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การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน
ชวนพิศ จันทรวราทิตย์*
กองประมงต่ำงประเทศ กรมประมง
บทคัดย่อ
รำยงำนฉบับนี้กล่ำวถึง ควำมสำคัญและแนวทำงในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน โดย
ศึกษำถึงนโยบำยด้ำนกำรประมงของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน รวมทั้งควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของ
นโยบำยประมงร่วมยุโรปเป็นบทเรียน แต่เนื่องจำกอำเซียนมีควำมแตกต่ำงจำกประชำคมยุโรปในหลำยมิติ
ดังนั้นกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนยังไม่สำมำรถทำได้สมบูรณ์เหมือนกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วม
ยุโรป อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนสำมำรถเริ่มต้น โดยกำหนดนโยบำยร่วมที่สอดคล้อง
กับนโยบำยด้ำนกำรประมงของประชำคมเศรษฐกิจ อำเซียนที่กำหนดไว้และมำตรกำรที่จำเป็นในกำรแก้ไข
ปัญหำสำคัญเร่งด่วนที่ประเทศสมำชิกเห็นพ้องร่วมกัน โดยตั้งอยู่บนหลักกำรที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงและกำรบูร
ณำกำรของประชำคมอำเซียน นโยบำยประมงร่วมอำเซียนที่มีควำมเป็นไปได้ที่ประเทศสมำชิกอำเซียนยอมรับ
ร่วมกัน ได้แก่ นโยบำยร่วมเพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมง IUU นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเล
และน้ำจืดให้เกิดควำมยั่งยืน นโยบำยร่วมด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศและตลำดในภูมิภำค นโยบำยด้ำนกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ นโยบำยและมำตรกำรในด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรและโภชนำกำรที่ดีขึ้น นโยบำยด้ำน
แรงงำนประมงและสภำพกำรทำงำน และนโยบำยด้ำนวิชำกำร ทั้งนี้ กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนควร
รับฟังควำมคิดเห็นของภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศไทยควรเตรียมกำรสำหรับกำรจัดตั้งนโยบำย
ประมงอำเซียนและกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจเกิดขึ้น

คาสาคัญ : นโยบำยประมงร่วม อำเซียน
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Development of ASEAN Common Fisheries Policy
Chuanpid Chantarawarathit*
Fisheries Foreign Affairs Division, Department of Fisheries
Abstract
This paper presents the importance and guideline for development of ASEAN
Common Fisheries Policy. ASEAN Economic Community (AEC) policy on fisheries as well as
failures and success of the European Common Fisheries Policy were studied as lesson learnt.
It was found that ASEAN Community has different ground structure from the EU Community
in several dimensions, therefore, the development of ASEAN Common Fisheries Policy could
not be come up absolutely as European Common Fisheries Policy. However, in the beginning
of community formation, development of ASEAN Common Fisheries Policy could be initiated
through necessary policies in accordance with the existing AEC Policies on Fisheries, ASEAN
frameworks and resolutions against the urgent issues and challenges, which the ASEAN
Member States have agreed upon. The policy establishment should be based on and
complied with structure and integration of ASEAN Community. The ASEAN Common Fisheries
Policies containing possibility for being accepted by the ASEAN Member States, were as
follows: Policy on combating IUU Fishing, Policy on sustainable marine and inland fisheries
resource management, Policy on international and inter-regional trade, Policy on sustainable
aquaculture, Policy on food safety and better nutrition, Policy on labor and working
condition, and Policy on science. However, public hearing from relevant sectors are
necessarily taken into account for the development of ASEAN Common Fisheries Policy.

Key words : Common Fisheries Policy, ASEAN
*Corresponding author : Fisheries Foreign Affairs Division, Department of Fisheries,
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บัญชีคาย่อ
(Acronyms)
AEC
AFTA
AMAF
ASC
ASCC
ASWGFi
AU
CFCA
CFP
CITES
EMFF
ESIF
IUUF
MSY
NAFTA
RFMOs
RFVR
SEAFDEC
SMEs
TAC
UNCLOS
UNFSA

