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การจัดเตรียมเอกสาร 

เอกสารนี้แสดงเนื้อหาสาระของความตกลงวาดวยแนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการ
สัตวน้ําพลอยจับได และการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่ไดรับการเห็นชอบอยางเปนทางการโดย
กรรมาธิการประมงแหงองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (The FAO 
Committee on Fisheries: COFI) สมัยที่ 29 เม่ือ เดือนกุมภาพันธ 2554 

จุดมุงหมายของแนวทางปฏิบัติเหลานี้ เพ่ือชวยใหรัฐและองคการจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค ดําเนินการตามหลักการประมงเชิงระบบนิเวศ และมติที่ประชุมสมัชชาใหญแหง
สหประชาชาติที ่A/RES/64/72 

รางแนวทางปฏิบัติสากลไดรับการและพัฒนาผานกิจกรรมภายใตการรองขอของ
กรรมาธิการประมงแหงองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติสมัยที่ 28 (The 
FAO Committee on Fisheries: COFI) ประกอบดวย 

 การประชุมหารือระดับผูเชี่ยวชาญเพ่ือจัดเตรียมรางแนวทางปฏิบัติสากลใน
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงโรม 
สาธารณรัฐอิตาลี ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2552  

 การประชุมหารือเชิงวิชาการ ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ระหวาง
วันที่ 6 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ที่ซึ่งแนวทางปฏิบัติสากลถูกพัฒนา และ
ลงมติยอมรับ (รายงาน (FAO Fisheries and Aquaculture No. 957) 

กระบวนการทั้งหมด รวมทั้งการจัดการประชุมหารือไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
นอรเวย    
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บทคัดยอ 

แนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่ไดรับ
การพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวม ที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญการประมง นักจัดการ
ประมงจากภาครัฐ อุตสาหกรรมประมง สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน และองคการ
ระหวางประเทศกํากับดูแลโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติเหลานี้ ถูกพัฒนาเพ่ือกําหนด
องคประกอบของการจัดการ ต้ังแตกรอบการจัดการจนถึงองคประกอบของการเก็บ
รวบรวมขอมูล รวมทั้งระบุหลักและมาตรการการจัดการที่จําเปนเพ่ือใหม่ันใจในการ
อนุรักษสัตวน้ําเปาหมายและไมใชเปาหมาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนตอแหลงอาศัย
ของสัตวน้ํา แนวทางปฏิบัติเหลานี้เปนเครื่องมือที่ใชความสมัครใจสําหรับใชอางอิง เพ่ือ
ชวยใหรัฐและองคการจัดการประมงระดับภูมิภาค กําหนดและดําเนินการมาตรการที่
เหมาะสมในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งซึ่งครอบคลุม
กิจกรรมการทําการประมงทุกประเภท ในเขตทางทะเลทุกเขต ทุกภูมิภาคของโลก 

 

These International Guidelines on Bycatch Management and Reduction of 
Discards were developed through a participatory process involving 
fisheries experts, fishery managers from governments, the fishing industry, 
academia and non-governmental and intergovernmental organizations. 
The guidelines are designed to provide guidance on management factors 
ranging from an appropriate regulatory framework to the components of a 
good data collection programme, and include the identification of key 
management considerations and measures necessary to ensure the 
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conservation of target and non-target species, as well as affected habitats. 
These guidelines are voluntary and constitute an instrument of reference 
to help States and RFMO/As in formulating and implementing appropriate 
measures for the management of bycatch and reduction of discards in all 
fisheries and regions of the world.  
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บทยอ 

แนวปฏิบัติสากลเก่ียวกับการบริหารจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
ไดรับการจัดทํา และรับรองโดยที่ประชุมปรึกษาหารือดานเทคนิคขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงโรม ในระหวางวันที่ 6 ถึง 
10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผูเขารวมประชุมต้ังใจที่จะใหความชวยเหลือรัฐทั้งหลาย และ
องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค ในการบริหารจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลด
การขจัดทิ้ง เพ่ือใหเปนไปตามจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ 
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1. ภูมิหลัง 

1.1. จรรยาบรรณในการทํ าก ารประมงอย า ง รั บผิ ดชอบ  พ .ศ .  2 538  
(“จรรยาบรรณ”) ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ 
เรียกรองความย่ังยืนในการใชระบบนิเวศของสัตวน้ํา (ใหใชระบบนิเวศอยางย่ังยืน) และ
ตองการใหการทําการประมงจะตองกระทําโดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอม  จรรยาบรรณยัง
ไดสงเสรมิการดูแลรักษา การปกปอง และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบของการประมงตอสัตวน้ําชนิดพันธุที่มิใชเปาหมาย และ
ตอระบบนิเวศในภาพรวมให เหลือนอยที่สุด อยางไรก็ตามแมจะมีการรับรอง
จรรยาบรรณ ของภาคีสมาชิกเอฟ เอ โอ ทั้งปวงแลว แตยังมีความกังวลเพ่ิมข้ึนวาระดับ
การตายของสัตวน้ําจากการประมงที่เปนผลจากสัตวน้ําพลอยจับไดและการขจัดทิ้งจะ
คุกคามการพัฒนาอยางย่ังยืนของการประมงหลายประเภท และการคงไวซึ่งความ
หลากหลายทางชีวภาพในหลายพ้ืนที่สงผลใหขาดความม่ันคงทางอาหารย่ิงข้ึน และจะมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตชาวประมงและแรงงานประมงจํานวนหลายลานคนที่พ่ึงพา
ทรัพยากรสัตวน้ํา 

1.2. เรียกรองใหดําเนินการกับสัตวน้ําพลอยจับไดและการขจัดทิ้งไดถูกนําเสนอใน
ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ  (The United Nations General Assembly: 
UNGA) รวมทั้งในมติสหประชาชาติที่ A/RES/64/72 ภาคที่ 64 วาดวยประมงอยาง
ย่ังยืน รัฐ องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค และองคการระหวาง
ประเทศอ่ืนที่เ ก่ียวของ ไดรับการรองขอใหลดหรือขจัดการจับสัตวน้ําพลอยจับได 
ผลกระทบของการประมงที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือประมงสูญหาย การคัดทิ้ง และความ
สูญเสียภายหลังการทําประมง  รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือคนหาวิธีการ
ที่จะชวยลดหรือขจัดสัตวน้ําพลอยจับไดที่เปนลูกปลาวัยออน 

1.3. ความพยายามในอดีตของเอฟ เอโอ ในการจัดการกับปญหาเหลานี้ไดรวมถึง
การจัดทํา/พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับสากลในการลดการจับนกทะเลโดยมิไดต้ังใจจาก
เครื่องมือประมงเบ็ดราวป พ.ศ. 2542 (The 1999 FAO International Plan of 
Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries: 
IPOA-Seabirds) และแนวทางปฏิบัติดานเทคนิคที่ดีที่สุดที่เก่ียวของ, แผนปฏิบัติการ
ระดับสากลเพ่ือการอนุรักษและการบริหารจัดการสัตวน้ํากลุมปลาฉลามป พ.ศ. 2542 
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(The 1999 FAO International Plan of Action for the Conservation and 
Management of Sharks: IPOA-Sharks), และแนวทางเพ่ือลดอัตราการตายของเตา
ทะเลจากการทําประมง ป พ.ศ. 2552 (The 2009 FAO Guidelines to Reduce Sea 
Turtle Mortality in Fishing Operations) แมจะมีความพยายามตางๆ เหลานี้ แต
ปญหาของการจับสัตวน้ําที่ไมตองการ สัตวน้ําพลอยจับไดและการขจัดทิ้งที่ไมรายงาน 
ยังคงมีอยูในระดับสูงในการประมงหลายประเภททั่วโลก รวมทั้งการจับลูกสัตวน้ําวัย
ออนของปลาที่มีคุณคาเชิงเศรษฐกิจและเชิงนิเวศ เอฟ เอ โอ คาดวาการขจัดทิ้งสัตวน้ํา
ทั้งโลกในป พ.ศ. 2547 มีประมาณ 7 ลานตัน อยางไรก็ตามเนื่องจากการประมาณการ
ของปริมาณของสัตวน้ําพลอยจับไดและการขจัดทิ้งทั่วโลกทั้งหมดไดรับการพิสูจนวาทํา
ไดยากดวยหลากหลายเหตุผล ทั้งนี้เม่ือพิจารณาตามคําจํากัดความที่ใชอยูในปจจุบัน 
สัตวน้ําพลอยจับไดอาจจะมีปริมาณมากกวา 20 ลานตัน 

