แผนปฏิบัติการสากลในการขจัดการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing (IPOA-IUU)
นางพวงทอง อ่อนอุระ1
1.

ภูมิหลังและความหมาย

IUU Fishing หรือการประมงเถื่อนนั้นมีอยู่ในการประมงทุกประเภท และก่อให้เกิดปัญหาแก่ผู้ที่
พยายามให้มีการบริหารจัดการประมงอย่างเหมาะสม ทั้งต่อผู้คนที่ต้องพึ่งพาการประมงในด้านที่เป็นแหล่ง
อาหารและแหล่งทาการประมง การประมงเถื่อนจึงอาจมีผลทาให้ การประมงทั้งปวงถึงแก่กาลอวสานได้ อนึ่ง ผู้
ที่ทาการประมงเถื่อนนั้นถือว่าเป็นผู้มีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ไม่เคารพต่อกฎระเบียบในการทาการ
ประมง และเอาเปรียบชาวประมงที่ทาการประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ ในปัจจุบัน ไม่มี
การรายงานถึงสถิติการทาประมงเถื่อน ทราบแต่เพียงว่าในการทาการประมงที่สาคัญบางประเภทนั้น ปริมาณ
จับจากการทาประมงเถื่อนมีสัดส่วนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจับทั้งหมด แต่ที่น่าเป็นห่วงยิ่งกว่านั้นคือ มี
การทาการประมงเถื่อนเกิดขึ้น ทั่วโลก เพราะชาวประมงที่ทาการประมงเถื่อนเหล่านี้พยายามหลีกเลี่ ยงกฎ
ข้อบังคับใหม่ที่มีความเข้มงวดขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากพบว่ามีกลุ่มสัตว์น้าที่ใกล้สูญพันธุ์นั้นเพิ่มมากขึ้น
แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อน (International Plan of Action to Prevent, Deter
and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IPOA-IUU) นี้ จึงได้จัด เตรียมเครื่อ งมื อ
หลายแบบไว้เพื่อให้ประเทศต่างๆ นาไปใช้ต่อต้านการทาการประมงเถื่อน โดยที่ประเทศเหล่านั้นอาจกระทา
การต่อต้านการทาการประมงที่ผิดกฎหมายหรือการทาการประมงเถื่อนด้วยตนเอง หรืออาจร่วมมือกับประเทศ
อื่นๆ ก็ได้ เครื่องมือบางประเภทนั้นได้รับการออกแบบมาใช้กับทุกประเทศ แต่มีเครื่องมือบางชนิดที่ได้จัดทาขึ้น
เพื่อให้ประเทศบางกลุ่มได้ใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะ คือ
• รัฐเจ้าของธง (รัฐที่จดทะเบียนเรือและอนุญาตให้เรือลานั้นชักธงของรัฐตน)
• รัฐชายฝั่ง (รัฐที่มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลหรือมหาสมุทร)
• รัฐเจ้าของท่า (รัฐที่อนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาเทียบท่าเรือรัฐตน)
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนได้เรียกร้องให้มีการนามาตรการตามความ
ตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการค้า มาใช้ ซึ่งจะมีผลทาให้สัตว์น้าที่ถูกจับขึ้นมาโดยชาวประมงที่กระทาการ
ประมงเถื่อน หรือการประมง IUU ไม่อาจน้าสัตว์น้าที่ตนจับมาได้นั้นมาขาย หรือไม่สามารถนาไปทาการแปร
รูปเพื่อส่งออกไปจ้าหน่ายในตลาดโลกได้
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2.

ลักษณะและขอบเขตของ IUU Fishing และแผนปฏิบัติสากล

ในสภาวการณ์ปัจจุบันย่อมเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การประมงนั้นเป็นแหล่งผลิตอาหารที่
สาคัญ ทาให้เกิดการจ้างแรงงาน เกิดแหล่งรายได้ ประชากรจานวนมากนับล้านคนดารงชีวิตโดยการพึ่งพาสัตว์
น้า ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทาการประมงทุกคนจักต้องช่วยกันอนุรักษ์และจั ดการทรัพยากรประมงของ
โลกให้ยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีทรัพยากรสัตว์น้าในจานวนที่เพียงพอต่อการบริโภคของคนรุ่นปัจจุบัน และ
อนุชนรุ่นหลังสืบต่อกันไปเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น โดยความมุ่งประสงค์หรือเจตนารมณ์ดังกล่าว ประเทศ
สมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือเรียกโดยย่อว่า “เอฟ เอ โอ” จานวนกว่า 170
ประเทศ จึงร่วมกันให้การรับรองจรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ หรือมีชื่อเป็นทางการซึ่ง
ได้รั บ การยอมรับ จากทั่ว โลกว่า The Code of Conduct for Responsible Fisheries หรือ CCRF ขึ้นในปี
2538 หรือ ค.ศ. 1995 ดังได้กล่าวถึงลักษณะและขอบเขตของจรรยาบรรณฉบับนี้มาแล้วในตอนต้น ซึ่งกล่าว
โดยสรุปได้ว่าจรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบฉบับนี้ มิได้เป็นกฎหมายระหว่างประเทศ
จึงไม่มีสภาพบังคับเพียงแต่มุ่งประสงค์ให้ทุกคนที่ประกอบอาชีพประมง หรือเกี่ยวข้องกับการประมงได้
นาเอาแนวทางในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบของจรรยาบรรณ ไปปรับใช้ในทางปฏิบัติ ด้วยความ
สมัครใจ
แต่อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะได้มีการยอมรับจรรยาบรรณฉบับนี้กันเป็นการทั่วไป ประกอบกับมีการ
นาเอาบทบัญ ญัติของจรรยาบรรณฯ ไปปฏิบัติกันอย่างแพร่ห ลายมากขึ้น แต่ก็มีการทาการประมงบางส่วน
เท่านั้นที่ทาการประมงอย่างรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุ่มที่ไม่เคารพและไม่ยึดถือกฎระเบียบในการทา
การประมง รวมทั้ ง กฎระเบี ย บที่ ป รากฏอยู่ ในจรรยาบรรณและในตราสารระหว่ า งประเทศฉบั บ อื่ น ๆ
ตัวอย่างเช่น ชาวประมงบางคนไม่ปฏิบั ติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับเครื่องมือทาการประมงและแหล่งทาการ
ประมง บางรายไม่เคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอย่างไม่ถูกต้อง เจ้าของเรือประมงบางรายได้สับเปลี่ยนธง
เรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไม่สามารถหรือไม่เต็มใจที่จะควบคุมการทาการประมงอย่างเพียงพอ การทา
การประมงโดยขาดความรับผิดชอบเช่นนี้ มีผลบั่นทอนโดยตรงต่อความพยายามในการบริหารจัดการประมง
อย่างถูกต้อง
คาว่าการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือการประมงเถื่อนนี้
ได้รับการบัญญัติขึ้นเพื่อใช้กับการทาการประมงอย่างไร้ความรับผิดชอบ ด้วยการทางานอย่างจริงจังของ เอฟ
เอ โอ เป็นเวลากว่าสองปี ประเทศสมาชิกของเอฟ เอ โอ ได้ร่วมกันพัฒ นาแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการ
ป้ อ งกัน ยั บ ยั้ ง และขจั ดประมงเถื่ อน (IPOA-IUU) ขึ้ นในปี 2544 เพื่อ แก้ไขปั ญ หาที่ กล่ าวมาข้ างต้ น แต่
อย่างไรก็ตาม แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้ ยังเป็นเรื่องของสมัครใจของรัฐทั้งปวง เช่นเดียวกับ
จรรยาบรรณในการทาการประมงอย่ างรับ ผิ ดชอบ เพราะเป็นเสมือน “กล่องเครื่องมือ ” ซึ่งประกอบด้ว ย
เครื่องมือหลายชนิด ที่ควรนามาใช้ในการจัดการกับการประมงเถื่อนในรูปแบบต่างๆ แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ในการประมงแต่ละประเภทเท่านั้นว่าจาเป็นต้องเลือกใช้ เครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม ไม่ใช่ว่า

