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การแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ตามหลักการ แนวคิด 

และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศ 

1. บทน ำ 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สภาวะของทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบันอยู่ใน
ภาวะวิกฤติ สัตว์ทะเลส าคัญของโลกได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์
จนเกินขนาดหรือเกินก าลังท่ีธรรมชาติจะผลิตข้ึนทดแทนใหม่
ได้ทันกับการใช้ประโยชน์ และบางชนิดได้ถูกใช้ไปจนเกือบ
สูญพันธุ์  แต่ในทางตรงข้ามการลงแรงประมง ( fishing 
effort) ของโลกกลับเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ปัญหาการเสื่อม
โทรมของทรัพยากรเป็นเพราะการท าการประมงท่ีขาดวินัย 
ขาดระเบียบแบบแผนและขาดการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมเพียงพอ มีการท าการประมงท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย
และกฎข้อบังคับด้านการประมงในทุกอาณาเขตทางทะเล 
อน่ึง ประชาคมโลกได้ให้ความสนใจอย่างยิ่งและได้มีการ
น าไปบรรจุไว้ในสาระการประชุมระหว่างประเทศอย่าง
ต่อเน่ือง ประเทศต่างๆ จึงหลีกเลี่ยงมิ ได้ ท่ีต้องเข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศสมาชิก FAO ต่าง ๆ  
จะได้มีการยอมรับและน าไป จรรยาบรรณปฏิบัติกันอย่าง
แพร่หลายมากข้ึนแล้วก็ตาม แต่มีเพียงบางส่วนเท่าน้ันท่ีท า
การประมงอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุ่มท่ีไม่
เคารพและไม่ยึดถือกฎระเบียบในการท าการประมง รวมท้ัง
กฎระเบียบท่ีปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและในตราสาร
ระหว่างประเทศอื่นๆ ( International Instruments) 
ตัวอย่างเช่น ชาวประมงบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงและแหล่งท าการประมง  
บางรายไม่เคยรายงานผลการจับสัตว์น้ า หรือ รายงาน 
ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือรายงานเท็จ เจ้าของ
เรือประมงบางรายได้สับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะ 
ในประเทศท่ีไม่สามารถหรือไม่เต็มใจท่ีจะควบคุมการท า 
การประมงอย่างเพียงพอ การท าการประมงโดยขาด 
ความรับผิดชอบในลักษณะดังกล่าวน้ี มีผลบั่นทอนโดยตรง
ต่อควำมพยำยำมในกำรบริหำรจัดกำรประมงอย่ำงถูกต้อง  

นำงพวงทอง  อ่อนอุระ1 

1ที่ปรึกษำกฎหมำย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส่งผล
กระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า
ในน่านน้ าของทุกภูมิภาคท่ัวโลกรวมท้ังน่านน้ าสากล แม้จะมี
จรรยาบรรณออกมาใช้ปฏิบัติแล้วก็ตาม แต่สภาวการณ์
ประมงของโลกยั งคงอยู่ ในสภาพตกต่ า  จึง เกิดข้อ มติ 
ในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน  
( โจฮัน เนส เบิ ร์ ก ,  แอฟริก า ใ ต้ ,  ส .ค .  - ก .ย .  2545 )  
ให้ประเทศต่าง ๆ เร่งด า เนินการตามข้อก าหนดของ
จรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการสากล (International Plan 
of Actions) ต่างๆ ท่ี FAO จัดท าข้ึน โดยมุ่งหวังให้กลุ่ม
ประชากรสัตว์ น้ า ท้ังหลายท่ีอยู่ ในสภาวะเสื่อม โทรม 
ในปัจจุบันได้ฟื้นคืนตัวภายใน พ.ศ.2558 (2015) ดังน้ัน  
จากข้อมติดังกล่าว FAO จึงได้จัดการประชุมประเทศสมาชิก
ข้ึนเพื่อร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการสากลในการป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (International Plan of Action 
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : IPOA-IUU ซึ่งต่อไปในน้ีจะ
เรียกย่อว่า IPOA-IUU) ใน ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) และใน
ความพยายาม ท่ีจะป้องกัน ยับยั้ ง  และขจัดการ ท า 
การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุมดังกล่าว ค าว่า “การท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งต่อไปน้ีจะ
เรียกย่อว่า “การท าประมงเถ่ือน”  ได้รับการบัญญัติข้ึนเพื่อ
ใช้กับการท าการประมงอย่างไร้ความรับผิดชอบ เพื่อแก้ไข
ปัญหาการท าประมงเถ่ือน  IPOA-IUU เป็นเพียงเรื่องของ
ความสมัครใจ (Voluntary) ของรัฐท้ังปวง เช่นเดียวกับ
จรรยาบรรณ เพราะเป็นเสมือน “กล่องเครื่องมือ (Tool 
box)”  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายชนิด ท่ีควรน ามาใช้
ในการจัดการกับการท าประมงเถ่ือนในรูปแบบต่าง ๆ  แต่
ท้ังน้ีต้องข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในการท าการประมงแต่ละ
ประเภทน้ัน ๆ ว่าจ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะ
เหมาะสม ไม่ใช่ว่าเครื่องมือท้ังหมดท่ีมีอยู่ในกล่องเครื่องมือน้ี

จะเหมาะสมกับทุกกรณี ดังน้ัน กำรเลือกใช้ เครื่องมือ 
ในกล่องดังกล่ำวจึงมีควำมส ำคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่ 
จะท ำให้กำรบริหำรจัดกำรบรรลุผลส ำเร็จได้ดี   

จากปัญหา IUU Fishing น้ีท าให้สหภาพยุโรป
ประกาศให้ ใบเหลือ ง  เมื่ อ วัน ท่ี  29 เมษายน 2558  
กับประเทศไทย ซึ่งใบเหลืองน้ีเป็นการประกาศเตือนให้
ประเทศไทยเร่งแก้ไขปัญหา IUU Fishing ซึ่งในอนาคต
สหภาพยุโรปอาจอ้าง GATT Article  XX (g) เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอาจหมดไปได้ ในการ 
กีดกันสินค้าประมงของไทยท่ีมาจากการประมง IUU  
โดยการห้ามน า เ ข้าสินค้าประมงและสินค้าในห่วงโซ่
อุตสาหกรรมประมงท้ังหมดของประเทศไทย ซึ่ ง เป็น
มาตรการกีดกันทางการค้าท่ีมิใช่ภาษี ซึ่งเป็นมาตรการท่ี
องค์กรการค้าโลกอนุญาตให้สามารถใช้ได้โดยไม่ผิดกฎกติกา
การค้าโลก ท้ังน้ีถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ใบเหลืองจาก
สหภาพยุโรปก็ตามแต่เพื่อความมั่งค่ังและยั่งยืนในทรัพยากร
ประมงและอุตสาหกรรมประมงของไทย ประเทศไทยก็ควรท่ี
จะเอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหาน้ี 

ท้ังน้ีในงานวิจัยของผู้วิจัยในได้ศึกษา หลักการบริหาจัดการ
ประมงตามมาตรฐานสากล ซึ่งประกอบไปด้วย 1.อนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 2.จรรยาบรรณว่าด้วย
การท าประมงอย่าง รับผิดชอบ 3 .ความตกลงว่า ด้วย 
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าท่ีอาศัยอยู่ระหว่างเขต
ทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ท่ีอพยพย้ายถ่ินไกล 
ค.ศ. 1995 4. มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุมและ 5.แผนปฏิบัติการสากลว่า ด้วย 
การป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ 
การน ามาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญญา IUU Fishing 
พร้อมท้ังจัดท าข้อเสนอแนะ 
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1.2 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ  
เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการท า 

การประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU 
Fishing) และแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีโดยรวบรวม 
ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด และ
บทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศด้านการบริหาร
จัดการประมงในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing พร้อมท้ังยกตัวอย่างการด าเนินการของต่างประเทศ 
ข้อสังเกต และข้อควรระวังในการน าหลักการต่าง ๆ ไปใช้
ในทางปฏิบัติ  
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ  

งานวิจัยฉบับน้ีฉบับน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษา หลักการ 
แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ  
ท่ี เ กี่ ย ว ข้อ งกั บหลั กก ารบริหา รจั ดก ารประม งตา ม
มาตรฐานสากลท่ีน ามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishingโดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการประมงและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) จรรยาบรรณ
ในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ(Code of Conduct 
for Responsible Fisheries: CCRF) มาตรการของรัฐ
เจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Agreement 
on Port State Measures to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: PSMA) และแผนปฏิบัติการระดับสากลเพื่อ 
การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย  
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม(IPOA-IUU) เป็นต้น ท้ังน้ี
เพื่อใช้ในการวิเคราะห์  เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 
IUU Fishing และเป็นแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีใน 
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักสากล  
1.4 วิธีกำรศึกษำ 

 เ ป็ น ก า ร ศึ ก ษ า แ บ บ วิ จั ย เ อ ก ส า ร 
(Documentary Research) เป็นหลักส าคัญ โดยจะศึกษา
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย 
หนังสือค าอธิบายกฎหมาย ตราสารระหว่างประเทศ เอกสาร
ประกอบการสัมมนา บทความวารสารต่าง ๆ ข้อมูลจาก

อินเตอร์เน็ต และหนังสือต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังท่ีเป็นเอกสาร
ช้ันปฐมภูมิ (Primary Source) และเป็นเอกสารช้ันทุติยภูมิ 
(Secondary Source) รวมถึงการขอค าปรึกษาและ
ค าแนะน าจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
รวมได้ถึงข้อมูลและผลงานของผู้วิจัยท่ีได้จัดท าสะสมไว้ 
มาโดยตลอด น าข้อมูลมาท าการศึกษา เรียบเรียง และ 
ท าการวิ เคราะห์หลักเกณฑ์ ตลอดจนประเด็น ต่าง ๆ  
อย่างเป็นระบบ พร้อมท้ังเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
และหาข้อสรุปของการศึกษาต่อไป 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. เพื่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาIUU Fishing ให้มีความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องเพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการสากล 

3. เพื่อให้ผู้ประกอบการท าการประมงของประเทศ
ไทยเข้าใจถึงความหมายท่ีถูกต้องของค าว่า IUU Fishing 
เพื่อท่ีจะสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งจะ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing บรรลุผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 

4. เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และหน่วยงานราชการน าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ระดับพระราชบัญญัติ รวมท้ังกฎหมายล าดับรองท่ีเกี่ยวข้อง 
ให้มีความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักสากล และเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวทาง 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและแก้ไขปัญหา  
IUU Fishing อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

5. เพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการในการเผยแพร่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติ
ของตราสารระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา 
IUU Fishing ให้กับนิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ีสนใจ  

6. เพื่อปลูกฝังให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชน 
ซึ่ งจะ เป็นก าลั งส า คัญของประเทศในอนาคต หัน มา 
ตระหนักและให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing  
เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความสมดุลให้แก่ทรัพยากร
ประมง และทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืน 
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2.  หลักกำรบริหำรจัดกำรประมงตำมมำตรฐำนสำกล 
เพื่ออนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่ งมี ชีวิต 

ทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อความ
มั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในอนาคตรวมท้ังป้องกัน 
ยับย้ัง และขจัดการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม  ( Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU Fishing) องค์การ
สหประชาชาติ (United Nations: UN) และองค์การอาหาร
และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture 
Organization: FAO) ได้บัญญัติกฎหมายกฎระเบียบ
มาตรการและแผนปฏิบัติการออกมาเพื่อบังคับใช้และ 
เป็นแนวทางให้ประเทศสมาชิกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและ
เป็นรูปธรรมซึ่ งตราสารดังกล่ าวมี ท้ั งประเภทท่ีมี ผล 
ผูกพันทางกฎหมาย (Legal biding) และไม่มีผลผูกพัน 
ทางกฎหมาย (non-legal biding) โดยตราสารท่ีเป็นหัวใจ
ส าคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลตลอดจน
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัด IUU Fishing ได้แก่ 

 1) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
(United Nations Convention on the Law of the Sea, 
1982: UNCLOS 1982) เป็นกฎหมายแม่บทท่ีประเทศ
สมาชิก UN ร่วมกันบัญญัติและเคารพยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลและ
มหาสมุทร เช่น เรื่องอาณาเขตทางทะเล การแสวงประโยชน์
ในพื้นท่ีก้นทะเลระหว่างประเทศ การบริหารจัดการและ
อนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเลหลวง และการระงับข้อพิพาท
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเล  

2) จรรยาบรรณว่าด้วยการท าประมงอย่างรับผิดชอบ 
(Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF) 
เป็นตราสารท่ีไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 
แต่เป็นมาตรการท่ีให้ประเทศสมาชิกFAO น าไปใช้เป็น
แนวทางในการบริหารจัดการประมงบนพื้นฐานของความ
สมัครใจ ( voluntary basis) โดยตราสารฉบับน้ีได้รับการ
รับรองจากสมาชิกFAOเมื่อ พ.ศ. 2538 มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการด้านการอนุรักษ์จัดการ
และพัฒนาการประมงในทุกสาขา เช่น การท าการประมง 
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การวิจัยด้านการประมง 

และการจัดการพื้นท่ีชายฝั่งโดยค านึงถึงความส าคัญด้าน 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความมั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

3) ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์ น้ า 
ท่ีอาศัยอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและประชากรสัตว์ น้ า 
ชนิดพันธุ์ท่ีอพยพย้ายถ่ินไกล ค.ศ. 1995 (UN Fish Stock 
Agreement: UNFSA) 

4) มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและ 
ไร้การควบคุม (Port State Measures to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing: PSMA) ความตกลงฉบับน้ีได้ก าหนดกลไกส าคัญ
ให้แก่ รัฐ เจ้ าของท่าสามารถปฏิ เสธการเข้า เ ทียบ ท่า 
ของเรือประมงต่างชาติท่ีท าการประมงเถ่ือน และเรือขนถ่าย
สัตว์น้ าท่ีเกี่ยวข้องกับการท าการประมงเถ่ือนเข้าเทียบท่า 
รัฐของตนได้ 

5) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไร้การควบคุม (FAOs International Plan of Action on 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) เป็นตราสารท่ีไม่มี
ผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นมาตรการ ท่ี 
ให้ประเทศต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้าน
การประมงตามความสมัครใจเช่นเดียวกับ CCRF FAO จัดท า
ข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2544 เพื่อให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทาง 
ในการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน
ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (National Plan of Action to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal Unreported and 
Unregulated fishing: NPOA-IUU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก าหนดมาตรการในการป้องกันและต่อต้านการท าประมง 
ท่ีผิ ดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
(IUU fishing) 
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3 .  วิ เ ค ร ำะห์ หลั กก ำรบ ริหำ ร จัดก ำรป ระมงตำม
มำตรฐำนสำกลที่น ำมำปรับใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ IUU 
Fishing 
3.1 ควำมหมำย IUU Fishing 

ค าจ ากัดความของการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing: IUU Fishing) ได้ถูกน าเสนอครั้ง
แรกในปี พ.ศ. 2540 โดยประเทศออสเตรเลีย ในการประชุม
คณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลใน
เขตแอนตาร์คติก (Commission for the Conservation 
of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) โดย
ได้ให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ของการประมง IUU ว่าคือ 
“การท าการประมงในเขตทะเลอาณาเขตท่ีขัดต่อเงื่อนไขของ
การท าการประมงในเขตอ านาจรัฐ หรือการท าการประมงใน
ทะเลหลวงท่ีขัดกับมาตรการท่ีเห็นชอบร่วมกันของรัฐต่างๆ
ในองค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค (Regional 
Fisheries Management Organization: RFMO)” 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization: FAO) ได้จัดท ำและ
เผยแพร่เอกสำรวิชำกำร ชื่อ “FAO Technical Guidelines 
NO.9 on IUU Fishing” เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้ใช้เป็น
แนวทางในการป้องกัน ยับยั้งและขจัด IUU Fishing ท่ีส าคัญ
คือได้ก าหนดความหมายของ IUU Fishing ไว้ดังน้ี 
การประมงท่ีผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) คือ 

1. การท าประมงโดยเรือของรัฐชายฝั่ง หรือรัฐเจ้าของ
แหล่งท าการประมงเองหรือโดยเรือต่างชาติในเขตอ านาจของ
รัฐใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขัดต่อกฎหมาย 

2. การท าประมงโดยเรือของประเทศท่ีเป็นภาคี
สมาชิกขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค 
(RFMO) อันขัดกับมาตรการอนุรักษ์จัดการตามมติของ
องค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค ซึ่งประเทศ
น้ันมี ข้อผูกพันหรือ ขัดกับกฎหมายระหว่ า ง ประเทศ 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

3. ในกรณีท่ีรัฐเป็นภาคีขององค์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) การท าประมงท่ีฝ่าฝืน
กฎหมายของประเทศหรือข้อผูกพันระหว่างประเทศซึ่ง
ครอบคลุมการกระท าของรัฐท่ีให้ความร่วมมือกับองค์การ
บริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) ท่ีเกี่ยวข้องด้วย 

การประมงท่ีขาดการรายงาน (Unreported Fishing) คือ 
1. การท าประมงท่ีไม่ได้แจ้ง หรือรายงาน หรือ

รายงานเท็จ ต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อ
กฎหมาย และระเบียบของรัฐน้ัน 

2. การท าการประมงในพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
องค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO)  
ซึ่งไม่ได้แจ้งหรือรายงาน หรือแจ้งเท็จอันเป็นการขัดต่อวิธี
ปฏิบัติขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค 
(RFMO) น้ันสิ่งท่ีจะต้องรายงานต่อรัฐ หรือองค์การบริหาร
จัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) จะถูกระบุไว้ใน
ระเบียบการประมงซึ่ง ชาวประมงและเรือประมง น้ัน ๆ  
ท่ี จดทะเบี ยนหรือขออนุญาตท าการประมงในพื้ น ท่ี 
การประมงน้ัน ๆ ต้องปฏิบัติตาม การประมงท่ีปราศจาก 
การรายงานน้ัน นับ ต้ั งแ ต่การจดทะ เบียน เรื อ จน ถึ ง 
การรายงานปริมาณการจับสัตว์น้ า 
การประมงท่ีไร้การควบคุม (Unregulated Fishing) คือ 

1. การท าการประมงโดยเรือท่ีไม่มีสัญชาติ (ไม่ชักธง) 
หรือเรือสัญชาติของรัฐ (ชักธงของรัฐใด ๆ) ท่ีไม่ได้เป็นภาคี
ขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) 
ซึ่งไม่เป็นไปตามหรือขัดกับมาตรการอนุรักษ์จัดการของ
องค์กรน้ัน 

2. การท าการประมงในพื้นท่ี หรือจับสัตว์น้ าประเภท
ท่ียังไม่มีมาตรการอนุรักษ์จัดการขององค์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) รองรับ ท่ีขัดต่อความ
รับผิดชอบของรัฐท่ีผูกพันไว้กับกฎหมายระหว่างประเทศ 

การประมง IUU สามารถเกิดข้ึนได้ท้ังในเรือประมง
ขนาดใหญ่ท่ีท าการประมงในมหาสมุทร จนถึงเรือประมง
ขนาดเล็กท่ีท าการประมงบริเวณชายฝั่ง และในน่านน้ า
ภายใต้เขตอ านาจของรัฐชายฝั่งหรือในทะเลหลวงท่ีอยู่ภายใต้
การบริหารจัดการขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับ
ภูมิภาค (RFMO) ดังน้ันกรอบความพยายามในการขจัดการ
ประมง IUU จึงมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติ ระดับ
ภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่ง กิจกรรม 
การประมงท่ีขาดความรับผิดชอบน้ีส่งผลโดยตรง ต่อ 
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงสัตว์น้ าท่ีถูกต้องและ
เหมาะสม และยัง เป็นอุปสรรคส า คัญต่อการพัฒนา 
ไปสู่เป้าหมายการประมงอย่างย่ังยืน 
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3.2 หลักเกณฑ์เพื่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรมีชีวิตที่ปรำกฏ
ในอนุสัญญำสหประชำชำติ ว่ำด้วยกฎหมำยทะเล  
ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) มำใช้ปฏิบัติในกำรแก้ไข
ปัญหำ IUU Fishing  

แม้ว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
ค.ศ. 1982 จะไม่ได้บัญญัติเรื่องของการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing ไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม ท่ีก็ได้มีบัญญัติว่าด้วยการ
อนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิต ซึ่งประเทศท่ีเป็นภาคีจะต้องน าเอา
หลักการน้ีไปปฏิบัติ ซึ่งหลักการอนุรักษ์ดังกล่าวน้ี ก็ถือได้ว่า
เป็นมาตรการที่สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันได้ 

จากท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอ เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์
ทรัพยากรส าหรับทะเลเขตต่างๆท่ีได้บัญญัติเป็นแนวทางใน 
UNCLOS 1982 แล้ว สามารถสรุปหลักเกณฑ์เพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งประเทศภาคีต้องน าเอาไปก าหนดเพื่อ
การจัดการทรัพยากรทางทะเลของตน ตามแต่ละสถานะของ
ตนไม่ว่าจะรัฐชายฝั่งหรือรัฐเจ้าของธงแล้วแต่กรณี ซึ่งได้แก่
หลักเกณฑ์ดังน้ี  

1. Total Allowable Catch (TAC): ก าหนดปริมาณ
อนุญาตท่ีพึงให้จับได้ 

มาตรการท่ี UNCLOS 1982 ก าหนดให้รัฐชายฝั่งน า
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง
และในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะมีว่ารัฐชายฝั่งมีหน้าท่ีก าหนด
ปริมาณท่ีพึงอนุญาตให้จับได้ของชนิดและปริมาณปลาเช่น 
ก าหนดโควตาหรือน้ าหนักการก าหนดน้ันต้องเป็นการจับท่ีมุ่ง
ประสงค์ต่อเป้าหมายจริงๆคือจับเฉพาะพันธุ์ท่ีได้ขออนุญาต
และปริมาณตามท่ีได้ถูกก าหนดไว้ไม่ใช่เกิดจากการจับโดย
บังเอิญ (by catch) คือ การเก็บเกี่ยวจะต้องสิ้นสุดทันที
ก่อนท่ีจะถึงระดับ การจับตามเป้าท่ีก าหนดไว้ (the target 
catch level) พันธุ์ปลาท่ีเก็บเกี่ยวได้โดยบังเอิญจะต้อง
สิ้นสุดทันทีก่อนท่ีจะถึงระดับการจับท่ีอนุญาตให้จับ ได้2   
ซึ่งการท่ีรัฐจะก าหนดปริมาณ TAC ได้น้ันรัฐต้องอาศัยข้อมูล
ท่ีดีท่ีสุดทางวิทยาศาสตร์ (the best scientific evidence 
available) มาเป็นส่วนสนับสนุนในการออกมาตรการของรัฐ
และใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อก าหนดระดับหรือจุดท่ี
เรียกได้ว่าเป็น TAC  

2. Maximum Sustainable Yield (MSY): การเก็บ
เกี่ยวให้อยู่ในระดับซึ่งสามารถอ านวยผลผลิตท่ียังยืนสูงสุด 

หลัก MSY คือ3  ความสมดุลของผลผลิตสูงสุดซึ่งถูกยึดถือ
เป็นทฤษฎีและข้อมูลท่ีน ามาก าหนดระดับ MSY หรือจุด 
MSY มาจากจ านวนฝูงปลาท่ีมีชีวิตอยู่อย่างต่อเน่ืองภายใต้
สภาพ สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ปราศจากผลกระทบท่ีส าคัญต่อ
กระบวนการสืบสายพันธุ์ และถูกอ้างถึงผลผลิต ท่ีเป็นไปได้
รวมท้ังการประเมินรูปแบบการผลิตส่วนเกิน  

3. Maximum Economic Yield (MEY): การเก็บ
เกี่ยวให้อยู่ในระดับยั่งยืนสูงสุดท่ีประเมินได้ในทางเศรษฐกิจ 
หลักการน้ีจะคล้ายๆกับ MSY แต่เป็นการประเมินโดยข้อมูล
ทางเศรษฐกิจซึ่ง MSY เป็นการประเมินโดยข้อมูลทาง
ชีวภาพ MEY เป็นหลักที่ประเมินว่าปริมาณสัตว์น้ าท่ีพึงจับได้
น้ันต้องอิงกับองค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ การท่ีจะจับ
สัตว์ น้ า ใดๆก็ตามต้องประเมินแล้ วว่ า ไ ด้รับจะไ ด้รับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุดซึ่งก าหนดไว้ได้เป็น
ระดับและระดับท่ีผลผลิตท่ีจับต้องอยู่ในระดับสูงสุดของการ
ลงแรงทางประมงหรือการลงแรงจับสัตว์น้ า4 ระดับน้ีจะท าให้
เกิดก าไรสูงสุดในการท าประมง ดังน้ันระดับท่ีท าให้เกิดก าไร
หรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดข้ึนอยู่กับระดับการลง
แรงประมงด้วย (fishing effort)5  
3.3 ควำมตกลงว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติของ
อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล พ.ศ. 2525 
ในส่วนที่เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และจัดกำรประชำกรสัตว์น  ำ
ที่อำศัยอยู่ระหว่ำงเขตทำงทะเลและประชำกรสัตว์น  ำชนิด
พันธุ์ที่อพยพย้ำยถ่ินไกล ค.ศ. 1995 มำใช้ปฏิบัติในกำร
แก้ไขปัญหำ IUU Fishing 

1. รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมกัน 
ยกความตกลงฉบับน้ีข้ัน โดยมีองค์การสหประชาชาติ 
เป็นองค์กรจัดการประชุม ณ ส า นักงานใหญ่องค์การ
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 
 
 

2กอบชัย เจริญวิมลกุล, เขตเศรษฐกิจจ าเพาะในส่วนที่ เกี่ยวกับ 
การประมง: กรณีศึกษาไทย-มาเลเซีย, หน้า 95. 
3Indicators For Sustainable Development of Marine Capture 
Fisheries, Publish by FAO Technical Guidelines For 
Responsible Fisheries 8, Rome 1999, 76 pages. 
4FAO, Reference points for fishery management, FAO 
Fisheries Department: Rome, 1993, p.19. 
5Hey, E., “The regime for the exploitation of transboundary 
marine fisheries resources”, (Maritinus Nijhoff Publishers: 
London 1989), p.18. 
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และเปิดให้รัฐต่าง ๆ ลงนามรับรองและให้สัตยาบันต้ังแต่ 
พ .ศ .  2538 (ค .ศ .  1995)  เป็ นต้นมาจนถึงปัจ จุบั น  
เพื่อจัดท ามาตรการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิด
พันธุ์ท่ีอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและชนิดพันธุ์ท่ีอพยพย้ายถ่ิน
ไกลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว โดยมีมาตรการ 
ท่ีส าคัญ เช่น   

-  ควบคุมปริมาณการจับ เช่น ห้ามจับสัตว์น้ าข้ึนมา
ใช้ประโยชน์จนเกินก าลังผลิตของธรรมชาติ 

-  ควบคุมจ านวนเรือประมงโดยมิให้มี เรือประมง 
บางประเภทมีจ านวนมากเกินไป 

- ควบคุมสถานภาพทางกฎหมายของเรือ เช่น ก าจัด
ปัญหาเรือท่ีมีหลายสัญชาติหรือท าการประมงโดยไม่แสดง
สัญชาติ อันเน่ืองมาจากมีเจตนากระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ของกฎหมายหรือกฎข้อบังคับด้านการประมง 

-  ควบคุมประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง 
2. ก าหนดมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 

และระบบนิเวศในทะเล โดยเฉพาะความสมบูรณ์ ของ 
ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเล 

3. จัดต้ังองค์กรบริหารและจัดการประมงข้ึนท้ังใน
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค เพื่อท าหน้าท่ีก าหนดและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการ
ประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์เป้าหมายของความตกลง PSM 
ท้ังสองประเภท 