1.4. ระหวางการประชุมกรรมาธิการประมงแหงองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติสมัยที่ 28 (The FAO Committee on Fisheries: COFI) เม่ือเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552  เอฟ เอ โอ ไดรายงานเก่ียวกับสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
และเนนยํ้าวา ในกระบวนการจัดการประมงที่ไมดี ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 
นั้น ประเด็นสําคัญซึ่งเปนที่นากังวลมาก ไดแก  (i) การนําสัตวน้ําพลอยจับไดข้ึนทา (ii) 
สัตวน้ําคัดทิ้ง และ (iii) การสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา ในการประชุมสมัยเดียวกันนี้ 
กรรมาธิการประมงเห็นพองกันวาองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติควรจะ
พัฒนาแนวปฏิบัติสากลวาดวยการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้งผาน
ข้ันตอนการประชุมปรึกษาหารือของผูเชี่ยวชาญ แลวตามดวยการประชุมปรึกษาหารือ
ดานเทคนิค 

1.5. ดวยเหตุนี้  เอฟ เอ โอ จึงเ ดินหนาในการพัฒนาแนวทางปฏิบั ติ โดย
ประสานงานกับ  (i) การประชุมหารือระดับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552  เพ่ือจัดเตรียมราง
แนวทางปฏิบัติ และ (ii) การประชุมหารือเชิงวิชาการ ซึ่งจัดข้ึนที่กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ระหวางวันที่ 6 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพ่ือหาขอยุติในการจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 
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1.6. แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ยังตองไดรับการตีความ และปรับใชใหสอดคลองกับ
กฎระเบียบที่ เ ก่ียวของกับกฎหมายระหวางประเทศ  ดังปรากฏในอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 (อนุสัญญา
สหประชาชาติ พ.ศ. 2525) ไมมีสิ่งใดในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ขัดแยงตอสิทธิ เขตอํานาจ
และหนาที่ของรัฐ ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศวาดวยทะเลที่บัญญัติไวใน
อนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 

1.7. แนวทางปฏิบัติเหลานี้ตองไดรับการตีความ และนําไปปรับใชเพ่ือชวยเสริม
มาตรการแกปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดซึ่งบัญญัติไวในแผนปฏิบัติการสากลวาดวยนก
ทะเล (IPOA-Seabirds) และแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ดีที่สุดที่เก่ียวของ, แผนปฏิบัติ
การสากลวาดวยสัตวน้ํากลุมปลาฉลาม(IPOA-Sharks) และแนวทางปฏิบัติเพ่ือลดอัตรา
การตายของเตาทะเลอันเนื่องจากการทําการประมง 

 

2. ขอบเขต จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค 

2.1. ขอบเขต 
ขอบเขตของแนวทางปฏิบัติเหลานี้เปนขอบเขตระดับโลก ซึ่งครอบคลุม

กิจกรรมการทําการประมงทุกประเภท ในเขตทางทะเลทุกเขต ในมหาสมุทร และใน
นานน้ําภายใน 

2.2. จุดมุงหมาย 
จุดมุงหมายของแนวทางปฏิบัติเหลานี้ เพ่ือชวยใหรัฐ และองคการจัดการ

ประมงระดับภูมิภาค ดําเนินการตามจรรยาบรรณฯ และการประมงเชิงระบบนิเวศ  โดย
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดการขจัดทิ้งที่มีประสิทธิภาพ 

2.3. วัตถุประสงค 
วัตถุประสงคของแนวทางปฏิบัติเหลานี้ คือการสงเสริมการประมงอยาง

รับผิดชอบโดย 
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(1) ลดการจับและอัตราการตายของชนิดพันธุ และขนาดสัตวน้ํา ซึ่งไม
สามารถนําไปใชประโยชนในอันจะเปนไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณ ใหเหลือนอย
ที่สุด 

(2) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับมาตรการตางๆ ที่จะชวยเสริมสรางให
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําที่คัดทิ้งที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ 

(3) ปรับปรุงวิธีการรายงาน และวิธีการคํานวณทางการเงินของทุก
สวนประกอบของผลการจับซึ่งมีสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําที่คัดทิ้งเปนสวนประกอบ
ยอย 

2.4. ลักษณะของสัตวน้ําพลอยจับได 

2.4.1 เปนไปไมไดที่จะสรางคําจํากัดความของคําวาสัตวน้ําพลอยจับได ให
เปนมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพราะการประมงโลกมีธรรมชาติที่หลากหลายเปนอยางมาก 
ความแตกตางของการใหจํากัดความในอดีตของคําวา สัตวน้ําพลอยจับไดในระดับ 
ประเทศ ความกํากวมของคําศัพทที่เก่ียวของกับสัตวน้ําพลอยจับได และทางเลือกของ
ชาวประมงแตละรายในการแบงประเภทสัตวน้ําที่จับไดดวยวิธีที่แตกตางกัน  นอกจากนี้ 
ยังมีการตีความของการใชประโยชนของสัตวน้ําพลอยจับไดวารวมถึงสัตวน้ําที่ชาวประมง
ไมไดต้ังใจที่จะจับแตไมสามารถหลีกเลี่ยงได และมักจะไมตองการ หรือเลือกที่จะไมใช
ประโยชน นอกจากนี้ยังมีการตีความสัตวน้ําพลอยจับไดตามกฎขอบังคับในแผนการ
จัดการประมง และการตีความเหลานี้ไมจําเปนตองเหมือนกันเสมอไป 

2.4.2 ในการประมงที่มีแผนการจัดการประมง ชนิดพันธุและขนาดสัตวน้ําที่
ไดรับการพิจารณาวาเปนสัตวน้ําพลอยจับได อาจจะถูกกําหนดไวในแผนแลว แตถายัง
ไมไดกําหนดไว สัตวน้ําพลอยจับไดใหหมายความถึงสวนหนึ่งของผลจับโดยรวมที่ไม
สอดคลองกับแผน สัตวน้ําพลอยจับไดอาจถูกกําหนดใหหมายถึงผลจับซึ่งถูกหามมิใหจับ
ในการประมงนั้น 

2.4.3 ในการประมงที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ หรือหลากหลาย
ประเภทของเครื่องมือประมง ซึ่งไมมีการเลือกจับสัตวน้ําที่ถูกจับได รวมทั้งที่ซึ่งชนิดพันธุ
สวนใหญถูกนําไปใชประโยชน สัตวน้ําพลอยจับได หมายความถึงสวนของสัตวน้ําที่ไม
ควรจะถูกจับ เนื่องจากอาจสงผลเสียหายตอระบบนิเวศ และ/หรือ ทางเศรษฐกิจในเวลา
ตอมา 
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2.4.4 มีปญหาเก่ียวกับสัตวน้ําพลอยจับไดมากมายซึ่งเปนที่รับรูในการประมง
บางประเภทโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน การจับ 

(1) ชนิดพันธุ และขนาดที่มิไดเปนชนิดพันธุเปาหมายโดยเฉพาะในการ
ประมง 

(2) ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครอง ใกลสูญพันธุ หรือถูกคุกคาม; 
(3) สัตวน้ําวัยออน และ 
(4) สิ่งมีชีวิตที่ไมไดต้ังใจจะใชประโยชน 

2.4.5 บางประเทศไดรวมอัตราการตายกอนจับ และผลกระทบของการ
ประมงที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) ในคําจํากัดความ
ตามกฎหมายของสัตวน้ําพลอยจับได ในขณะที่ประเทศอ่ืนมิไดรวมไว มาตรการเพ่ิมเติม
จึงอาจจําเปนที่จะตองนํามาใชแกไขผลที่ตามมาอ่ืนของการทําประมงเหลานี้ ซึ่งไดรับ
การพิจารณารวมอยูในมาตรา 8 ของแนวทางฉบับนี้ 

2.5. ลักษณะของสัตวน้ําคัดทิ้ง  

สัตวน้ําคัดทิ้ง คือสวนของสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด ที่ถูกโยนทิ้ง หรือหลุดจาก
เรือ (โดยมิไดต้ังใจ) สัตวน้ําคัดทิ้ง อาจจะประกอบดวยการทิ้งสัตวน้ําที่เปนชนิดเดียวกัน
หรือหลายชนิด และอาจจะยังมีชีวิตอยูหรือตายแลวก็ได ในบริบทของแนวทางปฏิบัติ
ฉบับนี้ สัตวน้ําคัดทิ้ง หมายความถึง การโยนทิ้ง หรือการหลุดจากเครื่องมือประมงของ
ปลาที่ตายแลว และปลาที่ไมอาจรอดชีวิตอยูตอไปไดแมจะถูกปลอยขณะยังมีชีวิต 

