
ฝ่ายเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส 
 Thailand Office Of Agricultural Affairs, Los Angeles   
    www.thaiagrila.com 
 

 

 NOAA และบทบาทในการป้องกันสินค้าประมง IUU เข้าสู่ตลาดสหรัฐอเมริกา  

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 นายพอล โดเรมัส (Paul Doremus) รักษาการผู้ช่วยผู้บริหารด้านการ
ประมงของส านักงานการบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติ (National Oceanic and Atmospheric 
Administration’s National Marine Fisheries Service: NOAA Fisheries) ได้เน้นย  าถึงบทบาทของ NOAA ใน
การป้องกันไม่ให้สินค้าประมงและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม 
(Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing: IUU) จากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ   

หลักการและเหตุผล 
การต่อสู้กับการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมถือเป็นเรื่องส าคัญสูงสุด

ส าหรับสหรัฐอเมริกา โดยส านักงาน NOAA Fisheries เป็นผู้น าหลักเพื่อต่อสู้ในประเด็นนี  โดยท างานร่วมกับ
หน่วยงานของรัฐหลายแห่งเพื่อหาตัวผู้กระท าผิด เรือประมงต้องสงสัย และท่าเรือที่ไม่ใส่ใจกับการปกป้องความอุดม
สมบูรณ์ของแหล่งอาหารทะเล สหรัฐฯ ถือว่าการท าประมงแบบ IUU สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
คุกคามทรัพยากรทางทะเล และเป็นอันตรายต่อกองเรือประมงและผู้บริโภคของสหรัฐฯ โดยได้สร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจทั่วโลกคิดเป็นมูลค่าปีละหลายพันล้านหรือหลายหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ   

ขอบเขตการด าเนินงาน 
เนื่องการท าประมงแบบ IUU สามารถเกิดขึ นได้กว้างขวางในหลายๆ จุดทั่วทั งห่วงโซ่อุปทานอาหาร

ทะเลของโลกซึ่งครอบคลุมขอบเขตที่กว้างใหญ่ ดังนั น ความพยายามในการต่อสู้กับการประมงแบบ IUU   จึงต้อง
ครอบคลุมในแง่มุมที่หลากหลาย ส านักงาน NOAA จึงได้ท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลกลางและมลรัฐของ
สหรัฐฯ เพื่อกวดขันการปฏิบัติตรวจสอบตามกฎระเบียบการน าเข้าเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้สินค้าประมง IUU และ
ผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ นอกจากนี  ส านักงาน NOAA ยังท างานร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศและองค์กรการจัดการ
ด้านประมงในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อบรรลุ เป้าหมายการดูแลทางทะเลที่มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและจัดการการประมงอย่างยั่งยืน 

กฎหมายและโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 
 โปรแกรมการตรวจสอบการน าเข้าอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกา (U.S. Seafood Import 

Monitoring Program: SIMP) 
ในปี 2561 NOAA Fisheries ได้จัดตั งโปรแกรมตรวจสอบการน าเข้าอาหารทะเลของสหรัฐอเมริกา 

(U.S. Seafood Import Monitoring Program: SIMP) ซึ่งก าหนดระเบียบในการอนุญาตการรายงานและการเก็บ
บันทึกส าหรับผู้น าเข้าผลิตภัณฑ์อาหารทะเลบางชนิด โปรแกรม SIMP สนับสนุนการแจ้งผลิตภัณฑ์สินค้าประมง IUU 
และอาหารทะเลที่บิดเบือนความจริง ในขณะเดียวกันก็จัดท าโปรแกรมการตรวจสอบย้อนกลับของ NOAA ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลน าเข้าที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน โดยโปรแกรมนี ก าหนดให้มีเอกสารประกอบตั งแต่จุดเริ่มต้นการ
ท าประมงจนถึงจุดที่สินค้าประมงจะเข้าสู่การค้าของสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้ส าหรับอาหารทะเล 13 สายพันธุ์ 
ได้แก ่หอยเป๋าฮื อ (Abalone), ปลาคอดแอตแลนติก (Atlantic cod), ปูม้าแอตแลนติก (Blue crab -Atlantic), ปลา
อีโต้มอญ (Dolphinfish หรือ Mahi Mahi), ปลาเก๋า (Grouper), ปูจักรพรรดิแดง (King crab -red), ปลาคอด
แปซิฟิก (Pacific cod), ปลากะพงแดง (Red snapper), ปลิงทะเล (Sea cucumber), ฉลาม (Sharks), กุ้ง (Shrimp), 
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ปลากระโทงดาบ (Swordfish), ปลาทูน่า (Tuna - Albacore, Bigeye, Skipjack, Yellowfin, Bluefin)1 ซึ่งถูกระบุ
ว่าสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงต่อการการประมงแบบ IUU และ/หรือการฉ้อฉลเก่ียวกับอาหารทะเล  

