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การจับเรือประมงผิดกฎหมาย

เรือประมงผิดกฎหมายถูกตรวจพบโดย Royal New Zealand Air Force
(RNZAF) P3K Orion ใน Ross sea ระหวางการลาดตระเวนของหนวยลาดตระเวน
ประมง รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ Murray McCully และ รัฐมนตรีดาน
การประมงนิวซีแลนด Phill Heatley ประกาศเตือนวาไดพบเรือTogolese-flagged ทําการ
ประมงปลาทูธฟช (toothfish) อยูในพื้นที่ที่มีการจัดการ โดยคณะกรรมการเพื่อการ
อนุรักษทรัพยากรทางทะเลแอนตารกติก (CCAMLR) Heatley ประกาศวา นิวซีแลนดได
ลงนามในขอตกลงระหวางประเทศที่สําคัญที่มีเปาหมายในการปองกันการทําประมงที่
ผิดกฎหมายจากการลงสินคาในทาเรือ
การทําประมงที่ผิดกฎหมายสงผลตอความยั่งยืนของการประมงปลาทูธฟช (toothfish) เรือประมง Carmela ถูกนํามาใช
ในการประมงอวนทะเลลึก ซึ่งถูกหามใชในพื้นที่อนุรักษ CCAMLR และมีผลกระทบที่เปนอันตรายมากตอสัตวทะเลอื่นๆ ที่ไม
เกี่ยวของในการทําประมง นอกจากนี้ยังมีผลกระทบตอระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ตลอดจนเรือผีที่ทิ้งตาขาย อวนลงในทะเล
นิวซีแลนดมีความมุงมั่นที่จะตอตานการทําประมงที่ผิดกฎหมายในพื้นที่อนุรักษ CCAMLR และจะดําเนินการ
ลาดตระเวนตรวจตราอยางสม่ําเสมอจากการสนับสนุนของ CCAMLR ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสนธิสัญญาแอนตารกติก องคการ
สหประชาชาติ (UN) องคการอาหารและการเกษตร (FAO) ไดทําขอตกลงสําหรับมาตรการของรัฐเจาทาเพื่อเปนการปองกัน และ
ยับยั้งการทําประมงที่ผิดกฎหมาย ขณะนี้นิวซีแลนดไดลงนามแลว ซึ่งสนธิสัญญาระหวางประเทศฉบับนี้เปนฉบับแรกที่มีขอ
ผูกมัดที่ชอบดวยกฎหมาย ที่มุงเนนในปญหานี้เปนสําคัญ มาตรการดังกลาว รัฐเจาทาสามารถนําไปใชกับเรือที่ตองการเขามา
เทียบทาจนกระทั้งเรือนั้นออกจากทา
การลงนามนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะพัฒนาขอผูกมัดที่ถูกตองตามกฎหมายในการปองการทําประมงที่ผิดกฎหมายได
ระดับของปญหาระหวางประเทศนี้เปนปญหาใหญที่เราทุกคนควรชวยกันขจัดการทําประมงที่ผดิ กฎหมายเหลานี้ใหหมดสิ้นไป
ที่มา : www.fis.com

