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บทคัดยอ 

 

 สถานการณการนําเขาสินคาประมงของสหรัฐอเมริกามีความเสี่ยงตอการนําเขาสินคาประมง IUU สหรัฐอเมริกาจึงได

จัดทํากฎระเบียบเพิ่มเติมดานการตามสอบสินคาประมงนําเขา เรียกวา “Seafood Import Monitoring Program (SIMP)” 

โดยนําระบบการตามสอบมาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญในการปองกันไมใหสินคาประมง IUU เขามาสูตลาดภายในประเทศ 

ขอบเขตของ SIMP ในระยะแรกครอบคลุมสินคาประมงทะเลท่ีมีความเสี่ยงจํานวน 13 ชนิด ท้ังท่ีมาจากธรรมชาติและ 

การเพาะเลี้ยง สาระสําคัญของ SIMP สามารถสรุปได 2 ประเด็น คือ (1) ใหผูนําเขากรอกขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสัตวนํ้า  

ต้ังแตจุดท่ีจับสัตวนํ้า จนถึงจุดท่ีนําเขามาในสหรัฐฯ ผานระบบอิเล็กทรอนิกสในฐานขอมูลของสํานักงานศุลกากรและ

ปองกันชายแดนสหรัฐฯ (United States Customs and Border Protection: CBP) และ (2) ใหผูนําเขาเก็บรักษา

เอกสารท่ีสามารถใชเปนหลักฐานแสดงความเช่ือมโยงในแตละข้ันตอนตลอดหวงโซการผลิต (chain of custody)  

ของสินคาประมงท่ีนําเขาในคร้ังน้ันไวเปนระยะเวลา 2 ป เพื่อใหสํานักงานประมงทางทะเลแหงชาติ (National Marine 

Fisheries Service: NMFS) ของสหรัฐฯ สามารถตรวจสอบยอนกลับต้ังแตดานศุลกากรของสหรัฐฯ จนถึงจุดท่ีเร่ิมตนจับ

สัตวนํ้า  ดังน้ัน ในฐานะท่ีสหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําเขาสินคาประมงท่ีสําคัญของประเทศไทย ผูท่ีเกี่ยวของในหวงโซ 

การผลิตสินคาประมงสงออกจึงควรใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูลตามความเปนจริง เพื่อปองกันความเสียหายหรือ

ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิเสธการนําเขาสินคาประมง รวมท้ังตระหนักถึงความสําคัญในการนําระบบการตามสอบ

มาใชในทุกข้ันตอนของหวงโซการผลิตสินคาประมงในอนาคต เพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและสรางความเช่ือมั่น

ใหแกประเทศผูนําเขาวา สินคาประมงสงออกของไทยไมมีสวนเกี่ยวของกับการทําประมง IUU 

 

คําสําคัญ :  การตามสอบ, สินคาประมงทะเล, การสงออก, กฎระเบียบการนําเขา, การทําประมงผิดกฎหมาย, หลักฐาน 

ท่ีใชในการตามสอบตลอดหวงโซการผลิต 
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Abstract 

 

 The U.S. seafood import situation had been at risk for the mixing of legally and illegally sourced 

products imported from other countries. An additional regulation on traceability program for importing 

fisheries called “U.S. Seafood Import Monitoring Program (SIMP)” was therefore developed and 

implemented for more effective border controls by using traceability system as an important tool for the 

U.S. government to prevent the entry of illegal seafood imports into the domestic market.  

The scope of initial phase of this traceability program covers 13 priority species that were identified as at 

risk of IUU fishing and seafood fraud, including those obtained from both capture and aquaculture. The 

SIMP requirements could be summarized into two main points: (1) the importers are required  

to electronically report the data related to import seafood products from the point of harvest  

or production to entry into U.S. commerce in the Customs and Border Protection (CBP) system and  

(2) the importers are required to maintain records containing information on the chain of custody 

sufficient for trace back from the point of entry into U.S. to the point of harvest or production by the 

National Marine Fisheries Services (NMFS) for the period of two years. Hence, as the U.S. is a major 

importing country of Thailand’s fish and fishery products, it is suggested that Thai stakeholders involved 

in the seafood supply chain intended for export need to pay close attention to the accuracy of record 

making and information to be provided in order to avoid the risk or damage from import rejections. 

Furthermore, it is needed for the stakeholders to be aware of the importance of traceability system 

implementation at all points in the supply chain of fish and fishery products in the future in order to gain 

a competitive advantage and ensure importing countries that fish and fishery products exported from 

Thailand are not involved in IUU fishing activities. 
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1. บทนํา 

 

 ปจจุบัน ปญหาการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการ

รายงาน และไรการควบคุม (Illegal, Unreported and 

Unregulated (IUU) fishing)  เปนประเด็นสําคัญ 

ท่ีนานาชาติใหความสนใจ เนื่องจากการทําประมง IUU 

ไดสรางความเสียหายใหแกประเทศตาง ๆ ท่ัวโลกจาก 

การสูญเสียทรัพยากรประมงทะเล คิดเปนปริมาณสินคา

ประมงผิดกฎหมายท่ีอาจมีจํานวนสูงสุดถึง 26 ลานตันตอป 

และนับเปนมูลคารวมสูงสุดถึง 700,000 ลานบาทตอป 

(Agnew et al., 2009)  

