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บทวเิคราะห์การแก้ไขกฎหมายประมงญีปุ่่น 

 

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)  

 กฎหมายประมงญ่ีปุ่นฉบบัแกไ้ขเดือนธนัวาคม 2561 มีผลบงัคบัใชใ้นเดือนธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นมา

โดยเป็นการแกไ้ขกฎหมายฉบบัดงักล่าวในรอบ 70 ปี วตัถุประสงคเ์พื่อบริหารจดัการเพิ่มปริมาณทรัพยากร

ประมงและเพิ่มจาํนวนผูป้ระกอบอาชีพประมงท่ีมีแนวโน้มลดลงในช่วงคร่ึงศตวรรษท่ีผ่านมา โดยมีการ

ขยายขอบเขตปริมาณท่ีอนุญาตใหท้าํการประมง (TAC) ให้ครอบคลุมชนิดของสัตวน์ํ้ ามากข้ึน การใชร้ะบบ

โควตาเป็นรายบุคคล (IQ) การทบทวนระบบอนุญาตการทาํประมง ฯลฯ โดยในระยะยาวอาจส่งผลดีต่อ

ผูป้ระกอบการไทยท่ีใชสิ้นคา้ประมงญ่ีปุ่นเป็นวตัถุดิบในการแปรรูปเพื่อการส่งออก 

 

1. ความเป็นมาของกฎหมาย 

 กฎหมายประมง (Fishery Act) คือ กฎหมายท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการทาํการประมงของญ่ีปุ่น โดยมีการ

ตรากฎหมายข้ึนใชค้ร้ังแรกในสมยัเมจิ (ปี 2444) จากนั้นผา่นการแกไ้ขรายละเอียด และการแกไ้ขคร้ังใหญ่

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในสมยัโชวะ (ปี 2492) และมีผลบงัคบัใชเ้ร่ือยมาก่อนจะมีการแกไ้ขคร้ังล่าสุดเม่ือ

เดือนธนัวาคม 2561 โดยมีลาํดบัความเป็นมาท่ีสาํคญั ดงัน้ี 

 เมษายน 2444 รัฐบาลญ่ีปุ่น (สมยัเมจิ) ประกาศกฎหมายประมงในกิจจานุเบกษา (มีผลบงัคบัใช้

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2445) โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัระบบแหล่งทาํการประมง ป้องกนัปัญหาขอ้พิพาท

เก่ียวกบัแหล่งทาํการประมง และบริหารจดัการทรัพยากร 

 เมษายน 2453 แก้ไขกฎหมายฯ ประกาศในกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสําคญั ไดแ้ก่ การปรับปรุง

สิทธิในการทาํประมง การเพิ่มขอบเขตการดาํเนินการของชุมนุมผูท้าํการประมง และการจดัทาํขอ้กาํหนด

สาํหรับการทาํประมงโดยเรือประเภทใหม่ 

 มีนาคม 2476 แกไ้ขกฎหมายฯ ประกาศในกิจจานุเบกษา โดยมีสาระสําคญั ได้แก่ การปรับปรุง

ขอ้กาํหนดเก่ียวกบัสหกรณ์การประมง 

 ธันวาคม 2492 (หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สมยัโชวะ) แกไ้ขกฎหมายฯ ประกาศในกิจจานุเบกษา 

วตัถุประสงคข์องกฎหมายฯ (ตามท่ีระบุในมาตราท่ี 1) ไดแ้ก่ การเสริมสร้างระบบการผลิตดา้นการประมง 

การบริหารจดัการองคก์รท่ีมีผูท้าํประมงและผูท่ี้อยูใ่นภาคประมงเป็นศูนยก์ลางเพื่อใชป้ระโยชน์จากน่านนํ้ า

อย่างบูรณาการ ยกระดบัความสามารถในการผลิตด้านประมง และวางรากฐานการดาํเนินการอย่างเป็น

ประชาธิปไตยในภาคการประมง 

 ธันวาคม 2561 แกไ้ขกฎหมายฯ ประกาศในกิจจานุเบกษา โดยมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือเดือนธนัวาคม 2563 
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2. วตัถุประสงค์ในการแก้ไขกฎหมาย (ธันวาคม 2561) 

 เพื่อแกไ้ขปัญหา 1) ทรัพยากรดา้นการประมงลดลงส่งผลให้ปริมาณสัตวน์ํ้ าท่ีจบัไดล้ดลง และ 2) 