ASEAN Economic Community
ASEAN Free Trade Area
ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry
ASEAN Security Community
ASEAN Socio-Cultural Community
ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries
African Union
Community Fisheries Control Agency
Common Fisheries Policy
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild
European Maritime and Fisheries Fund
European Structural and Investment Funds
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
Maximum Sustainable Yield
North America Free Trade Agreement
Regional Fisheries Management Organizations
Regional Fishery Vessel Record
Southeast Asian Fisheries Development Center
Small and Medium Enterprises
Treaty of Amity Cooperation in Southeast Asia
United Nations Convention on the Law of the Sea
United Nations Fish Stock Agreement
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
เมื่อต้นปี พ.ศ. 2559 ประชำคมอำเซียนได้ถูกจัดตั้งขึ้นอย่ำงสมบูรณ์เป็นทำงกำรบน 3 เสำหลัก
คือประชำคมกำรเมืองควำมมั่นคงอำเซียน ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน และประชำคมสังคมและวัฒนธรรม
อำเซียน ยุทธศำสตร์และเป้ำหมำยหนึ่งที่สำคัญของกำรก้ำวไปสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนคือ กำรเป็นตลำด
และฐำนกำรผลิตเดียวกัน ซึ่งจะทำให้อำเซียนมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสูงขึ้น โดยต้องมีกำรเคลื่อนย้ำยเสรี
สินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน และแรงงำนฝีมือ ซึ่งสำขำประมงเป็นหนึ่งใน 12 สำขำอุตสำหกรรมสำคัญ
ลำดับแรกภำยใต้ตลำดและฐำนกำรผลิตเดียวกันของอำเซียน
ที่ผ่ำนมำอำเซียนได้มีควำมพยำยำมในกำรพัฒนำกำรประมงทั้งในระดับประเทศสมำชิกและใน
ภูมิภำค เพื่อจุดมุ่งหมำยให้เกิดควำมยั่งยืน โดยมีคณะทำงำนประมงอำเซียน (ASEAN Sectoral Working
Group on Fisheries : ASWGFi) เป็นกลไกสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรประมงในภูมิภำค
ภำยใต้รัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้ (ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry AMAF) โดยได้ มี ก ำรด ำเนิ น โครงกำรและกิ จ กรรมต่ ำ ง ๆ เพื่ อ พั ฒ นำเทคโนโลยี ด้ ำ นกำรประมง อนุ รั ก ษ์
ทรัพยำกรประมง พัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและกำรผลิตสินค้ำสัตว์น้ำให้ได้มำตรฐำน ส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำ
ประมง รวมทั้งกำรสร้ำงควำมมั่นคงด้ำนอำหำรในภูมิภำค
นโยบำยด้ำนกำรประมงเป็นนโยบำยหนึ่งที่สำคัญต่อประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เนื่องจำกภำค
กำรประมงสร้ำงงำนและรำยได้ให้แก่สังคมและชุมชนประมงในชำยฝั่งทะเลของประเทศอำเซียน สินค้ำและ
อุตสำหกรรมประมงมีบทบำทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภำพรวมของภูมิภำคอำเซียน สินค้ำประมงเป็นแหล่งอำหำร
สำคัญของประชำกรอำเซียนและประชำกรโลก กำรพัฒนำกำรประมงในอำเซียนจึงควรมีนโยบำยและแนวทำง
ที่ชัดเจนเพื่อให้เป็นไปตำมจุดมุ่งหมำยของแผนงำนกำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน เพื่อแก้ไขปัญหำต่ำง
ๆ ด้ำนกำรประมงที่มีอยู่เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรทำประมงและทรัพยำกรประมงในระดับประเทศสมำชิก
และในระดับประชำคมอำเซียน
ประเทศไทยโดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอก ฉัตรชัย สำริกัลยะ) ได้
เล็งเห็นว่ำควรมีกำรพัฒนำด้ำนกำรประมงของภูมิภำคภำยหลังจำกกำรรวมตัวของประชำคมอำเซียน ดังนั้น ใน
ครำวกำรประชุมระดับรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้ ครั้งที่ 38 ระหว่ำงวันที่ 6 – 7 ตุลำคม 2559
ณ ประเทศสิงคโปร์ ท่ำนจึงได้เสนอให้อำเซียนพิจำรณำกำรจัดตั้ง “นโยบำยประมงร่วมอำเซียน (ASEAN
Common Fisheries Policy) ” ซึ่งที่ประชุมได้ขำนรับข้อเสนอของประเทศไทย เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งใน
ควำมพยำยำมร่วมกันของประเทศสมำชิกอำเซียน เพื่อให้เกิดกำรทำประมงอย่ำงรับผิดชอบและเกิดควำมยั่งยืน
รวมทั้งเพื่อควำมมั่น คงด้ำนอำหำร ภำยใต้กำรรวมตั ว เป็นหนึ่งเดียวของประชำคมอำเซียน โดยที่ประชุ ม
มอบหมำยให้สำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียนพิจำรณำแสวงหำกำรสนับสนุนในกำรพัฒนำนโยบำยประมงร่วม
อำเซียนจำกองค์กำรระหว่ำงประเทศ
ประชำคมอำเซียนและประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน มีลักษณะคล้ำยคลึงกับประชำคมยุโรป และ
ประชำคมเศรษฐกิจยุโรปตำมลำดับ โดยเน้นกำรพัฒนำให้เป็นตลำดเดียวและฐำนกำรผลิตร่วมกัน (Single
market and production base) ให้มีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน แรงงำนฝีมือ และเงินทุนอย่ำง
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เสรี ทั่ว ภู มิภ ำคประชำคมอำเซี ย น ภำยใต้ แ ผนงำนประชำคมเศรษฐกิ จ อำเซีย น (ASEAN Economic
Community (AEC) Blueprint) (กรมประชำสัมพันธ์ 2559) นโยบำยประมงร่วมของยุโรปได้จัดตั้งขึ้นมำ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 และพัฒนำนโยบำยมำอย่ำงต่อเนื่อง และเมื่อ ประสบปัญหำในกำรนำไปปฏิบัติ จึงมีกำร
ปรับปรุงแนวทำง เปลี่ยนแปลงมำตรกำรต่ำง ๆ และกำรปฏิรูปนโยบำยประมงร่วม มำจนปัจจุบัน เพื่อให้เกิด
กำรทำประมงและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน ดังนั้นจึงเห็นควรพิจำรณำนำประสบกำรณ์
และข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยประมงร่วมของประชำคมยุโรปมำศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงควำมเป็นไป
ได้ในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน กำรกำหนดมำตรกำรและกำรวำงแผนนโยบำยประมงร่วมของ
ประชำคมอำเซียน รวมทั้งผลที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนต่อประชำคมอำเซียนและ
ประเทศไทย
แม้กำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนจะมีวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งคล้ำยกับวัตถุประสงค์ของกำร
ก่อตั้งประชำคมยุโรปอยู่มำก และอำจมีกำรใช้ประชำคมยุโรปเป็นแม่แบบในกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ และ
กำรสร้ำงควำมแข็งแกร่งของภูมิภำค แต่อำเซียนมีบริบทที่แตกต่ำงจำกสหภำพยุโรปในหลำยด้ำน กำรเรียนรู้
บทเรียนจำกสหภำพยุโรปและนำมำปรับใช้กับประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจึง อำจเป็นประโยชน์ แต่ต้องกระทำ
ด้วยควำมระมัดระวังและตระหนักถึงควำมแตกต่ำงที่มีอยู่ (กรมประชำสัมพันธ์, 2559) ดังนั้น จึงเห็นควรศึกษำ
นโยบำยประมงร่วมยุโรปและประสบกำรณ์ของประชำคมยุโรป เพื่อเป็นแนวทำงในกำรจัดตั้งนโยบำยประมง
ร่วมอำเซียน ศึกษำควำมเป็นไปได้และแนวทำงในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนรวมทั้งผลที่อำจเกิดขึ้น
จำกกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่ว มอำเซียนต่อประเทศไทย และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อกำรกำหนดท่ำทีของ
ประเทศไทยที่มตี ่อกำรจัดตั้งนโยบำยประมงอำเซียนในอนำคต
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษำและวิเครำะห์ควำมสำเร็จและควำมล้มเหลวของนโยบำยประมงร่วมของสหภำพ
ยุโรป
2. เพื่อศึกษำควำมสำคัญและควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
3. เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรกำหนดมำตรกำรสำคัญของนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
4. เพื่อวิเครำะห์ถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกนโยบำยประมงร่วมอำเซียนต่อประเทศไทย รวมทั้ง
กำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับประเทศไทยในอนำคต
1.3 ขอบเขตการศึกษา
กำรศึกษำกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนนี้ จะพิจำรณำใช้ประสบกำรณ์และข้อมูลต่ำง ๆ
ที่เกี่ย วข้องกับ นโยบำยประมงร่ ว มยุ โ รปเป็นหลั ก โดยไม่ล งรำยละเอียดลึ กในควำมแตกต่ำ ง ควำมพร้อ ม
เศรษฐกิจ-สังคม และนโยบำยทำงกำรเมืองในระดับประเทศสมำชิก ประชำคมยุโรป และสมำชิกประชำคม
อำเซียน
1.4 วิธีดาเนินการศึกษา
กำรศึ ก ษำครั้ ง นี้ เ ป็ น กำรวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภำพจำกข้ อ มู ล และเอกสำรต่ ำ งๆ (Documentary
Research) โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรที่จัดพิมพ์และเผยแพร่ในเว็บไซต์ เอกสำรกำรศึกษำวิจัย เอกสำร
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กำรประชุ ม /กำรสั ม มนำเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำร เช่ น เอกสำรที่ ส หภำพยุ โ รปและส ำนั ก เลขำธิ ก ำรอำเซี ย น ศู น ย์
พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) และองค์กรต่ำง ๆ จัดพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งผลกำร
ประชุมหำรือที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน จำกนั้นนำข้อมูลมำวิเครำะห์เชิงพรรณนำ
(Descriptive analysis)
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัยประกอบด้วย กำรรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำรสิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ รวมทั้ง
รวบรวมข้อมูลจำกควำมเห็นและมุมมองที่มีต่อกำรจัดตั้ง นโยบำยประมงร่วมอำเซียนของผู้แทนประเทศสมำชิก
อำเซียนในระหว่ำงกำรเข้ำร่วมกำรประชุม Fisheries Consultative Group (FCG) of the ASEAN-SEAFDEC
Strategic Partnership (ASSP) ครั้งที่ 19 ระหว่ำงวันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2559 ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
(SEAFDEC, 2016) โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มำวิเครำะห์เชิงคุณภำพเพื่อนำเสนอผลกำรศึกษำตำมกรอบ
วัตถุประสงค์ที่วำงไว้ พร้อมทั้งทำกำรสรุปผลและให้ข้อเสนอแนะ
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนโดยพิจำรณำถึงประสบกำรณ์ของ
กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมของประชำคมยุโรป
2. เป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรกำหนดท่ำทีของไทยในกำรเจรจำหำรือและร่วมกำหนดนโยบำย
ประมงร่วมอำเซียน เพื่อเป็นไปอย่ำงเหมำะสมและเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำของกำรประมงไทย
3. เป็นข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจทั้งภำครัฐและเอกชนเพื่อประกอบกำรพิจำรณำหำกต้องดำเนินกำร
หรือเตรียมรับมือในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบำยประมงอำเซียนที่จะจัดตั้งขึ้น
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บทที่ 2
นโยบายประมงร่วมของประชาคมยุโรป
2.1 การพัฒนาและมาตรการสาคัญของนโยบายประมงร่วมยุโรป
สหภำพยุโรปมีกำรพัฒนำกำรรวมตัวเป็นประชำคมจนปัจจุบัน ประกอบด้วยประเทศสมำชิกรวม
28 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โครเอเชีย ไซปรัส อิตำลี เดนมำร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์
ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังกำรี ไอร์แลนด์ สำธำรณรัฐเชก ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตำ โปแลนด์ โปตุ
เกส สโลวำเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ โรมำเนีย และสหรำชอำณำจักร ใน ฐำนะ “สหภำพ” ที่
ต้ อ งมี น โยบำยกลำงให้ ป ระเทศสมำชิ ก ปฏิ บั ติ ร่ ว มกั น ในสำขำต่ ำ ง ๆ เพื่ อ ควำมเป็ น เอกภำพและรั ก ษำ
ผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น นโยบำยกำรเกษตรร่วม (Common Agricultural Policy) หรือนโยบำยควำมมั่นคง
และกำรต่ำงประเทศร่วม (Common Foreign and Security Policy) ซึ่งนโยบำยกำรประมงร่วม (Common
Fisheries Policy - CFP) เป็นอีกนโยบำยหนึ่งที่สหภำพยุโรปเห็นว่ำมีควำมจำเป็นต้องมี เป็นนโยบำยกลำงที่
ประเทศสมำชิกต้องปฏิบัติร่วมกันเพื่อให้กำรประมงเกิดควำมยั่งยืนทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2.1.1 เสาหลักสาคัญของนโยบายประมงร่วมยุโรป
กำรก่อตั้งประชำคมเศรษฐกิจยุโรป ในปี พ.ศ. 2500 ยังไม่ได้มีกำรกำหนดนโยบำยกำร
ประมงร่วมแยกเป็นนโยบำยที่ชัดเจน ต่อมำเห็นว่ำสิน ค้ำประมงมีควำมแตกต่ำงกับสินค้ำเกษตร และสินค้ำ
ประมงมีควำมสำคัญเพิ่มมำกขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2513 ประชำคมยุโรปจึงแยกนโยบำยประมงร่วมออกมำจำก
นโยบำยเกษตรร่วม เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของภำคสินค้ำประมงในแต่ละประเทศที่มีอัตรำภำษีที่แตกต่ำงกัน
(จำกกำรกำหนดอัตรำภำษีศุลกำกรร่วม หรือ Common Custom Tariff ของประชำคม) เนื่องจำกปัญหำของ
ภำคกำรประมงในแต่ละประเทศสมำชิก มีควำมแตกต่ำงกันไป และเพื่อทำให้กำรเจรจำตกลงยอมรับกันได้ใน
ระหว่ำงประเทศสมำชิกต่ำง ๆ จึงได้มีกำรจัดตั้งนโยบำยด้ำนโครงสร้ำง และนโยบำยด้ำนตลำดหรือกำรจัดตั้ง
องค์กรตลำดร่วม (ซึ่งเป็นเสำหลักแรกและเสำหลักที่สองของนโยบำยประมงร่วมยุโรป) โดยมีกองทุนอุดหนุน
ประมงเป็นกลไกสำคัญในกำรช่วยเหลือเพื่อทำให้เกิดควำมสมดุลในประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ทั้งนี้ นโยบำยด้ำน
โครงสร้ำง ได้ช่วยเหลือภำคอุตสำหกรรมประมงในกำรทำให้เกิดกำรแข่งขันที่ดีขึ้น เช่น กำรช่ วยเหลือในกำร
ปรับปรุงกองเรือที่ทันสมัย กำรปรับโครงสร้ำงพื้นฐำนของท่ำเรือ เป็นต้น และกำรจัดตั้งองค์กรตลำดร่วมสำหรับ
สินค้ำประมง เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่ำชำวประมงมีรำยได้ที่เพียงพอ
ปัญหำที่สำคัญของกำรเจรจำตกลงในกำรกำหนดนโยบำยประมงฉบับแรก คือกำรตีควำม
ในหลักกำรเข้ำสู่น่ำนน้ำที่เท่ำเทียมกันของประเทศสมำชิก หรือ equal access ซึ่งหมำยถึงประเทศสมำชิกมี
สิทธิเข้ำสู่น่ำนน้ำของประชำคมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน หรือกำรกำหนดแหล่งประมงร่วมของประชำคม ต่อมำมี
กำรพัฒนำในเรื่องกำรขยำยเขตประมงหรือเขตเศรษฐกิจจำเพำะ 200 ไมล์ทะเล ตำมกำรพัฒนำของอนุสัญญำ
กฎหมำยทะเลแห่งสหประชำชำติ (UN Law of the Sea หรือ UNCLOS) ทำให้เกิดแนวคิดร่วมกันที่จะจำกัด
กำรเข้ำมำของประเทศที่สำมสู่น่ำนน้ำในประชำคมยุโรป และทำให้กำรเจรจำตกลงในเรื่องนโยบำยประมงของ
ประเทศสมำชิกแต่ละประเทศกับประเทศที่สำม ได้เปลี่ยนไปอยู่ในระดับประชำคมหรือองค์กรเหนือรัฐ และทำ
ให้เกิดกำรจัดตั้งเสำหลักที่สำม คือ กำรตกลงกับประเทศที่สำมของนโยบำยประมงร่วมยุโรป
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ปัญหำของกำรทำประมงเกินขอบเขตหรือทำกำรจับปลำที่มำกเกินไป (Over fishing) เป็น
เรื่องยำกที่จะดำเนินกำรแก้ไขได้โดยประเทศเพียงประเทศเดียว ทำให้ในระดับประชำคมได้มีควำมพยำยำมเป็น
ครั้งแรกที่จะนำเรื่องระบบกำรบริหำรจัดกำรแหล่งประมงร่วมมำปรับใช้ เพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมงที่เกิน ขนำด
นอกจำกนี้ กำรขยำยประเทศสมำชิกของประชำคมยุโรปจะทำให้กองเรือประมงของยุโรปเพิ่มขึ้นสองเท่ำ ทำให้
กำรจัดตั้งเสำหลักสุดท้ำยของนโยบำยประมงจึง เกิดขึ้น คือ นโยบำยกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรทรัพยำกร
ประมง
2.1.2 การขยายประเทศสมาชิกและนโยบายประมงร่วมยุโรป
กำรพัฒนำสหภำพยุโรป หรือกำรขยำยประเทศสมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง เป็นกุญแจสำคัญใน
กำรพัฒนำนโยบำยประมงร่วม ซึ่งในปลำยทศวรรษที่ 1960 กำรเข้ำร่วมของประเทศไอร์แลนด์ อังกฤษ
เดนมำร์ก และนอร์เวย์ ได้นำไปสู่กำรเพิ่มกำรผลิตสินค้ำประมงภำยในประชำคมถึงสี่เท่ำ และได้ขยำยเขต
น่ำนน้ำประชำคมที่เพิ่มมำกขึ้น ประเทศสมำชิกเดิมได้เร่งกำรตกลงกันในเรื่องกำรกำหนดนโยบำยประมงร่วม
และหลักกำรของแหล่งประมงร่วมก่อนกำรขยำยประเทศสมำชิก ต่อไป โดยประเทศสมำชิกเดิมมองเห็นว่ำจะ
ได้รับประโยชน์จำกหลักกำรเข้ำสู่น่ำนน้ำของประชำคมอย่ำงเท่ำเทียม ซึ่งบำงประเทศไม่เห็นด้วยกับนโยบำยนี้
เช่น นอร์เวย์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีเสียงหรือกำรลงประชำมติต่อต้ำนกำรเข้ำร่วมประชำคมมำจำกกลุ่มเกษตรกร
และชำวประมง โดยในที่สุดนอร์เวย์ได้ปฏิเสธเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมยุโรป
กำรขยำยประเทศสมำชิกในครั้งต่อมำที่ได้รวมสเปนและโปตุเกสซึ่งมีกำรทำประมงน้ำลึก
จำนวนมำกเข้ำร่วมในประชำคมในปี พ.ศ. 2529 ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำนโยบำยประมงร่วมอีก
ครั้ง เนื่องจำกกำรเข้ำร่วมดังกล่ำวได้ทำให้เรือประมงของประชำคมเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่ำ กำรเข้ำมำของสเปน
และโปตุเกสทำให้มีกำรปรับนโยบำยประมงร่วมและปรับปรุงกองเรือประมงในปี พ.ศ. 2529 และเมื่อประชำคม
เป็นตัวแทนของประเทศสมำชิกในกำรเจรจำกับประเทศที่สำม ประชำคมก็ได้รวมกำรเจรจำตกลงกับประเทศที่
สำมที่เกี่ยวข้องกับสเปนและโปตุเกสที่มีอย่ำงกว้ำงขวำงไปด้วย ต่อมำกำรขยำยประเทศในช่วงปี พ.ศ. 2538 –
2550 ซึ่งได้เพิ่มประเทศสมำชิกอีก 15 ประเทศ ไม่มีผลต่อนโยบำยประมงร่วมยุโรปมำกนัก เมื่อเทียบกับกำร
ขยำยประเทศสมำชิกของประชำคมในช่วงแรก ๆ เนื่องจำกประเทศสมำชิกดังกล่ำวไม่มีเรือประมงน้ำลึกจำนวน
มำก อย่ำงไรก็ดี ผลของกำรขยำยประเทศสมำชิกที่เพิ่มขึ้นจนปัจจุบัน ทำให้โครงสร้ำงของงบประมำณที่มีอยู่
สำหรับใช้ดำเนินนโยบำยร่วมให้มีประสิทธิภำพจะต้องลดทอนลงเพื่อให้ครอบคลุมตำมจำนวนประเทศที่ขยำย
เพิ่มขึ้น
2.1.3 การกาหนดเขตประมงร่วมของประชาคม
เมื่อสหภำพยุโรปเริ่มกำหนดนโยบำยประมงร่วมฉบับแรก มีประเด็นที่สำคัญอีกด้ำน คือ
หลักกำรอิสระในกำรเข้ำสู่แหล่งประมงร่วมของประชำคม และแม้จะมีข้อตกลงที่ทำให้เกิดเขตเศรษฐกิจจำเพำะ
ของประชำคมร่วมที่ 200 ไมล์ทะเล ในแต่ละประเทศสมำชิก แต่เขตกำรทำประมงของประเทศสมำชิกต่ำง ๆ
ยังยึดถือหลักกำรเข้ำสู่เขตประมงที่เท่ำเทียมกัน โดยมีเขตยกเว้น 6-12 ไมล์สำหรับบำงพื้นที่ของแต่ละรัฐชำยฝั่ง
และได้มีกำรจำกัดจำนวนเรือส ำหรับ ประเทศอื่น ๆ ในบำงพื้นที่ที่มีกำรทำกำรประมงกันมำก่อนกำรจัดตั้ง
นโยบำยประมงร่วม
กำรเข้ำมำเป็นสมำชิกในประชำคมของสเปนและโปตุเกส ซึ่งมีเรือประมงจำนวนมำกและมี
ควำมต้องกำรที่จะเข้ำมำยังน่ำนน้ำในเขตประมงของฝรั่งเศส ไอร์แลนด์ และสหรำชอำณำจักร รัฐบำลทั้งสำม
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ประเทศนี้จึงได้พยำยำมยืนยันถึงกำรจำกัดกำรประมงและจำนวนเรือประมงของสองประเทศนี้ที่อนุญำตให้
ดำเนินกำรในเขตทะเลเหนือและไอร์แลนด์ ในขณะที่ชำวประมงของประเทศสมำชิกอื่น ๆ ยังคงได้รับกำร
ยกเว้นให้เข้ำมำทำกำรประมงได้ จะเห็นได้ว่ำนโยบำยประมงร่วมได้กำหนดหลักกำรเข้ำสู่แหล่งประมงร่วม
(equal access) หรือเสรีภำพของกำรทำประมงในน่ำนน้ำประชำคมก็จริง แต่ในทำงปฏิบัติแล้วได้มีกำร
กำหนดกำรจัดสรรแบ่งแหล่งทำกำรประมงภำยใต้ระบบกำรกำหนดปริมำณสัตว์น้ำที่สำมำรถอนุญำตให้จับได้ใน
แต่ละปี และระบบโควตำที่จัดสรรให้แก่ประเทศสมำชิกแต่ละประเทศในแต่ละปี
2.1.4 ผู้ที่มีบทบาทต่อการกาหนดนโยบายประมงร่วม
นโยบำยประมงร่ ว มเป็ นนโยบำยที่ จัด ตั้ ง ขึ้ น และมี ก ำรก ำหนดตั ว บทกฎหมำยภำยใต้
ขบวนกำรที่มีรูปแบบเฉพำะของประชำคมยุโรป กำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมในช่วงต้น ๆ ที่ ได้มีกำรจัดตั้ง
นโยบำย เป็นปฏิกิริยำทำงด้ำนกำรเมืองระหว่ำงสองสถำบันหลัก คือ คณะกรรมำธิกำรยุโรป และคณะมนตรี
ยุโรป กลไกของสถำบันคณะกรรมำธิกำรยุโรป ซึ่งถือว่ำเป็นตัวแทนของประชำคมที่มีกำรทำงำนอย่ำงเป็นระบบ
แบบองค์กรขนำดใหญ่ มี ปฏิกิริยำตอบสนองนโยบำยประมงร่วมตั้งแต่ก่อนและในระหว่ำงกำรประชุมในสภำ
มนตรียุโรป โดยคณะกรรมำธิกำรยุโรปเป็นผู้ร่ำงเสนอนโยบำยประมงและกฎระเบียบต่ำง ๆ และมีส่วนในกำร
ประนีประนอม รวมทั้งพยำยำมลดช่องว่ำงในกำรเจรจำต่อรองให้แคบลง จนกระทั่งเกิดกำรยอมรับและตกลง
กันได้ ขณะที่คณะมนตรียุโรป เป็นกุญแจหรือตัวแปรที่สำคัญในกำรเจรจำต่อรองโดยผ่ำนกำรออกเสียงแบบ
เอกฉันท์หรือเสียงข้ำงมำกแบบมีเงื่อนไข เพื่อออกเสียงยับยั้ง หรือทำให้เกิดภำวะทำงตัน และพยำยำมเสนอสิ่ง
ตอบแทน และกดดันทำให้ประเทศอื่น ๆ ยอมรับ
กระบวนกำรเจรจำตกลงเพื่อกำหนดนโยบำยประมงเกิดขึ้นในสภำมนตรียุโรป ซึ่งเป็น
จุดยืนในกำรเจรจำต่อรอง โดยมีตัวแทนของภำครัฐจำกแต่ละประเทศสมำชิก ซึ่งต่ำงมีเป้ำหมำยและควำม
ต้องกำรที่แตกต่ำงกัน โดยต้องกำรปกป้องผลประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภำคและในระดับประเทศของตน เมื่อ
พิจำรณำในมุมมองในระดับของประเทศสมำชิก ภำคกำรประมงมีควำมสำคัญอย่ำงมำกในบำงประเทศสมำชิก
และในบำงภูมิภำค จึงทำให้เกิดองค์กรประมงต่ำง ๆ เช่น กลุ่มหรือองค์กรประมง เจ้ำของเรือประมง ผู้ผลิต
สินค้ำประมง และแปรรูปในกลุ่มต่ำง ๆ และมีจุดหมำยเพื่อควำมอยู่รอดของชำวประมงและประชำกร โดย
ชำวประมงและกลุ่มองค์กรประมงต่ำง ๆ ยังคงเลือกที่จะต่อต้ำนอยู่ภำยในระดับประเทศ เมื่อไม่เห็นด้วยกับ
นโยบำยประมงร่วมในบำงเรื่อง
คณะกรรมำธิกำรยุโรปและคณะมนตรียุโรป ซึ่งเคยมีบทบำทที่สำคัญในอดีตในกำรกำหนด
นโยบำยประมงร่วม ต่อมำได้ลดบทบำทลง เนื่องจำกรัฐสภำยุโรปได้มี กำรพัฒนำกำรแทรกแซงในขบวนกำร
ตัดสินใจมำกขึ้นตำมล ำดับ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีบทบำททำงสังคมมำกขึ้น นอกจำกนี้ กลุ่ ม
ทำงด้ำนสังคมต่ำง ๆ ได้ให้ควำมสนใจในกำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมมำกขึ้นด้วย เช่น กลุ่มองค์กรอนุรักษ์ได้
มีพัฒนำกำรพยำยำมโน้มน้ำวนักกำรเมืองในกำรยั บยั้งหรืออนุมัติกฎหมำย และนำประเด็นในด้ำนสิ่งแวดล้อม
ทำงทะเลมำพิจำรณำร่วมด้วยในกำรกำหนดหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบำยประมงร่วมยุโรป ทั้งนี้ กำร
ปฏิรูปนโยบำยประมงร่วมยุโรปในปัจจุบัน นอกจำกประเทศสมำชิกจะเป็นตัวหลักในกำรเจรจำต่อรองกำร
ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขนโยบำยฉบั บ ใหม่ แ ล้ ว รู ป แบบของนโยบำยจะเป็ น กำรผสมผสำนกั น ระหว่ ำ งรั ฐ บำลและ
ผู้เกี่ยวข้องทำงสังคมภำยในประเทศด้วย
นโยบำยประมงร่ ว มยุ โ รป คือ กฎระเบีย บที่ประชำคมยุโ รปจั ดตั้งขึ้ น เพื่อบริ ห ำรจัดกำรกอง
เรือประมง และอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ำ วำงแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ำร่ว มกัน โดย
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เรือประมงของประเทศสมำชิกยุโรปสำมำรถเข้ำในน่ำนน้ำยุโรปและในพื้นที่แหล่งประมงร่วมได้เท่ำเทียมกัน
(Equal Access) และเปิดโอกำสให้ชำวประมงสำมำรถแข่งขันได้อย่ำงยุติธรรม มีเป้ำหมำยเพื่อให้กำรทำ
ประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเกิดควำมยั่งยืนทำงด้ำนสิ่งแวดล้อ ม ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นต่อกำร
อนุรักษ์มวลสัตว์น้ำ (Fish stock) ปกป้องสภำพแวดล้อมทำงทะเล สร้ำงหลักประกันทำงเศรษฐกิจ ให้แก่กลุ่ม
เรือประมงของยุโรป และประกันคุณภำพอำหำรให้กับผู้บริโภค (European Commission (a), 2016)
จะเห็นว่ำกำรวำงนโยบำยประมงร่วมยุโรปเกิดขึ้นมำจำกกำรวำงกรอบนโยบำยประมงของภำครัฐ
ในประเทศสมำชิกต่ำง ๆ มำสู่กำรพิจำรณำในบริบทเฉพำะของกำรพัฒนำประชำคม เป็นกำรส่งผ่ำนอำนำจกำร
ควบคุมนโยบำยจำกระดับประเทศไปสู่ระดับประชำคม โดยมีสถำบันที่สำคัญและกลไกในกำรกำหนดนโยบำย
หรือมำตรกำรภำยใต้นโยบำยประมงร่วม ได้แก่ คณะกรรมำธิกำรยุโรป (European Commission - EC)
สภำมนตรียุโรป (EU Council) และรัฐสภำยุโรป (European Parliament) ทั้งนี้ ได้เปิดโอกำสให้ชำวประมง
นักวิทยำศำสตร์ นักวิชำกำร เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ กลุ่มองค์กรทำงสังคมอื่น ๆ ที่สนใจและประชำชนทั่วไปมีส่วนให้
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมด้วย กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมยุโรปไม่ได้
เป็นเพียงกำรตกลงตำมกฎหมำยหรือใช้หลักฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น แต่เกิดจำกควำมต้องกำรและ
ควำมจำเป็นของหลำกหลำยของประเทศสมำชิก เป็นนโยบำยที่เกิดจำกกำรประนีประนอมและกำรผสมผสำน
ผลประโยชน์ร่วมกัน กำรเจรจำตกลงกันจำกควำมสมดุลของผลประโยชน์และสิ่งที่ต้องสูญเสีย และกำรชดเชย
ของภำคประมงภำยในประเทศต่ำง ๆ อย่ำงไรก็ดี ในส่วนของกำรกำหนดนโยบำยอนุรักษ์และบริหำรจัดกำร
แหล่งประมงที่กำหนดขึ้นในปี พ.ศ. 2526 ซึ่งทำให้นโยบำยประมงร่วมยุโรปมีโครงสร้ำงที่ครบสมบูรณ์ทั้งสี่ด้ำน
คือนโยบำยด้ำนโครงสร้ำง นโยบำยด้ำนกำรตลำดองค์กรผู้ผลิต นโยบำยประเทศที่สำม และนโยบำยอนุรักษ์
และจัดกำรแหล่งทรัพยำกร แต่นโยบำยที่กำหนดไว้ยังไม่ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย เนื่องจำกในกำรเจรจำ
ประเทศสมำชิกต่ำงพยำยำมทำให้ตนเองได้ประโยชน์มำกที่สุด และสูญเสียน้อยที่สุด ตัวแทนของแต่ละประเทศ
ต้องกำรทำให้ได้ประโยชน์แก่กองเรือประมงของประเทศตนในช่วงสั้น ๆ ขณะที่ควำมสนใจในเรื่องผลประโยชน์
ในระยะยำวในเรื่องกำรอนุรักษ์มีเพียงเล็กน้อย และยังไม่ร่วมรับผิดชอบต่อกำรคุ้มครองแหล่งทรัพยำกรประมง
ร่วมอย่ำงแท้จริง ซึ่งเป็นปัญหำสำคัญที่ทำให้เกิดมำตรกำรเสริมอื่น ๆ ตำมมำ
ประชำคมยุโรปได้จัดตั้งกองทุนประมงยุโรป (European Fisheries Fund: EFF) ขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2550 เพื่ อสนั บ สนุ น กำรเงิน ในกำรดำเนิ น นโยบำยประมงร่ ว มยุ โ รป ทั้ งนี้ ก องทุ น ประมงยุ โ รปจะกำหนด
มำตรกำรสำคัญในกำรใช้งบประมำณจำกกองทุ น ในขณะที่ประเทศสมำชิกประชำคมยุโรปสำมำรถกำหนด
มำตรกำรในกำรใช้งบประมำณกองทุนได้ตำมควำมต้องกำรของประเทศตนเอง กองทุนประมงยุโรปได้กำหนด
สนับสนุนมำตรกำรสำคัญ ดังนี้
1. มำตรกำรปรับลดกองเรือประมงของประชำคมยุโรป
2. กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำรทำประมงน้ำจืด กำรแปรรูปและกำรตลำดของสินค้ำประมงที่มำ
จำกกำรจับและกำรเพำะเลี้ยง
3. มำตรกำรที่สมำชิกมีควำมสนใจร่วมกัน
4. กำรพัฒนำแหล่งทำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน
5. ควำมช่วยเหลือด้ำนวิชำกำร
ทั้งนี้ ประเทศสมำชิ กแต่ล ะประเทศจะจัด ทำแผนปฏิ บัติ กำรส ำหรั บ แต่ล ะมำตรกำร เพื่ อใช้
งบประมำณจำกกองทุนดังกล่ำว กองทุนประมงยุโรปดำเนินกำรอยู่ 7 ปี ในช่วงปี 2550-2556 ด้วยงบประมำณ
รวม 3.8 พันล้ำนยูโร เมื่อเริ่มกำรปฏิรูปนโยบำยประมงร่วมยุโรปใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2557 ประชำคมได้จัดตั้ง
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กองทุนกิจกำรทะเลและกำรประมงยุโรป (European Maritime and Fisheries Fund: EMFF) ขึ้นใหม่ ซึ่ง
เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินนโยบำยกิจกำรทะเลและกำรประมงของยุโรปในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2563
จ ำนวน 6,400 ล้ ำนยู โ ร ทั้งนี้ กองทุน ดังกล่ ำวเป็นส่ ว นหนึ่ งภำยใต้กองทุนโครงสร้ำงและกำรลงทุนยุโ รป
(European Structural and Investment (ESI) Funds) ซึ่งส่งเสริมให้ฟื้นฟูกำรจ้ำงงำนในยุโรปให้
เจริญเติบโต กองทุนกิจกำรทะเลและกำรประมงยุโรป มีเป้ำหมำย (1) ช่วยเหลือชำวประมงในช่วงเปลี่ยนผ่ำน
ไปสู่กำรทำประมงที่ยั่งยืน (2) สนับสนุนชุมชนชำยฝั่งทะเลในกำรกระจำยตัวของเศรษฐกิจ (3) สนับสนุนเงินใน
กำรดำเนินโครงกำรที่สร้ำงงำนใหม่และปรับปรุงคุณภำพชีวิต ตำมแนวชำยฝั่งของยุโรป (4) ให้ผู้ต้องกำรเงิน
สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ำยขึ้น กองทุนฯ จะถูกใช้ในกำรร่วมทุนโครงกำรพร้อมกับกำรสนับสนุนทุน
ระดับประเทศ โดยแต่ละประเทศจะได้รับกำรจัดสรรส่วนแบ่งจำกงบประมำณของกองทุนโดยพิจำรณำจำก
ขนำดของอุตสำหกรรมกำรประมง แต่ละประเทศจะจัดทำโปรแกรมกำรดำเนินงำนโดยกำหนดกำรใช้เงิน ทั้งนี้
เมื่อคณะกรรมำธิกำรอนุ มัติ โ ครงกำรนี้ แล้ ว หน่ว ยงำนของรั ฐ จะต้องตั ดสิ นใจว่ำ โครงกำรใดควรได้รั บกำร
สนับสนุน โดยมีเจ้ำหน้ำที่ของประเทศตนและคณะกรรมกำรร่วมกันรับผิดชอบในกำรดำเนินงำนของโครงกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน EMFF ได้จัดสรร 11% ของกองทุนฯ สำหรับกำรบริหำรงำนของคณะกรรมำธิกำร
ยุโรป และที่เหลืออีก 89% จะถูกใช้สำหรับประเทศสมำชิก ในกำรลดผลกระทบกำรทำประมงต่อสิ่งแวดล้อม
พิทักษ์พื้นที่คุ้มครองและธรรมชำติ 2,000 แห่งร่วมกัน และสนับสนุนชำวประมงพื้นบ้ำน โดยแบ่งกองทุนฯ ที่ใช้
สนับสนุนประเทศสมำชิกในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
1. จำนวน 4,340 ล้ ำนยู โร สำหรับกำรประมงที่ยั่งยืน โดยกำรสร้ำงงำนที่ยั่งยืน มั่นคง กำร
พัฒนำและสนับสนุนพื้นที่ทำกำรประมง รวมทั้งกำรตลำดและกำรแปรรูป
2. จำนวน 580 ล้ำนยูโร เพื่อกำรควบคุมและกำรบังคับใช้กฎหมำย โดยติดตำมกำรปฏิ บัติตำม
นโยบำยประมงร่วมยุโรปและปกป้องประชำกรสัตว์น้ำ ควบคุมพื้นที่ทำกำรประมง กำรลงแรงประมง ปริมำณ
สัตว์น้ำที่อนุญำตให้จับ โควตำ และมำตรกำรอื่น ๆ
3. จำนวน 520 ล้ำนยูโร สำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อปรับปรุง ควำมรู้ด้ำนทะเลและกำร
บริหำรจัดกำรประมงในระยะยำว
4. จำนวน 71 ล้ำนยูโร สำหรับควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ ได้แก่ ควำมเจริญอย่ำงยั่งยืนและกำร
จ้ำงงำนจำกทะเลและมหำสมุทร เช่น กำรเฝ้ำระวังทำงทะเล พลังงำน เทคโนโลยีชีวภำพ เป็นต้น
(European Commission. 2017)
กำรพัฒนำนโยบำยกำรประมงร่วมยุโรปที่ผ่ำนมำได้แก้ไขปัญหำด้ำนประมงในระดับประเทศ
สมำชิกและในระดับประชำคมร่วมกันในบำงเรื่อง เช่น กำรเข้ำถึงทรัพยำกร กำรอนุรักษ์มวลสัตว์น้ำ มำตรกำร
ด้ำนโครงสร้ำงกองเรือประมง และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศในด้ำนประมง ทั้งนี้ นโยบำยกำรประมงร่วม
ยุโรปได้พัฒนำและปฏิรูปมำอย่ำงต่อเนื่องในช่วงทุก ๆ 10 ปี นโยบำยประมงร่วมยุโรปที่ได้พัฒนำฉบับล่ำสุดได้
กำหนดบั ง คับ ใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึง ปี พ.ศ. 2563 โดยมี วั ตถุประสงค์ มุ่งแก้ไ ขปัญหำที่เ กิดขึ้นจำก
นโยบำยประมงร่วมฉบับก่อน ๆ มุ่งเน้นกำรสร้ำงหลักประกันต่ออุตสำหกรรมประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่
ยั่งยืน กำรบริหำรจัดกำรที่ต อบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรจ้ำงงำน โดยมีประเด็น
สำคัญ (Carmen-Paz Martí, 2016) ดังนี้
1. ใช้ กำรวำงแผนบริ หำรจั ดกำรเชิ งนิ เวศแบบต่ อเนื่ อง (Multiannual ecosystem - based
management) ทีอ่ ยู่บนพื้นฐำนกำรคำนึงถึงระบบนิเวศวิทยำ (Ecosystem - based approach) โดยเปลี่ยนจำก
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แผนพัฒนำสัตว์น้ำชนิดเดี่ยวเป็นแผนกำรประมงและสัตว์น้ำหลำยชนิด เพื่อขยำยกำรคุ้มครองประเภทและพันธุ์
สัตว์น้ำมำกขึ้น
2. กำหนดให้กำรจับสัตว์น้ำต้องไม่เกินระดับกำรผลิตสูงสุด (Maximum Sustainable Yield
หรือ MSY) สำหรับกำรทำประมงทุกประเภท โดยจะเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558
3. ห้ำมทำกำรทิ้งสัตว์น้ำลงทะเล (Discard ban) โดยกำหนดให้ชำวประมงนำสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้น
ฝั่งทั้งหมดโดยเฉพำะสัตว์น้ำควบคุม โดยภำยในปี พ.ศ. 2562 กำรทำประมงของสหภำพยุโรปทั้งหมดต้อง
ปฏิบัติตำมกฎระเบียบนี้อย่ำงสมบูรณ์
4. กำหนดให้ประเทศสมำชิกลดกำลังกำรจับสัตว์น้ำของกองเรือประมง เพื่อให้มีควำมสมดุลกับ
กำรทำประมงของประเทศนั้ น ๆ โดยประเทศสมำชิกจะต้องวำงแผนเพื่อลดกำลั งกำรจับสั ตว์น้ำของกอง
เรือประมงตนเมื่อพบว่ำมีกำรทำประมงเกินขนำด
5. สนับสนุนและให้ควำมสำคัญแก่กำรทำประมงขนำดเล็กมำกขึ้น โดยนอกจำกขยำยเขตสำหรับ
กำรทำประมงพื้นบ้ำนออกไปถึงระยะไม่เกิน 12 ไมล์จำกชำยฝั่งแล้ว ยังให้ประเทศสมำชิกจัดสรรโควตำสำหรับ
กำรทำประมงให้แก่กำรประมงขนำดเล็กเพิ่มมำกขึ้นด้วย เนื่องจำกเห็นว่ำกำรทำประมงขนำดเล็กมีผลกระทบ
ทำงธรรมชำติที่ต่ำ และมีกำรใช้แรงงำนสูง
6. บังคับให้เรือประมงสหภำพยุโรปที่จับสัตว์น้ำในเขตประเทศที่สำม หรือนอกเขตน่ำนน้ำยุโรป
ต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับ นโยบำยของสหภำพยุโรปในบริบทควำมสั มพันธ์กับต่ำงประเทศ กำรแสวงหำ
ประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น้ำในน่ำนน้ำของประเทศพันธมิตรจะต้องอยู่ภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำน
ประมง และกำรมีส่วนร่วมในองค์กรบริหำรจัดกำรประมงในระดับภูมิภำค (Regional Fisheries Management
Organizations – RFMOs) อย่ำงเคร่งครัด
7. สนับสนุนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่ำงยั่งยืน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดในสหภำพ
ยุโรป และเสริมศักยภำพอุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง และพื้นที่ในเขตชนบท
8. เน้นกำรใช้หลักวิทยำศำสตร์ โดยให้มีกำรรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับประชำกร
สัตว์น้ำ เรือประมง และผลกระทบจำกกำรทำประมง
9. เน้ น กำรบริ ห ำรจัดกำรแบบกระจำยอำนำจไปยังพื้นที่ทำกำรประมงมำกขึ้น โดยประเทศ
สมำชิกมีอิสระในกำรพัฒนำและกำหนดมำตรกำรและมีควำมร่วมมือกันในระดับภูมิภำค
ประชำคมยุโรปมีกำรพัฒนำโครงสร้ำงที่สำคัญของนโยบำยประมงร่วม โดยพัฒนำมำตรกำรต่ำง ๆ
ที่สำคัญของนโยบำยประมงร่วม ตั้งแต่เริ่มนโยบำยประมงร่วมยุโรปในอดีตจนถึงนโยบำยประมงร่วมที่ได้ปฏิรูป
ล่ำสุด โดยสรุปดังแสดงในตำรำงที่ 1
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ตารางที่ 1 กำรพัฒนำมำตรกำรที่สำคัญของนโยบำยประมงร่วมยุโรป ระหว่ำงปี พ.ศ. 2515 – 2558
จำนวน
ปี พ.ศ. ประเทศ
กำรพัฒนำของนโยบำยประมงร่วมยุโรป
สมำชิก
2513
6
1) ประชำคมยุโรปมีประเทศสมำชิกเริ่มแรก 6 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตำลี
เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม และลักเซมเบิร์ก
2) กำรจัดตั้งสองเสำหลักแรกของนโยบำยประมงร่วม ได้แก่ นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงและ
องค์กรตลำดร่วม
3) กำรนำหลักกำร .ควำมเท่ำเทียมในกำรเข้ำสู่น่ำนน้ำ หรือ equal access มำปรับใช้
กับประเทศสมำชิก
2515
6
กำรนำกฎหมำยกำรเข้ำสู่น่ำนน้ำของสหรำชอำณำจักร และไอร์แลนด์ ในเรื่องควำมเท่ำ
เทียมกำรเข้ำถึงทรัพยำกรประมงทะเลมำปรับใช้
2516
9
กำรเข้ำร่วมของเดนมำร์ก ไอร์แลนด์ และสหรำชอำณำจักร โดยนอร์เวย์ตัดสินใจไม่เข้ำ
ร่วมประชำคม
2519
9
1) รัฐมนตรีกระทรวงต่ำงประเทศของยุโรปตกลงที่จะกำหนดเขตเศรษฐกิจจำเพำะ 200
ไมล์ทะเลซึ่งเรือของประเทศสมำชิกยุโรปมีกำรเข้ำถึงทรัพยำกรทะเลโดยเสรี
2) กำรตกลงกับประเทศที่สำมในเรื่องควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรประมง อันก่อให้เกิดเสำหลัก
ที่สำม คือ นโยบำยประมงร่วมกับประเทศที่สำม
25199
กำรเจรจำตกลงในเรื่อง นโยบำยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล ซึ่งเป็นเสำหลักที่สี่
2526
2524
10 กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมยุโรปของประเทศกรีซ
2525
10 ประกำศใช้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทำงทะเล ซึ่งปรับใช้เขตเศรษฐกิจ
จำเพำะ 200 ไมล์ทะเล
2526
10 จัดตั้งเสำหลักสุดท้ำยของนโยบำยประมงร่วมยุโรป คือนโยบำยอนุรักษ์และกำรบริหำร
จัดกำรประมง โดยนำเรื่อง ปริมำณสัตว์น้ำที่อนุญำตให้จับได้ (Total Allowance
Catches: TACs) และระบบโควตำในประเทศสมำชิกมำปรับใช้
2529
12 กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของประเทศสเปน และโปตุเกส ซึ่งมีจำนวนเรือประมงเป็นสองเท่ำ
ของประชำคมยุโรป โดยมีข้อจำกัดกำรเข้ำสู่น่ำนน้ำของประชำคมจนถึงปี พ.ศ 2545
2533
12 อุตสำหกรรมประมงมีกำรลงทุนสูงนำไปสู่กำรทำประมงเกินขนำด
2535
12 กำรทบทวนนโยบำยประมงร่วม โดยกำรนำระบบกำรอนุญำตทำกำรประมง (Fishing
License) ระบบกำรควบคุมของประชำคมสำหรับภำคกำรประมงทั้งหมด และกำรจัดตั้ง
กรอบกำรทำงำนแบบหลำยปีสำหรับทรัพยำกรประมงบำงชนิด
2538
12 1) กำรเข้ำสู่ประชำคมอย่ำงเต็มรูปแบบของประเทศสเปนและโปตุเกส
2) กำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกใหม่ของประเทศสวีเดน ฟินแลนด์ และออสเตรีย
3) ประเทศนอร์เวย์ ล้มเหลวที่จะเข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมยุโรปอีกครั้ง หลังกำร
ลงประชำมติภำยในประเทศ
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ปี พ.ศ.
2545

