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ค าน า 
 

 ในปัจจุบัน ปัญหาทางการประมงได้แพร่หลายขยายอย่างรวดเร็วทั่วโลก อันเนื่องมาจาก 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ นับตั้งแต่แหล่งน้้าจืดต่าง ๆ พ้ืนที่ชายฝั่งและทรัพยากรสัตว์น้้า         
ในทุกแหล่งจากการประมงมากเกินควร รวมทั้งการใช้วิธีการประมงนอกพิกัดต่าง ๆ ในขณะเดียวกัน      
ได้มีความต้องการอาหารสัตว์น้้าเพ่ิมมากขึ้น ทั้งโดยการเพ่ิมจ้านวนประชากร การเพ่ิมความนิยม        
และความต้องการในตลาดโลกโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้ว การขยายตัวของการประมงและ      
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพื่อสนองความต้องการเหล่านี้ มีผลท้าให้บรรดาประเทศสมาชิกต่าง ๆ ขององค์การ
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เรียกร้องให้เร่งพัฒนาแนวคิดทางการประมงอย่ างรับผิดชอบ      
และจัดท้าจรรยาบรรณในการท้าการประมงขึ้นเพ่ือใช้เป็นกรอบในการปฏิบัตินับตั้งแต่ พ.ศ. 2534     
ซึ่งองค์การอาหารและเกษตรได้จัดประชุมเกี่ยวกับการจัดท้ากรอบจรรยาบรรณนี้ขึ้นหลายครั้งในระหว่าง 
พ.ศ. 2535-2538 จนในที่สุด การประชุมสมัชชาสมัยที่ 28 ขององค์การอาหารและเกษตรได้ให้      
ความเห็นชอบต่อจรรยาบรรณในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบนี้โดยเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2538  
 ผู้แทนประเทศไทยได้มีส่วนร่วมโดยใกล้ชิดในการจัดท้าจรรยาบรรณนี้มานับแต่เริ่มแรก       
ความพยายามของ ดร. กิจจา ใจเย็น และคุณบุญเลิศ ผาสุก ซึ่งเป็นผู้แทนจากกรมประมงนั้น ได้เป็น      
ที่ประจักษ์ในการปกป้องสงวนรักษาสิทธิของชาวประมงไทย ในขณะเดียวกับที่ต้องการให้มีการ      
จัดการประมงในลักษณะที่สนองความต้องการได้ตามขอบเขตที่ทรัพยากรสามารถอ้านวยให้             
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อการประมงไทยต่อไป ครั้นเมื่อจรรยาบรรณนี้ได้เป็นที่ยอมรับกัน   
ทั่วโลกและรัฐบาลต่าง ๆ ได้ให้ค้ามั่นที่จะส่งเสริมการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณนี้ในประเทศของตน   
ดังที่ได้น้าปฏิญญากรุงโรม พ.ศ. 2542 มาผนวกไว้ท้ายเล่มเพ่ือทราบกันแล้ว กรมประมงจึงได้ริเริ่ม      
จัดแปลจรรยาบรรณนี้เป็นภาษาไทยเพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน 
 การจัดท้าจรรยาบรรณในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบฉบับภาษาไทยนี้ ได้รับความ    
ร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้, สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย,  สมาคมผู้ผลิตอาหารส้าเร็จรูป และกลุ่ม      
บริษัทศิริชัยการประมงจ้ากัด ข้าพเจ้าขอแสดงความชื่นชมต่อความมานะอุตสาหะในการแปล
จรรยาบรรณนี้ของคุณพวงทอง อ่อนอุระ หัวหน้ากลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ และคุณสิตางศุ์ ฮ่ันโสภา 
แห่ งกองกฎหมายและสนธิสัญญา กรมประมง * และต่อภาคเอกชนทุกฝ่ ายที่ ได้มีส่ วนร่ วม             
สนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารนี้  อันแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ดีในการมีส่วนร่วมเพ่ือก่อให้ เกิดการ        
ประมงอันยั่งยืนของไทยสืบต่อไป  
 
 
 
      วีระวัฒน์ หงสกุล 
      เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการประมง 
      องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
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ความน า  
 

 นับแต่อดีตกาล การประมงได้เป็นแหล่งอาหารหลักของมนุษยชาติ และช่วยจัดหาการ          
ว่าจ้างงานและผลก้าไรด้านเศรษฐกิจให้แก่ผู้มีส่ วนร่วมในกิจกรรมนี้  ความอุดมสมบูรณ์ของ        
ทรัพยากรสัตว์น้้านั้นถือกันว่าเป็นของขวัญอันไม่จ้ากัดปริมาณจากธรรมชาติ  อย่างไรก็ดี หลังจากที่มี
ความรู้ เ พ่ิมขึ้นและมีการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของการประมงภายหลังสงครามโลก          
ครั้งที่ 2 ความเชื่อนี้ ได้เลือนลางลงด้วย ต้องเผชิญกับความเป็นจริงที่ว่าแม้ว่าทรัพยากรสัตว์น้้า           
จะสามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ แต่มิได้มีอยู่ได้ตลอดไป และจ้าเป็นที่จะต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม    
เพ่ือให้ทรัพยากรดังกล่าวสามารถให้ผลิตผลเพ่ือส่งเสริมด้านโภชนาการและความเป็นอยู่ที่ดีด้าน       
สังคมและเศรษฐกิจส้าหรับประชากรโลกที่ยังคงขยายตัวอย่างยั่งยืนสืบไป 
 การริเริ่มใช้เขตเศรษฐกิจจ้าเพาะอย่างกว้างขวางตอนกลางทศวรรษ 2513 และการยอมรับ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 หลังจากที่ได้โต้แย้งกันมานานนั้น ท้าให้เกิด   
มีกรอบใหม่เพ่ือการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ดียิ่งขึ้น ระบอบกฎหมายใหม่ส้าหรับมหาสมุทรนี้ได้
มอบสิทธิและความรับผิดชอบในการจัดการและการใช้ทรัพยากรประมงภายในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ ซึ่ง
ครอบคลุมพ้ืนที่มากกว่าร้อยละ 90 ของการประมงทะเลในโลกให้แก่รัฐชายฝั่ง การขยายเขตอ้านาจ
แห่งชาติเช่นว่านี้เป็นสิ่งจ้าเป็น แต่ยังเป็นก้าวไปอย่างไม่สมบูรณ์ต่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐชายฝั่งหลายแห่งยังคงเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายหนัก ด้วยขาดประสบการณ์และ
ทรัพยากรทั้งในด้านการเงินและด้านกายภาพ ในขณะที่รัฐเช่นว่านั้นพยายามที่จะแสวงหาผลประโยชน์
มากยิ่งขึ้นจากการประมงภายในเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะของตน 
 เมื่อไม่นานมานี้ การประมงของโลกได้กลายเป็นภาคอุตสาหกรรมอาหารที่พัฒนาตามความ
ต้องการของตลาดและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรัฐชายฝั่งได้เร่งรัดด้าเนินการเพ่ือใช้ความได้เปรียบ
ในโอกาสใหม่นี้ โดยการลงทุนสร้างกองเรือประมงและโรงงานแปรรูปที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองการขยายตัว
ของความต้องการสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าในตลาดโลก อย่างไรก็ตาม ภายในช่วยปลายศตวรรษ 
2523 ก็เริ่มเห็นได้ชัดว่าทรัพยากรประมงไม่สามารถเผชิญกับการใช้ประโยชน์ที่มักขาดการควบคุมและ
การพัฒนาอย่างเร่งรีบนี้อีกต่อไปได้ และจ้าเป็นจะต้องหาวิธีการใหม่เพ่ือจัดการประมงที่รวมการอนุรักษ์
และการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมเอาไว้ด้วย สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายลงเมื่อมีการบ่งชี้ว่าการประมงในทะเล
หลวงโดยไม่มีกฎข้อบังคับควบคุมนั้น มีบางกรณ ี 
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เกี่ยวข้องกับประชากรสัตว์น้้าชนิดที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและทะเลหลวงและชนิดที่อพยพย้าย
ถิ่นไกล ซึ่งมีอยู่ทั้งในและนอกเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะ อันเป็นเรื่องที่ก้าลังได้รับความสนใจและห่วงใยเพ่ิม
มากยิ่งขึ้น  
 คณะกรรมาธิการด้านประมง (COFI) ในการประชุมสมัยที่ 19 ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมีนาคม       
พ.ศ. 2534 นั้นได้เรียกร้องให้มีการพัฒนาแนวความคิดใหม่ ๆ ที่จะน้าไปสู่การประมงอย่างรับผิดชอบ
และยั่งยืนตลอดไป ในเวลาต่อมาได้มีการจัดประชุมนานาชาติเรื่องการท้าประมงอย่างรับผิดชอบขึ้น ณ 
เมืองแคนคูน (เม็กซิโก) ใน พ.ศ. 2535 ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการร้องขอให้องค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติจัดท้าจรรยาบรรณสากลขึ้น เพ่ือใช้เป็นแนวทาง ผลการประชุมนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ปฏิญญาแห่งแคนคูน (Declaration of Cancun) เป็นการริเริ่มที่ส้าคัญที่ได้น้าเสนอต่อการประชุม
สหประชาชาติด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) ใน พ.ศ.2535 โดยเฉพาะแผนปฏิบัติการตาม                     
วาระท่ี 21 หลังจากนั้นองค์การสหประชาชาติได้จัดการประชุมเรื่องประชากรสัตว์น้้าชนิดอยู่ระหว่างเขต 
เศรษฐกิจจ้าเพาะและทะเลหลวงและชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกลขึ้น โดยมีองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางวิชาการ ต่อมา ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ที่ประชุม
สมัชชาองค์การอาหารและเกสรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 27 ได้รับรองความตกลงเพ่ือส่งเสริมการ
ควบคุมเรือประมงที่ท้าการประมงในทะเลหลวง ให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการ
ประมง 
 โดยค้านึงถึงเรื่องข้างต้นและการพัฒนาที่ส้าคัญอ่ืน ๆ ในการประมงโลก องค์กรบริหารของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจึงได้เสนอแนะให้จัดท้าร่างจรรยาบรรณสากลในการท้าการ
ประมงอย่างรับผิดชอบ ซึ่งควรสอดคล้องกับข้อตกลงข้างต้นและก้าหนดหลักการต่าง ๆ และมาตรฐานที่
ควรใช้ในการอนุรักษ์ จัดการ และการพัฒนาการประมงทั้งปวงในรูปแบบที่มิใช่การบังคับใช้ จรรยาบรรณ
ที่ได้จัดท้านี้จะเป็นกรอบส้าหรับการด้าเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับสากลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าอย่างยั่งยืนและกลมกลืนไปกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจรรยาบรรณนี้ได้รับการยอมรับ
อย่างเป็นเอกฉันท์ โดยที่ประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ เมื่อวันที่           
31 ตุลาคม 2538 
 โดยภาระหน้าที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือรัฐสมาชิก   
ต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศที่ก้าลังพัฒนา ในการน้าจรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบนี้ไปใช้
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และจะรายงานต่อชุมชนสหประชาชาติให้ทราบถึงความก้าวหน้าที่ได้รับและ
งานที่ต้องท้าต่อไป 
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จรรยาบรรณในการท าการประมงอย่างรับผิดชอบ 
 

บทน า 
 
 การประมงรวมทั้งการเพาะเลี้ยงนั้นเป็นบ่อเกิดที่ส้าคัญของอาหาร การจ้างงาน การพักผ่อน
หย่อนใจ การค้า และความเป็นอยู่ที่ดีทางเศรษฐกิจส้าหรับประชาชนทั่วโลก ทั้งในคนรุ่นปัจจุบันและ
อนาคต และด้วยเหตุนี้ การประมงจึงต้องด้าเนินกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ จรรยาบรรณนี้ได้ก้าหนด
หลักการและมาตรฐานสากลที่พึงประพฤติปฏิบัติอย่างรับผิดชอบ เพ่ือให้มั่นใจในการอนุรักษ์ การจัดการ
และการพัฒนาทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าอย่างมีประสิทธิผล โดยค้านึงถึงระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพด้วยเช่นกัน จรรยาบรรณตระหนักดีถึงความส้าคัญด้านโภชนาการ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของการประมง รวมทั้งผลประโยชน์ของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาคประมง 
จรรยาบรรณจึงได้น้าลักษณะทางชีววิทยาของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนผลประโยชน์ของ
ผู้บริโภคและผู้ใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ มาพิจารณาประกอบ ซึ่งรัฐทั้งหลายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมง     
ทั้งมวลควรจะสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้เพื่อให้บรรลุผล 
  

มาตรา 1 ลักษณะและขอบเขตของจรรยาบรรณ 
 

1.1  จรรยาบรรณนี้มีเพ่ือใช้โดยความสมัครใจ อย่างไรก็ตาม บางส่วนของจรรยาบรรณนี้มีพ้ืนฐานตาม
กฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 จรรยาบรรณยังประกอบด้วย
บทบัญญัติต่าง ๆ ซึ่งอาจจะหรือได้มีผลผูกพันไปแล้วโดยตราสารอ่ืนซึ่งก่อพันธกรณีทางกฎหมายระหว่าง
ภาคี อาทิเช่น ความตกลงเพ่ือส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ท้าการประมงในทะเลหลวงให้ปฏิบัติตาม
มาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการประมง พ.ศ. 2536 ตามมติของการประชุมสมัชชาของ      
เอฟ เอ โอ ที่ 15/93 วรรค 3 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณนี้ 
1.2  จรรยาบรรณมีขอบเขตครอบคลุมทั่วโลกและมุ่งหมายต่อประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก
ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ องคภาวะทางการประมง องค์กรระดับ อนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และระดับโลก ไม่ว่าเป็นองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนก็ตาม รวมทั้งบุคคลทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง การจัดการ และการพัฒนาการประมง  อาทิเช่น ชาวประมง ผู้ที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการแปรรูปและการตลาดของสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า  รวมทั้งผู้ใช้สิ่งแวดล้อม
ทางน้้าที่เก่ียวข้องกับการประมงอ่ืน ๆ 
1.3  จรรยาบรรณก้าหนดหลักการและมาตรฐานที่สามารถน้าไปใช้ได้กับการอนุรักษ์ การจัดการและการ
พัฒนาการประมงท้ังมวล จรรยาบรรณยังครอบคลุมถึงการจับ กระบวนการแปรรูปและการค้าสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า การปฏิบัติการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การวิจัยทางการประมง และการ
ผสมผสานการประมงในกับการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งด้วย 
1.4  การอ้างถึงรัฐต่าง ๆ ในจรรยาบรรณฉบับนี้รวมถึงประชาคมยุโรปในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และค้าว่าการ
ประมงรวมถึงการประมงโดยการจับและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
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มาตรา 2 วัตถุประสงคข์องจรรยาบรรณ 

 
วัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณ คือ เพื่อ : 
ก)  ก้าหนดหลักการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายระหว่างประเทศส้าหรับการท้า
ประมงและกิจกรรมการประมงอย่างรับผิดชอบ โดยค้านึงถึงเนื้อหาทั้งในแง่ชีววิทยา เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการพาณิชย์ที่เก่ียวข้องทั้งปวง 
ข)  ก้าหนดหลักการและเงื่อนไขส้าหรับการวางนโยบายของชาติและการน้าไปปฏิบัติ เพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง การจัดการและการพัฒนาการประมงอย่างรับผิดชอบ 
ค)  ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงเพ่ือช่วยรัฐต่าง ๆ ในการก้าหนดหรือปรับปรุงกรอบโครงสร้างทางกฎหมายและ
ทางองค์กรที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติการประมงอย่างรับผิดชอบ ตลอดจนในการก้าหนดมาตรการที่เหมาะสม 
ง)  ให้แนวทางเพ่ือใช้ตามความเหมาะสมในการก้าหนดและการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศ
และเอกสารทางกฎหมายอ่ืน ทั้งท่ีมีพันธะผูกพันและโดยความสมัครใจ 
จ)  อ้านวยความสะดวกและสนับสนุนด้านวิชาการ การเงิน และความร่วมมืออ่ืน ๆ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรประมง การจัดการ และการพัฒนาการประมง 
ฉ)  ส่งเสริมการเพ่ิมส่วนบ้ารุงจากการประมงเพ่ือความมั่นคงด้านอาหารและคุณภาพอาหาร โดยให้
ความส้าคัญแก่ความต้องการทางโภชนาการของชุมชนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 
ช)  ส่งเสริมการป้องกันคุ้มครองทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าและสภาพแวดล้อมของทรัพยากรดังกล่าว
ตลอดจนพื้นที่ชายฝั่ง 
ซ)  สนับสนุนส่งเสริมการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศ     
ที่เก่ียวข้องและหลีกเลี่ยงการใช้มาตรการที่ก่อให้เกิดการกีดกันทางการค้าเช่นว่านั้น 
ฌ)  ส่งเสริมงานวิจัยทางการประมงและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
และ 
ญ)  ก้าหนดมาตรฐานพฤติกรรมของทุกคนที่เก่ียวข้องในภาคประมง 
 

มาตรา 3 ความสมัพันธ์กับตราสารระหว่างประเทศอื่น ๆ 
 
3.1  จรรยาบรรณนี้ควรตีความและน้ามาใช้ปฏิบัติอย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง ดังที่ปรากฏในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ ไม่ มี
สิ่งใดในจรรยาบรรณฉบับนี้เป็นที่เสื่อมเสียต่อสิทธิ เขตอ้านาจและหน้าที่ของรัฐภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศดังท่ีปรากฏในอนุสัญญา 
3.2  จรรยาบรรณควรตีความและน้าไปใช้ปฏิบัติในกรณี ดังนี้ 
ก)  ในลักษณะซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติที่เก่ียวข้องของความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525                     
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เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประชากรสัตว์น้้าที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและทะเลหลวง
และท่ีอพยพย้ายถิ่นไกล 
ข)  โดยสอดคล้องกับกฎเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่ใช้บังคับได้ของกฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพันธกรณีของรัฐ 
ซึ่งเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศท่ีรัฐนั้นเป็นภาคี และ 
ค)  ในกรณีของปฏิญญาแห่งแคนคูน พ.ศ. 2535 ปฏิญญาแห่งริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
พ.ศ. 2535 และแผนปฏิบัติการตามวาระท่ี 21  (Agenda 21) ซึ่งยอมรับโดยที่ประชุมสหประชาชาติว่า
ด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UNCED) โดยเฉพาะบทที่ 17 ของแผนปฏิบัติการตามวาระที่ 21 
ตลอดจนปฏิญญา และตราสารระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 

มาตรา 4 การใช้ปฏิบตัิ การตดิตามผลและการแก้ไขปรับปรุง 
 

4.1  ประเทศทั้งที่เป็นสมาชิกและที่มิใช่สมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติทั้งมวล 
องคภาวะทางการประมง และองค์กรในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ตลอดจนบุคคลทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรประมง รวมทั้งการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ควรร่วมกันปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ และหลักการที่ก้าหนดไว้ในจรรยาบรรณนี้ 
4.2  โดยบทบาทในระบบขององค์การสหประชาชาติ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ
จะต้องติดตามการน้ามาใช้และการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อการประมงและส้านัก
เลขาธิการจะต้องรายงานผลต่อคณะกรรมาธิการประมง (COFI) รัฐทั้งปวงไม่ว่าเป็นสมาชิกหรือไม่เป็น
สมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่า
จะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ควรร่วมมืออย่างเต็มที่กับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
ในงานนี้ 
4.3  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติโดยผ่านหน่วยงานที่สามารถ อาจพิจารณาทบทวน
แก้ไขจรรยาบรรณนี้ โดยค้านึงถึงการพัฒนาการประมงรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมาธิการประมง (COFI) 
ในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
4.4  รัฐและองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ควรส่งเสริมให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการประมงเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณ รวมทั้งจัดท้าแผนการที่ส่งเสริมการยอมรับ
จรรยาบรรณนี้โดยสมัครใจ และน้าไปใช้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลตามโอกาสที่ท้าได้  
 

