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บทคัดยอ
แนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่ไดรับ
การพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวม ที่ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญการประมง นักจัดการ
ประมงจากภาครัฐ อุตสาหกรรมประมง สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน และองคการ
ระหว า งประเทศกํ า กั บ ดู แ ลโดยรั ฐ แนวทางปฏิ บั ติ เ หล า นี้ ถู ก พั ฒ นาเพื่ อ กํ า หนด
องคประกอบของการจัดการ ตั้งแตก รอบการจั ดการจนถึงองคประกอบของการเก็ บ
รวบรวมขอมูล รวมทั้งระบุหลักและมาตรการการจัดการที่จําเปนเพื่อใหมั่นใจในการ
อนุรักษสัตวน้ําเปาหมายและไมใชเปาหมาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นตอแหลงอาศัย
ของสัตวน้ํา แนวทางปฏิบัติเหลานี้เปนเครื่องมือที่ใชความสมัครใจสําหรับใชอางอิง เพื่อ
ชวยใหรัฐและองคการจัดการประมงระดับภูมิภาค กําหนดและดําเนินการมาตรการที่
เหมาะสมในการจั ด การสั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได แ ละการลดสั ต ว น้ํ า คั ด ทิ้ ง ซึ่ ง ครอบคลุ ม
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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แนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได
และการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
International Guidelines on Bycatch Management and
Reduction of Discards
บทยอ
แนวปฏิบัตสิ ากลเกี่ยวกับการบริหารจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
ไดรับการจัดทํา และรับรองโดยที่ประชุมปรึกษาหารือดานเทคนิคขององคการอาหาร
และเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม ในระหวางวันที่ 6 ถึง
10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ผูเขารวมประชุมตั้งใจที่จะใหความชวยเหลือรัฐทั้งหลาย และ
องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค ในการบริหารจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลด
การขจัดทิ้ง เพื่อใหเปนไปตามจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ
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1. ภูมิหลัง
1.1. จรรยาบ รรณในการทํ า การป ระ มงอย า งรั บ ผิ ด ช อบ พ.ศ . 2538
(“จรรยาบรรณ”) ขององคการอาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ หรือ เอฟ เอ โอ
เรียกรองความยั่งยืนในการใชระบบนิเวศของสัตวน้ํา (ใหใชระบบนิเวศอยางยั่งยืน) และ
ตองการใหการทําการประมงจะตองกระทําโดยคํานึงถึงสภาวะแวดลอม จรรยาบรรณยัง
ไดสงเสริมการดูแลรักษา การปกปอง และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพของ
ระบบนิเวศโดยการลดผลกระทบของการประมงตอสัตวน้ําชนิดพันธุที่มิใชเปาหมาย และ
ต อ ระบบนิ เ วศในภาพรวมให เ หลื อ น อ ยที่ สุ ด อย า งไรก็ ต ามแม จ ะมี ก ารรั บ รอง
จรรยาบรรณ ของภาคีสมาชิกเอฟ เอ โอ ทั้งปวงแลว แตยังมีความกังวลเพิ่มขึ้นวาระดับ
การตายของสัตวน้ําจากการประมงที่เปนผลจากสัตวน้ําพลอยจับไดและการขจัดทิ้งจะ
คุก คามการพั ฒนาอย างยั่ ง ยื นของการประมงหลายประเภท และการคงไว ซ่ึง ความ
หลากหลายทางชีวภาพในหลายพื้นที่สงผลใหขาดความมั่นคงทางอาหารยิ่งขึ้น และจะมี
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตชาวประมงและแรงงานประมงจํานวนหลายลานคนที่พึ่งพา
ทรัพยากรสัตวน้ํา
1.2. เรียกรองใหดําเนินการกับสัตวน้ําพลอยจับไดและการขจัดทิ้งไดถูกนําเสนอใน
ที่ประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (The United Nations General Assembly:
UNGA) รวมทั้งในมติสหประชาชาติที่ A/RES/64/72 ภาคที่ 64 วาดวยประมงอยาง
ยั่ง ยื น รัฐ องคก รจั ด การประมงระดับ ภู มิ ภ าคและอนุภู มิ ภ าค และองค ก ารระหว า ง
ประเทศอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ได รั บ การร อ งขอให ล ดหรื อ ขจั ด การจั บ สั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได
ผลกระทบของการประมงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือประมงสูญหาย การคัดทิ้ง และความ
สูญเสียภายหลังการทําประมง รวมทั้งการสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อคนหาวิธีการ
ที่จะชวยลดหรือขจัดสัตวน้ําพลอยจับไดที่เปนลูกปลาวัยออน
1.3. ความพยายามในอดีตของเอฟ เอโอ ในการจัดการกับปญหาเหลานี้ไดรวมถึง
การจัดทํา/พัฒนาแผนปฏิบัติการระดับสากลในการลดการจับนกทะเลโดยมิไดตั้งใจจาก
เครื่องมือประมงเบ็ดราวป พ.ศ. 2542 (The 1999 FAO International Plan of
Action for Reducing Incidental Catch of Seabirds in Longline Fisheries:
IPOA-Seabirds) และแนวทางปฏิบัติดานเทคนิคที่ ดีที่สุดที่เกี่ยวของ, แผนปฏิบัติการ
ระดับสากลเพื่อการอนุรักษและการบริหารจัดการสัตวน้ํากลุมปลาฉลามป พ.ศ. 2542

3

(The 1999 FAO International Plan of Action for the Conservation and
Management of Sharks: IPOA-Sharks), และแนวทางเพื่อลดอัตราการตายของเตา
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 ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามคําจํากัดความที่ใชอยูในปจจุบัน
สัตวน้ําพลอยจับไดอาจจะมีปริมาณมากกวา 20 ลานตัน
1.4. ระหวางการประชุมกรรมาธิการประมงแหงองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติสมัยที่ 28 (The FAO Committee on Fisheries: COFI) เมื่อเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2552 เอฟ เอ โอ ไดรายงานเกี่ยวกับสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
และเนนย้ําวา ในกระบวนการจัดการประมงที่ไมดี ขาดการรายงาน และไรการควบคุม
นั้น ประเด็นสําคัญซึ่งเปนที่นากังวลมาก ไดแก (i) การนําสัตวน้ําพลอยจับไดขึ้นทา (ii)
สัตวน้ําคัดทิ้ง และ (iii) การสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา ในการประชุมสมัยเดียวกันนี้
กรรมาธิการประมงเห็นพองกันวาองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติควรจะ
พัฒนาแนวปฏิบัติสากลวาดวยการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้งผาน
ขั้นตอนการประชุมปรึกษาหารือของผูเชี่ยวชาญ แลวตามดวยการประชุมปรึกษาหารือ
ดานเทคนิค
1.5. ด ว ยเหตุ นี้ เอฟ เอ โอ จึ ง เดิ น หน า ในการพั ฒ นาแนวทางปฏิ บั ติ โ ดย
ประสานงานกับ (i) การประชุมหารือระดับผูเชี่ยวชาญ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เพื่อจัดเตรียมราง
แนวทางปฏิบัติ และ (ii) การประชุมหารือเชิงวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโรม สาธารณรัฐ
อิตาลี ระหวางวันที่ 6 ถึง 10 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เพื่อหาขอยุติในการจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
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1.6. แนวทางปฏิบัติฉบับนี้ยังตองไดรับการตีความ และปรับใชใหสอดคลองกับ
กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กฎหมายระหว า งประเทศ ดั ง ปรากฏในอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 (อนุสัญญา
