
กฎหมาย MMPA ผลกระทบใหม่ต่อความมั่นคงทางด้านอุตสาหกรรมประมงไทย 

เอกสารวิชาการวิเคราะห์สถานการณ์ความม่ันคงฯ       ฉบับท่ี ๔/๒๕๖๕         วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 กฎหมายว่าด้วยการน้าเข้าสินค้าสัตว์น้้าเพื่อคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของสหรัฐอเมริกา (MMPA)    
ได้กลายมาเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้า ที่มิใช่รูปแบบการใช้มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers)  
เพื่อกีดกันทางการค้าเช่นในอดีต ซึ่งจากการประกาศข้อก้าหนดฯ ดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมง
ของประเทศไทย และเสี่ยงต่อการถูก Sanction โดยสหรัฐฯ 

ที่มา 
 กฎหมายว่าด้วยการน้าเข้าสินค้าสัตว์น ้าเพ่ือคุ้มครองสัตว์ทะเล
เลี ยงลูกดว้ยนมของสหรัฐอเมริกา (Marine Mammal Protection Act: 
MMPA) ถูกผลักดันครั งแรกโดยรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกา  
ในชว่งของประธานาธบิดี รชิารด์ นกิสนั เมือ่ป ีค.ศ. ๑๙๗๒ ซึง่ไดม้กีาร
เรยีกรอ้งใหม้แีนวทางในการจดัการตอ่ระบบนเิวศสตัวน์ ้าหรือสัตว์เลี ยง

เพ่ือการอนุรักษ์สัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในทะเล ผ่านการสร้างกลไกการ
ตรวจสอบและยบัยั งการน้าเขา้ สง่ออก และจ้าหนา่ยสตัวเ์ลี ยงลกูดว้ยนม
ในทะเล รวมทั งชิ นสว่นหรอืผลติภณัฑจ์ากสตัวเ์ลี ยงลกูดว้ยนมในทะเลภายใน
สหรัฐอเมริกา ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมมา
อยา่งตอ่เนือ่ง จนมกีารขยายขอบเขตครอบคลมุไปถงึการหา้มเลี ยง ท้ารา้ย 
หรอืรบกวนกลุม่สตัวด์งักลา่ว ที่อยูใ่นการควบคมุและบังคบัใช้กฎหมาย 
โดยองค์การบริหารสมุทรศาสตร์ และบรรยากาศแห่งชาติ (National 
Oceanic and Atmosphere Administration: NOAA) ของสหรัฐฯ  
 ตอ่มา MMPA ไดถ้กูน้ามาใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการกดีกนัทางการคา้
รูปแบบหนึ่ง ที่มิใช่การใช้มาตรการทางภาษี (Non-Tariff Barriers: 
NTB) เพ่ือกีดกันทางการค้าอย่างเช่นในอดีต ซึ่งจากการประกาศใช้
กฎหมาย MMPA ในช่วงยุคของประธานาธิบดี บารัค โอบามา (เมื่อ 
๑ มกราคม ๒๕๖๐) มีเป้าหมายเพ่ือประเมินกฎระเบียบหรือข้อบังคับ
การท้าประมงเชงิพาณชิยข์องประเทศทีส่ง่สนิคา้สตัวน์ ้าและผลติภณัฑส์ตัวน์ ้า
ไปยังสหรัฐฯ ว่าการด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ จะต้องไม่มีผลกระทบต่อ