 แมวาในระดับสากลจะมีการจัดทําตราสารระหวาง

ประเทศ (international instruments) หลายฉบับ 

ท่ีเกี่ยวของกับการปองกันการทําประมง IUU (ประสิทธ์ิ, 

2558) มาต้ังแตป 2525 กอนท่ีสหภาพยุโรปจะเร่ิมจัดทํา

กฎระเบียบดานการทําประมง IUU (EC Regulation 

1005/2008) ในป 2551 และหลังจากน้ันประเทศตาง ๆ  

ก็ไดมีการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศตนเองให 

มีความเขมงวดมากข้ึนและสอดคลองกับตราสารระหวาง

ประเทศท่ีประเทศของตนเขารวมเปนภาคีเปนลําดับ 

 นับต้ังแตประเทศไทยไดใบเหลืองจากสหภาพยุโรป 

เมื่อเดือนเมษายน ป 2558 ซึ่งหมายถึงการท่ีสหภาพยุโรป

ประกาศใหประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความเปนไปได 

ท่ีจะไมใหความรวมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ EC 

Regulation 1005/2008 ของสหภาพยุโรป รัฐบาลไทย 

ไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาการทําประมง IUU 

อยางจริงจังมากข้ึน โดยไดหยิบยกปญหา IUU ข้ึนเปนวาระ

แหงชาติ การเปลี่ยนแปลงท่ีสํา คัญคือการเรง รัดใหมี 

การแกไขกฎหมายแมบทการประมงใหมีความสอดคลองกับ

ตราสารระหวางประเทศท่ีใช ในระดับสากล โดยเพิ่ม

ขอบเขตอํานาจของเจาหนาท่ีภาครัฐใหสามารถใชมาตรการ

ในการปองกัน ยับย้ัง และขจัดการทําประมง IUU ไดใน

ฐานะรัฐเจาของธง รัฐเจาของทา รัฐเจาของชายฝง และ 

รัฐเจาของตลาด เชน การปฏิเสธการเทียบทาของเรือท่ี 

ตองสงสัยวาเปนเรือ IUU การตรวจสอบหลักฐานเพื่อ 

สืบคนแหลงท่ีมาของสินคาประมงวาไมมีสวนเกี่ยวของกับ

การทําประมง IUU และกําหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงสําหรับ 

ผูท่ีฝาฝนกฎหมายเพื่อไมใหเกิดแรงจูงใจเขาไปเกี่ยวของกับ

การทําประมง IUU  

 สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุน เปนตลาด

สงออกสินคาประมงท่ีสําคัญท่ีสุดของไทย และเปนจุดหมาย

ปลายทางหลักของสินคาประมงจากท่ัวโลก ประเทศผูนําเขา

เหลาน้ีมีความเสี่ยงในการนําเขาสินคาประมง IUU ไดมาก 

สหภาพยุโรปไดประกาศใชขอกําหนดดานการตามสอบและ

การแสดงฉลากสินคาประมงเพิ่มเติมจากกฎระเบียบดาน 

IUU ในป 2553 ในขณะท่ีสหรัฐอเมริกาประกาศใช

กฎระเบียบควบคุมการนําเขาสินคาประมง “Seafood 

Import Monitoring Program (SIMP)” ใหมีการรายงาน

และการเก็บบันทึกขอมูลเพื่อการตามสอบแหลงท่ีมา 

ของสินคาประมงนําเขา เมื่อเดือนมกราคม 2561 สวนญี่ปุน

ยังไมมีการจัดทําขอกําหนดเพิ่มเติมเพื่อปองกันความเสี่ยง 

ในการนําเขาสินคาประมง IUU 

 ดังจะเห็นไดจากการปรับปรุงกฎระเบียบของประเทศ 

ผูนําเขาท่ีนําระบบการตามสอบมาใชเปนเคร่ืองมือสําคัญ 

ในการปองกันการทําประมง IUU ตลอดหวงโซการผลิตและ

การบิดเบือนขอมูลหลอกลวงผูบริโภค (Warner et al., 2016) 

โดยเนนใหมีการรายงานขอมูลและการเก็บรักษาขอมูลไว

ในชวงระยะเวลาหน่ึงเพื่อการสืบคนหลักฐานในอนาคต 

ดังน้ัน หากประเทศไทยตองการรักษาสถานภาพตลาด

สงออกสินคาประมงท่ีเปนฐานรายไดเศรษฐกิจท่ีสําคัญ 

ของไทยไว ผูประกอบการจําเปนตองปรับตัวและเร่ิมให

ความสําคัญกับการจัดทําระบบตามสอบสินคามากข้ึน 

 ระบบการตามสอบสินคาประมงของประเทศไทยเพื่อ

การสงออกไดมีการพัฒนามาอยางตอเน่ืองโดยหนวยงาน

ภาครัฐ ซึ่งเนนการรายงานขอมูลแหลงท่ีมาของสัตวนํ้า และ

เสนทางผานของวัตถุดิบสัตวนํ้าถูกนําไปกระจายและแปรรูป

ตอเพื่อการสงออก โดยใชระบบการตามสอบสินคาประมง

ของสหภาพยุโรปหรือท่ีเรียกวา Catch Documentation 

Scheme เปนตนแบบ และกรมประมงในฐานะหนวยงาน

ภาครัฐ ท่ีมี อํานาจหนา ท่ี  (Competent Authority)  

เปนผูรับผิดชอบความถูกตองของขอมูลท่ีสงใหแกประเทศ 

ผูนําเขา 



 อยางไรก็ตาม ปญหาในระบบการตามสอบสินคา

ประมงของไทย คือ (1) เมื่อหนวยงานภาครัฐของประเทศ 

ผูนําเขาเกิดขอสงสัยวาอาจมีการแสดงขอมูลเท็จในเอกสาร

กํากับการนําเขาดังกลาว การยืนยันความถูกตองของขอมูล

ระหวางรัฐบาลของประเทศผูนําเขา-รัฐบาลของประเทศ 

ผูส งออก และการสืบคนขอเ ท็จจ ริงระหว างรัฐบาล 

ของประเทศผูสงออก-ผูประกอบการ ไมสามารถดําเนินการ

ไดอยา งรวดเ ร็วภายในระยะเวลา ท่ีจะไมก อ ให เกิด 

ความเสียหายตอคุณภาพและความปลอดภัยของสินคา 

ท่ีจะนําเขาในคร้ังน้ัน (shipment) (2) สําหรับชาวประมง 

เกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า และผูประกอบการแปรรูป 

รายยอยท่ีมีการรวบรวมวัตถุดิบสัตวนํ้าเขาโรงงานเพื่อ 

แปรรูปและสงออก มีโอกาสท่ีจะไมรายงานขอมูลตาม 

ความเปนจริงเน่ืองจากการรายงานขอมูลและการเก็บบันทึก

ขอมูล เพื่อการสืบคนในภายหลังเปนการสรางภาระ 

ท่ีไมกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีชัดเจนสําหรับรายยอย และ 

