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1.

ภูมิหลังและความหมายของการทําประมงเถื่อน

การประมงเถื่อนนั้นมีอยูในการประมงทุกประเภท และกอใหเกิดปญหาแกผูที่พยายามใหมีการบริหารจัดการ
ประมงอยางเหมาะสม ทั้งตอผูคนที่ตองพึ่งพาการประมงในดานที่เปนแหลงอาหารและแหลงทําการประมงเถื่อนจึงอาจมีผล
ทําใหการประมงทั้งปวงถึงแกกาลอวสานได อนึ่ง ผูที่ทําการประมงเถื่อนนั้นถือวาเปนผูมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ ไม
เคารพตอกฎระเบียบในการทําการ ประมง และเอาเปรียบชาวประมงที่ทําการประมงอยางถู กตองตามกฎหมายและกฎ
ขอบังคับ ในปจจุบัน ไมมีการรายงานถึงสถิติการทําประมงเถื่อน ทราบแตเพียงวาในการทําการประมงที่สําคัญบางประเภท
นั้น ปริมาณจับจากการทําประมงเถื่อนมีสัดสวนสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณจับทั้งหมด แตที่นาเปนหวงยิ่งกวานั้นคือ มีการ
ทําการประมงเถื่อนเกิดขึ้นทั่วโลก เพราะชาวประมงที่ทําการประมงเถื่อนเหลานี้พยายามหลีกเลี่ยงกฎขอบังคับใหมที่มีความ
เขมงวดขึ้นกวาเดิม เนื่องจากพบวามีกลุมสัตวน้ําที่ใกลสูญพันธุนั้นเพิ่มมากขึ้น
แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อน (International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate
Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) นี้ จึงไดจัดเตรียมเครื่องมือหลายแบบไวเพื่อใหประเทศตางๆ นําไปใชตอตาน
การทําการประมงเถื่อน โดยที่ประเทศเหลานั้นอาจกระทําการตอตานการทําการประมงที่ผิดกฎหมายหรือการทําการประมง
เถื่อนดวยตนเอง หรืออาจรวมมือกับประเทศอื่นๆ ก็ได เครื่องมือบางประเภทนั้นไดรับการออกแบบมาใชกับทุกประเทศ แตมี
เครื่องมือบางชนิดที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อใหประเทศบางกลุมไดใชประโยชนเปนการเฉพาะ คือ
• รัฐเจาของธง (รัฐที่จดทะเบียนเรือและอนุญาตใหเรือลํานั้นชักธงของรัฐตน)
• รัฐชายฝง (รัฐที่มีอาณาเขตติดตอกับทะเลหรือมหาสมุทร)
• รัฐเจาของทาเรือ (รัฐที่อนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาเทียบทาเรือรัฐตน)
นอกจากนี้ แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนไดเรียกรองใหมีการนํามาตรการตามความตกลงระหวาง
ประเทศเกี่ยวกับการคา มาใช ซึ่งจะมีผลทําใหสัตวน้ําที่ถูกจับขึ้นมาโดยชาวประมงที่กระทําการประมงแบบผิดกฎหมายไม
อาจนําสัตวน้ํานั้นมาขายได หรือไมสามารถนําไปทําการแปรรูปเพื่อสงออกไปจําหนายในตลาดโลกได

2.

ลักษณะและขอบเขตของ IUU Fishing และแผนปฏิบัติสากล

ในสภาวการณปจจุบันยอมเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา การประมงนั้นเปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ ทําให
เกิดการจางแรงงาน เกิดแหลงรายได ประชากรจํานวนมากนับลานคนดํารงชีวิตโดยการพึ่งพาสัตวน้ํา ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของกับ
การทําการประมงทุกคนจักตองชวยกันอนุรักษและจัดการทรัพยากรประมงของโลกใหยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้ เพื่อใหมีทรัพยากร
สัตวน้ําหรือทรัพยากรประมงในจํานวนที่เพียงพอตอการบริโภคของคนรุนปจจุบัน และอนุชนรุนหลังสืบตอกันไปเปน
ระยะเวลานาน ดังนั้น โดยความมุงประสงคหรือเจตนารมณดังกลาว ประเทศสมาชิกขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติหรือเรียกโดยยอวา “เอฟ เอ โอ” จํานวนกวา 170 ประเทศ จึงรวมกันใหการรับรองจรรยาบรรณในการทําการ
ประมงอยางรับผิดชอบ หรือมีชื่อเปนทางการซึ่งไดรับการยอมรับจากทั่วโลกวา The Code of Conduct for Responsible
Fisheries หรือ CCRF ขึ้นในป 2538 หรือ ค.ศ. 1995 ดังไดกลาวถึงลักษณะและขอบเขตของจรรยาบรรณฉบับนี้มาแลวใน
ตอนตน ซึ่งกลาวโดยสรุปไดวาจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบฉบับนี้ มิไดเปนกฎหมายระหวางประเทศ จึง
ไมมีสภาพบังคับ เพียงแตมุงประสงคใหทุกคนที่ประกอบอาชีพประมง หรือเกี่ยวของกับการประมงไดนําเอาแนวทางในการ
ทําการประมงอยางรับผิดชอบของจรรยาบรรณ ไปปรับใชในทางปฏิบัติดวยความสมัครใจ
แต อ ย า งไรก็ ดี แม ว า จะได มี ก ารยอมรั บ จรรยาบรรณฉบั บ นี้ กั น เป น การทั่ ว ไป ประกอบกั บ มี ก ารนํ า เอา
บทบัญญัติของจรรยาบรรณฯ ไปปฏิบัติกันอยางแพรหลายมากขึ้น แตก็มีการทําการประมงบางสวนเทานั้นที่ทําการประมง

