
กฎระเบียบ IUU ของสหรัฐอเมริกา 
 
 หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการท าประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) หรือ กฎระเบียบ IUU ของสหภาพยุโรป 
เมื่อปี 2551 โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี  1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป นั้น ซึ่งนับว่าสหภาพยุโรปเป็น
กลุ่มประเทศแรกของโลกที่มีมาตรการออกมาด าเนินการอย่างจริงจังกับการท าการประมง IUU โดย
นานาประเทศก็ยังไม่สามารถโต้แย้งมาตรการดังกล่าวได้เนื่องจากเป็นมาตรการท่ีมีจุดประสงค์ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเลอย่างจริงจัง ประเทศมหาอ านาจบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น 
เกาหลี เป็นต้น จึงประกาศว่าจะมีมาตรการด้านป้องกันปราบปรามการประมง IUU ออกมาบ้าง ท าให้
ประเทศเจ้าของเรือประมงและประเทศผู้ส่งออกสินค้าประมงหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเฝ้าจับตา
มองความเคลื่อนไหวดังกล่าวอย่างระมัดระวัง 

และแล้วประเทศมหาอ านาจอย่างสหรัฐอเมริกาซึ่งสหภาพยุโรปแจ้งว่ามีการควบคุมเรือประมง
และการตรวจรับรองสินค้าประมงของตนอย่างเป็นระบบที่น่าเชื่อถือ ก็ประกาศเสนอออกกฎระเบียบ
เกี่ยวกับ IUU ออกมาอย่างที่ได้ประกาศไว้ โดยในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาหน่วยงาน National Ocean and 
Atmospheric Administration หรือ NOAA ภายใต้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ได้เสนอออก
กฎระเบียบ (proposed rule) เกี่ยวกับ IUU จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 
 
1. กฎระเบียบ Implementation and Certification Procedures to Address IUU Fishing 

and Bycatch of Protected Living Marine Resources (PLMRSs)  (การด าเนินการและ
ขั้นตอนการรับรองเกี่ยวกับการท าการประมง IUU และ การจับสัตว์น้ าคุ้มครองเป็น 
Bycatch)  
ระเบียบฉบับน้ีก าหนดว่าสหรัฐฯจะท าการระบุ (identify) ประเทศที่มีเรือประมงเกี่ยวพันกับการ

ท าการประมง IUU และ การจับ Bycatch ที่เป็นทรัพยากรประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครอง (PLMRSs) 
ซึ่งเม่ือสหรัฐฯระบุว่าเป็นประเทศที่เกี่ยวพันการประมง IUU และ/หรือมีการจับสัตว์น้ าที่ได้รับการ
คุ้มครอง (PLMRSs) เป็น Bycatch แล้ว ก็จะท าการเจรจาหารือกับประเทศเจ้าของธงของเรือประมงนั้น 
เพื่อให้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้มีการด าเนินการที่ถูกต้อง และหากประเทศเจ้าของธงท าการแก้ไขแล้ว 
สหรัฐฯ ก็จะให้ Positive Certification  แต่ถ้าหากไม่ท าการแก้ไข สหรัฐฯจะให้ Negative Certification 
ซึ่งสหรัฐฯจะพิจารณาไม่ซ้ือสินค้าประมงจากประเทศนั้นด้วย และหากพิจารณาเห็นว่ามีการไม่ให้ความ
ร่วมมือขั้นร้ายแรงก็จะไม่น าเข้าสินค้าทุกชนิดจากประเทศนั้น  อย่างไรก็ดี สหรัฐฯ จะมุ่งเน้นถึงทรัพยากร
ทะเลระหว่างประเทศที่สหรัฐฯมีส่วนร่วมใช้ประโยชน์ หรือที่จัดการได้ภายใต้ข้อผูกพันที่สหรัฐฯเป็นภาคี  
ซึ่งได้มีการจัดท าบัญชีรายช่ือสัตว์น้ าที่ถูกจับเกินก าลังผลิตหรือใกล้สูญพันธุ์ไว้ด้วย 

การระบุประเทศที่เกี่ยวพันกับการท าประมง IUU และการท าประมง Bycatch สัตว์น้ าคุ้มครอง
นั้น สหรัฐฯจะวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานที่ได้รับจากรัฐบาลสหรัฐฯ จากประเทศต่างๆ องค์การบริหาร
จัดการในระดับภูมิภาค (RFMOs) ต่างๆ ซึ่งก่อนการระบุฯ สหรัฐฯ จะติดต่อประเทศนั้น หรือประเทศ
อื่นๆ เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมก่อนท าการระบุ การระบุจะท าการทุกๆ 2 ปีปฏิทิน ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่าน



มาสหรัฐฯ ได้ระบุประเทศ ฝรั่งเศส อิตาลี ลิเบีย ปานามา จีน และ ตูนีเซีย ว่าเป็นประเทศที่เกี่ยวพันกับ 
IUU และส าหรับในปี 2553  สหรัฐฯก าลังรวบรวมข้อมูลเพื่อท าการระบุประเทศ IUU ซึ่งเท่าที่ทราบยัง
ไม่มีประเทศหรือหน่วยงานใด เสนอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามายังสหรัฐฯเลย  
 