เกาหลีใตและจีน ลดการทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ)
เกาหลีใตและจีนเห็นชอบรวมกันในการทยอยลดการทําประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ (EEZ) ของแตละฝายเพื่อให
บรรลุดุลการจับสัตวน้ําที่กําหนดภายในป 2556 โดยกําหนดปริมาณที่อนุญาตใหจับไดสูงสุด (TAC) ไมเกิน 60,000 ในปดังกลาว
ทั้งนี้ประเทศเพื่อนบานจะตองกําหนดเพดานจํานวนเรือทําประมงในเขตนานน้ําเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศอื่นไมเกิน 1,600 ลํา
เพื่อปองกันการทําประมงเกินขนาด เจาหนาที่ของกระทรวงฯ กลาววา แผนใหมนี้ จีนจะตองลดจํานวนเรือประมง 50 ลําตอป
ในชวงป 2553-2556 และจะตองลดปริมาณการจับสัตวน้ําลง 2,500 ตัน ตอป ขณะที่เกาหลีใตจะตองลดปริมาณการจับสัตวน้ํา
2,000 ตันตอป ปจจุบันจีนมีเรือประมง 1,800 ลํา ทําการประมงในนานน้ําของเกาหลีใต ซึ่งจับสัตวน้ําได 70,000 ตันตอป ขณะที่
เกาหลีใตมีเรือประมง 1,600 ลํา ทําการประมงในนานน้ําของจีน ซึ่งจับสัตวน้ําได 68,000 ตันตอป นอกจากนี้ท้ังสองประเทศ
จะตองลดหรือขจัดการทําประมงเถื่อนในนานน้ําเกาหลีใต ซึ่งในป 2553 ทั้ง 2 ฝาย จะมีมาตรการในการควบคุมดูแลเรือประมงที่
ขนสงสัตวน้ําใหเขมงวดมากขึ้นเพื่อขจัดการทําประมงที่ผิดกฎหมาย
ที่มา : INFOFISH Trade News 16 November 2009
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ปดฉากโคเปนเฮเกนยังไรปฎิญญาลดโลกรอน
ช า ว โ ล ก ผิ ด ห วั ง
โคเปนเฮเกนปดฉากไมสวย
ส รุ ป ไ ด แ ค ต อ ง ค ว บ คุ ม
อุณหภูมิโลกไมใหรอนขึ้น
เกิน 2 องศา แตยังหา
เปาหมายลดกาซเรือนกระจกหลังป 55 ไมได
แมวาชาติร่ํารวยตกลงจะใหเงินชวยประเทศกําลังพัฒนาแลว
และหวังเจรจาตกลงกันใหมปหนาที่เม็กซิโกซิตี
ในที่สุดก็ยังไมไดขอสรุปการลดกาซเรือนกระจกที่
ชัดเจนจากการประชุมเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ส ภ า พ ภู มิ อ า ก า ศ (UNFCCC)ที่ ก รุ ง
โคเปนเฮเกน เดนมารก ซึ่งผูแทนรัฐบาลจาก 192 ประเทศเขา
รวมประชุมอยางตึงเครียดตลอด 12 วัน ตั้งแตวันที่ 7-18 ธ.ค.
ที่ผานมา เพื่อหาแนวทางลดกาซเรือนกระจกหลังป 2555
เอเอฟพี ร ะบุ ว า ประเทศร่ํ า รวยและประเทศกํ า ลั ง
พัฒนาลงความเห็นตรงกันในวันที่ 18 ธ.ค. ซึ่งเปนวันสุดทาย
ของการประชุมวาจะตองควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไมให
เพิ่มสูงขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส เพื่อบรรเทาปญหาภาวะโลก
รอนในขณะนี้ แตยังไมมีเปาหมายการลดกาซเรือนกระจกที่
ชัดเจนของทั้งประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา
อีกทั้งยังไมใชขอตกลงที่มีขอผูกพันทางกฎหมายดวยขณะที่
บารัค โอบามา (Barack Obama) ประธานาธิบดีสหรัฐฯ
ยอมรับวา "ขอตกลงโคเปนเฮเกน" (Copenhagen Accord) ยัง
ไมเพียงพอที่จะแกปญหาของนานาชาติได เพราะไมได
กํ า หนดเป า หมายในการลดก า ซเรื อ นกระจกในปริ ม าณที่
เหมาะสมอยางจริงจัง แตก็เปนกาวแรกที่สําคัญของนานาชาติ
ในการตอสูกับภาวะโลกรอน
ทั้ ง นี้ หลั ง จากที่ ผู นํ า ประเทศต า งๆ เริ่ ม ทยอย
เดินทางกลับ คณะผูแทนรัฐบาลที่เขารวมการเจรจายังตอง
ใชเวลาตลอดค่ําคืนสุดทายของการประชุมเพื่อวิเคราะหตัว
บทเจรจาที่หนารวม 180 หนา ที่เต็มไปดวยวงเล็บและ
ทางเลือกมากมาย ซึ่งทั้งฝายประเทศร่ํารวยและประเทศ
กํ า ลั ง พั ฒ นายั ง มี ค วามเห็ น ขั ด แย ง กั น อย า งรุ น แรง ทว า
บางส ว นในตั ว บทเจรจาก็ เ ป น ที่ ย อมรั บ ได ข องนานา
ประเทศ เชน ประเทศกําลังพัฒนาควรไดรับการชวยเหลือ
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ทางดา นการเงิน และเทคโนโลยี จ ากประเทศร่ํารวยในการ
รับมือกับปญหาภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง โดยเบื้องตนประเทศ
ร่ํารวย ไมวาจะเปนญี่ปุน สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ ตกลงจะ
ใหเงินชวยเหลือในชวงระยะป 2553-2555 รวมกันเปนเงิน
จํานวน 30,000 ลานดอลลาร และจะเพิ่มเปน 100,000 ลาน
ดอลลาร ในป 2563
ด า นนิ โ คลาส ซาร โ กซี (Nicolas
Sarkozy)
แม ข อ ตกลงที่
ประธานาธิ บ ดี ฝ รั่ ง เศส มี ค วามเห็ น ว า
โคเปนเฮเกนจะยังไมสมบูรณแบบอยางที่หวังกันไว แตมันก็
เป น แนวทางที่ ดี ที่ สุ ด ที่ น า จะเป น ไปได ข ณะที่ จี น ซึ่ ง เป น
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม ไมพอใจที่ถูกเรียกรองใหมีการ
ตรวจสอบแผนการลดกาซเรือนกระจก โดยเห็นวาเปนการ
ละเมิดอํานาจอธิปไตย และบอกอีกวาชาติร่ํารวยระอาที่จะ
เปนผูเริ่มตนรับผิดชอบตอปญหาภาวะโลกรอนอยางจริงจัง
ทั้งนี้ จีนและสหรัฐฯ ถือวาเปนชาติที่ปลอยกาซเรือนกระจก
มากที่สุดเปนอันดับ 1 และ 2 ตามลําดับ และ 2 ประเทศนี้ยัง
ตกลงกันไมไดถึงเรื่องความรับผิดชอบในการแกปญหาภาวะ
โลกร อ นมาตั้ ง แต เ มื่ อ ครั้ ง พิ ธี ส ารเกี ย วโต ทางด า นกลุ ม
ประเทศกําลังพัฒนาอยางเวเนซุเอลา ซูดาน และตูวาลู กลาว
ว า พวกเขาไม ย อมรั บ ข อ ตกลงจากการประชุ ม นอกรอบ
ระหวางชาติที่เปนแกนนําการประชุมครั้งนี้อยาง สหรัฐฯ จีน
อินเดีย แอฟริกาใต และบราซิล ซึ่งขอตกลงดังกลาวควร
ไดรับการสนับสนุนอยางเปนเอกฉันท ซึ่งประเทศกําลัง
พัฒนาในกลุมจี 77 (G77) ถึงกับบอกวาขอตกลงโคเปนเฮเกน
เปน "สิ่งที่ผิดพลาดที่สุดในประวัติศาสตร" (worst in history)
เลยทีเดียว
อยางไรก็ดี การประชุมที่โคเปนเฮเกนครั้งนี้ถือเปน
ครั้งสําคัญที่ทั่วโลกเฝารอคอยอยางจดจอ เพราะจะเปนเวที
สุด ท า ยตลอดระยะเวลา 2 ป ที่ป ระเทศภาคีส มาชิ ก
UNFCCC รวมเจรจาเพื่อใหไดขอสรุปแนวทางลดกาซ
เรือนกระจกหลังพิธีสารเกียวโตสิ้นสุดในป 2555 แตกลับ
ไมประสบความอยางที่หลายคนหวังไว และที่ประชุมยัง
ยืดเยื้อการสรุปขอตกลงหลังป 2555 ออกไปอีก โดยจะไป
เจรจาเพื่ อ หาบทสรุ ป กั น อี ก ครั้ ง ในเวที ป ระชุ ม ที่ ก รุ ง
เม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก ในป 2553