อยางรับผิดชอบ ยังคงมีชาวประมงบางกลุมที่ไมเคารพและไมยึดถือกฎระเบียบในการทําการประมง รวมทั้งกฎระเบียบที่
ปรากฏอยูในจรรยาบรรณและในตราสารระหวางประเทศอื่นๆ ตัวอยางเชน ชาวประมงบางคนไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
เกี่ยวกับเครื่องมือทําการประมงและแหลงทําการประมง บางรายไมเคยรายงานผลการจับ หรือรายงานอยางไมถูกตอง เจาของ
เรือประมงบางรายไดสับเปลี่ยนธงเรือของตน โดยเฉพาะในประเทศไมสามารถหรือไมเต็มใจที่จะควบคุมการทําการประมง
อยางเพียงพอ การทําการประมงโดยขาดความรับผิดชอบเชนนี้ มีผลบั่นทอนโดยตรงตอความพยายามในการบริหารจัดการ
ประมงอยางถูกตอง
คําวาการทําการประมงที่ผิดกฎหมาย ไมรายงาน และไรการควบคุม หรือการประมงเถื่อนนี้ ไดรับบัญญัติขึ้น
เพื่อใชกับการทําการประมงอยางไรความรับผิดชอบ ดวยการทํางานอยางจริงจังของ เอฟ เอ โอ เปนเวลากวาสองป ประเทศ
สมาชิกของเอฟ เอ โอ ไดรวมกันพัฒนาแผนปฏิบัติการสากลวาดวยการปองกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถื่อน (IPOA-IUU
FISHING) ขึ้นในป 2544 เพื่อแกไขปญหาที่กลาวมาขางตน แตอยางไรก็ตาม แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้ ยัง
เปนเรื่องของสมัครใจของรัฐทั้งปวง เชนเดียวกับจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ เพราะเปนเสมือน “กลอง
เครื่องมือ” ซึ่งประกอบดวยเครื่องมือหลายชนิด ที่ควรนํามาใชในการจัดการกับการประมงเถื่อนในรูปแบบตางๆ แตทั้งนี้
ตองขึ้นอยูกับสถานการณในการประมงแตละประเภทเทานั้นวาจําเปนตองเลือกใชเครื่องมือชนิดใดจึงจะเหมาะสม ไมใชวา
เครื่ อ งมื อ ทั้งหมดที่มี อยูในกลองเครื่องมือนี้จะเหมาะสมกับ ทุกกรณี ดังนั้น การเลื อกใชเครื่ องมื อในกลองดั งกลาวจึงมี
ความสําคัญและเปนปจจัยหนึ่งที่จะทําใหการบริหารจัดการบรรลุผลสําเร็จไดดี

3. วัตถุประสงคและหลักการสําคัญของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing
วัตถุประสงคของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing คือการปองกัน ปราบปราม และขจัดการทําประมงเถื่อน
โดยการจัดหามาตรการที่เครงครัด มีประสิทธิภาพและโปรงใสใหแกทุกรัฐในการปฏิบัติ รวมทั้งจัดตั้งองคกรจัดการประมงที่
เหมาะสมในแตละภูมิภาค ตามหลักการของกฎหมายระหวางประเทศ
เพื่อเปนการปองกัน ปราบปราม และขจัดการทําประมงเถื่อน แผนปฏิบัติการ
สากล IUU Fishing ไดนํามาตรการรวมทั้งกลยุทธตางๆ มาใชบังคับ โดยเฉพาะการมุงให
ความสําคัญแกความตองการพิเศษของรัฐกําลังพัฒนาตามมาตรา 5 ของจรรยาบรรณในการ
ทําการประมงอยางรับผิดชอบ
3.1 การมี ส ว นร ว มและการประสานงาน เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านมี
ประสิทธิภาพควรจะนําแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไปใชบังคับโดยทางตรงกับรัฐทั้ง
ปวง, โดยการรวมมือกับรัฐอื่นๆ หรือการบังคับโดยทางออมโดยผานองคกรจัดการประมงในระดับภูมิภาค หรือโดยผาน เอฟ
เอ โอ และองคกรระหวางประเทศที่เหมาะสมอื่นๆ องคประกอบที่สําคัญที่จะทําใหการบังคับใชมีผลสําเร็จขึ้นอยูกับความ
รวมมืออยางใกลชิดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรึกษาหารือและการแบงปนขอมูลระหวางกัน เพื่อที่จะลดการทําประมง
เถื่อนระหวางรัฐ และองคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก ควรมุงเนนใหมีความรวมมือกันระหวางรัฐและ
องคกรดังกลาว การมีสวนรวมอยางเต็มที่ของผูเกี่ยวของทุกฝายในการที่จะขจัด IUU Fishing รวมทั้งอุตสาหกรรม ชุมชน
ประมง และองคกรภาคเอกชน
3.2 การนําไปปฏิบัติ มาตรการในการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทําประมงเถื่อน ควรตั้งอยูบนพื้นฐาน
ที่วาจะนําแผนปฏิบัติการระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ไปปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing โดยเร็ว
ที่สุดเทาที่จะกระทําได
3.3 วิธีการและการปฏิบัติที่เขมงวด มาตรการในการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทําประมงเถื่อน ควร
กลาวถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการจับสัตวน้ําทุกประเภท ในการใชวิธีการนี้ รัฐควรจะนํามาตรการตางๆ เพื่อสรางความ
รับผิดชอบเบื้องตนของรัฐเจาของธง (Flag State) และบังคับใชในเขตอํานาจรัฐตามกฎหมายระหวางประเทศ รวมทั้ง
มาตรการของรัฐเจาของทาเรือ รัฐชายฝง Market-related Measures และมาตรการทั้งปวง เพื่อใหมั่นใจวารัฐจะไมใหการ
สนับสนุนหรือมีสวนรวมใน IUU Fishing รัฐควรจะใชมาตรการเหลานี้ตามที่เหมาะสมและใหความรวมมือ เพื่อใหมั่นใจได

วาไดมีการนํามาตรการเหลานี้มาใชบังคับแบบบูรณาการ แผนปฏิบัติการควรจะแยกแยะถึงผลกระทบของ IUU Fishing ตอ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม
3.4 การอนุรักษ มาตรการในการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทําประมงเถื่อน ควรสอดคลองกับการ
อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนในระยะยาวของประชากรสัตวน้ําและการคุมครองสภาวะแวดลอม
3.5 ความโปรงใส แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ควรจะถูกนําไปใชอยางโปรงใสตามมาตรา 6.13 ของ
จรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ
3.6 การไมเลือกปฏิบัติ แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ควรจะมีพัฒนาและนําไปใชโดยไมมีการเลือก
ปฏิบัติตอรัฐใดรัฐหนึ่งหรือเรือประมงของรัฐตน ทั้งในลักษณะของรูปแบบหรือในลักษณะของขอเท็จจริง