(3) การจัดทําระบบการตามสอบเพื่อทราบแหลงท่ีมาของ

สินคาวาไมมีสวนเกี่ยวของกับการทําประมง IUU กับระบบ

การตามสอบเพื่อวัตถุประสงคดานความปลอดภัยอาหาร 

เปนสิ่งท่ีตองแยกประเด็นกัน แตบางสถานการณอาจมีความ

จําเปนตองเช่ือมโยงขอมูลระหวางสองระบบเพื่อจัดการ

ความเสี่ยง ซึ่งขณะน้ีการแลกเปลี่ยนเช่ือมโยงขอมูลและ

อินเตอรเฟสระหวางระบบท่ีแตกตางกันยังไมสามารถ

กระทําไดในหนวยงานภาครัฐ 

 เพราะฉะน้ัน วัตถุประสงคในการเขียนบทความน้ีเพื่อ 

(1) ศึกษาการพัฒนากฎระเบียบดานการตามสอบสินคา

ประมงนําเขาของสหรัฐอเมริกาท่ีตองการปองกันการนําเขา

สินคาประมง IUU และ (2) นําเสนอประเด็นสําคัญท่ีจะเปน

ประโยชนในทางปฏิบัติแกนักวิชาการและผูประกอบการท่ี

สนใจสงออกสินคาประมงไปสหรัฐอเมริกา   
 

2. ความเสี่ยงในการนําเขาสินคาประมง IUU ของสหรัฐฯ 

 

 สําหรับการคาสินคาระหวางไทย-สหรัฐอเมริกา เมื่อป 

2559 ไทยสงออกสินคาประมงไปสหรัฐอเมริกามูลคา 

50,226 ลานบาท ปริมาณ 227,392 ตัน โดยสหรัฐอเมริกา

เปนตลาดสงออกอันดับ 1 ของไทย สินคาประมงสงออกสูงสุด 

10 อันดับแรกของไทยไปสหรัฐอเมริกา ไดแก ทูนากระปอง 

 

กุ งสดแช เ ย็นแชแ ข็ง กุ งปรุงแต งห รือทําไว ไม ให เสี ย  

อาหารสุนัขและแมวกระปอง ปลากระปองอื่น ๆ ผลิตภัณฑ

อาหารทะเลแปรรูป อาหารทะเลกระปองอื่น ๆ เน้ือปลาสด

แชเย็นแชแข็ง หมึกสดแชเย็นแชแข็ง และซารดีนกระปอง  

(กรมประมง, 2560)  

 สหรัฐอเมริกาไดรับการประมาณการวารอยละ 20-32 

ของปริมาณสินคาประมงนําเขาท้ังหมดท่ีจับจากทะเลเพื่อใช

ในการบริโภค ในป 2554 มีการปะปนของสินคาประมง 

ท่ีเกี่ยวของกับการทําประมงผิดกฎหมาย (Illegal) และขาด

การรายงาน (Unreported) ทําใหสหรัฐฯ มีโอกาสเปน

ตลาดนําเขาสินคาประมงผิดกฎหมายท่ีมีมูลคาสูงถึง 

43,000-70,000 ลานบาท  จากการนําเขาอาหารทะเล 

เพื่อการบริโภคท้ังหมด 542,000 ลานบาท ปริมาณรวม  

2.3 ลานตัน โดยสินคาประมงนําเขาของสหรัฐฯ ท่ีเสี่ยงตอ

การเปนสินคาประมงผิดกฎหมาย ไดแก ทูนา ปลาพอลล็อค 

ปลาแซลมอน ปลากะพงแดง หมึกสาย ปลาคอด ปู  

หมึกกลวย และกุงทะเลท่ีจับจากธรรมชาติ ซึ่งสหรัฐอเมริกา

นําเขาทูนาแปรรูปจากไทยรอยละ 55 ของทูนานําเขา

ท้ังหมด คิดเปนปริมาณ 128 ,381 ตัน มูลคา 17,375  

ลานบาท (Pramod et al., 2014)  

 นอกจากทูนาแปรรูปซึ่งเปนสินคาประมงท่ีสําคัญ 

ตอภาคการสงออกของไทยแลว กุงทะเลและผลิตภัณฑ 

ก็ จั ด เป นสิ นค าป ระม งส งออก ท่ีสํ า คัญขอ ง ไทยไป

สหรัฐอเมริกาเชนกัน โดยเฉพาะกุงขาว โดยในป 2559 

สินคากุงท้ังหมดของไทยมีปริมาณและมูลคาการสงออกไป

สหรัฐฯ สูงสุด คือ ปริมาณ 81,594 ตัน และมูลคา 29,494 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนปริมาณรอยละ 38.96 และสัดสวน

มูลคา 42.86 ของการสงออกสินคากุงท้ังหมดของไทย 

ไปท่ัวโลกตามลําดับ (กรมประมง, 2560)  

 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงจําเปนตองมีระบบการตามสอบ

ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อใหประเทศผูนําเขาสามารถมั่นใจไดวา

สินคาประมงท่ีสงออกจากประเทศไทยไมมีสวนเกี่ยวของ 

กับการทําประมง IUU และเพื่อใหมั่นใจวาผูประกอบการ

จากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของในการสงออกสินคาประมง 

ของไทยจะไมไดรับความกระทบกระเทือนจากกฎระเบียบใหม

ของประเทศผูนําเขา 
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1อัตราแลกเปลี่ยน 1 USD = 32.83  บาท  

(ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560) 



3. การพัฒนากฎระเบียบดานการตามสอบสินคาประมง

นําเขาของสหรัฐฯ เพื่อปองกันสินคาประมง IUU 

 

 ในอดีตท่ีผานมายังไมมีประเทศใดมีมาตรฐานบังคับ

สําหรับการตามสอบสินคาประมงตลอดหวงโซการผลิต  

แตเน่ืองจากสถานการณการทําประมง IUU มีแนวโนม 

ทวีความรุนแรงข้ึน ผูประกอบการบางรายอาศัยชองวาง 

ทางกฎหมายของแตละประเทศในการลักลอบนําเขา 

สินคาประมงผิดกฎหมาย ทําให ธุรกิจท่ี เกี่ยวของกับ 

การทําประมง IUU สามารถดําเนินตอไปได โดยมีแรงจูงใจ

เปนผลตอบแทนท่ีมีมูลคามหาศาล 

 กอนป  2558  สห รัฐอเม ริกามีกฎหมายแมบท 

ท่ี เกี่ ยวของกั บการควบคุมการนํา เข า สินค าประมง 

ผิดกฎหมาย 2 ฉบับหลัก ๆ คือ Lacey Act ซึ ่งเปน

กฎหมายหลักท่ีมีบทลงลงโทษเฉพาะผูกระจายสินคาและ 

ผูจํ าหนายปลีกภายในสหรัฐฯ เทา น้ันแต ไมสามารถ

ดําเนินคดีและลงโทษกับผู นํา เขา ท่ีฝาฝนกฎหมายได 

(Pramod et al., 2014) และ Magnuson-Stevens Fishery 

Conservation and Management Act ท่ีหามการนําเขา

สินคาประมงท่ีถูกนํามา ถือครอง เคลื่อนยายหรือจําหนาย 

ในลั กษ ณะ ท่ี ขั ดแย ง กั บ กฎ หมายแล ะกฎระ เ บียบ 

ของประเทศตาง ๆ (NOAA, 2016)  

 อ ย า ง ไ ร ก็ ต า ม  ก า ร นํ า ก ฎ หม า ย ไ ป บั ง คับ ใ ช 

โดยหนวยงานภาครัฐของสหรัฐฯ เพื่อควบคุมการนําเขา

สินคาประมงผิดกฎหมาย ยังคงขาดความเขมแข็งใน 

การคัดแยกแหลงท่ีมาของสินคาท่ีมาจากการทําประมง IUU 

ออกจากสินคาประมงถูกกฎหมาย และการปฏิ เสธ 

การนําเขาสินคาประมงโดยสหรัฐฯ จะมาจากสาเหตุ 

ดานความปลอดภัยอาหารเปนหลัก ประกอบกับสหรัฐฯ  

มีการนําเขาผลิตภัณฑสัตวนํ้าท่ีผานกระบวนการแปรรูปซ้ํา 

(reprocessed) เปนจํานวนมากจากประเทศผูสงออก เชน 

จีน ทําใหขอมูลบางชวงในหวงโซการผลิตท่ีเปนหลักฐาน

แสดงแหลงท่ีมาของวัตถุดิบสัตวนํ้าขาดหายไป จึงทําให

สหรัฐฯ มีความเสี่ยงในการนําเขาสินคาประมงท่ีมีการปะปน

ของสินคาประมง IUU ไดมาก (Pramod et al., 2014) 

 เพื่อแกไขปญหาการทําประมง IUU และจุดออน 

ในการดําเนินงานของภาครัฐดังกลาว สหรัฐอเมริกาจึงได

แถลงคําสั่งประธานาธิบดี (Presidential Memorandum) 

เมื่ อป  2 5 57  เ พื่ อ จั ด ทํ าก รอบ งา นในก า รต อต า น 

การทําประมง IUU และการบิดเบือนขอมูลหลอกลวง

ผูบริโภคสินคาประมงทะเล (Comprehensive Framework 

to Combat IUU Fishing and Seafood Fraud) โดยได

จัดต้ังคณะกรรมการเฉพาะกิจ  “National Ocean 

Council Committee on Combating IUU Fishing and 

Seafood Fraud (NOC Committee)” จัดทําขอเสนอแนะ

ดานนโยบายสําหรับภาครัฐเพื่อนําไปสูการปฏิบัติในการ

ตอตานการทําประมง IUU อยางเรงดวน จํานวน 15 ขอ 

โดยมีขอเสนอแนะท่ี 14 และ 15 เปนนโยบายเร่ืองการนํา

ระบบการตามสอบสินคาประมงนําเขามาปฏิบัติ โดยให

จัดทําระบบบนพื้นฐานของการจัดการความเสี่ยง เนนการ

จัดทําระบบการตามสอบท่ีเจาหนาท่ีของสหรัฐฯ สามารถ

เขาถึงขอมูลท่ีจําเปนของผู นําเขาได ต้ังแตจุดท่ีเ ร่ิมทํา 

การประมงหรือจุดต้ังตนการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ไปจนถึงจุด 

ท่ีนําเขามาในสหรัฐอเมริกา เพื่อตรวจสอบความถูกตองวา

สินคาประมงท่ีนําเขาน้ัน มาจากการทําประมงท่ีถูกตองตาม

กฎหมายจริงและไมมีการแสดงขอมูลท่ีเปนเท็จตลอดหวงโซ

การผลิต (NOC Committee, 2017) และน่ีคือจุดต้ังตน

ของสหรัฐฯ ในการจัดทํากฎระเบียบควบคุมการนําเขา

สินคาประมงฉบับใหม ท่ีเรียกวา “Seafood Import 

Monitoring Program (SIMP)” ภายใต Magnuson-Stevens 

Fishery Conservation and Management Act ซึ่งมีผล

บังคับใชกับผูนําเขาสินคาประมงมายังสหรัฐฯ ต้ังแตวันท่ี  

1 มกราคม 2561 เปนตนมา 
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4. Seafood Import Monitoring Program (SIMP) 

