
การประมงที่ผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 

(การประมง IUU) ในภูมิภาคอาเซียน

   การประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุมในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต สามารถจำแนกออกเปน 5 รูปแบบใหญ ดังนี้

VARIOUS FORMS OF IUU FISHING ACTIVITIES IN THE REGION

รวมทั้ง การใชสารเคมีในการจับและการคาปลาเศรษฐกิจใน

แนวปะการัง รวมทั้งปะการัง และสัตว

4. การทำประมงและการคาปลาเศรษฐกิจใน

 แนวปะการัง ปะการัง และสัตวน้ำที่หายาก  

 แบบผิดกฎหมาย 

รวมถึงการที่เรือประมงตางประเทศลักลอบทำการประมง

หรือจับสัตวน้ำอยางผิดกฎหมายในเขตนานน้ำประเทศอื่น

3. การลักลอบทำประมงในเขตเศรษฐกิจจำเพาะ

   ของประเทศอื่น 

รวมถึง การที่เรือประมงทำการประมงในนานน้ำประเทศตน 

แตขนสงหรือขนถายปลาหรือสัตวน้ำที่จับได ในประเทศอื่น

โดยไมไดรับอนุญาต

2. การไมไดรับอนุญาตขนสงและขนถายปลา 

   หรือสัตวน้ำที่จับได ขามเขตแดน 

 การทำประมงโดยไมมีใบอนุญาตการทำประมง 

หรือไมมีการจดทะเบียนเรือ ลักษณะของเรือประมง

ไมตรงกับใบอนุญาตการทำประมง เรือสองสัญชาติ 

การทำประมงในนานน้ำที่ไมไดรับอนุญาตหรือพื้นที่ที่กำหนด 

การใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย การขนถายสัตวน้ำ

ในแพปลาที่ไมไดรับอนุญาต การขนถายสัตวน้ำในทะเล 

และไมรายงานผลจับสัตวน้ำใหแกหนวยงานที่รับผิดชอบ

ทราบ

1. การทำประมงที่ผิดกฎหมายภายในประเทศ เชน  

เชน การทำประมงโดยไมไดรับอนุญาตหรือนอกฤดูกาล

ทำประมง ใชเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย ทำประมง

เกินโควตาที่ไดรับ ไมรายงานปริมาณการจับหรือชนิด

สัตวน้ำ ประเทศในภูมิภาคอาเซียนควรแนใจวาสัตวที่จับ

หรือขนถายที่ซึ่งมาจากทะเลลึกหรือเขตพื้นที่บริหาร

จัดการทรัพยากรระดับภูมิภาคไมไดมาจากการทำประมง

ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม

5. การทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน

 และไรการควบคุมในเขตทะเลลึกและเขตพื้นที่

 บริหารจัดการทรัพยากรระดับภูมิภาค 

 This includes illegal fishing activities such as the use of 

chemicals and other unregulated practices to collect and trade 

live reef food fish, as well as reef-based ornamental and 

endangered aquatic species for consumption and the aquarium 

industry.

4. Illegal fishing and trading practices of live  
 reef food fish, reef-based ornamental and 
 endangered aquatic species:

 This type of IUU fishing practices includes foreign fishing 

vessels illegally fishing in another country’s waters. 

3. Poaching in the EEZs of other countries:

 This includes fishing vessels operating in a country but 

transshipping or landing their fish/ catch across borders 

without authorizations.

2. Unauthorized transshipment and landing 
 of fish/ catch across borders:

 This includes several root causes of illegal fishing activities 

such as fishing without valid license or registration document, 

vessel with specifications different from those indicated in the 

fishing license, double flagging, fishing in waters outside the 

permitted or designated fishing area, operating prohibited 

fishing gear and methods, landing of fish in unauthorized 

ports, transferring of catch at sea, and unreporting or 

misreporting of catch.

1. Illegal fishing activities within a country:

5. IUU fishing in the high seas and RFMO areas:

 In the high seas and RFMO areas, IUU fishing include a 

range of illicit activities such as fishing without permission or 

during out-of-season: using outlawed types of fishing gears; 

disregarding catch quotas; unreporting and misreporting catch 

volumes and species. The ASEAN Member States should 

ensure that fish imported or landed from high seas and RFMO 

areas do not come from IUU fishing activities.
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