
แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and 

Unregulated Fishing (IPOA-IUU) 
 

                  นางพวงทอง อ่อนอุระ1 
 

1. ภูมิหลังและความหมาย  
 

IUU Fishing หรือการประมงเถื่อนนั้นมีอยู่ในการประมงทุกประเภท และก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่
พยายามให้มีการบริหารจัดการประมงอย่างเหมาะสม ทั้งต่อผู้คนที่ต้องพ่ึงพาการประมงในด้านที่เป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งท าการประมง การประมงเถื่อนจึงอาจมีผลท าให้การประมงทั้งปวงถึงแก่กาลอวสานได้ อนึ่ง ผู้
ที่ท าการประมงเถื่อนนั้นถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพต่อกฎระเบียบในการท าการ
ประมง และเอาเปรียบชาวประมงที่ท าการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ  ในปัจจุบัน ไม่มี
การรายงานถึงสถิติการท าประมงเถื่อน ทราบแต่เพียงว่าในการท าการประมงที่ส าคัญบางประเภทนั้น ปริมาณ
จับจากการท าประมงเถื่อนมีสัดส่วนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจับทั้งหมด แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ มี
การท าการประมงเถื่อนเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะชาวประมงที่ท าการประมงเถื่อนเหล่านี้พยายามหลีกเลี่ยงกฎ
ข้อบังคับใหม่ที่มีความเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์นั้นเพิ่มมากข้ึน 

แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อน (International Plan of Action to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) นี้ จึงได้จัดเตรียมเครื่องมือ
หลายแบบไว้เพ่ือให้ประเทศต่างๆ น าไปใช้ต่อต้านการท าการประมงเถื่อน โดยที่ประเทศเหล่านั้นอาจกระท า
การต่อต้านการท าการประมงที่ผิดกฎหมายหรือการท าการประมงเถื่อนด้วยตนเอง หรืออาจร่วมมือกับประเทศ
อ่ืนๆ ก็ได้ เครื่องมือบางประเภทนั้นได้รับการออกแบบมาใช้กับทุกประเทศ แต่มีเครื่องมือบางชนิดที่ได้จัดท าขึ้น
เพ่ือให้ประเทศบางกลุ่มได้ใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะ คือ  

• รัฐเจ้าของธง (รัฐที่จดทะเบียนเรือและอนุญาตให้เรือล านั้นชักธงของรัฐตน) 

• รัฐชายฝั่ง (รัฐที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทร) 

• รัฐเจ้าของท่า (รัฐที่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาเทียบท่าเรือรัฐตน) 
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อนได้เรียกร้องให้มีการน ามาตรการตามความ

ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้า มาใช้ ซึ่งจะมีผลท าให้สัตว์น้ าที่ถูกจับขึ้นมาโดยชาวประมงที่กระท าการ
ประมงเถื่อน หรือการประมง IUU ไม่อาจน้าสัตว์น้้าที่ตนจับมาได้นั้นมาขาย หรือไม่สามารถน าไปท าการแปร
รูปเพื่อส่งออกไปจ้าหน่ายในตลาดโลกได้ 
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2. ลักษณะและขอบเขตของ IUU Fishing และแผนปฏิบัติสากล 
 

ในสภาวการณ์ปัจจุบันย่อมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประมงนั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารที่
ส าคัญ ท าให้เกิดการจ้างแรงงาน เกิดแหล่งรายได้ ประชากรจ านวนมากนับล้านคนด ารงชีวิตโดยการพึ่งพาสัตว์
น้ า ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงทุกคนจักต้องช่วยกันอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมงของ
โลกให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ เพ่ือให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าในจ านวนที่เพียงพอต่อการบริโภคของคนรุ่นปัจจุบัน และ
อนุชนรุ่นหลังสืบต่อกันไปเป็นระยะเวลานาน  ดังนั้น โดยความมุ่งประสงค์หรือเจตนารมณ์ดังกล่าว ประเทศ
สมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเรียกโดยย่อว่า “เอฟ เอ โอ” จ านวนกว่า 170 
ประเทศ  จึงร่วมกันให้การรับรองจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ หรือมีชื่อเป็นทางการซึ่ง
ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่า The Code of Conduct for Responsible Fisheries หรือ CCRF ขึ้นในปี 
2538 หรือ ค.ศ. 1995 ดังได้กล่าวถึงลักษณะและขอบเขตของจรรยาบรรณฉบับนี้มาแล้วในตอนต้น ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้ว่าจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบฉบับนี้ มิได้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ 
จึงไม่มีสภาพบังคับเพียงแต่มุ่งประสงค์ให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพประมง หรือเกี่ยวข้องกับการประมงได้
น าเอาแนวทางในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบของจรรยาบรรณ ไปปรับใช้ในทางปฏิบัติด้วยความ
สมัครใจ 

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการยอมรับจรรยาบรรณฉบับนี้กันเป็นการทั่วไป ประกอบกับมีการ
น าเอาบทบัญญัติของจรรยาบรรณฯ ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็มีการท าการประมงบา งส่วน
เท่านั้นที่ท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุ่มที่ไม่เคารพและไม่ยึดถือกฎระเบียบในการท า
การประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่ปรากฏอยู่ ในจรรยาบรรณและในตราสารระหว่างประเทศฉบับอ่ืนๆ 
ตัวอย่างเช่น ชาวประมงบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงและแหล่งท าการ
ประมง บางรายไม่เคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอย่างไม่ถูกต้อง เจ้าของเรือประมงบางรายได้สับเปลี่ยนธง
เรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะควบคุมการท าการประมงอย่างเพียงพอ การท า
การประมงโดยขาดความรับผิดชอบเช่นนี้ มีผลบั่นทอนโดยตรงต่อความพยายามในการบริหารจัดการประมง
อย่างถูกต้อง  