สัตว์ทะเลที่เลี ยงลูกด้วยนมในทะเล 
 

สถานการณ์ปัจจุบัน  
 สหรฐัฯ ไดก้ลายเปน็ประเทศผูน้้าในการอนรุกัษส์ตัวเ์ลี ยงลกูดว้ยนม
ในทะเล และส่งเสริมการท้าประมงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
บังคับใช้กฎหมาย การควบคุม การติดตามการท้าประมง รวมถึงการ
สง่เสรมิการกดีกนัเครือ่งมอืประมงทีเ่ปน็ภยัคกุคามทีส่้าคญัตอ่วาฬ โลมา 
และสัตว์เลี ยงลูกด้วยนมในทะเลอ่ืน ๆ ด้วย ทั งนี เครื่องมือประมงบาง
ประเภทท้าให้เกิดการจับและฆ่าสัตว์น ้าในทะเลโดยไม่ได้ตั งใจเป็น
จ้านวนมาก ซึง่เปน็ผลมาจากกจิกรรมประมง (Bycatch) อีกทั งเครือ่งมอื
ประมงที่ถูกทิ งร้าง (Derelict Fishing Gears) ไว้ในทะเล ยังเป็นสาเหตุ
การตายของสัตว์ทะเลหายาก อาทิ การติดกับซากเครื่องมือประมง 
(Ghost fishing) 
 การประกาศใช้กฎหมายฉบับดังกล่าว ส่งผลต่อประเทศคู่ค้า
ของสหรัฐฯ อย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีกิจกรรมการประมง
แบบพาณิชย์ (Harvesting Nations) ซึ่งอาจเข้าข่ายและเสี่ยงต่อการ
ถูกห้ามน้าเข้าสินค้าประมงไปยังสหรัฐฯ ทั งนี กฎหมาย MMPA ได้
ก้าหนดระยะเวลาผ่อนผันไว้ ๕ ปี หลังจากประกาศ เพื่ออนุโลมให้
ประเทศคู่ค้าได้เตรียมความพร้อมก่อนการบงัคับใช้ในวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๖๖ อยา่งไรก็ตาม การประกาศดังกล่าวเปรียบเหมือนการบังคับให้
ประเทศอ่ืน ๆ ต้องปฏิบัติตามของก้าหนดการท้าประมงเชิงพาณิชย์
ของสหรัฐฯ เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการกีดกันทางการค้าท่ีอาจจะตามมา 
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วิเคราะห์โดย... นายอริย์รัช วงศ์ณัทปรานนต์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

ในอนาคต เชน่เดยีวกับมาตรการกีดกันทางการคา้ทีม่สีาเหตจุากการท้า
ประมงผดิกฎหมาย การขาดการรายงาน และการขาดมาตรการควบคมุ
การท้าประมงของประเทศไทย ซึง่ทีผ่า่นมาประเทศไทยเคยไดร้บัใบเหลอืง
จากสหภาพยุโรป (European Union: EU) เมื่อปี 

จากกฎหมาย
สหรัฐฯ ว่าด้วยการปกป้องเหยื่อการค้ามนุษย์ (Trafficking Victims 
Protection Act of 2000: TVPA) และถกูจดัอันดบัใหอ้ยูใ่นกลุม่ประเทศเทยีร ์
๓ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

ผลกระทบกับประเทศไทย   
 มิติเชิงบวก 
 การบงัคบัใชก้ฎหมาย MMPA ของสหรฐัฯ สง่ผลท้าใหป้ระเทศไทย
ตอ้งมกีารปรบัปรงุกฎหมายใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมายฉบบัดงักลา่ว 

ในมิติ
ทางด้านทรัพยากรทางทะเล อีกทั งเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยมี
การก้าหนดนโยบายทางด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่เป็น
รปูธรรมมากขึ น ซึง่ปจัจบุนัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดจ้ดัท้าแผนปฏบิตักิาร
ระดับชาติเพ่ือการอนุรักษ์และบริหารจัดการสัตว์ทะเลเลี ยงลูกด้วยนม 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และจัดท้าโครงการเร่งด่วนเพ่ือการอนรุกัษ์
และบรหิารจดัการสตัวท์ะเลเลี ยงลกูดว้ยนม (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ือให้
สอดรบักบักฎหมายฉบบัดงักลา่ว ซึง่อาจถอืไดว้า่แนวทางการขบัเคลือ่น
นโยบายในลักษณะต่าง ๆ ของประเทศไทย ภายหลังจากถกูกดดนัดว้ย
กฎหมาย MMPA ของสหรฐัฯ ในครั งนี  สามารถชว่ยเสรมิสรา้งภาพลักษณ์
อันดีของประเทศในประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) ซึ่งเป็นแนวทางที่ทั่วโลกก้าลังเร่งด้าเนินการตาม
เปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ตามที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก้าหนด 
 มิติเชิงลบ 
 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะสามารถลดภาวะกดดันจากการกีดกัน
ทางการค้าตามมาตรการจากที่กล่าวมาข้างต้นได้ในระดับหนึ่งแล้ว 
แตใ่นขณะเดยีวกนัประเทศไทยอาจไดร้บัผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมประมง
และสนิคา้ประมงแปรรปูอยา่งมาก เนือ่งจากประเทศไทยมกีารสง่ออกสนิคา้
ในกลุ่มดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน GDP ของประเทศ 
โดยประเทศไทยมกีารส่งออกสนิคา้ประมงและสนิคา้แปรรูปจากการท้า
ประมงไปยังสหรัฐฯ เป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งช่วงก่อนการแพร่ระบาดของ
โควิด ๑๙ ประเทศไทยมมีูลคา้การสง่ออกของสนิคา้แปรรปูจากการท้า
ประมงประมาณ ๔ หมื่นกว่าล้านบาท ด้วยความส้าคัญดงักลา่วสง่ผล
ใหป้ระเทศไทยตอ้งออกแนวทางการด้าเนนิการตามขอ้บงัคบักฎหมาย MMPA 
อีกทั งต้องรายงานข้อมูลการประมงและสินค้าประมงผ่านระบบ 
International Affairs Information Capture and Reporting System 