เครื่ องมื อทั้ งหมดที่ มี อยู่ ในกล่ องเครื่ องมื อนี้จ ะเหมาะสมกับ ทุ กกรณี ดั งนั้ น การเลื อกใช้เครื่องมือในกล่ อ ง
ดังกล่าวจึงมีความสาคัญและเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทาให้การบริหารจัดการบรรลุผลสาเร็จได้ดี
3. วัตถุประสงค์และหลักการสาคัญของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing คือการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมง
เถื่อน โดยการจัดหามาตรการที่เคร่งครัด มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้แก่ทุกรัฐในการปฏิบัติ รวมทั้งจัดตั้ง
องค์กรจัดการประมงที่เหมาะสมในแต่ล ะภู มิภ าค ตามหลั กการของกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อเป็นการ
ป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทาประมงเถื่อน แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้นามาตรการรวมทั้งกลยุทธ์
ต่างๆ มาใช้บังคับ โดยเฉพาะการมุ่งให้ความสาคัญแก่ความต้องการพิเศษของรัฐกาลังพัฒนาตามมาตรา 5 ของ
จรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ
3.1 การมีส่วนร่ วมและการประสานงาน เพื่ อให้ การปฏิบั ติงานมีป ระสิ ท ธิภ าพควรจะน า
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไปใช้บังคับโดยทางตรงกับรัฐทั้งปวง โดยการร่วมมือกับรัฐอื่นๆ หรือการ
บังคับโดยทางอ้อมโดยผ่านองค์กรจัดการประมงในระดับภูมิภาค หรือโดยผ่าน เอฟ เอ โอ และองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เหมาะสมอื่นๆ องค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้การบังคับใช้มี ผลสาเร็จขึ้นอยู่กับความร่วมมืออย่าง
ใกล้ชิด และมีประสิทธิ ภาพ รวมทั้งการปรึกษาหารือและการแบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน เพื่อที่จะลดการทา
ประมงเถื่อนระหว่างรัฐ และองค์กรระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ควรมุ่งเน้น ให้มีค วาม
ร่วมมือกันระหว่างรัฐและองค์กรดังกล่าวการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการที่จะขจัด
IUU Fishingรวมทั้งอุตสาหกรรม ชุมชนประมง และองค์กรภาคเอกชน
3.2 การนาไปปฏิบัติ มาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมงเถื่อน ควรตั้งอยู่บน
พื้นฐานที่ว่าจะนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากล
IUU Fishing โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
3.3 วิธีการและการปฏิบัติที่เข้มงวด มาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมง
เถื่อน ควรกล่าวถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการจับสัตว์น้าทุกประเภท ในการใช้วิธีการนี้ รัฐควรจะนามาตรการ
ต่างๆ มาใช้ เพื่อสร้างความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธง (Flag State) และบังคับใช้ในเขตอานาจรัฐตาม
กฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งมาตรการของรัฐ เจ้าของท่า รัฐชายฝั่ง มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการตลาดและ
มาตรการทั้ งปวง เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า รัฐ จะไม่ ให้ การสนั บ สนุ น หรื อมี ส่ วนร่ วมใน IUU Fishing รัฐ ควรจะใช้
มาตรการเหล่านี้ตามความเหมาะสมและให้ความร่วมมือ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าได้มีการนามาตรการเหล่านี้มาใช้
บังคับ แบบบู รณาการ แผนปฏิบัติการฯ ควรจะแยกแยะถึงผลกระทบของ IUU Fishing ต่อภาวะเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
3.4 การอนุรักษ์ มาตรการในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทาประมงเถื่อน ควรสอดคล้องกับ
การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตว์น้าและการคุ้มครองสภาวะแวดล้อม