ที่มา : ASTVผูจัดการออนไลน
3

บานกาแฟ
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สวัสดีปใหมครับสมาชิกชาว More to it ฉบับนี้ผมขอนําเสนอแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย
ซึ่งไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการจัดการประมงทะเลไทยไว 5 กลยุทธดวยกัน มีแนวคิดกลยุทธ ดังนี้

ยุทธศาสตรการจัดการประมงทะเลไทย
กลยุทธที่ 1. ปรับปรุงระบบการจัดการประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม
ประเด็นสําคัญของกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด กลยุทธที่ 1 ตองดําเนินการในเรื่องปรับปรุงกฎหมาย
กฎกระทรวงและขอบังคับตางๆใหทันสมัยและสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการใชเครื่องมือประมง ตองกําหนดเขตการทํา
ประมงทั้งเขตชายฝงและเขตทางทะเลของทุกจังหวัด สงเสริมใหมีการจัดการประมงแบบสิทธิเพื่อใหผูใชทรัพยากรมีหนาที่
รับผิดชอบและมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร สงเสริมใหมีการจัดการประมงโดยการมีสวนรวมกับภาครัฐ และตองมีการ
ควบคุมการลงแรงการทําประมงใหสอดคลองกับสภาวะของทรัพยากร เพื่อใหมีการใชประโยชนจากทรัพยากรสัตวน้ําอยาง
เหมาะสมและคุมคา โดยตองไดรับความรวมมือและการมีสวนรวมจากชาวประมง
มาตรการและแนวทางของกลยุทธ
กลยุทธที่ 1. ปรับปรุงระบบการจัดการประมงทะเลใหมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม
มาตรการ
1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและ
ขอบังคับ และการบังคับใชใหมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
สถานการณ

2. กําหนดเขตการทําประมงที่เปน
ธรรมและชัดเจน

แนวทาง
1.1 เรงรัดการปรับปรุง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 ให
สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
1.2 สรางกลไกการทบทวน และปรับปรุงมาตรการ
กฎหมายและระเบียบขอบังคับตางๆใหเหมาะสมกับ
สถานการณประมงทะเล
1.3 ควบคุมการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังและมี
ประสิทธิภาพ
1.4 ใชมาตรการลงโทษผูทําผิดกฎหมายอยางเหมาะสม
1.5 มีสวนรวมและสนับสนุนการลงสัตยาบันและขอตกลง
ทางการประมงในระดับสากล ที่สอดคลองกับการประมง
ของประเทศและตามอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล (UNCLOS)
1.6 การมีสวนรวมของชุมชนประมงกับภาครัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมประมง
กรมประมง

กรมประมง
กรมประมง
กรมประมง
กระทรวงการตางประเทศ

กรมประมง
กระทรวงมหาดไทย
กรมประมง
2.1 กําหนดเขตชายฝงและพื้นที่ทําการประมงที่ชัดเจน
โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชาวประมง กระทรวงมหาดไทย
มีสวนรวม
กรมประมง
2.2 กําหนดเขตทางทะเลในแตละจังหวัด เพื่อสนับสนุน
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3. สงเสริมการจักการประมงอยางมี
สวนรวม (Co-management) เพื่อ
นําไปสูการจัดการประมงแบบใหมี
สิทธิ (Right-based Fisheries)