สหประชาชาติ พ.ศ. 2525) ไมมีสิ่งใดในแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ขัดแยงตอสิทธิ เขตอํานาจ
และหน า ที่ ข องรั ฐ ตามหลั ก กฎหมายระหว า งประเทศว า ด ว ยทะเลที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น
อนุสัญญาฯ กฎหมายทะเล พ.ศ. 2525
1.7. แนวทางปฏิบัติเหลานี้ตองไดรับการตีความ และนําไปปรับใชเพื่อชวยเสริม
มาตรการแกปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดซึ่งบัญญัติไวในแผนปฏิบัติการสากลวาดวยนก
ทะเล (IPOA-Seabirds) และแนวทางปฏิบัติทางเทคนิคที่ดีที่สุดที่เกี่ยวของ, แผนปฏิบัติ
การสากลวาดวยสัตวน้ํากลุมปลาฉลาม(IPOA-Sharks) และแนวทางปฏิบัติเพื่อลดอัตรา
การตายของเตาทะเลอันเนื่องจากการทําการประมง
2. ขอบเขต จุดมุงหมาย และวัตถุประสงค
2.1. ขอบเขต
ขอบเขตของแนวทางปฏิ บั ติเ หล า นี้ เป น ขอบเขตระดั บโลก ซึ่ งครอบคลุ ม
กิจกรรมการทําการประมงทุกประเภท ในเขตทางทะเลทุกเขต ในมหาสมุทร และใน
นานน้ําภายใน
2.2. จุดมุงหมาย
จุดมุงหมายของแนวทางปฏิ บัติเหล านี้ เพื่อชวยใหรัฐ และองคการจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค ดําเนินการตามจรรยาบรรณฯ และการประมงเชิงระบบนิเวศ โดย
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดการขจัดทิ้งที่มีประสิทธิภาพ
2.3. วัตถุประสงค
วัต ถุ ป ระสงค ข องแนวทางปฏิ บัติ เ หล านี้ คื อ การส ง เสริ ม การประมงอย า ง
รับผิดชอบโดย
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(1) ลดการจับ และอัต ราการตายของชนิด พั นธุ และขนาดสั ตว น้ํ า ซึ่ง ไม
สามารถนําไปใชประโยชนในอันจะเปนไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณ ใหเหลือนอย
ที่สุด
(2) เสนอแนะแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการตางๆ ที่จะชวยเสริมสรางให
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําที่คัดทิ้งที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และ
(3) ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารรายงาน และวิ ธี ก ารคํ า นวณทางการเงิ น ของทุ ก
สวนประกอบของผลการจับซึ่งมีสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําที่คัดทิ้งเปนสวนประกอบ
ยอย
2.4. ลักษณะของสัตวน้ําพลอยจับได
2.4.1 เปนไปไมไดที่จะสรางคําจํากัดความของคําวาสัตวน้ําพลอยจับได ให
เปนมาตรฐานสากล ทั้งนี้เพราะการประมงโลกมีธรรมชาติที่หลากหลายเปนอยางมาก
ความแตกต า งของการให จํ ากั ด ความในอดี ต ของคํ า ว า สั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได ใ นระดั บ
ประเทศ ความกํากวมของคําศัพทที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําพลอยจับได และทางเลือกของ
ชาวประมงแตละรายในการแบงประเภทสัตวน้ําที่จับไดดวยวิธีที่แตกตางกัน นอกจากนี้
ยังมีการตีความของการใชประโยชนของสัตวน้ําพลอยจับไดวารวมถึงสัตวน้ําที่ชาวประมง
ไมไดตั้งใจที่จะจับแตไมสามารถหลีกเลี่ยงได และมักจะไมตองการ หรือเลือกที่จะไมใช
ประโยชน นอกจากนี้ยังมีการตีความสัตวน้ําพลอยจับไดตามกฎขอบังคับในแผนการ
จัดการประมง และการตีความเหลานี้ไมจําเปนตองเหมือนกันเสมอไป
2.4.2 ในการประมงที่มีแผนการจัดการประมง ชนิดพันธุและขนาดสัตวน้ําที่
ไดรับการพิจารณาวาเปนสัตวน้ําพลอยจับได อาจจะถูกกําหนดไวในแผนแลว แตถายัง
ไมไดกํา หนดไว สัตวน้ําพลอยจับไดใหหมายความถึงสวนหนึ่งของผลจับโดยรวมที่ไ ม
สอดคลองกับแผน สัตวน้ําพลอยจับไดอาจถูกกําหนดใหหมายถึงผลจับซึ่งถูกหามมิใหจับ
ในการประมงนั้น
2.4.3 ในการประมงที่ มี ค วามหลากหลายของชนิ ด พั น ธุ หรื อ หลากหลาย
ประเภทของเครื่องมือประมง ซึ่งไมมีการเลือกจับสัตวน้ําที่ถูกจับได รวมทั้งที่ซึ่งชนิดพันธุ
สวนใหญถูกนําไปใชประโยชน สัตวน้ําพลอยจับได หมายความถึงสวนของสัตวน้ําที่ไม
ควรจะถูกจับ เนื่องจากอาจสงผลเสียหายตอระบบนิเวศ และ/หรือ ทางเศรษฐกิจในเวลา
ตอมา
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2.4.4 มีปญหาเกี่ยวกับสัตวน้ําพลอยจับไดมากมายซึ่งเปนที่รับรูในการประมง
บางประเภทโดยเฉพาะ ตัวอยางเชน การจับ
(1) ชนิดพันธุ และขนาดที่มิไดเปนชนิดพันธุเปาหมายโดยเฉพาะในการ
ประมง
(2) ชนิดพันธุที่ไดรับความคุมครอง ใกลสูญพันธุ หรือถูกคุกคาม;
(3) สัตวน้ําวัยออน และ
(4) สิ่งมีชีวิตที่ไมไดตั้งใจจะใชประโยชน
2.4.5 บางประเทศไดรวมอัตราการตายกอ นจับ และผลกระทบของการ
ประมงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) ในคําจํากัดความ
ตามกฎหมายของสัตวน้ําพลอยจับได ในขณะที่ประเทศอื่นมิไดรวมไว มาตรการเพิ่มเติม
จึงอาจจําเปนที่จะตองนํามาใชแกไขผลที่ตามมาอื่นของการทําประมงเหลานี้ ซึ่งไดรับ
การพิจารณารวมอยูในมาตรา 8 ของแนวทางฉบับนี้
2.5. ลักษณะของสัตวน้ําคัดทิ้ง
สัตวน้ําคัดทิ้ง คือสวนของสัตวน้ําที่จับไดทั้งหมด ที่ถูกโยนทิ้ง หรือหลุดจาก
เรือ (โดยมิไดตั้งใจ) สัตวน้ําคัดทิ้ง อาจจะประกอบดวยการทิ้งสัตวน้ําที่เปนชนิดเดียวกัน
หรือหลายชนิด และอาจจะยังมีชีวิตอยูหรือตายแลวก็ได ในบริบทของแนวทางปฏิบัติ
ฉบับนี้ สัตวน้ําคัดทิ้ง หมายความถึง การโยนทิ้ง หรือการหลุดจากเครื่องมือประมงของ
ปลาที่ตายแลว และปลาที่ไมอาจรอดชีวิตอยูตอไปไดแมจะถูกปลอยขณะยังมีชีวิต
ในขณะที่วัตถุประสงค คือ เพื่อลดการจับทรัพยากรสัตวน้ําที่จะไมถูกนําไปใช
ประโยชน การจับบางประเภทก็ไมสามารถหลีกเลี่ยงได ในกรณีนี้วัตถุประสงค คือ ควร
จะปลอยสัตวน้ําขณะมีชีวิตอยูและเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตวน้ําเหลานั้นใหมากที่สุด
โดยการลดอัตราการตายหลัง การปลอย ตัว อยางบางสวนของป ญหาเฉพาะดา นการ
ประมงเกี่ยวกับสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมถึง;
(1) การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศหวงโซอาหารจากการทิ้งปลาที่ตาย
แลว หรือปลาที่ไมอาจรอดชีวิตแมจะปลอยขณะยังมีชีวิต;
(2) การสูญเปลาที่คาดการณไดของปลาที่ถูกคัดทิ้ง; และ
(3) การทําประมงที่ไมยั่งยืน ถาหากไมไดรวมปริมาณของสัตวน้ําคัดทิ้ง
ในการประเมินสถานะการประมง และการดําเนินการตามแผนบริหารจัดการที่เกี่ยวของ
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3. กรอบการจัดการ
3.1. กรอบธรรมาภิบาล
3.1.1 รัฐทั้งหลาย ในฐานะรัฐเจาของธง, รัฐเจาของทา, รัฐชายฝงหรือรัฐ
นําเขาหรือสงออก (ตลาด) ตองปฏิบัติการตามกฎตางๆ ที่เกี่ยวของของกฎหมายระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งเครื่องมือที่เกี่ยวของกับการคา หรือเมื่อมีการใชเขตอํานาจ
รัฐเหนือรัฐนั้นๆ ควรดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได
และการลดสัตวน้ําคัดทิ้งโดยไดรับคําแนะนําจากพนักงานเจาหนาที่ที่มีหนาที่จัดการ
1
ประมง
1

ในการประชุมคณะกรรมาธิการประมงครั้งที่ 29 ประเทศไอซแลนดตั้งขอสังเกตวา
ความเขาใจของคําวา "วัตถุประสงคของประเทศเหลานั้น" ในหัวขอที่ 3.1.1 นั้นเกี่ยวของ
กับวัตถุประสงคของหนวยงานที่มอี ํานาจในการจัดการการประมงของชาติ
3.1.2 รัฐตาง ๆ ควรจัดตั้งและดําเนินการตามนโยบายแหงชาติ กรอบของ