มาตรา 5 ความตอ้งการพิเศษของประเทศก าลังพัฒนา 
 

5.1  ควรพิจารณาถึงความสามารถของประเทศก้าลังพัฒนาในการปฏิบัติตามค้าแนะน้าของจรรยาบรรณ
ฉบับนี้ตามสมควร 
5.2  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณนี้ และเพ่ือสนับสนุนการใช้บังคับจรรยาบรรณอย่างมี
ประสิทธิผล ประเทศ องค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
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และสถาบันการเงินควรยอมรับอย่างเต็มที่ถึงสภาวะแวดล้อมและความต้องการพิเศษของประเทศก้าลัง
พัฒนา รวมทั้งประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด และประเทศก้าลังพัฒนาซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ รัฐ องค์กรภาครัฐ
ระหว่างประเทศ และองค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินควรด้าเนินการเพ่ือให้เกิดมาตรการที่
สนองความต้องการของประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
และทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรม และความร่วมมือทางวิชาการ รวมทั้งส่งเสริม
ความสามารถที่จะพัฒนาการประมงของประเทศเหล่านั้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการท้าประมงใน
ทะเลหลวง รวมทั้งมีโอกาสในการท้าประมงเช่นว่านั้น  
 

มาตรา 6 หลักการทั่วไป 
 

6.1  รัฐและผู้ที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้า ควรอนุรักษ์ระบบนิเวศทางน้้า สิทธิท้าการ
ประมงนั้นมีพันธกรณีที่ต้องกระท้าในลักษณะที่รับผิดชอบเพ่ือให้มั่นใจในการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าอย่างมีประสิทธิผล 
6.2  การจัดการประมงควรส่งเสริมให้เกิดการรักษาคุณภาพ ความหลากหลาย และการคงอยู่ของ
ทรัพยากรประมงในปริมาณที่เพียงพอแก่ประชากรทั้งในปัจจุบันและชนรุ่นหลัง ตามหลักการเพ่ือความ  
มั่งคงด้านอาหาร การบรรเทาความยากไร้และการพัฒนาที่ยั่งยืน มาตรการในการจัดการจึงไม่ควรมุ่งแต่
การอนุรักษ์เฉพาะชนิดพันธุ์ เป้าหมาย หากแต่ยังต้องรวมถึงชนิดพันธุ์ซึ่งอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันหรือ
สัมพันธ์หรือพ่ึงพาชนิดพันธุ์เป้าหมายนั้นด้วย 
6.3  รัฐควรป้องกันการท้าประมงท่ีเกินก้าลังการผลิต และมีก้าลังความสามารถในการท้าการประมงมาก
เกินควรและควรน้ามาตรการจัดการมาใช้บังคับเพ่ือให้มีการลงแรงท้าประมงเหมาะสมกับก้าลังการผลิต
ของทรัพยากรประมงและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน รัฐควรใช้มาตรการเ พ่ือฟ้ืนฟู
ประชากรให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ตามความเหมาะสม 
6.4  การตัดสินใจด้านการอนุรักษ์และการจัดการประมงนั้นควรมีพ้ืนฐานตามหลักฐานทางวิชาการที่ดี
ที่สุดเท่าที่สามารถหาได้ รวมทั้งน้าเอาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับทรัพยากรและแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้า
เหล่านั้นมาร่วมพิจารณา เช่นเดียวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม รัฐควร
ก้าหนดล้าดับความส้าคัญในการท้างานวิจัยและการเก็บข้อมูล เพ่ือน้ามาใช้พัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และทางวิชาการประมง รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อระบบนิเวศ ในการตระหนักถึงลักษณะข้ามเขตแดนของ
ระบบนิเวศทางน้้าในหลายแหล่งนี้ รัฐควรกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยทั้งในระดับทวิภาคีและ
พหุภาคีเท่าที่เหมาะสม 
6.5  รัฐและองค์กรจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ควรน้าหลักการกันไว้ดีกว่าแก้มาใช้ปฏิบัติ
อย่างกว้างขวางในการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าเพ่ือปกป้อง
ทรัพยากรดังกล่าวและสงวนรักษาสิ่งแวดล้อมทางน้้า โดยค้านึงถึงหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่มีอยู่ 
ความไม่สมบูรณ์ของข้อมูลทางวิชาการนั้นไม่ควรใช้เป็นสาเหตุในการเลื่อนการพิจารณาหรือการ 
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ระงับใช้มาตรการเพ่ืออนุรักษ์ชนิดพันธุ์เป้าหมาย ชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์หรือพ่ึงพากัน และชนิดพันธุ์ที่มิใช่
เป้าหมาย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมของสัตว์น้้าเหล่านั้น 
6.6  ควรพัฒนาและใช้เครื่องมือประมงที่คัดเลือกสัตว์น้้าเฉพาะชนิดหรือขนาดและปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมเท่าที่สามารถจะท้าได้ เพ่ือคงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเพ่ืออนุรักษ์ไว้ซึ่ง
โครงสร้างประชากรและระบบนิเวศทางน้้า ตลอดจนคุ้มครองคุณภาพสัตว์น้้าในกรณีที่มีการปฏิบัติการ
ประมงและใช้เครื่องมือประมงที่คัดเลือกสัตว์น้้าและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ควรตระหนักและให้
ความส้าคัญในการจัดท้ามาตรการอนุรักษ์และจัดการประมง รัฐและผู้ใช้ระบบนิเวศทางน้้าควรลดการ
สูญเสียการจับชนิดพันธุ์ที่มิใช่เป้าหมาย ทั้งชนิดพันธุ์ที่เป็นสัตว์น้้าและไม่ใช่ ตลอดจนผลกระทบที่มีต่อ
ชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์หรือชนิดพันธุ์ที่พ่ึงพากันด้วย 
6.7  การจับ การจัดการ กระบวนการแปรรูป และการจ้าหน่ายสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้านั้นควร
กระท้าในลักษณะที่จะคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ลดการ
สูญเสียและลดผลกระทบที่อาจก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
6.8  แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้้าในระบบนิเวศทางทะเลและน้้าจืดอันส้าคัญยิ่ งทั้งมวล เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้้า 
ป่าโกงกาง แนวปะการัง ทะเลสาบ แหล่งวางไข่และเลี้ยงตัววัยอ่อนนั้น ควรได้รับการคุ้มครองและฟ้ืนฟู
เท่าที่จะท้าได้และเมื่อจ้าเป็น ควรให้ความส้าคัญเป็นพิเศษเพ่ือคุ้มครองแหล่งที่อยู่อาศัยดังกล่าวจากการ
ท้าลาย ความเสื่อมโทรม มลภาวะ และผลกระทบส้าคัญอ่ืน ๆ อันเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ที่คุกคามต่อ
ความสมบูรณ์และความอยู่รอดของทรัพยากรประมง 
6.9  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าผลประโยชน์ทางการประมงของตน รวมทั้งความจ้าเป็นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรนั้นได้ค้านึงถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดของเขตชายฝั่งอย่างอเนกประสงค์ และผสมผสานในการ
จัดการการวางแผนและการพัฒนาเขตชายฝั่ง 
6.10  รัฐควรท้าให้มั่นใจในการปฏิบัติตามและการใช้บังคับมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ รวมทั้งควร
สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม เพ่ือติดตามตรวจสอบและควบคุมกิจกรรมของเรือประมง
และเรือที่สนับสนุนการท้าประมงตามความสามารถและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศตลอดจน
ภายในกรอบขององค์กรหรือแนวทางการจัดการด้านอนุรักษ์การประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค 
6.11  รัฐซึ่งอนุญาตให้เรือประมงและเรือสนับสนุนการท้าประมงใช้ธงของตนควรควบคุมเรือเหล่านี้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพ่ือประกันการใช้จรรยาบรรณนี้อย่างถูกต้อง รัฐควรท้าให้แน่ใจว่ากิจกรรมของเรือ      
เช่นว่านั้นจักไม่บ่อนท้าลายประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ ที่ก้าหนดตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และยอมรับกันทั้งในระดับประเทศ อนุภูมิภาค ภูมิภาคหรือระดับโลก รัฐควรท้าให้    
แน่ใจด้วยว่าเรือที่ใช้ธงของตนจะปฏิบัติตามพันธกรณีในส่วนที่เกี่ยวกับการรวบรวมและส่งมอบข้อมูล
เกี่ยวกับกิจกรรมประมงของตนโดยสมบูรณ์ 
6.12  ภายในขอบเขตความสามารถและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐควรร่วมมือกันใน
ระดับภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก โดยผ่านองค์กรจัดการประมง ความตกลงหรือความร่วมมือ   
ระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการเพ่ือก่อให้เกิดการประมงอย่างรับผิดชอบและ
สนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าตลอดขอบเขตของการแพร่กระจายของ        
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สัตว์น้้านั้นอย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ โดยค้านึงถึงความต้องการให้มีมาตรการท้านองเดียวกันทั้งในและนอก
เขตอ้านาจของประเทศนั้น ๆ  
6.13  โดยอาศัยอ้านาจตามกฎหมายและข้อบังคับระดับชาติ รัฐควรท้าให้แน่ใจกระบวนการการตัดสินใจ
จักต้องโปร่งใสและได้ค้าตอบทันกาลในเรื่องเร่งด่วน รัฐควรสนับสนุนการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพของภาคอุตสาหกรรม แรงงานประมง องค์กรสิ่งแวดล้อมและองค์กร อ่ืน ๆ ที่สนใจ
ตามแนวทางที่เหมาะสม ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและนโยบายด้านการจัดการ การ
พัฒนา การขอกู้เงินและความช่วยเหลือระหว่างประเทศต่าง ๆ 
6.14  การค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าระหว่างประเทศควรกระท้าโดยสอดคล้องกับหลักการ สิทธิ
และพันธกรณีที่บัญญัติไว้ในความตกลงองค์การค้าโลก (WTO) และความตกลงระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รัฐควรมั่นใจว่านโยบาย โครงการ และการปฏิบัติการซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าของตนจักไม่มีผลกีดกันการค้านี้ หรือก่อผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือสังคม รวมทั้ง
ด้านโภชนาการ 
6.15  รัฐควรร่วมมือกันเพ่ือป้องกันข้อพิพาท ข้อพิพาททั้งปวงที่เกี่ยวกับกิจกรรมการประมงและการ
ปฏิบัติการประมง ควรได้รับการแก้ไขอย่างทันกาล โดยสันติวิธี และในลักษณะประสานประโยชน์ โดย
สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศที่สามารถน้ามาใช้บังคับได้ หรือโดยการยอมรับระหว่างภาคี      
ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างรอการระงับข้อพิพาทนี้ รัฐที่เกี่ยวข้องควรใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพ่ือน้าไปสู่
ข้อตกลงในทางปฏิบัติที่ไม่ควรมีอคติต่อมติในที่สุดของกระบวนการระงับข้อพิพาทนั้น 
6.16  โดยตระหนักถึงความส้าคัญอย่างยิ่งยวดต่อชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในการเข้าใจการ
อนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรประมงท่ีตนพ่ึงพา รัฐควรส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท้าการ
ประมงอย่างรับผิดชอบโดยผ่านการให้การศึกษาและการฝึกอบรม รัฐทั้งหลายควรท้าให้แน่ใจว่า
ชาวประมงและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้านั้นเกี่ยวข้องในกระบวนการก้าหนดนโยบายและการปฏิบัติตาม ทั้งนี้ 
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
6.17  รัฐควรมั่นใจว่ามีสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการประมง อุปกรณ์ ตลอดจนในกิจกรรมในการ     
ท้าการประมงทั้งปวงที่ก่อให้เกิดสภาพการท้างานและความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และเป็น   
ไปตามมาตรฐานสากลตามท่ีได้ยอมรับโดยองค์กรระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  
6.18  โดยตระหนักถึงส่วนบ้ารุงส้าคัญของการประมงพ้ืนบ้านและการประมงขนาดเล็กต่าง ๆ ในการจ้าง
งานรายได้ และความมั่นคงด้านอาหาร รัฐควรคุ้มครองอย่างเหมาะสมในสิทธิของชาวประมงและคนงาน
ประมง โดยเฉพาะผู้ที่ท้าประมงเพ่ือการยังชีพ การประมงขนาดเล็กและการประมงพ้ืนบ้าน ทั้งนี้ เพ่ือ
ความมั่นคงและการด้ารงชีพที่ดี รวมทั้งการสนับสนุนสิทธิในการใช้แหล่งประมงพ้ืนบ้านและทรัพยากร   
ในน่านน้้าภายใต้อ้านาจอธิปไตยของตนตามความเหมาะสม 
6.19  รัฐควรพิจารณาถึงการที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า รวมทั้งการประมงที่อาศัยการเพาะเลี้ยงนั้น เป็น
วิธีการที่ส่งเสริมความหลากหลายของรายได้และอาหาร ในการกระท้าเช่นนั้น รัฐควรท้าให้แน่ใจว่ามีการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรับผิดชอบ และก่อผลกระทบที่ไม่พึงปรารถนาต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนท้องถิ่นน้อย
ที่สุด 
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มาตรา 7 การจัดการประมง 
 
7.1  บททั่วไป 
 
7.1.1   รัฐและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดการประมงทั้งหมดควรจัดท้ามาตรการเพ่ือการ
อนุรักษ์ในระยะยาวและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบด้านนโยบาย
กฎหมายและองค์กรที่เหมาะสม มาตรการอนุรักษ์และจัดการนี้ไม่ว่าจะเป็นในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ 
ระดับอนุภูมิภาค หรือระดับภูมิภาค ควรอยู่บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้   
และควรก้าหนดขึ้นเพ่ือรับรองความยั่งยืนตลอดไปของทรัพยากรประมงในระดับที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์  
ในการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และคงรักษาไว้เพ่ือให้สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต การพิจารณาเพ่ือผลระยะสั้นนั้นไม่ควรตัดรอนวัตถุประสงค์นี้ 
7.1.2   ภายในเขตอ้านาจรัฐ รัฐควรแสวงหากลุ่มบุคคลในประเทศที่มีความสนใจอันชอบด้ วย  
กฎหมายในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรประมงและด้าเนินการจัดหาแนวทางในการ
ปรึกษาหารือกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เ พ่ือให้ได้รับความร่วมมือในการบรรลุผลจากการท้าประมงอย่าง 
รับผิดชอบ 
7.1.3   ส้าหรับประชากรสัตว์น้้าชนิดที่อยู่ข้ามเขตแดน ชนิดที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ้า เพาะ
กับทะเลหลวง และชนิดที่อพยพย้ายถิ่นไกล และชนิดที่อยู่เฉพาะในทะเลหลวงซึ่งถูกใช้ประโยชน์โดยรัฐ
สองรัฐหรือมากกว่านั้น รัฐที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรัฐชายฝั่งที่มีสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจ
จ้าเพาะกับทะเลหลวงและที่อพยพย้ายถิ่นไกล ควรร่วมมือกันในการประกันการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจท้าให้บรรลุผลได้โดยผ่านการก่อตั้งองค์กรหรือจัดท้า
ข้อตกลงจัดการประมงในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และภูมิภาคตามความเหมาะสม 
7.1.4  องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิภาค หรือภูมิภาคนั้นควรมีตัวแทนของ
รัฐที่มีทรัพยากรเหล่านั้นอยู่ในเขตอ้านาจ รวมทั้งผู้แทนจากรัฐที่สนใจอย่างแท้จริงในการประมง หรือใน
ทรัพยากรซึ่งอยู่นอกเขตอ้านาจรัฐของตน ที่ใดซึ่งมีองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาค
หรือภูมิภาคอยู่แล้ว และมีความสามารถในการก้าหนดมาตรการอนุรักษ์และจัดการ รัฐเหล่านั้นควร
ร่วมมือกันโดยการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรเช่นว่านั้น หรือเข้าร่วมในข้อตกลงจัดการเช่นว่านั้น และ
ร่วมงานโดยเต็มที่ในกิจกรรมที่มี 
7.1.5   รัฐที่ยังมิได้เป็นภาคีขององค์กรจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค หรือผู้เข้าร่วม
ในข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค ก็ควรร่วมมือในการอนุรักษ์และการจัดการ
ทรัพยากรประมงที่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยให้มาตรการอนุรักษ์และจัดการที่ก้าหนดขึ้นโดยองค์กรหรือข้อตกลงจัดการเช่นว่านั้นเป็นผล 
7.1.6  ผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการประมงควรได้รับ
โอกาสให้ได้มีส่วนร่วมในการประชุมขององค์กรและข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  
ในฐานะผู้สังเกตการณ์ หรือฐานะอ่ืนตามความเหมาะสมตามกระบวนการขององค์กรหรือข้อตกลงจัดการ 
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นั้น ผู้แทนเช่นว่านั้นควรได้รับบันทึกและรายงานการประชุมเหล่านั้นอย่างทันกาล แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
กฎเกณฑ์ในการเผยแพร่รายงานเหล่านั้นด้วย 
7.1.7  รัฐควรจัดสร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพส้าหรับการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และการ
บังคับใช้กฎระเบียนด้านการประมงภายในขอบเขตอ้านาจและความสามารถของตนเพ่ือท้าให้แน่ใจว่ามี
การปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการที่ตนได้ก้าหนดขึ้น รวมทั้งมาตรการที่ได้ยอมรับโดยองค์กร
หรือข้อตกลงระดับอนุภูมิภาค หรือภูมิภาคนั้นด้วย 
7.1.8  รัฐควรใช้มาตรการเพ่ือป้องกันหรือก้าจัดก้าลังท้าประมงที่มีมากเกินควร และควรมั่นใจ
ด้วยว่าระดับการลงแรงประมงนั้นได้สัดส่วนกับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน อันเป็น
วิธีการที่จะประกันความมีประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และจัดการ 
7.1.9   รัฐและองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคควรท้าให้มั่นใจถึง
ความโปร่งใสในกลไกเพ่ือการจัดการประมงและในกระบวนการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง 
7.1.10  รัฐและองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคควรเผยแพร่   
มาตรการอนุรักษ์และจัดการตามควรและประกันว่ากฎหมาย ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
อ่ืนที่จ้าต้องใช้ควบคุมการปฏิบัตินั้นได้จัดท้าขึ้นไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรอธิบายพ้ืนฐานและ
วัตถุประสงค์ของมาตรการดังกล่าวแก่ผู้ใช้ทรัพยากรเพ่ือความเข้าใจและเพ่ิมการสนับสนุนในการน้า
มาตรการเช่นว่านั้นมาใช้ปฏิบัติ 
 
7.2  วัตถุประสงค์ของการจัดการ 
7.2.1  โดยตระหนักว่าการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ งยืนในระยะยาวนั้นเป็นวัตถุประสงค์
หลักของการอนุรักษ์และการจัดการ นอกจากกิจกรรมอ่ืน ๆ  แล้วรัฐและองค์กรหรือข้อตกลงจัดการ
ประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคควรยอมรับมาตรการที่เหมาะสมที่อาศัยพ้ืนฐานของหลักฐานทาง
วิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ซึ่งก้าหนดขึ้นเพ่ือรักษาหรือฟ้ืนฟูประชากรไว้ที่ระดับซึ่งสามารถก่อให้เกิด
ปริมาณผลผลิตสูงสุดอย่างยั่งยืน ตามภาวะที่เหมาะสมกับปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ รวมทั้ง
ความต้องการโดยเฉพาะของประเทศก้าลังพัฒนา 
7.2.2  มาตรการเช่นว่านั้นควรก้าหนดขึ้นเพ่ือ 
  ก) หลีกเลี่ยงการมีก้าลังท้าประมงมากเกินควร และคงการใช้ประโยชน์ประชากรสัตว์น้้า
อย่างเหมาะสมทางเศรษฐกิจ; 
  ข) เงื่อนไขทางเศรษฐกิจอันสนับสนุนอุตสาหกรรมประมงที่ส่งเสริมการท้าประมงอย่าง
รับผิดชอบ; 
  ค) การค้านึงถึงผลประโยชน์ของชาวประมง รวมถึงผู้ที่ด้ารงชีพด้วยการท้าประมงแบบ
ยังชีพ การประมงขนาดเล็ก และการประมงพ้ืนบ้าน; 
  ง) การอนุรักษ์ความหลากหลายของถิ่นท่ีอยู่อาศัยและระบบนิเวศทางน้้าและการปกป้อง
คุ้มครองพืชสัตว์น้้าชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์; 
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  จ) การปล่อยให้ชนิดพันธุ์ที่เสื่อมโทรมได้ฟ้ืนตัวหรือให้ได้รับการฟ้ืนฟูอย่างจริงจัง ตาม
ความเหมาะสม;   
  ฉ) การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ก่อผลเสียต่อทรัพยากรอันเกิดจากกิจกรรม
ของมนุษย์ และด้าเนินการแก้ไขตามความเหมาะสม; 
  ช) การลดมลภาวะ ของเสีย การทิ้งสัตว์น้้าที่ไม่ต้องการ การจับสัตว์น้้าโดยเครื่องมือ
ประมงที่สูญหายหรือถูกทิ้ง การจับสัตว์น้้าที่มิได้เป็นเป้าหมายทั้งที่เป็นปลาและสัตว์น้้าอ่ืนๆ  และ
ผลกระทบที่มีต่อสัตว์น้้าที่เก่ียวข้องกันหรือพ่ึงพากัน โดยอาศัยมาตรการต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติเท่าที่จะ
ท้าได้ ในการพัฒนาและการใช้เครื่องมือและวิธีการท้าประมงที่คัดเลือกชนิดสัตว์น้้า ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อมและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า 
7.2.3  รัฐควรประเมินผลกระทบของปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสัตว์น้้าที่เป็นชนิดเป้าหมาย
และชนิดพันธุ์ที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน หรือเกี่ยวข้องหรือพ่ึงพาสัตว์น้้าเป้าหมาย และประเมิน
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มประชากรเหล่านี้ในระบบนิเวศ 
 
