
 



 

    ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคณะผูแ้ทนจากสหภาพยโุรปได้
เดินทางมาตรวจประเมินการแกไ้ขปัญหาการท าประมงผดิ
กฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมในประเทศไทย      
ในการเดินทางมาคร้ังน้ีไดใ้หค้วามส าคญักบัระบบการตรวจ 
สอบยอ้นกลบัเป็นหลกั ซ่ึงผลการตรวจประเมินในภาพรวม  
คณะผูแ้ทนจากสหภาพยโุรปไดรั้บทราบความคืบหนา้ในการ 
วางระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั สตัวน์ ้ าทั้งระบบ ตั้งแต่การ  
จบัการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรือไปจนถึงผูบ้ริโภคในประเทศและ 
การส่งออก 
       เน่ืองจากระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสตัวน์ ้ าเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการแกไ้ขปัญหาการท าประมง IUU  ภาครัฐควรจดั     
ใหมี้การสมัมนาอบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งรวม     
ถึงภาคเอกชน และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย
ระหวา่งประเทศ  ความหมายที่ถูกตอ้งของการท าประมงผดิ
กฎหมาย  ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมดว้ย    เพือ่ให ้
สามารถน าไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี
ประสิทธิภาพ   
    องคก์ารสะพานปลาในฐานะที่เป็นผูใ้หบ้ริการสะพานปลา 
และท่าเทียบเรือประมง     ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัดงักล่าว          
จึงไดเ้ผยแพร่บทความเร่ือง ความหมายของ  “Illegal Fishing”   
กบั “IUU Fishing”  แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไรใน อสป.สาร    
ฉบบัน้ี โดยนางพวงทอง  อ่อนอุระ ที่ปรึกษากฎหมายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  (นิติกรเช่ียวชาญ)     กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  เพือ่ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งตรงกนัและสร้างบรรทดัฐาน
ในการด าเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็นมาตรฐานเดียวกนัต่อไป 
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คณะผู้จัดท า 
1. นางสาวนีย ์ โกมลวงษว์ณิศ 
2. นายสหรัฐ  ไชยเผอืก 
3. นายพิพฒัน์  จินดาหลวง 
4. นายคณพล  การไว 
5. นางสาวสิริรัตน์ กุญชร 
6. ว่าท่ี ร.ต. ทรงชยั มณีฤทธา 
บรรณาธิการทีป่รึกษา 
1. ประธานกรรมการองคก์ารสะพานปลา 
2. ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา 
3. นายประมวล  รักษใ์จ 
4. รองผูอ้  านวยการดา้นบริหาร 
5. รองผูอ้  านวยการดา้นสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 
6. รองผูอ้  านวยการดา้นธุรกิจ 
สถานทีต่ดิต่อ 
แผนกประชาสัมพนัธ์ ส านกังานอ านวยการ องคก์ารสะพานปลา 
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 



 