 

 SIMP คือขอกําหนดสําหรับผูนําเขาในการรายงาน

ขอมูลสินคาประมงทะเลท่ีนําเขามาในสหรัฐฯ ณ เวลาท่ีนําเขา 

และเก็บรักษาขอมูลท่ีเกี่ยวของไวเพื่อเปนหลักฐานเปน

ระยะเวลา 2 ป เพื่อใหสํานักงานประมงทางทะเลแหงชาติ 

(National Marine Fisheries Service: NMFS) ซึ่งเปน

หนวยงานภาครัฐท่ีอยูภายใตองคการบริหารสมุทรศาสตร

และบรรยากาศแหงชาติสหรัฐอเมริกา (National Oceanic 

and Atmospheric Administration: NOAA) สามารถ

สืบคนขอมูลเมื่อเกิดขอสงสัยได  

 4.1 ขอบขาย 

 รัฐบาลสหรัฐฯ ไดจัดสรรงบประมาณจัดทําระบบการ

ตามสอบสินคาประมงทะเลท่ีนําเขามาในสหรัฐฯ เพื่อเก็บ

รักษาขอมูลท่ีผูนําเขาไดรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

โดยเร่ิมตนจากสินคาประมงทะเลนําเขา 13 ชนิดแรกท่ีมี

ความเสี่ยงในการเปนสินคาประมง IUU หรือมีความเสี่ยงใน

การถูกบิดเบือนขอมูลไปจากความเปนจริง ไดแก  

(1) ปลาค็อดแอตแลนติก (Atlantic Cod) 

(2) ปูมาแอตแลนติก (Blue Crab (Atlantic)) 

(3) ปลาอีโตมอญ (Dolphinfish (Mahi Mahi)) 

(4) ปลาเกา (Grouper) 

(5) ปูจักรพรรดิแดง (King Crab (red)) 

(6) ปลาค็อดแปซิฟก (Pacific Cod) 

(7) ปลากะพงแดง (Red Snapper) 

(8) ปลิงทะเล (Sea Cucumber) 

(9) ฉลาม (Sharks) 

(10) ปลากระโทงดาบ (Swordfish) 

(11) ปลาทูนา (Tunas) : ปลาทูนาครีบยาว (Albacore) 

ปลาทูนาตาโต (Bigeye) ปลาทูนาทองแถบ (Skipjack)  

ปลาทูนาครีบเหลือง (Yellowfin) และปลาทูนาครีบนํ้าเงิน 

(Bluefin) 

(12) กุงทะเล (Shrimp) 

(13) หอยเปาฮื้อ (Abalone) 

 ขอบขายของ SIMP ครอบคลุมเฉพาะสินคาประมง

นําเขาท่ีมีพิกัดอัตราศุลกากรตรงกับสัตวนํ้าท่ีอยูในกลุม 

ท่ีมีความเสี่ยง 13 ชนิดน้ีเทาน้ัน และครอบคลุมท้ังสัตวนํ้า 

ท่ีจับจากทะเลและสัตวนํ้าท่ีมาจากการเพาะเลี้ยง แตไม

ครอบคลุมสินคาประมงแปรรูปข้ันสูง (highly-processed 

products) ท่ีมีวัตถุดิบสัตวนํ้า 13 ชนิดน้ีเปนสวนผสม  

เชน กุงแชเข็งบรรจุภาชนะท่ีอากาศผานเขาออกไมได 

(shrimp frozen in air tighted containers) ทูนากระปอง 

(canned light meat tuna) นํ้ามันตับปลา นํ้าปลา นํ้ามันหอย 

ไสกรอกปลา ทอดมัน ลูกช้ิน ฯลฯ (NOAA, 2016)  

 อยางไรก็ตาม จุดมุงหมายของการเก็บขอมูลเพื่อ 

การตามสอบสินคาประมงนําเขาภายใต SIMP ไดกําหนด

ขอบเขตไว ชัดเจนวา  สําหรับสินค าสัตว นํ้า ท่ีจับจาก

ธรรมชาติใหเร่ิมจากจุดท่ีทําการประมง และสําหรับสินคา

สัตว นํ้ า ท่ีม าจ ากการเพาะ เลี้ ย ง ให เ ร่ิ มจ ากจุ ด ท่ี ทํ า 

การเพาะเลี้ยงเทา น้ัน โดยไมมีขอบเขตครอบคลุมถึง

แหลงท่ีมาของอาหารสัตวนํ้าท่ีใชภายในฟารมวามาจาก 

การทําประมง ท่ีผิดกฎหมายหรือไม  แม ว าส วนผสม 

ของอาหารสัตว นํ้าดังกลาวจะตรงกับชนิดพันธุสัตว นํ้า 

ในกลุมความเสี่ยง 13 รายการตามท่ีสหรัฐฯ กําหนดไวใน 

SIMP ก็ตาม 

 4.2 ขอกําหนดและแนวทางปฏิบัติ 

 ผูนําเขาสินคาประมงไปยังสหรัฐอเมริกาท่ีตรงกับพิกัด

อัตราศุลกากรของสัตวนํ้า 13 ชนิดในกลุมเสี่ยงของ SIMP 

ตองขออนุญาตการนําเขาจากสหรัฐฯ ผานระบบออนไลน

ของ NMFS ท่ี National Permitting System Website 

(https://fisheriespermits.noaa.gov/) เพื่อขอรับหมายเลข 

International Fisheries Trade Permit หรือ IFTP   

(มีคาธรรมเนียมแตกตางกันไปตามประเภทสินคาท่ีนําเขา

และตองขอใหมทุกป) เพื่อใชในการกรอกขอมูลลงในระบบ

การตามสอบสินคาประมงของสหรัฐฯ และตองปฏิบัติตาม

ขอกําหนดของ SIMP ในการรายงานขอมูลและการเก็บ

รักษาขอมูล โดยเร่ิมมีผลบังคับใชกับสัตวนํ้านําเขาชนิดท่ี 

(1) – (11) แลวต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2561 สวนสัตวนํ้า