4. ควบคุมการลงแรงประมงให
สอดคลองกับสภาวะของทรัพยากร

การบริหารจัดการประมงทะเลในกลุมจังหวัดที่มีลักษณะ
พื้นที่และระบบนิเวศใกลเคียงกัน
3.1 จัดใหมีกลไกที่สนับสนุนใหองคกรของชาวประมงมี
สวนรวมในการจัดการประมง
3.2 สงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรของ
ชาวประมงและชุมชนชายฝง มีบทบาทในการกําหนดการ
ใชและจัดการทรัพยากร รวมทั้งการติดตามผล การควบคุม
และเฝาระวัง (MCS) โดยภาครัฐใหการสนับสนุน
3.3 สงเสริมเครือขายการจัดการประมงชายฝงแบบการมี
สวนรวม

กระทรวงมหาดไทย
กรมประมง
กรมประมง
กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย
กรมประมง,กระทรวงมหาดไทย
3.4 สนับสนุนการประสานงานและความรวมมือระหวาง กรมประมง
องคกรชาวประมงกับหนวยงานรัฐ และระหวางหนวยงาน กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
รัฐตางๆ ในการบริหารและจัดการประมงทะเล
มั่นคงของมนุษย
3.5 รณรงคในการจัดทําหรือสนับสนุนใหเกิดขอตกลง
กรมประมง
ทางการประมง ในระดับทองถิ่นหรือชุมชน
กระทรวงมหาดไทย
3.6 สงเสริมกระบวนการในการกําหนดสิทธิและหนาที่
กรมประมง
รับผิดชอบของผูใชทรัพยากร และการมีสวนรวมในการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
จัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
กรมประมง
4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการออกและตออาชญาบัตร
กระทรวงคมนาคม
รวมถึงการปรับอัตราคาธรรมเนียมใหอยูในระดับที่
เหมาะสมและเปนธรรม
กรมประมง
4.2 กําหนดจํานวนเรือประมงและเครื่องมือประมงให
สอดคลองกับปริมาณสัตวน้ําที่จะใชประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน
กรมประมง
4.3 กําหนดมาตรการและประสานความรวมมือระหวาง
หนวยงานตางๆในการลดและควบคุมจํานวนเรือ รวมทั้ง กระทรวงคมนาคม
การตอเรือประมงใหม
4.4 จัดทําโครงการนํารองใหชาวประมงปรับเปลี่ยนอาชีพ กรมประมง, สมาคมการประมงฯ,
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย
ออกนอกภาคประมง
ตะวันออกเฉียงใต,
กระทรวงมหาดไทย, กระทรวง
แรงงาน, กระทรวงพาณิชย,
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย,
กระทรวงศึกษาธิการ
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กลยุทธที่ 2. ปรับปรุงโครงสรางและศักยภาพองคกรภาคประมง
ประเด็นสําคัญของกลยุทธ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด ตองดําเนินการในดานการปรับโครงสรางองคกรภาค
ประมงทั้งระดับนโยบาย การจัดตั้งองคกรเพื่อแกไขปญหาในระดับชาติ การสงเสริมใหผูประกอบการประมงรวมกลุมเปน
สหกรณหรือองคกรที่มีกฎหมายและระเบียบรับรอง รวมทั้งตองพัฒนาศักยภาพใหองคกรเหลานั้นรวมปฏิบัติงานกับภาครัฐและ
เอกชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ภาครัฐตองดําเนินการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรหรือชุมชนชาวประมงที่
มีความเขมแข็งเขารวมจัดการประมงชายฝง อีกทั้งตองพัฒนาองคความรูและศักยภาพดานการอนุรักษทรัพยากรประมง และการ
จัดการประมงทะเลไทยใหมีความรูและเสริมแนวคิดในการหาอาชีพทางเลือก และตองพัฒนาระบบฐานขอมูลการประมงทะเล
ใหถูกตองแมนยําและเปนปจจุบัน
มาตรการและแนวทางของกลยุทธ
กลยุทธที่ 2. ปรับปรุงโครงสรางและศักยภาพองคกรภาคประมง
มาตรการ
แนวทาง
1. ปรับโครงสรางองคกรภาคประมง 1.1 จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายประมงแหงชาติ และ
คณะกรรมการนโยบายประมงระดับภาคหรือกลุมจังหวัด
และระดับจังหวัด
1.2 จัดตั้งสภาการประมงแหงประเทศไทย

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมประมง

สมาคมการประมงแหงประเทศ
ไทย, กรมประมงและหนวยงาน
อื่นในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กพร./กรมประมง