ในขณะที่วัตถุประสงค คือ เพ่ือลดการจับทรัพยากรสัตวน้ําที่จะไมถูกนําไปใช
ประโยชน การจับบางประเภทก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในกรณีนี้วัตถุประสงค คือ ควร
จะปลอยสัตวน้ําขณะมีชีวิตอยูและเพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของสัตวน้ําเหลานั้นใหมากที่สุด 
โดยการลดอัตราการตายหลังการปลอย ตัวอยางบางสวนของปญหาเฉพาะดานการ
ประมงเกี่ยวกับสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมถึง; 

(1) การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศหวงโซอาหารจากการทิ้งปลาที่ตาย
แลว หรือปลาที่ไมอาจรอดชีวิตแมจะปลอยขณะยังมีชีวิต; 

(2) การสูญเปลาที่คาดการณไดของปลาที่ถูกคัดทิ้ง; และ 
(3) การทําประมงที่ไมย่ังยืน ถาหากไมไดรวมปริมาณของสัตวน้ําคัดทิ้ง

ในการประเมินสถานะการประมง และการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการที่เก่ียวของ 
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3. กรอบการจัดการ 

3.1. กรอบธรรมาภิบาล 

3.1.1 รัฐทั้งหลาย ในฐานะรัฐเจาของธง, รัฐเจาของทา, รัฐชายฝงหรือรัฐ
นําเขาหรือสงออก (ตลาด) ตองปฏิบัติการตามกฎตางๆ ที่เก่ียวของของกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องมือที่เก่ียวของกับการคา หรือเม่ือมีการใชเขตอํานาจ
รัฐเหนือรัฐนั้นๆ ควรดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได
และการลดสัตวน้ําคัดทิ้งโดยไดรับคําแนะนําจากพนักงานเจาหนาที่ที่มีหนาที่จัดการ
ประมง

1
 

1 
ในการประชุมคณะกรรมาธิการประมงครั้งที่ 29 ประเทศไอซแลนดต้ังขอสังเกตวา

ความเขาใจของคําวา "วัตถุประสงคของประเทศเหลานั้น" ในหัวขอที่ 3.1.1 นั้นเกี่ยวของ
กับวัตถุประสงคของหนวยงานที่มีอํานาจในการจัดการการประมงของชาติ 

3.1.2 รัฐตาง ๆ ควรจัดต้ังและดําเนินการตามนโยบายแหงชาติ กรอบของ
กฎหมาย และสถาบันเพ่ือการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการเหลานั้นที่ไดรับความเห็นชอบจากองคกรจัดการประมง
ระดับภูมิภาคที่รัฐตางๆ เปนสมาชิก หรือเขารวมในฐานะไมใชสมาชิกแตมีสถานะเปนรัฐ
ที่ใหความรวมมือ ธรรมาภิบาล และกรอบทางกฎหมาย รวมถึง;  

(1) การนําแนวทางการประมงเชิงระบบนิเวศมาประยุกตใช; 
(2) การใชการควบคุมปจจัยการผลิต และผลผลิตจากการประมงที่มี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิงในกิจการประมงที่มีสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัด
ทิ้งเปนประเด็นที่มีความสําคัญย่ิง;  

(3) หากเปนการเหมาะสม การนําหลักการจัดการรวม และการจัดการ
ประมงโดยชุมชนมาใชปฏิบัติ เพ่ือใหการจัดการสัตวน้ําพลอยจับและการลดสัตวน้ําคัด
ทิ้งไดผลดีย่ิงข้ึน; และ 

(4) การนํามาตรการตางๆ มาใชปฏิบัติ และการปฏิบัติตางๆ ที่บัญญัติไว
ในอนุสัญญาระหวางประเทศ แนวทางปฏิบัติระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบ
รวมกัน รวมทั้งตราสารระหวางประเทศดานการประมงอ่ืนๆ เพ่ือการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 
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3.2. กรอบดานการบริหารและองคกร 

3.2.1 รัฐตาง ๆ ควรสรางความม่ันใจวามาตรการในการจัดการสัตวน้ําพลอย
จับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งมีความสอดคลองกับอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 และความตกลงเพ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เก่ียวกับการอนุรักษ และ
จัดการประชากรสัตวน้ําที่อยูระหวางเขตทางทะเล และประชากรสัตวน้ําที่อพยพยายถ่ิน
ไกล (ความตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรสัตวน้ํา) และตราสารระหวางประเทศ
อ่ืน ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ 

3.2.2 รัฐตาง ๆ ควรรับเอา และนํามาตรการตางๆ ที่จําเปนมาใชปฏิบัติ 
เพ่ือใหม่ันใจวาการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการประมง โดย:  

(1) เพ่ือใหเปนไปตามหลักปองกันไวกอนที่บัญญัติไวในมาตรา 6 ของ
ความตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรสัตวน้ํา และในมาตรา 6.5 และ 7.5 ของ
จรรยาบรรณ; 

(2) เพ่ือใหเปนไปตามการใชประโยชนสัตวน้ําอยางรับผิดชอบที่บัญญัติ
ไวในจรรยาบรรณ; และ 

(3) อยูบนพ้ืนฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตร และทางเทคนิคที่ดีที่สุด
เทาที่มี โดยคํานึงถึงภูมิปญญาของชาวประมง 

3.2.3 รัฐตาง ๆ ควรสงเสริมการสรางขีดความสามารถเพ่ือการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่ดีข้ึนลง รวมทั้งสงเสริมการมีสวนรวมในการ
จัดการรวม และการจัดการประมงโดยชุมชนตามความเหมาะสม 

3.2.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควร: 
(1)  พัฒนา หรือ แกไข แผนจัดการการประมง เพ่ือใหแผนดังกลาวได

รวมเอาวัตถุประสงคของการใช และการจัดการสวนประกอบของผลจับทั้งหมดที่มีสัตว
น้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งเปนสวนประกอบยอยไว ตลอดจนตองเปนไปตาม
บทบัญญัติของจรรยาบรรณดวย 
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(2) กระตุนใหชาวประมงเขามามีสวนรวมจัดทํามาตรการตางๆ ในการ
จัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง โดยตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญา 
และประสบการณของชาวประมง; และ 

(3) สงเสริมใหมีการนําแรงจูงใจที่เหมาะสมมาใชในการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง และใหความม่ันใจวา แรงจูงใจเหลานั้นมีมากเพียง
พอที่จะกระตุนใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการจัดการตางๆ 

3.2.5 รัฐตาง ๆ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพ และความสามารถขององคกรจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค เพ่ือใหสามารถจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้งโดย
นําหลักการ และบรรทัดฐานของกฎหมายระหวางประเทศและตราสารระหวางประเทศ
มาใสไวในขอบังคับขององคกรระหวางประเทศหรือการบริหารจัดการดังกลาวดวย 

3.2.6 เม่ือมีสัตวน้ําชนิดใดๆ ที่ถูกจับทั้งภายในเขตอํานาจของรัฐ และบริเวณ
พ้ืนที่ที่ประชิดกันซึ่งอยูนอกเหนือเขตอํานาจของรัฐ การดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับ
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ทั้งนี้การจัดการสัตวน้ําชนิดนั้นๆ จะ
มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน หากการใชมาตรการจัดการเดียวกันในทั้งสองบริเวณพ้ืนที่
ขางตน และการจัดการมีความสอดคลองกันทั่วทั้งพ้ืนที่เหลานี้ 

 

4. การวางแผนจัดการสัตวน้ําพลอยจับได 

4.1. การวางแผนการจัดการ 

4.1.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสราง
ความม่ันใจวาแหลงที่มาที่สําคัญทั้งหมดของการตายของสัตวน้ําจากการทําการประมง 
ไดรับการระบุไวในแผนการจัดการประมง   และแผนดังกลาวมีพ้ืนฐานจากการประมง
เชิงระบบนิเวศ และเปนไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณดวย 

4.1.2 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรระบุ
และประเมินการประมงในที่ซึ่งสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งเกิดข้ึน และระบุ
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ขอกําหนดสําหรับการดําเนินการดานการจัดการในที่ซึ่งเปนไปได การประเมินดังกลาว
ควรรวมถึง: 