2546
2547
2550

2552
2554
2556

2557

2558

จ ำนวน
ประเทศ
กำรพัฒนำของนโยบำยประมงร่วมยุโรป
สมำชิก
15 ปฏิรูปนโยบำยประมงร่วม โดยมีกำรปรับใช้แผนกำรฟื้นฟูแบบหลำยปีสำหรับทรัพยำกร
สัตว์น้ำชนิดที่ถูกคุกคำมจำกกำรทำประมงเกินขนำด กำหนดแผนบริหำรจัดกำร
ประชำกรสัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ ด้วย หยุดสนับสนุนกำรต่อเรือประมงใหม่ และได้จัดตั้ง
กองทุนเพื่อช่วยเหลือเรือประมงที่หยุดทำกำรประมง
15 1) เริ่มกำรบังคับใช้นโยบำยประมงร่วมยุโรปฉบับใหม่ ตั้งแต่ 1 มกรำคม 2546
2) กำหนดจัดตั้งหน่วยงำนควบคุมกำรทำประมงของประชำคมยุโรป
25 มีประเทศสมำชิกเพิ่มอีก 10 ประเทศ ได้แก่ ไซปรัส เช็ก เอสโตเนีย ฮังกำรี ลัตเวีย
ลิทัวเนีย มอลตำ โปแลนด์ สโลวำเกีย และสโลวีเนีย
27 1) หน่วยงานควบคุมการทาประมงของประชาคมยุโรป (Community Fisheries
Control Agency: CFCA) ที่จัดตั้งขึ้นเริ่มดาเนินงาน
2) กองทุนประมงยุโรป (European Fisheries Fund: EFF) เริ่มดำเนินกำร
3) ประเทศบัลกำเรีย และโรมำเนีย เข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมยุโรป
27 ประชำคมยุโรปเริ่มกำรทบทวนนโยบำยประมงร่วมยุโรปครั้งใหญ่ โดยสนับสนุนให้มีกำร
แสดงควำมคิดเห็นต่ออนำคตกำรประมงของประชำคมยุโรปในระยะยำว เพื่อเป้ำหมำย
กำรประมงยั่งยืนถึงปี พ.ศ. 2563
27 ร่ำงกฎระเบียบเพื่อปฏิรูปนโยบำยประมงร่วมยุโรป เพื่อเสนอหำรือกับประเทศสมำชิก
รัฐสภำยุโรป และคณะกรรมำธิกำรยุโรป ซึ่งใช้เวลำหำรือประมำณ 18 เดือน
28 1) สิ้นสุดกำรดำเนินกองทุนประมงยุโรป
2) รัฐสภำยุโรปเห็นชอบกำรปฏิรูปนโยบำยประมงร่วมยุโรป รวมทั้งมำตรกำรใน
กำรคุ้มครองสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์ และห้ำมกำรทิ้งสัตว์น้ำที่จับได้ลงทะเล
3) ประเทศโครเอเชียเป็นประเทศล่ำสุดที่เข้ำร่วมเป็นสมำชิกประชำคมยุโรป
28 1) บังคับใช้นโยบำยประมงร่วมยุโรปฉบับใหม่ ปี พ.ศ. 2557-2563 ตั้งแต่วันที่ 1
มกรำคม 2557
2) จัดตั้งและดำเนินกองทุนกิจกำรทะเลและกำรประมง (EMFF) สำหรับ พ.ศ. 25572563
28 เริ่มนาการกาหนดผลจับสัตว์น้ายั่งยืนสูงสุด (Maximum Sustainable Yield: MSY)
มาใช้เพื่อเป้าหมายในการฟื้นฟูชนิดสัตว์น้าที่ลดลงภายในปี 2563

2.2 ความสาเร็จและความล้มเหลวของนโยบายประมงร่วมยุโรป
หลังจำกที่สหภำพยุโรปได้พัฒนำและปฏิรูปนโยบำยประมงร่วมยุโรปมำเป็นเวลำประมำณ
28 ปี ในปี พ.ศ. 2554 คณะกรรมำธิกำรยุโรปได้ยอมรับว่ำนโยบำยประมงร่วมยุโรปในช่วงที่ผ่ำนมำล้มเหลว
โดยเฉพำะในเรื่องระบบโควตำที่กระตุ้นให้มีกำรจับปลำเกิน ขนำด และไม่ก่อให้เกิดควำมยั่งยืนของทรัพยำกร
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ทำงทะเลในสหภำพยุโรป (David Hirst, 2015) อย่ำงไรก็ดี นับว่ำสหภำพยุโรปประสบควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรนโยบำยประมงร่วมฯ ซึ่งไทยสำมำรถเรียนรู้ประสบกำรณ์และบทเรียนของประชำคมยุโรปมำปรับ
ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรหำรือกับประเทศสมำชิกอำเซียนและกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนได้
ต่อไป
2.2.1 ความล้มเหลวของนโยบายประมงร่วมยุโรป
ปัญหำของนโยบำยประมงร่วมยุโรปเป็นปัญหำที่เกิดขึ้นในนโยบำยสี่ด้ำนของนโยบำย
ประมงร่วมยุโรป คือ นโยบำยด้ำนโครงสร้ำง นโยบำยองค์กรตลำดร่วม นโยบำยกำรตกลงกับประเทศที่สำม
และนโยบำยกำรอนุรักษ์และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมง ปัญหำในด้ำนนโยบำยโครงสร้ำงและกองทุน
ประมงในอดีต ภำคกำรประมงเผชิญปัญหำวิกฤติในกำรขยำยขีดควำมสำมำรถในกำรจับสัตว์น้ำของกอง
เรือประมง กำรจับสัตว์น้ำที่มำกเกินไป และกำรขำดทุนของบริษัทประมงจำกกำรกำหนดเงื่อนไขในกำรจับ
สัตว์น้ำเพื่อทำให้เกิดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล รวมไปถึงปัญหำด้ำนกำรพัฒนำข้อกำหนดของประชำคม
ในเรื่องมำตรฐำนสุขอนำมัย สุขภำพ คุณภำพสินค้ำ และควำมปลอดภัยของคนในเรือ ในอดีตกำรอุดหนุน
ช่วยเหลือและแผนงำนด้ำนโครงสร้ำงประมงของสหภำพยุโรปได้ถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ค่อนข้ำงมำกว่ำล้ มเหลวใน
กำรควบคุมกำรขยำยตัวของกำรจับสัตว์น้ำในกองเรือประมงของประชำคม แผนงำนไม่มีควำมเข้มงวดรัดกุมที่
เพียงพอ ซึ่งทำให้นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงประมงและกองทุนประมงมีกำรปรับเปลี่ยนมำตรกำรในกำรช่วยเหลือ
เพื่อให้ประเทศสมำชิกแต่ละประเทศสำมำรถเลือกผสมผสำนมำตรกำรอุดหนุน ต่ำง ๆ ตำมควำมจำเป็นของแต่
ละพื้นที่ภำยในประเทศได้ อย่ำงไรก็ตำม กำรอุดหนุนและช่วยเหลือภำคกำรประมง พบปัญหำเครื่องมือและ
กลไกในกำรอุดหนุนช่วยเหลือประมงอยู่ในรูปแบบต่ำง ๆ กัน ซึ่งรวมถึงกำรสนับสนุนในรูปของเงินช่วยเหลือ
กำรอุดหนุนด้ำนเชื้อเพลิงหรือกำรยกเว้นภำษีเชื้อเพลิง กำรช่วยเหลือชดเชยในกำรทำควำมตกลงกับประเทศที่
สำม ทำให้ประชำคมยุโรปมีปัญหำในกำรประเมินกำรช่วยเหลือภำคประมงอย่ำงแท้จริง ตัวเลขกำรสนับสนุน
จำกกองทุนอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือภำคกำรประมงขำดควำมชัดเจนและโปร่งใส กำรอุดหนุนช่วยเหลือไม่ได้ช่วย
ให้ เกิดกำรทำประมงอย่ ำงยั่งยืน อย่ำงจริงจัง เนื่องจำกแหล่ งประมงส่ว นใหญ่ยังมีกำรทำประมงเกินขนำด
กองทุนที่ให้แก่บำงประเทศมิได้สนับสนุนให้เกิดกำรประมงที่ยั่งยืน เนื่องจำกกำรสนับสนุนทำให้เกิดกำรขยำย
กองเรือประมงและทำลำยทรัพยำกรประมงและแหล่งประมงเพิ่มมำกขึ้น
ในกำรกำหนดมำตรกำรในกำรควบคุมและกำรบังคับใช้นโยบำยประมงร่ว มยุโรป เมื่อ
กฎระเบียบและมำตรกำรจำกนโยบำยประมงร่วมได้ถูกกำหนดขึ้นเป็นข้อบังคับไว้ในลักษณะกว้ำง ๆ ประเทศ
สมำชิกแต่ละประเทศมีหน้ำที่รับผิดชอบนำกฎระเบียบมำบังคับใช้กับผู้ดำเนินกำรด้ำนประมงและน่ำนน้ำใน
ประเทศตน โดยกรรมำธิ ก ำรยุ โ รปไม่ มี อ ำนำจในกำรควบคุ ม กำรประมงในยุ โ รปได้ โ ดยตรง กำรรั บ รู้ ถึ ง
กฎระเบียบต่ำง ๆ และกำรควบคุมให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพเป็นปัญหำและจุดอ่อนของ
นโยบำยประมงร่วมยุโรป ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนำระบบกำรควบคุมกำรทำประมงในยุโรปขึ้น เพื่อให้เกิดกำรปรับ
ใช้กฎหมำยอย่ำงทั่วถึงและยุติธรรมในประเทศสมำชิกทุกประเทศ และมีกำรจัดตั้งหน่วยงำนตรวจสอบประมง
ประชำคม (CFCA) ขึ้น โดยมีกำรทำงำนร่วมกับหน่วยตรวจสอบภำยในประเทศ ระบบนี้จะทำให้ กำรตรวจสอบ
ที่แตกต่ำงกันของประเทศสมำชิกอยู่ในรูปแบบเดียวกัน ควำมล้มเหลวของนโยบำยประมงร่วมยุโรปที่เด่นชัดมี
ดังนี้
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1. กำรใช้ระบบโควตำกำรจับปลำที่เรียกว่ำ “Total Allowable Catches - TACs”
จัดสรรให้แต่ละประเทศสมำชิก เพื่อป้องกันควำมขัดแย้งเมื่อเรือของประเทศสมำชิกหนึ่งเข้ำมำทำประมงใน
น่ำนน้ำของอีกประเทศสมำชิกหนึ่ง และเพื่อรักษำควำมยั่งยืน ในกำรใช้ทรัพยำกรประมง แต่เมื่อเรือประมงจับ
ปลำได้มำกเกินโควตำของตน ทำให้ต้องทิ้งปลำที่จับมำได้เกินโควตำลงทะเลไปจำนวนมำก ส่งผลให้ทรัพยำกร
ประมงในน่ำนน้ำของสหภำพยุโรปลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
2. กำรใช้ระบบบริหำรจำกบนลงล่ำง กำหนดให้เรือประมงปฏิบัติตำมนโยบำยที่ออกโดย
ส่วนกลำงของสหภำพยุโรป ซึ่งทำให้ไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรแสดงควำมรับผิดชอบของประเทศสมำชิกใน
กำรรักษำควำมยั่งยืนของทรัพยำกร
3. กำรกำหนดนโยบำยประมงร่วม ส่วนใหญ่เป็นไปในทำงกำรเมือง เป็นกำรกำหนด
นโยบำยในช่วงสั้นๆ โดยไม่พิจำรณำประโยชน์ระยะยำวของกำรรักษำทรัพยำกรประมงให้ยั่งยืน และไม่ตั้งอยู่
บนหลักฐำนและข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์
4. ไม่ได้มุ่งส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำแทนกำรจับ เพื่อลดกำรจับ สัตว์น้ำเกินกำรผลิต
และเพิ่มควำมยั่งยืนของแหล่งอำหำรและกำรจ้ำงงำน ทำให้อุตสำหกรรมเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำของสหภำพยุโรป
เติบโตช้ำ อยู่ในอัตรำที่ต่ำเพียงร้อยละ 1 ต่อปี (ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์และส่วนรำชกำรไทยทุกแห่ง
ในยุโรป, 2554)
5. ไม่ได้กำหนดกำรทำประมงโดยเรือประมงขนำดเล็กไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งในด้ำนพื้นที่ทำ
กำรประมง โควตำกำรจับสัตว์น้ำ หรือเครื่องมือทำกำรประมง ทำให้เรือประมงขนำดเล็กไม่มีแรงจูงใจในกำรทำ
ประมงและออกจำกระบบจำนวนมำก
2.2.2 ความสาเร็จของนโยบายประมงร่วมยุโรป
นโยบำยประมงร่วมยุโรปใหม่มุ่งเน้นกำรสร้ำงหลักประกันต่ออุตสำหกรรมประมงและกำร
เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ยั่งยืน และกำรบริหำรจัดกำรที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรจ้ำง
งำน โดยนโยบำยประมงร่วมยุโรปฉบับใหม่นี้มีประเด็นและมำตรกำรสำคัญ ดังนี้
1. มีกำรใช้กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรแบบต่อเนื่อง (Multiannual ecosystem-based
management) ที่ยึดระบบนิเวศวิทยำ (ecosystem-based approach) โดยเปลี่ยนจำก single-species
plans เป็น multi-species and fisheries plan เพื่อขยำยกำรคุ้มครองประเภทและพันธุ์ปลำมำกขึ้น
2. บังคับให้กำรจับสัตว์น้ำต้องไม่เกินระดับศักยภำพกำรผลิตสูงสุด (Maximum System
Yield, MSY) สำหรับกำรทำประมงทุกประเภท โดยได้เริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558
3. ยกเลิกพฤติกรรมทิ้งสัตว์น้ำลงทะเล (Discard Ban) โดยเป็นกำรบังคับให้ชำวประมง
จับสัตว์น้ำที่จับได้ขึ้นฝั่งทั้งหมด (land obligation) แทนกำรห้ำมทิ้งสัตว์น้ำชนิดที่มีกำรควบคุม (discard of
regulated species)
4. บังคับให้ประเทศสมำชิกปรับอัตรำกำลังกำรผลิตของกองเรือ (fishing capacities)
เพื่อให้สมดุลกับโอกำสกำรทำประมงของประเทศนั้นๆ (fishing opportunities) โดยประเทศสมำชิกจะต้อง
วำงแผนเพื่อลดกำลังกำรผลิตของกองเรือ เมื่อมีกำรทำประมงเกินขนำด
5. ให้กำรสนับสนุนกำรทำประมงขนำดเล็ก โดยประเทศสมำชิกนอกจำกจะสำมำรถขยำย
เวลำจำกัดเขตกำรทำประมง (exclusion zone) ในระยะไม่เกิน 12 ไมล์จำกชำยฝั่งทะเลไว้เป็นพื้นที่สำหรับ
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กำรทำประมงพื้นบ้ำนแล้ว ยังได้รับกำรจัดสรรโควตำกำรทำประมงจำนวนมำก เนื่องจำกกำรทำประมงขนำด
เล็กมีผลกระทบทำงธรรมชำติที่ต่ำ และมีกำรใช้แรงงำนสูง
6. บังคับให้เรือประมงอียูที่จับปลำในเขตประเทศที่สำม หรือนอกเขตน่ำนน้ำยุโรป ต้อง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบยุโรป กำรแสวงหำประโยชน์จำกทรัพยำกรสัตว์น้ำในน่ำนน้ำของประเทศ
พันธมิตรจะอยู่ภำยใต้ข้อตกลงควำมร่วมมือด้ำนประมง (Fisheries Partnership Agreement) และกำรมีส่วน
ร่วมในองค์กรจัดกำรประมงระดับภูมิภำค (RFMOs)
7. ให้กำรสนับสนุนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Aquaculture) เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรของตลำด และเสริมศักยภำพอุตสำหกรรมบริเวณชำยฝั่ง และพื้นที่ในเขตชนบท
8. เน้นกำรใช้หลักวิทยำศำสตร์ ในกำรรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับมวล
ปลำ เรือประมง และผลกระทบจำกกำรทำประมง
9. เน้นกำรบริหำรจัดกำรแบบกระจำยอำนำจมำกขึ้น โดยประเทศสมำชิกมีอิสระในกำร
พัฒนำและกำหนดมำตรกำรที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของ CFP
สรุปควำมสำเร็จของนโยบำยประมงร่วมยุโรปที่สำคัญ ได้แก่
1. สร้ำงควำมร่วมมือของประเทศสมำชิกประชำคมยุโรป และทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่ำง
เข้มแข็ง เช่น ควำมร่วมมือในภำคส่วนผู้จับสัตว์น้ำ ภำคกำรตลำด ภำคงบประมำณ มีควำมพยำยำมในกำร
ปฏิรูปนโยบำยประมงร่วมยุโรปเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรบริหำรงำนแบบสหภำพ
2. กำรจัดตั้งหน่วยควบคุมกำรทำประมงยุโรป (Community Fisheries Control Agency CFCA) เพื่อรวมรูปแบบกำรควบคุมกำรประมงที่แตกต่ำงกันของประเทศสมำชิกเข้ำด้วยกัน ทั้งในระบบกำร
ลงโทษ กำรตรวจติดตำมโดยระบบติดตำมตำแหน่งเรือประมง (Vessel Monitoring System – VMS) กำร
รำยงำนทำงอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Reporting System - ERS) ทำให้สำมำรถควบคุมกำรทำประมงของ
เรือประมงยุโรปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. กำรจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือด้ำนกำรเงินในภำคกำรประมง ที่เรียกว่ำ กองทุนกิจกำรทะเล
และประมงสหภำพยุโรป (European Maritime and Fisheries Fund - EMFF) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วย
ชำวประมงในกำรเปลี่ยนทำกำรประมงอย่ำงยั่งยืน ช่ วยเหลือชุมชนประมงชำยทะเล สนับสนุนโครงกำรสร้ำง
งำนและปรับปรุงคุณภำพชีวิต (European Commission (c), 2016) โดยเฉพำะกำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงินใน
กำรปรั บ ลดกองเรือของประเทศสมำชิก ซึ่งได้นำระบบกำรนำเรือเข้ำเท่ำกับ หรือน้อยกว่ำ กำรนำเรือ ออก
(Entry/Exit Regime) มำใช้ (European Commission (b), 2016) ทำให้กำลังกำรจับสัตว์น้ำของเรือประมง
ยุโรปในรูปของกำลังเครื่องยนต์และตันกรอสลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำกปี พ.ศ. 2539 ถึง 2558 (European
Commission (d), 2016)
4. กำรดำเนินควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภำคและ RFMOs ทั่ว
โลก ภำยใต้กฎระเบียบกำรป้องกัน ยับยั้งและขจัดกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำดกำรรำยงำนและ ไร้กำร
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU Fishing) ของสหภำพยุโรป โดยดำเนิน
ควำมร่วมมือกับรัฐเจ้ำของธงและรัฐที่ส่งออกสินค้ำประมงมำยังสหภำพยุโรป เพื่อต่อต้ำนกำรทำประมง IUU และ
กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงอย่ำงยั่งยืน (European Commission (d), 2016)
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บทที่ 3
นโยบายด้านการประมงของอาเซียน
3.1 การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
ประชำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations:
ASEAN) หรืออำเซียนได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีประเทศสมำชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ
อินโดนีเซีย มำเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และประเทศไทย เพื่อส่งเสริมควำมร่วมมือและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยำศำสตร์ และกำรบริหำร ซึ่งต่อมำได้มีสมำชิกเพิ่มขึ้น
ได้แก่ บรูไน ดำรุสซำลำม เมียนมำ ลำว เวียดนำมและกัมพูชำ รวมเป็น 10 ประเทศ ในช่วงกำรก่อตั้ง อำเซียน
ได้ผ่ำนกำรพัฒนำหลำยด้ำน และได้มีกำรประกำศปฏิญญำหลำยฉบับ เพื่อขยำยควำมร่วมมือให้ใกล้ชิดและ
หลำกหลำยในหลำยเรื่องหลำยมิติ เช่น ปฏิญญำว่ำด้วยเขตแห่งสันติภำพและควำมเป็นกลำง (Declaration on
the Zone of Peace, Freedom and Neutrality) ปฏิญญำสมำนฉันท์อำเซียน (Declaration of ASEAN
Concord) ซึ่งมีกำรตกลงก่อตั้งสำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียนขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซีย สนธิสัญญำไมตรีและควำม
ร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซึ่ง
กำหนดหลักกำรในกำรดำเนินควำมสัมพันธ์ในภูมิภำคของอำเซียนช่วงหลัง สงครำมเย็นสิ้นสุดลง (ASEAN (a),
2016).
ควำมร่วมมือในกรอบของอำเซียนทำให้ประเทศสมำชิกในภูมิภำคมีควำมสุขสงบ มั่งคั่ง ปรำศจำก
กำรใช้อำวุธเพื่อทำสงครำมมำเป็นเวลำกว่ำ 40 ปี โดยมีผลทำให้เกิดบรรยำกำศที่อื้อต่อกำรพัฒนำของประเทศ
สมำชิกทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคม อย่ำงไรก็ดี ในภูมิภำคอื่น ๆ เช่น ยุโรป อเมริกำ และแอฟริกำ ก็มีควำม
ร่วมมือในระดับภูมิภำคเพื่อผลประโยชน์ทำงควำมมั่นคง เศรษฐกิจ กำรค้ำ และกำรต่อต้ำนภัยคุกคำมต่ำง ๆ
ต่ำงรวมกลุ่มกันเพื่อสร้ำงโอกำสและอำนำจต่อรอง และเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำและกำร
ลงทุน เช่น สหภำพยุโรป (European Union: EU) เขตกำรค้ำเสรีในภูมิภำคอเมริกำเหนือ (North American
Free Trade Agreement: NAFTA) สหภำพแอฟริกำ (African Union: AU) เป็นต้น
ประเทศสมำชิกอำเซียน 10 ประเทศ จึงเห็นควำมสำคัญของกำรร่วมมือกันอย่ำงใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่ง
กำรรวมตัวกันเป็นประชำคมอำเซียน จะช่วยกระชับควำมร่วมมือด้ำนสังคมและวัฒนำธรรม เพื่อแก้ไขปัญหำที่
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อชี วิตควำมเป็ น อยู่ข องประชำชน เช่ นปัญ หำควำมยำกจน โรคติดต่ อ ยำเสพคิ ด
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทำงธรรมชำติ แรงงำน ผู้ด้อยโอกำส โดยสิ่งเหล่ำนี้จะนำให้ประชำชนไทยและอำเซียนจะ
อยู่ในสังคมที่มีควำมแข็งแกร่ง มีจริยธรรมและธรรมำภิบำล และกำรดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ทั้งนี้ กำรรวมกัน
เป็นประชำคมอำเซียนจะทำให้ประชำกรของประชำคมอำเซียนมีประมำณ 600 ล้ำนคน ซึ่งหำกเป็นตลำดและ
ฐำนกำรผลิตเดียวกันสำเร็จ จะทำให้อำเซียนกลำยเป็นตลำดและแหล่งเงินทุนที่มีศักยภำพมหำศำล ซึ่งจะเป็น
ฐำนของไทย ในกำรค้ำขำยกับตลำดอื่น ๆ นอกภูมิภำคอีกด้วย
ในกำรประชุ มผู้ น ำอำเซี ย นในปี พ.ศ. 2546 ที่บ ำหลี อิน โดนีเ ซีย ผู้ นำอำเซี ยนได้ ล งนำมใน
ปฏิญญำว่ำด้วยควำมร่วมมืออำเซียน (Declaration of ASEQAN Concord II หรือ Bali Concord II) เห็นชอบ
ให้มีกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) ภำยในปี พ.ศ. 2563 แต่ต่อมำในกำรประชุมผู้นำสุดยอด
อำเซียนครั้งที่ 12 เมื่อปี พ.ศ. 2550 ประเทศสมำชิกได้ตกลงกันว่ำให้จัดตั้งประชำคมให้แล้วเสร็จเร็วขึ้นภำยใน
ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ประชำคมอำเซียนประกอบด้วย 3 เสำหลัก (Pillars) ได้แก่ ประชำคมควำมมั่นคงอำเซียน
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(ASEAN Security Community: ASC) ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community:
AEC) และประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) นอกจำกนี้ ได้
มีกำรจัดโครงสร้ำงองค์กรของอำเซียน รองรับภำรกิจและพั นธกิจ รวมทั้ง แปลงสภำพอำเซียนจำกองค์กรที่มี
กำรรวมตัวหรือร่วมมือกันแบบหลวม ๆ เพื่อสร้ำงและพัฒนำกำรมำสู่สภำพกำรเป็น “นิติบุคคล” ซึ่งเป็นที่มำ
ของกำรนำหลักกำรนี้ไปร่ำงเป็น “กฎบัตรอำเซียน (ASEAN Charter)” ซึ่งทำหน้ำที่เป็นธรรมนูญกำรบริหำร
ปกครองกลุ่มประเทศอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ กำรตั้งประชำคมอำเซียนทำให้ประเทศสมำชิกอำเซียนเดิมมีกำร
รวมตัวกันในระดับใหม่ กลำยเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศตำมกฎหมำย โดยมีสภำพเป็นนิติบุคคล ภำยใต้กรอบ
กำรดำเนินงำนร่วมกันในระดับภูมิภำค กำรผนึกกำลังของประเทศในกลุ่มประชำคมอำเซียนทำให้เกิดควำม
ร่ ว มมื อ ที่ เ ป็ น เอกภำพระหว่ ำ งประเทศสมำชิ ก เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สั น ติ ภ ำพที่ ยั่ ง ยื น เสถี ย รภำพ และควำม
เจริญก้ำวหน้ำร่วมกันในภูมิภำค
1. ประชำคมควำมมั่นคงอำเซียน (ASEAN Security Community: ASC)
ประชำคมควำมมั่นคงอำเซียนมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภำคอยู่อย่ำงสันติสุข
แก้ไขปัญหำภำยในภูมิภำคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักควำมมั่นคงรอบด้ำน เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว
ประชำคมควำมมั่นคงอำเซียนจะดำเนินกำร (1) ใช้เอกสำรทำงกำรเมืองและกลไกของอำเซียนที่มีอยู่ในกำรเพิ่ม
ศัก ยภำพในกำรแก้ ไ ขปั ญหำข้ อ พิพ ำทภำยในภู มิ ภ ำค รวมทั้ ง กำรต่ อ ต้ ำ นกำรก่ อกำรร้ ำ ย กำรลั ก ลอบค้ ำ
ยำเสพติด กำรค้ำมนุษย์ อำชญำกรรมข้ำมชำติอื่น ๆ และกำรขจัดอำวุธที่มีอำนุภำพทำลำยล้ำงสูง (2) ริเริ่ม
กลไกใหม่ ๆ ในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง และกำหนดรูปแบบใหม่สำหรับควำมร่วมมือในด้ำนนี้ ซึ่งรวมไปถึง
กำรกำหนดมำตรฐำนกำรป้องกันกำรเกิดข้อพิพำท กำรแก้ไขข้อพิพำท และกำรส่งเสริมสันติภำพ ภำยหลังจำก
กำรเกิดข้อพิพำท (3) ส่งเสริมควำมร่วมมือด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล ทั้งนี้ควำมร่วมมือข้ำงต้น จะไม่กระทบต่อ
นโยบำยต่ำงประเทศและควำมร่วมมือทำงทหำรของประเทศสมำชิกกับประเทศนอกภูมิภำค เสำหลักด้ำน
กำรเมืองและควำมมั่นคงของภูมิภำคอำเซียน เมื่อเป็นประชำคมอำเซียนแล้ว ได้ทำให้เกิดกำรสนับสนุนส่งเสริม
สันติภำพ ควำมมั่นคง กำรปกครองแบบประชำธิปไตย กำรปกครองแบบธรรมำภิบำล กำรส่งเสริมให้บรรลุ
ควำมเจริญร่วมกันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้ประชำคมเป็นภูมิภำคที่เปิดกว้ำง มีพลวัตรและยืดหยุ่นได้
ในกำรตั้งรับภำวะที่ผันผวนของเศรษฐกิจ มีหลักประกันที่จะทำให้เกิดสันติสุขในอำเซียน
2. ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนมีจุดประสงค์ในระยะเริ่มแรกเพื่อควำมร่วมมือในทำงเศรษฐกิจ
อย่ำงไรก็ดี สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำในปัจจุบันมีควำมจำเป็นที่กลุ่มประเทศอำเซียนต้องสร้ำง
อำเซียนให้เข้มแข็งเหนียวแน่นมีเอกภำพยิ่งขึ้น นอกจำกเพื่อประโยชน์ให้ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ กำรค้ำ
กำรลงทุนในกลุ่มให้แข็งแรงขึ้นแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ เพิ่มอำนำจต่อรองในตลำดโลกและกำรเจรจำทำควำม
ตกลงด้ำนเศรษฐกิจกำรค้ำกับภูมิภำคอื่นและประเทศคู่ค้ำที่สำคัญด้วย ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียนในปี พ.ศ.
2546 ผู้นำอำเซียนได้ออกแถลงกำรณ์ Bali Concord II เห็นชอบให้มีกำรรวมตัวไปสู่กำรเป็นประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียน และให้เร่ งรั ดกำรรวมกลุ่ม เพื่อเปิดเสรีทำงกำรค้ำในสิ นค้ำและบริกำรส ำคัญ 11 สำขำ
(priority sectors) ได้แก่ กำรท่องเที่ยว กำรบิน ยำนยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยำง สิ่งทอ อิเลคทรอนิกส์
สินค้ำเกษตร ประมง เทคโนโลยีสำรสนเทศ และสุขภำพ
วิ สั ย ทั ศ น์ อ ำเซี ย น 2020 ได้ ก ำหนดเป้ ำ หมำยหลั ก 4 ประกำร เพื่ อ มุ่ ง เน้ น อำเซี ย นไปสู่
ประชำคมอำเซียนให้เป็นผลสำเร็จภำยในปี พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จ ะให้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้มีควำมมั่นคง มั่งคั่งและสำมำรถแข่งขันกับภูมิภำคอื่น ๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดกำรไหลเวียนของสินค้ำ
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กำรบริกำร กำรลงทุน เงินทุน กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ กำรลดปัญหำควำมยำกจน และควำมเหลื่อมล้ำทำง
สังคมภำยในปี พ.ศ. 2563 (2) มุ่งที่จะจั ดตั้งให้อำเซียนเป็นตลำดเดียวและเป็นฐำนกำรผลิตโดยจะริเริ่มกลไก
และมำตรกำรใหม่ ๆ ในกำรปฏิบัติตำมข้อริเริ่มทำงเศรษฐกิจที่มีอยู่ (3) ให้ควำมช่วยเหลือแก่ประเทศสมำชิก
ใหม่ของอำเซียน (กัมพูช ำ ลำว เมีย นมำ และเวียดนำม) เพื่อลดช่องว่ำงของระดับกำรพัฒนำและช่ว ยให้
ประเทศเหล่ำนี้ เข้ำร่วมในกระบวนกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจของอำเซียน (4) ส่งเสริมควำมร่วมมือในนโยบำย
กำรเงิน และเศรษฐกิจ มหภำพ ตลำดกำรเงิน และตลำดเงินทุน กำรประกันภัยและภำษีอำกร กำรพัฒ นำ
โครงสร้ำงพื้นฐำน และกำรคมนำคม กรอบควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำย กำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรเกษตร
พลังงำน กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ โดยกำรยกระดับกำรศึกษำ และกำรพัฒนำฝีมือ
กำรจัดทำแผนงำนเพื่อจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนหรือพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) ได้
กำหนดแผนงำนทิศทำงและกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน ในกำรดำเนินงำนทำงเศรษฐกิจเพื่อบรรลุเป้ำหมำยเป็น
ประชำคมเศรษฐกิจ อำเซีย น แผนงำนดังกล่ ำวไม่ใช่กำรดำเนินงำนที่เป็นของใหม่ แต่เป็นกำรต่อยอดกำร
ดำเนินงำนและควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจของอำเซียนตั้งแต่แรกเริ่ม ที่เริ่มต้นจำกกำรร่วมมือในกำรลดภำษี
ศุลกำกรระหว่ำงประเทศสมำชิกในกลุ่มอำเซียนให้เหลือระดับต่ำแล้ว ได้มีกำรพั ฒนำจัดตั้งเป็นเขตกำรค้ำเสรี
อำเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) และขยำยไปถึงควำมร่วมมือทำงกำรค้ำ บริกำร และกำรลงทุนใน
เวลำต่อมำ กำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนเป็นกำรพัฒนำและยกระดับควำมร่วมมือ และกำรรวมตัวทำง
เศรษฐกิจในกลุ่มประเทศสมำชิกจำกระดับกำรเป็นเขตกำรค้ำเสรีให้สูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง เพื่อให้อำเซียนเป็น
ตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว มีกำรเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน และแรงงำนฝีมืออย่ำงเสรี รวมทั้งให้
สำมำรถเคลื่อนย้ำยทุนได้เสรีมำกยิ่งขึ้นด้วย นอกจำกนี้ ยังมุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจในหมู่สมำชิก
ประชำคมที่เท่ำเทียมกัน โดยเสริมสร้ำงเศรษฐกิจที่เจริ ญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพด้ำนกำรเงิน กำรประสำนใน
นโยบำยเศรษฐกิจระหว่ำงสมำชิกมีกฎระเบียบที่ดีด้ำนกำรเงิน ทรัพย์สินทำงปัญญำ นโยบำยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำ และกำรคุ้มครองผู้บริโภคทั้งประชำคมด้วย
3. ประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)
ประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียนมีจุดมุ่งหมำยที่จะทำให้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่
ร่วมกันในสังคมที่เอื้ออำทร ประชำกรมีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดี ได้รับกำรพัฒนำในทุกด้ำน และมีควำมมั่นคงทำง
สังคม (social security) โดยเน้นกำรส่งเสริมควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ (1) กำรพัฒนำสังคม โดย
ยกระดับควำมเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกำส และผู้ที่อำศัยในถิ่นทุรกันดำร และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขัน
ของกลุ่มต่ำง ๆ ในสั งคม (2) กำรพัฒ นำกำรฝึกอบรม กำรศึกษำระดับพื้นฐำนและสู งกว่ำ กำรพัฒนำทำง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี กำรสร้ ำ งงำนและกำรคุ้ มครองทำงสั งคม (3) กำรส่ งเสริมควำมร่ว มมือด้ำ น
สำธำรณสุข โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ และโรคทำงเดินหำยใ จ
เฉียบพลันรุนแรง (4) กำรจัดกำรปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม (5) กำรส่งเสริมกำรปฏิสัมพันธ์ระหว่ ำงนักเขียน นักคิด
และศิลปินในภูมิภำค
แผนปฏิบัติกำรของประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียน เน้นกำรดำเนินกำรใน 4 ประเด็น
หลัก คือ
1. สร้ำงประชำคมแห่งสังคมที่เอื้ออำทร โดยเน้นกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน เสริมสร้ำง
ควำมเสมอภำค และกำรพัฒนำมนุษย์ เช่น กำรพัฒนำสตรี เด็ก และเยำวชน กำรส่งเสริมสวัสดิกำรสังคม กำร
พัฒนำชนบทและขจัดควำมยำกจน กำรพัฒนำกำรศึกษำและสำธำรณสุข และกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของ
มนุษย์ในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งรวมถึงกำรปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ และกำรป้องกันกำรขจัดภัยพิบัติ
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2. แก้ ไ ขผลกระทบต่ อ สั ง คม อั น เนื่ อ งมำจำกกำรรวมตั ว ทำงเศรษฐกิ จ โดยสร้ ำ งฐำน
ทรัพยำกรมนุษย์ที่สำมำรถแข่งขันได้ดี และมีระบบกำรป้องกันทำงสังคมที่เพียงพอ โดยให้ควำมสำคัญกับกำร
พัฒ นำและส่ ง เสริ ม แรงงำน และเสริ ม สร้ ำงควำมร่ ว มมื อ ในด้ ำนอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น สวั ส ดิ ก ำรสั ง คม
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและสำธำรณสุข (ปัญหำที่มำกับโลกำภิวัฒน์ เช่นโรคระบำด โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ)
3. ส่งเสริมควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงถูกต้อง โดยมี
กลไกที่พัฒนำอย่ำงสมบูรณ์สำหรับจัดกำรและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม ตลอดจนกำรป้องกันและขจัด
ภัยพิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม
4. เสริ มสร้ ำ งรำกฐำนที่จ ะน ำไปสู่ ประชำคมอำเซี ยน ที่จ ะเป็น ภูมิ ภ ำคซึ่ง ประชำชนจะ
ตระหนักถึงอัตลักษณ์ (identity) ร่วมกันของภูมิภำคท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงด้ำนประวัติศำสตร์ และ
วัฒนธรรม ด้วยกำรส่งเสริมควำมเข้ำใจระหว่ำงประชำชนในระดับและวงกำรต่ำง ๆ กำรเรียนรู้ประวัติศำสตร์
และวัฒนธรรมของกันและกัน และกำรแบ่งปันข้อมูลข่ำวสำร
เสำหลักทำงสังคมและวัฒนธรรมของประชำคมอำเซียน จะเน้นไปที่กำรทำให้เห็นควำมสำคัญ
ของประชำกรในอำเซียน และเป็นกำรสร้ำงสัมพันธภำพระหว่ำงประชำกรของชำติหนึ่งไปสู่ประชำกรของอีก
ชำติหนึ่ง รัฐบำลของ 10 ประเทศ จะประสำนร่วมมือกั นในกิจกรรมต่ำง ๆ สมำชิกของประชำคมจะไปมำหำ
สู่กัน แลกเปลี่ยนใกล้ชิด ระหว่ำงบุคลำกรด้ำนกำรศึกษำ สถำบันต่ำง ๆ และภำคธุรกิจ ภำคเอกชนในประเทศ
สมำชิก รวมทั้ง กำรปฏิสัมพันธ์ของบุคคลชั้นมันสอง มืออำชีพ ศิลปิน นักเขียน และสื่อสำรมวลชนของประเทศ
สมำชิก
3.2 นโยบายด้านการประมงของอาเซียน
อำเซียนมีเป้ำหมำยสร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำรให้แก่ภูมิภำค กำรประมงเป็นส่วนหนึ่งที่จะส่งผล
ให้เป้ำหมำยนี้ประสบผลสำเร็จได้ ควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงระหว่ำงประเทศของอำเซียนนั้นจะดำเนินกำร
ภำยใต้กรอบกำรประชุมคณะทำงำนประมงอำเซียน (ASWGFi) ซึ่งอยู่ภำยใต้กรอบกำรประชุมระดับรัฐมนตรี
อำเซียนด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้ (AMAF) คณะทำงำนประมงอำเซียนถือเป็นกลไกสำคัญในกำรดำเนินงำน
ควำมร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกำรประมงอำเซียน โดยเฉพำะด้ำนวิชำกำรและกำรพัฒนำกำรประมงของภูมิภำค
โดยโครงกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรประมงต่ำง ๆ ในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับกำรสนับสนุนจำก
ศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fisheries Development Centres:
SEAFDEC) ในฐำนะหุ้นส่วนกำรพัฒนำกำรประมงของภูมิภำค (สมำชิกของ SEAFDEC มี 11 ประเทศ ได้แก่
ประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 10 ประเทศ และญี่ปุ่น) นอกจำก SEAFDEC แล้ว คณะทำงำนประมงอำเซียนยังมี
ควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงกับประเทศคู่เจรจำของอำเซียน เช่น ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกำ อินเดีย จีน
และเกำหลีใต้ด้วย
อำเซียนเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสัตว์น้ำและสินค้ำประมงหลักของโลก และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้ นอย่ำง
ต่อเนื่องโดยในปี พ.ศ. 2557 อำเซียนมีผลผลิตจำกภำคประมง 42.22 ล้ำนตัน เพิ่มขึ้นจำก 16.94 ล้ำนตัน ในปี
พ.ศ. 2543 โดยเป็นผลผลิตจำกกำรทำประมงทะเล 16.66 ล้ำนตัน และจำกประมงน้ำจืด 3.03 ล้ำนตัน และ
จำกกำรเพำะเลี้ยงทั้งน้ำจืดและทะเล 22.53 ล้ำนตัน ยอดกำรผลิตสิ นค้ำประมงของ 10 ประเทศอำเซียน
รวมกันประมำณ 195.78 ล้ำนตัน คิดเป็นร้อยละ 21.735 ของกำรผลิตสินค้ำประมงทั้งโลก และคิดเป็นมูลค่ำ
กว่ำ 4.27 หมื่นล้ำนเหรียญสหรัฐฯ (FAO, 2014) ซึ่งนับว่ำภำคกำรประมงมีควำมสำคัญทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและ
สังคมต่อภูมิภำคอำเซียนและของโลก
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ภาพที่ 1 สัดส่วนผลผลิตทำงกำรประมงของประเทศสมำชิกอำเซียนและของภูมิภำคอำเซียนในปี พ.ศ. 2557
(FAO, 2014)

