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ความนํา
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีสถิติการทําประมงเปนอันดับตน ๆ ของโลก แตการทําประมงของ
ประเทศไทยตองประสบกับปญหาแหลงทําการประมงดั้งเดิมของประเทศไทยลดลงอันเปนผลมาจากการขยายเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของประเทศเพื่อนบานทั้งทางดานอาวไทยและทะเลอันดามัน
ผลของการขยายเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของประเทศเพื่อนบานของประเทศไทย ทําใหชาวประมงของประเทศไทยสวนหนึ่งถูกผลักดันใหกลับเขา
มาทําการประมงในนานน้ําไทยและสงผลใหมีการแขงขันทําการประมงกับชาวประมงพื้นบานตามชายฝง และสง
ผลใหปญหาการทําประมงเกินขนาด (overfishing) ในนานน้ําไทยซึ่งมีอยูแลวตองเลวรายลงไปอีก ในขณะที่ชาว
ประมงของประเทศไทยอีกกลุมหนึ่งยังคงทําการประมงในบริเวณที่กลายเปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ
เพื่อนบานของประเทศไทยทั้งที่ชอบดวยกฎหมายโดยการไดรับอนุญาตจากประเทศเพื่อนบานเหลานั้น และโดย
ไมชอบดวยกฎหมายโดยมิไดรับอนุญาตจากประเทศเพื่อนบานนั้น ๆ
จากปญหาการทําประมงเกินขนาดในนานน้ําไทยและปญหาแหลงประมงดั้งเดิมของประเทศไทยที่ลด
ลง ประกอบกับความลําบากในการขออนุญาตเพื่อทําการประมงในนานน้ําของประเทศเพื่อนบานของประเทศ
ไทย เนื่องจากประเทศเพื่อนบานเหลานั้นไมไววางใจชาวประมงไทยที่เขาไปทําการประมงในนานน้ําของตนวา
จะเคารพและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใหอนุญาตและกฎหมายของรัฐเหลานั้น ทําใหชาวประมงประเทศไทยเริ่ม
ใหความสนใจแหลงทําการประมงในทะเลหลวงมากขึ้น โดยไดรับการสนับสนุนและความชวยเหลือจากรัฐบาล
ไทยโดยกรมประมงเพื่อทดลองทําการประมงในทะเลหลวงซึ่งไดผลเปนที่นาพอใจ และไดรับความสนใจจาก
ภาคเอกชนที่ประสงคจะทําการประมงในทะเลหลวงซึ่งถือวาเปนบริเวณที่รัฐทุกรัฐมีเสรีภาพในการทําประมงตาม
กฎหมายระหวางประเทศ
อยางไรก็ดี เสรีภาพในการทําประมงในทะเลหลวงดูจะลดนอยถอยลงจนอาจกลาวไดวาเสรีภาพเชนวา
นั้นอาจไมมีอยูอีกตอไป เมื่อองคการสหประชาชาติและทบวงการกการชํานัญพิเศษ เชน องคการอาหารและการ
เกษตร (FAO) เห็นวา ถึงเวลาแลวที่ควรจะควบคุมการทําประมงในทะเลหลวงเพื่อใหมีการพัฒนาทรัพยากรสัตว
น้ําในทะเลหลวงในลักษณะที่ยั่งยืนเพื่อใหมีทรัพยากรสัตวน้ําไวใชบริโภคตลอดไป โดยการเปดใหมีการลงนาม
และใหสัตยาบัน “ความตกลงเพื่อการอนุวัติการบทบัญญัติแหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล วัน
ที่ 10 ธันวาคม 1982 เกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling
fish stocks) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory fish stocks)” (“ความตกลงฯ”) ซึ่งยังไมมีผลใช
*บทความนี้นํามาจากงานวิจัยของผูเขียนในเรื่องเดียวกันซึ่งเสนอตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2540
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บังคับในขณะนี้ และประเทศไทยก็ยังมิไดลงนามหรือเขาภาคยานุวัต (เพราะลวงเลยเวลาในการใหสัตยาบัน
ความตกลงฯ ดังกลาวแลว) ความตกลงฯ ดังกลาวแตประการใด
ในการนี้ ประเทศไทยจําเปนที่จะตองพิจารณาถึงผลของความตกลงฯ ดังกลาวที่จะมีตอการทําประมง
ของประเทศไทยในทะเลหลวงดวย
วาจะกระทบกระเทือนตอสิทธิประโยชนและพันธกรณีของประเทศไทย
ประการใดบาง ทั้งในกรณีที่ประเทศจะเขาภาคีแหงความตกลงฯ ดังกลาว และในกรณีที่ประเทศไทยไมเขาเปน
ภาคีแหงความตกลงฯ ดังกลาว
บทความนี้ไดคัดยองานวิจัยของผูเขียนในเรื่องเดียวกันเพื่อสรุปการศึกษาถึงความเปนไปไดของประเทศ
ไทยในการทําประมงในทะเลหลวง ตลอดทั้งสิทธิประโยชนและพันธกรณีที่ประเทศไทยพึงไดรับและพึงมีจาก
การเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯ หรือการไมเขาเปนภาคีแหงการตกลงฯ

1. ความเปนไปไดของประเทศไทยในการทําประมงในทะเลหลวง
ความเปนไปไดของการทําประมงของประเทศไทยในทะเลหลวงอาจพิจารณาไดจากปจจัยดังตอไปนี้
1.1 ทรัพยากรสัตวน้ําที่สําคัญ ๆ ในทะเลหลวง
ทรัพยากรสัตวน้ําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจในทะเลหลวงไดแก ปลาทูนาชนิดตาง ๆ เชน ปลา
ทูนาทองแถบ (skipjack – Katsuwonus pelamis) ปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin – Thunnus albacares)
ปลาทูนาตาโต (bigeye – Thunnus obesus) ปลาทูนาครีบยาว (albacor – Thunnus alalunga) และปลาทูนา
ครีบน้ําเงิน (southern bluefin – Thunnus maccoyii) ปลาทูนาเหลานี้จัดเปนมวลสัตวน้ําชนิดพันธุที่ยายถิ่น
เสมอ (highly migratory species) ตาม Annex I ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982
และจัดวาเปนปลาทูนาที่มีขนาดใหญและพบในทะเลหลวงและเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงบางเมื่อปลาทู
นาเหลานี้ยายถิ่นเขาไปในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง1 นอกจากปลาทูนาขนาดใหญเหลานี้แลวยังมีปลาทู
นาขนาดเล็กที่เรียกวาปลาโอ เชน ปลาโอลาย (little tuna – Euthynnus offinis) และปลาโอแกลบ (frigate
tuna – Auxis Thazard) ซึ่งจัดเปนชนิดพันธุสัตวน้ําที่เคลื่อนยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory species) ตาม
Annex I แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เชนกัน2 พันธุปลาเหลานี้นับวาเปนเปา
หมายหลักสําหรับการทําประมงของประเทศไทยในทะเลหลวง3
เนื่องจาก ปลาทูนาเหลานี้เปนชนิดพันธุปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory species) ดังนั้นจึงพบ
ปลาทูนาเหลานี้ทั้งในมหาสมุทรแอตแลนติก มหาสมุทรแปซิฟค และมหาสมุทรอินเดีย ทั้งนี้ ในมหาสมุทรแป
ซิฟคโดยเฉพาะตอนกลางดานตะวันตกจะมีปริมาณการจับปลาทูนามากที่สุด สวนในมหาสมุทรแอตแลนติคและ
มหาสมุทรอินเดียนั้นมีผลผลิตการจับปลาทูนาใกลเคียงกัน โดยปริมาณการจับปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดียมี
มากกวาในมหาสมุทรแอตแลนติคเพียงเล็กนอย หลังจากป ค.ศ. 1986 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน4
1 กรมประมง, มวลสัตวน้ําที่เคลื่อนยายถิ่นอยูเสมอในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย (highly Migratory Fish
Stocks in the Andaman Sea and Indian Ocean), กองสํารวจแหลงประมงนอกนานน้ํา, กรมประมง, 2539
2 Id.
3 Id.
4 Id.