(1) ขอมูลขาวสารเ ก่ียวกับประเภทของการทําการประมงที่ได
ดําเนินการหรือไดรับการพิจารณาแลว รวมทั้งเรือ และประเภทของเครื่องมือ พ้ืนที่ทํา
ประมง ระดับการลงแรงประมง ระยะเวลาการทําการประมงรวมทั้งชนิดของสัตวน้ํา
เปาหมายและชนิดของสัตวน้ําพลอยจับได และขนาดของสัตวน้ําเหลานั้นโดยเฉพาะ
อยางย่ิงชนิดของสัตวน้ําที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุ หรือสัตวน้ําคุมครอง; 

(2) การประเมินความเสี่ยงเพ่ือระบุลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ และ
ขอบเขตของปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งในการประมงเพ่ือใชเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการจัดลําดับความสําคัญและการวางแผน; 

(3) การทบทวนประสิทธิผลของการริเริ่มที่มีอยูเพ่ือจัดการกับปญหา
สัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่ไดรับการระบุไวในการประเมินความเสี่ยงนั้น; 

(4) การทบทวนประสิทธิผลที่เปนไปไดของวิธีการทางเลือกอ่ืนใด เพ่ือ
จัดการกับปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ที่ระบุไวในการประเมินความ
เสี่ยง; 

(5) การประเมินผลกระทบของมาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและ
ลดสัตวน้ําคัดทิ้งในการทําการประมง และในกรณีของรัฐประเมินผลกระทบตอการ
ดํารงชีวิตเพ่ือใหทราบถึงผลกระทบที่แทจริงที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการเหลานั้น 
และใหการสนับสนุนที่จําเปนเพ่ือสรางความเขาใจ; 

(6) การทบทวนระบบการติดตามผลปกติของความมีประสิทธิผลของ
มาตรการในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้งการประเมินเปรียบเทียบ
กับเปาหมายการจัดการ; และ 

(7) การประเมินแผนงานและมาตรการการจัดการเปนประจํา เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

4.1.3 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควร
ดําเนินการวางแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยไดในการประมงทุกประเภทที่จําเปนตองมี
การดําเนินการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได บนพ้ืนฐานของการประเมินผล และระบุการ
ประมงในที่ซึ่งสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งเกิดข้ึน ที่อางถึงในวรรค 4.1.2 ของ
แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ การวางแผนนี้ควรรวมถึงวัตถุประสงค กลยุทธ มาตรฐาน และ
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มาตรการที่มุงจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดโดยตรง และการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง การจัดทํา
แผนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดควรไดรับการรวมอยูในแผนการจัดการประมงที่กวาง
กวา 

4.1.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสราง
ความม่ันใจวา การจัดทําแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดรวมถึงการปฏิบัติที่ดีที่สุด
สําหรับการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยความ
รวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ การปฏิบัติที่ดีที่สุดเหลานี้ หากเปนไปได ควร
ประกอบดวย 

(1) การจําแนกปญหาของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่มีอยูใน
ปจจุบัน 

(2) การทบทวนบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อน และ
วัตถุประสงคที่เกี่ยวโยงกับปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 

(3) การรวบรวมประเด็น และเหตุผลความจําเปนของวัตถุประสงคการ
จัดการที่สามารถกําหนดจํานวน และตรวจสอบยืนยันได ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว 

(4) เม่ือปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งใดจําเปนตองไดรับ
การแกไขตองมีการกําหนดมาตรการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ใหเปนการเฉพาะกับ
ลักษณะของการประมงนั้นๆ ขณะเดียวกับการหาแนวทางเพ่ิมความสอดคลองและความ
เทาเทียมกันกันระหวางมาตรการจัดการตางๆ ที่บังคับใชกับประชากรสัตวน้ํากลุม
เดียวกัน หรือในการประมงประเภทเดียวกัน เพ่ือ 

(ก) ลดสัตวน้ําพลอยจับไดที่อาจเกิดข้ึนใหเหลือนอยที่สุด โดย
มาตรการจัดการเชิงพ้ืนที่และเชิงเวลา 

(ข) ลดสัตวน้ําพลอยจับไดใหเหลือนอยที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนชนิด
เครื่องมือประมงและการทําการประมง 

(ค) เพ่ิมอัตราการรอดชีวิตของสัตวน้ําพลอยจับไดแลวปลอยกลับคืน
ทองทะเลใหมากที่สุด  โดยตองคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือประมงเปนสําคัญ 

(ง) ลดสัตวน้ําคัดทิ้ง และ/หรือ 
(จ) ใชประโยชนสัตวน้ําพลอยจับไดใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใต

มาตรการจัดการเหลานี้ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณ 
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(5) การรวมชาวประมงเขาเปนหุนสวนหลักในการพัฒนา การทดสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

(6) การสนับสนุนการทดลองภายใตการควบคุมเก่ียวกับการประมงเชิง
พาณิชย ซึ่งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบ 

(7) การสงเสริมสนับสนุนนวัตกรรมผานการประสานงานของชาวประมง 
นักวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม นักจัดการทรัพยากร องคการระหวางรัฐบาล องคกร
พัฒนาเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

(8) การสนับสนุนใหเกิดการประสานงานดานการวิจัยระหวางรัฐ
เกี่ยวกับการประมงที่รัฐเหลานั้นใชประโยชนรวมกัน หรือประสบปญหาสัตวน้ําพลอยจับ
ไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่คลายคลึงกัน และ 

(9) การสงเสริมและเพ่ิมความตระหนักรูของสาธารณชน เก่ียวกับผล
การดําเนินงานที่ประสบความสําเร็จในการบรรเทาปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ํา
คัดทิ้งในการประมง 

4.1.5 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรระบุ
แหลงทุน และทรัพยากรบุคคลที่เพียงพอในระหวางชวงการวางแผนการบริหารจัดการ
สัตวน้ําพลอยจับได 

 

5. การเก็บรวบรวมขอมูลและการประเมินปริมาณสัตวน้ําพลอยจับได 

5.1. การเก็บรวบรวมขอมูล, การรายงาน, และการประเมินผล 

5.1.1 ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการวางแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได   
รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรคํานึงถึงระดับและประเภท
ของการประมงเทาที่สามารถจะทําได ดังนี้ 

(1) สรางเทคนิคการประเมิน และการเฝาระวังที่เหมาะสมและเชื่อถือได
ในการ; (ก) คนหาความจริงใหทราบวาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งสงผลอยางไร
ตอทรัพยากรสัตวน้ํา; และ (ข) ประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการตางๆ 
เพ่ือการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 
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(2) นําข้ันตอน และกระบวนการที่เหมาะสมในการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลมาใชเพ่ือกําหนดระดับและประเภทของการประมง และคํานึงถึงผลที่ไดรับจาก
การประเมินความเสี่ยงที่อางถึงในหัวขอ 4.1.2 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้รวมถึงการใชผู
สังเกตการณ การกําหนดมาตรฐานสมุดบันทึกการทําการประมง และระบบการติดตาม
ตําแหนงเรือ; 

(3) พิจารณาการใชโครงการฝกอบรมทั้งระดับชาติ และระดับภูมิภาค
สําหรับชาวประมง นักบริหารจัดการทรัพยากร ผูสังเกตการณทางวิชาการ เพ่ือปรับปรุง
การจําแนกประเภทสัตวน้ําพลอยจับได การเก็บรวบรวมขอมูลและการรายงาน; และ 

(4) สรางความม่ันใจวาโครงการการเก็บรวบรวมขอมูลรวมถึงการสํารวจ
ทางเศรษฐศาสตรสังคมที่รวมถึงมูลคาสัตวน้ําข้ึนทา การจางงานในภาคการจับสัตวน้ํา 
รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เกิดจากมาตรการควบคุมตางๆ 

5.1.2 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพัฒนากล
ยุทธสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะยาวที่ถูกตองแมนยําซึ่งเหมาะสมสําหรับระดับ
และประเภทของการประมง โดยคํานึงถึงความสําคัญของการจัดการที่ มีความ
เฉพาะเจาะจงเชิงประเภทการประมง และการประเมินผลการจับรวมทั้งหมดของสัตวน้ํา
แตละชนิด การแพรกระจายของขนาดสัตวน้ํา สัตวน้ําคัดทิ้งรวมทั้งความผันแปรของ
พ้ืนที่และเวลาตอการตายของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 

