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บทที่ 1  

                                              บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 สภาวะของทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤติ สัตว์ทะเลส าคัญของโลกได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์จนเกินขนาดหรือเกินก าลังที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนใหม่ได้ทันกับการใช้ประโยชน์ 
และบางชนิดได้ถูกใช้ไปจนเกือบสูญพันธุ์ แต่ในทางตรงข้ามการลงแรงประมง (fishing effort) ของโลก
กลับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรเป็นเพราะการท าการประมงที่ขาดวินัย ขาด
ระเบียบแบบแผนและขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ มีการท าการประมงที่ฝุาฝืน
กฎหมายและกฎข้อบังคับด้านการประมงในทุกอาณาเขตทางทะเล อนึ่ง ประชาคมโลกได้ให้ความสนใจ
อย่างยิ่งและได้มีการน าไปบรรจุไว้ในสาระการประชุมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ จึง
หลีกเลี่ยงมิได้ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศสมาชิกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food 
and Agriculture Organization : ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกย่อว่า “FAO”) ต่างๆ จะได้มีการ
ยอมรับและน าจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for 
Responsible Fisheries ซึ่งต่อไปจะเรียกย่อว่า “จรรยาบรรณ” ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น
แล้วก็ตาม แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุ่มที่ไม่
เคารพและไม่ยึดถือกฎระเบียบในการท าการประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและ
ในตราสารระหว่างประเทศอ่ืนๆ (International Instruments) ตัวอย่างเช่น ชาวประมงบางคนไม่
ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงและแหล่งท าการประมง บางรายไม่เคยรายงาน
ผลการจับสัตว์น้ า หรือรายงานไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือรายงานเท็จ เจ้าของเรือประมงบาง
รายได้สับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะควบคุมการท าการ
ประมงอย่างเพียงพอ การท าการประมงโดยขาดความรับผิดชอบในลักษณะดังกล่าวนี้ มีผลบั่นทอน
โดยตรงต่อความพยายามในการบริหารจัดการประมงอย่างถูกต้อง  

 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในน่านน้ าของทุกภูมิภาค
ทั่วโลกรวมทั้งน่านน้ าสากล แม้จะมีจรรยาบรรณออกมาใช้ปฏิบัติแล้วก็ตาม แต่สภาวการณ์ประมง
ของโลกยังคงอยู่ในสภาพตกต่ า จึงเกิดข้อมติในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต,้ ส.ค. - ก.ย. ๒๕๔๕) ให้ประเทศต่างๆ เร่งด าเนินการตามข้อก าหนดของ
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จรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการสากล (International Plan of Actions) ต่างๆ ที่ FAO จัดท าขึ้น 
โดยมุ่งหวังให้กลุ่มประชากรสัตว์น้ าทั้งหลายที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมในปัจจุบันได้ฟ้ืนคืนตัวภายใน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒๐๑๕) ดังนั้น จากข้อมติดังกล่าว FAO จึงได้จัดการประชุมประเทศสมาชิกขึ้นเพ่ือ
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการสากลในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IPOA-IUU ซึ่งต่อไปในนี้จะเรียกย่อ
ว่า IPOA-IUU) ใน ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) และในความพยายามท่ีจะปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการ
ท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมดังกล่าว ค าว่า “การท าการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing 
: IUU Fishing) หรือการท าประมงเถื่อน  ได้รับการบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้กับการท าการประมงอย่างไร้
ความรับผิดชอบ เพ่ือแก้ไขปัญหาการท าประมงเถื่อน  IPOA-IUU เป็นเพียงเรื่องของความสมัครใจ 
(Voluntary) ของรัฐทั้งปวง เช่นเดียวกับจรรยาบรรณ เพราะเป็นเสมือน “กล่องเครื่องมือ (Tool 
box)”  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายชนิด ที่ควรน ามาใช้ในการจัดการกับการท าประมงเถื่อนใน
รูปแบบต่างๆ  แต่ทั้ งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการท าการประมงแต่ละประเภทนั้นๆ ว่า
จ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่ในกล่องเครื่องมือนี้
จะเหมาะสมกับทุกกรณี ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือในกล่องดังกล่าวจึงมีความส าคัญและเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการบรรลุผลส าเร็จได้ดี   

 จากปัญหาการท าประมงเถื่อน (IUU Fishing) นี้ท าให้สหภาพยุโรปประกาศให้ใบเหลือง แก่
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ซึ่งใบเหลืองนี้เป็นการประกาศเตือนให้ประเทศไทยเร่ง
แก้ไขปัญหา IUU Fishing ซึ่งในอนาคตสหภาพยุโรปอาจอ้าง GATT Article  XX (g) เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อาจหมดไปได้ ในการกีดกันสินค้าประมงของไทยที่มาจากการท าประมง 
เถื่อน โดยการห้ามน าเข้าสินค้าประมงและสินค้าในห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมงทั้งหมดของประเทศไทย 
ซึ่งเป็นมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี ซึ่งเป็นมาตรการที่องค์กรการค้าโลกอนุญาตให้สามารถ
ใช้ได้โดยไม่ผิดกฎกติกาการค้าโลก ทั้งนี้ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ใบเหลืองจากสหภาพยุโรปก็ตามแต่
เพ่ือความมั่งคั่งและยั่งยืนในทรัพยากรประมงและอุตสาหกรรมประมงของไทย ประเทศไทยก็ควรที่จะ
เอาจริงเอาจังกับการแก้ไขปัญหานี้ 

 ทั้งนี้ในงานวิจัยของผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการบริหารจัดการประมงตามมาตรฐานสากล ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 1.อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982  2.จรรยาบรรณใน
การท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 3. ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากร
สัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล  ค.ศ. 
1995 4. มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
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ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม และ 5.แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้งและขจัด
การท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ซึ่งได้มีการวิเคราะห์การน ามาใช้
ประโยชน์ในการแก้ไขปัญญา IUU Fishing พร้อมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์
ในการน าไปใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการก าหนดนโยบาย/มาตรการในการบริหารจัดการประมง
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ความม่ันคงทางอาหาร (Food Security) ในภาพรวม
ต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ในการศึกษา  
เพ่ือเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) และแนว
ปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่โดยรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากหลักการ แนวคิด และบทบัญญัติ
ของตราสารระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing พร้อมทั้งยกตัวอย่างการด าเนินการของต่างประเทศ ข้อสังเกต และข้อควรระวังในการน า
หลักการต่างๆ ไปใช้ในทางปฏิบัติ  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา  
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษา หลักการ แนวคิด และบทบัญญัติของตราสารระหว่าง

ประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริหารจัดการประมงตามมาตรฐานสากลที่น ามาปรับใช้ในการ
แก้ไขปัญหา IUU Fishing โดยเฉพาะหลักการบริหารจัดการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรตาม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) จรรยาบรรณในการ
ท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries: CCRF) ความ 
ตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : PSMA) และแผนปฏิบัติการ
สากลเพื่อการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงทีผ่ิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(IPOA-IUU) เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
และเป็นแนวปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักสากล  

1.4 วิธีการศึกษา 
 เป็นการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลักส าคัญ โดยจะศึกษา
ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมาย หนังสือค าอธิบายกฎหมาย ตราสาร
ระหว่างประเทศ เอกสารประกอบการสัมมนา บทความในวารสารต่างๆ ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต และ
หนังสือต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งที่เป็นเอกสารชั้นปฐมภูมิ (Primary Source) และเป็นเอกสารชั้นทุติยภูมิ 
(Secondary Source) รวมถึงการขอค าปรึกษาและค าแนะน าจากอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่
เกี่ยวข้องรวมได้ถึงข้อมูลและผลงานของผู้วิจัยที่ได้จัดท าผลงานวิชาการในสาขากฎหมายทะเลและ
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ประมงระหว่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา จึงเกิดการสั่งสมข้อมูล องค์ความรู้ และมุมมองต่อ
ประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวทางการปรับใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศ/  
ตราสารระหว่างประเทศมาโดยตลอดกว่า 25 ปี ก่อนที่ผู้วิจัยจะมาศึกษาเพ่ิมเติมในลักษณะต่อยอด
ทางวิชาการสาขากฎหมายประมงระหว่างประเทศในงานวิจัยฉบับนี้ นอกจากนั้นผู้วิจัยได้น าข้อมูล
ปัจจุบันมาท าการศึกษา เรียบเรียง และท าการวิเคราะห์หลักเกณฑ์ ตลอดจนประเด็นต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และหาข้อสรุปของการศึกษาต่อไป 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้เกิดการจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนและสอดคล้องกับ

มาตรฐานสากล ตามหลักการ แนวคิดและบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเพ่ือที่จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักการสากล 

3. เพ่ือให้ผู้ประกอบการท าการประมงของประเทศไทยเข้าใจถึงความหมายที่ แท้จริงและ
ถูกต้องของค าว่า “IUU Fishing” เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตรงตามหลักคิดและ
หลักเกณฑ์ที่ตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องก าหนด ซึ่งจะช่วยให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
บรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

4. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ รวมทั้งกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง ให้
มีความถูกต้อง สอดคล้องกับหลักการสากล และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายระหว่างประเทศ 
ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและแก้ไขปัญหา IUU Fishing อย่างมั่นคง  
มั่งค่ัง และยัง่ยืน 

5. เพื่อใช้เป็นเอกสารทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด 
และบทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ให้กับนิสิต 
นักศึกษา ผู้ประกอบการประมง ชาวประมง และประชาชนที่สนใจทั่วไป  

6. เพ่ือปลูกฝังให้ประชาชนไทย โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญของประเทศใน
อนาคต หันมาตระหนักและให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing เพ่ือสร้างความอุดม
สมบูรณ์และความสมดุลให้แก่ทรัพยากรประมง และทรัพยากรทางทะเลของไทยอย่างยั่งยืน 
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บทที่ 2   

หลักการบริหารจัดการประมงตามมาตรฐานสากล 
 

เพ่ืออนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสิ่งมีชีวิตทางทะเลให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และเพ่ือความมั่นคงทางอาหารของประชากรโลกในอนาคตรวมทั้งปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing องค์การสหประชาชาติ 
(United Nations: UN) และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ได้บัญญัติ
กฎหมายกฎระเบียบมาตรการและแผนปฏิบัติการออกมาเพ่ือบังคับใช้และเป็นแนวทางให้ประเทศ
สมาชิกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมซึ่งตราสารดังกล่าวนี้ มีทั้งประเภทที่มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย(Legally-binding Instrument) และไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-legally-binding 
Instrument)  โดยตราสารที่เป็นหัวใจส าคัญในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลตลอดจน
ปูองกัน ยับยั้ง และขจัด IUU Fishing ได้แก่ 

 1) อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations 
Convention on the Law of the Sea, 1982 : ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกย่อว่า UNCLOS 
1982) เป็นกฎหมายแม่บทที่ประเทศสมาชิก UN ร่วมกันบัญญัติและเคารพยึดถือเป็นแนวปฏิบัติใน
การด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางทะเลและมหาสมุทร เช่น เรื่องอาณาเขตทางทะเล 
การแสวงประโยชน์ในพ้ืนที่ก้นทะเลระหว่างประเทศ การบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเล
ในทุกอาณาเขตทางทะเล ได้แก่ ทะเลอาณาเขต เขตต่อเนื่อง เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ และทะเลหลวง
หรือน่าน้ าสากล และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศเกี่ยวกับทะเล  

2) จรรยาบรรณในการท าประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible 
Fisheries: CCRF) เป็นตราสารที่ไม่มีผลผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศแต่เป็นแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างประเทศเพ่ือให้ประเทศสมาชิก FAO น าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ (International Guideline) 
ในการบริหารจัดการประมงบนพ้ืนฐานของความสมัครใจ (voluntary basis) โดยตราสารฉบับนี้ได้รับ
การรับรองจากสมาชิก FAOเมื่อ พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการด้านการอนุรักษ์จัดการและพัฒนาการประมงในทุกสาขา เช่น การท าการประมง (Fishing 
Operation) การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (Aquaculture Development) การวิจัยด้านการ
ประมง (Research in Fisheries) และการผสมผสานการประมงกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง 
(Integrated Coastal Area Management) โดยค านึงถึงความส าคัญด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความ
มั่นคงทางอาหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
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3) ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ระหว่างเขต
ทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล ค.ศ. 1995 (UN Fish Stock 
Agreement 1995 : UNFSA) 

4) ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Agreement on Port State Measures 
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) 
ความตกลงฉบับนี้ได้ก าหนดกลไกส าคัญให้แก่รัฐเจ้าของท่าสามารถปฏิเสธการเข้าเทียบท่าของ
เรือประมงต่างชาติที่ท าการประมงเถ่ือน และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงเถื่อน
เข้าเทียบท่ารัฐของตนได้ 

5) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (International Plan of Action on Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) เป็นตราสารที่ไม่มีผล
ผูกพันเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ แต่เป็นแนวทางปฏิบัติ (International Guidelines) ที่ให้
ประเทศต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านการประมงตามความสมัครใจเช่นเดียวกับ 
CCRF  FAO จัดท าขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2544 เพ่ือให้ประเทศสมาชิกใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดท า
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม (National Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal 
Unreported and Unregulated fishing: NPOA-IUU) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดมาตรการใน
การปูองกันและต่อต้าน IUU fishing หรือการประมงเถ่ือน 

2.1 การบริหารจัดการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982)  

การประชุมภายใต้องค์การสันนิบาตชาติ หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 องค์การสันนิบาตชาติได้มี
การจัดประชุมเกี่ยวกับกฎหมายทะเลเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม – 12 เมษายน ค.ศ.
1930 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นความพยายามที่จะสร้างข้อบังคับและมาตรการในการ
ใช้ประโยชน์จากทะเลโดยยึดหลักความเป็นธรรมและความถูกต้องตามจารีตประเพณี แต่การประชุม
ประสบล้มเหลวเนื่องจากไม่สามารถหาข้อยุติเกี่ยวกับความกว้างของทะเลอาณาเขตได้ รวมทั้งไม่อาจ
ตกลงกันได้ว่าควรมีเขตต่อเนื่องจากทะเลอาณาเขตหรือไม่ ต่อมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 
องค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเกี่ยวกับกฎหมายทะเลขึ้นอีก ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็น
ระยะเวลายาวนานมากกว่าจะได้ขอ้ตกลงอันเป็นที่พอใจทุกฝุาย ผลจากการประชุมเกิดเป็นอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซ่ึงมีข้อตกลง 320 ข้อ และภาคผนวก 9 ภาค 
(126 ข้อ) รวมทั้งสิ้น 446 ข้อ ซึ่งอนุสัญญานี้มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่สมบูรณ์แล้ว 
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โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 1994 ซ่ึงเป็นระยะเวลาหนึ่งปีภายหลังจาก
ประเทศกายอานา ให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคี UNCLOS 1982 ครบเป็นประเทศที่ 60  

ใน UNCLOS 1982 นอกจากจะให้สิทธิกบัประเทศทีม่ีสถานะเป็นรัฐชายฝั่งท าประมงในเขต
เศรษฐกจิจ าเพาะของตนแล้ว ยังก าหนดให้มีสิทธิในการอนุรักษ์1 และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในเขต
ดังกล่าวด้วย2 ข้อตกลงต่างๆเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตเป็นการวางแนวทางเพ่ือให้รัฐภาคี
น าไปปฏิบัติเป็นการตอบค าถามที่ว่าจะอนุรักษ์อย่างไร (how to conserve) ได้แบ่งออกเป็น 2 เขต
คือ เขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวง ส่วนในทะเลอาณาเขตเป็นเรื่องภายในของแต่ละประเทศที่
จะก าหนดหลักเกณฑ์ขึ้นเอง แต่ต้องสอดคล้องกับ UNCLOS 1982 ด้วยปัญหาการควบคุมการท า
ประมงในทะเลที่อยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐอย่างเด็ดขาดไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นัก เพราะเป็นเรื่อง
ภายในที่ไม่อาจแทรกแซงได้ แต่ส าหรับในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะนั้น ประเทศจะควบคุมการท าประมง
ได้เท่าที่ UNCLOS 1982 ให้สิทธิอธิปไตย (Sovereign Right) ไว้เท่านั้น เช่น ในข้อ 62 (4) ได้ให้
สิทธิอธิปไตยแก่รัฐชายฝั่งในการบริหารจัดการการท าการประมง (Fishing) ของประเทศอ่ืนที่เข้ามา
จับปลาในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของตน ไว้ว่า 

“คนชาติของประเทศอ่ืนที่ท าการประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะต้องปฏิบัติตาม มาตรการ
อนุรักษ์และจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดและเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของ  
รัฐชายฝั่งโดยที่กฎหมายและข้อบังคับเหล่านี้จะต้องสอดคล้องกับอนุสัญญาและอาจเกี่ยวกับเรื่ อง
ต่างๆ อาทิเช่น  

(1) การให้ใบอนุญาตแก่ชาวประมงเรือประมงและเครื่องมือร่วมทั้งการจ่ายค่าธรรมเนียม
และค่าตอบแทนในรูปอ่ืนซึ่งในกรณีที่เป็นรัฐชายฝั่งอาจรวมถึงค าชดเชยอย่างเพียงพอในด้านการเงิน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประมง  

                                                           
1 มีการให้ค าจ ากัดความของค าว่าการอนุรักษ์สัตว์น้ าไว้ว่าต้องมีความหมายครอบคลุมไปถึง การควบคุมการใช้ 
ประโยชน์ (control) การจ ากัดการใช้ประโยชน์ (restriction) และการประวิงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ า 
(postpone enjoyment) เพื่อเป็นการธ ารงรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีขีดความสามารถในการผลิตขึ้นมาใหม่ 
(renewable) ทดแทนได้อยู่ตลอดไป นอกจากนี้ในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ท าการศึกษาถึงข้อจ ากัดทางด้านชีววิทยาของทรัพยากรสัตว์น้ าด้วยโดยเน้นความส าคัญในการบรรลุวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับการสงวนรักษาทรัพยากรสัตว์น้ าชนิดพันธ์ุต่างๆเพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้ าชนิดพันธ์ุเหลา่นั้นสามารถท่ีจะมีการ
ขยายพันธุ์ได้ต่อไป 
2 ส่วนค าว่าการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ านั้นได้ให้ความหมายไว้ว่าการจัดการนั้นโดยทั่วไปใช้เกี่ยวกับกิจกรรมในการ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรมีชีวิตอันรวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมีชีวิตให้ได้มากที่สุด
(optimum utilization) ความสามารถที่จะเก็บเกี่ยวทรัพยากรสัตว์น้ า (harvesting) ปริมาณที่พึ่งอนุญาตให้จับได้
ทั้งหมด (total allowable catch) และการจัดสรรทรัพยากร (allocation of resources) กล่าวคือ ในการจัดการ
ทรัพยากรสัตว์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการก าหนดวิธีการในการแบ่งปันทรัพยากรสัตว์น้ าให้แก่กลุ่มผู้
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ าส่วนค าว่าการอนุรักษ์ทั้งสองได้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่ามุ่งประสงค์แต่เพียง
ความสมบูรณ์ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าเท่านั้น 
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(2) ก าหนดประเภทสัตว์น้ าที่จะจับและโควตาส าหรับการจับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ปลาหรือกลุ่ม
พันธุ์ปลาโดยเฉพาะหรือปริมาณการจับตอเรือล าหนึ่งส าหรับระยะเวลาหนึ่งหรือเกี่ยวกับปริมาณการ
จับโดยคนชาติของประเทศใดประเทศหนึ่งในระยะเวลาที่ระบุไว้  

(3) วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับฤดูกาลและพ้ืนที่ท าการประมง ประเภท ขนาด และ จ านวนของ
เครื่องมือประมง จ านวน ขนาด และประเภทของเรือประมงท่ีจะใช้  

(4) ก าหนดอายุและขนาดของปลาและประเภทสัตว์น าอื่นท่ีจะจับ  

(5) ระบุข้อมูลที่ต้องการเกี่ยวกับเรือประมงรวมทั้งสถิติการจับและสถิติอ่ืนที่เกี่ยวกับการ
ประมงและรายงานเก่ียวกบัต าแหน่งทีอ่ยู่ของเรือประมง  

(6) การร้องขอให้ด าเนินการตามโครงการค้นคว้าทางการประมงที่ระบุไว้และเป็นการวาง
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการด าเนินการค้นคว้าดังกล่าวรวมทั้งตัวอย่างการจับ การใช้ ตัวอย่างและรายงาน
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เกีย่วข้อง ทั้งนี้ภายใต้การอนุมัติและการควบคุมจากรัฐชายฝั่ง 

(7) การทีร่ัฐชายฝั่งให้มีผู้สังเกตการณ์อยู่บนเรือประมง (Observer on Board) 

(8) การน าสัตว์น้ าทีจ่ับได้โดยเรือประมงดังกล่าวทัง้หมดหรือบางสว่นขึ้นท่าของรัฐชายฝั่ง 

(9) ข้อก าหนดและเงื่อนไขเกีย่วกบัการร่วมทุนหรือข้อตกลงอ่ืนเกีย่วกับความร่วมมือต่างๆ 

(10) ข้อเรียกร้องส าหรับการฝึกเจ้าหน้าที่และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมง
รวมทัง้การพัฒนาความสามารถของรัฐชายฝั่งในการวิจัยการประมง  

(11) กระบวนวิธีการบังคับใช้มาตรการจัดการประมงต่างๆ 

ในงานวิจัยฉบับนี้ผู้เขียนขอกล่าวถึงในประเด็นเกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่การอนุรักษ์สัตว์น้ า
และบริหารจัดการประมงซึ่งเป็นหนึ่งในการเครื่องมือที่ใช้แก้ปัญหา IUU Fishing ดังนั้นจึงขอน าเสนอ
แนวทางมาตรการอนุรักษ์ท่ีเป็นมาตรฐาน ขัน้ต่ าสุดทีป่ระเทศตา่งๆจะต้องยึดถือ ดังนี้ 

2.1.1 มาตรการว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
ข้อ 61 ได้ บัญญัติไว้ว่า3 

1. รัฐชายฝั่งจะพิจารณาก าหนดปริมาณทรัพยากรมีชีวิตที่จะพึงอนุญาตให้จับได้ในเขต
เศรษฐกจิจ าเพาะของตน (Total Allowable Catch)  

                                                           
3 จุมพต สายสุนทร, อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (United Nations Convention on the Law 
of the Sea), คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ส านักพิมพ์นิติธรรม, 2537), หน้า 55-56. 
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2. ให้รัฐชายฝั่งโดยค านึงถึงหลักวิทยาศาสตร์ที่ดีทีสุดที่ตนมีอยู่ (Best Scientific Evidence) 
ประกันว่าการธ ารงรักษาทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะไมได้รับอันตรายจากการแสวง
ประโยชน์เกิน (Overexploitation) โดยอาศัยมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่เหมาะสมให้รัฐ
ชายฝั่งและองค์การระหว่างประเทศที่มีอ านาจไม่ว่าในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับโลกจะ
รว่มมือเพ่ือการนี้ตามความเหมาะ 

3. มาตรการเช่นว่านั้นให้ก าหนดขึ้นเพ่ือธ ารงรักษาไว้หรือฟ้ืนฟูประชากร ของชนิดพันธุ์ที่ถูก
เก็บเกี่ยวให้อยู่ในระดับซึ่งสามารถอ านวยผลผลิตที่ยั่งยืนสูงสุด (Maximum Sustainable Yield: 
MSY) ตามที่ก าหนดโดยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความจ าเป็นด้าน
เศรษฐกิจของประชาคมประมงชายฝั่งและความต้องการพิเศษของประเทศก าลังพัฒนาและโดย
ค านึงถึงแบบแผนการท าประมง การพ่ึงพาอาศัยกันของมวลสัตว์น้ าและมาตรฐานขั้นต่ าระหว่าง
ประเทศท่ีเสนอแนะกันโดยทั่วไปใดๆ ไมว่่าในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก 

4. ในการใช้มาตรการดังกล่าวให้รัฐชายฝั่งค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์หรือ
พ่ึงพาชนิดพันธุ์ที่ถูกเก็บเกี่ยวโดยมุ่งที่จะธ ารงไว้หรือฟ้ืนฟูประชากรของชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์หรือพ่ึงพา
ดังกล่าวให้อยู่เหนือระดับซึ่งการแพร่พันธุ์ของชนิดพันธุ์เหล่านี้อาจถูกคุกคามอย่างร้ายแรง 

5. ข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สถิติการจับปลาและการเข้าท าประมง รวมทั้งข้อมูลอ่ืนๆ ที่มี
อยู่เกี่ยวกับการอนุรักษ์มวลปลาให้เผยแพร่และแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ าเสมอ โดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศที่มีอ านาจไม่วาจะเป็นระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก ตามที่เหมาะสมและ
โดยการเข้ารวมของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งปวงรวมทั้งประเทศซึ่งคนชาติได้รับอนุญาตให้เข้าไปท า
ประมงในเขตเศรษฐกจิจ าเพาะ 

2.1.2 มาตรการว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิตในทะเลหลวง 
 อนุสัญญาว่าด้วยการท าการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง ค.ศ. 
๑๙๕๘ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ภาคีมีความร่วมมือระหว่างประเทศในการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตใน
ทะเลมิให้ตกอยู่ในอันตรายที่จะถูกแสวงประโยชน์มากเกินไป ค าว่า “การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตใน
ทะเลหลวง” ตามที่ใช้ในอนุสัญญานี้หมายความถึง “มวลมาตรการซึ่งท าให้สามารถได้รับผลดีที่สุด
และคงตัวจากทรัพยากรเหล่านั้น เพ่ือที่ จะให้ได้มาซึ่งอาหารและผลิตผลทางทะเลอ่ืนๆ ในปริมาณ
มากที่สุด ก าหนดการของการอนุรักษ์ควรจะกระท าโดยความมุ่งหมายที่จะให้ได้มาซึ่งอาหารส าหรับ
การบริโภคของมนุษย์เป็นอันดับแรก” อนุสัญญาฯ อยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า รัฐทั้งปวงมีหน้าที่ที่จะวาง
มาตรการหรือหรือที่จะร่วมมือกับรัฐอ่ืนในการวางมาตรการส าหรับคนชาติของตนตามที่จ าเป็น เพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง  (มาตรา ๑) และมาตรา ๒ เป็นการให้ค าจ ากัดความของค า
ว่า “การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวง” มีข้อที่น่าสังเกตว่า มาตรานี้ขาดแนวความคิดด้าน
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ปัจจัยระบบนิเวศหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อม ขาดข้อพิจารณาด้านเศรษฐกิจ และความต้องการของ
ประเทศก าลังพัฒนา 

 อนุสัญญาฉบับนี้ประสงค์ให้รัฐมีมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรในบริเวณทะเลหลวง ณ บริเวณ
ที่ซึ่งคนในชาติใช้ประโยชน์ในการจับปลาหรือทรัพยากรทางทะเลที่มีชีวิต (มาตรา ๓) ในบริเวณที่จับ
ปลาในทะเลหลวงถ้ามีมากกว่าหนึ่งรัฐ อนุสัญญาฯ ประสงค์ให้มีการเจรจากันเพ่ือหาข้อตกลงในการ
วางมาตรการอนุรักษ์ (มาตรา ๔) รัฐซึ่งคนชาติของตนประกอบการประมงในบริเวณทะเลหลวงที่
ประชิดกับทะเลอาณาเขตของรัฐชายฝั่งรัฐหนึ่ง จะไม่บังคับใช้มาตรการเพ่ือการอนุรักษ์ในบริเวณนั้น
ซึ่งขัดกับมาตรการที่ได้ก าหนดไว้แล้วโดยรัฐชายฝั่ง แต่อาจท าการเจรจากับรัฐชายฝั่งนั้นเพ่ือที่จะท า
ความตกลงก าหนดมาตรการที่จ าเป็น เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวงในบริเวณนั้นได้4 
แต่ถ้าการเจรจาล้มเหลวมิได้น าไปสู่การตกลงภายใน ๖ เดือน มาตรา ๗ อนุญาตให้รัฐชายฝั่งนั้น
ด าเนินการออกมาตรการอนุรักษ์ฝุายเดียว โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้มาตรการอนุรักษ์
ตามความรู้ที่มีอยู่ โดยอาศัยพื้นฐานทางวิชาการและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวประมงต่างชาติ  

อนุสัญญาฯ ยังบัญญัติด้วยว่า รัฐชายฝั่งมีสิทธิเข้าร่วมโดยมีฐานะเท่าเทียมกันในระบบการ
วิจัยและและการข้อบังคับใด เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวงใน
บริเวณนั้น แม้ว่าคนชาติของตนมิได้ท าการประมง ณ ที่นั้นก็ตาม5 แม้ว่าอนุสัญญาฯ ไม่ได้มีมาตราใด
ที่รัฐชายฝั่งจะบังคับใช้กับเรือต่างชาติในทะเลหลวงตามมาตรการอนุรักษ์ของตน ทั้งนี้เป็นการใช้กับ
คนของรัฐตนเท่านั้น แต่อย่างไรก็ดีอนุสัญญาฉบับนี้ยังได้จัดเตรียมหนทางแก้ไขข้อขัดแย้งบางเรื่องไว้ 
เช่น ความล้มเหลวในการเจรจาตกลงเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ มาตรา ๙ ระบุว่า ข้อพิพาทใดซึ่งอาจ
เกิดขึ้นระหว่างรัฐ เมื่อภาคีใดภาคีหนึ่งร้องขอ ให้น าเสนอเพ่ือการตกลงระงับต่อคณะกรรมาธิการ
พิเศษ ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกห้าคน (ซึ่งค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นไปตามเสียงข้างมาก) 
นอกจากภาคีจะตกลงที่จะหาทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการตกลงระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีอย่างอ่ืนตามที่
บัญญัติไว้ในข้อ ๓๓ ของกฎบัตรสหประชาชาติ (UN Charter) 

ประเด็นเรื่องการจัดการทรัพยากรในทะเลหลวงนี้เป็นเรื่องที่ได้มีการตกลงกันระหว่าง
ประเทศขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมี UNCLOS 1982 เสียอีกโดยในเรื่องของการจัดการทรัพยากรใน
ทะเลหลวงแล้วสิ่งที่สามารถน ามาใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบหรือหลักเกณฑ์ต่างๆนั้นควรต้องเป็นไปโดย
มุง่ประสงค์จัดการทรัพยากรที่เป็นไปตามแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ยืนในสิ่งแวดล้อมและระบบต่างๆ
ที่ด ารงอยู่ในทะเลหลวงด้วย 

                                                           
4 มาตรา ๖ ข้อ ๑ ของอนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์ทรพัยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง ค.ศ. ๑๙๕๘ 
5 มาตรา ๖ ข้อ ๒ ของอนุสัญญาว่าด้วยการประมงและการอนุรักษ์ทรพัยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง ค.ศ. ๑๙๕๘ 
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อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์น้ าในทะเลหลวง ค.ศ. 1958 ถือเป็นอนุสัญญาฉบับ
แรกในการตกลงกันเรื่องสิทธิในการใช้ทรัพยากรทะเลหลวงแต่ด้วยเหตุที่ในขณะนั้นหลายประเทศยัง
ไม่มีการตระหนักและให้ความส าคัญในการดูแลทรัพยากรในทะเลหลวงเท่าไหร่นักเพราะไม่อยากจะ
จ ากัดสิทธิการใช้ทรัพยากรของตนเองท าให้อนุสัญญานี้ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าไหร่และด้วยอีกหลายๆ
เหตุผลที่ท าให้อนุสัญญานี้น าไปปฏิบัติแล้วไม่มีประสิทธิภาพตามที่คาดการณ์ไว้ เช่น ไม่มีการจ าแนก
ระหว่างประมงท้องถิน่กบัการประมงตา่งชาติ ไมม่ีการแบ่งอาณาเขตทางทะเลที่ชัดเจน และมีข้อตกลง
ที่ ว่ าด้ วย เรื่ องการอนุรั กษ์ที่ จ า กัดมากเกิน ไป ดั งนั้ น เมื่ ออนุสัญญานี้ ไ ม่สามารถก าหนด 
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้ดีเท่าที่จึงเกิดอนุสัญญาฉบับใหม่ขึ้นมาเพ่ือพยายาม
แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรในทะเลหลวง ก็คือ UNCLOS 1982 แตกก็มีข้อตกลงเพียงแค่ในข้อ 
110 ถึงข้อ 120 ที่กล่าวถึงเรื่องการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวง ซ่ึงขึ้นชื่อว่า
เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ผูกพันประเทศที่ท าการตกลงผูกมัดในการใช้ทรัพยากรให้มีหน้าที่ตามที่
ตกลงไว้ เช่น การเข้าถึงทรัพยากรในทะเลหลวงต้องมีการตรวจสอบได้ จากประเทศต่างๆ มีการ
ยอมรับการลงโทษและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเครง่ครัดมีการตกลงกันอนุรักษ์และจัดการทะเลหลวง 
เป็นต้นมาตรการต่างๆนั้นคอนข้างไม่เพียงพอเป็นการก าหนดข้อตกลงแบบกว้างเกินไปปัญหาที่ตา
มมากคือการด าเนินการของรัฐเจ้าของธงยังไม่เด็ดขาดและไม่มีประสิทธิภาพพอซึ่งอาจจะเรียกได้ว่า 
แม้ว่าจะมีการพยายามแก้ไขปัญหาการจัดการทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเล
หลวงแต่ก็ไมได้แก้อะไรมากนัก ปัญหาการขาดแคลน มาตรการที่ชัดเจน มาตรการที่มีขึ้นเพ่ือปูองกัน
ความเสียหายยังคงมีอยู่ ปัญหาการขาดความร่วมมือของรัฐต่างๆ และปัญหาที่ส าคัญคือการบังคับใช้
กฎหมายในทะเลหลวงให้ทุกประเทศเห็นว่าสิ่งนี้เป็นกฎหมายและยอมรับปฏิบัติจ ากัดสิทธิในเขตเสรี
เช่นกันก็ไมได้รับการแก้ไขและบังคับกันไมได้ความสูญเสียจ านวนปลาหรือสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆก็ยังคงมีอยู่
ต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามผู้วิจัยจะไม่ขอกล่าวถึงรายละเอียดและปัญหาในการจัดการทรัพยากรในทะเล
หลวงของอนุสัญญาเจนีวาเพราะต้องการน าเสนอถึงปัญหาที่ยังมีอยู่คล้ายกันกับ UNCLOS 1982 ที่
ยังมีความไม่เพียงพอของมาตรการอนุรักษ์อันสามารถน ามาสู่การใช้หลักการหรือแนวคิดใหม่ที่ยังไม่
เป็นกฎหมายมาช่วยเสริมและปรับปรุงมาตรการต่างๆในอนุสัญญาให้มีผลบังคับได้และปฏิบัติได้จริง 

ปัญหาเกี่ยวกับการท าประมงนั้นส่วนมากประเทศต่างๆจะแก้ไขโดยการออกมาตรการมา
ควบคุมซึ่งพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาว่าจะต้องอยู่ในเขตที่ประเทศใช้อ านาจทางกฎหมายได้ส่วนในเรื่อง
ประสิทธิภาพนั้นก็เป็นไปตามเรื่องภายในของแต่ประเทศแต่ในทะเลหลวงแล้วไมมีประเทศไหนที่มี
อ านาจบังคับใช้มาตรการต่างๆ แม้กระทั้งเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์ปลาก็ตามแต่ต้องเป็นการขอความ
ร่วมมือและยอมจ ากัดเสรีภาพในการแสวงหาประโยชน์ของประเทศที่จริงใจ มาตรการต่างๆที่ร่วมกัน
ก าหนดจึงจะสามารถบังคับใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมาตรการที่ก าหนดนั้นก็เพ่ือการแก้ปัญหาอันเกิด
จากการท าประมงในทะเลหลวง เช่น ปัญหาการท าประมงที่มากเกินไปเนื่องจากการมีเสรีภาพในการ
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แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรหรือเพราะไม่มีสัตว์น้ าในเขตทะเลประเทศตนแล้วเนื่องจากถูกจับไป
หมดเลยต้องออกมาจับปลาในเขตประมงเสรีนี้การท าประมงที่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยจับปลาได้ครั้งละ
มากๆ หรือการท าประมงตัวใครตัวมันไมมีความร่วมมือเพราะไม่มีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากร
รว่มกันอย่างยั่งยืน 

การจัดการกับปัญหาโดยวิธีก าหนดมาตรการหรือข้อบังคับส าหรับควบคุมการประมงนั้นจะ
ถูกบังคับใช้ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพจากสองทางหลักคือ รัฐเจ้าของธงที่เข้มงวดกับการท า
ประมงจากเรือประมงที่ชักธงรัฐตนเพราะเรือประมงที่ท าประมงในทะเลหลวงนั้นตกอยู่ภายใต้อ านาจ
อธิปไตยของรัฐที่ตนชักธงเท่านั้น แม้เรือประมงจะละเมิดเพียงใดประเทศอ่ืนที่ไมใช่ชาติที่เรือประมง
นั้นชักธงก็ไมส่ามารถเข้าไปจัดการได้หรือถ้าไม่ใช่ประเทศที่เรือประมงชักธงแต่อาศัยอ านาจตามความ
ตกลงหรืออนุสัญญาต่างๆ แล้วหากไม่ได้เป็นรัฐคู่ภาคีในอนุสัญญาที่จ ากัดสิทธิการใช้ทรัพยากรใน
ทะเลหลวงก็ไม่มีสิทธิเข้าไปยุ่งกับกิจกรรมประมงบนเรือนั้นได้เลยช่องทางทีส่องคือ การก าหนดองค์กร
จัดการประมงร่วมระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคขึ้นเพ่ือจัดการกับทรัพยากรในทะเลหลวงซึ่งเรียกได้ว่า
เป็นการจ ากัดสิทธิในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรในทะเลหลวงโดยความสมัครใจ 
ตัวอย่างเช่น ในแถบคาบสมุทรแอตแลนติกร่วมกันก่อตั้งองค์กรเป็นคณะกรรมการระดับระหว่าง
ประเทศเพ่ือพิจารณาจัดการกับทรัพยากรต่างๆในมหาสมุทรคือ International Council for the 
Exploration of the Sea: ICES เป็นต้น แต่ยังมีปัญหาว่าถ้าเรือนั้นไมใ่ช่เรือที่ชักธงของประเทศที่เป็น
ภาคี และรัฐเจ้าของธงก็เพิกเฉยต่อการกระท าของเรือประมงตนด้วย ไม่ว่าจะด้วยต้องการจะอุดหนุน
อุตสาหกรรมประมงในประเทศตนก็ตาม เราจะสามารถจัดการกับปัญหาการคุกคามทรัพยากรเหล่านี้
ในทะเลหลวงได้ อย่างไรและอาศัยอ านาจอะไร จากประเทศใด ในสถานะใด 

