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6. รองผูอ้ านวยการด้านธุรกิจ
สถานทีต่ ดิ ต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์ สานักงานอานวยการ องค์การสะพานปลา
149 ซอยเจริ ญกรุ ง 58 ถนนเจริ ญกรุ ง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคณะผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรปได้
เดินทางมาตรวจประเมินการแก้ไขปั ญหาการทาประมงผิด
กฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมในประเทศไทย
ในการเดินทางมาครั้งนี้ได้ให้ความสาคัญกับระบบการตรวจ
สอบย้อนกลับเป็ นหลัก ซึ่งผลการตรวจประเมินในภาพรวม
คณะผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรปได้รับทราบความคืบหน้าในการ
วางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ สัตว์น้ าทั้งระบบ ตั้งแต่การ
จับการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรื อไปจนถึงผูบ้ ริ โภคในประเทศและ
การส่งออก
เนื่องจากระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ าเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการแก้ไขปั ญหาการทาประมง IUU ภาครัฐควรจัด
ให้มีการสัมมนาอบรมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม
ถึงภาคเอกชน และเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ความหมายที่ถูกต้องของการทาประมงผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมด้วย เพือ่ ให้
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพ
องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การสะพานปลา
และท่าเทียบเรื อประมง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว
จึงได้เผยแพร่ บทความเรื่ อง ความหมายของ “Illegal Fishing”
กับ “IUU Fishing” แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไรใน อสป.สาร
ฉบับนี้ โดยนางพวงทอง อ่อนอุระ ที่ปรึ กษากฎหมายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นิติกรเชี่ยวชาญ) กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เพือ่ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและสร้างบรรทัดฐาน
ในการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็ นมาตรฐานเดียวกันต่อไป
กองบรรณาธิการ
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โดย ปลาเสือพ่นหมึก

ปลานวลจันทร์ทะเล (milkfish) หรือ ปลาดอกไม้ ปลาชะลิน
ปลาทูน้ าจืดเป็ นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยูไ่ ด้ท้งั ในน้ ากร่ อย
และน้ าจืด รสชาติคล้ายปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเลมี
รู ปร่ างเพรี ยวยาว เกล็ดเล็ก ละเอียดสีเงินวาว ครี บหางเว้าลึก
ครี บท้องและครี บหลังเล็กเป็ นปลาที่มีความปราดเปรี ยวว่องไว
นิสยั ชอบอยูร่ วมกันเป็ นฝูง มีขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 1.5
เมตรในประเทศไทยพบมากที่จงั หวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
ชุมพร และบางส่วนในจังหวัดตราด โดยมีการสารวจพบ
ครั้งแรกที่บา้ นคลองวาฬ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ปลานวลจันทร์ทะเล เป็ นปลาชนิดแรกที่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสัง่
ให้กรมประมงเพาะพันธุ์ เพือ่ ส่งเสริ มให้เป็ นปลาเศรษฐกิจมา
ตั้งแต่ปี 2508 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ พิ ระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงทอดพระเนตรสถานีประมงคลองวาฬ และทรงทราบจาก
ชาวบ้านว่าชายฝั่งทะเลแถวหัวหินนี้ มีปลาชนิดหนึ่งเติบโตเร็ว
ชื่อปลานวลจันทร์ทะเล จึงมีพระราชดารัสให้นามาเพาะพันธุ์
เพือ่ ขยายพันธุ์ให้มีมากขึ้น เพือ่ ให้ประชาชนมีอาชีพและเป็ น
ปลาเศรษฐกิจ กรมประมงได้เริ่ มดาเนินการโดยการนาปลา
นวลจันทร์ทะเลไปทดลองเลี้ยงในอ่างเก็บน้ าเขาเต่า โครงการ
พระราชดาริ โครงการแรกเมื่อปี 2506 อยูท่ ี่อาเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ และนาลูกปลาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่การเพาะขยายพันธุ์ยงั ไม่ประสบผลสาเร็จมากนัก