4. การนํามาตรการปองกัน ปราบปรามและขจัดการทําประมงเถื่อนมาใชปฏิบัติ
4.1 ความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐทั้งปวง ดังนี้:1) รัฐควรใหการยอมรับและเคารพตอแนวทางปฏิบัติของกฎหมายระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง บทบัญญัติของอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยกฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 เพื่อใหนําไปใชในการปองกัน ปราบปราม
และขจัดการทําประมงเถื่อน
2) รัฐทั้งปวงไดรับการกระตุนใหสัตยาบัน ยอมรับ หรือภาคยานุวัติตออนุสัญญาสหประชาชาติวาดวย
กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982, ความตกลงสหประชาชาติ ค.ศ. 1995 และ ความตกลงเพื่อสงเสริมการควบคุมเรือประมงที่ทําการ
ประมงในทะเลหลวงใหปฏิบัติตามมาตรการสากลเพื่อการอนุรักษและจัดการประมง ค.ศ. 1993 และหากรัฐใดยังมิไดเขาเปน
ภาคีตราสารเหลานี้ถือวาไมปฏิบัติตามบทบัญญัติของตราสารเหลานี้
3) รัฐทั้งปวงควรจะปฏิบัติตามตราสารดานประมงระหวางประเทศที่เกี่ยวของทุกฉบับซึ่งรัฐตนไดให
สัตยาบัน ยอมรับหรือภาคยานุวัติไวอยางเครงครัด
4) การทําการประมงในมหาสมุทรตางๆ นั้น องคกรประมงในระดับภูมิภาค จะเปนผูทําหนาที่ควบคุมดูแล
ทุกรัฐที่มีเรือประมงเขาไปทําการประมงในแหลงทําการประมงเหลานี้ จึงควรเขารวมเปนสมาชิกขององคกรดังกลาว หรือตอง
ควบคุมเรือประมงของตนมิใหกระทําการใดๆ ที่ละเมิดกฎขอบังคับที่องคกรเหลานี้ไดกําหนดขึ้นไว
5) รัฐตางควรทบทวนกฎหมายประมง รวมทั้งการบังคับใชกฎหมายของตนเปนอันดับแรก เพื่อใหมั่นใจ
ไดวาสามารถใชกฎหมายเหลานี้ไดอยางสอดคลองกับวิธีการที่แจงไวในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ในการดําเนินการ
ทบทวนกฎหมายนั้นควรพิจารณาประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
9 ภายใตขอเสนอแนะของแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing นั้น จําเปนจะตองเพิ่มหนวยงานตาม
กฎหมายขึ้นอีกหรือไม?
9 บทลงโทษสําหรับการทําประมงที่ผิดกฎหมายในปจจุบันรุนแรงเพียงพอแลวหรือไม?
9 ภายใต ก ฎหมายที่ ใ ช บั ง คั บ ในป จ จุ บั น จะสามารถควบคุ ม กิ จ กรรมในการทํ า การประมงของ
เรือประมงของรัฐตนไดจริงหรือไม?
9 หากคนถือสัญชาติของรัฐเปนเจาของเรือประมงที่ไปจดทะเบียนในรัฐอื่น หรือไปทําหนาที่นายเรือ
ในเรือประมงของรัฐอื่น จะสามารถบังคับใชกฎหมายที่มีอ ยูในปจจุบันเพื่อ ปอ งกันมิใหค นเหลานั้นทําการประมงที่ผิด
กฎหมายไดหรือไม?
9 หากรัฐไดยินยอมใหมีการนําขึ้นทาหรือขนถายสัตวน้ําจากเรือประมงตางชาติที่ทาเทียบเรือของรัฐ
ตน มีกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สามารถใชในการควบคุมกิจกรรมดังกลาว เชนการตรวจสอบ หรือไม?
9 ในกรณีที่รัฐไดมีการอนุญาตใหกองเรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงในนานน้ําของรัฐตน
ควรจะเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการประมงที่ผิดกฎหมายในขอตกลงที่ทําไวไดหรือไม?

6) ชาวประมงที่ทําผิดกฎหมายยอมพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบ จึงมักจะทําการประมงในเขตที่มี
การติดตามตรวจสอบ ควบคุม และเฝาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance หรือ MCS) ไมเขมงวดนัก ดังนั้น
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing จึงไดกําหนดเครื่องมือสําหรับการติดตามตรวจสอบอยางกวางๆ เพื่อใชในการตอตานการ
ประมงเถื่อนไว ดังตอไปนี้
• ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ VMS)
• โครงการสงผูสังเกตการณประจําบนเรือประมง
• ระบบรายงานผลการจับสัตวน้ําในแตละเที่ยวเรือ
• การตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ทาเทียบเรือและในทะเล
• การไมอนุญาตใหเรือที่สงสัยวาจะเปนเรือประมงเถื่อนเขาเทียบทาหรือใหเอกสิทธิ์ใดๆ
• วิธีอื่นๆ
7) รัฐควรสนับสนุนใหชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามกฎขอบังคับดานการประมงโดยวิธีการสรางสรรคซึ่ง
รวมถึง:¾ การใหการศึกษาและบริการตางๆ แกชุมชนและชาวประมง
¾ การใหผูมีสวนไดเสียไดมีสวนรวมในการพัฒนากฎระเบียบดานการประมง
¾ การสรางจิตสํานึกเพื่อกอใหเกิดความรวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ
¾ การจัดทําระบบการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย
8) รัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวามีการทําการ
ประมงเถื่อนเกิดขึ้น และจักตองดําเนินคดีกับผูละเมิดกฎขอบังคับดานการประมงอยางจริงจัง
9) รัฐควรเขารวมในเครือขายสากลเพื่อรวมมือและประสานงานระหวางกัน ในการติดตามตรวจสอบ ควบคุม
และเฝาระวังในกิจกรรมทุกชนิดที่เกี่ยวของกับการประมง ซึ่งจะชวยใหรัฐตางๆ สามารถ
หาขอมูลที่ตองการทราบไดอยางรวดเร็ว
4.2 ความรับผิดชอบของรัฐเจาของธง
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
ของรัฐเจาของธง ดังนี้:1) ควบคุมกิจกรรมการทําการประมงของเรือที่ชักธงของรัฐตน รวมไป
ถึงเรือประมงและเรือที่ใชสนับสนุนการทําการประมง (เชน เรือขนสงหรือเรือแมที่ทํา
หนาที่สงเสบียงและน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกเรือประมงและรับสัตวน้ํากลับเขาทา)
2) รัฐบาลของรัฐเจาของธงจักตองมีความมุงมั่นทางการเมืองที่จะทําใหเกิดผล
3) การจดทะเบียนเรือประมง กอนที่รัฐจะอนุญาตใหเรือประมงของตนชักธงของรัฐตน รัฐนั้นควรจะตอง
มั่นใจในความสามารถในการควบคุมการทําการประมงของเรือลํานั้นใหไดกอน
4) รัฐจึงควรจดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดใหไดมากที่สุดเทาที่จะสามารถทําได และรวบรวม
ทะเบียนประวัติของเรือแตละลําไวเปนหลักฐาน
5) รัฐควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนเรือที่เคยมีประวัติทําการประมงเถื่อนมากอน
6) รัฐควรใหเจาของเรือลําที่ขอจดทะเบียนเรือนี้ในชื่ออื่นๆ มากอนดวย และรัฐควรใหเจาของเรืออธิบายถึง
สาเหตุในการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเปนนิจสินดวย
7) ทะเบียนประวัติเรือประมง แตละรัฐควรจัดทําทะเบียนประวัติของเรือประมงแตละลําขึ้นไว ขอมูลที่ควร
บันทึกไวในทะเบียนประวัติของเรือนี้ ซึ่งนอกจากจะแจงถึงลักษณะทางกายภาพตางๆ ของเรือ และประวัติการทําการประมง
แลว ยังควรจะมีขอมูลดังตอไปนี้ดวย