4.  ส ร้ า ง ระบบ ข้อมู ล ข่าวสารทางการประมง 
ท่ี ส า ม า รถ เ ช่ื อ ถื อ ไ ด้  แล ะ ต้ั ง อยู่ บ นพื้ น ฐ า น ข้ อมู ล 
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ัน โดยมีการรวบรวมสถิติ
และระบบการแจกจ่ายข้อมูลท่ีดี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ6  
3.4 จรรยำบรรณในกำรท ำกำรประมงอย่ำงรับผิดชอบ 
(Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF) 
มำใช้ปฏิบัติ ในกำรแก้ไขปัญหำ IUU Fishing  

แม้ว่า FAO จะได้พยายามผลักดันให้มีจรรยาบรรณใน
การท าการประมงอย่างรับผิดชอบ หรือ CCRF ซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับและสนับสนุนโดยประเทศสมาชิกท่ัวโลกมาต้ังแต่ 
พ.ศ. 2538 รวมท้ังมีการเผยแพร่ CCRF น้ีอย่างแพร่หลายท่ัว
ทุกภูมิภาคของโลกแล้วก็ตาม แต่สภาวะการประมงของโลก
ยังคงอยู่ในสภาพตกต่ า อันท าให้เกิดข้อมติในการประชุมสุด
ยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืนให้ประเทศต่าง ๆ เร่ง

ด าเนินการตามบทท่ี 17 ของวาระท่ี 21 เพื่อก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทางทะเล มหาสมุทร 
และพื้นท่ีเขตชายฝั่งข้ึนโดยเร็ว รวมท้ังปฏิบัติตามข้อก าหนด
ใน CCRF และแผนปฏิบัติการสากล (IPOAs) ต่าง ๆ ท่ี FAO 
ได้จัดท าข้ึน โดยมุ่งหวังให้กลุ่มประชากรสัตว์น้ าท้ังหลายท่ีอยู่
ในสภาวะเสื่อมโทรมในปัจจุบัน ได้ฟื้นตัวภายใน พ.ศ. 2558  

ปัญหำที่หลำยประเทศในโลกก ำลังเผชิญอยู่ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมงในปัจจุบันท่ีส าคัญ ๆ คือ  

1. การท่ีมี เรือประมงส่วนหน่ึงหรือส่วนใหญ่อยู่
นอกเหนืออ านาจการควบคุมของรัฐ  

2. การประมงท่ีไร้การควบคุมอยู่นอกขอบเขต
กฎหมายเกี่ยวกับการประมง ชาวประมงบางกลุ่มไม่ยึดถือ
และฝ่าฝืนกฎข้อบังคับในการท าประมง เช่น เจ้าของเรือบาง
รายสับเปลี่ยนธงเรือของตน 

3. การประมงท่ีปราศจากการรายงาน นับต้ังแต่การ
จดทะเบียนไปจนถึงผลการจับสัตว์น้ า ชาวประมงบางราย 
ไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงและแหล่ง
ท าการประมง จึงถือได้ว่า การท าการประมงที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมายเป็นการกระท าที่เอาเปรียบกลุ่มชาวประมง 
ส่วนใหญ่ และผู้ยินยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐ 
อย่างรับผิดชอบ   

เพื่อให้กำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำม CCRF บรรลุผล 
FAO จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน 
ขัดขวาง และขจัดประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุม ซึ่งเรียกโดยย่อว่า แผนปฏิบัติการสากล 
IUU ข้ึนใน พ.ศ. 2543 โดยจัดการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญ
เพื่ อพิจารณาปัญหาเบื้ อง ต้น ท่ี เมือ งซิด นีย์  ประ เทศ
ออสเตรเลีย ในเดือนพฤษภาคม 2543 หลังจากน้ัน FAO  
จึงได้จัดการประชุมพิจารณาหารือกับประเทศสมาชิก
เกี่ยวกับเน้ือหาของแผนปฏิบัติการน้ีท่ีกรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ในระหว่างเดือนตุลาคม 2543 และกุมภาพันธ์ 2544 
เน้ือหาของแผนปฏิบัติการน้ีได้เป็นท่ียอมรับโดยสังคมโลกใน
การประชุมคณะกรรมการด้านการประมงของ FAO สมัยท่ี  
24 ในวันท่ี 2 มีนาคม 2544 และสนับสนุนโดยคณะมนตรี
ของ FAO ในการประชุมสมัยท่ี 120 ในวันท่ี 23 มิถุนายน 
ปีเดียวกัน 

 6เร่ืองเดียวกัน หน้า 56 
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จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น FAO จึงได้จัดให้มี
การประชุมประเทศสมาชิกเพื่อจัดท าจรรยาบรรณในการท า
ประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for 
Responsible Fisheries: CCRF ซึ่งต่อไปในเอกสารน้ีจะ
เรียกย่อว่า “จรรยาบรรณ”) ข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือ
บรรทัดฐานในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท่ัวโลก 
ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าทุกชนิดอย่างยั่งยืน อน่ึง จรรยาบรรณฉบับ
น้ีได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุนโดยประเทศสมาชิก 
FAO ท่ัวโลกต้ังแต่ปี 2538 เป็นต้นมา ซึ่งต่อมา FAO ได้มี
การจัดท าแผนปฏิบัติการสากล (International Plan of 
Action: IPOA) ข้ึนจ านวน 4 ฉบับ ได้แก่  

1.  แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน
และไร้การควบคุม (International Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing : IPOA-IUU)  

2.  แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ปลาฉลาม 
(International Plan of Action for Shark Conservation) 

3.  แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการบริหารจัดการ
การลงแรงประมง (International Plan of Action to 
Manage Fishing Capacity) 

4.  แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์นกน้ าจาก
การท าประมงอวนลอยขนาดใหญ่ (International Plan of 
Action to Conserve Seabird from Longline Driftnet)  

โดยสมาชิก FAO มากกว่า 170 ประเทศได้ร่วมกัน
รั บรองจรรยาบรรณฉบับ น้ี  เมื่ อ  พ .ศ .  2538  อ น่ึ ง 
จรรยำบรรณนี มิได้มีสภำพบังคับ หากแต่เรียกร้องให้รัฐ
สมาชิก FAO น าไปใช้ปฏิบัติด้วยควำมสมัครใจในการ
ประกอบอาชีพหรือเกี่ยวข้องกับการท าการประมงและ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ไม่ว่าจะเป็นในแหล่งน้ าจืดและในทะเล 
แต่โดยท่ีจรรยำบรรณนี มิได้เป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศ 
จึงไม่มีสภาพบังคับ เป็นเร่ืองของความสมัครใจ (Voluntary 
basis) ดังน้ัน จึงจ าเป็นท่ีจะสร้างความมั่นใจว่า ทุกคน 
ท่ีประกอบอาชีพในการท าการประมงและการเพาะเลี้ยง 
สัตวน้์ าน้ันมีความเข้าใจและยอมรับในหลักการและเป้าหมาย
ของจรรยาบรรณน้ี ท้ังยอมปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ท่ีได้
ก าหนดข้ึนมาน้ันด้วย 

ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าจรรยาบรรณน้ีเป็นผลจาก
ความมุ่งมั่นพยายามของคนกลุ่มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยนัยน้ี จรรยาบรรณ
น้ีจึงถือเป็นฉันทามติ หรือความตกลงระดับโลกเกี่ยวกับ
ภาระหน้าท่ีในการท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ต่างๆ อย่างรับผิดชอบ7  ดังน้ัน รัฐบาลของทุกประเทศจึงมี
ความรับผิดชอบในการน าจรรยาบรรณน้ีมาใช้ปฏิบัติโดย
ความร่วมมือจากอุตสาหกรรมประมงและชุมชนประมง ส่วน
บทบาทของ FAO น้ันคือให้การสนับสนุนด้านวิชาการ แต่
มิได้รับผิดชอบโดยตรงในการน าจรรยาบรรณน้ีไปใช้ปฏิบัติ 
เพราะ FAO มิได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาและ
ด าเนินการตามนโยบายพัฒนาการประมงของประเทศต่างๆ 
อันเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลของแต่
ละประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการประมงอย่าง
รับผิดชอบ (Responsible Fisheries) ในประเทศของตน 

การน า จรรยาบรรณ น้ีมา ใ ช้ ให้ เ กิดผลอย่ า งมี
ประสิทธิภาพสูงสุดน้ันรัฐบาลต้องสามารถประสานหลักการ
และเป้าหมายของจรรยาบรรณน้ีเข้ากับนโยบายและ
กฎหมายด้านการประมงของประเทศ โดยควรปรึกษาหารือ
กับภาคอุตสาหกรรมประมงและกลุ่มบุคคลอื่นๆ เพื่อให้การ
สนับสนุนในข้ันตอนการปรับเปลี่ยนนโยบายและข้อกฎหมาย 
ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ด้วยความสมัครใจ 
นอกจากน้ี รัฐบาลควรสนับสนุนให้ชุมชนประมงและ
อุตสาหกรรมประมงพัฒนาแนวทางปฏิบัติท่ีสอดคล้อง และ
สนับสนุนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ ซึ่ง
หมายถึงการให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกต่างๆ หรือกลุ่ม
ประเทศในการพัฒนาหรือปรับปรุงการประมงและการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในประเทศเหล่าน้ันให้บรรลุเป้าหมายท่ี
จรรยาบรรณต้ังไว้ กล่าวคือ เพื่อเป็นหลักประกันว่ำคน 
รุ่นต่อไปจะมีโอกำสสูงในกำรมีสัตว์น  ำเพื่อกำรบริโภค 
อย่ำงพอเพียง จรรยาบรรณฉบับน้ีจึงได้มุ่งเน้นให้ประเทศ
ต่าง ๆ และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการท าการประมงและ 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท ำงำนร่วมกันในการอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรประมงและแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ น้ า 
            

7องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส านักงานประจ า
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก , “จรรยาบรรณในการท าการประมง 
อย่างรับผิดชอบคืออะไร”, กรุงเทพมหานคร. 2544, หน้า.1 
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ทุกคนท่ีเกี่ยวข้องกับการประมงควรมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ 
หรือฟื้นฟูประชากรสัตว์น้ า (Fish stocks) ให้คงอยู่ในระดับ
ท่ีสามารถผลิตสัตว์น้ าท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้มากท่ีสุดท้ัง
ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมักเรียกระดับดังกล่าวน้ีว่า 
“ปริมาณจับสูงสุดท่ียั่งยืน (Maximum Sustainable Yield 
: MSY)8  ดังน้ัน การก าหนดนโยบายด้านการประมงและท า
การประมงของแต่ละประเทศควรจะจัดท าข้ึนในทิศทางท่ีจะ
ท ำให้มีกำรใช้ทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 
เพื่อให้แน่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า การมีอาหาร
อย่างเพียงพอ และการขจัดความยากจนในชุมชนประมงของ
ประเทศน้ันๆ ได้ ส าหรับประเทศไทย ผู้เขียนได้จัดท าค าแปล
ฉบับภาษาไทยและได้รับทุนสนับสนุนจากหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะภาคเอกชนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มและเผยแพร่แก่
สาธารณชนผู้สนใจมาจนถึงปัจจุบัน 
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงจรรยำบรรณในกำรท ำกำรประมง
อย่ำงรับผิดชอบ กับ IUU Fishing  

สืบเน่ืองจากการประชุมสมัชชาภาคีองค์การอาหาร
และเกษตรแห่ งสหประชาชา ติ สมัย ท่ี 102 ในเดือน
พฤศจิกายน 1992 ได้ก าหนดให้ประเด็นการประมงใน
น่านน้ าสากลหรือทะเลหลวง (High Seas) เป็นประเด็นท่ี
ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ดังน้ัน CCRF จึงได้รับการจัดท าข้ึน
เพื่อให้เกิดการตีความและน าหลักกฎหมายทะเลระหว่าง
ประเทศซึ่งบัญญัติไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ.1982 และบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ 
มาปฏิบัติ เช่น UN Fish Stocks Agreement 1995, 1992 
Declaration of Cancun, the 1992 Rio Declaration on 
Environment and Development, Chapter 17 of 
Agenda 21 และ Compliance Agreement ต่อจากน้ัน 
FAO ได้ผลักดันให้ CCRF พัฒนาเป็นตราสารระหว่าง
ประเทศท่ีส าคัญโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของ
องค์การสหประชาชาติหรือ UN องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ 
รวมท้ัง NGOs  

CCRF เป็นตราสารระหว่างประเทศได้รับการจัดท า
ข้ึนบนพื้นฐานของความสมัครใจ (Voluntary Basis) แต่ได้
น าเอาตราสารต่าง ๆ ท่ีสังคมโลกให้การยอมรับมาบัญญัติ
รวมไว้  และได้รับความเห็นชอบให้น ามาใช้ปฏิบั ติไ ด้ 
(Adopted) โดยมติท่ีประชุม FAO สมัยท่ี 28 มติท่ี 4/95 ใน
การน าบทบัญญัติของ CCRF มาปฏิบัติให้เกิดผลน้ัน FAO 

และ สังคมระหว่างประเทศ (International community) 
ตระหนักว่า กิจกรรมการท าการประมงท่ีไม่เคารพกฎ
ข้อบังคับและมาตรฐานสากลด้านการประมง เพิ่มจ ำนวน
มำกขึ นโดยล ำดับ เช่น   

ก. การหลบหนีการควบคุมโดยการสลับหรือเปลี่ยนธง
ของเรือประมง (Reflagging of Fishing Vessels)  

ข. การจับสัตว์น้ าภายในเขตอ านาจของรัฐโดยมิได้รับ
อนุญาตจากรัฐชายฝั่ง 

ค. การไม่รายงานผลการจับสัตว์น้ า หรือจัดรายงาน
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 
จำกกิจกรรมกำรท ำกำรประมงที่ขำดควำมรับผิดชอบนี   
มีผลบั่นทอนโดยตรงต่อควำมพยำยำมในกำรบริหำร
จัดกำรกำรประมงทะเลอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม 
ตลอดจนเป็นอุปสรรคส ำคัญต่อกำรพัฒนำไปสู่เป้ำหมำย
ของกำรประมงที่ยั่งยืนต่อไป 