3.5 ความโปร่งใส แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ควรจะถูกนาไปใช้อย่างโปร่งใสตาม
มาตรา 6.13 ของจรรยาบรรณในการทาการประมงอย่างรับผิดชอบ
3.6 การไม่เลือกปฏิบัติ แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ควรจะมีการพัฒนาและนาไปใช้
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อรัฐใดรัฐหนึ่งหรือเรือประมงของรัฐตน ทั้งในลักษณะของรูปแบบหรือในลักษณะของ
ข้อเท็จจริง
4. การนามาตรการป้องกัน ยังยั้งและขจัดการทาประมงเถื่อนมาใช้ปฏิบัติ
4.1 ความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง ดังนี้:1) รัฐควรให้การยอมรับและเคารพต่อแนวทางปฏิบัติของกฎหมายระหว่างประเทศที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง บทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ ว ย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อให้นาไปใช้ในการป้องกัน ปราบปรามและขจัดการ
ทาประมงเถื่อน
2) รั ฐ ทั้ งปวงได้ รั บ การกระตุ้ น ให้ สั ต ยาบั น ยอมรั บ หรือ ภาคยานุ วัติ ต่ อ อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ความตกลงสหประชาชาติ ค.ศ.
1995 และ ความตกลงเพื่อส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ทาการประมงในทะเล
หลวงให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพื่อการอนุรักษ์และจัดการประมง ค.ศ. 1993
และหากรัฐใดยังมิได้เข้าเป็นภาคีตราสารเหล่านี้ถือว่าไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
ตราสารเหล่านี้
3) รัฐทั้งปวงควรจะปฏิบัติตามตราสารด้านประมงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
ซึ่งรัฐตนได้ให้สัตยาบัน ยอมรับหรือภาคยานุวัติไว้อย่างเคร่งครัด
4) การทาการประมงในมหาสมุทรต่างๆ นั้น องค์กรประมงในระดับภูมิภาค จะเป็นผู้ทา
หน้าที่ควบคุมดูแลทุกรัฐที่มีเรือประมงเข้าไปทาการประมงในแหล่งทาการประมง
เหล่านี้ จึงควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรดังกล่าว หรือต้องควบคุมเรือประมง
ของตนมิให้กระทาการใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อบังคับที่องค์กรเหล่านี้ได้กาหนดขึ้นไว้
5) รัฐต่างควรทบทวนกฎหมายประมง รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายของตนเป็นอันดับ
แรก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ไ ด้อย่างสอดคล้องกับวิธีการที่แจ้ง
ไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ในการดาเนินการทบทวนกฎหมายนั้นควร
พิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
✓ ภายใต้ ข้ อ เสนอแนะของแผนปฏิ บั ติ ก ารสากล IUU Fishing นั้ น
จาเป็นจะต้องเพิ่มหน่วยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม่?

✓ บทลงโทษสาหรับการทาประมงที่ผิดกฎหมายในปัจจุบันรุนแรงเพียงพอ
แล้วหรือไม่?
✓ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับในปัจจุบัน จะสามารถควบคุมกิจกรรมในการ
ทาการประมงของเรือประมงของรัฐตนได้จริงหรือไม่?
✓ หากคนถือสัญชาติของรัฐเป็นเจ้าของเรือประมงที่ไปจดทะเบียนในรัฐอื่น
หรื อไปท าหน้ าที่ นายเรือในเรือประมงของรัฐ อื่น จะสามารถบั งคับ ใช้
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อป้องกันมิให้คนเหล่านั้นทาการประมงที่ผิด
กฎหมายได้หรือไม่?
✓ หากรัฐ ได้ยินยอมให้ มีการนาขึ้นท่าหรือขนถ่ายสั ตว์น้าจากเรือประมง
ต่างชาติที่ท่าเทียบเรือของรัฐตน มีกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สามารถใช้ใน
การควบคุมกิจกรรมดังกล่าว เช่นการตรวจสอบ หรือไม่?
✓ ในกรณี ที่ รัฐ ได้ มี ก ารอนุ ญ าตให้ ก องเรื อ ประมงต่ างชาติ เข้ า มาท าการ
ประมงในน่านน้าของรัฐตน ควรจะเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการประมงที่ผิด
กฎหมายในข้อตกลงที่ทาไว้ได้หรือไม่?
6) ชาวประมงที่ทาผิดกฎหมายย่อมพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ จึงมักจะทา
การประมงในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้ าระวัง (Monitoring,
Control and Surveillance หรื อ MCS) ไม่ เข้ ม งวดนั ก ดั ง นั้ น แผนปฏิ บั ติ ก าร
สากล IUU Fishing จึงได้กาหนดเครื่องมือสาหรับการติดตามตรวจสอบอย่างกว้างๆ
เพื่อใช้ในการต่อต้านการประมงเถื่อนไว้ ดังต่อไปนี้
• ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ VMS)
• โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจาบนเรือประมง
• ระบบรายงานผลการจับสัตว์น้าในแต่ละเที่ยวเรือ
• การตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ท่าเทียบเรือและในทะเล
• การไม่อนุญาตให้เรือที่สงสัยว่าจะเป็นเรือประมงเถื่อนเข้าเทียบท่าหรือให้
เอกสิทธิ์ใดๆ
• วิธีอื่นๆ
7) รัฐควรสนับ สนุนให้ ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามกฎข้อบังคับด้านการประมงโดย
วิธีการสร้างสรรค์ซึ่งรวมถึง:➢ การให้การศึกษาและบริการต่างๆ แก่ชุมชนและชาวประมง
➢ การให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบด้านการประมง
➢ การสร้างจิตสานึกเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ

➢ การจัดทาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติ
ตามได้โดยง่าย
8) รัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เชื่อ
ว่ามีการทาการประมงเถื่อนเกิดขึ้น และจักต้องดาเนินคดีกับผู้ละเมิดกฎข้อบังคับ
ด้านการประมงอย่างจริงจัง
9) รัฐควรเข้าร่วมในเครือข่ายสากลเพื่อร่วมมือและประสานงานระหว่างกัน ในการ
ติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้ าระวังในกิจกรรมทุก ชนิ ดที่ เกี่ ยวข้องกั บ การ
ประมง ซึ่งจะช่วยให้รัฐต่างๆ สามารถหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างรวดเร็ว
4.2 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของธง ดังนี้:1) ควบคุมกิจกรรมการทาการประมงของเรือที่ชักธงของรัฐตน รวมไปถึงเรือประมง
และเรือที่ใช้สนับสนุนการทาการประมง (เช่น เรือขนส่งหรือเรือแม่ที่ทาหน้าที่ส่ง
เสบียงและน้ามันเชื้อเพลิงให้แก่เรือประมงและรับสัตว์น้ากลับเข้าท่า)
2) รัฐบาลของรัฐเจ้าของธงจักต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะทาให้เกิดผล
3) การจดทะเบียนเรือประมง ก่อนที่รัฐจะอนุญาตให้เรือประมงของตนชักธงของรัฐ
ตน รัฐนั้นควรจะต้องมั่นใจในความสามารถในการควบคุมการทาการประมงของเรือ
ลานั้นให้ได้ก่อน
4) รั ฐ จึ งควรจดทะเบี ยนเรือ ประมงทุ กประเภททุ กขนาดให้ ได้ม ากที่ สุ ดเท่ าที่ จ ะ
สามารถทาได้ และรวบรวมทะเบียนประวัติของเรือแต่ละลาไว้เป็นหลักฐาน
5) รัฐควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนเรือที่เคยมีประวัติทาการประมงเถื่อนมาก่อน
6) รัฐควรให้เจ้าของเรือลาที่ขอจดทะเบียนเรือนี้ในชื่ออื่นๆ มาก่อนด้วย และรัฐควรให้
เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเป็นนิจสินด้วย
7) ทะเบียนประวัติเรือประมง แต่ละรัฐควรจัดทาทะเบียนประวัติของเรือประมงแต่ละ
ลาขึ้นไว้ ข้อมูลที่ควรบันทึกไว้ในทะเบียนประวัติของเรือนี้ ซึ่งนอกจากจะแจ้งถึง
ลักษณะทางกายภาพต่างๆ ของเรือ และประวัติการทาการประมงแล้ว ยังควรจะมี
ข้อมูลดังต่อไปนี้ด้วย
 ชื่ อ ของเรื อ ประมง หมายเลขทะเบี ย น ชื่ อ เรื อ เดิ ม (หากทราบ) และชื่ อ
ประเทศที่จดทะเบียนให้
 ธงที่เคยใช้ (ถ้ามี)
 สัญญาณเรียกวิทยุสากล (ถ้ามี)
 สถานที่และปีที่ต่อเรือ

ประเภทของเรือ
 ประเภทของเครื่องมือหรือวิธีการทาการประมง
 ระวางขับน้าที่จดทะเบียน (กรอสตัน)
 ขนาดแรงม้าของเครื่องยนต์
 ความยาวเรือ
 ความลึกของเรือ
 ความกว้างของเรือ
 รู ป ถ่ า ยแสดงด้ า นข้ า งของเรื อ ในวั น ที่ จ ดทะเบี ย น หรื อ หลั ง จากที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง โครงสร้างเรือตามความเหมาะสม
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นเจ้าของเรือ
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการใช้เรือ
 ชื่อ ที่อยู่ และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่มีส่วนรับผลประโยชน์จากเรือ
 ประวั ติ ก ารถื อ ครองเรื อ และประวั ติ ก ารท าการประมงเถื่ อ นของเรื อ ล านี้
(หากทราบ)
ข้อสังเกต หากเป็นไปได้ ควรแจ้งในทะเบียนประวัติเรือด้วยว่าเรือลานี้ยังคงทา
การประมงอยู่อย่างสม่าเสมอหรือไม่
8) การอนุญาตให้ท้าการประมง รัฐเจ้าของธงควรห้ามมิให้เรือของตนออกไปทาการ
ประมงในทะเลหรือ มหาสมุ ท รอื่ น ใดๆ เว้น แต่ เรือ ล านั้ น ได้ รับ อนุ ญ าตให้ ท าการ
ประมงได้จากรัฐ รัฐเจ้าของธงจึงควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะกับเรือที่จดทะเบียนใน
รัฐ ของตนอย่ างถูก ต้ อง และมี บั น ทึ ก ทะเบี ย นประวัติ ข องเรือ ประมงล านี้ ไว้แ ล้ ว
ดังนั้น เรือต่างๆ ควรจะได้รับอนุญาตให้ทาการประมงได้ก็ต่อเมือเจ้าของเรือหรือผู้
ควบคุมเรือ ยิ น ยอมที่จะทาการประมงตามเงื่อนไขที่ได้กาหนดไว้ ในอาชญาบัตร
เพื่อให้รัฐเจ้าของธงสามารถควบคุมกิจกรรมในการทาการประมงของเรือลานั้นได้
อนึ่ง เงื่อนไขเหล่านี้ควรกาหนดไว้ให้ชัดเจน เช่น
➢ อนุญาตให้จับสัตว์น้าชนิดใด
➢ อนุญาตให้ใช้เครื่องมือทาการประมงประเภทใด
➢ อนุญาตให้ทาการประมงได้ในแหล่งใดและเมื่อใด
9) มาตรการในการควบคุมอื่นๆ การจดทะเบียนเรือประมง การทาทะเบียนประวัติ
เรือ ประมง และการอนุ ญ าตให้ ทาการประมงนั้ น จะทาให้ รัฐ เจ้าของธงมี พื้ นฐานทาง
กฎหมาย ในการควบคุมการทาการประมงของเรือประมงของตน แต่เพื่อให้การควบคุม
เรือประมงเกิดผลอย่างจริงจัง รัฐเจ้าของธงควรจะได้เลือ กใช้เครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติจริง
ต่างๆ ดังที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing นั้น เช่น