จากปัญหาข้างต้นได้มีการริเริ่มความร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการกับการใช้ทรัพยากรใน
ทะเลหลวงอย่างจริงจังในค.ศ. 1992 ปฏิญญาแคนคูนโดยมีหลักการส าคัญคือ หลักการความร่วมมือ
ระหว่างประเทศระดับทวิภาคี พหุภาคี ภูมิภาค หรืออนุภูมิภาค โดยมีเปูาหมายในการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลหลวงโดยก าหนดให้ประเทศที่ท าการ
ประมงในทะเลหลวงต้องร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเล
หลวง6 นอกจากนี้ปฏิญญายังก าหนดหน้าที่ของรัฐเจ้าของธงเกี่ยวกับเรือประมงของตนที่ท าการ
ประมงในทะเลหลวงไว้ด้วยว่า “ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ได้
ก าหนดหลักการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะน ามาใช้บังคับต่อการท าประมงที่อยู่ภายใต้เขต
อ านาจรัฐ และบริเวณทะเลหลวงว่าถือเป็นเสรีภาพของประเทศทั้งปวงในการท าประมงในทะเลหลวง 
แตท่ัง้นี้ จะต้องสมดุลกับพนัธกรณีของประเทศที่จะต้องร่วมมือกับประเทศอ่ืนเพ่ือที่จะให้หลักประกัน

                                                           
6 อุบลรัตน์ สูสุ่ข , การเข้าเป็นภาคคีวามตกลงเพื่อส่งเสริมให้เรือประมงปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการ
ทรัพยากรในทะเลหลวง: ศึกษากรณีประเทศไทย, (วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 2542), หน้า 50. 
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ต่อการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างสมเหตุสมผล7 เห็นได้ว่าประเทศควรน าเอามาตรการ
ต่างๆที่เห็นว่ามีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรมาใช้ด้วยความสมัครใจ โดยค านึงถึง
วัตถุประสงค์ความยั่งยืน การใช้ทรัพยากรสัตว์น้ าและบรรลุการอนุรักษ์การจัดการทรัพยากรของ 
UNCLOS 1982 อันถือเป็นกฎหมายแม่บทของการจัดการทรัพยากรทางทะเล ไม่ว่าจะเป็น  
รัฐชายฝั่งหรือรัฐเจ้าของธงก็ตามควรปูองกันและหลีกเลี่ยงการกระท าใดๆอันเล็งเห็นแล้วว่าจะเกิดการ
คุกคามทรัพยากรทางทะเลได้ไม่ว่าจะเกิดจากการท าประมงหรือไม่ก็ตามและประเทศที่มีการท า
ประมงต้องตระหนักถึงการท าประมงอย่างรับผิดชอบในการก าหนดมาตรการหรือนโยบายการบริหาร
จัดการประมง  

อย่างไรก็ตามแม้จะมีหลักเสรีภาพในการท าประมงดังเช่นที่ระบุไว้ใน UNCLOS 1982 ใน
ข้อตกลงที่ 116 (“ประเทศทั้งปวงมีสิทธิเพ่ือให้คนชาติของตนประกอบการท าประมงในทะเลหลวง 
ภายใต้บังคับแห่ง  

(ก) พันธกรณีตามสนธิสัญญาของตน  

(ข) สิทธิและหน้าที่ต่างๆตลอดทั้งผลประโยชน์ของรัฐชายฝั่งที่บัญญัติไว้ อาทิเช่น ในมาตรา 
63 วรรค 2 และมาตรา 64 ถึง 67 และ  

(ค) บทบัญญัติแห่งความในส่วนนี้)  

ซ่ึงประเทศไมส่ามารถน าเอามาตรการของตนไปบังคับใช้ได้ในทะเลหลวงยกเว้นแต่เฉพาะเรือ
ที่ชักธงเท่านั้น แต่ใน UNCLOS 1982 แต่ก็ได้มีข้อตกลงถึงหน้าที่ของรัฐภาคีให้ก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการอนุรักษ์ในฐานะทรัพย์สินร่วมกัน ซึ่งUNCLOS 1982 ได้วางแนวทางแล้วในข้อ 119 ซึ่ง 
หลักการก็คล้ายๆกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ การอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิต
ในทะเลหลวง UNCLOS 1982 ได้ก าหนดว่านอกจากจะเป็นเรื่องความร่วมมือแล้วยังเป็นหน้าที่ของ
รัฐเจ้าของธงในการควบคุมการท าประมงของเรือประมงที่ชักธงชาติตนด้วยเช่น ใน ข้อ 117 โดย
บัญญัติว่า “ประเทศทุกประเทศมีหน้าที่ที่จะออกมาตรการเกี่ยวกับคนชาติของตน หรือ ร่วมมือกับ
ประเทศอ่ืนในการออกมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลหลวง” และข้อ 
118 ที่ก าหนดให้ประเทศภาคีให้ความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์การ
อนุรักษ์ทรัพยากรว่า “ให้ประเทศร่วมมือในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในบริเวณทะเล
หลวง ให้ประเทศซึ่งคนชาติของตนแสวงประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิต ประเภทเดียวกันหรือต่าง
ประเภทในบริเวณเดียวกัน เจรจาเพ่ือใช้มาตรการที่จ าเป็นส าหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตที่

                                                           
7 De Yturriaga J.A., The International Regime of Fisheries : From UNCLOS 1982 to the Presidential 
Kluwer Law International: Maritinus Nijh off Publishers, Publications on Ocean Development, 
Volume 30, 1997, page 184 
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เกี่ยวข้องให้ประเทศเหล่านี้ร่วมมือกันจัดตั้งองค์การประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคตามความ
เหมาะสมเพ่ือการนี้” 

โดยผลจากข้อ 118 ที่ได้ก าหนดว่าให้ประเทศหรือองค์กรต้องร่วมมือกันจัดการทรัพยากร
และยังไดว้างแนวทางไว้กว้างๆ ว่าเมื่อมีความร่วมมือกันแล้วประเทศหรือองค์กรต่างๆต้องท าอะไรบ้าง 
ดังทีไ่ด้ตกลงตอ่ไว้ในข้อ 119 ว่า 

1  “ในการพิจารณาก าหนดปริมาณที่พ่ึงอนุญาตให้จับได้ (Total Allowable Catch) 
และการก าหนดมาตรการอนุรักษ์อ่ืนๆ ส าหรับทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวงให้ประเทศ 

(ก) ใช้มาตรการซึ่งก าหนดขึ้นโดยอาศัยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดซึ่งประเทศที่
เกี่ยวข้องมีอยู่ เพ่ือธ ารงไว้หรือฟ้ืนฟูประชากรชนิดพันธุ์ที่ถูกจับให้อยู่ในระดับสูงสุดของผลผลิตที่
สามารถรักษาให้คงไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความ
ต้องการพิเศษของประเทศก าลังพัฒนา และโดยค านึงถึงแบบแผนการท าประมง การพ่ึงพาอาศัยกัน
ของมวลสัตว์น้ า และมาตรฐานขั้นต่ าระหว่าง ประเทศที่เสนอแนะกันโดยทั่วไปใดๆ ไม่ว่าจะในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือ ระดับโลก  

(ข) ค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์กัน หรือพ่ึงพาชนิด พันธุ์ที่ถูกจับโดยมุ่งจะ
ธ ารงไว้หรือฟ้ืนฟูประชากรของชนิดพันธุ์ทีส่ัมพันธ์หรือพ่ึงพาดังกล่าวให้อยู่เหนือระดับซึ่งการแพร่พันธุ์
ของชนิดพันธ์เหล่านี้อาจถูกคุกคามอย่างร้ายแรง 

2.  บรรดาข้อสนเทศทางวิทยาศาสตร์ สถิติเกี่ยวกับการจับและการเข้าท าประมงและ
ข้อมูลอ่ืนๆ ที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวกับการอนุรักษ์มวลปลา ให้เผื่อแผ่และแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ าเสมอโดย
ผ่านองค์การระหว่างประเทศที่มีอ านาจ ไม่ว่าจะเป็นระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับโลกตามที่
เหมาะสมและโดยให้ประเทศทั้งปวงที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม ด้วย  

3.  ให้ประเทศที่เกี่ยวข้องประกันว่ามาตรการในการอนุรักษ์และการอนุวัติ การตาม
มาตรการนั้นไมเ่ป็นการเลือกปฏิบัติในรูปแบบหรือข้อเท็จจริงต่อชาวประมงของประเทศใดๆ” 

UNCLOS 1982 ให้ความส าคัญกับรัฐเจ้าของธงอย่างมากในการควบคุมการประมงในทะเล
หลวง โดยรัฐภาคีที่มีสถานะเป็นรัฐเจ้าของธงต้องออกกฎหมายภายในเพ่ือควบคุมการท าประมงของ
ตนในทะเลหลวง และไม่ให้เรือประมงที่อยู่ภายใต้อ านาจของตนเองละเมิดข้อบังคับของการบริหาร
จัดการประมงทั้งข้อบังคับภายในประเทศเองและอนุสัญญาระหว่างประเทศที่รัฐเป็นภาคี รัฐเจ้าของ
ธงต้องมีกลไกด าเนินการกักเรือประมงของตนที่ลอยล าจับปลาในทะเลหลวงและกลไกนั้นต้องปฏิบัติ
ได้จริงมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงแต่เพียงผู้เดียว มาตรการนั้นต้องเป็น
มาตรการที่บังคับใช้ทันทีและจ าเป็นเร่งด่วนเพ่ือทันต่อสถานการณ์ของการประมงที่เพ่ิมมากขึ้น เช่น 
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การระงับการออกเรือไปท าประมงชั่วคราวการตรวจสอบการท าประมงชี้แจงให้ประเทศอ่ืนทราบ
ข้อมูลทันทีหากมีการร้องขอ 

จากข้อตกลงต่างๆใน UNCLOS 1982 ไม่ใช้ว่าทุกข้อตกลงจะมีประสิทธิภาพและสามารถ
บังคับได้เสมอและจะมีการตกลงกันง่ายๆ เพราะการตัดสินใจในการตกลงเข้าผูกมัดการบริหารจัดการ
ทรพัยากรในทะเลแตล่ะครั้งกว่าจะได้รับการยอมรับหลายๆประเทศต้องฟังเหตุผลที่สมควรเข้าท าการ
ตกลง ซึ่งการตัดสินนี้จะออกมาในรูปแบบการพิสูจน์ได้ถึงหลักฐานที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์หรือแม้
กระทั้งการค้าทรัพยากรในทะเลหลวงว่าจะกระทบหรือไม่ดังนั้นการตกลงหรือการออกมาตรการใดๆ
ในทะเลหลวงนั้นต้องค านึงทัง้สภาพสังคมเศรษฐกิจของประเทศตนเองด้วย สิ่งเหล่านี้เป็นไปไมได้ที่ทุก
ประเทศจะทราบรายละเอียดของแต่ละประเทศและเข้าใจได้ ครบถ้วน ไม่เว้นแต่ความเข้าใจเรื่อง
สภาพการณ์ของแต่ละประเทศแล้วความรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรทะเลหลวงยังขาดแคลนอยู่มาก
เช่นกันจึงไม่น่าแปลกที่จะน าเอาวิธีการปูองกันไว้ก่อน (precautionary approach) มาใช้เพ่ือการ
จัดการทะเลหลวงเพ่ือน ามาเป็นมาตรฐานให้หลายๆประเทศ ท าตามเนื่องจากไม่ผูกมัดและไม่มี
ขัน้ตอนในการท าความเข้าใจยากนัก แนวทางนี้เอ้ืออ านวยความสะดวกหลายๆอย่างส าหรับประเทศที่
ไม่พัฒนาแต่อยากจัดการกับทรัพยากรทะเลหลวงเช่นการกลับหลักภาระการพิสูจน์ การสร้างความ
รับผิดชอบให้แก่ผู้ซ่ึงต้องสงสัยว่าจะสร้างอันตรายให้กับสิ่งแวดล้อม เป็นต้นหากมีการตั้งค าถามว่าแล้ว
เหตุใดประเทศจึงต้องรับเอาแนวทาง precautionary นี้ไปใช้อีกต้องกล่าวให้ทราบถึงสิ่งที่ทุกประเทศ
ทีใ่ช้ทรัพยากรร่วมกันควรทราบคือเป็นเรื่องของจิตส านึกว่าประเทศควรต้องมีภาระในการรับผิดชอบ
ส าหรับการท ากิจกรรมของตนในทะเลหลวง ไม่ว่าจะโดยในฐานะของรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง เป็นต้น
การด าเนินการต่างๆของประเทศต่างๆในทะเลหลวงต้องยอมรับและตกลงในการตรวจสอบ การระงับ
หรือแม้กระท้ังการยอมรับน าหลักเกณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทรัพยากรไปใช้กับประเทศตนเอง เพ่ือการ
อนุรักษ์และจะได้มีทรัพยากรในทะเลหลวงใช้ต่อไป 

มาตรการในการอนุรักษ์และจัดการกับทรัพยากรจากการประมงนั้นจ าเป็นต้องมีกลไกที่
ชัดเจนมีการติดตามผลการด าเนินการ เช่นการออกใบอนุญาตเรือประมงเพ่ือให้เรือประมงนั้นอยู่
ภายใต้การควบคุมได้ตลอดเวลา การก าหนดพ้ืนจับปลาก าหนดฤดูปริมาณการจับ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
รัฐเจ้าของธงต้องตระหนักไว้ตลอดเวลาในการบริหารจัดการเรือประมงของตนไม่ว่าในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะหรือทะเลหลวง ซ่ึงข้อบังคับต่างๆนั้นจะก าหนดไดจ้ าเป็นต้องการข้อมูลที่สนับสนุนและเหตุผล
ที่ถึงเวลาที่ประเทศต้องก าจัดสิทธิในการท าประมงโดยข้อมูลที่จะยอมรับได้นั้นต้องมาจากสิ่งที่ผ่าน
การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ซึ่งบางครั้งเงื่อนไขนี้ท าให้การก าหนดนโยบายหรือมาตรการใดๆ ของ
ประเทศติดขัดหรือยากในการปฏิบัติตามซึ่งปัญหาอันเกิดจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สนับสนุน
การก าหนดมาตรการเหล่านี้ 

นอกจากปัญหาทางหลักฐานที่ พิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ที่ ดีที่สุดแล้วประเด็นของ
ประสิทธิภาพการบังคับใช้และช่องโหว่ในบางสถานการณ์ เช่นใน UNCLOS 1982 เองก็มิได้
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ก าหนดให้ประเทศซึ่งเป็นรัฐเจ้าท่าที่เรือประมงไปเทียบจอดมีหน้าที่ในการด าเนินการกับเรือชักธง
ประเทศอ่ืนในเรื่องการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรเพราะให้เรื่องการท าประมงนั้นไม่ใช่ความผิดอัน
ถือเป็นความผิดสากลที่จะท าให้ประเทศใดๆสามารถขึ้นเรือที่ชักธงอ่ืนอันมิใช่ของตนเองได้ทันที
อย่างเช่นความผิดอันเป็นโจรสลัด จึงเห็นได้ว่ามีช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายและความเพียงพอ
ของมาตรการ ดังนั้นหากในกรณีนี้การจัดการปัญหาอาจท าได้ เช่น รัฐเจ้าของท่าจะมีสิทธิด าเนิน
มาตรการบางอย่างกับเรือที่ชักธงอ่ืนเพ่ือวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเล
แล้ว ต้องเป็นเรื่องทีไ่ดท้ าความตกลงในการร่วมมือหรืออนุสัญญาเพ่ือยินยอมให้รัฐเจ้าท่ามีอ านาจเพ่ือ
ตรวจสอบควบคุมเรือประมงทีเ่ข้าท่าตนเองอย่างในเรื่องความตกลงเพ่ือการท าประมงอย่างรับผิดชอบ
ของ FAO ซึ่งได้แนะน าให้ประเทศต่างๆร่วมมือกันท าประมงอย่างรับผิดชอบและน าแนวทางที่ได้
แนะน าไปปรับใช้ซึ่งก็มีเรื่องรัฐเจ้าของธงยอมให้ประเทศเจ้าท่าด าเนินการมาตรการเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลหากมีความจ าเป็นต้องขึ้นเรือประมงนั้นๆ เพราะถ้าหากปล่อยให้รัฐของธง
ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรแต่เพียงผู้เดียวนั้นก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้จากการเอ้ืออ านวย
ให้แก่เรือของตนและก็ไม่อยากจะขึ้นชื่อว่าได้ท าละเมิดพันธกรณีการอนุรักษ์ทรัพยากรอันอาจจะเป็น
แรงจูงใจในการปกปิดข้อเท็จจริงได้มากขึ้น 

2.2 ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ระหว่าง
เขตทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล ค.ศ. 1995 (UN Fish Stock 
Agreement1995: UNFSA) 

 

2.2.1 ภูมิหลัง 
 

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ก าหนดระบอบกฎหมายเพ่ือ
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตทางทะเลภายในเขตอ านาจรัฐและทะเลหลวงและ
ก าหนดบทบัญญัติโดยเฉพาะเจาะจงส าหรับประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากรสัตว์น้ าที่
อพยพย้ายถิ่นไกล ตามข้อ ๖๓ (๒) และข้อ ๖๔ และจากปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์และการ
จัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ าดังกล่าว แผนปฏิบัติการ ๒๑ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันเป็นผลจากการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี ค.ศ. ๑๙๙๒ ได้เรียกร้องให้มีการ
จัดการประชุมรัฐสมาชิกสหประชาชาติเพ่ือส่งเสริมให้มีการน าบทบัญญัติตามอนุสัญญาฯ ไปใช้ปฏิบัติ
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตามข้อมติของที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ ที่ ๔๗/๑๙๒ องค์การสหประชาชาติจึง
ได้จัดการประชุมเพ่ือจัดท าความตกลงเกี่ยวกับประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากรสัตว์น้ า
ชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล โดยเริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ และได้ด าเนินการจัดท าความตกลงฉบับใหม่จนแล้วเสร็จ
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และให้การรับรองความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่
ระหว่างเขตทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๘ 
และตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙ มีการเปิดให้แต่ละประเทศได้ลงนาม 

ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ ปัจจุบันมีประเทศต่าง ๆ เข้า
ร่วมเป็นภาคีรวม ๘๕ ประเทศ สาธารณรัฐกานาเป็นประเทศล่าสุดที่เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ ๒๗ 
มกราคม ๒๕๖๐ โดยถือเป็นตราสารระดับโลกที่มีผลผูกพันทางกฎหมายที่มีความส าคัญที่สุดที่ได้วาง
กรอบที่เป็นหลักเกณฑ์ที่ส าคัญเกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการประมงประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ ระหว่างเขตทางทะเลและ
ประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล นับแต่เมื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ มีผลใช้บังคับเป็นต้นมา  

2.2.2 ผลกระทบของ UNFSA 

         มีดังนี ้

 - เสริมสร้างบทบาทที่เข็มแข็งขององค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค   - เพ่ือเป็นหลักประกันในกลไกที่มีประสิทธิภาพส าหรับการปฏิบัติตามและการบังคับใช้
มาตรการอนุรักษ์และจัดการในทางระหว่างประเทศ  
 - ก าหนดบทบาทและวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในอนุภูมิภาค
และภูมิภาค รวมทั้งเสนอให้มีนิยามการปฏิบัติงานขององค์กรหรือข้อตกลงเหล่านั้นไว้ด้วย  
 - ก าหนดหลักการทั่วไป เช่น แนวทางการปูองกันล่วงหน้า และระบบนิเวศ เพ่ืออนุรักษ์
และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากรสัตว์น้ าในภูมิภาคของโลก 

                - ก าหนดมาตรการอนุรักษ์และจัดการที่อยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
ที่สุดเท่าที่จะหาได้ เพ่ือให้ประเทศต่าง ๆ ตระหนักและมีความระวังมากขึ้นเมื่อสถานภาพของข้อมูลมี
ความไม่แน่นอน ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เพียงพอ    
   - เสริมสร้างความรับผิดชอบที่เข็มแข็งของรัฐเจ้าของธงเหนือเรือประมงที่ชักธงของตน
ในทะเลหลวง 
 - ก าหนดให้มาตรการอนุรักษ์และจัดการที่ใช้บังคับในพ้ืนที่ภายใต้เขตอ านาจของรัฐและ
พ้ืนที่ที่ติดกับทะเลหลวงมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ เพ่ือประกันว่ามีการก าหนดมาตรการอนุรักษ์และ
จัดการตลอดเส้นทางการเคลื่อนไหวของชนิดพันธุ์สัตว์น้ าดังกล่าว  
  - ก าหนดกลไกส าหรับการระงับข้อพิพาทโดยสันติระหว่างรัฐภาคี และ 
   - ยอมรับถึงความต้องการพิเศษของรัฐก าลังพัฒนาที่มีความสัมพันธ์การอนุรักษ์และการ
จัดการ ชนิดพันธุ์สัตว์น้ าดังกล่าว รวมทั้งการอนุญาตให้เข้าถึงกองทุนช่วยเหลือภายใต้ภาค ๗ ของ
ความตกลง ฯ  
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2.2.3 องค์ประกอบของ UNFSA 
         ความตกลงประกอบด้วยภาคต่าง ๆ ๑๓ ภาค รวม ๕๐ ข้อ และ ๒ ภาคผนวก ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้  
 
 ภาค ๑ บทน า   
                     กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของความตกลง ฯ ตามบทบัญญัติข้อ ๒ คือ เพ่ือประกันการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ ข้ามเขตและอพยพ
ย้ายถิ่นไกล ผ่านการน าบทบัญญัติที่เก่ียวข้องตามอนุสัญญา ฯ ไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
  ภาค ๒ การอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากร
สัตว์น้ าชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล        
  ความตกลง ฯ ได้วางกรอบหลักการทั่วไปส าหรับการอนุรักษ์และจัดการประชากร
สัตว์น้ าที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล โดยจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานขอวงแนวทางการปูองกันล่วงหน้า 
(Precautionary approach) หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ( the best scientific 
evidence available) และแนวทางระบบนิเวศ (ecosystem approach) ซึ่งรัฐภาคีจะต้องน า
บทบัญญัติตามความตกลง ฯ ไปใช้ปฏิบัติในทะเลหลวงและน าบทบัญญัติในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไป
ใช้ปฏิบัติภายในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจจ าเพาะของตนด้วย ความตกลงฉบับนี้ยังได้ก าหนดให้รัฐชายฝั่ง
และรัฐที่ท าการประมงในทะเลหลวงประกันว่ามาตรการอนุรักษ์และจัดการที่ใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจ
จ าเพาะและในทะเลหลวงมีความสอดคล้องกัน 
  ภาค ๓ กลไกเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศเกี่ยวกับประชากรสัตว์น้ าชนิดที่
ข้ามเขตและประชากรสัตว์น้ าชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล     
 ความตกลง ฯ ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการส าคัญที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติของ
อนุสัญญาฯ ที่ก าหนดให้รัฐควรร่วมมือกันในการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นส าหรับอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้ าดังกล่าวนั้น ผ่านองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในอนุภูมิภาคและในภูมิภาคเพ่ือให้ท า
หน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐชายฝั่งและรัฐที่ท าการประมงในทะเลหลวงใน
การอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล   
 ทั้งนี้ กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศตามบทบัญญัติภาค ๓ ของความตกลง ฯ  เกี่ยวกับ
มาตรการที่องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในอนุภูมิภาคและภูมิภาคจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือการ
อนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกลในระดับระหว่างประเทศ   

รายละเอียดของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งและการด าเนินงานขององค์กรหรือข้อตกลงในอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาค การจัดการให้มีมาตรการอนุรักษ์และจัดการในทะเลหลวง และพันธกรณีของรัฐ
ภาคีในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรหรือข้อตกลงดังกล่าวในอนุภูมิภาคและภูมิภาคหรือยินยอม
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ที่จะปฏิบัติตามมาตรการที่องค์กรหรือข้อตกลงเหล่านั้นก าหนดขึ้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ท า
การประมงในพื้นที่นั้นซึ่งมีการน ามาตรการอนุรักษ์และจัดการดังกล่าวไปใช้บังคับ 
 
  ภาค ๔ รัฐที่มิได้เป็นสมาชิกและมิได้ร่วมในข้อตกลง   
 ก าหนดหน้าที่ในการให้ความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆ เพ่ืออนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์
น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากรสัตว์น้ าชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล ไม่ว่ารัฐนั้นจะเป็นสมาชิกขององค์กร
หรือเข้ามีส่วนร่วมในข้อตกลงดังกล่าวนั้นหรือไม่ ส าหรับรัฐที่เป็นสมาชิกขององค์กรหรือเข้ามีส่วนร่วม
ในข้อตกลงดังกล่าวยังมีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของเรือประมงที่ชักธง
ของรัฐอ่ืนที่มิได้เป็นสมาชิกหรือเข้ามีส่วนร่วมร่วมในข้อตกลงนั้น เพ่ือใช้มาตรการยับยั้งการด าเนิน
กิจกรรมใดของเรือประมงนั้นที่เข้ามาท าการประมงในทะเลหลวงอันอาจกระทบต่อประสิทธิภาพใน
การอนุรักษ์และการจัดการชนิดพันธุ์สัตว์น้ าดังกล่าวได้ 
 
  ภาค ๕ หน้าที่ของรัฐเจ้าของธง       

ภาค ๕ วางกรอบความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงซึ่งเป็นภาคีของความตกลงฉบับนี้
โดยเฉพาะตามข้อ ๑๘ ซึ่งกระกอบด้วย หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง
เหนือเรือที่ท าการประมงอยู่ในทะเลหลวงโดยรัฐเจ้าของธงจะต้องประกันว่าเรือประมงที่ชักธงของตน
และเข้าท าการประมงในทะเลหลวงจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคและจักต้องไม่ท าลายประสิทธิภาพของมาตรการเหล่านั้น รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่โดย
เฉพาะที่รัฐเจ้าของธงจะต้องน าไปใช้ปฏิบัติกับคนชาติของตนก่อนที่จะอนุญาตให้ไปท าการประมงใน
ทะเลหลวงหรือภายในพื้นที่การจัดการขององค์กรหรือข้อตกลงการจัดการประมงในอนุภูมิภาคและใน
ภูมิภาค ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องไม่อนุญาตให้เรือของตนไปท าการประมงในทะเลหลวงเว้นแต่จะ
ประกันได้ว่าเรือเหล่านั้นสามารถปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของ
ความตกลง และตามอนุสัญญา ฯ   
 
  ภาค ๖ การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมาย 

  บทบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายตามความตกลง ฯ 
แบ่งเป็น ส่วนแรก เป็นพันธกรณีทั่วไปของรัฐเจ้าของธงในการควบคุมให้เรือที่ชักธงของตนให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการในอนุภูมิภาคและภูมิภาคนั้นส าหรับประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขต
และประชากรสัตว์น้ าชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล ซึ่งรวมทั้งการบังคับใช้มาตรการต่างๆ ในฐานะรัฐ
เจ้าของธงต่อเรือที่ชักธงของตนกรณีที่มีการฝุาฝืนกฎหมายหรือถูกกล่าวหาจากรัฐอ่ืนว่าฝุาฝืน
มาตรการอนุรักษ์หรือจัดการนั้น ส่วนที่สอง เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศในการปฏิบัติตามและ
การบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายในอนุภูมิภาค
และภูมิภาคและการให้อ านาจในการขึ้นตรวจเรือในทะเลหลวงภายในเขตพ้ืนที่ขององค์กรหรือ
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ข้อตกลงนั้นซึ่งจะต้องก าหนดให้มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขึ้นตรวจเรือที่สอดคล้องกับหลักการ
พ้ืนฐานส าหรับการข้ึนตรวจเรือตามบทบัญญัติ ข้อ ๒๑ ของความตกลง ฯ  
 
  ภาค ๗ ความต้องการของรัฐก าลังพัฒนา 
             โดยที่ตระหนักถึงความต้องการพิเศษของรัฐก าลังพัฒนาโดยเฉพาะตามบทบัญญัติ
ข้อ ๒๕ ของความตกลง ฯ ซึ่งก าหนดให้รัฐภาคีร่วมมือกันเพ่ือที่จะ ๑) ส่งเสริมความสามารถของรัฐ
ก าลังพัฒนาในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและอพยพย้ายถิ่นไกล ๒) 
พัฒนาการประมงส าหรับชนิดพันธุ์สัตว์น้ าดังกล่าวเหล่านั้น ๓) สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการท า
ประมงชนิดพันธุ์สัตว์น้ าเหล่านั้นได้ในทะเลหลวง และ ๔) ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้ามีส่วน
ร่วมในองค์กรจัดการประมงในอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
                 รูปแบบหนึ่งของความร่วมมือที่ระบุไว้ตามข้อ ๒๕ คือ การให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินซึ่งตามข้อ ๒๖ ก าหนดให้รัฐต้องร่วมมือกันในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือรัฐก าลังพัฒนาใน
การอนุวัติการตามความตกลง ฯ ในการนี้ ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญครั้งที่ ๕๘ 
จึงมีมติตั้งกองทุนช่วยเหลือ แก่รัฐก าลังพัฒนาในการน าบทบัญญัติตามความตกลงฉบับนี้ไปใช้ปฏิบัติ 
 
  ภาค ๘ การระงับข้อพิพาทโดยสันติ 
  ความตกลง ฯ ประกอบด้วยบทบัญญัติซึ่งวางแนวทางเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท
โดยสันติวิธี ความร่วมมือระหว่างรัฐในการปูองกันข้อพิพาท ขั้นตอนการระงับข้อพิพาท การก าหนด
มาตรการชั่วคราวโดยศาลหรือคณะตุลาการ และการด าเนินการในข้อพิพาทท่ีมีลักษณะทางวิชาการ 
 
  ภาค ๙ รัฐที่มิได้เป็นภาคีความตกลง 
   ความตกลง ฯ ส่งเสริมให้รัฐที่ยังมิได้เข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้เข้าร่วมเป็นภาคี
และจัดให้มีกฎหมาย ข้อบังคับ และการใช้มาตรการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลง ฯ และ
กฎหมายระหว่างประเทศ ในการยับยั้งกิจกรรมใดๆ ที่เรือที่ชักธงของรัฐที่มิได้เป็นภาคีกระท าอันก่อ
ผลเสียหายต่อการน าความตกลงนี้ไปใช้ปฏิบัติ 
 
  ภาค ๑๐ ความสุจริตและการใช้สิทธิโดยมิชอบ  
   ในฐานะรัฐที่เป็นภาคีความตกลงฉบับนี้จักปฏิบัติตามพันธกรณีตามความตกลงฉบับ
นี้และการใช้สิทธิโดยสุจริตและไม่ใช้สิทธิที่ก าหนดไว้ตามบทบัญญัติของความตกลง ฯ โดยมิชอบ 
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ภาค ๑๑ ความรับผิดชอบและความรับผิด  
                     ตามบทบัญญัติข้อ ๓๕ ของความตกลง ฯ ก าหนดให้รัฐภาคีต้องรับผิดตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดจากการกระท าของตน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความ
ตกลงนี้  
 
      ภาค ๑๒ การประชุมเพื่อทบทวนการน าไปใช้ปฏิบัติ                                   
  ตามบทบัญญัติข้อ ๓๖ ของความตกลงก าหนดให้มีการจัดประชุมเพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามความตกลงฉบับนี้ ทุก ๆ ๔ ปี นับแต่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ 
ทั้งนี้ เพ่ือ สร้างหลักประกันในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากร
สัตว์น้ าชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล โดยที่ประชุมจะได้พิจารณาทบทวนและประเมินบทบัญญัติของความ
ตกลง ฯ ในการน าไปปฏิบัติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
เนื้อหาของข้อบท และวิธีการน าบทบัญญัติของความตกลง ฯ ไปใช้ปฏิบัติโดยต่อเนื่องเพ่ือที่จะแก้ไข
ปัญหาการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า เหล่านั้น และนับแต่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๔ เป็นต้นมา มีการจัดประชุมเพ่ือทบทวนการน าไปใช้ปฏิบัติ รวม 
๓ ครั้งครั้งแรกในปี ๒๕๔๙ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๓ และครั้งล่าสุดปี ๒๕๕๙   
 
  ภาค ๑๓ บทบัญญัติสุดท้าย       
                  ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลงนาม การให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ การเริ่มมีผล
ใช้บังคับ ข้อสงวนและข้อยกเว้น ค าประกาศและค าแถลง การแก้ไขความตกลง การบอกเลิก 
ภาคผนวก ผู้เก็บรักษา และต้นฉบับที่แท้จริง เป็นต้น  
 
  ภาคผนวก ๑ ข้อก าหนดมาตรฐานส าหรับการเก็บรวบรวมและการเผยแพร่
ข้อมูล   
                 บทบัญญัติของความตกลงฉบับนี้ก าหนดให้การเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูล
เป็นพันธกรณีที่รัฐภาคีซึ่งท าการประมงในทะเลหลวงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติอย่างทันกาล ถูกต้อง และ
สมบูรณ์ ตามบทบัญญัติข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๑๔ และตามบทบัญญัติข้อ ๙ และข้อ ๑๐ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การจัดการในอนุภูมิภาคและภูมิภาค ซึ่งรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงว่าข้อมูลใดที่ต้องเก็บรวบรวม ได้
ก าหนดไว้ในภาคผนวก ๑ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการท าการประมงต่าง ๆ อาทิเช่น ต าแหน่งเรือ 
ผลจับสัตว์น้ าชนิดเปูาหมายและชนิดที่มิใช่เปูาหมาย ก าลังลงแรงประมง เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลที่
เกี่ยวกับการท าการวิจัยภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ เป็นต้น  
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  ภาคผนวก ๒ แนวทางส าหรับการน าจุดอ้างอิงของมาตรการป้องกันล่วงหน้าไป
ใช้ในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากรสัตว์น้ าชนิดที่อพยพ
ย้ายถิ่นไกล  
                       วางแนวทางการน าจุดอ้างอิงในการปูองกันล่วงหน้าเพ่ือประเมินสถานภาพของ
ทรัพยากรประมงซึ่งสามารถน าไปใช้ในการบริหารจัดการประมงได้ 

 

2.3 จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible 
Fisheries: CCRF)8 

จรรยาบรรณนี้สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ มีนโยบายด้านการประมงที่มีความชัดเจนรอบด้าน
เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อการจัดการประมงของประเทศ นโยบายเหล่านี้ควรจะได้พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือ
ของคนทุกกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากการประมง ซึ่งรวมทั้งชาวประมงอุตสาหกรรม การประมง 
แรงงานประมง กลุ่มสิ่งแวดล้อม และองค์กรอ่ืนๆ ที่สนใจในเรื่องของการประมง ในขณะที่ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์และจัดการประมงนั้นเป็นสิ่งจ าเป็น เพราะประเทศ
เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงร่วมกัน จรรยาบรรณฉบับนี้ได้ท าการเรียกร้องให้จัดตั้ง
องค์กรประมงในระดับภูมิภาคขึ้น หรือปรับปรุงสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรประมงที่มีอยู่แล้ว 
ความร่วมมือเยี่ยงนี้เท่านั้นที่เป็นแนวทางที่แท้จริงในการบรรลุสู่ผลส าเร็จของเปูาหมายในระยะยาว
ดังกล่าวแล้วข้างต้น 

สิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่ง คือ อุตสาหกรรมประมงในทุกระดับจะต้องด าเนินการภายใต้กรอบการ
จัดการประมงตามขอบเขตของกฎหมายที่ชัดเจน เพ่ือให้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประมงเข้าใจ
ถ่องแท้ถึงกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตาม อนึ่ง การประมงควรมีการจัดการเพ่ือให้มั่นใจว่าการจับสัตว์น้ า
และการแปรรูปสัตว์น้ านั้นกระท าไปโดยก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบแก่สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ลดการ
สูญเสียและรักษาคุณภาพของสัตว์น้ าที่จับมาได้ ชาวประมงจึงควรจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการท าการ
ประมงของตนทุกครั้ง ในขณะที่ภาครัฐควรมีกฎระเบียบและวิธีการเพ่ือบังคับใช้ในการตัดสินและ
ลงโทษผู้ฝุาฝืน การลงโทษผู้ละเมิดนี้อาจรวมทั้งการเปรียบเทียบปรับ หรือแม้กระทั่งการยกเลิก
ใบอนุญาตท าประมงหากก่อการละเมิดที่รุนแรง 

ในการพัฒนานโยบายการประมงนั้น จ าเป็นที่จะต้องพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยรอบคอบ ซึ่งรวมถึงต้นทุนและผลก าไรในการจากการท าประมง และผลกระทบจากการท าประมง
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย อนึ่ง ในการจัดท านโยบายเหล่านี้ ประเทศต่างๆ ควรใช้ข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ ตลอดจนความรู้และวิธีการท าการประมงแบบดั้งเดิมมาใช้ประกอบ

                                                           
8พวงทอง อ่อนอุระ. การท าการประมงอย่างรับผิดชอบและแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมงเถื่อน.เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 4/2547 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์2547 หน้า 11-16 
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ตามความเหมาะสม หากประเทศใดยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ไม่พอเพียง ก็ควรระมัดระวังในการ
ก าหนดขอบเขตในการอนุญาตให้ท าการประมง 

บุคคลทุกคนและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงควรจะได้รับการสนับสนุนให้มี
ส่วนร่วมในการออกความเห็นและให้ข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมง โดยเฉพาะ
ในประเด็นความต้องการของคนในท้องถิ่นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยการประมงในการด ารงชีพ ประเทศต่างๆ 
จึงควรมุ่งมั่นให้การศึกษา และฝึกอบรมชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า เพ่ือให้คนกลุ่มนี้สามารถ
เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนา และปฏิบัติตามนโยบายการประมงอันน าไปสู่การท าประมงอย่างยั่งยืน ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต 

ทั้งนี้ จรรยาบรรณในการท าการการประมงอย่างรับผิดชอบได้เสนอแนะแนวทางในการ
จัดการประมง (Fisheries management) ไว้ในบทบัญญัติมาตรา ๗ ว่าด้วยการจัดการประมง ซึ่งมี
บทบัญญัติที่ส าคัญดังนี้ 

2.3.1 บทบัญญัติมาตรา ๗ ว่าด้วยการจัดการประมง (Fisheries Management) 
1. บทท่ัวไป 

(1) รัฐและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมงทั้งหมด ควรจัดท ามาตรการเพ่ือการ
อนุรักษ์ในระยะยาวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบด้าน
นโยบาย กฎหมายและองค์กรที่เหมาะสม มาตรการอนุรักษ์และจัดการนี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น 
ระดับชาติ ระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาค ควรอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุด
เท่าที่จะหาได้ และควรก าหนดขึ้นเพ่ือรับรองความยั่งยืนตลอดไปของทรัพยากรประมงในระดับที่
ส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และคงรักษาไว้เพ่ือให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพิจารณาเพื่อผลระยะสั้นนั้นไม่ควรตัดรอนวัตถุประสงค์นี้ 

(2) ภายในเขตอ านาจรัฐ รัฐควรแสวงหากลุ่มบุคคลในประเทศที่มีความสนใจอันชอบด้วย
กฎหมายในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรประมง และด าเนินการจัดหาแนวทางในการ
ปรึกษาหารือกลุ่มบุคคลเหล่านี้เพ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการบรรลุผลจากการท าประมงอย่าง
รับผิดชอบ 

(3) ส าหรับประชากรสัตว์น้ าชนิดที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ าเพาะกับทะเลหลวง ซึ่งถูกใช้
ประโยชน์โดยรัฐสองรัฐหรือมากกว่านั้น รัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐชายฝั่งที่มีสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อยู่
ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ าเพาะกับทะเลหลวงและที่อพยพย้ายถิ่นไกล ควรร่วมมือกันในการประกันการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท าให้บรรลุผลได้โดยผ่านการ
ก่อตั้งองค์กรหรือจัดท าข้อตกลงจัดการประมงในระกับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาคตามความ
เหมาะสม 