7.3  กรอบและกระบวนการด้านการจัดการ 
 
7.3.1   การจัดการประมงอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรค้านึงถึงประชากรสัตว์น้้าทั้งมวลที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ที่มีการแพร่กระจายทั้งหมด และพิจารณาถึงมาตรการการจัดการที่เคยก้าหนดและยอมรับกันมา
ก่อน ซึ่งใช้บังคับในภูมิภาคเดียวกัน ส้าหรับการจับสัตว์น้้าทุกประเภทและหน่วยชีวภาพตลอดจนลักษณะ
ทางชีวภาพอย่างอ่ืนของประชากรนั้น นอกจากนี้ ยังควรใช้หลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ใน
การก้าหนดพื้นที่การแพร่กระจายของทรัพยากรสัตว์น้้าและพ้ืนที่ซึ่งสัตว์น้้านี้อพยพย้ายฝูงผ่านในช่วงวงจร
ชีวิตของมัน 
7.3.2   ในการอนุรักษ์และจัดการประชากรสัตว์น้้าที่ข้ามเขตน่านน้้าระหว่างประเทศ ประชากร
สัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่อยู่ระหว่างเขตเศรษฐกิจจ้าเพาะและทะเลหลวง ประชากรสัตว์น้้าที่อพยพย้ายถิ่นไกล
และประชากรสัตว์น้้าในทะเลหลวง ตลอดขอบเขตการแพร่กระจายของสัตว์น้้าเหล่านั้น มาตรการอนุรักษ์
และจัดการที่จัดท้าขึ้นส้าหรับประชากรสัตว์น้้าเหล่านี้ตามความสามารถของรัฐที่เกี่ยวข้อง หรือโดยผ่าน
องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคนั้นควรสอดคล้องต้องกัน ความสอดคล้อง
ต้องกันของมาตรการที่ก้าหนดขึ้นนี้ควรยอมรับสิทธิ ความสามารถ และผลประโยชน์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ด้วย 
7.3.3   วัตถุประสงค์ของการจัดการในระยะยาวนั้นควรแบ่งเปลี่ยนเป็นแผนปฏิบัติการจัดการ 
ซึ่งก้าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแผนการจัดการประมงหรือกรอบการจัดการประมงอ่ืน ๆ  
7.3.4   รัฐและองค์การหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่เหมาะสมควร
สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานงานร่วมกันในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การประมง รวมถึงการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูล การวิจัยด้านการประมง การจัดการ และการพัฒนา 
7.3.5   รัฐซึ่งแสวงหาการปฏิบัติใด ๆ ผ่านองค์กรซึ่งไม่เก่ียวกับการประมง ที่อาจมีผลกระทบต่อ
มาตรการอนุรักษ์และจัดการซึ่งก้าหนดโดยองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือ 
 
 



10 
 
ภูมิภาคควรจะได้ปรึกษาหารือกับองค์กรหรือข้อตกลงเช่นว่านั้นก่อนเท่าท่ีจะท้าได้ และน้าความเห็นไป
ประกอบการพิจารณาด้วย 
 
7.4  การรวบรวมข้อมูลและค าแนะน าในการจัดการ 
 
7.4.1   ในการพิจารณาการยอมรับมาตรการอนุรักษ์และจัดการควรจะค้านึงถึงหลักฐานทาง
วิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ ประกอบการพิจารณาเพ่ือประเมินสภาวะปัจจุบันของทรัพยากรประมง 
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้ของมาตรการที่เสนอนั้นต่อทรัพยากร 
7.4.2   ควรส่งเสริมการวิจัยที่สนับสนุนการอนุรักษ์และการจัดการประมง รวมถึงการวิจัย
เกี่ยวกับทรัพยากรและผลกระทบอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านสภาวะอากาศ สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ
สังคม ผลการวิจัยเช่นว่านี้ควรรวบรวมเผยแพร่ให้ภาคีที่สนใจทราบด้วย 
7.4.3   ควรส่งเสริมการศึกษาให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ผลก้าไรและผลกระทบจาก
ทางเลือกในการจัดการที่ก้าหนดขึ้นเพ่ือให้มีการท้าประมงที่ถูกที่ควร โดยเฉพาะทางเลือกที่เกี่ยวกับการ
ลดก้าลังประมง หรือระดับการลงแรงประมงท่ีมีมากเกินควร 
7.4.4  รัฐควรต้องท้าให้แน่ใจว่ามีการเก็บรวบรวมและรักษาสถิติเกี่ยวกับปริมาณการจับและ
การลงแรงประมงที่ทันกาล ครบถ้วน และเชื่อถือได้ อันสอดคล้องกับมาตรฐานและวิธีการสากลตามที่
สามารถปฏิบัติได้ และมีรายละเอียดเพียงพอต่อการวิเคราะห์ทางสถิติ ข้อมูลเช่นว่านั้นควรได้รับการ
ปรับปรุงให้ทันกาลอย่างสม่้าเสมอและตรวจสอบความถูกต้องโดยผ่านระบบที่เหมาะสม รัฐควรรวบรวม
และเผยแพร่ข้อมูลเช่นว่านั้นในลักษณะที่ก้าหนดระดับความลับได้เท่าที่ควร 
7.4.5  เพ่ือให้แน่ใจถึงการจัดการประมงอย่างยั่งยืนและเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางสังคมและ
เศรษฐกิจ จักต้องมีการพัฒนาความรู้ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และปัจจัยทางองค์กรอย่างเพียงพอ โดย
อาศัยการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และการวิจัย 
7.4.6  รัฐควรรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวกับการประมงและข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับประชากรสัตว์
น้้า ซึ่งควบคุมดูแลโดยองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค ในรูปแบบที่
ยอมรับกันระหว่างประเทศ และมอบข้อมูลนั้นให้แก่องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงในลักษณะที่
ทันท่วงที ในกรณีของประชากรสัตว์น้้าซึ่งเกิดขึ้นภายในเขตอ้านาจรัฐมากกว่าหนึ่งรัฐ และไม่มีองค์กรหรือ
ข้อตกลงจัดการส้าหรับสัตว์น้้าดังกล่าว รัฐที่เกี่ยวข้องควรตกลงกันเกี่ยวกับกลไกเพ่ือความร่วมมือในการ
รวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลเช่นว่านั้น 
7.4.7   องค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคควรรวบรวมข้อมูลและ
เผยแพร่เท่าที่เปิดเผยได้ในลักษณะที่ทันกาล และรูปแบบที่ได้ตกลงกันในระหว่างสมาชิกทั้งหมดของ
องค์กร รวมทั้งภาคีท่ีมีส่วนได้เสียอื่นตามกระบวนการที่ตกลงกันไว้ 
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7.5  หลักการป้องกันไว้ก่อน 
 
7.5.1   รัฐควรใช้หลักการป้องกันไว้ก่อนในการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าอย่างกว้างขวางเพ่ือปกป้องทรัพยากรนั้นและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางน้้า การที่มี
ข้อมูลทางวิชาการไม่เพียงพอนั้นไม่ควรน้ามาใช้อ้างเป็นเหตุในการเลื่ อนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการได ้
7.5.2   ในการน้าเอาหลักการป้องกันไว้ก่อนมาใช้นั้น รัฐควรพิจารณารวมตลอดถึงความไม่
แน่นอนเกี่ยวกับขนาดและผลิตผลของประชากรสัตว์น้้า จุดอ้างอิงเพ่ือก้าหนดปริมาณจับ ภาวะของ
ประชากรสัตว์น้้าที่เกี่ยวกับจุดอ้างอิงนั้น ระดับและการกระจายของอัตราการสูญเสียสัตว์น้้าในการท้า
ประมงตลอดจนผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆ ในการท้าประมงรวมทั้งการคัดทิ้งสัตว์น้้าที่ไม่ต้องการที่มีผล
ต่อสัตว์น้้าที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายและสัตว์น้้าที่มีสัมพันธ์หรือพ่ึงพากัน เช่นเดียวกับสภาวะทางสิ่งแวดล้อม
และทางเศรษฐกิจสังคมอ่ืนๆ  
7.5.3     บนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่หาได้ รัฐและองค์กรหรือข้อตกลง
จัดการการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคควรก้าหนด 
  ก) จุดอ้างอิงส้าหรับประชากรสัตว์น้้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ พร้อมทั้งการปฏิบัติที่
พึงกระท้าหากมีการจับสัตว์น้้าเกินไปกว่าจุดอ้างอิงนั้น ๆ ; และ 
  ข) จุดอ้างอิงจ้ากัดเฉพาะประชากรสัตว์น้้า พร้อมทั้งการปฏิบัติที่พึงกระท้าหากมีการจับ
สัตว์น้้าเกินไปกว่าจุดอ้างอิงนั้น ๆ ตลอดจนมาตรการที่ควรน้ามาใช้เพ่ือให้มั่นใจว่าจะไม่มีการจับสัตว์น้้า
เกินกว่านั้นเมื่อจับใกล้จุดอ้างอิงนี้แล้ว 
7.5.4   ในกรณีของการประมงที่เพ่ิงเริ่มใหม่หรือเพ่ิงส้ารวจพบ รัฐควรยอมรับมาตรการอนุรักษ์
และการจัดการเบื้องต้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งรวมทั้งการจ้ากัดปริมาณการจับสัตว์น้้าและการ
ลงแรงประมง มาตรการเช่นว่านั้นควรใช้บังคับจนกว่าจะมีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินผลกระทบของการ
ประมงต่อความยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตว์น้้า ซึ่งควรจะได้ก้าหนดมาตรการอนุรักษ์และการ
จัดการจากการประเมินนี้ มาตรการหลังนี้ควรใช้ตามความเหมาะสมเพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาการประมง
เป็นล้าดับต่อไป 
7.5.5   หากเกิดปรากฎการณ์ธรรมชาติซึ่งก่อผลเสียหายที่ ส้าคัญต่อสถานะของทรัพยากร        
ที่มีชีวิตในน้้า รัฐควรน้ามาตรการฉุกเฉินเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการมาใช้เพ่ือให้แน่ใจว่ากิจกรรมการท้า
ประมงจะไม่ขยายผลให้เกิดความเสียหายยิ่งขึ้น รัฐยังควรน้ามาตรการฉุกเฉินนี้มาใช้ในกรณีที่กิจกรรมการ
ประมงคุกคามต่อความยั่นยืนของทรัพยากรเช่นว่านั้นอย่างร้ายแรง มาตรการที่ใช้กรณีฉุกเฉินนี้ควร       
ใช้เพียงชั่วคราวและควรอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิชาการท่ีดีที่สุดเท่าที่หาได้ 
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7.6  มาตรการจัดการ 
 
7.6.1   รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าระดับของการท้าประมงที่ได้รับอนุญาตนั้นสอดคล้องกับสภาวะของ
ทรัพยากรประมง 
7.6.2  รัฐควรยอมรับมาตรการที่จะสร้างความมั่นใจว่าไม่มีเรือใดท้าการประมงได้เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายระหว่างประเทศส้าหรับทะเลหลวง หรือตามกฎหมายที่
ใช้บังคับภายในพ้ืนที่ที่อยู่ภายใต้เขตอ้านาจรัฐ 
7.6.3  เมื่อมีก้าลังท้าประมงมากเกินขนาด ควรจัดท้ากลไกต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือลดก้าลังส่วนเกินนี้ให้
ได้ระดับที่สัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพ่ือให้แน่ใจว่าชาวประมง
ปฏิบัติการภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่ส่งเสริมให้เกิดการท้าประมงอย่างรับผิดชอบ กลไกเช่นว่านั้นควร
รวมถึงการติดตามตรวจสอบกองเรือประมงท่ีมีอยู่ด้วย 
7.6.4  ควรมีการตรวจสอบเครื่องมือประมงที่มีใช้อยู่ วิธีการประมง และการปฏิบัติงานทั้งหมด
และก้าหนดมาตรการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าเครื่องมือประมง วิธีการ และการปฏิบัติซึ่งไม่สอดคล้องกับ
การท้าการประมงอย่างรับผิดชอบนั้นจักต้องถูกเพิกถอนไปและแทนที่ด้วยทางเลือกที่ยอมรับได้มากกว่า
ในกระบวนการนี้ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษแก่ผลกระทบของมาตรการดังกล่าวที่มีต่อชุมชนประมง
รวมถึงความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
7.6.5   รัฐและองค์กรตลอดจนข้อตกลงจัดการประมงควรก้าหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการท้า
ประมงในวิถีทางท่ีจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทระหว่างชาวประมงซึ่งใช้เรือ เครื่องมือ และ
วิธีท้าประมงท่ีแตกต่างกัน 
7.6.6   เมื่อพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากร
ประมง ควรจะได้รับการยอมรับตามความเหมาะสมและตามกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐเกี่ยวกับ      
ธรรมเนียม ปฏิบัติ ความต้องการและผลประโยชน์ของคนท้องถิ่นและชุมชนประมงท้องถิ่นซึ่งพ่ึงพา
ทรัพยากรประมงในการด้ารงชีพเป็นอย่างยิ่ง 
7.6.7  ในการประเมินมาตรการอนุรักษ์และการจัดการต่าง ๆ นั้น ควรพิจารณาถึงการให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในทางปฏิบัติและผลกระทบด้านสังคมด้วย 
7.6.8   ความมีประสิทธิภาพและปฏิสัมพันธ์เท่าท่ีเป็นไปได้ของมาตรการอนุรักษ์และการจัดการ
นั้น ๆ ควรมีการทบทวนอย่างสม่้าเสมอ มาตรการด้งกล่าวนี้อาจปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมหรือ
ยกเลิกไปได้เม่ือมีข้อมูลใหม่ 
7.6.9  รัฐควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อลดของเสีย การคัดทิ้งสัตว์น้้าที่ไม่ต้องการ การจับสัตว์
น้้าโดยเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือถูกท้ิง การจับชนิดพันธุ์สัตว์น้้าที่มิได้เป็นเป้าหมาย ทั้งที่เป็นปลาและ
สัตว์น้้าอื่น ๆ ตลอดจนผลกระทบทางลบที่มีต่อชนิดพันธุ์ที่สัมพันธ์หรือพ่ึงพากัน โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใกล้
สูญพันธุ์ให้เกิดน้อยที่สุด ในที่ที่เหมาะสม มาตรการนั้นอาจรวมถึงมาตรการทางวิชาการที่เกี่ยวกับขนาด
สัตว์น้้า ขนาดตาอวนหรือเครื่องมือ การทิ้งสัตว์น้้าที่ไม่ต้องการ ฤดูห้ามจับสัตว์น้้า และพ้ืนที่ตลอดจนเขต
ที่สงวนไว้เพ่ือการประมงที่เลือกแล้วโดยเฉพาะการประมงพ้ืนบ้าน มาตรการเช่นว่านั้นควรใช้บังคับเมื่อ
เหมาะสมเพื่อปกป้องสัตว์น้้าวัยอ่อนและพ่อแม่พันธุ์ รัฐและองค์กรหรือข้อตกลงจัด 
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การประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคควรสนับสนุนการพัฒนาและการใช้เครื่องมือและวิธีการท้าประมง
ที่คัดเลือกชนิดสัตว์น้้า ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและให้ผลตอบแทนคุ้มค่าให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท้าได้ 
7.6.10  รัฐและองค์กรและข้อตกลงการประมงระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค ควรน้ามาตรการ
ฟ้ืนฟูประชากรสัตว์น้้าส้าหรับทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและทรัพยากรที่ใกล้เสื่อมโทรมมาใช้ภายในกรอบของ
ความสามารถของตนเพ่ือช่วยการฟ้ืนตัวของพันธุ์สัตว์น้้าเช่นว่านั้นให้ยั่งยืน รัฐและองค์กรหรือข้อตกลงนั้น
ควรใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพ่ือให้หลักประกันว่าทรัพยากรและแหล่งที่อยู่อาศัยที่วิกฤตต่อความ
เป็นอยู่ที่ดี เนื่องจากได้รับผลกระทบทางลบจากการประมงหรือกิจกรรมอ่ืนของมนุษย์นั้นได้รับการฟ้ืนฟ ู
 
7.7  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
 
7.7.1  รัฐควรท้าให้แน่ใจว่ามีการจัดท้ากรอบทางกฎหมายและการบริหารระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติที่มีประสิทธิภาพตามความเหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและการจัดการประมง 
7.7.2   รัฐควรท้าให้แน่ใจว่ามีบทลงโทษตามกฎหมายและกฎข้อบังคับในกรณีที่มีการละเมิด
อย่างเพียงพอต่อความผิด ซึ่งรวมถึงการปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับอ้านาจที่ให้ท้าประมงในกรณีที่ไม่
ปฏิบัติตามมาตรการในการอนุรักษ์และการจัดการที่บังคับใช้ 
7.7.3   รัฐควรบังคับใช้มาตรการติดตามตรวจสอบ ควบคุม และการบังคับใช้กฎหมายด้านการ
ประมงอย่างมีประสิทธิภาพโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน รวมทั้งโครงการจัดผู้สังเกตการณ์ แผนการ
ตรวจเรือและระบบการตรวจสอบเรือตามความเหมาะสม มาตรการเช่นว่านั้นควรได้รับการส่งเสริมและ
หากเหมาะสมควรใช้บังคับโดยองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค โดย
สอดคล้องกับกระบวนการซึ่งยอมรับโดยองค์กรหรือข้อตกลงเช่นว่านั้น 
7.7.4  รัฐและองค์กรและข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคที่เหมาะสมควร
เห็นชอบกับวิถีทางในการสนับสนุนงบประมาณส้าหรับกิจกรรมขององค์กรและข้อตกลงเช่นว่านั้น โดย
ตระหนักรวมถึงผลประโยชน์ที่พึงได้รับจากการประมงและความสามารถที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ
ในการให้เงินทุนและส่วนบ้ารุงอ่ืน ๆ องค์กรและข้อตกลงเช่นว่านั้นควรมุ่งที่จะเรียกคืนค่าใช้จ่ายในการ
อนุรักษ์ การจัดการ และการวิจัยทางการประมงตามความเหมาะสมและในโอกาสที่ท้าได้ 
7.7.5  รัฐต่าง ๆ ซึ่งเป็นภาคีหรือเข้าร่วมในองค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาค
หรือภูมิภาคนั้นควรปฏิบัติตามมาตรการสากลซึ่งที่ได้ยอมรับในกรอบขององค์กรหรือข้อตกลงเช่นว่านั้น 
และเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการยับยั้งกิจกรรมของเรือซ่ึงใช้ธงของรัฐที่มิใช่ภาคีหรือไม่
มีส่วนร่วมในการจัดการด้าเนินกิจกรรมที่บ่อนท้าลายประสิทธิภาพของมาตรการอนุรักษ์และจัดการซึ่ง
ก้าหนดขึ้นโดยองค์กรหรือข้อตกลงเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 
7.8  สถาบันทางการเงิน 
 
7.8.1  โดยไม่เป็นการเสื่อมเสียต่อความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รัฐควรสนับสนุน
ธนาคารและสถาบันการเงินไม่ให้ใช้เงื่อนไขของการกู้ยืมหรือการจ้านองในการก้าหนดให้เรือประมง หรือ
เรือท่ีสนับสนุนการท้าประมงให้ธงในเขตอ้านาจรัฐอ่ืนนอกเหนือไปจากธงรัฐซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์ 
เนื่องจากการก้าหนดเช่นว่านั้นจะมีผลเพ่ิมการไม่ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการ 
 