5.1.3 ที่ใดมีความจําเปน รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค
ตาง ๆ ควรมุงม่ันที่จะบรรลุถึงระดับและขอบเขตของโครงการผูสังเกตการณ ใหเพียงพอ
ตอการประมาณปริมาณการจับทั้งหมด สัตวน้ําคัดทิ้งและการจับทรัพยากรสัตวน้ําโดย
มิไดต้ังใจ 

5.1.4 เพ่ือสรางมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัด
ทิ้ง รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรจะ; 

(1) จัดลําดับความสําคัญของงานวิจัย และการบริหารจัดการบนพ้ืนฐาน
ของการประมงแตละประเภท 

(2) เชิญชวนใหมีการเขารวมของชาวประมง นักวิทยาศาสตร 
อุตสาหกรรม นักบริหารจัดการทรัพยากร องคการระหวางรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน 
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และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ในการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลสัตว
น้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 

(3) ออกแบบและทดสอบกระบวนการสุมตัวอยางที่ใหความแมนยําและ
ถูกตองของขอมูลที่มีคาใชจายที่ตํ่าที่สุด 

(4) ประเมินผลความถูกตองและแมนยําของขอมูล และประโยชนของ
ขอมูลเหลานั้นในการประมาณปริมาณและคุณลักษณะของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตว
น้ําคัดทิ้ง 

(5) บูรณาการการจัดเก็บขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ (เชน คาใชจาย
ในการดําเนินการ ขนาดกองเรือ คุณลักษณะของเรือประมง) กับการจัดเก็บขอมูลเชิง
สมุทรศาสตร และชีววิทยา 

5.1.5 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรระบุ
ประเภท และคุณภาพของขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงพิจารณาความเชี่ยวชาญที่มีอยู 
และขอมูลจากผูเขารวมในการประมง กลุมอนุรักษ และผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ และทํา
ใหม่ันใจวาแหลงขอมูลที่เหมาะสมทั้งหมดจะถูกนํามาใชอยางเต็มที่ในการประเมินความ
เสี่ยงที่อางถึงในยอหนาที่ 4.1.2 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ เชนเดียวกับในการ
ประเมินผลกระทบของการตายของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 

5.1.6 ตอจากนั้น รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ 
ควรประเมินผลกระทบของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมทั้งผลกระทบ
ทางดานชีววิทยา และเศรษฐศาสตร ของการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและมาตรการลด
สัตวน้ําคัดทิ้ง 

5.1.7 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตระหนัก
ถึงประเด็นของการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง มักตองการขอมูล
ประเภทตางๆ จากแหลงขอมูลหลายแหลง ระบบการบูรณาการที่ไดรับการพัฒนาแลว
อาจจําเปนที่จะตองนํามาใชเพ่ือการรวบรวมจัดการ และวิเคราะหขอมูลเหลานี้ ควรมี
การพิจารณาใหขอมูลเก่ียวกับสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งเปนขอมูลที่เปดเผย
ตอสาธารณชน เพ่ือสงเสริมความโปรงใสในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได 

5.1.8 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตระหนัก
วาในการประมงที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุและชนิดเครื่องมือ การรายงาน
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องคประกอบชนิดพันธุทุกชนิดที่จับไดอาจไมสามารถปฏิบัติไดจริง ดังนั้น วิธีการ
ทางเลือกอ่ืนอีก 12 วิธี เชน การรายงานดัชนีชี้วัดชนิดพันธุ หรือตัวแทนที่เหมาะสมอ่ืน 
ๆ อาจมีความจําเปน 

 

6. การวิจัยและพัฒนา 

6.1. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ หากเปนการ
เหมาะสม ควรดําเนินการและสงเสริมการวิจัยที่จําเปนตอการวางแผนจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ที่ซึ่งขอมูลไมเพียงพอสําหรับการประเมินความ
เสี่ยงและการวิเคราะหอ่ืน ๆ ที่อางถึงในบทที่ 4 และ 5 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้   ควร
ดําเนินงานวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับชีววิทยาของสัตวน้ําที่ถูกจับเปนสัตวน้ําพลอยจับได  
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง และมาตรการบรรเทาผลกระทบ  รวมทั้งผลที่ตามมา
ทางสังคมและเศรษฐกิจของการนํามาตรการและเทคนิคตางๆ มาใชในการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 

6.2. มาตรการทางดานเครื่องมือ และวิธีทําการประมง ควรจะไดรับการทดสอบ
ภายใตเง่ือนไขการทําการประมงเชิงพาณิชยโดยบุคลากรที่ผานการฝกอบรมเปนอยางดี 
รวมกับภาคการประมง ต้ังแตข้ันตอนการริเริ่มวางแผนการทดสอบจนถึงการดําเนินการ
จริง 

6.3. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรประสานงาน
รวมกันในการประเมินประเด็นเกี่ยวกับสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ทั่วพ้ืนที่การ
แพรกระจายทั้งหมดของชนิดพันธุที่สนใจ หากสามารถดําเนินการได 

6.4. ในการประมงที่ปญหาของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ถูกระบุโดย
การประเมินความเสี่ยง ที่อางถึงในยอหนา 4.1.2 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้   และไมมี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการลดปญหานี้ รัฐและองคกรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค ควรจัดทําโครงการวิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมงที่เลือกจับเฉพาะสัตวน้ํา
เปาหมายข้ึน หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทําประมงที่ปฏิบัติได ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
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เหมาะกับสภาพเศรษฐศาสตร สังคม และกอใหเกิดการจัดการที่ย่ังยืนของชนิดพันธุที่
ไดรับผลกระทบนั้น ๆ 

6.5. เพ่ือสนับสนุนมาตรการจัดการบรรเทาปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ํา
คัดทิ้ง รัฐตางๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตางๆ ควรทําแผนที่แหลงที่อยู
อาศัยบนพ้ืนทองทะเล การแพรกระจายของชนิดพันธุที่ เปนสัตวน้ําพลอยจับได 
โดยเฉพาะอยางย่ิงสัตวชนิดพันธุที่หายาก ใกลสูญพันธุ ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุที่ไดรับ
การคุมครอง เพ่ือยืนยันที่ซึ่งสัตวน้ําชนิดนั้น ๆ ถูกจับเปนสัตวน้ําพลอยจับไดซึ่งอาจทับ
ซอนกับพ้ืนที่ลงแรงทางการประมง 

6.6. รัฐตาง ๆ องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ และภาคการประมงที่
ตองการทรัพยากรเพ่ิมเติมในการพัฒนา หรือการดําเนินการวิจัยเก่ียวกับสัตวน้ําพลอย
จับได   อาจจัดต้ังหุนสวนหรือการประสานงานกับสถาบันที่รับผิดชอบในการพัฒนาภาค
การประมง ผูใหบริการดานการวิจัยที่เหมาะสม หนวยงานใหทุน รวมทั้งมูลนิธิเอกชน 

 

7. มาตรการในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดท้ิง 

7.1. รัฐตาง ๆ และองคกรบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสราง
ความม่ันใจวา มาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 

(1)  มีผลผูกพันทางกฎหมาย 
(2)  ชัดเจนและตรง 
(3)  สามารถตรวจวัดได 
(4)  อยูบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร 
(5)  อยูบนพ้ืนฐานของระบบนิเวศ 
(6)  มีประสิทธิภาพทางดานนิเวศวิทยา 
(7)  สามารถปฏิบัติไดและมีความปลอดภัย 
(8)  มีประสิทธิภาพทางเศรษฐสังคม 
(9)  สามารถบังคับใชได 
(10)  ไดรับการพัฒนาที่เนนการประสานงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม และผู

มีสวนไดสวนเสีย และ 
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(11)  มีการนําไปใชปฏิบัติอยางเต็มที่ 

7.2. มาตรการการจัดการเหลานี้ ควรไดรับการทบทวนเปนระยะๆ เพ่ือใหม่ันใจวา
มาตรการเหลานั้นมีผลตอเนื่องจนบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค 

7.3. เครื่องมือในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง  
รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรทําใหม่ันใจวาจะ

มีชุดเครื่องมือในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง เครื่องมือเชนวา
นี้รวมถึง 

(1)  การควบคุมปจจัยนําเขา-นําออกดานการประมง  
(2)  การปรับปรุงการออกแบบและการใชเครื่องมือประมงและอุปกรณที่ลด