➢ รั ฐ เจ้ าของธงควรรู้ต าแหน่ งเรือ ทุ ก ล า หรือ อย่ างน้ อ ยที่ สุ ด ก็ ค วรรู้เป็ น
ช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น รัฐเจ้าของธงจึงต้องหาวิธีการอื่น เพื่อให้
ทราบตาแหน่งของเรือของตนทุกลาในทะเลให้ได้
➢ รัฐเจ้าของธงควรจะเพิ่มขีดความสามารถในการลาดตระเวนทางทะเลใน
บริเวณที่รู้แน่ชัดว่าเรือประมงของตนมักเข้าไปทาการประมงด้วย
➢ รัฐเจ้าของธงควรกาหนดให้ เรือทุกลารายงานผลการทาการประมงเป็น
ระยะโดยสม่าเสมอ การใช้ระบบติดตามเรือ วิทยุ และโทรสาร อันเป็น
การสะดวกและประหยัดเวลา
➢ แม้ว่าข้อมูลที่ต้องรายงานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการประมง
รัฐเจ้าของธงควรกาหนดให้เรือประมงของตนรายงานข้อมูลในการทาการ
ประมงที่ ส มบู ร ณ์ แ ละถู ก ต้ อ งตามก าหนดเวลา ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ ค วร
รวมถึง:o รายละเอียดของเรือ
o ตาแหน่งเรือ
o เส้นทางเดินเรือ
o การลงแรงทาการประมง
o องค์ประกอบสั ตว์น้าที่จับได้ และน้าหนักรวมของสัตว์น้าสดที่
จานาขึ้นท่า
o การแจ้งการเข้า/ออกจากแหล่งทาการประมง
o การแจ้งกาหนดเข้าเทียบท่า
➢ รัฐเจ้าของธงควรจะสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ
รายงานและควรลงโทษผู้ ที่ ไม่ รายงานหรือรายงานข้อ มู ล เท็ จ วิธีก าร
ตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจสอบเป็นประจา ณ ท่าเทียบเรือ และการใช้
ผู้สังเกตการณ์อิสระประจาอยู่บนเรือ
➢ รัฐเจ้าของธงควรทาให้มั่นใจว่ามีการลงโทษผู้ทาการประมงเถื่อนรุนแรง
เพียงพอต่อการกระทาความผิด ในกรณีที่มีการกระทาผิดขั้นรุนแรงนั้น
เรือดังกล่าวควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตทาการประมงหรือให้ระงับการใช้
ใบอนุญาตชั่วคราว การลงโทษอย่างเข้มงวดนี้จะช่วยทาให้ชาวประมงไม่
กล้าทาการประมงเถื่อนอีกต่อไป
4.3 ความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐชายฝั่ง ดังนี้:-

1)

2)
3)

4)

5)

ก่อนที่รัฐชายฝั่งจะอนุญาตให้เรือประมงต่างชาติเข้ามาทาการประมงในน่านน้า
ของตน ควรตรวจสอบว่าเรือล านั้ น ได้ รับ อนุญ าตจากรัฐเจ้าของธงให้ ไปท าการ
ประมงนอกน่านน้าของตนได้จริงหรือไม่เสียก่อน
รัฐชายฝั่งจึงควรทาในทุกวิถีทางเพื่อขจัดประมงเถื่อนให้สิ้นไปจากน่านน้าของรัฐ
ตน
รัฐชายฝั่งไม่ควรออกใบอนุญ าตการทาประมงให้แก่เรือประมงเถื่อน ดังนั้น รัฐ
ชายฝั่งควรขอร้องให้ รัฐเจ้าของธงรับรองว่าเรือที่ตนได้จดทะเบียนให้นั้นไม่เคยมี
ประวัติเสียเกี่ยวกับการประมงเถื่อนมาก่อน หลังจากที่รัฐเจ้าของธงได้รับรองแล้ว
รัฐชายฝั่งจึงจะออกใบอนุญาตให้เข้ามาทาการประมงในน่านน้าของตนได้
รัฐชายฝั่งอาจกาหนดให้เรือต่างชาติใช้ระบบติดตามเรือ เพื่อให้รู้ตาแหน่งในแต่ละ
ช่วงเวลา หรือตาแหน่งที่ใกล้เคียงของเรือเหล่านี้ได้ตลอดเวลา และรับข้อมูลต่างๆ
ที่ระบบนี้ จะต้องรายงานเข้ามาเป็นระยะ และกาหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกลา
หรือบางส่วนมีผู้สังเกตการณ์อิสระประจาอยู่บนเรือ
รัฐชายฝั่งควรมีข้อบังคับให้เรือประมงทุกลาต้องนาสัตว์น้าที่จับได้มายังท่าเทียบ
เรือประมงทุกครั้ง ทั้งนี้ เพราะการตรวจตราการขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเลนั้นทาได้
ยาก ชาวประมงเถื่อนจึงนิยมขนถ่ายสัตว์น้ากลางทะเลเสียมากกว่าที่จะนาขึ้นท่า

4.4 ความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าเรือ
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ได้กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐเจ้าของท่าเรือ
(Port State Responsibilities) ไว้ดังนี้:1) ปฏิ เสธมิ ให้ เรื อ ต่ า งชาติ เข้ า เที ย บท่ า (ยกเว้ น ในกรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ อยู่ ในภาวะ
อันตราย)
2) ห้ามมิให้เรือประมงต่างชาตินาสัตว์น้าขึ้นท่าหรือทาการขนถ่ายสัตว์น้าบริเวณท่า
เทียบเรือ
3) กาหนดให้เรือประมงที่จะเข้าเทียบท่าต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับเรือและข้อมูลในการ
ทาการประมง และ
4) ตรวจสอบเรือที่สมัครใจให้ตรวจขณะจอดเทียบท่า
5) รัฐเจ้าของท่าเรือควรกาหนดให้เรือประมงต่างชาติทุกลาที่ขออนุญาตเข้าเทียบท่า
ดาเนินการ
o แจ้งขออนุญาตเข้าเทียบท่าล่วงหน้าตามควร
o มอบสาเนาใบอนุญาตการทาการประมง
o แจ้งรายละเอียดการทาการประมงในเที่ยวเรือนั้น
o แจ้งปริมาณสัตว์น้าที่มีอยู่บนเรือ