ประชำคมเศรษฐกิ จ อำเซี ย นมี เ ป้ ำ หมำยหลั ก ในกำรเป็ น ตลำดและศู น ย์ ก ำรผลิ ต เดี ย ว มี
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจที่เท่ำเทียมกั น และกำรบูรณำกำรเข้ำกับเศรษฐกิจโลก
ซึ่งมีลักษณะคล้ำยคลึงกับประชำคมเศรษฐกิจยุโรปในช่วงเริ่มกำรก่อตั้ง นโยบำยด้ำนกำรประมงเป็นอีกนโยบำย
หนึ่ งที่ส ำคัญต่อประชำคมอำเซีย น เนื่ องจำกเป็นแหล่ งอำหำรที่ส ำคัญ สร้ำงรำยได้และกำรจ้ำงงำนให้ แก่
ประเทศสมำชิก สินค้ำและอุตสำหกรรมประมงมีบทบำทสำคัญต่อเศรษฐกิจในภำพรวมของภูมิภำคอำเซียน
เป็นสินค้ำที่มีกำรผลิต กำรค้ำ และกำรแข่งขันในระดับที่สูง อำเซียนจึงมีนโยบำยเชิงยุทธศำสตร์ด้ำนกำรประมง
ในช่วงปี พ.ศ. 2559-2563 ใน 6 ด้ำนหลัก (ASEAN (b), 2016) ดังนี้
1. ขยำยกำรผลิตสินค้ำประมงทั้งด้ำนคุณภำพและปริมำณ โดยใช้เทคโนโลยี ระบบบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกร ลดกำรสูญเสียภำยหลังกำรจับ/กำรผลิตอย่ำงยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. เพิ่มกำรอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรค้ำ กำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจและกำรเข้ำถึงตลำด
3. สร้ำงควำมมั่นคงทำงอำหำร ควำมปลอดภัยอำหำร กำรเท่ำเทียมทำงโภชนำกำรที่ดีขึ้น
4. สร้ำงควำมยืดหยุ่นต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ภัยพิบัติทำงธรรมชำติและผลกระทบ
อื่น ๆ
5. ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ ลิ ต ขนำดเล็ ก ที่ มี ท รั พ ยำกรจ ำกั ด ในกำรปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรผลิ ต
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพเพื่อตอบสนองมำตรฐำนของตลำดโลกและเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขัน
6. สร้ ำงควำมเข้มแข็งในกำรร่ว มมือของอำเซียนในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรประมงในระดับ
ภูมิภำคและระหว่ำงประเทศ
ทั้งนี้ ภำยใต้ข้อมติและแผนปฏิบัติกำรเรื่องกำรประมงยั่งยืนสำหรับควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของ
ภูมิภำคอำเซียนถึงปี 2563 (Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food Security
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for the ASEAN region Towards 2020) (กองประมงต่ำงประเทศ, 2557) ซึ่งเป็นมติร่วมกันของประเทศ
สมำชิกอำเซียนที่ไม่มีผลต่อสิทธิ อธิปไตย พันธะ ข้อผูกพันและควำมรับผิดชอบของประเทศสมำชิกอำเซียนได้
วำงนโยบำยหลักด้ำนกำรประมงไว้ในเรื่อง กำรวำงแผนงำนและเสริมสร้ำงระบบสำรสนเทศ กำรบริหำรจัดกำร
ประมงทะเลและกำรประมงน้ำจืด กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน กำรประมงที่คำนึงถึงระบบนิเวศ
และเป็น มิตรกับ สิ่งแวดล้อม กำรใช้ประโยชน์จำกสัตว์น้ำและผลิ ตภัณฑ์อย่ำงคุ้มค่ำ รวมทั้งส่งเสริมควำม
ร่วมมือและกำรค้ำสัตว์น้ำระหว่ำงประเทศ ซึ่งข้อมติและแผนปฏิบัติกำรดังกล่ำว ประเทศสมำชิกได้นำไปปรับใช้
และปฏิบัติในระดับประเทศของตนเอง
กำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนสมบูรณ์ในปี 2558 ใช้ระยะเวลำ 48 ปี นับจำกกำรก่อตั้งอำเซียนใน
ปี พ.ศ. 2510 อำเซียนได้พัฒนำกรอบนโยบำยและกำรบริ หำรกำรพัฒนำมำเป็นระยะ นอกจำกมีกำรกำหนด
วิสัยทัศน์อำเซียน 2020 (ASEAN Vision 2020) เมื่อปี พ.ศ. 2540 มีควำมตกลง Bali concord II และเมื่อปี
พ.ศ. 2546 กำหนดธรรมนูญอำเซียน (ASEAN Charter) และบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2551 ยังมีกำรประกำศ
ปฏิญญำชะอำหัวหินสำหรับแผนงำนประชำคมอำเซียนปี พ.ศ. 2552-2558 (Cha-am Hua Hin Declaration
on the Roadmap for ASEAN Community 2009-2015) และเมื่อปี พ.ศ. 2558 อำเซียนได้ประกำศ
ปฏิญญำกัวลำลัมเปอร์สำหรับอำเซียน พ.ศ. 2568 (Kuala Lumpur Declaration on ASEAN 2025: Forging
Ahead Together) (ASEAN, 2015) โดยภำยใต้ปฏิญญำกัวลำลัมเปอร์สำหรับอำเซียน พ.ศ. 2568 ได้กำหนด
แผนงำนประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนสำหรับ พ.ศ. 2568 (ASEAN Economic Community Blueprint 2025)
แผนงำนประชำคมกำรเมื องและควำมมั่นคงอำเซีย น ส ำหรับ พ.ศ.2568 (ASEAN Politic-Security
Community Blueprint 2025) ) และแผนงำนประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน สำหรับ พ.ศ. 2568
(ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025) ซึ่งทั้ง 3 แผนงำนข้ำงต้นได้กำหนดเกี่ยวกับควำม
ร่วมมือด้ำนกำรประมงในประชำคมอำเซียนไว้ ดังนี้
1. แผนงำนประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนสำหรับ พ.ศ. 2568
1.1 กำรเพิ่มผลผลิตกำรทำประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
1.2 ขยำยกำรอำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำ และขจัดอุปสรรคทำงกำรค้ำเพื่อสร้ำงควำม
เข้มแข็งในกำรแข่งขันและกำรรวมกลุ่มทำงเศรษฐกิจ
1.3 เพิ่ ม กำรปรั บ ตั ว ต่ อ กำรเปลี่ ย นแปลงสภำพภู มิ อ ำกำศ ภั ย พิ บั ติ ท ำงธรรมชำติ และ
ผลกระทบอื่น ๆ
1.4 ปรับปรุงกำรผลิต เทคโนโลยี และคุณภำพผลผลิต เพื่อสร้ำงควำมปลอดภัย มีคุณภำพ
และผลผลิตเป็นไปตำมมำตรฐำนตลำดโลก
1.5 เพิ่มกำรลงทุนในวิทยำศำสตร์กำรเกษตรและเทคโนโลยี
1.6 ให้ผู้ผลิตทำงกำรเกษตรมีส่วนร่วมในกระบวนกำรโลกำภิวัฒน์
2. แผนงำนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคงอำเซียน สำหรับ พ.ศ. 2568
2.1 ส่งเสริมควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดในกำรปกป้อง รักษำสิ่งแวดล้อมทำงทะเลรวมทั้งกำรใช้
ทรัพยำกรทำงทะเลที่ยั่งยืน และกำรปกป้องควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
2.2 ขยำยควำมร่ ว มมือ ทำงทะเลเพื่อต่ อต้ ำนอำชญำกรรมข้ำมแดนอย่ำ งมี ประสิ ทธิ ภ ำพ
รวมทั้งแก้ไขปัญหำข้ำมพรมแดน รวมถึงอุบัติกำรณ์กำรรั่วไหลของน้ำมัน และกำรทำประมงผิดกฎหมำย ขำด
กำรรำยงำนและไร้กำรควบคุม ผ่ำนกิจกรรมกำรปฏิบัติที่
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3. แผนงำนประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน สำหรับ พ.ศ. 2568
3.1 ส่งเสริมควำมร่วมมือสำหรับกำรปกป้อง กำรบูรณะและกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยั่ งยืนของ
สิ่งแวดล้อมทำงทะเลและชำยฝั่ง ตอบสนองและจัดกำรควำมเสี่ยงของมลพิษ และภัยคุกคำมต่อนิเวศทำงทะเล
สิ่งแวดล้อมชำยฝั่ง และพื้นที่อ่อนไหวทำงระบบนิเวศ
3.2 เพิ่มกำรกำหนดนโยบำยและกำรพัฒนำบุคลำกร และกำรปฏิบัติที่ดีเพื่ออนุรักษ์ พัฒนำ
และบริหำรจัดกำรทะเล พื้นที่ชุ่มน้ำ ที่พรุ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ที่ดินและทรัพยำกรน้ำอย่ำงยั่งยืน
3.3 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่บุคคลำกรและสถำบันในกำรดำเนินกำรปรับตัวและลดผลกระทบ
ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะชุมชนอ่อนแอและด้อยโอกำส
3.4 เพิ่มเติม ประเด็ น กำรเติบโตของประชำคมเศรษฐกิจ อำเซียน โดยพิจ ำรณำถึ งปัญหำ
ประชำชนในอำเซียน เช่น กำรให้อำนำจเพศหญิง กำรลดควำมยำกจน และกำรทำงำนที่ดี
อย่ำงไรก็ตำม อำเซียนได้กำหนดเครื่องมือทำงนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับควำมร่วมมือด้ำนประมง
อำเซียน เพื่อควำมร่วมมือทำงกำรประมงของภูมิภำคอำเซียน และเป็นนโยบำยหลักที่เ ป็นพื้นฐำนในกำรวำง
กรอบนโยบำยประมงร่วมอำเซียนได้ ดังนี้
1. แผนงำนประชำคมอำเซียน สำหรับ พ.ศ. 2568
2. วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละแผนปฏิ บั ติ ก ำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ ส ำหรั บ ควำมร่ ว มมื อ อำเซี ย นในด้ ำ นอำกำร
กำรเกษตรและป่ำไม้ พ.ศ. 2559-2568 (Vision and Strategic Plan of Action for ASEAN Cooperation
in Food, Agriculture and Forestry 2016-2025)
3. แผนบูรณำกำรด้ำนควำมมั่นคงทำงอำหำรของอำเซียนและแผนปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์เพื่อ
ควำมมั่นคงอำหำรของภูมิภำคอำเซียน พ.ศ. 2558-2563 (ASEAN Integrated Food Security Framework
and Strategic Plan of Action on Food Security in the ASEAN Region 2015-2020)
4. แผนงำนในภำคส่วนต่ำง ๆ ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรเกษตร กำรประมงและ
ป่ำไม้เพื่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำร (ASEAN Multi-Sectoral Framework on Climate Change: Agriculture,
Fisheries and Forestry towards Food Security)
5. ข้อมติและแผนปฏิบัติกำรเรื่องกำรประมงอย่ำงยั่งยืน เพื่อควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของภูมิภำค
อำเซียนถึงปี พ.ศ. 2563 (Resolution and Plan of Action on Sustainable Fisheries for Food
Security for the ASEAN Region Towards 2020)
6. ประกำศเจตนำรมณ์อำเซียน-ซีฟเดค ด้ำนควำมร่วมมื อในภูมิภ ำคสำหรับกำรต่อต้ำนกำร
ประมง IUU และกำรขยำยกำรแข่งขันของสัตว์น้ำและสินค้ำประมงอำเซียน (ASEAN-SEAFDEC Declaration
on Regional Cooperation for Combating IUU Fishing and Enhancing the Competitiveness of
ASEAN Fish and Fishery Products)
เครื่องมือทำงด้ำนนโยบำยเหล่ำนี้ ได้วำงแนวทำงนโยบำยในกำรพัฒนำมำตรกำรหลำกหลำย
ภำยใต้ แผนปฏิบัติกำรเชิงกลยุทธ์ด้ำนควำมร่วมมือประมงอำเซียน พ.ศ. 2559-2563 (Strategic Plan of
Action on ASEAN fisheries Cooperation 2016-2020) ทั้งนี้ ที่ผ่ำนมำอำเซียนได้มีควำมก้ำวหน้ำในกำร
สร้ำงควำมร่วมมือทำงกำรประมงในหลำกหลำยมิติ ดังนี้
1. ลดภำษีอย่ำงเห็นได้ชัดสำหรับผลิตภัณฑ์ประมง
2. กำหนดแนวทำงปฏิบัติอำเซียนสำหรับกำรป้องกันกำรนำเข้ำสัตว์น้ำและสินค้ำสัตว์น้ำจำก
กำรทำประมง IUU เข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำน (ASEAN Guidelines for Preventing the Entry of Fish and
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Fishery Products from IUU Fishing Activities into the Supply Chain) ซึ่งจะเป็นแนวทำงให้ประเทศ
สมำชิกอำเซียนกำหนดมำตรกำรเชิงนโยบำยเพื่อป้องกันกำรนำเข้ำสัตว์น้ำ IUU เข้ำสู่ห่วงโซ่อุปทำนของ
ประเทศตนได้
3. จัดทำแผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคกำรจัดกำรศักยภำพกำรทำประมง (Regional Plan of
Action for Managing Fishing Capacity) และนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทำงให้ประเทศสมำชิกอำเซียนพัฒนำ
แผนปฏิบัติกำรระดับชำติเพื่อทำให้ระดับกำรลงแรงประมงสอดคล้องกับกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงอย่ำง
ยั่งยืน
4. จัดทำแนวทำงปฏิบัติอำเซียนกำรใช้สำรเคมีในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำและมำตรกำรกำจัดกำร
ใช้สำรเคมีที่เป็นอันตรำย (ASEAN Guidelines for the Use of Chemicals in Aquaculture and Measures
to Eliminate the Use of Harmful Chemicals) และนำไปใช้เพื่อช่วยให้ประเทศสมำชิกอำเซียนบริหำร
จัดกำรกำรใช้สำรเคมีในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้มั่นใจถึงควำมปลอดภัยของสัตว์ น้ำที่ได้รับสำรเคมี ผู้ใช้
และผู้บริโภค
5. จั ดทำขั้น ตอนกำรปฏิบัติม ำตรฐำนส ำหรับส ำหรับ กำรเคลื่ อนย้ำยสั ตว์น้ำมีชีวิตส ำหรั บ
อำเซียน (Standard Operating Procedures for Responsible Movement of Live Aquatic Animals for
ASEAN) และนำไปใช้เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติให้แก่ประเทศสมำชิกในกำรกักกัน ตรวจหำและวินิจฉัยโรค
รวมทั้งกำรออกใบรับรองสุขภำพสัตว์น้ำ
6. จัดทำรูปแบบสำหรับทำควำมเท่ำเทียมกันของระบบกำรตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์
ประมง) (Template on the Arrangement on the Equivalence of Fishery Product Inspection and
Certification System) และนำไปใช้เพื่อให้ประเทศสมำชิกอำเซียนทรำบถึงระบบกำรตรวจสอบและรับรอง
ผลิตภัณฑ์ประมงของแต่ละฝ่ำยเพื่อประโยชน์และอำนวยควำมสะดวกในกำรค้ำขำย
7. จัดทำแนวทำงปฏิบัติระดับภูมิภำคสำหรับระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสินค้ ำสัตว์น้ำจำก
กำรเพำะเลี้ยงในอำเซียน (Regional Guidelines on Traceability System for Aquaculture Products in
ASEAN) และน ำมำใช้ปฏิบัติเพื่อระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนปฏิบัติส ำหรับกำรใช้ระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับ
8. จัดทำแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำอำเซียน (Guidelines on ASEAN Good
Aquaculture Practices (GAqP) for Shrimp and Food Fish) และนำมำใช้ปฏิบัติเพื่อลดควำมเสี่ยง 4 ด้ำน
ในกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร สุขภำพและสวัสดิภำพสัตว์น้ำ ควำมสมบูรณ์ของ
สิ่งแวดล้อมและด้ำนเศรษฐกิจและสังคม
9. ทำกำรศึกษำรูปแบบกำรยอมรับร่วมกันในแนวทำงปฏิบัติที่ดีสำหรับกำรเกษตรอำเซียน
(Study on Mutual Recognition Models for the ASEAN Agricultural Best Practices) เพื่อระบุกลไก
ระดับภูมิภำคสำหรับกำรดำเนินกำรในกำรยอมรับร่วมกันรวมถึงกำรรับรองระบบและกำรรับรองกำรปฏิบั ติที่ดี
ในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งได้แก่ Good Agriculture Practice (GAP), Good Animal Husbandry Practices
(GAHP) และ Good Aquaculture Practices (GAqP)
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บทที่ 4
การจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน
4.1 ความเป็นมาและความสาคัญของการจัดตั้งนโยบายประมงร่วมอาเซียน
จำกบทเรียนของกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมยุโรป แสดงให้เห็นถึงควำมสำคัญ ของนโยบำย
ประมงร่วม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยรองรับปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบูรณำกำรประชำคมยุโรป เช่นกำรเปิด
กำรค้ำเสรีส่งผลกระทบต่อภำคอุตสำหกรรมประมงในบำงประเทศสมำชิก ปัญหำอัตรำภำษีสินค้ำประมงใน
ประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ที่มีควำมแตกต่ำงกันทำให้ภำคกำรประมงภำยในประเทศสมำชิกต้องกำรกำรอุดหนุน
ช่วยเหลือจำกประชำคมยุโรป นอกจำกนั้น นโยบำยประมงได้ช่วยแก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับภำคประมงในด้ำน
อื่น ๆ เช่น ควำมขัดแย้งในเรื่องแหล่งทำกำรประมงระหว่ำงประเทศสมำชิก กำรส่งเสริ มกำรทำประมงที่ยั่งยืน
ของน่ำนน้ำในประชำคมยุโรป กำรช่วยเหลือชำวประมงที่มีอำชีพขึ้นอยู่กับภำคประมงเพียงอย่ำงเดียว และกำร
ส่งเสริมเศรษฐกิจของภำคกำรประมงในรูปแบบต่ำง ๆ เป็นต้น
ในส่ ว นของประชำคมอำเซี ย น เมื่ อ มี ก ำรบู ร ณำกำรจั ด ตั้ ง ประชำคมอำเซี ย น ประเทศไทย
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเล็งเห็นว่ำกำรบูรณำกำรด้ำนนโยบำยประมงของประเทศสมำชิกอำเซียน
10 ประเทศให้ ลึ ก ซึ้ งมำกขึ้ น จะพั ฒ นำ สร้ ำ งควำมเข้ มแข็ ง และเกิ ด ควำมยั่ง ยื น แก่ภ ำคกำรประมงทั้ ง ใน
ระดับประเทศสมำชิกและระดับภูมิภำคยิ่งขึ้นได้ อันจะเป็นกำรพัฒนำด้ำนกำรประมงและจะเป็นประโยชน์ ต่อ
ประเทศไทยและต่อกำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนด้วย เมื่อปี พ.ศ. 2559 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ พลเอก ฉัตรชัย สำริกัลยะ จึงได้เสนอแนวคิดในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนต่อที่ประชุม
รัฐมนตรีด้ำนกำรเกษตรและป่ำไม้อำเซียน (AMAF) ครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 6 ตุลำคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์
ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจำรณำแล้ว สนับสนุนให้ประเทศสมำชิกอำเซียนพิจำรณำจัดทำนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของควำมพยำยำมร่วมกันในกำรทำกำรประมงอย่ำงยั่งยืนและรับผิดชอบสู่ควำมเป็น
หนึ่งของประชำคมอำเซียน และได้มอบให้สำนั กงำนเลขำธิกำรอำเซียน แสวงหำกำรสนับสนุนจำกองค์กร
ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ผ่ำนคณะทำงำนที่เหมำะสม เพื่อกำรศึกษำและจัดเตรียมเสนอแนวทำงขั้นตอนในกำรจัดทำ
นโยบำยกำรประมงอำเซียนดังกล่ำว โดยกำหนดไว้ในรำยงำน ดังนี้
“The Meeting encouraged ASEAN Member States to develop the “Common
ASEAN Fisheries Policy” in order to strengthen collective efforts for sustainable and
responsible fisheries and food security towards the unification of ASEAN Community and
tasked the ASEAN Secretariat to seek support from international organization.”
หลั งจำกนั้ น ประเทศไทยโดยกรมประมงได้ นำมติ ที่ ประชุ มในเรื่ องนี้เ ข้ำ สู่ ก ำรประชุม หำรื อ
Fisheries Consultative Group of the ASEAN-SEAFDEC Strategic Partnership (FCG/ASSP) ครั้งที่ 19
ซึ่งเป็นเวทีในกรอบกำรประชุมของศูนย์พัฒนำกำรประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian
Fisheries Development Center: SEAFDEC) ระหว่ำงวันที่ 1-2 ธันวำคม 2559 ณ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
ซึ่งประเทศไทยได้เสนอที่ประชุมขอเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมหำรือระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนถึงแนวทำง
ในกำรดำเนินกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน เพื่อให้เป็นเวทีเริ่มต้นกำรหำรือระหว่ำงประเทศสมำชิก
อำเซียน เพื่อผลักดันในเรื่องนี้โดยมุ่งหมำยให้มีกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดและพิจำรณำถึงประเด็นสำคัญ ที่จะก้ำว
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ไปสู่กำรจัดตั้งประชำคมอำเซียนต่อไป ทั้งนี้ SEAFDEC เป็นองค์กรทำงด้ำนวิชำกำรประมงของภูมิภำคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และมีควำมร่วมมืออย่ำงใกล้ชิดกับสำนักเลขำธิกำรอำเซียน และประเทศสมำชิกอำเซียน ซึ่ง
เป็นที่ทรำบและเข้ำใจกันโดยทั่วไปว่ำ SEAFDEC นับว่ำเป็นมือด้ำนวิชำกำร (Technical Arm) ของอำเซียน
ก็ว่ำได้ ดังนั้น ประเด็นปัญหำและกำรพัฒนำด้ำนกำรประมงต่ำง ๆ ในภูมิภำคอำเซียนจึ งถูกนำเข้ำสู่กำร
ดำเนินกำร และกำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำรโดย SEAFDEC ตลอดมำ
ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อ กระตุ้นสำนักงำนเลขำธิกำรอำเซียนและประเทศสมำชิกอำเซียนให้มีกำร
ดำเนินกำรสำนต่อมติที่ประชุม AMAF ดังกล่ำวให้มีควำมก้ำวหน้ำ ประเทศไทยโดยกรมประมงได้เป็นเจ้ำภำพ
จัดกำรประชุมหำรือประเทศสมำชิกอำเซียนในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน (Technical Consultation
on the Development of ASEAN Common Fisheries Policy) ระหว่ำงวันที่วันที่ 27-28 มีนำคม พ.ศ. 2560
ณ กรุงเทพฯ และจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้แทนผู้เข้ำร่วมประชุมหำรือประเทศสมำชิกอำเซียนในกำร
จัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน พบว่ำมีกำรแสดงควำมคิดเห็นที่หลำกหลำย มีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และแนวคิดซึ่งกันและกัน มีทั้งผู้ ที่แสดงถึงกำรสนับสนุนและไม่ส นับสนุนในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่ว ม
อำเซียน ซึ่งนับว่ำกำรประชุมหำรือครั้งนี้เป็นก้ำวแรกของกำรจัดตั้งนโยบำยกำรประมงร่วมอำเซียนว่ำจะมี
แนวทำงในกำรดำเนินกำรอย่ำงไร อนึ่ง กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนเป็นนโยบำยของอำเซียนที่กำร
ดำเนินกำรจำเป็นต้องดำเนินกำรภำยใต้แบบพิธีของอำเซียน (ASEAN Protocol) โดยเป็นไปตำมขั้นตอนและ
ข้อกำหนดในกำรดำเนินงำนของอำเซียนที่วำงไว้
อำเซียนไม่มีองค์กรที่จั ดตั้งขึ้นเพื่อ บริหำรจัดกำรประมงในภูมิภ ำคโดยตรง ดังนั้น ประชำคม
อำเซียนจึงควรมีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรประมงในมิติต่ำง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้ กำรประมงของแต่ละประเทศ
สมำชิก มีทิศทำงไปในทำงเดียวกัน และเอื้อประโยชน์ต่อประเทศสมำชิก และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรใน
ภูมิภำคให้มำกที่สุด รวมทั้งเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรแข่งขันกับ ภูมิภำคอื่น ดังนั้น นโยบำยประมงร่วมจึง
เป็นนโยบำยหนึ่งที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจสังคมทั้งในระดับประเทศสมำชิก และในระดับประชำคม
อำเซียนในภำพรวม บทเรียนในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมยุโรปได้แสดงถึงควำมสำคัญของนโยบำยประมง
ร่ว มซึ่งเป็ น ส่ว นช่ว ยแก้ไขปั ญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบูรณำกำรของประชำคมยุโ รปหลำย ๆ ด้ำน โดยเฉพำะ
นโยบำยประมงได้แก้ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรทำงทะเลและประมงด้ำนอื่น ๆ เช่น ควำมขัดแย้งเรื่องแหล่งทำ
กำรประมงระหว่ ำงประเทศสมำชิก กำรส่งเสริมกำรทำประมงที่ยั่งยืนของน่ำนน้ำในประชำคม กำรช่วยเหลื อ
ชำวประมง และกำรส่งเสริมเศรษฐกิจภำคประมงในรูปแบบต่ำง ๆ
สำหรับประชำคมอำเซียน นโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรมีเป้ำหมำยในกำรเสริมสร้ำงบทบำท
กำรทำประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อควำมมั่น คงทำงอำหำร ลดควำมยำกจนและปรับปรุงควำมเป็นอยู่
ของประชำกรอำเซียนที่พึ่งพิงกำรจับสัตว์น้ำ กำรทำฟำร์มสัตว์น้ำ และกำรค้ำขำยสัตว์น้ำ โดยรักษำควำมยั่งยืน
ของทรัพยำกรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น นโยบำยประมงร่วมอำเซียนจะมีควำมสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
ภูมิภำคและประเทศสมำชิกในประเด็นต่ำง ๆ ได้ดังนี้
1. เมื่อมีกำรบูรณำกำรประชำคมอำเซียน นโยบำยประมงร่วมจะเป็นประโยชน์ในกำรวำงกรอบ
ควบคุมและจัดกำรภำคกำรประมงในระดับของประชำคมอำเซียนทั้งหมด และจะเป็นนโยบำยที่กำหนดขึ้น เพื่อ
ช่วยรองรับปัญหำเฉพำะในส่วนของภำคประมง ทั้งนี้ กำรจัดตั้ง ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนจะนำไปสู่กำรเปิด
เสรีกำรค้ำในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งในด้ำนหนึ่ง จะส่งผลที่ดีต่อกำรขยำยกำรค้ำสินค้ำประมงในประชำคมอำเซียน ทั้ง
สินค้ำประมงที่เป็นวัตถุดิบและสินค้ำแปรรูป โดยกำรช่วยเสริมสร้ำงกำรแข่งขัน กำรนำเข้ำวัตถุดิบในรำคำ
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ต้นทุนที่ต่ำ กำรขยำยตลำดกำรผลิตสินค้ำที่แต่ละประเทศมีควำมเชี่ยวชำญ และได้เปรียบด้ำนต้นทุน และกำร
เสริมสร้ำงกำรแข่งขันกำรส่งออกสินค้ำประมงของประชำคมอำเซียนในอนำคต
2. ในอีกด้ำนหนึ่งกำรบูรณำกำรประชำคมอำเซียนอำจจะมีผลกระทบต่อภำคกำรประมงของ
อำเซียนด้วยเช่นกัน ทั้งในด้ำนกำรทำประมงและกำรค้ำ สินค้ำประมงและอุตสำหกรรมประมง ซึ่งปัญหำต่ำง ๆ
ที่เคยเกิดขึ้นกับประชำคมยุโรป ประชำคมอำเซียนไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อประชำคมอำเซียนเข้ำสู่กำรเป็น
ตลำดเดียว (Common market) เช่น ปัญหำกำรยกเลิกอุปสรรคทำงศุลกำกร และกำรหลั่งไหลของสินค้ำ
ประมงที่มีรำคำต่ำ ไปในประเทศที่มีรำคำสูงกว่ำ แม้ในแต่ละประเทศสมำชิกอำเซียนทั้ง 10 ประเทศจะมีระดับ
ภำษีประมงที่ไม่แตกต่ำงกัน แต่สินค้ำประมงไม่สำมำรถควบคุมกำรผลิตหรือแหล่งผลิตทรัพยำกรประมงได้เพียง
ประเทศเดียว เนื่องจำกสัตว์น้ำเคลื่อนย้ำยไปมำระหว่ำงน่ำนน้ำของประเทศต่ำง ๆ ทำให้เกิดปัญหำในกำรป้อน
สินค้ำประมงสู่ตลำดที่ไม่สม่ำเสมอ ซึ่งทำงประชำคมอำเซียนควรต้องเข้ำมำบริหำรจัดกำรและควบคุมให้มีกำร
จัดกำรแหล่งประมงในระดับประชำคมอำเซียน นโยบำยประมงร่วมจะช่วยในกำรไหลเวียนกำรค้ำสินค้ำประมง
ในตลำดร่วมอำเซียนให้มีควำมคล่องตัว และส่งเสริมกำรค้ำที่เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของแต่ละประเทศได้ดี
มำกขึ้น ขณะเดียวกัน นโยบำยประมงร่วมจะช่วยทำให้รำคำสินค้ำประมงเป็นรำคำที่เป็นธรรมแก่ชำวประมง
และผู้บริโภคของประชำคมอำเซียนในภำพรวม
3. ปัญหำสำคัญในอีกด้ำนหนึ่งของกำรค้ำสินค้ำประมง ในกำรพัฒนำกำรค้ำสินค้ำประมงที่จะเข้ำ
ไปสู่ ตลำดร่ ว มของประชำคมอำเซี ย นจ ำเป็น ต้อ งมี กรอบของกฎระเบี ยบด้ำ นกำรค้ำสิ นค้ ำประมงที่อ ยู่ใ น
มำตรฐำนเดียวกัน เช่น เกณฑ์คุณภำพสินค้ำประมง ซึ่งในปัจจุบันประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ในประชำคมอำเซียน
ต่ำงมีนโยบำยประมงภำยในประเทศที่มีรูปแบบที่แตกต่ำงกันไป ไม่ว่ำจะเป็นกำรอุดหนุนของรัฐ กำรแทรกแซง
ด้ำนรำคำของสินค้ำประมงหรือมำตรฐำนสินค้ำประมง นโยบำยประมงร่วมจะช่วยวำงกรอบที่จำเป็นเพื่อทำให้
เกิดมำตรฐำนกำรผลิตเดียวกันภำยในประชำคมอำเซียน โดยกำรวำงกรอบ กำหนดระบบและมำตรฐำนสินค้ำ
ประมงที่เหมือนกัน จะส่งผลต่อภำพลักษณ์ของมำตรฐำนสินค้ำประมงอำเซียน ที่จ ะกลำยเป็นศูนย์กลำงกำร
ผลิตและกำรส่งออกสินค้ำประมงไปยังกลุ่มประเทศต่ำง ๆ ที่น่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น และจะช่วยเสริมสร้ำงอำนำจ
ต่อรองกับกลุ่มประเทศอื่น ๆ ที่พยำยำมกำหนดมำตรฐำนของตน ที่เข้มงวดมำกขึ้น เช่น มำตรฐำนสิ่งแวดล้อม
มำตรฐำนด้ำนแรงงำน เป็นต้น
4. นอกจำกนโยบำยประมงร่วมจะช่วยเหลือภำคกำรประมงจำกกำรบูรณำกำรประชำคมอำเซียน
แล้ ว กำรท ำประมงแบบยั่ ง ยื น กำรอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้ อ มและระบบนิ เ วศทำงทะเล รวมทั้ ง กำรฟื้น ฟู แหล่ ง
ทรัพยำกรสัตว์น้ำ เป็นพื้นฐำนสำคัญที่สร้ำงควำมมั่นคง ทำงด้ำนเศรษฐกิจสังคม ให้แก่ภำคอุตสำหกรรมประมง
และชำวประมงของประชำคม ทั้งนี้ ปัญหำในกำรอนุรักษ์ ควบคุม และจัดกำรแหล่งทรัพยำกรทำงทะเลที่มี
ประสิทธิภำพ ควรมีกำรควบคุมดำเนินกำรในระดับประชำคม เนื่องจำกสัตว์น้ำเคลื่อนย้ำยไปมำระหว่ำงเขต
เศรษฐกิจจำเพำะของรัฐต่ำง ๆ หรือมวลสัตว์น้ำบำงประเภทที่ย้ำยถิ่น อยู่ระหว่ำงเขตทำงทะเล (straddling
fish stocks) ดังนั้น กำรวำงแผนอนุรักษ์และกำหนดนโยบำยต่ำง ๆ จะต้องเป็นกำรประสำนกำรทำงำนร่วมกัน
ในระหว่ำงประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ในระดับประชำคมอำเซียนทั้งหมด โดยนโยบำยประมงร่วมจะกำหนดระเบียบ
ที่วำงกรอบในระดับประชำคม เพื่อให้ประเทศสมำชิกอยู่ในมำตรฐำนกำรทำประมงในระดับเดียวกัน เช่น กำร
ควบคุมตรวจสอบปริมำณกำรจับปลำ ควบคุมกำรทำประมงในรูปแบบของชนิดสัตว์น้ำ เครื่องมือทำกำรประมง
พื้นที่ห้ำมทำกำรประมงในระดับประชำคม เป็นต้น เพื่อทำให้เกิดกำรแข่งขันที่ยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน ใน
ระหว่ำงประเทศสมำชิก ของประชำคม และเพื่อ ทำให้ น โยบำยกำรอนุรั กษ์ กำรควบคุม และจัดกำรแหล่ ง
ทรัพยำกรทำงทะเลมีประสิทธิภำพ เพื่อกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงของภูมิภำคในระยะยำว
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5. จำกนโยบำยประมงร่วมยุโรปของประชำคมยุโรป แสดงให้เห็นว่ำ กำรกำหนดนโยบำยประมง
ร่วมไม่ได้เป็นกำรตกลงตำมหลักกำรทำงด้ำนกฎหมำย หรือใช้ข้อมูลตำมหลักฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์เท่ำนั้น
แต่เป็นกำรเจรจำต่อรองระหว่ำงควำมต้องกำรและควำมจำเป็นของประเทศสมำชิกต่ำง ๆ ซึ่งกำรวำงแผนจัดตั้ง
นโยบำยประมงร่ ว มของประชำคมอำเซียนจะสำมำรถผลั กดันทำให้ เกิดกำรเจรจำต่อรองผลประโยชน์ใน
ภำพรวมของภำคประมงระหว่ำงประเทศสมำชิกต่ำง ๆ อย่ำงจริงจัง และนำมำซึ่งกำรค้นหำแนวทำงในกำร
จัดกำรภำคกำรประมงอำเซียนอย่ำงเป็นรูปธรรมร่วมกันในอนำคต
6. ในภำพรวมนโยบำยประมงร่วมจะช่วยนำไปสู่ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจ ของภูมิภำค
โดยเฉพำะประเทศสมำชิกที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรประมงตำมธรรมชำติ และแรงงำนมีรำคำที่
ไม่สูง ซึ่งจะเป็นกำรสร้ำงศักยภำพกำรขยำยตัวทำงกำรค้ำและกำรลงทุนด้ำนกำรประมงให้กับอำเซียน และจะ
ช่วยส่งเสริมให้ภูมิภำคมีควำมมั่นคง มั่งคั่งและแข่งขันกับภูมิภำคอื่น ๆ ได้
4.2 แนวทางในการกาหนดนโยบายประมงร่วมอาเซียน
จำกกำรศึกษำและวิเครำะห์พบว่ำประชำคมยุโรปและประชำคมอำเซียนมีควำมแตกต่ำงกันใน
โครงสร้ำง และมิติกำรรวมตัวของทั้งสองประชำคม ซึ่งมีผลต่อกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วม ทั้งในลักษณะกำร
วำงแผนหรือกำรกำหนดนโยบำย นโยบำยประมงร่วมของประชำคมยุโรปจึงมีรูปแบบและเอกลักษณ์เฉพำะ ที่
ไม่อำจเป็นแม่แบบของนโยบำยประมงร่วมอำเซียนได้ทั้งหมด เนื่องจำกประชำคมยุโรปและประชำคมอำเซียน
ยังคงมีควำมแตกต่ำงกันในหลำยด้ำน เช่น พื้นฐำนและโครงสร้ำงกำรก่อตั้งประชำคม ลักษณะของภูมิศำสตร์
ทำงด้ำนทะเล ควำมเป็นมำทำงด้ำนประวัติศำสตร์ และอนุสัญญำต่ำง ๆ ของเขตน่ำนน้ำที่แตกต่ำงกัน เป็นต้น
รำยละเอียดควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงของประชำคมยุโรปและประชำคมอำเซียน ดังแสดงในตำรำงที่ 2
ตารางที่ 2 ตำรำงเปรียบเทียบควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงประชำคมยุโรปและประชำคมอำเซียน
โครงสร้ำง/
ประชำคมอำเซียน
ประเด็น
โครงสร้ำง  อำเซียนไม่มีจุดมุ่งหมำยในกำรตั้ง
ประชำคม ประชำคมตั้งแต่แรกเหมือนสหภำพยุโรปจน
ปัจจุบัน โดยแผนงำนสำหรับประชำคม
อำเซียนได้รับควำมเห็นชอบร่วมกันภำยใน
อำเซียน โดยไม่มีข้อผูกพันโดยตรงทำง
กฎหมำยต่อประเทศสมำชิก ซึง่ ส่วนใหญ่ถูก
มองว่ำเป็นควำมตั้งใจที่จะไม่ต้องกำรภำระ
ผูกพันในแผนงำนของประชำคมนั้น