ชื่อของเรือประมง หมายเลขทะเบียน ชื่อเรือเดิม (หากทราบ) และชื่อประเทศที่จดทะเบียนให

ธงที่เคยใช (ถามี)

สัญญาณเรียกวิทยุสากล (ถามี)

สถานที่และปที่ตอเรือ

ประเภทของเรือ

ประเภทของเครื่องมือหรือวิธีการทําการประมง

ระวางขับน้ําที่จดทะเบียน (กรอสตัน)

ขนาดแรงมาของเครื่องยนต

ความยาวเรือ

ความลึกของเรือ

ความกวางของเรือ

รูปถายแสดงดานขางของเรือในวันที่จดทะเบียน หรือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลง โครงสรางเรือ
ตามความเหมาะสม

ชื่อ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่จดทะเบียนเปนเจาของเรือ

ชื่อ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่รับผิดชอบในการใชเรือ

ชื่อ ที่อยู และสัญชาติของบุคคลหรือบริษัทที่มีสวนรับผลประโยชนจากเรือ

ประวัติการถือครองเรือ และประวัติการทําการประมงเถื่อนของเรือลํานี้ (หากทราบ)
ขอสังเกต หากเปนไปได ควรแจงในทะเบียนประวัติเรือ ดวยวาเรือลํานี้ยังคงทําการประมงอยู อยาง
สม่ําเสมอหรือไม
8) การอนุญาตใหทําการประมง รัฐเจาของธงควรหามมิใหเรือของตนออกไปทําการประมงในทะเลหรือ
มหาสมุทรอื่นใดๆ เวนแตเรือลํานั้นไดรับอนุญาตใหทําการประมงไดจากรัฐ รัฐเจาของธงจึงควรออกใบอนุญาตใหเฉพาะกับ
เรือที่จดทะเบียนในรัฐของตนอยางถูกตอง และมีบันทึกทะเบียนประวัติของเรือประมงลํานี้ไวแลว ดังนั้น เรือตางๆ ควรจะ
ไดรับอนุญาตใหทําการประมงไดก็ตอเมือเจาของเรือหรือผูควบคุมเรือ ยินยอมที่จะทําการประมงตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว
ในอาชญาบัตร เพื่อใหรัฐเจาของธงสามารถควบคุมกิจกรรมในการทําการประมงของเรือลํานั้นได อนึ่ง เงื่อนไขเหลานี้ควร
กําหนดไวใหชัดเจน เชน
¾ อนุญาตใหจับสัตวน้ําชนิดใด
¾ อนุญาตใหใชเครื่องมือทําการประมงประเภทใด
¾ อนุญาตใหทําการประมงไดในแหลงใดและเมื่อใด
9) มาตรการในการควบคุม อื่นๆ การจดทะเบีย นเรือ ประมง การทํ าทะเบีย น
ประวัติเรือประมง และการอนุญาตใหทําการประมงนั้นจะทําใหรัฐเจาของธงมีพื้นฐานทางกฎหมาย ในการควบคุมการทําการ
ประมงของเรือประมงของตน แตเพื่อใหการควบคุมเรือประมงเกิดผลอยางจริงจัง รัฐเจาของธงควรจะไดเลือกใชเครื่องมือที่
ใชปฏิบัติจริงตางๆ ดังที่ไดระบุไวในแผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing นั้น เชน
¾ รัฐเจาของธงควรรูตําแหนงเรือทุกลํา หรืออยางนอยที่สุดก็ควรรูเปนชวงเวลาอยางตอเนื่อง ดังนั้น
รัฐเจาของธงจึงตองหาวิธีการอื่น เพื่อใหทราบตําแหนงของเรือของตนทุกลําในทะเลใหได
¾ รัฐ เจ า ของธงควรจะเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการลาดตระเวนทางทะเลในบริ เ วณที่รู แ น ชัด ว า
เรือประมงของตนมักเขาไปทําการประมงดวย
¾ รัฐเจาของธงควรกําหนดใหเรือทุกลํารายงานผลการทําการประมงเปนระยะโดยสม่ําเสมอ การใช
ระบบติดตามเรือ วิทยุ และโทรสาร อันเปนการสะดวกและประหยัดเวลา
¾ แม ว า ข อ มู ล ที่ ต อ งรายงานจะแตกต า งกั น ไปตามประเภทของการประมง รั ฐ เจ า ของธงควร
กําหนดใหเรือประมงของตนรายงานขอมูลในการทําการประมงที่สมบูรณและถูกตองตามกําหนดเวลา ซึ่งขอมูลเหลานี้ควร
รวมถึง:

