที่ 17.45 และขอบัญญัติที่ 17.49 ถึง 17.52 ช้ีใหความสําคัญของ
การศึกษาปญหาการบริหารจัดการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้ําที่มีการอพยพยายถ่ินไกล โดย
มีสาระสําคัญชี้ใหเห็นถึงการบริหารจัดการทรัพยากรในทะเลหลวงในหลายพื้นที่ทีย่งัไมเพียงพอ รวมทั้ง
ขาดความรวมมือกันระหวางรัฐ ในเรื่องของการศึกษารายละเอียดการทําการประมง ความรูทางชีววทิยาของ
สัตวน้ํากลุมเปาหมาย สถิติการประมง รวมทั้งวิธีในการเก็บขอมลูตางๆ ซ่ึงควรศึกษาพจิารณามุงเนน
ลักษณะของกลุมสัตวน้ําหลากชนิดพนัธุ (Multi-species) ที่มีความสัมพันธระหวางชนดิของสัตวน้ําตลอดจน
การประมาณการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของกลุมสัตวน้ําเหลานั้น ดังนั้นการปฏิบัตกิารโดยรัฐตางๆที่ทําการ
ประมงในทะเลหลวง รวมทั้งความรวมมอืทวิภาคีในระดับภูมภิาค และระดับโลก มีความจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทีเ่ปนกลุมสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้าํที่มีการอพยพยายถ่ินไกล ซ่ึงเปนการ
นําเอารายละเอียดจาก UNCLOS 1982 และปฏิญญาแคนคูนมาขยายความ  

 
2.2.5.  ความตกลงเพื่อสงเสริมใหเรือประมงปฏบิัติการตามมาตรการอนรัุกษและจัดการทรัพยากร

ในทะเลหลวง ค.ศ. 1993 (Agreement to Promote Compliance with International Conservation and 
Management Measure by Fishing Vessel on the High Seas, 1993 or 1993 Compliance Agreement)  

เพื่อใหผลจากปฏิญญาแคนคูน 1992  ถูกนําไปใชอยางมีประสิทธิภาพ   คณะกรรมการการประมง 
(The Committee on Fisheries: COFI) แหงองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization: FAO) ไดรางความตกลงเพื่อสงเสริมใหเรือประมงปฏิบัติการตามมาตรการ
อนุรักษและจดัการทรัพยากรในทะเลหลวง ค.ศ. 1993 (Agreement to Promote Compliance with 
International Conservation and Management Measure by Fishing Vessel on the High Seas, 1993  หรือ 
1993 Compliance Agreement) โดยรางความตกลงนี้ไดรับความเหน็ชอบเมื่อ 27 พฤศจิกายน 1993  แตเพิ่งมี
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ผลบังคับใชเปนกฎหมายในเดือนเมษายน ค.ศ. 2003 ที่ผานมา เมื่อมีประเทศใหสัตยาบรรณครบ 25 ประเทศ 
(ศรัณย, 2549) 

สาระสําคัญของความตกลงมุงจัดการกับปญหาการเปลี่ยนธงเรือ (Reflagging) เพื่อหลบเล่ียงการ
ปฏิบัติตามมาตราการอนุรักษจัดการทรัพยากรประมงในทะเลหลวงของ รายละเอียดความตกลงฯไดระบุถึง
ความรับผิดชอบของรัฐตาง ๆ ที่ตองรับผิดชอบการทําการประมงในนานน้ําของตน การออกใบอนุญาตทํา
การประมง และยังขยายไปถึงรัฐเจาของธงที่เรือประมงจดทะเบียนจะตองรับผิดชอบตอกิจกรรมการประมง
ของเรือลํานั้น ๆ ไมวาจะเปนในเขตทะเลอาณาเขต หรือเขตทะเลหลวงโดยเฉพาะอยางยิ่งการจํากัดมใิหเรือที่
ไมไดจดทะเบยีนทําการประมงในทะเลหลวง ตลอดจนจะตองมีการเกบ็รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการทํา
ประมง อาทิเชน ปริมาณการจับ ชนิดของสัตวน้ํา แหลงทําการประมง เพื่อนําสงองคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรระดบัภูมิภาคและนานาชาติเพื่อการประมวลผลสถานการณทรัพยากรประมงปจจุบัน นอกจากนี้
ความตกลงฯ ยังไดบัญญัติถึงการแลกเปลีย่นขอมูลของเรือประมงที่ละเมิดมาตรการอนุรักษดวย  
 

2.2.6.  ความตกลงวาดวยความพยายามปฎิบัตติามบทบญัญัติของอนสุัญญาสหประชาชาติวาดวย
เร่ืองกฎหมายทะเลเกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้าํท่ีมีการ
อพยพยายถิ่นไกล  (Agreement of the Implementation of the Provision of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and 
Management of Straddling  Fish Stocks and High by Migratory Fish Stocks) 

ความตกลงวาดวยการปฎิบตัิตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยเรือ่งกฎหมายทะเล
เกี่ยวกับการอนุรักษ และการจัดการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้าํที่มีการอพยพยายถ่ินไกล 
(Agreement of the implementation of the provision of the United Nations Convention on the Law of the 
Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling  fish Stocks and high 
migratory fish stocks หรือ UN Fish Stock Agreement)  อันเปนผลจากการประชมุสหประชาชาตวิาดวยการ
อนุรักษ และการจัดการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และสัตวน้ําที่มีการอพยพยายถ่ินไกล     (United 
Nations Conference on Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks Sixth Session) จัดขึ้น
โดยที่ประชุมสมัชชาใหญแหงองคการสหประชาชาติ (United Nation General Assembly: UNGA)  ที่กรุง
นิวยอรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวนัที่ 24 กรกฎาคม ถึง 4 สิงหาคม 1995  

สาระสําคัญของความตกลงฉบับนี้ มีวตัถุประสงคเพื่อใหเกดิความยั่งยืนของปลาวายขามถิ่นหรือ
อพยพไกล โดยมีบทบัญญตัิที่สอดคลองกบัแนวทางกฎหมายทะเลโดยทัว่ไป ความตกลงฉบับนี้ใชกับปลา
ที่วายขามถิ่น หรืออพยพนอกเขตอํานาจรฐั  ความตกลงฉบับนี้ยังไดใหความสําคัญกับความรวมมือระหวาง
ประเทศในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําดังกลาวใหมีความยั่งยืน และนํามาใชประโยชนในปริมาณที่
เหมาะสม จดุเดนของความตกลงฉบับนี้ คือ การนําเสนอแนวทางการจดัการทรัพยากรโดยวิธีปองกนัไวกอน
เปนครั้งแรก (Precautionary approach) ซ่ึงแตกตางจากความตกลงฉบับอื่นที่กําหนดแนวทางการจัดการ
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ประมงโดยอางอิงระดับสูงสุดของผลผลิตที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield: MSY) ซ่ึงวิธีหลังนี้ตอง
อาศัยหลักขอมูลการตาย (Mortality rate) มวลสัตวน้ําเกิดใหม (Spawning stock biomass) และประชากรของ
สัตวน้ําวยัออน (Juvenile stock) ที่แมนยําเพื่อประกอบการจัดการ แตความตกลงฉบบันี้ไดบัญญัตใิหรัฐตอง
มีมาตรการอนุรักษ เชน การประเมนิและจดัการทรัพยากรในระบบนิเวศเดียวกัน (Ecosystem-Based 
Fisheries Management) และประชากรสัตวน้ําอื่นๆที่มีความสัมพันธกับสัตวน้ําเปาหมาย   เพื่อปกปองความ
หลากหลายทางชีวภาพทัง้ระบบ นอกจากนี้ยังใหแนวทางการจัดการปญหาการมีเรือประมงมากเกินไป 
รวมถึงการทําการตรวจตราและควบคุมเรอืทําการประมงโดยใชระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring 
Surveillance: VMS) ความตกลงนี้ยังกาํหนดหลักการพื้นฐานความรับผิดชอบของรัฐเจาของธงเหมือนกับ
ความตกลงเพือ่สงเสริมใหเรือประมงปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง 
ค.ศ. 1993 กลาวคือ รัฐเจาของธงตองประกันวาเรือประมงที่ชักธงของรัฐตองปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ
จัดการของอนภุูมิภาค ภมูิภาค และตองไมทําลายความไดผลของมาตรการเหลานีแ้ละรัฐเจาของธงตองไม
ออกใบอนุญาตทําการประมงใหแกเรือประมงที่ชักธงของรัฐตนยกเวนแตมั่นใจวาสามารถควบคุมการทํา
ประมงของเรือเหลานี้ได ความตกลงบับนี้มคีวามแตกตางจากความตกลงเพื่อสงเสริมใหเรือประมง
ปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง ค.ศ. 1993 ตรงที่ไดบัญญัติหนาที่ของรัฐ
และมาตรการตางๆในการควบคุมเรือประมงในทะเลหลวงอยางชัดเจนรวมถึงเงื่อนไขการออกใบอนุญาตทํา
การประมงที่ตองสอดคลองหรือเปนไปตามวิธีการสากล โดยใหรัฐจัดทํากฎระเบยีบภายในวาดวยเงื่อนไข 
และวิธีการออกใบอนุญาต และการถอนใบอนุญาตทําการประมงในทะเลหลวง มีกฎระเบียบใหเรือประมง
ตองติดใบอนญุาตบนเรือตลอดเวลา มีมาตรการประกันวาเรือประมงตองไมทําการประมงในเขตอาํนาจของ
รัฐชายฝงอื่นๆโดยไมไดรับอนุญาต      มีระบบบัญชีเรือที่อนุญาตใหทาํการประมงในทะเลหลวง มีระเบียบ
ใหทําเครื่องหมายเรือประมง รายงานตําแหนงเรือเปนระยะ รายงานผลการจับและการลงแรงมีระบบติดตาม 
ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring Control and Surveillance: MCS) และตองพิสูจนผลการจับดวยการเก็บ
สถิติการคา และการขนถายสัตวน้ํา ความตกลงฉบับนี้ยงัเปดโอกาสใหคนของรฐัที่เปนสมาชิกของ องคการ
บริหารจัดการทรัพยากรระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาค (RFMO) สามารถขึ้นไปบนเรอืของรัฐภาคีความตกลง
ฉบับนี้ (แตไมจําเปนตองเปนสมาชิกของ RFMO) เพื่อตรวจสอบการทําการประมงในทะเลหลวงไดดวย 
โดยการตรวจสอบทําไดเมื่ออยูในพืน้ที่ความรับผิดชอบของ RFMO ถามีเหตุผลเพียงพอที่เชื่อไดวาเรือที่ถูก
ตรวจสอบฝาฝนมาตรการอนรัุกษ รัฐที่เขาไปตรวจสอบตองรวบรวมหลักฐานและแจงใหรัฐเจาของธงทราบ 
ความตกลงนีย้งักําหนดใหรัฐเจาของทาเทียบเรือสามารถตรวจสอบและหามมใิหทําการลําเลียง หรือขนถาย
สัตวน้ํา นอกจากนี้ความตกลงยังไดใหความสําคัญสําหรับการเขาเปนสมาชิกของ RFMO  เพราะถึงแมวาจะ
เปนภาคีความตกลงฉบับนี้แลวก็ตามถายังไมไดเขาเปนสมาชิกของ RFMO รัฐภาคีนั้นก็ไมควรอนุญาตให
เรือประมงที่ชักธงของรัฐตนไปจับปลาวายขามถิ่นหรืออพยพไกลในพืน้ที่ๆ RFMO นั้นๆรับผิดชอบอยู 
(วิมล, 2547) 
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2.2.7  จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (The Code of Conduct for Responsible 
Fisheries: CCRF) 

จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (The Code of Conduct for Responsible 
Fisheries: CCRF) เปนผลจากขอตกลงจากปฏิญญาแคนคูน 1992 ซ่ึงองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาต ิ(Food and Agriculture Organization: FAO) ไดจัดทํารางจรรยาบรรณการทําการประมงอยาง
รับผิดชอบ ระหวางป ค.ศ.1992-1995 และที่ประชุมใหญองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ มีมติ
เปนเอกฉันทเห็นชอบดวยกบัรางจรรยาบรรณดังกลาวในที่ประชุมสมัยที่ 28 เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 1995  

จรรยาบรรณฉบับนี้ไดจดัทําขึ้นในแนวทางที่สอดคลองกับ UNCLOS 1982 โดยไดนําเอาปฏิญญา
สากลแหงแคนคูน ค.ศ. 1992  ขอกําหนดในแผนปฎิบตัิการสําหรับศตวรรษที่ 21 (Agenda 21) ของการ
ประชุม UNCED 1992 ผลการประชุมวิชาการขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาตวิาดวยความ
รวมมือขององคการสหประชาชาติวาดวยเรื่องการทําประมงในทะเลหลวง ค.ศ. 1992 ความตกลง
สหประชาชาตวิาดวยสัตวน้ําชนิดพันธุที่ครอมเขตและอพยพยายถ่ินไกล ค.ศ. 1995 และแผนกลยุทธในการ
จัดการประมงและพัฒนาซึ่งรับรองโดยที่ประชุมระดับดลกวาดวยการจัดการประมงและการพัฒนา ค.ศ. 
1995  เขามาพิจารณาดวย  (ศรัณย, 2549)  

สาระสําคัญของจรรยาบรรณฯ คือการวางหลกัเกณฑและมาตรฐานการปฎิบัติสากลในการ
ดําเนินการอยางรับผิดชอบเพื่อใหเกดิประสทิธิผลในการอนุรักษ การจดัการ และการพัฒนาทรัพยากรสัตว
น้ําโดยคํานึงถึงระบบนิเวศ (Ecosystem base) และความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) หลัก
จรรยาบรรณฯยังใหความสําคัญในดานความเปนอยู ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
และยังใหความสําคัญแกจารีตประเพณีที่เกีย่วของกับการทําประมงและการใชประโยชนจากทรัพยากรของผู
มีสวนไดสวนเสีย จรรยาบรรณฯยงัคํานึงถึงลักษณะเฉพาะทางชีววทิยาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่อยู
อาศัย (จรรยาบรรณฯครอบคลุมกิจกรรมประมงในทกุสาขา เชน การจัดการประมง การทําการประมง การ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  การทําการประมง การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบูรณาการการประมงกับการจัดการ
พื้นที่ชายฝง กจิกรรมหลังการเก็บเกีย่วและการคา และการวิจัยทางการประมง 

มาตรา 8 ของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบกําหนดใหมีการจัดการกับปญหา
การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) ไวอยางชัดเจน โดยบัญญัติวา รัฐควรให
การรับรองวาเรือประมงที่ไมไดจดทะเบยีน (ชักธงของรัฐ) หรือไมมใีบอนุญาตทําการประมงจะไมทําการ
ประมงในทะเลหลวง หรือในเขตอํานาจรัฐของรัฐชายฝงอื่น นอกจากนี้รัฐยังตองบันทึกขอมลูเรือ ทํา
เครื่องหมายเรอื กําหนดมาตรฐานความปลอดภัยของลูกเรือและมีมีมาตรการบังคับใชกฏหมายที่ขัดตอ
มาตรการอนุรักษจดัการระหวางประเทศ (วิมล, 2547) 

แมวาจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบเปนบทบัญญัติที่มิไดมผีลผูกพันทางกฏ-
หมาย (Non-legal binding หรือ Soft law) โดยมิไดจัดอยุในกลุมกฎหมายระหวางประเทศจึงไมมีสภาพ
บังคับ เพียงแตมุงประสงคใหทุกคนที่ประกอบอาชีพประมงหรือเกีย่วของกับการประมงไดนําเอาแนวทาง
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ในการทําการประมงอยางรับผิดชอบของจรรยาบรรณ (พวงทอง, 2550) แตสาระสําคัญของจรรยาบรรณการ
ทําประมงอยางรับผิดชอบมีความเชื่อมโยงกับ UNCLOS 1982 อยางใกลชิด ดังนัน้ประเทศที่เหน็ชอบดวย
กับรางจรรยาบรรณฯดังกลาวและไดรับเอาจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบไปปรับใช
ในทางปฏิบัตดิวยความสมัครใจจึงเปรียบเสมือนนําเอาหลักกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไปใชจดัการการทํา
ประมงโดยปรยิาย 

 
2.2.8 แผนปฏบิัติการสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ

ควบคุม  (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IPOA-IUU) 

อยางไรก็ตามแมวาจะไดมีการยอมรับเอาและมีการนําเอาบทบัญญัติของจรรยาบรรณการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบ (The Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF) ไปปฏิบัติกันอยางแพร
หลายมากขึ้น แตก็มีการทาํการประมงบางสวนเทานั้นที่ทําการประมงอยางรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมง
บางกลุมที่ไมเคารพและไมยึดถือกฎระเบียบในการทําการประมง รวมทั้งกฎระเบยีบที่ปรากฏอยูใน
จรรยาบรรณฯและในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ ตัวอยางเชน ชาวประมงบางคนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงและแหลงทําการประมง บางรายไมเคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอยาง
ไมถูกตอง เจาของเรือประมงบางรายไดสับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไมสามารถหรือไม
เต็มใจที่จะควบคุมการทําการประมงอยางเพียงพอ การทาํการประมงโดยขาดความรบัผิดชอบเชนนี้ มีผลบั่น
ทอนโดยตรงตอ ความพยายามในการบริหารจัดการประมงอยางถูกตอง คําวาการทําการประมงที่ผิด
กฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม หรือรวมเรียกวาการประมง IUU นี้ไดรับบัญญัติขึ้นเพื่อใชกับการทํา
การประมงอยางไรความรับผิดชอบ  (กังวาลย, 2545) 

ดร. วีระวัฒน หงสกุล ผูเชี่ยวชาญดานการประมงของ FAO ภาคพื้นเอเชียแปซิฟค ไดกลาวไวในคาํ
นําของจุลสารขจัดประมงเถือ่น ป พ.ศ. 2545 โดยเนนถึงปญหาที่หลายประเทศเผชิญอยูในการบริหารจัดการ
ประมงในปจจบุัน คือ การมีเรือประมงสวนหนึ่งหรือสวนใหญอยูนอกเหนืออํานาจควบคุมของรัฐ  การ
ประมงที่ไรการควบคุมอยูนอกขอบเขตกฏหมายเกี่ยวกับการประมง และปราศจากการรายงานนับตั้งแตการ
จดทะเบียนเรือ จนถึงการรายงานผลการจับสัตวน้ําเหลานี้ ใหถือไดวาเปนการประมง IUU ที่เอาเปรียบ
ชาวประมงสวนใหญทีย่ินยอมปฏิบัติตามกฏขอบังคับของรัฐอยางรับผิดชอบ เพื่อใหการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณฯบรรลุผล FAO จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการสากลวาดวยการขจัดการทําการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) หรือรูจักกันในชื่อของแผนปฏิบัติการสากลวา
ดวยการขจัดประมง IUU (IPOA-IUU) ขึ้นในป พ.ศ. 2543 โดยจดัประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาปญหา
เบื้องตนที่เมืองซิดนีย, ประเทศออสเตรเลีย ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 จากนั้นจึงไดจดัการประชุม
พิจารณาหารือกับประเทศสมาชิกเกีย่วกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนีท้ี่กรุงโรมในระหวางเดือนตลุาคม 
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พ.ศ. 2543 และกุมภาพันธ พ.ศ. 2544 เนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้เปนที่ยอมรับโดยสังคมโลกในการประชุม
คณะกรรมการดานการประมงขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในวนัที ่ 2 มีนาคม 
พ.ศ. 2544 และสนับสนุนโดยคณะมนตรขีององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ในการ
ประชุมสมัยที่ 120 ในวนัที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เอกสารฉบับเต็มของแผนปฏิบัติการสากลวาดวยการขจัด
การทําการประมง IUU หรือประมงเถื่อนถูกจัดพมิพโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ
(FAO) ถูกพิมพออกเผยแพร ตั้งแต พ.ศ. 2544 เปนตนมา (กังวาลย, 2545) 

เชนเดยีวกับจรรยาบรรณการทําการประมงอยางรับผิดชอบ แผนปฏิบัติการฯมิไดมีผลผูกพันทาง
กฏหมาย (Non-legal binding หรือ Soft law) หรือมิไดเปนกฎหมายระหวางประเทศ จึงไมมีสภาพบังคับ
เพียงแตมุงประสงคใหรัฐสมัครใจในการนําเอา IPOA-IUU ไปพิจารณาใชควบคูกับมาตรการทัง้ปวงและ
กฎหมายระหวางประเทศในการจัดการกบัการประมง IUU แตจากการพิจารณาที่มาของ IPOA-IUU แลว
พบวาปฐมบทของการบัญญัติ IPOA-IUU นี้ถูกกําหนดใหอยูภายใตกรอบของจรรยาบรรณการทําการประมง
อยางรับผิดชอบซึ่งหมายถึงการอยูภายใต UNCLOS 1982 นั่นเอง ดังนั้นประเทศทีเ่ห็นชอบดวยกบั IPOA-
IUU จึงเปรียบเสมือนรับรางจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบไปปรับใชในทางปฏิบัติดวย
ความสมัครใจและก็คือการนาํเอาหลักกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไปใชจดัการการทําประมงโดยปริยาย 

สาระในแผนปฏิบัติการจึงไดจัดเตรยีมเครือ่งมือหลายแบบไว เพื่อใหประเทศตางๆ นําไปใชตอตาน
การทําการประมง IUU โดยที่ประเทศเหลานั้นอาจกระทําการตอตานการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ
การทําการประมงเถื่อนดวยตนเอง หรืออาจรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ก็ได เครื่องมือบางประเภทไดรับการ
ออกแบบมาใหสามารถใชไดกับทุกประเทศ แตมีเครื่องมือบางชนิดที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหประเทศบางกลุมได
ใชประโยชนเปนการเฉพาะ ไดแก 

1. ประเทศเจาของธง (ประเทศที่จดทะเบียนเรือและอนุญาตใหเรือลํานั้นชักธงของรัฐตน) 
2. รัฐชายฝง (ประเทศที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลหรือมหาสมุทร) 
3. รัฐเจาของทาเรือ (ประเทศที่อนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาเทียบทาเรือไมวาจะเปนเพื่อการ

ขนถายสัตวน้ํา หรือการจัดหาเสบียงหรือเตมิน้ํามันเชื้อเพลิง) 
นอกจากนี ้แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมง IUU ไดเรียกรองให มีการนํามาตรการตามความ

ตกลงระหวางประเทศเกีย่วกบัการคามาใช ซ่ึงจะมีผลทําใหสัตวน้ําที่ถูกจับขึ้นมาโดยชาวประมงที่กระทํา
การประมงแบบผิดกฎหมายไมอาจนําสัตวน้ํานั้นมาขายได หรือไมสามารถนําไปทําการแปรรูปเพือ่สงออก
ไปจําหนายในตลาดโลกได 
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บทที่  3  แนวทางการตอสูเพื่อขจัดปญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการ
ควบคุม (IUU) 
 
3.1  แผนปฏิบตัิการสากลในการขจัดการทําการประมงทีผ่ิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม 
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (IPOA-IUU) 

จากบทนําของแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม (IUU) หรือแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมง IUU ในบทที่เกี่ยวของกับภมูิหลังของ
กฎหมายระหวางประเทศ, ขอมาตราที่เกี่ยวของและพัฒนาการของแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและการไรควบคมุ (IUU) ที่ไดกลาวมาแลว แผนปฏิบัติการสากลฯ
ดังกลาวมีสถานะเชนเดยีวกบัจรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบที่แผนปฏิบัติการฯมไิดมีผลผูกพัน
ทางกฏ- หมาย แผนปฏิบัตกิารสากลในการขจัดประมง IUU จึงเปรียบเสมือนกลองเครื่องมือที่ประกอบไป
ดวยเครื่องมือหลากหลายแบบที่ประเทศทั้งหลายที่เกีย่วของกับการประมงทะเลสมคัรใจที่จะเลือกใช โดย
เครื่อง มือเหลานี้มีศักยภาพครอบคลุมในการใชจัดการกับการประมง IUU ในรูปแบบตางๆ  

อยางไรก็ตามปญหาของประมง IUU ในแตละภมูิภาค ในเขตอํานาจรัฐของรัฐชายฝงมีความ
หลากหลายซบัซอนที่แตกตางกันไมวาจะเปนความหลากหลายทางชวีภาพสิ่งมีชีวิตในทะเล ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนความแตกตางกันทางดานจารีตประเพณีที่เกี่ยวของกับการทําประมงและ
การใชประโยชนจากทรัพยากรของผูมีสวนไดสวนเสีย ดังนั้นจึงเปนไปไมไดที่จะใชเครื่องมือหรือมาตรการ
ใดมาตรการหนึ่งเปนเครื่องมือเพื่อขจัดประมง IUU การจะเลอืกใชเครื่องมอืชนิดใดชนิดหนึ่งหรือชุด
เครื่องมือจึงขึ้นอยูกับสถานการณการประมงประเภทหนึ่งๆเทานั้น  

3.1.1  วัตถุประสงคและหลักการของแผนปฏิบัติการสากลฯ การประมง IUU  
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการสากลฯ IUU คือ การปองกัน ปราบปราม และขจัดการทําประมงที่

ผิดกฏหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม หรือไดช่ือวาการประมง IUU โดยการจดัหามาตรการที่
เครงครัด มีประสิทธิภาพ และโปรงใสใหแกทุกรัฐในการปฏิบัต ิ รวมทั้งจัดตั้งองคกรจัดการประมงที่
เหมาะสมในแตละภูมภิาค ตามหลักการของกฎหมายระหวางประเทศเพือ่เปนการปองกัน ปราบปราม และ
ขจัดการทําประมง IUU แผนปฏิบัติการสากลฯ ไดนํามาตรการรวมทัง้กลยุทธตาง ๆ มาใชบังคับ โดยเฉพาะ
การมุงใหความสําคัญแกความตองการพิเศษของรัฐกําลังพัฒนา ตามมาตรา 5 ของจรรยาบรรณในการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries หรือ CCRF)  

1. การมีสวนรวมและการประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติ งานมีประสิทธิภาพควรจะนําแผนปฏิบัติ
การสากลฯ ไปใชบังคับโดยทางตรงกับรัฐทั้งปวง โดยการรวมมือกับรัฐอื่นๆ หรือการบังคับ
โดยทางออมโดยผานองคกรจัดการประมงในระดบัภูมภิาค (RFMO) หรือโดยผานองคการ
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อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  และองคกรระหวางประเทศที่เหมาะสมอื่น ๆ 
องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการบังคับใชมีผลสําเร็จขึ้นอยูกับความรวมมืออยางใกลชิดและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรึกษาหารือและการแบงปนขอมูลระหวางกัน เพื่อที่จะลดการทํา
ประมง IUU ระหวางรัฐ และองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ควรมุงเนน
ใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐและองคกรดังกลาว การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของผูเกี่ยวของ
ทุกฝายในการที่จะขจดัการประมง IUU รวมทั้งอุตสาหกรรม ชุมชนประมง และองคกร
ภาคเอกชน 

2. การนําไปปฏิบตั ิมาตรการในการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทําประมง IUU ควรตั้งอยูบน
พื้นฐานทีว่าจะนําแผนปฏิบตัิ การระดบัชาติ ระดบัภูมิภาคและระดับโลก ไปปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการสากลฯ เพื่อขจัดการประมง IUU โดยเรว็ที่สุดเทาที่จะกระทําได 

3. วิธีการและการปฏิบัติท่ีเขมงวด มาตรการในการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทําประมง 
IUU ควรกลาวถึงปจจยัตาง ๆ ที่มีผลตอการจับสัตวน้ําทุกประเภท ในการใชวิธีการนี้รัฐควรจะ
นํามาตรการตาง ๆ เพื่อสรางความรับผิดชอบเบื้องตนของรัฐเจาของธง (Flag State) และ
บังคับใชในเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้งมาตรการของรัฐเจาของทาเรือ 
รัฐชายฝง มาตรการที่เกี่ยวของกับการคา (Market-related Measures) และมาตรการทั้งปวง เพื่อ
ใหมั่นใจวารัฐจะไมใหการสนับสนุนหรือมีสวนรวมในประมง IUU รัฐควรจะใชมาตรการ
เหลานี้ตามที่เหมาะสม และใหความรวมมือเพื่อใหมั่นใจไดวามีการนํามาตรการเหลานี้มาใช
บังคับแบบบูรณาการ และแผนปฏิบัติการควรจะแยกแยะถึงผลกระทบของประมง IUU ตอ 
สภาวะการทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในแตละดานอยางชัดเจนเพื่อใหงายตอการ
จัดการตอไป 

4. การอนุรักษ  มาตรการในการปองกัน ปราบปราม และขจัดการทําประมง IUU ควรสอดคลอง
กับการอนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตวน้ําและใหการคุม 
ครองตอสภาพแวดลอม 

5. ความโปรงใส แผนปฏิบัติการสากลฯ ขจัดการทําประมง IUU ควรจะถูกนําไปใชอยางโปรงใส
ตามมาตรา 6.13 ของจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ 

6. การไมเลือกปฏิบัต ิแผนปฏบิัติการสากลฯขจัดการทําประมง IUU ควรจะมีพัฒนาและนําไปใช
โดยไมมีการเลือกปฏิบัติตอรัฐใดรัฐหนึ่งหรือเรือประมงของรัฐตน ทั้งในลักษณะของรูปแบบ
หรือในลักษณะของขอเท็จจริง 

3.1.2   การนํามาตรการปองกัน ปราบปราม และขจัดการทําประมง IUU มาใชปฏิบตั ิ
มาตรการ และวิธีการ หรือเครื่องมือในการขจัดการประมง IUU ซ่ึงบัญญัติขึ้นโดยองคการอาหาร

และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) จําแนกความรับผิดชอบของประเทศหรือรัฐที่มีสวนไดสวนเสยี
ทางการประมงออกเปน 4 ประเภท ไดแก  
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1. ความรับผดิชอบของรัฐท้ังปวง  
แผนปฏิบัติการสากลฯ ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง 

ทุกประเทศ สามารถแยกออกไปไดเปนขอ ๆ ดังนี้ 
1. รัฐควรใหการยอมรับและเคารพตอแนวทางปฏิบัติของกฎหมายระหวางประเทศที่เกีย่วของ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
เพื่อใหนําไปใชในการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทาํประมง IUU 

2. รัฐทุกรัฐควรไดรับการกระตุนใหมีการใหสัตยาบันยอมรับ หรือภาคยานุวัตติออนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  ความตกลงสหประชาชาติ ค.ศ. 1995 และ
ความตกลงเพือ่สงเสริมการควบคุมเรือประมงที่ทําการประมงในทะเลหลวงใหปฏิบัติตาม
มาตรการสากลเพื่อการอนุรักษและจัดการประมง ค.ศ. 1993 และหากรัฐใดยังมิไดเขาเปน
ภาคีตราสารเหลานี้ใหวาไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของตราสารเหลานี้ 

3. รัฐทั้งปวงควรจะปฏิบัติตามตราสารดานประมงระหวางประเทศที่เกีย่วของทุกฉบับ ซ่ึงรัฐ
ตนไดใหสัตยาบันยอมรับหรือภาคยานวุัตไิวอยางเครงครัด 

4. การทําการประมงในมหาสมุทรตาง ๆ นั้น     องคกรบริหารจัดการประมงในระดับภูมิภาค
จะเปนผูทําหนาที่ควบคุมดแูล ทุกรัฐที่มีเรือประมงเขาไปทําการประมงในแหลงทําการ
ประมงเหลานีจ้ึงควรเขารวมเปนสมาชิกขององคกรดังกลาว หรือตองควบคุมเรือประมง
ของตนมิใหกระทําการใดๆ ที่ละเมิดกฎขอบังคับที่องคกรเหลานี้ไดกําหนดขึ้นไว 

5. ทุกประเทศควรทบทวนกฎหมายประมง รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายของตนเปนอันดับ
แรก เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถใชกฎหมายเหลานี้ไดอยางสอดคลองกับวิธีการที่แจงไวใน
แผนปฏิบัติการสากลฯ ในการดําเนินการทบทวนกฎหมายนัน้ควรพิจารณาประเด็นตางๆ 
ดังตอไปนี ้
5.1 ภายใตขอเสนอแนะของแผนปฏิบัติการสากลฯนั้น จําเปนจะตองเพิ่มหนวยงานตาม

กฎหมายขึน้อกีหรือไม 
5.2 บทลงโทษสําหรับการทําประมงที่ผิดกฎหมายในปจจุบนัรุนแรงเพยีงพอแลวหรือไม 
5.3 ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันจะสามารถควบคุมกิจกรรมในการทําการประมง

ของเรือประมงของรัฐตนไดจริงหรือไม 
5.4 หากคนถือสัญชาติของรัฐเปนเจาของเรือประมงที่ไปจดทะเบียนในรัฐอื่นหรือไปทํา

หนาที่นายเรือในเรือประมงของรัฐอื่นจะสามารถบังคับใชกฎหมายทีม่อียูในปจจุบัน
เพื่อปองกันมใิหคนเหลานั้นทําการประมงที่ผิดกฎหมายไดหรือไม 

5.5 หากรัฐไดยินยอมใหมีการนําขึ้นทาหรือขนถายสัตวน้ําจากเรือประมงตางชาติที่ท
าเทียบเรือของรัฐตน มีกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สามารถใชในการควบคุมกิจกรรมดัง
กลาว เชน การตรวจสอบหรอืไม 
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5.6 ในกรณีที่รัฐไดมีการอนุญาตใหกองเรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงในนานน้ํา 
ของรัฐตนควรจะเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมายในขอตกลงที่ทําไวได
หรือไม 

6. ชาวประมงที่ทาํผิดกฎหมายยอมพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ จึงมกัจะทําการประมง
ในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝาระวงั (Monitoring, Control and 
Surveillance: MCS) ไมเขมงวดนกั ดังนัน้แผนปฏิบัติการสากลฯ เพือ่การขจัดการประมง 
IUU จึงไดกําหนดเครื่องมือสําหรับการติดตามตรวจสอบอยางกวางๆ เพื่อใชในการตอตาน 
การประมง IUU ไว ดังตอไปนี้ 
6.1 ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) 
6.2 โครงการสงผูสังเกตการณประจําบนเรือประมง 
6.3 ระบบรายงานผลการจับสัตวน้ําในแตละเทีย่วเรือ 
6.4 การตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ทาเทียบเรือและในทะเล 
6.5 การไมอนุญาตใหเรือที่สงสัยวาจะเปนเรือประมง IUUเขาเทียบทาหรือใหเอกสิทธิ์ใดๆ 
6.6 วิธีอ่ืนๆ 

7. รัฐควรสนับสนุนใหชาวประมงทุกคนปฏบิัติตามกฎขอบังคับดานการประมงโดยวิธีการ
สรางสรรคซ่ึงรวมถึง 
7.1 การใหการศึกษาและบริการตางๆ แกชุมชนและชาวประมง 
7.2 การใหผูมีสวนไดสวนเสียมสีวนรวมในการพัฒนากฎระเบียบดานการประมง 
7.3 การสรางจิตสํานึกเพื่อกอใหเกิดความรวมมือปฏิบัติตามกฎระเบยีบนัน้ๆ 
7.4 การจัดทําระบบการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได

โดยงาย 
8. หากรัฐเจาของทาเรือมีเหตุอันชวนใหเชื่อไดวาเรือลําใดที่เทียบทาอยูนั้นไดมีสวนรวมใน

การทําการประมง IUU แลว รัฐเจาของทาเรือควรจะดําเนินการดังตอไปนี้ คือ 
8.1 ไมอนุญาตใหเรือลํานั้นนําสัตวน้ําขึ้นทาหรือขนถายที่ทา 
8.2 แจงใหรัฐเจาของธงทราบโดยทันท ีและ 
8.3 หากสงสัยวาการทําการประมง IUU ในนานน้ําของรัฐอืน่หรือในนานน้ําที่จัดการดูแล

โดยองคการประมงระดับภูมภิาค รัฐเจาของทาเรือจะตองแจงขอมูลดังกลาวใหประเทศ
และองคการทีเ่กี่ยวของทราบโดยทันท ี

9. รัฐเจาของทาเรือสามารถใชมาตรการอื่นเพิ่มเติมแกเรือและผูประกอบการนั้นไดโดยความ
เห็นชอบหรือคําขอรองจากรัฐเจาของธงอีกดวย 
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2. ความรับผดิชอบของรัฐเจาของธง   
แผนปฏิบัติการสากลฯ ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง หรือประเทศที่เรือทํา

การขอจดทะเบียนเรือ โดยสามารถแยกออกไปไดเปนขอๆ ดังนี้:- 
1. ควบคุมกิจกรรมทางการประมงของเรือที่ชักธงของประเทศตน ซ่ึงรวมตลอดทั้งเรือที่ทํา

การประมงและเรือที่ใชสนับสนุนการทําประมง เชน เรือที่ทําหนาที่สงเสบียง และน้ํามัน
เชื้อเพลิงใหกบัเรือประมง และเรือที่รับขนถายสัตวน้ําบริเวณกลางทะเลและนาํสัตวน้ํานัน้
กลับเขาทาเรือหรือสะพานปลา 

2. รัฐบาลของประเทศเจาของธงจะตองมีความมุงมั่นทางการเมืองที่จะทําใหการขจดัประมง 
IUU ประสบผล รวมถึงความตอเนื่องในแกไขปญหาและการกําหนดมาตรการขจัดประมง 
IUU เพราะสถานการณการประมงมีลักษณะเปนพลวัต (Dynamic) มีการเปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา ดงันั้นมาตรการและการติดตามสถานการณจะตองดําเนินไปอยางตอเนือ่ง เพื่อ
กําหนดแนวทางการแกไขปญหาที่อาจเปลีย่นแปลงตามสถานการณ สถานที่และหวงเวลา 

3. การรับจดทะเบียนเรือประมง หรือกอนที่จะอนญุาติใหเรือทําการประมงลําใดชกัธงของ
ประเทศตน ควรตองมีความมั่นใจในความสามารถของหนวยงานที่รับผิดชอบของประเทศ
ตนมีศักยภาพในการควบคุมการทําการประมงของเรือลํานั้นใหไดเสยีกอน  

4. รัฐควรจดทะเบียนเรือประมงทุกประเภท ทุกขนาดใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได เนือ่งจาก
การทําประมงเถื่อนมีการขยายขอบเขตจากเรือประมงขนาดใหญทําประมงในทะเลหลวง
มายังเรือประมงขนาดเล็กที่ทาํประมงชายฝง และจากประสพการณที่ผานมาพบวาเรือลําใด
เคยทําการประมง IUU มากอนนั้นมักจะกระทําผิดซ้ําอีก ทุกประเทศจงึควรหลีกเลี่ยงการ
จดทะเบียนเรือที่เคยมีประวตัิการทําประมง IUU มากอน และเรือที่ทําการประมง IUU 
เหลานี้เปนประจํามักเปนเรือลําเดิมแมวาจะมีการเปลี่ยนชือ่ และหากเปนเรือที่เปลี่ยน
ประเทศที่จดทะเบียนเปนนิจสิน  (Reflagging) ก็อาจสัณนิษฐานไดวาเรือนั้นเคยทาํการ
ประมง IUU มากอน โดยประเทศที่จะรับจดทะเบียนเรือดังกลาวอาจใหเจาของเรืออธิบาย
สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือที่กระทําเปนนิจสินนัน้ดวย 

5. รัฐควรจัดทําทะเบียนเรือแตละลํา โดยประกอบดวยขอมลูที่สําคัญดังตอไปนี้  
5.1 ลักษณะทางกายภาพของเรือ และประวัติการทําการประมง 
5.2 ช่ือเรือประมง หมายเลขทีท่ะเบียน ช่ือเดิม (หากทราบ) และชือ่ประเทศที่รับจด

ทะเบียนเรือ 
5.3 ธงที่เคยใช (ถามี) 
5.4 สัญญาณเรียกขานทางวิทยใุนระบบสากล (ถามี) 
5.5 สถานที่และปที่ตอเรือ 
5.6 ประเภทของเรอื 
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5.7 ประเภทของเครื่องมือประมงและวิธีการทาํการประมง 
5.8 ระวางขับน้ําทีเ่รือจดทะเบยีน (Gross tonnage) 
5.9 ขนาดแรงมาของเครื่องยนตเรือ ทั้งเครื่องจักรหลัก เครื่องสํารอง ตลอดจนเครื่องกําเนดิ

ไฟฟา  
5.10 มิติของเรือ อันไดแก ความยาว ความลึก และความกวางของเรือ 
5.11 รูปถายแสดงดานขางเรือในวนัที่จดทะเบียน หรือวันที่มกีารเปลี่ยนแปลงโครงสรางเรือ

ตามความเหมาะสมเพราะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของเรือแสดงถึงแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงขนาด หรืดชนิดของเครื่องมือประมงประจําเรือลํานั้น  

5.12 ช่ือ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่จดทะเบียนเปนเจาของเรือ 
5.13 ช่ือ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบการใชเรือ 
5.14 ช่ือ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่จดทะเบียนเปนเจาของเรือ 
5.15 ช่ือ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่ที่มีสวนรับผลประโยชนจากเรือ 
5.16 ประวัติการถือครองเรือและประวัติการทําประมง IUU ของเรือลํานี้ (ถาทราบ) 
5.17 หากเปนไปไดควรแจงในทะเบียนเรือดวยวาเรือลํานยังคงทําการประมงอยางสม่ําเสมอ

หรือไม 
6. ประเทศเจาของธงควรหามมใิหเรือของตนออกไปทําการประมงในทะเลหรือมหาสมุทร

อ่ืนใด เวนเสียแตเรือลํานั้นไดรับอนุญาตใหทําการประมงไดจากรัฐบาล ประเทศเจาของธง
ควรออกใบอนุญาตใหกับเรอืที่จดทะเบยีนในประเทศของตนที่ถูกตอง และมบีันทึก
ทะเบียนประวตัิของเรือประมงลํานั้นแลว 

7. เรือตางๆควรไดรับอนุญาตใหทําการประมงไดก็ตอเมื่อเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือ 
ยินยอมทีจ่ะทาํการประมงตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในอาชญาบัตร เพื่อใหรัฐเจาของธง
สามารถควบคุมกิจกรรมการประมงของเรือเหลานั้นได เงื่อนไขเหลานี้ควรกําหนดให
ชัดเจน  

8. กอนที่ประเทศชายฝงใดจะอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงในนานน้ําตน 
ควรตรวจสอบจากประเทศเจาของธงของเรือลํานั้นใหไปทําการประมงนอกนานน้ําของตน
จริงหรือไมเสยีกอน 

9. มาตรการในการควบคุมอื่นๆ เพื่อใหเกิดการควบคุมเรือประมงใหเกิดผลอยางจริงจัง 
ประเทศเจาของธงอาจเลือกใชเครื่องมือแบบตางๆที่ปฏิบัติไดจริงที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติ
การสากล อาทิเชน 
9.1 การกําหนดใหมีการรายงานตําแหนงทางวทิยุ และการใหบันทึกตําแหนงเรือลงในสมุด

ปูมเรือเปนประจํา 
9.2 การใชระบบตดิตามเรือประมง เพื่อใหทราบตําแหนงของเรือของตนทุกลํา 
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9.3 ใหมีผูสังเกตการณอิสระประจําอยูบนเรือประมง ซ่ึงทําหนาที่เปนทั้งผูตรวจสอบ
ตําแหนงเรือ และเปนผูสังเกตการณกจิกรรมการประมง 

9.4 ประเทศที่เรือประมงจดทะเบียนควรเพิ่มการลาดตระเวณตรวจการทางทะเลในบริเวณ
ที่รูแนชัดวาเรอืประมงของตนมักเขาไปทําการประมงดวย 

9.5 การขอรับอาชญาบัตรทําการประมง ควรกาํหนดใหมกีารทําเครื่องหมายที่ตัวเรือแตละ
ลําใหชัดเจนตามมมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับ เครื่องมือประมงบางชนิดก็ควรทํา
เครื่องหมายเพือ่งายตอการพสูิจนและตดิตามตรวจสอบเชนเดียวกนั 

9.6 ประเทศที่เรือประมงจดทะเบียน (Flag State) ควรจะตองหาทางเรียนรูถึงปริมาณผล
การจับของเรือประมงของตน    จึงควรกําหนดใหเรือทกุลํารายงานผลการประมงเปน
ระยะโดยสม่ําเสมอ การบันทึกขอมูลการจับลงในสมุดปมูบันทึกการปฏิบัติงานในเรอื
ก็เปนอีกวิธีหนึ่งที่ใชกนัขอมูลเหลานี้ควรจะรวมถึง  
1. รายละเอียดของเรือ (นามเรียกขานทางวิทย ุช่ือเมืองทา และหมายเลขทะเบียนเรือ) 
2. ตําบลที่เรือขณะปจจุบนั 
3. เสนทางเรือเดนิ 
4. การลงแรงทําการประมง (แหลงทําการประมง วนัและเวลาทําการประมง) 
5. องคประกอบสัตวน้ําที่จับได (ทั้งสัตวน้ําเปาหมายและสัตวน้ําที่ไมใชเปาหมาย) 

และน้ําหนักรวมของสัตวน้ําสดที่จะนําขึน้ทาเรือ 
6. การแจงการเขาและออกจากแหลงทําการประมง (รวมทั้งการผานเขาออกในพืน้ที่

ควบคุมการทําประมง) 
7. การแจงกาํหนดเขาเทียบทา 

10. ประเทศเจาของธงควรจะสามารถตรวจสอบความถูกตองที่ไดรับจากขอมลู วิธีการ
ตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบเปนประจําที่ทาเทยีบเรือ และการใชผูสังเกตุการณอิสระ
ประจําอยูบนเรือ 

11. ประเทศที่เรือประมงจดทะเบียนควรทําใหมั่นใจไดวามมีาตรการลงโทษผูทําการประมง 
IUU ที่รุนแรงเพียงพอตอการกระทําความผิด ควรลงโทษเรือประมงที่ไมรายงานหรือ
รายงานขอมูลที่เปนเท็จ ในกรณีที่มีการกระทําความผิดอยางรุนแรง เรือดังกลาวควรถูกเพิก
ถอนใบอนุญาตทําการประมงหรือใหระงับการใชใบอนญุาตเปนการชัว่คราว ซ่ึงการ
ลงโทษอยางเขมงวดนีจ้ะชวยใหชาวประมงไมกลาทําการประมง IUU อีกตอไป 
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3. ความรับผดิชอบของรัฐชายฝง  
รอยละ 90 ของผลผลิตสัตวน้ําของทั้งโลกมาจากการประมงบริเวณเขตนานน้ําที่รัฐชายฝงควบคมุ 

แตก็มีเรือประมง IUU ทําการประมงอยูในนานน้ําเดยีวกันนี้เชนกัน ซ่ึงเรือประมง IUU เหลานี้มักเปน
เรือประมงที่จดทะเบยีนในประเทศนั่นเอง สวนกองเรอืประมงตางชาติหากดําเนินกิจกรรมการประมง IUU 
มักเปนกองเรือประมงที่เขามาทําการประมงโดยมิไดรับอนุญาตจากรัฐชายฝง (ซ่ึงถือเปนการลกัขโมย และ
ทางกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไดถือวาพฤติกรรมดังกลาวเขาขายเปนภยัตอความสงบเรียบรอยของประเทศ
ชายฝงทะเล) หรือเรือประมงตางชาติทีไ่ดรับอนุญาตจากประเทศเจาของแหลงประมงแตทําการประมงโดย
ไมปฏิบัติตามขอตกลงที่ไดกําหนดไวในใบอนุญาต ซ่ึงกรณีของการประมง IUU ที่ไดกลาวมาขางตนจัดวา
เปนการประมง IUU ที่อยูในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศชายฝง ซ่ึงแผนปฏิบัติการ
สากลฯไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐชายฝงหรือประเทศที่มีแหลงทําการประมงอยูในทะเล
อาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจาํเพาะ โดยสามารถแยกออกไปไดเปนขอๆดังนี ้

1. รัฐชายฝงหรือประเทศที่มีแหลงทําการประมงอยูในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ควรทําทุกวิถีทางในการขจดัประมง IUU ใหส้ินไปจากนานน้ําตน เพราะการทําประมง 

ภาพที่ 4 เรืออวนลากหนาดนิขนาดใหญช่ือ Chang Xing ชักธงประเทศเบลิซ (Belize) ทําการประมงปลา 
Orange roughy (Hoplostethus atlanticus) บริเวณปะการังน้ําลึกมากกวา 1000 เมตร ในทะเลหลวง นอก
ฝงทัสมาเนีย ประเทศออสเตรเลีย เรือประมงลํานี้ถูกพจิารณาวาเปนเรือประมง IUU เพราะจดทะเบียน
จากประเทศทีรั่บจดทะเบยีนเรือโดยสะดวก (FOC) และการมีประวัติทาํการประมงในทะเลหลวงนอกฝง
นามิเบีย มาดากัสการ และนวิซีแลนด ระหวางป ค.ศ. 2000-2002 
ที่มา:  Greenpeace, 2004  
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IUU ในนานน้ํามีผลเสียหายตอชาวประมงที่ทําการประมงอยางรับผิดชอบ อีกทั้งเพื่อ
เพิ่มพูนผลประโยชนทีไ่ดโดยตรง ทั้งในปจจุบันและในอนาคต 

2. หากมีเรือประมง IUU ที่จดทะเบียนไวกับรัฐชายฝงนั้นๆ รัฐชายฝงจะมฐีานะเปนรัฐเจาของ
ธงหรือประเทศที่เรือขึ้นทะเบียน รัฐจึงควรนําเครื่องมือหรือวิธีการที่ระบุไวในหวัขอของ
ความรับผิดชอบของรัฐเจาของธงหรือประเทศที่เรือประมงทําการจดทะเบียนมาใช
ประกอบเพื่อดาํเนินการกับเรอืเหลานี ้

3. หากเรือประมง IUU จดทะเบียนไวกับประเทศอืน่รัฐชายฝงยังมีเครื่องมือหรือวิธีการ
เพิ่มเติมที่ใหอํานาจจัดการกบัเรือเหลานี้ ไดแก 
3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลของเรือประมงตางชาติที่เขามาทําการประมงในนานน้ําของตน 
3.2 กําหนดใหเรือตางชาติใชระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System: VMS) เพื่อให

รูตําบลที่ของเรือแตละชวงเวลาหรือตําแหนงที่ไกลเคียงกับเรือเหลานีไ้ดตลอดเวลา 
การรับขอมูลตางๆในระบบนี้จะตองรายงานเขามาเปนระยะๆ และ 

3.3 การกําหนดใหเรือประมงทุกลําหรือบางลํามีผูสังเกตการณอิสระประจาํอยูบนเรือ   
4. รัฐชายฝงควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนเรือที่เคยมีประวตัิการทําประมง IUU มากอน และ

รัฐชายฝงควรขอรองใหรัฐเจาของธงหรือประเทศที่เรือประมงทําการจดทะเบียน รับรองวา
เรือของตนที่ไดจดทะเบียนใหไมเคยมีประวัติเสียในการทําการประมง IUU มากอน ตอเมื่อ
รัฐเจาของธงรับรองแลวรัฐชายฝงจึงจะสามารถออกใบอนุญาตใหเขามาทําการประมงใน
นานน้ําของตนได  

5. รัฐชายฝงควรแสวงหาขอตกลงที่เปนทางการกับรัฐเจาของธงหรือประเทศที่เรือประมงทํา
การจดทะเบียน ที่ตองการสงกองเรือเขาไปทําการประมง ขอตกลงนี้ควรระบุอยางชัดเจน
เกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง ที่มีตอการทําการประมงของกองเรือของตนที่
ไดรับอนุญาตใหเขาไปทําการประมงในเขตนานน้ําของรฐัชายฝงอื่น อยางนอยที่สุดความ
ตกลงนี้ควรมขีอผูกมัดใหรับเจาของธงดําเนินคด ี และลงโทษเรอืประมงภายใตการจด
ทะเบียนของตนที่ไดละเมดิกฏระเบียบที่กําหนดไวในใบอนุญาต  ความตกลงนี้ควรผูกมัด
ใหประเทศที่เรือทําการจดทะเบียนใหชวยเหลือในการตดิตามตรวจสอบเรือประมงเหลานี้
โดยรัฐชายฝงดวย 