กฎหมาย และสถาบันเพื่อการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการเหลานั้นที่ไดรับความเห็นชอบจากองคกรจัดการประมง
ระดับภูมิภาคที่รัฐตางๆ เปนสมาชิก หรือเขารวมในฐานะไมใชสมาชิกแตมีสถานะเปนรัฐ
ที่ใหความรวมมือ ธรรมาภิบาล และกรอบทางกฎหมาย รวมถึง;
(1) การนําแนวทางการประมงเชิงระบบนิเวศมาประยุกตใช;
(2) การใชการควบคุมปจจัยการผลิต และผลผลิตจากการประมงที่มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกิจการประมงที่มีสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัด
ทิ้งเปนประเด็นที่มีความสําคัญยิ่ง;
(3) หากเปนการเหมาะสม การนําหลักการจัดการรวม และการจัดการ
ประมงโดยชุมชนมาใชปฏิบัติ เพื่อใหการจัดการสัตวน้ําพลอยจับและการลดสัตวน้ําคัด
ทิ้งไดผลดียิ่งขึ้น; และ
(4) การนํามาตรการตางๆ มาใชปฏิบัติ และการปฏิบัติตางๆ ที่บัญญัติไว
ในอนุสัญญาระหวางประเทศ แนวทางปฏิบัติระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบ
รวมกัน รวมทั้ งตราสารระหวางประเทศด านการประมงอื่นๆ เพื่อการจัดการสัตวน้ํ า
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
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3.2. กรอบดานการบริหารและองคกร
3.2.1 รัฐตาง ๆ ควรสรางความมั่นใจวามาตรการในการจัดการสัตวน้ําพลอย
จับ ได และการลดสั ตว น้ํ าคั ดทิ้ งมี ความสอดคล อ งกั บอนุสั ญญาสหประชาชาติว าด ว ย
กฎหมายทะเล พ.ศ. 2525 และความตกลงเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติ
วาดวยกฎหมายทะเล ฉบับลงวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2525 เกี่ยวกับการอนุรักษ และ
จัดการประชากรสัตวน้ําที่อยูระหวางเขตทางทะเล และประชากรสัตวน้ําที่อพยพยายถิ่น
ไกล (ความตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรสัตวน้ํา) และตราสารระหวางประเทศ
อื่น ๆ รวมทั้งจรรยาบรรณ
3.2.2 รัฐตาง ๆ ควรรั บเอา และนํามาตรการต างๆ ที่จํ าเปนมาใชปฏิบั ติ
เพื่อใหมั่นใจวาการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งเปนสวนหนึ่งของ
การจัดการประมง โดย:
(1) เพื่อใหเปนไปตามหลักปองกันไวกอนที่บัญญัติไวในมาตรา 6 ของ
ความตกลงสหประชาชาติวาดวยประชากรสัต วน้ํา และในมาตรา 6.5 และ 7.5 ของ
จรรยาบรรณ;
(2) เพื่อใหเปนไปตามการใชประโยชนสัตวน้ําอยางรับผิดชอบที่บัญญัติ
ไวในจรรยาบรรณ; และ
(3) อยูบนพื้นฐานของขอมูลทางวิทยาศาสตร และทางเทคนิคที่ดีที่สุด
เทาที่มี โดยคํานึงถึงภูมิปญญาของชาวประมง
3.2.3 รัฐตาง ๆ ควรสงเสริมการสรางขีดความสามารถเพื่อการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจั บไดแ ละการลดสั ต วน้ํ าคั ด ทิ้ง ที่ดี ขึ้ นลง รวมทั้ งส งเสริม การมีส ว นร วมในการ
จัดการรวม และการจัดการประมงโดยชุมชนตามความเหมาะสม
3.2.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควร:
(1) พัฒนา หรือ แกไข แผนจัดการการประมง เพื่อใหแผนดังกลาวได
รวมเอาวัตถุประสงคของการใช และการจัดการสวนประกอบของผลจับทั้งหมดที่มีสัตว
น้ํา พลอยจั บ ได และสัต ว น้ํา คัด ทิ้ งเป นส วนประกอบยอ ยไว ตลอดจนต อ งเปน ไปตาม
บทบัญญัติของจรรยาบรรณดวย
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(2) กระตุนใหชาวประมงเขามามีสวนรวมจัดทํามาตรการตางๆ ในการ
จัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง โดยตระหนักถึงคุณคาของภูมิปญญา
และประสบการณของชาวประมง; และ
(3) สงเสริมใหมีการนําแรงจูงใจที่เหมาะสมมาใชในการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง และใหความมั่นใจวา แรงจูงใจเหลานั้นมีมากเพียง
พอที่จะกระตุนใหเกิดการยอมรับและปฏิบัติตามมาตรการจัดการตางๆ
3.2.5 รัฐตาง ๆ ควรเพิ่มประสิทธิภาพ และความสามารถขององคกรจัดการ
ประมงระดับภูมิภาค เพื่อใหสามารถจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้งโดย
นําหลักการ และบรรทัดฐานของกฎหมายระหวางประเทศและตราสารระหวางประเทศ
มาใสไวในขอบังคับขององคกรระหวางประเทศหรือการบริหารจัดการดังกลาวดวย
3.2.6 เมื่อมีสัตวน้ําชนิดใดๆ ที่ถูกจับทั้งภายในเขตอํานาจของรัฐ และบริเวณ
พื้นที่ที่ประชิดกันซึ่งอยูนอกเหนือเขตอํานาจของรัฐ การดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ทั้งนี้การจัดการสัตวน้ําชนิดนั้นๆ จะ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากการใชมาตรการจัดการเดียวกันในทั้งสองบริเวณพื้นที่
ขางตน และการจัดการมีความสอดคลองกันทั่วทั้งพื้นที่เหลานี้
4. การวางแผนจัดการสัตวน้ําพลอยจับได
4.1. การวางแผนการจัดการ
4.1.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสราง
ความมั่นใจวาแหลงที่มาที่สําคัญทั้งหมดของการตายของสัตวน้ําจากการทําการประมง
ไดรับการระบุไวในแผนการจัดการประมง และแผนดังกลาวมีพื้นฐานจากการประมง
เชิงระบบนิเวศ และเปนไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณดวย
4.1.2 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรระบุ
และประเมินการประมงในที่ซึ่งสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวนํ้าคัดทิ้งเกิดขึ้น และระบุ
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ขอกําหนดสําหรับการดําเนินการดานการจัดการในที่ซึ่งเปนไปได การประเมินดังกลาว
ควรรวมถึง:
(1) ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ประเภทของการทํ า การประมงที่ ไ ด
ดําเนินการหรือไดรับการพิจารณาแลว รวมทั้งเรือ และประเภทของเครื่องมือ พื้นที่ทํา
ประมง ระดับการลงแรงประมง ระยะเวลาการทําการประมงรวมทั้งชนิดของสัตวน้ํา
เปาหมายและชนิดของสัตวน้ําพลอยจับได และขนาดของสัตวน้ําเหลานั้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งชนิดของสัตวน้ําที่ถูกคุกคาม ใกลสูญพันธุ หรือสัตวน้ําคุมครอง;
(2) การประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุลักษณะเฉพาะทางธรรมชาติ และ
ขอบเขตของปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งในการประมงเพื่อใชเปนพื้นฐาน
สําหรับการจัดลําดับความสําคัญและการวางแผน;
(3) การทบทวนประสิทธิผลของการริเริ่มที่มีอยูเพื่อจัดการกับปญหา
สัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่ไดรับการระบุไวในการประเมินความเสี่ยงนั้น;
(4) การทบทวนประสิทธิผลที่เปนไปไดของวิธีการทางเลือกอื่นใด เพื่อ
จัดการกับปญหาสั ตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ ง ที่ระบุไวในการประเมินความ
เสี่ยง;
(5) การประเมินผลกระทบของมาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและ
ลดสั ตว น้ําคั ดทิ้ งในการทํ าการประมง และในกรณีข องรัฐประเมิน ผลกระทบตอ การ
ดํารงชีวิตเพื่อใหทราบถึงผลกระทบที่แทจริงที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการเหลานั้น
และใหการสนับสนุนที่จําเปนเพื่อสรางความเขาใจ;
(6) การทบทวนระบบการติดตามผลปกติของความมีประสิทธิผลของ
มาตรการในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้งการประเมินเปรียบเทียบ
กับเปาหมายการจัดการ; และ