 ปลานวลจนัทร์ทะเล (milkfish) หรือ ปลาดอกไม ้ปลาชะลิน 

ปลาทูน ้ าจืดเป็นปลาทะเลชนิดหน่ึงที่อาศยัอยูไ่ดท้ ั้งในน ้ ากร่อย
และน ้ าจืด  รสชาติคลา้ยปลากะพงขาว   ปลานวลจนัทร์ทะเลมี
รูปร่างเพรียวยาว  เกล็ดเล็ก  ละเอียดสีเงินวาว ครีบหางเวา้ลึก 
ครีบทอ้งและครีบหลงัเล็กเป็นปลาที่มีความปราดเปรียววอ่งไว 
นิสยัชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงู   มีขนาดโตเตม็ที่ยาวประมาณ 1.5 
เมตรในประเทศไทยพบมากที่จงัหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขนัธ ์
ชุมพร  และบางส่วนในจงัหวดัตราด   โดยมีการส ารวจพบ   
คร้ังแรกที่บา้นคลองวาฬ อ าเภอเมือง จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ ์   
ปลานวลจนัทร์ทะเล   เป็นปลาชนิดแรกที่พระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสัง่    
ใหก้รมประมงเพาะพนัธุ ์เพือ่ส่งเสริมใหเ้ป็นปลาเศรษฐกิจมา
ตั้งแต่ปี 2508 เม่ือคร้ังพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนิน  พร้อมดว้ยสมเด็จ 
พระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ ์
ทรงทอดพระเนตรสถานีประมงคลองวาฬ และทรงทราบจาก
ชาวบา้นวา่ชายฝ่ังทะเลแถวหวัหินน้ี มีปลาชนิดหน่ึงเติบโตเร็ว 
ช่ือปลานวลจนัทร์ทะเล จึงมีพระราชด ารัสใหน้ ามาเพาะพนัธุ ์
เพือ่ขยายพนัธุ์ใหมี้มากขึ้น เพือ่ใหป้ระชาชนมีอาชีพและเป็น
ปลาเศรษฐกิจ   กรมประมงไดเ้ร่ิมด าเนินการโดยการน าปลา
นวลจนัทร์ทะเลไปทดลองเล้ียงในอ่างเก็บน ้ าเขาเต่า โครงการ
พระราชด าริ  โครงการแรกเม่ือปี 2506   อยูท่ี่อ  าเภอหวัหิน        
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และน าลูกปลาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ 
แต่การเพาะขยายพนัธุ์ยงัไม่ประสบผลส าเร็จมากนกั    

  

 

 

    ต่อมาในวโรกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั 
สวนจิตรลดา  พระราชวงัดุสิต    เม่ือวนัที่ 5  ธนัวาคม   2554 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
มีรับสัง่เล่าเร่ืองปลานวลจนัทร์อีกคร้ังหน่ึง  และกรมประมงได้
ท  าการศึกษาและพฒันาใหดี้ขึ้น จนเม่ือปี 2556  กรมประมงได้
เร่ิมถ่ายทอดความรู้  เร่ือง การเล้ียงปลานวลจนัทร์ทะเล ใหก้บั
เกษตรกร และไดมี้การต่อยอด  เพือ่ใหเ้กิดผลส าเร็จ เช่นกลุ่ม
แปรรูปปลานวลจนัทร์ทะเลบา้นคลองวาฬ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ ์ไดค้น้พบการดึงกา้งออกจากตวัปลาไดส้ าเร็จ  

     เน่ืองจากปลานวลจนัทร์ทะเลมีกา้งเยอะประมาณ 133 กา้ง 
ปลานวลจนัทร์ใชเ้วลาเล้ียงประมาณ 7 เดือน ก็สามารถจบัมา
บริโภคและขายได ้  ปลานวลจนัทร์ทะเลนอกจากบริโภคสด 
แลว้ยงัน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ ์ต่าง ๆ  เช่น  ปลากระป๋อง 
ลูกช้ิน ไสก้รอกปลาแดดเดียว ตม้เคม็ ส่วนหวักบัทอ้งตม้ใส่ขิง
ท าเบอร์เกอร์และท าน ้ ายารับประทานกบัขนมจีน  นอกจากนั้น  
ยงัสามารถส่งปลา  และลูกปลาไปจ าหน่ายต่างประเทศ  เช่น 
ฟิลิปปินส์  ไตห้วนั  สหรัฐอเมริกา  จีน  เวียดนาม อินโดนีเซีย 
เพือ่การบริโภคและเล้ียงเป็นปลาสวยงามไดอี้กดว้ย  

 

ข้อมูล:กองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ     
 กรมประมง    

  หนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ ฉบบัท่ีวนัท่ี  29  มิถุนายน  2559 
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บทน า 
     หลงัจากที่สหภาพยโุรปไดป้ระกาศให้ใบเหลืองแก่

ประเทศไทย  เม่ือวนัที่ 29 เมษายน 2558  รัฐบาลไดมี้ค  าสัง่
หวัหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  10/2558  