สําหรับประเทศไทยแลว การทําประมงในมหาสมุทรแอตแลนติคคงจะเปนไปไดยาก เนื่องจากระยะ
ทางในการเดินทางไปทําการประมงในมหาสมุทรแอตแลนติคนั้นหางไกลจากประเทศไทยมาก ซึ่งจะไมคุมคากับ
การเดินทางไปทําการประมงประกอบกับการทําประมงในมหาสมุทรแอตแอนติคนั้น ก็มีอยูอยางหนาแนนแลว
โดยเรือประมงของรัฐชายฝงทั้งดานตะวันออกของมหาสมุทรซึ่งไดแกประเทศในแถบยุโรป และทางดานตะวัน
ตกของมหาสมุทรซึ่งไดแกสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา
ในกรณีของมหาสมุทรแปซิฟกนั้น การเดินทางไปทําการประมงในมหาสมุทรแปซิฟกของเรือประมง
ไทยถึงแมจะมีชาวประมงไทยทําการประมงอยูบางแลวก็ตามแตก็ไมไดรับความสะดวกเชนกัน ทั้งนี้เพราะการ
เดินทางเพื่อไปทําการประมงในมหาสมุทรแปซิฟกของชาวประมงไทยนั้นตองเดินทางออกทางดานอาวไทยและ
ทะเลจีนใต ซึ่งเรือประมงไทยจะตองผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงอื่น ๆ เนื่องจากรัฐชายฝงตาง ๆ ใน
ทะเลจีนใต เชน เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ไดขยายเขตเศรษฐกิจจําเพาะจนประเทศไทยไมมีเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะที่ติดตอกับทะเลหลวงไดโดยตรง แตจะเปนเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่ติดกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐเพื่อน
บาน ดังนั้น การออกสูทะเลหลวงของเรือประมงไทยจึงตองผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐเพื่อนบานเหลานั้น
ถึงแมขอ 58 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 (United Nations
Convention on the Law of the Sea, 1982)5 จะรับรองวาเรือทุกประเภทรวมทั้งเรือประมงไทยดวย ยอมมีเสรี
ภาพในการเดินเรือ (freedom of navigation) ผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงไดก็ตาม แตในทางปฏิบัติ
ชาวประมงไทยตองประสบกับปญหาในการผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐเพื่อนบานเหลานั้น โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งรัฐชายฝงที่ออกกฎหมายและบังคับกฎหมายเกี่ยวกับการทําประมงและเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เชน ในกรณีของ
กฎหมายการประมงของมาเลเซีย ฉบับที่ 317 (Malaysian Fisheries Act 317) ซึ่งใชบังคับในป ค.ศ.1985 โดย
มาตรา 16 (3) ของกฎหมายดังกลาวกําหนดใหเรือประมงตางชาติซึ่งแลนผานนานน้ําประมงของมาเลเซีย
(Malaysian Fisheries Waters) ตองแจงโดยวิทยุใหเจาพนักงานของมาเลเซียทราบถึงชื่อ รัฐเจาของธง ตําแหนง
ของเรือเสนทาง และจุดหมายปลายทางของเรือ ตลอดทั้งชนิดและปริมาณปลาที่อยูในเรือ6 และในกรณีที่ไมมี
กรแจงเชนวานั้น มาตรา 56 (1) ของกฎหมายฉบับเดียวกัน จะสันนิษฐานในเบื้องตนวา เรือประมงตางชาตินั้น
ทําประมงโดยไมชอบดวยกฎหมายในนานน้ําประมงของมาเลเซีย7
ในขณะที่การออกไปทําการประมงของชาวประมงไทยทางดานอาวไทยดูจะมีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการผานของเรือประมงไทย
การทําประมงของประเทศไทยในทะเลหลวงทางดานทะเลอันดามันและ
มหาสมุทรอินเดียดูจะมีความเปนไปไดมากที่สุดสําหรับชาวประมงไทยในบรรดาแหลงทําประมงปลาทูนาใน
ทะเลหลวงทั้งหลาย ทั้งนี้เพราะทางดานทะเลอันดามันที่ติดตอกับมหาสมุทรอินเดียนั้น ชาวประมงไทยสามารถ
5 21 I.LM. 126
6 Section 16 (3) of the Malaysian Fisheries Act 317 of 1985
(3) The master of a foreign fishing vessel entering Malaysian fisheries waters for the purpose mentioned in
subsection (1) shall notify by radio an authorized officer of the name, the flag state, location, route and destination of
the vessel, the type and amount of fish it is carrying and of the circumstances which it is entering Malaysian fisheries
waters. สําหรับการวิเคราะหกฎหมายประมงของมาเลเซียในเรื่องนี้ ดู จุมพต สายสุนทร, “การใชสิทธิอธิปไตยของรัฐชายฝงเพื่อ
จํากัดเสรีภาพในการเดินเรือประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ : ขอสังเกตเกี่ยวกับกฎหมายของมาเลเซียและอนุสัญญาวาดวยกฎหมาย
ทะเล ป ค.ศ. 1982”, วารสารนิติศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ฉบับที่ 1 ปที่ 19, 2532, น.154-179
7 Section 56 (1) of the Malaysian Fisheries Act 317 of 1985

ออกสูทะเลหลวงไดโดยสะดวกไมใครจะมีปญหาในการผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐเพื่อนบานเหมือนใน
กรณีของการออกสูมหาสมุทรแปซิฟกทางดานอาวไทยและทะเลจีนใตดังกลาวแลวขางตน
ขณะนี้ ชาวประมงไทยมีความตื่นตัวกับการทําประมงปลาทูนาในทะเลหลวงมากขึ้น โดยเฉพาะการทํา
ประมงปลาทูนาทางดานทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียโดยองคการสะพานปลาไดรวมมือกับศูนยพัฒนา
ประมงแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Fisheries Development Centre หรือ SEAFDEC) จัด
การฝกอบรมชาวประมงไทยในการจับปลาทูนาในทะเลหลวง8
ในสวนของภาครัฐของประเทศไทยนั้น กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณไดสั่งตอเรือสํารวจ
ประมงสองลําจากประเทศญี่ปุนคือ เรือสํารวจประมง “จุฬาภรณ” และ เรือสํารวจประมง “มหิดล” โดยเรือ
สํารวจประมงจุฬาภรณไดเริ่มทําการสํารวจปลาทูนาในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียตั้งแต พ.ศ. 2530
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแตมหาสมุทรอินเดียตะวันตกถึงมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
และทะเลอันดามัน9 สวนเรือสํารวจประมง “มหิดล” ซึ่งสั่งซื้อในป พ.ศ. 2538 นั้น กรมประมงไดใชในการ
ปฏิบัติภารกิจในการสํารวจและทดลองทําการประมงปลาทูนาควบคูไปกับเรือสํารวจประมง “จุฬาภรณ” โดยใช
วิธีการทําการประมงปลาทูนาดวยอวนลอม
จากการทดลองทําการประมงปลาทูนาโดยเรือสํารวจประมง “มหิดล” ในมหาสมุทรอินเดียปรากฏวา
ไดผลเปนที่นาพอใจ ดังจะเห็นไดจากการใชเรือมหิดลเพื่อทดลองทําการประมงปลาทูนาในมหาสมุทรอินเดีย
ดานตะวันออกเพียงเที่ยวแรกก็ไดปลาทูนาถึง 588 ตัน10 ซึ่งถาหากเปนเรือประมงปลาทูนาของเอกชนเอง คาด
วาจะไดปริมาณปลาทูนาสูงกวาปริมาณที่เรือมหิดลจับได 2 เทา เปนอยางนอย11 ทั้งนี้เพราะการปฏิบัติภารกิจ
ของเรือสํารวจประมง “มหิดล” แตกตางกับการทํางานของเรือประมงเอกชน กลาวคือ การทํางานของเรือสํารวจ
“มหิดล” ยังอยูในระบบราชการ โดยตองมีการจอดพักและจะไมมีการตรวจแพหรือฝูงปลาในเวลากลางคืน และ
การวางอวนก็วางไดเพียงวันละ 1 ครั้ง12 ซึ่งเรือประมงเอกชนไมจําตองทําเชนนั้น นอกจากนี้ เรือสํารวจประมง
“มหิดล” ยังใชเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมดในการวิ่งตรวจแพ หาขอน และใชเวลาเพียงหนึ่งในสี่ของเวลาทั้ง
หมดที่ออกทะเลในการวางอวนลอม ซึ่งโดยปกติและเรือประมงเอกชนจะตองมีเวลาในการวางอวนลอมถึงครึ่ง
หนึ่งของเวลาทั้งหมดที่ออกทะเล13

8 ดูรายงานผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “มวลสัตวน้ําที่อาศัยอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลสัตวน้ําชนิดพันธุที่ยาย
ถิ่นเสมอ”, supra note 1
9 Id. ดู ธรรมศักดิ์ โปรียานนท และกิจจรูญ ตันติวาลา, “ปริมาณ ชนิด ขนาด และองคประกอบของปลาทูนาที่
สํารวจพบในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย ระหวางป พ.ศ. 2534 –2536 โดยเรือสํารวจประมง “จุฬาภรณ”, กองประมงนอก
นานน้ํา, กรมประมง, เอกสารวิภาคารฉบับที่ 43, 2538
10 Id.
11 Id.
12 Id.
13 Id.