1.3 จัดตั้งกระทรวงหรือทบวงการประมง เพื่อใหดูแลงาน
ดานการประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวของ
1.4 สงเสริมใหผูประกอบการประมงรวมกลุมเปนสหกรณ กรมประมง และหนวยงานอื่นใน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ,
หรือองคกร
สมาคมการประมงแหงประเทศ
ไทย
2. พัฒนาศักยภาพองคกรภาคประมง 2.1 สงเสริมใหมีการบูรณาการแผนงานของภาคสวนตางๆ กรมประมง, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
เพื่อความเปนเอกภาพ
สิ่งแวดลอม, กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย
2.2 จัดตั้งเครือขายผูประกอบการประมงโดยใหมีสวนรวม กรมประมง, สมาคมการประมง
แหงประเทศไทย
ในการจัดการประมงทะเล
กรมประมง
2.3 จัดตั้งกองทุนและสงเสริมการพัฒนาแหลงเงินทุน
เพื่อใหการชวยเหลือองคกรชาวประมง และผูประกอบการ
ประมงทะเล ในการปรับเปลี่ยนมาทําการประมงอยาง
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รับผิดชอบ รวมทั้งพัฒนาอาชีพประมงใหมั่นคง
2.4 รวมมือกับองคกรพัฒนาที่เกี่ยวของกับการประมง และ
องคกรความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคตางๆ
2.5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีความสามารถในการเจรจา
กับตางประเทศ ในดานการทําการประมงรวม ความรูดาน
การประมงและสิ่งแวดลอม หรือการคาการลงทุนกับ
ตางประเทศ ตลอดจนหลักกฎหมายระหวางประเทศ
3. สนับสนุนองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) และเสริมความ
เขมแข็งใหแกองคกรหรือชุมชน
ชาวประมงในการจัดการประมง
ชายฝง

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลการ
ประมงใหถูกตองแมนยําและเปน
ปจจุบันเพื่อนํามาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการตัดตั้ง และใหการรับรอง
สถานภาพขององคกรและชุมชนชาวประมงชายฝง
3.2 ใหความรูทางวิชาการแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการวางแผนจัดการประมงชายฝง และสนับสนุนการ
จัดตั้งเครือขายความรวมมือระหวาง อทป. เพื่อใหเกิดการ
จัดการทรัพยากรประมงชายฝงที่มีประสิทธิภาพ
3.3 สงเสริมใหองคกรและชุมชนชาวประมงชายฝงมีสวน
รวมในการกําหนดขอตกลงการทําประมง พรอมกับ
กําหนดขอบเขตพื้นที่ทําประมงในความรับผิดชอบของ
องคกร/ชุมชนชาวประมงชายฝง
3.4 สงเสริมกระบวนการและเครือขายทางสังคมทองถิ่น
และเครือขายองคกรหรือชุมชนชาวประมงชายฝง
3.5 สงเสริมการรวมกลุมอาชีพทางเลือกของทองถิ่น และ
อาชีพเสริมตางๆที่สังคมยอมรับ
4.1 สงเสริมการจัดทําความรวมมือและการศึกษาวิจัยดาน
การประมงทะเล รวมถึงพัฒนา/ปรับปรุงการวางแผน
งานวิจัยของหนวยงานที่เกี่ยวของที่สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการจัดการประมงทะเล
4.2 เรงรัดการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการขึ้น
ทะเบียนชาวประมง
4.3 พัฒนาระบบและสงเสริมความรวมมือในการจัดทํา
ฐานขอมูลสําหรับชาวประมงและเครื่องมือประมง สําหรับ
การประมงทะเลในนานน้ําและนอกนานน้ําไทย รวมทั้ง
การสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกร
ชาวประมงใหความรวมมือในการรวบรวมขอมูล
4.4 สงเสริมการแลกเปลี่ยนขอมูลที่เกี่ยวของกับการ
ประมงทะเล ระหวางหนวยงานทั้งในและตางประเทศ
4.5 สงเสริมการประมวลผล สังเคราะหและเผยแพรขอมูล

กรมประมง,
กระทรวงการตางประเทศ,
กระทรวงพาณิชย
กรมประมง, กระทรวงการ
ตางประเทศ, กระทรวงพาณิชย,
สภาหอการคาแหงประเทศไทย,
สมาคมประมงแหงประเทศไทย
กรมประมง ,
กระทรวงมหาดไทย
กรมประมง, กระทรวงมหาดไทย,
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กรมประมง ,
กระทรวงมหาดไทย

กรมประมง ,
กระทรวงมหาดไทย
กรมประมง และหนวยงานอื่นใน
กระทรวงเกษตรฯ,
กระทรวงมหาดไทย
กรมประมง, สภาวิจัยแหงชาติ

กรมประมง ,
กระทรวงแรงงาน
กรมประมง ,
กระทรวงมหาดไทย ,
กระทรวงแรงงาน

กรมประมง
กรมประมง
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และองคความรูอยางเปนระบบเพื่อประเมินสถานการณ
ประมงทะเลโดยตอเนื่อง
5.1 สงเสริมกิจกรรมและสรางการรับรู พัฒนาบุคลากร
5. พัฒนาและเพิ่มพูนองคความรู
และฝกอบรม รวมทั้งการปลูกจิตสํานึกในเรื่องการประมง
และศักยภาพดานการอนุรักษ
ทรัพยากรประมง การจัดการประมง ทะเลอยางรับผิดชอบตลอดทั้งระบบ
ทะเล
5.2 สงเสริมความรวมมือในการดําเนินงานของเครือขาย
ทั้งสถาบันฝกอบรมหรือสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนา
บุคลากรและฝกอบรม
5.3 พัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพขององคกร
ทองถิ่นและองคกรชาวประมงชายฝง เพื่อการวางแผนการ
ใชและการจัดการทรัพยากร
5.4 สนับสนุนการนําภูมิปญญาทองถิ่น และการวิจัยของ
ทองถิ่นมาใชในการจัดการประมง