6. รัฐชายฝงควรมีขอบังคับใหเรือประมงทุกลําตองนําสัตวน้ําที่จับไดมายงัทาเทียบเรือประมง
ทุกครั้ง เนื่องจากการตรวจตราการขนถายสัตวน้ํากลางทะเลทําไดยาก ชาวประมง IUU จึง
นิยมขนถายสตัวน้ํากลางทะเลมากกวาจะนํากลับมายังทาเทียบเรือประมง หากจําเปนตอง
ขนถายสัตวน้ํากลางทะเล กจ็ําเปนตองมีระบบควบคุมการขนสงที่เหมาะสม และกาํหนด
จุดขนถายที่ผูตรวจการ สามารถเขาไปตรวจสอบรายละเอียดของสัตวน้ําในระหวางการขน
ยายจากเรือลําหนึ่งไปอีกลําหนึ่งได    
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4. ความรับผดิชอบของรัฐเจาของทา    

ชาวประมงเถือ่นจะตองนําสัตวน้ําที่จับไดมาขึ้นที่ทาเรอืประมง ไมวาจะใชวิธีบรรทุกมาใน
เรือประมงเองหรือฝากมากับเรือขนสงสัตวน้ํา (Carrier fishing vessel) ที่ไปรับขนถายปลามาจากกลางทะเล 
มีหลายประเทศที่เร่ิมออกขอกําหนดและระเบียบในการเขาเทียบทาของตนเพื่อควบคมุการทําประมงเถื่อน 
โดยอาศัยการดําเนินการเปนเอกเทศหรือโดยการรวมมอืกับประเทศอืน่ แผนปฏิบัติการสากลฯไดกําหนด
หนาที่และความรับผิดชอบของรัฐเจาของทา หรือประเทศปลายทางที่นําสัตวน้ําขึน้จากเรือสําหรับใชเพื่อ
การบริโภค แปรรูป หรืออ่ืนๆ ตลอดจนเปนทางผานไปยังประเทศทีส่าม โดยสามารถแยกออกไปไดเปน
ขอๆ ดังนี้ 

1. เนื่องจากแตละประเทศมีอธิปไตยสมบรูณในทาเทยีบเรือทุกแหงของตน ดังนั้นประเทศจึง
สามารถใชมาตรการตอไปนีไ้ด 
1.1 ปฏิเสธไมไหเรือตางชาติเขาเทียบทา (ยกเวนในกรณีฉุกเฉินหรืออยูในภาวะอันตราย) 
1.2 หามไมใหเรือประมงตางชาตนิําสัตวน้ํามาขึ้นทา หรือทําการขนถายสัตวน้ําในบริเวณ

ทาเรือ 
1.3 กําหนดใหเรือประมงที่จะเขาเทียบทาตองมอบขอมูลเกี่ยวกับเรือ และขอมูลในการทํา

การประมง 

ภาพที่ 5 การจบักุมเรือประมงชื่อ Maya V สัญชาติอุรุกวัย โดยกองทพัเรือออสเตรเลียขณะเรือ
ลําดังกลาวลักลอบทําการประมงเบ็ดราวหนาดินปลา Patagonian Toothfish ในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศออสเตรเลีย  
ท่ีมา:  http://www.defence.gov.au/ 
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ภาพที่ 6  การจับกุมเรือประมงหมายเลข M64866A สัญชาติจีนฮองกง โดยยาม
ชายฝงฟลิปปนส (Philippine Coastguard) ขณะเรือลําดังกลาวทําการประมง
บริเวณแนวปะการัง Mangsee Island ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ตอนใตของ
ประเทศฟลิปปนส 

1.4 ตรวจสอบเรือที่สมัตรใจใหตรวจขณะเขาเทียบทา 
2. ประเทศเจาของทาเรือทุกประเทศควรกําหนดใหเรือประมงตางชาติทุกลําที่ขออนุญาตเขา

มาเทียบทาดําเนินการ ดังตอไปนี ้
2.1 แจงขออนุญาตเขาเทียบทาเรือลวงหนาตามสมควร 
2.2 มอบสําเนาใบอนุญาตการทําการประมง 
2.3 แจงรายละเอียดการทําประมงในเทีย่วเรือนัน้ 
2.4 แจงปริมาณสตัวน้ําที่มีอยูบนเรือ 

3. กอนที่รัฐเจาของทาจะอนุญาตใหเรือตางชาติลําอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการประมง 
เชนเรือที่รับขนถายสัตวน้ํากลางทะเล หรือเรือแมเมื่อเขาเทียบทาเรือกค็วรทําการสอบถาม
ขอมูล กอนอนุญาตดวยเชนกัน 

 
 

4. ทุกประเทศทีม่ีทาเทียบเรือประมงควรอนญุาตใหเรือประมงเขาเทียบทาไดก็ตอเมื่อไดทํา
การตรวจสอบกิจกรรมตางทีเ่กี่ยวของกับการทําการประมงของเรือลํานั้นเรียบรอยแลว 
โดยมีรายละเอียดของการตรวจสอบที่ควรรวบรวมเพื่อแจงตอรัฐเจาของธงหรือองคการ
ประมงในระดบัภูมิภาค ดงัตอไปนี ้
4.1 ช่ือรัฐเจาของธงของเรือลํานั้นและรูปพรรณของเรือโดยละเอียด 
4.2 ช่ือ สัญชาติ และคุณสมบัติของนายทายเรือและผูควบคุมการประมง (ไตกง) 
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4.3 ประเภทของเครื่องมือทําการประมงที่ใชบนเรือ 
4.4 สัตวน้ําที่มีอยูบนเรือ โดยระบุแหลงที่จับ ชนิดและลักษณะของสัตวน้าํ รวมทั้งปริมาณ

การจับ 
4.5 ขอมูล ขาวสารตางๆ ที่องคการประมงในระดับภูมภิาคและขอตกลงสากลตองการ 
4.6 ปริมาณสัตวน้าํที่ถูกนําขึ้นและขนถายที่ทาเทียบเรือ 

 
5. มาตรการทางการคาระหวางประเทศ 

มาตราการทางการคาแสดงบทบาทสําคัญในการตอสูเพื่อขจัดปญหาการประมง IUU เนื่องจาก
การคาระหวางประเทศในสวนการคาผลิตภณัฑการประมงเพิ่มขึ้นทั่วโลกอยางตอเนื่อง องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดบันทกึไววา 195 ประเทศสงสัตวน้ําออกและ 180 ประเทศเปนผูนําเขา
สัตวน้ํา การคาสัตวน้ําระดับนานาชาติไดเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ปริมาณการสงออกถึงระดับ 45.8 ลานตัน
ในป ค.ศ. 1997 มีปริมาณมากเกือบ 3 เทาของการสงออกเมื่อป ค.ศ. 1976 และคํานวณกลับเปนปริมาณการ
จบัเปนน้ําหนกัเทากับประมาณรอยละ 37.5 ของผลผลิตทั่วโลก    โดยที่ประมาณ 40% ของปริมาณการจับ
ทั้งหมดที่มีการคาขายผลิตภัณฑการประมงระหวางประเทศ จะมีสวนเกี่ยวของการประมง IUU ดังนั้นการ
พิจารณาแนวทางแกไขของปญหาการประมง IUU ไดแก การบังคับใชกฎหมายที่เขมงวด และการออกของ
มาตรการในระดับภูมิภาคและนานาชาติทีเ่กี่ยวกับมาตรการคาดูเหมือนจะเกิดประโยชนสูงสุดในการตอสู
เพื่อเอาชนการประมง IUU (Linda A. Chavez, 2000)  

ในปจจุบันมีความพยายามเพือ่รวมมือกันในการควบคุมการคาสัตวน้ําที่ไดจากการประมง IUU 
แผนปฏิบัติการสากลฯจึงไดเรียกรองใหรัฐตางๆ รวมกนัพัฒนามาตรการทางการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้น
(International Trade-related Measures) โดยมีจุดประสงคเพื่อยุติการทําการประมง IUU ซ่ึงมาตรการเหลานี้
จะสอดคลองกับขอบังคับตางๆ ที่ใชอยูในการคาระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพือ่ปองกันการคาสัตวน้ําที่
จับไดจากการประมง IUU โดยไมกอใหเกดิอุปสรรคที่ไมจําเปนใดๆในการคาสัตวน้ําชนิดอื่น อนึ่งมาตรการ
การคานี้จะครอบคลุมในรูปแบบตางๆของการนําเขาและสงออกสินคาอันประกอบดวย 

1. ขอกําหนดใหมีใบรับรองสัตวน้ําที่จับไดและเอกสารควบคุมการคาสัตวน้ํา 
2. ขอจํากัดและขอหามในการนาํเขาและสงออกสินคาสัตวน้ํา 
จากการประชมุ Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: WTO Consistent Trade Related 

Measures to Address IUU Fishing. จัดขึ้นภายใตความรวมมือระหวางรัฐบาลออสเตรเลียและองคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ที่ ซิดนีย ประเทศออสเตรเลียในป ระหวางวนัที่ 15-19 พฤษภาคม 
ค.ศ. 2000 ทีป่ระชุมไดสรุปแนวทางในการใชมาตรการทางการที่สอดคลองกับขอตกลงองคการการคาโลก 
(World Trade Organization) เพื่อขจัดประมง IUU โดยใชเครื่องมือที่ถูกกาํหนดโดย 
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5.1 ขอกําหนดโดยองคการนานาชาติ หรือระดบัภูมิภาคในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง  
องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาคจะมีบทบาทที่สําคัญในการประสานงานกับ

รัฐตางๆ ในการจัดทําและบังคับใชมาตรการทางการคาเหลานี ้ โดยเฉพาะมีบทบาทนําในการขจดัประมง 
IUU เพราะกลุมสัตวน้ําที่มมีูลคาสูงสวนใหญของโลกและกลุมสัตวน้ําอื่นๆ ที่พลอยถูกจับไดในการประมง 
IUU นั้น อยูภายใตการบริหารจัดการโดยองคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค องคกร
เหลานั้นจงึอยูในฐานะที่โดดเดนในการสงเสริมและประสานความพยายามดานตางๆ ในการดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการสากลฯ เพือ่ขจัดการประมง IUU อนึ่งสิ่งที่องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับ
ภูมิภาคสามารถกระทําไดนั้นรวมถึง 

1. การรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประมง IUU ในภูมภิาคของตน 
2. จําแนกเรือประมงเกีย่วของกับการทําการประมง IUU และประสานงานเพื่อใชมาตรการตางๆ 

ในการกําจัดเรอืเหลานั้นออกไป 
3. เรงรัดใหประเทศที่ยังมีเรือทีเ่กี่ยวของกับการประมง IUU ดําเนินการใหเรือเหลานัน้ยุติการทํา

การประมง IUU โดยเร็ว 
4. เรียกรองใหรัฐภาคีสมาชิกทําการตอตานเรอืไมแจงสัญชาติที่เขามาทําการประมงในภมูิภาค 
5. รับรองขอบังคับตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการเชาเรือใดออกไปทําการประมง IU 
6. รับรองแผนตรวจสอบที่ทาเทียบเรือ กําหนดขอจํากัดในการขนถายสตัวน้ําในทะเลและ

ขอกําหนดเพื่อหามเรือของรัฐที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกขององคการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงระดับภูมิภาคซึ่งเขามาทําการประมงในภูมภิาคที่องคกรนั้นดแูลอยูนําสัตวน้ํามาขึ้นที่
ทาเรือของรัฐภาคีสมาชิก 

7. รับรองมาตรการทางการคาที่จะนํามาใชตอตานการประมง IUU และ 
8. รับรองวิธีการออกใบรับรองสัตวน้ําที่จับได และ/หรือ เอกสารที่ใชในการคาสินคาสัตวน้ํา 

กรณีตัวอยางการใชมาตรการทางการคาระหวางประเทศหรือภูมิภาคเพื่อขจัดการประมง IUU 
ขอกําหนดโดยขอบัญญัติขององคการระหวางประเทศ กรณีการหามขนถายและนําเขาปลากระโทง

ดาบที่จับจากมหาสมุทรแอตแลนติกบัญญัติโดยคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษปลาทูนา
ในมหาสมุทรแอตแลนตกิ (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas: ICCAT) 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ป ค.ศ. 1995 คณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษปลาทนูาในมหาสมุทรแอตแลนตกิ 
(International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas: ICCAT)  ไดออกระเบยีบกําหนดขนาด
ปลากระโทงดาบที่จับจากมหาสมุทรแอตแลนติกที่มีขนาดเล็กที่สุดที่อนุญาตใหขนถายขึ้นขายได ประเทศ
แรกที่รับหลักการนี้มาใชปฏิบัติไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเรือประมงปลากระโทงดาบทุกลําที่ทําการ
ประมงปลากระโทงดาบขนาดเล็กกวาที่ถูกกําหนดโดย ICCAT ในมหาสมทรแอตแลนติกและตองการขาย
ปลากระโทงดาบที่จับไดเหลานั้นในตลาดประเทศสหรัฐอเมริกาไมสามารถกระทําได โดยจะถูกประกาศ
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หามการนําขึ้นทาเรือในเขตอาํนาจรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา การหามนี้รวมถึงการนําเขาปลากระโทง
ดาบขนาดเล็กกวาที่ถูกกําหนดที่ถูกจับจากตางประเทศ ในกรณเีนื้อปลาที่แลแลวจะไดรับการยกเวนแต
จะตองเปนเนือ้ปลาที่แลมาจากปลากะโทงดาบขนาดใหญกวาที่ ICCAT กําหนด โดยการนําเขาปลากะโทง
ดาบจะตองแสดงใบรับรองแสดงสิทธิ์ (Certificate of Eligibility: COE) ที่ออกโดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
การสงออกปลากะโทงดาบของประเทศที่สงออก เนื่องจากมาตรการดังกลาวเปนเรื่องของความสมัครใจ จึง
มีเพียงสหรัฐอเมริกาเทานั้นที่รับมาตรการดังกลาวมาบังคับใช  สําหรับประเทศแคนนาดาซึ่งสงปลากะโทง
ดาบเขาประเทศสหรัฐอเมริกาไดยอมรับหลักการดังกลาวมาบังคับใชกบัเรือประมงของตนเพื่อใหสามารถ
สงออกได อยางไรก็ตามรัฐบาลประเทศแคนาดาไมออกมาตรการหามการนําเขาปลากะโทงดาบทีม่ีขนาดต่ํา
กวาที่ ICCAT กําหนดจากตางประเทศ  

5.2 ขอกําหนดโดยขอกฎหมายของรัฐ และมาตรการกีดกันทางการคา  
การใชมาตรการกีดกันทางการคาและขอกฏหมายของรัฐสามารถใชเปนเครื่องมือในการขจัดการ

ประมงเถื่อนไดทางหนึ่ง ตวัอยางการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งหามนาํกุงทะเลที่ทําการประมงที่มผีลตอการ
อยูรอดของเตาทะเล โดยอนญุาตการนาํเขาเฉพาะประเทศที่ผานการตรวจสอบและรบัรองจากหนวยงานที่มี
อํานาจของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเทานั้น หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสั่งหามนําเขาปลาทูนาที่มาจากชาติที่ทํา
การประมงปลาทูนาที่ทําใหโลมามีอัตราการตายที่สูงเกินมาตราฐานที่รัฐบาลกําหนด โดยการสั่งหาม
ดังกลาวจะอนญุาตใหแกประเทศที่เห็นชอบกับขอตกลงโปรแกรมการอนุรักษโลมา ป ค.ศ. 1997 และ ค.ศ. 
1999 ซ่ึงการสั่งหามนําเขาปลาทูนาดังกลาวถูกกําหนดภายใตพระราชบัญญัติการปองกันสัตวเล้ียงลูกดวยนม 

5.3 ขอกําหนดโดยมาตราการอื่นๆ 
1) มาตรการขึ้นบัญชีดํา (Black list) 
มาตรการขึ้นบัญชีดําเปนมาตรการที่แสดงรายชื่อของเรือทําการประมงที่จดทะเบียนโดยและรัฐนั้น

ไมรับผิดชอบหรือไมสามารถควบคุมการทําประมงของเรือนั้นใหเปนไปตามกฎระเบียบของรัฐเจาของธง
ดังกลาว หรือเรือที่เปลี่ยนธงเปนนิจสิน (Reflagging) เรือที่หลีกเลี่ยงมาตรการจัดการและอนุรักษ และเรือที่
ไมไดเปนภาคกีับองคการบริหารจัดการทรพัยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ทั้งในนานน้ํารัฐชายฝงและ
ในเขตทะเลหลวง 

2) มาตรการใหบญัชีขาว (White list) 
นอกจากมีบัญชีดําแลวยังมีองคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดบัภูมิภาคหลายแหงไดออก

มาตรการขึ้นทะเบียนบัญชีขาวแกเรือที่ทําการประมงอยางรับผิดชอบ เชน องคการสงเสริมการทําประมง
ปลาทูนาอยางรับผิดชอบ (The Organization for Promotion Responsible Tuna Fisheries: OPRT) โดย
รัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนนุ เนื่องจากญีปุ่นเปนตลาดปลาทุนาสดที่ใหญที่สุดในโลก ญ่ีปุนนําเขาปลาทูนา
จากเรือตางชาติประมาณ 220,000 ตัน โดยปริมาณปลาทูนาประมาณ 50,000 ตันคาดวาเปนผลผลิตมาจาก
การประมง IUU ดังนั้นองคการนี้จึงตองการสงเสริม และใหรางวัลกบัเรือประมงที่ถูกตองตามกระเบียบการ
อนุรักษจดัการปลาทูนาระหวางประเทศ โดยการตดิฉลากใหกับปลาทูนาที่จับจากเรอืประมงขนาดใหญที่เขา
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มาเปนสมาชิก ซ่ึงจะไดรับการขึ้นทะเบยีนไวเปนบัญชขีาวเพื่อใหเขามาขายในตลาดญี่ปุนได อยางไรก็ดี
มาตรการนี้มีจดุออน คือ ปลาที่จับจากประเทศที่มิไดเปนสมาชิกของ OPRT แมวาจะทําการประมงอยาง
รับผิดชอบแตปลาจากประเทศเหลานี้จะไมสามารถสงเขาไปขายในประเทศญี่ปุนได ซ่ึงในอีกแงมุมแลวก็คือ
การกีดกนัทางการคานั่นเอง  

3) มาตราการติดฉลากเขียว (Eco-Labelling) 
การติดฉลากเขียวคือการตดิฉลากเพื่อแสดงวาสินคานั้นผานการพิจารณาวาไมสงผลกระทบตอ

ส่ิงแวดลอม โดยเฉพาะ ณ จดุขายสินคานัน้ ซ่ึงเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑประมงและขัน้ตอนการผลิต 
วัตถุประสงคของการติดฉลากเขียว คือ เปนการกระตุนใหเกิดการทําการประมงอยางยั่งยืนและเปน

การโฆษณาสนิคาตอผูบริโภค สินคาที่ติดฉลากเขียวไวเพื่อแสดงใหสาธารณชนที่มีความตองการในการ
รักษาสิ่งแวดลอมไดซ้ือสินคานั้นดวยความพอใจ การตดิฉลากเขียวเปนการประเมนิเกี่ยวกับผลกระทบที่มี
ตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตเร่ิมตนจนจบกระบวนการผลิต เชน สินคาประมงที่มาจากการประมงที่มีการจัดการ
ปะมงอยางยั่งยืน 

กอนจะไดใบรับรองสินคา มาตรฐานการพัฒนาอยางยั่งยืนหรือเกณฑตางๆที่จะตองพิจารณานัน้ 
ควรจะไดมีการประเมินผล มาตรฐานที่ยอมรับและความเชื่อถือนั้นมักมีความสัมพันธไกลชิดกับมาตรฐานที่
พัฒนาโดยตวัของมันเอง และการเชื่อถือหรือกระบวนการรับรองนั้น ไดกระทําโดยองคกร 

การติดฉลากเขียวมี 3 ระดับ คือ 
1. การติดฉลากเอง (First party) โดยบริษัทแตละบริษทัติดฉลากเขียวในผลผลิตของตนเองที่มี

มาตรฐาน โดยมาตรฐานเหลานั้นมีกฏเกณฑเชื่อมโยงกับประเดน็สิ่งแวดลอมเฉพาะเรื่อง ซ่ึง
อาจแจงผูบริโภคผานทางสื่อตางๆ การตดิฉลากเขียวในลักษณะนีย้ังสามารถอางถึงมาตรฐาน
ของบริษัทตนเองไดอีกดวย 

2. การติดฉลากในระดับสมาคม (Second party) การติดฉลากระดับนี้เปนการตดิฉลากในระดับ
สมาคม ซ่ึงมีสมาชิกเปนเจาของผลผลิตนั้น สมาชิกรวมกันกําหนดกฏเกณฑ บางครั้งอาจจาง
ผูเชี่ยวชาญภายนอก เชน มหาวิทยาลัย และองคกรสิ่งแวดลอม การรับรองอาจใหโดยวิธีการ
ภายในของโรงงาน หรืออาจจางบริษัทที่มีใบอนุญาตจากภายนอก 

3. การติดฉลากโดยบุคคลที่สาม (Third party) การติดฉลากแบบนีเ้ปนการติดฉลากจาก
บุคคลภายนอกที่ไมเกีย่วของกับบริษัทผูผลิต ผูจําหนายหรือผูขาย 

สินคาเมื่อไดรับการตรวจจากบุคคลภายนอกแลวกจ็ะไดรับฉลากเขียว ซ่ึงเปนสินคาที่ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมจากนั้นผูผลิตสินคาจะไดรับเอกสิทธิ์จากฉลากเขียวนั้น ในปจจุบนับุคคลที่สามเปนผูใหการ
รับรองฉลากเขียว ไดแก องคกรตางๆ ที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม  

การติดฉลากเขียวอาจบังคับใชหรือโดยความสมัครใจก็ได การบังคับใชฉลากเขียวมักมีรัฐ
สนับสนุนอยูเบื้องหลังและยงัสามารถใชเปนขอกําหนดในการคาตอผูผลิตตางประเทศ (เชน การนําเขาอาจ
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ถูกยกเลิกถาไมติดฉลากเขียวตามเกณฑทีก่ําหนด) การติดฉลากเขียวโดยความสมัครใจนี้อาจไดรับทุนจาก
ภาคเอกชน ในบางครั้งรัฐบาลก็ใหทุนหรือออกทุนให (มะลิ, 2545)         

มาตรการดังกลาวไดรับการยอมรับจากกลุมสหภาพยุโรป แตมิไดรับตอนรับมากนักจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุนเพราะทําใหสินคามีราคาสูงขึ้น เนื่องจากผูผลิตตองมีคาใชจายในการตรวจสอบเพื่อ
รับรองผลิตภัณฑติดฉลากดงักลาว (วิมล, 2547)  

อยางไรก็ตามการติดฉลากผลิตภัณฑแสดงการมิตรตอระบบนิเวศน (Eco-Labelling) ที่นํามาซึ่งการ
ตรวจสอบแหลงที่มาของผลผลิตจากการประมง (Treacability of fisheries product) และอาจบังคับทางออม
ใหเรือทําการประมงตองมีการพัฒนาการรายงานทําประมง และสมุดปูมบันทกึการทําประมงที่ถูกตอง
เหมาะสมได  

 
 

 



 41

 
ภาพที่ 7  ตวัอยางรายการบญัชีดํา เรือประมง IUU ประกาศโดย Indian Ocean Tuna Commission: IOTC  ที่มา:  Http://www.iotc.org  
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ภาพที่ 8  ตวัอยางบันทึกการทําประมงอวนลอมจับปลาทูนา โดย Indian Ocean Tuna Commission: IOTC 

                                                 ที่มา: SEAFDEC/TD, 2007
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3.2  แผนปฏิบตัิการระดับภมิูภาคในการขจัดการทําการประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงานและ
ไรการควบคุม 
International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing (RPOA-IUU) 
 

หนึ่งในเครืองมือสําหรับขจัดการประมง IUU ที่ไดนําเสอไวในแผนปฏิบัติการสากลในการ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IPOA-IUU) คือ การให
องคกรในสวนภูมภิาคมีบทบาทนําในการขับเคลื่อนใหเกิดมาตรการทีสํ่าคัญจําเปนในการขจัดการ
ประมง IUU จากอดีตจนถึงปจจุบันการทําประมงในนานน้ําของรัฐชายฝงตางๆ ถูกควบคุมโดย
กฎระเบยีบการประมงของรัฐนั้นๆ อยูแลว ดังนั้นการประมง IUU หากดําเนนิการภายในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง รัฐชายฝงนั้นๆ ก็สามารถใชกฏหมายของตนเองบังคับใชไดอยาง
เต็มที่ อยางไรก็ตามยังมีกลุมสัตวน้ําที่มีมลูคาสูงหลายๆ ประเภทอยูอาศัยนอกเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
ของรัฐตางๆ หรือก็คืออาศัยอยูในเขตทะเลหลวง (High Seas)  

เขตทะเลหลวงเปนที่ซ่ึงแตละรัฐมีเสรีภาพในการทําการประมง ซ่ึงบัญญัติไวในกฎหมาย
ระหวางประเทศ ตั้งแตอนุสัญญาวาดวยการประมงและการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมีชีวติในทะเล
หลวง (Convention of Fishing and Conservation of Living Resources of the High Sea) ซ่ึงบัญญัติ
ไวภายใต อนสัุญญากรุงเจนีวา ค.ศ. 1958 อยางไรก็ตามในอนุสัญญาดังกลาวมิไดใหความสําคัญแก
องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค การจัดการทรพัยากรประมงที่ยูในเขตทะเล
หลวง ที่ไดรับการระบุไวในอนุสัญญาดังกลาวจะกระทาํกันระหวางรฐัตางๆ ที่ทําประมงจับปลา
หรือทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิตชนิดอืน่ใดที่เปนชนิดเดียวกันในบริเวณทะเลหลวงเดียวกันรวมทั้ง
รัฐชายฝงที่มีพืน้ที่ติดกับบริเวณที่ทําการประมงในเขตทะเลหลวงนั้น   

องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ถูกกลาวถึงครั้งแรกใน
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเลป 1982 โดยในขอบัญญัติที่ 63 ไดแก มวลสัตวน้ําที่มี
ภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวา หรือทั้งภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
และในบริเวณที่เลยและประชิดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะนั้น (Stocks occurring within the exclusive 
economic zones of two or more coastal States or both within the exclusive economic zone and in 
an area beyond and adjacent to it) และ 64 ชนิดพนัธุยายถ่ินเสมอ (Highly migratory species) ของ
บทที่ 5 วาดวยเร่ืองของเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (Part V: Exclusive Economic Zone) ถูกใหความสาํคัญ
อยางชัดเจนในการประสานงานและเปนหลักประกันใหมีการอนุรักษและการพัฒนามวลสัตวน้ํา 
ตลอดจนเปนการวางมาตรการที่จําเปนเพื่อการอนุรักษมวลสัตวน้ําเหลานี้และสงเสริมจุดประสงค
ของการใชประโยชนสูงสุดจากชนิดพันธุเชนวาตลอดภมูิภาคทั้งภายในและที่เลยเขตเศรษฐกจิ
จําเพาะ RFMO ที่มีภารกิจหลักในการบรหิารจัดการทรพัยากรที่สําคญัของโลก เชน Inter-American 
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Tropical Tuna Commission: IATTC  มีหนาที่ดูแลทรัพยากรปลาทูนา และปลาลักษณะคลายปลาทู
นาในมหาสมุทรแปซิฟก, International Commission for the conservation of  Atlantic Tuna: 
ICCAT มีหนาที่ดูแลทรัพยากรปลาทูนา และปลาลักษณะคลายปลาทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก, 
Indian Ocean Tuna Commission: IOTC มีหนาที่ดแูลทรัพยากรปลาทนูา และปลาลกัษณะคลายปลา
ทูนาในมหาสมุทรอินเดีย  Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living 
Resources: CCAMLR เปนคณะกรรมาธิการอนุรักษทรัพยากรสิ่งมชีีวิตบริเวณทวปีแอนตารกตกิ, 
North East Atlantic Fisheries Commission: NEAFC คณะกรรมาธิการการประมงแอตแลนติกเขต
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เปนตน องคการเหลานี้เปนองคการที่เกิดขึ้นโดยอนุสัญญาสหประชาชาตวิา
ดวยกฎหมายทะเลป ค.ศ. 1982 ซ่ึงกอตั้งภายใตการดแูลขององคการสหประชาชาติ (UN-Linked) 
ในปจจุบนัองคกรเหลานี้มีความเขมแข็งจนสามารถแยกตัวออกมาดําเนินการโดยเอกเทศได (Self -
Administration) แตนโยบายการบริการจัดการทรัพยากรยังคงยึดถือนโยบายแมบทจากองคการ
อาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) 

องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) เหลานี้ จึงอยูในฐานะที่โดด
เดนในการสงเสริมประสานงาน ตลอดจนแสวงหาความรวมมือเพื่อทีจ่ะดําเนินการตามแผนปฎิบตัิ
การสากลเพื่อขจัดประมง IUU (IPOA-IUU) ซ่ึงรางโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาต ิ (FAO) ในการนี้ส่ิงที่จะแผนปฎิบัตกิารสากลฯแนะนําใหองคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO)  สามารถดําเนินการภายใตบัญญัติตางๆของ FAO ไดแก 

1. องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ควรดําเนินการการ
รวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประมง IUU ในภมูิภาคของตน 

2. องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ควรกําหนดมาตราฐาน
การจําแนกเรือประมงที่เกีย่วของกับการทําประมง IUU และประสานงานเพื่อใช
มาตรการตางๆในการกําจดัเรือเหลานี้ออกไป 

3. เรงรัดใหประเทศภาคีหรือประเทศสมาชิกที่ยังมีเรือที่เกีย่วของกับการประมง IUU ไม
วาจะเปนเรือทาํประมงหรือเรือสนับสนุนการทําประมง ดําเนินการใหเรือเหลานั้นยุติ
กิจกรรมการประมง IUU โดยเร็ว 

4. เรียกรองใหประเทศภาคีสมาชิกทําการตอตานเรือไมแจงสัญชาติที่เขามาทําการประมง
ในภูมภิาค  

5. รับรองขอบังคับตางๆเพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการเชาเรือใดๆออกไปทําการประมง IUU 
6. รับรองแผนตรวจสอบที่ทาเทยีบเรือ กําหนดขอจํากัดในการขนถายสัตวน้ําในทะเล 

และขอกําหนดเพื่อหามเรือประมงของประเทศที่ไมไดเปนภาคีสมาชกิขององคการวึ่ง
เขามาทําการประมงในภูมิภาคที่องคการนั้นดูแลอยูนําสัตวน้ํามาขึ้นทีท่าเรือของ
ประเทศสมาชิก 
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7. รับรองวิธีการออกใบรับรองสัตวน้ําที่จับได และ/หรือ เอกสารที่ใชในการคาสินคา
สัตวน้ําและ 

8. องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ควรรับรองมาตรการ
ทางการคาที่จะนํามาใชตอตานการประมง IUU 

3.2.1  องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาคท่ีมีความเกี่ยวของกับประเทศไทย:  
คณะกรรมาธิการประมงแหงเอเชีย-แปซิฟค (The Asia-Pacific Fishery Commission: APFIC) 
 คณะกรรมธิการประมงแหงเอเชีย-แปซิฟคจัดตั้งขึ้นขึ้นโดยองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาต ิ (FAO) มานานกวา 50 ป ซ่ึงเปนหนึ่งในองคการบริหารจัดการทรพัยากรประมง
ระดับภูมภิาค (RFMO) ที่มีอายุยาวนานที่สุดในโลก รวมทั้ง APFIC มหีนาที่ดแูลพื้นที่ทําการประมง
ที่มีผลผลิตสัตวน้ําใหญที่สุดในโลก หนาที่ของAPFIC คือ การใหคําแนะนํา ประสานงานกจิกรรม
การเผยแพรความรูในสาขาการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในภูมภิาคเอเชีย-แปซิฟค เพื่อการ
สงเสริมการใชทรัพยากรสัตวอยางเต็มทีแ่ละเหมาะสมโดยการพัฒนาและการจดับริหารจัดการทํา
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและกระบวนการที่เกี่ยวของรวมทั้งการตลาดแกชาตสิมาชิก  

สมาชิกของ APFIC ทั้งหมดมีจํานวน 20 ประเทศ ไดแก ออสเตรเลีย บังคลาเทศ, กัมพูชา, 
สาธารณรัฐประชาชนจนี, ฝร่ังเศส, อินเดีย, อินโดนีเซยี, ญ่ีปุน, เกาหลีใต, มาเลเซีย, เมียรมาร, 
เนปาล, นิวซีแลนด, ปากีสถาน, ฟลิปปนส, เวียดนาม, ศรีลังกา, ไทย, สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ 

แมวา APFIC ไมใชองคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาคที่มีภารกจิในการ
บริหารจัดการทรัพยากรโดยตรง แตหนึ่งในบทบาทสําคัญของ APFIC คือการเสริมสรางใหประเทศ
ภาคีสมาชิกใชหลักการจัดการทรัพยากรประมงประมงภายใตจรรยาบรรณการทําประมงอยาง
รับผิดชอบ ซ่ึงมีการพัฒนาใหเหมาะสมกับภูมภิาคในชื่อของจรรยาบรรณการทําประมงอยาง
รับผิดชอบในระดับภูมภิาค (Regional Code of Conduct for Responsible Fishing and Practices: 
RCCRF) ไปแลวนั้น เมื่อ FAO พัฒนา IPOA-IUU ซ่ึงมีแมบทมาจากจรรยาบรรณการทําประมง
อยางรับผิดชอบเพื่อขจัดการทําประมง IUU ขึ้น หนาทีสํ่าคัญอีกประการหนึ่งของ APFIC คือการ
สงเสริมใหชาติภาคีสมาชิกรับเอา IPOA-IUU มาพัฒนาเปน แผนปฏิบัติการระดบัประเทศในการ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (National Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (NPOA-IUU)  

RPOA-IUU ของภูมิภาคเอชีย-แปซิฟค ไดถูกพัฒนาโดยความรวมมือของประเทศ
อินโดนีเซียและออสเตรเลียนําเสนอในทีป่ระชุมระดับรัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการทําประมง
อยางรับผิดชอบ รวมทั้งการตอสูเพื่อขจัดการประมง IUU (The Regional Ministerial for 
Responsible Fishing practices including combating IUU) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ที่เมอืง
บาหลี ประเทศอินโดนีซีย โดยประเทศภาคีสมาชิกไดรับหลักการแลวของ RPOA ดังกลาวเปนที่
เรียบรอยแลว 
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ภาพที่ 9 (บน) แสดงพื้นที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรประมงกลุมปลาทูนาและปลา
ลักษณะคลายปลาทูนาของ RFMO ไดแก IOTC, IATTC, ICCAT, CCSBT และ WCPFC 
(ลาง) แสดงพื้นที่รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากรประมงกลุมสัตวน้ําอื่นๆของ RFMO ไดแก 
NAFO, NEAFC, SEAFO และ CCAMLR ที่มีพื้นที่รับผิดชอบกวางขวางกวา RFMO ที่บริหาร
จัดการ ทรัพยากรประมงกลุมปลาทูนา ทาํใหเกิดการประมง IUU ทั้งปลาหนาดินและปลาผิวน้ํา 
IOTC: Indian Ocean Tuna Commission, IATTC: Inter-American Tuna Tropical Commission, 
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna, CCSBT: Commission 
of Conservetion on Southern-Bluefin Tuna, WCPTC:  Western and Central Pacific Tuna 
Commission, NAFO North Atlantic Fisheries Organisation, NEAFC: North East Atlantic 
Fisheries Commission, SEAFO South East Atlantic Fisheries Organisation 
CCAMLR: Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources 
ที่มา:  Marine Resources Assessment Group Ltd., 2005 
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  อยางไรก็ตามการจะพัฒนา IPOA-IUU ใหลงลึกไดถึงระดับ NPOA-IUU นั้นมีประเทศ
สมาชิกเพียงไมกี่ประเทศทีม่ีกําลังคน กําลังสมอง และกฏหมายรฐั ที่เอื้ออํานวยตอการพัฒนา 
NPOA-IUU ประเทศเหลานี้ ไดแก แคนาดา ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต ไมเพียงเทานัน้
การตอบสนองในระดับประเทศเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนา NPOA-IUU ของประเทศ
ภาคีสมาชิกAPFIC ยังมิไดเห็นผลเปนรูปธรรม ดวยเหตุนี้ APFIC จึงไดจดัประชมุเชิงปฏิบัติการ
ระดับภูมภิาควาดวยเร่ืองการจัดการการลงแรงประมงและการประมง IUU (APFIC Regional 
Consultative Workshop on “Management Fishing Capacity and IUU in Asia”) ระหวางวนัที่ 13-15 
มิถุนายน พ.ศ. 2550 ที่จังหวดัภูเก็ต ประเทศไทย โดยการนําเอาหลักการ RPOA-IUU ของภูมิภาคเอ
ชีย-แปซิฟคที่ไดถูกรับหลักการแลว (Endose) มาพิจารณารวมกนัพื่อพัฒนา NPOA-IUU ของ
ประเทศสมาชิกสําหรับรายละเอียดของ RPOA-IUU อาจสรุปไดโดยสังเขปดังนี ้

1. ความรับผดิชอบของรัฐชายฝง  
รัฐชายฝง หรือประเทศทีม่แีหลงทําการประมงอยูในภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ ควร

ดําเนินการรวบรวมขอมูลทางสถิติและแลกเปลี่ยนขอมูลกับประเทศสมาชิก ขอมูลที่ถูกตองแมนยํา
ที่เปนจํานวนเรือประมง กิจกรรมการประมง ตลอดจนการเก็บรวมรวมขอมูลที่ตอเนื่องและทันสมัย
ของจํานวนเรอืที่จดทะเบยีน กําลังผลิตการประมง โดยทุกประเทศสมาชิกควรรวมมือกันในการ
ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขอมูล และมีการแบงปนขอมูลที่เปนจํานวนเรือ กําลังการผลิต ระดับ-
ปริมาณการจบั, การขนถายและการคาสัตวน้ําที่ทาเรือ ตลอดจนผลิตภณัฑประมง ทีเ่หมาะสม  

พัฒนาแนวทางการปฏิบัติในระดับภูมภิาคในการระบุ รวบรวม และแลกเปลี่ยนขอมูล
เรือประมงและเรือที่เกีย่วของกับการทําประมง เชน เรือแม เรือสนับสนุนเสบียง เปนตน โดยมุงเนน
ในกจิกรรมการประมงที่เกี่ยวของกับทรัพยากรสัตวน้าํกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขต และกลุม
ประชากรสัตวน้ําอพยพยายถ่ิน  

ควบคุมกําลังการจับสตัวน้ํา การลงแรงประมง ซ่ึงการทีก่องเรือประมงมีการลงแรงประมง
ของเกินระดับศักยการผลิตแลวจะมีผลทําใหเกิดการทําประมงอยางไมยั่งยืนซึ่งสามารถขยายโอกาส
ในการเกิดการประมง IUU ได RPOA-IUU นี้ไดเสนอแนะแกประเทศสมาชิกใหทําการควบคมุ
ศักยภาพการจบัสัตวน้ําของเรือประมงของตนโดย 

1. ประเมินสภาวะทรัพยากรประมงและศกัยภาพกองเรือประมงที่ทําการประมงในพืน้ที่
ความรับผิดชอบของประเทศตน 

2. นํามาตรการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการปองกัน (Precautionary Approach) มิให
กําลังการจับสัตวน้ําเกินกวาระดับศักยการผลิต ซ่ึงจะยงัผลใหขัดขวางความสามารถใน
การสืบพันธุแทนที่ของกลุมประชากรสัตวน้ํา เพื่อการทําประมงที่ยั่งยืน 
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3. วางแผนการลดกําลังการทําการประมงที่เกินศักยการผลิตโดยหลีกเลี่ยงการยายแหลง
ทําการประมงไปยังพื้นที่ซ่ึงทําการประมงเต็มความสามารถในการผลิตหรือมีปญหา
เกินกําลังผลิตอยูแลว โดยใหพิจารณาผลกระทบตอภาคเศรษฐสังคมการประมงดวย 

4.  รวมมือในการประเมิน อนุรักษ และจดัการทรัพยากรประมงที่ครอมเขตนานน้ําของ
ประเทศสมาชิก หรือทีอ่าศัยอยูในเขตเศรษฐกจิจําเพาะและที่เลยจากเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะไปยังทะเลบริเวณไกลเคียง 

5. พัฒนาและนําเอา NPOA-IUU ในการขบัดันใหเกดิการความพยายามในการลดกําลัง
การประมงและขจัดการประมง IUU ในปรเิวณที่สองกรณีดังกลาวเกดิขึ้น 

6. ใหความสนใจเปนพิเศษสําหรับชาวประมงขนาดเล็ก และชาวประมงพื้นบาน โดย
ชวยเหลือในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงสําหรับชาวประมงกลุมนี้ 

2.  ความรับผดิชอบของรัฐเจาของธง  
รัฐชายฝงและรัฐเจาของธงหรือประเทศที่เรือประมงทําการจดทะเบยีน มีหนาทีจ่ะตอง

รับผิดชอบการประมงในภูมภิาค โดยเปนรัฐแถวหนาในการนําเอาแนวทางการทําประมงอยางยั่งยนื
และการตอสูเพื่อขจัดการประมง IUU ดังนั้นรัฐชายฝงและรัฐเจาของธงควรรวมมือกนัอยางใกลชิด
ในการใหความมั่นใจวาเรือที่ขึ้นทะเบยีนกับรัฐของตนจะไมทําการขัดตอมาตรการอนุรักษและ
จัดการประมง รวมทั้งการเปนหรือสนับสนุนเรือประมง IUU 

3.  ความรับผดิชอบของรัฐเจาของทาเรือ  
รัฐเจาของทาเรือหรือประเทศปลายทางที่นาํสัตวน้ําขึ้นจากเรือสําหรับใชเพื่อการบริโภค 

แปรรูป หรืออ่ืนๆ มีบทบาทสําคัญในการตอสูเพื่อขจัดการประมง IUU ในภูมภิาค โดยการมีอํานาจ
ในการอนุญาตใหมีการขนถายสัตวน้ําและสนับสนุนทางการประมงดานตางๆ แกเรือประมง ดังนัน้
ประเทศในภูมภิาคจําเปนตองพัฒนามาตรการในการควบคุมเรือประมงผานระบบการทาขนถาย
สัตวน้ํา รวมทั้งการเก็บรวบรวมขอมมลูและการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะใหการ
กําหนดมาตรการนี้ประสบความสําเร็จ ประเทศที่มีทาเรอืสําหรับขนถายสัตวน้ําตองรับเอามาตรการ
ที่เปนความรับผิดชอบของรัฐเจาของทาหรือประเทศปลายทางที่นําสัตวน้ําขึ้นจากเรือสําหรับใชเพื่อ
การบริโภค แปรรูป หรืออ่ืนๆ ที่กําหนดไวใน IPOA-IUU มาปรับใชใหเหมาะกับลักษณะของทาเรือ
สําหรับขนถายสัตวน้ําที่อยูในความดแูลของรัฐตน 

4.  มาตรการทางการคาระดับภูมิภาค 
เพื่อที่จะลดการทําประมง IUU ใหมากที่สุด ประเทศตางๆควรรวมมือกันในการนําเอา

มาตรการการคาในระดับภูมภิาคเพื่อที่จะตรวจสอบที่มาของสัตวน้ําเหลานั้น โดยที่มาตรการทาง
การคาดังกลาวจะตองกระทาํโดยสอดคลองกับกฏหมายการคาระหวางประเทศ 

1. ความสําคัญลําดับแรกคือการออกเอกสารการจับสัตวน้ํา หรือใบอนุญาตการคาสัตวน้าํ
ที่มีมูลคาสงู โดยเอกสารสําคัญเหลานี้มีมาตรฐานเดยีวกนัทั่วทั้งภูมิภาค 
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2.  ทุกประเทศควรติดตอประสานงานกับองคการสากล เชน Infofish  ในการออกรายงาน
การคาขายสัตวน้ําอยางสม่ําเสมอเพื่อใชในการวิเคราะหการประมง IUU โดยใชขอมลู
ทางการคา 

3. ทุกประเทศควรติดตามความแตกตางทางการคาระหวางการสงออกสัตวน้ําและผลผลิต
สัตวน้ําโดยใชวิธีการที่เหมาะสม และรายงานขอมูลนี้ใหประเทศที่เรือประมงทําการจด
ทะเบียน  

  5.  การเสริมสรางศักยภาพในระดับภูมิภาค 
  ทุกประเทศควรตระหนักวาระบบที่มีประสิทธิภาพสูงตองการทักษะในการนําเทคโนโลยี

ไปใชในระดับสูงเชนกัน เจาหนาที่ทั้งที่เปนกลุมเทคนิครวมทั้งเจาหนาที่บริหารทั่วไปที่เกี่ยวของกบั
เทคโนโลยีเหลานี้จําเปนตองไดรับการเสริมสรางศักยภาพการทํางานในระดับภูมิภาค ในสาขาที่
เกี่ยวของกับการบริการจัดการทรัพยากรประมง เชน การประเมินทรพัยากร การตดิตามตรวจสอบ 
ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance: MCS) และการพัฒนาระบบ
ตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ โดยในการเสริมสรางศักยภาพของบุคคลากรที่เกี่ยวของนั้นควร
ดําเนินการ 

1. พัฒนาความสามารถในสาขาตางๆที่กลาวมา เชน การวิจัยสาขาประมง  การบรกิาร
จัดการทรัพยากรรวมทั้งระบบ MCS อยางตอเนื่อง 

2. การพัฒนาบุคคลากรไมวาจะเปนวิธีการแบบใดๆควรแสวงหาความชวยเหลือทั้ง
ทางการงินและทางเทคนิคจากหนวยงานพฒันาระหวางประเทศที่เกีย่วของ 

3. สรางความมั่นใจวาประเทศที่รับจดทะเบยีนเรือจากนอกภูมิภาคที่เขามาทําการประมง
ในเขตภูมิภาคจะใหความรวมมือชวยเหลือทั้งทางดานเทคนิคและดานการเงินตอ
ประเทศที่เปนเจาของนานน้าํที่เรือที่จดทะเบียนกับประเทศนอกภูมภิาคเหลานั้นทําการ
ประมงอยู  

ตัวอยางเชน ประเทศฝรั่งเศสที่มีเทคโนโลยีระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring 
System: VMS) ในระดับสูงควรใหการสนับสนุนทางดานเทคโนโลยี และการ
ฝกอบรมแกบคุคลากรในภูมภิาคมหาสมุทรอินเดียที่มหีนาที่ติดตามกจิกรรมการ
ประมงในเขตภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย เพราะฝรั่งเศสเปนหนึ่งในประเทศภาคี
สมาชิกที่มีกิจกรรมการประมงปลาทูนาในเขตรับผิดชอบของ IOTC  

6.  เสริมสรางความเขมแข็งในระบบการตดิตามตรวจสอบ  ควบคุม   และเฝาระวัง 
(Monitoring, Control and Surveillance: MCS)   

ระบบการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance: 
MCS)  ทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค ที่ใชสนับสนุนระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและเครือขายการบังคับใชกฏหมาย สามารถแบงปนขอมูลและนโยบายและยุทธศาสตรการ



 50

บังคับใชกฏหมายและใหการปรึกษาและการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อใหการประสานงานใน
การตอสูเพื่อขจัดประมง IUU มีประสิทธิภาพสูงสุดและมีมาตรฐานที่ไกลเคียงกนั ประเทศตางๆ
ควรพัฒนาองคกรที่เหมาะสมในการพัฒนาเครือขายเพื่อใหการแบงปนขอมูลเรือ เชน ช่ือเรือ ทา
เทียบเรือ สัตวน้ําเปาหมาย และขอมูลอ่ืนๆ มีความรวดเรว็ เพื่อทีจ่ะพัฒนาความสามารถเหลานี้ ทุก
ประเทศควรปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1.  เขารวมในการจัดการระบบ MCS ระดับอนุภูมิภาคที่เหมาะสมเพื่อการสงเสริมการลด
การประมง IUU ในระดับภูมภิาค 

2. พัฒนาระบบเครือขาย MCS ในระดับภมูิภาคเพื่อการสงเสริมการแบงปนขอมูล และ
ประสานงานกจิกรรมของภูมภิาคในการสนบัสนุนการทําประมงอยางรบัผิดชอบ โดย
หากเปนไปไดควรพัฒนาโดยมีเปาหมายในการเขารวมในเครือขาย MCS นานาชาต ิ

3. ใหความรูและความเขาใจแกภาคอุตสาหกรรมการประมงในภาคเอกชนใหเขาใจระบบ 
MCS อันจะนาํมาซึ่งการจัดการประมงอยางยั่งยืนและชวยในการขจดัการประมง IUU 

4. พัฒนาระบบผูสังเกตการณประมงที่เหมาะสมรวมทั้งประสานงานเพื่อการอนุญาตให
เจาหนาที่สังเกตการณขึ้นตรวจสอบเมื่อมีความจําเปน  

7.  การขนถายสัตวน้ํากลางทะเล  (Transhipment at Sea) 
การขนถายสัตวน้ํากลางทะเลถือเปนวิธีปฏิบัติที่บงชี้การทําประมง IUU ในการกระทําการ

เพื่อใหสัตวน้ําที่มาจากการประมง IUU กลายเปนสัตวน้ําที่ถูกจบัจากการประมงที่ถูกตองตาม
กฏหมายหรือการฟอกสัตวน้ํานั่นเอง (Catches laundry) การติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝาระวัง 
อยางเขมงวด ทั้งกิจกรรมการประมงและกิจกรรมการขนถายสตัวน้ํากลางทะเลจัดเปนความสําคัญ
ในลําดับแรกที่ประเทศตางๆ ควรเรงดําเนนิการ 

1. การติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝาระวงักระบวนการขนถายสัตวน้ํากลางทะเล 
2. สรางระบบและมาตรการการควบคุม เชน การจดทะเบียนเรือ การประกาศผูไดรับมอบ

อํานาจในการควบคุมการขนถายสัตวน้ํา รวมทั้งการใชระบบการตรวจสอบเรือ 
(Vessel Monitoring System: VMS) 

8.  แนวทางการปฏิบัต ิ
ทุกประเทศเหน็พองกันวาการสนับสนุนการพัฒนามาตรการความรวมมือ เพื่อทําใหเปน

รูปธรรมใน RPOA-IUU นี้ การดําเนนิการตามมาตรการที่เหมาะสมของ RPOA-IUU นี้ ถูกทบทวน
อีกครั้ง โดยคณะกรรมาธิการประสานงานในการรวบรวมอยางเปนทางการจากประเทศที่เขารวม
และรายงานตอคณะกรรมาธิการการประมงของ FAO (Committee of Fisheries: COFI) และ
องคการบริหารจัดการทรัพยากรการประมงในระดับภูมภิาคอื่นๆที่เหมาะสม  
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3.2.2  องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาคท่ีมีความเกี่ยวของกับประเทศไทย:  
คณะกรรมาธิการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย  (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) 

คณะกรรมาธกิารปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) 
เปนองคการบริหารจัดการทรัพยากรปลาทนูาระดับภูมิภาค มีวัตถุประสงคหลัก คือ การสงเสริม
ความรวมมือระหวางสมาชิกเพื่อการบริการจัดการและการใชทรัพยากรปลาทูนา และปลาลักษณะ
คลายปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียและทะเลไกลเคียง สงเสริมการทําการประมงปลาทูนาอยาง
ยั่งยืน คณะกรรมาธิการฯมีหนาที่และความรับผิดชอบเปนไปตามหลกัการในบทบญัญัติที่เกี่ยวของ
กับอน-ุ สัญญาวาดวยกฏหมายทะเล โดยไทยเปน 1 ใน 21 ชาติสมาชิก และ 1 เขตเศรษฐกิจ ของ 
IOTC  