นําเขาชนิดท่ี (12) และ (13) จะเร่ิมมีผลบังคับใชกับกุงทะเล

และหอยเปาฮื้อนําเขาในวันท่ี 31 ธันวาคม 2561  

 สาระสําคัญของขอมูลท่ีตองรายงานในระบบการตามสอบ

สินคาประมงนําเขาของสหรัฐฯ (SIMP) และขอมูลท่ีผูนําเขา

ตองเก็บรักษาไว มีดังน้ี (NOAA, 2016 และ CBP, 2017) 
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 1) หมายเลข IFTP 

 ผูท่ีมีหนาท่ีกรอกขอมูล (importer of record) คือ

ผูนําเขาสินคาประมงในกลุมเสี่ยงของ SIMP ท่ีไดรับอนุญาต

ใหนําเขาสินคาประมงเขามาในสหรัฐฯ ซึ่งจะไดรับหมายเลข

อนุญาตการนําเขาสัตวนํ้า (IFTP) จาก NOAA เพื่อใชในการ

กรอกขอมูลแบบอิเล็กทรอนิกสในระบบ Automated 

Commercial Environment (ACE) ซึ่งเปนระบบ Single 

Windows ของสหรัฐฯ ดูแลโดยสํานักงานศุลกากรและ

ปองกันชายแดนสหรัฐฯ (United States Customs and 

Border Protection: CBP)  

 กรณีท่ีมีหลายบริษัทเกี่ยวของในการนําเขาสินคา

ประมงภายใตหมายเลข IFTP ดังกลาว เปนหนาท่ีของแตละ

บริษั ท ท่ีจ ะต องตกลงกั น เอ งว าจ ะ ใหบ ริษั ทใด เป น

ผูรับผิดชอบในการกรอกขอมูลและเก็บรักษาขอมูลสําหรับ

หมายเลข IFTP น้ัน 

 2) ขอมูลของผูประกอบการท่ีทําการประมงหรือ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้า :  

 ช่ือเรือ สัญชาติเรือ หลักฐานท่ีแสดงวาไดรับอนุญาตให

ทําการประมง อัตลักษณของเรือ (ถามี) เคร่ืองมือทําการประมง 

ช่ือฟารมหรือสถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า  

 3) ขอมูลของสัตวนํ้า :  

 ชนิดพันธุสัตวนํ้า ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือท่ีตลาดยอมรับ 

รหัส Aquatic Sciences Fishery Information System 

(ASFIS 3-alpha) ท่ีตรงกับพิกัดอัตราศุลกากร (HTS code) 

ของสัตวนํ้า 13 ชนิดท่ีอยูในกลุมเสี่ยงของ SIMP ลักษณะ

ของสัตวนํ้าท่ีข้ึนทาคร้ังแรก (เชน ท้ังตัว ถอดหัว หรือควักไส 

เพราะเปนขอมูลท่ีจําเปนในการประมาณการนํ้าหนักของ

สัตวนํ้าท่ีข้ึนทา เพื่อใหมั่นใจวาไมมีการนําสินคาประมง IUU 

ปะปนเพิ่มเขามาในข้ันตอนการผลิตในภายหลัง) ปริมาณ

และ/หรือนํ้าหนักรวมของสัตว นํ้าท่ี ข้ึนทาหรือท่ีไดจาก 

การรวบรวมสัตวนํ้า 

 4) ขอมูลสถานท่ีและเวลาในการทําประมงและ 

การนําสัตวนํ้าข้ึนทา :  

 แหลงทําการประมงหรือพื้นท่ีจับสัตวนํ้าท่ีเพาะเลี้ยง 

สถานท่ีต้ังฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จุดท่ีข้ึนท่ีข้ึนทาคร้ังแรก 

วัน ท่ี ข้ึนท าห รือ วัน ท่ีขนย า ยสั ตว นํ้ า ออกจากฟาร ม  

ช่ือผูประกอบการท่ีเกี่ยวของหลังจากท่ีสัตว นํ้า ข้ึนทา  

เชน ผูประกอบการแปรรูป พอคาคนกลาง ผูกระจายสินคา 

 5) การเก็บรักษาขอมูล 

 ผู นํา เขาเก็บรักษาขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

ในทุกข้ันตอนของหวงโซการผลิต (chain of custody)  

เพื่อใชเปนหลักฐานท่ีเพียงพอในการตรวจสอบยอนกลับ

ต้ังแตจุดท่ีนําเขามาในสหรัฐฯ ณ ดานศุลกากร จนถึงจุดท่ี

เร่ิมตนจับสัตวนํ้า ไวเปนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ี

นําเขาสินคา เชน แบบฟอรมรายงานการจับสัตวนํ้าท้ัง 

แบบเด่ียวและแบบรวมกลุม เอกสารท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับ 

การจับสัตวนํ้า การข้ึนทา การขนถาย การเคลื่อนยาย 

 การซื้อ-ขาย การเก็บรักษา การแปรรูป การกระจายสินคา 

การ re-export และการสงออก (ตารางท่ี 1) ท่ีเก็บรักษาไว

ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกสหรือกระดาษ เพื่อแสดงวา

สินคาประมงท่ีนําเขาในคร้ังน้ัน วัตถุดิบสัตวนํ้า ท่ีถูกใช 

ในแตละข้ันตอนการผลิตมีท่ีมาและท่ีไปอยางไร 
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ตารางที่ 1 ตัวอยางเอกสารท่ีสามารถใชเปนหลักฐานเพื่อการตามสอบ 
ในแตละข้ันตอนของหวงโซการผลิตสินคาประมง (chain of custody) (ท่ีมา NOAA, 2018)  