ข้อ 8 การปฏิบัติการประมง 
 
8.1  หน้าที่ของรัฐทั้งปวง 
 
8.1.1   รัฐต้องท้าให้มั่นใจว่า เฉพาะการท้าการประมงที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถท้าการ
ประมงได้ภายในเขตอ้านาจรัฐของตน และในการปฏิบัติการประมงนี้จักต้องด้าเนินการอย่างรับผิดชอบ 
8.1.2  รัฐควรเก็บรักษาข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตท้าการประมงทั้งปวงซึ่งออกให้โดยรัฐตนและ
ปรับปรุงให้ทันกาลอย่างสม่้าเสมอ 
8.1.3   รัฐควรเก็บรักษาข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการปฏิบัติการประมงทั้งปวงที่ให้อนุญาตโดยรัฐ
ตนตามมาตรฐานและวิธีการสากล และปรับปรุงให้ทันกาลอยู่เสมอ 
8.1.4   รัฐควรร่วมมือกันจัดท้าระบบส้าหรับติดตาม ควบคุม ตรวจสอบและการใช้บังคับ
มาตรการทั้งหลายเกี่ยวกับการปฏิบัติการประมงและกิจกรรมอ่ืนในน่านน้้านอกเขตอ้านาจรัฐตน ทั้งนี้ โดย
สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ภายในกรอบขององค์กรหรือข้อตกลงจัดการประมงระดับ    
อนุภูมิภาคและภูมิภาค 
8.1.5  รัฐควรท้าให้แน่ใจว่ามีการยอมรับมาตรฐานด้านการอนามัยและความปลอดภัยส้าหรับ
ทุกคนที่รับจ้างในการปฏิบัติการประมง มาตรฐานเช่นว่านั้นไม่ควรน้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่้าสุดในเรื่อง
เงื่อนไขการท้างานและการให้บริการของความตกลงระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 
8.1.6  รัฐควรผสมผสานการปฏิบัติการประมงเข้ากับระบบการค้นหาและการช่วยเหลือในทะเล 
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะโดยล้าพังหรือร่วมกับรัฐอ่ืนหรือองค์กรระหว่างประเทศที่เหมาะสม 
8.1.7  รัฐควรส่งเสริมการศึกษาและทักษะของชาวประมง ตลอดจนคุณสมบัติในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม โดยการให้การศึกษาและโครงการฝึกอบรม โครงการเช่นว่านั้ นควรค้านึงถึงมาตรฐาน
และแนวทางท่ียอมรับกันในระหว่างประเทศด้วย 
8.1.8  รัฐควรเก็บรักษาทะเบียนชาวประมงตามความเหมาะสม หากเป็นไปได้ ควรมีข้อมูล
เกี่ยวกับการท้างานและคุณสมบัติรวมถึงใบรับรองความสามารถ ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายใน
ของรัฐนั้น  
8.1.9  รัฐควรท้าให้แน่ใจว่ามาตรการซึ่งใช้บังคับกับนายท้ายเรือ และเจ้าหน้าที่อ่ืนที่ถูกจับกุม
ด้วยข้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเรือประมงโดยละเมิดนั้น ควรรวมถึงบทบัญญัติซึ่งอาจจะอนุญาตให้ 
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ปฏิเสธ เพิกถอน หรือระงับใบอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายท้ายหรือเจ้าหน้าที่ของเรือประมงได้
รวมทั้งบทลงโทษอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 
8.1.10  ด้วยความช่วยเหลือขององค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รัฐควรพยายามที่จะรับรอง
โดยผ่านทางการศึกษาและการฝึกอบรมว่าทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติการประมงนั้นได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับบทบัญญัติที่ส้าคัญที่สุดของจรรยาบรรณนี้ รวมทั้งบทบัญญัติของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่จ้าเป็นในการประกันการปฏิบัติการ
ประมงอย่างรับผิดชอบ  
 
8.2  หน้าที่ของรัฐเจ้าของธง     
 
8.2.1   รัฐเจ้าของธงควรเก็บรักษาทะเบียนเรือประมงที่ใช้ธงของตนและได้รับใบอนุญาตให้ใช้ใน
การท้าประมง และควรแสดงในทะเบียนเกี่ยวกับรายละเอียดของเรือ เจ้าของ และการได้รับอนุญาตให้ท้า
ประมง 
8.2.2  รัฐเจ้าของธงควรท้าให้มั่นใจว่าไม่มีเรือประมงใดที่ใช้ธงของตนเข้าไปท้าการประมงใน
ทะเลหลวง หรือในน่านน้้าภายใต้เขตอ้านาจของรัฐอ่ืน เว้นแต่เรือเช่นว่านั้นได้ใบรับรองการจดทะเบียน
และได้รับอนุญาตให้ท้าประมงโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ้านาจแล้ว เรือดังกล่าวนั้นจักต้องมีใบรับรองการจด
ทะเบียนและการได้รับอนุญาตให้ท้าประมงนี้ไว้ประจ้าเรือ 
8.2.3  เรือประมงที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประมงในทะเลหลวงหรือในน่านน้้าภายใต้เขตอ้านาจ
ของรัฐอ่ืนที่ไม่ใช่รัฐเจ้าของธงนั้นจะต้องท้าเครื่องหมายที่สอดคล้องกับรูปแบบและระบบสากลในการท้า
ประมงขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
8.2.4  เครื่องมือประมงควรท้าเครื่องหมายที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของชาติเพ่ือให้สามารถ
ระบุตัวเจ้าของเครื่องมือนั้นได้ ข้อก้าหนดในการท้าเครื่องหมายเครื่องมือนี้ควรค้านึงถึงรูปแบบและระบบ
การท้าเครื่องหมายเครื่องมือประมง ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ 
8.2.5  รัฐเจ้าของธงควรท้าให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อก้าหนดความปลอดภัยที่เหมาะสม
ส้าหรับเรือประมงและชาวประมงที่สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ประมวลข้อปฏิบัติและ
แนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจซึ่งยอมรับกันระหว่างประเทศ รัฐควรยอมรับข้อก้าหนดความปลอดภัยที่
เหมาะสมส้าหรับเรือขนาดเล็กทั้งปวงซึ่งไม่ครอบคลุมโดยอนุสัญญาระหว่างประเทศ ประมวลข้อปฏิบัติ
หรือแนวทางปฏิบัติโดยสมัครใจเช่นว่านั้น 
8.2.6   รัฐที่มิใช่ภาคีความตกลงเพ่ือส่งเสริมให้เรือประมงในทะเลหลวงปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมงควรได้รับการส่งเสริมให้ยอมรับความตกลงนี้และยอมรับกฎหมาย
และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของความตกลง 
8.2.7   รัฐเจ้าของธงควรใช้มาตรการบังคับเรือประมงซึ่งใช้ธงของตนที่พบว่ากระท้าการละเมิด
มาตรการอนุรักษ์และการจัดการที่ใช้บังคับอยู่ รวมทั้งด้าเนินการให้การฝ่าฝืนมาตรการเช่นว่านั้นเป็น
ความผิดภายใต้บทบัญญัติของชาติตามความเหมาะสม บทลงโทษในการละเมิดนี้ควรรุนแรงเพียงพอที่   
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จะท้าให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตาม และไมส่นับสนุนการละเมิดเม่ือมีการกระท้าความผิด ทั้งควรป้องกันมิให้
ผู้กระท้าผิดได้รับผลประโยชน์อันเนื่องมาจากกิจกรรมผิดกฎหมายของตนด้วย ในกรณีที่ละเมิดอย่าง
ร้ายแรง บทลงโทษเช่นนั้นอาจรวมถึงบทบัญญัติส้าหรับปฏิเสธ เพิกถอนหรือระงับการอนุญาตให้ท้าการ
ประมงได้ 
8.2.8   รัฐเจ้าของธงควรสนับสนุนให้เจ้าของเรือและผู้เช่าเรือท้าการประมงมีการคุ้มครองจาก
การประกันภัย เจ้าของเรือหรือผู้เช่าเรือท้าการประมงควรท้าประกันภัยอย่างเพียงพอเพ่ือคุ้มครองลูกเรือ
และผลประโยชน์ของพวกเขา ใช้ค่าเสียหายแก่บุคคลที่สามในความสูญหายหรือเสียหาย และคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของตนเอง 
8.2.9  รัฐเจ้าของธงควรมีหลักประกันว่ากลุ่มลูกเรือมีสิทธิที่จะได้รับการส่งตัวกลับคืนประเทศ
ของตนตามหลักการที่ก้าหนดไว้ในอนุสัญญาส่งคืนลูกเรือเดินทะเล (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2530, ข้อ 166) 
(Repariation of Seafarers Convention (Rivised) 1987, (No.166)  
8.2.10  ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแก่เรือประมงหรือบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่บนเรือประมง รัฐเจ้าของธง
ของเรือประมงที่เกี่ยวข้องควรจัดหารายละเอียดเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้แก่รัฐของบุคคลที่มีสัญชาติอ่ืนที่
ปฏิบัติงานบนเรือที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ข้อมูลเช่นว่านั้นยังควรส่งให้แก่องค์การพาณิชย์นาวีระหว่าง
ประเทศ (IMO) เท่าท่ีสามารถท้าได้ด้วย 
 
8.3  หน้าที่ของรัฐเจ้าของท่าเรือ 
 
8.3.1   โดยผ่านกระบวนการที่ก้าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งชาติ และสอดคล้องกับหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศ รวมทั้งความตกลงหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่สามารถใช้บังคับได้ รัฐเจ้าของท่าเรือ
ควรใช้มาตรการเช่นว่านั้นซึ่งจ้าเป็นต่อการบรรลุผลและช่วยเหลือรัฐอ่ืนในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
จรรยาบรรณนี้ และควรแจ้งให้รัฐอ่ืนทราบถึงรายละเอียดของกฎเกณฑ์และมาตรการต่าง  ๆ ซึ่งรัฐได้
ก้าหนดขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์นี้ ในการใช้มาตรการเช่นว่านี้ รัฐเจ้าของท่าเรือไม่ควรเลือกปฏิบัติทั้งใน
รูปแบบหรือในข้อเท็จจริงต่อเรือของรัฐใดรัฐหนึ่ง 
8.3.2  รัฐเจ้าของท่าเรือควรให้ความช่วยเหลือแก่รัฐเจ้าของธงตามความเหมาะสมและโดย
สอดคล้องกับกฎหมายภายในของรัฐเจ้าของท่าเรือและกฎหมายระหว่างประเทศ เมื่อเรือประมงล้าหนึ่งส้า
ใดสมัครใจเข้าเทียบท่าหรือเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือนอกฝั่งของรัฐเจ้าของท่าเรือ และเมื่อรัฐเจ้าของธงของ
เรือร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐเจ้าของท่าเรือในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์และจัดการระดับ   
อนุภูมิภาค ภูมิภาค หรือระดับโลก หรือละเมิดมาตรฐานต่้าสุดตามที่ยอมรับกันระหว่างประเทศ เพ่ือ
ป้องกันมลภาวะและเพ่ือความปลอดภัย สุขภาพ และสภาพการท้างานบนเรือประมง 
 
8.4  การปฏิบัติการประมง 
 
8.4.1   รัฐควรมั่นใจว่าการท้าการประมงได้ค้านึงถึงความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และกฎ
ข้อบังคับเพ่ือป้องกันเรือชนกันในทะเลชององค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศ (IMO) รวมทั้งข้อก้าหนด
ของ 
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องค์การพาณิชย์นาวีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการจราจรทางทะเล การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทาง
ทะเล และการป้องกันความเสียหายหรือสูญหายของเครื่องมือประมง 
8.4.2   รัฐควรห้ามการท้าประมงโดยใช้วัตถุระเบิด วัตถุมีพิษ และการท้าการประมงเชิงท้าลาย
ล้างประการอ่ืน 
8.4.3  รัฐควรพยายามโดยเต็มที่เพ่ือให้แน่ใจว่ามีการเก็บรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติการประมง ปริมาณสัตว์น้้าและชนิดพันธุ์ที่ไม่ใช่สัตว์น้้าที่คงเก็บไว้ และปริมาณสัตว์น้้าที่ทิ้งไป
รวมทั้งข้อมูลที่ต้องการเพ่ือใช้ประเมินประชากรสัตว์น้้าตามที่ระบุไว้โดยองค์กรจัดการที่เกี่ยวข้อง และได้
ส่งข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นระบบให้แก่องค์กรเหล่านั้น รัฐยังควรจัดตั้งแผนงานเท่าที่เป็นไปได้ เช่น แผนงาน 
ผู้สังเกตการณ์และการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการตามมาตรการที่สามารถใช้บังคับได้ 
8.4.4  รัฐควรส่งเสริมให้เกิดการยอมรับเทคโนโลยีที่ เหมาะสม โดยค้านึงถึงเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจเพ่ือการใช้และดูแลสัตว์น้้าที่จับได้และเก็บไว้อย่างดีที่สุด 
8.4.5   รัฐพร้อมด้วยกลุ่มที่เก่ียวข้องจากภาคอุตสาหกรรมควรกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและการ
ใช้เทคโนโลยีและวิธีการปฏิบัติซึ่งลดการคัดทิ้งสัตว์น้้าที่ไม่ต้องการ การใช้เครื่องมือประมงและวิธีการที่
น้าไปสู่การทิ้งสัตว์น้้าที่จับได้นั้นไม่ควรสนับสนุน และควรสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือประมงและวิธีการ
ซึ่งเพ่ิมอัตราการอยู่รอดของสัตว์น้้าที่สามารถหลบหนีไปได้  
8.4.6  รัฐควรร่วมมือกันพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อุปกรณ์ และวิธีการปฏิบัติที่ลดการ
สูญหายของเครื่องมือประมงและผลกระทบต่อสัตว์น้้าอันเกิดจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง 
(ประมงผี) นั้นให้มีน้อยที่สุด 
8.4.7  รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าได้มีการประเมินผลกระทบอันเกิดจากการรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์น้้าก่อนจะมีการแนะน้าในเชิงพาณิชย์เกี่ยวกับเครื่องมือประมงชนิดใหม่ วิธีการ และการใช้ปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่ใด ๆ  
8.4.8  การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมของเครื่องมือประมง และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกี่ยวกับผลกระทบของเครื่องมือเช่นว่านั้นที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพและชุมชนประมง
ชายฝั่งควรได้รับการส่งเสริม 
 
8.5  การคัดเลือกสัตว์น้ าโดยเครื่องมือประมง 
 
8.5.1   รัฐควรก้าหนดเครื่องมือประมง วิธีการ และการปฏิบัติในขอบเขตที่พึงปฏิบัติได้ ให้มีการ
คัดเลือกพันธุ์สัตว์น้้าเพียงพอที่จะลดการสูญเสีย การขจัดทิ้ง การจับสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่มิใช่เป้าหมายทั้งที่
เป็นปลาและสัตว์น้้าอ่ืน ๆ และผลกระทบที่มีต่อชนิดพันธุ์ที่ส้มพันธ์กันหรือพ่ึงพากัน ตลอดจนการ
หลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่ก้าหนด โดยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าช่วย ในการนี้ชาวประมงควรร่วมมือในการ
พัฒนาเครื่องมือที่มีการคัดเลือกจับสัตว์น้้าและวิธีการใช้ รัฐควรท้าให้มั่นใจว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ
การพัฒนาและกฎเกณฑ์ใหม่นี้แก่ชาวประมงทุกคน 
8.5.2  ในการก้าหนดกฎระเบียบเพ่ือปรับปรุงเครื่องมือที่มีการคัดเลือกจับสัตว์น้้านี้ รัฐควร
ค้านึงถึงขอบเขตของเครื่องมือคัดเลือกสัตว์น้้า วิธีการใช้และยุทธวิธีที่อุตสาหกรรมประมงมีอยู่ด้วย 
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8.5.3  รัฐและสถาบันที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือในการพัฒนากรรมวิธี  มาตรฐานในการวิจัย
เครื่องมือที่มีการคัดเลือกจับสัตว์น้้า วิธีการและยุทธวิธีในการท้าประมง 
8.5.4  รัฐควรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับโครงการวิจัยเครื่ องมือที่มีการ
คัดเลือกจับสัตว์น้้าและวิธีการตลอดจนยุทธวิธีในการท้าประมง การรวบรวมเผยแพร่ผลของโครงการวิจัย
เช่นว่านั้นและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 
8.6  การประหยัดพลังงาน 
 
8.6.1   รัฐควรส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและแนวทางที่เหมาะสมซึ่งจะน้าไปสู่การใช้พลังงาน
ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในการท้าประมงและกิจกรรมภายหลังการจับในภาคการประมง 
8.6.2   รัฐควรส่งเสริมการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประหยัด
พลังงานในภาคการประมง และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ส่งเสริมให้เจ้าของ ผู้เช่า และผู้จัดการเรือประมงต่าง ๆ 
ใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงานในเรือของตน 
 
8.7  การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล 
 
8.7.1   รัฐควรแนะน้าและใช้บังคับซึ่งกฎระเบียบตามอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือป้องกัน
มลภาวะจากเรือ พ.ศ. 2516 ซึ่งแก้ไขในส่วนที่เกี่ยวข้องตามปฏิญญา พ.ศ. 2521 (MARPOL 73/78) 
8.7.2   เจ้าของ ผู้เช่า และผู้จัดการเรือประมงต่าง ๆ ควรมั่นใจว่าเรือของตนมีอุปกรณ์ที่
เหมาะสมดังที่ก้าหนดโดย MARPOL 73/78 และควรพิจารณาติดตั้งเครื่องก้าจัดขยะหรือเตาเผา
ตามล้าดับชั้นของเรือเพ่ือก้าจัดขยะ และของเสียบนเรือซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการท้างานตามปกติของเรือ 
8.7.3  เจ้าของ ผู้เช่า และผู้จัดการของเรือประมงต่าง ๆ ควรลดจ้านวนสิ่งที่จะเป็นขยะที่น้าขึ้น
เรือให้น้อยที่สุด โดยอาศัยวิธีการจัดหาเสบียงที่เหมาะสม 
8.7.4   ลูกเรือของเรือประมงควรเรียนรู้ให้คุ้นเคยกับกระบวนการปฏิบัติบนเรือที่เหมาะสม
เพ่ือให้แน่ใจว่ามิให้มีการทิ้งของเสียเกินกว่าระดับที่ก้าหนดโดย MARPOL 73/78 กระบวนการเช่นว่านั้น
อย่างน้อยท่ีสุดควรรวมถึงการจัดการของเสียที่มีน้้ามันและการเก็บและรวบรวมขยะบนเรือ 
 
8.8  การคุ้มครองชั้นบรรยากาศ 
 
8.8.1   รัฐควรยอมรับมาตรฐานและแนวทางท่ีเกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงบทบัญญัติส้าหรับการลด
สารพิษท่ีแพร่ออกมาจากการปล่อยแก๊ส 
8.8.2   เจ้าของ ผู้เช่า และผู้จัดการของเรือประมงต่าง ๆ ควรท้าให้มั่นใจว่าเรือของตนติดตั้ง
อุปกรณ์เพ่ือลดการแพร่ของสารที่ท้าลายโอโซน ลูกเรือของเรือประมงควรเรียนรู้ให้คุ้นเคยกับการใช้อย่าง
ถูกต้องและการบ้ารุงรักษาอุปกรณ์นี้บนเรือ 
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8.8.3   องค์กรที่มีอ้านาจควรก้าหนดบทบัญญัติเพ่ือยกเลิกการใช้สารคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน 
(CFCs) และสารที่ใช้ทดแทน เช่น โฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน (HCFCs) ในระบบการท้าความเย็นของ
เรือประมง และควรแน่ใจว่าอุตสาหกรรมการต่อเรือและผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมประมงได้รับทราบและ
ปฏิบัติตามบทบัญญัตเิช่นว่านั้น 
8.8.4   เจ้าของหรือผู้จัดการเรือประมงควรปฏิบัติการอย่างเหมาะสมในการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือท้าความเย็นโดยใช้สารอ่ืนทดแทนคลอโรฟลูโอโรคาร์บอนและโฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน 
ตลอดจนฮาลอนที่ใช้ในอุปกรณ์ดับเพลิง ทางเลือกเช่นว่านั้นควรก้าหนดให้ใช้ในการต่อเรือประมงใหม่ทุก
ล้า 
8.8.5   รัฐและเจ้าของ ผู้เช่า ตลอดจนผู้จัดการเรือประมง รวมถึงชาวประมงควรปฏิบัติตาม
แนวทางระหว่างประเทศในการขจัดการใช้สารจ้าพวกคลอโรฟลูโอโร โฮโดรคลอโรฟลูโอโรคาร์บอน และ
ฮาลอนบนเรือประมง 
 