กรมประมง, สมาคมการประมงฯ,
กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนย
พัฒนาการประมงแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
มหาวิทยาลัย, ศูนยพัฒนาการ
ประมงแหงเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต, กรมประมง
กรมประมง, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมประมง, กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กรมประมง ,
กระทรวงการตางประเทศ

5.5 สนับสนุนกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณในการจัดการประมงในระดับตางๆทั้งใน
และตางประเทศ
5.6 สงเสริมในการใหความรู ความเขาใจแกผูประกอบการ กรมประมง, สมาคมการประมงฯ,
ศูนยพัฒนาการประมงแหงเอเชีย
ตามแนวคิดการประกอบอาชีพอยางยั่งยืน ตามปรัชญา
ตะวันออกเฉียงใต
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : หนังสือแผนแมบทการจัดการประมงทะเลไทย, กรมประมง.
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เรื่องเกา...เลาความหลัง
นักวิชาการประจําเรือสํารวจประมง 2 กําลังทําการศึกษาเกี่ยวกับ
เรื่องราวของปลาฉลามปากหมา (Great blue shark, Isurus guntheri
Murray) ที่จับไดดว ยเครื่องมือเบ็ดราวทะเลลึกของเรือสํารวจประมง 2
ปลาฉลามประเภทนี้ ชาวอิตาลีนิยมรับประทานกันมาก ราคาซื้อ
ขายที่ปนัง กิโลกรัมกวาละ 10 บาท เปนปลาฉลามที่อาศัยอยูบริเวณผิว
พื้นทะเล และนับไดวาเปนปลาฉลามที่มีความดุรายมากทีส่ ุดชนิดหนึ่ง
พึงสังเกตไดจากฟนในปากของปลาชนิดนี้
ถายภาพโดย กลุมสํารวจแหลงประมง
อธิบายภาพโดย นาวาโท สวาง เจริญผล ร.น.
ที่มา : วารสารการประมง ปที่ 27 เลม 3 ป 2517