1.2 สภาวะการคาปลาทูนาของประเทศไทยในตลาดโลก
ขณะนี้ประเทศไทยนําเขาปลาทูนาสดและแชแข็งเปนอันดังหนึ่งของโลกคือปละประมาณ 400,000
14
- 500,000 ตัน คิดเปนรอยละ 80 ของปลาทูนาทั้งหมดที่ประเทศไทยใชผลิตปลาทูนากระปอง และที่เหลืออีกรอย
ละ 20 เปนปลาโอ เชน ปลาโอลาย (little tuna) ปลาโอดํา (longtail tuna) ที่ไดจากการจับของเรือประมงไทย15 ทั้ง
นี้ประเทศไทยนําเขาปลาทูนาสดและแชแข็งจากไตหวัน ญี่ปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา ประมาณรอยละ
24.10, 9 และ 4 ตามลําดับ16 โดยมูลคาการนําเขาปลาทูนาสดและปลาทูนาแชแข็งดังกลาวคิดเปนรอยละ 54
ของมูลคาสินคาสัตวน้ํานําเขาทั้งหมดของประเทศไทย
โดยปลาทูนาที่นําเขาสวนใหญเปนปลาทูนาทองแถบ
(skipjack) เพื่อใชในอุตสาหกรรมปลาทูนากระปอง หรือทําเปนเนื้อปลาทูนานึ่ง (loin) เพื่อสงขายยังตางประเทศ17
ในดานการสงออกผลิตภัณฑจากปลาทูนาที่ประเทศไทยนําเขานั้น ประเทศไทยจะนําปลาทูนาที่นําเขา
มาผลิตเปนปลาทูนากระปอง โดยประเทศไทยเปนประเทศที่สงออกปลาทูนากระปองเปนอันดับหนึ่งของโลก18
โดยประเทศไทยสงปลาทูนากระปองออกไปตางประเทศตั้งแตป พ.ศ. 2528 มีประมาณปละ 230,000 – 270,000
ตัน19 โดยคิดเปนมูลคาสูงสุดใน พ.ศ. 2534 ประมาณ 16,130 ลานบาท20 โดยสงปลาทูนากระปองไปขายยัง
สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อังกฤษ เยอรมนี เปนตน และนับแตป พ.ศ. 2534 เปนตนมาปริมาณการสงออกปลาทู
นากระปองของประเทศไทยเริ่มลดลง เนื่องจากปจจัยหลายประการเชน สภาวะเศรษฐกิจถดถอยในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและยุโรป การขาดแคลนวัตถุดิบ มาตรการกีดกันทางการคา เชน การใชโควตา การตั้งภาษีขาเขา
ในอัตราสูงของสหภาพยุโรป การจํากัดปริมาณนําเขา การกําหนดมาตรฐานสินคาและความเขมงวดในการระบุ
แหลงกําเนิดสินคา ตลอดจนการตรวจสอบคุณภาพสินคาที่เขมงวดของสหรัฐอเมริกา21
เนื่องจากประเทศไทยตองพึ่งพาการนําเขาปลาทูนาสดและปลาทูนาแชแข็งจากตางประเทศเปนจํานวน
มากเพื่อใชเปนวัตถุดิบในการผลิตปลาทูนากระปอง ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียเงินตราตางประเทศปละมาก ๆ
อีกทั้งประเทศไทยอาจประสบปญหาการแขงขันการสั่งเขาปลาทูนาสดและแชแข็งจากตางประเทศเพื่อใชเปนวัตถุ
ดิบในการผลิตปลาทูนากระปองเพื่อสงออกแขงขันกับประเทศอื่น ๆ ได ดังนั้น เพื่อเปนการลดการสูญเสียเงิน
ตราตางประเทศในการนําเขาปลาทูนาสดและแชแข็ง อีกทั้งเปนการหาแหลงวัตถุดิบปลาทูนาจากชาวประมงของ
ประเทศไทยเอง การปรับนโยบายการทําประมงของไทยที่มุงไปสูการทําประมงปลาทูนาน้ําลึกในทะเลหลวง จึง
เปนทางออกอีกทางหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพในการทําประมงของประเทศไทยที่มุงเนนพันธุสัตวน้ําที่มีมูลคาทาง
เศรษฐกิจสูง และเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับอุตสาหกรรมปลากระปองของประเทศไทยตอไปดวย
14 กรมประมง, การคาสินคาประมงระหวางประเทศของไทย, กองเศรษฐกิจการประมง, กรมประมง, 2538;
INFOFISH, Tuna 95, Manila, the Philippines, 1995; ดู สมหญิง เปยมสมบูรณ, ไทยกับการคาทูนาในตลาดโลก, กองเศรษฐกิจ
การประมง, กรมประมง, เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง “มวลสัตวน้ําที่อาศัยอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลสัตวน้ํา
ชนิดพันธุที่ยายถิ่นเสมอ” วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2539, กรมประมง, กรุงเทพฯ, 2539
15 Id.
16 Id.
17 Id.
18 Id.
19 Id.
20 Id.
21 Id.

2. มาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและมวล
ปลาที่ ย า ยถิ่ น อยูเสมอตามความตกลงเพื่อ การอนุ วัติก ารตามบทบั ญญั ติแ ห ง
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982
เกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและ
มวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (“ความตกลงฯ”)22
ความตกลงฯ ฉบับนี้เปนผลจากความหวงใยขององคการสหประชาชาติเกี่ยวกับการใชทรัพยากรที่มีชีวิต
ในทะเลหลวง ซึ่งองคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization) พบ
วามีทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงหลายชนิดถูกนํามาใชจนเต็มที่แลว23 สาเหตุสําคัญที่ทําใหทรัพยากรที่มีชีวิต
ในทะเลหลวงเหลานั้นถูกนํามาใชจนทําใหมีปริมาณลดลงอยางมากเปนเพราะการทําประมงในบริเวณทะเลหลวง
โดยไมคํานึงถึงการมีอยูของทรัพยากรดังกลาวในวันขางหนา ประกอบกับการเขาทําประมงในทะเลหลวงโดย
ประเทศซึ่งมิไดเปนภาคีแหงขอตกลงเกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในทะเลหลวงในรูป
ของคณะกรรมาธิการ (commission) หรือองคการ (organization) ที่จัดตั้งขึ้นอยูแลวในภูมิภาคตาง ๆ ของทะเล
หลวง24
ดังนั้น ในระหวางวันที่ 19 – 23 เมษายน 1993 การประชุมของสหประชาชาติวาดวยการอนุรักษและ
การจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling fish stocks) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ
(highly migratory fish stocks) จึงเริ่มขึ้นและดําเนินเรื่อยไปจนถึงการประชุมสมัยที่ 6 ซึ่งเปนสมัยสุดทายใน
ค.ศ. 1995 ระหวางวันที่ 24 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม ค.ศ. 1995 และที่ประชุมเห็นสมควรใหมีการลง
นามกรรมสารสุดทาย (Final Act) และความตกลงเพื่อการอนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญาสห
ประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982 เกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยาย
ถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (Agreement for the Implementation of the
Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to
the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks) ในวัน
ที่ 4 ธันวาคม 1995 โดยในสวนของความตกลงฯ นั้นจะเปดใหมีการลงนามเปนเวลา 12 เดือน นับตั้งแตวันที่
4 ธันวาคม ค.ศ. 1995 ตามขอที่ 37 แหงความตกลงฯ ดังกลาว25 โดยความตกลงฯนี้จะมีผลบังคับในวันถัดจาก
วันที่มีการมอลสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสาร (instrument of ratification or accession) ครบ 30 ฉบับแลว
22 Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the law of the
Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly
Migratory Fish Stocks, UNGA, A/CONF. 164/37, 8 September 1995
23 FAO, “Review of the State of World Marine Fishery Resources”, FAO Fisheries Technical Paper No.
335, FAO, Rome, 1994 : FAO, “The State of World Fisheries and Aquaculture, Rome, 1995
24 FAO, Structure and Process of the 1993-1995 United Nations Conference on Straddling Fish Stocks and
Highly Migratory Fish Stocks, FAO Fisheries Circular No. 898, FAO, Rome, 1995, p.1
25 Article 37 Signature
This Agreement shall be open for signature by all States and the other entities referred to in article 1 paragraph 2 (b),
and shall remain open for signature at the United Nations Headquarters for twelve months from the fourth of December 1995.