สาระส าคัญท่ี FAO มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือ การ
ยอมรับกฎระเบียบทางด้านการประมงที่รัฐ ต่าง ๆ ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อก่อให้เกิดการประมงอย่างรับผิดชอบขึ้นใน
สังคมโลก ด้วยเป็นท่ีตระหนักดีแก่ทุกฝ่ายแล้วว่า หากไร้การ
บริหารจัดการในด้านการประมง โดยเฉพาะการประมง 
ทะเลแล้ว ทรัพยากรสัตว์น้ าทะเลท่ียังคงเหลือรอดจากการใช้
ประโยชน์ในการประมงอย่างมีขีดจ ากัดและไร้กติกาใดๆ น้ัน 
จะไม่มีโอกาสเกื้อหนุนอาชีพชาวประมงได้ในอนาคต จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีชาวประมงและรัฐชายฝั่งต่างๆ จักต้องหัน
หน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมก าหนดกติกาอันน าไปสู่การประมง
อย่างรับผิดชอบให้ได้โดยเร็ว 

ท้ังน้ี การได้รับรู้ปัญหาและแนวโน้มของการประมง
ลักษณะน้ี ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจท่ีดีข้ึน การยอมรับท่ีเปิด
ใจยิ่งข้ึน ความเป็นไปได้ท่ีรัฐและชาวประมงจะร่วมมือกัน
ปกป้องรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าอันเป็นฐานการประกอบ
อาชีพของทุกฝ่ายให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ท้ังน้ี นอกจากCCRF จะได้ก าหนดหลักการในการ
บริหารจัดการประมงและการปฏิบัติการประมงท่ีเกี่ยวข้อง
กับการแก้ไขปัญหาIUU Fishing ไว้แล้วแผนปฏิบัติการสากล
เพื่อการป้องกันยับย้ังและขจัดการท าประมงผิดกฎหมายขาด
การรายงานและไร้การควบคุม (International Plan of Action 
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
  8เร่ืองเดียวกัน หน้า 3 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561 
Volume 1 Number 2 April - June 2018 

วารสารการประมง อิเล็กทรอนิกส์  81 

and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) ก็เป็นตราสาร
ระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมงฉบับหน่ึงท่ีมี
วัตถุประสงค์หลักในการป้องกันยับยั้งและขจัด IUU Fishing 
หรือการท าประมงเถ่ือน เป็นการเฉพาะ โดยตราสารฉบับน้ี
ได้เตรียมเครื่องมือหลายรูปแบบไว้เพื่อให้ประเทศต่างๆ
น าไปใช้ต่อต้านการท าการประมงเถ่ือนซึ่งประเทศเหล่าน้ัน
อาจกระท าการต่อต้านการท าการประมงท่ีผิดกฎหมายขาด
การรายงานและไร้การควบคุมหรือการท าการประมงเถ่ือน
ด้วยตนเองหรืออาจร่วมมือกับประเทศอื่นๆก็ได้โดยเครื่องมือ
บางประเภทน้ันได้รับการออกแบบมาใช้กับทุกประเทศ
ขณะท่ีเครื่องมือบางประเภทได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับ
รัฐเจ้าของธงรัฐชายฝั่งรัฐเจ้าของท่าหรือรัฐเจ้าของตลาดเป็น
การเฉพาะซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
3.5 แผนปฏิบัตกิำรระดับสำกลเพือ่กำรป้องกัน ยับยั ง และ
ขจัดกำรท ำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำน และไร้
กำรควบคุม (International Plan of Action to 
Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) มำใช้ปฏิบัติ 
ในกำรแก้ไขปัญหำ IUU Fishing  

ตราสาร น้ี เป็ นตราสารระหว่ า งประ เทศ ด้าน 
การบริหารจัดการประมงฉบับหน่ึงท่ีมีวัตถุประสงค์หลักใน
การป้องกันยับยั้งและขจัดIUU Fishing หรือการท าประมง
เถ่ือน เป็นการเฉพาะ โดยตราสารฉบับน้ีได้เตรียมเครื่องมือ
หลายรูปแบบไว้เพื่อให้ประเทศต่างๆน าไปใช้ต่อต้านการท า
การประมงเถ่ือน โดยประเทศแต่ละประเทศสามารถน า
หลักการน้ีไปใช้โดยการออกกฎหมายภายในโดยอาจจัดท า
เป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และ 
ขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 
ไรก้ารควบคุม (NPOA-IUU) ได้ 

3.5.1 ความรับผิดชอบของรัฐท้ังปวง  
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของรัฐท้ังปวง ท่ีส าคัญ เช่น  
 รัฐต่างควรทบทวนกฎหมายประมง รวมท้ังการ

บังคับใช้กฎหมายของตนเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
สามารถใช้กฎหมายเหล่าน้ีได้อย่างสอดคล้องกับวิธีการท่ีแจ้ง
ไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ในการด าเนินการ
ทบทวนกฎหมายน้ันควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

ภายใต้ข้อเสนอแนะของแผนปฏิบัติการสากล IUU 
Fishing น้ัน จ าเป็นจะต้องเพิ่มหน่วยงานตามกฎหมายข้ึนอีก
หรือไม่? 

บทลงโทษส าหรับการท าประมงท่ีผิดกฎหมายใน
ปัจจุบันรุนแรงเพียงพอแล้วหรือไม่? 

ภายใต้กฎหมายท่ีใช้บังคับในปัจจุบัน จะสามารถ
ควบคุมกิจกรรมในการท าการประมงของเรือประมงของรัฐ
ตนได้จริงหรือไม่? 

หากคนถือสัญชาติของรัฐเป็นเจ้าของเรือประมงท่ี
ไปจดทะเบียนในรัฐอื่น หรือไปท าหน้าท่ีนายเรือในเรือประมง
ของรัฐอื่น จะสามารถบังคับใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเพื่อ
ป้องกันมิให้คนเหล่าน้ันท าการประมงท่ีผิดกฎหมายได้
หรือไม่? 

หากรัฐได้ยินยอมให้มีการน าข้ึนท่าหรือขนถ่าย 
สัตว์น้ าจากเรือประมงต่างชาติท่ีท่าเทียบเรือของรัฐตน  
มีกฎหมายและวิธีปฏิบัติท่ีสามารถใช้ในการควบคุมกิจกรรม
ดังกล่าว เช่นการตรวจสอบ หรือไม่? 

ในกรณีท่ีรัฐได้มีการอนุญาตให้กองเรือประมง
ต่างชาติเข้ามาท าการประมงในน่านน้ าของรัฐตน ควรจะเพิ่ม
มาตรการเกี่ยวกับการประมงท่ีผิดกฎหมายในข้อตกลงท่ีท า
ไว้ได้หรือไม่? 

-  ชาวประมงท่ีท าผิดกฎหมายย่อมพยายามหลีกเลี่ยง
การถูกตรวจสอบ จึงมักจะท าการประมงในเขตท่ีมีการ
ติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring, 
Control and Surveillance หรือ MCS) ไม่เข้มงวดนัก 
ดังน้ัน แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing จึงได้ก าหนด
เครื่องมือส าหรับการติดตามตรวจสอบอย่างกว้าง ๆ เพื่อใช้
ในการต่อต้านการประมงเถ่ือนไว้ ดังต่อไปน้ี 

•  ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring 
System หรือ VMS) 

•  โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจ าบนเรือประมง 
•  ระบบรายงานผลการจับสัตว์น้ าในแต่ละเท่ียวเรือ 
•  การตรวจสอบเรือประมงท้ังท่ีท่าเทียบเรือและ 

ในทะเล 
•  การไม่อนุญาตให้เรือท่ีสงสัยว่าจะเป็นเรือประมง

เถ่ือนเข้าเทียบท่าหรือให้เอกสิทธิ์ใด ๆ 
•  วิธีอื่น ๆ 
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-  รัฐควรสนับสนุนให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามกฎ
ข้อบังคับด้านการประมงโดยวิธีการสร้างสรรค์ซึ่งรวมถึง:- 

การให้การศึกษาและบริการต่าง ๆ แก่ชุมชนและ
ชาวประมง 

การให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
กฎระเบียบด้านการประมง 

การสร้างจิตส านึกเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ันๆ 

การจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ี
ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย 

-  รัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตรา
เรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เช่ือว่ามีการท าการประมง
เถ่ือนเกิดข้ึน และจักต้องด าเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎข้อบังคับ
ด้านการประมงอย่างจริงจัง 

-  รัฐควรเข้าร่วมในเครือข่ายสากลเพื่อร่วมมือและ
ประสานงานระหว่างกัน ในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม 
และเฝ้าระวังในกิจกรรมทุกชนิดท่ีเกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่ง
จะช่วยให้รัฐต่างๆ สามารถหาข้อมูลท่ีต้องการทราบได้อย่าง
รวดเร็ว 

3.5.2 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง  
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง ดังน้ี:- 
1) ควบคุมกิจกรรมการท าการประมงของเรือท่ีชักธง

ของรัฐตน รวมไปถึงเรือประมงและเรือ ท่ีใ ช้สนับสนุน 
การท าการประมง (เช่น เรือขนส่งหรือเรือแม่ท่ีท าหน้าท่ี 
ส่งเสบียงและน้ ามันเช้ือเพลิงให้แก่เรือประมงและรับสัตว์น้ า
กลับเข้าท่า)  

2) รัฐบาลของรัฐเจ้าของธงจักต้องมีความมุ่งมั่น
ทางการเมืองท่ีจะท าให้เกิดผล 

3)  การจดทะเบียนเรือประมง ก่อนท่ีรัฐจะอนุญาต
ให้เรือประมงของตนชักธงของรัฐตน รัฐน้ันควรจะต้องมั่นใจ
ในความสามารถในการควบคุมการท าการประมงของเรือล า
น้ันให้ได้ก่อน 

4)  รัฐจึงควรจดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุก
ขนาดให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ และรวบรวม
ทะเบียนประวัติของเรือแต่ละล าไว้เป็นหลักฐาน 

5)  รัฐควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนเรือท่ีเคยมี
ประวัติท าการประมงเถ่ือนมาก่อน  

6)  รัฐควรให้เจ้าของเรือล าท่ีขอจดทะเบียนเรือน้ีใน
ช่ืออื่น ๆ มาก่อนด้วย และรัฐควรให้เจ้าของเรืออธิบายถึง
สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเป็นประจ าด้วย 

7) ทะเบียนประวัติเรือประมง  แต่ละรัฐควรจัดท า
ทะเบียนประวัติของเรือประมงแต่ละล าข้ึนไว้ ข้อมูลท่ีควร
บันทึกไว้ในทะเบียนประวัติของเรือน้ี ซึ่งนอกจากจะแจ้งถึง
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของเรือ และประวัติการท าการ
ประมงแล้ว ยังควรจะมีข้อมูลดังต่อไปน้ีด้วย เช่น ช่ือของ
เรือประมง หมายเลขทะเบียน ช่ือเรือเดิม (หากทราบ) และ
ช่ือประเทศท่ีจดทะเบียนให้ สถานท่ีและปีท่ีต่อเรือ ประเภท
ของเรือ ประเภทของเครื่องมือหรือวิธีการท าการประมง 
ระวางขับน้ าท่ีจดทะเบียน (กรอสตัน) ขนาดแรงม้าของ
เครื่องยนต์ ความยาวเรือ ความลึกของเรือ ความกว้างของ
เรือ รูปถ่ายแสดงด้านข้างของเรือในวันท่ีจดทะเบียน หรือ
หลังจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเรือตามความ
เหมาะสม ช่ือ ท่ีอยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทท่ีจด
ทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ ช่ือ ท่ีอยู่ และสัญชาติของบุคคล
หรือบริษัทท่ีรับผิดชอบในการใช้เรือ ช่ือ ท่ีอยู่ และสัญชาติ
ของบุคคลหรือบริษัทท่ีมีส่วนรับผลประโยชน์จากเรือ เป็นต้น 

ข้อสังเกต หากเป็นไปได้ ควรแจ้งในทะเบียนประวัติ
เรือด้วยว่าเรือล าน้ียังคงท าการประมงอยู่อย่างสม่ าเสมอหรือไม ่

8) การอนุญาตให้ท าการประมง  รัฐเจ้าของธงควร
ห้ามมิให้เรือของตนออกไปท าการประมงในทะเลหรือ
มหาสมุทรอื่นใดๆ เว้นแต่เรือล าน้ันได้รับอนุญาตให้ท าการ
ประมงได้จากรัฐ รัฐเจ้าของธงจึงควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะ
กับเรือท่ีจดทะเบียนในรัฐของตนอย่างถูกต้อง และมีบันทึก
ทะเบียนประวัติของเรือประมงล าน้ีไว้แล้ว ดังน้ัน เรือต่างๆ 
ควรจะได้รับอนุญาตให้ท าการประมงได้ก็ต่อเมือเจ้าของเรือ
หรือผู้ควบคุมเรือ ยินยอมท่ีจะท าการประมงตามเงื่อนไขท่ีได้
ก าหนดไว้ในอาชญาบัตร เพื่อให้รัฐเจ้าของธงสามารถควบคุม
กิจกรรมในการท าการประมงของเรือล าน้ันได้ อน่ึง เงื่อนไข
เหล่าน้ีควรก าหนดไว้ให้ชัดเจน เช่น 

อนุญาตให้จับสัตว์น้ าชนิดใด 
อนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทใด 
อนุญาตให้ท าการประมงได้ในแหล่งใดและเมื่อใด 
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9)  มาตรการในการควบคุมอื่น ๆ การจดทะเบียน
เรือประมง การท าทะเบียนประวัติเรือประมง และการ
อนุญาตให้ท าการประมงน้ันจะท าให้รัฐเจ้าของธงมีพื้นฐาน
ทางกฎหมาย ในการควบคุมการท าการประมงของ
เรือประมงของตน แต่เพื่อให้การควบคุมเรือประมงเกิดผล
อย่างจริงจัง รัฐเจ้าของธงควรจะได้เลือกใช้เครื่องมือท่ีใช้
ปฏิบัติจริงต่างๆ ดังท่ีได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU 
Fishing น้ัน เช่น 

รัฐเจ้าของธงควรรู้ต าแหน่งเรือทุกล า หรืออย่าง
น้อยท่ีสุดก็ควรรู้เป็นช่วงเวลาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน รัฐเจ้าของ
ธงจึงต้องหาวิธีการอื่น เพื่อให้ทราบต าแหน่งของเรือของตน
ทุกล าในทะเลให้ได้ 