โปรแกรมนี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามตรวจสอบอาหารทะเลที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ
ของสหรัฐฯ ยับยั งและต่อสู้กับการจับปลาแบบ IUU และการฉ้อโกงเกี่ยวกับอาหารทะเล ส าหรับแนวทางการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องส าหรับโปรแกรม SIMP ประกอบด้วย   

- ปรับปรุงให้ทันสมัยและการบูรณาการระบบเทคโนโลยีที่รองรับ SIMP 
- มุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมระหว่างการตรวจสอบและการบังคับใช้ 
- เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่จ าเป็นทั งระบบโปรแกรมและข้อบังคับเพื่อให้โปรแกรมด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ น 

 กฎหมายกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลและการบังคับใช้การประมง  (Maritime 
Security and Fisheries Enforcement Act: SAFE) 

 ในปี 2562 สภาคองเกรสได้ผ่านกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลและการบังคับใช้การประมง 
ได้ก าหนดแนวทางของรัฐบาลที่เป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหาการท าประมงแบบ IUU และภัยคุกคามที่เก่ียวข้องกับ
ความมั่นคงทางทะเล พร้อมให้มีการแต่งตั งคณะท างานร่วมระหว่างหน่วยงาน (interagency working group) เพื่อ
ต่อต้านการประมงแบบ IUU   

บทบาทของภาครัฐและการเมือง 
เมื่อเร็วๆ นี  สภาคองเกรสของสหรัฐฯได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับองค์กรส าคัญเพื่อการต่อสู้กับการ

ประมงแบบ IUU ผ่านความร่วมมือขององค์กรภาครัฐ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางทะเลและการบังคับใช้
การประมง (SAFE) ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดให้ตั งคณะท างานร่วมเพื่อต่อต้านการประมงแบบ IUU 
ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานของรัฐบาลกลางจ านวน 21 แห่ง ซึ่งจัดการประชุมครั งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 
2563 โดยมี NOAA ท าหน้าที่เป็นประธานคณะท างานในช่วงสามปีแรกตามข้อก าหนดการหมุนเวียนร่วมกับ
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และหน่วยยามรักษาชายฝั่ง (Coast Guard) หลังจากการประชุมดังกล่าว
คณะท างานได้พัฒนาแผนการด าเนินงานเริ่มต้น โดยได้ระบุกรอบส าหรับการก าหนดภูมิภาคและประเทศที่มีความ
เสี่ยงสูงต่อการท าประมงแบบ IUU ตามล าดับความเสี่ยง อนึ่ง ภายใต้กฎหมาย SAFE กระทรวงการต่างประเทศ
สหรัฐฯ และ NOAA ได้ส่งรายงานการค้ามนุษย์ในห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเลไปยังรัฐสภาพร้อมค าแนะน าส าหรับการ
แก้ไขปัญหา  

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
NOAA ท างานร่วมกับประเทศที่ท าประมงอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมในการบังคับใช้และการรวบรวมข้อมูลที่มุ่ง

เป้าไปที่การตรวจจับ ยับยั งและก าจัดการจับปลาแบบ IUU ซึ่งรวมถึงมาตรการเพื่อจ ากัดการเข้าออกท่าเรือและการ
เข้าถึงการบริการของท่าเรือส าหรับเรือประมงที่อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือ IUU ขององค์กรประมงระหว่างประเทศของ
สหรัฐฯ NOAA ยังเป็นผู้น าในการวิเคราะห์กิจกรรมการจับปลาต่างประเทศในทะเลหลวง โดยทุกสองปี NOAA จะ