ค าว่าการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการประมงเถื่อนนี้ 
ได้รับการบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้กับการท าการประมงอย่างไร้ความรับผิดชอบ ด้วยการท างานอย่างจริงจังของ เอฟ 
เอ โอ เป็นเวลากว่าสองปี  ประเทศสมาชิกของเอฟ เอ โอ ได้ร่วมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดประมงเถื่อน (IPOA-IUU) ขึ้นในปี 2544 เพ่ือแก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  แต่
อย่างไรก็ตาม แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อนนี้ ยังเป็นเรื่องของสมัครใจของรัฐทั้งปวง เช่นเดียวกับ
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ เพราะเป็นเสมือน “กล่องเครื่องมือ”  ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องมือหลายชนิด ที่ควรน ามาใช้ในการจัดการกับการประมงเถื่อนในรูปแบบต่างๆ  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในการประมงแต่ละประเภทเท่านั้นว่าจ าเป็นต้องเลือกใช้ เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม ไม่ใช่ว่า



เครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องเครื่องมือนี้จะเหมาะสมกับทุกกรณี ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือในกล่อง
ดังกล่าวจึงมีความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการบรรลุผลส าเร็จได้ดี 

 
3.   วัตถุประสงค์และหลักการส าคัญของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing 
 

วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing คือการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมง
เถื่อน โดยการจัดหามาตรการที่เคร่งครัด มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้แก่ทุกรัฐในการปฏิบัติ รวมทั้งจัดตั้ง
องค์กรจัดการประมงที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค ตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือเป็นการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงเถื่อน แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้น ามาตรการรวมทั้งกลยุทธ์
ต่างๆ มาใช้บังคับ โดยเฉพาะการมุ่งให้ความส าคัญแก่ความต้องการพิเศษของรัฐก าลังพัฒนาตามมาตรา 5 ของ
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 

3.1 การมีส่วนร่วมและการประสานงาน   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพควรจะน า
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไปใช้บังคับโดยทางตรงกับรัฐทั้งปวง โดยการร่วมมือกับรัฐอ่ืนๆ หรือการ
บังคับโดยทางอ้อมโดยผ่านองค์กรจัดการประมงในระดับภูมิภาค หรือโดยผ่าน เอฟ เอ โอ และองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมอ่ืนๆ  องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้การบังคับใช้มีผลส าเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรึกษาหารือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือที่จะลดการท า
ประมงเถื่อนระหว่างรัฐ และองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ควรมุ่งเน้นให้มีความ
ร่วมมือกันระหว่างรัฐและองค์กรดังกล่าวการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการที่จะขจัด 
IUU Fishingรวมทั้งอุตสาหกรรม ชุมชนประมง และองค์กรภาคเอกชน 

3.2  การน าไปปฏิบัติ  มาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงเถื่อน ควรตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานที่ว่าจะน าแผนปฏิบัติการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากล 
IUU Fishing โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระท าได้  

3.3  วิธีการและการปฏิบัติที่เข้มงวด   มาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง
เถื่อน ควรกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจับสัตว์น้ าทุกประเภท ในการใช้วิธีการนี้ รัฐควรจะน ามาตรการ
ต่างๆ มาใช้ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธง (Flag State) และบังคับใช้ในเขตอ านาจรัฐตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรการของรัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
มาตรการทั้งปวง เพื่อให้ม่ันใจว่ารัฐจะไม่ให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมใน IUU Fishing รัฐควรจะใช้
มาตรการเหล่านี้ตามความเหมาะสมและให้ความร่วมมือ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้มีการน ามาตรการเหล่านี้มาใช้
บังคับแบบบูรณาการ แผนปฏิบัติการฯ ควรจะแยกแยะถึงผลกระทบของ IUU Fishing ต่อภาวะเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3.4  การอนุรักษ์  มาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงเถื่อน ควรสอดคล้องกับ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตว์น้ าและการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม 



3.5  ความโปร่งใส  แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ควรจะถูกน าไปใช้อย่างโปร่งใสตาม
มาตรา 6.13 ของจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 

3.6  การไม่เลือกปฏิบัติ  แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ควรจะมีการพัฒนาและน าไปใช้
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรัฐใดรัฐหนึ่งหรือเรือประมงของรัฐตน ทั้งในลักษณะของรูปแบบหรือในลักษณะของ
ข้อเท็จจริง  

 
4.  การน ามาตรการป้องกัน ยังยั้งและขจัดการท าประมงเถื่อนมาใช้ปฏิบัติ 

 
4.1 ความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง 
 

แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง ดังนี้:- 
1) รัฐควรให้การยอมรับและเคารพต่อแนวทางปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศที่

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพ่ือให้น าไปใช้ในการป้องกัน ปราบปรามและขจัดการ
ท าประมงเถ่ือน 