จาํนวนผูป้ระกอบอาชีพประมงลดลง โดยเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิรูปนโยบายประมงของญ่ีปุ่นซ่ึงมีการ

จดัทาํแผนพื้นฐานดา้นการประมง เม่ือเดือนเมษายน 2560 จากนั้นไดมี้การพิจารณาแนวทางการดาํเนินการ

เพื่อบริหารจดัการทรัพยากรประมงใหส้มบูรณ์และผลกัดนัภาคการประมงให้มีการเติบโต ซ่ึงกาํหนดให้เป็น

ส่วนหน่ึงของแผนการเสริมสร้างพลงัในการขบัเคล่ือนภาคเกษตร ป่าไม ้ประมง และพื้นท่ีชนบท (ธนัวาคม 

2560) และมีการพิจารณาจดัทาํรายละเอียดเก่ียวกบัแนวทางการปฏิรูปนโยบายดา้นการประมง (มิถุนายน 

2561) 

 สาระสาํคญัของการปฏิรูปนโยบายดา้นการประมง ประกอบไปดว้ย 

 2.1 การบริหารจัดการทรัพยากรโดยจัดทาํระบบบริหารจดัการทรัพยากรประมงบนแนวทาง

วิทยาศาสตร์และให้เป็นไปตามกรอบการดาํเนินงานสากล เพื่อรักษาและเพิ่มปริมาณทรัพยากรประมง

นาํไปสู่การทาํการประมงท่ีมีเสถียรภาพ และการรักษาและเพิ่มปริมาณทรัพยากรประมงของน่านนํ้ าโดยรอบ

ผา่นการเจรจาระหวา่งประเทศ 

 2.2 การพฒันาการเพาะเล้ียงและประมงชายฝ่ังโดยการทบทวนระบบใชป้ระโยชน์พื้นท่ีชายฝ่ังและ

การส่งเสริมการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ า เพื่อสร้างความมัน่ใจให้กบัผูป้ระกอบอาชีพประมงในการลงทุนสําหรับ

อนาคตและเพิ่มปริมาณการผลิตของการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้าใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของตลาด 

 2.3 การพฒันาการประมงนอกชายฝ่ังและประมงนํ้ าลึกโดยการใช้ระบบโควตา (IO) การทบทวน

ระบบการอนุญาตทาํการประมงและยกเลิกขอ้จาํกดัขนาดของลาํเรือ เพื่อผลกัดนัให้มีการใช้เรือประมงท่ีมี

ประสิทธิภาพสูง มีความทนัสมยั และดึงดูดผูป้ระกอบอาชีพประมงรุ่นใหม่ 

 2.4 การแปรรูปและจาํหน่ายสินคา้ประมงโดยการสร้างระบบการตลาดท่ีมีการแข่งขนัดา้นคุณภาพ

และราคาและคาํนึงถึงการส่งออก เพื่อลดตน้ทุนในการขนส่ง เพิ่มรายไดใ้ห้ผูป้ระกอบอาชีพประมง และให้

สินคา้ประมงมีราคาท่ีเหมาะสม 

 

3. สาระสําคัญการแก้ไขกาํหมาย 

 3.1 ระบบบริหารจัดการทรัพยากร (TAC) 

  1) บริหารจดัการทรัพยากรประมงด้วยปริมาณสูงสุดท่ีอนุญาตให้ทาํการประมง (TAC) 

  (มาตรา 8)โดยตั้งเป้าให้มีการกาํหนด TAC ครอบคลุมชนิดของสัตวน์ํ้ า 60% โดยเร่งด่วน 

  และขยายเป็น 80% ในอนาคต จากเดิม ใช้การควบคุมขนาดลาํเรือ (ตนักรอส) เป็นหลกั 

  และมีการกาํหนด TAC สาํหรับสัตวน์ํ้าบางชนิดเท่านั้น เช่น ปลาทู ปลาซาบะ ฯลฯ 
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  2) TAC กําหนดจากปริมาณเป้าหมายในการรักษาและฟ้ืนฟูระดับทรัพยากร โดย 

  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงญ่ีปุ่น (MAFF) เป็นผูก้าํหนด (มาตรา 11) 