ประชำคมยุโรป
 ประชำคมยุโรปประกอบด้วย 3 เสำ คือ
นโยบำยร่วมด้ำนต่ำงประเทศและควำมมั่นคง
(Common Foreign and Security Policy
:CFSP) และควำมร่วมมือด้ำนตุลำกำรและ
ตำรวจในด้ำนอำชญำกรรม (Police and
Judicial Co-operation in Criminal
Matters : PJCCM) โดยแต่ละเสำจะดูแล
รับผิดชอบงำนที่แตกต่ำงกัน
 เปรียบเทียบกับอำเซียน ประชำคมยุโรปได้
พัฒนำขึ้นก่อนที่จะมำเป็นเช่นปัจจุบัน โดยมี
สนธิสัญญำและกฎระเบียบควบคู่มำโดยตลอด
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 อำเซียนคือผลจำกมรดกทำงลัทธิล่ำ
อำณำนิคม และข้อพิพำทดินแดนที่แต่ละ
ประเทศมีอย่ำงน้อยหนึ่งควำมขัดแย้งต่อ
เพื่อนบ้ำนของเขำ ลัทธิล่ำอำณำนิคมทำให้มี
กำรเคลื่อนไหวและกระตุ้นในเรื่องชำตินิยม
ซึ่งจะมีผลต่อกำรรวมเป็นหนึ่งของอำเซียน
 อำเซียนแม้มีวัฒนธรรมและศำสนำ
ร่วมกันบ้ำง (เช่น มุสลิม พุทธ ฮินดู คริสต์)
รวมทั้งโครงสร้ำงภำยในประเทศ แต่ละ
ประเทศมีประเพณีที่แตกต่ำงกัน เศรษฐกิจที่
หลำกหลำยและระดับกำรเปิดประเทศที่
แตกต่ำงกัน
 นักวิชำกำรหลำยท่ำนกล่ำวว่ำ อำเซียนมี
ควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมมำก
เกินไปที่จะไปถึงระดับสหภำพยุโรป ซึ่งมี
บำงประเทศยังกังวลถึงปัญหำ
ภำยในประเทศมำกกว่ำปัญหำระดับ
ภูมิภำค
ระดับกำร  อำเซียนถูกมองว่ำเป็นกำรรวมตัวกันอย่ำง
รวมกันของ
อ่อนด้วยเหตุผลทำงพื้นฐำนประวัติศำสตร์
ประชำคม
อำเซียนมีควำมลังเลที่จะเดินตำมกำร
รวมตัวของสหภำพยุโรป แต่ยินดีที่จะให้มี
กำรรวมตัวกัน แต่จะรวมตัวกันเมื่อมี
ผลประโยชน์ เช่น กำรรวมตัวผลักดันด้ำน
กำรตลำดกำรรวมตัวทำงกำรเมือยังคงมี
จำกัดและยำกที่จะเกิดขึ้น
พื้นฐำน
วัฒนธรรม
และประวัติ
ศำสตร์