รัฐเจ้าของธงควรจะเพิ่มขีดความสามารถในการ
ลาดตระเวนทางทะเลในบริเวณท่ีรู้แน่ชัดว่าเรือประมงของ
ตนมักเข้าไปท าการประมงด้วย 

รัฐเจ้าของธงควรก าหนดให้เรือทุกล ารายงานผล
การท าการประมงเป็นระยะโดยสม่ าเสมอ การใช้ระบบ
ติดตามเรือ วิทยุ และโทรสาร อันเป็นการสะดวกและ
ประหยัดเวลา 

3.5.3 ความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง  
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง ดังน้ี:- 
1)  ก่อนท่ีรัฐชายฝั่งจะอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติ

เข้ามาท าการประมงในน่านน้ าของตน ควรตรวจสอบว่าเรือ
ล าน้ันได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงให้ไปท าการประมงนอก
น่านน้ าของตนได้จริงหรือไม่เสียก่อน 

2)  รัฐชายฝั่งจึงควรท าในทุกวิถีทางเพื่อขจัดประมง
เถ่ือนให้สิ้นไปจากน่านน้ าของรัฐตน 

3)  รัฐชายฝั่งไม่ควรออกใบอนุญาตการท าประมง
ให้แก่เรือประมงเถ่ือน ดังน้ัน รัฐชายฝั่งควรขอร้องให้รัฐ
เจ้าของธงรับรองว่าเรือท่ีตนได้จดทะเบียนให้น้ันไม่เคยมี
ประวัติเสียเกี่ยวกับการประมงเถ่ือนมาก่อน หลังจากท่ีรัฐ
เจ้าของธงได้รับรองแล้ว รัฐชายฝั่งจึงจะออกใบอนุญาตให้เข้า
มาท าการประมงในน่านน้ าของตนได้ 

4)  รัฐชายฝั่งอาจก าหนดให้เรือต่างชาติใช้ระบบ
ติดตามเรือ เพื่อให้รู้ต าแหน่งในแต่ละช่วงเวลา หรือต าแหน่ง
ท่ีใกล้เคียงของเรือเหล่าน้ีได้ตลอดเวลา และรับข้อมูลต่างๆ ท่ี
ระบบน้ี จะต้องรายงานเข้ามาเป็นระยะ และก าหนดให้

เรือประมงต่างชาติทุกล าหรือบางส่วนมีผู้สังเกตการณ์อิสระ
ประจ าอยู่บนเรือ 

5)  รัฐชายฝั่งควรมีข้อบังคับให้เรือประมงทุกล าต้อง
น าสัตว์น้ า ท่ีจับได้มายังท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ท้ังน้ี 
เพราะการตรวจตราการขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเลน้ันท าได้
ยาก ชาวประมงเถ่ือนจึงนิยมขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเลเสีย
มากกว่าท่ีจะน าข้ึนท่า 

3.5.4 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่า 
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าท่ี

และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่า (Port State 
Responsibilities) ไว้ดังน้ี:- 

1)  ปฏิเสธมิให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า (ยกเว้นใน
กรณีฉุกเฉินหรืออยู่ในภาวะอันตราย) 

2)  ห้ามมิให้เรือประมงต่างชาติน าสัตว์น้ าข้ึนท่าหรือ
ท าการขนถ่ายสัตว์น้ าบริเวณท่าเทียบเรือ 

3)  ก าหนดให้เรือประมงท่ีจะเข้าเทียบท่าต้องมอบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเรือและข้อมูลในการท าการประมง และ 

4)  ตรวจสอบเรือท่ีสมัครใจให้ตรวจขณะจอดเทียบท่า 
5)  รัฐเจ้าของท่าควรก าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุก

ล าท่ีขออนุญาตเข้าเทียบท่าด าเนินการ 
6)  ก่อนท่ีรัฐเจ้าของท่าจะอนุญาตให้เรือต่างชาติล า

อื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมประมง ควรจะท าการสอบถาม
ข้อมูลดังกล่าวก่อนอนุญาตด้วยเช่นกัน 

7)  รัฐเจ้าของท่าควรรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี เพื่อ
แจ้งต่อรัฐเจ้าของธงและองค์กรประมงในระดับภูมิภาค 
ยกตัวอย่างเช่น 

ช่ือรัฐเจ้าของธงของเรือล าน้ันและรูปพรรณโดย
ละเอียดของเรือ 

ประเภทของเครื่องมือประมงท่ีใช้บนเรือ 
สัตวน้์ าท่ีมีอยู่บนเรือ โดยระบุแหล่งท่ีจับ ชนิดและ

ลักษณะของสัตว์น้ าและปริมาณ 
ปริมาณสัตว์น้ าท่ีน าข้ึนและขนถ่ายท่ีท่า 
8)  หากรัฐเจ้าของท่ามีเหตุอันชวนให้เช่ือได้ว่าเรือ 

ล าใดท่ีเทียบท่าอยู่น้ันได้มีส่วนร่วมในการท าการประมงเถ่ือน
แล้ว รัฐเจ้าของท่าควรจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 

ไม่อนุญาตให้เรือล า น้ันน าสัตว์น้ า ข้ึนท่าหรือ 
ขนถ่ายท่ีท่า 

แจ้งให้รัฐเจ้าของธงทราบโดยทันที และ 
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หากสงสัยว่าการท าการประมงเถ่ือนในน่านน้ า 
ของรัฐอื่น หรือในน่านน้ าท่ีจัดการดูแลโดยองค์กรประมง
ระดับภูมิภาค รัฐเจ้าของท่าจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้
ประเทศและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องทราบโดยทันที 

9)  รัฐเจ้าของท่าสามารถใช้มาตรการอื่นเพิ่มเติม 
แก่เรือและผู้ประกอบการน้ันได้โดยความเห็นชอบหรือ 
ค าขอร้องจากรัฐเจ้าของธงอีกด้วย 

3.5.5 มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ  
ในปัจจุบัน มีความพยายามเพื่อร่วมมือกันในการ

ควบคุมการค้าสัตว์น้ าท่ีได้จากการประมงเถ่ือน แผนปฏิบัติ
การสากล IUU Fishing จึงได้เรียกร้องให้รัฐต่าง ๆ ร่วมกัน
พัฒนามาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ (International 
Trade-related Measures) เพิ่ม ข้ึนเพื่อยุ ติการท า 
การประมงเถ่ือน ซึ่ งมาตรการเหล่าน้ีจะสอดคล้องกับ
ข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีใช้อยู่ในการค้าระหว่างประเทศ โดยมี
เป้าหมายเพื่อป้องกันการค้าสัตว์น้ าท่ีจับได้จากการประมง
เถ่ือน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคท่ีไม่จ าเป็นใด ๆ ในการค้า
สัตว์น้ าชนิดอื่น อน่ึง มาตรการการค้า น้ีจะครอบคลุม 
ในรูปแบบต่า ง  ๆ ของการน า เ ข้าและส่ งออกสินค้ า  
อันประกอบด้วย 

ข้อก าหนดให้มีใบรับรองสัตว์น้ า ท่ีจับได้และ
เอกสารควบคุมการค้าสัตว์น้ า 

ข้อจ ากัดและข้อห้ามในการน าเข้าและส่งออก
สินค้าสัตว์น้ า 
3.6 มำตรกำรของรัฐเจ้ำของท่ำเพื่อป้องกัน ยับยั งและ 
ขจัดกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและ
ไร้กำรควบคุม (Agreement on Port State Measures 
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported 
and Unregulated Fishing: PSMA) มำใช้ปฏิบัติ  
ในกำรแก้ไขปัญหำ IUU Fishing 

ในปัจจุบันประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า (Port 
State) ไ ด้เ ข้าภา คีเมื่อวัน ท่ี 6 พฤษภาคม 2559 9   
Port State มาใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือ/มาตรการส าคัญ
ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัด IUU Fishing งานศึกษาฉบับ
น้ีผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน า
มาตรการ Port State มาใช้ขจัด IUU Fishing ของไทย 
มาปรับใช้กับประเทศไทย 

 

บทบัญญัติหลักของควำมตกลง PSMA  
1.2.1 แนวทางปฏิบัติและข้ันตอนในการตรวจสอบ ณ 

ท่าเทียบเรือถูกบัญญั ติ ไว้อย่ าง ชัดเจน ว่ า ด้วย ข้อมู ล 
ท่ีเรือประมงต่างชาติท่ีจะขอเข้าเทียบท่าจะต้องจัดเตรียมไว้
ล่วงหน้าก่อนเข้าเทียบท่าและต้องจัดส่งให้แก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ีของรัฐเจ้าของท่าก่อนเรือเข้าเทียบท่า ได้แก่ ท่าเรือ
ท่ีจะเข้าเทียบ รัฐเจ้าของท่า วันและเวลาท่ีคาดว่าจะเข้า 
เทียบท่า และท่าเทียบเรือท่ีเรือเดินทางออกมาและวันท่ีออก
จากท่า ช่ือเรือ รัฐเจ้าของธง ประเภทของเรือ หมายเลข
ทะเบียนเรือท่ีออกให้โดย IMO ภาคผนวกบีว่าด้วยข้ันตอน
การตรวจสอบเรือประมงต่างชาติของรัฐเจ้าของท่า ภาคผนวกซี 
ว่าด้วยการรายงานผลการตรวจสอบ ว่าด้วยระบบข้อมูล
ข่าวสารของมาตรการตรวจสอบท่ีท่าเทียบเรือของรั ฐ 
เจ้าของท่า ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ    

1.2.2 ข้ันตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของ ท่า 
ท่ีส าคัญ เช่น ตรวจสอบเอกสารประจ าเรือท้ังหมดว่าเป็นจริง 
สมบูรณ์และถูกต้อง เช่นเอกสารท่ีแสดงการเป็นเจ้าของเรือ 
ในกรณีจ าเป็น ให้หมายรวมถึงการติดต่อประสานกับ 
รัฐเจ้าของธงให้มีการยืนยันความถูกต้องอีกทางหน่ึง 

1.2.3  ตรวจสอบธงเรือ และสัญลักษณ์ต่าง ๆ บนตัวเรือ
ให้เป็นไปตามท่ีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO 
ก าหนด ตลอดจนสัญญาณเรียกขานทางวิทยุ และอื่น ๆ  
ใหเ้ป็นไปตามท่ีปรากฏในเอกสารท่ียื่น  

1.2.4  ตรวจพิสูจน์ว่าใบอนุญาตให้ท าการประมงและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการท าการประมง เป็นฉบับจริง สมบูรณ์ 
และถูกต้อง ตรงกับข้อมูลท่ีปรากฏในเอกสารท่ียื่นมาแล้ว 

1.2.5  ส าหรับการรายงานผลการตรวจน้ัน ก าหนดให้
เ จ้ า ห น้ า ท่ี ผู้ ต ร ว จ ส อบกรอก ข้ อมู ล ท่ี ตร ว จ ส อบ ไ ด้ 
ไว้เป็นหลักฐาน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ ช่ือของรัฐเจ้าของท่า 
เลขท่ีรายงานผลการตรวจสอบ หน่วยงานท่ีใช้อ านาจ
ตรวจสอบ ช่ือของหัวหน้าชุดตรวจสอบ ท่าเทียบเรือท่ีท าการ
ตรวจ วัน เวลาท่ีเริ่มด าเนินการตรวจ และวัน เวลาท่ีเสร็จสิ้น
การตรวจ รัฐเจ้าของท่าท่ีปล่อยเรือออกมา ช่ือเรือ รัฐเจ้าของ
ธงของเรือ ผู้ตรวจสอบจะต้องท าการระบุสิ่ง ต่าง ๆ ท่ีตน
ตรวจพบ พร้อมด้วยความเห็นของผู้ควบคุมเรือ มาตรการ 
ท่ีด าเนินการไปแล้ว ลงลายมือช่ือของท้ังผู้ควบคุมเรือและ
ผู้ท าการตรวจสอบในส่วนท้ายของรายงานฉบับดังกล่าวด้วย 

 9FAO,http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/Parties/3e.pdf [ออนไลน์],สืบค้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561. 
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1.2.6 ในการน าความตกลงไปปฏิบัติ ภาคีจะต้องจัด
ให้มีการติดต่อสื่อสารผ่ านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ของความตกลง PSMA และ 
จัดสร้าง Websites เพื่อเผยแพร่รายช่ือของท่าเทียบเรือ 
ท่ีได้รับการจัดต้ังข้ึน รวมท้ังเผยแพร่มาตรการต่าง ๆ ท่ีรัฐ
เจ้าของท่าได้ด าเนินการไปแล้วด้วย   

1.2.7 ส าหรับแนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้า ท่ี
ตรวจสอบ โปรแกรมการฝึกอบรมเจ้าหน้า ท่ีผู้ท าการ
ตรวจสอบ อย่างน้อยควรรวมถึงเรื่องประเด็นสุขภาพ  
ความปลอดภัยและความมั่นคงต่างๆ ข้ันตอนการตรวจสอบ
ท่ัวไป การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อใช้ในการพิสูจน์ 
ความจริงของข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับทราบจากผู้ควบคุมเรือ 
การพิสูจน์ความเป็นจริงและความถูกต้องของเอกสารต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวกับ การน าสัตว์น้ าข้ึนท่า การขนถ่าย การแปรรูปและ
ปริมาณสัตว์ น้ า ท่ี เหลือบนเรือ  และ การ ด า เ นินการ 
ท่ีจ าเป็นต้องกระท าภายหลังการตรวจสอบ (ภาคผนวก อี) 
4. สรุปสำระส ำคัญที่ประเทศไทยควรปฏิบัติในกำรแก้ไข
ปัญหำ IUU Fishing ตำมมำตรฐำนสำกล 

ผลการศึกษาวิจัยท าให้ได้ทราบถึงความหมายของ 
IUU Fishing และผลกระทบของ IUU Fishing ท่ีมีต่อ 
การลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเน่ืองของทรัพยากรสัตว์ น้ า 
อันเป็นการสุมเสี่ยงอย่างมากต่อการสูญพันธุ์ กระทบต่อ
ความความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในภาพรวม
ของโลก ได้ทราบถึงหลักการและแนวคิดหลักของตราสาร
ระหว่างประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะ 4 ฉบับข้างต้นโดยเฉพาะ
ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร
สัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาวและการประมง
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยได้เห็นถึงความเช่ือมโยง
ระหว่างตราสารระหว่างประเทศต่าง ๆ ซึ่งประเทศสมาชิก 
FAO ได้พยายามน าบทบัญญัติต่าง ๆ มาตีความและปรับใช้
เพื่อประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า
เพื่อให้ชาวโลกได้มีสัตว์น้ าบริโภคได้อย่างย่ังยืน  
4.1 ข้อเสนอแนะและประเดน็ส ำคญัที่ควรบญัญัติกฎหมำย
ภำยในให้สอดคล้องกับตรำสำรระหว่ำงประเทศส ำหรับ 
กำรแก้ไขปัญหำ IUU Fishing 

