
 



 

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคณะผูแ้ทนจากสหภาพยโุรปไดเ้ดินทางมา

ตรวจประเมินการแกไ้ขปัญหาการทาประมงผดิกฎหมายขาดการ

รายงานและไร้การควบคุมในประเทศไทย ในการเดินทางมาคร้ังน้ี

ไดใ้หค้วามสาคญักบัระบบการตรวจ สอบยอ้นกลบัเป็นหลกั ซ่ึงผล

การตรวจประเมินในภาพรวม คณะผูแ้ทนจากสหภาพยโุรปได้

รับทราบความคืบหนา้ในการ วางระบบการตรวจสอบยอ้นกลบั 

สัตวน์า้ทั้งระบบ ตั้งแต่การ จบัการขนถ่ายท่ีท่าเทียบเรือไปจนถึง

ผูบ้ริโภคในประเทศและ การส่งออก  

เน่ืองจากระบบตรวจสอบยอ้นกลบัสัตวน์า้เป็นเคร่ืองมือสาคญัใน

การแกไ้ขปัญหาการทาประมง IUU ภาครัฐควรจดั ใหมี้การสัมมนา

อบรมใหค้วามรู้แก่เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งรวม ถึงภาคเอกชน และ

เสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายระหวา่งประเทศ 

ความหมายท่ีถูกตอ้งของการทาประมงผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุมดว้ย เพื่อให ้สามารถนาไปใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

องคก์ารสะพานปลาในฐานะท่ีเป็นผูใ้หบ้ริการสะพานปลา และท่า

เทียบเรือประมง ไดเ้ลง็เห็นถึงความสาคญัดงักล่าว จึงไดเ้ผยแพร่

บทความเร่ือง ความหมายของ “Illegal Fishing” กบั “IUU Fishing” 

แตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไรใน อสป.สาร ฉบบัน้ี โดยนางพวงทอง 

อ่อนอุระ ท่ีปรึกษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นิติกร

เช่ียวชาญ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง

ตรงกนัและสร้างบรรทดัฐานในการดาเนินงานใหส้อดคลอ้งเป็น

มาตรฐานเดียวกนัต่อไป  

       กองบรรณาธิการ  
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แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 



 

 ปลานวลจันทร์ทะเล (milkfish) หรือ ปลาดอกไม้ ปลาชะลิน 

ปลาทูน้ าจืดเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ ากร่อย
และน้ าจืด รดชาดคล้ายปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเลมี
รูปร่างเพรียวยาว เกลด็เล็ก ละเอียดสีเงินวาว ครีบหางเว้าลึก 
ครีบท้องและครีบหลังเล็ก เป็นปลาที่มีความปราดเปรียวว่องไว 
นิสัยชอบ อยู่รวมกันเป็นฝูง มีขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 1.5 
เมตร ในประเทศไทยพบมากที่จังหวดัเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 
ชุมพร และบางส่วนในจังหวัดตราด โดยมกีารส ารวจพบครั้ง
แรกที่บ้านคลองวาฬ อ าเภอเมือง จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลา
นวลจันทร์ทะเล เป็นปลาชนิดแรกที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรม
ประมงเพาะพันธ์ุ เพื่อส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจ มาตั้งแต่ป ี
2508 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรง
ทอดพระเนตรสถานีประมงคลองวาฬ และทรงทราบจาก
ชาวบ้านว่าชายฝ่ังทะเลแถวหัวหินน้ี มีปลาชนิดหนึ่งเติบโตเร็ว 
ชื่อปลานวลจันทร์ทะเล จึงมีพระราชด ารัสให้น ามาเพาะพันธุ ์
เพื่อขยายพันธุ์ให้มีมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและเป็น
ปลาเศรษฐกิจ กรมประมงได้เริ่มด าเนินการโดยการน าปลา
นวลจันทร์ทะเลไปทดลองเลี้ยงในอ่างเก็บน้ าเขาเต่า โครงการ
พระราชด าริ  โครงการแรกเมื่อปี 2506 อยู่ทีอ่ าเภอหัวหิน จ.
ประจวบฯ และน าลูกปลาไปปล่อยคืน    สู่ธรรมชาติ แต่การ
เพาะขยายพันธุ์ยังไม่ประสบผลส าเร็จมากนัก    

  

 

 