o รายละเอียดของเรือ
o ตําแหนงเรือ
o เสนทางเดินเรือ
o การลงแรงทําการประมง
o องคประกอบสัตวน้ําที่จับได และน้ําหนักรวมของสัตวน้ําสดที่จํานําขึ้นทา
o การแจงการเขา/ออกจากแหลงทําการประมง
o การแจงกําหนดเขาเทียบทา
¾ รัฐเจาของธงควรจะสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ไดรับรายงานและควรลงโทษผูที่
ไม ร ายงานหรื อ รายงานข อ มู ล เท็ จ วิ ธี ก ารตรวจสอบนี้ ร วมถึ ง การตรวจสอบเป น ประจํ า ณ ท า เที ย บเรื อ และการใช ผู
สังเกตการณอิสระประจําอยูบนเรือ
¾ รัฐเจาของธงควรทําใหมั่นใจวามีการลงโทษผูทําการประมงเถื่อนรุนแรงเพียงพอตอการกระทํา
ความผิด ในกรณีที่มีการกระทําผิดขั้นรุนแรงนั้น เรือดังกลาวควรถูกเพิกถอนใบอนุญาตทําการประมงหรือใหระงับการใช
ใบอนุญาตชั่วคราว การลงโทษอยางเขมงวดนี้จะชวยทําใหชาวประมงไมกลาทําการประมงเถื่อนอีกตอไป
4.3 ความรับผิดชอบของรัฐชายฝง
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐชายฝง ดังนี้:1) กอนที่รัฐชายฝงจะอนุญาตใหเรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงในนานน้ําของตน ควรตรวจสอบวา
เรือลํานั้นไดรับอนุญาตจากรัฐเจาของธงใหไปทําการประมงนอกนานน้ําของตนไดจริงหรือไมเสียกอน
2) รัฐชายฝงจึงควรทําในทุกวิถีทางเพื่อขจัดประมงเถื่อนใหสิ้นไปจากนานน้ําของรัฐตน
3) รัฐชายฝงไมควรออกใบอนุญาตการทําประมงใหแกเรือประมง
เถื่อน ดังนั้น รัฐชายฝงควรขอรองใหรัฐเจาของธงรับรองวาเรือที่ตนไดจดทะเบียนให
นั้นไมเคยมีประวัติเสียเกี่ยวกับการประมงเถื่อนมากอน หลังจากที่รัฐเจาของธงได
รับรองแลว รัฐชายฝงจึงจะออกใบอนุญาตใหเขามาทําการประมงในนานน้ําของตนได
4) รัฐชายฝงอาจกําหนดใหเรือตางชาติใชระบบติดตามเรือ เพื่อใหรูตําแหนงในแตละชวงเวลา หรือตําแหนง
ที่ ใ กล เ คี ย งของเรื อ เหล า นี้ ไ ด ต ลอดเวลา และรั บ ข อ มู ล ต า งๆ ที่ ร ะบบนี้ จะต อ งรายงานเข า มาเป น ระยะ และกํ า หนดให
เรือประมงตางชาติทุกลําหรือบางสวนมีผูสังเกตการณอิสระประจําอยูบนเรือ
5) รัฐชายฝงควรมีขอบังคับใหเรือประมงทุกลําตองนําสัตวน้ําที่จับไดมายังทาเทียบเรือประมงทุกครั้ง ทั้งนี้
เพราะการตรวจตราการขนถายสัตวน้ํากลางทะเลนั้นทําไดยาก ชาวประมงเถื่อนจึงนิยมขนถายสัตวน้ํากลางทะเลเสียมากกวาที่
จะนําขึ้นทา
4.4 ความรับผิดชอบของรัฐเจาของทาเรือ
แผนปฏิบัติการสากล IUU Fishing ไดกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของรัฐเจาของทาเรือ (Port State
Responsibilities) ไวดังนี้:1) ปฏิเสธมิใหเรือตางชาติเขาเทียบทา (ยกเวนในกรณีฉุกเฉินหรืออยูในภาวะอันตราย)
2) หามมิใหเรือประมงตางชาตินําสัตวน้ําขึ้นทาหรือทําการขนถายสัตวน้ําบริเวณทาเทียบเรือ
3) กําหนดใหเรือประมงที่จะเขาเทียบทาตองมอบขอมูลเกี่ยวกับเรือและขอมูลในการทําการประมง และ
4) ตรวจสอบเรือที่สมัครใจใหตรวจขณะจอดเทียบทา
5) รัฐเจาของทาเรือควรกําหนดใหเรือประมงตางชาติทุกลําที่ขออนุญาตเขาเทียบทาดําเนินการ
o แจงขออนุญาตเขาเทียบทาลวงหนาตามควร
o มอบสําเนาใบอนุญาตการทําการประมง

o แจงรายละเอียดการทําการประมงในเที่ยวเรือนั้น
o แจงปริมาณสัตวน้ําที่มีอยูบนเรือ
6) กอนที่รัฐเจาของทาเรือจะอนุญาตใหเรือตางชาติลําอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมประมง ควรจะทําการ
สอบถามขอมูลดังกลาวกอนอนุญาตดวยเชนกัน
7) รัฐเจาของทาเรือควรรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ เพื่อแจงตอรัฐเจาของธงและองคกรประมงในระดับภูมิภาค
¾ ชื่อรัฐเจาของธงของเรือลํานั้นและรูปพรรณโดยละเอียดของเรือ
¾ ชื่อ สัญชาติ และคุณสมบัติของนายทายเรือและไตกง
¾ ประเภทของเครื่องมือประมงที่ใชบนเรือ
¾ สัตวน้ําที่มีอยูบนเรือ โดยระบุแหลงที่จับ ชนิดและลักษณะของสัตวน้ําและปริมาณ
¾ ขอมูลขาวสารตางๆ ตามที่องคกรประมงในระดับภูมิภาคและขอตกลงสากลตองการ และ
¾ ปริมาณสัตวน้ําที่นําขึ้นและขนถายที่ทา
8) หากรัฐเจาของทาเรือมีเหตุอันชวนใหเชื่อไดวาเรือลําใดที่เทียบทาอยูนั้นไดมีสวนรวมในการทําการประมง
เถื่อนแลว รัฐเจาของทาเรือควรจะดําเนินการดังตอไปนี้
¾ ไมอนุญาตใหเรือลํานั้นนําสัตวน้ําขึ้นทาหรือขนถายที่ทา
¾ แจงใหรัฐเจาของธงทราบโดยทันที และ
¾ หากสงสัย วาการทําการประมงเถื่อนในนานน้ําของรัฐอื่น หรือ ในนานน้ําที่จัดการดูแ ลโดย
องคกรประมงระดับภูมิภาค รัฐเจาของทาเรือจะตองแจงขอมูลดังกลาวใหประเทศและองคกรที่เกี่ยวของทราบโดยทันที
9) รัฐเจาของทาเรือสามารถใชมาตรการอื่นเพิ่มเติมแกเรือและผูประกอบการนั้นไดโดยความเห็นชอบหรือ
คําขอรองจากรัฐเจาของธงอีกดวย
4.5 มาตรการทางการคาระหวางประเทศ
ในปจจุบัน มีความพยายามเพื่อรวมมือกันในการควบคุมการคาสัตวน้ําที่ไดจากการประมงเถื่อน แผนปฏิบัติ
การสากล IUU Fishing จึงไดเรียกรองใหรัฐตางๆ รวมกันพัฒนามาตรการทางการคาระหวางประเทศ (International Traderelated Measures) เพิ่มขึ้นเพื่อยุติการทําการประมงเถื่อน ซึ่งมาตรการเหลานี้จะสอดคลองกับขอบังคับตางๆ ที่ใชอยูในการคา
ระหวางประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อปองกันการคาสัตวน้ําที่จับไดจากการประมงเถื่อน โดยไมกอใหเกิดอุปสรรคที่ไมจําเปน
ใดๆ ในการคาสัตวน้ําชนิดอื่น อนึ่ง มาตรการการคานี้จะครอบคลุมในรูปแบบตางๆ ของการนําเขาและสงออกสินคา อัน
ประกอบดวย

