เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความมั่นคงฯ

ฉบับที่ ๔/๒๕๖๕

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กฎหมาย MMPA ผลกระทบใหม่ต่อความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมประมงไทย
กฎหมายว่าด้วยการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้าเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของสหรัฐอเมริกา ( MMPA)
ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า ที่มิใช่รูปแบบการใช้มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers)
เพื่อกีดกันทางการค้าเช่นในอดีต ซึ่งจากการประกาศข้อก้าหนดฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง
ของประเทศไทย และเสี่ยงต่อการถูก Sanction โดยสหรัฐฯ
ที่มา
กฎหมายว่าด้วยการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้าเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเล
เลียงลูกด้วยนมของสหรัฐอเมริกา (Marine Mammal Protection Act:
MMPA) ถูกผลักดันครังแรกโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา
ในช่วงของประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน เมือ่ ปี ค.ศ. ๑๙๗๒ ซึง่ ได้มกี าร
เรียกร้องให้มแี นวทางในการจัดการต่อระบบนิเวศสัตว์น้าหรือสัตว์เลียง
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์เลียงลูกด้วยนมในทะเล ผ่านการสร้างกลไกการ
ตรวจสอบและยับยังการน้าเข้า ส่งออก และจ้าหน่ายสัตว์เลียงลูกด้วยนม
ในทะเล รวมทังชินส่วนหรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลียงลูกด้วยนมในทะเลภายใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิม่ มา
อย่างต่อเนือ่ ง จนมีการขยายขอบเขตครอบคลุมไปถึงการห้ามเลียง ท้าร้าย
หรือรบกวนกลุม่ สัตว์ดงั กล่าว ที่อยูใ่ นการควบคุมและบังคับใช้กฎหมาย
โดยองค์การบริหารสมุทรศาสตร์ และบรรยากาศแห่งชาติ (National
Oceanic and Atmosphere Administration: NOAA) ของสหรัฐฯ
ต่อมา MMPA ได้ถกู น้ามาใช้เป็นเครือ่ งมือในการกีดกันทางการค้า
รูปแบบหนึ่ง ที่มิใช่การใช้มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers:
NTB) เพื่อกีดกันทางการค้าอย่างเช่นในอดีต ซึ่งจากการประกาศใช้
กฎหมาย MMPA ในช่วงยุคของประธานาธิบดี บารัค โอบามา (เมื่อ
๑ มกราคม ๒๕๖๐) มีเป้าหมายเพื่อประเมินกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
การท้าประมงเชิงพาณิชย์ของประเทศทีส่ ง่ สินค้าสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สตั ว์น้า
ไปยังสหรัฐฯ ว่าการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อ
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สัตว์ทะเลที่เลียงลูกด้วยนมในทะเล
สถานการณ์ปัจจุบัน
สหรัฐฯ ได้กลายเป็นประเทศผูน้ ้าในการอนุรกั ษ์สตั ว์เลียงลูกด้วยนม
ในทะเล และส่งเสริมการท้าประมงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
บังคับใช้กฎหมาย การควบคุม การติดตามการท้าประมง รวมถึงการ
ส่งเสริมการกีดกันเครือ่ งมือประมงทีเ่ ป็นภัยคุกคามทีส่ ้าคัญต่อวาฬ โลมา
และสัตว์เลียงลูกด้วยนมในทะเลอื่น ๆ ด้วย ทังนีเครื่องมือประมงบาง
ประเภทท้าให้เกิดการจับและฆ่าสัตว์น้าในทะเลโดยไม่ได้ตังใจเป็น
จ้านวนมาก ซึง่ เป็นผลมาจากกิจกรรมประมง (Bycatch) อีกทังเครือ่ งมือ
ประมงที่ถูกทิงร้าง (Derelict Fishing Gears) ไว้ในทะเล ยังเป็นสาเหตุ
การตายของสัตว์ทะเลหายาก อาทิ การติดกับซากเครื่องมือประมง
(Ghost fishing)
การประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว ส่งผลต่อประเทศคู่ค้า
ของสหรัฐฯ อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีกิจกรรมการประมง
แบบพาณิชย์ (Harvesting Nations) ซึ่งอาจเข้าข่ายและเสี่ยงต่อการ
ถูกห้ามน้าเข้าสินค้าประมงไปยังสหรัฐ ฯ ทังนีกฎหมาย MMPA ได้
ก้าหนดระยะเวลาผ่อนผันไว้ ๕ ปี หลังจากประกาศ เพื่ออนุโลมให้
ประเทศคู่คา้ ได้เตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๖ อย่างไรก็ตาม การประกาศดังกล่าวเปรียบเหมือนการบังคับให้
ประเทศอื่น ๆ ต้องปฏิบัติตามของก้าหนดการท้าประมงเชิงพาณิชย์
ของสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าที่อาจจะตามมา
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ในอนาคต เช่นเดียวกับมาตรการกีดกันทางการค้าทีม่ สี าเหตุจากการท้า
ประมงผิดกฎหมาย การขาดการรายงาน และการขาดมาตรการควบคุม
การท้าประมงของประเทศไทย ซึง่ ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยเคยได้รบั ใบเหลือง
จากสหภาพยุโรป (European Union: EU) เมื่อปี
จากกฎหมาย
สหรัฐฯ ว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims
Protection Act of 2000: TVPA) และถูกจัดอันดับให้อยูใ่ นกลุม่ ประเทศเทียร์
๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ผลกระทบกับประเทศไทย
มิติเชิงบวก
การบังคับใช้กฎหมาย MMPA ของสหรัฐฯ ส่งผลท้าให้ประเทศไทย
ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้มคี วามสอดคล้องกับกฎหมายฉบับดังกล่าว
ในมิติ
ทางด้านทรัพยากรทางทะเล อีกทังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
การก้าหนดนโยบายทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่เป็น
รูปธรรมมากขึน ซึง่ ปัจจุบนั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้จดั ท้าแผนปฏิบตั กิ าร
ระดับชาติเพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจัดท้าโครงการเร่งด่วนเพื่อการอนุรกั ษ์
และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลียงลูกด้วยนม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพือ่ ให้
สอดรับกับกฎหมายฉบับดังกล่าว ซึง่ อาจถือได้วา่ แนวทางการขับเคลือ่ น
นโยบายในลักษณะต่าง ๆ ของประเทศไทย ภายหลังจากถูกกดดันด้วย
กฎหมาย MMPA ของสหรัฐฯ ในครังนี สามารถช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์
อันดีของประเทศในประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ ทั่ ว โลกก้ า ลั ง เร่ ง ด้ าเนินการตาม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก้าหนด
มิติเชิงลบ
ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถลดภาวะกดดันจากการกีดกัน
ทางการค้าตามมาตรการจากที่กล่าวมาข้างต้นได้ในระดับหนึ่งแล้ว
แต่ในขณะเดียวกันประเทศไทยอาจได้รบั ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง
และสินค้าประมงแปรรูปอย่างมาก เนือ่ งจากประเทศไทยมีการส่งออกสินค้า
ในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ
โดยประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าประมงและสินค้าแปรรูปจากการท้า
ประมงไปยังสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งช่วงก่อนการแพร่ ระบาดของ
โควิด ๑๙ ประเทศไทยมีมูลค้าการส่งออกของสินค้าแปรรูปจากการท้า
ประมงประมาณ ๔ หมื่นกว่าล้านบาท ด้วยความส้าคัญ ดังกล่าวส่งผล
ให้ประเทศไทยต้องออกแนวทางการด้าเนินการตามข้อบังคับกฎหมาย MMPA
อี ก ทั งต้ อ งรายงานข้ อ มู ล การประมงและสิ น ค้ า ประมงผ่ า นระบบ
International Affairs Information Capture and Reporting System
จัดท้าโดย... กองความมั่นคงทางทะเล