HARVEST AND LANDING 
RECORDS 

SHIPMENT RECORDS PROCESSING AND STORAGE 
RECORDS 

Vessel Harvest Manifest Records Processor’s Bill of Lading Daily Product Log 
Raw Material Invoice Processor Receiving Bill Finished Product Packaging Label 
Fish Tickets at Landing Port Cold Storage Receiving Ticket Cold Storage Discharge Log 
Off Loading Reports with Vessel 
Name(s) 

Vessel Transferred Ticket Cold Storage Receiving Log 

Country Catch Certificate Mate’s Receipt Processor’s Raw Material 
Receiving Log 

Performa Invoice Transshipment Log  Packing Log 
Cold Storage Unloading Log 
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 ขอมูลท่ีผูนําเขากรอกในระบบ ACE ก็จะถูกเก็บรักษา

ไวในระบบเปนระยะเวลา 2 ป นับต้ังแตวันท่ีนําเขาสินคา

เชนกัน เพื่อให NMFS สามารถตรวจสอบขอมูลยอนกลับได

ในชวงระยะเวลาดังกลาว และเน่ืองจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวม

ในระบบ ACE เปนขอมูลท่ีมีความออนไหวมากและเปน

ความลับทางการคา ดังน้ันจะไมมีการเปดเผยขอมูลเหลาน้ี

ตอสาธารณะตามกฎหมาย Freedom of Information 

Act และ Trade Secret Act ของสหรัฐฯ 

 ขอมูลท่ีผูนําเขากรอกในระบบจะถูกตรวจสอบความ

ถูกตองแบบอัตโนมัติ โดย NMFS อาจสุมตรวจเพื่อทวนสอบ

ความถูกตองของขอมูลในบางชิปเมนทและอาจขอเอกสาร

เพิ่มเติมจากผูนําเขา โดยขอให CBP กักสินคาไวกอนหรือ

ปลอยสินคาแบบมีเง่ือนไข หาก NMFS พบวาขอมูลท่ีกรอก

ไมสามารถพิสูจนไดวามีความถูกตอง ท้ัง CBP และ NMFS 

จะรวมกันดําเนินการทางกฎหมายกับผูนําเขาท่ีรายงาน

ขอมูลบิดเบือนความเปนจริงและนําเขาสินคาดังกลาว โดย

ใชมาตรการท่ีเหมาะสม 

 ผูนําเขาท่ีไดรับแจงผานทาง IFTP ใหสงหลักฐานเพื่อ

พิสูจนความถูกตองของขอมูลตลอดหวงโซการผลิตใหแก 

NMFS หากเปนการจัดสงแบบอิเล็กทรอนิกส หลักฐานตอง

สงถึง NMFS ภายใน 5 วันทําการ และหากเปนการจัดสง

แบบชิปปง หลักฐานตองสงถึง NMFS ภายใน 10 วันทําการ 

และ NMFS จะแจงผลการตรวจสอบภายใน 30 วันหลังจาก

ท่ีไดรับหลักฐานวาขอมูลการตามสอบตลอดหวงโซการผลิต

ของสินคาประมงท่ีนําเขามีความสมบูรณครบถวนหรือไม 

(NOAA, 2018) 

 6) ขอยกเวนพิเศษสําหรับรายยอย 

การรายงานขอมูลสัตวนํ้าในระบบตรวจสอบยอนกลับสินคา

ประมงนําเขาของสหรัฐฯ (SIMP) มีขอยกเวนพิเศษสําหรับ

สินคาประมงนําเขาท่ีมาจากการรวบรวมวัตถุดิบสัตวนํ้าจาก

ชาวประมงขนาดเล็กและเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าราย

ยอย (Aggregated Harvest Report Exemption) 

กลาวคือ การรายงานขอมูลใน SIMP สําหรับผูผลิตรายยอย

จะเร่ิมจากจุดท่ีรวบรวมสัตวนํ้าเทาน้ัน ผูนําเขาสามารถใช

แบบฟอรมรายงานขอมูลการจับสัตว นํ้าแบบรวมกลุม 

(Model Aggregated Catch Certificate) เพื่อกรอกใน

ระบบได โดยไมจําเปนตองกรอกขอมูลของผูผลิตรายยอย

แตละราย และไมจําเปนตองเก็บรักษาขอมูลของผูผลิตราย

ยอยไวเพื่อใชเปนหลักฐานใน chain of custody 

ผูนําเขาท่ีสามารถใชแบบฟอรมรายงานขอมูลการจับสัตวนํ้า

แบบรวมกลุมไดเมื่อการจับสัตวนํ้าในคร้ังน้ันตองตรงตาม

เง่ือนไขตอไปน้ี 

 - สินคาสัตวนํ้าท่ีรวบรวมจากเรือประมงขนาดเล็ก 

การรวบรวมวัตถุดิบสัตวนํ้าจากเรือประมงขนาดเล็กท่ีมีการ

รวมกลุมกันทําการประมง หมายถึง การขนถายสัตวนํ้าจาก

เรือประมงขนาดเล็กข้ึนทาหรือข้ึนเรือขนถายสัตวนํ้า ท่ี

ดําเนินการภายใน 1 วันปฏิทิน โดยเรือประมงขนาดเล็กตอง

มีขนาดไมเกิน 20 ตันกรอสหรือมีความยาวไมเกิน 12 เมตร 

 - สินคาสัตวนํ้าท่ีรวบรวมจากฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

รายยอย 

 การรวมรวมผลผลิตสัตวนํ้าจากฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า