                                                           
1 https://www.fisheries.noaa.gov/international/seafood-commerce-certification/seafood-import-

monitoring-program-facts  

https://www.fisheries.noaa.gov/international/seafood-commerce-certification/seafood-import-monitoring-program-facts
https://www.fisheries.noaa.gov/international/seafood-commerce-certification/seafood-import-monitoring-program-facts
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จัดท ารายงานเสนอต่อสภาคองเกรสเพื่อแจ้งรายชื่อประเทศที่มีเรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการท าประมง IUU หลังจากนั น 
NOAA จะท างานร่วมกับประเทศเหล่านั นเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ โดย NOAA จะเผยแพร่รายงานฉบับต่อไปในช่วงฤดู
ร้อน (ปลายเดือนมิถุนายน) ปี 2564   

ท้ายที่สุด NOAA ยังได้เน้นย  าว่า การท าประมงแบบ IUU และผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอาหารทะเล
ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกถือเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ ซับซ้อนและหลากหลาย ซึ่ง NOAA และหน่วยงานที่ท างาน
ร่วมกัน รวมทั งพันธมิตรระหว่างประเทศได้มีส่วนร่วมในการท างานเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาระดับโลกนี อย่างเคร่งครัด
และจริงจัง  

ข้อมูลเพ่ิมเติมและข้อคิดเห็น 
1. สหรัฐอเมริกาน าเข้าสินค้าประมงเพื่อการบริโภคมากถึงร้อยละ 90 ของการบริโภคทั งประเทศ โดย

ร้อยละ 32 ของอาหารทะเลที่จับได้จากธรรมชาติที่น าเข้านั นเป็นผลิตภัณฑ์จากการประมงแบบ IUU และการออกมา
เน้นย  าของผู้บริหาร NOAA ในครั งนี อาจสื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการเพิ่มมาตรการและความเข้มงวดในเร่ืองการ
ตรวจสอบภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

2. จากการส ารวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันเก่ียวกับนโยบายการแก้ปัญหาการท าประมงแบบ IUU 
การขยายความโปร่งใสและหยุดการบิดเบือนเกี่ยวกับอาหารทะเลพบว่า ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากทั ง
สองขั วการเมืองของสหรัฐฯ โดยร้อยละ 89 ของผู้มีสิทธิเลือกตั งชาวอเมริกันที่ส ารวจมีความคิดเห็นว่าอาหารทะเลที่
น าเข้าควรได้รับมาตรฐานเดียวกับอาหารทะเลที่จับได้ในสหรัฐฯ นอกจากนี  ผู้มีสิทธิเลือกตั งร้อยละ 81 เห็นด้วยกับ
นโยบายห้ามน าเข้าอาหารทะเลที่จับได้โดยใช้วิธีการค้ามนุษย์และแรงงานทาสมาวางจ าหน่ายในสหรัฐฯ ผู้ที่ได้รับการ
ส ารวจส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยว่าอาหารทะเลควรตรวจสอบย้อนกลับได้  และเรือประมงทุกล าต้องสามารถติดตาม
ตรวจสอบได้โดยสาธารณะ  

3. ขณะนี มีองค์กรปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ชื่อ “OCEANA” ได้ออกมาแสดงความเห็น
ว่า ถึงเวลาแล้วส าหรับผลักดันความโปร่งใสในทะเลและการตรวจสอบย้อนกลับอาหารทะเล โดยมีความเห็นให้ขยาย
การตรวจสอบการน าเข้าอาหารทะเลที่น าเข้าทั งหมดนอกเหนือจาก 13 สายพันธุ์ที่ก าหนดไว้ในปัจจุบัน และยังกล่าว
อีกว่าฝ่ายบริหารภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโจ ไบเด็น สามารถขยายมาตรการต่อต้านการท าประมงแบบ IUU เช่น 
เพิ่มมาตรการควบคุมการน าเข้าที่มีอยู่แล้ว เพิ่มความโปร่งใสในการท าประมง ติดตามตรวจสอบอาหารทะเลจากเรือสู่
ผู้บริโภค และห้ามน าเข้าอาหารทะเลที่มีการบังคับใช้แรงงานหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ จึงอาจมีความเป็นไป
ได้ในการน าเร่ืองดังกล่าวเสนอต่อฝ่ายกฎหมายของสหรัฐฯ  

 
ที่มา:  
https://www.fisheries.noaa.gov/leadership-message/noaa-plays-pivotal-role-combating-illegal-

unregulated-and-unreported-fishing-globally?utm_medium=email&utm_source=govdelivery 

https://thehill.com/opinion/energy-environment/542480-its-time-to-expand-transparency-at-sea-
and-traceability-of-seafood  
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