           เร่ือง การแกไ้ขปัญหาการ ท าการประมงผดิกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุมเพือ่แต่งตั้งศูนยบ์ญัชาการ 
แกไ้ขปัญหาการท าการประมงผดิกฎหมาย (Command Center 
for Combating Illegal Fishing : CCCIF) หรือ ศปมผ. ขึ้นเป็น  
ศูนยเ์ฉพาะกิจ  ปฏิบติัหนา้ที่หลกัในการก าหนดแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา  IUU   Fishing  ของไทย  จดัท าแผนปฏิบตัิการ
แห่งชาติในการแกปั้ญหาIUU Fishing ตลอดจนก ากบัการดูแล 
การปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามแผนก ากบัดูแลและประสานการ
ปฏิบตัิการทั้งปวงของหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง พจิารณาเสนอแนะ
ปรับปรุงแกไ้ขกฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งให้เป็นมาตรฐาน 
สากล  และปฏิบตัิหนา้ที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรี ไดม้อบหมาย   
โดยใหเ้ร่ิมปฏิบตัิหนา้ที่ต ั้งแต่วนัที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นตน้
ไป  

  

 ทั้งน้ี ที่ผา่นมา ศปมผ. ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ต่อเน่ืองอยา่งเตม็
ความสามารถและไดมี้การจดัตั้งคณะท างานคณะอนุกรรมการ 
ในดา้นต่างๆ  เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที่  อาทิ 
คณะอนุกรรมการติดตามความกา้วหนา้และประเมินผล 
คณะอนุกรรมการปราบปราม การบงัคบัใชแ้รงงานและการคา้
มนุษยใ์นภาคประมง คณะอนุกรรมการแกไ้ขปรับปรุงกฎหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบยอ้นกลบั   เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากการปฏิบติัการแกไ้ข ปัญหา IUU Fishing เป็นนโยบาย
เร่งด่วนและเป็นภารกิจเฉพาะกิจหน่วยงานภาครัฐและเจา้หนา้ที่ 
ท่ีเก่ียวขอ้งจึงยงัมีความรู้ความเขา้ใจท่ีคลาดเคล่ือนเก่ียวกบันิยาม
หรือความหมาย ของการท าการประมงที่ผดิกฎหมาย  ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม หรือ  IUU   Fishing ซ่ึงเป็นการท า
ประมงเถ่ือนท าใหก้ารปฏิบติัหนา้ที่ในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
เกิดความผดิพลาด  ไม่ถูกตอ้ง  ไม่สอดคลอ้งตามหลกัสากล
รวมถึงความหมายที่แทจ้ริงของ  IUU Fishing ซ่ึงส่งผลใหก้าร
แกไ้ขปัญหา  IUU Fishing ของไทยไม่ตรงตามเป้าหมายและ   
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีตวัอยา่ง
ต่อไปน้ี 

สกุ๊ปพิเศษ 
4 

อสป.สาร โดย นางพวงทอง อ่อนอุระ      
ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



 

  เม่ือวนัที่  29 ธนัวาคม  2558  รัฐบาลไดอ้อกประกาศ    
กรมประมง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาการกลบั  
เขา้เทียบท่าเรือประมงของเรือประมงพาณิชย ์( ฉบบัที่ 2 )        
ในราชกิจจานุเบกษา เพือ่เรียกให้เจา้ของ หรือผูค้วบคุม
เรือประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตนักรอสขึ้นไป ซ่ึงออก      
ไป  ท  าการประมงพาณิชยใ์นเขตนอกน่านน ้ าไทย  ในขณะ      
ที่ ประกาศฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัให้เรือประมง ตอ้งกลบัเขา้     
ท่าเทียบเรือ ประมงภายในสามสิบวนันบัแต่วนัที่ออกประกาศ 
เพือ่รับการตรวจจากศูนย ์ควบคุมเรือเขา้-ออก (Port in - Port 
out Center: PIPO)  ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการที่ก  าหนดไวใ้น
ประกาศ กรมประมง  เร่ืองก าหนดหลกัเกณฑ ์ และวธีิการ 
เก่ียวกบัการแจง้การเขา้ออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมง
พาณิชย ์พ.ศ. 2558 ท าให้เรือประมงที่ ก  าลงัเดินทางออกไปท า
การประมง    หรืออยูร่ะหวา่ง ท  าการประมงในเขตนอกน่าน      
น ้ าไทย ตอ้งยตุิท  าการประมงและเดินทางกลบัเขา้เทียบท่าเรือ    
โดยเร่งด่วน    