(7) การประเมินแผนงานและมาตรการการจัดการเปนประจํา เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
4.1.3 รั ฐ ต า ง ๆ และองค ก รจั ด การประมงระดั บ ภู มิ ภ าคต า ง ๆ ควร
ดําเนินการวางแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยไดในการประมงทุกประเภทที่จําเปนตองมี
การดําเนินการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได บนพื้นฐานของการประเมินผล และระบุการ
ประมงในที่ซึ่งสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งเกิดขึ้น 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
ความมั่นใจวา การจัดทําแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดรวมถึงการปฏิบัติที่ดีที่สุด
สําหรับการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ซึ่งไดรับการพัฒนาโดยความ
รวมมือกับผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ การปฏิบัติที่ดีที่สุดเหลานี้ หากเปนไปได ควร
ประกอบดวย
(1) การจําแนกปญหาของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่มีอยูใน
ปจจุบัน
(2) การทบทวนบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ แรงขับเคลื่อน และ
วัตถุประสงคที่เกี่ยวโยงกับปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
(3) การรวบรวมประเด็น และเหตุผลความจําเปนของวัตถุประสงคการ
จัดการที่สามารถกําหนดจํานวน และตรวจสอบยืนยันได ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว
(4) เมื่อปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งใดจําเปนตองไดรับ
การแกไขตองมีการกําหนดมาตรการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคเหลานี้ใหเปนการเฉพาะกับ
ลักษณะของการประมงนั้นๆ ขณะเดียวกับการหาแนวทางเพิ่มความสอดคลองและความ
เท า เที ย มกั น กัน ระหว างมาตรการจั ดการต า งๆ ที่บั ง คั บใช กับ ประชากรสัต ว น้ํา กลุ ม
เดียวกัน หรือในการประมงประเภทเดียวกัน เพื่อ
(ก) ลดสั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให เ หลื อ น อ ยที่ สุ ด โดย
มาตรการจัดการเชิงพื้นที่และเชิงเวลา
(ข) ลดสัตวน้ําพลอยจับไดใหเหลือนอยที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนชนิด
เครื่องมือประมงและการทําการประมง
(ค) เพิ่มอัตราการรอดชีวิตของสัตวน้ําพลอยจับไดแลวปลอยกลับคืน
ทองทะเลใหมากที่สุด โดยตองคํานึงถึงความปลอดภัยของลูกเรือประมงเปนสําคัญ
(ง) ลดสัตวน้ําคัดทิ้ง และ/หรือ
(จ) ใช ประโยชน สัตว น้ํา พลอยจั บได ใหเ กิด ประโยชนสู งสุ ดภายใต
มาตรการจัดการเหลานี้ซึ่งเปนไปตามบทบัญญัติของจรรยาบรรณ
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(5) การรวมชาวประมงเขาเปนหุนสวนหลักในการพัฒนา การทดสอบ
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของมาตรการบรรเทาผลกระทบ
(6) การสนับสนุนการทดลองภายใตการควบคุมเกี่ยวกับการประมงเชิง
พาณิชย ซึ่งมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการบรรเทาผลกระทบ
(7) การสงเสริมสนับสนุนนวัตกรรมผานการประสานงานของชาวประมง
นักวิทยาศาสตร อุตสาหกรรม นักจัดการทรัพยากร องคการระหวางรัฐบาล องคกร
พัฒนาเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
(8) การสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การประสานงานด า นการวิ จั ย ระหว า งรั ฐ
เกี่ยวกับการประมงที่รัฐเหลานั้นใชประโยชนรวมกัน หรือประสบปญหาสัตวน้ําพลอยจับ
ไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่คลายคลึงกัน และ
(9) การสงเสริมและเพิ่มความตระหนักรูของสาธารณชน เกี่ยวกับผล
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
เพื่อการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง

13

(2) นํ าขั้ น ตอน และกระบวนการที่เ หมาะสมในการจัด เก็ บ รวบรวม
ขอมูลมาใชเพื่อกําหนดระดับและประเภทของการประมง และคํานึงถึงผลที่ไดรับจาก
การประเมินความเสี่ยงที่อางถึงในหัวขอ 4.1.2 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้รวมถึงการใชผู
สังเกตการณ การกําหนดมาตรฐานสมุดบันทึกการทําการประมง และระบบการติดตาม
ตําแหนงเรือ;
(3) พิจารณาการใชโครงการฝกอบรมทั้งระดับชาติ และระดับภูมิภาค
สําหรับชาวประมง นักบริหารจัดการทรัพยากร ผูสังเกตการณทางวิชาการ เพื่อปรับปรุง
การจําแนกประเภทสัตวน้ําพลอยจับได การเก็บรวบรวมขอมูลและการรายงาน; และ
(4) สรางความมั่นใจวาโครงการการเก็บรวบรวมขอมูลรวมถึงการสํารวจ
ทางเศรษฐศาสตรสังคมที่รวมถึงมูลคาสัตวน้ําขึ้นทา การจางงานในภาคการจับสัตวน้ํา
รวมทั้งผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ ที่เกิดจากมาตรการควบคุมตางๆ
5.1.2 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพัฒนากล
ยุทธสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลในระยะยาวที่ถูกตองแมนยําซึ่งเหมาะสมสําหรับระดับ
และประเภทของการประมง โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการจั ด การที่ มี ค วาม
เฉพาะเจาะจงเชิงประเภทการประมง และการประเมินผลการจับรวมทั้งหมดของสัตวน้ํา
แตละชนิด การแพรกระจายของขนาดสัตวน้ํา สัตวน้ําคัดทิ้งรวมทั้งความผันแปรของ
พื้นที่และเวลาตอการตายของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
5.1.3 ที่ใดมีความจําเปน รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค
ตาง ๆ ควรมุง มั่นที่จะบรรลุถึงระดับและขอบเขตของโครงการผูสังเกตการณ ใหเพียงพอ
ตอการประมาณปริมาณการจับทั้งหมด สัตวน้ําคัดทิ้งและการจับทรัพยากรสัตวน้ําโดย
มิไดตั้งใจ
5.1.4 เพื่อสรางมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัด
ทิ้ง รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรจะ;
(1) จัดลําดับความสําคัญของงานวิจัย และการบริหารจัดการบนพื้นฐาน
ของการประมงแตละประเภท
(2) เชิ ญ ชวนให มี ก ารเข า ร ว มของชาวประมง นั ก วิ ท ยาศาสตร
อุตสาหกรรม นักบริหารจัดการทรัพยากร องคการระหวางรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชน
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และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ในการกําหนดมาตรฐานการจัดเก็บขอมูลสัตว
น้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
(3) ออกแบบและทดสอบกระบวนการสุมตัวอยางที่ใหความแมนยําและ
ถูกตองของขอมูลที่มีคาใชจายที่ต่ําที่สุด
(4) ประเมินผลความถูกตองและแมนยําของขอมูล และประโยชนของ
ขอมูลเหลานั้นในการประมาณปริมาณและคุณลักษณะของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตว
น้ําคัดทิ้ง
(5) บูรณาการการจัดเก็บขอมูลทางสังคมและเศรษฐกิจ (เชน คาใชจาย
ในการดําเนินการ ขนาดกองเรือ คุณลักษณะของเรือประมง) กับการจัดเก็บขอมูลเชิง
สมุทรศาสตร และชีววิทยา
5.1.5 รัฐ ตาง ๆ และองค กรจัด การประมงระดับ ภูมิภาคตา ง ๆ ควรระบุ
ประเภท และคุณภาพของขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน รวมถึงพิจารณาความเชี่ยวชาญที่มีอยู
และขอมูลจากผูเขารวมในการประมง กลุมอนุรักษ และผูมีสวนไดสวนเสียอื่น ๆ และทํา
ใหมั่นใจวาแหลงขอมูลที่เหมาะสมทั้งหมดจะถูกนํามาใชอยางเต็มที่ในการประเมินความ