6) ก่อนที่รัฐเจ้าของท่าเรือจะอนุญาตให้เรือต่างชาติลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ประมง ควรจะทาการสอบถามข้อมูลดังกล่าวก่อนอนุญาตด้วยเช่นกัน
7) รัฐเจ้าของท่าเรือควรรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ เพื่อแจ้งต่อรัฐเจ้าของธงและองค์กร
ประมงในระดับภูมิภาค
➢ ชื่อรัฐเจ้าของธงของเรือลานั้นและรูปพรรณโดยละเอียดของเรือ
➢ ชื่อ สัญชาติ และคุณสมบัติของนายท้ายเรือและไต้ก๋ง
➢ ประเภทของเครื่องมือประมงที่ใช้บนเรือ
➢ สัตว์น้าที่มีอยู่บนเรือ โดยระบุแหล่งที่จับ ชนิดและลักษณะของ
สัตว์น้าและปริมาณ
➢ ข้อ มู ล ข่ าวสารต่ างๆ ตามที่ อ งค์ กรประมงในระดั บ ภู มิ ภ าคและ
ข้อตกลงสากลต้องการ และ
➢ ปริมาณสัตว์น้าที่นาขึ้นและขนถ่ายที่ท่า
8) หากรัฐเจ้าของท่าเรือมีเหตุอันชวนให้เชื่อได้ว่าเรือลาใดที่เทียบท่าอยู่นั้นได้มีส่วน
ร่วมในการทาการประมงเถื่อนแล้ว รัฐเจ้าของท่าเรือควรจะดาเนินการดังต่อไปนี้
➢ ไม่อนุญาตให้เรือลานั้นนาสัตว์น้าขึ้นท่าหรือขนถ่ายที่ท่า
➢ แจ้งให้รัฐเจ้าของธงทราบโดยทันที และ
➢ หากสงสัยว่าการทาการประมงเถื่อนในน่านน้าของรัฐอื่น หรือใน
น่านน้าที่จัดการดูแลโดยองค์กรประมงระดับภูมิภาค รัฐเจ้าของ
ท่าเรือจะต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้ประเทศและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ทราบโดยทันที
9) รัฐเจ้าของท่าเรือสามารถใช้มาตรการอื่นเพิ่มเติมแก่เรือและผู้ประกอบการนั้นได้
โดยความเห็นชอบหรือคาขอร้องจากรัฐเจ้าของธงอีกด้วย
4.5 มาตรการทางการค้าระหว่างประเทศ
ในปัจจุบัน มีความพยายามเพื่อร่วมมือกันในการควบคุมการค้าสัตว์น้าที่ได้จากการประมงเถื่อน
แผนปฏิ บั ติ การสากล IUU Fishing จึ งได้เรีย กร้องให้ รัฐ ต่ างๆ ร่ว มกั น พั ฒ นามาตรการทางการค้าระหว่าง
ประเทศ (International Trade-related Measures) เพิ่ ม ขึ้ น เพื่ อยุ ติก ารท าการประมงเถื่อ น ซึ่ งมาตรการ
เหล่านี้จะสอดคล้องกับข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้อยู่ในการค้าระหว่างประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการค้าสัตว์
น้ าที่ จั บ ได้ จ ากการประมงเถื่ อ น โดยไม่ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ ป สรรคที่ ไม่ จ าเป็ น ใดๆ ในการค้ าสั ต ว์ น้ าชนิ ด อื่ น อนึ่ ง
มาตรการการค้านี้จะครอบคลุมในรูปแบบต่างๆ ของการนาเข้าและส่งออกสินค้า อันประกอบด้วย
 ข้อกาหนดให้มีใบรับรองสัตว์น้าที่จับได้และเอกสารควบคุมการค้าสัตว์น้า
 ข้อจากัดและข้อห้ามในการนาเข้าและส่งออกสินค้าสัตว์น้า

องค์กรประมงในระดับภูมิภาคจะมีบทบาทที่สาคัญในการประสานงานกับรัฐต่างๆ ในการจัดทา
และบังคับใช้มาตรการทางการค้าเหล่านี้ โดยเฉพาะมีบทบาทนาในการขจัดประมงเถื่อน เพราะกลุ่มสัตว์น้าที่มี
มูลค่าสูงส่วนใหญ่ของโลก และกลุ่มสัตว์น้าอื่นๆ ที่พลอยถูกจับได้ในการประมงเถื่อนนั้น อยู่ภายใต้การบริหาร
จัดการโดยองค์กรประมงในระดับภูมิภาค องค์กรเหล่านั้นจึงอยู่ในฐานะที่โดดเด่น ในการส่งเสริมและประสาน
ความพยายามด้านต่างๆ เพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้
อนึ่ง สิ่งที่องค์กรประมงในระดับภูมิภาคสามารถกระทาได้นั้น รวมถึง
 การรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในภูมิภาคของตน
 จาแนกเรือ ประมงเกี่ ย วข้ อ งกั บ การท าการประมงเถื่ อ นและประสานงานเพื่ อ ใช้
มาตรการต่างๆ ในการกาจัดเรือเหล่านั้นออกไป
 เร่ ง รั ด ให้ ป ระเทศที่ ยั ง มี เรื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประมงเถื่ อ น ด าเนิ น การให้ เรื อ
เหล่านั้นยุติการทาการประมงเถื่อนโดยเร็ว
 เรียกร้องให้รัฐภาคีสมาชิกทาการต่อ ต้านเรือไม่แจ้งสัญชาติที่เข้ามาทาการประมง
ในภูมิภาค
 รับ รองข้อบั งคับ ต่างๆ เพื่อให้ มั่นใจว่าจะไม่ มีการเช่ าเรือใดออกไปทาการประมง
เถื่อน
 รั บ รองแผนตรวจสอบที่ ท่ า เที ย บเรื อ ก าหนดข้ อ จ ากั ด ในการขนถ่ า ยสั ต ว์ น้ าใน
ทะเล และข้ อ ก าห นดเพื่ อ ห้ า มเรื อ ของรั ฐ ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ภ าคี ส มาชิ ก ข อง
องค์การ ซึ่งเข้ามาทาการประมงในภูมิภาคที่องค์กรนั้นดูแลอยู่นาสัตว์น้ามาขึ้นที่
ท่าเรือของรัฐภาคีสมาชิก
 รับรองมาตรการทางการค้าที่จะนามาใช้ต่อต้านการประมงเถื่อน และ
 รับรองวิธีการออกใบรับรองสัตว์น้าที่จับได้ และ/หรือ เอกสารที่ใช้ในการค้าสินค้า
สัตว์น้า
5. การนาเอาแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมงเถื่อนมาใช้ในทางบริหารจัดการกองเรือประมงไทย
เพื่อให้เกิดการทาประมงอย่างรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากลว่าด้วยการป้องกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถื่อนประเภทที่
ผิดกฎหมาย ที่ไม่รายงานและไร้การควบคุม ของไทย ดังนี้
1. แผนปฏิบัติสากลว่าด้วยการป้องกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถื่อนประเภทที่ผิด
กฎหมาย (IPOA-IUU) นั้น จัดทาขึ้นโดย เอฟ เอ โอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 โดยเป็นผลจากการประชุมพิจารณา
หารือกับประเทศสมาชิกสมาชิกเกี่ยวกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ที่กรุงโรมในระหว่างเดือนตุลาคม 2543
และกุ ม ภาพั น ธ์ 2544 ทั้ ง นี้ เนื้ อ หาของแผนปฏิ บั ติ ก ารนี้ ได้ เป็ น ที่ ย อมรั บ โดยสั ง คมโลกในการประชุ ม