(IAICRS) ให้แก่สหรัฐฯ ตลอดจนต้องพิจารณาถึง การได้มาซึง่ สัตว์น้าใน
กลุม่ สินค้าประมงขันกลาง (Intermediary Fisheries) ที่ไทยได้น้าเข้ามา
เป็นวัตถุดิบ เพื่อแปรรูปและส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสินค้าประมงที่
ไม่เกีย่ วข้องกับระเบียบ (Rule does not apply) ซึง่ อาจเป็นการซ้าเติม
ต่อผลกระทบที่เกิดขึนกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยใน
อนาคตได้ ทังนีกฎหมายดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อกลุม่ ประมงพืนบ้าน
และประมงขนาดเล็กจากการที่ไทยอาจต้องระงับการอนุญาตให้ผลิต
หรือจัดจ้าหน่ายเครื่องมือประมงบางประเภท เนื่องจากเข้าข่ายผิดต่อ
กฎหมาย MMPA ของสหรัฐฯ อาทิ อวนปลาสี เสียด อวนลอยปลา
กะพง อวนสามชัน และอวนจมปู เป็นต้น
ข้อเสนอแนะในมิติความมั่นคงทางทะเล
๑) ประเทศไทยควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ และควรวิเคราะห์
ถึงผลกระทบในมิตติ า่ ง ๆ ทังในระยะสันและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเด็นการผลักดันนโยบายทีอ่ าจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง
ในกลุม่ ต่าง ๆ และในอนาคตหากประเทศไทยไม่สามารถสร้างความพอใจ
ต่อการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของสหรัฐฯ อาจกลายเป็นช่องว่างให้เกิดการ
แทรกแซงและกีดกันทางการค้าจากสหรัฐฯได้ ดังทีเ่ คยเกิดขึนก่อนหน้านี
๒) ประเทศไทยควรพิจารณากรอบการปฏิบัติดังกล่าวอย่าง
รอบคอบถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึนหากเร่งการผลักดันหรือปรับเปลีย่ น
กฎหมายของไทยให้มคี วามสอดคล้องกับกฎหมาย MMPA มากจนเกินไป
ซึ่งอาจน้ าไปสู่ ความเสี ยหายต่อ การปรั บตัว ของภาคประชาชนใน
อุตสาหกรรมประมงดังทีเ่ คยเผชิญในกรณี IUU และ TVPA อย่างไรก็ตาม
ประเทศไทยควรมีการพิจารณาหาตลาดสินค้าประมงเพิ่มเติมเพื่อการ
กระจายความเสี่ยง


อ้างอิง

- https://www.mmc.gov/about-the-commission/ourmission/marine-mammal-protection-act/
- https://www.infoquest.co.th/2021/148250
- https://ditp-overseas.com/ประเทศผู้ส่งออกอาหารทะเล/
- https://www.thailandplus.tv/archives/428386
- https://mgronline.com/daily/detail/9640000122194
- กรมประมง (๒๕๖๓) ผูป้ ระกอบการส่งออกสินค้าประมงไทย ยิ้ม
ได้... หลัง NOAA ยอมรับมาตรการคุมเข้มการน้าเข้าวัตถุดิบสัตว์น้าเพื่อผลิต
และแปรรูปส้าหรับส่งออกไปยังสหรัฐฯ. วารสารกรมประมง ๑๕(๓)
- จิรายุ ฉัตระทิน (๒๕๖๔). การประมงไทย & IUU Fishing และแผน
ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๔). มุมมองความมั่นคง.
ส้านักงานสภาความมั่นคง, ๗(๗), ๒๗-๓๕.
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