2. กฎระเบียบ Implementation of Regional Fishery Management Organizations’ 

Measures Pertaining to Vessel that Engaged in Illegal, Unregulated and Unreported 
Fishing Activities (การด าเนินการตามมาตรการขององค์การบริหารจัดการประมงใน
ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับเรือประมง IUU) 

 กฎระเบียบฉบับนี้ สหรัฐฯอเมริกาจะอ้างอิงรายช่ือเรือประมง หรือเรือบรรทุกสินค้าท่ีเกี่ยวกับ
การประมง IUU ขององค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMOs) จ านวน 5 องค์การ ได้แก่  

- International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT),  
- Commission for the  Conservation of the Antarctic Marine Livings Resources 

(CCAMLR), 
- Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO),  
- Western and Centern Pacific Fisheries Commission (WCPFC) และ  
- Inter-American Tropical Tuna Commission (IATTC)  

ซึ่งเป็น RFMOs ที่สหรัฐฯ เป็นสมาชิกอยู่ โดยขณะน้ีมีเรือ IUU ขึ้นบัญชีรายช่ือของ RFMOs ทั้ง 5 แห่ง 
รวมท้ังสิ้นประมาณ 80-90 ล า  
 สหรัฐฯ ได้มอบอ านาจให้ Assistant Administrator ของ NOAA มีสิทธิที่จะปฏิเสธให้
เรือประมง หรือเรือบรรทุกสินค้าซ่ึงอยู่ในบัญชีรายช่ือเรือ IUU ดังกล่าวข้างต้น ผ่านน่านน้ าสหรัฐฯ เข้า
เทียบท่า ขนถ่ายสินค้าหรือใช้บริการต่างๆ ณ ท่าเรือ ที่อยู่ภายใต้อ านาจของรัฐบาลสหรัฐฯ ในกรณีเรือ 
IUU ผ่านเข้ามาในน่านน้ าสหรัฐฯ Assistant Administrator มีอ านาจเข้าตรวจสอบเรือดังกล่าว หรือ
ปฏิเสธไม่ให้ใช้บริการต่างๆ ณ ท่าเรือ หรือด าเนินการทางการพาณิชย์ใดๆ อย่างไรก็ดีกฎระเบียบนี้ได้
ให้อ านาจ Assistant Administrator ใช้วิจารณญาณเป็นรายกรณีไป 

กฎระเบียบของสหรัฐฯฉบับน้ีไม่กล่าวถึงการห้ามน าเข้าปลาบางชนิดที่จับหรือผลิตโดยเรือ IUU 
ในบัญชีรายช่ือเรือ IUU ของ RFMOs 5 แห่ง ซึ่งสหรัฐฯ มีกฎระเบียบห้ามน าเข้าปลา tuna และ tuna-
like species ที่ด าเนินการหรือขนถ่ายสินค้าในพื้นที่มหาสมุทรแอตแลนติค ( ICCAT convention area) 
อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ อาจเพิ่มมาตรการดังกล่าวในกฎระเบียบอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรการของ RFMOs อื่นๆ ต่อไปได้ ทั้งน้ีจากการเปิดสอบถามความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบฉบับนี้ 
ซึ่งปิดรับความคิดเห็นไปแล้ว พบว่าไม่มีการเสนอข้อคิดเห็นแต่อย่างไร และคาดว่ากฎระเบียบฉบับนี้จะ
สามารถบังคับใช้ในปี 2011 
 กฎระเบียบ IUU ของสหรัฐฯ ไม่เหมือนกับของสหภาพยุโรป เนื่องจากระเบียบฯ ของสหภาพ
ยุโรประบุห้ามน าเข้าโดยจะอนุญาตให้น าเข้าเป็นรายๆไปหากมีใบรับรองการจับสัตว์น้ าแนบ แต่ระเบียบ
ของสหรัฐฯ จะอนุญาตน าเข้าได้ยกเว้นเฉพาะประเทศที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายช่ือ IUU โดยจะมีการหารือ
กับประเทศนั้นๆ ก่อนด้วย ดังนั้นระเบียบ IUU ของสหรัฐฯ จะไม่ยุ่งยากและไม่น่ากังวลมากเท่าของ



สหภาพยุโรป อย่างไรก็ตามในส่วนของเรือประมงไทยควรต้องระมัดระวังไม่ให้ถูกขึ้นบัญชีเรือ  IUU 
ภายใต้ RFMOs มิฉะนั้นประเทศไทยอาจได้รับผลกระทบทางการค้าสินค้ากับสหรัฐฯได้ กรมประมงจึง
ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการประมงที่เกี่ยวข้องโปรดป้องกันและใช้ความระมัดระวังไม่เข้าไป
ด าเนินการหรือเกี่ยวข้องกับการท าประมง IUU หรือเกี่ยวข้องกับเรือประมง IUU ในบัญชีรายช่ือฯ หรือ
ผลิตสินค้าประมงที่มาจากการท าประมง IUU ด้วย 
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