ขอกําหนดใหมีใบรับรองสัตวน้ําที่จับไดและเอกสารควบคุมการคาสัตวน้ํา

ขอจํากัดและขอหามในการนําเขาและสงออกสินคาสัตวน้ํา
องคกรประมงในระดับภูมิภาคจะมีบทบาทที่สําคัญในการประสานงานกับรัฐตางๆ ในการจัดทําและบังคับใช
มาตรการทางการคาเหลานี้ โดยเฉพาะมีบทบาทนําในการขจัดประมงเถื่อน เพราะกลุมสัตวน้ําที่มีมูลคาสูงสวนใหญของโลก
และกลุมสัตวน้ําอื่นๆ ที่พลอยถูกจับไดในการประมงเถื่อนนั้น อยูภายใตการบริหารจัดการโดยองคกรประมงในระดับภูมิภาค
องคกรเหลานั้นจึงอยูในฐานะที่โดดเดน ในการสงเสริมและประสานความพยายามดานตางๆ เพื่อดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้
อนึ่ง สิ่งที่องคกรประมงในระดับภูมิภาคสามารถกระทําไดนั้น รวมถึง

การรวบรวมและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในภูมิภาคของตน

จําแนกเรือประมงเกี่ยวของกับการทําการประมงเถื่อนและประสานงานเพื่อใชมาตรการตางๆ ใน
การกําจัดเรือเหลานั้นออกไป

เรงรัดใหประเทศที่ยังมีเรือที่เกี่ยวของกับการประมงเถื่อน ดําเนินการใหเรือเหลานั้นยุติการทํา
การประมงเถื่อนโดยเร็ว

เรียกรองใหรัฐภาคีสมาชิกทําการตอตานเรือไมแจงสัญชาติที่เขามาทําการประมงในภูมิภาค

รับรองขอบังคับตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการเชาเรือใดออกไปทําการประมงเถื่อน

รั บ รองแผนตรวจสอบที่ ท า เที ย บเรื อ กํ า หนดข อ จํ า กั ด ในการขนถ า ยสั ต ว น้ํ า ในทะเล และ
ขอกําหนดเพื่อหามเรือของรัฐที่ไมไดเปนภาคีสมาชิกขององคการ ซึ่งเขามาทําการประมงในภูมิภาคที่องคกรนั้นดูแลอยูนํา
สัตวน้ํามาขึ้นที่ทาเรือของรัฐภาคีสมาชิก

รับรองมาตรการทางการคาที่จะนํามาใชตอตานการประมงเถื่อน และ

รับรองวิธีการออกใบรับรองสัตวน้ําที่จับได และ/หรือ เอกสารที่ใชในการคาสินคาสัตวน้ํา


5. การนําเอาแผนปฏิบัติการสากลในการขจัดประมงเถื่อนมาใชในทางบริหารจัดการกองเรือประมงไทย
เพื่อใหเกิดการทําประมงอยางรับผิดชอบ
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากลวาดวยการปองกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถื่อนประเภทที่ผิดกฎหมาย ที่
ไมรายงานและไรการควบคุม ของไทย ดังนี้
1. แผนปฏิบัติสากลวาดวยการปองกัน ขัดขวาง และขจัดประมงเถื่อนประเภทที่ผิด
กฎหมาย (IPOA-IUU) นั้น จัดทําขึ้นโดย เอฟ เอ โอ ตั้งแต พ.ศ. 2543 โดยเปนผลจากการประชุมพิจารณาหารือกับประเทศ
สมาชิกสมาชิกเกี่ยวกับเนื้อหาของแผนปฏิบัติการนี้ที่กรุงโรมในระหวางเดือนตุลาคม 2543 และกุมภาพันธ 2544 ทั้งนี้ เนื้อหา
ของแผนปฏิบัติการนี้ไดเปนที่ยอมรับโดยสังคมโลกในการประชุมคณะกรรมการดานการประมงของ เอฟเอโอ สมัยที่ 24 ใน
วันที่ 2 มีนาคม 2544 และสนับสนุนโดยคณะมนตรีของ เอฟ เอ โอในการประชุมสมัยที่ 120 ในวันที่ 23 มิถุนายนปเดียวกัน
นั้น
2. แผนปฏิบัติการสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อนนี้เปนเรื่องของความสมัครใจ เชนเดียวกัน
กับจรรยาบรรณในการทําการประมงอยางรับผิดชอบ (Code of Conduct for Responsible Fisheries) นอกจากนั้นแผนปฏิบัติ
การสากลฉบับนี้ยังไดเรียกรองใหมีการนํา “มาตรการตามความตกลงระหวางประเทศเกี่ยวกับการคา” มาใช ซึ่งมาตรการนี้จะ
มีผลทําใหสัตวน้ําที่จับโดยชาวประมงเถื่อนไมสามารถนําออกขาย หรือแปรรูปจําหนายไดในตลาดโลก
3. แผนปฏิบัติการฯ ไดกําหนดความรับผิดชอบของทุกรัฐไว โดยใหมีหนาที่ ดังนี้:3.1 ปฏิบัติตามกฎขอบังคับสําหรับการบริหารจัดการกองเรือประมง ซึ่งมีการ
บัญญัติไวในเอกสารสากลตางๆ กฎขอบังคับหลายขอไดรับการบัญญัติไวแลวในจรรยาบรรณในการ
ทําการประมงอยางรับผิดชอบ ตลอดจนในเอกสารที่แสดงความสมัครใจและสนธิสัญญา (ขอตกลง
ระหวางประเทศที่มีผลบังคับใชตามกฎหมาย) อนึ่ง การยอมรับขอตกลงตางๆ เหลานี้ จะชวยทําใหมีการอนุรักษและการ
บริหารจัดการประมงทั่วโลกดียิ่งขึ้น
3.2 ในการทําการประมงในทะเลและมหาสมุทรตางๆ นั้น องคการประมง
ในระดับภูมิภาคจะทําหนาที่ควบคุมดูแลทุกประเทศที่มีเรือประมงเขาไปทําการประมงในแหลงทําการประมงเหลานี้ ดังนั้น
ไทยจึงควรเขารวมเปนภาคีสมาชิกขององคการดังกลาว หรืออยางนอยที่สุดตองควบคุมเรือประมงของตนไมใหกระทําการ
ใดๆ ที่ละเมิดกฎขอบังคับที่องคการเหลานี้ไดกําหนดขึ้นไว
3.3 สําหรับการดําเนินงานในระดับประเทศ ไทยควรทบทวนกฎหมายประมงรวมทั้งการบังคับใช
กฎหมายนั้นเปนอันดับแรก เพื่อใหมั่นใจไดวาสามารถใชกฎหมายเหลานี้ไดอยางสอดคลองกับวิธีการที่แจงไวในแผนปฏิบัติ
การสากลเพื่อขจัดประมงเถื่อน ทั้งนี้ ในการทบทวนกฎหมายภายในของรัฐนั้นควรจะพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้
¾ จําเปนตองมีการเพิ่มหนวยงานตามกฎหมายขึ้นอีกหรือไม เพื่อปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการสากล
ฉบับนี้
¾ บทลงโทษของการทําประมงเถื่อนที่มีอยูในปจจุบันนั้น รุนแรงเพียงพอหรือไม
¾ ภายใตกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันและการบังคับใชกฎหมายเหลานี้ จะสามารถควบคุม
กิจกรรมในการทําการประมงของเรือประมงของเรือประมงของรัฐตนไดจริงหรือไม