เนื่องจากมหาสมุทรอินเดียประสบปญหาการประมง IUU โดยเฉพาะเรือประมงเบ็ดราว
ปลาทูนาขนาดเล็กกวา 100 ตันกรอส (24 เมตร) จํานวนมากในทาเรือของประเทศรอบมหาสมุทร
อินเดีย เรือเหลานี้สวนใหญเปนของไตหวนั และอนิโดนีเซีย โดยเขาเทียบทาเพื่อขนถายสัตวน้ําที่
ทาเรือของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา มัลดีฟ และประเทศไทย เมื่อปญหาการประมง 
IUU ทวีความรุนแรงขึ้น IOTC จึงใชแนวทางจาก IPOA-IUU ในการตอสูเพื่อขจัดการประมง IUU 
โดยการออกมติบังคับใชอยางนอย 15 มติ โดยมีมติที่เปนหัวใจในการขจัดการประมง IUU ไดแก 

1. มติที่ 99/02 บญัญัติในป ค.ศ.1999 เพื่อทําการตอตานเรือประมงที่เปลี่ยนสัญชาติเปนนิจสิน 
(Flag of convenient: FOC) โดยใหประเทศสมาชิกและประเทศทีใ่หความรวมมือ โดยงด
การออกใบอนญุาตทําการประมงแกเรือประมงที่ทําการประมงโดยมีพฤติกรรมขัดตอ
มาตรการอนุรักษของ IOTC หรือเรือประมงจดทะเบยีนในประเทศ FOC และงดเวนให
เรือประมงเหลานั้นเขาเทยีบทาเพื่อขนถายสัตวน้ํา  

2. มติที่ 01/03  บัญญัติในป ค.ศ. 2001 เพื่อบังคับใชมาตรการตอตานเรอืประมงเถื่อนที่เขามา
ขนถายสัตวนําที่เมืองทาของประเทศสมาชิก และใหอํานาจการตรวจสอบแกประเทศ
เจาของทาเรือและหากเรือประมงลําดังกลาวไมสามารถแสดงหลักฐานที่มาของสัตวน้ําวา
จับมาจากนอกเขตรับผิดชอบของ IOTC แลว ใหประเทศสมาชิกทุกประเทศปฏิเสธการ
อนุญาติใหเรือประมงลําดังกลาวขนถายสัตวน้ําผานทาเรอืของตน 

3. มติที่ 01/01 บญัญัติในป ค.ศ. 2001 ใหประเทศสมาชิกและประเทศทีใ่หความรวมมอืจัดทํา
แผนงานใหมผูีสังเกตการณของรัฐอยูบนเรือประมงที่ทําการประมงในมหาสมุทรอินเดีย 
เพื่อควบคุมการทําประมงใหเปนไปตามมาตรการของ IOTC 

4. มติที่ 01/01 บัญญัติในป ค.ศ. 2001 เรียกรองใหประเทศสมาชิกและและประเทศทีใ่หความ
รวมมือใหความระมัดระวังในการออกใบอนุญาตการใชเรือใหกับเรือประมงใดๆ กลาวคือ
รัฐตองมีความมั่นใจวาสามารถควบคุมการกระทําของเรอืลํานั้นได และเมื่อออกใบอนุญาต
ทําการประมงใหกับเรือใดๆ ที่ยาวมากกวา 24 เมตรแลว  ใหแจงขอมูลทั้งหมดให IOTC 
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ทราบ ทั้งเรือและเครื่องมือประมงที่ไดรับอนุญาตตองทําเครื่องหมายตามมาตรฐานของ
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และตองนาํเอกสารเก็บไวกับเรือ
พรอมกับตองมีสมุดบันทึกการเดินเรือ (Navigation log book) เพื่อใชบนัทึกและใชรายงาน
ตําบลที่เรืออยู และกิจกรรมทางการประมงอยางละเอียด 

5. มติที่ 02/01 บัญญัติในป ค.ศ. 2001 เปนการจัดทําแผนงานเพื่อการตรวจสอบสําหรับทาเรือ
ของประเทศสมาชิกโดยกําหนดใหชาติสมาชิกตองทําการตรวจสอบเอกสาร เครื่องมือ
ประมงและสตัวน้ําที่มากับเรือ โดยใหมีผลกระทบตอคุณภาพสัตวน้ําใหนอยที่สุด และหาก
การตรวจสอบพบการละเมิดมาตรการอนุรักษของ IOTC ใหประเทศเจาของทาเรือระงับ
การขนถายสัตวน้ํา พรอมทั้งทํารายงานชี้แจงรายละเอยีดและบันทึกการตรวจสอบเสนอตอ
คณะกรรมาธกิารและประเทศที่รับจดทะเบียนเรือประมงลําดังกลาว 

6. มติที่ 02/02 บัญญัติในป  ค.ศ.  2002    ใหสมาชิกจัดโครงการนํารองติดตามเรือ     โดยให
ประเทศที่รับจดทะเบยีนเรือทําการติดตั้งระบบติดตามเรอื   (Vessel    Monitoring 
Surveillance :VMS)   ใหกับเรือในอาณัติของประเทศตนอยางนอยรอยละ 10 ของเรือ
ทั้งหมด 

7.  มติที่ 02/04 บัญญัติในป ค.ศ. 2002 เปนมาตรการสําหรับการทําบญัชีรายช่ือเรือทําการ
ประมง IUU โดย IOTC กําหนดลักษณะของเรือประมงที่เขาขายกระทําการประมงเถื่อน
ไดแก เรือทําการประมงที่ชักธงของชาติที่มิไดเปนภาคีสมาชิกจะถูกสงสัยวาทําการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (IUU) ในพืน้ที่ทําการประมงภายใตการ
ดูแลของ IOTC เมื่อชาติสมาชิกและมใิชสมาชิกแสดงหลักฐานวาเรือประมงลําดังกลาวนั้น
เปนเรื่อที ่
7.1 เรือประมงที่ทําการประมงสัตวน้ําในตระกลูปลาทูนา และปลาอื่นๆ ที่มีชนิดพนัธุ

ใกลเคียงกับปลาทูนาในพื้นที่ทําการประมงภายใตการดแูลของ IOTC ซ่ึงมิไดทําการ
ลงทะเบียนรายชื่อเรือไวกับ  IOTC  

7.2 ทําการประมงสัตวน้ําในตระกูลปลาทูนา และปลาอื่นๆ ที่มีชนิดพันธุใกลเคียงกับปลา
ทูนาในพืน้ที่ทาํการประมงภายใตการดูแลของ IOTC โดยที่รัฐเจาของธงของเรือลํานั้น
ไมไดรับโควตาการทําการประมงหรือการจัดสรรปริมาณสัตวน้ําที่สามารถทําการ
ประมงได ภายใตมาตรการบริการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรที่เหมาะสมของ 
IOTC  

7.3 เรือทําการประมงในพื้นที่ทําการประมงภายใตการดูแลของ IOTC ที่ไมรายงานขอมูล
การประมงหรอืรายงานขอมลูการประมง อันเปนเท็จ 

7.4 ทําการประมงและนําสัตวน้ําที่มีขนาดต่ํากวาที่  IOTC    กําหนดขึ้นทาเรือเพื่อการคา 
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7.5 ทําการประมงชวงปดฤดูการทําประมง หรือฝาฝนการทําประมงในพื้นที่อนุรักษที่ไม
อนุญาตใหทําการประมงภายใตมาตรการบริหารจัดการ และการอนุรักษทรัพยากรของ 
IOTC 

7.6 ใชเครื่องมือประมงที่ไมอนญุาตภายใตมาตรการบริการจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรของ IOTC 

7.7 ทําการรับสัตวน้ําที่มาจากเรอืประมงที่ถูกขึ้นบัญชี IUU 
7.8 ทําการประมงสัตวน้ําในตระกูลปลาทูนาและปลาอื่นๆ ที่มีชนิดพันธุใกลเคียงกับปลาทู

นาโดยมิไดมีรับอนุญาต ในพื้นที่ทําการประมงภายใตการดูแลของรัฐชายฝงในพื้นที่
ของ IOTC  หรือละเมิดกฏหมายประมง และสิทธิ์อธิปไตยของรัฐชายฝงดังกลาว 

7.9 เรือประมงที่ไมมีสัญชาติ ทําการประมงสัตวน้ําในตระกูลปลาทูนาและปลาอื่นๆ ที่มี
ชนิดพันธุใกลเคียงกับปลาทนูาในพืน้ที่ทําการประมงภายใตการดูแลของ IOTC 

7.10 ทําการประมงโดยขัดกับมาตรการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรของ IOTC 
มติดังกลาวยังไดอธิบายขั้นตอนการขึ้นบญัชีเรือประมง IUU โดยสํานักเลขาธิการ IOTC 

จะจดัทํารางรายชื่อเรือที่ทําการประมงขัดกบัมาตรการอนุรักษของ IOTC พรอมกับหลักฐาน
นําเสนอตอประเทศสมาชิก ประเทศที่ใหความรวมมือแตมิใชสมาชิก กอนวันที ่ 15 สิงหาคม ของ
ทุกป หากประเทศสมาชิกหรือประเทศที่ใหความรวมมือแตประเทศที่มิใชสมาชิกตองการแกตาง
ใหกับเรือประมงที่ชักธงของตนที่การทําประมงในพืน้ทีรั่บผิดชอบของ IOTC จะตองดําเนินการ
พรอมแสดงหลักฐานกอนวนัที่ 30 กันยายน ของทกุป จากรายชื่อและหลักฐานการเปนเรือประมง 
IUU สํานักเลขาธิการ IOTC จะจัดทํารายชื่อเรือประมง IUU ฉบับชั่วคราวพรอมหลักฐานเพื่อให 
ประเทศสมาชิก ประเทศที่ใหความรวมมอืแตมิใชสมาชิก ทําการพิจารณากอนการประชุมในระดับ 
Commission Meeting สองสัปดาห ในระหวางนีเ้รือประมงที่มีรายช่ืออยูในรายชื่อเรือประมง IUU 
ฉบับชั่วคราวยงัคงไดรับความคุมครองโดยรัฐตางๆ มิอาจใชมาตรการลงโทษใดๆ ตอเรือประมง
เหลานี้ไดจนกวาจะมีการประกาศอยางเปนทางการวาเรอืลําดังกลาวทาํการประมง IUU ในระหวาง
นี้หากประเทศที่รับจดทะเบยีนใหกับเรือประมงที่มีรายช่ือเปนเรือประมง IUU ช่ัวคราวตองการแก
ตางใหกับเรือประมงที่ชักธงของตนในการทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC จะตอง
ดําเนินการพรอมแสดงหลักฐานกอนการประชุม เรือที่มีรายช่ือเรือประมงIUU ฉบับชั่วคราวอาจถูก
ปลดออกจากบัญชีรายช่ือไดหาก 

1. เรือประมงลําดังกลาวมิไดทาํการประมงทีม่ีลักษณะตามที่ไดกลาวมาขางตน 
2. เรือประมงลําดังกลาวแสดงความกระตือรือรนในการตอบสนองและใหความรวมมอื

กบั IOTC ในการตอบคําถาม การจายคาปรับ ฯลฯ 
หากมีการระบรุายช่ือเรือประมง IUU อยางเปนทางการแลว IOTC ขอใหจะไดประกาศ

พรอมทั้งสงรายชื่อเรือประมง IUU ไปยังองคการบริหารจัดการเพื่อปองกันการประมง IUU ใน
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พื้นที่ควบคุมขององคการบริหารจัดการอื่น และเผยแพรตอประเทศตางๆ เพื่อการใชมาตรการที่
จําเปนภายใตกฏหมายของแตละรัฐในการ:- 

1. หามมิใหเรือแมรวมทั้งเรือที่รับขนถายสัตวน้ําทั้งกลางทะเลและที่ทาเรอื ในการรับสัตว
น้ําจากเรือที่ถูกขึ้นบัญชีประมง IUU เพื่อกระทําการทางธุรกิจ 

2. เรือถูกขึ้นบัญชีประมง IUU ที่เขาเทียบทาจะไมอนุญาตใหขนถายสัตวน้ําขึ้นฝงหรือขน
ถายไปยังเรือลําอ่ืน 

3. หามทําการเชาเรือที่ถูกขึ้นบัญชีประมง IUU เพื่อใชในการทําประมงใดๆ 
4. ไมยินยอมใหมีการจดทะเบยีนเรือใหกับเรอืที่ถูกขึ้นบัญชีประมงเถื่อนเวนแตเรือลํานัน้

ไดทําการเปลีย่นเจาของและเจาของใหมแสดงหลักฐานที่เพียงพอที่เกี่ยวกับการขาด
ความเกีย่วของระหวางเรือกบัเจาของเดิม ไมวาจะเปนทางดานกฏหมาย ผล
ประกอบการ การควบคุมกิจกรรมเรือ ฯลฯ และประเทศที่จะจดทะเบยีนตองพจิารณา
วาการจดทะเบียนนีจ้ะไมนาํมาซึ่งการประมง IUU ซํ้าอีก 

5.  ไมอนุญาตใหทําการคา นําเขา ขนถายปลาทูนา และปลาลักษณะคลายปลาทูนาจากเรือ
ที่ถูกขึ้นบัญชีประมง IUU ขึ้นบนฝงหรือขนถายไปยังเรือลําอื่น 

6. กําหนดโนมนาวใหผูนําเขา บริษัทประมง และสวนอื่นๆที่เกี่ยวของระงับการ
ดําเนินการทางธุรกิจตางๆรวมทั้งการรับขนถายสัตวน้ําทั้งกลางทะเล และที่ทาเรอืรับ
สัตวน้ําจากเรอืถูกขึ้นบัญชีประมง IUU  

7. รวบรวมและแลกเปลี่ยนขอมลูกับประเทศสมาชิก ประเทศที่ใหความรวมมือและ
ประเทศมิใชสมาชิกเพื่อการเฝาระวัง ตรวจสอบ และควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจ การ
ออกใบอนุญาตการสงออกปลาทูนาและ ปลาลักษณะคลายปลาทูนาจากเรือประมง 
IUU 

จะเห็นไดวามติตางๆของ IOTC ถูกบัญญัติเพื่อบังคับใชกับเรือทําการประมงที่เปนภาคีและ
ไมเปนภาคีของ IOTC ซ่ึงมีผลบังคับใชตอเนื่องแกประเทศตางๆที่ทาํการประมงในเขตมหาสมทุร
อินเดียไดนัน้เพราะวามติตางๆของ IOTC ถูกบัญญัติขึ้นบนพื้นฐานของกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 
และอนุสัญญาตางๆ ดังที่กลาวมาในบทที่ 2 อันมีสถานะเปนกฎหมายระหวางประเทศ ขอมาตราที่
เกี่ยวของ และพัฒนาการของแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและการควบคุม (IUU) ซ่ึงเขาขายกฏหมายกลุม Hard Law ซ่ึงแตกตางจาก RPOA-IUU ของ
ภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟค ที่จะกลาวมาแลวในหัวขอ 3.2.1 
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ภาพที่ 10  เรือเบ็ดราวปลาทนูา ความยาวเกิน 24 เมตร  ที่ถูกควบคุมการทําประมงอยางเขมงวด
โดย IOTC ในการทําประมงบริเวณมหาสมุทรอินเดีย 
ที่มา:  Marine Resources Assessment Group Ltd., ค.ศ. 2005 

ภาพที่ 11  เรือเบ็ดราวปลาทูนาสัญชาติจีนไตหวัน (ซาย) และอินโดนีเซีย (ขวา)  แมจะเขาขาย
การประมง IUU แตเนื่องจากความตกลง FAO Compliance Agreement 1993 และนโยบายการ
จัดการทรัพยากรปลาทูนาของ IOTC ที่มิไดเพงเล็งการทําประมงเบ็ดราวปลาทนูาดวยเรือที่มี
ขนาดความยาวไมเกิน 24 เมตร ทําใหเรือกลุมนี้ไมถูกควบคุมการทําประมงอยางเขมงวดโดย 
IOTC ในบริเวณมหาสมุทรอนิเดีย 
ที่มา:  พิษณุ, 2007 
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3.3) แผนปฏิบตัิการระดับชาติของไทยในการขจัดการทําการประมงที่ผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไรการควบคุม  
National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing (NPOA-IUU) 

แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร
การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IPOA-IUU) ที่บัญญัติขึ้นโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) ไดเรียกรองใหทุกประเทศที่เกีย่วของเรงดําเนินการพัฒนาและจัดทําแผนปฏบิัติการแหงชาติ
ในการขจดัการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (National Plan of 
Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: NPOA-IUU) 
โดยที่แผนปฏบิัติการสากลฯ นี้เปรียบเสมอืนกลองเครื่องมือที่ประกอบไปดวยเครื่องมือหลากหลาย
แบบที่ประเทศทั้งหลายที่เกีย่วของกับการประมงทะเลสมัครใจที่จะเลือกใช ภายใตสถานการณที่
หลากหลายของแตละประเทศตามความเหมาะสม อยางไรก็ตามองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาต ิ (FAO)  ไดแนะนําถึงการทาํแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ ในการพิจารณานําเครื่องมอื
หรือวิธีการพืน้ฐานที่บรรจอุยูในแผนปฏิบัติการระดับสากลฯที่บัญญัติขึ้นไปปรับใชกับการประมง
ในประเทศของตน และยังไดเสนอแนะใหทกุประเทศของตนทบทวนแผนปฏิบัติการแหงชาตฯิ 
อยางนอยทกุ 4 ป และนําเสนอตอองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ถึงขั้นตอนที่
ไดดําเนินไปตามแผนปฏิบัติการแหงชาตแิละแผนปฏิบัตกิารสากลเพื่อขจัดประมง IUU นี้ ทั้งนี้เพือ่
จะไดประมวลผลการดําเนินการในระดับภมูิภาคตอไป  

ในป ค.ศ. 2004 ที่ผานมา องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดทําการ
กระตุนการจัดทํารางแผนนโยบายระดับชาติฯ (NPOA-IUU) ของรัฐตางๆ โดยทําการสรุปขั้นตอน
ของรัฐตางๆ ที่ควรนํารางแผนนโยบายระดับชาติฯ (NPOA-IUU) ไปพัฒนาเพื่อขจัดกิจกรรมการ
ประมง IUU ไดแก 

1. ทบทวน ปรับปรุง และทําใหนโยบายกฏหมายและความตกลงตางๆสามารถนําไปใช
ไดอยางเหมาะสม 

2. กระตุนใหรัฐตางๆ ใหการยอมรับและปฏิบัติตามตราสารดานการประมงระหวาง
ประเทศ 

3. พัฒนาการบรหิารจัดการของหนวยงาน หรือองคกรตางๆ ใหเขมแข็งขึ้น และสราง
ความสัมพันธระหวางกันของหนวยงานราชการ ภาคเอกชน รวมทั้งกับรัฐอื่นๆ ใน
ภูมิภาคใหดีขึน้ 

4. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใหการสนับสนุนการจดัทําแผนนโยบายระดับชาตฯิ 
(NPOA-IUU) 
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5. จัดกิจกรรมและฝกอบรมในการพัฒนาบุคคลากรเพื่อเพิม่ความสามารถแกผูเกี่ยวของที่
มีบทบาทสําคัญ 

6. จัดใหมีการประเมินสภาวะทรัพยากรธรรมชาติ และขอบเขตของการประมง IUU 
7. สงเสริมใหเหน็ถึงความสําคัญ ใหการศึกษาและปลูกฝงจติสํานึกแกผูที่เกี่ยวของใหเหน็

ถึงผลกระทบจากการประมง IUU รวมทั้งปรึกษาหารือถึงแนวทางการแกไขกับผูมี
สวนไดสวนเสียในภาคประมง 

8. กระตุนใหแบงปนความรู ความเขาใจ และประสบการณ เพื่อพฒันาไปสูการจดัทําแผน
นโยบายระดับชาติฯ (NPOA-IUU)  

9. จัดทําแผนและจัดตั้งมาตรการเพื่อลดการทําประมงที่เกนิกําลังผลิตในธรรมชาติ ทั้งนี้
ใหดําเนินการแบบคูขนานไปกับการขจัดประมง IUU โดยลดสิ่งจูงใจทางเศรษฐกจิใน
แงลบ 

สําหรับสถานการณการพัฒนาแผนปฏิบัตกิารระดับชาตขิองไทยในการขจัดการทําประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: NPOA-IUU) ประเทศไทยมีฐานะเปนทั้ง
รัฐเจาของธง หรือประเทศทีเ่รือประมงทําการจดทะเบียน รัฐชายฝง หรือประเทศทีม่ีแหลงทําการ
ประมงอยูในภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ และรัฐเจาของทา หรือประเทศปลายทางที่นําสัตวน้ําขึ้น
จากเรือสําหรับใชเพื่อการบริโภค แปรรูป หรืออ่ืนๆ ซ่ึงการประมงไทยมีสวนสําคัญตอการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทยอยางยิ่ง  กรมประมงจึงตระหนกัถึงความจําเปนในการนําหลักการของการ
ทําประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fishing: CCRF) ซ่ึงมีประเด็นของ
การขจัดประมง IUU รวมอยูเพื่อจดัทําแผนปฏิบัติการระดับชาติของไทยในการขจดัประมง IUU 
ตลอดจนเพื่อใหสอดคลองกับพันธะกรณีทีป่ระเทศไทยไดใหการรับรองและการยอมรับไวในที่
ประชุมของคณะกรรมการดานการประมง (Committee on Fisheries: COFI) ซ่ึงองคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) ไดจัดการประชุมขึน้ทุกๆ สองป กรมประมงซึ่งเปนหนวยงาน
หลักในการรับผิดชอบรางแผนนโยบายระดับชาติฯ ไดจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมา 1 คณะ ซ่ึงเปน
คณะทํางานใหญโดยมีอธิบดีกรมประมงเปนประธาน   เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในดานตางๆ
ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติของไทยในการขจัดการประมง IUU 

เพื่อใหการพัฒนาแผนปฏิบัตกิารระดับชาตฯิ มีประสิทธิภาพสูงสุด กองประมงตางประเทศ 
และกรมประมง ไดกําหนดประเดน็สําคัญที่ควรบัญญัติไวในการพฒันาแผนปฏิบตัิการระดับชาติฯ 
ไดแก 

1. การพิจารณาจาํนวนเรือประมงที่ไมมีทะเบยีน 
2. จํานวนเรือประมงที่ไมไดรับใบอนุญาต โดยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

2.1 การจดทะเบียนเรือเพียงลําเดียวแลวนําทะเบียนนัน้ไปใชกับเรือประมงหลายลํา 
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2.2 การปลอมแปลงใบอนุญาตหรือใชใบอนญุาตปลอม 
3. การลุกลํ้านานน้ําของรัฐชายฝงอื่น 

3.1 การเขาไปในเขตเศรษฐกิจจาํเพาะเพื่อทําการประมงโดยมิไดรับอนุญาต 
3.2 การรุกลํ้าเขาไปในเขตคุมครองทางทะเล 
3.3 การเขาไปในเขตที่ไมรับอนุญาต 
3.4 การไดรับอนญุาตเขาไปทําการประมงในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะของรัฐชายฝงแลว

ไปทําการประมงที่ฝาฝนกฏหมายประมงของรัฐชายฝงหรือการใชเครื่องมือประมง
ที่รัฐชายฝงหามใชเนื่องจากมีประสิทธิภาพการทําลายลางสูง (พวงทอง, 2007) 

4. ประเด็นการทบทวนกฎหมายประมงรวมทัง้การบงัคับใชกฎหมายนั้นควรดําเนนิการ
อยางเรงดวน เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถใชกฎหมายเหลานีไ้ดอยางสอดคลองกับ
วิธีการที่แจงไวในแผนปฏิบตัิการสากลเพือ่ขจัดประมง IUU ทั้งนี้ในการทบทวน
กฎหมายภายในของรัฐนั้นควรจะพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี ้
4.1 จําเปนตองมีการเพิ่มหนวยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไมเพื่อปฏิบัติตาแผนปฏิบัติ

การสากลฉบับนี้ 
4.2 บทลงโทษของการทําประมง IUU ที่มีอยูในปจจุบันนั้น รุนแรงเพียงพอหรือไม 
4.3 ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันและการบังคับใชกฎหมายเหลานี้ จะ

สามารถควบคุมกิจกรรมในการทําการประมงของเรือประมงของเรือประมงของ
รัฐตนไดจริงหรือไม 

4.4 หากคนที่ถือสัญชาติของรัฐ (บุคคลและบริษัท) เปนเจาของเรือประมงที่ไปจด
ทะเบียนกับรัฐอื่นหรือทําหนาที่นายเรือในเรือประมงของชาติอ่ืน จะสามารถ
บังคับใชกฎหมายที่มีอยูเพื่อปองกันไมใหคนเหลานี้ทําการประมง IUU ไดหรือไม 

4.5 ในกรณีที่รัฐไดมีการอนุญาตใหกองเรอืประมงตางชาติเขามาทําการประมงใน
นานน้ําของประเทศ รัฐควรเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการประมง IUU ในขอตกลงที่
ทําไวไดหรือไม 

4.6 หากรัฐไดยินยอมใหมีการนําขึ้นทาหรือขนถายสัตวน้ําจากเรือประมงตางชาติ ที่ทา
เทียบเรือของตน รัฐมีกฎหมายและวธีิการปฏิบัติที่สามารถใชในการควบคุม
กิจกรรมดังกลาวขางตน เชน การตรวจสอบหรือไม 

5. แผนปฏิบัติการสากลฯ ไดกําหนดเครือ่งมือสําหรับติดตามตรวจสอบการทําประมง
เถ่ือน ในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝาระวัง (Monitoring Control and 
Surveillance: MCS) ไวอยางกวางๆ เพื่อใชในการตอตานการประมงเถือ่นไว ดังนี ้
5.1 ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) 
5.2 โครงการสงผูสังเกตการณประจําบนเรือประมง 
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5.3 ระบบรายงานผลจับในแตละเที่ยวเรือ 
5.4 การตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ทาเทียบเรือและในทะเล 
5.5 การไมอนุญาตใหเรือที่ตองสงสัยวาจะเปนเรือประมง IUU เขาเทียบทาหรือใหเอก

สิทธิ์ใดๆ  
6. ไทยควรสงเสริมใหชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับการทําการประมง

โดยวิธีการสรางสรรค ซ่ึงรวมถึงการใหการศึกษาและบริการตางๆ แกชุมชนและ
ชาวประมง การใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการพัฒนากฎระเบียบทางการ
ประมง การสรางจิตสํานึกเพื่อกอใหเกิดความรวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ และ
การจัดทําระบบการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได
โดยงาย ทั้งนีช้าวประมงที่ฝาฝนตอกฎขอบังคับนั้นควรไดรับการลงโทษรุนแรง โดย
รัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมง และตรวจสอบในกรณีทีเ่ชื่อ
วามีการทําการประมง IUU เกิดขึ้น และจักตองดําเนินคดีกับผูกระทําการฝาฝนอยาง
จริงจัง 

7. สําหรับความรับผิดชอบของไทยในฐานะรฐัเจาของธงนัน้ แผนปฏิบัติการสากลฯ ได
กําหนดความรบัผิดชอบเบื้องตนของรัฐเจาของธงไววา 
7.1 ควบคุมกิจกรรมการประมงของเรือที่ชักธงไทย รวมทั้งเรือประมงและเรือที่ใช

สนับสนุนการทําการประมง เชน เรือขนสงหรือเรือแมที่ทําหนาที่สงเสบียงและ
น้ํามันใหแกเรือประมง และรับสัตวน้ํากลบัเขาทา 

7.2 จดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททกุขนาดใหไดมากทีสุ่ดเทาที่จะทําได และ
รวบรวมทะเบยีน 

7.3 ประวัติของเรอืแตละลําไวเปนหลักฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไทยควรหลีกเลี่ยงการ
จดทะเบียนนัน้แจงรายชื่อประเทศทั้งหมดที่ 

7.4 เรือลํานี้เคยจดทะเบียนมากอน หากพบวาเปนเรือที่เคยเปลี่ยนธงเปนนิจสินแลว 
ไทยควรใหเจาของเรืออธิบายถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเปน
นิจสินนี้ดวย 

7.5 ไทยควรจะทําทะเบียนประวตัิของเรือประมงไทยแตละลําไวทุกลํา 
7.6 หามมิใหเรือประมงไทยออกไปทําการประมงในทะเลหรอืมหาสมุทรอื่นใด

เวนเสยีแตวาเรือลํานั้นไดรับอนุญาตใหทาํการประมงไดจากรัฐบาลไทย รัฐเจาของ
ธงจึงควรออกใบอนุญาตใหเฉพาะกับเรือทีจ่ดทะเบียนตามกฎหมายไทยแลวอยาง
ถูกตอง และมีการบันทึกทะเบียนประวัตขิองเรือประมงลํานั้นไวแลว ทั้งนี้กอนที่
ไทยจะอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงในนานน้ําไทยนั้น ควร
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ตรวจสอบวาเรือลํานั้นไดรับอนุญาตจากรัฐเจาของธงใหไปทําการประมงนอก
นานน้ําของตนไดจริงหรือไมกอน (พวงทอง, 2007) 

แนวทางการทาํงานเพื่อการพัฒนาแผนปฏบิัติการระดับชาติของไทยในการขจัดการประมง
เถ่ือน ณ ปจจบุัน  ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหญ เพื่อพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการระดบัชาติ 
ในการขจดัการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม โดยมทีานอธิบดีกรม
ประมงเปนประธานคณะกรรมการฯ การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทําแผนปฏบิัติการ
ระดับชาติในการขจัดการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคมุ คร้ังที่ 1/2550 
เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 ที่ผานมา ที่ประชุมมีมติใหแบงคณะทํางานหลักออกเปน 2 
คณะทํางานยอย ไดแก  

1) คณะทํางานยอยดานวิเคราะหกฎหมายเพื่อเตรียมการจดัทําแผนปฏิบัติการระดับชาตใินการ
ขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม  และ 

2) คณะทํางานยอยดานการติดตามผล ควบคุม และเฝาระวัง (MCS) นอกจากนี้กรมประมงได
นํา แผนการปฏิบัติการสากล หรือ International Plan of Action to Prevent, deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) ไปปฏิบัติ เชน การ
ติดตั้งระบบตดิตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS)  การมีโครงการผู
สังเกตการณบนเรือ (observer on board)  
ใหคณะกรรมการฯทําหนังสือในนามกรมประมงรวมกบักรมทรัพยากรทะเลและชายฝง 

เพื่อเรงการดําเนินการเขาเปนภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อให
ทันสภานิติบญัญัติแหงชาตใินรัฐบาลชุดนี้ 

จากการสัมภาษณ คุณพวงทอง ออนอุระ หัวหนากลุมกฎหมายระหวางประเทศ กองประมง
ตางประเทศ กรมประมง ถึงความกาวหนาของการดําเนินการแผนปฏิบัติการระดบัชาติของไทยใน
การขจัดการประมง IUU จนถึงปจจุบัน คณะทํางานยอยดานวิเคราะหกฎหมายเพื่อเตรียมการจดัทํา
แผนปฏิบัติการระดับชาติในการขจัดการทาํประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการ
ควบคุม ยังมิไดเร่ิมการประชุมเนื่องจากประธานคณะทาํงานภารกจิตอเนื่องอื่น  

สําหรับคณะทาํงานยอยดานการติดตามผล ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring Control and 
Surveillance: MCS) ตามแผนปฏิบัติการสากล IPOA-IUU ซ่ึงมีหนาที่หลักในการกําหนดแนวทาง
หรือมาตรการตางๆ ในการควบคุมและเฝาระวังการทําประมง IUU มีการเชิญผูเกี่ยวของเขารวมการ
ประชุมแลว 1 คร้ังในวันที่ 19 มิถุนายน 2550 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวของกับการนําเอาระบบ
ติดตามเรือประมงผานดาวเทียม (Vessel Monitoring Sattleite System: VMSS) ที่ประชุมยังไดมกีาร
พิจารณาโครงการสงผูสังเกตการณประจําบนเรือประมง ระบบการรายงานผลการจับสัตวน้ําในแต
ละเที่ยวเรือ และการตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ทาเทียบเรือและในทะเล  ตลอดจนการไมอนุญาตให
เรือตองสงสัยวาเปนประมง IUU เขาเทียบทาหรือใหเอกสิทธิ์ใดๆ 
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ขณะปจจุบันคณะทํางานติดตามผลจัดทํารางแผนนโยบายระดับชาตฯิ (NPOA-IUU) ของ
กรมประมงยังคงอยูระหวางขั้นตอนการพฒันาทั้งทางดานกฎหมาย และเทคนิค อันจะประกอบกัน
เปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการขจัดทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร
การควบคุม (IUU) เพื่อบังคับใชตอเรือประมงจดทะเบยีนในประเทศไทย ทั้งที่ทําการประมงใน
นานน้ํา ในนานน้ําประเทศเพื่อนบานและในทะเลหลวง ตลอดจนเรือตางชาติที่เทียบทาขนถายสัตว
น้ํา จัดหาเสบียงอาหารและน้ํามันโดยใชทาเทียบเรือของราชอาณาจักรไทยเปนฐานการสงกําลัง
บํารุงตอไป  
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บทที่ 4 ผลกระทบของการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
(IUU) ตอการประมงของประเทศไทย 
 
4. 1  ผลกระทบของ IUU ตอกิจกรรมการประมงในนานน้ําประเทศไทย 

เมื่อศึกษาจากประวัติพัฒนาการของประมงทะเลของไทยพบวากาวกระโดดของพัฒนาการ
ประมงเกิดขึน้ภายหลังป พ.ศ. 2500 เมื่อคณะผูเชีย่วชาญเครื่องมือประมงชาวเยอรมนัไดรวมมือกบั
กรมประมงดําเนินการทดลองอวนลากหนาดินแบบตางๆ เพื่อรวบรวมเปนขอมูลสําหรับทําการ
ออกแบบอวนลากหนาดนิทีม่ีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนทําการสํารวจทรัพยากรปลาหนาดนิและทํา
การสาธิต-ฝกอบรมใหชาวประมงไทยมคีวามรูความชาํนาญในการใชอวนลากเพื่อทําการประมงเชิง
ธุรกิจ จากนั้นเปนตนมาการประมงอวนลากมีการพัฒนาอยางรวดเรว็ ประกอบกับความพยายามใน
การสงเสริมเพื่อสงสัตวน้ําเปนสินคาสงออก จนประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีผลผลิต
สัตวน้ําสูงสุดของโลกตั้งแตป พ.ศ. 2515 เปนตนมา นํามาซึ่งการเสื่อมโทรมของทรัพยากรอยาง
ตอเนื่อง เมื่อพิจารณาจากอตัราการจับตอช่ัวโมงการลงอวนลดลงตั้งแตป พ.ศ. 2509 ซ่ึงมีอัตราจับ
เฉลี่ยตอช่ัวโมงเทากับ 173.52 กก./ชม. มอัีตราสวนปลาดี : ปลาเปด เปน 70:30 ในป พ.ศ. 2519 
ลดลงจากป พ.ศ. 2509 เปนรอยละ 56 โดยมีอัตราสวนปลาดีตอปลาเปดเปน 63:37 และลดลงเหลือ 
29.76 กก./ชม. ซ่ึงลดลงจากป พ.ศ. 2509 เปนรอยละ 83 โดยมีอัตราปลาดี : ปลาดีเทากับ 47:53 ซ่ึง
ช้ีใหเห็นวาทรัพยากรสัตวน้ําหนาดนิเสื่อมโทรมลงอยางตอเนื่อง ทําใหเรืออวนลากในปจจุบนั
พัฒนาวิธีการทําการประมง ทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทําประมงโดยการเพิ่มกําลังลง
แรงงานประมง และใชอวนที่มีขนาดตาเล็กลงหรืออ่ืนๆ เพื่อใหจับสัตวน้ําใหไดมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
รักษาระดับรายไดจากการจบัสัตวน้ําไวใหไดเทาเดิม จงึสงผลใหปริมาณการจับปลาเปดและลูกสัตว
น้ําเศรษฐกจิเพิ่มสูงขึ้น เปนการนําทรัพยากรต่ํากวาความตองการของตลาดมาใชในรูปปลาเปด และ
จากรายงานของกรมประมงพบวาปลาเปดเหลานี้สวนหนึ่งเปนลูกปลาเศรษฐกิจวยัออน   

การที่การประมงไทยมีรูปแบบเปด (Open Access) คือการที่ผูใดสามารถเขารวมกิจกรรม
การประมงก็ได สงผลใหปริมาณเรือประมงในประเทศไทยมีจํานวนมากขึ้นทุกป ตัวอยางไดแก 
เรือประมงอวนลากเพิ่มขึ้นจาก 99 ลํา ในป พ.ศ. 2503 เปนประมาณ 11,000 ลํา ในป พ.ศ. 2525  ซ่ึง
ปริมาณที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่ประเทศเพื่อนบานประกาศเขตเศรษฐกจิจําเพาะ และการที่รัฐบาลไทย
ดําเนินมาตรการบริหารจัดการนิรโทษกรรมเรือประมงที่อยูในนานน้ําไทยที่มิเคยไดจดทะเบยีนมา
กอนโดยจํานวนเรือประมงอวนลากเพิ่มขึ้นสูงสุดในป พ.ศ. 2534 ประมาณ13,000 ลํา โดยใน
ปจจุบนัจํานวนเรือประมงอวนลากคอยๆ ลดลง เหลือประมาณ 6,400 ลําในป พ.ศ. 2547 เนื่องจาก
ปญหาน้ํามันแพง  
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ปญหาการประมงอันเนื่องมาจากการขาดมาตรการจัดการที่เหมาะสมที่ประกอบกับ
หลักการประมงเสรี เชน ปญหาการประมงลอบปูพับขณะปจจุบัน การไมสามารถควบคุมจํานวน
ลอบปูที่ใชทําการประมงทําใหชาวประมงบรรทุกลอบปูลงเรือประมงไดหลายพันใบตอเรือหนึ่งลํา 
เนื่องจากลอบปูมิไดเปนเครือ่งมือที่ระบุไวในในอาชญาบัตร ประกอบกับการขาดมาตรการที่
เหมาะสมในการหามจับปูมาขนาดเล็ก และการที่เรือประมงลอบปูสามารถอพยพยายแหลงทํา
ประมงจากอาวไทยฝงตะวนัออกไปยังภาคใตไดโดยอิสระเสรี กลายเปนปญหาสําคัญที่มีผลกระทบ
ตอประชากรปมูาในอาวไทยอยางรุนแรง 

ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการขาดมาตรการควบคุมจํานวนการประมง เรือประมง และ
ชาวประมงที่เหมาะสมตอศกัยการผลิตของทรัพยากรประมงทะเลของไทย การขาดนโยบายทีม่ี
ประสิทธิภาพหรือการควบคมุการประมงโดยใชวิธีอ่ืนๆ เชน เรือตรวจการประมง การขาดระบบ 
การติดตามผล ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring Control and Surveillance: MCS) ที่มี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมพื้นที่การประมงของประเทศ เปนตน โดยการประมงที่กลาวมาทั้งหมด
เขาขายการประมงที่ขาดการควบคุม (Unregulated Fishing) ตามนิยามของการประมง IUU ทั้งสิ้น 

อีกทั้งยังสามารถพบการทําประมงที่ฝาฝนกฏหมายในนานน้ําไทย โดยการทําประมงที่ฝา
ฝนกฏหมายนีท้ี่เปนประเด็นสําคัญ ไดแก  

1. ทําการประมงในแหลงและฤดูวางไขของสัตวทะเล  
2. ฝาฝนเขาไปทําการประมงอวนลาก และอวนรุนภายในเขต 3000 เมตร จากฝง  
3. การฝาฝนทําการประมงอวนตาถี่ที่มีขนาดตาต่ํากวา 2.5 ซ.ม.  
4. การฝาฝนทําการประมงหมึกโดยใชแสงไฟลอที่มีขนาดตาเล็กกวา 3.2 ซ.ม.  
5. ฝาฝนการทําการประมงดวยเครื่องมือประมงผิดกฏหมายเชน ระเบิด ยาเบื่อเมา และ

การใชไฟฟาชอรต  
การทําประมงที่ฝาฝนกฎหมายประมงเหลานี้เขาขายการประมงที่ผิดกฏหมาย ตามนิยาม

ของการประมง IUU เชนเดยีวกัน 
ประการสุดทายปจจยัที่สําคัญอันทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรประมงไมสามารถทําได

อยางมีประสิทธิภาพคือ การขาดขอมูล และความลาชาในการเก็บขอมลู การขาดขอมูลทางสถิติการ
ประมงตางๆ เชนปริมาณการจับตามชนิดสัตวน้ํา และแหลงทําการจับ จาํนวนและขนาดของ
เรือประมง คาใชจายและรายไดของเรือประมงประเภทตางๆ ขอมูลการตลาดอื่นๆ ที่เปนขอมูลที่มี
ความจําเปนในการบริหารจดัการทรัพยากรสัตวทะเลของไทยใหเหมาะสมตอสถานการณปจจุบัน 
และเพื่อการใชงานอยางยั่งยนื การที่ชาวประมงไมใหความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบในการ
เผยแพรขอมูลเหลานี้ เนื่องจากชาวประมงไมเห็นถึงความสําคัญและจาํเปน อีกทั้งชาวประมงและ
เจาของกิจการประมงกลัวการเก็บภาษยีอนหลัง สําหรับปญหาการประมงประการสุดทายนัน้
สามารถจัดเขาในประเภทของการประมง IUU ประเภทขาดการรายงาน (Unreported Fishing)  
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จากการจําแนกปญหาการประมงของประเทศไทยในเขตนานน้ําของประเทศ จะพบวา
ปญหาหลักอยูที่การประมงทะเลภายในประเทศประสบปญหาทรัพยากรสัตวน้ําลดลงอยางตอเนือ่ง 
อีกทั้งสภาพแวดลอมทางทะเลเสื่อมโทรม อันนํามาซึ่งปญหาตางๆตามมา ไดแก การใชเครื่องมอื
ประมงที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น, กรณพีิพาทระหวางเรือประมงพื้นบานกับเรือประมงพาณิชย เชน 
กรณีเรืออวนลอยกับเรืออวนลากและเรืออวนรุน เรืออวนจมปูกับเรือคราดหอยลายและเรืออวนลาก
แคระ  เปนตน 

จากปจจยัการผลิตที่มีราคาสูงขึ้น ทั้งเครื่องมือประมง อุปกรณและแรงงานการประมง แตที่
สําคัญที่สุดคือราคาน้ํามันดีเซล แมวารัฐบาลไดอนุญาตใหมีการขายน้ํามันทีไ่มตองเสียภาษใีหกับ
เรือประมงนอกทะเลอาณาเขต แตการขายน้ํามันในลกัษณะดังกลาวก็เปนการบิดเบือนตนทุนที่
แทจริงของการประมง ในขณะที่ราคาสตัวน้ําเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวาตนทุน ทําใหชาวประมงมี
สามทางเลือกหลักคือ 1) หยุดการออกทําการประมง หรือ 2) ออกไปทําการประมงในนานน้ํา
ตางประเทศหรือ 3) เพิ่มอัตราการลงแรงประมงใหสูงขึน้เพื่อชดเชยกบัตนทุนที่สูงขึ้น  ซ่ึงทั้ง 3 
ทางเลือกนี้ตางก็ทําใหประเทศประสบปญหาอยางตอเนื่องแตกตางกนัไป  

การหยดุออกทําการประมงจะสงผลใหราคาผลผลิตสัตวน้ําในประเทศมีราคาสูงขึ้น และ
เพิ่มอัตราการวางงานจากกจิกรรมประมงโดยตรงและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการประมง โดยที่ใน
ประเทศไทยมแีรงงานประมงทั้งหมดประมาณ 2 ลานคน และการออกไปทําการประมงในนานน้ํา
ตางประเทศ ตลอดจนการเพิม่การลงแรงประมงจะสงผลกระทบใหทรัพยากรสัตวน้ําลดลง    

หากพิจารณารากเหงาของปญหาเหลานี้จะพบวามาจากการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไรการควบคุม (IUU) ทั้งสิ้น อยางไรก็ตามนักบรหิารจัดการประมงมักมองขามการ
ประมง IUU ในเขตนานน้ําไทย เพราะถือวามีกฏหมายประมง ป พ.ศ. 2490 บังคับใชอยูแลว  
 
4.2  ผลกระทบของ IUU ตอการประมงในนานน้ําของประเทศอื่น  

จากการที่ทรัพยากรสัตวน้าํในอาวไทยมีปริมาณลดลง ทําใหเรือประมงของไทยยายไปทํา
การประมงบริเวณอาวไทยตอนลาง นอกฝงแหลมมลายู รวมทั้งตอนใตของประเทศเวียดนาม โดยที่
ระหวางป พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2525 เปนชวงเคลื่อนยายพื้นที่เพื่อหาแหลงประมงใหมมากทีสุ่ด 
ผลกระทบของการประมง IUU ตอการประมงของไทยเกดิขึ้นภายหลังการประกาศอนุสัญญา
สหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเลป ค.ศ. 1982 การทําการประมงทีถื่อวาเคยถูกตองในเขตทะเล
หลวง (กอนป พ.ศ. 2524) กลับกลายเปนการทําประมงผิดกฏหมายฐานละเมิดนานน้ําและลักลอบ
ทําการประมงในเขตของประเทศเพื่อนบาน เมื่อประเทศเพื่อนบานของไทยเริ่มประกาศเขต
เศรษฐกิจจําเพาะ 200 ไมลทะเล ทําใหเรือประมงไทยถูกจับกุม ริบเรอืและลูกเรือถูกคุมขัง จากสถิติ
ของกรมประมงแสดงถึงเรือประมงไทยทีถู่กเพื่อนบานจบักุม มีการริบเรือและลงโทษระหวางป 
พ.ศ. 2524 ถึง พ.ศ. 2542 มจีํานวนทั้งสิ้น 3,025 ลํา และลูกเรือถูกจําขัง 28,623 คน (ศรัณย, 2549) 
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โดยประเมนิมลูคาเรือประมงแตละลํามีมูลคาระหวาง 3 ถึง 6 ลานบาทหรือราคาเฉลี่ยลําละ 4.5 ลาน
บาท (ขจรศักดิ์, 2530) ดังนัน้การประมงทีเ่ดิมกระทํากันในพื้นที่ๆ เปนทะเลหลวงจงึตองเปลี่ยนไป
ทําการประมงภายใตสัญญา หรือขอตกลงรวม (Joint venture)  

อยางไรก็ตามปญหาก็มิไดหมดไปจากการทําประมงภายใตสัญญา หรือขอตกลงรวม 
เนื่องจากประเทศเจาของแหลงทรัพยากรตางๆ ไดเร่ิมออกกฏหมายเพื่อควบคุมการทําประมงใน
นานน้ําของตน เชน ประเทศมาเลเซียออกกฏหมายบงัคับใหเรือประมงตางชาติทีผ่านเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของตนตองมีการแจงลวงหนา และ ตองเดนิทางดวยความเร็วที่แสดงวามไิดทําการประมง 
และหามหยดุเรือลอยลํา (Innocent Passage) ประเทศอนิโดนีเซียออกประกาศกฏกระทรวงประมง
อนุญาตใหมกีารนําเรือตางชาติเขาไปทําการประมงในประเทศอินโดนีเชีย โดยเอกชนไทยและ
เอกชนอินโดนีเชียทําขอตกลงกันเพื่อรวมทําธุรกิจการจบัปลา โดยการซื้อเรือประมงไทยแลวจด
ทะเบียนเปนเรอืประมงอินโดนีเซีย จนในป พ.ศ. 2533 รัฐบาลอินโดนีเซียตองการสงเสริมการ
ประมงในประเทศจึงหามบรษิัทประมงอินโดนีเซียนําเขาเรือประมงไมจากตางประเทศ เรือประมงที่
นําเขาไดจึงเปนเรือประมงเหล็กขนาดใหญ ซ่ึงนําเขาไปทําการประมงในทะเลอาราฟูรา ตอมา
ปลายป พ.ศ. 2544 รัฐบาลอินโดนีเซียและรัฐบาลไทยบรรลุขอตกลงรวมมือกันทางดานการประมง
ในรูปแบบรัฐตอรัฐ โดยอินโดนีเซียอนุญาตใหเรือไทยทีผ่านการกลั่นกรองจากรัฐบาลเขาไปทําการ
ประมงในประเทศอินโดนีเซยีภายใตการชักธงไทย สําหรับประเทศพมามีความรวมมือระหวางรฐั
ตอรัฐ ในการตั้งบริษัทการประมงไทยพมาในป พ.ศ. 2532 แตความรวมมือตองถูกยกเลิกในป พ.ศ. 
2538 เนื่องจากทางพมากลาวหาชาวประมงไทยทําผิดกฏโดยการปลอมใบอนุญาต ใชตาอวนขนาด
เล็กกวาที่อนุญาต ใชอุปรณทีท่ันสมัย และการขนถายปลากลางทะเล ตอมาในป พ.ศ. 2540 พมาได
อนุญาตใหเอกชนไทย (ไมผานรัฐ) นําเรือเขาไปทาํการประมงไดอีกโดยแบงพื้นที่ทําประมง
ออกเปน 4 เขต 2 ใน 4 เขตควบคุมโดยแมทัพภาค โดยอนญุาตใหเรืออวนลากชักธงไทยทําประมง
ในเขตตอนเหนือ หรือใชวธีิขายเรือใหกบัพมาเพื่อจดทะเบียนเปนเรอืประมงพมาแลวชักธงพมาทํา
การประมงในพมาตอนกลางและตอนลาง จนกระทั่งปลายป พ.ศ. 2542 พมาก็ปดนานน้ําอีกครั้ง
หนึ่ง รัฐบาลไทยจึงไดดําเนินการเจรจาตอเนื่องในทกุระดับ จนกระทั่งในที่สุดพมาไดเปดนานน้ํา
เพื่อการประมงในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544  

การทําประมงกอนที่จะมีบันทึกความตกลงหรือบันทึกความรวมมือระหวางรัฐกับรัฐ (ไทย-
มาเลเซีย, ไทย-อินโดนีเซยี และไทย-พมา) ในป พ.ศ. 2544 ปญหาหลกัของการประมงนอกนานน้าํ
ของประเทศไทยคือการเปนเรือประมงที่ทําการลักลอบทําประมงในเขตประเทศเพื่อนบาน  เปน
สัดสวนรอยละ 65 และรอยละ 24 ทําผิดเงื่อนไขขอตกลง เชนใชเครื่องมือผิดประเภท  ทําการ
ประมงนอกเขตอนุญาต ใชใบอนุญาตปลอม มีลูกเรือไมเปนไปตามขอกําหนด มีเครือ่งมืออุปกรณ
ตองหามในครอบครอง และไมรายงานตอทางการ (Unregulated and Unreported fishing) และอกี
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รอยละ 11 ถูกจับกุมในพืน้ที่ทับซอนระหวาง ไทย-เวียดนาม, ไทย-กัมพูชา, ไทย-พมาและไทย-
มาเลเซีย (วิมล, 2547)      

ดังนั้นหากพจิารณาสถานภาพของประเทศไทยตามหลกัของแผนปฏิบัติการสากลในการ
ขจัดการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IPOA) และประเทศไทย
จะกลายสภาพเปนรัฐเจาของธง และรัฐเจาของทาขนถายสัตวน้ํา ซ่ึงสภาพการเปนรัฐทั้งสอง
ประเภทจะตองมีมาตรฐานการบริหารจัดการและควบคุมเรือประมงที่จดทะเบยีนในประเทศไทย 
และเรือประมงและเรือที่รับขนสงสัตวน้ํามาขึ้นที่ทา โดยรัฐเจาของธงจะตองมีกฏหมาย ระบบ
กล่ันกรองเรือประมง ระบบควบคุมการออกใบอนุญาตจดทะเบียนเรือ ใบอนุญาตทําการประมง 
ระบบติดตาม ควบคุม เฝาระวังและระบบการลงโทษ ทําใหการประมงของไทยในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศชายฝงเจาของแหลงทําการประมงจะถูกควบคุมมากยิ่งขึ้น เพราะประเทศ
เหลานั้นสวนใหญไดใหการรับรองจรรยาบรรณการทําประมงอยางรบัผิดชอบ (Code of Conduct 
for Responsible Fishing: CCRF) และแผนปฏิบัตกิารสากลในการขจัดการทําการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IPOA-IUU) และกําลังดาํเนินการใหมแีผนปฏิบัติการ
ระดับชาติเพื่อขจัดปญหาการประมง IUU (NPOA-IUU) 