ส าหรับมาตรการทางกฎหมาย เพื่อการบริหารจัดการ 
การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า
อย่างยั่งยืน ประเทศไทยควรมีหลักกฎหมายอย่างน้อย

ดังต่อไปน้ีส าหรับการแก้ไขปัญญา IUU fishing โดย
เปรียบเทียบกับ กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการท าการ
ประมงในเขตน่านน้ าไกล (Distant Water Fisheries 
Development Act: DWFD) ของเกาหลีใต้ 

1. ค ำนิยำม 
ต้ อ ง มี ก า รก า หนดค า นิ ย า มคว า มหมา ยขอ ง  

การประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: 
IUU Fishing) ให้ชัดเจน 

ในการบัญญัติกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
ประเด็นท่ีส าคัญท่ีสุดคือเรื่องของการก าหนดค านิยาม  
ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า IUU Fishing ไว้
โดยละเอียดแล้วในหัวข้อท่ี 3.1 การก าหนดค านิยามถือว่า
เป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการก าหนดว่า
การกระท าใดท่ีจะถือว่าเป็นความผิดในการท า IUU Fishing 
หรือไม่เป็นความผิด การก าหนดความหมายและค านิยาม 
จึง เป็นตัว ท่ีใ ช้ ตัดสินไ ด้ หากก าหนดผิดไปก็จะท า ให้ 
ไม่สามารถแก้ไขปัญหา IUU Fishingได้เลย 

ข้อสังเกต 
โดยท่ัวไปแล้วทุกๆประเทศก็จะก าหนดค านิยาม

ตามท่ี FAO ได้ให้ค านิยามไว้เหมือนกันหมด แต่มักมีปัญหา
ในทางปฏิบั ติ  เ น่ืองจากเจ้าหน้า ท่ีผู้บั ง คับใช้กฎหมาย  
ขาดความรู้ความเข้าใจในความหมายของค าว่า IUU Fishing 
อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น 

เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ออกประกาศ
กรมประมง เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับ
เข้าเทียบท่าเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับท่ี 2) 
ในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเรียกให้ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุม
เรือประมงท่ีมีขนาดต้ังแต่สามสิบตันกรอสข้ึนไปซึ่งออกไป 
ท าการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ าไทยในขณะท่ี
ประกาศฉบับน้ีมีผลใช้บังคับน าเรือประมงกลับเข้าท่าเทียบ
เรือประมงภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีออกประกาศ เพื่อรับ
การตรวจจากศูนย์ควบคุมเรือเข้า-ออก (Port in - Port out 
Center: PIPO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน
ประกาศกรมประมงเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรือประมงของ
เรือประมงพาณิชย์พ.ศ. 2558 ท าให้เรือประมงท่ีก าลัง 
เดินทางออกไปท าการประมงหรืออยู่ระหว่างท าการประมง 
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ในทะเลนอกน่านน้ าต้องยุติท าการประมงและเดินทางกลับ
เข้าเทียบท่าเรือโดยเร่งด่วน  

ในการน้ีมีเรือประมงจ านวน 6 ล า ไม่สามารถเดินทาง
กลับเข้าเทียบท่าเรือเพื่อรายงานตัวตามประกาศดังกล่าวได้
ภายในก าหนด แต่ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย
และลักลอบท าการประมง หรือพฤติกรรมอื่นท่ีเข้าข่ายเป็น
IUU Fishing แต่อย่างใดอย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐ 
ได้สันนิษฐานและระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือท่ีท า IUU 
Fishing พร้อมท้ังด าเนินการส่งรายช่ือเรือประมงดังกล่าว 
ให้คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย ( Indian 
Ocean Tuna Commission: IOTC) เพื่อข้ึนบัญชีเป็นเรือท่ี
ท าการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม
ต่อไปซึ่งหลายเดือนต่อมา ท่ีประชุม ศปมผ. ครั้งท่ี 4/2559 
เมื่อวันท่ี18 มีนาคม 2559 ได้ประชุมหารือและมีมติให้ 
กรมประมงท าหนังสือถึง IOTC เพื่อขอถอนรายช่ือเรือท่ี 
ท าการประมงในพื้นท่ีของ IOTC ท้ัง 6 ล า ออกจากการ 
ข้ึนบัญชี IUU List10 เน่ืองจากเห็นว่าเป็นการกระท าความผิด
ตามกฎหมายประมงของไทยและได้มีการพิจารณาด าเนินคดี
เรียบร้อยแล้ว แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ผู้ท าการ
ประมงต้องสูญเสียโอกาสในการท าการประมงเป็นระยะเวลา
หลายเดือนและสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก ซึ่งหาก
พิจารณาแล้วจะพบว่าการกระท าดังกล่าวแม้จะผิดกฎหมาย
แต่ก็ไม่ได้เป็นความผิด IUU Fishing ตามความผิดท่ีแท้จริง
ของ IUU Fishing แต่อย่างใด 

ซึ่ งปัญหาดังกล่าวน้ีมิ ใ ช่ปัญหาจากการก าหนด 
ค านิยามแต่เป็นปัญหาท่ีเกิดจากการบังคับใช้ซึ่งควรแก้ไข 
โดยการจัดฝึกอบรมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย
ท้ังหมดให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีตรงกัน 

2.  กำรอนุญำตกำรท ำประมง  
- ควรก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตและ 

เพิกถอนใบอนุญาตการท าการประมงให้ชัดเจน รวมไปถึง
การโอนใบอนุญาต โดยค านึงถึงรูปแบบการประมงของไทย 
ท้ังน้ีควรน าเรื่องของความสามารถให้การจับสัตว์น้ ามาเป็น
ส่วนประกอบในการพิจารณามากยิ่งไปกว่าพิจารณาแต่ขนาด
ของเรือประมงเพียงอย่างเดียวอีกด้วย 

3. กำรติดตำมตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้ำระวังที่มี
ประสิทธิภำพ (Monitoring, Control and Surveillance: 
MCS)  

จุดประสงค์ของ MCS คือ การด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจ
ว่านโยบายด้านการประมงโดยท่ัวไปและกรอบการ
ด าเนินการเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการประมงเฉพาะ
อย่างน้ันได้น ามาปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบและรวดเร็ว 

ไม่มีวิธีการเฉพาะในการแก้ปัญหาใดท่ีโดดเด่นในการ
ก าหนดและน าไปปฏิบัติของระบบMCS ในขณะท่ีสิ่งเหล่าน้ี 
มีพื้นฐานบนหลักการและเป้าประสงค์ท่ัวไป จึง จ าเป็น 
ท่ีจะต้องดัดแปลงและปรับแต่งให้เข้ากับคุณลักษณะความ
ต้องการของการประมงแต่ละประเภทซึ่งจะ ผันแปรแตกต่าง
กันไปตัวอย่างเช่นจากการท าประมงพื้นบ้านไปสู่การประมง
เชิงอุสาหกรรมและจากแบบหนาแน่นเฉพาะแหล่งประชุม
แบบกระจายส าหรับการประมงท่ีตามคุณลักษณะใช้กองเรือ
ท่ีเคลื่อนท่ีไกลโดยมีเป้าหมายจับทรัพยากรสัตว์น้ าท่ีอพยพ
ย้ายถ่ินน้ัน ต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคหรือ 
อนุภูมิภาคในการอนุรักษ์และการบริหารจัดการเช่นเดียวกัน
กับใน MCS ความร่วมมือดังกล่าวน้ีรู้ควรรวมถึงมาตรการ 
ในการบังคับยับยั้งกิจกรรมของเรือท่ีชักธงของรัฐท่ีไม่ได้เป็น
สมาชิกหรือไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการจัดต้ังองค์กรหรือ
ก่อนด าเนินการน้ันเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆท่ีมีผลท าให้
ประสิทธิภาพของมาตรการที่ได้ตกลงร่วมกันน้ันย่อหย่อนไป 

ตัวอย่างมาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังเช่นระบบ
ติดตามเรือ Vessel Monitoring System (VMS) 

Vessel Monitoring System (VMS) คือ ระบบ
ติดตามเรือท่ีประมงท่ัวโลกน ามาใช้ควบคุม และเฝ้าระวังการ
ท าประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยการน าเอา
เทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดดาวเทียม (GPS) และ
เครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : 
GSM) มาท างานร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงพิกัดเรือประมง 
(Vessel Positioning System : VPS) ได้แบบ Real time 
ผ่านระบบ Application ออนไลน์ รวมท้ังยังสามารถเช็ค
ประวัติการเดินเรือประมงได้ย้อนหลัง ท าให้สามารถน าข้อมูล
การเดินเรือมาวิเคราะห์พฤติกรรมได้ ว่าเรือประมงดังกล่าวมี
แนวโน้มเข้าข่าย IUU Fishing หรือไม่ 

 
10เว็บไซต์ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย, 
http://www.thaistopiuufishing.com/meeting/18-activity/news/ 
118-4-2559,สืบค้นข้อมูล ณ วันที่ 7กรกฎาคม 2560 



ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2561 
Volume 1 Number 2 April - June 2018 

วารสารการประมง อิเล็กทรอนิกส์  87 

ข้อสังเกต 
การใช้ระบบติดตามเรือ VMS น้ันมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง 

หากน ามาใช้ควรก าหนดขอบเขตการบังคับใช้กับเรือท่ีมีก าลัง
การจับสูงหรือบรรดากองเรือท่ีน าเรือออกไปท าการประมง 
ในระยะไกลมากกว่าท่ีจะบังคับให้ประมงพื้นบ้านท่ีมีก าลัง
การจับขนาดเล็กต้องติดเครื่องมือดังกล่าวด้วย 

4. กำรลงโทษ  
การก าหนดโทษควรมีความยืดหยุ่นโดยแปรผันไปตาม

ความร้ายแรง โทษทางอาญาท่ีควรมีท้ังโทษข้ันต่ าและโทษ
ข้ันสูง โดยเฉพาะโทษปรับท่ีควรสอดคล้องกับความเสียหาย 
ท่ีจะท าให้ผู้ท่ีฝ่าฝืนไม่คุ้มค่าท่ีจะฝ่าฝืนหากถูกจับได้ 

5.  มำตรกำรอื่น ๆ 
ควรด าเนินการออกกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตาม

พันธกรณีระหว่างประเทศท้ังใน อนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) ควรไป
ศึกษาถึงสิทธิท่ีประเทศไทยมีท่ีสามารถออกกฎหมายภายใน
เพื่อรักษาสิทธิท่ีได้ถูกรับรองไว้ในอนุสัญญาฯ หรือเพื่อ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตตามท่ีได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว 
และเมื่อปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมในความตกลงว่าด้วย
การปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติ 
ว่า ด้วยกฎหมายทะเล พ .ศ. 2525 ในส่วนท่ี เกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าท่ีอาศัยอยู่ระหว่าง
เขตทางทะเลและประชากรสัตว์ น้ าชนิดพันธุ์ ท่ี อพยพ 
ย้ายถ่ินไกล ค.ศ. 1995 (UN Fish Stock Agreement: UNFSA) 
ก็ควรเร่งปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามท่ี 
ได้รับรองไว้เช่นเดียวกัน 
4.2 กำรน ำเอำแผนปฏิบัติกำรสำกลในกำรขจัดประมง
เถ่ือนมำใช้ในทำงบริหำรจัดกำรกองเรือประมงไทย เพื่อให้
เกิดกำรท ำประมงอย่ำงรับผิดชอบ 

การปฏิบั ติตามแผนปฏิบั ติการสากลว่า ด้วยการ
ป้อ งกั น  ขัดขวา ง  และขจั ดประมง เ ถ่ือนประ เภท ท่ี 
ผิดกฎหมาย ท่ีไม่รายงานและไร้การควบคุม ของไทย ดังน้ี 

 แผนปฏิบัติกำรฯ ได้ก ำหนดควำมรับผิดชอบ 
ของทุกรัฐไว้ โดยให้มีหน้ำที่ ดังนี :- 

1. ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส าหรับการบริหารจัดการ
กองเรือประมง ซึ่งมีการบัญญัติไว้ในเอกสารสากลต่าง ๆ  
กฎข้อบังคับหลายข้อได้รับการบัญญัติไว้แล้วในจรรยาบรรณ

ในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนในเอกสาร 
ท่ีแสดงความสมัครใจและสนธิสัญญา (ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย) อน่ึง การยอมรับ
ข้อตกลงต่าง ๆ เหล่าน้ี จะช่วยท าให้มีการอนุรักษ์และ 
การบริหารจัดการประมงท่ัวโลกดียิ่งข้ึน 

2. ในการท าการประมงในทะเลและมหาสมุทร 
ต่าง ๆ น้ัน องค์การประมงในระดับภูมิภาคจะท าหน้าท่ี
ควบคุมดูแลทุกประเทศท่ีมีเรือประมงเข้าไปท าการประมง 
ในแหล่งท าการประมงเหล่าน้ี ดังน้ัน ไทยจึงควรเข้าร่วมเป็น
ภาคีสมาชิกขององค์การดังกล่าว หรืออย่างน้อยท่ีสุดต้อง
ควบคุมเรือประมงของตนไม่ให้กระท าการใด ๆ ท่ีละเมิดกฎ
ข้อบังคับท่ีองค์การเหล่าน้ีได้ก าหนดข้ึนไว้ 

3.  แผนปฏิบัติการสากลฯ ได้ก าหนดเครื่องมือ
ส าหรับติดตามตรวจสอบการท าประมงเถ่ือน ในเขตท่ีมี 
การติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง (Monitoring, 
Control and Surveillance หรือ MCS) ไว้อย่างกว้าง ๆ 
เพื่อใช้ในการต่อต้านการประมงเถ่ือนไว้ ดังน้ี 

ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring 
System หรือ VMS) 

โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจ าบนเรือประมง 
ระบบรายงานผลจับในแต่ละเท่ียวเรือ 
การตรวจสอบเรือประมงท้ังท่ีท่าเทียบเรือและ 

ในทะเล 
การไม่อนุญาตให้เรือท่ีสงสัยว่าจะเป็นเรือประมง

เถ่ือนเข้าเทียบท่าหรือให้เอกสิทธิ์ใด ๆ  
4.  ไทยควรส่งเสริมให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตาม

ระเบียบข้อบังคับการท าการประมงโดยวิธีการสร้างสรรค์  
ซึ่งรวมถึง การให้การศึกษาและบริการต่าง ๆ แก่ชุมชนและ
ชาวประมง การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎระเบียบทางการประมง การสร้าง จิตส า นึก 
เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบน้ัน ๆ และ
การจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารท่ีชาวประมง
สามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย ท้ังน้ี ชาวประมงท่ีฝ่าฝืนต่อ 
กฎข้อบังคับน้ันควรได้รับการลงโทษรุนแรง โดยรัฐควร
ปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและ
ตรวจสอบในกรณีท่ีเช่ือว่ามีการท าการประมงเถ่ือนเกิดข้ึน 
และจักต้องด าเนินคดีกับผู้กระท าการฝ่าฝืนอย่างจริงจัง 



5. ส าหรับความรับผิดชอบของไทยในฐานะรัฐ 
เ จ้ า ของ ธ ง น้ัน  แผนปฏิ บั ติ ก า รส า กลฯ  ไ ด้ ก า หนด 
ความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธงไว้ว่า 

-  ควบคุมกิจกรรมการประมงของเรือท่ีชักธงไทย
รวมท้ังเรือประมงและเรือท่ีใช้สนับสนุนการท าการประมง 
เช่นเรือขนส่งหรือเรือแม่ท่ีท าหน้าท่ีส่งเสบียงและน้ ามัน 
ให้แก่เรือ ประมงและรับสัตว์น้ ากลับเข้าท่า 

- จดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดให้
ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ และรวบรวมทะเบียนประวัติของ
เรือแต่ละล าไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยควร
หลีกเลี่ยงการจดทะเบียนน้ันแจ้งรายช่ือประเทศท้ังหมดท่ีเรือ
ล าน้ีเคยจดทะเบียนมาก่อน หากพบว่าเป็นเรือท่ีเคยเปลี่ยน
ธงเป็นประจ าแล้ว ไทยควรให้เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุ 
ในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเป็นประจ าน้ีด้วย 

-  ไทยควรจะท าทะเบียนประวัติของเรือประมงไทย
แต่ละล าไว้ทุกล า 

-  ห้ามมิให้เรือประมงไทยออกไปท าการประมง 
ในทะเลหรือมหาสมุทรอื่นใด เว้นเสียแต่ว่าเรือล าน้ันได้รับ
อนุญาตให้ท าการประมงได้จากรัฐบาลไทย รัฐเจ้าของธง 
จึงควรออกใบอนุญาตให้ เฉพาะกับ เรือ ท่ีจดทะเบียน 
ตามกฎหมายไทยแล้วอย่างถูกต้อง และมีการบันทึกทะเบียน
ประวั ติของ เรือประมงล า น้ันไว้ แล้ว ท้ัง น้ี  ก่อนท่ีไทย 
จะอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมง 
ในน่านน้ าไทยน้ัน ควรตรวจสอบว่าเรือล าน้ันได้รับอนุญาต
จากรัฐเจ้าของธงให้ไปท าการประมงนอกน่านน้ าของตนได้
จริงหรือไม่ก่อน 
4.3 บทวิเครำะห์พันธกรณีที่ ไทยต้องเร่งด ำเนินกำร 
ตำมมำตรกำรของรัฐเจ้ำของท่ำเพื่อป้องกัน ยับยั งและ 
ขจัดกำรท ำกำรประมงที่ผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและ
ไร้กำรควบคุม 

ผลลัพธ์ท่ีส าคัญคือได้เข้าใจถึงหลักคิดของการน า
มาตรการ PSMA มาใช้เป็นเครื่องมือของ Port State ในการ
ควบคุมเรือประมงต่างชาติท่ีจะเข้าเทียบท่าเรือของตนมิให้
น าสัตว์น้ าท่ีจับได้จาก IUU Fishing ข้ึนท่าและจ าหน่าย 
สัตว์ น้ า ดั งกล่ าวในประเทศของตน ท้ัง น้ี  จ ะ เห็ น ถึ ง 
ความพยายามของ FAO ร่วมกับประเทศสมาชิกท่ัวทุก
ภูมิภาคของโลกท่ีจะร่วมกันคิดและจัดท าความตกลง PSMA 
ข้ึนเป็น “International Agreement” หรือความตกลง 
 

ระหว่างประเทศและได้เปิดให้ประเทศสมาชิกได้ลงนาม
รับรอง (Sign) และเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันในท่ีสุด 
ท้ังน้ี เพื่อให้การต่อต้าน IUU Fishing เกิดผลส าเร็จอย่างเป็น
รูปธรรม นอกจากน้ัน ยังได้ทราบอีกว่าความตกลง PSMA 
ก าหนดให้กฎเกณฑ์ในมาตรฐานในการตรวจสอบเรือประมง/
เรือสนับสนุนการท าการประมงของเรือต่างชาติเป็นเพียง
มาตรฐานข้ันต่ าเท่าน้ัน หากรัฐสมาชิกใดประสงค์จะท าให้
มาตรฐานการตรวจสอบเข้มข้นข้ึนกว่าท่ีความตกลง PSMA 
ไว้ก็สามารถกระท าได้ ท้ังน้ี การตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือรัฐ
เจ้าของท่ามีอ านาจอธิปไตยและเขตอ านาจในการบังคับใช้
กฎหมายท่ีตนประกาศใช้ได้อย่างเต็มท่ี ซึ่งไม่เป็นการขัดหรือ
แย้งกับความตกลง PSMA แต่อย่างใด นอกจากน้ัน ได้ทราบ
ถึงข้ันตอนการแจ้งขอเข้าเทียบท่าล่วงหน้าว่าเรือท่ีขอจะต้อง
ส่งมอบเอกสารท่ีประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง  
และท าไมถึงต้องการทราบข้อมูลเหล่าน้ัน ทราบถึงวิธีการ
ตรวจสอบรวมท้ังการด าเนินการภายหลังพบการกระท า
ความผิด หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร เช่นข้ันตอนการแจ้ง
รัฐเจ้าของธงและรัฐชายฝั่งท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบถึงการกระท า
ความผิดน้ัน ๆ ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องติดต้ังระบบ
การแลกเปลี่ ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่ า ง ไทยใน ฐานะ 
รัฐเจ้าของท่ากับรัฐเจ้าของธงซึ่งเรือประมงท่ีกระท าผิดแสดง
สัญชาติธงของรัฐ น้ัน ๆ หากไทยไม่ติดต้ังระบบดังกล่าว 
จะส่งผลให้ประสานงานในระหว่างรัฐท่ีเกี่ยวข้องไม่อาจ
กระท าได้ ท้ังน้ี รวมท้ังการพิสูจน์ความถูกต้องและเป็นจริง
ของเอกสารท่ีขอเข้าเทียบท่าด้วยก็จ าเป็นจะต้องใช้ช่องทาง
การติดต่อดังกล่าวด้วย 

การวิเคราะห์ประเด็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องในระดับประเทศ หมายถึงกรมประมง กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และ
กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ในอันท่ีจะร่วมมือกันป้องกัน 
ยับยั้ง และขจัดการท า IUU Fishing เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าความตกลงฉบับน้ีข้ึนมาใช้
บังคับในฐานะท่ีไทยเป็นรัฐเจ้าของท่า และน าแนวทางการน า
มาตรการ PSMA มาใช้ของประเทศนิวซีแลนด์มาวิเคราะห์
ร่วมด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดว่าประเทศนิวซีแลนด์พัฒนาระบบ 
การตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือตามมาตรฐานสากลท่ีก าหนด
ไว้ ในบทบัญญั ติของความตกลง PSMA เป็นส่วนใหญ่  
โดยนิวซีแลนด์จะท าการตรวจสอบเรือประมง ต่างชาติ 
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ในทุกท่าเทียบเรือ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
ความพร้อมด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือของไทยแล้ว เห็นว่า
เป็นไปได้ยาก ส าหรับประเทศไทยคงต้องใช้เวลาในการ
พัฒนาระบบสิ่งอ านวยความสะดวกข้ันพื้นฐานท่ี ท่าเรือ 
อีกมาก โดยเฉพาะข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของรัฐบาล 
ดังน้ัน จึงเป็นการจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งเสริมสร้างความ
ร่วมมือและการประสานงานในระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจาก
การท า IUU Fishing อย่างเป็นระบบ ท้ังน้ี รูปแบบของ 
ความร่วมมืออาจมีได้ในหลายแนวทาง ด้วยกัน เช่น 

1.  ประเทศไทยจะน ามาตรการ Port State มาใช้
บังคับเฉพาะกับเรือประมงต่างชาติท่ีขอเข้าท่าเทียบเรือ 
ของไทยเท่า น้ัน มาตรการดังกล่าวจะไม่ ใ ช้บัง คับกับ
เรือประมงสัญชาติไทย เน่ืองจากเรือประมงท่ีมีสัญชาติไทย
ซึ่งได้รับสิทธิในการใช้ธงไทยเพื่อแสดงสัญชาติไทยท่ีตัวเรือ
น้ันจะอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2482 และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราชการ 
2456 รวมท้ังประกาศ ระเบียบหรือกฎข้อบังคับ ต่าง ๆ  
ท่ีออกตามความของพระราชบัญญัติเหล่าน้ันด้วยอยู่แล้ว 
ท้ังน้ี ประเทศไทยจะบังคับใช้มำตรกำร Port State กับ
เรือประมงต่ำงชำติโดยการบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่า
มาเป็นบทบัญญัติหรือเครื่องมือหลักในการด าเนินการ 
รวมท้ังระเบียบข้อบังคับต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการตรวจเรือ   
แต่เน่ืองจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2482 
และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราชการ 
2456 รวมท้ังประกาศ ระเบียบหรือกฎข้อบังคับ ต่าง ๆ  
มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือ
ในการเดินทะเล หรือ Safety at sea มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
จะมุ่งเน้นตรวจสอบเฉพาะเรือประมง เพื่อให้มั่นใจว่า
เรือประมงท่ีท าการตรวจสอบมิได้ท าหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท า IUU Fishing บทบัญญัติประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย
ให้อ านาจตรวจสอบ/ตรวจค้นเรือประมงต่างชาติ ดังน้ัน  
หากประเทศไทยจะน ามาตรการน้ีมาบังคับใช้กับเรือประมง
ต่างชาติ จึงจ ำเป็นต้องท ำกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย 
ของกรมเจ้ำท่ำรวมทั งระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ซึ่งจัดว่าเป็นกฎหมายหลักท่ีให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าท่ี 
ท าการตรวจสอบเรือได้ ท้ังเรือประมงและเรือทุกประเภท  

ซึ่งกรมประมงไม่มีกฎหมายท่ีจะด าเนินการกับตัว เรือ 
แต่อย่างใดแม้ว่าจะเป็นเรือประมงก็ตาม ท้ังน้ี เพราะ 
กรมประมงมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการใช้เครื่องมือ
ประมง (Fishing Gears) และดูแลวิธีการท าการประมงให้
เป็นไปในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ น้ า 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีสัตว์น้ าบริโภค
อย่างยั่งยืน กล่าวโดยสรุปว่า กรมประมงไม่สามารถควบคุม
ตัวเรือที่มิได้ติดตั งเครื่องมือประมงได้ ในขณะที่เรือซ่ึงเป็น
ยำนพำหนะทำงน  ำประเภทหนึ่งอยู่ในกำรควบคุมของ 
กรมเจ้ำท่ำ โดยเริ่มจำกกำรอนุญำตให้จดทะเบียน เป็น 
เรือไทย11 และออกใบอนุญำตให้ใช้เรือล ำดังกล่ำวได้12  

2. ประเทศไทยโดยกรมเจ้าท่าร่วมกับกรมประมงและ
กองทัพเรือ จะต้องร่วมมือกันท าการปรับปรุงกฎหมายท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าท่ีเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เรือประมงต่างชาติใหม่ ให้ครอบคลุมกิจกรรมการตรวจสอบ
เรือประมงต่างชาติตามความตกลง PSMA ท้ังน้ี ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีการ่วมกับกรมเจ้าท่า กรมประมงและ
กองทัพเรือ จะต้องเตรียมกำรพัฒนำกฎหมำยและกฎ
ข้อบังคับภำยในประเทศของหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แบบบูรณำกำร เพื่อให้สามารถรองรับพันธกรณีท่ีจะต้อง
ปฏิบัติก่อนเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับน้ีอย่างรอบคอบ 
เร่งด่วน อย่างเป็นรูปธรรม สามารถน ามาตรการ PSMA  
มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการต่อต้าน IUU Fishing ได้อย่าง
จริงจังและมีประสิทธิภาพต่อไป 

3.  กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันพิจารณา
ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ พร้อมท้ังข้ันตอนการ
ปฏิบัติเพื่อการอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติทีไม่มีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าเกี่ยวกับกับกิจกรรม IUU Fishing เข้าเทียบท่า
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

4. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันพิจารณา
ก าหนดท่าเทียบเรือ เพื่อรองรับการควบคุมและตรวจสอบ
เรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรการ PSMA เป็นการเฉพาะ
และมีการก าหนดกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบให้
ชัดเจนโดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของความตกลง PSMA 

11พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2482 และมาตรา 91 ของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  
 12พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช 2456  



5. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันจัดท า
ฐานข้อมูล (Database) ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับใช้ในตรวจสอบ
ความถูกต้องของเรือประมงต่างชาติท่ีขอเข้าเทียบท่า และ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับรัฐภาคีอื่น รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของ
ธง องค์กรระหว่างประเทศอื่นท้ังในระดับภูมิภาคและระดับ
โลกที่เกี่ยวข้อง 

6. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันเร่งก าหนด
ข้ันตอนและวิธีการตรวจสอบเรือต่างชาติในท่าเทียบเรือ และ
การจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

7. ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องเร่งจัดท าฐานข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในตรวจสอบความถูกต้องของเรือ ประมง
ต่างชาติท่ีขอเข้าเทียบท่า และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับ
รัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่งท่ีเกี่ยวข้อง องค์กรระหว่างประเทศ
อื่นท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

8. ประเทศไทยโดยส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด 
โดยเฉพาะกองทัพเรือ กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกัน
จัดท าโครงการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้กับบุคลากรและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติและข้ันตอนในการน ามาตรการ PSMA มาตรวจสอบ
เรือประมงต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือของไทยซึ่งจะได้รับ 
การก าหนดให้เป็นท่าเรือเฉพาะการน้ี มิใช่ท่าเรือท่ัวประเทศ 
ท้ังน้ีเพราะการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกระท า ณ ท่าเทียบ
เ รื อ ขนา ด ใหญ่ ท่ี ส า ม า รถรอ ง รั บ ก า ร เ ข้ า เ ที ยบ ท่ า 
ของเรือประมงต่างชาติได้ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงท่าเรือภูเก็ต
เพียงแห่งเดียวท่ีมีเรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่าเป็นประจ า 
แต่พนักงานเจ้าหน้าท่ีของไทยไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานอื่นได้ว่าเรือประมง 
ล าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU Fishing หรือไม่ก่อนท่ี
จะขอเข้าเทียบท่าเรือภูเก็ตหรือท่าเทียบเรืออื่น เพราะ
ปัจจุบันเรายังไม่มีกฎหมายให้อ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการดังกล่าวได้  

ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรน ำมำตรกำร PSMA  
มำใช้ในกำรต่อต้ำน IUU Fishing คือภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศจะดีข้ึน เพราะการ
ด าเนินการดังกล่าวเป็นการให้ความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ 
ท่ัวโลกในการต่อต้าน IUU Fishing อีกท้ังเป็นการแสดงท่าที
ที่แน่วแน่ของไทยที่ไม่ให้การสนับสนุน IUU Fishing  
ท้ัง เรือประมงไทยและเรือประมงต่างชา ติ  ส่ งผลให้

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการประมงของไทยกับ
ประเทศต่าง ๆ ดีข้ึน การร่วมทุนด้านการท าประมง (Fishery 
Joint Venture) กับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย  
เป็นต้น ก็จะดีข้ึนตามไปด้วยอย่างแน่นอน 
5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุป 

(1) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ซึ่งเป็นต้นก าเนิดให้เกิด
การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตจนน าไปสู่ ตราสารต่าง ๆ  
ท่ีออกมาไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณว่าด้วยการท าประมงอย่าง
รับผิดชอบ ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 
ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์ น้ า 
ท่ีอาศัยอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิด
พันธุ์ท่ีอพยพย้ายถ่ินไกล ค.ศ. 1995 มาตรการของรัฐเจ้าของท่า
เพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม และแผนปฏิบัติการสากล
ว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการอนุรักษ์และขจัดปัญหา IUU Fishing ซึ่งเป็นตัว
ขัดขวางการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิต 

(2) จากหลักการ วัตถุประสงค์ สาระส าคัญของ
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (CCRF) 
เราสามารถเห็นได้ชัดว่า CCRF ฉบับน้ีถูกจัดท าข้ึนเพื่อใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติให้กับรัฐท้ังปวง ไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่ง รัฐที่ท า
การประมง รัฐเจ้าของธง หรือรัฐเจ้าของท่า เพื่อน าไปใช้
ก าหนดนโยบายของรัฐเกี่ยวกับการประมงในด้านต่าง ๆ  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นรัฐหรือประเทศมีการประมง
อย่างรับผิดชอบในทุกสาขา ผู้เขียนขอสรุปลักษณะส าคัญ
ของ CCRF ฉบับน้ี เพื่อให้เกิดภาพความเข้าใจท่ีชัดเจนและ
ถูกต้องตรงกัน ดังน้ี CCRF จึง 

-  เป็นแนวทาง แบบแผนพฤติกรรมในการท าการ
ประมง มาตรฐานด้านการประมงท่ีเป็นไปอย่างรับผิดชอบ 
ท้ังต่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ า ระบบนิเวศซึ่งหมายรวมถึงถ่ินท่ีอยู่
อาศัยของสัตว์น้ า ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางการประมง ซึ่งจะ
ช่วยให้รัฐท่ีให้การยอมรับได้น าแนวทางดังกล่าวของ CCRF 
ไปก าหนดเป็นนโยบายด้านการประมงของรัฐ น้ัน ๆ  
แล้วน าไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของรัฐน้ัน ๆ ในที่สุด 
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ผลของการกระท าดังกล่าวท่ีชัดเจนท่ีสุด คือ รัฐหรือประเทศ
น้ันจะกลายเป็นประเทศท่ีมีการประมงอย่างรับผิดชอบ ส่งผล
โดยตรงต่อความอุ ดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรสัตว์ น้ า  
ระบบนิเวศ และสภาวะแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะเกิดจาก
บริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

- ไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีสภาพบังคับ 
ในตัวเอง หากรัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศใดไม่ปฏิบัติตาม
จึงไม่มีโทษ   

- มีเพื่อใช้โดยความสมัครใจ (Voluntary) 
- จ ะสั ง เกตไ ด้ว่ า ในบทบัญญั ติ ทุกมาตราของ

จรรยาบรรณใช้ค าว่า “ควร” เสมอ ท้ังน้ีเพราะเป็นเพียง
ข้อแนะน าแก่รัฐทั่วโลก ส่วนรัฐใดจะปฏิบัติตามหรือไม่น้ัน 
ก็ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้น ารัฐน้ัน ๆ เอง ไม่มีสภาพบังคับ
แต่อย่างใดท้ังสิ้น 

(3) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมงเถ่ือนหรือ ท่ีเรียกกันติดปากว่า 
“IPOA-IUU” น้ัน เป็นแผนปฏิบัติการฯ ท่ี FAO ได้เรียกร้อง
และผลักดันให้ประเทศสมาชิก (รวมท้ังประเทศไทย) ร่วมกัน
จัดข้ึนเพื่อมุ่งให้ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติระหว่ำงประเทศใน
กำรต่อต้ำนกำรท ำประมงเถ่ือน หรือ IUU Fishing ข้ึนให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก โดยก าหนดความรับผิดชอบ
ของรัฐประเภทต่าง ๆ ไว้ คือรัฐ ท้ังปวง รัฐ เจ้าของธง  
รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และมาตรการท่ีเกี่ยวข้องกับตลาด 
แต่อย่างไรก็ดี แผนปฏิบัติการฉบับน้ีมิได้มีสภาพบังคับเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด เป็นเพียงตราสาร
ระหว่ า งประเทศท่ีอยู่บนพื้ นฐานของความสมัครใจ 
(Voluntary Basis) เช่นเดียวกันกับจรรยาบรรณในการท า
ประมงอย่างรับผิดชอบ (CCRF) ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศ
หลักท่ีมิได้มีสถำนะเป็นกฎหมำยระหว่ำงประเทศ และ
ตั งอยู่บนพื นฐำนของควำมสมัครใจของรฐัสมำชิกของFAO 

(4) จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทย
จ าเป็นต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการน ามาตรการ PSMA 
มา ใ ช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ใ นการป้ อ งกั น  ยั บยั้ ง แ ละขจั ด  
IUU Fishing โดยเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ เน่ืองจากไทย 
มีความจ าเป็นท่ีจะต้องจัดต้ังระบบต่างๆ ท่ีจ าเป็นในการท า
การตรวจสอบเรือประมง/เรือสนับสนุนการท าการประมง
ต่างชาติว่าเรือล าน้ัน ๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรท ำ IUU 
Fishing หรือไม่ก่อนที่จะขอน ำเรอืเข้ำเทียบท่ำเรือของไทย 
 

 

อีกท้ังยังต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบเหล่าน้ัน
แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติการตามกฎหมายให้มี ทักษะ 
ในเรื่องต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการน ามาตรการ PSMA มาใช้
ท้ังระบบ นอกจากน้ันประเทศไทยจ าต้องเร่งพัฒนาระบบ
กฎหมายภายในท่ีเกี่ยวข้องซึ่งให้อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี
ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้มีบทบัญญัติ 
ท่ีรองรับพันธกรณีตามความตกลง PSMA รวมท้ังจะต้องมี
การจัดท าฐานข้อมูลของเรือประมงต่างชาติ (Foreign 
Fishing Vessel Database) โดยประเทศไทยอาจร่วมมือ 
กับ IOTC หรือจัดท าโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนาประมง 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fishery 
Development Center: SEAFDEC) เพื่อขอรับกาสนับสนุน
ในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือร่วมกับ
ประเทศสมาชิก SEAFDEC อย่างเป็นรูปแบบและเป็นไป
อย่างบูรณาการในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค โดยพัฒนา
ความร่วมมือแบบบูรณาการในระหว่าง 3 ส่วนราชการหรือ
มากกว่าดังกล่าวข้างต้นควบคู่กันไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

หากประเทศไทยจะด าเนินนโยบายในการต่อต้านการ
ท าประมงเถ่ือนอย่างจริงจัง จึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจ 
ศึกษาเ ชิงลึก ให้ เ ข้า ใจ ถึงเจตนารมณ์ของแผนปฏิบั ติ 
การประมงเถ่ือนอย่างแท้จริง แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสม
กับสภาพการท าการประมง/การประกอบธุรกิจประมง/ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีพประมง/สภาพสังคม/สภาพ
เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงของไทยในภาพรวม อย่างสมดุลและเหมาะสม ท้ังน้ี 
เพราะแผนปฏิบัติการสากลฯ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างประเทศ เป็นเสมือนข้อแนะน ากรอบกว้าง เพื่อให้
ประเทศต่าง ๆ ได้น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อมด้านการประมงของแต่ละประเทศ โดยค านึงถึง
ชาวประมงท่ีท าประมงเพื่อการยังชีพและทรัพยากรประมง
เป็นส าคัญ 

แต่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงเถ่ือน
ของไทย ประเทศไทยด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายประมงตามแนวทางท่ีสหภาพ
ยุโรปต้องการเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งประสงค์ให้สหภาพยุโรป
เพิกถอน yellow card (ใบเหลือง) ท่ีให้ประเทศไทยในฐานะ
ประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปเท่าน้ัน  
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โดยมิได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศท่ีบัญญัติไว้ใน
แผนปฏิบัติการขจัดประมงเถ่ือนเป็นประเด็นส าคัญยิ่งไปกว่าท่ี
สหภาพยุโรปก าหนดมา อาจมีบางส่วนเหมือนบ้างแต่ก็เป็น
เพียงส่วนน้อย จึงสรุปได้ว่าการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา 
การประมงเถ่ือนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพยุโรปเป็นไป
ในรูปแบบของการเจรจาสองฝ่ายเท่าน้ัน โดยยึดความประสงค์
ของคู่เจรจาเป็นส าคัญ ซึ่งจะแตกต่างจากการน าเอาแนวทาง
แผนการปฏิบัติสากลขจัดประมงเถ่ือนมาปรับใช้เพราะมี 
ความยืดหยุ่น (Flexibility) มากกว่าเพราะไม่ใช่การน า
กฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้โดยตรง  

หากประเทศไทยเลือกปฏิบัติตามแผนปฏิบัติน้ีผลดีคือ
จะเกิดการจัดการทรัพยากรประมงท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย
และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน ไม่ใช่เพียงสหภาพ
ยุโรปท่ียอมรับ เพราะFAO เป็นองค์กรรับผิดชอบหลักในการ
กระตุ้นและส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงท่ีดีและเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ 
เมื่อประเทศเราท าตามมาตรฐานหรือกติกาสากลแล้ว ผลคือ
ประเทศอื่นในโลกมิอาจกล่าวอ้างว่าไทยมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานของประเทศเขาเหล่าน้ันได้อีก ท้ังน้ีเพราะเรายึดหลัก
กฎหมายหรือตราสารระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องซึ่งประเทศ
ต่าง ๆ ประมาณ 200 ประเทศให้การยอมรับและปฏิบัติตาม
แล้ว ดังน้ัน หากประเทศไทยจะพัฒนาระบบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับ

การบริหารจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ และปลอดการท า
ประมงเถ่ือนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ผู้เขียนเห็นว่า
จ าเป็นท่ีจะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องทุกหน่วย 
ศึกษาให้เข้าใจเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณในการท าประมง
อย่างรับผิดชอบควบคู่ไปกับแผนปฏิบัติการสากลขจัดประมง
เถ่ือน แทนท่ีจะใช้แผนปฏิบัติการสากล เฉพาะมาตรการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการตลาดมาปรับใช้เพียงมาตรการเดียว 
เพื่อท าให้สหภาพยุโรปพอใจ โดยยึดความพอใจและสภาพ 
การท าการประมงในสหภาพยุโรปเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ส าคัญท่ีท าให้ผู้ประกอบอาชีพประมงส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ
การด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเกินไปท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบัน 

สุดท้ายน้ีประเทศไทยควรยึดหลักการบริหารจัดการ
ประมงตามมาตรฐานสากล ตามท่ีผู้วิจัยได้น าเสนอเป็นส าคัญ
เพราะหากว่าเราได้ปฏิบัติตามพันธกรณีและได้มีการแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะท าให้ไม่ว่าประเทศใด ๆ ในโลก 
จะไม่สามารถกล่าวหาประเทศไทยได้อีกต่อไปว่าสินค้าประมง
หรือภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยมาจากการท าประมงแบบ 
IUU Fishing เพื่อท่ีจะกีดกันสินค้าประมงของไทยไม่ให้น าเข้า
ไปยังประเทศน้ันๆได้อีกต่อไป โดยท่ีไม่จ าเป็นต้องให้ประเทศ
เหล่าน้ันมาก าหนดว่าประเทศไทยต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไร 
เพราะว่าเราไปด าเนินการตามมาตรฐานสากลแล้ว  