และความตกลงฯ
นี้จะมีผลบังคับตอรัฐหรือองคภาวะภายหลังจากมีการใหสัตยาบันหรือเขาภาคยานุวัติครบ
สามสิบฉบับเมื่อครบสามสิบวันหลังจากการสงมอบสัตยาบันสารหรือภาคยานุวัติสารแลวตามขอ 40 แหงความ
ตกลงฯ26
ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 1996 ปรากฏวามีรัฐที่ลงนามความตกลงฯดังกลาวเพียง 55 รัฐ และมีรัฐที่
ใหสัตยาบันความตกลงฯเพียง 5 รัฐเทานั้น27 โดยรัฐที่ใหสัตยาบันแลวไดแก Saint Lucia (3 สิงหาคม 1996)
Samoa (25 ตุลาคม 1996) Sri Lanka (24 ตุลาคม 1996) Tonga (31 กรกฎาคม 1996) และสหรัฐอเมริกา
(21 สิงหาคม 1996) สําหรับประเทศไทยนั้นไดเขารวมประชุมเกี่ยวกับความตกลงฯมาโดยตลอดแตก็ยังมิไดลง
นามความตกลงดังกลาวแตอยางใด28
วัตถุประสงคของความตกลงฯนี้มุงที่การแกปญหาการจัดการทรัพยากรประมงดังกลาวขางตน เพื่อมิให
เกิดผลกระทบที่รายแรงตอสิ่งแวดลอมทางทะเล เพื่อธํารงคไวซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)
และรักษาความอุดมสมบูรณแหงระบบนิเวศวิทยาทางทะเล (integrity of marine ecosystems) และลดความ
เสี่ยงของผลกระทบระยะยาวหรือผลที่ไมอาจแกไขไดของการทําประมง29

2.1 มวลสัตวน้ําภายใตกรอบของความตกลงฯ
2.1.1 มวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (Straddling Fish Stocks)
ขอ 6330 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 กลาวถึงมวลสัตวน้ํา
2 ประเภทคือ มวลสัตวน้ําที่อยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือมากกวานั้น (ขอ 63 วรรค 1)
และมวลสัตวน้ําที่อยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตฝงทะเลที่เลยและประชิดติดตอกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
26 Article 40 Entry into force
1. This Agreement shall enter into force 30 days after the date of deposit of the thirtieth instrument of
ratification or accession.
2. For each State or entity which ratifies the Agreement or accedes thereto after the deposit of the thirtieth
instrument of ratification or accession, this Agreement shall enter into force on the thirtieth day following the deposit
of its instrument of ratification or accession.
27 United Nations, Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, Office of Legal Affairs, New York,
November 1996
28 Id.
29

ของรัฐชายฝง (ขอ 63 วรรค 2) และ “มวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล” (straddling fish stocks) ตาม
นัยแหงความตกลงฯนี้จะหมายถึงเฉพาะมวลสัตวน้ําที่เกิดขึ้นและยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐ
ชายฝงและบริเวณที่เลยและประชิดติดตอกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง ตามนัยแหงขอ 63 วรรค 2 เทา
นั้น ซึ่งรัฐชายฝงและรัฐที่ทําประมงมวลสัตวน้ําเชนวานั้นในบริเวณประชิดติดตอกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐ
ชายฝงจะตองตกลงกันไมวาโดยตรงหรือโดยผานองคการในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคที่เหมาะสม เพื่อกําหนด
มาตรการอันจําเปนในการอนุรักษมวลสัตวน้ําเชนวานั้นในบริเวณที่อยูประชิดติดตอกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของ
รัฐชายฝง31
คําวา “บริเวณที่เลยและประชิดติดตอกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะ” (area beyond and adjacent to it
(EEZ)) แหงขอ 63 วรรค 2 ดังกลาวขางตน หมายถึง ทะเลหลวง (high seas) เพราะขอ 63 วรรค 2 ใชคําวา
“เลยและประชิดติดตอ” (beyond and adjacent) เชนเดียวกับความหมายของเขตเศรษฐกิจจําตามนัยแหงขอ 55
ของนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 วาคือ “บริเวณที่เลยและประชิดติดตอกับทะเลอาณา
เขต” (area beyond and adjacent to the territorial sea)32
ดังนั้น คําวา “มวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล” (straddling fish stocks) ตามความตกลงฯ
จึงหมายถึงมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงและทะเลหลวงเทานั้นตามนัยแหง
ขอ 63 วรรค 2 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และจากการศึกษาขององคการ
อาหารและการเกษตร (FAO)33 พบวา โดยธรรมชาติแลวมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะ
และเขตทะเลหลวง (straddling stocks) จะมีความสัมพันธกับความกวางของไหลทวีปตามธรรมชาติดวย กลาว
คือ มวลสัตวน้ําประเภทนี้จะเคลื่อนยายถิ่นตลอดแนวความกวางของไหลทวีปของรัฐชายฝง34 ทั้งนี้ มวลสัตวน้ํา
ที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะและเขตทะเลหลวงจะมีทั้งสัตวน้ําหนาดิน (demersal stocks) และสัตว
น้ําผิวน้ํา (pelagic stocks)
ในกรณีของประเทศไทยนั้น ทรัพยากรประมงของไทยมีทั้งทางดานอาวไทยและทะเลจีนใต และทาง
ดานทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย โดยทางดานอาวไทยและทะเลจีนใตนั้น เนื่องจากประเทศไทยไมมีเขต
เศรษฐกิจจําเพาะประชิดติดตอกับทะเลหลวงโดยตรงหากแตประชิดติดตอกับเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศ
เพื่อนบาน เชน เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน ดังนั้น สําหรับประเทศไทยแลว มวลสัตวน้ําที่พบอยูในบริเวณ
ดังกลาว จึงเปนมวลสัตวน้ําที่อยูภายในหรือระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐตาง ๆ สองรัฐหรือมากกวานั้น
ตามนัยแหงขอ 63 วรรค 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มากกวาที่จะถือเปนมวล
สัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling stocks) ตามนัยแหงขอ 63 วรรค 2 ของอนุสัญญาสหประชา
ชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ดังนั้น จึงไมถือวามวลสัตวน้ําดังกลาวตกอยูในบังคับแหงความตกลงฯ35
31 Id.
32 Article 55 of the United Nations Convention on the Law of the Sea
33 FAO, “World Review of High Seas Highly Migratory Fish Species and Straddling Stocks”, FAO Fisheries
Circular No. 858, Rome 1993
34 Id และดู บุญเลิศ ผาสุก, “ประชากรสัตวน้ําชนิดพันธุที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและประชากรสัตวน้ําชนิด
พันธุที่อพยพยายถิ่นไกล (Stradding Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks), วารสารการประมง, vol.49, No. 4, July
3 August 1996
35 Supra note 34, at 308