2) รัฐทั้งปวงได้รับการกระตุ้นให้สัตยาบัน ยอมรับ หรือภาคยานุวัติต่ออนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ความตกลงสหประชาชาติ ค.ศ. 
1995 และ ความตกลงเพ่ือส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ท าการประมงในทะเล
หลวงให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการประมง ค.ศ. 1993  
และหากรัฐใดยังมิได้เข้าเป็นภาคีตราสารเหล่านี้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
ตราสารเหล่านี้ 

3) รัฐทั้งปวงควรจะปฏิบัติตามตราสารด้านประมงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
ซึ่งรัฐตนได้ให้สัตยาบัน ยอมรับหรือภาคยานุวัติไว้อย่างเคร่งครัด 

4) การท าการประมงในมหาสมุทรต่างๆ นั้น องค์กรประมงในระดับภูมิภาค จะเป็นผู้ท า
หน้าที่ควบคุมดูแลทุกรัฐที่มีเรือประมงเข้าไปท าการประมงในแหล่งท าการประมง
เหล่านี้ จึงควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว หรือต้องควบคุมเรือประมง
ของตนมิให้กระท าการใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อบังคับท่ีองค์กรเหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นไว้ 

5) รัฐต่างควรทบทวนกฎหมายประมง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของตนเป็นอันดับ
แรก เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ได้อย่างสอดคล้องกับวิธีการที่แจ้ง
ไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ในการด าเนินการทบทวนกฎหมายนั้นควร
พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

✓ ภายใต้ข้ อ เสนอแนะของแผนปฏิบั ติ การสากล IUU Fishing นั้ น  
จ าเป็นจะต้องเพ่ิมหน่วยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม่? 



✓ บทลงโทษส าหรับการท าประมงที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันรุนแรงเพียงพอ
แล้วหรือไม?่ 

✓ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน จะสามารถควบคุมกิจกรรมในการ
ท าการประมงของเรือประมงของรัฐตนได้จริงหรือไม่? 

✓ หากคนถือสัญชาติของรัฐเป็นเจ้าของเรือประมงที่ไปจดทะเบียนในรัฐอื่น 
หรือไปท าหน้าที่นายเรือในเรือประมงของรัฐอ่ืน จะสามารถบังคับใช้
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือป้องกันมิให้คนเหล่านั้นท าการประมงที่ผิด
กฎหมายได้หรือไม่? 

✓ หากรัฐได้ยินยอมให้มีการน าขึ้นท่าหรือขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมง
ต่างชาติที่ท่าเทียบเรือของรัฐตน มีกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สามารถใช้ใน
การควบคุมกิจกรรมดังกล่าว เช่นการตรวจสอบ หรือไม่? 

✓ ในกรณีที่รัฐได้มีการอนุญาตให้กองเรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการ
ประมงในน่านน้ าของรัฐตน ควรจะเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับการประมงที่ผิด
กฎหมายในข้อตกลงที่ท าไว้ได้หรือไม่? 

6) ชาวประมงที่ท าผิดกฎหมายย่อมพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ จึงมักจะท า
การประมงในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง (Monitoring, 
Control and Surveillance หรือ MCS) ไม่เข้มงวดนัก ดังนั้น แผนปฏิบัติการ
สากล IUU Fishing จึงได้ก าหนดเครื่องมือส าหรับการติดตามตรวจสอบอย่างกว้างๆ 
เพ่ือใช้ในการต่อต้านการประมงเถื่อนไว้ ดังต่อไปนี้ 

• ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ VMS) 

• โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจ าบนเรือประมง 

• ระบบรายงานผลการจับสัตว์น้ าในแต่ละเท่ียวเรือ 

• การตรวจสอบเรือประมงท้ังที่ท่าเทียบเรือและในทะเล 

• การไม่อนุญาตให้เรือที่สงสัยว่าจะเป็นเรือประมงเถื่อนเข้าเทียบท่าหรือให้
เอกสิทธิ์ใดๆ 

• วิธีอ่ืนๆ 
7)   รัฐควรสนับสนุนให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการประมงโดย

วิธีการสร้างสรรค์ซึ่งรวมถึง:- 
➢ การให้การศึกษาและบริการต่างๆ แก่ชุมชนและชาวประมง 
➢ การให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบด้านการประมง 
➢ การสร้างจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ 



➢ การจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติ
ตามได้โดยง่าย 

8) รัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เชื่อ
ว่ามีการท าการประมงเถื่อนเกิดขึ้น และจักต้องด าเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎข้อบังคับ
ด้านการประมงอย่างจริงจัง 

9)   รัฐควรเข้าร่วมในเครือข่ายสากลเพ่ือร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน ในการ
ติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังในกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมง ซึ่งจะช่วยให้รัฐต่างๆ สามารถหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว 

 
4.2 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง 
 

แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง ดังนี้:- 
1) ควบคุมกิจกรรมการท าการประมงของเรือที่ชักธงของรัฐตน รวมไปถึงเรือประมง

และเรือที่ใช้สนับสนุนการท าการประมง (เช่น เรือขนส่งหรือเรือแม่ที่ท าหน้าที่ส่ง
เสบียงและน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือประมงและรับสัตว์น้ ากลับเข้าท่า)  