      ในการน้ี มีเรือประมงจ านวน 6 ล า ไม่สามารถเดินทางกลบั
เขา้เทียบท่าเรือ เพือ่รายงานตวัตามประกาศ  ดงักล่าวไดภ้ายใน
ก าหนดแต่ไม่ปรากฏวา่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย และลกัลอบ
ท าการประมง หรือพฤติกรรมอ่ืนที่เขา้ข่าย IUU Fishing         
แต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐไดส้ันนิษฐานและ
ระบุวา่เรือดงักล่าวเป็นเรือที่ท  า IUU Fishing  พร้อมทั้งด าเนิน 
การส่งรายช่ือเรือประมงดงักล่าว  ใหค้ณะกรรมาธิการทูน่า   
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission: 
IOTC)    เพือ่ขึ้นบญัชีเป็นเรือที่ท  าการประมงผดิกฎหมาย         
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมต่อไป ซ่ึงหลายเดือนต่อมา 
ที่ประชุม ศปมผ. คร้ังที่ 4/2559 เม่ือวนัที่ 18 มีนาคม  2559      
ไดป้ระชุมหารือและมีมติใหก้รมประมงท าหนงัสือถึง IOTC 
เพือ่ขอถอนรายช่ือเรือที่ท  าการประมงในพื้นที่ของ IOTC       
ทั้ง 6 ล าออกจากการขึ้นบญัชี IUU List  

            เน่ืองจากเห็นวา่เป็นการกระท าความผดิตามกฎหมาย
ประมงของไทยและไดมี้การพจิารณาด าเนินคดีเรียบร้อยแลว้ 

แต่เหตุการณ์ดงักล่าว  ก็ส่งผลใหผู้ท้  าการประมงตอ้งสูญเสีย
โอกาสในการท าประมงเป็นระยะเวลาหลายเดือนและสูญเสีย
ค่าใชจ่้ายเป็นจ านวนมาก  

 1. ค  าจ  ากดัความของการประมงที่ผดิกฎหมายขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมของ FAO ค าจ ากดัความของการ
ประมงที่ผดิกฎหมายขาดการรายงาน  และไร้การควบคุม  
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)  
ไดถู้กน าเสนอคร้ังแรกในปีพ.ศ.2540 โดยประเทศออสเตรเลีย  

ในการประชุมคณะกรรมาธิการเพือ่การอนุรักษท์รัพยากร
ประมงทะเลในเขตแอนตาร์คติก (Commission for the Conser-
vation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR)  

โดยไดใ้หค้วามหมายอยา่งกวา้ง ๆ ของการประมง IUU วา่คือ  
“ การท าการประมงในเขตทะเลอาณาเขตที่ขดัต่อเง่ือนไขของ
การท าการประมงในเขตอ านาจรัฐ   หรือการท าการประมงใน
ทะเลหลวงที่ขดักบัมาตรการที่เห็นชอบร่วมกนัของรัฐต่างๆ  
ในองคก์ารจดัการทรัพยากรประมงระดบัภูมิภาค (Regional 
Fisheries Management Organization: RFMO)” 
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พธิีถวายพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2560   
 วนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2560  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา พร้อมดว้ยพนกังานองคก์ารสะพานปลา           
เขา้ร่วมพิธีถวายพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ าปี 2560 โดยมี พลเอก ฉตัรชยั สาริกลัยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ วดัราชนดัดาราม กรุงเทพฯ 