24 
 

(4) รัฐควรสร้างกลไกท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและการบังคับใช้
กฎระเบียบด้านการประมงภายในขอบเขตอ านาจและความสามารถของตน เพ่ือท าให้แน่ใจว่ามีการ
ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการที่ตนได้ก าหนดขึ้นรวมทั้งมาตรการที่ได้ยอมรับโดยองค์กรหรือ
ข้อตกลงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคนั้นด้วย 

(5) รัฐควรใช้มาตรการเพ่ือปูองกันหรือก าจัดก าลังท าประมงที่มีมากเกินควร และควรมั่นใจ
ด้วยว่าระดับการลงแรงประมงนั้นได้สัดส่วนกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน อันเป็น
วิธีการที่จะประกันความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และจัดการ 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดการ 

(1) โดยตระหนักว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในระยะยาวนั้น เป็นวัตถุประสงค์
หลักของการอนุรักษ์และการจัดการ นอกจากกิจกรรมอ่ืนๆ แล้ว รัฐและองค์กรหรือข้อตกลงจัดการ
ประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค ควรยอมรับมาตรการที่เหมาะสมที่อาศัยพ้ืนฐานของหลักฐานทาง
วิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ซึ่งก าหนดขึ้นเพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูประชากรไว้ที่ระดับซึ่งสามารถ
ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตสูงสุดอย่างยั่งยืนตามภาวะที่เหมาะสมกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
เศรษฐกิจ รวมทั้งความต้องการโดยเฉพาะของประเทศก าลังพัฒนา 

(2) มาตรการเช่นว่านั้นควรก าหนดขึ้นเพ่ือ 

 ก) หลีกเลี่ยงการมีก าลังท าประมงมากเกินควร และคงการใช้ประโยชน์ประชากรสัตว์น้ า
อย่างเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 

 ข) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจอันสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมการท าประมงอย่าง
รับผิดชอบ 

 ค) การค านึงถึงผลประโยชน์ของชาวประมง รวมถึงผู้ที่ด ารงอาชีพด้วย การท าประมง
แบบยังชีพ การประมงขนาดเล็กและการประมงพ้ืนบ้าน 

 ง) การอนุรักษ์ความหลากหลายของถิ่นที่อยู่อาศัยและระบบนิเวศทางน้ าและการ
ปกปูองคุ้มครองพืชสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์ 

 จ) การปล่อยให้ชนิดพันธุ์ที่เสื่อมโทรมได้ฟ้ืนตัวหรือให้ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจังตาม
ความเหมาะสม 

 ฉ) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ก่อผลเสียต่อทรัพยากรอันเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ และด าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม 



25 
 

 ช) การลดมลภาวะ ของเสีย การทิ้งสัตว์น้ าที่ไม่ต้องการ การจับสัตว์น้ าโดยเครื่องมือ
ประมงที่สูญหายหรือถูกทิ้ง การจับสัตว์น้ าที่มิได้เป็นเปูาหมายทั้งที่เป็นปลาและสัตว์น้ าอ่ืนๆ และ
ผลกระทบที่มีต่อสัตว์น้ าที่เก่ียวข้องกันหรือพ่ึงพากัน โดยอาศัยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปฏิบัติเท่าที่
จะท าได้ ในการพัฒนาและการใช้เครื่องมือและวิธีการท าประมงที่คัดเลือกชนิดสัตว์น้ า ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม และให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 

(3) รัฐควรประเมินผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสัตว์น้ าที่เป็นชนิดเปูาหมาย
และชนิดพันธุ์ที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องหรือพ่ึงพาสัตว์น้ าเปูาหมายและประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรเหล่านี้ในระบบนิเวศ 

 3. กรอบและกระบวนการด้านการจัดการ 

 (1) การจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรค านึงถึงประชากรสัตว์น้ าทั้งที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ที่มีการแพร่กระจายทั้งหมด และพิจารณาถึงมาตรการจัดการที่เคยก าหนดและยอมรับกันมาก่อน ซึ่ง
ใช้บังคับในภูมิภาคเดียวกัน ส าหรับการจับสัตว์น้ าทุกประเภทและหน่วยชีวภาพตลอดจนลักษณะทาง
ชีวภาพอย่างอ่ืนของประชากรนั้น นอกจากนี้ ยังควรใช้หลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ใน
การก าหนดพื้นที่การแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้ าและพ้ืนที่ซึ่งสัตว์น้ านี้อพยพย้ายฝูงผ่านในช่วง
วงจรชีวิตของมัน 

 (2) วัตถุประสงค์ของการจัดการในระยะยาวนั้นควรแบ่งเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการจัดการ ซึ่ง
ก าหนดขึ้นเพ่ือใช้เป็นแผนการจัดการประมงหรือกรอบการจัดการประมงอ่ืนๆ 

 4. การรวบรวมข้อมูลและค าแนะน าในการจัดการ 

 (1) ในการพิจารณาการยอมรับมาตรการอนุรักษ์และจัดการควรจะค านึงถึงหลักฐานทาง
วิชาการท่ีดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ประกอบการพิจารณาเพื่อประเมินสภาวะปัจจุบันของทรัพยากรประมง 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ของมาตรการที่เสนอนั้นต่อทรัพยากร 

 (2) ควรส่งเสริมการวิจัยที่สนับสนุนการอนุรักษ์และจัดการประมง รวมถึงการวิจัยเกี่ยวกับ
ทรัพยากรและผลกระทบอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ
สังคม ผลการวิจัยเช่นว่านี้ควรรวบรวมเผยแพร่ให้ภาคีที่สนใจทราบด้วย 

 (3) รัฐควรรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการประมงและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประชากรสัตว์
น้ า ซึ่งควบคุมดูแลโดยองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค ในรูปแบบที่
ยอมรับกันระหว่างประเทศ และมอบข้อมูลนั้นให้แก่องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในลักษณะที่
ทันท่วงที ในกรณีของประชากรสัตว์น้ าซึ่งเกิดขึ้นภายในเขตอ านาจรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ และไม่มีองค์กร
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หรือข้อตกลงจัดการส าหรับสัตว์น้ าดังกล่าว รัฐที่เกี่ยวข้องควรตกลงกันเกี่ยวกับกลไกเพ่ือความร่วมมือ
ในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นว่านั้น 

 

 5. หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary principle) 

 (1) รัฐควรใช้หลักปูองกันไว้ก่อนในการอนุรักษ์ การจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มี
ชีวิตในน้ าอย่างกว้างขวางเพ่ือปกปูองทรัพยากรนั้น และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางน้ า การที่มีข้อมูลทาง
วิชาการไม่เพียงพอนั้น ไม่ควรน ามาใช้อ้างเป็นเหตุในการเลื่อนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และ
การจัดการได้ 

 6. มาตรการจัดการ (Management Measures) 

 (1) รัฐควรท าให้แน่ใจว่าระดับของการท าประมงที่ได้รับอนุญาตนั้นสอดคล้องกับสภาวะของ
ทรัพยากรประมง 

 (2) รัฐควรยอมรับมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่าไม่มีเรือใดท าการประมงได้ เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศส าหรับทะเลหลวงหรือตามกฎหมาย
ที่ใช้บังคับภายในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้เขตอ านาจรัฐ 

 (3) เมื่อมีก าลังท าการประมงมากเกินขนาด ควรจัดท ากลไกต่างๆ ขึ้นเพ่ือลดก าลังส่วนเกินนี้
ให้ได้ระดับท่ีสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าชาวประมง
ปฏิบัติการภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการท าประมงอย่างรับผิดชอบ กลไกเช่นว่านั้นควร
รวมถึงการติดตามตรวจสอบกองเรือประมงที่มีอยู่ด้วย 

 7. การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

 (1) รัฐควรท าให้แน่ใจว่ามีการจัดท ากรอบทางกฎหมายและการบริหารระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการจัดการ
ประมง 

 (2) รัฐควรท าให้แน่ใจว่ามีบทลงโทษตามกฎหมายและกฎข้อบังคับในกรณีที่มีการละเมิด
อย่างเพียงพอต่อความผิด ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับอ านาจที่ให้ท าประมงในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์และการจัดการที่บังคับใช้ 

 (3) รัฐควรบังคับใช้มาตรการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ประมงอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน รวมทั้งโครงการจัดผู้สังเกตการณ์ 
แผนการตรวจเรือและระบบการตรวจสอบเรือตามความเหมาะสม มาตรการเช่นว่านั้นควรได้รับการ
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ส่งเสริมและหากเหมาะสมควรใช้บังคับโดยองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือ
ภูมิภาค โดยสอดคล้องกับกระบวนการซึ่งยอมรับโดยองค์กรหรือข้อตกลงเช่นว่านั้น 

2.3.2 บทบัญญัติมาตรา 8 ว่าด้วยการปฏิบัติการประมง (Fishing Operation) 
การท าการประมงอย่างผิดกฎหมายโดยใช้วัตถุระเบิด สารที่เป็นพิษ และการใช้เครื่องมือท าการ

ประมงที่ท าลายล้างพันธุ์สัตว์น้ านั้น ควรห้ามใช้ในทุกประเทศเพ่ือปกปูองทรัพยากรสัตว์น้ าทั้งมวล  
นอกจากนั้น ประเทศต่างๆ ควรสร้างความมั่นใจว่า เฉพาะเรือประมงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถ
ท าการประมงในน่านน้ าของประเทศของตนได้ การประมงเช่นว่านี้จะต้องท าอย่างรับผิดชอบและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายของประเทศ  ในขณะเดียวกัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการท าการประมงมาก
เกินควร (คือจับสัตว์น้ ามากเกินไปจนท าให้กลุ่มสัตว์น้ าลดน้อยลงในอนาคต) กองเรือประมงไม่ควรจะมี
ขนาดใหญ่เกินกว่าก าลังผลิตตามธรรมชาติของสัตว์น้ า ตลอดจน ควรจะมีการศึกษาถึงผลกระทบจาก
เครื่องมือประมงที่อาจมีต่อสิ่งแวดล้อมให้ถ่องแท้เสียก่อน (เช่น ผลกระทบต่อแนวปะการัง) ก่อนที่จะน า
เครื่องมือท าการประมงชนิดใหม่ใดๆ มาใช้ วิธีการและเครื่องมือประมงที่ดีนั้นควรเลือกจับสัตว์น้ าเฉพาะ
ชนิดที่ต้องการและลดปริมาณสัตว์น้ าที่พลอยจับได้ (เช่น ปลาเป็ด) หรือสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์ให้น้อยที่สุด 
เครื่องมือและวิชาการท าการประมงแบบที่กวาดจับสัตว์น้ าไม่เลือกชนิดหรือท าให้มีการสูญเสียมากเกินไป
นั้นควรถูกยกเลิกไป  

ดังนั้น จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบฉบับนี้ได้ เสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติการประมง (Fishing Operation) ไว้ในบทบัญญัติมาตรา 8 ว่าด้วยการปฏิบัติการประมง ซึ่งมี
บทบัญญัติที่ส าคัญดังนี้ 

1. หน้าที่ของรัฐทั้งปวง (All States Responsibilities) 
(1)        รัฐต้องท าให้มั่นใจว่าเฉพาะการท าการประมงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะ

สามารถท าการประมงได้ภายในเขตอ านาจของรัฐตน และในการปฏิบัติการประมง
นี้จักตอ้งด าเนินการอย่างรับผิดชอบ 

(2)       รัฐควรเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตท าการประมงท้ังปวงซึ่งออกให้โดย  
รัฐตนและปรับปรุงให้ทันกาลอย่างสม่ าเสมอ 

(3)       รัฐควรร่วมมือกันจัดท าระบบส าหรับติดตามตรวจสอบ ควบคุม และการใช้
บังคับมาตรการทั้งหลายเกี่ยวกับการปฏิบัติการประมงและกิจกรรมอ่ืนในน่านน้ า
นอกเขตอ านาจของรัฐ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ 
ภายในกรอบขององค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 

(4)       รัฐควรท าให้แน่ใจว่ามีการยอมรับมาตรฐานด้านการอนามัยและความ
ปลอดภัยส าหรับทุกคนที่รับจ้างในการปฏิบัติการประมง มาตรฐานเช่นว่านั้นไม่
น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ าสุดในเรื่องเงื่อนไขการท างานและการให้บริการของความ
ตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
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(5)       รัฐควรผสมผสานการปฏิบัติการประมงเข้ากับระบบการค้นหาและการ
ช่วยเหลือในทะเล ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยล าพังหรือร่วมกับรัฐอ่ืนหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีเหมาะสม 

(6)      รัฐควรเก็บรักษาทะเบียนชาวประมงตามความเหมาะสม หากเป็นไปได้ ควรมี
ข้อมูลเกี่ยวกับการท างานและคุณสมบัติรวมถึงใบรับรองความสามารถ ทั้งนี้ โดย
สอดคล้องกับกฎหมายภายในของรัฐนั้น 

(7)     รัฐควรท าให้แน่ใจว่ามาตรการซึ่งใช้บังคับกับนายท้ายเรือ และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
จับกุมด้วยข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเรือประมงไทยโดยละเมิดนั้น ควรรวมถึง
บทบัญญัติซึ่งอาจอนุญาตให้ปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาต ให้ปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะนายท้ายเรือหรือเจ้าหน้าที่ของเรือประมงได้ รวมทั้งบทลงโทษอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม 

(8)     ด้วยความช่วยเหลือขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รัฐควรพยายามที่จะ
รับรองโดยผ่านทางการศึกษาและฝึกอบรมว่าทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการ
ประมงนั้น ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติที่ส าคัญที่สุดของจรรยาบรรณนี้ 
รวมทั้งบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ที่จ าเป็นในการประกันการปฏิบัติการประมงอย่างรับผิดชอบ 

2. หน้าที่ของรัฐเจ้าของธง (Flag State Responsibilities) 
(1)       รัฐเจ้าของธงควรเก็บรักษาทะเบียนเรือประมงที่ใช้ธงของตนและได้รับอนุญาต

ให้ใช้ในการท าประมง และควรแสดงในทะเบียนเกี่ยวกับรายละเอียดของเรือ 
เจ้าของ และการได้รับอนุญาตให้ท าประมง 

(2)      รัฐเจ้าของธงควรท าให้มั่นใจว่าไม่มีเรือประมงใดที่ใช้ธงของตนเข้าไปท าการ
ประมงในทะเลหลวง หรือในน่านน้ าภายใต้เขตอ านาจของรัฐอ่ืน เว้นแต่เรือเช่นว่า
นั้นได้รับใบรับรองการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ท าประมงโดยเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ านาจแล้ว เรือดังกล่าวนั้นจักต้องมีใบรับรองการจดทะเบียนและได้รับอนุญาตให้
ท าประมงนี้ไว้ประจ าเรือ 

(3)       เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ท าประมงในทะเลหลวงหรือในน่านน้ าภายใต้เขต
อ านาจของรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐเจ้าของธงนั้น จะต้องท าเครื่องหมายที่สอดคล้องกับ
รูปแบบและระบบสากลในการท าเครื่องหมายตัวเรือดังเช่น มาตรฐานคุณ- ลักษณะ
และแนวทางในการท าเครื่องหมายและจ าแนกเรือประมงขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ 

(4)       เครื่องมือประมงควรท าเครื่องหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของชาติเพ่ือให้
สามารถระบุตัวเจ้าของเครื่องมือนั้นได้ ข้อก าหนดในการท าเครื่องหมายเครื่องมือนี้
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ควรค านึงถึงรูปแบบและระบบการท าเครื่องหมายเครื่องมือประมง ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
กันระหว่างประเทศ 

(5)       รัฐเจ้าของธงควรใช้มาตรการบังคับเรือประมงซึ่งใช้ธงของตนที่พบว่ากระท าการ
ละเมิดมาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ใช้บังคับอยู่ รวมทั้งด าเนินการให้การ 
ฝุาฝืนมาตรการเช่นว่านั้นเป็นความผิดภายใต้บทบัญญัติของชาติตามความเหมาะสม 
บทลงโทษในการละเมิดนั้นควรรุนแรงเพียงพอที่จะท าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม 
และไม่สนับสนุนการละเมิดเม่ือมีการกระท าความผิด ทั้งควรปูองกันมิให้ผู้กระท าผิด
ได้รับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากกิจกรรมผิดกฎหมายของตนด้วย ในกรณีที่ละเมิด
อย่างร้ายแรง บทลงโทษเช่นนั้นอาจรวมถึงบทบัญญัติส าหรับปฏิเสธ เพิกถอนหรือ
ระงับการอนุญาตให้ท าการประมงได้ 

(6)       รัฐเจ้าของธงควรสนับสนุนให้เจ้าของเรือและผู้เช่าเรือท าการประมงมีความ
คุ้มครองจากการประกันภัย เจ้าของเรือหรือผู้เช่าเรือท าการประมงควรท าประกันภัย
อย่างเพียงพอเพ่ือคุ้มครองลูกเรือและผลประโยชน์ของพวกเขา ใช้ค่าเสียหายแก่
บุคคลที่สามในความสูญหายหรือเสียหาย และคุ้มครองผลประโยชน์ของตนเอง 

(7)       รัฐเจ้าของธงควรมีหลักประกันว่ากลุ่มลูกเรือมีสิทธิที่จะได้รับการส่งตัวกลับคืน
ประเทศของตนตามหลักการที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญาส่งคืนลูกเรือเดินทะเล (ฉบับ
แก้ไข พ.ศ. 2530, ข้อ 166) (Repariation of Seafarers Convention 
(Revised) 1987, (No. 166) 

(8)       ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่เรือประมงหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง รัฐ
เจ้าของธงของเรือประมงที่เกี่ยวข้องควรจัดหารายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้แก่รัฐ
ของบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืนที่ปฏิบัติงานบนเรือที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ข้อมูลเช่นว่านั้น
ยังควรส่งให้แก่องค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ (IMO) เทา่ที่สามารถท าได้ด้วย 

       3. หน้าที่ของรัฐเจ้าของท่า (Port State Responsibilities)  
(1)     โดยผ่านกระบวนการที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งชาติ และสอดคล้องกับหลัก

กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งความตกลงหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สามารถ
ใช้บังคับได้ รัฐเจ้าของท่าควรใช้มาตรการเช่นว่านั้นซึ่งจ าเป็นต่อการบรรลุผลและ
ช่วยเหลือรัฐอ่ืนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณนี้ และควรแจ้งให้รัฐอ่ืน
ทราบถึงรายละเอียดของกฎเกณฑ์และมาตรการต่างๆ ซึ่งรัฐได้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
วัตถุประสงค์นี้ ในการใช้มาตรการเช่นว่านี้ รัฐเจ้าของท่าไม่ควรเลือกปฏิบัติทั้งใน
รูปแบบหรือในข้อเท็จจริงต่อเรือของรัฐใดรัฐหนึ่ง 

(2)      รัฐเจ้าของท่าควรให้ความช่วยเหลือแก่รัฐเจ้าของธงตามความเหมาะสมและโดย
สอดคล้องกับกฎหมายภายในของรัฐเจ้าของท่าและกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อ
เรือประมงล าหนึ่งล าใดสมัครใจเข้าเทียบท่าหรือเข้าจอดเทียบเรือนอกฝั่ งของรัฐ
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เจ้าของท่า และเมื่อรัฐเจ้าของธงของเรือร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐเจ้าของท่าใน
กรณีท่ีมีการฝุาฝืนมาตรการอนุรักษ์และจัดการระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับ
โลก หรือละเมิดมาตรฐานต่ าสุดตามที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ เพ่ือปูองกัน
มลภาวะและเพ่ือความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพการท างานบนเรือประมง 

4. การปฏิบัติการประมง   
บทบัญญัติมาตรา 8 ของจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบได้ก าหนดแนวทางใน

การปฏิบัติการประมง (Fishing Operation) ไว้หลายประการดังต่อไปนี้    

(1)      รัฐควรมั่นใจว่าการท าการประมงได้ค านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และ
กฎข้อบังคับเพ่ือปูองกันเรือชนกันในทะเลขององค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ 
(IMO)  รวมทั้งข้อก าหนดขององค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการ
จัดการการจราจรทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการปูองกันความ
เสียหายหรือสูญหายของเครื่องมือประมง 

(2)      รัฐควรห้ามการท าประมงโดยใช้วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษ และการท าการประมงเชิง
ท าลายล้างประการอื่น 

(3)      รัฐควรพยายามโดยเต็มที่เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการประมง ปริมาณสัตว์น้ าและชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่สัตว์น้ าที่คงเก็บไว้ และ
ปริมาณสัตว์น้ าที่ทิ้งไปรวมทั้งข้อมูลที่ต้องการเพ่ือใช้ประเมินประชากรสัตว์น้ าตามที่
ระบุไว้โดยองค์กรจัดการที่เกี่ยวข้อง และได้ส่งข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบให้แก่
องค์กรเหล่านั้น รัฐยังควรจัดตั้งแผนงานเท่าที่เป็นไปได้ เช่น แผนงานผู้สังเกตการณ์
และการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามมาตรการที่สามารถใช้บังคับได้ 

     รัฐควรท าให้แน่ใจว่าได้มีการประเมินผลกระทบอันเกิดจากการรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า
ก่อนจะมีการแนะน าในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องมือประมงชนิดใหม่ วิธีการ และการใช้ปฏิบัติการใน
พ้ืนที่ใดๆ 
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2.4 แผนปฏิบัติการสากลเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม(International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU)9 
 

2.4.1 ภูมิหลังและความหมาย  
 

IUU Fishing หรือการประมงเถื่อนนั้นมีอยู่ในการประมงทุกประเภท และก่อให้เกิด
ปัญหาแก่ผู้ที่พยายามให้มีการบริหารจัดการประมงอย่างเหมาะสม ทั้งต่อผู้คนที่ต้องพ่ึงพาการประมง
ในด้านที่เป็นแหล่งอาหารและแหล่งท าการประมง การประมงเถื่อนจึงอาจมีผลท าให้การประมงทั้งปวง
ถึงแก่กาลอวสานได้ อนึ่ง ผู้ที่ท าการประมงเถื่อนนั้นถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่
เคารพต่อกฎระเบียบในการท าการประมง และเอาเปรียบชาวประมงที่ท าการประมงอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายและกฎข้อบังคับ  ในปัจจุบัน ไม่มีการรายงานถึงสถิติการท าประมงเถื่อน ทราบแต่เพียงว่าใน
การท าการประมงที่ส าคัญบางประเภทนั้น ปริมาณจับจากการท าประมงเถื่อนมีสัดส่วนสูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับปริมาณจับทั้งหมด แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ มีการท าการประมงเถื่อนเกิดขึ้นทั่ว
โลก เพราะชาวประมงที่ท าการประมงเถ่ือนเหล่านี้พยายามหลีกเลี่ยงกฎข้อบังคับใหม่ที่มีความเข้มงวด
ขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มสัตว์น้ าที่ใกล้สูญพันธุ์นั้นเพิ่มมากข้ึน 

IPOA-IUU ฉบับนี้ จึงได้จัดเตรียมเครื่องมือหลายแบบไว้เพ่ือให้ประเทศต่างๆ น าไปใช้
ต่อต้านการท าการประมงเถื่อน โดยที่ประเทศเหล่านั้นอาจกระท าการต่อต้านการท าการประมงที่ผิด
กฎหมายหรือการท าการประมงเถื่อนด้วยตนเอง หรืออาจร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆ ก็ได้ เครื่องมือบาง
ประเภทนั้นได้รับการออกแบบมาใช้กับทุกประเทศ แต่มีเครื่องมือบางชนิดที่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือให้
ประเทศบางกลุ่มได้ใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะ คือ  

 รัฐเจ้าของธง (รัฐที่จดทะเบียนเรือและอนุญาตให้เรือล านั้นชักธงของรัฐตน) 

 รัฐชายฝั่ง (รัฐที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทร) 

 รัฐเจ้าของท่า (รัฐที่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาเทียบท่าเรือรัฐตน) 
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อนได้เรียกร้องให้มีการน ามาตรการ

ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้า มาใช้ ซึ่งจะมีผลท าให้สัตว์น้ าที่ถูกจับขึ้นมาโดย
ชาวประมงที่กระท าการประมงเถื่อน หรือการประมง IUU ไม่อาจน้าสัตว์น ้าที่ตนจับมาได้นั นมาขาย 
หรือไม่สามารถน าไปท าการแปรรูปเพื่อส่งออกไปจ้าหน่ายในตลาดโลกได้ 

 
                                                           
9พวงทอง อ่อนอุระ. การท าการประมงอย่างรับผดิชอบและแผนปฏิบตัิการสากลในการขจดัประมงเถื่อน.เอกสาร
วิชาการฉบับที่ 4/2547 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ,์2547 หน้า 33-42 
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2.4.2 ลักษณะและขอบเขตของ IUU Fishing และแผนปฏิบัติสากล 
ในสภาวการณ์ปัจจุบันย่อมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประมงนั้นเป็นแหล่งผลิต

อาหารที่ส าคัญ ท าให้เกิดการจ้างแรงงาน เกิดแหล่งรายได้ ประชากรจ านวนมากนับล้านคนด ารงชีวิต
โดยการพ่ึงพาสัตว์น้ า ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงทุกคนจักต้องช่วยกันอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรประมงของโลกให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ เพ่ือให้มีทรัพยากรสัตว์น้ าในจ านวนที่เพียงพอ
ต่อการบริโภคของคนรุ่นปัจจุบัน และอนุชนรุ่นหลังสืบต่อกันไปเป็นระยะเวลานาน  ดังนั้น โดยความ
มุ่งประสงค์หรือเจตนารมณ์ดังกล่าว ประเทศสมาชิกของ FAO จ านวนกว่า 170 ประเทศ  จึงร่วมกัน
ให้การรับรองจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ หรือมีชื่อเป็นทางการซึ่งได้รับการ
ยอมรับจากทั่วโลกว่า The Code of Conduct for Responsible Fisheries หรือ CCRF ขึ้นในปี 
2538 หรือ ค.ศ. 1995 ดังได้กล่าวถึงลักษณะและขอบเขตของจรรยาบรรณฉบับนี้มาแล้วในตอนต้น 
ซึ่งกล่าวโดยสรุปได้ว่าจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบฉบับนี้ มิได้เป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศ จึงไม่มีสภาพบังคับ เพียงแต่มุ่งประสงค์ให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพประมง หรือ
เกี่ยวข้องกับการประมงได้น าเอาแนวทางในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบของจรรยาบรรณ 
ไปปรับใช้ในทางปฏิบัตดิ้วยความสมัครใจ  

แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการยอมรับจรรยาบรรณฉบับนี้กันเป็นการทั่วไป ประกอบกับ
มีการน าเอาบทบัญญัติของจรรยาบรรณฯ ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น แต่ก็มีการท าการ
ประมงบางส่วนเท่านั้นที่ท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุ่มที่ ไม่เคารพและไม่
ยึดถือกฎระเบียบในการท าการประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและในตราสาร
ระหว่างประเทศฉบับอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่น ชาวประมงบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือ
ท าการประมงและแหล่งท าการประมง บางรายไม่เคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอย่าง ไม่ถูกต้อง 
เจ้าของเรือประมงบางรายได้สับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่
จะควบคุมการท าการประมงอย่างเพียงพอ การท าการประมงโดยขาดความรับผิดชอบเช่นนี้ มีผล  
บั่นทอนโดยตรงต่อความพยายามในการบริหารจัดการประมงอย่างถูกต้อง  

ค าว่าการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการ
ประมงเถื่อนนี้ ได้รับการบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้กับการท าการประมงอย่างไร้ความรับผิดชอบ ด้วยการ
ท างานอย่างจริงจังของ FAO เป็นเวลากว่าสองปี  ประเทศสมาชิกของ FAO ได้ร่วมกันพัฒนา
แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดประมงเถ่ือน (IPOA-IUU) ขึ้นในปี 2544 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น  แต่อย่างไรก็ตาม แผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อนนี้ ยัง เป็น
เรื่องของสมัครใจของรัฐทั้งปวง เช่นเดียวกับจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 
เพราะเป็นเสมือน “กล่องเครื่องมือ”  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายชนิด ที่ควรน ามาใช้ในการ
จัดการกับการประมงเถื่อนในรูปแบบต่างๆ  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการประมงแต่ละ
ประเภทเท่านั้นว่าจ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเครื่องมือทั้งหมดที่มีอยู่
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ในกล่องเครื่องมือนี้จะเหมาะสมกับทุกกรณี ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือในกล่องดังกล่าวจึงมี
ความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการบรรลุผลส าเร็จได้ดี 

2.4.3 วัตถุประสงค์และหลักการส าคัญของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing 
วัตถุประสงค์ของ IPOA-IUU คือการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงเถื่อน โดยการ

จัดหามาตรการที่เคร่งครัด มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ให้แก่ทุกรัฐในการปฏิบัติ รวมทั้งจัดตั้งองค์กร
จัดการประมงที่เหมาะสมในแต่ละภูมิภาค ตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศ  เพ่ือเป็นการ
ปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงเถื่อน  IPOA-IUU ได้น ามาตรการรวมทั้งกลยุทธ์ต่างๆ มาใช้
บังคับ โดยเฉพาะการมุ่งให้ความส าคัญแก่ความต้องการพิเศษของรัฐก าลังพัฒนาตามมาตรา 5 ของ
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 

(1) การมีส่วนร่วมและการประสานงาน   เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพควรจะ
น า IPOA-IUU  ไปใช้บังคับโดยทางตรงกับรัฐทั้งปวง โดยการร่วมมือกับรัฐอ่ืนๆ หรือการบังคับโดย
ทางอ้อมโดยผ่านองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค หรือโดยผ่าน FAO และองค์กรระหว่างประเทศที่
เหมาะสมอ่ืนๆ  องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะท าให้การบังคับใช้มีผลส าเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรึกษาหารือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพ่ือที่จะลดการ
ท าประมงเถ่ือนระหว่างรัฐ และองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ควรมุ่งเน้นให้มี
ความร่วมมือกันระหว่างรัฐและองค์กรดังกล่าว การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายใน
การที่จะขจัด IUU Fishing รวมทั้งอุตสาหกรรม ชุมชนประมง และองค์กรภาคเอกชน 

(2)  การน าไปปฏิบัติ  มาตรการในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงเถื่อน ควร
ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่าจะน าแผนปฏิบัติการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ไปปฏิบัติตาม IPOA-
IUU โดยเร็วทีสุ่ดเท่าที่จะกระท าได้  

(3)  วิธีการและการปฏิบัติที่เข้มงวด   มาตรการในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท า
ประมงเถื่อน ควรกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจับสัตว์น้ าทุกประเภท ในการใช้วิธีการนี้ รัฐควรจะ
น ามาตรการต่างๆ มาใช้ เพ่ือสร้างความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธง (Flag State) และบังคับ
ใช้ในเขตอ านาจรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรการของรัฐเจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง 
มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาด และมาตรการทั้งปวง เพื่อให้ม่ันใจว่ารัฐจะไม่ให้การสนับสนุนหรือ
มีส่วนร่วมในกิจกรรม IUU Fishing  รัฐควรจะใช้มาตรการเหล่านี้ตามความเหมาะสมและให้ความ
ร่วมมือ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าได้มีการน ามาตรการเหล่านี้มาใช้บังคับแบบบูรณาการ  IPOA-IUU ควรจะ
แยกแยะถึงผลกระทบของ IUU Fishing ต่อภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

(4)  การอนุรักษ์  มาตรการในการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงเถื่อน ควร
สอดคล้องกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตว์น้ าและการ
คุ้มครองสภาวะแวดล้อม 
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(5)  ความโปร่งใส  IPOA-IUU ควรจะถูกน าไปใช้อย่างโปร่งใสตามมาตรา 6.13 ของ
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 

(6)  การไม่เลือกปฏิบัติ  IPOA-IUU ควรจะมีการพัฒนาและน าไปใช้โดยไม่มีการเลือก
ปฏิบัติต่อรัฐใดรัฐหนึ่งหรือเรือประมงของรัฐตน ทั้งในลักษณะของรูปแบบหรือในลักษณะของ
ข้อเท็จจริง  

2.5  มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) 

2.5.1  ความเป็นมาและสภาพปัญหา10      
 สภาวะของทรัพยากรประมงทะเลในปัจจุบันอยู่ในภาวะวิกฤต สัตว์ทะเลส าคัญของโลกได้ถูก
น าไปใช้ประโยชน์จนเกินขนาดหรือเกินก าลังที่ธรรมชาติจะผลิตขึ้นทดแทนใหม่ได้ทันกับการใช้ประโยชน์ 
และบางชนิดได้ถูกใช้ไปจนเกือบสูญพันธุ์ แต่ในทางตรงข้ามการลงแรงประมง (fishing effort) ของโลก
กลับเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรเป็นเพราะการท าการประมงที่ขาดวินัย ขาด
ระเบียบแบบแผนและขาดการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพียงพอ มีการท าการประมงที่ฝุาฝืน
กฎหมายและกฎข้อบังคับด้านการประมงในทุกอาณาเขตทางทะเล ได้แก่ น่านน้ าภายใน (Internal 
waters) ทะเลอาณาเขต (Territorial Sea) เขตต่อเนื่อง (Contiguous Zone) เขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 
(Exclusive Economic Zone) รวมทั้งน่านน้ าสากล (High Seas) อนึ่ง ประชาคมโลกได้ให้ความสนใจ
อย่างยิ่งและได้มีการน าไปบรรจุไว้ในสาระการประชุมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ประเทศต่างๆ จึง
หลีกเลี่ยงมิได้ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

    แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าประเทศสมาชิก FAO ต่างๆ จะได้มีการยอมรับและน าไป จรรยาบรรณ
ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ตาม แต่มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 
ยังคงมีชาวประมงบางกลุ่มที่ไม่เคารพและไม่ยึดถือกฎระเบียบในการท าการประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่
ปรากฏอยู่ในจรรยาบรรณและในตราสารระหว่างประเทศอ่ืนๆ (International Instruments) 
ตัวอย่างเช่น ชาวประมงบางคนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงและแหล่งท า
การประมง บางรายไม่เคยรายงานผลการจับสัตว์น้ า หรือรายงานไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือ
รายงานเท็จ เจ้าของเรือประมงบางรายได้สับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศที่ไม่สามารถ
หรือไม่เต็มใจที่จะควบคุมการท าการประมงอย่างเพียงพอ การท าการประมงโดยขาดความรับผิดชอบใน
ลักษณะดังกล่าวนี้ มีผลบั่นทอนโดยตรงต่อความพยายามในการบริหารจัดการประมงอย่างถูกต้อง  

                                                           
10 FAO, “Report of the Expert Consultation to Draft a Legally-Binding Instrument on Port State 
Measures”, Washington D.C., United States of America, 4 – 8 September 2007. FAO Fisheries 
Report. No.846, Rome, FAO. 2007, p 22. 
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จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของโลกเป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ าในน่านน้ าของทุก
ภูมิภาคทั่วโลกรวมทั้งน่านน้ าสากล แม้จะมีจรรยาบรรณออกมาใช้ปฏิบัติแล้วก็ตาม แต่สภาวการณ์
ประมงของโลกยังคงอยู่ในสภาพตกต่ า จึงเกิดข้อมติในการประชุมสุดยอดของโลกว่าด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืน (โจฮันเนสเบิร์ก, แอฟริกาใต้, ส.ค. - ก.ย. ๒๕๔๕) ให้ประเทศต่างๆ เร่งด าเนินการตาม
ข้อก าหนดของจรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการสากล (International Plan of Actions) ต่างๆ ที่ 
FAO จัดท าขึ้น โดยมุ่งหวังให้กลุ่มประชากรสัตว์น้ าทั้งหลายที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมในปัจจุบันได้ฟ้ืน
คืนตัวภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนั้น จากข้อมติดังกล่าว FAO จึงได้จัดการประชุมประเทศสมาชิกขึ้นเพ่ือ
ร่วมกันจัดท าแผนปฏิบัติการสากลในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IPOA-IUU) ใน ค.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๔ 
และในความพยายามที่จะปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน 
และไร้การควบคุมดังกล่าว ค าว่า “การท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การ
ควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกย่อว่า 
“การท าประมงเถื่อน”  ได้รับการบัญญัติขึ้นเพ่ือใช้กับการท าการประมงอย่างไร้ความรับผิดชอบ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการท าประมงเถือ่น  IPOA-IUU เป็นเพียงเรื่องของความสมัครใจ (Voluntary) ของรัฐทั้ง
ปวง เช่นเดียวกับจรรยาบรรณ (เพราะ IPOA-IUU เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่บัญญัติภายในหลักการและ
บทบัญญัติของจรรยาบรรณซึ่งเป็นบทบัญญัติหลักของ IPOA ทั้ง ๔ ฉบับดังกล่าวข้างต้น) เพราะเป็น
เสมือน “กล่องเครื่องมือ (Tool box)”  ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือหลายชนิด ที่ควรน ามาใช้ในการ
จัดการกับการท าประมงเถื่อนในรูปแบบต่างๆ  แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการท าการประมง
แต่ละประเภทนั้นๆ ว่าจ าเป็นต้องเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม ไม่ใช่ว่าเครื่องมือทั้งหมดที่
มีอยู่ในกล่องเครื่องมือนี้จะเหมาะสมกับทุกกรณี ดังนั้น การเลือกใช้เครื่องมือในกล่องดังกล่าวจึงมี
ความส าคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะท าให้การบริหารจัดการบรรลุผลส าเร็จได้ดี   ดังนั้น เพ่ือให้มี
การพัฒนามาตรการต่างๆ ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ FAO ได้จึงได้จัดการประชุม
ระหว่างประเทศขึ้นในระหว่าง พ.ศ. ๒๐๐๘ – ๒๐๐๙  โดยเชิญเจ้าหน้าที่เทคนิคของประเทศสมาชิก
จากทั่วโลกมาร่วมกันจัดท าความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าในการปูองกัน ยับยั้งและ
ขจัดการท าประมงเถื่อน รวมทั้งสิ้น ๕ สมัยประชุม โดยประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกได้จัดส่ง
ผู้แทนจากกรมประมงและกรมเจ้าท่าเข้าร่วมจัดท าความตกลงฉบับดังกล่าวด้วยทุกครั้ง ความตกลง
ระหว่างประเทศฉบับนี้เป็นสนธิสัญญา (Treaty) ที่จัดว่าเป็นตราสารระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพันทาง
กฎหมาย (Legally-binding Instrument) เป็นมาตรการใหม่ที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง 
ทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธง (Flag State) รัฐเจ้าของท่า (Port State) และรัฐชายฝั่ง (Coastal State)  
ส าหรับการด าเนินการของประเทศไทยในมาตรการเรื่องดังกล่าวได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
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ในเวลาต่อมาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO และประเทศ
สมาชิกทั้งหลายได้จัดการประชุมระหว่างประเทศขึ้น เพ่ือร่วมกันยกร่างความตกลงระหว่างประเทศ  
(International Agreement) ขึ้นหนึ่งฉบับโดยใช้ชื่อว่า Agreement on Port State Measures 
to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : 
PSMAA โดยตั้งใจที่จะจัดท าขึ้นในรูปแบบของตราสารระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
(Legally-binding Instrument) การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่เทคนิค 
(Technical Consultation) ได้จัดขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายน 2551 ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๒ รวม 
4 ครั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้แทนประเทศสมาชิกของ FAO ได้ร่วมกันพิจารณาร่างตราสารระหว่าง
ประเทศฉบับนี้ โดยมีความตั้งใจที่จะจัดท าขึ้นในรูปแบบของ “ความตกลงระหว่างประเทศ หรือ 
International Agreement”  