เสี่ ย งที่ อ า งถึ ง ในย อ หน า ที่ 4.1.2 ของแนวทางปฏิ บั ติ ฉ บั บ นี้ เช น เดี ย วกั บ ในการ
ประเมินผลกระทบของการตายของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
5.1.6 ตอจากนั้น รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ
ควรประเมิน ผลกระทบของสั ตว น้ํา พลอยจับไดแ ละสัต วน้ํ าคั ดทิ้ง รวมทั้ง ผลกระทบ
ทางดานชีววิทยา และเศรษฐศาสตร ของการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและมาตรการลด
สัตวน้ําคัดทิ้ง
5.1.7 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตระหนัก
ถึงประเด็นของการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและลดสัตวน้ําคัดทิ้ง มักตองการขอมูล
ประเภทตางๆ จากแหลงขอมูลหลายแหลง ระบบการบูรณาการที่ไดรับการพัฒนาแลว
อาจจําเปนที่จะตองนํามาใชเพื่อการรวบรวมจัดการ และวิเคราะหขอมูลเหลานี้ ควรมี
การพิจารณาใหขอมูลเกี่ยวกับสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งเปนขอมูลที่เปดเผย
ตอสาธารณชน เพื่อสงเสริมความโปรงใสในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับได
5.1.8 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตระหนัก
วา ในการประมงที่ มี ความหลากหลายของชนิ ดพั น ธุแ ละชนิด เครื่ อ งมื อ การรายงาน
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องค ป ระกอบชนิ ด พั น ธุ ทุ ก ชนิ ด ที่ จั บ ได อ าจไม ส ามารถปฏิ บั ติ ไ ด จ ริ ง ดั ง นั้ น วิ ธี ก าร
ทางเลือกอื่นอีก 12 วิธี เชน การรายงานดัชนีชี้วัดชนิดพันธุ หรือตัวแทนที่เหมาะสมอื่น
ๆ อาจมีความจําเปน
6. การวิจัยและพัฒนา
6.1. รั ฐ ต า ง ๆ และองค ก รจั ด การประมงระดั บ ภู มิ ภ าคต า ง ๆ หากเป น การ
เหมาะสม ควรดําเนินการและสงเสริมการวิจัยที่จําเปนตอการวางแผนจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ที่ซึ่งขอมูลไมเพียงพอสําหรับการประเมินความ
เสี่ยงและการวิเคราะหอื่น ๆ ที่อางถึงในบทที่ 4 และ 5 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ ควร
ดําเนิน งานวิ จัย เพิ่ม เติ มเกี่ย วกั บชีว วิท ยาของสั ตวน้ํ าที่ ถูก จับ เป นสัต วน้ํ าพลอยจั บได
ประสิทธิภาพของเครื่องมือประมง และมาตรการบรรเทาผลกระทบ รวมทั้งผลที่ตามมา
ทางสังคมและเศรษฐกิจของการนํามาตรการและเทคนิคตางๆ มาใชในการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
6.2. มาตรการทางดานเครื่องมือ และวิธีทําการประมง ควรจะไดรับการทดสอบ
ภายใตเงื่อนไขการทําการประมงเชิงพาณิชยโดยบุคลากรที่ผานการฝกอบรมเปนอยางดี
รวมกับภาคการประมง ตั้งแตข้ันตอนการริเริ่มวางแผนการทดสอบจนถึงการดําเนินการ
จริง
6.3. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรประสานงาน
รวมกันในการประเมินประเด็นเกี่ยวกับสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ทั่วพื้นที่การ
แพรกระจายทั้งหมดของชนิดพันธุที่สนใจ หากสามารถดําเนินการได
6.4. ในการประมงที่ปญหาของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ถูกระบุโดย
การประเมินความเสี่ยง ที่อางถึงในยอหนา 4.1.2 ของแนวทางปฏิบัติฉบับนี้ และไมมี
มาตรการที่มีประสิทธิภาพสําหรับการลดปญหานี้ รัฐและองคกรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค ควรจัดทําโครงการวิจัย และพัฒนาเครื่องมือประมงที่เลือกจับเฉพาะสัตวน้ํา
เปาหมายขึ้น หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทําประมงที่ปฏิบัติได ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ
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เหมาะกับสภาพเศรษฐศาสตร สังคม และกอใหเกิดการจัดการที่ยั่งยืนของชนิดพันธุที่
ไดรับผลกระทบนั้น ๆ
6.5. เพื่อสนับสนุนมาตรการจัดการบรรเทาปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ํา
คัดทิ้ง รัฐตางๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตางๆ ควรทําแผนที่แหลงที่อยู
อาศั ย บนพื้ น ท อ งทะเล การแพร ก ระจายของชนิ ด พั น ธุ ที่ เ ป น สั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได
โดยเฉพาะอยางยิ่งสัตวชนิดพันธุที่หายาก ใกลสูญพันธุ ถูกคุกคามหรือชนิดพันธุที่ไดรับ
การคุมครอง เพื่อยืนยันที่ซึ่งสัตวน้ําชนิดนั้น ๆ ถูกจับเปนสัตวน้ําพลอยจับไดซึ่งอาจทับ
ซอนกับพื้นที่ลงแรงทางการประมง
6.6. รัฐตาง ๆ องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ และภาคการประมงที่
ตองการทรัพยากรเพิ่มเติมในการพัฒนา หรือการดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับสัตวน้ําพลอย
จับได อาจจัดตั้งหุนสวนหรือการประสานงานกับสถาบันที่รับผิดชอบในการพัฒนาภาค
การประมง ผูใหบริการดานการวิจัยที่เหมาะสม หนวยงานใหทุน รวมทั้งมูลนิธิเอกชน
7. มาตรการในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
7.1. รัฐตาง ๆ และองคก รบริห ารจัดการประมงระดั บภูมิภ าคตาง ๆ ควรสรา ง
ความมั่นใจวา มาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
(1) มีผลผูกพันทางกฎหมาย
(2) ชัดเจนและตรง
(3) สามารถตรวจวัดได
(4) อยูบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
(5) อยูบนพื้นฐานของระบบนิเวศ
(6) มีประสิทธิภาพทางดานนิเวศวิทยา
(7) สามารถปฏิบัติไดและมีความปลอดภัย
(8) มีประสิทธิภาพทางเศรษฐสังคม
(9) สามารถบังคับใชได
(10) ไดรับการพัฒนาที่เนนการประสานงานรวมกับภาคอุตสาหกรรม และผู
มีสวนไดสวนเสีย และ
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(11) มีการนําไปใชปฏิบัติอยางเต็มที่
7.2. มาตรการการจัดการเหลานี้ ควรไดรับการทบทวนเปนระยะๆ เพื่อใหมั่นใจวา
มาตรการเหลานั้นมีผลตอเนื่องจนบรรลุถึงเปาหมายและวัตถุประสงค
7.3. เครื่องมือในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรทําใหมั่นใจวาจะ
มีชุดเครื่องมือในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง เครื่องมือเชนวา
นี้รวมถึง
(1) การควบคุมปจจัยนําเขา-นําออกดานการประมง
(2) การปรับปรุงการออกแบบและการใชเครื่องมือประมงและอุปกรณที่ลด
การจับสัตวน้ําพลอยจับได
(3) มาตรการเชิงพื้นที่และเวลา
(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
อยา งรอบคอบ ในการนํา การควบคุ มความสามารถในการทํา ประมงและการลงแรง
ประมง ซึ่ งปรากฏมี สัตว น้ําพลอยจั บได และสัตว น้ําคัด ทิ้งมาใช ปฏิบัติ และกอ ปญหา
สําคัญ ในขณะที่การดําเนินการอยูระหวางการพิจารณาโดยรอบคอบ ควรปฏิบัติตาม
บทบั ญ ญั ติ ข องแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ สากลของเอฟ เอ โอ ว า ด ว ยการจั ด การ
ความสามารถในการทําประมง พ.ศ.2542
7.4.2 การควบคุมความสามารถในการทําประมง และความพยายามในการ
จัดการประเด็นสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ควรมีการกําหนดเปาหมายไปที่การ
ประมงที่กอใหเกิดปญหา
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7.4.3 ความสามารถและการลงแรงที่มากเกินไปของการประมง/พื้นที่/เวลา
ของการประมงหนึ่ง ไมควรนําไปสูการเพิ่มปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