การจับสัตวน้ําพลอยจับได 
(3)  มาตรการเชิงพ้ืนที่และเวลา 
(4)  จํากัด และ/หรือ กําหนดโควตาสัตวน้ําพลอยจับได  
(5)  หามมิใหจับสัตวน้ําคัดทิ้งในกรณีที่สัตวที่ถูกจับ ไมสามารถปลอยใหมี

ชีวิตรอดได และถูกใชประโยชนในลักษณะที่สอดคลองกับจรรยาบรรณ; และ 
(6)  สรางแรงจูงใจใหแกชาวประมงที่ดําเนินการตามมาตรการจัดการสัตวน้ํา

พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 

7.4. การควบคุมปจจัยนําเขา-นําออกดานการประมง 

7.4.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
อยางรอบคอบ ในการนําการควบคุมความสามารถในการทําประมงและการลงแรง
ประมง ซึ่งปรากฏมีสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งมาใชปฏิบัติ และกอปญหา
สําคัญ ในขณะที่การดําเนินการอยูระหวางการพิจารณาโดยรอบคอบ ควรปฏิบัติตาม
บทบัญญัติของแผนปฏิบั ติการระดับสากลของเอฟ เอ โอ วาดวยการจัดการ
ความสามารถในการทําประมง พ.ศ.2542 

7.4.2 การควบคุมความสามารถในการทําประมง และความพยายามในการ
จัดการประเด็นสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ควรมีการกําหนดเปาหมายไปที่การ
ประมงที่กอใหเกิดปญหา 
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7.4.3 ความสามารถและการลงแรงที่มากเกินไปของการประมง/พ้ืนที่/เวลา 
ของการประมงหนึ่ง ไมควรนําไปสูการเพ่ิมปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
ของการประมง/พ้ืนที่/เวลาของการประมงอ่ืน 

7.4.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
อยางระมัดระวังที่จะใชการควบคุมผลผลิตสําหรับการจัดการปญหาสัตวน้ําพลอยจับได
และการขจัดทิ้ง 

7.4.5 มาตรการควบคุมผลผลิต เชน โควตาสําหรับเรือประมงแตละลํา หรือ
กองเรือประมง และ/หรือ การจํากัดสัตวน้ําพลอยจับไดที่อนุญาตใหจับได ควรไดรับการ
พัฒนาและนํามาใชภายใตกรอบของแผนการจัดการประมง 

7.4.6 โควตาสําหรับสัตวน้ําเปาหมาย หรือการจัดสรรโควตาในหมูกองเรือ 
หรือการประมงอาจไดปรับใหเหมาะสม ข้ึนอยูกับการประเมินอัตราการตายของสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่ติดมากับผลจับสัตวน้ําเปาหมาย 

7.5. การปรับปรุงการออกแบบและการใชเครื่องมือประมงที่ลดการจับสัตวน้ํา
พลอยจับได 

7.5.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
ถึงการนํามาตรการทางเทคนิคมาใช เพ่ือเพ่ิมการเลือกจับสัตวน้ําเปาหมายใหมากข้ึน 
และลดปริมาณสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ซึ่งรวมถึง 

(1) เปลี่ยนแปลงการออกแบบ อุปกรณที่ใชประกอบเครื่องมือประมง 
(เชน ขนาดตาอวน ขนาดตัวเบ็ด เปาหมายของการลากอวน) 

(2) ติดต้ังอุปกรณลดการจับสัตวน้ําพลอยจับได (เชน อุปกรณแยกเตา
ทะเลจากอวนลาก ตะแกรงแยกสัตวน้ํา ตาอวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อุปกรณไลนกทะเล
สําหรับการประมงเบ็ดราว) 

(3) ใชเทคนิคในการปฏิบัติงานระหวางทําการประมง เพ่ือลดการจับ
สัตวน้ําพลอยจับได (เชน การใชเทคนิคจมอวนระหวางการทําประมงอวนลอม); 

(4) ใชอุปกรณ การปฏิบัติ และเทคนิคการจัดการที่เพ่ิมโอกาสการรอด
ชีวิตของสัตวน้ําที่ถูกปลอย 

(5) ใชเครื่องมือประมงทางเลือกอ่ืนที่จับสัตวน้ําพลอยจับไดนอยลง และ 
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(6) การใชระบบรวมการเฝาติดตามเรือและตําแหนงเครื่องมือประมง
ประจําเรือและระบบการกําหนดแผนที่แหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสม 

7.5.2 ในการเตรียมการจัดทํากฎขอบังคับเก่ียวกับเครื่องมือ รัฐตาง ๆ 
และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสรางความม่ันใจวากฎขอบังคับ
เหลานั้นจะสามารถใชงานไดสอดคลองกับมาตรการอ่ืนๆ เชน การกําหนดขนาดที่ตํ่า
ที่สุดตามกฎหมายของสัตวน้ําข้ึนทา และผลที่ตามมาของการดําเนินการมาตรการ
เหลานั้นเปนที่ทราบและยอมรับ   

7.6. มาตรการเชิงพ้ืนที่และเวลา 

7.6.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
มาตรการที่ลดปฏิสัมพันธระหวางสัตวน้ําพลอยจับที่ออนไหวเปนพิเศษ (เชน ชนิดพันธุที่
เปนสัตวน้ําวัยออนและสัตวน้ําหายาก ใกลสูญพันธุ ถูกคุกคาม หรือไดรับความคุมครอง) 
โดยการระบุ และกําหนดพ้ืนที่ที่มีการจํากัดหรือหามการใชเครื่องมือประมงทุกชนิดหรือ
บางชนิดบนพ้ืนฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดเทาที่มี และเปนไปตามหลัก
กฎหมายระหวางประเทศ 

7.6.2 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
นําการจัดการแบบปรับเปลี่ยนไดมาใชในการปดพ้ืนที่ เพ่ือลดปญหาที่เกิดจากสัตวน้ํา
พลอยจับได 

7.6.3 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสงเสริมให
มีการแบงปนขอมูลในหมูชาวประมงและผูบริหารจัดการประมงในการระบุพ้ืนที่/
ชวงเวลาของปญหาสัตวน้ําพลอยจับได เพ่ือที่ชาวประมงจะไดหลีกเลี่ยงไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

7.6.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตัดสินใจ
ในการปดพ้ืนที่บนพ้ืนฐานคําแนะนําทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดเทาที่มี และใหพิจารณา
อยางรอบคอบตอผลกระทบทางออม และผลกระทบที่ไมไดต้ังใจที่อาจเกิดข้ึนจาก
มาตรการดังกลาว 
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7.6.5 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
ความเปนไปไดในการเคลื่อนยายการทําประมงออกไปจากพ้ืนที่ที่พบปญหาสัตวน้ําพลอย
จับไดเปนปญหาสําคัญ 

7.7. การจํากัด และ/หรือ โควตาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 

7.7.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของแผนการจัดการประมง ควรพิจารณาจัดต้ังระบอบการไมมีสัตวน้ําคัดทิ้ง ใน
ที่ซึ่งสามารถจัดต้ังได และจํากัดปริมาณสัตวน้ําพลอยจับไดจากการทําการประมงลํา
เดียว และแบบกองเรือในการประมงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงสัตวน้ําพลอยจับไดได 

7.7.2 เม่ือมีการจํากัด และ/หรือ โควตาของปริมาณสัตวน้ําพลอยจับได มาใช
ปฏิบัติ รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณาถึง; 

(1) ระยะเวลาที่ชาวประมงตองการในการปรับตัวกับกฎระเบียบใหม ๆ 
(2) การใชมาตรการเสริมที่อาจจะจําเปนตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ดําเนินการ (เชน ขอกําหนดในการจัดทํารายงาน) 
 (3) ชนิดและระดับการติดตามผลที่จําเปนเพ่ือใหเกิดการปฏิบัติตาม

อยางเพียงพอ และ 
(4) ความสามารถในการถายโอนจํานวนที่จํากัด และ/หรือโควตา 

7.7.3 รัฐ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค ควรมุงสรางความม่ันใจวา
ผลรวมของโควตาทั้ งหมดสําหรับกองเรือประมงจะสะทอนการประมาณการ
องคประกอบผลการจับสัตวน้ําในพ้ืนที่ของการปฏิบัติการประมง เทาที่จะเปนไปไดและ
จะสามารถปฏิบัติได 