มวลสัตวน้ําในบริเวณอาวไทยและทะเลจีนใตที่ชาวประมงไทยทําประมงอยูนั้นมีอยูถึง 40 ชนิด36 ที่
เปนมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงสองรัฐหรือกวานั้น ตามนัยแหงขอ 63
วรรค 1 ของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และไมถือวาเปนมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยู
ระหวางเขตทางทะเล (straddling stocks) ตามความตกลงฯนี้ ดังนั้น ในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการประมง
แหงอินโด-แปซิฟก (Indo-Pacific Fishery Commission-IPFC) ประเทศไทยควรเจรจาแยกมวลสัตวน้ําทั้ง 40
ชนิดออกจากประเภทของมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling stocks) ทั้งนี้เพราะไมมีราย
งานวามีการพบมวลสัตวน้ําทั้ง 40 ชนิดดังกลาวในเขตทะเลหลวงของภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟก หรืออินโด-แปซิ
ฟก เชน ปลาทู (Indo-Pacific mackerel) ปลาลัง (Indian mackerel) ปลาทูแขก (scads-D. mauadsi และ D.
macrosoma) ปลาหลังเขียว (sardinellas) ปลากะตัก (anchovies) ปลาแขงไก (hardtail scads) ปลาโอดํา
(longtail tuna) กุง (shrimps & prawns) และหมึก (squids & cuttlefish) เปนตน37
ดานทะเลอันดามันนั้น จากการสํารวจของเรือสํารวจประมง “จุฬาภรณ” ในชวง พ.ศ.2534 – 253638 พบ
วามวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะและทะเลหวงทางดานทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย
ไดแก ปลาจรวด (crocker–Elagatis bipinnulatus) ปลาทูแขก (scad–Decapterus macarellus) ปลาอินทรียน้ํา
ลึก (Acanthocybium solandri) ปลาวัวดํา (Conthidermis maculalus) ปลาวัวกระดาษ (Aleutera
monoceros) ปลากะพงขี้เซา (Lobotes surinamensis) ปลานิวพะเยาว (Kyphosus bigibus) และปลาสาก
(Sphyreana baracuda)39 ปลาเหลานี้จัดเปนมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทย
และทะเลหลวงในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียตามนัยแหงขอ 63 วรรค 2 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 และความตกลงฯฉบับนี้ ทั้งนี้ ยกเวนปลาโอดํา (longtail tuna) ปลาทู (IndoPacific mackerel) ปลาลัง (Indian mackerel) ปลาหลังเขียว (sardinellas) ปลากะตัก (anchovies) กุง (shrimps
& prawns) และหมึก (squids & cuttlefish)40

2.1.2 มวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (Highly Migratory Fish Stocks)
ในกรณีของมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอนี้ ดูจะมีความชัดเจนในเรื่องของความหมายมากกวากร
รีของมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling fish stocks) กลาวคือ มีการกลาวถึงมวลสัตวน้ําที่
ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory species) โดยตรงในขอ 6441 และภาคผนวกที่ 1 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติ
36 Id.
37 Id.
38 ธรรมศักดิ์ โปรียานนท และ จิตจรูญ ตันติวาลา, ปริมาณ ชนิด ขนาด และองคประกอบของปลาทูนาที่สํารวจพบ
ในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดียระหวาง พ.ศ. 2534-2536 โดยเรือสํารวจประมง “จุฬาภรณ”, กองประมงนอกนานน้ํา, กรม
ประมง, เอกสารวิชาการฉบับที่ 43, 2538.
39 Supra note 34, p. 309
40 Id.
41 Article 64 Highly migratory species
1. The coastal State and other States whose nationals fish in the region for the highly migratory species listed in Annex
I shall co-operate directly or through appropriate international organizations with a view to ensuring conservation and promoting
the objective of optimum utillization of such species throughout the region, both within and beyond the exclusive economic zone.
In regions for which no appropriate international organization exists, the coastal State and other States whose nationals
harvest these species in the region shall co-operate to establish such an organization and participate in its work.
2. The provisions of paragraph I apply in addition to the other provisions of this Part.

วาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 ซึ่งประกอบดวย
1. ปลาจําพวกปลาทูนา ไดแก
1.1 ปลาทูนาครีบยาว (albacore tuna-Thunnus alalunga)
1.2 ปลาทูนาครีบน้ําเงินหรือปลาทูนาน้ําลึก (bluefin tuna-Thunnus Thynnus)
1.3 ปลาทูนาตาโต (bigeye tuna-Thunnus obesus)
1.4 ปลาทูนาทองแถบ (skipjack tuna-Katsuwonus pelamis)
1.5 ปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin tuna-Thunnus albacares)
1.6 ปลาทูนาครีบดําหรือปลาทูนาแอตแลนติค (blackfin tuna-Thunnus atlanticus)
1.7 ปลาโอลายแอตแลนติค (little tuna-Euthynnus alletteratus) และปลาโอลาย
(Euthynnus affinis)
1.8 ปลาทูนาครีบน้ําเงินตอนใต (southern bluefin tuna-Thunnus maccoyii)
1.9 ปลาโอแกลบหรือปลาขาว (frigate mackerel-Auxis thazard) และปลาโอหลอด
หรือปลาโอกลวย (Auxis rochei)
2. ปลาจําพวกปลาจาระเม็ด ไดแก
ปลาพอมเฟรต (pomfrets : Farmily Bramidae)
3. ปลาจําพวกปลากระโทงแทง ไดแก
1.1 ปลาจําพวก marlins ไดแก ปลากระโทงแทงฝงแอตแลนติค (tetrapturus
angustirostris : Tetrapturus belone : Tetrapturus pfluegeri) ปลากระโทง
แทงฝงแปซิฟค (Tetrapturus albidus) ปลาอินทรียขาว (Tetrapturus audax)
ปลากระโทงแทงบัว (Tetrapturus georgei) ปลากระโทงแทงขาว (Makaira
mazara) ปลากระโทงแทงดํา (Makaira indica) ปลาอินทรียชาง (Makaira
migricans)
1.2 ปลาจําพวก sail-fishes ไดแก ปลาประโทงแทงรม (Istiphorus platypterus)
หรือ ปลาอินทรียรม (Istiphorus albicans)
1.3 ปลากระโทงแทงดาบ (swordfish-Xiphias gladius)
4. ปลาอินทรีย (sauries) ไดแก
4.1 Scomberesox saurus
4.2 Cololabis saira
4.3 Cololabis adocetus
4.4 Scomberesox saurus scombroides
5. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมประเภทปลาโลมา (dolphin) หรือปลาอีโตมอญ ไดแก
5.1 Coryphaena hippurus
1.2 Coryphaena equiselis
6. ปลาจําพวกฉลากน้ําลึก (oceanic sharks) ไดแก ปลาฉลามน้ําลึก (Hexanchus grieus)
ปลาฉลามยักษน้ําอุน (Cetorhinus maximus) วงศปลาฉลามหางยาว (Family
Alopiidae) ปลาฉลามวาฬ (Bhincodon typus) วงศปลาฉลามขาว ปลาฉลามหูดํา