ของการประมง/พื้นที่/เวลาของการประมงอื่น
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 ขึ้นอยูกับการประเมินอัตราการตายของสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้งที่ติดมากับผลจับสัตวน้ําเปาหมาย
7.5. การปรับปรุงการออกแบบและการใชเครื่องมื อประมงที่ลดการจับสัตวน้ํ า
พลอยจับได
7.5.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
ถึงการนํามาตรการทางเทคนิคมาใช เพื่อเพิ่มการเลือกจับสัตวน้ําเปาหมายใหมากขึ้น
และลดปริมาณสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ซึ่งรวมถึง
(1) เปลี่ยนแปลงการออกแบบ อุปกรณที่ใชประกอบเครื่องมือประมง
(เชน ขนาดตาอวน ขนาดตัวเบ็ด เปาหมายของการลากอวน)
(2) ติดตั้งอุปกรณลดการจับสัตวน้ําพลอยจับได (เชน อุปกรณแยกเตา
ทะเลจากอวนลาก ตะแกรงแยกสัตวน้ํา ตาอวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส อุปกรณไลนกทะเล
สําหรับการประมงเบ็ดราว)
(3) ใชเทคนิคในการปฏิบัติงานระหวางทําการประมง เพื่อลดการจับ
สัตวน้ําพลอยจับได (เชน การใชเทคนิคจมอวนระหวางการทําประมงอวนลอม);
(4) ใชอุปกรณ การปฏิบัติ และเทคนิคการจัดการที่เพิ่มโอกาสการรอด
ชีวิตของสัตวน้ําที่ถูกปลอย
(5) ใชเครื่องมือประมงทางเลือกอื่นที่จับสัตวน้ําพลอยจับไดนอยลง และ
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(6) การใชระบบรวมการเฝาติดตามเรือและตําแหนงเครื่องมือประมง
ประจําเรือและระบบการกําหนดแผนที่แหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสม
7.5.2 ในการเตรียมการจัดทํากฎขอบังคับเกี่ยวกับเครื่องมือ รัฐตาง ๆ
และองค ก รจัด การประมงระดับ ภู มิ ภาคต าง ๆ ควรสร า งความมั่น ใจวา กฎขอ บั ง คั บ
เหลานั้นจะสามารถใชงานไดสอดคลองกับมาตรการอื่นๆ เชน การกําหนดขนาดที่ต่ํา
ที่สุ ด ตามกฎหมายของสั ต ว น้ํ า ขึ้ น ท า และผลที่ ต ามมาของการดํา เนิ น การมาตรการ
เหลานั้นเปนที่ทราบและยอมรับ
7.6. มาตรการเชิงพื้นที่และเวลา
7.6.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
มาตรการที่ลดปฏิสัมพันธระหวางสัตวน้ําพลอยจับที่ออนไหวเปนพิเศษ (เชน ชนิดพันธุที่
เปนสัตวน้ําวัยออนและสัตวน้ําหายาก ใกลสูญพันธุ ถูกคุกคาม หรือไดรับความคุมครอง)
โดยการระบุ และกําหนดพื้นที่ที่มีการจํากัดหรือหามการใชเครื่องมือประมงทุกชนิดหรือ
บางชนิด บนพื้ นฐานของขอ มูลทางวิ ทยาศาสตรที่ ดีที่สุ ดเท าที่มี และเป นไปตามหลั ก
กฎหมายระหวางประเทศ
7.6.2 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
นําการจัดการแบบปรับเปลี่ยนไดมาใชในการปดพื้นที่ เพื่อลดปญหาที่เกิดจากสัตวน้ํา
พลอยจับได
7.6.3 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสงเสริมให
มี ก ารแบ ง ป น ข อ มู ล ในหมู ช าวประมงและผู บ ริ ห ารจั ด การประมงในการระบุ พื้ น ที่ /
ช ว งเวลาของป ญ หาสั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได เพื่ อ ที่ ช าวประมงจะได ห ลี ก เลี่ ย งได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
7.6.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตัดสินใจ
ในการปดพื้นที่บนพื้นฐานคําแนะนําทางวิทยาศาสตรที่ดีที่สุดเทาที่มี และใหพิจารณา
อย า งรอบคอบต อผลกระทบทางออ ม และผลกระทบที่ ไ ม ได ตั้ ง ใจที่ อ าจเกิด ขึ้ น จาก
มาตรการดังกลาว
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7.6.5 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณา
ความเปนไปไดในการเคลื่อนยายการทําประมงออกไปจากพื้นที่ที่พบปญหาสัตวน้ําพลอย
จับไดเปนปญหาสําคัญ
7.7. การจํากัด และ/หรือ โควตาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
7.7.1 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ในฐานะที่เปน
สวนหนึ่งของแผนการจัดการประมง ควรพิจารณาจัดตั้งระบอบการไมมีสัตวน้ําคัดทิ้ง ใน
ที่ซึ่งสามารถจัดตั้งได และจํากัดปริมาณสัตวน้ําพลอยจับไดจากการทําการประมงลํา
เดียว และแบบกองเรือในการประมงที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงสัตวน้ําพลอยจับไดได
7.7.2 เมื่อมีการจํากัด และ/หรือ โควตาของปริมาณสัตวน้ําพลอยจับได มาใช
ปฏิบัติ รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพิจารณาถึง;
(1) ระยะเวลาที่ชาวประมงตองการในการปรับตัวกับกฎระเบียบใหม ๆ
(2) การใชมาตรการเสริมที่อาจจะจําเปนตอการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินการ (เชน ขอกําหนดในการจัดทํารายงาน)
(3) ชนิดและระดับการติดตามผลที่ จําเปนเพื่อใหเกิดการปฏิบัติตาม
อยางเพียงพอ และ
(4) ความสามารถในการถายโอนจํานวนที่จํากัด และ/หรือโควตา
7.7.3 รัฐ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค ควรมุงสรางความมั่นใจวา
ผลรวมของโควต า ทั้ ง หมดสํ า หรั บ กองเรื อ ประมงจะสะท อ นการประมาณการ
องคประกอบผลการจับสัตวน้ําในพื้นที่ของการปฏิบัติการประมง เทาที่จะเปนไปไดและ
จะสามารถปฏิบัติได
7.7.4 เมื่อมีการกําหนดโควตาสําหรับชนิดพันธุที่เปนไดทั้งสัตวน้ําเปาหมาย
และสัตวน้ําพลอยจับไดในการประมงหลากหลายแบบ เปนสิ่งที่จําเปนที่ตองสรางความ
มั่นใจวาโควตาสําหรับชนิดพันธุที่เปนสัตวน้ําเปาหมายและสัตวน้ําพลอยจับไดรวมกัน
แลวตองอยูภายใตปริมาณรวมที่กําหนด
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7.7.5 ในที่ซึ่งขอมูลเกี่ยวกับประชากรสัตวน้ําพลอยจับไดมีจํากัด การจํากัด
และโควตาของสัตวน้ําพลอยจับไดควรมีการกําหนดใหสอดคลองกับหลักการปองกันไว
กอน
7.8. แรงจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรับการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัด
ทิ้ง รัฐควรพิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วาชาวประมงมีแนวโนมที่จะปฏิบัติตามมาตรการ
จัดการ และยอมรับเอาเทคนิคการทําการประมงที่ไดรับการออกแบบมาเพื่อจัดการสัตว
น้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ถาหากมาตรการดังกลาวสามารถเพิ่มรายไดแก
ชาวประมง ปรั บปรุ งคุณ ภาพผลจับสั ตวน้ํ า ประสิทธิ ภาพการดํา เนิน งาน และ/หรื อ
ความปลอดภัย นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาในประเด็น ดังตอไปนี้
7.9. มาตรการอื่น ๆ ในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
7.9.1 รัฐและองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคควรหาทางที่จะกําจัดหรือ
ปรับมาตรการดานกฎขอบังคับที่กอใหเกิดแรงจูงใจซึ่งอาจบั่นทอนมาตรการการจัดการ
สัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งใหเสื่อมลง
7.9.2 ในสถานการณที่ซึ่งสัตวน้ําพลอยจับไดตองถูกปลอยกลับสูทะเล อาจ
ตองมีการพัฒนาเทคนิควิธีที่สามารถเพิ่มความอยูรอดของสัตวน้ําที่ถูกปลอยกลับสูทะเล
ขณะเดียวกันตองมีการพิจารณาถึงความปลอดภัยของลูกเรือประมงเปนสําคัญ
7.9.3 การจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ควรไดรับการ
สนับสนุนโดยการพัฒนาเทคโนโลยีภาคหลังการจับสัตวน้ํา
7.9.4 รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรระลึกไววา
การดําเนินการเพื่อลดการจับสัตวน้ําพลอยจับไดในชนิดพันธุหนึ่ง อาจเพิ่มการจับสัตวน้ํา