2) รัฐบาลของรัฐเจ้าของธงจักต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะท าให้เกิดผล 
3) การจดทะเบียนเรือประมง ก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้เรือประมงของตนชักธงของรัฐ

ตน รัฐนั้นควรจะต้องมั่นใจในความสามารถในการควบคุมการท าการประมงของเรือ
ล านั้นให้ได้ก่อน 

4)     รัฐจึงควรจดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะ
สามารถท าได้ และรวบรวมทะเบียนประวัติของเรือแต่ละล าไว้เป็นหลักฐาน 

5)    รัฐควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนเรือท่ีเคยมีประวัติท าการประมงเถื่อนมาก่อน  
6)    รัฐควรให้เจ้าของเรือล าที่ขอจดทะเบียนเรือนี้ในชื่ออ่ืนๆ มาก่อนด้วย และรัฐควรให้

เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเป็นนิจสินด้วย 
7) ทะเบียนประวัติเรือประมง  แต่ละรัฐควรจัดท าทะเบียนประวัติของเรือประมงแต่ละ

ล าขึ้นไว้ ข้อมูลที่ควรบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติของเรือนี้ ซึ่งนอกจากจะแจ้งถึง
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของเรือ และประวัติการท าการประมงแล้ว ยังควรจะมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย 

 ชื่อของเรือประมง หมายเลขทะเบียน ชื่อเรือเดิม (หากทราบ) และชื่อ
ประเทศท่ีจดทะเบียนให้ 

 ธงที่เคยใช้ (ถ้ามี) 
 สัญญาณเรียกวิทยุสากล (ถ้ามี) 
 สถานที่และปีท่ีต่อเรือ  



 ประเภทของเรือ 
 ประเภทของเครื่องมือหรือวิธีการท าการประมง 
 ระวางขับน้ าที่จดทะเบียน (กรอสตัน) 
 ขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ 
 ความยาวเรือ 
 ความลึกของเรือ 
 ความกว้างของเรือ 
 รูปถ่ายแสดงด้านข้างของเรือในวันที่จดทะเบียน หรือหลังจากที่มีการ

เปลี่ยนแปลง โครงสร้างเรือตามความเหมาะสม 
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ 
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการใช้เรือ 
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่มีส่วนรับผลประโยชน์จากเรือ 
 ประวัติการถือครองเรือ และประวัติการท าการประมงเถื่อนของเรือล านี้ 

(หากทราบ) 
ข้อสังเกต  หากเป็นไปได้ ควรแจ้งในทะเบียนประวัติเรือด้วยว่าเรือล านี้ยังคงท า
การประมงอยู่อย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

8) การอนุญาตให้ท้าการประมง  รัฐเจ้าของธงควรห้ามมิให้เรือของตนออกไปท าการ
ประมงในทะเลหรือมหาสมุทรอ่ืนใดๆ เว้นแต่เรือล านั้นได้รับอนุญาตให้ท าการ
ประมงได้จากรัฐ รัฐเจ้าของธงจึงควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะกับเรือที่จดทะเบียนใน
รัฐของตนอย่างถูกต้อง และมีบันทึกทะเบียนประวัติของเรือประมงล านี้ไว้แล้ว 
ดังนั้น เรือต่างๆ ควรจะได้รับอนุญาตให้ท าการประมงได้ก็ต่อเมือเจ้าของเรือหรือผู้
ควบคุมเรือ ยินยอมที่จะท าการประมงตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ ในอาชญาบัตร 
เพ่ือให้รัฐเจ้าของธงสามารถควบคุมกิจกรรมในการท าการประมงของเรือล านั้นได้ 
อนึ่ง เงื่อนไขเหล่านี้ควรก าหนดไว้ให้ชัดเจน เช่น 

➢ อนุญาตให้จับสัตว์น้ าชนิดใด 
➢ อนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทใด 
➢ อนุญาตให้ท าการประมงได้ในแหล่งใดและเมื่อใด 

9)  มาตรการในการควบคุมอ่ืนๆ การจดทะเบียนเรือประมง การท าทะเบียนประวัติ
เรือประมง และการอนุญาตให้ท าการประมงนั้นจะท าให้รัฐเจ้าของธงมีพ้ืนฐานทาง
กฎหมาย ในการควบคุมการท าการประมงของเรือประมงของตน แต่เพ่ือให้การควบคุม
เรือประมงเกิดผลอย่างจริงจัง รัฐเจ้าของธงควรจะได้เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติจริง
ต่างๆ ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing นั้น เช่น 



➢ รัฐเจ้าของธงควรรู้ต าแหน่งเรือทุกล า หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรรู้เป็น
ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐเจ้าของธงจึงต้องหาวิธีการอ่ืน เพ่ือให้
ทราบต าแหน่งของเรือของตนทุกล าในทะเลให้ได้ 

➢ รัฐเจ้าของธงควรจะเพ่ิมขีดความสามารถในการลาดตระเวนทางทะเลใน
บริเวณท่ีรู้แน่ชัดว่าเรือประมงของตนมักเข้าไปท าการประมงด้วย 

➢ รัฐเจ้าของธงควรก าหนดให้เรือทุกล ารายงานผลการท าการประมงเป็น
ระยะโดยสม่ าเสมอ การใช้ระบบติดตามเรือ วิทยุ และโทรสาร อันเป็น
การสะดวกและประหยัดเวลา 