 ต่อมาในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5  ธันวาคม 2554 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดชได้
มีรับสั่งเล่าเรื่องปลานวลจันทร์อีกครั้งหนึ่ง  และกรมประมงได้
ท าการศึกษาและพัฒนาให้ดีขึ้น จนเมื่อปี 2556 กรมประมงได้
เริ่มถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลานวลจนัทร์ทะเลให้กับ
เกษตรกรและได้มีการตอ่ยอดเพือ่ให้เกดิผลส าเร็จ เช่นกลุ่มแปร
รูป ปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ได้
ค้นพบการดึงก้างออกจากตัวปลาได้ส าเร็จ  

 เนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลมีก้างเยอะประมาณ133ก้าง 
ปลานวลจันทร์ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 7 เดือน ก็สามารถจับมา
บริโภคและขายได้ ปลานวลจันทร์ทะเลนอกจากบริโภคสดแล้ว 
ยังน ามาแปรรูปเป็นผลติภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ปลากระป๋อง ลูกชิ้น 
ไส้กรอกปลา แดดเดียว ต้มเค็ม ส่วนหัวกับท้องต้มใส่ขิง ท า
เบอร์เกอร์ และท าน้ ายารับประทานกับขนมจีน นอกจากนั้นยัง
สามารถส่งปลาและลูกปลาไปจ าหน่ายต่างประเทศ เช่น 
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย 
เพื่อการบริโภคและเลี้ยงเป็นปลาสวยงามไดอ้ีกด้วย  

 

ข้อมูล:กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและกิจกรรมพิเศษ  
กรมประมง    

 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่วันที่ 29 มิ.ย 2559. 
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บทน ำ 
 หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองแก่

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รัฐบาลได้มีค าสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตทิี่10/2558  

 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ ท าการประมงผดิกฎหมาย  

ขาดการรายงานและไร้การควบคุมเพื่อแต่งตั้งศูนย์บัญชาการ 
แก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (Command Center 
for Combating Illegal Fishing : CCCIF) หรือ ศปมผ.  

ขึ้นเป็นศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่หลักในการก าหนดแนว
ทางการแก้ไข ปัญหา IUU Fishing ของไทย จัดท าแผนปฏิบัติ
การแห่งชาติในการแกป้ัญหา IUU Fishing ตลอดจนก ากับการ
ดูแลการปฏบิัติงานใหเ้ป็นไปตามแผนก ากับดแูลและประสาน
การปฏิบัติการ ทัง้ปวงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้องให้เป็น
มาตรฐานสากลและปฏบิัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย  โดยใหเ้ริม่ปฏิบัติหน้าทีต่ั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2558 เป็นต้นไป  

  

 ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศปมผ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตอ่เนื่องอย่างเต็ม
ความสามารถและได้มกีารจัดตั้งคณะท างานคณะอนุกรรมการ 
ด้านต่างๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อาท ิ
คณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล 
คณะอนุกรรมการปราบปราม การบังคับใช้แรงงานและการค้า
มนุษย์ในภาคประมง คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการปฏบิัติการแก้ไข ปัญหา IUU Fishing เป็นนโยบาย
เร่งด่วนและเป็นภารกิจเฉพาะกิจหน่วยงานภาครัฐและ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลือ่น
เกี่ยวกับนิยามหรือความหมาย ของการท าการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing 
ซึ่งเป็นการท าประมงเถือ่น ท าให้การปฏบิัติหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เกดิความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องตาม
หลักสากลรวมถงึความหมายที่แท้จริงของ  IUU Fishing ซึ่ง
ส่งผล ให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ของไทยไม่ตรงตาม
เป้าหมาย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก
กรณีตัวอย่างตอ่ไปนี้ 
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 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ออกประกาศ   
กรมประมง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลา การกลบัเข้า
เทียบท่าเรอืประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)ในราช
กิจจานุเบกษา เพื่อเรียกให้เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มี
ขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป  ซึ่งออกไปท าการประมง
พาณิชย์ในเขต นอกน่านน้ าไทยในขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับให้เรือประมง ต้องกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงภายใน 
สามสิบวันนับแต่วันที่ออกประกาศ เพื่อรับการตรวจจากศูนย์ 
ควบคุมเรือเข้า-ออก (Port in - Port out Center: PIPO)          
ตามหลักเกณฑ์และวิธกีารที่ก าหนดไว้ในประกาศ กรมประมง
เรื่องก าหนดหลักเกณฑ ์และวิธีการ เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรอืประมง ของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 ท าให้
เรือประมงที่ ก าลงัเดินทางออกไปท าการประมงหรืออยู่ระหว่าง 
ท าการประมงในเขตนอกน่านน้ าไทย ต้องยุติท าการประมงและ
เดินทางกลบัเข้าเทียบทา่เรือโดยเรง่ด่วน   