ต่อมาในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้
มีรับสัง่ เล่าเรื่ องปลานวลจันทร์อีกครั้งหนึ่ง และกรมประมงได้
ทาการศึกษาและพัฒนาให้ดีข้ นึ จนเมื่อปี 2556 กรมประมงได้
เริ่ มถ่ายทอดความรู ้ เรื่ อง การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล ให้กบั
เกษตรกร และได้มีการต่อยอด เพือ่ ให้เกิดผลสาเร็จ เช่นกลุ่ม
แปรรู ปปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ อาเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ ได้คน้ พบการดึงก้างออกจากตัวปลาได้สาเร็จ
เนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลมีกา้ งเยอะประมาณ 133 ก้าง
ปลานวลจันทร์ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 7 เดือน ก็สามารถจับมา
บริ โภคและขายได้ ปลานวลจันทร์ทะเลนอกจากบริ โภคสด
แล้วยังนามาแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ปลากระป๋ อง
ลูกชิ้น ไส้กรอกปลาแดดเดียว ต้มเค็ม ส่วนหัวกับท้องต้มใส่ขิง
ทาเบอร์เกอร์และทาน้ ายารับประทานกับขนมจีน นอกจากนั้น
ยังสามารถส่งปลา และลูกปลาไปจาหน่ายต่างประเทศ เช่น
ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริ กา จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย
เพือ่ การบริ โภคและเลี้ยงเป็ นปลาสวยงามได้อีกด้วย
ข้ อมูล:กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และกิจกรรมพิเศษ
กรมประมง

หนังสื อพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่วนั ที่ 29 มิถุนายน 2559
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โดย นางพวงทอง อ่อนอุระ

สกุ๊ปพิเศษ

ที่ปรึกษากฎหมาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทนา
หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองแก่
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รัฐบาลได้มีคาสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 10/2558
เรื่ อง การแก้ไขปั ญหาการ ทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมเพือ่ แต่งตั้งศูนย์บญั ชาการ
แก้ไขปั ญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (Command Center
for Combating Illegal Fishing : CCCIF) หรื อ ศปมผ. ขึ้นเป็ น
ศูนย์เฉพาะกิจ ปฏิบตั ิหน้าที่หลักในการกาหนดแนวทางการ
แก้ไขปั ญหา IUU Fishing ของไทย จัดทาแผนปฏิบตั ิการ
แห่งชาติในการแก้ปัญหาIUU Fishing ตลอดจนกากับการดูแล
การปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามแผนกากับดูแลและประสานการ
ปฏิบตั ิการทั้งปวงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาเสนอแนะ
ปรับปรุ งแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็ นมาตรฐาน
สากล และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมาย
โดยให้เริ่ มปฏิบตั ิหน้าที่ต้งั แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้น
ไป