หรือปลาฉลามหนู (Family Carcharhinidae) วงศปลาฉลามหัวฆอน (Family
Sphymidae) วงศปลาฉลามกินคน หรือฉลามขาว (Family Isurida)
7. สัตวเลี้ยงลูกดวยนมประเภทปลาวาฬและปลาโลมา (cetaceans) ไดแก ปลาวาฬแกลบ
(Family Physeteridae : Family Balaenopteridae : Family Balaenidae) วงศ
ปลาวาฬปากสั้น (Family Eschrichtiidae) วงศปลาโลมา (Family Monodontida) :
วงศปลาวาฬ (Family Ziphiidae) และ Family Delphinidae)42
มวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูเสมอตามภาคผนวกที่ 1 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล
ค.ศ. 1982 เหลานี้อาจเปนมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูเฉพาะในเขตทะเลหลวงเพียงอยางเดียวโดยไมเขาไปในเขต
เศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝง หรือเปนมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูระหวางทะเลหลวงเพื่อหากินและเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของรัฐชายฝงเพื่อวางไขและเลี้ยงตัวออน ทั้งนี้ ยกเวนปลาโอดํา (longtail tuna-Thunnus tonggol) ซึ่งเปน
ปลาทูนาขนาดเล็กและเปนปลาทูนาแทพวกเดียวกับปลาทูนาขนาดใหญจําพวกปลาทูนาครีบเหลือง (yellowfin
tuna-Thunnus albacares) แตปลาโอดําก็ไมจัดเปนมวลสัตวน้ําที่ยายถิ่นอยูเสมอตมภาคผนวกที่ 1 แหง
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เนื่องจากปลาโอดําจะอาศัยอยูบริเวณชายฝง และไม
ยายถิ่นออกนอกเขตไหลทวีป43
ในกรณีของประเทศไทยนั้น จากการสํารวจของเรือสํารวจประมง “จุฬาภรณ” ทางดานทะเลอันดามัน
และมหาสมุทรอินเดียในระหวาง พ.ศ. 2534-253644 พบวาในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศไทยทางดานทะเล
อันดามัน พบปลาทูนา 4 ชนิด คือ ปลาทูนาทองแถบ (skipjack tuna-Katsuwonus pelamis) ปลาทูนาครีบ
เหลือง (yellowfin tuna-Thunnus albacares) ปลาโอแกลบ (frigate tuna-Auxis thazard) และปลาโอลาย
(kawakawa-Euthynnus affinis) และในทะเลหลวงในมหาสมุทรอินเดียก็พบปลาทูนาเพิ่มขึ้นจากปลาทูนาที่พบ
ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะอีก 2 ชนิด คือ ปลาทูนาตาโต (bigeye tuna-Thunnus obesus) และปลาทูนาครีบยาว
(albacore tuna-Thunnus alalunga)45

2.2 มาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทะเล (Straddling Fish
Stocks) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (Highly Migratory Fish Stocks) และการ
บังคับการใหเปนไปตามมาตรการดังกลาวตามความตกลงฯ
การพิจารณาถึงมาตรการตาง ๆ ในการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทาง
ทะเล (straddling fish stocks) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory fish stocks) ตามความตกลงฯนี้
42 Annex 1 of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 21 I.L.M. 126
43 Supra notes 34 at 301
44 Supra notes 38.
45 Id; ดู supra note 34, at 309; สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางชีววิทยาทางมวลสัตวที่ยายถิ่นอยูเสมอ ดู กรม
ประมง, มวลสัตวน้ําที่เคลื่อนที่ยายถิ่นอยูเสมอในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย (Highly Migratory Fish Stock in the
Andaman Sea and Indian Ocean) กองสํารวจแหลงประมงนอกนานน้ํา กรมประมง, 2539 ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชา
การเรื่อง “มวลสัตวน้ําที่อาศัยอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลสัตวน้ําชนิดพันธุที่ยายถิ่นอยูเสมอ” วันที่ 25-26 กรกฎาคม พ.ศ.
2539, กรมประมง, กรุงเทพฯ น. 81-114

ตลอดทั้งการบังคับการใหเปนไปตามมาตรการดังกลาว มีความสําคัญโดยตรงในการพิจารณาของประเทศไทยวา
ควรจะเขาเปนภาคีความตกลงฯนี้หรือไม ทั้งนี้เพราะมาตรการการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตวน้ําทั้ง
สองประเภทดังกลาวตลอดทั้งการบังคับการใหเปนไปตามมาตรการเชนวานั้นยอมเปนตัวที่จะกําหนดหนาที่และ
พันธกรณีตามความตกลงฯ ที่ประเทศไทยตองปฏิบัติตาม หากประเทศไทยตัดสินใจที่เขาเปนภาคีความตกลงนี้
ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองพิจารณาวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดที่ประเทศไทยจะมีมาตรการตามกฎหมาย
ภายในของประเทศไทย และจะสามารถปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ในการอนุรักษและการจัดการทรัพยากรสัตว
น้ําทั้งสองประเภทขางตน และถาหากมีความเปนไปไดดังกลาวแลว ประเทศไทยจะมีความจําเปนที่จะตองปรับ
เปลี่ยนกฎหมายภายในของประเทศไทยประการใดบาง เชน พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ใชบังคับ
อยูในขณะนี้หรือไมเพียงใด
การบังคับใหเปนไปตามมาตรการการอนุรักษและจัดการมวลปลาทั้งสองประเภทตามความตกลงฯ นับ
วาเปนสวนสําคัญที่จะทําใหมาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาทั้งสองประเภทในทะเลหลวง สามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ แตทั้งนี้การบังคับใหเปนไปตามมาตรการดังกลาวจะบรรลุผลไดก็ดวย
การอนุวัติการความตกลงฯอยางจริงจัง โดยรัฐที่มีสวนเกี่ยวของทั้งหมด เชน รัฐเจาของธงของเรือประมงที่ทํา
การประมงมวลปลาดังกลาวในทะเลหลวง รัฐชายฝงที่มีมวลปลาทั้งสองประเภทอยูในนานน้ําของตน องคการ
และขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคและระดับภูมิภาค และแมกระทั่งรัฐเจาของทาเรือซึ่งเรือประมงที่ทําการประมง
มวลปลาดังกลาวนําปลาไปขึ้น ดังนั้น ความตกลงฯนี้ไดกําหนดใหมีการบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษ
และจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ โดยเนนที่พันธกรณีของรัฐ
ตาง ๆ และองคการในระดับอนุภูมิหรือในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวของ ดังนี้

2.2.1 การบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการโดยรัฐเจาของธง
รัฐเจาของธงเรือซึ่งทําการประมงมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล และมวลปลาที่ยายถิ่นอยู
เสมอในทะเลหลวงนับวามีบทบาทสําคัญอยางมากโดยเฉพาะอยางยิ่งการบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษ
และจัดการทรัพยากรสัตวน้ําทั้งสองประเภท ทั้งนี้เพราะเรือประมงของรัฐเจาของธงดังกลาวเปนผูทําประมงสัตว
น้ําทั้งสองประเภทโดยตรงหรือเปนรัฐที่เขาทําประมงในทะเลหลวงโดยไมมีเขตเศรษฐกิจจําเพาะติดตอกับทะเล
หลวง เชนรัฐไรชายฝง (land-locked states) ตามขอ 69 หรือรัฐที่มีสภาพเสียเปรียบทางภูมิศาสตร
(geographically disadvantaged states) ตามขอ 70 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982
ก็ตาม
เปนที่นาสังเกตวา การบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวาง
เขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอดังกลาวขางตนนี้ ยอมใหรัฐเจาของธงกําหนดบทลงโทษที่มีลักษณะ
รุนแรงเพียงพอที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษและจัดการดังกลาวโดยเรือประมง
ของตน โดยมิไดระบุใหชัดเจนวาบทลงโทษดังกลาวจะรวมถึงการจําคุก (imprisonment) หรือการลงโทษตอเนื้อ
ตัวรางกาย (corporal punishment) ดวยหรือไม เพราะถาเปนบทลงโทษของรัฐชายฝงเกี่ยวกับการบังคับใหเปน
ไปตามกฎหมายของตนที่เกี่ยวกับการสํารวจ ใชสอย อนุรักษ และจัดการทรัพยากรที่มีชีวิตในเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของตนแลว ขอ 73 แหงอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 ไมประสงคใหรัฐชาย
ฝงกําหนดบทลงโทษสําหรับการทําประมงที่ฝาฝนกฎหมายของตนใหรวมถึงการจําคุกและการลงโทษตอเนื้อตัว
รางกายดวย

2.2.2

การบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการโดยความรวมมือระหวาง
ประเทศ

การบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการโดยความรวมมือระหวางประเทศนี้เปน
ความรวมมือของรัฐตางๆ ไมจํากัดเฉพาะรัฐชายฝง รัฐเจาของธง หรือรัฐซึ่งเปนสมาชิกขององคการจัดการประมง
หรือรัฐที่เขารวมในขอตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาคเทานั้น ทั้งนี้หากความรวมมือ
ของรัฐใดจะเปนประโยชนตอการบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวาง
เขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอแลว รัฐนั้นอาจใหความรวมมือเมื่อถูกรองขอเพื่อใหการบังคับใหเปน
ไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการนั้นมีประสิทธิภาพ