    อนึ่ง ในการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับเทคนิคดังกล่าว ภาครัฐโดยกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการ
ใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures: PSMA) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
ต่อต้าน Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing หรือ IUU Fishing ซึ่งต่อไปใน
เอกสารนี้จะขอเรียกว่า การท าประมงเถื่อน ในการควบคุมกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับกับการท าการ
ประมง ณ ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่า (Port State) ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของท่าจึงได้
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมในการประชุมดังกล่าวข้างต้นทุกครั้ง ท าให้ผู้แทนที่เข้าร่วม
ประชุมได้มีโอกาสรับทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมา เหตุผลความจ าเป็น หลักการและแนวคิด
หลักท่ีใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดท าความตกลงฉบับนี้ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการแสวงหาความ
ตกลงร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศ และท่ีส าคัญที่สุดผู้แทนกรมประมงโดยการให้ข้อมูลสนับสนุนจาก
ผู้แทนกรมเจ้าท่า ได้จัดท าถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเพ่ือน าเสนอข้อจ ากัด ความแตกต่างในด้าน
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทยในฐานะประเทศก าลังพัฒนา รวมทั้งความ
แตกต่างของระบบกฎหมายภายในประเทศของไทย ทั้งนี้ เพราะการน ามาตรการควบคุม ณ ท่า เทียบ
เรือของรัฐเจ้าของท่ามาบังคับใช้นั้น จ าเป็นที่รัฐต่างๆ โดยเฉพาะประเทศไทยจะต้องน าบทบัญญัติ
ของกฎมายและกฎข้อบังคับที่มีอยู่หรือก าลังจะมีขึ้นในอนาคตมาใช้บังคับ เพราะท่าเทียบเรือเป็น
บริเวณที่ประเทศไทยมีอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) ในการบังคับใช้กฎหมายภายในของไทย
ทุกฉบับได้อย่างเต็มที่ 

ต่อมาในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559  ประเทศไทยได้ยื่นภาคยานุวัติสาร (Accession 
Document) ต่อองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เพื่อเข้าเป็นภาคีใน Agreement on 
Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated 
Fishing (ความตกลงว่าด้วยมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม) นับเป็นกลุ่มประเทศที่ยื่นเข้าเป็นภาคีในล าดับที่ 26 ซึ่ง



37 
 

ประกอบด้วยไทย โดมินิกา ตองกา และวานูอาตู มีผลท าให้ความตกลงฉบับนี้มีผลผูกพันทั้ง 4 ประเทศ
รวมทั้งประเทศไทยนับตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 

2.5.2  ความส าคัญของมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมง
ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

ผู้ เขียนตระหนักถึงความส าคัญขององค์ ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย (all stakeholders) กับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงทุกภาคส่วน ในการน า
มาตรการรัฐเจ้าของท่ามาใช้ปฏิบัติ (Application) ในระหว่างหน่วยราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแบบ
บูรณาการ เพ่ือร่วมมือกันปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงเถื่อน ซึ่งหมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องของทุกส่วน
ราชการ ผู้ประกอบการประมง ชาวประมง ผู้ประกอบธุรกิจที่ท่าเทียบเรือ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของความตกลง PSMA และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในอันที่จะใช้ความตกลงฉบับนี้เป็น
เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐเจ้าของท่า ในการปฏิเสธการขอเข้าเทียบท่า หรือไม่อนุญาตให้ใช้
ท่าเรือของรัฐตนในการน าสัตว์น้ าที่ได้จากการท าประมงเถื่อนขึ้นท่าเพ่ือจ าหน่าย เพ่ือต่อต้านกับการ
ท าประมงเถ่ือน 

การศึกษาเรื่องมาตรการของรัฐเจ้าของท่าในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Port State Measures to Prevent, 
Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing ซึ่งต่อไป
จะเรียกย่อว่า “มาตรการของรัฐเจ้าของท่า” จะน าเสนอถึงความเป็นมา แนวคิด หลักการและ
วัตถุประสงค์ของมาตรการของรัฐเจ้าของท่าที่ได้รับการบัญญัติไว้ในบทบัญญัติของความตกลงว่าด้วย
การใช้มาตรการของรัฐเจ้าของท่าในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม (PSMA) ตลอดจนความหมายที่แท้จริงของ IUU Fishing รวมทั้ง
ผลกระทบที่มีต่อการลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น้ าอันเป็นการสุมเสี่ยงอย่าง
มากต่อการสูญพันธุ์ ซึ่งกระทบต่อความความม่ันคงทางอาหารของโลกในภาพรวม ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์
ในการเตรียมความพร้อมในการตรวจสอบเรือประมง/เรือสนับสนุนการประมงของต่างชาติที่จะเข้า
เทียบท่าเรือของไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกับประเทศสมาชิก FAO ในการต่อต้านการท า
ประมงเถื่อน   

ความตกลงฉบับนี้ได้ก าหนดกลไกส าคัญให้แก่รัฐเจ้าของท่าสามารถปฏิเสธการเข้าเทียบ
ท่าของเรือประมงต่างชาติที่ท าการประมงเถื่อน และเรือขนถ่ายสัตว์น้ าที่เกี่ยวข้องกับการท าการ
ประมงเถื่อนเข้าเทียบท่ารัฐของตนได้ 
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2.5.3  หลักการและสาระส าคัญของความตกลงฉบับนี้ 
1. สมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติและคณะกรรมาธิการประมงขององค์การอาหารและ

เกษตรแห่งสหประชาชาติ (Committee on Fisheries: COFI) ได้มีมติให้จัดท าร่างตราสารระหว่าง
ประเทศขึ้นโดยให้มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally-Binding Instrument) เพ่ือก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ า (Minimum requirements) ของมาตรการของรัฐเจ้าของท่า ทั้งนี้ โดยน า
หลักการและเนื้อหาสาระของ IPOA-IUU และ 2005 FAO Model Scheme on Port State 
Measures to Combat IUU Fishing มาใช้เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินการจัดท าตราสาร
ฉบับนี้ 

 2. การน ามาตรการของรัฐเจ้าของท่า (PSM) ดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปูองกัน 
ยับยั้ง และขจัด IUU Fishing เป็นเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติขั นต่้า (Minimum requirements) เท่านั น 
หากรัฐอื่นประสงค์จะก าหนดเงื่อนไขให้กว้างหรือเคร่งครัดกว่านี้ก็สามารถกระท าได้ 

  3. รัฐเจ้าของท่าสามารถใช้อ านาจอธิปไตยของตนผ่านกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องทั้งหมดใน
การตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐตน รวมทั้งอาจก าหนดมาตรการตรวจสอบของรัฐตนให้เข้มงวด
ขึ้น ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักการที่กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องบัญญัติไว้ 

  ๔. มุ่งเน้นถึงความจ าเป็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพการประสานงานระหว่างกัน ทั้งในภูมิภาค
และระหว่างภูมิภาค เพ่ือที่จะขจัด IUU fishing และจะต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศก าลังพัฒนา 
(Developing Country) ให้สามารถยอมรับและน ามาตรการของรัฐเจ้าของท่า (port State 
measures : PSM) ไปปฏิบัติในประเทศของตนให้บรรลุผลและเพ่ือท าให้แน่ใจว่าจะมีการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ าทะเลที่มีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว 

  ๕. ภาคีความตกลง PSMA จะต้องน าความตกลงนี้ไปใช้บังคับกับเรือประมงต่างชาติที่มิได้ชัก
ธงของรัฐตนซึ่งขอน าเรือเข้าเทียบท่า หรือเรือที่อยู่ในท่าเรือท่าใดท่าหนึ่งแล้ว ยกเว้นในกรณี
ดังต่อไปนี้ 

 เรือของรัฐเพ่ือนบ้านที่ท าการประมงแบบยังชีพโดยผ่านความ
ร่วมมือระหว่างรัฐเจ้าของธงกับรัฐเจ้าของท่า 

 เรือบรรทุกซึ่งไม่ได้บรรทุกสัตว์น้ า หรือบรรทุกแต่สัตว์น้ าดังกล่าว
ได้เคยถูกน าขึ้นท่าเรืออ่ืนมาก่อนนี้ และไม่มีพยานหลักฐานที่จะมีเหตุ
อันควรสงสัยได้ว่าเรือนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU Fishing 
รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

 ในการน าความตกลง PSMA ไปปฏิบัติ ภาคีไม่จ าต้องผูกพันรัฐตน
ต่อมาตรการหรือข้อมติต่างๆ ที่ออกโดยองค์กรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMO) ซึ่งภาคีดังกล่าวมิได้เป็นสมาชิกแต่อย่างใด 
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   ในการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ 
(at national level) ภาคีจะต้องบูรณาการด้านการประมงที่
เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐเจ้าของท่า ประสานให้เข้ากันกับระบบที่
กว้างกว่าของการควบคุมของรัฐเจ้าของท่า (port State controls) 
และจะต้องน า the 2001 FAO IPOA-IUU มาใช้เป็นเอกสารหลักที่
ใช้อ้างอิงด้วย รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร ประสานกิจกรรม
ต่างๆ ในระหว่างหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง เมื่อน าความตกลงนี้
มาใช้ปฏิบัติ 

 PSMA จะมีผลผูกพันกับภาคีที่ให้สัตยาบันหรือแสดงการยอมรับใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่ความตกลงฉบับนี้ก าหนดไว้เท่านั้น 
รัฐอ่ืนที่ยังมิได้ให้สัตยาบันเพ่ือเข้าเป็นภาคีก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง
ปฏิบัติตามแต่อย่างใด 

 6.  ความตกลงฉบับนี้มีขอบข่ายในการใช้บังคับ ณ ท่าเทียบเรือทุกแห่งทั่วโลก  ภาคี
จะต้องกระตุ้นให้องคภาวะอ่ืนทั้งปวงที่จะน ามาตรการต่างๆ มาใช้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของความ  
ตกลงนี้ องคภาวะเหล่านั้นอาจไม่ได้เข้าเป็นภาคีของความตกลงฉบับนี้ แต่ก็อาจแสดงความประสงค์ที่
จะผูกพันตนให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของความตกลงนี้ได้  

7. ความตกลงจะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ในวันที่ ๓๐ หลังจากประเทศ
ล าดับที่ ๒๕ ได้ส่งมอบสัตยาบันสาร ภาคยานุวัติสาร สารแสดงการยอมรับให้กับเลขาธิการ FAO 
(มาตรา ๓๐ วรรค ๑)   

8. ขั้นตอนการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่านั้น PSMA ได้บัญญัติถึง
แนวทางปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน ซึ่งครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 

  8.๑ ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมล่วงหน้าโดยเรือก่อนการเข้าเทียบท่า เช่น ท่าเรือที่ตั้งใจ
จะเข้าเทียบท่า รัฐเจ้าของท่า วันและเวลาที่คาดว่าจะเข้าเทียบท่า ท่าเทียบเรือที่เรือเดินทางออกมา
และวันที่ออกจากท่า, ชื่อเรือ รัฐเจ้าของธง, ประเภทของเรือ, หมายเลขทะเบียนเรือที่ออกโดยองค์การ
ทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization: IMO) (ถ้ามี), หมายเลขทะเบียน
ที่ RFMO ออกให้ (ถ้ามี), ชื่อของผู้บังคับการเรือและสัญชาติ, ใบอนุญาตท าการประมงที่จ าเป็นต้องใช้
ทั้งหมด (Relevant fishing authorization(s), ใบอนุญาตให้มีการขนถ่ายสินค้า (Relevant 
transshipment authorization(s), ปริมาณสัตว์น้ าที่จับได้ทั้งหมด (Total catch onboard) และ 
สัตว์น้ าที่จะขนขึ้นจากเรือล าที่จะเข้าเทียบท่า เป็นต้น  

 8.๒ ขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่า (port State inspection 
procedures) ที่ส าคัญ ได้แก ่ตรวจสอบเอกสารประจ าเรือท้ังหมดว่าเป็นจริง สมบูรณ์และถูกต้อง เช่น
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เอกสารที่แสดงการเป็นเจ้าของเรือ ในกรณีจ าเป็น ให้หมายรวมถึงการติดต่อประสานกับรัฐเจ้าของธง
ให้มีการยืนยันความถูกต้องอีกทางหนึ่ง 

 8.๓ ตรวจสอบธงเรือและสัญญลักษณ์ต่างๆ บนตัวเรือให้เป็นไปตามที่ IMO ก าหนด 
ตลอดจนสัญญาณเรียกขานวิทยุและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในเอกสารที่ยื่น  

 8.๔ ตรวจพิสูจน์ว่าใบอนุญาตให้ท าการประมงและกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการท าการ
ประมง เป็นฉบับจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารที่ยื่นมาแล้วตามภาคผนวก 
เอ เป็นต้น 

 9. รายงานผลการตรวจ (Report of the results of the inspection) เป็นแบบฟอร์ม
ที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกรอกข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไว้เป็นหลักฐาน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อของ
รัฐเจ้าของท่า เลขที่รายงานผลการตรวจสอบ หน่วยงานที่ใช้อ านาจตรวจสอบ ชื่อของหัวหน้าชุด
ตรวจสอบ ท่าเทียบเรือที่ท าการตรวจ วัน เวลาที่เริ่มด าเนินการตรวจ และวัน เวลาที่เสร็จสิ้นการตรวจ 
รัฐเจ้าของท่าที่ปล่อยเรือออกมา ชื่อเรือ รัฐเจ้าของธงของเรือ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นไปตามข้อมูลใน
ภาคผนวก เอ ที่กล่าวมาข้างต้น แต่ส่วนที่แตกต่างคือ จะต้องระบุสิ่งต่างๆ ที่ผู้ตรวจสอบตรวจพบ 
ความเห็นของผู้ควบคุมเรือ มาตรการที่ด าเนินการ ลงลายมือชื่อของทั้งผู้ควบคุมเรือและผู้ท าการ
ตรวจสอบในส่วนท้ายของรายงานฉบับดังกล่าวด้วย  

10. ระบบข้อมูลข่าวสารของมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Information systems on 
port State measures) ในการน าความตกลงฉบับนี้ไปปฏิบัติ แต่ละภาคีจะต้องพยายามจัดให้มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ของ PSMA และ จัดสร้าง 
Websites เพ่ือเผยแพร่รายชื่อของท่าเทียบเรือที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของความตกลงฉบับ
นี้ รวมทั้งเผยแพร่ถึงมาตรการต่างๆ ที่รัฐเจ้าของท่าได้ด าเนินการไปแล้วด้วย เป็นต้น  

 11. แนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Guidelines for the training of 
inspectors) รายละเอียดของโปรแกรมการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ อย่างน้อยควรรวมถึงสาขา
ต่างๆ เช่น ๑) ประเด็นสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคงต่างๆ ๒) ขั้นตอนการตรวจสอบทั่วไป
เช่น การเขียนรายงานและเทคนิคการสัมภาษณ์/สืบสวนสอบสวน ๓) การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เช่น 
สมุดปูมเรือ เอกสารอิเลคทรอนิกส์ ประวัติของเรือ (ชื่อ, ความเป็นเจ้าของ และธงเรือ) เพ่ือใช้ในการ
พิสูจน์ความจริงของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบจากผู้ควบคุมเรือ ๔) การพิสูจน์ความเป็นจริงและ
ความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับ การน าสัตว์น้ าขึ้นท่า การขนถ่าย การแปรรูปและปริมาณ
สัตว์น้ าที่เหลือบนเรือ และ ๕) การด าเนินการที่จ าเป็นต้องกระท าภายหลังการตรวจสอบ เป็นต้น  

 นอกจากตราสารระหว่างประเทศที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีตราสารระหว่างประเทศอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับการปูองกัน ยับยั้งและขจัด IUU Fishing อีกหลายฉบับ อย่างไรก็ตาม ตราสารเหล่านี้
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ล้วนแต่อ้างอิงหลักการและเนื้อหาจาก UNCLOS 1982 เป็นหลักเช่น ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้ง
คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2536 (Agreement for the Establishment of 
the Indian Ocean Tuna Commission, 1993) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ปลา
ฉลาม (International Plan of Action for Shark Conservation) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการ
บริหารจัดการการลงแรงประมง (International Plan of Action to Manage Fishing Capacity) 
และแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์นกทะเลจากการท าประมงเบ็ดราว (FAOs International 
Plan of Action on Conservation of Seabird in Long-line Fishing: IPOA-SEABIRDS) เป็นต้น
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการศึกษาและวิเคราะห์หลักการและข้อก าหนดของ UNCLOS 1982 
จรรยาบรรณหรือ CCRF UNFSA PSMA และ IPOA-IUU ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing เป็นส าคัญ 
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บทที่ 3  

วิเคราะห์หลักการบริหารจัดการประมงตามมาตรฐานสากลที่น ามาปรับใช้ 
ในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 

 

3.1 ความหมาย IUU Fishing 
ค าจ ากัดความของการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU 

Fishing ได้ถูกน าเสนอครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 โดยประเทศออสเตรเลีย ในการประชุม
คณะกรรมาธิการเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลในเขตแอนตาร์คติก (Commission for the 
Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR) โดยได้ให้ความหมายอย่าง
กว้าง ๆ ของ IUU Fishing ว่าคือ “การท าการประมงในเขตทะเลอาณาเขตที่ขัดต่อเงื่อนไขของการท า
การประมงในเขตอ านาจรัฐ หรือการท าการประมงในทะเลหลวงที่ขัดกับมาตรการที่เห็นชอบร่วมกัน
ของรัฐต่างๆในองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management 
Organization: RFMO)” 

FAO ได้จัดท าและเผยแพร่เอกสารวิชาการ ชื่อ “FAO Technical Guidelines NO.9 
on IUU Fishing” เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ใช้เป็นแนวทางในการปูองกัน ยับยั้งและขจัด IUU 
Fishing ที่ส าคัญคือได้ก าหนดความหมายของ IUU Fishing ไว้ดังนี้ 

การประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) คือ 
1. การท าประมงโดยเรือของรัฐชายฝั่ง หรือรัฐเจ้าของแหล่งท าการประมงเองหรือโดยเรือ

ต่างชาติในเขตอ านาจของรัฐใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือขัดต่อกฎหมาย 

2. การท าประมงโดยเรือของประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์กรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMO) อันขัดกับมาตรการอนุรักษ์จัดการตามมติขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่ง
ประเทศนั้นมขี้อผูกพันหรือขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

3. ในกรณีที่รัฐเป็นภาคีขององค์การบริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค (RFMO) การท า
ประมงที่ฝุาฝืนกฎหมายของประเทศหรือข้อผูกพันระหว่างประเทศซึ่งครอบคลุมการกระท าของรัฐที่
ให้ความร่วมมือกบัองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ที่เก่ียวข้องด้วย 

การประมงที่ขาดการรายงาน (Unreported Fishing) คือ 
1. การท าประมงที่ไม่ได้แจ้งหรือรายงาน หรือรายงานเท็จ ต่อหน่วยงานของรัฐอันเป็นการ

กระท าท่ีขัดต่อกฎหมาย และระเบียบของรัฐนั้น 
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2. การท าการประมงในพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) ซึ่งไม่ได้แจ้งหรือรายงาน หรือแจ้งเท็จอันเป็นการขัดต่อวิธีปฏิบัติขององค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค (RFMO) นั้น สิ่งที่จะต้องรายงานต่อรัฐ หรือองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) จะถูกระบุไว้ในระเบียบการประมงซึ่ง ชาวประมงและเรือประมงนั้นๆ ที่จดทะเบียนหรือขอ
อนุญาตท าการประมงในพ้ืนที่การประมงนั้นๆ ต้องปฏิบัติตาม การประมงที่ปราศจากการรายงานนั้น
นับตั้งแต่การจดทะเบียนเรือจนถึงการรายงานปริมาณการจับสัตว์น้ า 

การประมงที่ไร้การควบคุม (Unregulated Fishing) คือ 
1. การท าการประมงโดยเรือที่ไม่มีสัญชาติ (ไม่ชักธง) หรือเรือสัญชาติของรัฐ (ชักธงของรัฐใด 

ๆ) ที่ไม่ได้เป็นภาคีขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ซึ่งไม่เป็นไปตามหรือขัดกับ
มาตรการอนุรักษ์จัดการขององค์กรนั้น 

2. การท าการประมงในพ้ืนที่ หรือจับสัตว์น้ าประเภทที่ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์จัดการของ
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) รองรับ ที่ขัดต่อความรับผิดชอบของรัฐที่ผูกพันไว้กับ
กฎหมายระหว่างประเทศ 

IUU Fishing สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเรือประมงขนาดใหญ่ที่ท าการประมงในมหาสมุทร 
จนถึงเรือประมงขนาดเล็กที่ท าการประมงบริเวณชายฝั่ง และในน่านน้ าภายใต้เขตอ านาจของรัฐ
ชายฝั่งหรือในทะเลหลวงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) ดังนั้นกรอบความพยายามในการขจัด IUU Fishing จึงมีหลายระดับ ได้แก่ ระดับนานาชาติ 
ระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมการประมงที่ขาดความรับผิดชอบนี้ส่งผล
โดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงสัตว์น้ าที่ถูกต้องและเหมาะสม และยังเป็นอุปสรรค
ส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่เปูาหมายการประมงอย่างยั่งยืน 

3.2 หลักเกณฑ์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรมีชีวิตที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) น ามาใช้ปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing  

จากที่ได้อธิบายเรื่อง อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ไว้ในหัวข้อ
ที่ 2.1 เห็นได้ว่า UNCLOS 1982 ได้ให้สิทธิที่ประเทศสามารถออกมาตรการเพ่ือควบคุมการท า
ประมงในเรื่องต่างๆตาม (1)-(11) ข้างต้นแต่มาตรการต่างๆต้องไม่จ ากัดสิทธิในการประมงจนเกินไป
เพราะเขตเศรษฐกิจจ าเพาะไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อ านาจอธิปไตยของรัฐชายฝั่ง  จึงไม่สามารถจ ากัดสิทธิ
อ่ืนๆ ได้ แต่บางเรื่องนั้น UNCLOS 1982 ก็ถือเสมือนว่าเป็นหน้าที่ของประเทศที่จะต้องปฏิบัติตาม 
เพราะเปรียบเป็นหน้าที่ทั่วไปที่ถึงแม้ไม่ได้ระบุไว้แต่ทุกประเทศพ่ึงต้องท าอย่างเช่น ในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตจากการท าประมง ไม่ว่าจะเป็นการประมงในเขตไหนก็ตาม หากประเทศ
สามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้ก็ควรท าและใน UNCLOS 1982 ได้บัญญัติให้รัฐชายฝั่ง 
(Coastal State) มีสิทธิที่จะด าเนินมาตรการต่างๆเพ่ืออนุรักษ์และสงวนทรัพยากรที่มีชีวิตจากการท า
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ประมง พร้อมกับปูองกันไม่ให้ประเทศอ่ืนเข้ามาละเมิดหรือคุกคามสิ่งแวดล้อมได้ แต่ก็ไมใช่ว่ารัฐ
ชายฝั่งจะผูกขาดในสิทธิการประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะได้ บทบัญญัติของ UNCLOS 1982 ได้
จ ากัดสิทธิของรัฐชายฝั่งไว้ด้วยเช่น การให้โควตาจับปลาส่วนเกิน (surplus) กับประเทศที่ไม่มี
ทางออกทะเล เป็นต้น 

แม้ว่าอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 จะไม่ได้บัญญัติเรื่องของ
การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่ได้มีบัญญัติว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรมี
ชีวิต ซึ่งประเทศที่เป็นภาคีจะต้องน าเอาหลักการนี้ไปปฏิบัติ ซึ่งหลักการอนุรักษ์ดังกล่าวนี้ ก็ถือได้ว่า
เป็นมาตรการที่สามารถช่วยในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ 

จากที่ผู้วิจัยได้น าเสนอในข้อ 2.1.1 และ 2.1.2 เกี่ยวกับมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรใน
อาณาเขตทะเลต่างๆ ตามบทบัญญติของ UNCLOS 1982 ซึ่งได้ให้แนวทางไว้แล้ว สามารถสรุป
หลักเกณฑ์เพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรซึ่งภาคีต้องน าเอาไปก าหนดเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางทะเล
ของตน ตามแต่ละสถานะของตนไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่งหรือรัฐเจ้าของธง (Coastal or Flag State) 
แล้วแต่กรณี ซึ่งได้แก่หลักเกณฑ์ดังนี้  

1. Total Allowable Catch (TAC): ก าหนดปริมาณอนุญาตที่พึงให้จับได้ 

มาตรการที่ UNCLOS 1982 ก าหนดให้รัฐชายฝั่งน าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลหลวงและในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะมีว่ารัฐชายฝั่งมีหน้าที่ก าหนดปริมาณที่พึง
อนุญาตให้จับได้ของชนิดและปริมาณปลาเช่น ก าหนดโควตาหรือน้ าหนักการก าหนดนั้นต้องเป็นการ
จับที่มุ่งประสงค์ต่อเปูาหมายจริงๆ คือจับเฉพาะพันธุ์ที่ได้ขออนุญาตและปริมาณตามที่ได้ถูกก าหนดไว้
ไม่ใช่เกิดจากการจับโดยบังเอิญ (by catch) คือ การเก็บเกี่ยวจะต้องสิ้นสุดทันทีก่อนที่จะถึงระดับ 
การจับตามเปูาที่ก าหนดไว้ (the target catch level) พันธุ์ปลาที่เก็บเกี่ยวได้โดยบังเอิญจะต้อง
สิ้นสุดทันทีก่อนที่จะถึงระดับการจับที่อนุญาตให้จับได้11 ซึ่งการที่รัฐจะก าหนดปริมาณ TAC ได้นั้นรัฐ
ต้องอาศัยข้อมูลที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์ (the best scientific evidence available) มาเป็นส่วน
สนับสนุนในการออกมาตรการของรัฐและใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพ่ือก าหนดระดับหรือจุดที่เรียกได้
วาเป็น TAC ซึ่งสิ่งนี้มีค าถามตามมาว่าแล้วข้อมูลดังกล่าวนั้นจะได้มาจากไหนแล้ว บรรทัดฐานของ
ข้อมูลเหล่านั้นเป็นอย่างไรทั้งการยอมรับในความถูกต้องของข้อมูลนั้นจะเป็นอย่างไร มีความแน่นอน
หรือไม่ ซึ่งปัญหานี้เองน ามาซึ่งการน าหลักการปูองกันไว้ก่อน (precautionary principle) มาใช้ใน
ระหว่างการหาผลสรุปที่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะได้ยับยั้งความเสียหายอันเล็งเห็นได้วาจะ
เกิดข้ึน 

                                                           
11 กอบชัย เจริญวิมลกุล, เขตเศรษฐกิจจ าเพาะในส่วนท่ีเกีย่วกับการประมง: กรณีศึกษาไทย-มาเลเซีย, หน้า 95. 
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2. Maximum Sustainable Yield (MSY): การเก็บเกี่ยวให้อยู่ในระดับซึ่งสามารถอ านวยผลผลิตที่ยัง
ยืนสูงสุด 

หลัก MSY12 คือความสมดุลของผลผลิตสูงสุดซึ่งถูกยึดถือเป็นทฤษฎีและข้อมูลที่น ามา
ก าหนดระดับ MSY หรือจุด MSY มาจากจ านวนฝูงปลาที่มีชีวิตอยู่อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาพ 
สิ่งแวดล้อมท่ีเป็นอยู่ปราศจากผลกระทบที่ส าคัญต่อกระบวนการสืบสายพันธุ์ และถูกอ้างถึงผลผลิต ที่
เป็นไปได้รวมทั้งการประเมินรูปแบบการผลิตส่วนเกิน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ MSY และระดับ
ของความต้องการเพื่อบรรลุเป็นเรื่องยากที่จะประเมินได้อย่างแน่นอน สิ่งนี้ได้  ถูกอ้างไว้ใน UNCLOS 
1982 เช่นกันคือจุดมาตรฐานการบริหารจัดการประมงที่ควรจะเป็นซึ่งได้ถูกพิจารณาด้วยใน
มาตรฐานต่ าสุดในเชิงระหว่างประเทศส าหรับกลยุทธ์ สร้างฝูงปลา (เช่น ฝูงปลาควรกลับคืนสู่สภาพ
เดิมที่ระดับของหน่วยสิ่งมีชีวิตซึ่งสามารถผลิตได้ไมต่ ากว่าที่ระดับ MSY) ความสามารถในการจัดการ
ประมงขึ้นอยู่กับมนุษย์และทรัพยากรทางการเงินที่มีอยู่ตลอดทั้งให้มีสถาบันที่สนับสนุนเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง ดังนั้น การที่ประเทศจะบรรลุวัตถุประสงค์การเก็บเกี่ยวที่ยั่งยืนได้จ าเป็นต้องตรวจสอบว่าการ
ท าประมงนั้นเกินระดับ MSY หรือไม่ซึ่งต้องมีการก าหนดจุด MSY และการจ ากัดการท าประมงเพราะ
หากปริมาณการเก็บเกี่ยวเกินจุดนี้แล้วก็หมายถึงการท าประมงที่เกินขนาดอันเป็นการคุกคามต่อ
ทรัพยากรทะเล หลัก MSY นั้นมีความหมายได้หลายความหมาย ซึ่งแตกต่างกันไปตามแต่ละข้อมูลที่
น ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางชีวภาพหรือทางวิทยาศาสตร์จะขอยกตัวอย่างความหมายต่างๆของ 
MSY เพ่ือให้เข้าใจมากข้ึน ดังนี้ 

MSY หมายถึง จุดดุลยภาพที่ก าหนดปริมาณการจับโดยค านึงถึงอัตราการเกิด อัตราการ
เจริญเติบโต และอัตราการตายของทรัพยากรสัตว์น้ าให้สามารถคงอยู่ได้อย่างต่อเนื่องและคงที่จุด  
ดุลยภาพหรือระดับดุลยภาพนี้เองจะเป็นตัวก าหนดปริมาณสัตว์น้ าที่พึงจับได้ (total allowable 
catch) ซึ่งปริมาณสัตว์น้ าที่พึงจับได้นี้จะเป็นตัวก าหนดการลงแรงประมง (fishing effort) และเมื่อ
ทราบว่าการลงแรงประมงอยู่ระดับใด ก็สามารถควบคุมจ านวนเรือประมง เครื่องมือ วิธีการประมง
ต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งสิ้น ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า MSY เป็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาประโยชน์ กับการอนุรักษ์13 

MSY หมายถึง จุดดุลยภาพที่ก าหนดปริมาณการจับโดยค านึงถึงอัตราการเกิด การ
เจริญเติบโตและอัตราการตายของทรัพยากรสัตว์น้ า ให้สามารถอยู่ได้อย่างตอเนื่องและคงที่จุดดุล
ภาพนี้จะเป็นตัวก าหนดปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ าที่พึงจับได้    (allowable catch) ซึ่งปริมาณ
ทรัพยากรสัตว์น้ าที่พึงจับได้จะเป็นตัวก าหนดการลงแรงประมง (fishing effort) และเมื่อทราบว่าการ

                                                           
12 Indicators For Sustainable Development of Marine Capture Fisheries, Publish by FAO Technical 
Guidelines For Responsible Fisheries 8, Rome 1999, 76 pages. 
13 Hey, E., The regime for transboundary marine fisheries resources (Martinus Nijhoff Pubblishers: 
London, 1989), page 15 
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ลงแรงประมงอยู่ระดับใดแล้วก็จะสามารถควบคุมเรือประมง เครื่องมือในการท าประมง แรงงาน
ประมงได้หรืออีกนัยหนึ่ง จุด MSY จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการแสวงหาประโยชน์ 
(exploitation) กับการอนุรักษ์ (conservation)14 

การที่ประเทศจะออกมาตรการอนุรักษ์หรือบริหารจัดการประมงให้สอดคล้องกับ UNCLOS 
1982 นั้นจ าเป็นต้องทราบศักยภาพสูงสุดในทรัพยากรประมงท่ีอยู่ทั้งหมดก่อนจึงจะก าหนด TAC ได้
เพ่ือให้การประมงอยู่ในภาวะมีศักยภาพสูงสุดหรือระดับของ MSY ได้ ดังนั้นการท าประมงที่เหมาะสม
นั้นจะต้องค านึงระดับที่ทรัพยากรสัตว์น้ าจะคงอยู่ได้ว่าจะต้องมีระดับที่ไม่เกินจุด MSY ซึ่งจะเป็น
ปริมาณที่สามารถจับสัตว์น้ าขึ้นมาได้อย่างเหมาะสมและทรัพยากรสัตว์น้ านั้นยังคงสามารถฟ้ืนฟูหรือ
ผลิตทรัพยากรสัตว์น้ าขึ้นมาใหม่ได้อย่างยั่งยืนแต่ก่อนการก าหนด ระดับของ MSY นั้นจะเน้นใน
วัตถุประสงค์ที่อ้างอิงผลลัพธ์ทางชีววิทยา ซึ่งเป็นการก าหนดจ านวนและปริมาณท่ีสามารถเก็บเกี่ยวได้
อย่างยั่งยืนแต่ไม่ได้ค านึงถึงการบรรลุเปูาหมายทางเศรษฐกิจ แต่เราก็ควรจะพิจารณาถึงวัตถุประสงค์
ด้านเศรษฐกิจของสังคมในการจัดการทางการประมงด้วย15  

ดังนั้นการก าหนดระดับ MSY นี้ต้องค านึงถึงปัจจัยด้านต่างๆ ทั้งสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่
เกี่ยวข้องกันด้วยปัญหาต่อมามีว่า MSY มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากด้วย
ความไม่ชัดเจนต่างๆ ของแนวทางกับปัจจัยที่มีความผันผวนตลอดเวลาไม่ว่าจะสภาวะแวดล้อม 
จ านวนฝูงปลาที่มีความไม่แน่นอน ลักษณะการท าประมงในแต่ละพ้ืนที่ก็แตกต่างกันไม่ว่าจะวิธีการ
และสายพันธุ์ปลาเปูาหมาย ทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจากตัว
แปรเหล่านี้เป็นการยากที่จะบรรลุถึงความแน่นอนใน ระดับ MSY ของแต่ละประเทศได้ เพราะถ้าหาก
ประเทศได้ก าหนดระดับของ MSY สูงหรือต่ ากว่าที่เป็นจริงก็จะกระทบต่อการก าหนด TAC ด้วย อัน
น ามาซึ่งปัญหาต่างๆและความยากล าบากในการออกมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ าและจัดการประมง 
แม้ว่าหลายๆประเทศจะไม่สมบูรณ์ในการก าหนดระดับ MSY แต่ก็ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประเทศอ่ืนๆ
เข้าไปท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะของตนด้วยเนื่องจากไม่แน่ใจวาจะมีส่วนเกินจากการเก็บเกี่ยว
หรือไม่สิ่งนี้น ามาซึ่งความขัดแย้งทางการประมงระหว่างประเทศได้จากที่มีการตกลงเรื่อง MSY ใน 
UNCLOS 1982 ก็ไม่ค่อยปรากฏว่ามีประเทศไหนท าตามหลักนี้โดยค านึงถึงข้อมูลที่ได้รับและความ
แม่นย าของข้อมูลโดยเคร่งครัดส่วนมากแล้วประเทศต่างๆจะก าหนดจุด MSY ด้วยความน่าจะเป็นการ
ค านวณอย่างคราวๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการประมงเพราะบางประเทศก็ยังไม่พร้อมและไม่

                                                           
14 ชีวิน อินทรานุกูล, ปัญหาของการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าในทะเลหลวงภายใต้อนุสัญญาสหประชาตวิ่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, หน้า 70-71. 
15 Khoo Khay Huat, Implementation of Regulations for Domestic Fisherman in Law of the Sea: 
Problems of Conflict and Management of Fisheries in Southeast Asia, Proceedings of the 
ICLARM/ISEAS Workshop on the Law of the Sea, held in Manila, Phillippines on Nov. 26-29, 
1978, Edited by Francis T. Christy, Jr. (Published by ICLARM and ISEAS, Manila, Philippines, 1978), 
page 53. 
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มีความชัดเจนในการบริหารจัดการประมงเนื่องจากไม่สามารถวัดความแน่นอนของฝูงปลาและสภาวะ
ธรรมชาติ เศรษฐกิจและสังคมของตนได้ 

จากปัญหาดังกล่าวจึงเป็นยากในทางปฏิบัติที่ประเทศจะน าเอา MSY ไปเป็นหลักในกฎหมาย
จัดการประมงภายในประเทศเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายตาม UNCLOS 1982 ได้อย่างจริงจัง ดังนั้น ควร
มีการน าหลักการอ่ืนมาใช้เพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวก่อนเพื่อให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
และการลดลงอย่างรวดเร็วของปลาอันเกิดจากการท าประมง 

3. Maximum Economic Yield (MEY): การเก็บเกี่ยวให้อยู่ในระดับยั่งยืนสูงสุดที่ประเมินได้ในทาง
เศรษฐกิจ 

หลักการนี้จะคล้ายๆกับ MSY แต่เป็นการประเมินโดยข้อมูลทางเศรษฐกิจซึ่ง MSY เป็นการ
ประเมินโดยข้อมูลทางชีวภาพ  MEY เป็นหลักที่ประเมินว่าปริมาณสัตว์น้ าที่พึงจับได้นั้นต้องอิงกับ
องค์ประกอบทางเศรษฐศาสตร์ การที่จะจับสัตว์น้ าใดๆก็ตามต้องประเมินแล้วว่าได้รับจะได้รับ
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์สูงสุดซึ่งก าหนดไว้ได้เป็นระดับและระดับที่ผลผลิตที่จับต้องอยู่ในระดับ
สูงสุดของการลงแรงทางประมงหรือการลงแรงจับสัตว์น้ า16 ระดับนี้จะท าให้เกิดก าไรสูงสุดในการท า
ประมง ดังนั้นระดับที่ท าให้เกิดก าไรหรือผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดขึ้นอยู่กับระดับการลงแรง
ประมงด้วย (fishing effort)17 

การก าหนด MEY นั้นเป็นประโยชน์ต่อในการก าหนดแนวทางเศรษฐกิจว่าหากจับปลาได้
ปริมาณขนาดนี้จะกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติหรือไม่เป็นเกณฑ์ที่ง่ายเพราะเพียงแค่ดูว่าใน
ขณะนั้นปริมาณที่จับปลามาได้จะได้ก าไรตอบแทนสูงสุดเหมาะสมต่อความต้องการของประชากรและ
ยังประโยชน์ให้กับประเทศในเวลาเดียวกันด้วย 

4. หลักการประกันว่าการธ ารงรักษาทรัพยากรมีชีวิตในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะจะไม่ได้รับ
อันตรายจากการแสวงประโยชน์เกินควร (Overexploitation)  

หลักนี้รัฐชายฝั่งจะต้องให้หลักประกันหลังจากที่เข้าเป็นภาคี UNCLOS 1982 แล้วว่าตนจะ
มีมาตรการอนุรักษ์และจัดการที่เหมาะสมอันน ามาซึ่งการปูองกันไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์เกินควร
ไม่ว่าจะในรูปแบบการท าประมงหรืออ่ืนใดและการที่ประเทศจะออกมาตรการต่างๆ  ได้ก็ต้องอาศัย
หลักฐานที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์มาเป็นสิ่งยืนยันว่าถึงเวลาที่ประเทศต้องด าเนินการใดๆก่อนที่
ทรัพยากรจะถูกแสวงหาประโยชน์มากเกินไป (over-exploited) แต่การประกันนี้รัฐชายฝั่งจะมี