รัฐชายฝงจะเพิม่ความเขมงวดดานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวงั ซ่ึงเปนเครื่องมือที่
ประเทศเจาของทรัพยากรประมงใหความสาํคัญมากที่สุด ถึงแมวาระบบ การติดตามผล ควบคุม 
และเฝาระวัง (Monitoring Control and Surveillance: MCS) ในประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยังคง
มีขอจํากัดการขาดแคลนเทคโนโลยี บุคลากรและงบประมาณ แตในปจจุบนัประชาคมระหวาง
ประเทศไดใหความสนใจถึงขอจํากัดดังกลาว และองคการระหวางประเทศไดใหความสนับสนนุ
ดานวิชาการและการพัฒนาศกัยภาพของเจาหนาที่ พรอมทั้งมีการจัดตั้งเครือขายระบบ การติดตาม
ผล ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring Control and Surveillance: MCS) ระหวางประเทศที่รวมมอื
และประสานงานการติดตาม ควบคุม และเฝาระวังกิจกรรมการทําประมง IUU ระดบัโลก การสราง
เงื่อนไขใหเรือประมงที่ไดรับอนุญาตตองติดตั้งระบบตดิตามเรือประมง (Vessel Monitoring 
System: VMS)  เปนการนาํเทคโนโลยีดาวเทียมมาใชเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเรือประมงที่
ไดรับอนุญาต เพื่อใหทราบตําแหนงและการปฏิบัติงานของเรือประมงตางชาติ ประเทศที่มีการ
บังคับใหติดตัง้ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS)  ไดแก มาเลเซีย พมา 
อินโดนีเซีย และมาดากัสการ เปนตน    บางประเทศที่ไมพรอมจะใหติดตั้งระบบตดิตามเรือประมง 
(Vessel Monitoring System: VMS)  กจ็ะใชวิธีสงคนของรัฐขึ้นไปเปนผูสังเกตการณบนเรือ เพื่อ
ควบคุมการทําการประมงใหเปนไปตามกฏระเบียบ 

จากผลดังกลาวทําใหเรือประมงไทยตองมคีาใชจายในการประกอบการมากขึ้น และตองมี
ระบบการนํารอง และการจัดการประมงที่ดีขึ้น เพื่อใหมั่นใจไดวาทําการประมงในพื้นที่ทีไ่ดรับ
อนุญาตเทานัน้ ตองมีการเก็บขอมูลปริมาณการจับ การลงแรง พื้นที่และเวลาทาํการประมงโดย
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ละเอียดตามมาตรการของรัฐชายฝงไดตลอดเวลา ดวยเหตนุี้จึงตองมีการพัฒนาลกูเรือประมงไทย 
ใหมีความรูเกีย่วการจัดเก็บขอมูล  จัดระเบียบขอมูล ตลอดจนการรายงานผลเพื่อใหเปนไปตามกฏ
ระเบียบของรฐัชายฝงและมาตรฐานสากล  

การมีระบบตดิตามเรือและผูสังเกตการณบนเรือ มีประโยชนตอเรือประมงไทยในอีกดาน
หนึ่ง คือทําใหมีหลักฐานของตําบลที่ และการปฏิบัติงานของเรือประมงไทย พรอมทัง้มีพยานบุคคล
ในกรณีที่เกดิการกลาวหาวาทําผิดระเบียบ หรือถูกเรียกรองในการรับผลประโยชนจากเจาหนาที่
ของรัฐชายฝง ซ่ึงกรณนีี้มักเกดิขึ้นอยูเสมอในประเทศที่เรือประมงไทยเขาไปทําการประมงใน
นานน้ําตางประเทศ  

มาตรการที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง คือ มาตรการที่ตองใหเรือประมงตางชาติขนถายสัตวน้ําใน
ทาเรือที่กําหนดไวเทานั้นเปนการปองกันไมใหเรือประมงที่ไดรับอนญุาตลงแรงประมงมากเกินไป 
(เนื่องจากเมื่อเรือทําการประมงจับสัตวน้ําไดเต็มระวางเกบ็สัตวน้ําแลวถาสามารถขนถายสัตวน้ํา
กลางทะเลไดจะทําใหเรือสามารถทําการประมงไดอยางตอเนื่อง ไมตองเสียเวลาเดนิทางกลับเขาฝง) 
เพื่อปองกันการหลบเลี่ยงการตรวจสอบของรัฐชายฝง และเพื่อปองกันมิใหนําปลาจากการประมง
ผิดกฏหมายปนกับปลาที่จับมาอยางถูกตอง (Catches laundry) มาตรการดังกลาวถือเปนมาตรการ
สากลที่เรือประมงไทยและตางประเทศจะตองปฏิบัติตาม  

อยางไรก็ตามหากระบบตรวจสอบและการทํางานของเจาหนาที่รัฐชายฝงขาดประสิทธิภาพ 
จะกอใหเกิดผลเสียในทางปฏิบัติ เชน กรณีที่เกดิขึ้นที่รัฐซาราวัค ประเทศมาเลเซีย ที่บังคับใหเรรือ
ประมงไทยนําปลาที่จับไดขึน้ทาเรือตันจูงมานิสเพื่อใหชาวมาเลเซียมารับซื้อ สวนที่เหลือจึงลําเลียง
กลับไทยได ในกรณีนี้ทาเรอืตันจูงมานิสไมมีส่ิงอํานวยความสะดวกพื้นฐาน เชน โรงน้ําแข็งหรือ
หองเย็นรองรบั ทําใหปลาทีน่ําขึ้นมามีคุณภาพเสื่อมลงอยางรวดเร็วและขายไมไดราคา หรือในกรณี
ของเรือประมงไทยที่ทําประมงอวนลอมในพมา เมื่อไดปลาเต็มลําแลวตองขนถายปลาจาก
เรือประมงไปเรือขนสงสัตวน้ําเพื่อนํากลับประเทศไทยทีท่าเรือที่ถูกกําหนดไว ทําใหเกิดความ
เสียหายแกปลาเนื่องจากปลาอวนลอมเปนปลาที่แชน้ําแข็ง การขนถายขึ้นทาเพื่อตรวจสอบแลวจงึ
ลําเลียงลงเรือขนสงสัตวน้ํา ทําใหปลาทองแตกและหวัหกัเสียหายไมเปนที่ตองการของตลาด 

การที่ทั้ง IPOA-IUU และ RPOA-IUU ไดเสนอแนะแกรัฐชายฝงใหตรวจสอบที่มาของ
เรือประมงตางชาติโดยละเอยีดและหากพบวาเรือประมงดงักลาว ไดเคยกระทําความผดิมากอนก็ไม
ควรออกใบอนุญาตทําการประมงใหและเรียกรองใหรัฐชายฝงรวมมือกันโดยตรง หรือผานองคการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาคเพื่อแลกเปลีย่นขอมูลเรือประมงที่กระทําความ
ความผิด ไมวาจะเปนชื่อเรือ ช่ือเจาของเรือ บริษัทที่มีผลประโยชนเกีย่วเนื่องจากการทําประมงของ
เรือ IUU ดังกลาว ซ่ึงเปนการปองกันมิใหเรือที่กระทําความผิดจากรฐัชายฝงหนึ่งหลบหลีกไปทํา
การประมงอีกรัฐชายฝงหนึ่ง มาตรการดังกลาวเปนมาตรการที่ดีในการจัดระเบยีบการประมงของรัฐ
ชายฝงและทะเลหลวง แตจะสงผลกระทบตอเรือประมงไทยทีเ่คยทําผิดในนานน้ําตางประเทศ
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มาแลว แมวาเรือลํานั้นจะทําการเปลี่ยนชื่อหรือจดทะเบียนใหม แตหากยังเปนเจาของเดิมก็ยังเขา
ขายเปนเรือประมง IUU เชนกัน 
 
4.3  ผลกระทบของ IUU ตอการประมงในเขตทะเลหลวง 

ผลกระทบตอการประมงของไทยในเขตทะเลหลวง (High Seas) นั้นอาจไมเหน็ผลชัดเจน
ในแงมุมของการทําประมง IUU หรือในแงมุมของรัฐที่รับจดทะเบียนเรือประมงทําการในทะเล
หลวง เพราะในปจจุบนัมีเรือประมงไทยทําประมงในทะเลหลวงเพียง 1-2 ลําเทานั้น แตการที่
องคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) รับรองมาตรการใหมๆ ในความ
พยายามเพื่อขจัดปญหา IUU อาจสรางปญหาใหกับประเทศไทยในอนาคต 

ผลกระทบของการประมง IUU ไดสงผลให RFMO มีแนวโนมออกมาตรการบริหารจัดการ
ทรัพยากรโดยการจํากัดเรือประมง และมีการแบงสรรทรัพยากรประมงในทะเลหลวง ระหวาง
สมาชิกขององคการบริหารจดัการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ดังนั้นจงึอาจกระทบถงึ
การพัฒนากองเรือประมงของไทยในการออกไปทําการประมงในทะเลหลวงดวย ในกรณขีอง
มหาสมุทรอินเดียซ่ึงคณะกรรมาการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna 
Commission: IOTC)  ไดประสานความรวมมือกับคณะกรรมการระหวางประเทศวาดวยการอนุรักษ
ปลาทูนาในมหาสมุทรแอตแลนติก International Commission for the conservation of  Atlantic 
Tuna: ICCAT และคณะกรรมการระหวางประเทศอเมริกาปลาทูนาในเขตรอน Inter-American 
Tropical Tuna Commission: IATTC  รับรองมาตรการในการจํากดัจํานวนเรือประมงทูนา ในขณะ
ที่กรมประมงไทยมีความพยายามมากกวา 20 ป ในการสนับสนุนใหเอกชนออกไปทาํการประมงจบั
ปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดยี ทั้งดวยวิธีการทําประมงอวนลอมจับปลาทูนาและการทําประมงเบ็ด
ราวปลาทูนา  ซ่ึงประเทศไทยควรสงวนสิทธิ์ในการทําประมงในทะเลหลวงอื่นที่เรือประมงไทย
สามารถเดินทางไปถึงดวย และควรดําเนินการโดยเรงดวนเพราะมาตรการขององคการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) เหลานี้นับวนัจะมีความเขมงวด และไดรับการ
ยอมรบัจากประชาคมโลกเพิม่ขึ้น สําหรับแนวทางการสงวนสิทธิ์นั้นสามารถแจกแจงรายละเอียดได
ดังนี ้

1. รักษาสมาชิกภาพในคณะกรรมาการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna 
Commission: IOTC)  และจัดทําแผนพัฒนาการประมงปลาทูนาของไทยในมหาสมุทร
อินเดีย เสนอตอที่ประชุม IOTC เพื่อรักษาสิทธิการพัฒนาการประมงปลาทูนาของประเทศ
ไทย 

2. การพัฒนากองเรือประมงจบัปลาทูนาและเตรียมความพรอมทางเทคโนโลยี กฏระเบียบ
และมาตรการระหวางประเทศใหกับชาวประมงไทย  ควรเนนการประมงอวนลอม มากกวา
การประมงเบด็ราว อันเนื่องจากผลของการประชุม Technical Consultation to Review 



 69

Progress and Promote the Full Implementation of IPOA to Prevent, Deter, and Eliminate 
IUU fishing and the IPOA for Management of Fishing Capacity เมื่อ 24-29 เดือนมถุินายน 
2547 โดยญ่ีปุนรวมกับไตหวัน (Japan-Chinese Taipei Joint Action Plan)  ไดนาํเสนอ
มาตรการควบคุมเรือประมงเบ็ดราวขนาดใหญกวา 24 เมตร ที่ชักธงของรัฐรับจดทะเบียน
เรือโดยสะดวก (Flag of Convenient state หรือ FOC state) ซ่ึงทั้งญี่ปุนและไตหวันได
ประกาศทําลายเรือประมงเบด็ราว โดยไตหวันไดหันไปตอเรืออวนลอมขนาดใหญและเรือ
เบ็ดราวปลาทนูาขนาดเล็กกวา 24 เมตร เพื่อทําการประมงในเขตมหาสมุทรแปซิฟคตะวัน
ตกตอนกลาง (Central Western Pacific) 

3. พิจารณาการเขารวมเปนสมาชกิของ องคการบริหารจดัการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) อ่ืนที่รับผิดชอบพื้นที่ๆ คาดวาเรือประมงไทยสามารถพัฒนาขีดความสามารถไป
ถึงได ทั้งนี้รัฐและกลุมชาวประมงตองมีความรวมมือกนัในการพิจารณายุทธศาสตรการทํา
การประมงในทะเลหลวงเพือ่การวางแผนในระยะยาว   

4. พิจารณาถึงการใหสัตยาบรรณเพื่อเขาเปนภาคีของความตกลงเพื่อสงเสริมใหเรือประมง
ปฏิบัติการตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง ค.ศ. 1993 (Agreement 
to Promote Compliance with International Conservation and Management Measure by 
Fishing Vessel on the High Seas, 1993 or 1993 Compliance Agreement) และขอตกลงวา
ดวยความพยายามปฎิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาตวิาดวยเร่ืองกฎหมาย
ทะเลเกีย่วกับการอนุรักษ และการจดัการกลุมประชากรสัตวน้ําครอมเขตและสัตวน้ําที่มี
การอพยพยายถ่ินไกล (Agreement of the Implementation of the Provision of the United 
Nation Convention Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation 
and Management of Straddling  Fish Stocks and High Migratory Fish Stocks) 

5. ดําเนินการตามภาระผูกพนัที่มีไวกับปฏิญญาและแผนปฏิบัติการจัดการประมงระหวาง
ประเทศตางๆ ไดแก จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (The Code of 
Conduct for Responsible Fisheries: CCRF) แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทําการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (International Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) 

6. สรางความเขมแข็งดานการประมงรวมกับประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะกลุมประเทศ
อาเซียนและประเทศกลุมเอเชียใต เพื่อรักษาผลประโยชนดานการพฒันาการประมงรวมกัน
ในทะเลหลวง 

7. สงบุคคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฏหมาย ระเบยีบและมาตรการระหวาง
ประเทศเขารวมการประชุมระหวางประเทศที่สําคัญ เพื่อปกปองผลประโยชนของประเทศ  
(วิมล, 2545) 



 70

หนึ่งในประเดน็ที่ IPOA-IUU และ RPOA-IUU ใหความสนใจ คือมาตรการที่เกี่ยวของกับ
ทาเรือประมง เนื่องจากการควบคุมการขนถายสัตวน้ํากลางทะเลเปนเรือ่งที่ยาก ดังนัน้ RPOA-IUU 
จึงระบุอยางชดัเจนวากจิกรรมการขนถายสัตวน้ํากลางทะเล (Transhipment at Sea) คือ “การขนถาย
สัตวน้ํากลางทะเลถือเปนวิธีปฏิบัติที่บงชี้วาทําการประมง IUU ในการกระทําการเพือ่ใหสัตวน้ําทีม่า
จากการประมง IUU กลายเปนสัตวน้ําทีถู่กจับจากการประมงที่ถูกตองตามกฏหมายหรือการฟอก
สัตวน้ํานั่นเอง (Catches laundry)” ดังนัน้กิจกรรมการขนถายสัตวน้ํากลางทะเลจึงถูกเพงเล็งและ
ควบคุมอยางเขมงวดจากมาตรการของทั้งรัฐชายฝงและองคการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ระดับภูมภิาค (RFMO)  

มาตรการควบคุมการขนถายสัตวน้ําที่ทาเรอืทั้งเพื่อใชบริโภคในรัฐเจาของทา หรือการ
ลําเลียงไปยังประเทศที่สามถูกไดถูกนําเสนอโดยประชาคมโลกและองคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ตางๆ โดยที่ประเทศไทยอยูในภูมิภาคที่เหมาะสม มีชายฝง
ภาคใตติดตอกบัมหาสมุทรอนิเดียฝงตะวนัออก มีโครงสรางพื้นฐานที่พรอมสําหรับใชเปนทาเทยีบ
เรือประมง  ระบบสาธารณูประโภค  ระบบโลจิสติกส โดยเฉพาะอยางยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศ
ไทย มีสนามบินนานาชาตทิี่มีเที่ยวบนิตรงถึงเมืองโอ-ซากา ประเทศญี่ปุน กลายเปนแหลงสําคัญใน
การขนถายปลาทูนาสด (Fresh tuna) เพือ่การสงตอไปประเทศญี่ปุนที่เปนตลาดปลาทูนาที่สําคัญ
ของโลก ทําใหกองเรือประมงเบ็ดราวปลาทูนาไตหวันยายฐานการสนับสนุนการประมงมาจากเกาะ
ปนงั ประเทศมาเลเซีย เปนเวลานานกวา 10 ปแลว  

ในฐานะที่ไทยใหการรับรอง IPOA-IUU และเปนประเทศภาคีสมาชิกของ IOTC จึงตองให
ความรวมมือเพื่อปฏิบัติตามมาตรการการตรวจสอบที่ทาเรือ ในขณะทีต่ามกฏหมายไทยการ
ตรวจสอบเรือประมงที่เขามาจากตางประเทศ เปนความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาว ี (กรมเจาทาเดิม) กรมศลุกากร และกองบัญชาการตํารวจตรวจคนเขาเมืองภายใต 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ซ่ึงควบคุมเกี่ยวกับมาตรฐานของเรือประมง (ทางเทคนิค) และอุปกรณ
บนเรือประมง (ส่ิงของตองสําแดง: ภาษี) และคนประจาํเรือประมงเปนหลัก แตไมมีกฏหมายใดที่
ใหตรวจสอบใบอนุญาตทําการประมง รายละเอียดของการทําประมงและแหลงที่มาของสัตวน้ําซึ่งมี
ความสําคัญตอการพิสูจนวาเรือประมงดังกลาวเปนเรือประมง IUU หรือไม ถึงแมวามีเหตุผลเพยีง
พอที่จะเชื่อไดวาเรือประมงลาํใดเปนเรือประมง IUU ก็ไมมีกฏหมายรองรับในการหามขนถายสัตว
น้ําขึ้นทาเรือได  

คณะกรรมาการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC)  
ไดทําการขึ้นบญัชีดาํ และบญัชีขาวเรือประมงเบ็ดราวปลาทูนาที่มีขนาดความยาวมากกวา 24 เมตร 
และเผยแพรใหแกรัฐเจาของทาทําการตรวจสอบกอนทีจ่ะหามหรืออนุญาตใหมกีารขึ้นหรือลําเลียง
ปลา แตในขณะที่ประเทศไทยในฐานะรฐัเจาของทาไมสามารถดําเนินการดังกลาวได เนื่องจากขาด
กฏหมายรองรบั การเก็บขอมูลจากการประมงปลาทูนาจากที่เรือมาขึน้ทาในจังหวดัภูเก็ตเปนเรื่อง
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ของความสมัครใจของเจาของเรือทั้งสิ้น โดยเจาของเรือจะใหหรือมิใหขอมูลประมงดังกลาวไดโดย
ไมมีมาตรการบังคับ ซ่ึงในอนาคตมาตรการที่เกี่ยวของกับทาเรือจะมคีวามสําคัญมากยิ่งขึ้น เพราะ
ประชาคมระหวางประเทศกําลังดําเนินการผลักดันใหมกีารจัดทําบันทกึความเขาใจ (Memorandum 
of Understanding) ระหวางทาเรือตางๆ เพื่อเปนหลักประกนัใหรัฐเจาของทาตางๆ จะใหความ
รวมมืออยางจริงจังในการปองกันมิใหมีการประมงและเรือประมง IUU ตลอดจนมีการกระจาย
สินคาการประมงที่ไดมาโดยมิชอบ ซ่ึงกรณีดังกลาวจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศที่ยังพึ่งพารายไดจากการประมง  

การที่ประเทศไทยมีทาเทยีบเรือประมงทั้งของรัฐบาล รัฐวิสาหกจิ และเอกชน อยางกระจัด
กระจาย และมีการบังคับใชกฏหมายเกีย่วกับทาเทียบเรือในลักษณะแยกสวน แบงตามความ
รับผิดชอบของหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกจิ แตยงัไมมีกฏหมายเฉพาะใชตรวจสอบขอมูลการ
ทําการประมงของเรือตางชาติ จึงเปนอุปสรรคอยางมากตอการปฏิบัติตาม IPOA-IUU อยางมี
ประสิทธิภาพ จึงตองใชการพิจารณาตีความกฏหมายที่บญัญัติไวแลวใหสามารถใชไดในทางปฏิบตัิ 
 
4.4  ผลกระทบดานการตลาดจากแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมงที่ผดิกฎหมาย ขาด
การรายงานและการควบคุม (IUU) 

ในปจจุบนัผลกระทบดานการตลาดจากแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะปญหาการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) ตอประเทศไทยยังอยูในวงแคบ มาตรการกดี
กันสินคาการประมงที่เกิดขึน้ไมวากรณีของกุงทะเล การจับฉลาม ปลิงทะเล ตางมาจากขอบังคับ
ของ Convention on International Trade and Endanger Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 
ทั้งสิ้น  สําหรับกรณีของผลกระทบทางดานการตลาดจากการประมง IUU นั้น ประเทศไทยในฐานะ
ที่เปนตลาดนําเขาปลาทูนาเพือ่เปนวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปลากระปอง ซ่ึงในปจจุบันปลาทูนา
กลายเปนปลาที่มีความสําคัญทางเศรษฐกจิของประเทศไทยเปนอยางมาก จากการนาํเขาใน 206,000 
ตัน ในป พ.ศ. 2529 และเพิม่มากขึ้นเปน 337,202 ตัน ในป พ.ศ. 2541 โดยเกือบทั้งหมดถูกนํามาใช
เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมปลาทูนาบรรจุกระปอง ประเทศไทยจึงเปนผูสงออกผลิตภัณฑปลา
ทูนาบรรจุกระปองที่ใหญที่สุดในโลกโดยมปีริมาณการสงออกในป พ.ศ. 2541 ประมาณ 230,000 
ตัน สามารถทํารายไดกวา 25,000 ลานบาท แตเนื่องจากศักยภาพการทําประมงปลาทูนาของไทยมี
จํากัดทําใหผูผลิตปลาทูนากระปองของประเทศไทยตองสั่งนําเขาปลาทูนาจากตางประเทศถึงรอย
ละ 80 หรือประมาณ 490,000  ตันตอป  อีกทั้งประเทศไทยเปนแหลงสงผานปลาทูนาไปยังประเทศ
ญ่ีปุนทั้งในรูปของปลาสดทั้งตัว และปลาสดเปนชิ้น (Fresh tuna) อาจไดรับผลกระทบจากมาตรการ
ดานการคาขององคการบริหารจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ตางๆ ที่ไดมีมติหาม
นําเขาปลาทูนาครีบเหลือง ปลาทูนาตาโตที่จับจากเรือประมงเบ็ดราว ปลาทูนาครีบน้ําเงินและปลา
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กะโทงดาบ ทีไ่มมีใบรับรองการจับ (Statistic Document) หรือใบรับรองการนําเขาเพื่อการสงออก 
(Re-export Certificate)  

คณะกรรมาการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC)  
ไดมีขอเสนอแนะใหประเทศสมาชิกที่นําเขาปลาทูนาหรืออนุญาตใหเรือประมงเขาเทียบทาควรเก็บ
บันทึก ตรวจสอบขอมูลการนําเขา และสงขอมูลให IOTC ทุกป ดังนั้นผูนําเขาจงึตองมีมาตรการ
ตรวจสอบถึงแหลงที่มา (Traceability) ของปลาจากเอกสารกํากับ หรือตองติดตอกับประเทศตนทาง
เพื่อปองกันมใิหมีการนําเขาปลาที่ไดมาจากการทําประมง IUU จากปรมิาณการนําเขาที่มากกวาปละ 
500,000 ตัน ซ่ึงรอยละ 80 เปนปลาทูนาทองแถบที่ไดจากการทําประมงทั้งจากมหาสมุทรแปซิฟค 
และมหาสมุทรอินเดีย อยางไรก็ตามมติขางตนก็มิไดบังคับใชกับการนําเขาปลาทูนาทองแถบ และ
ไมใชกับปลาทูนาตาโตที่จบัไดจากการประมงอวนลอม หรือเบ็ดตวัดเพื่อเปนวตัถุดิบสําหรับผลิต
ปลากระปอง ดังนั้นอุตสาหกรรมปลาอัดกระปองของไทยอาจไมไดรับผลกระทบในขณะนี้ แต
อยางไรก็ตามการที่ประเทศไทยเปนศนูยกลางการนําเขาเพื่อการบรรจุหบีหอปลาทูนาตาโต ปลาทู
นาครีบเหลือง ปลาทูนาครีบน้ําเงิน และปลากะโทงดาบ ไปยังประเทศที่สาม การตรวจสอบเอกสาร
รับรองการจับจึงมีความสําคญัอยางยิ่ง และหากพบวามีปลาที่ไมผานการตรวจสอบจํานวนมากก็อาจ
กระทบตอธุรกิจการนําเขาปลาทูนาเพื่อการสงออกได  
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บทที่ 5 ขอสรุปและเสนอแนะ 
 

การประมง IUU เปนกจิกรรมทางการประมงที่ตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากมี
ความสัมพันธอยางใกลชิดกบัการทําประมงของประเทศไทยในปจจุบนั การที่แนวคิดการขจดัการ
ประมง IUU ริเร่ิมโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) และมุงเนนไปในพืน้ที่
ทะเลหลวง ทาํใหดูเสมือนวาการประมงและเรือประมง IUU จะมีความเกีย่วของเฉพาะเรือทําการ
ประมงในทะเลหลวงเทานั้น หากความเปนจริงแลวเมื่อพิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากการประมง IUU  
ไดแก ผลกระทบตอความยั่งยืนของทรัพยากรประมง  ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ  ผลกระทบทาง
สังคม และสิ่งที่สําคัญคือปญหาตอการบริหารจัดการประมงอยางเหมาะสมที่มีความตองการที่จะใช
ประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยางคุมคาและยั่งยืน ส่ิงนี้แสดงใหเหน็วาการประมง IUU มิได
เกิดขึ้นเฉพาะในเขตทะเลหลวงเทานัน้ แตหากขยายมายังนานน้ําในความรับผิดชอบของรัฐตางๆ 
และการประมง IUU สามารถเกิดขึ้นไดทัง้กับการประมงขนาดเล็ก การประมงพื้นบานเพื่อการยงั
ชีพ จนถึงการประมงขนาดใหญเชิงพาณิชยที่มีการทําประมงในทะเลหลวง 