   ในการนี้ มีเรือประมงจ านวน 6 ล า ไม่สามารถเดินทางกลับ
เข้าเทียบท่าเรือ เพื่อรายงานตัวตามประกาศ  ดังกล่าวได้ภายใน
ก าหนดแต่ไม่ปรากฏวา่มีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย และลักลอบ
ท าการประมง หรือพฤติกรรมอื่นที่เข้าข่าย IUU Fishing         
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐได้สันนิษฐาน และ
ระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่ท า IUU Fishing พร้อมทั้ง
ด าเนินการส่งรายช่ือเรือประมงดงักล่าว ให้คณะกรรมาธิการทู
น่าแห่งมหาสมทุรอินเดยี (Indian Ocean Tuna Commission: 
I O T C )  เพื่อขึ้นบัญชีเป็นเรือที่ท าการประมงผิดกฎหมาย         
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมต่อไป ซึ่งหลายเดอืนต่อมา 
ที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559      
ได้ประชุมหารือและมีมติให้กรมประมงท าหนังสือถึง I O T C 
เพื่อขอถอนรายชื่อเรือทีท่ าการประมงในพื้นที่ของ I O T C       
ทั้ง 6 ล าออกจากการขึ้นบัญชี IUU List  

เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมายประมง
ของไทยและได้มีการพจิารณาด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว 

แต่เหตุการณ์ดงักล่าวกส็่งผลให้ผู้ท าการประมงต้องสญูเสีย
โอกาสในการท าประมงเป็นระยะเวลาหลายเดอืนและสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก  

 1.ค าจ ากัดความของการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุมของ FAO ค าจ ากัดความของการ
ประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal 
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ได้ถูก
น าเสนอครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 โดยประเทศออสเตรเลีย  

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

โดยได้ให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ของการประมง IUU ว่าคือ 
“การท าการประมงในเขตทะเลอาณาเขต ทีข่ัดต่อเงื่อนไขของ
การท าการประมงในเขตอ านาจรัฐ   หรือการท าการประมงใน
ทะเลหลวงที่ขัดกบัมาตรการ ที่เห็นชอบร่วมกันของรัฐต่างๆ  
ในองค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค (Regional 
Fisheries Management Organization: RFMO)” 
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Photo: National Oceanic and Atmospheric Administration  



 

พิธีถวำยพระกฐิน พระรำชทำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจ ำป ี2560   
 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา พรอ้มด้วยพนกังานองค์การสะพานปลา  เข้า
ร่วมพิธีถวายพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ประจ าป ี2560 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ วดัราชนัดดาราม กรุงเทพฯ 

เก็บภาพมาเล่า เก็บข่าวมาฝาก 
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วันที่ 26 ตุลาคม 2560 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานพิธีถวายวาง
ดอกไม้จันทร์  
และรองรับประชาชน ที่เดนิทางมาร่วมในงาน
พระราชพธิีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
โดยมี การตดิตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ เพือ่ใช้เป็น
พื้นที่พักคอย และซุ้มบริการประชาชน จดับริการ
อาหารปรุงสด การดูแล ด้านการแพทย์ จดัเครื่อง
อ านวยความสะดวกระหว่างการพักรอตดิตั้ง
ระบบระบายอากาศระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หอ้ง
สุขา และบริการน้ าดื่ม เพือ่ให้พสกนิกรชาวไทย 
ได้ร่วมในพธิีอันส าคัญยิ่งและร่วมกันถวายความ
จงรักภักด ี ในการนี้ องค์การสะพานปลาเข้าร่วม
พิธีถวายดอกไม้จันทน ์โดยมีนายศุภชัย ดาวัลย์ 
รองผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา ด้าน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมงาน 
และมีประชาชนเข้าร่วม
ถวายดอกไม้จันทน ์ 
จ านวนมากกว่า 6,954 คน  