คณะกรรมการด้านการประมงของ เอฟ เอ โอ สมั ยที่ 24 ในวันที่ 2 มีนาคม 2544 และสนับสนุนโดยคณะ
มนตรีของ เอฟ เอ โอในการประชุมสมัยที่ 120 ในวันที่ 23 มิถุนายนปีเดียวกันนั้น
2. แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้เป็นเรื่องของความสมัครใจ เช่นเดียวกัน
กั บ จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่ างรับ ผิ ด ชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries)
นอกจากนั้นแผนปฏิบัติการสากลฉบับนี้ยังได้เรียกร้องให้มีการนา “มาตรการตามความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้า” มาใช้ ซึ่งมาตรการนี้จะมีผลทาให้สัตว์น้าที่จับโดยชาวประมงเถื่อนไม่สามารถนาออกขาย หรือ
แปรรูปจาหน่ายได้ในตลาดโลก
3. แผนปฏิบัติการฯ ได้กาหนดความรับผิดชอบของทุกรัฐไว้ โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้:3.1 ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับสาหรับการบริหารจัดการกองเรือประมง ซึ่งมีการ
บัญญัติไว้ในเอกสารสากลต่างๆ กฎข้อบังคับหลายข้อได้รับการบัญญัติไว้แล้วในจรรยาบรรณในการ
ทาการประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนในเอกสารที่แสดงความสมัครใจและสนธิสัญญา (ข้อตกลง
ระหว่างประเทศที่มีผ ลบั งคับ ใช้ตามกฎหมาย) อนึ่ง การยอมรับข้อตกลงต่างๆ เหล่านี้ จะช่วยทาให้มีการ
อนุรักษ์และการบริหารจัดการประมงทั่วโลกดียิ่งขึ้น
3.2 ในการทาการประมงในทะเลและมหาสมุทรต่างๆ นั้น องค์การประมง
ในระดับภูมิภาคจะทาหน้าที่ควบคุมดูแลทุกประเทศที่มีเรือประมงเข้าไปทาการประมงในแหล่งทาการประมง
เหล่ านี้ ดั งนั้ น ไทยจึ งควรเข้ าร่ ว มเป็ น ภาคี ส มาชิ ก ขององค์ ก ารดั งกล่ าว หรือ อย่ างน้ อ ยที่ สุ ด ต้ อ งควบคุ ม
เรือประมงของตนไม่ให้กระทาการใดๆ ที่ละเมิดกฎข้อบังคับที่องค์การเหล่านี้ได้กาหนดขึ้นไว้
3.3 สาหรับการดาเนินงานในระดับประเทศ ไทยควรทบทวนกฎหมายประมงรวมทั้งการ
บังคับใช้กฎหมายนั้นเป็นอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถใช้กฎหมายเหล่านี้ได้อย่างสอดคล้องกับวิธีการที่
แจ้งไว้ในแผนปฏิบั ติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อน ทั้งนี้ ในการทบทวนกฎหมายภายในของรัฐนั้นควรจะ
พิจารณาในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
➢ จาเป็นต้องมีการเพิ่มหน่วยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม่ เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การสากลฉบับนี้
➢ บทลงโทษของการทาประมงเถื่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น รุนแรงเพียงพอหรือไม่
➢ ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันและการบังคับใช้กฎหมายเหล่านี้
จะ
สามารถควบคุมกิจกรรมในการทาการประมงของเรือประมงของเรือประมงของรัฐตน
ได้จริงหรือไม่
➢ หากคนที่ ถื อ สั ญ ชาติ ข องรั ฐ (บุ ค คลและบริ ษั ท ) เป็ น เจ้ า ของเรื อ ประมงที่ ไ ป
จดทะเบี ยนกับ รัฐ อื่น หรือทาหน้าที่ นายเรือในเรือประมงของชาติอื่น จะสามารถ
บังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้คนเหล่านี้ทาการประมงเถื่อนได้หรือไม่
➢ ในกรณีที่รัฐได้มีการอนุญาตให้กองเรือประมงต่างชาติเข้ามาทาการประมงในน่านน้า
ของประเทศ รัฐ ควรเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในข้อตกลงที่ ทาไว้ได้
หรือไม่