¾ หากคนที่ถือสัญชาติของรัฐ (บุคคลและบริษัท) เปนเจาของเรือประมงที่ไปจดทะเบียนกับรัฐอื่น
หรือทําหนาที่นายเรือในเรือประมงของชาติอื่น จะสามารถบังคับใชกฎหมายที่มีอยูเพื่อปองกัน
ไมใหคนเหลานี้ทําการประมงเถื่อนไดหรือไม
¾ ในกรณีที่รั ฐไดมีการอนุญาตให กองเรือ ประมงตางชาติเข ามาทํ าการประมงในน านน้ําของ
ประเทศ รัฐควรเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการประมงเถื่อนในขอตกลงที่ทําไวไดหรือไม
¾ หากรัฐไดยินยอมใหมีการนําขึ้นทาหรือขนถายสัตวน้ําจากเรือประมงตางชาติ ที่ทาเทียบเรือ
ของตน รัฐมีกฎหมายและวิธีการปฏิบัติที่สามารถใชในการควบคุมกิจกรรมดังกลาวขางตน เชน
การตรวจสอบหรือไม
3.4 แผนปฏิบัติการสากลฯ ไดกําหนดเครื่องมือสําหรับติดตามตรวจสอบการทําประมงเถื่อน ในเขตที่มี
การติดตามตรวจสอบ ควบคุมและเฝาระวัง (Monitoring, Control and Surveillance หรือ MCS) ไวอยางกวางๆ เพื่อใชในการ
ตอตานการประมงเถื่อนไว ดังนี้
¾ ระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System หรือ VMS)
¾ โครงการสงผูสงั เกตการณประจําบนเรือประมง
¾ ระบบรายงานผลจับในแตละเที่ยวเรือ
¾ การตรวจสอบเรือประมงทั้งที่ทาเทียบเรือและในทะเล
¾ การไมอนุญาตใหเรือที่สงสัยวาจะเปนเรือประมงเถื่อนเขาเทียบทาหรือใหเอกสิทธิ์ใดๆ
3.5 ไทยควรสงเสริมใหชาวประมงทุกคนปฏิบัติตามระเบียบข อบังคับ การทําการประมงโดยวิธี การ
สรางสรรค ซึ่งรวมถึง การใหการศึกษาและบริการตางๆ แกชุมชนและชาวประมง การใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมใน
การพัฒนากฎระเบียบทางการประมง การสรางจิตสํานึกเพื่อกอใหเกิดความรวมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบนั้นๆ และการจัดทํา
ระบบการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารที่ชาวประมงสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย ทั้งนี้ ชาวประมงที่ฝาฝนตอกฎขอบังคับนั้น
ควรไดรับการลงโทษรุนแรง โดยรัฐควรปรับปรุงความสามารถในการตรวจตราเรือประมงและตรวจสอบในกรณีที่เชื่อวามี
การทําการประมงเถื่อนเกิดขึ้น และจักตองดําเนินคดีกับผูกระทําการฝาฝนอยางจริงจัง
4. สําหรับความรับผิดชอบของไทยในฐานะรัฐเจาของธงนั้น แผนปฏิบัติการสากลฯ ไดกําหนดความ
รับผิดชอบเบื้องตนของรัฐเจาของธงไววา
4.1 ควบคุมกิจกรรมการประมงของเรือที่ชักธงไทย รวมทั้งเรือประมงและเรือที่ใชสนับสนุนการทํา
การประมง เชนเรือขนสงหรือเรือแมที่ทําหนาที่สงเสบียงและน้ํามันใหแกเรือ ประมงและรับสัตวน้ํากลับเขาทา
4.2 จดทะเบียนเรือประมงทุกประเภททุกขนาดใหไดมากที่สุดเทาที่จะทําได และรวบรวมทะเบียน
ประวัติของเรือแตละลําไวเปนหลักฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไทยควรหลีกเลี่ยงการจดทะเบียนนั้นแจงรายชื่อประเทศทั้งหมดที่
เรือลํานี้เคยจดทะเบียนมากอน หากพบวาเปนเรือที่เคยเปลี่ยนธงเปนนิจสินแลว ไทยควรใหเจาของเรืออธิบายถึงสาเหตุในการ
เปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนเรือเปนนิจสินนี้ดวย
4.3 ไทยควรจะทําทะเบียนประวัติของเรือประมงไทยแตละลําไวทุกลํา
4.4 หามมิใหเรือประมงไทยออกไปทําการประมงในทะเลหรือมหาสมุทรอื่นใด เวนเสียแตวาเรือลํา
นั้นไดรับอนุญาตใหทําการประมงไดจากรัฐบาลไทย รัฐเจาของธงจึงควรออกใบอนุญาตใหเฉพาะกับเรือที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยแลวอยางถูกตอง และมีการบันทึกทะเบียนประวัติของเรือประมงลํานั้นไวแลว ทั้งนี้ กอนที่ไทยจะอนุญาตให
เรือประมงตางชาติเขามาทําการประมงในนานน้ําไทยนั้น ควรตรวจสอบวาเรือลํานั้นไดรับอนุญาตจากรัฐเจาของธงใหไปทํา
การประมงนอกนานน้ําของตนไดจริงหรือไมกอน