7.7.4 เม่ือมีการกําหนดโควตาสําหรับชนิดพันธุที่เปนไดทั้งสัตวน้ําเปาหมาย
และสัตวน้ําพลอยจับไดในการประมงหลากหลายแบบ เปนสิ่งที่จําเปนที่ตองสรางความ
ม่ันใจวาโควตาสําหรับชนิดพันธุที่เปนสัตวน้ําเปาหมายและสัตวน้ําพลอยจับไดรวมกัน
แลวตองอยูภายใตปริมาณรวมที่กําหนด 
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7.7.5 ในที่ซึ่งขอมูลเก่ียวกับประชากรสัตวน้ําพลอยจับไดมีจํากัด การจํากัด
และโควตาของสัตวน้ําพลอยจับไดควรมีการกําหนดใหสอดคลองกับหลักการปองกันไว
กอน 

7.8. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัด
ทิ้ง รัฐควรพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วาชาวประมงมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ
จัดการ และยอมรับเอาเทคนิคการทําการประมงที่ไดรับการออกแบบมาเพ่ือจัดการสัตว
น้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ถาหากมาตรการดังกลาวสามารถเพ่ิมรายไดแก
ชาวประมง ปรับปรุงคุณภาพผลจับสัตวน้ํา ประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ/หรือ 
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาในประเด็น ดังตอไปนี้ 

7.9. มาตรการอ่ืน ๆ ในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 

7.9.1 รัฐและองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคควรหาทางที่จะกําจัดหรือ
ปรับมาตรการดานกฎขอบังคับที่กอใหเกิดแรงจูงใจซึ่งอาจบั่นทอนมาตรการการจัดการ
สัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งใหเสื่อมลง 

7.9.2 ในสถานการณที่ซึ่งสัตวน้ําพลอยจับไดตองถูกปลอยกลับสูทะเล อาจ
ตองมีการพัฒนาเทคนิควิธีที่สามารถเพ่ิมความอยูรอดของสัตวน้ําที่ถูกปลอยกลับสูทะเล
ขณะเดียวกันตองมีการพิจารณาถึงความปลอดภัยของลูกเรือประมงเปนสําคัญ 

7.9.3 การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ควรไดรับการ
สนับสนุนโดยการพัฒนาเทคโนโลยีภาคหลังการจับสัตวน้ํา 

7.9.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรระลึกไววา 
การดําเนินการเพ่ือลดการจับสัตวน้ําพลอยจับไดในชนิดพันธุหนึ่ง อาจเพ่ิมการจับสัตวน้ํา
พลอยจับไดชนิดอ่ืน ๆ 
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8. การสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการประมงท่ีเกิดข้ึนจาก
เคร่ืองมือประมงท่ีสูญหายหรือละท้ิง (ประมงผี) จากเรือประมง  

8.1. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณาถึง
มาตรการเพ่ือรับมือกับผลกระทบของการสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และการประมงจาก
เครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) จากเรือประมงที่มีผลตอทรัพยากรสัตว
น้ําที่มีชีวิต การดําเนินการที่เปนไปไดในการประเมินและบรรเทาผลกระทบดังกลาว 
รวมถึง 

(1) ยอมรับวัตถุประสงคของนโยบายการจัดการประมง และวางแผนเพ่ือลด
การตายซึ่งเปนผลจากการสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการประมงที่
เกิดข้ึนจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) ใหเหลือนอยที่สุด 

(2) ปรับปรุงขอมูลทางวิทยาศาสตรเก่ียวกับระดับความรุนแรงและสาเหตุของ
การสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการประมงที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือ
ประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) เพ่ือใหสามารถนําไปใชประเมินประชากรสัตวน้ํา 
การประมง และระบบนิเวศ และ 

(3) พัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการที่กําหนดปริมาณและลดการตายและ
ผลกระทบที่เก่ียวของกับการการสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการ
ประมงที่เกิดข้ึนจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการ
ในการประเมินการสูญเสียกอนการจับสัตวน้ําโดยเครื่องมือประมงชนิดตางๆ การ
ดัดแปลงเครื่องมือและวิธีการทําประมง การระบุเจาของเครื่องมือ การลดการสูญหาย
ของเครื่องมือ การพัฒนาวิธีและโครงการกูกลับเครื่องมือ และการลดประสิทธิภาพของ
เครื่องมือประมงเม่ือสูญหาย หากเปนไปได เชน การใชวัสดุที่ยอยสลายได 

8.2. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรคํานึงถึงการ
ดําเนินการในปจจุบันขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime 
Organization) ในการทบทวน ภาคผนวก V ของอนุสัญญาระหวางประเทศเพ่ือการ
ปองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ซึ่งแกไขโดยขอตกลง ป ค.ศ.1978 (MARPOL 73/78) 
และ แนวทางสําหรับการดําเนินงานของภาคผนวก V ที่เก่ียวของกับการลดผลกระทบ
จากการสูญหายของเครื่องมือประมง  

 



23 

9. การติดตามผล การควบคุมและการเฝาระวัง  

9.1. รัฐตาง ๆและองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม
และเทาที่จะเปนไปได ควร: 

(1) รองขอการรายงานขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวของกับสัตวน้ําพลอยจับไดและ
สัตวน้ําคัดทิ้ง และ 

(2) ติดตามผล ควบคุม และเฝาระวัง การดําเนินการดานการประมงที่
เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งการจัดการผลจับสัตวน้ําบนเรือประมง และการนําข้ึนสัตวน้ําที่
ทาเรือ 

9.2. รัฐตาง ๆ ควรจัดต้ังและดําเนินการตามนโยบายแหงชาติที่เหมาะสม, รวมทั้ง
กรอบทางกฎหมายและสถาบัน เพ่ือการติดตามผล การควบคุม และการเฝาระวังตอการ
ทําประมงเพ่ือการจัดการการจับสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่ มี
ประสิทธิภาพ 

9.3. มาตรการนี้อาจรวมถึงการตรวจเรือประมง และเครื่องมือประมง กอนที่จะ
เริ่มการทําประมง และคํานึงถึงกฎระเบียบที่เก่ียวของขององคการบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาค เม่ือสามารถกระทําได 

9.4. เพ่ือสงเสริมการปฏิบัติตามความสมัครใจมากข้ึนและการบังคับใชมาตรการที่
ดีข้ึนตอการจัดการการจับสัตวน้ําพลอยจับได รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาคตาง ๆ ควรสงเสริมการมีสวนรวมของชาวประมงในการพัฒนานโยบายการ
ดําเนินงานและการกํากับตนเอง (เชน ผานการจัดการรวมและการจัดการโดยชุมชน)  

 

10. มาตรการสรางความตระหนักรู การส่ือสาร และการเสริมสรางประสิทธิภาพ 

10.1.  รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรใหขอมูลที่
เชื่อถือไดและยกระดับการตระหนักรูถึงปญหาของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 
รวมทั้งมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลปญหาเหลานั้น ทั้งในกลุมชาวประมง ภาครัฐ 
ผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทั่วไป 
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10.2.  รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพัฒนากรอบ
ความรวมมือระยะยาว ในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง กับผูมี
สวนไดสวนเสีย พนักงานเจาหนาที่ดานบริหารงานทุกระดับ และหนวยงานและองคกร
อ่ืนๆ รวมถึงการใหขอมูลที่ถูกตองและทันเวลา ในประเด็นปญหากฎขอบังคับ และ
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําพลอยจับได 

10.3.  รัฐตาง ๆ ควรหาโอกาสในการจัดทําแผนความรวมมือเพ่ือลดความไม
สอดคลองในกรอบการจัดการ ต้ังแตระดับทองถ่ินไปจนถึงระดับสากล 

10.4.  รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรเปรียบเทียบ
และแบงปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตามผล การประมาณการ และการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับได การลดสัตวน้ําคัดทิ้ง การเตรียมการจัดทํากฎหมาย และ/หรือ กฎขอบังคับ
ที่เหมาะสม เพ่ือการสื่อสารและการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ 

10.5.  รัฐตาง ๆ ควรใหโอกาสแกนักจัดการประมง ในการเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับ
ประเด็นสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ตลอดจนแนวทางการแกปญหาที่เปนไปได  
ผูกําหนดนโยบายควรไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนํา และทางเลือกตางๆ เก่ียวกับปญหา
สัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง  ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากปญหาดังกลาว 
และแนวทางในการแกปญหาที่อาจเปนไปได 