8.9  ท่าเรือและท่าขึ้นปลาส าหรับเรือประมง 
 
8.9.1  รัฐควรค้านึงรวมถึงสิ่งต่อไปนี้ในการออกแบบและการก่อสร้างท่าเรือและท่าขึ้นปลา   
ต่าง ๆ ส้าหรับเรือประมง 
  ก)  ท่าเรือที่ปลอดภัยส้าหรับเรือประมงและจัดให้มีการอ้านวยความสะดวกในการ
บริการที่เพียงพอส้าหรับเรือ ผู้ชาย และผู้ซื้อ 
  ข)  จัดให้มีน้้าจืดและบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ 
  ค)  ต้องน้าระบบก้าจัดของเสียมาใช้ รวมทั้งการก้าจัดน้้ามัน น้้าที่มีน้้ามันปะปน และ
เครื่องมือประมง 
  ง)  ต้องลดมลภาวะจากกิจกรรมการประมง และแหล่งภายนอกอ่ืนให้น้อยที่สุด 
  จ)  ต้องมีการจัดการเพ่ือป้องกันผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งและการท้าให้ชายฝั่ง
ตื้นเขิน 
8.9.2  รัฐควรสร้างกรอบองค์กรเพ่ือการเลือกหรือการปรับปรุงสถานที่ส้าหรับสร้างท่าจอด
เรือประมง ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งด้วย 
 
8.10  การละทิ้งสิ่งก่อสร้างและวัสดุอื่นใด 
 
8.10.1  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางในการรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
นอกฝั่งที่ไม่จ้าเป็นซึ่งก้าหนดโดยองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ รัฐควรท้าให้แน่ใจด้วยว่ามีการปรึกษา
กับองค์กรประมงที่รับผิดชอบก่อนจะตัดสินใจเกี่ยวกับการละทิ้งสิ่งก่อสร้างและวัสดุอ่ืนใดในทะเลโดย
องค์กรทีเ่กี่ยวข้อง 
 
 
 
 



20 
 
8.11  ปะการังเทียมและอุปกรณ์ล่อฝูงปลา 
 
8.11.1  รัฐควรพัฒนานโยบายตามความเหมาะสมเพื่อเพ่ิมพูนประชากรสัตว์น้้าและเพ่ิมโอกาสใน
การท้าประมงโดยอาศัยการใช้สิ่งก่อสร้างเทียมบนหรือเหนือพ้ืนท้องทะเล หรือที่ผิดน้้าที่สร้างไว้โดย
ค้านึงถึงความปลอดภัยต่อการเดินเรือ ควรสนับสนุนการวิจัยการใช้สิ่งก่อสร้างเช่นว่านั้น รวมถึง
ผลกระทบต่อทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลตลอดจนสิ่งแวดล้อม 
8.11.2  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าในการเลือกวัสดุที่จะใช้ในการสร้างแนวปะการังเทียม รวมทั้งในการ
เลือกสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของแนวปะการังเทียมเช่นว่านั้น ได้ค้านึงถึงบทบัญญัติของอนุสัญญา
ระหว่างประเทศที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการเดินเรือด้วยแล้ว 
8.11.3  รัฐควรจัดท้าระบบการจัดการส้าหรับแนวปะการังเทียมและอุปกรณ์ล่อฝูงปลาภายใน
กรอบของแผนการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง ระบบการจัดการเช่นว่านั้นควรก้าหนดให้มีการอนุมัติส้าหรับการ
ก่อสร้างและการวางปะการังและอุปกรณ์เหล่านั้น และควรค้านึงถึงผลประโยชน์ของชาวประมง รวมทั้ง
ชาวประมงพ้ืนบ้านและชาวประมงเพ่ือยังชีพในถิ่นนั้นด้วย 
8.11.4  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าองค์กรที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาบันทึกเกี่ยวกับแผนที่และแผนที่
เดินเรือ ตลอดจนองค์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งก่อนมีการติดตั้งหรือโยกย้าย
ปะการังเทียมหรืออุปกรณ์ล่อฝูงปลาเหล่านั้น 
 

มาตรา 9 การพฒันาการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 
 
9.1  การพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างรับผิดชอบ รวมทั้งการประมงที่อาศัยการเพาะเลี้ยงใน
พื้นที่ภายใต้เขตอ านาจรัฐ 
 
9.1.1  รัฐควรจัดท้า ด้าเนินการ และพัฒนากรอบทางกฎหมายและการบริหารที่เหมาะสม ซึ่ง
เอ้ืออ้านวยต่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างรับผิดชอบ 
9.1.2   รัฐควรส่งเสริมการพัฒนาและการจัดการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างรับผิดชอบ รวมทั้ง
การประเมินล่วงหน้าถึงผลกระทบในการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่อาจมีผลต่อความหลากหลายทาง
พันธุกรรมและความสมบูรณ์โดยรวมของระบบนิเวศ บนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะพึง
มี  
9.1.3   รัฐควรจัดท้ายุทธศาสตร์และแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและปรับปรุงให้ทันกาล
อย่างสม่้าเสมอตามที่จ้าเป็น เพ่ือท้าให้แน่ใจว่าการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ายั่งยืนในระบบนิเวศ และ
เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่รวมกันใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและกิจกรรมอ่ืนอย่างสมควร 
9.1.4   รัฐควรท้าให้ความมั่นใจว่าวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการเข้าถึงแหล่งประมงไม่ได้รับ
ผลกระทบในทางลบโดยการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
9.1.5   รัฐควรจัดท้ากระบวนการโดยเฉพาะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ด้าเนินการประเมินและตรวจสอบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะลดการ
เปลี่ยนแปลงใน 
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ทางเสื่อมของระบบนิเวศ และผลเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากการผันน้้าไปใช้ การใช้ที่ดินการ
ปล่อยน้้าทิ้ง การใช้ยาและสารเคมีต่าง ๆ ตลอดจนกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอื่น ๆ 
 
9.2  การพัฒนาอย่างรับผิดชอบในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งการท าประมงที่อาศัยการเพาะเลี้ยง
ในระบบนิเวศทางน้ าที่ข้ามพรมแดน 
 
9.2.1   รัฐควรคุ้มครองระบบนิเวศทางน้้าที่ข้ามพรมแดน โดยสนับสนุนการด้าเนินการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าอย่างรับผิดชอบภายในเขตอ้านาจรัฐของตน และโดยการร่วมมือกันระหว่างรัฐในการส่งเสริมการ
ด้าเนินการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างรับผิดชอบ 
9.2.2  โดยค้านึงถึงรัฐเพ่ือนบ้านและโดยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ รัฐควรท้าให้
แน่ใจว่าการเลือกชนิดพันธุ์ สถานที่และการจัดการอย่างรับผิดชอบในกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้้าข้ามพรมแดน 
9.2.3  รัฐควรปรึกษากับรัฐเพ่ือนบ้านตามความเหมาะสม ก่อนจะน้าสัตว์น้้าที่ไม่ใช่พันธุ์
พ้ืนเมืองมาสู่ระบบนิเวศทางน้้าข้ามพรมแดน 
9.2.4   รัฐควรจัดท้ากลไกที่ เหมาะสม เช่น ฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลเพ่ือรวบรวม 
แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของตน เพ่ือเอ้ืออ้านวยต่อความ
ร่วมมือในการวางแผนพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าทั้งในระดับชาติ อนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก 
9.2.5  รัฐควรร่วมมือกันในการพัฒนากลไกท่ีเหมาะสมเมื่อจ้าเป็น เพ่ือตรวจสอบผลกระทบจาก
สิ่งที่น้าไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
 
9.3  การใช้ทรัพยากรพันธุกรรมทางน้ าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า รวมทั้งการท า
ประมงที่อาศัยการเพาะเลี้ยง 
 
9.3.1   รัฐควรอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและรักษาความสมบูรณ์โดยรวมของ
ประชาคมในน้้าและระบบนิเวศ โดยอาศัยการจัดการที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรพยายามลด
ผลกระทบที่เป็นภัยจากการปล่อยสัตว์น้้าที่ไม่ใช่พันธุ์พ้ืนเมืองหรือสัตว์น้้าที่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรม ที่
น้ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารวมทั้งการประมงท่ีอาศัยการเพาะเลี้ยงลงสู่แหล่งน้้า โดยเฉพาะในกรณีที่
มีศักยภาพสูงต่อการแพร่กระจายของสัตว์น้้าซึ่งไม่ใช่พันธุ์พื้นเมือง หรือสัตว์น้้าที่ปรับเปลี่ยนพันธุกรรมเช่น
ว่านั้น ในแหล่งน้้าภายใต้เขตอ้านาจรัฐอ่ืน เช่นเดียวกับในแหล่งน้้าภายใต้เขตอ้านาจของรัฐต้นก้าเนิด รัฐ
ควรส่งเสริมเท่าที่สามารถกระท้าได้เกี่ยวกับขั้นตอนเพื่อลดพันธุกรรมที่ก่อผลเสีย โรค และผลกระทบอ่ืนๆ 
จากการหลุดหนีของสัตว์น้้าที่เลี้ยงที่อาจมีผลประชากรสัตว์น้้าตามธรรมชาติ 
9.3.2  รัฐควรร่วมมือกันในการก้าหนด การยอมรับ และการบังคับใช้วิธีการปฏิบัติระหว่าง
ประเทศและกระบวนการในการน้าเข้าและโยกย้ายสิ่งมีชีวิตในน้้า 
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9.3.3   เพ่ือลดความเสี่ยงของการแพร่โรคและผลเสียอ่ืน ๆ ต่อประชากรสัตว์น้้าตามธรรมชาติ
และสัตว์น้้าที่เพาะเลี้ยง รัฐควรสนับสนุนการยอมรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการปรับปรุงพันธุกรรมของ
พ่อแม่พันธุ์ การน้ามาซึ่งสัตว์น้้าที่ไม่ใช่พันธุ์พ้ืนเมือง รวมทั้งในการผลิต จ้าหน่าย และขนส่งไข่ปลา ตัว
อ่อนหรือลูกปลาวัยอ่อน พ่อแม่พันธุ์หรือสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ รัฐควรอ้านวยความสะดวกในการจั ดท้าและการ
บังคับใช้ซึ่งระเบียบปฏิบัติระดับชาติและกระบวนการเพ่ือการนี้ 
9.3.4   รัฐควรส่งเสริมการใช้กระบวนการที่เหมาะสมในการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการผลิตไข่
ปลา ตัวอ่อน และลูกปลาวัยอ่อน 
9.3.5  รัฐควรสนับสนุนการวิจัยตามความเหมาะสม และการพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่
ใกล้จะสูญพันธุ์เท่าที่กระท้าได้ เพ่ือคุ้มครอง ฟ้ืนฟู และขยายพันธุ์สัตว์น้้าของตน ทั้งนี้ โดยค้านึงถึงความ
ต้องการอย่างยิ่งยวดที่จะอนุรักษ์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์น้้าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 
 
9.4  การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าอย่างรับผิดชอบในระดับการผลิต  
 
9.4.1   รัฐควรส่งเสริมการปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างรับผิดชอบโดยการสนับสนุนของ
ชุมชนชนบท องค์กรผู้ผลิต และเกษตรกรผู้ท้าการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
9.4.2   รัฐควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและ
ชุมชนของตน ในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติเพื่อจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างรับผิดชอบ 
9.4.3   รัฐควรส่งเสริมการเพียรพยายามเพ่ือปรับปรุงการคัดเลือกและการใช้อาหารเลี้ยงสัตว์น้้า 
การเพ่ิมคุณค่าอาหาร และการใช้ปุ๋ย รวมถึงปุ๋ยคอกตามความเหมาะสม 
9.4.4  รัฐควรส่งเสริมวิธีการจัดการบ่อเลี้ยงและการจัดการด้านสุขภาพสัตว์น้้า ที่ใช้มาตรการ
ด้านสุขอนามัยและยาป้องกันโรคที่เหมาะสม ควรท้าให้มั่นใจด้วยว่ามีการใช้ยา ฮอร์โมนและยาปฏิชีวนะ  
และสารเคมีท่ีใช้ควบคุมเชื้อโรคอย่างอ่ืนอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและในปริมาณที่น้อยที่สุด 
9.4.5   รัฐควรควบคุมการใช้สารเคมีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของ
มนุษย์และสิ่งแวดล้อม 
9.4.6  รัฐควรก้าหนดให้การขจัดของเสีย อาทิเช่นเครื่องในสัตว์ เลน ซากสัตว์น้้าที่ตายหรือเป็น
โรค ยารักษาโรคมากเกินควร และสารเคมีอ่ืนซึ่งเป็นอันตรายจักไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อม 
9.4.7   รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าความปลอดภัยของอาหารจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์
น้้าและส่งเสริมความพยายามในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการปรับปรุงคุณค่าด้วยการเอาใจ  
ใส่เป็นพิเศษทั้งก่อนและระหว่างการจับและในกระบวนการแปรรูป ตลอดจนในการเก็บรักษาและขนส่ง
ผลิตภัณฑ์เหล่านั้น 
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มาตรา 10  การผสมผสานการประมงกับการจัดการพื้นที่ชายฝั่ง 
 
10.1  กรอบองค์กร 
 
10.1.1  รัฐควรสร้างท้าให้มั่นใจว่ากรอบนโยบาย กฎหมาย และองค์กรที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับ
เพ่ือให้บรรลุผลในการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและผสมผสาน ทั้งนี้  โดยค้านึงถึงความบอบบางของระบบ
นิเวศชายฝั่ง และภาวะจ้ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนความต้องการของชุมชนชายฝั่ง 
10.1.2  โดยที่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ชายฝั่งอย่างอเนกประสงค์ รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าตัวแทน
ของภาคประมงและชุมชนประมงได้รับการหารือในกระบวนการตัดสินใจและเกี่ยวข้องในกิจกรรมอ่ืนที่
เกี่ยวกับการวางแผนการจัดการและพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง 
10.1.3  รัฐควรพัฒนากรอบองค์กรและกรอบทางกฎหมายตามความเหมาะสม เพ่ือก้าหนดการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่งเท่าที่จะเป็นไปได้ และเพ่ือควบคุมการเข้าไปใช้ประโยชน์นั้น โดยค้านึงถึง
สิทธิของชุมชนประมงชายฝั่ง และวิถีปฏิบัติตามจารีตประเพณีของเขาเหล่านั้น ตามขอบเขตอันสอดคล้อง
กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
10.1.4  รัฐควรอ้านวยความสะดวกในการยอมรับวิธีปฏิบัติทางด้านการประมงทีหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้งระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรประมง และระหว่างพวกเขาเหล่านั้นกับผู้ใช้พ้ืนที่ชายฝั่งอ่ืน ๆ 
10.1.5  รัฐควรส่งเสริมการจัดท้ากระบวนการและกลไกในระดับบริหารที่เหมาะสมเพ่ือใช้ระงับ
ข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึนภายในภาคประมง และระหว่างผู้ใช้ทรัพยากรประมงกับผู้ใช้พื้นที่ชายฝั่งอ่ืน ๆ 
 
10.2  มาตรการทางด้านนโยบาย 
 
10.2.1  รัฐควรส่งเสริมการสร้างความตื่นรู้สาธารณะเกี่ยวกับความจ้าเป็นในการคุ้มครอง และ
การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
10.2.2  เพ่ือช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชายฝั่ง รัฐควร
ส่งเสริมการประเมินคุณค่าของทรัพยากรชายฝั่งแต่ละชนิด โดยค้านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม  
10.2.3  ในการก้าหนดนโยบายเพ่ือการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งนั้น รัฐควรค้านึงถึงความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องด้วย 
10.2.4  รัฐควรจัดท้าหรือส่งเสริมการสร้างระบบเพ่ือติดตามตรวจสอบผลด้านสิ่งแวดล้อมชายฝั่ง
ตามความสามารถ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการชายฝั่ง ซึ่งใช้ตัวแปรเสริมทั้งทางด้าน
กายภาพ เคมี ชีวิวิทยา เศรษฐกิจและสังคม 
10.2.5  รัฐควรส่งเสริมการวิจัยแบบสหวิชา เพ่ือสนับสนุนการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในด้านที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา เศรษฐกิจ สังคม กฎหมายและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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10.3  ความร่วมมือในระดับภูมิภาค 
 
10.3.1  รัฐต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่ชายฝั่งต่อเนื่องกันควรร่วมมือซึ่งกันและกันเพ่ืออ้านวยความสะดวกใน
การใช้ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่นยืนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
10.3.2  ในกรณีที่กิจกรรมบางอย่างอาจก่อผลเสียหายด้านสภาพแวดล้อมข้ามพรมแดนต่อพ้ืนที่
ชายฝั่ง รัฐควร  
  ก)  จัดหาข้อมูลอย่างทันกาลและหากจ้าเป็น ควรแจ้งต่อรัฐที่อาจได้รับผลกระทบให้
ทราบล่วงหน้า 
  ข)  หารือกับรัฐเหล่านั้นโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะท้าได้ 
10.3.3  รัฐควรร่วมมือกันเพ่ือปรับปรุงการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค 
 
10.4  การน ามาใช้ปฏิบัติ 
 
10.4.1  รัฐควรสร้างกลไกเพ่ือการร่วมมือและประสานงานกันระหว่างองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ในการวางแผน การพัฒนา การอนุรักษ์ และการจัดการพ้ืนที่ชายฝั่ง 
10.4.2  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าองค์กรที่เป็นตัวแทนภาคประมงในกระบวนการการจัดการชายฝั่ง
นั้นมีขีดความสามารถทางวิชาการ และทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ 
 

มาตรา 11  การแปรรูปสัตว์น้ าภายหลังการจับและการค้า 
 

11.1  การใช้ประโยชน์สัตว์น้ าอย่างรับผิดชอบ 
 
11.1.1  รัฐควรยอมรับมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือประกันสิทธิของผู้บริโภคว่าสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้านั้นปลอดภัย เสริมสุขภาพ และปราศจากสารเจือปน 
11.1.2  รัฐควรจัดท้าและรักษาไว้ซึ่งระบบประกันความปลอดภัยและคุณภาพระดับชาติที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและป้องกันการฉ้อฉลทางการค้า 
11.1.3  รัฐควรวางมาตรฐานขั้นต่้าเพ่ือประกันความปลอดภัยและคุณภาพ ตลอดจนท้าให้แน่ใจ
ว่ามาตรฐานเหล่านั้นมีการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอย่างทั่วถึง รัฐควรสนับสนุนการ
บังคับใช้มาตรฐานคุณภาพซึ่งยอมรับโดย FAO/WHO Codex Alimentarius Commission และองค์กร
หรือข้อตกลงอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
11.1.4  รัฐควรร่วมมือเพ่ือที่จะบรรลุถึงความกลมกลืน หรือการตระหนักร่วมกันหรือทั้งสอง
ประการ ในมาตรการทางสาธารณสุขระดับชาติและโครงการตรวจรับรองตามความเหมาะสม และส้ารวจ
ความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กรควบคุมและให้การรับรองที่ยอมรับร่วมกัน 
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11.1.5  รัฐควรให้การพิจารณาเท่าที่ควรถึงบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมของภาคประมง
ภายหลังการจับ ในการก้าหนดนโยบายระดับชาติเพ่ือการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง
อย่างยั่งยืน 
11.1.6  รัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตว์น้้า และการ
ประกันคุณภาพ และสนับสนุนโครงการเพ่ือปรับปรุงการขนถ่ายสัตว์น้้าหลังการจับ โดยค้านึงถึง
ผลกระทบของโครงการเช่นว่านั้นทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และโภชนาการ 
11.1.7  โดยเหตุที่มีวิธีการผลิตอันแตกต่างกันอยู่หลายวิธี รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าวิธีการผลิตการ
ขนส่ง และการเก็บรักษานั้นไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ โดยอาศัยความร่วมมือและโดยการอ้านวย
ความสะดวกในการพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
11.1.8  รัฐควรสนับสนุนให้ผู้ เกี่ยวข้องในกระบวนการแปรรูปสัตว์น้้า การจ้าหน่าย และ
การตลาด 
  ก)  ลดการสูญเสียและของเสียทั้งภายหลังการจับ 
  ข)  ปรับปรุงการใช้ประโยชน์ซึ่งสัตว์น้้าที่ถูกจับได้โดยบังเอิญ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติในการจัดการประมงอย่างรับผิดชอบ และ 
  ค)  ใช้ทรัพยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้้าและพลังงาน โดยเฉพาะไม้ ในลักษณะที่ไม่เป็น
ภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
11.1.9  รัฐควรสนับสนุนการใช้สัตว์น้้าเพ่ือการบริโภคของมนุษย์และส่งเสริมการบริโภคสัตว์น้้า
เมื่อมีโอกาสเหมาะสม 
11.1.10  รัฐควรร่วมมือกันเพ่ือให้อ้านวยความสะดวกในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมคุณค่าโดย
ประเทศก้าลังพัฒนาต่าง ๆ 
11.1.11 รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัต ว์น้้ าระหว่างประเทศและ
ภายในประเทศจักสอดคล้องกับการปฏิบัติในการจัดการและการอนุรักษ์โดยการปรับปรุงการแจ้งที่มาของ
สัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ค้าขายกันให้ชัดแจ้งยิ่งขึ้น 
11.1.12 รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของกิจกรรมภายหลังการจับสัตว์น้้าได้รับ
การพิจารณาในการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ก่อความเสียหายทาง
ตลาด 
 