ตัวตนและ
ค่ำนิยม

 สหภำพยุโรปได้ถูกตั้งขึ้นโดยเหตุผลเพื่อ
หลีกเลี่ยงสงครำม หลังจำกศตวรรษของควำม
ขัดแย้งและสงครำม สหภำพยุโรปได้รับควำม
เสียหำยอย่ำงหนักจึงต้องกำรรวมตัวกันเพื่อ
หลีกเลี่ยงสงครำมและกำรแข่งขันที่จะเกิดขึ้น
สหภำพยุโรปได้พัฒนำกำรรวมตัวอย่ำงเข้มแข็ง
โดยมีสนธิสัญญำตั้งแต่เริ่มตั้งประชำคมเหล็ก
และถ่ำนหิน กำรรวมตัวกันดังกล่ำวได้พัฒนำ
ด้ำนเศรษฐกิจด้วย
 สิ่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยหลักที่เสริมสร้ำงกำร
รวมตัวของของสหภำพยุโรปคือกำรตัดสินใจ
ของผู้นำทำงนโยบำย เพื่อแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น
จำกกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจให้มีกำรพึ่งพำกัน
โดยจัดตั้งตลำดร่วมยุโรปขึ้น ถึงแม้ในปัจจุบัน
จะมุ่งเน้นทำงกำรเมืองมำกขึ้นด้วย ทั้งนี้ ควำม
แตกต่ำงทำงวัฒนธรรมไม่มีบทบำทในยุโรป

 สหภำพยุโรปเป็นกำรรวมตัวที่ยำก ซึ่งไม่
เพียงเกี่ยวข้องในมิติทำงเศรษฐกิจเท่ำนั้น
แต่ทำงด้ำนกำรเมืองก็เป็นส่วนขับเคลื่อน
หลักในกำรรวมตัว ด้วยกำรที่มีสถำบันที่
เข้มแข็งและเป็นทำงกำร สหภำพยุโรปจึงมี
พื้นฐำนที่แข็งแรงที่จะสำมำรถรับมือกับสิ่ง
ต่ำง ๆ ในอนำคต รวมทั้งวิกฤตมำกมำยที่
จะเกิดขึ้น
 กำรรวมตัวกันมีกฎ ระเบียบ และนโยบำย
ร่วมกันเป็นแกนหลัก ในขณะที่คำนึงถึงด้ำน
เศรษฐกิจและภูมิศำสตร์อย่ำงจริงจัง
 จำกมรดกทำงกำรล่ำอำณำนิคม ประเทศ  ในปัจจุบันสหภำพยุโรปไม่ได้มุ่งเป้ำไปยัง
ฯอำเซียนไม่ต้องกำรให้อำนำจอธิปไตย
เฉพำะประเทศผู้นำในภูมิภำคเท่ำนั้น แต่
ของตนและควำมเป็นเสรีภำพที่ได้รับ
มุ่งไปยังประเทศที่มีส่วนร่วมในระดับสำกล
กลับคืนมำให้ใคร ทำให้ยำกที่จะส่งเสริม
ด้วย สหภำพยุโรปกังวลในเรื่องของคุณค่ำที่
ให้เกิดกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจดังเช่น
ยอมรับกัน เช่น มนุษยธรรม ประชำธิปไตย
สหภำพยุโรป สิ่งนี้ทำให้เกิดกำรรวมตัว
และเสรีภำพขึ้นพื้นฐำน ซึ่งหมำยถึงยุโรป
แบบอำเซียนที่ไม่มีข้อผูกพันทำงกฎหมำย
เน้นถึงกฎระเบียบ กฎหมำยและนโยบำย
กำรรวมตัวที่ไม่มั่นคงจะเป็นอุปสรรคต่อ
ร่วมเป็นสำคัญ
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กฎหมำย/
เครื่องมือ
ทำง
กฎหมำย
กระบวน
กำร
ตัดสินใจ

โครงสร้ำง
ทำงด้ำน
สถำบัน

กำรควำมก้ำวหน้ำของอำเซียนที่จะก้ำว
ไปสู่ระดับเดียวกับสหภำพยุโรป
โดยเฉพำะในกำรจัดทำนโยบำยร่วมซึ่ง
ประเทศสมำชิกอำเซียนไม่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจ
 กำรไม่แทรกแซงกันถือว่ำเป็นควำมยำก
อีกสิ่งหนึ่ง ด้วยควำมจริงที่ว่ำอำเซียนไม่
สำมำรถเข้ำไปแตะกิจกำรภำยในของแต่
ละประเทศสมำชิกได้ ควำมสัมพันธ์เชิงลบ
จำกประเทศหนึ่งสำมำรถมีผลกระทบต่อ
ภูมิภำคทั้งหมดได้ ยกตัวอย่ำงเช่น
รำชอำณำจักรกัมพูชำได้รับใบแดงจำก
สหภำพยุโรป
 ตำมควำมจริงที่ว่ำอำเซียนมีกำรรวมตัว
แบบไม่ผูกพัน ไม่มีหน่วยงำนสูงสุด
ระหว่ำงประเทศสมำชิก ธรรมนูญอำเซียน
เป็นเพียงเครื่องมือในกำรประกอบรวม
อำเซียนเท่ำนั้น
 ธรรมนูญอำเซียนมีสภำพทำงกฎหมำย
เท่ำกับอนุสัญญำระหว่ำงประเทศ ที่มีผล
ผูกพันทำงกฎหมำยกับประเทศสมำชิก
 อำเซียนตั้งอยู่บนพื้นฐำนตำมวิถีอำเซียน
(an ASEAN way) ซึ่งต้องมีกำรเห็นชอบ
เป็นไปในทิศทำงเดียวกันทีท่ ุกประเทศ
ยอมรับได้ หรือเรียกว่ำ เอกฉันท์ แต่จะ
เป็นกระบวนกำรที่เกิดควำมยุ่งยำกในกำร
ตัดสินใจ เนื่องจำกแต่ละประเทศสมำชิก
ยังคงมีควำมสนใจที่แตกต่ำงกันและมีข้อ
โต้แย้งในเรื่องเขตแดน ทำให้ยำกที่จะมี
มติเป็นเอกฉันท์ได้
 อำเซียนไม่สนับสนุนกำรตั้งสถำบันอย่ำง
เป็นทำงกำรสำหรับประชำคม เพรำะเห็น
ว่ำไม่ก่อให้เกิดประโยชน์และเกรงว่ำ
สถำบันจะผูกพันให้รัฐบำลเสียอธิปไตยใน
เรื่องนโยบำยสำคัญ ๆ

 ประชำคมมีโครงสร้ำงระบบรำชกำรที่เป็น
ทำงกำรและยึดถือกฎกำรตัดสินตำม
กฎหมำย
 แต่ละประเทศสมำชิกจะต้องปรับใช้และนำ
กฎหมำยของสหภำพยุโรปเข้ำไปปรับใช้ใน
กฎหมำยของประเทศตน
 นโยบำยภูมิภำคในระดับสหภำพยุโรป
ขึ้นอยู่กับเป้ำหมำยของนโยบำยที่กำหนด
ขึ้นอย่ำงดีและใช้เครื่องมือด้ำนนโยบำยของ
ยุโรป
 สหภำพยุโรปเป็นกฎหมำยที่สำมำรถถือ
สิทธิ์และข้อผูกพันทำงกฎหมำยภำยใน
ประเทศ

 ยุโรปประสบควำมสำเร็จในโครงสร้ำง
สถำบัน โดยมีสถำบันที่เป็นรัฐเหนือรัฐ ซึ่ง
ประกอบด้วย 4 สถำบันหลัก ได้แก่
คณะมนตรียุโรป (Council of Minister)
คณะกรรมำธิกำรยุโรป (European
Commission) สภำยุโรป (European
Parliament) และศำลยุติธรรม (Court of
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Justice) สถำบันทั้ง 4 สถำบันนี้จะทำงำน
แตกต่ำงกัน แต่อยู่บนพื้นฐำนของกำร
รวมตัวกันทั้งหมด
วิกฤติกำรณ์  ในปี พ.ศ. 2540 -2541 วิกฤติกำรเงินใน  ในทำงกลับกัน ถึงแม้ยุโรปจะใช้กำรรวมตัว
ภูมิภำคอำเซียนเป็นตัวอย่ำงสำคัญ
เพื่อรับมือกับวิกฤติกำรณ์ แต่หลำย
ตัวอย่ำงหนึ่งที่เกิดขึ้นและกลำยเป็น
วิกฤติกำรณ์ก็ทำให้กำรรวมตัวของยุโรป
แรงผลักดันในกำรรวมกลุ่มของอำเซียน
สั่นสะเทือน วิกฤติกำรณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น
ทำงกำรเงิน แสดงให้เห็นได้ว่ำอำเซียน
เช่น กำรอพยพเข้ำเมือง หรือวิกฤติกำรณ์
ตอบสนองต่อวิกฤติกำรณ์และสำมำรถ
หนี้สำธำรณะ (วิกฤติกำรณ์ยูโรโซน) ทำให้
รวมตัวกันให้เกิดควำมเข้มแข็งได้
ประเทศสมำชิกหลำยประเทศสงสัยในกำร
รวมตัวกัน โดยเฉพำะกำรออกจำกสหภำพ
ยุโรปของสหรำชอำณำจักร เมื่อปี พ.ศ.
2559 (พิพัฒน์, 2559)
บรรยำกำศ  ขำดโครงสร้ำงประชำธิปไตย และสถำบัน  ประชำธิปไตยเป็นสิ่งจำเป็นมำกสำหรับกำร
ทำง
ประชำธิปไตยแบบตะวันตกในประเทศ
รวมตัวทำงเศรษฐกิจและกำรเมือง ในเรื่อง
กำรเมือง
อำเซียนหลำยประเทศซึ่งอำจขัดขวำง
กฎหมำยและข้อผูกพันทำงกฎหมำย
กำรบูรณำกำรของประเทศสมำชิก
 ประเทศที่เป็นรัฐสมำชิกจะต้องเป็นรัฐ
 ประชำธิปไตยพรรคเดียวถูกมองว่ำเป็น
ประชำธิปไตย ดังนั้นจึงมีปัญหำทำง
อุปสรรคในกำรรวมตัวทำงกำรเมือง
กำรเมืองภำยใต้กำรรวมตัวกันน้อยมำกเมื่อ
เทียบกับอำเซียน
 ประเทศสมำชิกแต่ละประเทศมีระบบกำร
ปกครองทำงกำรเมืองที่แตกต่ำงออกไป
อย่ ำงไรก็ ดี นโยบำยประมงร่ ว มยุโ รปจะใช้ เป็ นประโยชน์ห รื อจุ ดอ้ ำงอิ ง เพื่ อ ศึก ษำแนวทำงและ
มำตรกำรที่สำคัญ ๆ ของนโยบำยประมงร่วมอำเซียนได้ เมื่อพิจำรณำถึงมำตรกำรที่สำคัญของนโยบำยประมง
ร่วมยุโรปในช่วงเริ่มจัดตั้งประชำคม มำตรกำรที่สำคัญของนโยบำยประมง ได้แก่ กำรจัดตั้งกลไกกำรอุดหนุน
ทำงด้ำนรำคำเพื่อคุ้มครองตลำดของประชำคมและกำรปรับตัวให้เกิดกำรแข่งขันที่เท่ำเทียมกัน โดยเริ่มเข้ำสู่
ระบบกำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน นอกจำกนั้นได้กำหนดนโยบำยกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรแหล่งประมง รวมทั้ง
ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมมำตรกำรต่ำง ๆ มำจนปัจจุบัน
จำกกำรประชุมหำรือทำงวิช ำกำรระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียนทั้งภำครัฐ และภำคเอกชน
องค์กรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ FAO และ SEAFDEC เมื่อวันที่ 27-28 มีนำคม 2560 ณ กรุงเทพฯ เมื่อวิเครำะห์
ควำมเห็นและแนวคิดของผู้เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำว สรุปประเด็นผลกำรวิเครำะห์ได้ดังนี้
1. ในส่วนขององค์กรระหว่ำงประเทศเล็งเห็นว่ำในสถำนกำรณ์ปัจจุบันประเทศสมำชิกอำเซียนได้
เผชิญปัญหำต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนำไปสู่ควำมต้องกำรนโยบำยด้ำนควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนกันอย่ำง
ใกล้ชิด เพื่อสร้ำงควำมมั่นใจในกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรประมงของภูมิภำคให้เกิดควำมยั่งยืนในด้ำน
ทรัพยำกรประมงทะเล และกำรทำกำรประมงในภูมิภำค
2. ทุกฝ่ำยเห็นพ้ องร่วมกันว่ำผลผลิตจำกกำรทำประมงและกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศ
สมำชิกอำเซีย นมีควำมสำคัญ และอำเซียนมีเครื่องมือทำงนโยบำยหลำกหลำยที่เกี่ยวข้องกับกำรทำ ควำม
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ร่วมมือด้ำนกำรประมงของภูมิภำคอำเซียน ซึ่งรวมถึงกำรดำเนินควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงผ่ำนกำรประชุม
ภำยใต้กรอบ AMAF รวมทั้งควำมก้ำวหน้ำในกำรดำเนินมำตรกำรต่ำง ๆ มำกมำยภำยใต้ควำมร่วมมือด้ำนกำร
ประมงของอำเซียน อย่ำงไรก็ตำม ในกรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงในระดับภูมิภำคและในระดับโลกนั้น
องค์กรประมงระดับภูมิภำค (Regional Fisheries Bodies: RFBs) มีควำมสำคัญที่จะช่วยส่งเสริ มให้เกิดกำร
ประมงอย่ำงยั่งยืนในระยะยำว โดยเฉพำะควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่จำเป็นต่อกำรอนุรักษ์และบริหำร
จัดกำรประชำกรสัตว์น้ ำ ทั้งนี้ ในกำรกำกับดูแลกำรทำกำรประมงจะดำเนินกำรได้ในหลำยรูปแบบ ได้แก่
กฎระเบี ยบ เงื่ อนไขที่ กำหนด ข้ อตกลง กลไกต่ ำง ๆ และองค์ก รที่ด ำเนิ นงำน ภำยใต้ก ฎระเบี ยบสำกล
โดยเฉพำะ อนุ สั ญญำสหประชำชำติ ว่ำ ด้ ว ยกฎหมำยทะเล พ.ศ. 2525 (UNCLOS) และ ควำมตกลง
สหประชำชำติว่ำด้วยกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ฉบับลงวันที่
10 ธันวำคม 2525 เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์และจัดกำรประชำกรสัตว์น้ำชนิดข้ำมเขตและอพยพย้ำยถิ่นไกล (The
United Nations Fish Stocks Agreement: UNFSA) รัฐเจ้ำของธงและรัฐชำยฝั่งจะต้องมีหน้ำที่และข้อผูกพัน
ร่วมกันที่จะดำรงควำมยั่งยืนของกำรประมงและอนุรักษ์ประชำกรปลำ อย่ำงไรก็ตำม ต่อควำมเห็นถึงควำม
จำเป็นในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่ว มอำเซียนสำหรับภูมิภำค ผู้แทน FAO เห็นว่ำกำรจัดตั้งนโยบำยประมง
ร่วมอำเซียนขึ้นอยู่กับประเทศสมำชิกอำเซียนที่จะตัดสินใจว่ำกำรประสำนนโยบำยและกรอบกำรบริหำรจัดกำร
ประมงเป็นประโยชน์ต่อประเทศสมำชิกอย่ำงไร และนโยบำยที่จะกำหนดสำมำรถช่วยให้กำรบริหำรจัดกำร
ประชำกรสัตว์น้ำเฉพำะถิ่นและประชำกรสัตว์น้ำที่สมำชิกใช้ประโยชน์ร่วมกันมำกน้อยเพียงใด
3. กำรประมงน้ำจืดเป็นภำคกำรประมงที่ส ำคัญของภูมิภ ำคอำเซียน โดยเฉพำะลำว ซึ่งเป็น
ประเทศที่พึ่งพำกำรประมงน้ำจืดเป็นหลัก หำกจะต้องมีนโยบำยประมงร่วมระดับภูมิภำค ควรกำหนดให้กำร
ประมงน้ำจืดไว้ในนโยบำยกำรประมงร่วมอำเซียนด้วย ซึ่งประเด็นปัญหำจำกกำรประมงน้ำจืดในอำเซียน ได้แก่
ปัญหำในกำรรำยงำนผลจับสัตว์น้ำจำกประมงพื้นบ้ำนที่ต่ำกว่ำควำมเป็นจริง กำรจับสัตว์น้ำเกินศักย์กำรผลิต
และกำรทำลำยแหล่งที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ำ เป็นต้น
4. นโยบำยประมงร่วมของสหภำพยุโรปมีก ำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลำยครั้งจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ประกอบด้วยนโยบำยร่วมในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรกำรทำประมง กำรควบคุมกำรทำประมง กำร
ต่อต้ำนกำรประมง IUU กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ กำรดำเนินควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในระดับทวิภำคี
พหุภำคี และองค์กรระหว่ำงประเทศ องค์กรร่วมด้ำนกำรตลำด เป็นต้น นโยบำยประมงร่วมยุโรปเป็นเสมือน
กรอบกำรทำงำน เพื่อให้กำรทำประมง กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำมีควำมยั่งยืนทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และสำมำรถเป็นแหล่งอำหำรที่ดีต่อสุขภำพให้แก่ประชำกรสหภำพยุโรป ทั้งนี้ ประเทศสมำชิกยุโรปยั งคง
ดำเนินมำตรกำรโดยสอดคล้องกับกฎหมำยในประเทศของตน ส่วนประชำคมอำเซียนมีกรอบนโยบำยที่บังคับ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรควำมร่วมมือ ได้แก่ ASEAN Charter, ASEAN Blueprints รวมทั้ง นโยบำยด้ำน
กำรประมงและเครื่องมือต่ำง ๆ ที่อำเซียนกำหนดขึ้น เช่น Regional Plan of Action for the Management
of Fishing Capacity (RPOA-Capacity), RPOA-IUU, ASEAN Catch Documentation Scheme (ACDS)
และ Regional Fishing Vessels Record (RFVR) เป็นต้น ซึ่งกรอบนโยบำยเหล่ำนี้จะเป็นพื้นฐำนและ
โครงสร้ำงในกำรวำงกรอบนโยบำยประมงร่วมอำเซียน ทั้งนี้ นโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรสอดคล้องกับ
ควำมร่วมมือของอนุภูมิคอำเซียนที่มีอยู่ด้วย ได้แก่ อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ำโขง ทะเลสุลู สุลำเวสี อ่ำวไทย ทะเลอัน
ดำมัน และทะเลอำรำฟูร่ำ-ติมอร์
5. อำเซียนควรมีกำรพิจำรณำถึงควำมจำเป็นที่แท้จริงในกำรจัดทำนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
เพรำะจำกบทเรียนของนโยบำยประมงร่วมยุโรปที่มีพัฒนำกำรมำเป็นเวลำนำน มวลสัตว์น้ำส่วนใหญ่ในน่ำนน้ำ
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ยุโรปยังแสดงถึงกำรจับเกินกำลังกำรผลิต 8% ของสัตว์น้ำถูกจับเกินค่ำ MSY ในขณะที่กำรนำสัตว์น้ำขึ้นท่ำ
ลดลง 26% ในช่วง 10 ปีที่ผ่ำนมำ (European Commission (d), 2016) เพรำะปริมำณสัตว์น้ำที่อนุญำตให้
จับมีปริมำณมำกกว่ำระดับที่กำหนดไว้ จำกกำรประเมินทำงวิทยำศำสตร์ อำเซียนควรพิจำรณำถึงธรรมชำติ
ของทรั พยำกรและโครงสร้ ำงของสัตว์น้ ำในภูมิภำคอำเซียน ว่ำมีช นิดที่ใช้ร่วมกันหรือไม่ ศักยภำพ กำรทำ
ประมงที่แตกต่ำง ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน แหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
รวมทั้ง นโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรเป็นนโยบำยบังคับหรือสมัครใจ อย่ำงไรก็ตำม รูปแบบของนโยบำย
ประมงร่วมอำเซียนไม่ควรเป็นรูปแบบตำมนโยบำยประมงร่วมยุโรป นโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรเริ่มจำก
ประเด็นปัญหำร่วมกันของประเทศสมำชิกที่ไม่กระทบต่ออธิปไตยของแต่ละประเทศ นโยบำยฯ ควรพิจำรณำ
ถึงธรรมชำติกำรประมง และวิถีกำรประมงในภูมิภำค แนวปฏิบัติหรือเครื่องมือของภูมิภำคที่ได้พัฒนำไว้แล้ว
โดย SEAFDEC ทั้งนี้ ควรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่รำกฐำนทำงวิทยำศำสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรวำงกรอบ
นโยบำยประมงร่วมอำเซียน นโยบำยฯ ควรสอดคล้องกับหลักกำรของกฎระเบียบสำกล กำรจัดทำนโยบำย
ประมงร่วมอำเซียนจำเป็นต้องใช้ระยะเวลำนำนในกำรเจรจำหำรือและต่อรอง ก่อนทำกำรวำงกรอบนโยบำยฯ
เพื่อให้เกิดควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน
สรุปผลกำรวิเครำะห์ปัญหำหรือควำมท้ำทำยด้ำนกำรประมงในภูมิภำคอำเซียนและประเด็นที่ควร
กำหนดเป็นมำตรกำรในนโยบำยประมงร่วมอำเซียน ดังตำรำงที่ 3
ตารางที่ 3 ประเด็นที่ควรกำหนดในนโยบำยประมงร่วมอำเซียนภำยใต้ปัญหำและควำมท้ำทำยของภูมิภำค
อำเซียน
กรอบนโยบำย
ปัญหำและควำมท้ำทำย
สำคัญ
กำรบริหำรจัดกำร  กำลังกำรจับสัตว์น้ำมีมำกเกินไปเมื่อ
ทรัพยำกรประมง
เทียบกับทรัพยำกรที่มีอยู่
อย่ำงยั่งยืน
 กำรใช้ทรัพยำกรสัตว์น้ำที่ยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์เท่ำที่ควร
 รักษำบทบำทกำรประมงน้ำจืดสำหรับ
ควำมมั่นคงทำงอำหำรและกำรดำรง
ชีพ
 กำรบริหำรจัดกำรประมงเชิงนิเวศ
 กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงสมเหตุสมผล
(ที่ดินและแหล่งน้ำ)
 ระบบกำรเก็บข้อมูลและกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำร
ประเมินและกำรบริหำรทรัพยำกร
สัตว์น้ำ
 กำรปรับตัวและลดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