➢ แม้ว่าข้อมูลที่ต้องรายงานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประมง 
รัฐเจ้าของธงควรก าหนดให้เรือประมงของตนรายงานข้อมูลในการท าการ
ประมงที่สมบูรณ์และถูกต้องตามก าหนดเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควร
รวมถึง:- 
o รายละเอียดของเรือ 
o ต าแหน่งเรือ 
o เส้นทางเดินเรือ 
o การลงแรงท าการประมง  
o องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ และน้ าหนักรวมของสัตว์น้ าสดที่

จ าน าขึ้นท่า 
o การแจ้งการเข้า/ออกจากแหล่งท าการประมง 
o การแจ้งก าหนดเข้าเทียบท่า 

➢ รัฐเจ้าของธงควรจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
รายงานและควรลงโทษผู้ที่ไม่รายงานหรือรายงานข้อมูลเท็จ วิธีการ
ตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบเป็นประจ า ณ ท่าเทียบเรือ และการใช้
ผู้สังเกตการณ์อิสระประจ าอยู่บนเรือ 

➢ รัฐเจ้าของธงควรท าให้มั่นใจว่ามีการลงโทษผู้ท าการประมงเถื่อนรุนแรง
เพียงพอต่อการกระท าความผิด ในกรณีที่มีการกระท าผิดขั้นรุนแรงนั้น 
เรือดังกล่าวควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการประมงหรือให้ระงับการใช้
ใบอนุญาตชั่วคราว การลงโทษอย่างเข้มงวดนี้จะช่วยท าให้ชาวประมงไม่
กล้าท าการประมงเถ่ือนอีกต่อไป 

 
4.3 ความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง 
 

แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง ดังนี้:- 



1)    ก่อนที่รัฐชายฝั่งจะอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมงในน่านน้ า
ของตน ควรตรวจสอบว่าเรือล านั้นได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงให้ไปท าการ
ประมงนอกน่านน้ าของตนได้จริงหรือไม่เสียก่อน 

2)   รัฐชายฝั่งจึงควรท าในทุกวิถีทางเพ่ือขจัดประมงเถื่อนให้สิ้นไปจากน่านน้ าของรัฐ
ตน 

3)   รัฐชายฝั่งไม่ควรออกใบอนุญาตการท าประมงให้แก่เรือประมงเถื่อน ดังนั้น รัฐ
ชายฝั่งควรขอร้องให้รัฐเจ้าของธงรับรองว่าเรือที่ตนได้จดทะเบียนให้นั้นไม่เคยมี
ประวัติเสียเกี่ยวกับการประมงเถื่อนมาก่อน หลังจากที่รัฐเจ้าของธงได้รับรองแล้ว 
รัฐชายฝั่งจึงจะออกใบอนุญาตให้เข้ามาท าการประมงในน่านน้ าของตนได้ 

4)   รัฐชายฝั่งอาจก าหนดให้เรือต่างชาติใช้ระบบติดตามเรือ เพ่ือให้รู้ต าแหน่งในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือต าแหน่งที่ใกล้เคียงของเรือเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และรับข้อมูลต่างๆ 
ที่ระบบนี้ จะต้องรายงานเข้ามาเป็นระยะ และก าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกล า
หรือบางส่วนมีผู้สังเกตการณ์อิสระประจ าอยู่บนเรือ 

5)   รัฐชายฝั่งควรมีข้อบังคับให้เรือประมงทุกล าต้องน าสัตว์น้ าที่จับได้มายังท่าเทียบ
เรือประมงทุกครั้ง ทั้งนี้ เพราะการตรวจตราการขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเลนั้นท าได้
ยาก ชาวประมงเถื่อนจึงนิยมขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเลเสียมากกว่าที่จะน าขึ้นท่า 

 
4.4  ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าเรือ 

แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าเรือ 
(Port State Responsibilities) ไว้ดังนี้:- 

1)   ปฏิเสธมิให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรืออยู่ในภาวะ
อันตราย) 

2)   ห้ามมิให้เรือประมงต่างชาติน าสัตว์น้ าขึ้นท่าหรือท าการขนถ่ายสัตว์น้ าบริเวณท่า
เทียบเรือ 

3)   ก าหนดให้เรือประมงที่จะเข้าเทียบท่าต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับเรือและข้อมูลในการ
ท าการประมง และ 

4)   ตรวจสอบเรือท่ีสมัครใจให้ตรวจขณะจอดเทียบท่า 
5)   รัฐเจ้าของท่าเรือควรก าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกล าที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า

ด าเนินการ 
o แจ้งขออนุญาตเข้าเทียบท่าล่วงหน้าตามควร 
o มอบส าเนาใบอนุญาตการท าการประมง 
o แจ้งรายละเอียดการท าการประมงในเที่ยวเรือนั้น 
o แจ้งปริมาณสัตว์น้ าที่มีอยู่บนเรือ 



6)   ก่อนที่รัฐเจ้าของท่าเรือจะอนุญาตให้เรือต่างชาติล าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ประมง ควรจะท าการสอบถามข้อมูลดังกล่าวก่อนอนุญาตด้วยเช่นกัน 

7)     รัฐเจ้าของท่าเรือควรรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพ่ือแจ้งต่อรัฐเจ้าของธงและองค์กร
ประมงในระดับภูมิภาค 