➢ หากรัฐได้ยินยอมให้มีการนาขึ้นท่าหรือขนถ่ายสัตว์น้าจากเรือประมงต่างชาติ ที่ท่า
เทียบเรือของตน รัฐมีกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่สามารถใช้ในการควบคุมกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้น เช่น การตรวจสอบหรือไม่
3.4 แผนปฏิบัติการสากลฯ ได้กาหนดเครื่องมือสาหรับติดตามตรวจสอบการทาประมงเถื่อน
ในเขตที่มีการติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝ้าระวัง (Monitoring, Control and Surveillance หรือ MCS)
ไว้อย่างกว้างๆ เพื่อใช้ในการต่อต้านการประมงเถื่อนไว้ ดังนี้
➢ ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ VMS)
➢ โครงการส่งผู้สังเกตการณ์ประจาบนเรือประมง
➢ ระบบรายงานผลจับในแต่ละเที่ยวเรือ
➢ การตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ท่าเทียบเรือและในทะเล
➢ การไม่อนุญาตให้เรือที่สงสัยว่าจะเป็นเรือประมงเถื่อนเข้าเทียบท่าหรือให้เอกสิทธิ์
ใดๆ
3.5 ไทยควรส่งเสริมให้ชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทาการประมงโดย
วิธีการสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึง การให้การศึกษาและบริการต่างๆ แก่ชุมชนและชาวประมง การให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้มีส่วนร่วมในการพัฒนากฎระเบียบทางการประมง การสร้างจิตสานึกเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบนั้นๆ และการจัดทาระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามได้
โดยง่ า ย ทั้ ง นี้ ชาวประมงที่ ฝ่ า ฝื น ต่ อ กฎข้ อ บั ง คั บ นั้ น ควรได้ รั บ การลงโทษรุ น แรง โดยรั ฐ ควรปรั บ ปรุ ง
ความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เชื่อว่ามีการทาการประมงเถื่อนเกิดขึ้น และจัก
ต้องดาเนินคดีกับผู้กระทาการฝ่าฝืนอย่างจริงจัง
4. ส าหรั บ ความรับ ผิ ดชอบของไทยในฐานะรัฐเจ้าของธงนั้น แผนปฏิบั ติการสากลฯ ได้
กาหนดความรับผิดชอบเบื้องต้นของรัฐเจ้าของธงไว้ว่า
4.1 ควบคุ ม กิ จ กรรมการประมงของเรื อ ที่ ชั ก ธงไทยรวมทั้ งเรื อ ประมงและเรื อ ที่ ใช้
สนับสนุนการทาการประมง เช่นเรือขนส่งหรือเรือแม่ที่ทาหน้า ที่ส่งเสบียงและน้ามันให้แก่เรือ ประมงและรับ
สัตว์น้ากลับเข้าท่า
4.2 จดทะเบี ย นเรื อ ประมงทุ ก ประเภททุ ก ขนาดให้ ได้ ม ากที่ สุ ด เท่ าที่ จะท าได้ และ
รวบรวมทะเบียนประวัติของเรือแต่ละลาไว้เป็ นหลักฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไทยควร
หลีกเลี่ยงการจดทะเบียนนั้นแจ้งรายชื่อประเทศทั้งหมดที่เรือลานี้เคยจดทะเบียนมาก่อน
หากพบว่าเป็นเรือที่เคยเปลี่ยนธงเป็นนิจสินแล้ว ไทยควรให้เจ้าของเรืออธิบายถึงสาเหตุ
ในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเป็นนิจสินนี้ด้วย
4.3 ไทยควรจะทาทะเบียนประวัติของเรือประมงไทยแต่ละลาไว้ทุกลา
4.4 ห้ า มมิ ใ ห้ เรื อ ประมงไทยออกไปท าการประมงในทะเลหรื อ มหาสมุ ท รอื่ น ใด
เว้นเสียแต่ว่าเรือลานั้นได้รับอนุญาตให้ทาการประมงได้จากรัฐบาลไทย รัฐเจ้าของธงจึง
ควรออกใบอนุญาตให้เฉพาะกับเรือที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแล้วอย่า งถูกต้อง และ

มีการบันทึกทะเบียนประวัติของเรือประมงลานั้นไว้แล้ว ทั้งนี้ ก่อนที่ไทยจะอนุญาตให้
เรือประมงต่างชาติเข้ามาทาการประมงในน่านน้าไทยนั้น ควรตรวจสอบว่าเรือลานั้น
ได้รับอนุญาตจากรัฐเจ้าของธงให้ไปทาการประมงนอกน่านน้าของตนได้จริงหรือไม่ก่อน
สรุป
มาตรการของประเทศไทยในฐานะรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State) นับว่าเป็นสิ่งท้าทายของประเทศ
เราว่ามาตรการดังกล่ าวจะสามารถนามาใช้เป็นเครื่องมือสาคัญ ในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทา IUU
Fishing ได้อย่างบรรลุผลและมีประสิทธิภาพหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะมาตรการ PSM เป็นมาตรการใหม่ที่สังคมโลก
เพิ่งจะเริ่มน ามาทดลองใช้ในการต่อต้าน IUU Fishing ทั้งนี้ ความซับซ้อนของมาตรการดังกล่ าวอยู่ที่ว่ารัฐ
เจ้าของท่าเรือในที่นี้คือประเทศไทยจะต้องนากฎหมายภายในทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการใช้อานาจตรวจสอบ
เรือประมงต่างประเทศที่ประสงค์จะขอเข้าเทียบท่าและขอใช้ท่าเรือเพื่อนาสินค้าสัตว์น้าขึ้นท่า มาบังคับใช้ เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการนาสัตว์น้าที่จับได้จากการทา IUU Fishingขึ้นท่าและทาการค้าขายได้ในประเทศไทยประเด็น
สาคัญที่ต้องการทาวิจัยคือ
๑) ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องการดาเนินการใช้อานาจควบคุมและตรวจสอบดังกล่าวเพียงพอ
หรือไม่ หากมีมีกฎหมายอะไรบ้ าง ส่ วนราชการใดเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนั้นๆ และกฎหมายนั้นๆ มี
บทบัญญัติครอบคลุมพันธกรณีต่างๆ ตามที่ความตกลง PSM กาหนดไว้หรือไม่ หากคาตอบคือ “ไม่” ประเทศ
ไทยจะต้องดาเนินการอย่างใด เช่น ควรจะเข้าเร่งดาเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลง PSM หรือไม่ ก่อนที่เราจะ
ตอบค าถามนี้ เราจ าต้ องพิ จ ารณาถึ งผลดี -ผลเสี ย ที่ไทยจะได้รับ หากเข้าเป็ น ภาคี ค วามตกลงฉบั บ ดั งกล่ าว
เสียก่อน
๒) หากมาตรการ PSM จะสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับไทย เราจาเป็นจะต้องมีการบูรณา
การในการดาเนิ น งานระหว่างส่ ว นราชการที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด เพราะกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้องกระจัด
กระจายอยู่ ตามส่ วนราชการต่างๆ ไม่มีส่ วนราชการใดเลยที่ มีกฎหมายแบบเบ็ ดเสร็จ ดังนั้น รูปแบบและ
แนวทางที่เหมาะสมในนามาตรการ PSM มาใช้แบบบูรณาการในระหว่างส่วนราชการของไทยจึงเป็นประเด็น
สาคัญที่ผู้วิจัยประสงค์จะทาการศึกษาถึงความเป็นไปได้เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารประเทศต่อไป