ประเด็นที่ควรกำหนดในนโยบำยประมงร่วม
อำเซียน
 รักษำบทบำทกำรประมงน้ำจืดสำหรับควำม
มั่นคงทำงอำหำรและกำรดำรงชีพ
 ระบบกำรเก็บข้อมูลและกำรบริหำรจัดกำร
ฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนกำรประเมินและ
กำรบริหำรทรัพยำกรสัตว์น้ำ
 บริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรประมง
พื้นบ้ำน
 บริหำรจัดกำรกองเรือประมง
 บริหำรจัดกำรควำมสำมำรถในกำรจับ
สัตว์น้ำ
 กำหนดมำตรกำรอนุรักษ์เพื่อทรัพยำกร
ประมงที่ยั่งยืน
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 กำรปกป้องกำรประมงพื้นบ้ำนที่มี
จำนวนมำก
 จำนวนเรือประมงพื้นบ้ำนมีจำนวน
มำกเกินไป
 แหล่งทำกำรประมงส่วนใหญ่มีกำรจับ
สัตว์น้ำเกินศักย์กำรผลิต
กำรเพำะเลี้ยง  กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงนิเวศ
สัตว์น้ำอย่ำงยั่งยืน  กำรควบคุมโรค รวมทั้ง ระบบเตือน
ภัยล่วงหน้ำสำหรับโรค กำรบริหำร
จัดกำรควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ
กำรใช้ยำต้ำนจุลชีพ และควำม
ต้ำนทำนต่อยำต้ำนจุลชีพ
 อำหำรสัตว์น้ำ (รวมทั้งกำรใช้วัสดุ
และปลำป่น และลดกำรใช้ลูกพันธุ์
สัตว์น้ำจำกธรรมชำติ
 พ่อแม่พันธุ์แข็งแรง และลูกพันธุ์
สัตว์น้ำมีคุณภำพ
 กำรปรับตัวและลดผลกระทบจำกกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
 ควำมขัดแย้งในกำรใช้น้ำและที่ดิน
 ควำมสอดคล้องในกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 กฎระเบียบและกำรบริหำรจัดกำรสำย
พันธุ์แปลกใหม่
 สวัสดิภำพสัตว์น้ำ
 ควำมสำคัญของกำรเพำะเลี้ยงต่อ
เศรษฐกิจ
กำรต่ อ ต้ ำ นกำร  กำรทำประมงผิดกฎหมำย
ประมง IUU
 ปรับปรุงระบบกำรรำยงำนและกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล
 ปรับปรุงระบบกำรควบคุมกำลังกำร
จับสัตว์น้ำและกำรลงแรงประมง
 เครือข่ำยกำรติดตำม ควบคุม และเฝ้ำ
ระวัง
 ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับสำหรับ

 ส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงนิเวศ
 กำรควบคุมโรค รวมทั้ง ระบบเตือนภัย
ล่วงหน้ำสำหรับโรค กำรบริหำรจัดกำร
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ กำรใช้ยำ
ต้ำนจุลชีพ และควำมต้ำนทำนต่อยำต้ำน
จุลชีพ
 อำหำรสัตว์น้ำ (รวมทั้งกำรใช้วัสดุ และ
ปลำป่น และลดกำรใช้ลูกพันธุ์สัตว์น้ำจำก
ธรรมชำติ
 ควำมขัดแย้งในกำรใช้น้ำ (ในลุ่มแม่น้ำโขง)

 กำรทำประมงผิดกฎหมำย ในเรื่องของ
RFVR และมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ
 ปรับปรุงระบบกำรรำยงำนและกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล (ผ่ำนระบบเอกสำร
กำรจับสัตว์น้ำ)
 ปรับปรุงระบบกำรควบคุมกำลังกำรจับ
สัตว์น้ำและกำรลงแรงประมง (ผ่ำนกำร
ประเมินประชำกรสัตว์น้ำ)
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กำรทำประมง
 ควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำน
ควำมปลอดภัย  ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ
ทำงอำหำรและ  ห่วงโซ่อุปทำนและ cold chain
โภชนำกำรที่ดี
management
 HACCP and GMP
 กำรสูญเสียภำยหลังกำรจับ (ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรใช้สัตว์น้ำ)
 คุณภำพอำหำรและกำรควบคุมควำม
ปลอดภัย
 ควำมสำมำรถของ SME
กำรค้ำระหว่ำง  กำรค้ำที่ยุติธรรม
ประเทศ
 อุปสรรคทำงกำรค้ำที่ไม่ใช่ภำษี
 กำรควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ำมีชีวิต
 กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรค้ำสัตว์ที่
ใกล้สูญพันธุ์ / สัตว์ป่ำที่ได้รับกำร
คุ้มครอง (CITES, Wildlife Act, etc.)
 อำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำสินค้ำ
ประมงระหว่ำงประเทศสมำชิก
อำเซียน
 กำรรับรองกำรตรวจสอบย้อนกลับ
คุณภำพและควำมปลอดภัยของสินค้ำ
แรงงำนและสภำพ  ส่งเสริมสัญญำจ้ำงงำนที่เหมำะสมซึ่ง
กำรทำงำน
รวมถึงบันทึกควำมเข้ำใจระหว่ำง
ประเทศส่งออกแรงงำน / รับแรงงำน
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยและเป็นธรรมต่อแรงงำน
 มำตรฐำนแรงงำน/แนวปฏิบัติ(รวมทั้ง
ปฏิญญำแรงงำนอำเซียนและแรงงำน
ข้ำมชำติ)
 ควำมปลอดภัยและมำตรฐำนกำร
ทำงำนกลำงทะเล
 กำรปรับปรุงสวัสดิกำรของประชำชน
ในภำคกำรประมงพื้นบ้ำน
 แรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ

 ควำมสำมำรถของ SME
 กำรสูญเสียภำยหลังกำรจับ (ปรับปรุง
ประสิทธิภำพกำรใช้สัตว์น้ำ

 กำรควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ำมีชีวิต
 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรกำหนดท่ำทีร่วม
ในกำรขึ้นบัญชีสัตว์น้ำในบัญชีรำยชื่อแนบ
ท้ำย CITES
 อำนวยควำมสะดวกทำงกำรค้ำสินค้ำประมง
ระหว่ำงประเทศสมำชิกอำเซียน
 กำรรับรองกำรตรวจสอบย้อนกลับ คุณภำพ
และควำมปลอดภัยของสินค้ำ

 มำตรฐำน/แนวปฏิบัติด้ำนแรงงำน (รวมทั้ง
ปฏิญญำแรงงำนอำเซียนและแรงงำน
ข้ำมชำติปฏิญญำแรงงำนเด็กและแรงงำน
บังคับ)
 ควำมปลอดภัยและมำตรฐำนกำรทำงำน
กลำงทะเล
 กำรปรับปรุงสวัสดิกำรของประชำชนในภำค
กำรประมงพื้นบ้ำน
 ส่งเสริมกำรจ้ำงแรงงำนที่มีคุณสมบัติในภำค
กำรประมง
 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (รวมถึงกำรมี
ส่วนร่วมของชำวประมง องค์กร และควำม
ร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและเอกชน)
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วิทยำศำสตร์

 ส่งเสริมกำรจ้ำงแรงงำนที่มีคุณสมบัติ
ในภำคกำรประมง
 ปัญหำกำรแบ่งแยกเพศ
 ค่ำจ้ำงแรงงำนขั้นต่ำไม่สมดุล
 กำรมีส่วนร่วมของประชำชน (รวมถึง
กำรมีส่วนร่วมของชำวประมง องค์กร
และควำมร่วมมือระหว่ำงภำครัฐและ
เอกชน)
 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับกำร
ประมง กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำร
ดำเนินกำรภำยหลังกำรจับ
 กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถให้แก่
บุคคลำกร
 ควำมสำมำรถทำงกำรวิจัย (รวมถึง
กำรประเมินควำมเสี่ยงในควำม
ปลอดภัยอำหำร)
 ข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรประมงไม่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพียงพอ
 ควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงภำยใน
ประเทศและระหว่ำงประเทศใน
ภูมิภำค

 แก้ไขปัญหำแรงงำนในภำคประมงโดย
ควำมร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่ำงหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกำรสร้ำงควำมร่วมมือ
ทวิภำคีในระดับอนุภูมิภำค ระดับภูมิภำค
เพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและปฏิบัติตำม
แนวทำงปฏิบัติด้ำนแรงงำนในภำคกำร
ประมง
 นวัตกรรมเทคโนโลยีสำหรับกำรประมง
กำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และกำรดำเนินกำร
ภำยหลังกำรจับ
 ควำมสำมำรถทำงกำรวิจัย(รวมถึงกำร
ประเมินควำมเสี่ยงในควำมปลอดภัย
อำหำร)
 กำรรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำร
ประมงและแลกเปลี่ยนระบบกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ปรับปรุงโดยกำรพัฒนำ
บุคคลำกร
 กำรวิจัยร่วมของประเทศสมำชิกอำเซียนใน
กำรบริหำรจัดกำรประมง รวมทั้งกำรหำรือ
ระหว่ำงภำครัฐและเอกชนอย่ำงสม่ำเสมอ

กำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรเริ่มจำกกำรกำหนดนโยบำยหรือมำตรกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ
ด้ำนกำรประมงที่ประเทศสมำชิกเห็นร่วมกันว่ำสำคัญและมีควำมจำเป็ นในกำรตอบสนองกำรจัดตั้งประชำคม
อำเซียน และเมื่อกำรบูรณำกำรร่วมกันของประชำคมอำเซียนได้พัฒนำในเชิงลึกมำกขึ้นในอนำคต อำจมีกำร
ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบำยประมงร่วมฯ ให้สอดคล้องกับระดับของกำรบูรณำกำรที่พัฒนำมำกขึ้น รวมทั้ง
อำจมีกำรขยำยนโยบำยประมงร่วมและมำตรกำรให้ครอบคลุมกว้ำงขวำงมำกขึ้นได้
หำกพิจำรณำถึงปัญหำและควำมท้ำทำยสำคัญในภำคกำรประมงของภูมิภำคอำเซียน พบว่ำ
อำเซียนยังประสบปัญหำและควำมท้ำยทำยในหลำยมิติ ที่ควรนำมำพิจำรณำจัดลำดับควำมสำคัญ เพื่อกำหนด
ในนโยบำยประมงร่วมอำเซียน ได้แก่
1. ปัญหำด้ำนกำรทำประมง : กำรทำประมงผิดกฎหมำย เรือประมงสองสัญชำติ กำรเปิดเสรีกำร
ทำประมง และกำรจับได้สัตว์น้ำที่ไม่ใช่เป้ำหมำย (Bycatch)
2. ปัญหำทรัพยำกรประมง : ข้อมูลทรัพยำกรสัตว์น้ำ มวลสัตว์น้ำข้ำ มพรมแดนและย้ำยถิ่นไกล
(Straddling and highly migratory fish stocks) กำรทำประมงเกินศักย์กำรผลิต ควำมเสื่อมโทรมที่อยู่อำศัย
สัตว์น้ำ และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
3. ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : กำรกำกับดูแลและธรรมำภิบำล และกฎหมำยประมงล้ำสมัย
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประมงพื้นบ้ำนและประมงพำณิชย์