➢ ชื่อรัฐเจ้าของธงของเรือล านั้นและรูปพรรณโดยละเอียดของเรือ 
➢ ชื่อ สัญชาติ และคุณสมบัติของนายท้ายเรือและไต้ก๋ง 
➢ ประเภทของเครื่องมือประมงที่ใช้บนเรือ 
➢ สัตว์น้ าที่มีอยู่บนเรือ โดยระบุแหล่งที่จับ ชนิดและลักษณะของ

สัตว์น้ าและปริมาณ 
➢ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่องค์กรประมงในระดับภูมิภาคและ

ข้อตกลงสากลต้องการ และ 
➢ ปริมาณสัตว์น้ าที่น าขึ้นและขนถ่ายที่ท่า 

8)    หากรัฐเจ้าของท่าเรือมีเหตุอันชวนให้เชื่อได้ว่าเรือล าใดที่เทียบท่าอยู่นั้นได้มีส่วน
ร่วมในการท าการประมงเถ่ือนแล้ว รัฐเจ้าของท่าเรือควรจะด าเนินการดังต่อไปนี้ 

➢  ไม่อนุญาตให้เรือล านั้นน าสัตว์น้ าขึ้นท่าหรือขนถ่ายที่ท่า 
➢ แจ้งให้รัฐเจ้าของธงทราบโดยทันที และ 
➢ หากสงสัยว่าการท าการประมงเถื่อนในน่านน้ าของรัฐอ่ืน หรือใน

น่านน้ าที่จัดการดูแลโดยองค์กรประมงระดับภูมิภาค รัฐเจ้าของ
ท่าเรือจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยทันที 

9)   รัฐเจ้าของท่าเรือสามารถใช้มาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมแก่เรือและผู้ประกอบการนั้นได้
โดยความเห็นชอบหรือค าขอร้องจากรัฐเจ้าของธงอีกด้วย 
 

4.5  มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ 
ในปัจจุบัน มีความพยายามเพ่ือร่วมมือกันในการควบคุมการค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการประมงเถื่อน 

แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing จึงได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆ ร่วมกันพัฒนามาตรการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trade-related Measures) เพ่ิมขึ้นเพ่ือยุติการท าการประมงเถื่อน ซึ่ งมาตรการ
เหล่านี้จะสอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้อยู่ในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันการค้าสัตว์
น้ าที่จับได้จากการประมงเถื่อน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นใดๆ ในการค้าสัตว์น้ าชนิดอ่ืน อนึ่ง 
มาตรการการค้านี้จะครอบคลุมในรูปแบบต่างๆ ของการน าเข้าและส่งออกสินค้า อันประกอบด้วย 

 ข้อก าหนดให้มีใบรับรองสัตว์น้ าที่จับได้และเอกสารควบคุมการค้าสัตว์น้ า 
 ข้อจ ากัดและข้อห้ามในการน าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ า 



องค์กรประมงในระดับภูมิภาคจะมีบทบาทที่ส าคัญในการประสานงานกับรัฐต่างๆ ในการจัดท า
และบังคับใช้มาตรการทางการค้าเหล่านี้ โดยเฉพาะมีบทบาทน าในการขจัดประมงเถื่อน เพราะกลุ่มสัตว์น้ าที่มี
มูลค่าสูงส่วนใหญ่ของโลก และกลุ่มสัตว์น้ าอ่ืนๆ ที่พลอยถูกจับได้ในการประมงเถื่อนนั้น อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการโดยองค์กรประมงในระดับภูมิภาค องค์กรเหล่านั้นจึงอยู่ในฐานะที่โดดเด่น ในการส่งเสริมและประสาน
ความพยายามด้านต่างๆ เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถ่ือนนี้ 

อนึ่ง สิ่งที่องค์กรประมงในระดับภูมิภาคสามารถกระท าได้นั้น รวมถึง 
 การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในภูมิภาคของตน 
 จ าแนกเรือประมงเกี่ยวข้องกับการท าการประมงเถื่อนและประสานงานเพ่ือใช้

มาตรการต่างๆ ในการก าจัดเรือเหล่านั้นออกไป 
 เร่งรัดให้ประเทศที่ยังมีเรือที่เกี่ยวข้องกับการประมงเถื่อน ด าเนินการให้เรือ

เหล่านั้นยุติการท าการประมงเถ่ือนโดยเร็ว 
 เรียกร้องให้รัฐภาคีสมาชิกท าการต่อต้านเรือไม่แจ้งสัญชาติที่เข้ามาท าการประมง

ในภูมิภาค 
 รับรองข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเช่าเรือใดออกไปท าการประมง

เถื่อน 
 รับรองแผนตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือ ก าหนดข้อจ ากัดในการขนถ่ายสัตว์น้ าใน

ทะเล  และข้อก าหนด เพ่ื อห้ าม เรือของรัฐที่ ไม่ ได้ เป็ นภาคี สมาชิกข อง 
องค์การ ซึ่งเข้ามาท าการประมงในภูมิภาคที่องค์กรนั้นดูแลอยู่น าสัตว์น้ ามาขึ้นที่
ท่าเรือของรัฐภาคีสมาชิก 

 รับรองมาตรการทางการค้าที่จะน ามาใช้ต่อต้านการประมงเถื่อน และ 
 รับรองวิธีการออกใบรับรองสัตว์น้ าที่จับได้ และ/หรือ เอกสารที่ใช้ในการค้าสินค้า