2.2.3 การบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการโดยความรวมมือในระดับภุมิ
ภาคและระดับภูมิภาค
ในทะเลหลวงซึ่งอยูในความรับผิดชอบขององคการหรือขอกตลงจัดการประมงในระดับภูมิ
ภาคหรือภูมิภาค รัฐภาคีแหงความตกลงฯซึ่งเปนสมาชิกขององคการหรือเปนผูเขารวมในขอตกลงเชนวานั้นอาจ
ใหเจาหนาที่ของตนที่ไดรับมอบอํานาจโดยชอบขึ้นไปบนเรือ และตรวจสอบเรือประมงซึ่งชักธงของรัฐภาคีอื่น
แหงความตกลงฯ โดยไมจําเปนวารัฐภาคีอื่นเชนวานั้นจะเปนสมาชิกขององคการหรือเปนผูเขารวมในขอตกลง
จัดการประมงเชนวานั้นหรือไม เพื่อความมุงประสงคที่จะทําใหแนใจวามีการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษและจัด
การมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวาง เขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอที่องคการหรือขอตกลงเชนวานั้น
กําหนดขึ้น46

2.2.4 การบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการโดยรัฐเจาของทาเรือ
ในกรณีของรัฐเจาของทาเรือ (port state) เกี่ยวกับการบังคับใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษ
และจัดการนั้น รัฐเจาของทาเรือมีทั้งสิทธิและหนาที่ที่จะตองดําเนินมาตรการตามกฎหมายระหวางประเทศใน
การสงเสริมประสิทธิภาพของการอนุรักษและการจัดการในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และระดับโลก ทั้งนี้รัฐเจา
ของทาเรือจะตองไมเลือกปฏิบัติทั้งในรูปแบบและขอเท็จจริงตอเรือของรัฐใด ๆ47

46 Article 21, Subregional and regional cooperation in enforcement, id.
1. In any high seas area covered by a subregional or regional fisheries management organization or
arrangement, a State Party which is a member of such organization or a participant in such arrangement may, through
its duty authorized inspectors, board and inspect, in accordance with paragraph 2, fishing vessels flying the flag of
another State Party to this agreement, whether or not such State Party is also a member of the organization or a
participant in the arrangement, for the purpose of ensuring compliance with conservation and management measures for
straddling fish stocks and highly migratory fish stocks established by that organization or arrangement.
47 Article 23 Measures taken by a port State. id.
1. A port State has the right and the duty to take measures, in accordance with international law, to promote
the effectiveness of subregional, regional and global conservation and management measures. When taking such
measures a port State shall not discriminate in form or in fact against the vessels of any State.

2.3 การระงับขอพิพาท
เชนเดียวกับหลักกฎหมายระหวางประเทศดังที่ปรากฏในกฎบัตรสหประชาชาติ48 หรือในอนุสัญญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ.198249 ในเรื่องของการระงับขอพิพาทความตกลงฯฉบับนี้ก็กําหนดให
เปนพันธกรณีของรัฐที่จะตองระงับขอพิพาทระหวางกันโดยสันติวิธี ไมวาจะโดยการเจรจา (negotiation) การ
สอบสวน (inquiry) การไกลเกลี่ย (mediation) การประนีประนอม (conciliation) อนุญาโตตุลาการ
(arbitration) การระงับขอพิพาททางศาล (Judicial seltlement) หรือ อาศัยองคกรหรือขอตกลงในระดับภูมิภาค
หรือโดยสันติวีอื่นใดตามแตจะเลือก50
ในกรรีของการระงับขอพิพาทตามความตกลงฯนั้น
รัฐจะตองรวมมือกันเพื่อปองกันมิใหเกิดขอ
พิพาทขึ้น โดยรัฐตาง ๆ จะตองตกลงกันเกี่ยวกับขั้นตอนในการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและไมชักชาภายใน
องคการหรือขอตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค และยังจะตองเสริมสรางขั้นตอนในการตัด
สินใจที่มีอยูแลวใหมั่นคงตามความจําเปนดวย51 และในกรณีที่ขอพิพาทเปนเรื่องที่มีลักษณะทางเทคนิค รัฐที่
เกี่ยวของอาจเสนอขอพิพาทเชนวานั้นไปยังคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจ (ad hoc expert panel) ที่รัฐเหลานั้นตั้ง
ขึ้น คณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะกิจเชนวานั้นจะตองพยายามยุติขอพิพาทโดยไมชักชา โดยไมจําเปนตองใชกระบวน
พิจารณาในการระงับขอพิพาทที่มีผลผูกพัน52
โดยสรุปแลว ความตกลงฯฉบับนี้ไดวางมาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขต
ทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอในทะเลหลวงตลอดทั้งมาตรการบังคับการใหเปนไปตามความตกลงฯนี้
ไวอยางกวางขวางโดยจะใหความสําคัญแกบทบาทขององคการหรือขอตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิภาค
หรือระดับภูมิภาคในการดําเนินการและปฏิบัติการใหเปนไปตามความตกลงฯนี้ โดยการออกกฎ ระเบียบ ขอ
บังคับ เกี่ยวกับการอนุรักษและจัดการประมงที่สอดคลองกับความตกลงฯฉบับนี้ ไดอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้น จึงเปนที่
48 Article 33 of the Charter of the United Nations
(1) The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international
peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial
settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
49 Article 279 of the United nations Convention on the Law of the Sea
States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this
Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to
this end shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter.
50 Article 27 of the Agreement
States have the obligation to settle their disputes by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration,
judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice.
51 Article 28 Prevention of disputes, id.
Sates shall cooperate in order to prevent disputes. To this end, States shall agree on efficient and expeditious
decision-making procedures within subregional and regional fisheries management organizations and arrangements and
shall strengthen existing decision-making procedures as necessary.
52 Article 29 Disputes of a technical nature, id.
Where a dispute concerns a matter of a technical nature, the States concerned may refer the dispute to an ad
hoc expert panel established by them. The panel shall confer with the States concerned and shall endeavour to resolve
the dispute expeditiously without recourse to binding procedures for the settlement of disputes.

คาดหมายไดวา หากความตกลงฯฉบับนี้มีผลใชบังคับ และองคการหรือขอตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิ
ภาคหรือระดับภูมิภาคไดดําเนินการใหเปนไปตามความตกลงฯนี้อยางเครงครัด จะทําใหการทําประมงมวลปลาที่
ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอในทะเลหลวงตองตกอยูภายใตกฎเกณฑ
และ
ระเบียบการทําประมงที่เครงครัด และจะมีผลกระทบตอการทําประมงมวลปลาดังกลาวในทะเลหลวง โดยรัฐซึ่ง
เคยทําการประมงมวลปลาดังกลาวในทะเลหลวงไดโดยเสรี หรือโดยที่ไมเคยตกอยูภายใตกฎเกณฑที่เครงครัดมา
กอน
โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐซึ่งมีนโยบายที่จะเขาทําการประมงในทะเลหลวงอยางเชนประเทศไทยที่จะตอง
พิจารณาถึงประโยชนที่จะไดรับจากการเขาทําการประมงภายใตกรอบหรือกฎเกณฑแหงความตกลงฯนี้ หรือของ
องคการหรือขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาคดังกลาว ตลอดทั้งพันธกรณีทั้งปวงอันจะพึงมีอันเปน
ผลจากการเขาทําการประมงภายใตกรอบหรือกฎเกณฑดังกลาว