พิธีถวำยสักกำระนอ้มร ำลึกใน พระมหำกรุณำธคิุณพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช "วนัพระบดิำแห่งฝนหลวง" ประจ ำป ี2560  
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายโสพล  สมโสภณ  ผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ  และนายวงศ์
พิทวัส  โชคชัยวิชิตกลุ ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาองค์กร  พร้อมด้วยพนกังานองค์การ
สะพานปลา  ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมร าลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  เน่ืองใน "วันพระบดิาแห่งฝนหลวง" ประจ าป ี2560 ณ ลานเอนกประสงค์ 
อาคารรัฐประศาสนภักด ีศนูย์ราชการเฉลิมพระเกียรต ิ80 พรรษาฯ กทม.   โดยมีพลเอก ฉตัรชัย สา
ริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพธิี  และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ยังได้เข้าเย่ียมชมบูธนิทรรศการขององค์การสะพานปลา  

ตรวจเยี่ยมกิจกำรขนถ่ำยสนิค้ำสัตวน์  ำสะพำนปลำกรุงเทพ   

 วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ องค์การสะพานปลา พร้อม
ด้วยคณะกรรมการฯ  ตรวจเย่ียมกิจการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ าสะพานปลากรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ  โดยมี ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร ผู้อ านวยการองค์การ



 

    ส านักงานท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 14 แห่ง ขององค์การสะพานปลา พรอ้มส าหรับการตรวจประเมินของคณะฯ ชุดร่วมตรวจ
ท่าเรือ ในระหว่างวันที ่1- 30 พ.ย. นี้  
 การตรวจสอบยอ้นกลบั คอื ความสามารถในการตามสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับ ไปยังแหล่งที่มาของสัตว์น้ า เพื่อให้ม่ันใจ “ไม่มี” สตัว์
น้ าจากการท าประมง ผิดกฎหมายขนท่าเทียบเรือประมง เข้าสู่กระบวนการซ้ือขาย  ผลิต และแปรรูป   เริ่มจากเจ้าของท่าเทียบเรือจดบนัทึก
เวลาเรือประมงเข้าท่าและเวลาขึ้นสัตว์น้ า   และกรอกข้อมูลเรือประมง และการขนถ่ายสัตว์น้ าในระบบ Internet  หลังจากนั้นแยกออกเป็น 2 
ส่วน ส่วนที่ 1  เจ้าของท่าเทียบเรือเป็นผู้ช่ังสัตว์น้ า และกรอกข้อมูลในระบบ Internet   และเจ้าของท่าเทียบเรือออก  MCPD ส่วนที่ 2  เจ้าของ
ท่าเทียบเรือชั่งน้ าหนักจริง  กรอกแบบฟอร์มหนังสือก ากับฯ (กระดาษ) แล้วติดฉลาก  และเจ้าของท่าเทียบเรือกรอกข้อมลูระบบ Internet  และ
เจ้าของ ท่าเทียบเรอืออก MCPD  ตรวจสอบเอกสารทา่เทียบเรือ  ตรวจสอบความถูกต้อง ในการจัดท าแบบบนัทึกข้อมุลเรือประมงที่เข้ามาใช้
บริการจอดเรือขนถ่ายสัตวน์้ า  น าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าข้ึนท่าเทียบเรือประมง (LD) ตรวจจดัท าแบบ สรุปรายวันบันทึกข้อมูล
เรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือขนถา่ยสัตว์น้ า  ตรวจสอบการจัดท าหนังสือก ากับการซ้ือขายสัตว์น้ า   หนังสือก ากับสัตว์น้ า (ขนถ่ายสัตว์
น้ าทางรถยนต์)  
    ส าหรับผลการตรวจประเมินทั้ง 14 แห่ง ท่าเทียบเรือประมงขององค์การ สะพานปลานั้น   ผลการตรวจผา่นไปด้วยความเรียบร้อย  และทาง
คณะฯ ชุดร่วมตรวจในครั้งนี้ยังได้ให้ข้อแนะน าแนวทางข้ันตอน  การออก MCPD ระบบ Thai flag ว่าให้เปน็ไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับ

เรื่องเล่าจากภูมิภาค 
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ท่ำเทียบเรือประมง อสป. ทั ง 14 แห่ง พร้อมรับตรวจกำรปฎิบัติของระบบตรวจสอบย้อนกลับ 



 