สัตว์น้ า 
 

5.     การน าเอาแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมงเถื่อนมาใช้ในทางบริหารจัดการกองเรือประมงไทย 
เพื่อให้เกิดการท าประมงอย่างรับผิดชอบ  
 

การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถื่อนประเภทที่
ผิดกฎหมาย ที่ไม่รายงานและไร้การควบคุม ของไทย ดังนี้ 

1. แผนปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถ่ือนประเภทที่ผิด 
กฎหมาย (IPOA-IUU) นั้น จัดท าขึ้นโดย เอฟ เอ โอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยเป็นผลจากการประชุมพิจารณา
หารือกับประเทศสมาชิกสมาชิกเกี่ยวกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ที่กรุงโรมในระหว่างเดือนตุลาคม 2543 
และกุมภาพันธ์ 2544 ทั้งนี้  เนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ ได้เป็นที่ยอมรับโดยสังคมโลกในการประชุม



คณะกรรมการด้านการประมงของ เอฟ เอ โอ สมัยที่ 24 ในวันที่ 2 มีนาคม 2544 และสนับสนุนโดยคณะ
มนตรีของ เอฟ เอ โอในการประชุมสมัยที่ 120 ในวันที่ 23 มิถุนายนปีเดียวกันนั้น  

2. แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจ  เช่นเดียวกัน 
กับจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) 
นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการสากลฉบับนี้ยังได้เรียกร้องให้มีการน า “มาตรการตามความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้า” มาใช้ ซึ่งมาตรการนี้จะมีผลท าให้สัตว์น้ าที่จับโดยชาวประมงเถื่อนไม่สามารถน าออกขาย หรือ
แปรรูปจ าหน่ายได้ในตลาดโลก 

3. แผนปฏิบัติการฯ ได้ก าหนดความรับผิดชอบของทุกรัฐไว้ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้:- 
3.1 ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับส าหรับการบริหารจัดการกองเรือประมง ซึ่งมีการ 

บัญญัติไว้ในเอกสารสากลต่างๆ กฎข้อบังคับหลายข้อได้รับการบัญญัติไว้แล้วในจรรยาบรรณในการ 
ท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนในเอกสารที่แสดงความสมัครใจและสนธิสัญญา (ข้อตกลง 
ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย)  อนึ่ง การยอมรับข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยท าให้มีการ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการประมงท่ัวโลกดียิ่งขึ้น 

3.2 ในการท าการประมงในทะเลและมหาสมุทรต่างๆ นั้น องค์การประมง 
ในระดับภูมิภาคจะท าหน้าที่ควบคุมดูแลทุกประเทศที่มีเรือประมงเข้าไปท าการประมงในแหล่งท าการประมง
เหล่านี้  ดังนั้น ไทยจึงควรเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์การดังกล่าว หรืออย่างน้อยที่สุดต้องควบคุม
เรือประมงของตนไม่ให้กระท าการใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อบังคับท่ีองค์การเหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นไว้ 

3.3  ส าหรับการด าเนินงานในระดับประเทศ ไทยควรทบทวนกฎหมายประมงรวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ได้อย่างสอดคล้องกับวิธีการที่
แจ้งไว้ในแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อน ทั้งนี้ ในการทบทวนกฎหมายภายในของรัฐนั้นควรจะ
พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

➢ จ าเป็นต้องมีการเพิ่มหน่วยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม่ เพ่ือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การสากลฉบับนี้ 

➢ บทลงโทษของการท าประมงเถื่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น รุนแรงเพียงพอหรือไม่ 
➢ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้       จะ

สามารถควบคุมกิจกรรมในการท าการประมงของเรือประมงของเรือประมงของรัฐตน
ได้จริงหรือไม ่

➢ หากคนที่ถือสัญชาติของรัฐ (บุคคลและบริษัท ) เป็นเจ้าของเรือประมงที่ ไป 
จดทะเบียนกับรัฐอ่ืน หรือท าหน้าที่นายเรือในเรือประมงของชาติอ่ืน จะสามารถ
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ท าการประมงเถื่อนได้หรือไม่ 

➢ ในกรณีที่รัฐได้มีการอนุญาตให้กองเรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมงในน่านน้ า
ของประเทศ รัฐควรเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในข้อตกลงที่ท าไว้ได้
หรือไม ่



➢ หากรัฐได้ยินยอมให้มีการน าขึ้นท่าหรือขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมงต่างชาติ   ที่ท่า
เทียบเรือของตน รัฐมีกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่สามารถใช้ในการควบคุมกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้น เช่น การตรวจสอบหรือไม่ 

3.4 แผนปฏิบัติการสากลฯ ได้ก าหนดเครื่องมือส าหรับติดตามตรวจสอบการท าประมงเถื่อน 
ในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and Surveillance หรือ MCS) 
ไว้อย่างกว้างๆ เพ่ือใช้ในการต่อต้านการประมงเถื่อนไว้ ดังนี้ 

➢ ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ VMS) 
➢ โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจ าบนเรือประมง 
➢ ระบบรายงานผลจับในแต่ละเท่ียวเรือ 
➢ การตรวจสอบเรือประมงท้ังที่ท่าเทียบเรือและในทะเล 
➢ การไม่อนุญาตให้เรือที่สงสัยว่าจะเป็นเรือประมงเถื่อนเข้าเทียบท่าหรือให้เอกสิทธิ์