ทั้งนี้ ที่ผา่ นมา ศปมผ. ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ต่อเนื่องอย่างเต็ม
ความสามารถและได้มีการจัดตั้งคณะทางานคณะอนุกรรมการ
ในด้านต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิหน้าที่ อาทิ
คณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
คณะอนุกรรมการปราบปราม การบังคับใช้แรงงานและการค้า
มนุษย์ในภาคประมง คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการปฏิบตั ิการแก้ไข ปั ญหา IUU Fishing เป็ นนโยบาย
เร่ งด่วนและเป็ นภารกิจเฉพาะกิจหน่วยงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องจึงยังมีความรู ้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับนิยาม
หรื อความหมาย ของการทาการประมงที่ผดิ กฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม หรื อ IUU Fishing ซึ่งเป็ นการทา
ประมงเถื่อนทาให้การปฏิบตั ิหน้าที่ในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว
เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องตามหลักสากล
รวมถึงความหมายที่แท้จริ งของ IUU Fishing ซึ่งส่งผลให้การ
แก้ไขปั ญหา IUU Fishing ของไทยไม่ตรงตามเป้าหมายและ
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จากกรณี ตวั อย่าง
ต่อไปนี้
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เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ออกประกาศ
กรมประมง เรื่ อง กาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลาการกลับ
เข้าเทียบท่าเรื อประมงของเรื อประมงพาณิ ชย์ ( ฉบับที่ 2 )
ในราชกิจจานุเบกษา เพือ่ เรี ยกให้เจ้าของ หรื อผูค้ วบคุม
เรื อประมงที่มีขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป ซึ่งออก
ไป ทาการประมงพาณิ ชย์ในเขตนอกน่านน้ าไทย ในขณะ
ที่ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บงั คับให้เรื อประมง ต้องกลับเข้า
ท่าเทียบเรื อ ประมงภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
เพือ่ รับการตรวจจากศูนย์ ควบคุมเรื อเข้า-ออก (Port in - Port
out Center: PIPO) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน
ประกาศ กรมประมง เรื่ องกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออกท่าเทียบเรื อประมงของเรื อประมง
พาณิ ชย์ พ.ศ. 2558 ทาให้เรื อประมงที่ กาลังเดินทางออกไปทา
การประมง หรื ออยูร่ ะหว่าง ทาการประมงในเขตนอกน่าน
น้ าไทย ต้องยุติทาการประมงและเดินทางกลับเข้าเทียบท่าเรื อ
โดยเร่ งด่วน

เนื่องจากเห็นว่าเป็ นการกระทาความผิดตามกฎหมาย
ประมงของไทยและได้มีการพิจารณาดาเนินคดีเรี ยบร้อยแล้ว
แต่เหตุการณ์ดงั กล่าว ก็ส่งผลให้ผทู ้ าการประมงต้องสูญเสีย
โอกาสในการทาประมงเป็ นระยะเวลาหลายเดือนและสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็ นจานวนมาก
1. คาจากัดความของการประมงที่ผดิ กฎหมายขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมของ FAO คาจากัดความของการ
ประมงที่ผดิ กฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
(Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing)
ได้ถูกนาเสนอครั้งแรกในปี พ.ศ.2540 โดยประเทศออสเตรเลีย
ในการประชุมคณะกรรมาธิการเพือ่ การอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงทะเลในเขตแอนตาร์คติก (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR)

โดยได้ให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ของการประมง IUU ว่าคือ
“ การทาการประมงในเขตทะเลอาณาเขตที่ขดั ต่อเงื่อนไขของ
ในการนี้ มีเรื อประมงจานวน 6 ลา ไม่สามารถเดินทางกลับ การทาการประมงในเขตอานาจรัฐ หรื อการทาการประมงใน
เข้าเทียบท่าเรื อ เพือ่ รายงานตัวตามประกาศ ดังกล่าวได้ภายใน ทะเลหลวงที่ขดั กับมาตรการที่เห็นชอบร่ วมกันของรัฐต่างๆ
กาหนดแต่ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมฝ่ าฝื นกฎหมาย และลักลอบ ในองค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค (Regional
Fisheries Management Organization: RFMO)”
ทาการประมง หรื อพฤติกรรมอื่นที่เข้าข่าย IUU Fishing
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐได้สันนิษฐานและ
ระบุวา่ เรื อดังกล่าวเป็ นเรื อที่ทา IUU Fishing พร้อมทั้งดาเนิน
การส่งรายชื่อเรื อประมงดังกล่าว ให้คณะกรรมาธิการทูน่า
แห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission:
IOTC) เพือ่ ขึ้นบัญชีเป็ นเรื อที่ทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมต่อไป ซึ่งหลายเดือนต่อมา
ที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ได้ประชุมหารื อและมีมติให้กรมประมงทาหนังสือถึง IOTC
เพือ่ ขอถอนรายชื่อเรื อที่ทาการประมงในพื้นที่ของ IOTC
ทั้ง 6 ลาออกจากการขึ้นบัญชี IUU List
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เก็บภาพมาเล่า เก็บข่าวมาฝาก

พิธีถวายพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา
เข้าร่ วมพิธีถวายพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2560 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริ กลั ยะ รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นประธาน ณ วัดราชนัดดาราม กรุ งเทพฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จดั งานพิธีถวายวาง
ดอกไม้จนั ทร์ และรองรับประชาชนที่เดินทางมา
ร่ วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยมี การติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ เพื่อ ใช้เป็ นพื้นที่
พักคอย และซุม้ บริ การประชาชนจัดบริ การอาหาร
ปรุ งสด การดูแล ด้านการแพทย์ จัดเครื่ องอานวย
ความสะดวก ระหว่างการพักรออติดตั้งระบบ
ระบายอากาศระบบไฟฟ้าส่ องสว่าง ห้องสุ ขาและ
บริ การน้ าดื่ม เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมใน
พิธีอนั สาคัญยิง่ และร่ วมกันถวายความจงรักภักดี
ในการนี้ องค์การสะพานปลาเข้าร่ วมพิธีถวาย
ดอกไม้จนั ทน์ โดยมีนายศุภชัย ดาวัลย์ รอง
ผูอ้ านวยการ ด้านสะพานปลาและท่าเทียบ
เรื อประมง เข้าร่ วมและมีประชาชนเข้าร่ วมถวาย
ดอกไม้จนั ทน์ จานวนมากกว่า 6,954 คน

พิธีถวายสั กการะน้ อมราลึกใน พระมหากรุ ณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช "วันพระบิดาแห่ งฝนหลวง" ประจาปี 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายโสพล สมโสภณ ผูอ้ านวยการฝ่ ายธุรกิจ และนายวงศ์พิทวัส
โชคชัยวิชิตกุล ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา
ร่ วมพิธีถวายสักการะน้อมราลึก ในพระมหากรุ ณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่ งฝนหลวง" ประจาปี 2560 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารรัฐ
ประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กทม. โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สาริ กลั ยะ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานในพิธี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ยังได้เข้าเยีย่ มชมบูธนิทรรศการขององค์การสะพานปลา

ตรวจเยีย่ มกิจการขนถ่ ายสิ นค้ าสั ตว์ นา้ สะพานปลากรุงเทพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ องค์การสะพานปลา พร้อมด้วย
คณะกรรมการฯ ตรวจเยีย่ มกิจการขนถ่ายสิ นค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุ งเทพ เพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาสะพานปลากรุ งเทพ โดยมีผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา
และหัวหน้าสานักงานสะพานปลา กรุ งเทพ ให้การต้อนรับ
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ท่ าเทียบเรื อประมง อสป. ทั้ง 14 แห่ ง พร้ อมรับการตรวจประเมินท่ าเทียบเรื อประมง
ในช่วงระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2560 สะพานปลาและท่าเทียบเรื อประมงขององค์การสะพานปลา ทุกแห่ ง เข้ารับการตรวจประเมิน
จากชุดปฎิบตั ิการเฉพาะกิจตรวจสอบย้อนกลับท่าเทียบเรื อ โดยเน้นการตรวจประเมินการดาเนินงานของท่าเทียบเรื อที่ถูกต้องตามพระราช
กาหนดการประมง ตั้งแต่การจดทะเบียนท่าเทียบเรื อตามมาตรา 84 ใบรับรองมาตรฐานสุ ขอนามัย การบันทึกข้อมูลเรื อประมงเข้าเทียบท่า
การบันทึกข้อมูลปริ มาณสัตว์น้ าเข้าเทียบท่า ตลอดจนการจัดทาหนังสื อกากับการซื้อขายสัตว์น้ า ทั้งนี้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบตรวจสอบ
ย้อนกลับสัตว์น้ า ที่ประเทศไทยกาลังดาเนินการอยูภ่ ายใต้แผนการปฎิบตั ิงานแก้ไขปัญหาการทาประมง IUU
สาหรับ ผลการตรวจประเมินทั้ง 14 แห่ ง ผ่านการตรวจประเมินเป็ นที่เรี ยบร้อย