  จากเดิม กาํหนดจากปริมาณปลาขั้นตํ่าท่ีจาํเป็นต่อการรักษาระดบัทรัพยากร 

  3) นาํปริมาณ TAC มาจดัสรรเป็นโควตาให้ผูป้ระกอบอาชีพประมงเป็นรายบุคคล (Individual 

  Quota: IQ) (มาตรา 8) โดย รมว. MAFF หรือผูว้า่ราชการจงัหวดั เป็นผูก้าํหนด IQ โดยพิจารณา

  จากปริมาณการจบัปลาในช่วงท่ีผา่นมา (มาตรา 17) จากเดิม ใชร้ะบบ first come’ first served 

  แต่ตอ้งไม่เกิน TAC 

  

 3.2 การทบทวนระบบอนุญาตทาํประมงเพือ่ยกระดับประสิทธิภาพการผลติ 

  1) ทบทวนขอ้กาํหนดเก่ียวกบัขนาดลาํเรือเพื่อยกระดบัความปลอดภยัและความสะดวกสบาย

  ของเรือประมง (มาตร 43) 

  2) ให้อนุญาตผูป้ระกอบอาชีพประมงรายใหม่ไดโ้ดยไม่ตอ้งรอรอบ 5 ปี และเม่ือมีผูป้ระกอบ

  อาชีพรายอ่ืนยกเลิกทาํการประมง (มาตรา 42) จากเดิม ใหอ้นุญาตทุกๆ 5 ปี หากมีการยืน่คาํขอ 

  ระหวา่งช่วงดงักล่าว จะตอ้งรอรอบ 5 ปี 

  3) ผูท่ี้ไดรั้บอนุญาตให้ทาํการประมงมีหน้าท่ีตอ้งบริหารจดัการทรัพยากรประมง พฒันา

  ประสิทธิภาพการผลิต และรายงานขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํประมง (มาตรา 52) 

 3.3 การทบทวนการใช้พืน้ที่ทางทะเลเพือ่ส่งเสริมการพฒันาการประมงและเพาะเลีย้งชายฝ่ัง 

  1) ผูว้่าราชการจงัหวดัจะตอ้งรับฟังและเผยแพร่ความคิดเห็นของผูป้ระกอบอาชีพประมง 

  ต่อร่างแผนแหล่งทาํประมง โดยตอ้งกาํหนดรายละเอียดเก่ียวกบัสิทธิในการทาํประมงท่ีใช ้

  ประโยชน์พื้นท่ีทางทะเลอยา่งสูงสุดไวใ้นร่างแผนฯ (มาตรา 62 – 64) 

  2) หากผูป้ระกอบอาชีพประมงรายเดิมสามารถใช้ประโยชน์แหล่งทาํประมงได้อย่างมี 

  ประสิทธิภาพและเหมาะสม ผูมี้อาํนาจจะตอ้งอนุญาตสิทธิในการทาํประมงให้รายดงักล่าว 

  กรณีไม่มีผูป้ระกอบอาชีพประมงอยู่เดิม จะอนุญาตให้แก่ผูป้ระกอบอาชีพประมงท่ีจะ 

  ส่งเสริมการพฒันาการประมงของชุมชน (มาตรา 73) 

  3) ผูท่ี้ได้รับสิทธิในการทาํประมงจะต้องใช้แหล่งทาํประมงอย่างมีประสิทธิภาพและ 

  เหมาะสม และมีหนา้ท่ีตอ้งรายงานขอ้มูล (มาตรตา 74 และ 90) 

  4) จดัทาํกลไกให้สหกรณ์ประมงดาํเนินการบาํรุงรักษาแหล่งทาํประมงชายฝ่ัง โดยผูว้่า 

  ราชการจงัหวดัเป็นผูก้าํหนด (มาตรา 109 – 116) 
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 3.4 การฟ้ืนฟูพืน้ทีชุ่มชนประมงและการส่งเสริม Multi-functionality 

  1) หน่วยงานรัฐบาลและผูว้่าราชการจงัหวดัจะตอ้งคาํนึงถึงการฟ้ืนฟูพื้นท่ีชุมชนประมง 

   และใหผู้ป้ระกอบอาชีพประมงสามารถทาํการประมงไดโ้ดยสะดวก (มาตรา 174) 

 3.5 อืน่ๆ 

  1) ทบทวนกลไกการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการจดัการประมงเขตพื้นท่ี (มาตรา 138) 