11.2  การค้าระหว่างประเทศอย่างรับผิดชอบ 
 
11.2.1   บทบัญญัติของจรรยาบรรณนี้ควรได้รับการตีความและใช้บังคับโดยสอดคล้องกับ
หลักการ สิทธิและพันธกรณี ที่ก้าหนดไว้ในโดยความตกลงว่าด้วยองค์การการค้าโลก (WTO) 
11.2.2  การค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าระหว่างประเทศไม่ควรใช้เป็นหัวข้ออ้างในการ
พัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน และการใช้ประโยชน์ซึ่งทรัพยากรมีชีวิตอย่างรับผิดชอบ   
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11.2.3  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่ามาตรการซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า
ระหว่างประเทศนั้นโปร่งใส มีพ้ืนฐานอยู่บนหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามที่ควร และสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์ท่ียอมรับกันระหว่างประเทศ 
11.2.4  มาตรการการค้าสัตว์น้้าที่ยอมรับโดยรัฐต่าง ๆ เพ่ือปกป้องชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย์
และสัตว์ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคหรือสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่ควรที่จะเลือกปฏิบัติ และควรสอดคล้องกับ
กฎเกณฑ์การค้าซึ่งยอมรับกันระหว่างปะเทศ โดยเฉพาะหลักการ สิทธิ และพันธกรณีที่ก้าหนดไว้ในความ
ตกลงว่าด้วยการประยุกต์ใช้มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (The Agreement on the 
Application of Sanitary and Phytosanitary Measures) และความตกลงว่าด้วยการกีดกันทาง
เทคนิคในการค้า (The Agreement on the Technical Barriers to Tread) ขององค์การการค้าโลก 
11.2.5  รัฐควรให้มีการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าโดยเสรียิ่งขึ้น และขจัดการกีดกันและ
เงื่อนไขที่ท้าความเสียหายแก่การค้า เช่น ภาษี จ้ากัดปริมาณ และข้อกีดกันที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี
ศุลกากร เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการ สิทธิ และพันธกรณีของความตกลงองค์การการค้าโลก 
11.2.6  รัฐไม่ควรก้าหนดเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าที่ไม่จ้าเป็นหรือที่ซ่อนเร้น ไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อม อ้นเป็นการจ้ากัดเสรีภาพของผู้บริโภคในการเลือกซ้ือหรือจ้ากัดการเข้าถึงตลาด 
11.2.7  รัฐไม่ควรใช้เงื่อนไขการเข้าถึงตลาดในการเข้าถึงทรัพยากร หลักการนี้ไม่ได้กีดขวาง
ความเป็นไปได้ในการท้าความตกลงทางการประมงระหว่างรัฐต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงบทบัญญัติที่อ้างถึงการ
เข้าถึงทรัพยากร การค้า และการเข้าถึงตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การ
ฝึกอบรม และการด้าเนินงานอ่ืน ๆ 
11.2.8  รัฐไม่ควรเชื่อมโยงการเข้าถึงตลาดกับการซื้อเทคโนโลยีเฉพาะ หรือการขายผลิตภัณฑ์
อ่ืน 
11.2.9  รัฐควรร่วมมือกันในการปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศที่ เกี่ยวข้องซึ่งบัญญัติ
ควบคุมถึงการค้าพืชสัตว์ชนิดพันธุ์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 
11.2.10 รัฐควรพัฒนาความตกลงระหว่างประเทศส้าหรับการค้าตัวอย่างสัตว์น้้ามีชีวิต ในที่ซึ่งมี
ความเสี่ยงของความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในรัฐซึ่งน้าเข้าหรือส่งออก 
11.2.11  รัฐควรร่วมมือกันเพ่ือส่งเสริมการเข้าเป็นภาคีและการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพของ
มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องส้าหรับการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า และการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้า 
11.2.12 รัฐไม่ควรผ่อนปรนมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าเพียงเพ่ือให้ได้ประโยชน์ทาง
การค้าหรือการลงทุน  
11.2.13 รัฐควรร่วมมือกันพัฒนากฎเกณฑ์หรือมาตรฐานซึ่งสามารถยอมรับได้ในระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า โดยสอดคล้องกับหลักการ สิทธิ และพันธกรณีที่ก้าหนดไว้ใน
ความตกลงองค์การการค้าโลก 
11.2.14 รัฐควรร่วมมือซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในเวทีระดับภูมิภาค และ
ระดับพหุภาคีที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การการค้าโลก เพ่ือประกันการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าอย่าง
เท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการเข้าร่วมเป็นภาคีอย่างกว้างขวางในมาตรการอนุรักษ์ทางการ
ประมงซึ่งยอมรับกันในระดับพหุภาคี 
 



27 
 
11.2.15 รัฐ องค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ ธนาคารเพ่ือการพัฒนาระดับพหุภาคี และองค์กรระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ควรท้าให้แน่ใจว่านโยบายและการปฏิบัติของตนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
การค้าสัตว์น้้าระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ส่งออกนั้นไม่มีผลในการก่อความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม หรือ
มีผลเสียต่อสิทธิทางโภชนาการและความต้องการของประชาชน ซึ่งสัตว์น้้ามีผลต่อสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีของพวกเขาเหล่านั้นและไม่สามารถหาหรือซื้ออาหารท้านองเดียวกันได้โดยง่าย 
 
11.3  กฎหมายและกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการค้าสัตว์น้ า 
 
11.3.1  กฎหมาย กฎข้อบังคับ และวิธีด้าเนินการด้านบริหารต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้บังคับกับ
การค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าระหว่างประเทศนั้นควรโปร่งใส ง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็น ไปได้ สามารถ
เข้าใจได้ง่าย และใช้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ตามที่ควร 
11.3.2  รัฐควรอ้านวยความสะดวกให้มีการปรึกษาหารือตามความเหมาะสมและการมีส่วนร่วม
ของอุตสาหกรรม รวมทั้งกลุ่มสิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้บริโภค ในการพัฒนาและการใช้บังคับซึ่งกฎหมาย
และกฎข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า ทั้งนี้ โดยสอดคล้องกับกฎหมาย
ภายในของตน 
11.3.3  รัฐควรปรับปรุงกฎหมาย กฎข้อบังคับ และวิธีด้าเนินการด้านบริหารต่าง ๆ ให้เข้าใจและ
สามารถใช้บังคับกับการค้าสัตว์น้้าได้โดยง่ายขึ้น แต่ทั้งนี้ต้องไม่ก่อผลเสียหายต่อประสิทธิภาพของกฎ
เหล่านั้น 
11.3.4  เมื่อรัฐหนึ่งเปลี่ยนแปลงข้อก้าหนดทางกฎหมายของตนซึ่งมีผลกระทบต่อการค้าสัตว์น้้า
และผลิตภัณฑ์สัตว์น้้ากับรัฐอ่ืน รัฐนั้นควรให้ข้อมูลและเวลาแก่รัฐอ่ืน ๆ และผู้ผลิตที่ได้รับผลกระทบอย่าง
เพียงพอเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีด้าเนินการให้สอดคล้องกันตามความเหมาะสม ในการนี้ ควร
มีการปรึกษาหารือกับรัฐที่ได้รับผลกระทบให้ทันก้าหนดเวลาที่จะบังคับใช้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้น 
นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาตามควร หากได้รับการร้องขอจากประเทศก้าลังพัฒนาเพ่ือระงับการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขใหม่นั้นเป็นการชั่วคราว 
11.3.5  รัฐควรทบทวนกฎหมายและกฎข้อบังคับที่บังคับใช้ในการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์
น้้าระหว่างประเทศเป็นครั้งคราว เพ่ือพิจารณาว่าเงื่อนไขตามท่ีระบุไว้ในบทน้านั้นยังคงมีอยู่ต่อไปหรือไม่ 
11.3.6  รัฐควรประมวลมาตรฐานซึ่งสามารถใช้บังคับกับการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ให้ประสานกลมกลืนกันเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยสอดคล้องกับบทบัญญัติ อันเป็นที่
ยอมรับในระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
11.3.7  รัฐควรรวบรวม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถิติท่ีถูกต้องและเก่ียวข้องกับสัตว์น้้าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าอย่างทันกาล โดยผ่านสถาบันแห่งชาติและองค์กรระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง 
11.3.8  รัฐควรแจ้งให้รัฐที่สนใจ องค์การการค้าโลก และองค์กรระหว่างประเทศที่เหมาะสม    
อ่ืน ๆ ทราบโดยทันทีถึงการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎข้อบังคับ และวิธีด้าเนินการด้าน
บริหารเกี่ยวกับการค้าสัตว์น้้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าระหว่างประเทศ 
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มาตรา 12  การวิจัยทางการประมง 
 
12.1  รัฐควรตระหนักว่าการประมงอย่างรับผิดชอบนั้นต้องการหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มี
อยู่เพื่อช่วยผู้จัดการประมง และฝ่ายที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการตัดสินใจ ฉะนั้น รัฐควรท้าให้มั่นใจว่ามีการท้า
วิจัยที่เหมาะสมในทุกด้านของการประมง รวมทั้งชีววิทยา นิเวศวิทยา เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และโภชนาการศาสตร์ รัฐควรท้าให้แน่ใจ
ว่ามีการอ้านวยความสะดวกในการวิจัยและให้มีการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่และอาคารสถาบันเพ่ือท้าการวิจัย 
โดยค้านึงถึงความต้องการพิเศษของประเทศก้าลังพัฒนาต่าง ๆ  
12.2  รัฐควรจัดสร้างกรอบองค์กรที่เหมาะสมเพ่ือก้าหนดงานวิจัยประยุกต์ที่ต้องการและการ
ใช้ประโยชน์ตามที่ควร 
12.3  รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกิดจากการวิจัยนั้นมีการวิเคราะห์ ผลของการวิเคราะห์นั้น
ได้มีการจัดพิมพ์ โดยเคารพต่อการรักษาความลับตามที่เหมาะสม เผยแพร่อย่างทันกาลและในรูปแบบที่
เข้าไจได้โดยง่าย เพ่ือให้หลักฐานทางวิชาการที่ดีที่สุดนี้ปรากฏเป็นหลักฐานสนับสนุนการอนุรักษ์การ
จัดการ และการพัฒนาการประมง ในกรณีที่ขาดข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อย่างเพียงพอ จ้าต้องริเริ่มท้าการ
วิจัยที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
12.4   รัฐควรรวบรวมข้อมูลที่เชื่อถือได้และถูกต้องตามที่ต้องการเพ่ือประเมินสถานะของการ
ประมงและระบบนิเวศ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์น้้าที่ถูกจับโดยบังเอิญ การทิ้งสัตว์น้้าที่ไม่ต้องการ และ
ของเสีย ควรมีการจัดหาข้อมูลนี้ในเวลาและระดับของการประมวลผลที่เหมาะสมให้แก่รัฐและ องค์กร
ประมงระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลกท่ีเกี่ยวข้องตามความเหมาะสมด้วย 
12.5  รัฐควรสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินสภาวะของประชากรสัตว์น้้าที่อยู่ภายใน
เขตอ้านาจรัฐของตน รวมถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไป อันเป็นผลจากการท้าประมง
มลภาวะหรือการเปลี่ยนแหล่งที่อยู่อาศัย รัฐยังควรเสริมสร้างความสามารถในการท้าวิจัยที่จ้าเป็นเกี่ยวกับ
การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือสิ่งแวดล้อมต่อประชากรสัตว์น้้าและ
ระบบนิเวศทางน้้าด้วย 
12.6  รัฐควรสนับสนุนและเสริมสร้างความสามารถในการท้าวิจัยในระดับชาติให้แข็งแกร่งและ
ได้มาตรฐานทางวิทยาศาสตร์อันเป็นที่ยอมรับกัน 
12.7   รัฐควรสนับสนุนการวิจัยเพ่ือประกันการใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรประมง และ
กระตุ้นการวิจัยที่ต้องการใช้สนับสนุนนโยบายแห่งชาติที่เกี่ยวกับสัตว์น้้าในฐานะที่เป็นอาหารโดยความ
ร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสม 
12.8   รัฐควรท้าการวิจัยและติดตามตรวจสอบปริมาณอาหารของมนุษย์ซึ่งได้จากแหล่งน้้าและ
สิ่งแวดล้อมที่ให้สิ่งเหล่านั้น และท้าให้แน่ใจว่าไม่มีผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค ผลของการวิจัยเช่นว่า
นั้นควรเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบด้วย 
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12.9  รัฐควรท้าให้มั่นใจว่าได้มีการวิจัยในด้านเศรษฐกิจ สังคม การตลาด และการจัดองค์กร
เกี่ยวกับการประมงอย่างเพียงพอ และเผยแพร่ข้อมูลซึ่งสามารถเปรียบเทียบกันได้นี้ เพ่ือการตรวจสอบ
วิเคราะห์และการวางนโยบายต่อไป 
12.10  รัฐควรท้าการศึกษาเกี่ยวกับคัดเลือกชนิดพันธุ์สัตว์น้้า โดยเครื่องมือประมงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมของเครื่องมือประมงที่มีต่อชนิดพันธุ์เป้าหมายและต่อพฤติกรรมของชนิดพันธุ์ที่เป็น
เป้าหมายและมิใช่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือประมงเช่นว่านั้นเพ่ือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจในการ
จัดการ และเพ่ือลดการจับสัตว์น้้าที่ไม่ใช้ประโยชน์ให้น้อยที่สุด ตลอดจนการป้องกันความปลอดภัยของ
ความหลากหลายของระบบนิเวศและถ่ินที่อยู่อาศัยในน้้า 
12.11  รัฐควรท้าให้แน่ใจว่าก่อนที่จะมีการน้าเครื่องมือประมงชนิดใหม่มาใช้ในการค้า ควรจะมี
การประเมินทางวิทยาศาสตร์ถึงผลกระทบที่อาจมีต่อการประมงและระบบนิเวศหากน้าเครื่องมือเหล่านั้น
มาใช้ ผลกระทบของการน้าเครื่องมือเช่นว่านั้นมาใช้ควรได้ติดตามตรวจสอบ 
12.12   รัฐควรสอบสวนและจัดท้าเอกสารเกี่ยวกับความรู้ และเทคโนโลยีด้านการประมงตาม
ประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้กับการประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือประเมินการน้ามาประกอบการใช้บังคับเพ่ือ
การอนุรักษ์ การจัดการ และการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืน 
12.13  รัฐต้องส่งเสริมการใช้ผลการวิจัยเป็นพ้ืนฐาน ในการก้าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดการ
จุดอ้างอิง และหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ รวมทั้งเพ่ือประกันการเชื่อมโยงอย่างเพียงพอระหว่างการวิจัย
ประยุกต์กับการจัดการการประมง 
12.14  รัฐซึ่งด้าเนินกิจกรรมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในน่านน้้าภายในเขตอ้านาจของรัฐอ่ืน 
ควรท้าให้แน่ใจว่าเรือของตนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของรัฐนั้นและตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศโดยเคร่งครัด 
12.15  รัฐควรส่งเสริมการยอมรับแนวทางต่าง ๆ ซึ่งควบคุมการวิจัยทางการประมงที่กระท้าใน
ทะเลหลวง 
12.16  รัฐควรสนับสนุนตามความเหมาะสมในการสร้างกลไก สนับสนุนการวิจัย ซึ่งรวมถึงการ
ยอมรับแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานต่าง ๆ เพ่ืออ้านวยความสะดวกแก่การวิจัยในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค
และควรสนับสนุนการแลกเปลี่ยนผลจากการวิจัยเช่นว่านั้นกับภูมิภาคอ่ืนด้วย 
12.17  รัฐควรพัฒนาแผนงานวิจัยและงานวิชาการร่วมกันไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการสนับสนุน
ขององค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีววิทยา สิ่งแวดล้อมและ
สถานภาพของประชากรสัตว์น้้าที่อพยพย้ายถิ่นข้ามพรมแดน 
12.18  รัฐและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมและเพ่ิมพูนความสามารถในการ
ท้าวิจัยของประเทศก้าลังพัฒนา ซึ่งรวมถึงในด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสนเทศ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการจัดหาอุปกรณ์การวิจัย เพ่ือให้รัฐเหล่านั้นได้มีส่วนร่วม
อย่างมีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ การจัดการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีชีวิตในน้้าอย่าง
ยั่งยืน 
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12.19  องค์กรระหว่างประเทศท่ีสามารถควรให้การสนับสนุนทางเทคนิค และทางการเงินแก่รัฐ
ที่ร้องขอ ตามความเหมาะสม และช่วยเหลือในการวิจัยที่มุ่งประเมินประชากรสัตว์น้้าที่ ยังไม่เคยน้ามาใช้
หรือมีการท้าประมงแต่เพียงเล็กน้อย 
12.20  องค์กรระหว่างประเทศทางวิชาการและทางการเงินที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนรัฐต่าง ๆ 
ในการด้าเนินงานตามที่ร้องขอ โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศท่ีพัฒนาน้อยที่สุดในกลุ่มนั้นและประเทศก้าลังพัฒนาที่เป็นเกาะเล็ก ๆ 
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          ภาคผนวก 1 

ภูมิหลังและการจดัท าจรรยาบรรณ 
 

1. ภาคผนวกนี้บรรยายถึงกระบวนการของการจัดท้าและการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ซึ่ง
 น้าไปสู่การน้าเสนอเพ่ือการยอมรับในการประชุมสมัชชาองค์ การอาหารและเกษตรแห่ง
 สหประชาชาติ สมัยที่ 28 ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการเพ่ิมภาคผนวกนี้เพ่ือใช้เป็นสิ่งอ้างอิง
 เกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของจรรยาบรรณ อันสะท้อนให้เห็นถึงความสนใจที่เกิด และ
 ความประนีประนอมกันของปวงภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท้าจรรยาบรรณ นอกจากนี้ ยัง
 หวังด้วยว่าภาคผนวกนี้จะช่วยส่งเสริมการยอมรับข้อผูกพันที่จ้าเป็นต่อการบังคับใช้จรรยาบรรณ
 นี้ 
 
2.  ในการประชุมระดับระหว่างประเทศหลายครั้งนั้น ได้มีการกล่าวถึงมานานเกี่ยวกับสัญญาณชัด
 แจ้งของการใช้ประโยชน์จากประชากรสัตว์น้้าที่ส้าคัญหลายกลุ่มมากเกินควร ความเสียหายที่เกิด
 ต่อระบบนิเวศ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และประเด็นต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการค้าสัตว์น้้า   
 สิ่งที่กล่าวข้างต้นทั้งหมดนี้คุกคามต่อความยั่งยืนในระยะยาวของการประมง และในขณะเดียวกัน
 ก่ออันตรายต่อส่วนบ้ารุงจากการประมงในฐานะแหล่งอาหาร ในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานภาพ
 ปัจจุบันและแนวโน้มของการประมงโลกนั้น ที่ประชุมคณะกรรมาธิการประมงขององค์การอาหาร
 และเกษตรแห่งสหประชาชาติ (COFI) สมัยที่ 19 เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2534 ได้แนะน้าว่า
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ควรพัฒนาแนวคิดทางการประมงอย่างรับผิดชอบ 
 และจัดท้าจรรยาบรรณขึ้นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายนี้ 
 
3.  ในโอกาสต่อมารัฐบาลเม็กซิโก โดยการประสานงานกับองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
 สหประชาชาติ ได้จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการท้าประมงอย่างรับผิดชอบขึ้นที่เมืองแคนคูน 
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ปฏิญญาแห่งเมืองแคนคูนซึ่งยอมรับโดย ที่ประชุมดังกล่าวได้
 พัฒนาแนวคิดเก่ียวกับประมงอย่างรับผิดชอบเพิ่มขึ้น โดยกล่าวว่า “แนวคิดนี้ครอบคลุมถึงการใช้
 ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนและกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อม การใช้วิธีการปฏิบัติใน
 การจับและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ไม่เป็นภัยต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรหรือคุณภาพของสิ่งเหล่านี้ 
 การเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์เช่นว่านั้นโดยอาศัยขั้นตอนการแปรรูปตามมาตรฐานด้านสุขอนามัย
 ที่ก้าหนด การก้าหนดแนวทางปฏิบัติทางการค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพดี
 ได้โดยง่าย”  
 