3. ผลทางกฎหมายของความตกลงเพื่ อ การอนุ วั ติ ก ารตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล วันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1982
เกี่ยวกับการอนุรักษและการจัดการมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและ
มวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ ตอการทําประมงในทะเลหลวงของประเทศไทย
การพิจารณาถึงผลกระทบทางกฎหมายของความตกลงฯตอการทําประมงของประเทศไทยในทะเล
หลวงนั้น ตองพิจารณาทั้งในกรณีของผลกระทบทางกฎหมายของความตกลงฯ ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปน
ภาคีของความตกลงฯดังกลาว และในกรณีที่ประเทศไทยมิไดเขาเปนภาคีของความตกลงฯดังกลาว ทั้งนี้เพราะ
ไมวาประเทศไทยจะเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯดังกลาวหรือไมก็ตาม ประเทศไทยก็ยังไดรับผลกระทบจากการ
ใชบังคับความตกลงฯดังกลาวอยู หากแตไดรับผลกระทบในลักษณะและขนาดที่แตกตางกันไป ดังนั้น การ
ศึกษาถึงผลกระทบของความตกลงฯตอการทําประมงของประเทศไทยในทะเลหลวง ทั้งสองกรณีขางตน จึงเปน
ประโยชนในการพิจารณาถึงผลดีผลเสียของการเขาเปนภาคีหรือการไมเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯดังกลาว

3.1 ผลของความตกลงในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี
ผลกระทบของความตกลงฯ ในกรณีที่ประเทศไทยเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯดังกลาว โดยที่
คํานึงถึงวาประเทศไทยจะเขาเปนสมาชิกขององคการจัดการประมงหรือเปนผูเขารวมในขอตกลงจัดการประมง
ในระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาคหรือไมก็ตาม53 นั้น อาจพิจารณาไดเปน 2 กรณี กลาวคือ กรณีที่ประเทศ
ไทยจะไดรับสิทธิประโยชนตามความตกลงฯ และกรณีที่ประเทศไทยจะตองมีพันธกรณีตามความตกลงฯ

3.1.1 สิทธิประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯ
สิทธิประโยชนที่ประเทศไทยจะไดรับจากการเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯดังกลาวคือ
สิทธิที่จะทําประมงมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling fish stocks) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยู
เสมอ (highly migratory fish stock) ในทะเลหลวง ตามสัดสวน (quota) และตองมีการเจรจากําหนดกันตอไป
ระหวางรัฐที่เกี่ยวของโดยผานองคการหรือขอตกลงระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการอนุรักษและจัด
การทรัพยากรดังกลาว
53 เพราะประเทศไทยจะไมหลุดพนจากพันธกรณีที่จะตองใหความรวมมือในการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่ยายถิ่น
อยูระหวางเขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ ทั้งตามความตกลงฯฉบับนี้ และตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมาย
ทะเล ค.ศ. 1982 ; ดู Article 17 of the Agreement

การที่ประเทศไทยจะมีสิทธิเขารวมในการทําประมวลสัตวน้ําดังกลาวในทะเลหลวงไดนั้น
จะตอง
ปรากฏวาประเทศไทยเขาเปนสมาชิกขององคการหรือเปนรัฐที่เขารวมในขอตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิ
ภาค หรือระดับภูมิภาค หรือประเทศไทยตกลงที่จะใชบังคับมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรหรือขอตกลง
เชนวานั้นกําหนดไว อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น54 ทั้งนี้ ประเทศไทยจะเขาเปนสมาชิกแหงองคการดังกลาวหรือ
เปนรัฐที่เขารวมในขอตกลงดังกลาวไดก็ตอเมื่อประเทศไทยมีสวนไดเสียอยางแทจริงในการทําประมงมวลปลาที่
ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเลและมวลปลาที่ยายถิ่นอยูภายในทะเลหลวง55 กลาวคือ ประเทศไทยตองมีการทํา
ประมงมวลปลาดังกลาวอยางจริงจังในทะเลหลวง แตหากประเทศไทยไมตองการเขาเปนสมาชิกขององคการดัง
กลาวหรือไมตองการเขารวมในขอตกลงจัดการประมงในระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาค ประเทศไทยก็ตอง
ยอมใชบังคับตามมาตรการอนุรักษและจัดการมวลสัตวน้ําทั้งสองประเภทซึ่งองคการหรือขอตกลงเชนวานั้น
กําหนดขึ้น
ปญหาที่จะตองพิจารณาตอไปในกรณีของสิทธิของประเทศไทยที่จะเขารวม (participatory right) ใน
การทําประมงมวลปลาดังกลาวขางตนในทะเลหลวงภายใตความตกลงฯดังกลาวก็คือ ปญหาที่วาประเทศไทยจะ
สามารถมีสิทธิในการเขารวมทําประมงมวลปลาดังกลาวในทะเลหลวงไดในปริมาณมากนอยเพียงใด และตองมี
การลงแรงทําการประมง (fishing efforts) มากนอยเพียงใดเพราะปญหานี้จะสงผลโดยตรงตอการตัดสินใจของ
ประเทศไทยวาควรจะเปนภาคีความตกลงฯฉบับดังกลาวนี้หรือไม เพราะประเทศไทยคงจะตองพิจารณาถึงความ
คุมคาของการไดรับสิทธิในการเขารวมทําการประมงในทะเลหลวงภายใตความตกลงฯและพันธกรณีที่ประเทศ
ไทยจะตองปฏิบัติตอไปหลังจากการเขาเปนภาคีแหงความตกลงฯฉบับนี้
เนื่องจากความตกลงฯฉบับดังกลาว มิไดกลาวถึงโดยตรงเกี่ยวกับการกําหนดสัดสวนของรัฐภาคีในการ
ทําประมงมวลปลาทั้งสองประเภทในทะเลหลวง หากแตปลอยใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการ (organization)
หรือขอตกลง (arrangements) จัดการประมงในระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาค ในการกําหนดสิทธิในการเขา
รวมทําประมง (participatory rights)56 เชน การจัดสรรปริมาณปลาที่พึงอนุญาตใหจับได (allocations of allowable
catch) หรือการกําหนดประเภทของเครื่องมือทําการประมง เปนตน ดังนั้น สัดสวนในการเขาทําประมงมวล
ปลาทั้งสองประเภทในทะเลหลวงจึงเปนเรื่องที่จะตองพิจารณากําหนดกันตอไปในองคการหรือขอตกลงจัดการ
ทําประมงระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาค และการที่ประเทศไทยจะมีสัดสวนในการทําประมงในทะเลหลวงไดนั้น
ประเทศไทยจะตองเปนสมาชิกขององคการหรือขอตกลงจัดการประมงระดับอนุภูมิภาคหรือระดับภูมิภาคดวย
เพื่อที่ประเทศไทยจะไดมีสวนรวมในการกําหนดสัดสวนในการทําประมงในทะเลหลวงไดดังกลาวแลวขางตน

2.1.2 พันธกรณีที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตามความตกลงฯ
เนื่องจากความตกลงฯฉบับนี้เปนความตกลงที่เนนถึงมาตรการอนุรักษและจัดการมวลปลาที่
ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล (straddling fish stock) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory fish
stocks) ตลอดทั้งการบังคับใหเปนไปตามมาตรการดังกลาวเปนหลัก ดังนั้นความตกลงฯฉบับนี้จึงปนความตกลง
ที่กําหนดพันธกรณีไวมากมายทั้งแกรัฐชายฝง รัฐเจาของที่ และองคการหรือขอตกลงในระดับอนุภูมิภาคและ
ระดับภูมิภาค
54 ดู Article 8 (4) of the Agreement
55 ดู Article 8 (3), id.
56 ดู Article 10 (b), id.

ประเทศไทยในฐานะที่เปนทั้งรัฐชายฝงในกรณีของมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล
(straddling fish stock) และรัฐเจาของธงเรือประมงที่จะทําประมงทั้งมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล
(straddling fish stock) และมวลปลาที่ยายถิ่นอยูเสมอ (highly migratory fish stocks) จึงมีพันธกรณีอยางมาก
มายที่จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรการอนุรักษและจัดการทรัพยากรทั้งสองประเภทตามความตกลงฯ เชน
มาตรการเพื่อใหแนใจวาจะมีการทําประมงมวลปลาที่ยายถิ่นอยูระหวางเขตทางทะเล และมวลปลาที่ยายถิ่นอยู
เสมอในลักษณะที่ยั่งยืน ตามขอ 5 แหงความตกลงฯ หรือการ