เกบ็ภาพมาเล่า เกบ็ข่าวมาฝาก 
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วนัท่ี 26 ตุลาคม 2560 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดังานพิธีถวายวาง
ดอกไมจ้นัทร์  และรองรับประชาชนท่ีเดินทางมา 
ร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
โดยมี การติดตั้งเต็นทข์นาดใหญ่ เพ่ือ ใชเ้ป็นพ้ืนท่ี
พกัคอย และซุม้บริการประชาชนจดับริการอาหาร
ปรุงสด การดูแล ดา้นการแพทย ์ จดัเคร่ืองอ านวย
ความสะดวก     ระหว่างการพกัรออติดตั้งระบบ
ระบายอากาศระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ห้องสุขาและ
บริการน ้าด่ืม เพ่ือให้พสกนิกรชาวไทย ไดร่้วมใน
พิธีอนัส าคญัยิง่และร่วมกนัถวายความจงรักภกัดี 
    ในการน้ี องคก์ารสะพานปลาเขา้ร่วมพิธีถวาย
ดอกไมจ้นัทน์  โดยมีนายศุภชยั  ดาวลัย ์  รอง
ผูอ้  านวยการ ดา้นสะพานปลาและท่าเทียบ
เรือประมง  เขา้ร่วมและมีประชาชนเขา้ร่วมถวาย
ดอกไมจ้นัทน์  จ  านวนมากกว่า 6,954 คน  

พธีิถวายสักการะน้อมร าลกึใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเดจ็พระ
ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจ าปี 2560  
        วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2560  นายโสพล  สมโสภณ  ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ  และนายวงศพิ์ทวสั   
โชคชยัวิชิตกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาองคก์ร  พร้อมดว้ยพนกังานองคก์ารสะพานปลา  
ร่วมพิธีถวายสักการะนอ้มร าลึก   ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช  เน่ืองใน "วนัพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจ าปี 2560   ณ ลานเอนกประสงค ์  อาคารรัฐ
ประศาสนภกัดี ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กทม.  โดยมีพลเอก ฉตัรชยั สาริกลัยะ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ยงัไดเ้ขา้เยีย่มชมบูธนิทรรศการขององคก์ารสะพานปลา  

ตรวจเยีย่มกจิการขนถ่ายสินค้าสัตว์น า้สะพานปลากรุงเทพ   

 วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ องคก์ารสะพานปลา พร้อมดว้ย
คณะกรรมการฯ  ตรวจเยีย่มกิจการขนถ่ายสินคา้สัตวน์ ้ าสะพานปลากรุงเทพ   เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพฒันาสะพานปลากรุงเทพ  โดยมีผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผูอ้  านวยการองคก์ารสะพานปลา 
และหัวหนา้ส านกังานสะพานปลา กรุงเทพ  ให้การตอ้นรับ  



 

 ในช่วงระหว่างวนัท่ี 1-30  พ.ย. 2560  สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององคก์ารสะพานปลา ทุกแห่ง  เขา้รับการตรวจประเมิน
จากชุดปฎิบติัการเฉพาะกิจตรวจสอบยอ้นกลบัท่าเทียบเรือ  โดยเนน้การตรวจประเมินการด าเนินงานของท่าเทียบเรือท่ีถูกตอ้งตามพระราช
ก าหนดการประมง  ตั้งแต่การจดทะเบียนท่าเทียบเรือตามมาตรา 84 ใบรับรองมาตรฐานสุขอนามยั  การบนัทึกขอ้มูลเรือประมงเขา้เทียบท่า   
การบนัทึกขอ้มูลปริมาณสัตวน์ ้ าเขา้เทียบท่า  ตลอดจนการจดัท าหนงัสือก ากบัการซ้ือขายสัตวน์ ้ า ทั้งน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบตรวจสอบ
ยอ้นกลบัสัตวน์ ้ า ท่ีประเทศไทยก าลงัด าเนินการอยูภ่ายใตแ้ผนการปฎิบติังานแกไ้ขปัญหาการท าประมง  IUU 
   ส าหรับ ผลการตรวจประเมินทั้ง 14 แห่ง  ผา่นการตรวจประเมินเป็นท่ีเรียบร้อย   

เร่ืองเล่าจากภูมิภาค 
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ท่าเทียบเรือประมง อสป. ทั้ง 14 แห่ง พร้อมรับการตรวจประเมินท่าเทียบเรือประมง 



 