(IAICRS) ให้แก่สหรัฐฯ ตลอดจนต้องพิจารณาถึงการไดม้าซึง่สตัวน์ ้าใน
กลุม่สนิคา้ประมงขั นกลาง (Intermediary Fisheries) ที่ไทยได้น้าเข้ามา
เป็นวัตถุดิบ เพ่ือแปรรูปและส่งออกไปยังสหรัฐฯ และสินค้าประมงที่
ไมเ่กีย่วขอ้งกบัระเบยีบ (Rule does not apply) ซึง่อาจเปน็การซ ้าเตมิ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ นกับอุตสาหกรรมการประมงของประเทศไทยใน
อนาคตได ้ทั งนี กฎหมายดงักลา่วยงัสง่ผลกระทบตอ่กลุม่ประมงพื นบา้น
และประมงขนาดเล็กจากการที่ไทยอาจต้องระงับการอนุญาตให้ผลิต
หรือจัดจ้าหน่ายเครื่องมือประมงบางประเภท เนื่องจากเข้าข่ายผิดต่อ
กฎหมาย MMPA ของสหรัฐฯ อาทิ อวนปลาสีเสียด อวนลอยปลา
กะพง อวนสามชั น และอวนจมปู เป็นต้น 
 

ข้อเสนอแนะในมิติความม่ันคงทางทะเล  
 ๑) ประเทศไทยควรตดิตามสถานการณอ์ยา่งใกลช้ดิ และควรวเิคราะห์
ถงึผลกระทบในมติติา่ง ๆ ทั งในระยะสั นและระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในประเดน็การผลกัดนันโยบายทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่อุตสาหกรรมประมง
ในกลุม่ตา่ง ๆ และในอนาคตหากประเทศไทยไมส่ามารถสรา้งความพอใจ
ตอ่การบงัคบัใชก้ฎหมายดงักลา่วของสหรฐัฯ อาจกลายเปน็ชอ่งวา่งให้เกิดการ
แทรกแซงและกีดกันทางการคา้จากสหรฐัฯได ้ดงัทีเ่คยเกิดขึ นก่อนหนา้นี   
 ๒) ประเทศไทยควรพิจารณากรอบการปฏิบัติดังกล่าวอย่าง
รอบคอบถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ นหากเรง่การผลักดนัหรอืปรบัเปลีย่น
กฎหมายของไทยใหม้คีวามสอดคลอ้งกบักฎหมาย MMPA มากจนเกนิไป 
ซึ่งอาจน้าไปสู่ความเสียหายต่อการปรับตัวของภาคประชาชนใน
อุตสาหกรรมประมงดงัทีเ่คยเผชญิในกรณ ีIUU และ TVPA อยา่งไรกต็าม
ประเทศไทยควรมีการพิจารณาหาตลาดสินค้าประมงเพ่ิมเติมเพ่ือการ
กระจายความเสี่ยง 
 

อ้างอิง 
 

 - https://www.mmc.gov/about-the-commission/our-
mission/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) ผูป้ระกอบการส่งออกสินค้าประมงไทย ยิ้ม
ได้... หลัง NOAA ยอมรบัมาตรการคุมเข้มการน้าเขา้วัตถุดิบสัตว์น้้าเพื่อผลิต
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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