4.  ปฏิญญาแห่งแคนคูนได้น้าเสนอต่อการประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาของ

 องค์การ สหประชาชาติที่กรุงริโอ เดอจาเนโร (UNCED Rio Summit) ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
 2535 ซึ่งที่ประชุมสนับสนุนการจัดท้าจรรยาบรรณว่าด้วยการประมงอย่างรับผิดชอบ           
นอกจากนี้ ที่ประชุมการหารือด้านวิชาการเกี่ยวกับการประมงทะเลหลวงขององค์การอาหารและ  
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 เกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ยังได้แนะน้าให้เพ่ิมการ

จัดท้าจรรยาบรรณในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการประมงทะเลหลวงด้วย 
 
5.  ในการประชุมคณะมนตรีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 102 ในเดือน
 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดท้าจรรยาบรรณ และได้แนะน้าว่า
 ประเด็นเกี่ยวกับทะเลหลวงนั้นควรมีล้าดับความส้าคัญสูง และเสนอขอให้น้าโครงร่างของ
 จรรยาบรรณเสนอต่อการประชุมของคณะกรรมาธิการประมง ใน พ.ศ. 2536 
 
6.  ที่ประชุมคณะกรรมาธิการประมง สมัยที่ 20 ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 ได้ตรวจสอสบ
 หลักการทั่วไปส้าหรับจรรยาบรรณเช่นว่านั้นรวมทั้งการจัดท้าแนวทางต่าง ๆ และให้การรับรอง
 ก้าหนดเวลาในการจัดท้าจรรยาบรรณในขั้นต่อไป ที่ประชุมดังกล่าวยังได้ขอร้องให้องค์การ
 อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติจัดเตรียมข้อเสนอต่าง ๆ โดยด่วนเพ่ือป้องกันการเปลี่ยนธง
 สัญชาติของเรือประมง ซึ่งมีผลกระทบต่อมาตรการอนุรักษ์และจัดการในทะเลหลวง  ทั้งนี้ โดย
 ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณ 
   
7.  การพัฒนาขั้นต่อไปของจรรยาบรรณว่าด้วยการท้าประมงอย่างรับผิดชอบนี้ ได้ด้าเนินการโดย
 การปรึกษาหารือและการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ขององค์การสหประชาชาติและองค์การ
 ระหว่างประเทศอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งองค์กรภาคเอกชนด้วย 
 
8.  ตามค้าแนะน้าขององค์กรบริหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ร่าง
 จรรยาบรรณได้จัดท้าขึ้นในแนวทางที่สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล 
 พ.ศ. 2525 ทั้งนี้ โดยค้านึงถึงปฏิญญาแห่งแคนคูน พ.ศ. 2525, ปฏิญญาแห่งริโอ พ.ศ. 2535 
 และบทบัญญัติต่าง ๆ ตามวาระที่ 21 ของการประชุม UNCED, บทสรุปและข้อเสนอแนะของที่
 ประชุมการหารือปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการประมงทะเลหลวงขององค์การอาหารและ
 เกษตรแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2535, ยุทธศาสตร์ในการจัดการประมง ซึ่งรับรองโดยที่ประชุม
 ระดับโลกว่าด้วยการจัดการและการพัฒนาการประมง พ.ศ. 2527 ตลอดจนความตกลงที่
 เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ รวมทั้งผลจากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและ
 ย้ายถิ่นไกล ซึ่งก้าลังด้าเนินอยู่ในขณะนั้น ซึ่งภายหลังได้รับการยอมรับในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
 2538 เป็นความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
 กฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์น้้า
 ชนิดพนัธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล  
 
9.  ที่ประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 27 ในเดือนพฤศจิกายน 
 พ.ศ. 2536 ได้รับรองความตกลงเพ่ือส่งเสริมให้เรือประมงในทะเลหลวงปฏิบัติตามมาตรการ
 อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง พ.ศ. 2536 และเสนอแนะว่าควรเร่งจัดท้าหลักการทั่วไป
 ของ 
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 จรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบนี้ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้าเนื้อหาตามหัวข้อ
 วิชาในจรรยาบรรณต่อไป ดังนั้น ฉบับร่างของหลักการทั่วไป จึงได้จัดท้าเสนอให้ คณะท้างาน
 อย่างไม่เป็นทางการของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแต่งตั้งโดยรัฐบาลต่าง ๆ พิจารณาในการประชุมที่
 กรุงโรมในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ร่างที่ได้แก้ไขปรับปรุงแล้วนี้ได้ส่งไปให้สมาชิกของ
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และสมาชิกสมทบทั้งหมด ตลอดจนองค์กรระหว่าง
 ประเทศท้ังที่เป็นภาครัฐและเอกชนพิจารณาข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้รับเกี่ยวกับหลักการทั่วไปฉบับ
 ที่สองนี้ได้น้ารวมเข้าไว้ในร่างจรรยาบรรณพร้อมกับข้อเสนอต่าง ๆ ส้าหรับทางเลือกอ่ืน เอกสาร
 นี้ยังได้ใช้ในการปรึกษาหารืออย่างไม่เป็นทางการกับองค์กรภาคเอกชนในโอกาสที่มีการประชุม
 สหประชาชาติเกี่ยวกับสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล สมัยที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือน
 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ณ นครนิวยอร์กด้วย 
 
10.  เพ่ืออ้านวยความสะดวกต่อการพิจารณาต้นฉบับทั้งหมดของร่างจรรยาบรรณ ผู้อ้านวยการใหญ่
 ขององค์การอาหารและเกษตร ฯ จึงได้เสนอต่อคณะมนตรีในการประชุมสมัยที่  106 ในเดือน
 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ให้จัดการประชุมหารือด้านวิชาการเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการท้า
 ประมงอย่างรับผิดชอบขึ้น และเปิดโอกาสให้ภาคีทุกประเทศ ประเทศที่สนใจแต่มิใช่ภาคี 
 องค์การระหว่างรัฐบาลและองค์การภาคเอกชนทั้งปวงได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการจัดท้า
 จรรยาบรรณนับตั้งแต่ข้ันตอนแรก 
 
11.  การประชุมหารือด้านวิชาการนี้จัดขึ้นที่กรุงโรมตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ. 
 2537 ซึ่งเสนอร่างจรรยาบรรณทั้งฉบับพร้อมทั้งร่างฉบับแรกของแนวทางด้านวิชาการเพ่ือ
 สนับสนุนมาตราหลักของจรรยาบรรณให้พิจารณา หลังจากที่ได้พิจารณาโดยละเอียดทุกมาตรา
 ของร่างจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์แล้ว ฝ่ายเลขานุการได้จัดท้าร่างอันเป็นทางเลือกจากความเห็น
 ต่าง ๆ ที่ได้รับจากท่ีประชุมและข้อแก้ไขในฉบับร่างเฉพาะเรื่องที่ผู้แทนได้เสนอไว้เป็นลายลักษณ์
 อักษรในระหว่างการปรึกษาหารือ 
 
12.  การปรึกษาหารือยังสามารถพิจารณารายละเอียดของร่างฉบับเผื่ อเลือกส้าหรับมาตราหลัก 3 
 มาตรา จากทั้งหมด 6 มาตรา คือ มาตรา 9 : “การผสมผสานการประมงกับการจัดการพ้ืนที่
 ชายฝั่ง”, มาตรา 6 : “การจัดการประมง”, และมาตรา 7 : “การปฏิบัติการประมง” ทั้งนี้ ได้
 ยกเว้นหลักการบางส่วนที่อาจมีผลกระทบจากผลของการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสัตว์น้้า
 ชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล ซึ่งก้าลังด้าเนินอยู่ รายงานด้านการบริหารโดยย่อของการ
 ปรึกษาหารือนี้ ได้จัดท้าและน้าเสนอต่อคณะมนตรีคณะองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
 สหประชาชาติ และต่อคณะกรรมาธิการประมง 
 
13. ที่ประชุมปรึกษาหารือด้านวิชาการได้เสนอต่อคณะมนตรีในการประชุม สมัยที่ 107 ระหว่าง
 วันที่ 15-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 ด้วยว่า ถ้อยค้าที่ใช้ในหลักการที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
 ของ 
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 ทะเลหลวงเป็นส่วนใหญ่นั้นควรจะรอผลจากการประชุมสหประชาชาติก่อนสรุป คณะมนตรี
 ได้ให้ความเห็นชอบต่อกระบวนการที่ได้น้าเสนอและให้ข้อสังเกตหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้
 พิจารณาร่างจรรยาบรรณในการประชุมครั้งต่อไปแล้ว ร่างฉบับสุดท้ายของจรรยาบรรณนี้ควร
 น้าเสนอต่อคณะมนตรีขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
 2538 ซึ่งจะตัดสินถึงความจ้าเป็นที่อาจเรียกประชุมคณะกรรมการวิชาการไปพร้อมกันกับสมัย
 ประชุมนั้นของคณะมนตรี เพ่ือจัดท้ารายละเอียดเพ่ิมเติมในบทบัญญัติของจรรยาบรรณต่อไป 
 หากจ้าเป็น 
 
14.  ฝ่ายเลขานุการได้จัดท้าฉบับร่างของจรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบที่แก้ไขแล้ว 
 โดยอาศัยความเห็นที่ส้าคัญต่าง ๆ และค้าแนะน้าในรายละเอียดซึ่งได้ รับจากการประชุม
 ปรึกษาหารือด้านวิชาการ ซึ่งฉบับร่างได้น้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการประมง สมัยที่ 21 
 ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม พ.ศ. 2538 
 
15.  คณะกรรมาธิการประมงยังได้รับแจ้งด้วยว่า คาดว่าการประชุมสหประชาชาติจะสรุปงานของตน
 ได้ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 นี้ จึงได้เสนอว่าหลักการต่าง ๆ ที่ยังคงค้างการพิจารณาอยู่ใน
 จรรยาบรรณฉบับร่างนั้นควรได้ปรับเปลี่ยนถ้อยค้าให้สอดคล้องกับภาษาที่เห็นพ้องกันแล้วในการ
 ประชุมสหประชาชาติ โดยอาศัยกลไกซึ่งคณะกรรมาธิการและคณะมนตรีจะตัดสินก่อนการ
 น้าเสนอจรรยาบรรณฉบับสมบูรณ์เพื่อขอความเห็นชอบในการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและ
 เกษตรแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 28 ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 
  
16.  คณะกรรมาธิการได้รับแจ้งถึงขั้นตอนต่าง ๆ ที่ด้าเนินการโดยฝ่ายเลขานุการในการจัดเตรียม
 จรรยาบรรณฉบับร่างนี้ คณะกรรมาธิการได้แต่งตั้งคณะท้างานไม่จ้ากัดสมาชิกขึ้น เพ่ือตรวจสอบ
 ต้นฉบับร่างของจรรยาบรรณ คณะท้างานซึ่งประชุมกันระหว่างวันที่ 10 -14 มีนาคม พ.ศ. 
 2538 ได้แก้ไขปรับปรุงในรายละเอียดของร่างจรรยาบรรณสืบต่อจากการประชุมปรึกษาหารือ
 ด้านวิชาการ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์และเห็นชอบเนื้อหาตามมาตรา 8 ถึง 11 ในเหตุที่มีเวลาจ้ากั ด
 คณะท้างานได้แนะให้ฝ่ายเลขานุการยกร่างมาตรา 1 ถึง 5 ขึ้นใหม่ และเสนอแนะด้วยว่า
 องค์ประกอบเกี่ยวกับงานวิจัยและความร่วมมือ รวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าควรบัญญัติไว้ใน
 มาตรา 5 ว่าด้วยหลักการทั่วไปเพ่ือสะท้อนประเด็นต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นในสาระส้าคัญของมาตรา
 ต่าง ๆ ของจรรยาบรรณ  
 
17.  คณะกรรมาธิการสนับสนุนข้อเสนอซ่ึงรับรองโดยการประชุมคณะมนตรี สมัยที่ 107 เกี่ยวกับ
 กลไกที่จะใช้ท้าจรรยาบรรณให้เสร็จสิ้น ถ้อยค้าที่จะใช้ในหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประเด็นของ
 สัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล ซึ่งเป็นส่วนน้อยในจรรยาบรรณนั้นควรตรวจสอบอีก
 ครั้ง ตามผลการประชุมสหประชาชาติ คณะท้างานยังได้เสนอแนะว่าเมื่อตกลงในเนื้อหาได้แล้ว 
 จ้าเป็น 
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 จะต้องประสานแง่มุมด้านกฎหมาย ด้านวิชาการ และส้านวนภาษาของจรรยาบรรณให้
 กลมกลืนกัน เพ่ืออ้านวยความสะดวกในการให้ความเห็นชอบในขั้นสุดท้ายของจรรยาบรรณ 
 
18.  รายงานของคณะท้างานนี้ได้น้าเสนอต่อการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านประมง ซึ่งจัดขึ้นใน
 ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2538 หลังจากการประชุมคณะกรรมาธิการประมง ฉันทา
 มติแห่งกรุงโรมว่าด้วยการประมงโลกซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมนี้เร่งเร้าให้ “รัฐบาลและองค์กร
 ระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้าเนินการโดยเร่งด่วนเพ่ือให้จรรยาบรรณระหว่างประเทศในการท้า
 ประมงอย่างรับผิดชอบเสร็จสมบูรณ์ ด้วยความมุ่งประสงค์ที่จะเสนอต้นฉบับสุดท้ายต่อที่ประชุม
 สมัชขาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538” 
 
19.  การประชุมคณะมนตรี สมัยที่ 108 ได้พิจารณาจรรยาบรรณฉบับที่ปรับปรุงใหม่นี้ คณะมนตรีได้
 แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการขึ้น ซึ่งได้มีการประชุมครั้งแรกในวันที่ 5-9 มิถุนายน พ.ศ. 2538 
 โดยมีผู้แทนของสมาชิกระดับภูมิภาคและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ ยังมี
 องค์กรระหว่างประเทศท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชนหลายแห่งเข้าร่วมประชุมด้วย 
 
20. คณะมนตรีได้รับการแจ้งโดยคณะกรรมการวิชาการว่า คณะกรรมการได้ตรวจสอบ มาตรา 1   
 ถึง 5 รวมทั้งบทน้าโดยละเอียดแล้ว ทั้งยังได้ตรวจสอบ แก้ไข และให้ความเห็นชอบมาตรา 8   
 ถึง 11 ด้วย นอกจากนี้ คณะมนตรีได้รับแจ้งว่าคณะกรรมการได้เริ่มตรวจแก้มาตรา 6 แล้ว 
 
21.  คณะมนตรีเห็นชอบงานที่ด้าเนินการโดยคณะกรรมการวิชาการ และรับรองข้อเสนอแนะให้มีการ
 ประชุม ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน พ.ศ. 2538 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขจรรยาบรรณ
 เมื่อฝ่ายเลขานุการได้ปรับปรุงต้นฉบับทางด้านภาษาและด้านกฎหมายแล้ว โดยค้านึงถึงผลจาก
 การประชุมสหประขาชาติว่าด้วยสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล 
 
22.  ต้นฉบับจรรยาบรรณที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการวิชาการในการประชุมครั้งแรก (5-9 มิถุนายน 
 พ.ศ. 2538) และรับรองโดยที่ประชุมคณะมนตรี สมัยที่ 108 นี้ ได้เผยแพร่ทั้งในฐานะเอกสาร
 ประกอบการประชุมสมัชชาที่ (C 95/20) และในฐานะเอกสารประกอบการประชุม
 คณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2 ซึ่งแจกแจงบทบัญญัติในส่วนที่ถูกระงับไว้นั้นอย่างชัดเจน 
 
23.  เพ่ืออ้านวยความสะดวกให้แก่การพิจารณาจรรยาบรรณทั้งฉบับ ฝ่ายเลขานุการได้จัดท้าเอกสาร 
 “ข้อเสนอของฝ่ายเลขานุการส้าหรับมาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการประมง และมาตรา 7 ว่าด้วย
 การปฏิบัติการประมงของจรรยาบรรณในการประมงอย่างรับผิดชอบ” โดยค้านึงถึงความตกลงที่
 เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และจัดการสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล ซึ่งยอมรับโดยที่
 ประชุมสหประชาชาติในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2538 ฝ่ายเลขานุการยังได้จัดท้าข้อเสนอ เพ่ือ  
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 ประมวลแง่มุมด้านกฎหมายและด้านภาษาให้กลมกลืนกัน และจัดท้าต้นฉบับเสนอต่อ
 คณะกรรมการในสามภาษาเพ่ือใช้ในการประชุม (ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน) 
 
24.  การประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการของคณะมนตรี ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 -29 
 กันยายน พ.ศ. 2538 นั้นมีผู้แทนของภูมิภาคต่าง ๆ และองค์กรที่สนใจจ้านวนมากเข้าร่วม 
 คณะกรรมการซึ่งปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือกันโดยเต็มที่ ได้ประสบความส้าเร็จในการบรรลุ
 ภารกิจโดยการสรุปขั้นสุดท้ายและรับรองมาตราทั้งหมดรวมทั้งจรรยาบรรณในองค์รวม 
 คณะกรรมการวิชาการเห็นพ้องว่าการเจรจาต่อรองในเนื้อหาของต้นฉบับจรรยาบรรณได้สิ้นสุด
 ลงแล้ว กลุ่มไม่เป็นทางการยังได้ประชุมต่อเพ่ือความกลมกลืนในด้านภาษา และร่วมกับฝ่าย
 เลขานุการจัดท้าฉบับสมบูรณ์โดยถือต้นฉบับที่ได้รับรองไว้ในการประชุมวาระสุดท้ายเป็นหลัก 
 คณะกรรมการวิชาการได้ขอให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมยื่นจรรยาบรรณฉบับล่าสุดนี้เป็นเอกสารการ
 ประชุมสมัชชาฉบับแก้ไขส้าหรับการประชุมคณะมนตรี สมัยที่ 109 และการประชุมสมัชชา 
 สมัยที่  28 เพ่ือให้ความเห็นชอบคณะมนตรีได้รับรองจรรยาบรรณตามที่ได้สรุปผลโดย
 คณะกรรมการวิชาการ และขอให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมเสนอร่างมติในการประชุมสมัชชา ซึ่ง
 รวมถึงการขอให้ประเทศต่าง ๆ ให้สัตยาบัน ความตกลงเพ่ือส่งเสริมให้เรือประมงในทะเลหลวง
 ปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง พ.ศ. 2536 ซึ่งได้ยอมรับกันในการ
 ประชุมสมัชชาสมัยก่อนเป็นการเร่งด่วนด้วย การประชุมสมัชชา สมัยที่ 28 ได้ให้ความเห็นชอบ
 ต่อจรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบโดยเอกฉันท์ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2538 
 ดังข้อมติที่แสดงไว้ในภาคผนวก 2 
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                ภาคผนวก  2 

มติที่ประชมุสมัชชาองค์การอาหารและเกษตร สมัยที่ 28 
การประชุมสมัชชา 
ตระหนักถึง บทบาทส้าคัญยิ่งของการประมงท่ีมีต่อความมั่งคงด้านอาหารของโลก และการพัฒนา 
  เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งความจ้าเป็นการประกันความยั่งยืนของทรัพยากรในน้้าที่มี 
  ชีวิตและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรดังกล่าว เพื่อชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต 
 
ค านึงถึง  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการประมงในการประชุมเม่ือวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.  
  2534 ให้มีพัฒนาการของแนวคิดเก่ียวกับการประมงอย่างรับผิดชอบ และการจัดท้า 
  ความตกลงในเรื่องดังกล่าว  
 
พิจารณาถึง ปฏิญญาแห่งแคนคูน ซึ่งก่อเกิดจากการประชุมนานาชาติว่าด้วยการท้าประมงอย่าง 
  รับผิดชอบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 ที่รัฐบาลเม็กซิโกจัดข้ึนโดยความร่วมมือกับ 
  องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ซึ่งเรียกร้องให้มีการจัดท้าจรรยาบรรณใน 
  การท้าประมงอย่างรับผิดชอบขึ้น 
 
ระลึกถึง  การมีผลบังคับใช้ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 และ 
  การยอมรับความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติว่า 
  ด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกีย่วกับการอนุรักษ์และการ 
  จัดการสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล ดังที่คาดไว้ในปฏิญญาแห่งริโอ    
  พ.ศ. 2535  และบทบัญญัติต่าง ๆ ของวาระที่ 21 ในการประชุมสหประชาชาติ 
  ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ว่ามคีวามต้องการเพ่ิมยิ่งขึ้นส้าหรับความร่วมมือ 
  ทั้งในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค และความรับผิดขอบที่มีความส้าคัญยิ่ง  
  เช่นว่านั้นได้มอบหมายให้แก่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติตาม  
  ภาระหน้าที่ของตน 
 