10.6.  รัฐตาง ๆ ควรสรางความม่ันใจวานักวิชาการเทคโนโลยีเครื่องมือประมงไดรับ
การฝกอบรมเปนการเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิคที่อาจถูกนํามาใชเพ่ือลดสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง และควรจัดใหมีการฝกอบรมที่เพียงพอแกชาวประมงใน
การใชงาน การบํารุงรักษาและการใชเทคโนโลยีเหลานั้น 

10.7. รัฐตางๆ มีความจําเปนในการปฏิบัติการหลายประการ เพ่ือสงเสริมความ
รวมมือ และความเขาใจในมาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง 
รวมถึง 

(1) คํานึงถึงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของชาวประมงเก่ียวกับมาตรการ
จัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ใหคําอธิบายที่ชัดเจนแกชาวประมงเก่ียวกับความจําเปนที่ตองจัดการสัตว
น้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ในการประมงของพวกเขา ผลที่จะตามมาเม่ือ
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การจัดการลมเหลว และประโยชนของการนํามาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและ
การลดสัตวน้ําคัดทิ้งมาใช 

(3) ติดตอสื่อสารเปนประจํากับชาวประมง เกี่ยวกับสาเหตุและเง่ือนไขที่
นําไปสูสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง วิวัฒนาการของโครงการการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ผลของการวิจัย และสถานภาพของชนิดพันธุที่เปน
ที่สนใจ 

(4) ประสานงานและเสริมสรางกิจกรรม และแผนงานของสหกรณชาวประมง 
บริษัท และองคการที่คลายคลึงกันในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ํา
คัดทิ้ง และ 

(5) ใหการฝกอบรมที่เพียงพอแกชาวประมงในการใชงาน และการบํารุงรักษา
เทคโนโลยี และวิธีการปฏิบัติที่นํามาใชเพ่ือการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลด
สัตวน้ําคัดทิ้ง เทคนิคที่ชวยใหชาวประมงสามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาของตัวเอง 
การดูแล การกูชีพและการปลอยสัตวน้ําพลอยจับไดที่ยังมีชีวิต กฎหมายและนโยบาย
พ้ืนฐาน และเทคนิคการสื่อสารที่จะชวยใหภารกิจตามมาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับ
ไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง สําหรับใชในการชี้แจงแกบุคคลเปาหมายที่เหมาะสม 

 

11. ขอควรพิจารณาในการดําเนินการตามแนวทางเหลานี้ 

11.1.  รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรประสานงานกัน
เพ่ือระบุประเด็นปญหารวมที่พบ โดยการพัฒนามาตรฐานที่ใชงานรวมกัน รวมทั้ง
เครื่องมือ และขอมูลขาวสารในการจัดการที่มุงอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ตามแนวทางเหลานี้ 

 

12. ขอพิจารณาเปนพิเศษสําหรับองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค 

12.1.  องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตระหนักถึงความสําคัญของ
การแกไขปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 
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12.2.  รัฐตาง ๆ ที่เขารวมกับองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสราง
ความม่ันใจวา คณะทํางานที่ เ ก่ียวของขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคมี
นักวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมเขารวมศึกษา และการประเมินสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมทั้งนําเสนอกลยุทธการบรรเทาปญหาเหลานี้ 

12.3. 3 หากมีความเปนไปได องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรรวมมือ
กันเพ่ือสนับสนุนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมทั้งการ
พัฒนาประสิทธิภาพในระยะยาวขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคเหลานั้น ที่จะ
ประสานงาน และรวมมือกันในการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินสัตวน้ําพลอยจับได
และสัตวน้ําคัดทิ้ง และกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามารถ เทาที่เปนไปได 

12.4.  องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรจะทํางานอยางประสาน และ
รวมมือกับองคการระหวางประเทศระดับสากลที่เก่ียวของ เพ่ือจัดการปญหาสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 

 

13. ความตองการพิเศษของรัฐกําลังพัฒนาตาง ๆ 

13.1.  รัฐตาง ๆ สถาบันการเงินระหวางประเทศ และองคการระหวางประเทศ
ระดับสากลทั้งหลาย ควรพิจารณาที่จะเพ่ิมขีดความสามารถของรัฐกําลังพัฒนาในการ
จัดการสัตวน้ําพลอยจับได และการลดสัตวน้ําคัดทิ้งในการประมงของประเทศเหลานั้น 
โดยผานความชวยเหลือทางการเงิน และทางเทคนิคในงานดานการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การพัฒนาการศึกษาทางเศรษฐสังคม ในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการ
ลดสัตวน้ําคัดทิ้ง การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือทางวิทยาศาสตรที่
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ และจรรยาบรรณ 

13.2.  เอฟ เอ โอ ควรพิจารณาเปนพิเศษในการใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
รัฐกําลังพัฒนาทั้งหลาย รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ และ
การเสริมสรางขีดความสามารถในการประยุกตใชแนวทางฉบับนี้ในกิจการประมงที่ขาด
แคลนขอมูลประเด็นความตองการที่อาจเกิดข้ึน เชน 
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(1) การจัดทํากรอบการจัดการ 
(2) การจัดทําแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดที่มีประสิทธิภาพ;  
(3) การเก็บรวบรวมขอมูลและการประเมินสัตวน้ําพลอยจับได และสัตวน้ํา

คัดทิ้ง 
(4) การติดตามผลและรายงานสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง; 
(5) การจัดทําและการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการสัตว

น้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง 
(6) การสูญเสียกอนการทําประมง และการประมงจากเครื่องมือประมงที่สูญ

หายหรือละทิ้ง (ประมงผี) จากเรือประมง 
(7) การพัฒนาระบบการติดตามผล การควบคุม และการเฝาระวังใหมี

ประสิทธิภาพ 
(8) การพัฒนางานวิจัย 
(9) การเสริมสรางการตระหนักรู การสื่อสารและมาตรการเสริมสรางขีด

ความสามารถ และ 
(10) การสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลในการปองกัน, 

ยับย้ัง, และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IPOA-
IUU) แผนปฏิบัติการระดับสากลวาดวยการควบคุมกําลังการจับ (IPOA-Capacity) 
แผนปฏิบัติการนานาชาติวาดวยการอนุรักษทรัพยากรปลาฉลาม (IPOA-Sharks) นก
ทะเล ( IPOA-Seabirds) และหลักแนวทางการปฏิบั ติทางเทคนิคที่ ดีที่สุดอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของของ เอฟ เอ โอ 

 
 
 
 
 



 

 

แนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวนํ้าพลอยจับไดและการลดสัตวนํ้าคัดทิ้ง ที่ไดรบัการพัฒนาโดยกระบวน 
การมสีวนรวม ทีป่ระกอบดวยผูเช่ียวชาญการประมง นักจัดการประมงจากภาครัฐ อุตสาหกรรมประมง 
สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศกํากับดูแลโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติเหลาน้ีถูก
พัฒนาเพือ่กําหนดองคประกอบของการจัดการ ต้ังแตกรอบการจัดการจนถึงองคประกอบของการเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมทั้งระบหุลกัและมาตรการการจัดการทีจ่ําเปน เพื่อใหมั่นใจในการอนุรักษสัตวนํ้าเปาหมายและไมใช
เปาหมาย รวมทัง้ผลกระทบที่เกิดข้ึนตอแหลงอาศัยของสัตวนํ้า แนวทางปฏิบัติเหลาน้ีเปนเครือ่งมือที่ใชความ
สมัครใจสําหรบัใชอางอิง เพื่อชวยใหรัฐและองคการจัดการประมงระดับภูมิภาค กําหนดและดําเนินการ
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการสัตวนํ้าพลอยจับไดและการลดสัตวนํ้าคัดทิ้งซึ่งครอบคลุมกจิกรรมการทําการ
ประมงทกุประเภท ในเขตทางทะเลทกุเขต ทุกภูมิภาคของโลก 

 

These International Guidelines on Bycatch Management and Reduction of Discards were 
developed through a participatory process involving fisheries experts, fishery managers from 
governments, the fishing industry, academia and non-governmental and intergovernmental 
organizations. The guidelines are designed to provide guidance on management factors 
ranging from an appropriate regulatory framework to the components of a good data 
collection programme, and include the identification of key management considerations and 
measures necessary to ensure the conservation of target and non-target species, as well as 
affected habitats. These guidelines are voluntary and constitute an instrument of reference 
to help States and RFMO/As in formulating and implementing appropriate measures for the 
management of bycatch and reduction of discards in all fisheries and regions of the world. 
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