พลอยจับไดชนิดอื่น ๆ
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8. การสู ญเสี ย กอ นการจั บ สั ตว น้ํ า และผลกระทบของการประมงที่ เ กิ ดขึ้ น จาก
เครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) จากเรือประมง
8.1. รัฐ ตา ง ๆ และองค กรจั ดการประมงระดั บภู มิภ าคต าง ๆ ควรพิจ ารณาถึ ง
มาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบของการสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และการประมงจาก
เครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) จากเรือประมงที่มีผลตอทรัพยากรสัตว
น้ําที่มีชีวิต การดําเนินการที่เปนไปไดในการประเมินและบรรเทาผลกระทบดังกลาว
รวมถึง
(1) ยอมรับวัตถุประสงคของนโยบายการจัดการประมง และวางแผนเพื่อลด
การตายซึ่งเปนผลจากการสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการประมงที่
เกิดขึ้นจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) ใหเหลือนอยที่สุด
(2) ปรับปรุงขอมูลทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับระดับความรุนแรงและสาเหตุของ
การสูญเสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการประมงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ
ประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) เพื่อใหสามารถนําไปใชประเมินประชากรสัตวน้ํา
การประมง และระบบนิเวศ และ
(3) พัฒนาเทคโนโลยีและมาตรการที่กําหนดปริมาณและลดการตายและ
ผลกระทบที่เ กี่ยวของกับ การการสูญ เสียกอนการจับสัตวน้ํา และผลกระทบของการ
ประมงที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือประมงที่สูญหายหรือละทิ้ง (ประมงผี) ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการ
ในการประเมิ น การสู ญ เสี ย ก อ นการจั บ สั ต ว น้ํ า โดยเครื่ อ งมื อ ประมงชนิ ด ต า งๆ การ
ดัดแปลงเครื่องมือและวิธีการทําประมง การระบุเจาของเครื่องมือ การลดการสูญหาย
ของเครื่องมือ การพัฒนาวิธีและโครงการกูกลับเครื่องมือ และการลดประสิทธิภาพของ
เครื่องมือประมงเมื่อสูญหาย หากเปนไปได เชน การใชวัสดุที่ยอยสลายได
8.2. รัฐตา ง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิ ภาคต าง ๆ ควรคํานึง ถึงการ
ดําเนินการในปจจุบันขององคการทางทะเลระหวางประเทศ (International Maritime
Organization) ในการทบทวน ภาคผนวก V ของอนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อการ
ปองกันมลพิษจากเรือ ค.ศ. 1973 ซึ่งแกไขโดยขอตกลง ป ค.ศ.1978 (MARPOL 73/78)
และ แนวทางสําหรับการดําเนินงานของภาคผนวก V ที่เกี่ยวของกับการลดผลกระทบ
จากการสูญหายของเครื่องมือประมง
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9. การติดตามผล การควบคุมและการเฝาระวัง
9.1. รัฐตาง ๆและองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ที่มีความเหมาะสม
และเทาที่จะเปนไปได ควร:
(1) รองขอการรายงานขอมูลทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําพลอยจับไดและ
สัตวน้ําคัดทิ้ง และ
(2) ติ ด ตามผล ควบคุม และเฝ า ระวั ง การดํ าเนิ นการด า นการประมงที่
เกี่ยวของทั้งหมด รวมทั้งการจัดการผลจับสัตวน้ําบนเรือประมง และการนําขึ้นสัตวน้ําที่
ทาเรือ
9.2. รัฐตาง ๆ ควรจัดตัง้ และดําเนินการตามนโยบายแหงชาติที่เหมาะสม, รวมทั้ง
กรอบทางกฎหมายและสถาบัน เพื่อการติดตามผล การควบคุม และการเฝาระวังตอการ
ทํ า ประมงเพื่ อ การจั ด การการจั บ สั ต ว น้ํ า พลอยจั บ ได แ ละการลดสั ต ว น้ํ า คั ด ทิ้ ง ที่ มี
ประสิทธิภาพ
9.3. มาตรการนี้อาจรวมถึงการตรวจเรือประมง และเครื่องมือประมง กอนที่จะ
เริ่มการทําประมง และคํานึงถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวของขององคการบริหารจัดการประมง
ระดับภูมิภาค เมื่อสามารถกระทําได
9.4. เพื่อสงเสริมการปฏิบัติตามความสมัครใจมากขึ้นและการบังคับใชมาตรการที่
ดีขึ้นตอการจัดการการจับสัตวน้ําพลอยจับได รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับ
ภูมิ ภาคต าง ๆ ควรสง เสริม การมี สว นร วมของชาวประมงในการพัฒ นานโยบายการ
ดําเนินงานและการกํากับตนเอง (เชน ผานการจัดการรวมและการจัดการโดยชุมชน)
10. มาตรการสรางความตระหนักรู การสื่อสาร และการเสริมสรางประสิทธิภาพ
10.1. รัฐ ต า ง ๆ และองค ก รจัด การประมงระดั บภู มิ ภ าคต า ง ๆ ควรใหข อ มู ล ที่
เชื่อถือไดและยกระดับการตระหนักรูถึงปญหาของสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
รวมทั้งมาตรการที่จําเปนในการกํากับดูแลปญหาเหลานั้น ทั้งในกลุมชาวประมง ภาครัฐ
ผูกําหนดนโยบาย ผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ และสาธารณชนทั่วไป
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10.2. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรพัฒนากรอบ
ความรวมมือระยะยาว ในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง กับผูมี
สวนไดสวนเสีย พนักงานเจาหนาที่ดานบริหารงานทุกระดับ และหนวยงานและองคกร
อื่นๆ รวมถึ งการใหข อมู ลที่ ถูกต องและทัน เวลา ในประเด็ นป ญหากฎขอ บังคั บ และ
กิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับสัตวน้ําพลอยจับได
10.3. รั ฐ ต า ง ๆ ควรหาโอกาสในการจั ด ทํ า แผนความร ว มมื อ เพื่ อ ลดความไม
สอดคลองในกรอบการจัดการ ตั้งแตระดับทองถิ่นไปจนถึงระดับสากล
10.4. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรเปรียบเทียบ
และแบงปนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการติดตามผล การประมาณการ และการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับได การลดสัตวน้ําคัดทิ้ง การเตรียมการจัดทํากฎหมาย และ/หรือ กฎขอบังคับ
ที่เหมาะสม เพื่อการสื่อสารและการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพ
10.5. รัฐตาง ๆ ควรใหโอกาสแกนักจัดการประมง ในการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับ
ประเด็นสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ตลอดจนแนวทางการแกปญหาที่เปนไปได
ผูกําหนดนโยบายควรไดรับขอมูลขาวสาร คําแนะนํา และทางเลือกตางๆ เกี่ยวกับปญหา
สัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง ผลกระทบทางเศรษฐกิจสังคมจากปญหาดังกลาว
และแนวทางในการแกปญหาที่อาจเปนไปได
10.6. รัฐตาง ๆ ควรสรางความมั่นใจวานักวิชาการเทคโนโลยีเครื่องมือประมงไดรับ
การฝกอบรมเปนการเฉพาะเกี่ยวกับมาตรการทางเทคนิคที่อาจถูกนํามาใชเพื่อลดสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง และควรจัดใหมีการฝกอบรมที่เพียงพอแกชาวประมงใน
การใชงาน การบํารุงรักษาและการใชเทคโนโลยีเหลานั้น
10.7. รัฐตางๆ มีความจําเปนในการปฏิบัติการหลายประการ เพื่อสงเสริมความ
รวมมือ และความเขาใจในมาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง
รวมถึง
(1) คํานึงถึงความคิดเห็น และขอเสนอแนะของชาวประมงเกี่ยวกับมาตรการ
จัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ที่มีประสิทธิภาพ
(2) ใหคําอธิบายที่ชัดเจนแกชาวประมงเกี่ยวกับความจําเปนที่ตองจัดการสัตว