  โดยประกอบด้วยกรรมการ 10 – 15 คน จาํแนกเป็นผูป้ระกอบอาชีพประมงมากกว่า 

  คร่ึงหน่ึง (มาจากการเสนอรายช่ือโดยผูป้ระกอบอาชีพประมง องคก์ร ฯลฯ และแต่งตั้งโดย 

  ผูว้่าราชการจงัหวดั) และผูท้รงคุณวุฒิจาํนวนตามความเหมาะสม จากเดิม ประกอบดว้ย 

  กรรมการ 15 คน จาํแนกเป็นผูป้ระกอบอาชีพประมง 9 คน (มาจากการเลือกตั้ง) และ 

  ผูท้รงคุณวฒิุ 6 คน 

  2) เพิ่มโทษการลกัลอบทาํประมงผิดกฎหมาย (มาตรา 132 และมาตรา 189) โดยกาํหนด 

  โทษข้ึนใหม่สําหรับผูล้กัลอบจบัสัตวน์ํ้ าบางชนิด เช่น ปลิงทะเล ฯลฯ อตัราโทษจาํคุก 

  ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30 ลา้นเยน ขณะเดียวกนั ปรับอตัราโทษการทาํประมงโดย 

  ไม่รับอนุญาต จากเดิม จาํคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 ลา้นเยน เป็น จาํคุกไม่เกิน 3 ปี  

  หรือปรับไม่เกิน 3 ล้านเยน และปรับอตัราโทษสําหรับการละเมิดสิทธิในการทาํประมง 

  จากเดิม ปรับไม่เกิน 200,000 เยน เป็นปรับไม่เกิน 300,000 เยน 

 

4. ผลกระทบต่อประเทศไทย 

 4.1 ในปี 2562 สินคา้เกษตรท่ีประเทศไทยนาํเขา้จากญ่ีปุ่นมากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ปลาสคิปแจ็ค/

ทูน่า ปลาซาบะ และปลาซาร์ดีน ขณะเดียวกนั ประเทศไทยมีการแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ปลาทูน่ากระป๋อง ฯลฯ 

เพื่อส่งออกไปยงัประเทศญ่ีปุ่นและประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก การบริหารจดัการทรัพยากรประมงให้มีปริมาณ

เพิ่มข้ึนในระยะยาวของญ่ีปุ่น รวมถึงการใหค้วามสําคญักบัการส่งออก อาจเป็นขอ้ดีต่อผูป้ระกอบการไทยท่ี

ใชสิ้นคา้ประมงจากญ่ีปุ่นเป็นวตัถุดิบในการแปรรูป 

 4.2 ญ่ีปุ่นระบุว่าการปรับการบริหารจดัการทรัพยากรให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลจะเป็นการ

เพิ่มบทบาทในการเจรจาต่อรอง ดงันั้น ในอนาคตญ่ีปุ่นอาจมีการเรียกร้องหรือขอความร่วมมือให้ประเทศ

อ่ืนๆรวมถึงประเทศไทย ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ประเทศไทยควรเตรียมความพร้อมในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 

เช่น IUU เพือ่ไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคในการส่งออกสินคา้ประมงไปยงัประเทศญ่ีปุ่น 
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สํานักงานทีป่รึกษาการเกษ๖รต่างประเทศ ประจาํกรุงโตเกยีว 

Office of Agriculture Affairs, Royal Thai Embassy, Tokyo 

http://www.opsmoac.go.th/tokyo 

Analysis-TYO-2564-03 22 ธนัวาคม 2563 

 

5. เอกสารอ้างองิ 

 5.1 บทความเร่ือง “ความเป็นมาของสิทธิในการทําประมงและบทบาทของสหกรณ์ประมง 

(ภาษาญ่ีปุ่น)” http://www.nodhuri.co.jp/report/pdf/r0503in1.pdf 

  

 5.2 “การทาํประมงสมยัเมจิ (ภาษาญ่ีปุ่น)” http://suigi.jp/ayumi/book/04/a04_01_02.pdf 

 5.3 เอกสารทบวงประมง กระทรวงเกษตรป่าไม ้และประมงญ่ีปุ่น (ภาษาญ่ีปุ่น) 

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/h30_h/trend/1/t1_1_1_3.html 
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