ภาษาอังกฤษ...งายนิดเดียว
การใช next ในเชิงสํานวน
วลี next to ใหความหมายวา เกือบจะ ดังนั้น next to never แปลวา แทบจะไมเคย
เราคงเดาความหมายของ I see you next to never. วา ผมไมคอยไดเจอเธอเลย เจอนอยมาก ทํานองนั้น
ขอยกตัวอยาง การใช next to ในรูปแบบนี้ครับ
There's next to nobody in the theatre. (ในโรงหนังแทบจะไมมีคนเลย)
The boss says there's next to nothing of interest in my report.
(เจานายบอกวาเกือบจะไมมีอะไรนาสนใจในรายงานของผม)
อาจสังเกตวา next to มักจะควบคูกับ คํานามที่ใหความหมายวา ไมมอี ะไร (never, nobody, nothing)
ที่มา : Adrew Biggs Academy
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บานเราจะนาอยู
จัดของเขาที่รับปใหม ดวย 5 ขั้นตอนงายๆ
คุณเคยรูสึกมัย้ วา ชีวิตของคุณชางยุงเหยิง มีหลายสิ่งที่ตอ งรีบทําใหเสร็จ แตเวลารีบๆ กลับหาของที่
ตองการไมเจอ ทําใหหวั เสีย หงุดหงิดฉุนเฉียว แถมบางครั้งเสียเวลาเปนชั่วโมงเพื่อคนหาใบแจงหนี้คาน้ํา คาไฟ
เพื่อจะไปชําระเงิน อยางนี้ไมดีกับชีวติ แนๆ
บางที 5 ขั้นตอนตอไปนี้ อาจจะชวยใหคุณจัดเก็บขาวของที่วางเกลื่อนไวไดอยางงายๆโดยไมตองเหนื่อย
จนลิ้นหอย
1. กําหนดวันดีเดย
อาจกําหนดเวลา 1 วันเต็ม หรือใชวันหยุดสุดสัปดาห เพื่อลุยทําทีเดียวใหจบแตบางครั้งเมื่อทําไปแค 2-3
ชม. ก็อาจเหนื่อยลา ไมอยากทําตอ ดังนั้น ลองเปลี่ยนเปนทําวันละครึ่งชม.โดยไมหยุดพัก ติดตอกันทุกวันเปน
เวลา 1 สัปดาห คุณจะประหลาดใจที่เห็นตัวเองเก็บกวาดไดมากขึ้น
2. เคลียรทีละจุด
ขอผิดพลาดใหญที่มักเกิดขึ้นก็คือ คุณพยายามจัดเก็บทุกอยางใหเสร็จในคราวเดียวกัน ที่ถูกก็คือ ทําทีละ
จุดใหเรียบรอย วิธีนี้จะทําใหคุณมีกําลังใจที่จะเก็บกวาดบริเวณอื่นตอไป จงเริ่มตนที่โตะทํางานของคุณกอน
เพราะโตะที่รก จะทําใหคุณไมอยากนั่งทํางาน โดยในเวลา 1 ชม.นั้น คุณสามารถ
• เคลียรลิ้นชักทุกชั้น
- ทิ้งขยะหรือเอกสารที่ไมใชแลว เชน เศษกระดาษ ใบเสร็จเกาๆ
- เก็บสิ่งของที่ไมไดใชมานานกวา 2 เดือนขึ้นไปใสกลอง ไปไวในหองเก็บของ
- จัดเก็บเอกสารสําคัญเขาแฟม เชน ใบแจงหนี้ ใบรับประกัน และใบเสร็จ
• เช็ดทําความสะอาดลิ้นชัก กอนนําสิง่ ของที่ตองใชประจํา เขาวางอยางเปนระเบียบ
• เก็บของที่อยูบนโตะทํางานทุกอยาง
- แยกเก็บเอกสารเขาแฟม โดยเฉพาะเอกสารที่วางกองอยูหลายวันแลว
- อยาปลอยใหถาดเอกสารเขาและออก กลายเปนทีว่ างเอกสารปะปนกันไปหมด
- ตรวจดูปากกาและเครื่องใชในสํานักงานอื่นๆ ใหอยูในสภาพใชงานได เชน เปลี่ยนไสปากกา หรือใสไสที่
เย็บกระดาษ
• ทําความสะอาดโตะทํางาน
- ลางแกวน้ํา ถวยกาแฟ จานชาม
- ถาเปนไปได จงเก็บสิ่งของเครื่องใชในลิ้นชัก เพราะโตะที่โลง จะดูนาทํางานมากกวาโตะทีว่ างของเต็มไป
หมด
- มัดเก็บสายคอมพิวเตอร สายโทรศัพท ใหเปน ระเบียบ
นี่ดูเหมือนเปนลิสตยาว แตถาทําไดเร็ว จะกินเวลาไมเกิน 30 นาที คุณก็จะไดโตะทํางานที่ดโู ลง นานั่งทํางาน
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3. เคลียรจุดอื่นๆ ทุกวัน
เมื่อคุณเคลียรโตะทํางานเสร็จแลว จงยายไปยังจุดอื่น ซึ่งนาจะใชเวลาไมเกิน 1 ชม. ในการจัดเก็บ
- ตูและลิน้ ชักเก็บเสื้อผา แยกเสื้อผาที่จะนําไปบริจาค หรือเสื้อผาตามฤดูกาล เชน เสื้อกันหนาว ใสกลองไว
ใหเหลือแตเสือ้ ผาที่ตองใชประจําวัน
- ถาใตเตียงมีที่เก็บของ โละของไมใชแลวใหหมด หรือนําไปเก็บในหองเก็บของ
- ตูและชัน้ เก็บของในครัว ทิ้งอาหารแหงที่หมดอายุ จดวามีสิ่งใดขาดและตองซื้อมาเติม
- หองน้ํา วางเฉพาะผลิตภัณฑที่จําเปนในการอาบน้าํ ไวใกลๆ ที่เหลือเก็บเปนทีใ่ หเรียบรอย
พยายามจัดเก็บขาวของเขาที่ทุกวัน แมวาคุณจะไมมีเวลาจริงๆ แค 10 นาที คุณก็สามารถจัดการลิ้นชักรก ใหเปน
ระเบียบได
4. แอคทีฟอยูเสมอ
ถาคุณเคยชินกับการอยูทามกลางขาวของระเกะระกะละก็ คุณอาจตองใชเวลาสักระยะในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม จงสรางบรรยากาศที่ทําใหคุณอยากเก็บกวาดบาน โดย
- ใหสมาชิกในครอบครัวมีสวนรวม เมื่อมีคนชวย คุณจะเคลียรไดหลายจุด
- ฟงเพลงไป ทํางานไป ลองเลือกเพลงที่มีจังหวะสนุกๆ ถาคุณตองการทําใหเสร็จเร็วๆ
- ชื่นชมผลลัพธที่ไดจากการจัดเก็บทําความสะอาด คุณไมรูสึกดีๆหรอกหรือที่ตอนนี้ โตะทํางานดูเปน
ระเบียบ และตูเ สื้อผาไมรกรุงรัง มันทําใหชวี ิตประจําวันของคุณสะดวกมากขึ้น เพราะคุณไมตองเสียเวลาอันมีคา
มานั่งหาของทีค่ ุณวางผิดที่
- ถายังรูสึกอาลัยอาวรณ ไมอยากโละของที่นานๆใชครั้ง หรือไมเคยใชเลยละก็ ลองลงประกาศขายใน
อินเตอรเน็ต เพราะของบางอยางอาจมีประโยชนสําหรับผูอื่น และคุณก็ไดเงินดวย หรืออาจจะเอาไปบริจาคก็ได
บุญเหมือนกัน
5. ทําใหเปนนิสัย
เมื่อคุณเคลียรขาวของที่วางเกลื่อนเขาที่เรียบรอยแลว ไมยากหรอกที่จะใหมันคงอยูอยางนั้นไปตลอด คือ
ทําให เปนนิสยั เมื่อใชเสร็จ ตองเก็บเขาทีท่ ุกครั้ง และใชเวลาเล็กนอยในแตละสัปดาห ทําความสะอาดอีกครั้ง
เพียงแคนี้ บานหรือโตะทํางานของคุณก็จะดูสะอาดสะอานเปนระเบียบเรียบรอย พรอมรับกับสิ่งดีๆในปใหม
แลวคะ
ที่มา : จากหนังสือธรรมลีลา ฉบับที่ 109 ธันวาคม 2552 โดยเบญญา
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากะรังในภาคสนาม
ครอบครัว Serranidae สกุล Epinephelus (1)
เนื้อเยื่อระหวางกานครีบแข็งไมเวาลึก