                                                           
16 FAO, Reference points for fishery management, FAO Fisheries Department: Rome, 1993, p.19. 
17 Hey, E., “The regime for the exploitation of transboundary marine fisheries resources”, 
(Maritinus Nijhoff Publishers: London 1989), p.18. 
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พันธกรณีแค่ภายในทะเลอาณาเขตและเขตเศรษฐกิจจ าเพาะเท่านั้น หน้าที่นี้จะไม่ไปไกลถึงทะเล
หลวงเพราะรัฐชายฝั่งไม่มีอ านาจล่วงไปถึงการออกมาตรการใดๆ บังคับในทะเลหลวงได้ 

จากหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้อธิบายคราวๆ ข้างต้นนั้น สังเกตได้ว่าการก าหนดมาตรการต่างๆ
เกี่ยวกับการควบคุมการท าประมงทั้งในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวงมีลักษณะเป็นการก าหนด
แบบหลวมๆ เพราะไม่สามารถก าหนดให้ตายตัวได้เนื่องจาก UNCLOS 1982 เองก็ไม่ได้ก าหนด
แนวทางหรือขั้นตอนการน าไปสู่เปูาหมายได้อย่างชัดเจนมีการสนับสนุนให้เห็นถึงข้อดีของมาตรการ
ดังกล่าวและความสมัครใจเพ่ือตกอยู่ภายใต้ข้อตกลงนั้นและถ้าเป็นข้อตกลงที่จ ากัดสิทธิการท าประมง
ของประเทศมากเกินไปก็ไม่มีประเทศไหนที่จะยอมรับเอามาตรการนั้นๆ อย่างแน่นอน ข้อส าคัญของ
การก าหนดนโยบายใดๆเพ่ือใช้ในเขตทางทะเลทั้งสอง จ าเป็นต้องมีข้อมูลและพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์รองรับการก าหนด MSY หรือ TAC เป็นตัวอย่างที่ส าคัญที่ต้องการหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์เพ่ือสนับสนุนการออกมาตรการใดๆ เพราะข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นั้น
เป็นสิ่งที่ยุติและสรุปได้อย่างแน่แท้ แต่สิ่งที่ตามมาคืออะไรที่เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่แน่นอนแล้ว
ประเทศที่ไม่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถก าหนดมาตรการใดๆ ได้เลยหรืออย่างไร
เนื่องจากไม่มีเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่เพียงพอ  

ถึงแม้จะบอกว่าประเทศตนมองเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนสิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการคุกคาม
ทรัพยากรสัตว์น้ าจากประเทศอ่ืนอย่างต่อเนื่องซึ่งปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องหาแนวทางเพ่ือช่วยเสริม
หรืออุดช่องว่างของการตั้งใจหลบเลี่ยงการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศที่เอาเปรียบดังเช่นมาตรการ
ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในทะเลหลวงได้นั้นมันอยู่กับความยินยอมเพ่ือจ ากัดสิทธิการท าประมงของประเทศ
เท่านั้น ไม่ว่าจะยินยอมโดยการเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาหรือเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค เพื่อการบริหารจัดการประมง ส่วนหากมีการยินยอมจ ากัดสิทธิท าประมงของตน
แล้วหากมีการละเมิด สิ่งที่ตามมาคือไม่สามารถลงโทษผู้กระท าผิดได้หากไม่ใช่ประเทศที่มีอ านาจ
อธิปไตยตามที่กฎหมายให้อ านาจไว้ เช่น หากเรือประมงท าละเมิดความตกลง ประเทศอ่ืนก็ท าได้คือ
การแจ้งไปยังรัฐเจ้าของธงเท่านั้นให้ด าเนินการตามกฎหมายภายในของรัฐเจ้าของธงต่อไป ไม่สามารถ
ยึดเรือนั้นได้เพราะไม่ได้อยู่ในอ านาจอธิปไตย การลงโทษในอนุสัญญาหรือจากองค์กรนั้นส่วนมากท า
ได้แค่การประณามหรือการยุติความสัมพันธ์ด้านการค้าหรือการทูตเพราะขนาดใน UNCLOS 1982 
เองยังให้สิทธิประเทศในการก าหนดมาตรการต่างๆเพ่ือบังคับใช้กับคนชาติเอง แต่อย่างไรก็ตามถ้า
ปล่อยให้ประเทศต่างๆ ออกกฎหมายการอนุรักษ์แบบแตกต่างกันเกินไปอาจเกิดปัญหาการไม่ยอมรับ
จากประเทศอ่ืนซึ่งแนวทางการอนุรักษ์นั้นควรเป็นไปในทางเดียวกันและเป็นบรรทัดฐานเหมือนกัน 
จึงควรมีการสนับสนุนสร้างความร่วมมือในการใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันที่ทุกประเทศจะสมประโยชน์
และเสมือนว่ามีการจัดการร่วมมือกันระหว่างประเทศ การก าหนดมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า
ไม่ว่าในเขตไหนก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทะเลหลวงจะต้องมีพ้ืนฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มา
สนับสนุนเพ่ือแสดงถึงเจตนารมณ์เป็นเหตุผลในการออกมาตรการต่างๆเหล่านั้ น เช่นผลทาง
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วิทยาศาสตร์ออกมาแล้วว่าอัตราการตายของปลามากกว่าอัตราการเกิดเป็นต้น อย่างไรก็ตามหลักนี้
เป็นปัญหาในทางปฏิบัติเพราะเนื่องจากว่า ความเป็นไปได้ของการยอมรับในการออกมาตรการโดยรัฐ
ชายฝั่งอ้างถึงการพิสูจน์การท าลายล้างจากหลักฐานที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์ (best scientific 
evidence) ซึ่งไม่มีบรรทัดฐานที่แน่นอนของสิ่งนี้เพราะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
ประเทศแตกต่างกันและหากหลักฐานที่ปรากฏไม่มีความแน่นอนหรือมีเหตุผลที่สมบูรณ์และไม่มีการ
พัฒนาปรับปรุงตรวจสอบหลักฐานที่ได้มา แต่รัฐชายฝั่งถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์ใน
ขณะนั้นและออกกฎหมายมาจ ากัดสิทธิการท าประมงในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะก็อาจน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งในการท าประมงก็เป็นได้ การตีความจากผลลัพธ์ที่ได้จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่นั้นโดย
ไม่ค านึงถึงข้อมูลจากแหล่งอ่ืนหรือข้อโต้แย้งใดๆ ก็จะท าให้ไม่มีความแม่นย าในการออกมาตรการ
อนุรักษ์และจัดการดังกล่าว นอกจากนี้หลัก TAC ใน UNCLOS 1982 ก็ไม่มีการระบุให้แน่ชัดว่าถ้า
เป็นในทะเลหลวงแล้วใครจะเป็นผู้ก าหนดสิ่งนี้เรียกได้ว่าเป็นช่องโหว่ของอนุสัญญา UNCLOS 1982 
จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางช่วยเสริมการบังคับใช้มาตรการในส่วนนี้ ซึ่งก็คือหลักการปูองกันไว้ก่อน
ล่วงหน้า (precautionary principle) ซึ่งได้ถูกกล่าวถึงในหลายๆ อนุสัญญาและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการท าประมงต่างๆ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความยินยอมและความร่วมมือของประเทศในการน าไปใช้
และถ้าหากไม่มีประเทศท่ีจะให้ความยินยอม การจัดการกับปัญหาการอนุรักษ์สัตว์น้ าก็จะยากมากขึ้น
หรือไม่สามารถแก้ไขได้ ดังนั้นเรื่องส าคัญก็คือ จะมีวิธีการอย่างไรหากประเทศต่างๆไม่สามารถตกลง
หรือยินยอมในเรื่องการใช้มาตรการอนุรักษ์ได้ 

3.3 ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ระหว่าง
เขตทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล ค.ศ. 1995 มาใช้ปฏิบัติในการ
แก้ไขปัญหา IUU Fishing 

3.3.1 ขอบเขตของการบังคับใช้18   
      ๑.  ใช้บังคับนอกเขตอธิปไตยของรัฐ เว้นแต ่

        - ความตกลงฉบับนี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

        - มาตรการว่าด้วยการปูองกันไว้ก่อน และความสอดคล้องของ
มาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์เปูาหมายให้น ามาบังคับใช้ในเขตอธิปไตยของรัฐ
ด้วย 

        - หลักการทั่วไปในบทบัญญัติข้อ ๕ ของความตกลงฉบับนี้ให้น ามา
บังคับใช้ในเขตสิทธิอธิปไตยด้วย 
                                                           
18 พวงทอง อ่อนอุระ, “คู่มือการปฏบิัติงานด้านกฎหมายประมงระหวา่งประเทศ” เอกสารวิชาการฉบับที่ ๕/
๒๕๔๗, กองประมงต่างประเทศ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สิงหาคม ๒๕๔๗, หน้า.54-55 
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        - บทบัญญัติในข้อ ๖ และ ๗ ซึ่งว่าด้วยการปฏิบัติตามหลักการปูองกัน
ไว้ก่อน และความสอดคล้องกันของมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร 

       ๒. ความตกลงฉบับนี้ไม่กระทบสิทธิ อ านาจอธิปไตย และหน้าที่ของรัฐตาม 
UNCLOS 1982  

       ๓. การตีความและการบังคับใช้ต้องสอดคล้องและเป็นไปตามบทบัญญัติของ 
UNCLOS 1982 ซึ่งเป็นบทบัญญัติแม่บทหลักอย่างเคร่งครัด จะตีความให้ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติหลัก
มิได้ อนึ่ง บทบัญญัติข้อ ๖๓ วรรคสอง และข้อ ๖๔ แห่ง UNCLOS 1982 ว่าด้วยการอนุรักษ์และ
จัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเล (คืออาศัยอยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
และทะเลหลวง) และชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล ซึ่งถือเป็นบทบัญญัติหลักซึ่งเป็นที่มาของความตกลง
สหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ หรือ UNFSA 

      ๔. เรื่องอ่ืนๆ นอกจากที่ควบคุมโดย UNCLOS 1982 และความตกลงสหประชาชาติ 
พ.ศ. ๒๕๓๘ แล้ว ยังคงเป็นไปตามหลักท่ัวไปของกฎหมายระหว่างประเทศ 

3.3.2 วิธีด าเนินการ 
   ๑. รัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันยกร่างความตกลงฉบับนี้
ขึน้ โดยมีองค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรจัดการประชุม ณ ส านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นคร
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปิดให้รัฐต่างๆ ลงนามรับรองและให้สัตยาบันตั้งแต่ พ .ศ. ๒๕๓๘ 
(ค.ศ. ๑๙๙๕) เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพ่ือจัดท ามาตรการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์
ที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเลและชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกลให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ในระยะยาว โดยมี
มาตรการที่ส าคัญ เช่น   

 -  ควบคุมปริมาณการจับ เช่น ห้ามจับสัตว์น้ าขึ้นมาใช้ประโยชน์จนเกินก าลังผลิตของ
ธรรมชาติ 
       -  ควบคุมจ านวนเรือประมงโดยมิให้มีเรือประมงบางประเภทมีจ านวนมากเกินไป 

                   -  ควบคุมสถานภาพทางกฎหมายของเรือ เช่น ก าจัดปัญหาเรือที่มีหลายสัญชาติหรือท า
การประมงโดยไม่แสดงสัญชาติ อันเนื่องมาจากมีเจตนากระท าการฝุาฝืนบทบัญญัติของกฎหมายหรือกฎ
ข้อบังคับด้านการประมง 

   -  ควบคุมประเภทและชนิดของเครื่องมือประมง 

 ๒. ก าหนดมาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและระบบนิเวศในทะเล 
โดยเฉพาะความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเล 
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 ๓. จัดตั้งองค์กรบริหารและจัดการประมงขึ้นทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค เพื่อท าหน้าที่ก าหนดและด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ า
ชนิดพันธุ์เปูาหมายของความตกลง PSM ทั้งสองประเภท 

 ๔. สร้างระบบข้อมูลข่าวสารทางการประมงที่สามารถเชื่อถือได้ และตั้งอยู่
บนพื้นฐานข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดในขณะนั้น โดยมีการรวบรวมสถิติและระบบการแจกจ่ายข้อมูล
ที่ดี เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีประสิทธิภาพ19 

3.3.3 หลักการทั่วไปในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อยู่ระหว่างเขต  
เศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวง และประชากรสัตว์น้ าที่อพยพย้ายถิ่นไกล ตามความตกลง
สหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ (๑๙๙๕)  
  ในการศึกษาถึงหลักการทั่วไปของการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิด
พันธุ์ที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและทะเลหลวง และชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกลตามความตกลง
สหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๓๘ จะเห็นว่า หลักการดังกล่าวจะเป็นการกล่าวย้ าถึงถ้อยค าตามที่เคยปรากฏใน
บทบัญญัติของ UNCLOS 1982  เพ่ือเป็นการยืนยันถึงหลักการในการอนุรักษ์และจัดการประชากร 
สัตว์น้ าทั้งสองประเภท โดยหลักการทั่วไปในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าบัญญัติไว้ใน
บทบัญญัติข้อ ๕20 ดังต่อไปนี้ 

“เพ่ืออนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขต21และประชากรสัตว์น้ า
ชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล รัฐชายฝั่งและรัฐที่ท าการประมงในทะเลหลวงจักด าเนินการให้เกิดผลตามหน้าที่
ในการร่วมมือกันตามอนุสัญญาฯ ดังนี้ 

(ก)  จัดท ามาตรการให้มั่นใจว่าประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขตและประชากร 
สัตว์น้ าชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกลคงความสมบูรณ์ในระยะยาว และส่งเสริมวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์
อย่างพอเหมาะจากทรัพยากรทั้งสองประเภทนี้; 

                                                           
19 เรื่องเดียวกัน หน้า.56 
20  ข้อ ๕ ของความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ฉบับวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๕ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดที่ข้ามเขต
และอพยพย้ายถิ่นไกล แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ UN Document A/CONF 164/37 ฉบับลงวันที่ 8 
September 1995 โดย นางพวงทอง  อ่อนอุระ ฝุายกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศ กองประมง
ต่างประเทศ กรมประมง, กรกฎาคม ๒๕๓๙ ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือ “รายงานการสัมมนาวิชาการ 
เรื่องมวลสัตว์น้ าท่ีอาศัยอยู่ระหว่างเขตทางทะเลและมวลสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่ย้ายถิ่นเสมอ” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 
๒๕-๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร, p.294 
- 295 
21 ค าแปลศัพท์ของค าว่า “Straddling Fish Stock” มีการบัญญตัิศัพท์ในภาษาไทยไว้หลายแบบ เช่น มวลสตัว์น้ า
ชนิดพันธ์ุที่ข้ามเขต ประชากรสัตวน์้ าชนิดที่ข้ามเขต ประชากรสตัว์น้ าชนิดที่อยู่ระหว่างเขตทางทะเล เป็นต้น แต่ทุก
ค าแปลข้างต้นมีความหมายเหมือนกันและสามารถใช้เรียกแทนกันได้ 
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(ข)  ท าให้มั่นใจว่ามาตรการดังกล่าวมีพ้ืนฐานตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี 
ที่สุดเท่าที่มีอยู่ และมีเป้าหมายที่จะคงรักษาหรือฟ้ืนฟูประชากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถให้  
ผลผลิตที่ยังยืนสูงสุด (Maximum Sustainable Yield : MSY) ตามปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการพิเศษของรัฐก าลังพัฒนา และต้องค านึงถึงรูปแบบการท าประมง การ
พ่ึงพากันระหว่างประชากรสัตว์น้ า และมาตรฐานสากลขั้นต่ าใดที่เสนอแนะกันโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับโลก; 

(ค)  น าเอาหลักการกันไว้ก่อนที่ระบุไว้ในข้อ ๖ มาใช้ปฏิบัติ; 

(ง)  ประเมินผลกระทบจากการท าประมง กิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษย์ และปัจจัย
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อประชากรสัตว์น้ ากลุ่มเป้าหมาย และชนิดพันธุ์ของสัตว์น้ าอ่ืนที่อาศัยอยู่ใน
ระบบนิเวศเดียวกันหรือชนิดที่เกี่ยวโยงกันหรือต้องพ่ึงพาประชากรสัตว์น้ ากลุ่มเป้าหมายนั้น; 

(จ)  ในกรณีเกิดความจ าเป็นต้องยอมรับมาตรการอนุรักษ์และจัดการสัตว์น้ าชนิด 
ที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือชนิดที่เกี่ยวโยงกันหรือต้องพ่ึงพาประชากรสัตว์น้ ากลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่ง
ที่จะรักษาไว้ หรือฟ้ืนฟูประชากรสัตว์น้ าเหล่านั้น ให้อยู่เหนือระดับที่อาจท าให้การแพร่พันธุ์ของสัตว์น้ า
ถูกคุกคามอย่างร้ายแรง; 

(ฉ)  ลดมลพิษ ของเสีย ของทิ้ง การจับสัตว์น้ าโดยเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือ
โยนทิ้งในทะเล การจับสัตว์น้ าทั้งปลาและสัตว์น้ าประเภทอ่ืนชนิดที่มิได้เป็นเป้าหมาย (ซ่ึงต่อไปนี้จะ
เรียกว่า ชนิดที่มิใช่เป้าหมาย) และผลกระทบที่มีต่อสัตว์น้ าชนิดที่เกี่ยวโยงกันหรือชนิดที่ต้องพ่ึงพากัน 
โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยอาศัยมาตรการต่างๆ เท่าท่ีท าได้ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและการใช้
เครื่องมือและวิธีการท าประมงแบบที่คัดเลือกชนิดที่ไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม และท่ีให้ผลตอบแทนคุ้มค่า; 

(ช)  ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในสภาวะแวดล้อมทางทะเล; 

(ซ)  ใช้มาตรการเพ่ือป้องกันหรือขจัดการท าประมงมากเกินควร และก าลังประมง
มากเกินไป และเพ่ือให้มั่นใจว่าก าลังลงแรงประมงไม่มากเกินระดับที่สอดคล้องแก่การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน; 

(ฌ)  ค านึงถึงผลประโยชน์ของการประมงพ้ืนบ้านและการประมงเพ่ือยังชีพ 

(ญ)  รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ด้านการท าประมงที่
สมบูรณ์และถูกต้องในเวลาอันควร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับต าแหน่งเรือ ปริมาณจับสัตว์น้ าทั้งชนิดที่เป็น
เป้าหมาย และชนิดที่มิใช่เป้าหมาย และก าลังลงแรงประมง ดังที่ได้แจ้งไว้ในภาคผนวก ๑ รวมทั้ง
ข้อสนเทศจากโครงการวิจัยทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศด้วย 
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(ฎ)  ส่งเสริมและด าเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดการประมง; และ 

(ฐ)  ปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรโดยติดตาม 
ควบคุม และตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ”   

   บทบัญญัติข้อ ๕ ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการก าหนดขึ้นมาอย่างชัดแจ้งเพ่ือ
สนับสนุนหลักการในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ
และทะเลหลวง และประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล  โดยรัฐชายฝั่งและรัฐที่ท าการประมง
ในทะเลหลวงต้องยอมรับมาตรการดังกล่าว เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจว่ารัฐต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการท า
ประมงได้มีการใช้ประโยชน์จากประชากรสัตว์น้ าดังกล่าวนี้อย่างยั่งยืน และเพ่ือเป็นการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รัฐชายฝั่งและรัฐที่ท าการประมงจะต้องให้หลักประกันว่า
มาตรการที่ก าหนดขึ้นดังกล่าวนี้ จะวางอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ใน
ขณะนั้น เพ่ือเป็นการธ ารงรักษาไว้หรือฟ้ืนฟูประชากรสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่สามารถให้ผลผลิตอย่าง
ยั่งยืนสูงสุด (Maximum Sustainable Yield : MSY) โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งทางสิ่งแวดล้อม
และทางเศรษฐกิจ รวมถึงความต้องการเป็นพิเศษของรัฐก าลังพัฒนาและการยอมรับรูปแบบการท าการ
ประมง การพ่ึงพาอาศัยกันของทรัพยากรสัตว์น้ า รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ าระหว่าง
ประเทศท้ังในระดับอนุภูมิภาค ระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3.4 จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible 
Fisheries: CCRF) มาใช้ปฏิบัติ ในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing  

3.4.1 ปัญหา ผลกระทบของ IUU Fishing   
การท า IUU Fishing เป็นปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงด้านอาหาร เศรษฐกิจและสังคม และ 

สิ่งแวดล้อมของโลกในวงกว้าง IUU Fishing สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งกับการท าการประมงขนาดเล็กหรือ
การท าการประมงเชิงพาณิชย์ในทะเล ในมหาสมุทร หรือแม้แต่ในแหล่งน้ าจืดและสามารถเกิดขึ้นได้ทั้ง
ในเขตเศรษฐกิจจ าเพาะและในทะเลหลวง ผลกระทบของ IUU Fishing สามารถแบ่งออกได้เป็น ๔ 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 

๑. ผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง 
                     IUU Fishing ท าลายความพยายามในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางการประมง และความหลากหลายทางชีวภาพของโลก FAO ประมาณการว่า ผลผลิตการประมง
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ทะเลเกือบร้อยละ ๓๐22ของผลผลิตทั้งหมดอาจมาจากการประมงเถื่อน (IUU Fishing) ท าให้ปลาที่มี
คุณค่าทางเศรษฐกิจสูงบางชนิดถูกจับไปเกินกว่าระดับที่อนุญาตถึง ๓ เท่า ข้อมูลที่ได้จากองค์กร
จัดการประมงระดับภูมิภาคสามารถใช้ประมาณการความรุนแรงของปัญหา IUU Fishing ได ้

๒. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมหภาค 

    IUU Fishing สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค 
โดยจะส่งผลเสียอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจและรายได้ประชาชาติของประเทศก าลังพัฒนาที่มีความ 
มั่งคั่งขนาดกลาง รวมทั้งกลุ่มประเทศยากจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีรายได้หลักจากการ
ประมงและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมประมง ผลเสียหายจาก IUU Fishing ท าให้รัฐมีการ
หมุนเวียนของรายได้ในประเทศที่ได้จากสัตว์น้ าต่ ากว่าที่ควรจะเป็น รวมทั้งการเก็บภาษีเงินได้ที่ต่ า
กว่าที่มีกิจกรรมการประมงจริง อีกท้ังยังท าให้รัฐต้องสูญเสียทรัพยากรซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
รายได้ให้แก่ประเทศ การท า IUU Fishing จากเรือที่ลักลอบเข้ามาท าการประมงทั้งในเขตน่านน้ าของ
รัฐชายฝั่งหรือลักลอบท าการประมงในทะเลหลวง และจะส่งผลกระทบต่อการจ้างงานของรัฐชายฝั่ง
หรือประเทศเจ้าของน่านน้ า เพราะเรือที่ลักลอบเข้ามาท าประมงจะใช้ชาวประมงที่มิใช่ชาวประมงของ
รัฐชายฝั่ง และเรือประมงที่ท าการประมงในทะเลหลวงมักจะเป็นเรือประมงที่ทันสมัย ใช้ลูกเรือ
จ านวนน้อยและมักมีการขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเล (Transhipment at sea) และส่งสัตว์น้ าเหล่านั้น
ไปประเทศที่สามโดยไม่ผ่านประเทศเจ้าของพ้ืนที่ท าประมงหรือประเทศที่เรือล านั้นจดทะเบียน ซึ่งทั้ง
สองกรณีดังกล่าวส่งผลให้ไม่มีการจ้างแรงงานประมงท้ังโดยทางตรง และทางอ้อมจากการจ้างแรงงาน
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมงในประเทศเจ้าของน่านน้ าดังกล่าว ท าให้ประเทศเจ้าของพ้ืนที่
ท าการประมงต้องสูญเสียงบประมาณของประเทศในการจัดตั้งระบบติดตามตรวจสอบ  ควบคุม และ
เฝูาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS)23 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓. ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจจุลภาค 

     การท า IUU Fishing  จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมงในชุมชนประมงขนาดเล็ก 
กลุ่มประมงพ้ืนบ้านในประเทศก าลังพัฒนา โดย IUU Fishing ส่งผลกระทบต่อรายได้ท าให้รายได้
ลดลง ส่วนรายจ่ายและต้นทุนการท าประมงจะเพ่ิมข้ึนอันเนื่องมาจากประชากรสัตว์น้ าลดลง คุณภาพ
ของสัตว์น้ าลดลง โดยอาจมีสัดส่วนสัตว์น้ าที่ขนาดเล็กกว่าขนาดมาตรฐานที่ตลาดต้องการ 
ตัวอย่างเช่น ประเทศโมซัมบิค ซึ่งการท า IUU Fishing  ส่งผลให้ประชากรสัตว์น้ าลดลง อีกทั้งได้
                                                           
22 อิสระ ชาญราชกิจ, พิษณ ุศิริพิชญตระกูล, นุชรัตน ์หวังดี, ศรณัย ์เพ็ชร์พิรุณ,  “การประมงที่ผดิกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคมุ”, TD/RES/108 Capture Fisheries Technology Division, Training 
Department, Southeast Asian Fisheries Development Center, หน้า 4. 

23 เรื่องเดียวกัน หน้า 5. 
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ท าลายเครื่องมือประมงของชาวประมงพ้ืนบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็ก ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงต่อ
วิถีชีวิตชาวประมงรวมทั้งชุมชนประมงท้องถิ่น24 

๔. ผลกระทบทางสังคม 

    ผลกระทบทางเศรษฐกิจจุลภาคจากการท า IUU Fishing  จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยัง
สังคมชาวประมง กระทบต่อตัวชาวประมงและครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนกองเรือประมงใน
ท้องถิ่น อันเป็นผลเนื่องมาจากการท าการประมงเกินศักย์การผลิตของธรรมชาติ แต่กลุ่มชาวประมงที่
ท า IUU Fishing  เหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า/ทรัพยากรประมงที่รัฐก าหนดขึ้นแต่อย่างใด โดยกระท าการฝุาฝืนกฎหมายและกฎ
ข้อบังคับด้านการประมงที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้คนไทย
สามารถบริโภคสัตว์น้ าได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว การท า IUU Fishing จึงท าให้รายได้ของครัวเรือน
ชาวประมงพ้ืนบ้านลดลงเพราะมีสัตว์น้ าให้จับขึ้นมาใช้ประโยชน์น้อยลงและมีขนาดเล็ก จึงขายไม่ได้
ราคา ท าให้เพ่ิมปัญหาความยากจนให้รุนแรงมากขึ้น และยังมีผลในทางลบต่อการกระจายรายได้ใน
ชุมชนชาวประมง ลดโอกาสของคนรุ่นลูกหลานในการสืบทอดอาชีพทางการประมงในภาพรวม  

     จากที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าแม้ว่า FAO จะได้พยายามผลักดันให้มีจรรยาบรรณในการท า
การประมงอย่างรับผิดชอบ หรือ CCRF ซึ่งเป็นที่ยอมรับและสนับสนุนโดยประเทศสมาชิกทั่วโลกมา
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ รวมทั้งมีการเผยแพร่ CCRF นี้อย่างแพร่หลายทั่วทุกภูมิภาคของโลกแล้วก็ตาม แต่
สภาวะการประมงของโลกยังคงอยู่ในสภาพตกต่ า อันท าให้เกิดข้อมติในการประชุมสุดยอดของโลกว่า
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประเทศต่างๆ เร่งด าเนินการตามบทที่ ๑๗ ของวาระที่ ๒๑ เพ่ือก่อให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในการใช้ประโยชน์ทางทะเล มหาสมุทร และพ้ืนที่เขตชายฝั่งขึ้นโดยเร็ว รวมทั้งปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดใน CCRF และแผนปฏิบัติการสากล (IPOAs) ต่างๆ ที่ FAO ได้จัดท าขึ้น โดยมุ่งหวังให้
กลุ่มประชากรสัตว์น้ าทั้งหลายที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมในปัจจุบัน ได้ฟ้ืนตัวภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘  

     ปัญหาที่หลายประเทศในโลกก าลังเผชิญอยู่ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงใน
ปัจจุบันที่ส าคัญๆ คือ  

     ๑. การที่มีเรือประมงส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่อยู่นอกเหนืออ านาจการควบคุมของรัฐ  

      ๒. การประมงท่ีไร้การควบคุมอยู่นอกขอบเขตกฎหมายเกี่ยวกับการประมง ชาวประมงบาง
กลุ่มไม่ยึดถือและฝุาฝืนกฎข้อบังคับในการท าประมง เช่น เจ้าของเรือบางรายสับเปลี่ยนธงเรือของตน 

      ๓. การประมงที่ปราศจากการรายงาน นับตั้งแต่การจดทะเบียนไปจนถึงผลการจับสัตว์น้ า 
ชาวประมงบางรายไม่ปฏิบัติตามกฎเกี่ยวกับเครื่องมือท าการประมงและแหล่งท าการประมง จึงถือได้

                                                           
24 เรื่องเดียวกันหน้า  6. 
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ว่า การท้าการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการกระท้าที่เอาเปรียบกลุ่มชาวประมงส่วนใหญ่ 
และผู้ยินยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐอย่างรับผิดชอบ  

จากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น FAO จึงได้จัดให้มีการประชุมประเทศสมาชิกเพ่ือจัดท า
จรรยาบรรณในการท าประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries: 
CCRF ซึ่งต่อไปในเอกสารนี้จะเรียกย่อว่า “จรรยาบรรณ”) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือบรรทัดฐานใน
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงทั่วโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าทุกชนิดอย่างยั่งยืน อนึ่ง จรรยาบรรณฉบับนี้ได้รับการยอมรับและให้การสนับสนุน
โดยประเทศสมาชิก FAO ทั่วโลกตั้งแต่ปี ๒๕๓๘ เป็นต้นมา ซึ่งต่อมา FAO ได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติ
การสากล (International Plan of Action: IPOA) ขึ้นจ านวน ๔ ฉบับ ได้แก่  

๑.  แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IPOA-IUU)  

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

๓. แผนปฏิบัติการสากลว่ าด้ วยการบริหารจัดการการลงแรงประมง 
(International Plan of Action to Manage Fishing Capacity) 

๔. แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการอนุรักษ์นกทะเลจากการท าประมง 
อวนลอยขนาดใหญ่ (International Plan of Action to Conserve Seabird from Longline 
Driftnet)  

โดยสมาชิก FAO มากกว่า ๑๗๐ ประเทศได้ร่วมกันรับรองจรรยาบรรณฉบับนี้ เมื่อ พ.ศ. 
๒๕๓๘ อนึ่ง จรรยาบรรณนี้มิได้มีสภาพบังคับ หากแต่เรียกร้องให้รัฐสมาชิก FAO น าไปใช้ปฏิบัติ
ด้วยความสมัครใจในการประกอบอาชีพหรือเก่ียวข้องกับการท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
ไม่ว่าจะเป็นในแหล่งน้ าจืดและในทะเล แต่โดยที่จรรยาบรรณนี้มิได้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ จึง
ไม่มีสภาพบังคับ เป็นเรื่องของความสมัครใจ (Voluntary basis) ดังนั้น จึงจ าเป็นที่จะสร้างความ
มั่นใจว่า ทุกคนที่ประกอบอาชีพในการท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ านั้นมีความเข้าใจและ
ยอมรับในหลักการและเปูาหมายของจรรยาบรรณนี้ ทั้งยอมปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่ได้ก าหนด
ขึ้นมานั้นดว้ย 

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าจรรยาบรรณนี้เป็นผลจากความมุ่งมั่นพยายามของคนกลุ่ม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าโดยนัยนี้ จรรยาบรรณนี้จึงถือเป็น
ฉันทามติ หรือความตกลงระดับโลกเกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์
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น้ าต่างๆ อย่างรับผิดชอบ25 ดังนั้น รัฐบาลของทุกประเทศจึงมีความรับผิดชอบในการน าจรรยาบรรณ
นี้มาใช้ปฏิบัติโดยความร่วมมือจากอุตสาหกรรมประมงและชุมชนประมง ส่วนบทบาทของ FAO นั้น
คือให้การสนับสนุนด้านวิชาการ แต่มิได้รับผิดชอบโดยตรงในการน าจรรยาบรรณนี้ไปใช้ปฏิบัติ เพราะ 
FAO มิได้มีส่วนรับผิดชอบในการพัฒนาและด าเนินการตามนโยบายพัฒนาการประมงของประเทศ
ต่างๆ อันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของรัฐบาลของแต่ละประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดการประมงอย่างรับผิดชอบ (Responsible Fisheries) ในประเทศของตน               

การน าจรรยาบรรณนี้มาใช้ให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นรัฐบาลต้องสามารถ
ประสานหลักการและเปูาหมายของจรรยาบรรณนี้เข้ากับนโยบายและกฎหมายด้านการประมงของ
ประเทศ โดยควรปรึกษาหารือกับภาคอุตสาหกรรมประมงและกลุ่มบุคคลอ่ืนๆ เพ่ือให้การสนับสนุนใน
ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนนโยบายและข้อกฎหมาย ตลอดจนให้ความร่วมมือกับภาครัฐด้วยความสมัครใจ 
นอกจากนี้ รัฐบาลควรสนับสนุนให้ชุมชนประมงและอุตสาหกรรมประมงพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่
สอดคล้อง และสนับสนุนเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ ซึ่งหมายถึงการให้การช่วยเหลือ
ประเทศสมาชิกต่างๆ หรือกลุ่มประเทศในการพัฒนาหรือปรับปรุงการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
ในประเทศเหล่านั้นให้บรรลุเปูาหมายที่จรรยาบรรณตั้งไว้ กล่าวคือ เพื่อเป็นหลักประกันว่าคนรุ่นต่อไป
จะมีโอกาสสูงในการมีสัตว์น้ าเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียง  จรรยาบรรณฉบับนี้จึงได้มุ่งเน้นให้
ประเทศต่างๆ และทุกฝุายที่เกี่ยวข้องกับการท าการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ท างานร่วมกันใน
การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมงและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงควรมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ หรือฟ้ืนฟูประชากรสัตว์น้ า (Fish stocks) ให้คงอยู่ในระดับที่สามารถ
ผลิตสัตว์น้ าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมักเรียกระดับดังกล่าวนี้ว่า 
“ปริมาณจับสูงสุดที่ยั่งยืน (Maximum Sustainable Yield : MSY)26 ดังนั้น การก าหนดนโยบายด้าน
การประมงและท าการประมงของแต่ละประเทศควรจะจัดท าขึ้นในทิศทางที่จะท าให้มีการใช้ทรัพยากร
ประมงอย่างย่ังยืนในระยะยาว เพ่ือให้แน่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ า การมีอาหารอย่างเพียงพอ 
และการขจัดความยากจนในชุมชนประมงของประเทศนั้นๆ ได้ ส าหรับประเทศไทย ผู้เขียนได้จัดท าค า
แปลฉบับภาษาไทยและได้รับทุนสนับสนุนจากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
และเผยแพร่แก่สาธารณชนผู้สนใจมาจนถึงปัจจุบัน 

 

3.4.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ กับ IUU Fishing  
สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาภาคีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๑๐๒ 

ในเดือนพฤศจิกายน ๑๙๙๒ ได้ก าหนดให้ประเด็นการประมงในน่านน้ าสากลหรือทะเลหลวง (High 
                                                           
25 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส านักงานประจ าภูมภิาคเอเชียและแปซิฟิก, “จรรยาบรรณในการ
ท าการประมงอย่างรับผดิชอบคืออะไร”, กรุงเทพมหานคร. ๒๕๔๔, หน้า ๑. 
26 เรื่องเดียวกัน หน้า ๓. 
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Seas) เป็นประเด็นที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ดังนั้น CCRF จึงได้รับการจัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิดการ
ตีความและน าหลักกฎหมายทะเลระหว่างประเทศซึ่งบัญญัติไว้ในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
กฎหมายทะเล ค.ศ.๑๙๘๒ และบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาปฏิบัติ เช่น UN Fish Stocks 
Agreement 1995, 1992 Declaration of Cancun, the 1992 Rio Declaration on 
Environment and Development, Chapter 17 of Agenda 21 และ Compliance 
Agreement ต่อจากนั้น FAO ได้ผลักดันให้ CCRF พัฒนาเป็นตราสารระหว่างประเทศที่ส าคัญโดย
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติหรือ UN องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ 
รวมทั้ง NGOs  

CCRF เป็นตราสารระหว่างประเทศได้รับการจัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานของ ความสมัครใจ 
(Voluntary Basis) แต่ได้น าเอาตราสารต่างๆ ที่สังคมโลกให้การยอมรับมาบัญญัติรวมไว้  และได้รับ
ความเห็นชอบให้น ามาใช้ปฏิบัติได้ (Adopted) โดยมติที่ประชุม FAO สมัยที่ ๒๘ มติที่ ๔/๙๕ ในการ
น าบทบัญญัติของ CCRF มาปฏิบัติให้เกิดผลนั้น FAO และ สังคมระหว่างประเทศ (International 
community) ตระหนักว่า กิจกรรมการท าการประมงที่ไม่เคารพกฎข้อบังคับและมาตรฐานสากลด้าน
การประมง เพิ่มจ้านวนมากขึ นโดยล้าดับ เช่น   

  ก. การหลบหนีการควบคุมโดยการสลับหรือเปลี่ยนธงของเรือประมง (Reflagging of Fishing 
Vessels)  

 ข. การจับสัตว์น้ าภายในเขตอ านาจของรัฐโดยมิได้รับอนุญาตจากรัฐชายฝั่ง 

 ค. การไม่รายงานผลการจับสัตว์น้ า หรือจัดรายงานคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

จากกิจกรรมการท าการประมงที่ขาดความรับผิดชอบนี้ มีผลบั่นทอนโดยตรงต่อความพยายามใน
การบริหารจัดการการประมงทะเลอย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายของการประมงที่ย่ังยืนต่อไป 

สาระส าคัญที่ FAO มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือ การยอมรับกฎระเบียบทางด้านการประมงที่รัฐ
ต่างๆ ได้ก้าหนดขึ น เพื่อก่อให้เกิดการประมงอย่างรับผิดชอบขึ นในสังคมโลก  ด้วยเป็นที่ตระหนักดี
แก่ทุกฝุายแล้วว่า หากไร้การบริหารจัดการในด้านการประมง โดยเฉพาะการประมงทะเลแล้ว 
ทรัพยากรสัตว์น้ าทะเลที่ยังคงเหลือรอดจากการใช้ประโยชน์ในการประมงอย่างมีขีดจ ากัดและไร้กติกา
ใดๆ นั้น จะไม่มีโอกาสเกื้อหนุนอาชีพชาวประมงได้ในอนาคต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ชาวประมงและรัฐ
ชายฝั่งต่างๆ จักต้องหันหน้าเข้าหากัน เพื่อร่วมก าหนดกติกาอันน าไปสู่การประมงอย่างรับผิดชอบให้ได้
โดยเร็ว  
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 ทั้งนี้ การได้รับรู้ปัญหาและแนวโน้มของการประมงลักษณะนี้ ย่อมท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีขึ้น 
การยอมรับที่เปิดใจยิ่งขึ้น ความเป็นไปได้ที่รัฐและชาวประมงจะร่วมมือกันปกปูองรักษาทรัพยากรสัตว์
น้ าอันเป็นฐานการประกอบอาชีพของทุกฝุายให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

3.4.3 หลักการในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing แยกตามองค์ประกอบของ IUU Fishing 
จากที่กล่าวมาข้างต้น การท าประมงที่เป็น IUU Fishing หรือการท าประมงเถื่อนนั้น จะต้อง