รายยอย หมายถึง การท่ีศูนยรวบรวมผลผลิตสัตวนํ้า หอง

เย็น หรือสถานประกอบการแปรรูป รวบรวมผลผลิตสัตวนํ้า

จากแตละฟารม ภายใน 1 วันปฏิทิน  โดยผลผลิตท่ีรวบรวม

ในคร้ังน้ัน ตองไมเกิน 1,000 กิโลกรัม/ฟารม/วัน 

ท้ังน้ี ในการนําเขา 1 คร้ัง สินคาประมงน้ันสามารถมาจาก

การจับสัตวนํ้าหลายคร้ังก็ได แตตองมีการรายงานขอมูล

สําหรับการจับสัตวนํ้าในแตละคร้ังใหครบถวน โดยผูนําเขา

ไมจําเปนตองระบุความเช่ือมโยงวาการจับสัตวนํ้าคร้ังใดอยู

ในชิปเมนทใด 

 4.3  ความแตกตางระหวาง SIMP ของสหรัฐฯ กับ 

Catch Certificates ของ EU 

สําหรับสัตวนํ้าท่ีจับจากธรรมชาติ แมวาการเก็บขอมูลการ

จับสัตวนํ้าและการข้ึนทาภายใต SIMP ของสหรัฐอเมริกาจะ

เหมือนกับขอมูลท่ีเก็บในระบบการรับรองการจับสัตวนํ้า 

(Catch Documentation Program) ของสหภาพยุโรป แต

สิ่งท่ีแตกตางคือภายใตระบบของสหภาพยุโรป เปนความ

รับผิดชอบระหวางรัฐบาล-รัฐบาลในการกรอกขอมูลและ

รับผิดชอบความถูกตองของขอมูล ในขณะท่ีระบบ SIMP 

ของสหรัฐอเมริกา เปนความรับผิดชอบระหวางรัฐบาล

สหรัฐฯ-ภาคเอกชน โดยใหผูนําเขาเปนผูรับผิดชอบในการ

กรอกขอมูลและรับรองความถูกตองของขอมูลแทน

หนวยงานภาครัฐ 
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5. บทสรุป 

 

 สถานการณการการทําประมง IUU เปนปญหาท่ี 

ท่ัวโลกใหความสําคัญและพยายามปองกันไมใหประเทศ 

ของตนมีสวนเกี่ยวของกับการทําประมง IUU ดังจะเห็นไดวา

ประเทศผูนําเขาสินคาประมงรายใหญของโลก เชน สหภาพ

ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ไดจัดทํากฎระเบียบควบคุม 

การนําเขาใหม โดยนําระบบการตามสอบมาใชเปนเคร่ืองมือ

สํา คัญ เนนการรายงานและการเก็บรักษาขอมูล เพื่อ 

การสืบคนหลักฐานในอนาคตแทนท่ีกฎหมายเดิมท่ียัง

เขมแข็งไมเพียงพอท่ีจะปองกันการนําเขาสินคาประมง IUU 

เขามาสูหวงโซการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ  

 ดังน้ัน จึงเปนเร่ืองสําคัญสําหรับหนวยงานภาครัฐและ

ผูประกอบการของไทยในฐานะประเทศผูสงออกท่ีจะรวมกัน

ดําเนินการดังน้ี   

 (1) สนับสนุนและสงเสริมใหผูผลิตท่ีเกี่ยวของในหวงโซ

อุตสาหกรรมประมง ต้ังแตเรือประมง เรือขนถายสัตวนํ้า  

แพปลา ฟารมเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า ศูนยรวบรวมวัตถุดิบสัตวนํ้า 

หองเย็น จนถึงโรงงานแปรรูป ตระหนักถึงความสําคัญ 

ของการบันทึกขอมูลตามความเปนจริง เพื่อปองกันความ

เสียหายหรือความเสี่ยง ท่ีอาจเกิด ข้ึนจากการปฏิ เสธ 

การนําเขาสินคาประมงในอนาคต  

 (2) ถายทอดความรูใหแกผูผลิตท่ีเกี่ยวของในหวงโซ

อุตสาหกรรมประมงไดทราบวาขอมูลใดสําคัญและขอมูลใด

ไมสําคัญในการตามสอบสินคาประมง เพื่อลดภาระและ 

การเสียเวลาในการบันทึกและการเก็บรักษาขอมูลท่ีไม

จําเปนใหแกผูผลิต  

 (3) สนับสนุนและสงเสริมใหธุรกิจท่ีเกี่ยวของในหวงโซ

อุตสาหกรรมประมงตระหนักถึงแนวโนมการสงออก 

ในอนาคตท่ีจะตองนําระบบการตามสอบสินคามาใชในทุก

ข้ันตอนของการผลิต เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน

ทางการคา  

 (4) คํานึงถึงความยืดหยุนในการบันทึกและเก็บรักษา

ขอมูลหลักฐานเพื่อการตามสอบสินคาประมงสําหรับ

ชาวประมงขนาดเล็ก เกษตรกรรายยอย และผูประกอบ

ธุรกิจขนาดยอม เพื่อไมกอใหเกิดภาระแกผูปฏิบัติ และ 

ไมขัดตอวัตถุประสงคของการตามสอบสินคาประมงตาม

ขอกําหนดและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

กิตติกรรมประกาศ 

 

 บทความน้ีสําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางสูงจาก ดร.ชํานาญ พงษศรี รองอธิบดีกรมประมง ผูจุดประกายความคิด 

ในการเขียนบทความเร่ืองน้ีใหแกผูเขียน และนางสาวสุวิมล กีรติวิริยาภรณ ผูตรวจราชการกรมประมง ท่ีกรุณาสละเวลา

พิจารณา ใหคําแนะนําและทบทวนแกไขเน้ือหาดวยความเอาใจใสอยางดีย่ิงมาโดยตลอด ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ 

ในความเมตตาของทานท้ังสอง ณ โอกาสน้ี  
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