มีเสนสีน้ําตาลบนลําตัว
แตอาจจางไปเมื่อปลามี
ขนาดใหญ

มีจุดสีน้ําตาลที่สวนหัว

Epinephelus undulosus, Wavylined grouper (กะรังขางขีด)
มีจุดสีดําหรือน้ําตาลเขมกระจายทั่วตัว

ลําตัวเปนสีเทาปนน้ําเงิน
แตปลาที่ยังไมโตเต็มที่จะ
เปนสีเหลือง

มีรอยแตมสีดํากระจายทั่วตัว ยกเวนสวนหัว

Epinephelus cyanopodus, Speckled grouper (กะรัง)

2 ใน 3 สวนของหาง
เปนสีคอนขางดํา

มีจุดสีเหลืองสม
กระจายทั่วทั้งตัว

Epinephelus bleekeri, Duskytail grouper (กะรังหางซอน)
ภาพจาก www.eol.org
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ป.ปลานารู
คูมือการจําแนกปลากะรังในภาคสนาม
ครอบครัว Serranidae สกุล Epinephelus (1)
มีจุดสีเหลืองน้ําตาลกระจายทั่วทั้งตัว

จุดบริเวณสวนหนา
ของหัวจะเล็กกวา
บริเวณฝาปดเหงือก

ขอบหางเปนสีขาว

ลําตัวสีขาวซีด

Epinephelus areolatus, Areolate grouper (กะรังลายหางตัด)
จุดบริเวณครีบหลังเรียงชิดกันมาก

มีจุดคอนขางใหญรูปหก
เหลี่ยมหรือคอนขางกลมสี
น้ําตาลเขมกระจายทั่วตัว

มีแถบสีน้ําตาลบริเวณฐานครีบอก

Epinephelus quoyanus, Longfin grouper (กะรังเสือครีบยาว)
กานครีบแข็งสั้นกวากานครีบออน

บริเวณครีบ
มีจุดสีดํา
จํานวนมาก

ตอนตัวเล็กลําตัวมีสีเหลืองและสีดํา
เมื่อโตเต็มที่ลําตัวมีสีน้ําตาล

Epinephelus lanceolatus, Giant grouper (ปลาหมอทะเล)

ภาพจาก www.eol.org
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ทาทาย...สมอง
ฉบับนี้มาเลนเกมจับผิดภาพกันครับ ลองทายดูสิวา...วามีกี่จุดที่ไมเหมือนกัน

เฉลย...เกมสทาทาย...สมอง ฉบับที่แลว
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อานดีๆ มีรางวัล
คําถามรวมสนุกกับ More To It ประจําเดือนมกราคม 2553 ครับ
1. การประชุมเจรจาอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) จัดขึ้นที่ใด
2. หนวยงานใดรับผิดชอบในการเรงรัดการปรับปรุง พ.ร.บ. การประมง พ.ศ.2490 ใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
3. ปลาชนิดไหนที่ตอนตัวเล็กลําตัวมีสีเหลืองและสีดํา เมื่อโตเต็มที่ลําตัวมีสีน้ําตาล
** กติกา: ตอบคําถามใหครบพรอมระบุชื่อ ที่อยูและเบอรโทร สงมาที่ E-mail: mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
** การพิจารณา: พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบคําถามถูกทุกขอที่สงเขามานะครับ หากมีผูตอบถูกมากกวา 1 ทานจะทําการ
จับฉลากผูโชคดีนะครับ หมดเขตรวมสนุก วันที่ 29 มกราคม 2553
** ของรางวัลประจําเดือนมกราคม: แกวกาแฟลายนารักๆ

เฉลยคําตอบฉบับทีแ่ ลว
1. ทูนาชนิดใด ถูกเสนอใหมีชื่ออยูในบัญชีหมายเลข 1 (Appendix I) ของไซเตส (CITES)?
ตอบ Atlantic Bluefin Tuna
2. ระเบียบการปองกันและกําจัดการทําประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม บังคับใชเมื่อใด?
ตอบ 1 มกราคม 2553
3. ถาตองการขอใบรับรองการจับสัตวน้ํา (Catch Certificate) ขอไดที่หนวยงานใด?
ตอบ กรมประมง
ผูที่ตอบคําถามประจําเดือนธันวาคม 2552 ถูกตอง ไดแก คุณภูรดา กาญจนกูล
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ใคร
อยากไดของรางวัลก็รวมสนุกในการตอบคําถามกับเราเยอะๆนะครับ
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