มีองค์ประกอบครบทั้ง 3 ข้อ กล่าวคือ 1) จะต้องเป็นการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing ) 
2) เป็นการท าประมงที่ขาดการรายงาน หรือรายงานข้อมูลเท็จ (Unreported Fishing) และ 3) เป็น
การท าประมงที่ขาดการควบคุม (Unregulated Fishing)  หากขาดองค์ประกอบข้อใดข้อหนึ่งก็จะ
ไม่ใช่ IUU Fishing ซึ่งเมื่อพิจารณาหลักการบริหารจัดการประมงตามมาตรฐานสากลก็จะเห็นได้ว่า 
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ได้สอดแทรกหลักการในการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing ไว้ภายใต้หลักการบริหารจัดการประมงด้วยแล้ว โดยอาจพิจารณาหลักการในการแก้ไขปัญหา 
IUU Fishing แยกตามองค์ประกอบของ IUU Fishing ไดด้ังนี้  

1. การท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) 

การท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) เป็นองค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งที่อาจท าให้
การท าประมงนั้นเป็นการท าประมงเถื่อน หรือ IUU Fishing โดยจรรยาบรรณในการท าการประมง
อย่างรับผิดชอบ ได้บัญญัติหลักการในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท า
ประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) ไว้ ยกตัวอย่างได้ดังนี้ 

จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible 
Fisheries : CCRF) เป็นตราสารระหว่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสนับสนุนให้ประเทศ
ต่างๆ มีนโยบายด้านการประมงที่มีความชัดเจน โดยควรพัฒนาขึ้นจากความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝุาย ทั้งระดับภายในประเทศและระหว่างประเทศ และค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 
เพ่ือน าไปสู่การท าประมงอย่างรับผิดชอบและยั่งยืนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น บทบัญญัติมาตรา 
7 จึงได้ก าหนดหลักการว่าด้วยการจัดการประมง ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการท า
ประมงที่ผิดกฎหมายไว้ เช่น การขอให้รัฐและทุกฝุายที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมง จัดท ามาตรการ
เพ่ืออนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบของกฎหมายมาเป็นตัว
ช่วยหนึ่งในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยรัฐที่เกี่ยวข้องควรแน่ใจว่ามี
การจัดท ากรอบทางกฎหมายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม เพ่ือ
การอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการจัดการประมง และมีบทลงโทษตามกฎหมายและข้อบังคับที่
เพียงพอและเหมาะสมในกรณีท่ีมีการละเมิดบทบัญญัติของกฎหมาย 

นอกจากนี้ บทบัญญัติมาตรา 8 ของ CCRF ก็ได้วางหลักการในการปฏิบัติการประมง
(Fishing Operation) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางกฎหมายไว้ โดยขอความร่วมมือรัฐที่
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เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยเฉพาะรัฐเจ้าของธง และรัฐเจ้าของท่า ในการบัญญัติกฎหมายและจัดท าระบบ
ติดตาม ควบคุมและตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติการประมงให้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงระดับภูมิภาคและหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งในเรื่องมาตรฐานอนามัยและความ
ปลอดภัยส าหรับเรือประมง ชาวประมง และผู้รับจ้างในการปฏิบัติประมง เครื่องมือประมง ตลอดจน
การแนะน าและใช้บังคับกฎระเบียบตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือปูองกันมลภาวะจากเรือ พ.ศ. 
2516 รวมถึงบทบัญญัติส าหรับการลดสารพิษที่แพร่ออกมาจากการปล่อยแก๊ส เป็นต้น ซึ่งหลักการ
ดังกล่าวจะมีส่วนส าคัญในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขการท าการ
ประมงที่ผิดกฎหมาย อีกท้ังยังเป็นการส่งเสริมให้มีการท าประมงอย่างรับผิดชอบ และเกิดความมั่นคง
ทางทรัพยากรประมงและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลอีกด้วย 

2. การท าประมงที่ขาดการรายงาน (Unreported Fishing) 

องค์ประกอบที่ส าคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งที่อาจท าให้การท าประมงเข้าข่ายเป็น IUU 
Fishing ก็คือ การท าประมงที่ขาดการรายงาน หรือรายงานข้อมูลเป็นเท็จ (Unregulated Fishing) 
ซึ่งจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ได้บัญญัติหลักการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหา IUU Fishing ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงที่ขาดการรายงาน (Unreported Fishing) 
ไว้ ยกตัวอย่างเช่น 

CCRF ได้บัญญัติเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและให้ค าแนะน าในการจัดการประมงไว้
เป็นการเฉพาะ โดยบทบัญญัติในมาตรา 7 และมาตรา 8 ได้เสนอให้รัฐมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การประมง ซึ่งครอบคลุมข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตท าการประมง ทะเบียนเรือ ทะเบียนชาวประมง 
สถิติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการประมงทั้งปวงและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวกับประชากรสัตว์น้ าใน
รูปแบบที่ยอมรับกันระหว่างประเทศและมอบข้อมูลนั้นให้แก่องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงที่
เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ในกรณีที่ประชากรสัตว์น้ าอยู่ในเขตอ านาจรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ รัฐ
ที่เก่ียวข้องก็ควรจะตกลงและหากลไกความร่วมมือร่วมกันในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นว่า
นั้นระหว่างกัน อีกทั้งควรส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดการประมงและใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินสภาวะทรัพยากรประมงในปัจจุบัน ตลอดจนผลกระทบของ
มาตรการที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรในอนาคต โดยรัฐไม่ควรน าข้อจ ากัดด้านข้อมูลทางวิชาการที่ไม่
เพียงพอมาเป็นเงื่อนไขหรือเหตุในการเลื่อนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ ซึ่ง
หลักการของ CCRF ที่เสนอให้มีการรวบรวมและประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานและรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างทันท่วงที นับเป็นกลไกส าคัญอย่างหนึ่งในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา IUU Fishing ใน
ส่วนของการท าประมงที่ขาดการรายงาน (Unreported Fishing) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. การท าประมงที่ขาดการควบคุม (Unregulated Fishing) 

นอกจากองค์ประกอบด้านการท าประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Fishing) และขาดการ
รายงาน (Unreported Fishing) แล้ว การท าประมงจะเป็น IUU Fishing จะต้องมีองค์ประกอบที่
ส าคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ต้องเป็นการท าประมงที่ขาดการควบคุม (Unregulated Fishing) ซึ่ง
จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ก็ได้ก าหนดหลักการในการแก้ไขปัญหา IUU 
Fishing ที่เกี่ยวข้องกับการท าประมงที่ขาดการควบคุม (Unregulated Fishing) ไว้ด้วยเช่นกัน 
ยกตัวอย่างได้ ดังนี้ 

CCRF เป็นตราสารระหว่างประเทศที่วางหลักการบริหารจัดการประมงและจรรยาบรรณใน
การท าการประมงอย่างรับผิดชอบ ซึ่งจรรยาบรรณฉบับนี้ได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์กรประมงใน
ระดับภูมิภาค (Regional Fisheries Management Organization: RFMO) ขึ้น เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งและสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐต่างๆ ในการท าการประมง โดยการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และข้อตกลงที่ได้รับการยอมรับระหว่างรัฐสมาชิกขององค์กรประมงในระดับภูมิภาคนั้น 
เพ่ือให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการท าประมงภายในขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบอย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น มีการก าหนดวิธีการ เครื่องมือประมงที่ใช้ในการจับสัตว์น้ า โควตาการจับสัตว์น้ า 
ประเภทของสัตว์น้ า หรือการปฏิบัติอ่ืนๆ ในการท าการประมงในพ้ืนที่ขององค์กรประมงในระดับ
ภูมิภาคที่รัฐต่างๆ เป็นสมาชิก ดังนั้น หากเรือไร้สัญชาติหรือเรือของรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร
จัดการประมงระดับภูมิภาคได้เข้ามาท าการประมงในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรประมงระดับ
ภูมิภาคนั้น หรือพ้ืนที่ที่ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์จัดการขององค์กรประมงระดับภูมิภาครองรับ การ
กระท านั้นก็จะเป็นการท าประมงท่ีขาดการควบคุม (Unregulated Fishing) ได้  

ทั้งนี้ นอกจาก CCRF จะได้ก าหนดหลักการในการบริหารจัดการประมงและการปฏิบัติการ
ประมงที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาIUU Fishing ไว้แล้ว  IPOA-IUU ก็เป็นตราสารระหว่างประเทศ
ด้านการบริหารจัดการประมงฉบับหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์หลักในการปูองกันยับยั้งและขจัดIUU Fishing 
หรือการท าประมงเถื่อน เป็นการเฉพาะ โดยตราสารฉบับนี้ได้เตรียมเครื่องมือหลายรูปแบบไว้เพ่ือให้
ประเทศต่างๆน าไปใช้ต่อต้านการท าการประมงเถื่อนซึ่งประเทศเหล่านั้นอาจกระท าการต่อต้านการ
ท าการประมงท่ีผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือการท าการประมงเถื่อนด้วยตนเอง
หรืออาจร่วมมือกับประเทศอ่ืนๆก็ได้โดยเครื่องมือบางประเภทนั้นได้รับการออกแบบมาใช้กับทุก
ประเทศขณะที่เครื่องมือบางประเภทได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้กับรัฐเจ้าของธงรัฐชายฝั่งรัฐเจ้าของ
ท่าหรือรัฐเจ้าของตลาดเป็นการเฉพาะซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป 
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3.5 แผนปฏิบัติการสากลเพื่อการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม (International Plan of Action to Prevent, Deter and 
Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) มาใช้ปฏิบัติ ใน
การแก้ไขปัญหา IUU Fishing  
 ตราสารนี้ เป็นตราสารระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการประมงฉบับหนึ่ งที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการปูองกัน ยับยั้งและขจัด IUU Fishing หรือการท าประมงเถื่อน เป็นการเฉพาะ 
โดยตราสารฉบับนี้ได้เตรียมเครื่องมือหลายรูปแบบไว้เพ่ือให้ประเทศต่างๆน าไปใช้ต่อต้านการท าการ
ประมงเถื่อน โดยประเทศแต่ละประเทศสามารถน าหลักการนี้ไปใช้โดยการออกกฎหมายภายในโดย
อาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการระดับชาติในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงผิดกฎหมาย ขาด
การรายงาน และไร้การควบคุม (NPOA-IUU) ได้ 

3.5.1 ความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง (All States Responsibilities) 
แผนปฏิบัติการสากลฉบับนี้ ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง ดังนี้:- 

1) รัฐควรให้การยอมรับและเคารพต่อแนวทางปฏิบัติของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  บทบัญญัติของอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพ่ือให้น าไปใช้ในการ
ปูองกัน ปราบปรามและขจัดการท าประมงเถื่อน 

2) รัฐทั้งปวงได้รับการกระตุ้นให้สัตยาบัน ยอมรับ หรือภาคยานุวัติต่อ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ความตกลง
สหประชาชาติ ค.ศ. 1995 และ ความตกลงเพ่ือส่งเสริมการควบคุม
เรือประมงที่ท าการประมงในทะเลหลวงให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือ
การอนุรักษ์และจัดการประมง ค.ศ. 1993  และหากรัฐใดยังมิได้เข้าเป็น
ภาคีตราสารเหล่านี้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของตราสารเหล่านี้ 

3) รัฐทั้งปวงควรจะปฏิบัติตามตราสารด้านประมงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ทุกฉบับซึ่งรัฐตนได้ให้สัตยาบัน ยอมรับหรือภาคยานุวัติไว้อย่างเคร่งครัด 

4) การท าการประมงในมหาสมุทรต่างๆ นั้น องค์กรประมงในระดับภูมิภาค 
จะเป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมดูแลทุกรัฐที่มีเรือประมงเข้าไปท าการประมงใน
แหล่งท าการประมงเหล่านี้ จึงควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว 
หรือต้องควบคุมเรือประมงของตนมิให้กระท าการใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อบังคับ
ที่องค์กรเหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นไว้ 

5) รัฐต่างควรทบทวนกฎหมายประมง รวมทั งการบังคับใช้กฎหมายของตน
เป็นอันดับแรก เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ได้อย่าง
สอดคล้องกับวิธีการที่แจ้งไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ใน



63 
 

การด าเนินการทบทวนกฎหมายนั้นควรพิจารณาประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

 ภายใต้ข้อเสนอแนะของ IPOA-IUU นั้นจ าเป็นจะต้องเพ่ิม
หน่วยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม่? 

 บทลงโทษส าหรับการท าประมงที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันรุนแรง
เพียงพอแล้วหรือไม่? 

 ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน จะสามารถควบคุม
กิจกรรมในการท าการประมงของเรือประมงของรัฐตนได้จริง
หรือไม?่ 

 หากคนถือสัญชาติของรัฐเป็นเจ้าของเรือประมงที่ไปจดทะเบียน
ในรัฐอ่ืน หรือไปท าหน้าที่นายเรือในเรือประมงของรัฐอ่ืน จะ
สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือปูองกันมิให้คน
เหล่านั้นท าการประมงที่ผิดกฎหมายได้หรือไม่? 

 หากรัฐได้ยินยอมให้มีการน าขึ้นท่าหรือขนถ่ายสัตว์น้ าจาก
เรือประมงต่างชาติที่ท่าเทียบเรือของรัฐตน มีกฎหมายและวิธี
ปฏิบัติที่สามารถใช้ในการควบคุมกิจกรรมดังกล่าว เช่นการ
ตรวจสอบ หรือไม่? 

 ในกรณีที่รัฐได้มีการอนุญาตให้กองเรือประมงต่างชาติเข้ามาท า
การประมงในน่านน้ าของรัฐตน ควรจะเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับ
การประมงท่ีผิดกฎหมายในข้อตกลงที่ท าไว้ได้หรือไม่? 

6) ชาวประมงที่ท าผิดกฎหมายย่อมพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ จึง
มักจะท าการประมงในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝูาระวัง 
(MCS) ไม่เข้มงวดนัก ดังนั้น IPOA-IUU จึงได้ก าหนดเครื่องมือส าหรับการ
ติดตามตรวจสอบอย่างกว้างๆ เพ่ือใช้ในการต่อต้านการประมงเถื่อนไว้ 
ดังต่อไปนี้ 

 ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ 
VMS) 

 โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจ าบนเรือประมง 

 ระบบรายงานผลการจับสัตว์น้ าในแต่ละเท่ียวเรือ 

 การตรวจสอบเรือประมงท้ังที่ท่าเทียบเรือและในทะเล 

 การไม่อนุญาตให้เรือที่สงสัยว่าจะเป็นเรือประมงเถื่อนเข้าเทียบท่า
หรือให้เอกสิทธิ์ใดๆ 

 วิธีอ่ืนๆ 
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7)   รัฐควรสนับสนุนให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการ
ประมงโดยวิธีการสร้างสรรค์ซึ่งรวมถึง:- 

 การให้การศึกษาและบริการต่างๆ แก่ชุมชนและชาวประมง 
 การให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบด้านการ

ประมง 
 การสร้างจิตส านึกเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบ

นั้นๆ 
 การจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ชาวประมงสามารถ

ปฏิบัติตามได้โดยง่าย 
8) รัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบใน

กรณีที่เชื่อว่ามีการท าการประมงเถื่อนเกิดขึ้น และจักต้องด าเนินคดีกับผู้
ละเมิดกฎข้อบังคับด้านการประมงอย่างจริงจัง 

9)   รัฐควรเข้าร่วมในเครือข่ายสากลเพ่ือร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน 
ในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝูาระวังในกิจกรรมทุกชนิดที่
เกี่ยวข้องกับการประมง ซึ่งจะช่วยให้รัฐต่างๆ สามารถหาข้อมูลที่ต้องการ
ทราบได้อย่างรวดเร็ว 

3.5.2 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง (Flag State Responsibilities) 
IPOA-IUU ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธงไว้ดังนี้:- 

1) ควบคุมกิจกรรมการท าการประมงของเรือที่ชักธงของรัฐตน รวมไปถึง
เรือประมงและเรือที่ใช้สนับสนุนการท าการประมง (เช่น เรือขนส่งหรือเรือ
แม่ท่ีท าหน้าที่ส่งเสบียงและน้ ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือประมงและรับสัตว์น้ า
กลับเข้าท่า)  

2) รัฐบาลของรัฐเจ้าของธงจักต้องมีความมุ่งม่ันทางการเมืองที่จะท าให้
เกิดผล 

3) การจดทะเบียนเรือประมง ก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้เรือประมงของตนชักธง
ของรัฐตน รัฐนั้นควรจะต้องมั่นใจในความสามารถในการควบคุมการท า
การประมงของเรือล านั้นให้ได้ก่อน 

4)     รัฐจึงควรจดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่
จะสามารถท าได้ และรวบรวมทะเบียนประวัติของเรือแต่ละล าไว้เป็น
หลักฐาน 
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5)    รัฐควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนเรือที่เคยมีประวัติท าการประมงเถื่อนมา
ก่อน  

6)    รัฐควรให้เจ้าของเรือล าที่ขอจดทะเบียนเรือนี้ในชื่ออ่ืนๆ มาก่อนด้วย และ
รัฐควรให้เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
เรือเป็นประจ าด้วย 

7) ทะเบียนประวัติเรือประมง  แต่ละรัฐควรจัดท าทะเบียนประวัติของ
เรือประมงแต่ละล าขึ้นไว้ ข้อมูลที่ควรบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติของเรือนี้  
ซึ่งนอกจากจะแจ้งถึงลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของเรือ และประวัติการ
ท าการประมงแล้ว ยังควรจะมีข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย 

 ชื่อของเรือประมง หมายเลขทะเบียน ชื่อเรือเดิม (หากทราบ) และ
ชื่อประเทศท่ีจดทะเบียนให้ 

 ธงที่เคยใช้ (ถ้ามี) 
 สัญญาณเรียกวิทยุสากล (ถ้ามี) 
 สถานที่และปีท่ีต่อเรือ  
 ประเภทของเรือ 
 ประเภทของเครื่องมือหรือวิธีการท าการประมง 
 ระวางขับน้ าที่จดทะเบียน (กรอสตัน) 
 ขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์ 
 ความยาวเรือ 
 ความลึกของเรือ 
 ความกว้างของเรือ 
 รูปถ่ายแสดงด้านข้างของเรือในวันที่จดทะเบียน หรือหลังจากที่มี

การเปลี่ยนแปลง โครงสร้างเรือตามความเหมาะสม 
 ชื่อ ที่อยู่  และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็น

เจ้าของเรือ 
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการใช้

เรือ 
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่มีส่วนรับผลประโยชน์

จากเรือ 
 ประวัติการถือครองเรือ และประวัติการท าการประมงเถื่อนของเรือ

ล านี้ (หากทราบ) 
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ข้อสังเกต   หากเป็นไปได้ ควรแจ้งในทะเบียนประวัติเรือด้วยว่าเรือล านี้
ยังคงท าการประมงอยู่อย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

8) การอนุญาตให้ท้าการประมง  รัฐเจ้าของธงควรห้ามมิให้เรือของตนออกไป
ท าการประมงในทะเลหรือมหาสมุทรอ่ืนใดๆ เว้นแต่เรือล านั้นได้รับอนุญาต
ให้ท าการประมงได้จากรัฐ รัฐเจ้าของธงจึงควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะกับ
เรือที่จดทะเบียนในรัฐของตนอย่างถูกต้อง และมีบันทึกทะเบียนประวัติ
ของเรือประมงล านี้ไว้แล้ว ดังนั้น เรือต่างๆ ควรจะได้รับอนุญาตให้ท าการ
ประมงได้ก็ต่อเมือเจ้าของเรือหรือผู้ควบคุมเรือ ยินยอมที่จะท าการประมง
ตามเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ในอาชญาบัตร เพ่ือให้รัฐเจ้าของธงสามารถ
ควบคุมกิจกรรมในการท าการประมงของเรือล านั้นได้ อนึ่ง เงื่อนไขเหล่านี้
ควรก าหนดไว้ให้ชัดเจน เช่น 

 อนุญาตให้จับสัตว์น้ าชนิดใด 
 อนุญาตให้ใช้เครื่องมือท าการประมงประเภทใด 
 อนุญาตให้ท าการประมงได้ในแหล่งใดและเมื่อใด 

9)  มาตรการในการควบคุมอ่ืนๆ การจดทะเบียนเรือประมง การท าทะเบียน
ประวัติเรือประมง และการอนุญาตให้ท าการประมงนั้นจะท าให้รัฐเจ้าของธงมี
พ้ืนฐานทางกฎหมาย ในการควบคุมการท าการประมงของเรือประมงของตน 
แต่เพ่ือให้การควบคุมเรือประมงเกิดผลอย่างจริงจัง รัฐเจ้าของธงควรจะได้
เลือกใช้เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติจริงต่างๆ ดังที่ได้ระบุไว้ใน IPOA-IUU นั้น เช่น 

 รัฐเจ้าของธงควรรู้ต าแหน่งเรือทุกล า หรืออย่างน้อยที่สุดก็ควรรู้
เป็นช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐเจ้าของธงจึงต้องหาวิธีการ
อ่ืน เพ่ือให้ทราบต าแหน่งของเรือของตนทุกล าในทะเลให้ได้ 

 รัฐเจ้าของธงควรจะเพ่ิมขีดความสามารถในการลาดตระเวนทาง
ทะเลในบริเวณที่รู้แน่ชัดว่าเรือประมงของตนมักเข้าไปท าการ
ประมงด้วย 

 รัฐเจ้าของธงควรก าหนดให้เรือทุกล ารายงานผลการท าการ
ประมงเป็นระยะโดยสม่ าเสมอ การใช้ระบบติดตามเรือ วิทยุ 
และโทรสาร อันเป็นการสะดวกและประหยัดเวลา 

 แม้ว่าข้อมูลที่ต้องรายงานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการ
ประมง รัฐเจ้าของธงควรก าหนดให้เรือประมงของตนรายงาน
ข้ อมู ล ในการท ากา รประมงที่ สมบู รณ์ และถู กต้ อ งตาม
ก าหนดเวลา ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ควรรวมถึง:- 
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o รายละเอียดของเรือ 
o ต าแหน่งเรือ 
o เส้นทางเดินเรือ 
o การลงแรงท าการประมง  
o องค์ประกอบสัตว์น้ าที่จับได้ และน้ าหนักรวมของสัตว์

น้ าสดที่จ าน าขึ้นท่า 
o การแจ้งการเข้า/ออกจากแหล่งท าการประมง 
o การแจ้งก าหนดเข้าเทียบท่า 

 รัฐเจ้าของธงควรจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ได้รับรายงานและควรลงโทษผู้ที่ไม่รายงานหรือรายงานข้อมูล
เท็จ วิธีการตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบเป็นประจ า ณ ท่า
เทียบเรือ และการใช้ผู้สังเกตการณ์อิสระประจ าอยู่บนเรือ 

 รัฐเจ้าของธงควรท าให้มั่นใจว่ามีการลงโทษผู้ท าการประมงเถื่อน
รุนแรงเพียงพอต่อการกระท าความผิด ในกรณีที่มีการกระท าผิด
ขั้นรุนแรงนั้น เรือดังกล่าวควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตท าการ
ประมงหรือให้ระงับการใช้ใบอนุญาตชั่วคราว การลงโทษอย่าง
เข้มงวดนี้จะช่วยท าให้ชาวประมงไม่กล้าท าการประมงเถื่อนอีก
ต่อไป 

3.5.3 ความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง  
IPOA-IUU ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง ดังนี้:- 

1)  ก่อนที่รัฐชายฝั่งจะอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมงใน
น่านน้ าของตน ควรตรวจสอบว่าเรือล านั้นได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธง
ให้ไปท าการประมงนอกน่านน้ าของตนได้จริงหรือไม่เสียก่อน 

2)   รัฐชายฝั่งจึงควรท าในทุกวิถีทางเพ่ือขจัดประมงเถื่อนให้สิ้นไปจากน่านน้ า
ของรัฐตน 

3)   รัฐชายฝั่งไม่ควรออกใบอนุญาตการท าประมงให้แก่เรือประมงเถื่อน 
ดังนั้น รัฐชายฝั่งควรขอร้องให้รัฐเจ้าของธงรับรองว่าเรือที่ตนได้จด
ทะเบียนให้นั้นไม่เคยมีประวัติ เสียเกี่ยวกับการประมงเถื่อนมาก่อน 
หลังจากท่ีรัฐเจ้าของธงได้รับรองแล้ว รัฐชายฝั่งจึงจะออกใบอนุญาตให้เข้า
มาท าการประมงในน่านน้ าของตนได้ 

4)   รัฐชายฝั่งอาจก าหนดให้เรือต่างชาติใช้ระบบติดตามเรือ เพ่ือให้รู้ต าแหน่ง
ในแต่ละช่วงเวลา หรือต าแหน่งที่ใกล้เคียงของเรือเหล่านี้ได้ตลอดเวลา 
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และรับข้อมูลต่างๆ ที่ระบบนี้ จะต้องรายงานเข้ามาเป็นระยะ และ
ก าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกล าหรือบางส่วนมีผู้สังเกตการณ์อิสระ
ประจ าอยู่บนเรือ 

5)   รัฐชายฝั่งควรมีข้อบังคับให้เรือประมงทุกล าต้องน าสัตว์น้ าที่จับได้มายัง
ท่าเทียบเรือประมงทุกครั้ง ทั้งนี้ เพราะการตรวจตราการขนถ่ายสัตว์น้ า
กลางทะเลนั้นท าได้ยาก ชาวประมงเถื่อนจึงนิยมขนถ่ายสัตว์น้ ากลางทะเล
เสียมากกว่าที่จะน าข้ึนท่า 

 

3.5.4  ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่า (Port State Responsibilities)   
IPOA-IUU ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าไว้ดังนี้:- 

1)   ปฏิเสธมิให้เรือต่างชาติเข้าเทียบท่า (ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินหรืออยู่ใน
ภาวะอันตราย) 

2)   ห้ามมิให้เรือประมงต่างชาติน าสัตว์น้ าขึ้นท่าหรือท าการขนถ่ายสัตว์น้ า
บริเวณท่าเทียบเรือ 

3)   ก าหนดให้เรือประมงที่จะเข้าเทียบท่าต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับเรือและ
ข้อมูลในการท าการประมง และ 

4)   ตรวจสอบเรือท่ีสมัครใจให้ตรวจขณะจอดเทียบท่า 
5)   รัฐเจ้าของท่าควรก าหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกล าที่ขออนุญาตเข้า

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

6)   ก่อนที่รัฐเจ้าของท่าจะอนุญาตให้เรือต่างชาติล าอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมประมง ควรจะท าการสอบถามข้อมูลดังกล่าวก่อนอนุญาตด้วย
เช่นกัน 

7)     รัฐเจ้าของท่าควรรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพ่ือแจ้งต่อรัฐเจ้าของธงและ
องค์กรประมงในระดับภูมิภาค 

 ชื่อรัฐเจ้าของธงของเรือล านั้นและรูปพรรณโดยละเอียด
ของเรือ 

 ชื่อ สัญชาติ และคุณสมบัติของนายท้ายเรือและไต้ก๋ง 
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 ประเภทของเครื่องมือประมงที่ใช้บนเรือ 
 สัตว์น้ าที่มีอยู่บนเรือ โดยระบุแหล่งที่จับ ชนิดและ

ลักษณะของสัตว์น้ าและปริมาณ 
 ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่องค์กรประมงในระดับภูมิภาค

และข้อตกลงสากลต้องการ และ 
 ปริมาณสัตว์น้ าที่น าขึ้นและขนถ่ายที่ท่า 

8)    หากรัฐเจ้าของท่ามีเหตุอันชวนให้เชื่อได้ว่าเรือล าใดที่เทียบท่าอยู่นั้นได้มี
ส่วนร่วมในการท าการประมงเถื่อนแล้ว รัฐเจ้าของท่าควรจะด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  ไม่อนุญาตให้เรือล านั้นน าสัตว์น้ าขึ้นท่าหรือขนถ่ายที่ท่า 
 แจ้งให้รัฐเจ้าของธงทราบโดยทันที และ 
 หากสงสัยว่าการท าการประมงเถื่อนในน่านน้ าของรัฐอ่ืน 

หรือในน่านน้ าที่จัดการดูแลโดยองค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค รัฐเจ้าของท่าจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้
ประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที 

9)   รัฐเจ้าของท่าสามารถใช้มาตรการอ่ืนเพ่ิมเติมแก่เรือและผู้ประกอบการ
นั้นได้โดยความเห็นชอบหรือค าขอร้องจากรัฐเจ้าของธงอีกด้วย 

3.5.5 มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ (International Trade-related Measures)  
ในปัจจุบัน มีความพยายามเพ่ือร่วมมือกันในการควบคุมการค้าสัตว์น้ าที่ได้จากการประมง

เถื่อน  IPOA-IUU จึงได้เรียกร้องให้รัฐต่างๆ ร่วมกันพัฒนามาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ 
(International Trade-related Measures) เพ่ิมขึ้นเพ่ือยุติการท าการประมงเถื่อน ซึ่งมาตรการ
เหล่านี้จะสอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้อยู่ในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีเปูาหมายเพ่ือปูองกัน
การค้าสัตว์น้ าที่จับได้จากการประมงเถื่อน โดยไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคที่ไม่จ าเป็นใดๆ ในการค้าสัตว์น้ า
ชนิดอ่ืน อนึ่ง มาตรการการค้านี้จะครอบคลุมในรูปแบบต่างๆ ของการน าเข้าและส่งออกสินค้า อัน
ประกอบด้วย 

 ข้อก าหนดให้มีใบรับรองสัตว์น้ าที่จับได้และเอกสารควบคุมการค้าสัตว์
น้ า 

 ข้อจ ากัดและข้อห้ามในการน าเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้ า 
องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคจะมีบทบาทที่ส าคัญในการประสานงานกับรัฐต่างๆ ในการ

จัดท าและบังคับใช้มาตรการทางการค้าเหล่านี้ โดยเฉพาะมีบทบาทน าในการขจัดประมงเถื่อน เพราะ
กลุ่มสัตว์น้ าที่มีมูลค่าสูงส่วนใหญ่ของโลก และกลุ่มสัตว์น้ าอื่นๆ ที่พลอยถูกจับได้ในการประมงเถื่อนนั้น 
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการโดยองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค องค์กรเหล่านั้นจึงอยู่ในฐานะที่โดด
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เด่น ในการส่งเสริมและประสานความพยายามด้านต่างๆ เพ่ือด าเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือ
ขจัดประมงเถื่อนนี้ 

อนึ่ง สิ่งที่องค์กรประมงในระดับภูมิภาคสามารถกระท าได้นั้น รวมถึง 

 การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในภูมิภาคของ
ตน 

 จ าแนกเรือประมงเกี่ยวข้องกับการท าการประมงเถื่อนและประสานงาน
เพ่ือใช้มาตรการต่างๆ ในการก าจัดเรือเหล่านั้นออกไป 

 เร่งรัดให้ประเทศที่ยังมีเรือที่เกี่ยวข้องกับการประมงเถื่อน ด าเนินการให้
เรือเหล่านั้นยุติการท าการประมงเถ่ือนโดยเร็ว 

 เรียกร้องให้รัฐภาคีสมาชิกท าการต่อต้านเรือที่ไม่แจ้งสัญชาติที่เข้ามาท า
การประมงในภูมิภาค 

 รับรองข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเช่าเรือใดออกไปท าการ
ประมงเถื่อน 

 รับรองแผนตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือ ก าหนดข้อจ ากัดในการขนถ่ายสัตว์
น้ าในทะเล และข้อก าหนดเพ่ือห้ามเรือของรัฐที่ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของ 
องค์การ ซึ่งเข้ามาท าการประมงในภูมิภาคที่องค์กรนั้นดูแลอยู่น าสัตว์น้ า
มาข้ึนที่ท่าเรือของรัฐภาคีสมาชิก 

 รับรองมาตรการทางการค้าที่จะน ามาใช้ต่อต้านการประมงเถื่อน และ 
 รับรองวิธีการออกใบรับรองสัตว์น้ าที่จับได้ และ/หรือ เอกสารที่ใช้ใน

การค้าสินค้าสัตว์น้ า 

3.6 มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาด
การรายงานและไร้การควบคุม (Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter 
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: PSMA) มาใช้ปฏิบัติ ใน
การแก้ไขปัญหา IUU Fishing 

ในปัจจุบันประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่า (Port State) ได้เข้าภาคีเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 
255927 Port State มาใช้ปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องมือ/มาตรการส าคัญในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัด 
IUU Fishing งานศึกษาฉบับนี้ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการน ามาตรการ 
Port State มาใช้ขจัด IUU Fishing ของไทยมาปรับใช้กับประเทศไทย 

                                                           
27 FAO,http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/Parties/3e.pdf [ออนไลน]์,สืบค้น
เมื่อวันท่ี 3 มีนาคม 2561. 

http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/PSMA/Parties/3e.pdf
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   3.6.1  หลักการส าคัญของความตกลง PSMA 
ตามที่ผู้วิจัยได้น าเสนอเกี่ยวกับหลักการและสาระส าคัญของความตกลง PSMA ในหัวข้อที่ 

2.5.3 มาแล้วนั้น ดังนั้น ในบทนี้จะน าเสนอเฉพาะหลักการที่ส าคัญซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์
ว่าหลักการส าคัญเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์กับพันธกรณีหรือหน้าที่ที่ประเทศไทยหรือภาคีอ่ืนจะต้องมี
หน้าที่ปฏิบัติตามที่จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ได้ หลักการที่มี
ความส าคัญดังกล่าว ได้แก่ 

๑.๑  ความตกลง PSMA เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นกฎหมาย
ระหว่างประเทศในรูปแบบของความตกลงระหว่างประเทศ (International Agreement)   

 ๑.๒  มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ (Tool) ของรัฐเจ้าของท่าในการปูองกัน 
ยับยั้ง และขจัด IUU Fishing  

 ๑.๓  ก าหนดกลไกให้รัฐเจ้าของท่าสามารถปฏิเสธการขอเข้าเทียบท่าของเรือประมง
ต่างชาติที่ท าหรือเก่ียวข้องกับกิจกรรมที่เป็น IUU Fishing  

 ๑.๔  ก าหนดกลไกให้รัฐเจ้าของท่าสามารถปฏิเสธการขอเข้าเทียบท่าของเรือขนถ่าย
ที่น าสัตว์น้ าที่ถูกจับด้วยวิธีที่ผิดกฎหมายเข้าเทียบท่า 

 ๑.๕  มาตรการของรัฐเจ้าของท่าดังกล่าวเป็นเพียงเงื่อนไขหรือมาตรฐานที่ต้อง
ปฏิบัติขั้นต่ า หรือ Minimum requirements/Minimum standard เท่านั้น หากรัฐภาคีอ่ืน
ประสงค์จะก าหนดเงื่อนไขของรัฐให้เข้มงวดหรือครอบคลุมกว่าที่ความตกลง PSMA ก าหนดไว้ก็
สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ เพราะรัฐภาคีนั้นๆ สามารถก าหนดเงื่อนไขที่เข้มงวดกว่านั้นไว้ในกฎหมาย
ภายในได้เต็มที่เพราะรัฐเจ้าของท่ามีอ านาจอธิปไตยเหนือท่าเทียบเรือของรัฐตน ดังนั้นรัฐเจ้าของท่าจึง
มีเขตอ านาจรัฐ (National Jurisdiction) ในการบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดยรัฐของตนอย่างเต็มที่ 
ประกอบรัฐมีอ้านาจอธิปไตยเหนือท่าเทียบเรือของรัฐตนทั งหมด ซึ่งในบริเวณดังกล่าวรัฐเจ้าของท่า
ซึ่งในขณะเดียวกันก็มีสถานะเป็นรัฐชายฝั่ง (Coastal State) ด้วยนั้นมีอ านาจอธิปไตย (Sovereignty) 
และเขตอ านาจรัฐเหนือท่าเทียบเรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐตนท าการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ
ที่จะขอเข้าเทียบท่า อนึ่ง เขตอ านาจรัฐที่ว่านี้หมายถึง ๑) เขตอ านาจในการตรากฎหมายขึ้นใช้บังคับ 
โดยรัฐใช้อ านาจนิติบัญญัติทางรัฐสภาด าเนินการ และ ๒) เขตอ านาจในการน ากฎหมายที่ตราขึ้นตาม 
๑) มาใช้บังคับ โดยรัฐใช้อ านาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีและใช้อ านาจตุลาการผ่านทางศาล
ยุติธรรมหรือศาลอ่ืนที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ กล่าวโดยสรุปคือ การน ามาตรา PSMA มาใช้บังคับ
เป็นการบังคับใช้กฎหมายภายในของรัฐโดยแท้ หมายความว่ารัฐเจ้าของท่าไม่จ าต้องน าเอากฎหมาย
ระหว่างประเทศมาบังคับใช้ในการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐตนแต่
ประการใด 
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 ๑.๖ ความตกลง PSMA จะไม่น ามาใช้บังคับกับ 

                            ๑.๖.๑  เรือที่มีสัญชาติเดียวกันกับรัฐเจ้าของท่าและชักธงของรัฐเดียวกันที่
ประสงค์จะเข้าเทียบท่า 

                            ๑.๖.๒  เรือของรัฐเพ่ือนบ้านที่ท าการประมงแบบยังชีพภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างรัฐเจ้าของธง (Flag State) กับรัฐเจ้าของท่า (Port State) 

                           ๑.๖.๓ เรือบรรทุกที่มิได้บรรทุกสัตว์น้ า หรือบรรทุกสัตว์น้ าที่ได้เคยถูกน าขึ้น
ท่าเรืออ่ืนมาก่อนนี้แล้ว และไม่มีพยานหลักฐานที่จะท าให้สงสัยว่าเรือล าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการท า 
IUU Fishing  

๑.๗  ในการน าบทบัญญัติของความตกลง PSMA ไปปฏิบัติ ภาคีไม่จ าต้องผูกพันรัฐตน
ต่อมาตรการหรือข้อมติต่างๆ ที่ออกโดยองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคซึ่งภาคีดังกล่าวมิได้เป็น
สมาชิกแต่อย่างใด 

๑.๘  ในการบูรณาการและประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ (at 
national level) ภาคีจะต้องบูรณาการด้านการประมงที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของรัฐเจ้าของท่า 
ประสานให้เข้ากันกับระบบที่กว้างกว่าของการควบคุมของรัฐเจ้าของท่า (port State controls) 
และจะต้องน า แผนปฏิบัติการสากล IUU มาใช้เป็นเอกสารหลักที่ใช้อ้างอิงด้วย รวมถึงการแบ่งปัน
ข้อมูลข่าวสาร ประสานกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และเมื่อน าความตก
ลงนี้มาใช้ปฏิบัติ 

๑.๙  รัฐเจ้าของท่าจะใช้อ านาจอธิปไตยของตนผ่านกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในกระบวนการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือของรัฐตน  

                    ๑.๑๐  ภาคีจะต้องบูรณาการด้านการประมงที่เก่ียวข้องกับมาตรการของรัฐเจ้าของท่า 
และต้องน า IPOA-IUU มาใช้เป็นเอกสารหลักท่ีใช้อ้างอิงด้วย 