น้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ในการประมงของพวกเขา ผลที่จะตามมาเมื่อ
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การจัดการลมเหลว และประโยชนของการนํามาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและ
การลดสัตวน้ําคัดทิ้งมาใช
(3) ติดตอสื่อสารเปนประจํากับชาวประมง เกี่ยวกับสาเหตุและเงื่อนไขที่
นําไปสูสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง วิวัฒนาการของโครงการการจัดการสัตวน้ํา
พลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ผลของการวิจัย และสถานภาพของชนิดพันธุที่เปน
ที่สนใจ
(4) ประสานงานและเสริมสรางกิจกรรม และแผนงานของสหกรณชาวประมง
บริษัท และองคการที่คลายคลึงกันในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ํา
คัดทิ้ง และ
(5) ใหการฝกอบรมที่เพียงพอแกชาวประมงในการใชงาน และการบํารุงรักษา
เทคโนโลยี และวิธีการปฏิบัติที่นํามาใชเพื่อการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลด
สัตวน้ําคัดทิ้ง เทคนิคที่ชวยใหชาวประมงสามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาของตัวเอง
การดูแล การกูชีพและการปลอยสัตวน้ําพลอยจับไดที่ยังมีชีวิต กฎหมายและนโยบาย
พื้นฐาน และเทคนิคการสื่อสารที่จะชวยใหภารกิจตามมาตรการจัดการสัตวน้ําพลอยจับ
ไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง สําหรับใชในการชี้แจงแกบุคคลเปาหมายที่เหมาะสม
11. ขอควรพิจารณาในการดําเนินการตามแนวทางเหลานี้
11.1. รัฐตาง ๆ และองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรประสานงานกัน
เพื่ อ ระบุ ประเด็ น ปญ หาร ว มที่ พ บ โดยการพั ฒ นามาตรฐานที่ ใ ช งานร ว มกัน รวมทั้ ง
เครื่องมือ และขอมูลขาวสารในการจัดการที่มุงอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
ตามแนวทางเหลานี้
12. ขอพิจารณาเปนพิเศษสําหรับองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาค
12.1. องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรตระหนักถึงความสําคัญของ
การแกไขปญหาสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
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12.2. รัฐตาง ๆ ที่เขารวมกับองคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรสราง
ความมั่ น ใจว า คณะทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งขององค ก รจั ด การประมงระดั บ ภู มิ ภ าคมี
นักวิทยาศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญเหมาะสมเขา รวมศึกษา และการประเมินสัตวน้ํ า
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมทั้งนําเสนอกลยุทธการบรรเทาปญหาเหลานี้
12.3. 3 หากมีความเปนไปได องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรรวมมือ
กันเพื่อสนับสนุนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง รวมทั้งการ
พัฒนาประสิทธิภาพในระยะยาวขององคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคเหลานั้น ที่จะ
ประสานงาน และรวมมือกันในการเก็บรวบรวมขอมูล การประเมินสัตวน้ําพลอยจับได
และสัตวน้ําคัดทิ้ง และกิจกรรมเสริมสรางขีดความสามารถ เทาที่เปนไปได
12.4. องคกรจัดการประมงระดับภูมิภาคตาง ๆ ควรจะทํางานอยางประสาน และ
รวมมือกับองคการระหวางประเทศระดับสากลที่เกี่ยวของ เพื่อจัดการปญหาสัตวน้ํา
พลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
13. ความตองการพิเศษของรัฐกําลังพัฒนาตาง ๆ
13.1. รัฐตา ง ๆ สถาบั นการเงินระหวา งประเทศ และองคการระหวางประเทศ
ระดับสากลทั้งหลาย ควรพิจารณาที่จะเพิ่มขีดความสามารถของรัฐกําลังพัฒนาในการ
จัดการสัตวน้ําพลอยจับได และการลดสัตวน้ําคัดทิ้งในการประมงของประเทศเหลานั้น
โดยผานความชวยเหลือทางการเงิน และทางเทคนิคในงานดานการวิจัย การเก็บรวบรวม
ขอมูล การพัฒนาการศึกษาทางเศรษฐสังคม ในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการ
ลดสัตวน้ําคัดทิ้ง การฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี และความรวมมือทางวิทยาศาสตรที่
สอดคลองกับกฎหมายระหวางประเทศ และจรรยาบรรณ
13.2. เอฟ เอ โอ ควรพิจารณาเปนพิเศษในการใหความชวยเหลือทางวิชาการแก
รัฐกําลังพัฒนาทั้งหลาย รวมถึงการสนับสนุนใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ และ
การเสริมสรางขีดความสามารถในการประยุกตใชแนวทางฉบับนี้ในกิจการประมงที่ขาด
แคลนขอมูลประเด็นความตองการที่อาจเกิดขึ้น เชน
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คัดทิ้ง

(1) การจัดทํากรอบการจัดการ
(2) การจัดทําแผนการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดที่มีประสิทธิภาพ;
(3) การเก็บรวบรวมขอมูลและการประเมินสัตวน้ําพลอยจับได และสัตวน้ํา

(4) การติดตามผลและรายงานสัตวน้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง;
(5) การจัดทําและการดําเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวของกับการจัดการสัตว
น้ําพลอยจับไดและสัตวน้ําคัดทิ้ง
(6) การสูญเสียกอนการทําประมง และการประมงจากเครื่องมือประมงที่สูญ
หายหรือละทิ้ง (ประมงผี) จากเรือประมง
(7) การพัฒ นาระบบการติ ดตามผล การควบคุ ม และการเฝ าระวัง ให มี
ประสิทธิภาพ
(8) การพัฒนางานวิจัย
(9) การเสริมสรางการตระหนักรู การสื่อสารและมาตรการเสริมสรางขีด
ความสามารถ และ
(10) การสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสากลในการปองกัน,
ยับยั้ง, และขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IPOAIUU) แผนปฏิบัติก ารระดับสากลวาด วยการควบคุ มกําลั งการจับ (IPOA-Capacity)
แผนปฏิบัติการนานาชาติวาดวยการอนุรักษทรัพยากรปลาฉลาม (IPOA-Sharks) นก
ทะเล (IPOA-Seabirds) และหลั ก แนวทางการปฏิ บั ติ ท างเทคนิ ค ที่ ดี ที่ สุ ด อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวของของ เอฟ เอ โอ

แนวทางปฏิบัติสากลในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้ง ที่ไดรบั การพัฒนาโดยกระบวน
การมีสวนรวม ทีป่ ระกอบดวยผูเ ชี่ยวชาญการประมง นักจัดการประมงจากภาครัฐ อุตสาหกรรมประมง
สถาบันการศึกษา องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศกํากับดูแลโดยรัฐ แนวทางปฏิบัติเหลานี้ถูก
พัฒนาเพือ่ กําหนดองคประกอบของการจัดการ ตั้งแตกรอบการจัดการจนถึงองคประกอบของการเก็บรวบรวม
ขอมูล รวมทั้งระบุหลักและมาตรการการจัดการทีจ่ ําเปน เพื่อใหมั่นใจในการอนุรักษสัตวน้ําเปาหมายและไมใช
เปาหมาย รวมทัง้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอแหลงอาศัยของสัตวน้ํา แนวทางปฏิบัติเหลานี้เปนเครือ่ งมือที่ใชความ
สมัครใจสําหรับใชอางอิง เพื่อชวยใหรัฐและองคการจัดการประมงระดับภูมิภาค กําหนดและดําเนินการ
มาตรการที่เหมาะสมในการจัดการสัตวน้ําพลอยจับไดและการลดสัตวน้ําคัดทิ้งซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการทําการ
ประมงทุกประเภท 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 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.