38
4. ปัญหำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ : โรคสัตว์น้ำ อำหำรสัตว์น้ำ และ มำตรฐำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. ปัญหำกำรค้ำและกำรตลำด : อุปสรรคทำงกำรค้ำ ควำมปลอดภัยอำหำร กำรค้ำสัตว์น้ำสงวน
และคุ้มครอง ระบบกำรตรวจสอบย้อนกลับ และกำรขับเคลื่อนตลำด
6. ปัญหำด้ำนเศรษฐกิจและสังคม : รำยได้ของชำวประมงพื้นบ้ำน แรงงำนประมง สิทธิมนุษยชน
ควำมเท่ำเทียมทำงเพศ
กำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนในชั้นต้นควรพิจำรณำให้สอดคล้องกับกรอบโครงสร้ำง
กำรบูรณำกำรของประชำคมอำเซียน แผนงำนและแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรประมง เครื่องมือและแนวปฏิบัติ ที่
วำงไว้ รวมทั้งข้อมติหรือประกำศเจตนำรมณ์ด้ำนกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำด้ำนกำรประมงของอำเซียนที่
ประเทศสมำชิกได้ร่วมกันวำงกรอบไว้ ได้แก่
1. ธรรมนูญอำเซียน (ASEAN Charter) นโยบำยด้ำนกำรประมงของอำเซียน พ.ศ. 2559-2563
2. พิมพ์เขียวประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic Community Blueprint)
3. พิมพ์เขียวประชำคมสังคม-วัฒนธรรมอำเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community
Blueprint)
4. ข้อมติและแผนปฏิบัติกำรเรื่องกำรประมงยั่งยืนสำหรับควำมมั่นคงด้ำนอำหำรของภูมิภำค
อำเซียนถึงปี 2563
5. แผนปฏิบัติกำรที่มีอยู่แล้ว ได้แก่ แผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำค (Regional Plan of Action
Promote Responsible Fishing Practices (Including Combating IUU Fishing) in the Region หรือ
RPOA-IUU แผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคด้ำนกำรลงแรงทำประมง (Regional Plan of Action on Fishing
Capacity หรือ RPOA-Capacity) แผนปฏิบัติกำรระดับภูมิภำคปลำทูน่ำชำยฝั่ง (Regional Plan of Action
on Sustainable Utilization of Neritic Tuna in the ASEAN Region หรือ RPOA-Neritic Tuna)
6. แถลงกำรณ์ควำมร่วมมือในภูมิภำคในกำรต่อต้ำนกำรประมง IUU และขยำยกำรแข่งขันทำง
กำรค้ำสินค้ำประมง
7. เครื่องมือและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ ที่ร่วมกันจัดทำขึ้นในกำรติดตำมและควบคุม เพื่อต่อต้ำนกำร
ประมง IUU
ทั้งนี้ ในกำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรตั้งอยู่บนหลักกำรที่ประเทศสมำชิกยอมรับ
ร่วมกัน และสอดคล้องกับโครงสร้ำงและกำรบูรณำกำรของประชำคมอำเซียน ต่อไปนี้
1. เคำรพอธิปไตยของประเทศสมำชิก
2. มุ่งเน้นเฉพำะประเด็นที่ประเทศสมำชิกตกลงร่วมกันได้
3. จัดตั้งอยู่บนกรอบนโยบำยอำเซียน ได้แก่ ธรรมนูญอำเซียน พิมพ์เขียวกำรจัดตั้งประชำคม
และกรอบแผนงำนต่ำง ๆ ของอำเซียน กรอบนโยบำยทำงกำรประมงของภูมิภำค รวมทั้งควำมร่วมมือและกำร
หำรือในระดับอนุภูมิภำคที่มีอยู่
4. พิจำรณำทั้งภำคกำรประมงทะเล กำรประมงน้ำจืด และภำคกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. พิจำรณำถึงศักยภำพและระดับกำรพัฒนำด้ำนกำรประมงที่แตกต่ำงกันของประเทศสมำชิก
6. พิจำรณำถึงลักษณะเฉพำะของกำรประมงในอำเซียน รวมทั้งกำรประมงพื้นบ้ำนและเกษตรกร
ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำรำยย่อย
7. ใช้ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร โดยคำนึงถึงหลักกำรป้องกันไว้ก่อน
(Precautionary approach) ในกรณีไม่มีข้อมูลเพียงพอ
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8. พิจำรณำถึงควำมร่วมมือ ควำมเคำรพ ควำมจริงใจและแนวทำงของอำเซียน
ภำยใต้หลักกำรข้ำงต้น จะเห็ นว่ำในกำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนในช่วงนี้จะไม่มีกำร
บูรณำกำรแหล่งทรัพยำกรประมงในอำเซียนร่วมกันเหมือนของประชำคมยุโรป เนื่ องจำกเป็นประเด็นเกี่ยวกับ
อธิปไตยของแต่ละประเทศสมำชิก ซึ่งอำเซียนไม่สำมำรถก้ำวล่วงได้ อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยประมงร่วมอำเซียนควร
มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนและปรับปรุงนโยบำยฯ ตำมที่เหมำะสม เช่น มีกำรพิจำรณำกำรปรับปรุงทุก 10 ปี
หรือ ตำมที่ประเทศสมำชิกเห็นสมควร
นโยบำยประมงร่วมอำเซียนที่มคี วำมเป็นไปได้ โดยประเทศสมำชิกอำเซียนสำมำรถยอมรับร่วมกันได้
มีดังนี้
1. นโยบำยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมง IUU โดยอำจกำหนดแผนปฏิบัติกำรอำเซียนเพื่อ
ต่อต้ำนกำรประมง IUU โดยกำหนดเครื่องมือต่ำง ๆ ที่มีประสิทธิภำพและเหมำะสมในกำรป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดกำรทำประมง IUU ในภูมิภำค ซึ่งประเทศสมำชิกอำเซียนอำจหำรือและตกลงร่วมกันถึงระดับของกำร
บังคับใช้กฎหมำยและกำรลงโทษ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในกำรแก้ไขปัญหำ ทั้งนี้เนื่องจำกที่ผ่ำนมำอำเซียนได้ให้
ควำมสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรประมง IUU มำโดยตลอด และได้จัดทำเครื่องมือและแนวปฏิบัติต่ำง ๆ เพื่อ
สนับสนุนให้ประเทศสมำชิกร่วมดำเนินกำรต่อต้ำนกำรประมง IUU และนำไปปรับใช้ในระดับประเทศอย่ำง
จริงจัง เช่น ฐำนข้อมูลเรือประมงในภูมิภำค (RFVR) แผนงำนเอกสำรรับรองกำรจับสัตว์น้ำอำเซียน (Catch
Documentation Scheme) แนวทำงกำรป้องกันสินค้ำประมง IUU เข้ำสู่สำยกำรผลิต และควำมร่วมมือ
ดำเนินมำตรกำรรัฐเจ้ำของท่ำ เป็นต้น (SEAFDEC, 2016)
2. นโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงให้เกิดควำมยั่งยืนทั้งทรัพยำกรประมงทะเล
และในน้ำจืด แม้ในชั้นนี้ประชำคมอำเซียนยังไม่สำมำรถมีนโยบำยแหล่งทรัพยำกรประมงร่วมกันเหมือนของ
ประชำคมยุโรป อย่ำงไรก็ตำมประชำคมอำเซียนสำมำรถกำหนดมำตรกำรและกำรจัดกำรทรัพยำกรสัตว์น้ำใน
ด้ำนต่ำง ๆ ร่วมกันได้ เช่น กำรควบคุมประเภทและจำนวนเรือประมง เครื่องมือประมง พื้นที่และฤดูทำกำร
ประมง กำรควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรประเมินตรวจสอบสภำวะทรัพยำกรประมงร่วมกัน กำรพัฒนำ
ฟื้นฟูแหล่งประมง กำรสร้ำงวิสัยทัศน์และกำหนดกติกำในกำรทำกำรประมงที่สอดคล้องกัน
3. นโยบำยร่วมด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศและตลำดในภูมิภำค เพื่อให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร
ของตลำด ในด้ำนกำรควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ำมีชีวิต สั ตว์น้ำ CITES รวมทั้งพัฒ นำระบบกำรรับรอง กำร
ตรวจสอบย้ อนกลั บ คุ ณภำพและควำมปลอดภัยของสิ นค้ ำประมง โดยกำรจัด ตั้งมำตรฐำนอำเซีย น เพื่ อ
ยกระดับในกำรแข่งขันกำรค้ำสินค้ำประมงในตลำดโลก
4. นโยบำยด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งนับว่ำเป็นนโยบำยสำคัญที่ควรส่งเสริมสนับสนุน เพื่อ
ควำมมั่นคงทำงอำหำรในระดับภูมิภำค รวมทั้งกำรลดปัญหำกำรจับสัตว์น้ำจำกทะเลที่มำกเกินศักย์กำรผลิตได้
แต่ น โยบำยด้ ำ นนี้ ต้ อ งมุ่ ง ให้ ค วำมส ำคั ญ ในเรื่ อ ง กำรควบคุ ม กำรผลิ ต ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำนและมี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นโยบำยด้ำนนี้ ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรเพำะเลี้ยงสั ตว์น้ำเชิงนิเวศ กำรควบคุ มโรค
สัตว์น้ำรวมทั้งระบบกำรแจ้งเตือนกำรเกิดโรคสัตว์น้ำ นโยบำยอำหำรสัตว์น้ำในกำรเพำะเลี้ยง กำรลดกำรใช้ลูก
สัตว์น้ำจำกธรรมชำติและกำรใช้พื้นที่และน้ำอย่ำงเหมำะสม
5. นโยบำยและมำตรกำรในด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรและโภชนำกำรที่ดีขึ้น โดยมีเป้ำหมำยที่จะ
พัฒนำกำรดำเนินกำรภำยหลังกำรจับให้เป็นที่ยอมรับ เพื่อผลิตสัตว์น้ำและอำหำรที่ดีและปลอดภัยแก่ประชำกร
อำเซียน ทั้งนี้โดยเพิ่มศักยภำพของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
ใช้ประโยชน์สัตว์น้ำที่จับได้
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6. นโยบำยด้ำนแรงงำนประมงและสภำพกำรทำงำน เพื่อให้เกษตรกรและแรงงำนในภำคกำร
ประมงมีสภำพแวดล้อมกำรทำงำนที่ปลอดภัย บนพื้นฐำนทำงกฎหมำยและกำรปฏิบัติที่เท่ำเทียมกัน มำตรกำร
ในด้ำนแรงงำนที่ควรดำเนินกำร ได้แก่ ควำมพยำยำมร่วมกันในกำรต่อต้ำนกำรทำผิดกฎหมำยด้ำนแรงงำน กำร
ปรับปรุงมำตรฐำนและควำมปลอดภัยกำรทำงำนทั้งในทะเลและบนบก กำรปรับปรุงสวัสดิกำรให้แก่ชำวประมง
พื้นบ้ำน เป็นต้น
7. นโยบำยด้ำนวิชำกำรประมง เพื่อให้กำรดำเนินกำรของนโยบำยประมงอำเซียนอยู่บนพื้นฐำน
ของข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์และวิชำกำรประมง อำจกำหนดนโยบำยด้ำนวิชำกำรในเรื่อง มำตรกำรด้ำน
นวัตกรรม เทคโนโลยีทำงกำรประมง กำรเพำะเลี้ย งสัตว์น้ำและกำรปฏิบัติหลังกำรจับ กำรสร้ำงควำมสำมำรถ
ทำงกำรวิจัยร่วม เป็นต้น
อย่ ำ งไรก็ ต ำม กำรจั ด ตั้ ง นโยบำยประมงร่ ว มอำเซี ย นควรเปิ ด รั บ ควำมคิ ด เห็ น จำกทุ ก ฝ่ ำ ย
ที่เกี่ยวข้อง เช่น นักวิชำกำรประมง นักวิทยำศำสตร์ ชำวประมง ภำคอุตสำหกรรมประมง (ผู้ผลิต ผู้แปรรู ป
ผู้ ป ระกอบกำร) ตลอดจนนั กอนุ รั กษ์สิ่ งแวดล้ อมของประเทศสมำชิก เพื่อบูรณำกำรกำหนดนโยบำยและ
มำตรกำรด้ำนกำรประมงร่วมกันในภำพรวมของประชำคม ทั้งนี้ อำเซียนควรแต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อจัดทำร่ำง
นโยบำยประมงร่วมอำเซียนขึ้น โดยมีองค์ประกอบผู้แทนจำกประเทศสมำชิก ซึ่งอำจมำจำกทั้งในส่วนภำครัฐ
และเอกชน เพื่อให้กำรจัดทำร่ำงนโยบำยฯ ดำเนินกำรไปอย่ำงมีระบบ มีประสิทธิภำพและสำมำรถกำหนด
กรอบระยะเวลำได้ชัดเจนขึ้น
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บทที่ 5
นโยบายประมงร่วมอาเซียนกับประเทศไทย
คำถำมว่ำกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนจะควรมีหรือไม่ และควรเริ่มเมื่อใด ขึ้นอยู่กับ
นโยบำยภำยในประเทศและควำมพร้อมของประเทศสมำชิกอำเซียน กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
ยังคงต้องทำกำรศึกษำ ค้นคว้ำวิจัยข้อมูลในเชิงลึกในเรื่องต่ำง ๆ ต่อไป เช่น ปริมำณผลผลิตกำรทำประมง
ปัญหำกำรประมงในแต่ละประเทศสมำชิก นโยบำยของรัฐบำลประเทศสมำชิกต่ออำเซียน ซึ่งเกี่ ยวข้องกับ
นโยบำยทำงกำรเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น นอกจำกนี้ รูปแบบกำรบูรณำกำรของประชำคมอำเซียน
ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกในช่วง 2-3 ปีก่อนเข้ำสู่ประชำคมอำเซียนมำกนัก
หำกพิจำรณำกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมยุโรปเป็นแบบอย่ำง กำรกำหนดนโยบำยประมง
ร่วมอำเซียนจะจัดตั้ง ขึ้นได้อำจจำเป็นต้องมีกำรพัฒนำนโยบำยร่วมกันในด้ำนอื่น ๆ ไป พร้อมกันด้วย เช่น
นโยบำยร่วมด้ำนกำรงบประมำณ ซึ่งดูจะเป็นรำกฐำนในกำรดำเนินกิจกรรมทำงกำรเมืองในด้ำนต่ำง ๆ หรือ
นโยบำยเกษตรร่วมกัน เป็นต้น อย่ำงไรก็ดีในส่วนของประเทศไทย เมื่อพิจำรณำกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วม
อำเซียน ประเด็นปัญหำสำคัญในอำเซียนที่ทำให้ไทยสนับสนุนนโยบำยประมงร่วมอำเซียน ดังนี้
5..1 ปัญหำแหล่งทำกำรประมงสำหรับเรือประมงนอกน่ำนน้ำไทย
เมื่อศึกษำแหล่ งประมงของไทยจะเห็นได้ว่ำน่ำนน้ำของไทยมีอำณำเขตจำกัด และ
ปัจจุบันกำรประมงนอกน่ำนน้ำไทยประสบปัญหำนอกจำกกำรขยำยเขตน่ำนน้ำเศรษฐกิจจำเพำะของประเทศ
เพื่อนบ้ำนที่มีชำยฝั่งประชิดติดกับของไทยแล้ว ประเทศที่มีน่ำนน้ำและทรัพยำกรประมงหรือรัฐชำยฝั่งต่ำง
หวงแหนและปกป้องทรัพยำกรประมงของตนทำให้กองเรือประมงของไทยไม่มีควำมมั่นคงในแหล่งทำกำร
ประมงในน่ำนน้ำต่ำงประเทศ ประกอบกับทรัพยำกรประมงของไทยเองมีจำกัด รัฐชำยฝั่งบำงครั้งมีกำรวำง
กฎระเบียบข้อบังคับที่ทำให้กำรเข้ำไปทำกำรประมงไม่คุ้มทุน เช่น กำรเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรทำกำรประมง
สูงเกินไป หรือกำรจัดสรรพื้นที่ทำกำรประมงให้ไม่เหมำะสมโดยเป็นพื้นที่น้ำลึกมำ และไม่มีทรัพยำกรสัตว์น้ำใน
บริเวณนั้น นอกจำกนี้ กองเรือประมงไทยยังต้องใช้เวลำในกำรพัฒนำให้เป็นกองเรือประมงน้ำลึกและทำกำร
ประมงในทะเลหลวงได้มำกขึ้น ในขณะที่อุตสำหกรรมแปรรูปสัตว์น้ำของไทยเป็นอุตสำหกรรมใหญ่ ทำให้สินค้ำ
ประมงไทยที่เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงำนอุตสำหกรรมแปรรูปมีเสถียรภำพไม่แน่นอน จำเป็นต้องนำเข้ำวัตถุดิบสัตว์
น้ำในปริมำณมำก ทำให้สินค้ำประมงไทยมีต้นทุนสูงและไม่สำมำรถแข่งขันได้ กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วม
และกำรเจรจำตกลงในเรื่องแหล่งกำรทำประมงร่วมกันในระดับประชำคมอำเซียน จะเป็นส่วนหนึ่งในกำรแก้ไข
ปัญหำ หำกไทยสำมำรถตกลงเพื่อเปิดทำงให้เรือประมงไทยทำกำรประมงในประเทศเพื่อนบ้ำนในอำเซียนได้
อย่ำงถูกต้อง จะเป็นกำรขยำยแหล่งประมงเพิ่มขึ้น และสำมำรถป้อนสัตว์น้ำเข้ำโรงงำนในอุตสำหกรรมในไทยที่
ขำดแคลนวัตถุดิบสัตว์น้ำได้อีกด้วย กำรเจรจำของประเทศสมำชิกประชำคมอำเซียนภำยใต้กรอบนโยบำย
ประมงร่วมจะทำให้สำมำรถตกลงกันในภำพรวม โดยแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือกำรชดเชยในรูปแบบอื่น ๆ
ในด้ำนกำรประมงหรือกำรเกษตรอื่น ๆ ทั้งนี้ กองเรือประมงไทยต้องมีควำมพร้อมที่จะออกไปทำกำรประมงได้
อย่ำงถูกกฎหมำย อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของกฎหมำยไทย และรัฐชำยฝั่งนั้น ๆ
5.2 ปัญหำกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรแหล่งประมงในน่ำนน้ำประชำคมอำเซียน
อุตสำหกรรมประมงของไทยกำลังเข้ำสู่กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกเมื่อประเทศไทยมี
กำรปฏิรูปกำรประมงของชำติ เพี่อกำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงให้เกิดควำมยั่งยืน มีกำร
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กำหนดกฎหมำยประมงใหม่ วำงระบบและโครงสร้ำงกองเรือประมงในน่ำนน้ำและนอกน่ำนน้ำทั้งหมดให้อยู่ใน
ควำมควบคุมกำรทำประมงภำยใต้กรอบกฎหมำยใหม่ และควบคุมกำรลงแรงประมงของกองเรือประมงใน
น่ำนน้ำไทยมิให้เกินศักย์กำรผลิตสูงสุดอย่ำงยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield) ซึ่งกำหนดจำกข้อมูล
พื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์ อย่ำงไรก็ตำม กำรปกป้องคุ้มครองมิให้ทรัพยำกรประมงทะเลเสื่อมโทรม ไม่สำมำรถ
ควบคุมบริหำรจั ดกำรได้เพียงประเทศเดียว ในขณะที่ประเทศรอบข้ำงยังมิได้ดำเนินกำรหรือมีมำตรกำรที่
สอดคล้องกัน นโยบำยประมงร่วมด้ำนกำรอนุรักษ์และกำรจัดกำรแหล่งทรัพยำกรร่วมกัน กับประเทศสมำชิกใน
ประชำคมอำเซียนอย่ำงจริงจัง จะนำไปสู่ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมทำงทะเลทั้งของไทยและของ
ประเทศสมำชิกอำเซียนได้ในระยะยำว
5.3 ปัญหำด้ำนกำรค้ำสินค้ำประมงในประชำคมอำเซียน
ประเทศสมำชิกอำเซียนยังมีกำรแข่งขันกันในกำรค้ำสินค้ำประมงทั้งในอำเซียนกันเอง
และในตลำดนอกอำเซียน ซึ่งจะทำให้แต่ละประเทศสมำชิก ได้รับผลกระทบในกำรแข่งขันทำงกำรตลำดกันเอง
อำนำจในกำรต่อรองทำงกำรค้ำของสินค้ำประมงจึงลดลงอันจะกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและ
ประชำคมอำเซียน กำรจัดตั้งประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนมีผลทำให้เกิดกำรเปลี่ ยนแปลงต่อเศรษฐกิจของ
อำเซียน ทั้งทำงด้ำนกำรค้ำสินค้ำบริกำร และกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน และควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ อุปสรรค
ต่ำง ๆ ทำงกำรค้ำ ได้ลดน้อยลง เช่น กำแพงภำษีหรือเงื่อนไขและอุปสรรคทำงด้ำนกำรค้ำและกำรลงทุนต่ำง ๆ
นโยบำยประมงร่วมอำจช่วยเสริมสร้ำงกำรแข่งขันกำรนำเข้ำวัตถุดิบในรำคำต้นทุนที่ต่ำลง กำรขยำยตลำดกำร
ผลิตสินค้ำประมงที่ประเทศไทยมีควำมเชี่ยวชำญ ไปยังประเทศสมำชิกอื่น ๆ กำรขยำยกำรส่งออกสินค้ำประมง
ไทยไปยังประเทศอำเซียนอื่นและตลำดนอกประชำคมเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ดี อุตสำหกรรมประมงของไทยก็อำจ
ได้รับผลกระทบจำกสินค้ ำประมงที่มีต้นทุนต่ำกว่ำจำกประเทศสมำชิกอำเซียนเข้ำมำตีตลำดในประเทศไทย
จำนวนมำก นโยบำยประมงร่วมอำเซียนจะช่วยแก้ปัญหำผลกระทบดังกล่ำว และจะทำให้อุตสำหกรรมไทย
ปรับตัวและขยำยไปยังประเทศสมำชิกอื่น ๆ ได้ต่อไป
5.4 ปัญหำกำรเข้ำสู่มำตรฐำนสินค้ำประมงอำเซียน
ตลำดผู้ น ำเข้ ำ สิ น ค้ ำ ประมงรำยใหญ่ เช่ น สหรั ฐ อเมริ ก ำ สหภำพยุ โ รปได้ ก ำหนด
แนวทำงและกำหนดมำตรฐำนเข้มงวดต่ำง ๆ เป็นเงื่อนไขในกำรนำเข้ำสิ นค้ำประมงของประเทศตน เช่น
มำตรฐำนกำรผลิต มำตรฐำนสุขอนำมัย มำตรฐำนในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง มำตรฐำนกำรป้องกัน ยับยั้ง
และขจัดกำรทำประมง IUU หรือมำตรฐำนสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่ำเป็นอุปสรรคอย่ำงมำกต่อสินค้ำประมงของไทย
ที่ต้องปรับตัวและดำเนินกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนและข้อกำหนดต่ำง ๆ ดังกล่ำว ทั้งในแง่ของต้นทุน และ
ระยะเวลำที่ใช้ในกำรปรับ ตัวเข้ำสู่มำตรฐำน กำรร่วมมือภำยใต้นโยบำยประมงร่วมอำเซียน ซึ่งอำจมีกำร
ก ำหนดมำตรฐำนประมงอำเซี ย นขึ้ น จะช่ ว ยสนั บ สนุ น กำรค้ ำ สิ น ค้ ำ ประมงของไทยให้ มี ค วำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ
นอกจำกนี้กำรศึกษำค้นคว้ำร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดของประเทศสมำชิกอำเซียนภำยใต้นโยบำยร่วมจะช่วยยกระดับ
กำรพัฒนำมำตรฐำนระดับประเทศและภูมิภำคอำเซียนไปพร้อม ๆ กันได้ด้วย
ส ำหรั บ ประเทศไทยกำรประมงเป็ น แหล่ ง ผลิ ต อำหำร สร้ ำ งอำชี พ และรำยได้ ใ ห้ แ ก่
ประชำชนและประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยส่งออกสินค้ำประมงไปต่ำงประเทศจำนวน 1,683,501
ตัน มีมูลค่ำ 208,310 ล้ำนบำท และในรอบ 5 ปี ที่ผ่ำนมำ (พ.ศ. 2554-2558) อำเซียนเป็นตลำดส่งออกสินค้ำ
ประมงที่มีแนวโน้มที่ไทยส่งออกเพิ่มขึ้น (กองนโยบำยและยุทธศำสตร์พัฒนำกำรประมง, 2559) และในฐำนะ
ที่ประเทศไทยเป็นสมำชิกประชำคมอำเซียนและเป็นประเทศในกลุ่มผู้นำด้ำนกำรประมงในภูมิภำค ทั้งในด้ำน
อุตสำหกรรมกำรแปรรูปสัตว์น้ำ กำรนำเข้ำวัตถุดิบสัตว์น้ำ และกำรเพำะเลี้ยงสัตว์ น้ำ กำรจัดตั้งนโยบำยประมง
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ร่วมอำเซียนจะเป็นกำรพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรประมงของไทยและภูมิภำคอย่ำงแท้จริง โดยอำจนำมำทั้ง
โอกำส ประโยชน์ และผลกระทบต่อประเทศไทย ในด้ำนต่ำง ๆ ที่สำคัญ ดังนี้
1. กำรต่อต้ำนกำรประมง IUU นโยบำยประมงร่วมอำเซียนในด้ำนกำรป้องกัน ยับยั้งและ
ขจัดกำรทำประมง IUU จะทำให้นโยบำยและกำรดำเนินกำรของไทยในกำรต่อต้ำนกำรประมง IUU ทั้งใน
น่ำนน้ำและนอกน่ำนน้ำไทยรวมทั้งในภูมิภำคอำเซียน จะได้ผลและเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจะได้รับ
ควำมร่วมมือจำกประเทศสมำชิกในภูมิภำคอำเซียนอย่ำงจริงจัง สิ่งที่จะเป็นผลดีตำมมำคือ ควำมเชื่อมั่นต่อไทย
และประชำคมอำเซียนว่ำสินค้ำประมงที่ส่งออกไปยังตลำดโลกไม่มำจำกกำรประมง IUU
2. กำรอนุรักษ์และบริหำรจัดกำรประมงในน่ำนน้ำประชำคมอำเซียน เป็นกำรกำหนด
นโยบำยหรือมำตรกำรด้ำนกำรอนุรักษ์ และบริหำรจัดกำรในน่ำนน้ำของแต่ละประเทศสมำชิก ให้สอดคล้องกัน
อย่ำงจริงจัง เช่น กำรกำหนดเครื่องมือประมงประเภทเลือกจับ (Selective fishing gear) กำรกำหนดกำรลง
แรงประมงที่เหมำะสมในแต่ละพื้นที่โดยอิงค่ำ MSY ซึ่งประเทศไทยมีนโยบำยด้ำนนี้อยู่แล้ว (กรมประมง และ
ศูนย์บัญชำกำรแก้ไขปัญหำกำรทำประมงผิดกฎหมำย, 2558) ทั้งนี้ เพื่อให้กำรทำประมงของแต่ละน่ำนน้ำใน
อนุภูมิภำคเหมำะสมต่อทรัพยำกรที่มีอยู่และสอดคล้องกันในภูมิภำค รวมทั้งจะก่อให้เกิดควำมยุติธรรมในกำร
ทำกำรประมงของไทยและประเทศสมำชิกอำเซียน
3. กำรส่งเสริมกำรค้ำสินค้ำประมง นโยบำยประมงร่วมอำเซียนจะรองรับปัญหำผลกระทบ
ต่อภำคอุตสำหกรรมประมงไทย และช่วยให้ภำคกำรประมงไทยพร้อมที่จะปรับตัวไปยังสภำพแวดล้อมใหม่ ๆ
ตำมกำรพัฒนำประชำคมอำเซียนในอนำคตได้ดีขึ้น
4. กำรเข้ำสู่มำตรฐำนสินค้ำประมงอำเซียน กำรร่วมมือภำยใต้นโยบำยประมงร่วมอำเซียน
อำจจะมีกำรกำหนดมำตรฐำนประมงอำเซียนที่อิงอยู่บนหลั กเกณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์ จะช่ว ยสนับสนุนกำรค้ำ
ระหว่ำงประเทศของไทย ให้มีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น นอกจำกนั้น กำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยร่วมกันของภูมิภำคอำเซียน
ภำยใต้นโยบำยประมงร่วมจะช่วยยกระดับกำรพัฒนำมำตรฐำนสินค้ำประมงไทยในอนำคตต่อไปด้วย
5. กำรขยำยแหล่งกำรทำประมงในน่ำนน้ำประชำคมอำเซียน ปัญหำเรื่องแหล่งประมงที่
จำกัดเป็นปัญหำที่สำคัญของกำรประมงไทย เนื่องจำกเรือประมงนอกน่ำนน้ำของไทยมีจำนวนมำกซึ่งหลั งจำก
สำธำรณรัฐอินโดนีเซียระงับกำรออกใบอนุญำตทำกำรประมงชั่วครำวและห้ำมกำรทำประมงโดยอวนล้อมและ
อวนลำกทุกชนิดในน่ำนน้ำสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558 ที่ผ่ำนมำ (กองประมงต่ำงประเทศ,
2558) ทำให้เรือประมงกลุ่มนี้ต้องหำแหล่งทำประมงใหม่ในทะเลหลวงและพื้นที่นอกภูมิภำคที่ต้องเดินทำงไกล
และปรั บเปลี่ย นใช้เครื่องประมงที่ไม่ถนัด นโยบำยประมงร่วมอำเซียนซึ่งจะมีกำรกำหนดระดับกำรลงแรง
ประมงและกำรใช้ทรั พยำกรประมงอย่ ำงสอดคล้ องกับศักย์กำรผลิต ที่ยั่งยืน อำจจะสร้ำงโอกำสให้ แก่กอง
เรือประมงของไทยในกำรเจรจำตกลงแลกเปลี่ ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันกับประเทศสมำชิกประชำคม
อำเซียนที่มีทรัพยำกรเกินจุดสมดุล และต้องกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรประมงที่มีอยู่มำกแต่ขำดศักยภำพใน
กำรทำประมงเอง
6. กำรร่ว มกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนของไทย ในกำรเป็นผู้ริเริ่มในกำรจัดตั้ง
นโยบำยประมงร่วมอำเซียน ทำให้ประเทศไทยเป็นผู้ นำในกำรวำงแผนนโยบำยประมงร่วมอำเซียน และมี
โอกำสที่จะร่วมดูแลและคุ้มครองปกป้องภำคกำรประมงของไทยไม่ให้เสียเปรียบประเทศสมำชิกอื่น ๆ ใน
อนำคต ทั้งในด้ำนกำรค้ำและกำรทำประมง
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7. ประเทศไทยควรเตรียมควำมพร้อมต่อกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน ภำคกำร
ประมงของไทยควรได้รับรู้ข้อมูล มีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยฯ และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภำยหลังกำร
จัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน ดังนี้
7.1 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับประชำคมอำเซียนของไทยควรมีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
กำรสื่อสำรข้อมูล ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับ ประชำคมอำเซียนและภำคกำรประมง รวมทั้ง ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจถึง
นโยบำยประมงร่วมอำเซียนแก่ชำวประมง ผู้เพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมประมง เพื่อให้
ผู้ประกอบกำรเตรียมกำรและพร้อมรับสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหว และกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ได้ดีใน
อนำคตเมื่อก้ำวไปสู่กำรบู ร ณำกำร หรือกำรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในมิติต่ำง ๆ อย่ำงใกล้ ชิดมำกขึ้นของ
ประชำคมอำเซียน
7.2 รับฟังควำมคิดเห็นจำกภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนักวิชำกำร นักวิทยำศำสตร์
นักกฎหมำย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อรวบรวมข้อมูลและควำมคิดเห็นเพื่อกำหนดท่ำทีและนโยบำยของไทย
ในกำรวำงแผนหรือกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนร่วมกับประเทศสมำชิกอื่น
7.3 กำรเตรียมกำรปรับนโยบำยประมงของไทยเพื่อรองรับและสอดคล้องกับนโยบำย
ประมงร่ ว มอำเซีย นในส่ ว นที่คำดว่ำส ำคัญและจะกำหนดนโยบำยร่ว มได้ตั้งแต่เริ่มแรก เช่น กำรยกระดับ
มำตรฐำนฟำร์มประมง และกำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดโลกในอนำคต
กำรวำงแผนช่วยเหลือเพื่อกำรพัฒนำกำรของผู้ประกอบกำร กำรพัฒนำสินค้ำประมงในรูปแบบที่หลำกหลำย
หรือสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม รวมทั้งกำหนดมำตรฐำนควำมปลอดภัยและส่งเสริมให้ชำวประมงไทยมีศักยภำพด้ำนกำร
แข่งขันทั้งภำยในและนอกประชำคมอำเซียนในระยะยำว
7.4 จัดทำข้อมูล กำรศึกษำวิจัยผลกระทบของนโยบำยประมงร่วมอำเซียนที่มีต่อภำค
กำรประมงไทยในเชิงลึก รวมทั้งแนวทำงกำรรองรับปัญหำและกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ

45
บทที่ 6
บทสรุป
จำกบทเรียนในกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมของประชำคมยุโรป ได้แสดงถึงควำมสำคัญ และ
ประโยชน์ของนโยบำยประมงร่วมซึ่งเป็นส่วนช่วยแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรบูรณำกำรของประชำคมใน
หลำยด้ำน โดยจะช่วยในกำรวำงกรอบและกำหนดมำตรกำรในกำรทำประมงของประเทศสมำชิก อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกอำเซียนมีควำมแตกต่ำงจำกประชำคมยุโรปในหลำยมิติ ดังนั้นกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียน
ยังไม่สำมำรถที่จะทำได้สมบูรณ์เหมือนกำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมยุโรป กำรกำหนดนโยบำยประมงร่วม
อำเซียนในขั้นต้นควรพิจำรณำถึงกรอบโครงสร้ำงกำรบูรณำกำรของประชำคมอำเซียน แผนงำนและแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรประมงที่วำงไว้ รวมทั้ง ข้อมติหรือประกำศเจตนำรมณ์ด้ำนกำรพัฒนำและกำรแก้ไขปัญหำด้ำน
กำรประมงของอำเซีย น โดยกำรกำหนดนโยบำยควรตั้งอยู่บนหลั กกำรที่ ประเทศสมำชิก เห็ นพ้องต้องกัน
นโยบำยที่มีควำมเป็นไปได้ที่ประเทศสมำชิกอำเซียนสำมำรถยอมรับร่วมกันในระยะแรก ได้แก่
1. นโยบำยร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหำกำรประมง IUU
2. นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรประมงทะเลและน้ำจืดให้เกิดควำมยั่งยืน
3. นโยบำยร่วมด้ำนกำรตลำดต่ำงประเทศและตลำดในภูมิภำค
4. นโยบำยด้ำนกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ำ
5. นโยบำยและมำตรกำรในด้ำนควำมปลอดภัยอำหำรและโภชนำกำรที่ดีขึ้น
6. นโยบำยด้ำนแรงงำนประมงและสภำพกำรทำงำน
7. นโยบำยด้ำนวิชำกำรประมง
ทั้งนี้ นโยบำยประมงร่วมอำเซียนควรมีกำรประเมินผลและพัฒนำปรับปรุงมำตรกำรที่กำหนดเป็น
ระยะ กำรจัดตั้งนโยบำยประมงร่วมอำเซียนอำจนำมำทั้งประโยชน์ และผลกระทบที่ มีต่อประเทศไทย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับนโยบำยประมงร่วมที่อำเซียนกำหนดขึ้นในอนำคต อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยควรติดตำมสถำนกำรณ์
ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำนโยบำยประมงร่วมอำเซียน เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่
อำจเกิดขึ้นจำกนโยบำยประมงร่วมฯ ดังกล่ำว และนอกจำกกรมประมงแล้วหน่วยงำนภำครัฐรวมทั้งภำคเอกชน
ที่เกี่ยวข้องควรได้เข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรกำหนดนโยบำยประมงร่วมอำเซียนด้วย
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