3.6.2  บทบัญญัติหลักของความตกลง PSMA  
                     ๑.๒.๑ แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือถูกบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจน ว่าด้วยข้อมูลที่เรือประมงต่างชาติที่จะขอเข้าเทียบท่าจะต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าเทียบ
ท่าและต้องจัดส่งให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าของท่าก่อนเรือเข้าเทียบท่า ได้แก่ ท่าเรือที่จะเข้า
เทียบ รัฐเจ้าของท่า วันและเวลาที่คาดว่าจะเข้าเทียบท่า และท่าเทียบเรือท่ีเรือเดินทางออกมาและวันที่
ออกจากท่า ชื่อเรือ รัฐเจ้าของธง ประเภทของเรือ หมายเลขทะเบียนเรือที่ออกให้โดย IMO ภาคผนวก
บีว่าด้วยขั้นตอนการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติของรัฐเจ้าของท่า ภาคผนวกซี ว่าด้วยการรายงานผล
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การตรวจสอบ ว่าด้วยระบบข้อมูลข่าวสารของมาตรการตรวจสอบที่ท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่า ว่า
ด้วยแนวทางปฏิบัติในการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบ    

๑.๒.๒ ขั้นตอนการตรวจสอบของรัฐเจ้าของท่าที่ส าคัญ เช่น ตรวจสอบเอกสาร
ประจ าเรือทั้งหมดว่าเป็นจริง สมบูรณ์และถูกต้อง เช่นเอกสารที่แสดงการเป็นเจ้าของเรือ ในกรณี
จ าเป็น ให้หมายรวมถึงการติดต่อประสานกับรัฐเจ้าของธงให้มีการยืนยันความถูกต้องอีกทางหนึ่ง 

๑.๒.๓  ตรวจสอบธงเรือ และสัญลักษณ์ต่างๆ บนตัวเรือให้เป็นไปตามที่องค์การทาง
ทะเลระหว่างประเทศ หรือ IMO ก าหนด ตลอดจนสัญญาณเรียกขานทางวิทยุ และอ่ืนๆ ให้เป็นไป
ตามท่ีปรากฏในเอกสารที่ยื่น  

๑.๒.๔  ตรวจพิสูจน์ว่าใบอนุญาตให้ท าการประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท า
การประมง เป็นฉบับจริง สมบูรณ์ และถูกต้อง ตรงกับข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารที่ยื่นมาแล้ว 

 ๑.๒.๕  ส าหรับการรายงานผลการตรวจนั้น ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบกรอก
ข้อมูลที่ตรวจสอบได้ไว้เป็นหลักฐาน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อของรัฐเจ้าของท่า เลขที่รายงานผลการ
ตรวจสอบ หน่วยงานที่ใช้อ านาจตรวจสอบ ชื่อของหัวหน้าชุดตรวจสอบ ท่าเทียบเรือที่ท าการตรวจ วัน 
เวลาที่เริ่มด าเนินการตรวจ และวัน เวลาที่เสร็จสิ้นการตรวจ รัฐเจ้าของท่าที่ปล่อยเรือออกมา ชื่อเรือ 
รัฐเจ้าของธงของเรือ ผู้ตรวจสอบจะต้องท าการระบุสิ่งต่างๆ ที่ตนตรวจพบ พร้อมด้วยความเห็นของผู้
ควบคุมเรือ มาตรการที่ด าเนินการไปแล้ว ลงลายมือชื่อของทั้งผู้ควบคุมเรือและผู้ท าการตรวจสอบใน
ส่วนท้ายของรายงานฉบับดังกล่าวด้วย  

๑.๒.๖ ในการน าความตกลงไปปฏิบัติ ภาคีจะต้องจัดให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติต่างๆ ของความตกลง PSMA และ จัดสร้าง Websites เพ่ือ
เผยแพร่รายชื่อของท่าเทียบเรือที่ได้รับการจัดตั้งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่มาตรการต่างๆ ที่รัฐเจ้าของท่าได้
ด าเนินการไปแล้วด้วย   

๑.๒.๗ ส าหรับแนวทางการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โปรแกรมการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ผู้ท าการตรวจสอบ อย่างน้อยควรรวมถึงเรื่องประเด็นสุขภาพ ความปลอดภัยและความมั่นคง
ต่างๆ ขั้นตอนการตรวจสอบทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือใช้ในการพิสูจน์ความจริงของข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับทราบจากผู้ควบคุมเรือ การพิสูจน์ความเป็นจริงและความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวกับ การน าสัตว์น้ าขึ้นท่า การขนถ่าย การแปรรูปและปริมาณสัตว์น้ าที่เหลือบนเรือ และ การ
ด าเนินการที่จ าเป็นต้องกระท าภายหลังการตรวจสอบ (ภาคผนวก อี) 

 3.6.3  วิเคราะห์ถึงบทบาทและภาระหน้าที่ของประเทศไทยในฐานะรัฐภาคี           
            วิเคราะห์ตามหลักการทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อประเทศไทยได้เข้า
เป็นภาคีความตกลง PSMA แล้ว จึงมีผลผูกพันประเทศไทย และเมื่อพิจารณาถึงกรอบแนวคิดและ
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หลักการตามบทบัญญัติต่างๆ แล้ว จะเห็นว่ามาตรการ Port State เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
รวมทั้งประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปูองกัน ยับยั้ง และขจัด IUU Fishing เหตุผลที่
ผู้วิจัยวิเคราะห์เช่นนี้ก็คือมาตรการ Port State เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอันหนึ่งของ IPOA-IUU ที่ใช้
ต่อต้าน IUU Fishing นอกเหนือมาตรการอ่ืนดังกล่าวมาแล้วข้างต้น อนึ่ง ความตกลง PSMA มีสถานะ
เป็นตราสารระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Legally-binding Instrument) ที่ได้รับการ
จัดท าขึ้นในรูปแบบของสนธิสัญญาพหุภาคี (Multilateral Agreement) ซึ่งหมายถึงสนธิสัญญาที่มีภาคี
จ านวนมากหรือสัญญาหลายฝุาย แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความตกลงฉบับดังกล่าวจะเป็นผลลัพธ์ของ
การประชุมนานาชาติและมีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งมีที่มาจากสนธิสัญญาที่จัดท าในรูป
ของความตกลงระหว่างประเทศ หรือ International agreement ก็ตาม แต่เป็นกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่บัญญัติให้รัฐภาคีใช้บังคับกฎหมายภายในของรัฐตน ในการปฏิบัติการตรวจสอบเรือประมง
ต่างชาติ ที่ท่าเทียบเรือของตน ซึ่งบริเวณท่าเทียบเรือของรัฐเจ้าของท่านั้นเป็นบริเวณที่รัฐเจ้าของท่ามี
อ านาจอธิปไตย (Sovereignty) และมีเขตอ านาจรัฐเหนือ (National Jurisdiction) ดังนั้น กล่าวโดย
สรุปคือประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าในกรณีการวิเคราะห์นี้ มีอ านาจที่จะบังคับใช้กฎหมายภายใน
ของไทยที่ได้ประกาศใช้ได้อย่างเต็มที่ หากกฎหมายที่เกี่ยวข้องบัญญัติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าของท่า มีอ านาจในการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่ขอเข้าเทียบท่า ผลคือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่
ได้รับการแต่งตั้งจะมีอ านาจด าเนินการตรวจสอบเรือประมงดังกล่าวได้รวมทั้งยังมีอ านาจปฏิเสธการขอ
เข้าเทียบของเรือประมงต่างชาติที่มีหลักฐานแสดงว่าท า IUU Fishing ก่อนจะขอน าเรือเข้าเทียบท่า
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว้ได้ 
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บทที่ 4 

สรุปสาระส าคัญที่ประเทศไทยควรปฏิบัติในการแก้ไข 
ปัญหา IUU Fishing ตามมาตรฐานสากล 

 

ผลการศึกษาวิจัยท าให้ได้ทราบถึงความหมายของ IUU Fishing และผลกระทบของ IUU 
Fishing ที่มีต่อการลดลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องของทรัพยากรสัตว์น้ าอันเป็นการสุมเสี่ยงอย่างมาก
ต่อการสูญพันธุ์ กระทบต่อความความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ในภาพรวมของโลก ได้
ทราบถึงหลักการและแนวคิดหลักของตราสารระหว่างประเทศต่างๆ โดยเฉพาะ 4 ฉบับข้างต้น
โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้ในระยะยาวและการประมงมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการวิจัยได้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่าง  
ตราสารระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศสมาชิก FAO ได้พยายามน าบทบัญญัติต่างๆ มาตีความและ
ปรับใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าเพ่ือให้ชาวโลกได้มีสัตว์น้ าบริโภคได้
อย่างยั่งยืน  

4.1 ข้อเสนอแนะและประเด็นส าคัญที่ควรบัญญัติกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับตราสาร
ระหว่างประเทศส าหรับการแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
 ส าหรับมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือการบริหารจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน ประเทศไทยควรมีหลักกฎหมายอย่างน้อยดังต่อไปนี้ส าหรับการ
แก้ไขปัญญา IUU fishing โดยเปรียบเทียบกับ กฎหมายว่าด้วยการพัฒนาการท าการประมงในเขต
น่านน้ าไกล (Distant Water Fisheries Development Act: DWFD) ของเกาหลีใต้ 

1. ค านิยาม 

 ต้องมีการก าหนดค านิยามความหมายของ การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้
การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ให้ชัดเจน 

ในการบัญญัติกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหา IUU Fishing ประเด็นที่ส าคัญที่สุดคือเรื่องของการ
ก าหนดค านิยาม ซึ่งผู้วิจัยได้อธิบายถึงความหมายของค าว่า IUU Fishing ไว้โดยละเอียดแล้วในหัวข้อ
ที่ 3.1 การก าหนดค านิยามถือว่าเป็นหัวใจหลักในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็นการก าหนดว่าการ
กระท าใดที่จะถือว่าเป็นความผิดในการท า IUU Fishing หรือไม่เป็นความผิด การก าหนดความหมาย
และค านิยามจึงเป็นตัวที่ใช้ตัดสินได้ หากก าหนดผิดไปก็จะท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหา IUU Fishing
ได้เลย 
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ข้อสังเกต 

โดยทั่วไปแล้วทุกๆประเทศก็จะก าหนดค านิยามตามที่ FAO ได้ให้ค านิยามไว้เหมือนกันหมด 
แต่มักมีปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ขาดความรู้ความเข้าใจใน
ความหมายของค าว่า IUU Fishing อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น 

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ออกประกาศกรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และระยะเวลาการกลับเข้าเทียบท่าเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒) ในราชกิจจา
นุเบกษาเพ่ือเรียกให้ให้เจ้าของหรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป  ซึ่ง
ออกไปท าการประมงพาณิชย์ในทะเลนอกน่านน้ าไทยในขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับน า
เรือประมงกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ออกประกาศ เพ่ือรับการตรวจจาก
ศูนย์ควบคุมเรือเข้า-ออก (Port in - Port out Center: PIPO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้
ในประกาศกรมประมงเรื่องก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบ
เรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 ท าให้เรือประมงที่ก าลังเดินทางออกไปท าการประมง
หรืออยู่ระหว่างท าการประมงในทะเลนอกน่านน้ าต้องยุติท าการประมงและเดินทางกลับเข้าเทียบ
ท่าเรือโดยเร่งด่วน  

ในการนี้ มีเรือประมงจ านวน 6 ล า ไม่สามารถเดินทางกลับเข้าเทียบท่าเรือเพ่ือรายงานตัว
ตามประกาศดังกล่าวได้ภายในก าหนด แต่ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมฝุาฝืนกฎหมายและลักลอบท าการ
ประมง หรือพฤติกรรมอ่ืนที่เข้าข่ายเป็น IUU Fishing แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐได้
สันนิษฐานและระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่ท า IUU Fishing พร้อมทั้งด าเนินการส่งรายชื่อเรือประมง
ดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการทูน่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: IOTC) 
เพ่ือขึ้นบัญชีเป็นเรือที่ท าการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุมต่อไปซึ่งหลาย
เดือนต่อมา ที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่18 มีนาคม 2559 ได้ประชุมหารือและมีมติ
ให้กรมประมงท าหนังสือถึง IOTC เพ่ือขอถอนรายชื่อเรือที่ท าการประมงในพ้ืนที่ของ IOTC ทั้ง 6 ล า 
ออกจากการขึ้นบัญชี IUU List28เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายประมงของ
ไทยและได้มีการพิจารณาด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว แต่เหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้ผู้ท าการประมงต้อง
สูญเสียโอกาสในการท าการประมงเป็นระยะเวลาหลายเดือนและสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
หากพิจารณาแล้วจะพบว่าการกระท าดังกล่าวแม้จะผิดกฎหมายแต่ก็ไม่ ได้เป็นความผิด IUU Fishing 
ตามความผิดที่แท้จริงของ IUU Fishing แต่อย่างใด 

                                                           
28เว็บไซตศ์ูนย์บัญชาการแก้ไขปญัหาการท าการประมงผิดกฎหมาย
,http://www.thaistopiuufishing.com/meeting/18-activity/news/118-4-2559,สืบค้นข้อมลู ณ วันที่ 7
กรกฎาคม 2560 
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ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้มิใช่ปัญหาจากการก าหนดค านิยามแต่เป็นปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมาย ซึ่งควรแก้ไขโดยการจัดฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดให้มีความรู้
ความเข้าใจที่ตรงกัน 

ตัวอย่างค านิยามของประเทศเกาหลใีต้ 

- มีค านิยามที่ชัดเจนและมีรายละเอียดมากขึ้น 

- ให้ค านิยามและค าอธิบายที่ชัดเจนแยกเป็นรายค า ส าหรับค าว่า “illegal”  “unreported” และ
“unregulated” ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายฉบับเก่าที่ให้ค านิยามแบบโดยรวมส าหรับค าว่า “illegal, 
unreported and unregulated fishing” 

- ค านิยามอ้างอิงและเชื่อมโยงกับกฎหมายหรือมาตรการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น กิจกรรม
ประมงที่ละเมิดต่อมาตรการจัดการและอนุรักษ์ภายใต้องค์กรประมงระหว่างประเทศหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง นับว่าเป็นการท าประมงท่ี “ผิดกฎหมาย” 

- เพ่ิมเติมค านิยามอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในกฎหมายใหม่ เช่น “conservation and management 
measures” และ “flag state” 

2.การอนุญาตการท าประมง  

 - ควรก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตการท าการประมงให้
ชัดเจน รวมไปถึงการโอนใบอนุญาต โดยค านึงถึงรูปแบบการประมงของไทย ทั้งนี้ควรน าเรื่องของ
ความสามารถให้การจับสัตว์น้ ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณามากยิ่งไปกว่าพิจารณาแต่ขนาด
ของเรือประมงเพียงอย่างเดียวอีกด้วย 

ตัวอย่างการอนุญาตการท าประมงของประเทศเกาหลใีต้ 

- ระบุหลักเกณฑ์เฉพาะในการระงับใบอนุญาตการท าประมง เช่น  

 - ในกรณีได้รับค าร้องจากรัฐชายฝั่งและองค์กรประมงระหว่างประเทศ 

 - เป็นเรือประมงที่มีประวัติถูกจัดในกลุ่มเรือท่ีมีความเสี่ยงสูง (เรือประมง IUU) 

 - ในกรณีที่ได้รับรายงานจาก non-coastal state และองค์การประมงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการท าประมง IUU หรือเรืออยู่ในบัญชีรายชื่อหรือมีประวัติเป็นเรือประมง IUU 

- ระบุหลักเกณฑ์ในการยกเลิกใบอนุญาตประมง เช่น เมื่อผู้ปฏิบัติงานบนเรือประมงนอกเขตน่านน้ า
เกาหลีใต้ (ท้ังผู้ที่ถือ หรือไม่ถือสัญชาติเกาหลีใต้) กระท ากิจกรรม IUU Fishing 
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3. การติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ (Monitoring, Control and 
Surveillance: MCS)  

 จุดประสงค์ของ MCS คือ การด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่านโยบายด้านการประมงโดยทั่วไป
และกรอบการด าเนินการเพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการประมงเฉพาะอย่างนั้นได้น ามาปฏิบัติ
อย่างเต็มรูปแบบและรวดเร็ว 

ไม่มีวิธีการเฉพาะในการแก้ปัญหาใดท่ีโดดเด่นในการก าหนดและน าไปปฏิบัติของระบบ MCS 
ในขณะที่สิ่งเหล่านี้มีพ้ืนฐานบนหลักการและเปูาประสงค์ทั่วไป จึงจ าเป็นที่จะต้องดัดแปลงและ
ปรับแต่งให้เข้ากับคุณลักษณะความต้องการของการประมงแต่ละประเภทซึ่งจะผันแปรแตกต่างกันไป
ตัวอย่างเช่นจากการท าประมงพ้ืนบ้านไปสู่การประมงเชิงพาณิชย์ และจากแบบหนาแน่นเฉพาะแหล่ง
ประชุมแบบกระจายส าหรับการประมงที่ตามคุณลักษณะใช้กองเรือที่เคลื่อนที่ไกลโดยมีเปูาหมายจับ
ทรัพยากรสัตว์น้ าที่อพยพย้ายถิ่นนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาคในการ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการเช่นเดียวกันกับใน MCS ความร่วมมือดังกล่าวนี้ควรรวมถึงมาตรการใน
การบังคับยับยั้งกิจกรรมของเรือที่ชักธงของรัฐที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือไม่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีในการ
จัดตั้งองคก์รหรือก่อนด าเนินการนั้นเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆที่มีผลท าให้ประสิทธิภาพของมาตรการที่
ได้ตกลงร่วมกันนั้นย่อหย่อนไป 

ตัวอย่างมาตรการการควบคุมและเฝูาระวังเช่นระบบติดตามเรือ Vessel Monitoring 
System (VMS) 

Vessel Monitoring System (VMS) คือ ระบบติดตามเรือที่ประมงทั่วโลกน ามาใช้ควบคุม 
และเฝูาระวังการท า IUU Fishing โดยการน าเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดดาวเทียม (GPS) 
และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : GSM) มาท างานร่วมกันเพ่ือให้ทราบถึง
พิกัดเรือประมง (Vessel Positioning System : VPS) ได้แบบ Real time ผ่านระบบ Application 
ออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถเช็คประวัติการเดินเรือประมงได้ย้อนหลัง ท าให้สามารถน าข้อมูลการ
เดินเรือมาวิเคราะห์พฤติกรรมได้ ว่าเรือประมงดังกล่าวมีแนวโน้มเข้าข่าย IUU Fishing หรือไม ่

ในประเทศไทย ระบบ Vessel Monitoring System (VMS) ถูกน ามาเป็นมาตรการควบคุม
การท าประมง จุดประสงค์หลักเพ่ือน าข้อมูลจาก VMS ทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Fishing 
info ออนไลน์เพ่ือวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง โดยมีระบบการแจ้งเตือนเรือประมงที่อยู่ในภาวะ
เสี่ยงการท าประมงผิดกฎหมาย ตั้งแต่ 

- ระดับปกติ 

- ระดับเฝูาระวัง 
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- ระดับเสี่ยง 

- ระดับอันตราย 

การติดตั้งระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) จะบังคับการ
ติดตั้งเฉพาะเรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอส ขึ้นไป โดยข้อมูลการเดินเรือ จะถูกส่งมาที่ศูนย์
ปฏิบัติการเฝูาระวังและคาดการณ์สถานการณ์ด้านการประมง กรมประมง แบบอัตโนมัติ ซึ่งการใช้
ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ประโยชน์ของระบบ Vessel Monitoring System (VMS) มีดังนี ้

1. เจ้าของเรือสามารถติดตามรวมถึงระบุต าแหน่งที่อยู่ของเรือประมงได้ตลอดเวลา ผ่านอินเตอร์เน็ต
ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ 
2. บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแยกกลุ่มเรือเสี่ยงการท าประมงผิดกฎหมาย กับ
กลุ่มไม่เสี่ยงออกได้ 
3. หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้
ทันท่วงท ี
4. ช่วยในการวางแผนการท าประมง เช่น ข้อมูลเส้นทางเดินเรือสามารถใช้ในการวางแผนเส้นทาง
เดินเรือประหยัดน้ ามัน หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยงภัย เป็นต้น 
5. ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เนื่องจากการระบุต าแหน่งเรือแบบ Real time จึงท า
ให้สามารถปูองกันเรือประมงที่เข้าไปจับสัตว์น้ าในเขตหวงห้าม ในฤดูวางไข่ รวมถึงการท าประมงใน
วันหยุดท าการประมง 
6. เพื่อยกระดับการท าประมงไทยสู่มาตรฐานสากลเพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือในเวทีการท าประมงโลก  

ข้อสังเกต 

การใช้ระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หากน ามาใช้ควรก าหนด
ขอบเขตการบังคับใช้กับเรือที่มีอัตราการจับสูงหรือบรรดากองเรือที่น าเรือออกไปท าการประมงใน
ระยะไกลมากกว่าที่จะบังคับให้ประมงพ้ืนบ้านที่มีก าลังการจับขนาดเล็กต้องติดเครื่องมือดังกล่าวด้วย 

ตัวอย่างการตรวจติดตามของประเทศเกาหลใีต้ มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญและเข้มงวดขึ้น ดังนี้ 

            - การรายงานและการขอข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

 - กฎหมายฉบับใหม่นี้ยังมุ่งเน้นการปูองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน และการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมการท างานของลูกเรือให้ดีขึ้น 
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 - ในกรณีที่กระทรวงมหาสมุทรและการประมงได้รับรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือมาตรการการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรขององค์กรระหว่างประเทศ กระทรวง
มหาสมุทรและการประมงจะต้องเร่งด าเนินการสอบสวน รวมถึงระงับกิจกรรมประมงโดยทันที และ
ห้ามการข้ึนท่าและการผลิตสินค้าประมงที่จับได้ 

- การตรวจสอบทีท่่าเรือและการรายงานสิ้นค้าประมงที่จับได้  
o ระบุเหตุผลโดยละเอียดในการเข้าไปสอบสวนการท า IUU Fishing บนเรือประมง

ของเจ้าหน้าที่ท่าเรือ  
o หากมีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการท า IUU Fishing ของเรือประมงใด รัฐมนตรี

กระทรวงมหาสมุทรและประมงสามารถห้ามการขึ้นท่าของเรือนั้นได้ 
o บุคคลที่มีใบอนุญาตการท าประมงมีหน้าที่รับผิดชอบในการรายงานสถานการณ์ท า

ประมง การจับปลา การจ าหน่าย และรายได้ ให้กระทรวงมหาสมุทรฯ ทราบด้วย  
- VMS  

o เรือประมงจะต้องติดเครื่องมือ VMS ก่อนจะได้รับใบอนุญาตการท าประมง  
o นอกจากนี้ เรือขนส่งทางทะเลจะต้องติดเครื่องมือ VMS ด้วย  

- การส ารวจสถานการณ์การท า IUU Fishing และการจัดกลุ่มเรือที่ท า IUU Fishing 
(ข้อก าหนดใหม่ในกฎหมายนี้) 
o กระทรวงมหาสมุทรฯจะต้องด าเนินการส ารวจการท า IUU Fishing และประกาศผล

ส ารวจด้วย  
o กระทรวงมหาสมุทรฯ จะต้องจัดกลุ่มเรือที่ท า IUU Fishing ให้อยู่ในกลุ่มเรือที่มี

ความเสี่ยงสูง และทุกๆปีจะต้องประกาศแผนการจัดการพิเศษส าหรับเรือประมง 
IUU และเรือประมงที่อยู่ในกลุ่มเรือความเสี่ยงสูง 

4. การลงโทษ  

การก าหนดโทษควรมีความยืดหยุ่นโดยแปรผันไปตามความร้ายแรง โทษทางอาญาที่ควรมีทั้ง
โทษขั้นต่ าและโทษขั้นสูง โดยเฉพาะโทษปรับที่ควรสอดคล้องกับความเสียหาย ที่จะท าให้ผู้ที่ฝุาฝืนไม่
คุ้มค่าท่ีจะฝุาฝืนหากถูกจับได้ 

ตัวอย่างการลงโทษของประเทศเกาหลใีต้ มีการเปลี่ยนแปลงท่ีส าคัญและเห็นได้ชัดมาก 

- การก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นส าหรับการท าผิดกฎหมาย major offenses เช่น ไม่มี
ใบอนุญาต การท า IUU Fishing กรณีลูกเรือละเมิดกฎหมาย (รวมถึงการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน) การรายงานข้อมูลเท็จเกี่ยวกับการท าประมง ดังนี้ 
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o ปรับเพ่ิมการจ าคุก 3 ปี หรือค่าปรับไม่เกิน 20 ล้านวอน เป็นจ าคุก 5 ปี หรือ
ค่าปรับคิดเป็น 5 เท่าของสิ้นค้าประมงที่จับได้ (ไม่น้อยกว่า 500 ล้านวอน แต่ไม่
มากกว่า 1พันวอน) โดยบุคคลที่กระท าผิดซ้ าซากอาจได้รับการลงโทษที่มีค่าปรับสูง
กว่านี้ 

- ก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นส าหรับการท าประมงผิดกฎหมาย major offenses เช่น เช่น 
ไม่แจ้งให้ทางการทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเกี่ยวกับใบอนุญาต รายงานข้อมูลเท็จ
เกี่ยวกับแผนธุรกิจ เป็นต้น ดังนี้ 
o ค่าปรับเพ่ิมข้ึนเป็น 2 เท่า จาก 10 ล้านวอน 20เป็นล้านวอน อย่างไรก็ตาม ยังคง

จ านวนปีในการจ าคุกไว้เท่าเดิมที่ 2 ปี  
- ก าหนดบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นส าหรับการท าประมงผิดกฎหมาย major offenses เช่น ไม่ส่ง

ข้อมูลตามที่ทางการร้องขอ ดังนี้  
o ค่าปรับเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าจากค่าปรับเดิม เช่น จาก 4 ล้านวอน 10 เป็น ล้านวอน 

อย่างไรก็ตาม ยังคงจ านวนปีในการจ าคุกไว้เท่าเดิมที่ 1 ปี  

- นอกจากนี้ การลงโทษก าหนดให้สามารถทั้งจ าและปรับได้ 

- การลงโทษโดยการปรับมุ่งเน้นการไม่ให้ผู้กระท าความผิดได้รับประโยชน์ทางการเงินจาก 
IUU Fishing และหากกระท าผิดหลายครั้งในเวลาเดียวกันจะต้องถูกปรับเพ่ิมข้ึนด้วย  

5.มาตรการอื่นๆ 

ควรด าเนินการออกกฎหมายเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) ควรไปศึกษาถึงสิทธิที่ประเทศ
ไทยมีที่สามารถออกกฎหมายภายในเพ่ือรักษาสิทธิที่ได้ถูกรับรองไว้ในอนุสัญญาฯ หรือเพ่ือการ
อนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตตามที่ได้ให้สัตยาบันไว้แล้ว และปัจจุบันเมื่อประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคี 
UNFSA แล้ว ก็ควรเร่งปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามที่ได้รับรองไว้เช่นเดียวกัน 

ตัวอย่างการปรับเปลี่ยนของประเทศเกาหลใีต้ 

            - มุ่งเน้นวัตถุประสงค์การส่งเสริมการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืนใน
กฎหมายนี้ เช่น  

 - ก าหนดให้การจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลัก
ของกฎหมายฉบับใหม่นี้ 

 - จัดท าแผนการแบบครอบคลุมในการพัฒนาอุตสาหกรรมประมง ทุก 5 ปี โดยจะต้อง
ก าหนดมาตรการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรด้วย  
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- รัฐมนตรีกระทรวงมหาสมุทรและทะเลจะต้องด าเนินการและส่งเสริมการวิจัยและการศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินทรัพยากรประมง และการพัฒนาการประมงเพาะเลี้ยง  

 ตัวอย่างการด าเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ของประเทศเกาหลีใต้ 

ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าสรุปรายละเอียดการด าเนินการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ของประเทศ
เกาหลีใต้มาเป็นตัวอย่างเพ่ือแสดงให้เห็นถึงวิธีการและความพยายามให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing 
ซึ่งประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา IUU Fishing ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประเทศหนึ่งในโลก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1. การแก้ไขทางกฎหมายและสถาบันเพื่อยกระดับการควบคุมและป้องกันการท าประมงผิด
กฎหมาย (Legal and Institutional Framework) 

1.1 การแก้ไขกฎหมายเฉพาะประเด็นส าคัญ 

- กฎหมาย Distant Water Fisheries Development Act ของเกาหลีผ่านการแก้ไข 2 
ครั้งในปี 2014 โดยฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 ได้ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2015 และจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2015 เป็นต้นไป ในกฎหมายดังกล่าวได้เพ่ิมบทลงโทษให้สูงขึ้นอย่างมาก 
คือ จ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับเป็นเงินไม่เกิน 5 เท่าของมูลค่าสัตว์น้ าที่จับโดยผิดกฎหมายโดยใช้
ราคาเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง หรือปรับเป็นเงินอย่างน้อย 500 ล้านวอน แต่ไม่เกิน 1 พันล้านวอน 
แล้วแต่อย่างไหนจะมากกว่ากัน (500 วอน เท่ากับประมาณ 15 ล้านบาท)  

หมายเหตุ กฎหมาย DWFD ของเกาหลีเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติเน้นเรื่องการท าประมงน้ าลึกและ
เรื่อง IUU Fishing โดยเฉพาะ ส่วน พ.ร.บ. ประมงไทยจะมีบทบัญญัติกว้างๆ 

- ขอบเขตของกฎหมายครอบคลุมคนสัญชาติเกาหลีที่ไปท าผิดนอกอาณาเขตของเกาหลีด้วย 
ดังนั้น คนเกาหลีต้องปฏิบัติตามกฎหมายนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

- ประเภทของการกระท าผิด ได้ปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสากล 

- มีข้อจ ากัดการอนุญาตให้จับปลาที่เข้มงวดขึ้น เพ่ือเป็นการปูองกันการกระท าผิดล่วงหน้า 
(Precautionary approach) 

- ในกรณีที่ถูกกล่าวหา หรือได้รับการยืนยันแล้ว ว่าเรือล านั้นท าประมงผิดกฎหมาย เรือ
ดังกล่าวจะต้องหยุดท าการประมงโดยทันที และให้เข้าไปที่ท่าเรือที่ก าหนด (designated port) เพ่ือ
ท าการสอบสวนหรือมีมาตรการ follow-up ทันท ี

- การระงับใบอนุญาตท าการประมงระยะไกล จะใช้วิธี progressive คือ ท าผิดครั้งที่ 1 ถูก
ระงับ 30 วัน ท าผิดครั้งที่ 2 ถูกระงับ 60 วัน และท าผิดครั้งที่ 3 จะถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
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- เพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจสอบท่าเรือและการติดตั้ง VMS 

1.2 การยกระดับการควบคุม (Stronger Control of Korea Fishing Vessels) 

- เกาหลีใต้ปรับแก้การให้เงินช่วยเหลือการจับปลาในทะเลลึก โดยเรือที่ท าผิด IUU Fishing 
จะถูกระงับการให้เงินเป็นเวลา 1 ปี 

- นอกจากนี้ได้ปรับแก้หรือออกระเบียบเพ่ิมเติมหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
เรือประมงเกาหลี ซึ่งจะท าให้ Transshipment ในบริเวณนอกเขตอาณาของเกาหลีต้องมีการ
ประกาศก่อนของมาขึ้นท่า และการน าสัตว์น้ าขึ้นท่า (landing) ต้องถูกรายงานทุกครั้ง เรือที่ท าการ
ประมงผิดกฎหมายจะไม่ได้รับอนุญาตให้เอาของขึ้นท่า 

1.3 การปรับแผนปฏิบัติการให้ทันสมัย (National Plan of Action) 

- เกาหลีได้ปรับแผนปฏิบัติการที่เคยแจ้งต่อ FAO เมื่อเดือนตุลาคม 2014 ให้สอดคล้องกับ
เงื่อนไขใน FAO International Plan of Action โดยก าหนดความรับผิดชอบของเกาหลีในฐานะเป็น
ประเทศเจ้าของธง (Flag State) มาตรการที่ใช้ในฐานะเป็นประเทศชายฝั่ง (Coastal State) และรัฐ
เจ้าของท่า (Port State) มาตรการด้านการตลาดที่เป็นที่ยอมรับระดับสากล เงื่อนไขพิเศษส าหรับ
ประเทศก าลังพัฒนา และมาตรการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. การเพิ่มความเข้มงวดของกระบวนการตรวจสอบและควบคุม (Stronger Monitoring, 
Control and Surveillance: MCS) 

2.1 ยกระดับการตรวจสอบใน Port State 

- เรือประมงทุกล าที่ขอเข้าเทียบท่าในเกาหลีที่มีปลาที่จับจากทะเลนอกน่านน้ าเกาหลี 
จะต้องยื่นเอกสารต่อหน่วยงานที่ดูแลก่อนเข้าเทียบท่า โดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับปลาที่อยู่ในเรือ 

- ก่อนจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เรือดังกล่าวเข้าเทียบท่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะต้อง
ตรวจเช็คว่าเรือนั้นเคยท า IUU Fishing หรือไม่ และต้องตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามก าหนด 

- หากมีข้อกล่าวหาว่าเรือต่างชาติท า IUU Fishing และทางเกาหลีตรวจพบและยืนยันว่าเรือ
นั้นท าผิดจริง เรือดังกล่าวจะไม่ได้รับอนุญาตให้เทียบท่า หรือเอาของขึ้นท่าเรือในเกาหลี ผลการตรวจ
พบการกระท าผิดนั้นจะต้องถูกส่งให้รัฐเจ้าของธงของเรือล านั้น และองค์กรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMO) ในเขตนั้น 

- ถ้าหากเป็นเรือเกาหลีที่ท าผิด IUU Fishing เรือนั้นจะถูกจ ากัดไว้ที่ท่าเรือเพ่ือด าเนินการ
ทางกฎหมายต่อไป 
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2.2 การบังคับให้ติดระบบติดตามต าแหน่งเรือ (VMS) และจัดตั้งศูนย์ Fisheries Monitoring 
Center  

-  ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2014 เรือที่ชักธงเกาหลีทุกล าที่ไปท าการประมงน้ าลึก/ประมง
ระยะไกล ต้องติดตั้งเครื่อง VMS ทุกล า 

-  ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2014 ศูนย์การติดตามเรือประมง มีการด าเนินการเต็มพิกัด 
โดยจะรับข้อมูลและก าหนดจุดที่เรือประมงอยู่ทุกๆ ชั่วโมง หากมีเรือที่น่าสงสัยหรือมีเรือที่พยายาม
เข้าใกล้เขตหวงห้าม หรือเรือไม่ส่งสัญญาณผ่าน VMS จะมีการประกาศเตือน (alert) ทันที โดยตั้งแต่
ด าเนินการมา มีการประกาศเตือนแล้ว 25 ครั้ง และพบเรือที่มีความเสี่ยงว่าจะกระท าผิด 7 ล า ที่
ก าลังถูกติดตามอย่างใกล้ชิด 

- ศูนย์การติดตามเรือประมงจะเก็บสถิติที่ได้จาก VMS ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบ
ได้ รวมทั้งคนตรวจ catch certificates ด้วย เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกันทั้งระบบ 

2.3 การตรวจสอบน้ าหนักปลาที่จับได้ (catch monitoring)  

- เกาหลีย่นระยะเวลาการรายงานน้ าหนักปลาที่จับได้โดยเรือธงเกาหลี จากที่เคยให้รายงาน
ทุกเดือน เป็นรายงานทุกสัปดาห์ 

2.4 จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับเรือท่ีมีความเสี่ยงสูงว่าท าการประมงผิดกฎหมาย 

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการตรวจสอบเรือ เกาหลีได้จัดท า National Plan of 
Inspection on Vessels with a High Risk for IUU Fishing เพ่ือไว้ติดตามดูเรือที่มีความเสี่ยงสูง 
โดยได้ระบุแผนนี้ไว้ในกฎหมายประมงใหม่ด้วย 

- เรือที่มีความเสี่ยงสูงดังกล่าว เช่น เรือที่จับปลาในเขตที่มี IUU Fishing บ่อยครั้ง เช่น 
แอฟริกาตะวันตก เรือที่เจ้าของบริษัทเคยเกี่ยวข้องกับ IUU Fishing เรือที่เคยถูก RFMO สั่ง
ตรวจสอบตอนข้ึนท่า และเรือที่มักจะบอกว่าเครื่อง VMS ขัดข้อง เป็นต้น 

- เกาหลีก าลังพิจารณาจะเพ่ิมความร่วมมือในการตรวจสอบเรือท่ีมีความเสี่ยงสูงกับประเทศที่
มีความเสี่ยงการท า IUU Fishing สูง เช่น แอฟริกาตะวันตก 

- ส าหรับเรือที่ชักธงเกาหลี จะเพ่ิมความเข้มงวดการตรวจสอบสินค้าที่มาจากบริษัทที่เคยมี
ประวัติไม่ดีและเรือที่เจ้าของเคยเก่ียวข้องกับกิจกรรม IUU Fishing  

3. การเพิ่มความม่ันใจในความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตจับสัตว์น้ าที่เกาหลีออกให้ 

3.1 การยกระดับระบบการตรวจทาน (Verification system) 
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- เกาหลีได้ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการรับรอง (validation) ใบอนุญาตจับสัตว์น้ าและ
การแปรรูป โดยบังคับให้ผู้ตรวจสอบ (validators) ต้องตรวจทานข้อมูลกับ logbook ทุกครั้ง และ
สถิติอ่ืนๆ ด้วย ก่อนจะอนุญาต จนถึงขณะนี้ เคยมีเรือที่ถูกปฏิเสธการออก validation แล้ว 41 ล า 
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 เป็นต้นมา 

3.2 การอบรมและเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ 

- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบและออกใบรับรอง ได้ไปดูงานจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปบาง
ประเทศ และได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบและออกใบรับรองภายหลังการศึกษาดูงานดังกล่าว 

4. การลงโทษผู้กระท าความผิด 

- เกาหลีใต้เปิดกว้างรับฟังข้อมูลเบาะแสการท า IUU Fishing โดยเรือชักธงเกาหลีจาก
ประเทศอ่ืนและจากประเทศอ่ืนและจาก NGO มากขึ้นในปี 2014 มีการท าโทษ 30 ล าโดย 29 ล า
ถูกด าเนินการตามกฎหมายประมงเก่าซึ่งรัฐบาลได้ลงโทษขั้นสูงสุดเท่าที่กฎหมายก าหนดและยกเลิก
การให้เงินกู้แก่เจ้าของเรือขณะนี้มีเรือ 1 ล าที่ก าลังถูกพิจารณาภายใต้กฎหมายแก้ไขฉบับแรกซึ่งมีผล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2014 จนกระทั่งกฎหมายแก้ไขฉบับที่สองจะมีผลบังคับใช้ในเดือน
กรกฎาคม 2015 

5. การเพิ่มการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1 การอบรมและให้ความรู้ 

- เกาหลีได้จัดท าเอกสารและวีดีโอเกี่ยวกับการปูองกันการท าประมงผิดกฎหมายเพ่ือเผยแพร่
เป็นความรู้และก าหนดให้มีการสอนการปูองกัน IUU Fishing แก่ลูกเรือทุกคนเป็นภาคบังคับตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2014 นอกจากนี้ ภาคเอกชนเกาหลีก็ได้มีการจัดท าเอกสารคล้ายคลึงกันเพ่ือ
เผยแพร่ให้ผู้ประกอบการด้วย และเดือนมิถุนายน2014 ผู้บริหารระดับสูงของ 27 บริษัทได้รับเชิญ
เข้าร่วมอบรม ณ ศูนย์ควบคุมการประมง 