ดังนั้นประเทศตางๆ จงึควรพิจารณาการปรับใชแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทําการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม International Plan of Action to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IPOA-IUU) ซ่ึงพัฒนาโดย 
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)  ใหเหมาะสมกบัทรัพยากรการ พฤติกรรมและ
วัฒนธรรมการประมงในประเทศของตน การอนุวรรตกฏหมายหรือระเบียบการประมงฉบับใหมๆ 
ก็ควรนําแผนปฏิบัติการสากลฯ IPOA-IUU มาใชพิจารณารวมดวย เพราะผลผลิตจากการประมง
ของประเทศไทยมิไดใชบริโภคเฉพาะภายในประเทศแตเพียงอยางเดยีว แตมจีุดมุงหมายเพือ่
กอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเงนิตราตางประเทศ จึงหลีกเลี่ยงไมไดที่จะตองพิจารณาแนวโนมนโยบาย
การประมงของโลก ซ่ึงกําหนดโดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาต ิ (FAO) และ
องคการบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization: 
RFMO)  

สําหรับประเทศไทยนัน้เปนที่นายินดีวาไดมีการตื่นตัวในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติของไทยในการขจดัการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (NPOA-IUU) โดยมกีารแบงคณะทํางานออกเปน 2 กลุมยอย คือ 

1) คณะทํางานยอยดานวิเคราะหกฎหมายเพื่อเตรียมการจดัทําแผนปฏิบัติการระดับชาตใินการ
ขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม และ 

2) คณะทํางานยอยดานการติดตามผล ควบคุม และเฝาระวัง (MCS)  
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อยางไรก็ตามกลุมผูรวบรวมรายงานฉบับนี้มีความเห็นในทางที่แตกตางออกไปจาก
แนวทางของกรมประมงเล็กนอย กลาวคอื ปญหาหลกัของการประมงในประเทศไทยนัน้มาจาก
แนวความคิดที่วาทรัพยากรประมงเปนทรพัยสินสวนรวมของทุกคน (Common Property) ทุกคน
สามารถเขามาใชประโยชนได ระบบการประมงในประเทศไทยจึงเปนระบบที่เปดโอกาสใหคนใน
ชาติเขาไปใชประโยชนไดอยางเสรี (Open Access) สงผลใหผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ ดูแลรักษาความ
อุดมสมบรูณของทองทะเลไมสามารถควบคุมการประมงใหอยูในสภาวะที่สมดุลได ทรัพยากรทาง
ทะเลจึงเสื่อมโทรมลงอยางรวดเรว็ภายในเวลาไมกี่สิบป  

การขาดกระบวนการในการชะลอการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการประมงสงผลใหมี
ชาวประมงรายใหมเขามารวมกิจกรรมการประมงอยางตอเนื่องและเสร ี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ปจจุบันแรงงานประมงในประเทศไทยกลายเปนคนงานตางชาติจํานวนมาก ชาวประมงรายใหมที่
เปนบุคคลตางดาวเหลานี้ทั้งที่เขาเมืองโดยผิดกฏหมายและถูกกฏหมาย จะไมไดรับการอบรมทั้ง
ทางดานเทคนคิการปฏิบัติงานทะเล อาทิเชน ระบบ SOLAS: Safety of Life at Sea รวมทั้งการ
ปลูกฝงคานิยม จริยธรรมในการทําการประมง เพื่อการใชทรัพยากรประมงอยางยั่งยนื สงผลใหการ
บริหารจัดการทรัพยากรและกิจกรรมการประมงของประเทศไทยไมสามารถดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพได ซ่ึงถาหากหนวยงานของรัฐมีกลวิธีที่สามารถควบคุมชาวประมงที่จะเขามารวมใน
กิจกรรมไดแลว จึงคอยๆ นําเอามาตรการทางกฏหมาย มาตรการบริหารจัดการทรัพยากร การ
รายงานขอมูลกิจกรรมการประมง ฯลฯ มาใชเพื่อจดัการทรัพยากรสัตวน้ําตอไป ซ่ึงจะชวยลดปญหา
การประมง IUU ทั้งในนานน้าํไทยและนานน้ําประเทศเพือ่นบานไดในอนาคต    

กรณีที่แผนปฏบิัติการระดับชาติฯแผนปฏิบตัิการระดับชาติฯ NPOA-IUU ของประเทศไทย
ยงัมิไดถูกขับเคลื่อนอยางเตม็ที่นั้นมีสาเหตุเนื่องมาจากปญหาการที่บคุลากรที่เกี่ยวของ และมีความ 
เขาใจปญหาการประมง IUU มีจํานวนจํากัด อีกทั้งบุคคลากรกลุมดังกลาวมีภารกิจอื่นที่ดูเหมือนมี
ความสําคัญและเรงดวนกวา ทําใหปญหาการประมง IUU ของประเทศไทยไดรับความสําคัญรองลง
ไป เหลานี้สะทอนใหเหน็ปญหาการขาดแคลนบุคคลากรผูเชี่ยวชาญในสาขากฏหมายเกีย่วของกับ
การประมงระหวางประเทศของกรมประมงไทย ซ่ึงสมควรอยางยิง่ที่กรมประมงไทยควรพัฒนา
บุคลากรสาขากฎหมายการประมงและการประมงระหวางประเทศใหมจีํานวน และคุณภาพ
เหมาะสมตอสภาวะการประมงนอกนานน้าํในปจจุบัน 

 อยางไรก็ตามการมองปญหา IUU ดวยความเชื่อที่วาสามารถแกไดดวยการออกแผนปฏิบัติ
การระดับชาตฯิ NPOA-IUU กลุมผูรวบรวมรายงานฉบับนี้มคีวามเหน็วาเปนความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน เพราะแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ NPOA-IUU เปนเพียงแนวทางในการแกปญหา
เทานั้น แตกลไกที่แทจริงคอืการออกระเบียบ พระราชบัญญัติการประมงที่สามารถบังคับใชเปน
กฏหมายได โดยเฉพาะอยางยิ่งระเบยีบกฏหมายประมงฉบับใหม ป พ.ศ. 2550 ซ่ึงในปจจุบันอยูใน
ขั้นตอนของการพิจารณาโดยคณะกรรมการกฤษฎีกาแหงชาติ หากการบัญญัติกฏหมายประมงฉบบั
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นี้ไดรับแนวคดิบางสวนมาจาก CCRF และแผนปฏิบัติการระดับชาติฯ NPOA-IUU ก็จะเปนกลไก
สําคัญในการขจัดการประมง IUU ของประเทศไทยในอนาคต  

 ปญหาการประมง IUU มีลักษณะไมตางกับปญหาการรักษาผลประโยชนชาติทางทะเล คือ 
มีหลายมิติในปญหาเดียว การแกไขปญหา IUU ไมสามารถบรรลุดวยกรมประมงเพียงกรมเดยีว
เพราะมีหลายสวนราชการเกี่ยวของกับปญหานี้ อาทิเชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ที่ดูแลทรัพยากรชายฝงทะเล  กระทรวงคมนาคมโดย กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวี ที่ดแูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตการใชเรือ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงกลาโหม โดย
กองทัพเรือ กระทรวงพาณิชยทีเ่กีย่วของกับการสงผลผลิตประมงออกตางประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตสัตวน้ํา กระทรวงการคลงัที่ดูแลกํากับการ
เก็บภาษีและงานศุลกากร กระทรวงศกึษาธิการที่มีหนาที่สรางบุคลากรสายประมง   กระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมที่ดูแลปญหาแรงงานภาคประมง ฯลฯ ดงันั้นการมองภาพของปญหา
การประมง IUU เปนเรื่องที่ตองรับผิดชอบเฉพาะกรมประมงเพียงหนวยงานเดียวจึงเปนการมอง
ภาพปญหาที่ขาดความครอบคลุม ตราบใดที่ปญหาการประมง IUU ยังไมกระทบตอการสงออก 
กระทบตอระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศ ทุกภาคสวนยงัคงมองปญหาการประมง IUU เปน
เร่ืองเล็กนอยทีไ่มเรงดวนและสําคัญ ทั้งที่ปญหาการประมง IUU เปนเสมือนหวงทีก่ําลังผูกคอ
ชาวประมงไทยชาๆ ไมวาจะเปนประมงพื้นบาน ประมงขนาดเลก็ จนถึงประมงขนาดใหญเชงิ
พาณิชย       

ดร. วิมล จันทรโรทัย ไดสรุปไวในเอกสารวิชาการปญหาการประมงที่ผิดกฏหมาย ขาดการ
รายงานและการควบคุมของโลกและผลกระทบตอการประมงไทยไวอยางนาสนใจวา “การประมง
ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ในชวงสองทศวรรษที่ผานมาทําใหประชาคมโลกตระหนกัถึงความ
สมดุลของการพัฒนากับความยั่งยืนของทรพัยากร จึงไดมีกฎระเบียบโลกและกฏระเบียบภูมิภาค
เกิดขึ้นมากมาย ประเทศไทยในฐานะสวนหนึ่งของประชาคมโลกที่จดัไดวาเปน 1 ใน 10 ของ
ประเทศที่พัฒนาการประมงไดอยางรวดเรว็ คงหลีกเลี่ยงไมพนทีต่องนําหลักการของเครื่องมือ
ระหวางประเทศมาใชตามความเหมาะสมกับสภาพสังคมและเศรษฐกจิ และโครงสรางทรัพยากร
ประมงของไทย เครื่องมือเหลานี้ยอมสงผลกระทบกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของการประมงไทย
ที่ตองมีการเตรียมพรอม และปรับทิศทางเพื่อรองรับถึงความจําเปนแกสถานการณ เพื่อรักษาความ
ภาคภูมใิจและชื่อเสียงของการประมงไทยไวในเวทกีารประมงโลก”       

ทายที่สุดของรายงานฉบับนีค้ณะผูจัดทาํรายงานใครขออญัเชิญกระแสพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแกคณะเจาหนาที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาหวย
ฮองไครฯ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวัดเชียงใหม เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ พ.ศ. 2527 ที่แมวาพระราช
ดาํรัสกลาวถึงการประมงน้ําจืด แตหลักดังกลาวก็สามารถนํามาประยุกตใชเปนหลักปฏิบัติในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลไดเชนเดียวกนั ดังใจความวา    
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“ …ทรัพยากรดานประมงจะตองจัดเปนระเบียบ ความสําคัญไม ไดอยูท่ีวาปลอยพนัธุปลาใหด ีหรือ
เล้ียงปลาใหเตบิโต ความสําคัญอยูท่ีดานบริหารการจับปลา เพื่อใหประชาชนไดประโยชน จริง ๆ ...” 

 

บทที่ 6  คําถามหลังจากนาํเสนองาน 
 

6.1 ประเทศไทยมีแนวทางอยางไรในการปองกันการทําประมง IUU 
ปจจุบันประเทศไทยใชพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2490 ในการควบคุมการประมงทุก

ประเภท  ซ่ึงก็รวมไปถึงพฤติกรรมการประมงทุกชนดิที่เปนการประมง IUU แตในความเปนจรงิ
แลวยังการบังคับใชกฏหมายประมงของประเทศไทยยังขาดสภาพการบังคับใชที่เขมแข็ง  เนื่องจาก
การที่ประเทศไทยใชระบบการประมงแบบเสรี (Open access) ผูใดสามารถเขามาเก็บเกี่ยว
ทรัพยากรสัตวน้ําก็ได ทําใหจํานวนของชาวประมงมีอยูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะในปจจุบันที่สวน
ใหญเปนแรงงานตางชาต ิ  ในขณะที่จํานวนเจาหนาที่มนีอย  ทําใหการเขาไปควบคุมดูแลการใช
ทรัพยากรประมงทะเลทําไดไมทั่วถึง  ทาํใหชาวประมงที่ไรจรรยาบรรณทั้งหลายมีโอกาสที่จะทํา
การประมง IUU ได   

อีกทั้งการที่ปญหาการใชทรัพยากรประมง เกี่ยวของกบัหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน 
ในบางครั้งขาดการประสานงานกันอยางจริงจัง  เพื่อควบคุมและกําจดัการทําประมง IUU   อาทิเชน 
การทําการประมงในเขตอนรัุกษฯ การดดัแปลงเรือประมง  การไมรายงานถึงปริมาณสัตวน้ําที่จับได  
ฯลฯ ส่ิงเหลานี้สงผลทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําประสบความยุงยาก   และในปจจบุัน
การประมง IUU เร่ิมสงผลกระทบตอความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารของประชาชนไทยแลว  
ยกตวัอยางเชน ปญหาการขาดการรายงานการจับสัตวน้ํา ทําใหมีผูคาสัตวน้ํานําเนื้อปลาปกเปาสง
ขายตลาด และมีรายงานวาเมื่อนํามารบัประทานแลวกอใหเกดิอันตรายตอผูบริโภค สงผลให
ผูบริโภคเกิดความไมมั่นใจในความปลอดภัยของเนื้อปลาสดทุกประเภทที่ขายกันในตลาดสด
รวมทั้งผลิตภณัฑแปรรูป เชน ลูกชิ้นปลา เนื้อปลาบด ทอดมัน เปนตน หากประเทศไทยมีการ
ควบคุมใหมกีารรายงานการขนสัตวน้ําขึ้นที่เรือตามแนวทางของ IPOA/IUU แลวจะชวยคัดกรอง
สัตวน้ําที่อาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคได   
 

6.2 สถานการณการประมง IUU ในปจจุบันของประเทศไทยอยางไร 
 กลุมผูจัดทํารายงานขอแยกการตอบคําถามนี้ออกเปน 3 ประเด็น ตามลักษณะกิจกรรมการ
ประมงของประเทศไทย  

1. สถานการณประมง IUU ในนานน้ําไทย สะทอนจากความอุดมสมบรูณของทรัพยากร
สัตวน้ําในประเทศไทยนั่นเอง ในปจจุบันทรัพยากรสัตวน้ําของประเทศไทยเสื่อมโทรมมาก 
เรือประมงไทยจับสัตวน้ําไดลดนอยลงกวาในอดีต แมจะมีกฏหมายประมง แตการจดัการทรัพยากร
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ประมงก็ยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงปญหาในอนาคตที่ตามมา คือ
ชาวประมงไทยจะไมมีทรัพยากรสัตวใหจบัไดอยางเพียงพอ และยั่งยืนอีกตอไป 

2. สถานการณประมงนอกนานน้ํา ซ่ึงเปนทางเลือกสําหรับชาวประมงไทย แตก็เกดิปญหา
ขึ้นตั้งแตใน ป พ.ศ. 2525 คอื การลุกลํ้านานน้ําเพื่อนบาน ปญหาที่เกิดขึ้นจะมาจากการที่เรือประมง
ไทยลักลอบเขาไปทําประมงในนานน้ําตางชาติแลวถูกจับกุม  ทําใหเรือประมงถูกยดึสวนลูกเรือก็
ถูกจับกุม สงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะเรือแตละลํามีราคาแพง 3-6 ลานบาท 
ทําใหเงนิหมุนเวียนในประเทศที่หายไปจากระบบการเงนิของประเทศ เพราะเจาของเรือตองเสียเงนิ
เปนจํานวนมากในการไถเรือและลูกเรือกลับมา บางครั้งเจาของเรือไมมีเงินไปไถเรือและลูกเรือ
กลับมาทําใหลูกเรือตองถูกจําคุกแทนคาปรับ   สวนเรือประมงอาจถูกดัดแปลงเพือ่นําไปใช  หรือ
นําไปขายใหกบัประเทศที่สามแทนกไ็ด  ที่รายกวานั้นกค็ือการนําเรือประมงไทยมากระทําการอัน
เปนโจรสลัดกบัเรือประมงไทยลําอื่นๆ 
 การที่เรือประมงไทยไมปฏิบัติตามระเบียบที่ตกลงกันไวกับประเทศเจาของแหลงประมง
มักเปนการสรางปญหาตอการประมงนอกนานน้ํา เรือประมงไทยทีไ่ดรับสัมปทานบางลําหลบไป
ทําการประมงนอกเขตพื้นทีท่ี่ไดรับอนุญาต เรือประมงไทยที่ไดรับสัมปทานบางลํานําเครื่องมือ
ประมงที่มิไดอยูในรายการที่แจงไวกับประเทศเจาของพืน้ที่ และเรอืประมงไทยสวนใหญจะทําการ
ขนถายสัตวน้ํากลางทะเล ซ่ึงทําใหประเทศเจาของพื้นที่ทําการประมงเกิดความยากลําบากในการ
ควบคุมการประมงใหเปนไปตามสัญญา  
 อยางไรก็ตามกลุมผูจัดทํารายงานไดตั้งขอสังเกตวาสัญญาการประมงในบางประเทศมี
รายละเอียดที่เอาเปรียบชาวประมงไทยมากเกินไป เชน การที่ประเทศอินโดนีเซยีจะพิจารณาตอ
สัมปทานการประมงใหกับบริษัทประมงในประเทศไทยเฉพาะที่มกีารลงทุนทางดานสาธารณูปโภค
ตางๆในทาเรือประมงที่ไดระบุไวในสัญญา ซ่ึงทาเรือเหลานั้นขาดความพรอมดานสาธารณูปโภค
พื้นฐานตางๆ เชน ประปา ไฟฟา เปนตน ทําใหบริษัทประมงของไทยไมสามารถจะตกลงรับ
ขอเสนอเหลานั้นได  

3. สุดทายการทําประมงในทะเลหลวง ในปจจุบันประเทศไทยมีเรือประมงเบ็ดราวปลาทูนา
เพียง 1-2 ลําเทานั้นที่ทําการประมงในมหาสมุทรอินเดยี ในอดตีมีเรืออวนลอมปลาทูนาขนาดใหญ 
ช่ือ มุกมณ ี ทําการประมงในมหาสมทุรอินเดีย แตปจจุบันไดขายใหกับบริษทัการประมงของ
ประเทศฟลิปปนสไปแลว เพราะชาวประมงไทยขาดความชํานาญในการทําประมงปลาทนูาในทะเล
ลึก ทําใหตองจางผูควบคุมการประมงดวยเงินเดือนที่สูงถึงเดือนละแสนบาท กรณีของเรืออวนลอม
ปลาทูนา มุกมณี นัน้เปนความพยายามในการรักษาผลประโยชนการใชทรัพยากรปลาทูนาใน
มหาสมุทรอินเดียซ่ึงริเร่ิมโดยทานอดีตอธบิดีกรมประมง ปลอดประสพ สุรัสวดี ที่เล็งเห็นวา
ประเทศไทยควรเขาไปมีบทบาทในการบรหิารทรัพยากรปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดยี เพื่อที่
ประเทศไทยจะไดมีสวนแบงโควตาในการทําประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย เพราะ



 78

มหาสมุทรอินเดียเปนแหลงประมงปลาทูนาที่ไกลกับประเทศไทยมากที่สุด  อีกทัง้กรมประมงไทย
มีการศึกษาวิจยัตางๆเกี่ยวกบัการทําประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดยี มาอยางตอเนื่อง    หากไม
รวมเปนภาคีกบั IOTC แลวจะทําใหประเทศไทยเสียโอกาสอยางมากทัง้ในทางตรงจากตัวทรัพยากร
สัตวน้ําเอง  และการสูญเสียตนทุนการประมงไปใหกบัประเทศอื่นๆ  และทางออมจากการลงทุน
เพื่อศึกษาและวิจัยตางๆ ทางการประมงที่ผานมา  
 

6.3 ถาเรือประมงถูกรายงานวาเปนเรือประมง IUU จะมีวิธีการอยางไรในการแกไขเพื่อให
กลับมาเปนเรือประมงท่ีถูกกฎหมาย 

ขอนี้กลุมผูจัดทํารายงานไดมีแนวทางการตอบคําถามขอนี้โดยขอใหเรือประมงลําที่ถูกขึ้น
บัญชี IUU ตองกลับไปดูที่กฏ ระเบียบ ในการทําการประมงรัฐชายฝง หรือองคการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงระดับภูมภิาค (RFMO) ที่เปนเจาของพื้นที่ทําประมง เพราะการที่เรือประมงถูกขึ้น
บัญชี IUU นั้นก็เพราะวาทําผิดระเบียบการบริหารจัดการประมงของเจาของพื้นที่นั่นเอง    

ยกตวัอยางกรณีของคณะกรรมาการปลาทูนาแหงมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna 
Commission: IOTC)  ขั้นตอนการขึ้นบัญชีเรือประมง IUU ดําเนินการโดยสํานักเลขาธิการ IOTC 
จะจดัทํารางรายชื่อเรือที่ทําการประมงขัดกบัมาตรการอนุรักษของ IOTC พรอมกับหลักฐาน
นําเสนอตอประเทศสมาชิก ประเทศที่ใหความรวมมือและมิใชสมาชิกกอน 15 สิงหาคมของทุกป 
หากประเทศสมาชิกหรือประเทศที่ใหความรวมมือ และประเทศที่มใิชสมาชิกตองการแกตางใหกับ
เรือประมงที่ชักธงของตนในการทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC จะตองดาํเนินการพรอม
แสดงหลักฐานกอนวันที่ 30 กันยายนของทุกป จากรายชื่อและหลักฐานการเปนเรือประมง IUU 
สํานักเลขาธิการ IOTC จะจดัทํารายชื่อเรือประมง IUU ฉบับชั่วคราวพรอมหลักฐานเพื่อให ประเทศ
สมาชิก ประเทศที่ใหความรวมมือและมใิชสมาชิก ทําการพิจารณากอนการประชมุ Commission 
Meeting สองสัปดาห ในระหวางนีเ้รือประมงที่มีรายช่ืออยูในรายชื่อเรือประมง IUU ฉบับชั่วคราว
ยังคงไดรับความคุมครองโดยรัฐตางๆ มิอาจใชมาตรการลงโทษใดๆ ตอเรือประมงเหลานี้ไดจนกวา
จะมีการประกาศอยางเปนทางการวาเรือลําดังกลาวทําการประมง IUU ในระหวางนีห้ากประเทศที่
รับจดทะเบยีนใหกับเรือประมงที่มีรายช่ือช่ัวคราวตองการแกตางใหกับเรือประมงที่ชักธงของตน
การทําประมงในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC จะตองดําเนินการพรอมแสดงหลักฐานกอนการ
ประชุม โดยเรอืที่มีรายช่ือเรือประมง IUU ฉบับชั่วคราวอาจถูกปลดออกจากบัญชีรายช่ือไดหาก 

1) เรือประมงลําดังกลาวมิไดทาํการประมงทีม่ีลักษณะตามที่ไดกลาวมาขางตน 
2) เรือประมงลําดังกลาวแสดงความกระตือรือรนในการตอบสนองและใหความรวมมอืกับ 

IOTC ในการตอบคําถาม การจายคาปรับ ฯลฯ 
หากจะกลาวโดยสรุปแลวแนวทางที่ดีที่สุดสําหรับการทําประมงทั้งในนานน้ํา นอกนานน้าํ 

และในเขตทะเลหลวง คือ การปฏิบัติใหถูกตองตามขอตกลงกับรัฐชายฝง หรือองคการบริหาร
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จัดการทรัพยากรประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) เจาของพื้นที่ทําประมง ซ่ึงถือวาเปนการปองกันที่
ตนเหตุ ดวยการหลีกเลี่ยงทําการประมงที่เขาขาย IUU จะชวยลดโอกาสการเกดิปญหาตางๆการ
ประมง   และเปนการสรางความไวเนื้อเชื่อใจตอรัฐชายฝง และองคการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงระดับภูมิภาค (RFMO) เจาของพื้นที่ทําการประมง อีกทั้งทาํใหสามารถใชทรัพยากรประมง
ไดอยางยั่งยนืดวย 

 
6.4 ถาประเทศไทยใหสัตยาบันกับอนุสัญญา UNCLOS 1982  ไทยจะไดรับผลดีหรือ

ผลเสียอยางไรในการจัดการกับการประมง IUU  
กลุมผูจัดทํารายงานมีความเห็นสําหรับคําถามนี้วา การประมงไทยจะไมมีผลกระทบจาก

การที่ประเทศไทยจะใหสัตยาบันอนุสัญญา UNCLOS 1982 ในอนาคต แตกลับจะเปนประโยชนใน
การเรียกรองสทิธิตางๆ ที่ควรไดจากการเปนประเทศภาคี UNCLOS 1982 เชน การหามจําคุก  หรือ
คุมขังชาวประมงไทยที่ถูกจบักรณีการทําประมงละเมิดนานน้ํา เปนตน 

ในปจจุบนัแมวาประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันอนุสัญญา UNCLOS 1982 แตประเทศไทย
ก็นําหลักการของ UNCLOS 1982 มาเปนแนวทางในการออกระเบยีบ ขอกําหนดการทําประมง 
และการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําอยูแลว กลาวคอื การที่ประเทศไทยใหการลงนามรับรอง
จรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบ (CCRF) รวมทั้งแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคในการขจดั
การทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม (RPOA/IUU) ก็คือการที่
ประเทศไทยรบัเอาหลักการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยยดึแนวทางของ UNCLOS 1982 
นั่นเอง เพราะทั้งจรรยาบรรณการทําประมงอยางรับผิดชอบ (CCRF) และแผนปฏิบัติการระดบั
ภูมิภาคฯ RPOA/IUU เปนหลักการบรหิารจัดการทรพัยากรประมงที่ใชหลักการจาก UNCLOS 
1982 มาเปนแมบท โดยนํามาขยายความเพื่อความชัดเจน และเหมาะสมกับสถานการณการประมง
ทะเลในปจจุบนั เพื่อใหรัฐตางๆสามารถการเลือกประเดน็ที่เหมาะสมกับลักษณะการประมงของแต
ละรัฐ แลวนํามาเปนแนวทางออกเปนระเบียบ ขอบัญญัติการประมง และมาตรการอนุรักษของแต
ละรัฐนั่นเอง  
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