ค านึงต่อไปด้วยว่า การประชุมสมัชชาใน พ.ศ. 2536 ซึ่งรับรองความตกลงขององค์การอาหาร 
  และเกษตรและสหประชาชาติเพ่ือส่งเสริมให้เรือประมงในทะเลหลวงปฏิบัติตาม 
  มาตรการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง และความตกลงฉบับนี้ควรถือเป็นส่วน 
  หนึ่งของจรรยาบรรณ 
 
รับทราบ ด้วยความพอใจว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ โดยความเห็นชอบของ 
  องค์กรบริหารได้จัดการประชุมทางวิชาการหลายครั้ง เพ่ือจัดท้าจรรยาบรรณ และการ 
  ประชุมเหล่านี้ได้เกิดผลเป็นความเห็นชอบที่น้าไปสู่เนื้อหาของจรรยาบรรณในการท้า 
  ประมงอย่างรับผิดชอบ 
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รับรอง  ว่าฉันทามติแห่งกรุงโรมว่าด้วยประมงโลก (Rome Consensus on World Fisheries)  
  ซึ่งเกิดขึ้นจากการประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการประมง ในระหว่างวันที่ 14-15  
  มีนาคม 2538 นั้น ได้เร่งเร้าให้รัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ ด้าเนินการ 
  ตอบสนองอย่างมีประสิทธิภาพต่อสถานการณ์การประมงในปัจจุบัน ซึ่งรวมทั้งการจัดท้า 
  จรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบให้เสร็จสมบูรณ์และเพ่ือพิจารณาถึงการให้ 
  การยอมรับความตกลงเพื่อส่งเสริมให้เรือประมงในทะเลหลวงปฏิบัติตามมาตรการ 
  อนุรักษ์และจัดการทรัพยากรประมง ดังนี้ 
1. ตัดสินใจ  ยอมรับจรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบ 
2.  เรียกร้อง ให้รัฐและองค์การระหว่างประเทศทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน 
 และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งมวล ประสานงานกันในการท้าให้บรรลุผลและการปฏิบัติตาม
 จุดมุ่งหมายและหลักการต่าง ๆ ที่ได้ประมวลไว้ในจรรยาบรรณฉบับนี้  
3.  เร่งเร้า   ให้ค้านึงถึงความต้องการพิเศษของประเทศก้าลังพัฒนาในการปฏิบัติตาม
 บัญญัติของจรรยาบรรณฉบับนี้ 
4.  ขอร้อง  ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติให้จัดท้า ไว้ในแผนการ
 ด้าเนินการและงบประมาณเพ่ือให้ค้าแนะน้าแก่ประเทศก้าลังพัฒนาในการปฏิบัติตาม
 จรรยาบรรณฉบับนี้ และเพ่ือขยายแผนงานให้ความช่วยเหลือระหว่างภูมิภาคเพ่ือความช่วยเหลือ
 จากภายนอกที่มุ่งสนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
5. ขอร้องเพ่ิม ให้องค์การอาหารเกษตรและสหประชาชาติ โดยการประสานงานกับภาคี 
 สมาชิกและองค์การที่เกี่ยวข้องในการจัดท้าแนวทางด้านวิชาการต่าง ๆ ตามแต่เหมาะสมเพ่ือ
 สนับสนุนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
6.  เรียกร้อง ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติติดตามตรวจสอบและรายงาน
 ผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและผลกระทบที่มีต่อการประมง รวมทั้งการปฏิบัติตาม
 ความตกลงอ่ืนและข้อมติอ่ืนขององค์การในเครือสหประชาชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมติ
 ต่าง ๆ ที่เห็นชอบโดยที่ประชุมสมัชชาใหญ่ในการก่อผลแก่การประชุมว่าด้วยสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่
 คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล อันน้าไปสู่ความตกลงว่าด้วยการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญา
 สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ฉบับวันที่ 10 ธันวาคม 2525 ว่าด้วยการอนุรักษ์และการ
 จัดการสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล 
7.  เร่งเร้า   ให้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติเสริมสร้างองค์กรด้านประมงใน
 ระดับภูมิภาคให้แข็งแกร่งเพ่ือด้าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการจัดการประมงอย่างมี
 ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือและการประสานงานด้านการประมง
 ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก 
 

------------------------------------------ 
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                ภาคผนวก  3 
 
 ปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบ 

รับรองโดย 
ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีด้านการประมง 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
กรุงโรม วันที่ 10-11 มีนาคม พุทธศักราช 2542 

 
1.  รัฐมนตรีที่รับผิดชอบทางด้านการประมงจากประเทศต่าง ๆ ได้เข้าร่วมประชุมที่กรุงโรม ใน
ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2542 ตามค้าเชิญของผู้อ้านวยการองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (FAO) อันเป็นสัญญาณที่บ่งถึงเจตนารมณ์ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการท้าการ
ประมงอย่างรับผิดชอบ ซึ่ งได้มีมติรับรองไว้ในการประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ สมัยที่ 28 เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2538 ในการนี้ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้แสดงความ
ชื่นชมต่อบทบาทของเอฟเอโอในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีประเทศต่าง ๆ น้าจรรยาบรรณในการท้าการ
ประมงอย่างรับผิดชอบไปใช้ และมีการยอมรับจรรยาบรรณนี้โดยประเทศสมาชิกและองค์กรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ิมมากข้ึนโดยล้าดับ 
2.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้กล่าวย้้าว่า ความส้าเร็จในการจัดการที่ยั่งยืนในการท้าการประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้านั้นมีความส้าคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลก ต่อการบรรลุเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และต่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการประมง ที่ประชุม
จึงห่วงใยต่อการที่ทรัพยากรประมงทะเลส่วนใหญ่ของโลกในปัจจุบันก้าลังเผชิญกับภาวะที่มีการจับมาก
เกินไป มีวิธีการประมงประเภทที่ท้าลายพันธุ์สัตว์น้้าและใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและการขยายก้าลัง
ด้านการประมงมากเกินควร อันมีผลท้าให้เกิดการถดถอยทั้งในด้านผลผลิตทางการประมงและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังแสดงความวิตกต่อการเพ่ิมขยายในการท้าการประมงที่
ผิดกฎหมาย ขาดการควบคุมและไม่มีผลการรายงานผลการท้าประมง รวมทั้งการมีเรือประมงใช้ธงแสดง
สัญชาติตามสะดวก ดังที่แจ้งไว้ในวรรค 33 ของภาคผนวก G ในการรายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับ
การจัดก้าลังประมง การประมงปลาฉลาม และการลดปริมาณนกทะเลที่จับได้โดยบังเอิญในการประมง
เบ็ดราว ที่กรุงโรมในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2541 นั้นด้วย ในกรณีนี้ แม้จะน่ายินดีที่อนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยกฎหมายทะเลได้มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ที่ประชุมมีข้อสังเกตว่า ยังมีประเทศสมาชิกเพียงส่วนน้อย
เท่านั้นที่ได้ให้สัตยาบันรับรองความตกลงเพ่ือส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ท้าการประมงในทะเลหลวง
ให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ืออนุรักษ์และจัดการประมง และความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการ
อนุรักษ์และจัดการสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขตและย้ายถิ่นไกล 
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3. ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงความส้าคัญที่เพ่ิมมากขึ้นของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่ไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นแหล่งอาหารสัตว์น้้าส้าหรับมวลมนุษย์ และได้ให้ความส้าคัญยิ่งต่อการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแบบยั่งยืน เพ่ือส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร การสร้างรายได้และการพัฒนาชนบท 
4.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรียินดีต่อการที่คณะกรรมาธิการประมงของเอฟเอโอในการประชุม สมัยที่ 
23 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 ได้รับรองแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการจัดการก้าลังประมงการ
อนุรักษ์และจัดการปลาฉลาม และการลดปริมาณการจับนกทะเลโดยบังเอิญในการประมงเบ็ดราวภายใต้
กรอบของจรรยาบรรณในการท้าประมง 
5. ที่ประชุมตระหนักดีว่าการปฏิบัติการตามจรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการโดยสมบูรณ์นั้นจ้าต้อง
อาศัยทรัพยากรต่าง ๆ มากพอควร และไม่อาจปฏิบัติได้โดยเร็วหรือโดยง่ายหากมาตรการต่าง ๆ ที่ได้
รับรองไว้นี้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ติดตามเท่าท่ีควร มีหลายประเทศยังคงต้องการความช่วยเหลือทั้งทางด้าน
วิชาการและด้านงบประมาณจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในระดับพหุภาคีและหรือทวิภาคี และจากเอฟเอโอเพ่ือ
ช่วยให้ประเทศเหล่านี้สามารถประยุกต์ใช้จรรยาบรรณและแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ 
6.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตว่า ควรจะได้พิจารณาโดยรอบคอบยิ่งขึ้นในการพัฒนาวิธีการ
เชิงระบบนิเวศเพ่ือน้ามาใช้ในการพัฒนาและจัดการประมง 
7.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีมีข้อสังเกตอีกด้วยว่า วาระด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้านั้นควรจะได้พิจารณาภายใต้กรอบของจรรยาบรรณในการท้าการประมง
อย่างรับผิดชอบนี้ 
8.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้เน้นถึงบทบาทส้าคัญขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคในการ
ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการท้าการประมง 
9.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีรับทราบถึงความส้าคัญที่เพ่ิมทวีขึ้นของการประมงเพ่ือการพักผ่อนหย่อน
ใจ และได้ย้้าถึงความจ้าเป็นที่จะต้องควบคุมให้ปฏิบัติในรูปแบบยั่งยืนและสอดคล้องกับจรรยาบรรณใน
การท้าการประมงอย่างรับผิดชอบ 
10.  ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีให้ข้อสังเกตว่า ยังมีมาตราอ่ืน ๆ ในจรรยาบรรณในการประมงที่ควรจะ
พัฒนาต่อไป อาทิเช่น วิธีการแปรรูปหลังการจับ การปรับปรุงวิธีท้าการประมง การค้าสัตว์น้้าอย่าง
รับผิดชอบ และการส่งเสริมงานวิจัยด้านการประมง 
11.  ที่ประชุมย้้าถึงความส้าคัญของปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารและแผนปฏิบัติการ
จากการประชุมสุดยอดของโลกด้านอาหาร โดยเฉพาะวรรค 33 (d) ที่อ้างถึงปฏิญญาเกียวโตและ
แผนปฏิบัติการที่ได้รับรองไว้เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ซึ่งที่ประชุมระดับรัฐมนตรีเชื่อว่าควร
น้ามาใช้เป็นหลักการเบื้องต้นในการจัดท้ากรอบยุทธศาสตร์ส้าหรับ พ.ศ. 2543-2568 ของเอฟเอโอ 
12. โดยผลสรุป ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้จัดท้าปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการ
ท้าประมงอย่างรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  
 
เรา  คณะรัฐมนตรี และผู้แทนรัฐมนตรีที่ได้มาประชุมที่กรุงโรม เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2542 ขอ
ประกาศโดยไม่มีอคติต่อสิทธิและข้อผูกพันของรัฐตามกฎหมายระหว่างประเทศ ว่า เรา 
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 a) ยืนยันว่าองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และองค์กรที่บริหารได้มี 
  ส่วนบ้ารุงที่ส้าคัญยิ่งต่อการควบคุมการประมงสากล และเอฟเอโอร่วมกับองค์กรจัดการ 
  ด้านการประมงระดับภูมิภาคอ่ืน ๆ จัดเป็นเวทีอันเหมาะสมแก่การเจรจาปัญหาด้านการ 
  ประมงที่ส้าคัญ โดยเหตุนี้ จึงขอให้องค์กรให้ความส้าคัญเพ่ิมข้ึนต่อการประมงและ 
  จัดสรรทรัพยากรในแผนงานประจ้าของเอฟเอโอให้แก่กิจกรรมทางด้านการประมงเพ่ิม 
  มากยิ่งขึ้นด้วย 
 b) เน้นการให้ความส้าคัญอย่างต่อเนื่องในการปฏิบัติตามปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยความ 
  มั่นคงด้านอาหารและแผนปฏิบัติการของการประชุมสุดยอดของโลกด้านอาหาร 
 c) เห็นพ้องให้ความส้าคัญสูงสุดเพ่ือบรรลุความยั่งยืนทั้งในการจับสัตว์น้้าโดยการประมง 
  และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าภายใต้กรอบเชิงระบบนิเวศ โดยค้านึงถึงภาวะเฉพาะแหล่ง 
  และความต้องการของประเทศก้าลังพัฒนา โดยเฉพาะประเทศก้าลังพัฒนาที่เป็นหมู่ 
  เกาะเล็ก ๆ 
 d)  จะยินดีร่วมมือกับรัฐอ่ืน ๆ และองค์กรระหว่างรัฐบาลและองค์การเอกชน ตลอดจน 
  สถาบันการเงินที่เก่ียวข้อง ในการส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณในการท้าประมงอย่าง 
  รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 e) สนับสนุนให้เอฟเอโอพัฒนาคู่มือวิชาการเก่ียวกับจรรยาบรรณในการท้าประมงด้าน    
  อ่ืน ๆ เพิ่มขึ้นเพ่ือสนับสนุนการน้าไปใช้ในระดับประเทศ 
 f) ก าหนดให้ความส้าคัญล้าดับสูงต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากลเพ่ือการจัดการ 
  ก้าลังประมง การอนุรักษ์และจัดการปลาฉลาม และการลดปริมาณการจับนกทะเลโดย 
  บังเอิญจากการประมงเบ็ดราว และการจัดท้ามาตรการที่จะก่อให้เกิดการสมดุลระหว่าง 
  ก้าลังท้าการประมงกับปริมาณทรัพยากรประมงท่ีมีอยู่ภายใต้กรอบแผนงานระดับชาติ 
 g) ขอร้องให้เอฟเอโอคงด้าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงบทบาทหน้าที่และความ 
  รับผิดชอบขององค์กรประมงในระดับภูมิภาคของเอฟเอโอและการประสานความร่วมมือ 
  กับองค์กรจัดการประมงอ่ืน ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้มีการน้าจรรยาบรรณในทางการประมง 
  ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 h) จะด าเนินการที่จ้าเป็นโดยให้ความส้าคัญต่อการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญา  
  สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ความตกลงเพ่ือส่งเสริมการควบคุมเรือประมงที่ท้า 
  การประมงในทะเลหลวงให้ปฏิบัติตามมาตรการสากลเพ่ือการอนุรักษ์และจัดการประมง 
  และความตกลงสหประชาชาติว่าด้วยการอนุรักษ์และจัดการสัตว์น้้าชนิดพันธุ์ที่คร่อมเขต 
  และย้ายถิ่นไกล เพ่ือก่อให้เกิดผลบังคับใช้ในที่สุด 
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 i)  เร่งเร้าให้เอฟเอโอช่วยเหลือประเทศก้าลังพัฒนาซึ่งแสวงหาแนวทางปฏิบัติตาม  
  จรรยาบรรณในการท้าการประมง และเชิญชวนองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือและสถาบัน 
  การเงินให้เพ่ิมความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือให้บรรลุ 
  เป้าหมายนี้ 
 j) จะพัฒนาแผนปฏิบัติการสากลเพื่อให้สามารถควบคุมการประมงทุกรูปแบบที่ผิด 
  กฎหมาย ขาดการควบคุมและไม่มีการรายงานผลการท้าประมง รวมทั้งเรือประมงท่ีใช้ 
  ธงแสดงสัญชาติตามสะดวก ดังที่ได้รายงานไว้ในย่อหน้าที่ 33 ของภาคผนวก G ใน 
  รายงานการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดการก้าลังประมง การประมงปลาฉลาม และการ
  ลดปริมาณนกทะเลที่จับได้โดยบังเอิญในการประมงเบ็ดราว ที่กรุงโรมในเดือนตุลาคม  
  พ.ศ. 2541 
 k)  จะหารือวาระเกี่ยวกับการค้าและสิ่งแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับการประมงและการ  
  เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าภายใต้กรอบของจรรยาบรรณในการท้าประมงอย่างรับผิดชอบ 
 l)   เรียกร้องให้ผู้ที่ใช้ทรัพยากรประมงทั้งมวลประยุกต์ใช้จรรยาบรรณในการท้าประมง 
  อย่างรับผิดชอบ 
 m) สนับสนุนให้เอฟเอโอคงด้าเนินการอย่างต่อเนื่องในการเน้นความมีส่วนร่วมและการใช้ 
  พหุวิทยาการในกรอบยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2543-2558 อันถือเป็นความพยายามส่วน 
  หนึ่งของเอฟเอโอที่จะเสริมต่อความเป็นเอกขององค์กร 
 n) จะด าเนินการร่วมกันโดยผ่านทางเอฟเอโอและความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ที่  
  เกี่ยวข้องกับการประมงทั้งมวลในการแสวงหาวิธีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง 
  ของโลกอย่างเหมาะสมและยั่งยืน (รวมทั้ง) ลดการใช้อย่างสิ้นเปลืองและการใช้วิธีการ 
  ประมงที่ท้าลายทรัพยากร โดยการส่งเสริมการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบ การ 
  ตรวจสอบติดตามการประมงอย่างผสมผสานและมีประสิทธิภาพการใช้แนวทางเชิง 
  ระบบนิเวศในการจัดการประมง และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าอย่างยั่งยืนให้เจริญ 
  ยิ่งขึ้น อันจะท้าให้ส่วนบ้ารุงจากการประมงมั่งคงตามเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ของประเทศและบรรลุสู่ความมั่นคงด้านอาหารของโลก 
 
 ปฏิญญากรุงโรมว่าด้วยการประมงอย่างรับผิดชอบนี้ยอมรับโดยเอกฉันท์โดยที่ประชุมระดับ
รัฐมนตรีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการท้าการประมงอย่างรับผิดชอบซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม      
ในระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ. 2542 การประชุมนี้มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกของเอฟเอโอ รวม 
126 ประเทศ เข้าร่วมประชุม คือ แอลเบเนีย แอลจีเรีย แองโกลา อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย 
บาฮามาส บังกลาเทศ บาร์เบโคส เบลเยี่ยม เบลีช เบนิน บราซิล บัลแกเรีย บรูกินาฟาโช บุรุนดี     
กัมพูชา แคเมอรูน แคนาดา เคปเวิร์ด ชาด ชิลี จีน โคลัมเบีย สาธารณรัฐคองโก คอสตาริกา โกตติวัวร์  
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โครเอเชีย คิวบา ไชปรัส สาธารณรัฐเช็ก สาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี เดนมาร์ก โดมินิกา 
สาธารณรัฐโดมินิกัน เอกวาดอร์ อียิปต์ เอลชัลวาดอร์ เอริเทรีย เอสโตเนีย เอธิโอเปีย ประชาคมยุโรป 
กายอานา เฮติ ฮังการี ฮอนดูรัส ไอช์แลนด์ อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก ไอร์แลนด์ สาธารณรัฐอิสลาอิหร่าน 
ฟิจิ ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส กาบอง แกมเบีย เยอรมนี กานา กรีซ เกรเนดา กัวเตมาลา กินี กินีบิสเชา     
อิตาลี จาเมกา ญี่ปุ่น เคนยา สาธารณรัฐเกาหลี ไลบีเรีย สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 
ลิทัวเนีย มาดกัสการ์ มาเลเซีย มอลตา รอริเชียส เม็กซิโก โมร็อกโก โมซัมบิก นามิเบีย เนปาล 
เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ไนจีเรีย นอร์เวย์ โอมาน ปากีสถาน ปานามา ปารากวัย เปรู ฟิลิปปินส์ 
โปแลนด์ โปรตุเกส กาตาร์ โรมาเนีย เซนต์คิดส์และเนวิส เชนต์ลูเชีย เชนติ์วนเชนด์และเกรนาดีนส์      
ซามัว ซาอุดิอาระเบีย เซเนกัล สโลวีเนีย เอฟริกาใต้ สเปน ศรีลังกา ซูดาน สวีเดน ซีเรีย แทนซาเนีย    
ไทย สาธารณรัฐมาชิโดเนีย ตองกา ตรินิแดดและโตเบโก ตูนิเซีย เตอรกี ยูกันดา สหรัฐอาหรับเอริเรตส์ 
สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อุรุกวัย วานูอาดู เวเนซุเอลา เวียดนาม เยเมนและแซมเบีย 
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