ใดๆ  
3.5  ไทยควรส่งเสริมให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการท าการประมงโดย

วิธีการสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึง การให้การศึกษาและบริการต่างๆ แก่ชุมชนและชาวประมง การให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบทางการประมง การสร้างจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบนั้นๆ และการจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่าย ทั้ งนี้  ชาวประมงที่ฝ่าฝืนต่อกฎข้อบังคับนั้นควรได้รับการลงโทษรุนแรง โดยรัฐควรปรับปรุง
ความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการท าการประมงเถื่อนเกิดข้ึน และจัก
ต้องด าเนินคดีกับผู้กระท าการฝ่าฝืนอย่างจริงจัง 

4. ส าหรับความรับผิดชอบของไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงนั้น แผนปฏิบัติการสากลฯ ได้
ก าหนดความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธงไว้ว่า 

4.1  ควบคุมกิจกรรมการประมงของเรือที่ชักธงไทยรวมทั้งเรือประมงและเรือที่ใช้
สนับสนุนการท าการประมง เช่นเรือขนส่งหรือเรือแม่ที่ท าหน้าที่ส่งเสบียงและน้ ามันให้แก่เรือประมงและรับ
สัตว์น้ ากลับเข้าท่า 

4.2 จดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
รวบรวมทะเบียนประวัติของเรือแต่ละล าไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยควร
หลีกเลี่ยงการจดทะเบียนนั้นแจ้งรายชื่อประเทศท้ังหมดที่เรือล านี้เคยจดทะเบียนมาก่อน 
หากพบว่าเป็นเรือที่เคยเปลี่ยนธงเป็นนิจสินแล้ว ไทยควรให้เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุ
ในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเป็นนิจสินนี้ด้วย 

 4.3 ไทยควรจะท าทะเบียนประวัติของเรือประมงไทยแต่ละล าไว้ทุกล า 
4.4 ห้ามมิให้ เรือประมงไทยออกไปท าการประมงในทะเลหรือมหาสมุทรอ่ืนใด 
เว้นเสียแต่ว่าเรือล านั้นได้รับอนุญาตให้ท าการประมงได้จากรัฐบาลไทย รัฐเจ้าของธงจึง
ควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะกับเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแล้วอย่างถูกต้อง และ



มีการบันทึกทะเบียนประวัติของเรือประมงล านั้นไว้แล้ว  ทั้งนี้ ก่อนที่ไทยจะอนุญาตให้
เรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมงในน่านน้ าไทยนั้น ควรตรวจสอบว่าเรือล านั้น
ได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงให้ไปท าการประมงนอกน่านน้ าของตนได้จริงหรือไม่ก่อน 

 
สรุป 
  มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายของประเทศ
เราว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท า IUU 
Fishing ได้อย่างบรรลุผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะมาตรการ PSM เป็นมาตรการใหม่ที่สังคมโลก
เพ่ิงจะเริ่มน ามาทดลองใช้ในการต่อต้าน IUU Fishing ทั้งนี้ ความซับซ้อนของมาตรการดังกล่าวอยู่ที่ว่ารัฐ
เจ้าของท่าเรือในที่นี้คือประเทศไทยจะต้องน ากฎหมายภายในทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ านาจตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศท่ีประสงค์จะขอเข้าเทียบท่าและขอใช้ท่าเรือเพ่ือน าสินค้าสัตว์น้ าขึ้นท่า มาบังคับใช้ เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการน าสัตว์น้ าที่จับได้จากการท า IUU Fishingขึ้นท่าและท าการค้าขายได้ในประเทศไทยประเด็น
ส าคัญที่ต้องการท าวิจัยคือ 
  ๑) ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการด าเนินการใช้อ านาจควบคุมและตรวจสอบดังกล่าวเพียงพอ
หรือไม่ หากมีมีกฎหมายอะไรบ้าง ส่วนราชการใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นๆ และกฎหมายนั้นๆ มี
บทบัญญัติครอบคลุมพันธกรณีต่างๆ ตามที่ความตกลง PSM ก าหนดไว้หรือไม่ หากค าตอบคือ “ไม่” ประเทศ
ไทยจะต้องด าเนินการอย่างใด เช่น ควรจะเข้าเร่งด าเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลง PSM หรือไม่ ก่อนที่เราจะ
ตอบค าถามนี้เราจ าต้องพิจารณาถึงผลดี-ผลเสียที่ไทยจะได้รับหากเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับดังกล่าว
เสียก่อน  
  ๒) หากมาตรการ PSM จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับไทย เราจ าเป็นจะต้องมีการบูรณา
การในการด าเนินงานระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกระจัด
กระจายอยู่ตามส่วนราชการต่างๆ ไม่มีส่วนราชการใดเลยที่มีกฎหมายแบบเบ็ดเสร็จ ดังนั้น รูปแบบและ
แนวทางที่เหมาะสมในน ามาตรการ PSM มาใช้แบบบูรณาการในระหว่างส่วนราชการของไทยจึงเป็นประเด็น
ส าคัญที่ผู้วิจัยประสงค์จะท าการศึกษาถึงความเป็นไปได้เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารประเทศต่อไป 

 