6. การกระชับความร่วมมือในระดับสากล 

6.1 การเพ่ิมความร่วมมือกับประเทศชายฝั่ง (Coastal States)  

- ในเดือนเมษายน 2014 รัฐบาลเกาหลีได้ประชุมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศกินีและกินีบิส
เซาเพ่ือเพ่ิมความร่วมมือระหว่างกันโดยจัดตั้ง Hot Line ระหว่างเกาหลีกับประเทศในเขตแอฟริกา
ตะวันตก 

- เมื่อเดือนกรกฎาคม 2014 ได้หารือกับบางประเทศในแอฟริกาตะวันตกเพ่ือจดท าพิธีสาร 
(Protocol) ความร่วมมือเพ่ือสนับสนุนการท าประมงอย่างยั่งยืน 
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6.2 การเพ่ิมความร่วมมือ NGOs 

- รัฐบาลเกาหลีได้จัดท า MOU กับองค์กร Environmental Justice Foundation (EJF) 
เพ่ือเพ่ิมการสอดคล้องการกระท าผิดของเรือเกาหลีในเขตน่ านน้ าแอฟริกาตะวันตกโดยมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องและร่วมกันด าเนินการตรวจตราเรือในเขตดังกล่าว 

- เกาหลีได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการตรวจตรา ควบคุมและเฝูาระวังระหว่างประเทศ 
(International MCS Network IMCS Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายระหว่างผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน MCS จากทั่วโลก 

7. แผนการด าเนินการขั้นต่อไป (Future Plans)  

7.1การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการเพิ่มเติม 

-  เกาหลีจะออกระเบียบต่างๆเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับแก้กฎหมายประมง ซึ่งระเบียบมี
ผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 โดยเน้นด้านการรายงาน (การจับการส่งผ่านและการขึ้น
ท่า) กระบวนการให้เรือข้ึนท่าและมาตรการอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

-  จะออกระเบียบก าหนดเงื่อนไขการอนุญาตการส่งผ่าน (Transshipment requirement) 
แยกต่างหาก 

7.2 การเพ่ิมความเข้มงวดการตรวจสอบควบคุมและติดตาม 

- เกาหลีก าลังพิจารณาให้สัตยาบันความตกลง PSMA ให้ได้ในครึ่งแรกของปี 2015 

- ก าลังจัดระบบ electronic logbook system ที่จะยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับ 
(traceability) โดยจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้านต่างๆด้วยโดยจะลองใช้ E-logbook นี้ในเดือน
มิถุนายนและจะใช้เต็มที่ให้ได้ภายในเดือนกันยายน2015 

- ปี 2015 เกาหลีจะหารือกับรัฐเจ้าของท่าส าคัญ เช่น สเปน อุรุกวัยเพ่ือจัดท าการ
ตรวจสอบร่วมกันและยกระดับการตรวจสอบที่ท่าเรือเกาหลี 

- เกาหลีจะเพ่ิมความแม่นย าของข้อมูล VMS และติดตามการแอบแก้ไขเครื่องมือดังกล่าวโดย
ให้ศูนย์ฯตรวจสอบข้อมูลถี่ข้ึน 

- รัฐบาลเกาหลีจะเพ่ิมการอบรมและพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบออกใบอนุญาต 
(Validators) เพ่ือให้มั่นใจในผลการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 

7.3 การยกระดับการใช้บังคับกฎหมาย 
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- หากมีการตรวจพบผู้กระท าผิดจะด าเนินการทันทีโดยไม่มีเงื่อนไข (Zero tolerance) 
รัฐบาลเกาหลีจะใช้บังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดและงดการให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เกี่ยวข้อง
โดยทันที โดยหวังว่าการใช้บังคับกฎหมายที่เข้มงวดจะท าให้คนเกรงกลัวและไม่กล้ากระท าผิด
กฎหมาย 

7.4 การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

เกาหลีได้เพ่ิมหลักสูตรเรื่องการปูองกันและปราบปราม IUU Fishing ไว้ในสถาบัน Korea 
Oceans and Fisheries HRD Institute เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเอกชนและผู้สนใจได้ศึกษาและท า
ความเข้าใจ 

7.5 การก าจัดการท าประมงผิดกฎหมายในเขตน่านน้ าแอฟริกาตะวันตก 

- เกาหลีได้จัดงบประมาณ10 ล้านเหรียญฯเพ่ือท าลายเรือ18 ล าที่ท าประมงในแอฟริกา
ตะวันตกเพ่ือรักษาสภาวะทางทะเลในเขตน่านน้ าดังกล่าวโดยล่าสุดมีเรือประมงทั้งหมด  15 ล าที่
พร้อมจะ scrapping ในช่วงแรกของโครงการ 

- หลังการจมเรือเหล่านี้การท าการประมงของเรือเกาหลีในเขตน่านน้ าแอฟริกาตะวันตกจะ
ท าได้เฉพาะผ่าน G-to-G arrangements (รัฐบาลต่อรัฐบาล) เท่านั้นเพ่ือให้โปร่งใสและไม่ให้มี
private access  

- การจัดเงินจ านวนมากและความเด็ดขาดของมาตรการนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ
รัฐบาลเกาหลีในการขจัด IUU Fishing ในระดับสากล 

- กิจกรรมของเรือชักธงเกาหลีในเขตแอฟริกาตะวันตกจะอยู่ภายใต้การติดตามตรวจสอบทั้ง
ปีโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างศูนย์ฯ ของเกาหลีกับ EJF 

จากการด าเนินการแก้ไขปัญญา IUU Fishing ของประเทศเกาหลีใต้จะเห็นได้ว่า ประเทศ
เกาหลีใต้ มีหลักและวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนและครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ถูกบังคับใช้กฎหมาย โดยเริ่มตั้งแต่การแก้ไขทางกฎหมายและสถาบันเพ่ือ
ยกระดับการควบคุมและปูองกันการท าประมงผิดกฎหมาย (Legal and Institutional Framework) 
จากนั้นจึงมีการยกระดับความเข้มงวดของกระบวนการตรวจสอบและควบคุม (MCS) และเพ่ิมความ
มั่นใจในความน่าเชื่อถือของใบอนุญาตจับสัตว์น้ าที่เกาหลีออกให้ เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและแสดง
ถึงความเอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหา รวมไปถึงมีการลงโทษผู้กระท าผิดอย่างจริงจังอีกด้วย อีกทั้ง
ยังมีมาตรการเพ่ิมการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือช่วยให้บุคคลเหล่านี้เข้าใจกฎหมายและปฏิบัติ
ตามได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวและเป็นการสร้างจิตส านึกร่วมกันในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้เพ่ือประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงจึงมีการกระชับ
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ความร่วมมือในระดับสากลซึ่งจะช่วยในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนส าคัญที่
จะสามารถขจัดปัญหา IUU Fishing ให้หมดไปได้อย่างแท้จริง 

4.2 การน าเอาแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมงเถื่อนมาใช้ในทางบริหารจัดการกอง
เรือประมงไทย เพื่อให้เกิดการท าประมงอย่างรับผิดชอบ 

การปฏิบัติตาม IPOA-IUU ของไทยมีดังนี้ 
1. FAO ได้จัดท า IPOA-IUU ขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยเป็นผลจากการประชุมพิจารณา

หารือกับประเทศสมาชิกสมาชิกเกี่ยวกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ที่กรุงโรมในระหว่างเดือนตุลาคม 
2543 และกุมภาพันธ์ 2544 โดยเนื้อหาของ IPOA-IUU ได้รับการยอมรับจากสังคมโลกในการ
ประชุมคณะกรรมการด้านการประมงของ FAO สมัยที่ 24 ในวันที่ 2 มีนาคม 2544 และสนับสนุน
โดยคณะมนตรีของ FAO ในการประชุมสมัยที่ 120 ในวันที่ 23 มิถุนายนปีเดียวกันนั้น  

2. แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจ  เช่นเดียวกัน 
กับจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ (CCRF) นอกจากนั้น IPOA-IUU ฉบับนี้ยังได้
เรียกร้องให้มีการน า “มาตรการตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้า” มาใช้ ซึ่งมาตรการนี้
จะมีผลท าให้สัตว์น้ าที่จับโดยชาวประมงเถื่อนไม่สามารถน าออกขาย หรือแปรรูปจ าหน่ายได้ใน
ตลาดโลก 

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

บัญญัติไว้ในเอกสารสากลต่างๆ กฎข้อบังคับหลายข้อได้รับการบัญญัติไว้แล้วในจรรยาบรรณในการท า
การประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนในเอกสารที่แสดงความสมัครใจและสนธิสัญญา (ข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย)  อนึ่ง การยอมรับข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยท าให้มี
การอนุรักษ์และการบริหารจัดการประมงท่ัวโลกดียิ่งขึ้น 

3.2  ในการท าการประมงในทะเลและมหาสมุทรต่างๆ นั้น องค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาคจะท าหน้าที่ควบคุมดูแลทุกประเทศที่มีเรือประมงเข้าไปท าการประมงในแหล่งท าการ
ประมงเหล่านี้ ดังนั้น ไทยจึงควรเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกขององค์กรดังกล่าว หรืออย่างน้อยที่สุดต้อง
ควบคุมเรือประมงของตนไม่ให้กระท าการใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อบังคับท่ีองค์กรเหล่านี้ได้ก าหนดขึ้นไว้ 

3.3  ส าหรับการด าเนินงานในระดับประเทศ ไทยควรทบทวนกฎหมายประมง
รวมทั้ง การบังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นอันดับแรก เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ได้อย่าง
สอดคล้องกับวิธีการที่แจ้งไว้ในแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือขจัดประมงเถื่อน ทั้งนี้ ในการทบทวน
กฎหมายภายในของรัฐนั้นควรจะพิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 จ าเป็นต้องมีการเพ่ิมหน่วยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม่ เพ่ือปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการสากลฉบับนี้ 

 บทลงโทษของการท าประมงเถื่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น รุนแรงเพียงพอ
หรือไม ่
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 ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้       
จะสามารถควบคุมกิจกรรมในการท าการประมงของเรือประมงของ
เรือประมงของรัฐตนได้จริงหรือไม่ 

 หากคนที่ถือสัญชาติของรัฐ (บุคคลและบริษัท) เป็นเจ้าของเรือประมงที่ไป 
จดทะเบียนกับรัฐอ่ืน หรือท าหน้าที่นายเรือในเรือประมงของชาติอ่ืน จะ
สามารถบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพ่ือปูองกันไม่ให้คนเหล่านี้ท าการประมง
เถื่อนได้หรือไม ่

 ในกรณีที่รัฐได้มีการอนุญาตให้กองเรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการประมง
ในน่านน้ าของรัฐตน รัฐควรเพ่ิมมาตรการเกี่ยวกับการประมงเถื่อนใน
ข้อตกลงที่ท าไว้ได้หรือไม่ 

 หากรัฐได้ยินยอมให้มีการน าขึ้นท่าหรือขนถ่ายสัตว์น้ าจากเรือประมง
ต่างชาติที่ท่าเทียบเรือของตน รัฐมีกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่สามารถใช้
ในการควบคุมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เช่น การตรวจสอบหรือไม่ 

3.4 IPOA-IUU ได้ก าหนดเครื่องมือส าหรับติดตามตรวจสอบการท าประมงเถื่อน ใน
เขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝูาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance หรือ 
MCS) ไว้อย่างกว้างๆ เพ่ือใช้ในการต่อต้านการประมงเถื่อนไว้ ดังนี้ 

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

เอกสิทธิ์ใดๆ  
3.5  ไทยควรส่งเสริมให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการท าการ

ประมงโดยวิธีการสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึง การให้การศึกษาและบริการต่างๆ แก่ชุมชนและชาวประมง 
การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบทางการประมง การสร้างจิตส านึกเพ่ือ
ก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ และการจัดท าระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
ที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย ทั้งนี้ ชาวประมงที่ฝุาฝืนต่อกฎข้อบังคับนั้นควรได้รับการ
ลงโทษรุนแรง โดยรัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่
เชื่อว่ามีการท าการประมงเถ่ือนเกิดข้ึน และจักต้องด าเนินคดีกับผู้กระท าการฝุาฝืนอย่างจริงจัง 

4. ส าหรับความรับผิดชอบของไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงนั้น IPOA-IUU ได้ก าหนดความ
รับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธงไว้ว่า 
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   4.1 ควบคุมกิจกรรมการประมงของเรือที่ชักธงไทยรวมทั้งเรือประมงและเรือที่ใช้
สนับสนุนการท าการประมง เช่นเรือขนส่งหรือเรือแม่ที่ท าหน้าที่ส่งเสบียงและน้ ามันให้แก่เรือ ประมง
และรับสัตว์น้ ากลับเข้าท่า 

4.2 จดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และ
รวบรวมทะเบียนประวัติของเรือแต่ละล าไว้เป็นหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยควรหลีกเลี่ยงการจด
ทะเบียนนั้นแจ้งรายชื่อประเทศทั้งหมดที่เรือล านี้เคยจดทะเบียนมาก่อน หากพบว่าเป็นเรือที่เคย
เปลี่ยนธงเป็นประจ าแล้ว ไทยควรให้เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียน
เรือเป็นประจ านี้ด้วย 
   4.3 ไทยควรจะท าทะเบียนประวัติของเรือประมงไทยแต่ละล าไว้ทุกล า 

4.4 ห้ามมิให้เรือประมงไทยออกไปท าการประมงในทะเลหรือมหาสมุทรอ่ืนใด 
เว้นเสียแต่ว่าเรือล านั้นได้รับอนุญาตให้ท าการประมงได้จากรัฐบาลไทย รัฐเจ้าของธงจึงควรออก
ใบอนุญาตให้เฉพาะกับเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแล้วอย่างถูกต้อง และมีการบันทึกทะเบียน
ประวัติของเรือประมงล านั้นไว้แล้ว  ทั้งนี้ ก่อนที่ไทยจะอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาท าการ
ประมงในน่านน้ าไทยนั้น ควรตรวจสอบว่าเรือล านั้นได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงให้ไปท าการประมง
นอกน่านน้ าของตนได้จริงหรือไม่ก่อน 

4.3 บทวิเคราะห์พันธกรณีที่ไทยต้องเร่งด าเนินการตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพื่อป้องกัน 
ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม 

ผลลัพธ์ที่ส าคัญคือได้เข้าใจถึงหลักคิดของการน ามาตรการของรัฐเจ้าของท่ามาใช้เป็น
เครื่องมือของ Port State ในการควบคุมเรือประมงต่างชาติที่จะเข้าเทียบท่าเรือของตนมิให้น าสัตว์
น้ าที่จับได้จาก IUU Fishing ขึ้นท่าและจ าหน่ายสัตว์น้ าดังกล่าวในประเทศของตน ทั้งนี้ จะเห็นถึง
ความพยายามของ FAO ร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วทุกภูมิภาคของโลกที่จะร่วมกันคิดและจัดท าความ
ตกลง PSMA ขึ้นเป็น “International Agreement” หรือความตกลงระหว่างประเทศและได้เปิดให้
ประเทศสมาชิกได้ลงนามรับรอง (Sign) และเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันในที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ต่อต้าน IUU Fishing เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้น ยังได้ทราบอีกว่าความตกลง 
PSMA ก าหนดให้กฎเกณฑ์ในมาตรฐานในการตรวจสอบเรือประมง/เรือสนับสนุนการท าการประมง
ของเรือต่างชาติเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าเท่านั้น หากรัฐสมาชิกใดประสงค์จะท าให้มาตรฐานการ
ตรวจสอบเข้มข้นขึ้นกว่าที่ความตกลง PSMA ไว้ก็สามารถกระท าได้ ทั้งนี้ การตรวจสอบ ณ ท่าเทียบ
เรือ รัฐเจ้าของท่ามีอ านาจอธิปไตยและเขตอ านาจในการบังคับใช้กฎหมายที่ตนประกาศใช้ได้อย่าง
เต็มที่ ซึ่งไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับความตกลง PSMA แต่อย่างใด นอกจากนั้น ได้ทราบถึงขั้นตอนการ
แจ้งขอเข้าเทียบท่าล่วงหน้าว่าเรือที่ขอจะต้องส่งมอบเอกสารที่ประกอบด้วยรายละเอียดอะไรบ้าง 
และท าไมถึงต้องการทราบข้อมูลเหล่านั้น ทราบถึงวิธีการตรวจสอบรวมทั้งการด าเนินการภายหลังพบ
การกระท าความผิด หรือมีการปลอมแปลงเอกสาร เช่นขั้นตอนการแจ้งรัฐเจ้าของธงและรัฐชายฝั่งที่
เกี่ยวข้องได้ทราบถึงการกระท าความผิดนั้นๆ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องติดตั้งระบบการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่ากับรัฐเจ้าของธงซึ่งเรือประมงที่กระท าผิด
แสดงสัญชาติธงของรัฐนั้นๆ หากไทยไม่ติดตั้งระบบดังกล่าวจะส่งผลให้ประสานงานในระหว่างรัฐที่
เกี่ยวข้องไม่อาจกระท าได้ ทั้งนี้ รวมทั้งการพิสูจน์ความถูกต้องและเป็นจริงของเอกสารที่ขอเข้าเทียบ
ท่าด้วยก็จ าเป็นจะต้องใช้ช่องทางการติดต่อดังกล่าวด้วย 

     การวิเคราะห์ประเด็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ หมายถึง
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม และกองทัพ เรือ 
กระทรวงกลาโหม ในอันที่จะร่วมมือกันปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท า IUU Fishing เพ่ือให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์หลักของการจัดท าความตกลงฉบับนี้ขึ้นมาใช้บังคับในฐานะท่ีไทยเป็นรัฐเจ้าของท่า และน า
แนวทางการน ามาตรการ PSM มาใช้ของประเทศนิวซีแลนด์มาวิเคราะห์ร่วมด้วย ซึ่งเห็นได้ชัดว่า
ประเทศนิวซีแลนด์พัฒนาระบบการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือตามมาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติของความตกลง PSMA เป็นส่วนใหญ่ โดยนิวซีแลนด์จะท าการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ
ในทุกท่าเทียบเรือ ซึ่งเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับความพร้อมด้านการพัฒนาท่าเทียบเรือของไทยแล้ว 
เห็นว่าเป็นไปได้ยาก ส าหรับประเทศไทยคงต้องใช้เวลาในการพัฒนาระบบสิ่งอ านวยความสะดวกขั้น
พ้ืนฐานที่ท่าเรืออีกมาก โดยเฉพาะข้อจ ากัดในด้านงบประมาณของรัฐบาล ดังนั้น จึงเป็นการจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องเร่งเสริมสร้างความร่วมมือและการประสานงานในระหว่างส่ วนราชการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการท า IUU Fishing อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ 
รูปแบบของความร่วมมืออาจมีได้ในหลายแนวทาง ด้วยกัน เช่น 

๑.  ประเทศไทยจะน ามาตรการ Port State มาใช้บังคับเฉพาะกับเรือประมงต่างชาติที่
ขอเข้าท่าเทียบเรือของไทยเท่านั้น มาตรการดังกล่าวจะไม่ใช้บังคับกับเรือประมงสัญชาติไทย เนื่องจาก
เรือประมงที่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับสิทธิในการใช้ธงไทยเพ่ือแสดงสัญชาติไทยที่ตัวเรือนั้นจะอยู่ภายใต้
การควบคุมของพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒558 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ และ
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราชการ ๒๔๕๖ รวมทั้งประกาศ ระเบียบหรือกฎ
ข้อบังคับต่างๆ ที่ออกตามความของพระราชบัญญัติเหล่านั้นด้วยอยู่แล้ว ทั้งนี้ ประเทศไทยจะบังคับใช้
มาตรการ Port State กับเรือประมงต่างชาติโดยการบังคับใช้กฎหมายของกรมเจ้าท่ามาเป็น
บทบัญญัติหรือเครื่องมือหลักในการด าเนินการ รวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการตรวจเรือ  
แต่เนื่องจากในปัจจุบันพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ และพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ า
ไทย พุทธศักราชการ ๒๔๕๖ รวมทั้งประกาศ ระเบียบหรือกฎข้อบังคับต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยของตัวเรือในการเดินทะเล หรือ Safety at sea มิได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
จะมุ่งเน้นตรวจสอบเฉพาะเรือประมง เพ่ือให้มั่นใจว่าเรือประมงที่ท าการตรวจสอบมิได้ท าหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU Fishing บทบัญญัติของไทยยังไม่มีกฎหมายให้อ านาจตรวจสอบ/ตรวจค้น
เรือประมงต่างชาติ ดังนั้น หากประเทศไทยจะน ามาตรการนี้มาบังคับใช้กับเรือประมงต่างชาติ จึง
จ าเป็นต้องท าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายของกรมเจ้าท่ารวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ซึ่งจัดว่าเป็นกฎหมายหลักที่ให้อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเรือได้ ทั้งเรือประมงและเรือ
ทุกประเภท ซึ่งกรมประมงไม่มีกฎหมายที่จะด าเนินการกับตัวเรือแต่อย่างใด แม้ว่าจะเป็นเรือประมงก็
ตาม ทั้งนี้เพราะกรมประมงมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการใช้เครื่องมือประมง (Fishing Gears) 
และดูแลวิธีการท าการประมงให้เป็นไปในแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือให้ประชาชนมีสัตว์น้ าบริโภคอย่างยั่งยืน กล่าวโดยสรุปว่า กรมประมงไม่สามารถควบคุมตัว
เรือที่มิได้ติดตั้งเครื่องมือประมงได้ ในขณะที่เรือซึ่งเป็นยานพาหนะทางน้ าประเภทหนึ่งอยู่ในการ
ควบคุมของกรมเจ้าท่า โดยเริ่มจากการอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นเรือไทย29 และออกใบอนุญาตให้
ใช้เรือล าดังกล่าวได้30 

๒. ประเทศไทยโดยกรมเจ้าท่าร่วมกับกรมประมงและกองทัพเรือ จะต้องร่วมมือกันท าการ
ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติ
ใหม่ ให้ครอบคลุมกิจกรรมการตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามความตกลง PSMA ทั้งนี้ ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฏีการ่วมกับกรมเจ้าท่า กรมประมงและกองทัพเรือ จะต้อง เตรียมการพัฒนา
กฎหมายและกฎข้อบังคับภายในประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ เ พ่ือให้
สามารถรองรับพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติก่อนเข้าเป็นภาคีความตกลงฉบับนี้อย่างรอบคอบ เร่งด่วน 
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถน ามาตรการ PSMA มาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการต่อต้าน IUU Fishing ได้
อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพต่อไป 

๓. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันพิจารณาก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ 
พร้อมทั้งขั้นตอนการปฏิบัติเพ่ือการอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติทีไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเกี่ยวกับกับ
กิจกรรม IUU Fishing เข้าเทียบท่าอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

๔. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันพิจารณาก าหนดท่าเทียบเรือ เพ่ือรองรับการ
ควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติให้เป็นไปตามมาตรการ PSMA เป็นการเฉพาะและมีการ
ก าหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการควบคุมตรวจสอบให้ชัดเจนโดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของความตกลง 
PSMA 

๕. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันจัดท าฐานข้อมูล (Database) ที่เกี่ยวข้องส าหรับ
ใช้ในตรวจสอบความถูกต้องของเรือประมงต่างชาติที่ขอเข้าเทียบท่า และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับ
รัฐภาคีอ่ืน รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของธง องค์กรระหว่างประเทศอ่ืนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกที่
เกี่ยวข้อง 

                                                           
29 พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๒ และมาตรา ๙๑ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 
๑๙๘๒  
30พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย พุทธศักราช ๒๔๕๖  
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๖. กรมประมงและกรมเจ้าท่าควรร่วมกันเร่งก าหนดขั้นตอนและวิธีการตรวจสอบเรือ
ต่างชาติในท่าเทียบเรือ และการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ 

7. ประเทศไทยจ าเป็นจะต้องเร่งจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในตรวจสอบความ
ถูกต้องของเรือ ประมงต่างชาติที่ขอเข้าเทียบท่า และแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับรัฐเจ้าของธง รัฐ
ชายฝั่งที่เก่ียวข้อง องค์กรระหว่างประเทศอ่ืนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก           

                8. ประเทศไทยโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเฉพาะกองทัพเรือ กรมประมง
และกรมเจ้าท่าควรร่วมกันจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เกี่ยวกับนโยบาย กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและขั้นตอนในการน ามาตรการ PSMA มาตรวจสอบ
เรือประมงต่างชาติ ณ ท่าเทียบเรือของไทยซึ่งจะได้รับการก าหนดให้เป็นท่าเรือเฉพาะการนี้ มิใช่ท่าเรือ
ทั่วประเทศ ทั้งนี้เพราะการด าเนินการดังกล่าวจะต้องกระท า ณ ท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่สามารถ
รองรับการเข้าเทียบท่าของเรือประมงต่างชาติได้ ซึ่งในปัจจุบันมีเพียงท่าเรือภูเก็ตเพียงแห่งเดียวที่มี
เรือประมงต่างชาติเข้าเทียบท่าเป็นประจ า แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ของไทยไม่สามารถเข้าตรวจสอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้องหรือพยานหลักฐานอ่ืนได้ว่าเรือประมงล าดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจกรรม IUU Fishing 
หรือไม่ก่อนที่จะขอเข้าเทียบท่าเรือภูเก็ตหรือท่าเทียบเรืออ่ืน เพราะปัจจุบันเรายังไม่มีกฎหมายให้
อ านาจให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการดังกล่าวได้  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการน ามาตรการ PSM มาใช้ในการต่อต้าน IUU Fishing คือ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศจะดีขึ้น เพราะการด าเนินการดังกล่าวเป็นการให้
ความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกในการต่อต้าน IUU Fishing อีกทั้งเป็นการแสดงท่าทีที่แน่วแน่
ของไทยที่ไม่ให้การสนับสนุน IUU Fishing ทั้งเรือประมงไทยและเรือประมงต่างชาติ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการประมงของไทยกับประเทศต่างๆ ดีขึ้น การร่วมทุนด้านการท า
ประมง (Fishery Joint Venture) กับประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น อินโดนีเซีย เป็นต้น ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย
อย่างแน่นอน 
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บทที่ 5  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 5.1 บทสรุป 
  (1) หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลค.ศ. 1982 ซึ่งเป็นต้นก าเนิดให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตจนน าไปสู่ ตราสารระหว่าง
ประเทศต่างๆ ที่ออกมาให้รัฐได้น าไปปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่าง
รับผิดชอบ  ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเล พ.ศ. ๒๕๒๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้ าที่อาศัยอยู่ระหว่างเขต
ทางทะเลและประชากรสัตว์น้ าชนิดพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นไกล  ค.ศ. 1995   ความตกลงว่าด้วย
มาตรการของรัฐเจ้าของท่าเพ่ือปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงานและไร้การควบคุม  และแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมง
ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์และขจัดปัญหา 
IUU Fishing ซึ่งเป็นตัวขัดขวางการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งมีชีวิต 

 (2) จากหลักการ วัตถุประสงค์ สาระส าคัญของจรรยาบรรณในการท าการประมงอย่าง
รับผิดชอบ (CCRF) เราสามารถเห็นได้ชัดว่า CCRF ฉบับนี้ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับรัฐ
ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นรัฐชายฝั่ง รัฐที่ท าการประมง รัฐเจ้าของธง หรือรัฐเจ้าของท่า เพ่ือน าไปใช้ก าหนด
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการประมงในด้านต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นรัฐหรือประเทศที่มีการท า
การประมงอย่างรับผิดชอบในทุกสาขา ผู้วิจัยขอสรุปลักษณะส าคัญของ CCRF ฉบับนี้ เพ่ือให้เกิดภาพ
ความเข้าใจที่ชัดเจนและถูกต้องตรงกัน ดังนี้ CCRF จึง  

                -  เป็นแนวทาง แบบแผนพฤติกรรมในการท าการประมง มาตรฐานด้านการประมงที่
เป็นไปอย่างรับผิดชอบ ทั้งต่อชนิดพันธุ์สัตว์น้ า ระบบนิเวศซึ่งหมายรวมถึงถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า 
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางการประมง ซึ่งจะช่วยให้รัฐที่ให้การยอมรับได้น าแนวทางดังกล่าวของ CCRF ไป
ก้าหนดเป็นนโยบายด้านการประมงของรัฐนั นๆ แล้วน้าไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในของรัฐนั นๆ ใน
ที่สุด  ผลของการกระท าดังกล่าวที่ชัดเจนที่สุด คือ รัฐหรือประเทศนั้นจะกลายเป็นประเทศที่มีการ
ประมงอย่างรับผิดชอบ ส่งผลโดยตรงต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ า ระบบนิเวศ และสภาวะ
แวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน โดยเฉพาะเกิดจากบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  - ไม่ใช่กฎหมายระหว่างประเทศ ไม่มีสภาพบังคับในตัวเอง หากรัฐหรือองค์กรระหว่าง
ประเทศใดไม่ปฏิบัติตามจึงไม่มีโทษ   

  - มีเพ่ือใช้โดยความสมัครใจ (Voluntary) 
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- จะสังเกตได้ว่าในบทบัญญัติทุกมาตราของจรรยาบรรณใช้ค าว่า “ควร” เสมอ ทั้งนี้
เพราะเป็นเพียงข้อแนะน้าแก่รัฐทั่วโลก ส่วนรัฐใดจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ
ผู้น ารัฐนั้นๆ เอง ไม่มีสภาพบังคับแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

(3) แผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการปูองกัน ยับยั้ง และขจัดการท าประมงเถื่อนหรือ
ที่เรียกกันติดปากว่า “IPOA-IUU” นั้น เป็นแผนปฏิบัติการฯ ที่ FAO ได้เรียกร้องและผลักดันให้
ประเทศสมาชิก (รวมทั้งประเทศไทย) ร่วมกันจัดขึ้นเพ่ือมุ่งให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ
ในการต่อต้านการท าประมงเถื่อน หรือ IUU Fishing ขึ้นให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดย
ก าหนดความรับผิดชอบของรัฐประเภทต่างๆ ไว้ คือรัฐทั้งปวง รัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับตลาด แต่อย่างไรก็ดี แผนปฏิบัติการฉบับนี้มิได้มีสภาพบังคับเป็น
กฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใด เป็นเพียงตราสารระหว่างประเทศที่อยู่ บนพ้ืนฐานของความ
สมัครใจ (Voluntary Basis) เช่นเดียวกันกับจรรยาบรรณในการท าประมงอย่างรับผิดชอบ (CCRF) 
ซึ่งเป็นตราสารระหว่างประเทศหลักที่มิได้มีสถานะเป็นกฎหมายระหว่างประเทศ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความสมัครใจของรัฐสมาชิกของ FAO 

(4) จากการวิเคราะห์จะเห็นได้ชัดว่าประเทศไทยจ าเป็นต้องน าหลักการ แนวคิด
และบทบัญญัติของความตกลง PSMA มาใช้เป็นเครื่องมือในการปูองกัน ยับยั้งและขจัด IUU Fishing 
อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ไทยเป็นภาคีของ PSMA แล้ว เนื่องจากไทยมีความจ าเป็นที่จะต้อง
จัดตั้งระบบต่างๆ ที่จ าเป็นในการท าการตรวจสอบเรือประมง/เรือสนับสนุนการท าการประมงต่างชาติ
ว่าเรือล านั้นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท า IUU Fishing หรือไม่ก่อนที่จะขอน าเรือเข้าเทียบท่าเรือ
ของไทย อีกทั้งยังต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบเหล่านั้นแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติการตามกฎหมายให้มีทักษะในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน าความตกลง PSMA มาใช้ทั้ง
ระบบ นอกจากนั้นประเทศไทยจ าต้องเร่งพัฒนาระบบกฎหมายภายในที่เกี่ยวข้องซึ่งให้อ านาจแก่
พนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นการเร่งด่วน เพ่ือให้มีบทบัญญัติที่รองรับพันธกรณีตาม
ความตกลง PSMA รวมทั้งจะต้องมีการจัดท าฐานข้อมูลของเรือประมงต่างชาติ (Foreign Fishing 
Vessel Database) โดยประเทศไทยอาจร่วมมือกับ IOTC หรือจัดท าโครงการร่วมกับศูนย์พัฒนา
ประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Fishery Development Center: 
SEAFDEC) เพ่ือขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาระบบการตรวจสอบ ณ ท่าเทียบเรือร่วมกับประเทศ
สมาชิก SEAFDEC อย่างเป็นรูปแบบและเป็นไปอย่างบูรณาการในระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค โดย
พัฒนาความร่วมมือแบบบูรณาการในระหว่าง ๓ ส่วนราชการหรือมากกว่าดังกล่าวข้างต้นควบคู่กันไป
อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

 5.2 ข้อเสนอแนะ 
หากประเทศไทยจะด าเนินนโยบายในการต่อต้านการท าประมงเถื่อนอย่างจริงจัง จึง

จ าเป็นต้องท าความเข้าใจ ศึกษาเชิงลึกให้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของแผนปฏิบัติการประมงเถื่อนอย่าง
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แท้จริง แล้วน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพการท าการประมง/การประกอบธุรกิจประมง/ชีวิต
ความเป็นอยู่ของผู้ประกอบอาชีพประมง/สภาพสังคม/สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงของไทยในภาพรวม อย่างสมดุลและเหมาะสม ทั้งนี้ เพราะแผนปฏิบัติการ
สากลฯ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติระหว่างประเทศ เป็นเสมือนข้อแนะน าที่เป็นกรอบกว้างๆ เพ่ือให้
ประเทศต่างๆ ได้น าไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านการประมงของแต่ละประเทศ โดย
ค านึงถึงชาวประมงที่ท าประมงเพ่ือการยังชีพและทรัพยากรประมงเป็นส าคัญ 

แต่ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาการท าประมงเถื่อนของไทย ประเทศไทย
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกฎหมายประมงตามแนวทางที่สหภาพยุโรป
ต้องการเป็นส่วนใหญ่ โดยมุ่งประสงค์ให้สหภาพยุโรปเพิกถอน yellow card (ใบเหลือง) ที่ให้ประเทศ
ไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปเท่านั้น โดยมิได้ยึดถือแนวทางปฏิบัติ
ระหว่างประเทศที่บัญญัติไว้ในแผนปฏิบัติการขจัดประมงเถื่อนเป็นประเด็นส าคัญยิ่งไปกว่าที่สหภาพ
ยุโรปก าหนดมา อาจมีบางส่วนเหมือนบ้างแต่ก็เป็นเพียงส่วนน้อย จึงสรุปได้ว่าการเจรจาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการประมงเถื่อนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลสหภาพยุโรปเป็นไปในรูปแบบของการเจรจาสอง
ฝุายเท่านั้น โดยยึดความประสงค์ของคู่เจรจาเป็นส าคัญ ซึ่งจะแตกต่างจากการน าเอาแนวทาง
แผนการปฏิบัติสากลขจัดประมงเถื่อนมาปรับใช้เพราะมีความยืดหยุ่น (Flexibility) มากกว่าเพราะ
ไม่ใช่การน ากฎหมายระหว่างประเทศมาปรับใช้โดยตรง  

หากประเทศไทยเลือกปฏิบัติตามแผนปฏิบัตินี้ผลดีคือจะเกิดการจัดการทรัพยากร
ประมงที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น ไม่ใช่เพียงสหภาพยุโรปที่
ยอมรับ เพราะ FAO เป็นองค์กรรับผิดชอบหลักในการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงที่ดีและเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบ เมื่อประเทศเราท าตาม
มาตรฐานหรือกติกาสากลแล้ว ผลคือประเทศอ่ืนในโลกมิอาจกล่าวอ้างว่าไทยมิได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ของประเทศเขาเหล่านั้นได้อีก ทั้งนี้เพราะเรายึดหลักกฎหมายหรือตราสารระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งประเทศต่างๆ ประมาณ 200 ประเทศให้การยอมรับและปฏิบัติตามแล้ว ดังนั้น หากประเทศไทย
จะพัฒนาระบบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ และปลอดการท าประมง
เถื่อนอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ผู้วิจัยเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ทุกหน่วย ศึกษาให้เข้าใจเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณในการท าประมงอย่างรับผิดชอบควบคู่ไปกับ
แผนปฏิบัติการสากลขจัดประมงเถื่อน แทนที่จะใช้แผนปฏิบัติการสากล เฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้อง
กับการตลาดมาปรับใช้เพียงมาตรการเดียวเพ่ือท าให้สหภาพยุโรปพอใจ โดยยึดความพอใจและสภาพ
การท าการประมงในสหภาพยุโรปเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ผู้ประกอบอาชีพประมงส่วน
ใหญ่ได้รับผลกระทบการด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเกินไปที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 

 สุดท้ายนี้ประเทศไทยควรยึดหลักการบริหารจัดการประมงตามมาตรฐานสากล ตามที่ผู้วิจัย
ได้น าเสนอเป็นส าคัญเพราะหากว่าเราได้ปฏิบัติตามพันธกรณีและได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง
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แล้ว ก็จะท าให้ไม่ว่าประเทศใดๆในโลกจะไม่สามารถกล่าวหาประเทศไทยได้อีกต่อไปว่าสินค้าประมง
หรือภาคอุตสาหกรรมประมงของไทยมาจากการท าประมงแบบ IUU Fishing เพ่ือที่จะกีดกันสินค้า
ประมงของไทยไม่ให้น าเข้าไปยังประเทศนั้นๆ ได้อีกต่อไป โดยที่ไม่จ าเป็นต้องให้ประเทศเหล่านั้นมา
ก าหนดว่าประเทศไทยต้องแก้ไขหรือปรับปรุงอะไร เพราะว่าเราไปด าเนินการตามมาตรฐานสากลโดย
การปรับมาตรฐานดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านการประมง การบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง ชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม วัฒนธรรมของไทย ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ประมงของคนไทยในภาพรวมของประเทศเป็นส าคัญ อันจะน ามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนใน
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีชีวิต และที่ส าคัญคือหากไทยเป็นประเทศที่มีการท าการ
ประมงด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Fishing Nation) คือสถิติของการท าประมงผิดกฎหมาย 
(illegal fishing) และการท าการประมงเถื่อน หรือ IUU Fishing ลดน้อยลงอย่างเป็นนัยส าคัญ ก็จะ
ส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลกเพราะจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าไทยมีการ
ต่อต้าน IUU Fishing อย่างจริงจัง มิใช่ให้การสนับสนุนกิจกรรม IUU Fishing แต่อย่างใด ในท้ายที่สุด
นี้ ผู้วิจัยเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาการท าการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม
ของไทย จะสามารถแก้ไขได้อย่างแน่นอนหากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้น าหลักการ แนวคิด และ
บทบัญญัติของตราสารระหว่างประเทศที่ผู้วิจัยรวบรวมมาน าเสนอข้างต้นมาใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดนโยบาย ใช้เป็นประเด็นในการพัฒนากฎหมายและกฎข้อบังคับด้านการประมงที่เกี่ยวข้อง
ทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับหลักการและข้อบทของตราสารระหว่างประเทศดังกล่าว โดยต้องให้
เหมาะสมกับสภาพการท าการประมงของไทยด้วย รวมทั้งเราทุกคนต้องมีวินัย และส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กฎหมายและกฎข้อบังคับเช่นว่า
นั้นจะต้องเป็นกฎหมายที่ดีและสามารถอ านวยความเป็นธรรมให้แก่สังคมไทยโดยรวมได้อย่างแท้จริง 

 