การนําอวนลากแผนตะเฆเขามาใชในประเทศไทย
กลุมวิชาการ สํานักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล
กุมภาพันธ 2550
การประมงของประเทศไทย ตั้งแตสมัยโบราณมามีการใชเครื่องมือจับปลา เชน โปะ อวนตังเก
อวนดํา อวนลอย สําหรับทําการจับปลาผิวน้ําไดแก ปลาทู ปลาลัง ปลาโอ ปลาสีกุน ฯลฯ เปนตน ตอมาประมาณป
พ.ศ. 2495 บริษัทไทยคา จํากัด ไดทําการตอเรืออวนลาก (Trawler) ขนาดเล็กออกทําการประมง โดยอาศัยความ
รวมมือของชางตอเรือชาวญี่ปุน เรืออวนลากของบริษัทไทยคา จํากัด ไดทดลองใชเครื่องมืออวนลากแบบแผน
ตะเฆ และอวนลากแบบเรือคู แตภายหลังไดเลิกใชอวนแบบแผนตะเฆ คงใชแตอวนลากแบบเรือคูวิธีเดียว และ
ตอมาป พ.ศ.2496 บริษัทกิจไพศาล จํากัดไดนําเรือประมงลากคูเขามาทําการประมงในอาวไทย โดยใชผูชํานาญ
ชาวจีนเขามาใชเครื่องมือและฝกหัดใหชาวประมง และตอมาป พ.ศ. 2502 บริษัทไทยประมงทะเลจํากัด ไดซื้อ
เรือประมงอวนลากคูจากประเทศญี่ปุน เขามาทําการประมง แตเนื่องจากชาวประมงไทยยังขาดความรูความ
ชํานาญในการใชอวนและแหลงประมงในนานน้ําไทย
จากการที่ประเทศไทยไดลงนามในสนธิสัญญาทวิภาคี
กับสาธารณรัฐแหงเยอรมันนี(Federal
Republic of Germany) ลงวันที่ 9 ตุลาคม ค.ศ. 1956 (พ.ศ.2499) เกี่ยวกับความรวมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
จึงไดมีขอตกลงภาคผนวก (Supplementary agreement) แหงทวิภาคีดังกลาว ในเดือนมกราคม 1960 (พ.ศ. 2503)
ที่สาธารณรัฐแหงเยอรมันนี จะใหความชวยเหลือประเทศไทยในการพัฒนาประมงทะเล เนื่องจากกรมประมง
เล็งเห็นวาทรัพยากรสัตวน้ําหนาดินยังไมไดนําขึ้นใชประโยชน ดังนั้นกรมประมง กระทรวงเกษตร จึงไดเริ่ม
ดําเนินการติดตอขอเครื่องมือทําการประมงจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงเยอรมันนี
ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐแหง
เยอรมันนีชวยเหลือประเทศไทยโดยจัดสงเครื่องอุปกรณตางๆสําหรับใชในงานทดลองทําการประมง เชน อวน
ลากหนาดินชนิดใชเรือลําเดียว และชนิดใชเรือ 2 ลํา อวนลากกลางน้ํา เครื่องหาฝูงปลา เครื่องวิทยุรับสงระหวาง
สถานีบนบกและในเรือ เครื่องกวาน อุปกรณตางๆที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงเยอรมันนี
คิดเปนมูลคาประมาณ 1,500,000 บาท ฝายรัฐบาลไทยไดจัดสรรงบประมาณสวนหนึ่งสําหรับจางผูเชี่ยวชาญชาว
เยอรมันจํานวน 3 คน เพื่อทําการฝกสอนวิชาการใชเครื่องมือจับปลาชนิดนี้ใหแกชาวประมงไทย
และเนื่องจากกรมประมงไมมีเรือประมงของตนเองจึงไดติดตอขอความรวมมือกับบริษัทหะรินสุด
ซึ่งบริษัทนี้ก็ใหความสนับสนุนเปนอยางดี โดยจัดเรือ 2 ลํา และคนงาน 16 คน ตลอดจนออกคาใชจายตางๆเพื่อ
ดําเนินการทดลองจับปลา โดยมีขอแมวาสัตวน้ําที่จับไดตองเปนของบริษัทหะรินสุดทั้งหมด เมื่อทั้ง 3 ฝายได
ประชุมกันเปนที่ตกลงเรียบรอยแลว จึงไดเริ่มลงมือทําการทดลองอวนลากชนิดตางๆเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2504
ถึง วันที่ 5 กันยายน 2504 รวมเวลาที่ดําเนินการทดลอง 3 เดือน ผูเชี่ยวชาญการประมงชาวเยอรมัน 3 คน คือ
Dr. Klaus. Tiews หัวหนาคณะไดเดินทางกลับภายหลังที่อยูไดเพียง 6 สัปดาห ผูเชี่ยวชาญอีก 2 คน คือ Mr. Engel
และ Mr. F. Eggers ทั้งสองคนนี้อยูชวยเหลือสอนการใชเครื่องมือทําการประมงแกชาวประมงไทยอยูประมาณ
3 เดือน และไดเดินทางกลับเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2504

ในการดําเนินการครั้งนั้นไดมีการทดลองเครื่องมืออวนลากชนิดตาง ๆ หลายประเภท
อวนลากกลางน้ํา(Two Boats Mid water Trawl)
มีจุดมุงหมายเพื่อจับปลาทูโดยใชเรือยนต
2 ลํา และใชอวน 1 ชุด ทําการลากจับปลาทูที่ขึ้นตามผิว
น้ําหรือ กลางน้ําโดยใชเครื่องหาฝูงปลา ดําเนินการ
ทดลองในบริเวณ หนาอาวปากน้ําชุมพร โดยครั้งแรก
สามารถจับสัตวน้ําไดเพียง 0.466 กิโลกรัม/ชั่วโมง
และไดทําการทดลองอีก 9 ครั้ง มีอัตราการจับสัตวน้ํา
เพียง 8.571 กิโลกรัม/ชั่วโมง
อวนลากกลางน้ําใชเรือลําเดียว(One Boats Mid
water Trawl)
มีจุดมุงหมายเพื่อจับปลากะตัก
ไดทําการ
ทดลองบริเวณหนาอาวสมุทรสาคร โดยมีการวางอวน
9 ครั้ง ความลึกของน้ํา ตั้งแต 5 เมตร ถึง 12 เมตร
สามารถจับปลากะตัก 20 กิโลกรัม/ชั่วโมง
อวนลากหนาดินชนิดใชเรือคู(Two Boats Bottom Trawl)
มีจุดมุงหมายในการจับปลาหนาดิน ทําการทดลองในบริเวณ หนาเขาสามรอยยอด จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ระดับน้ําลึก 30-40 เมตร โดยใชเรือ 2 ลงทําการลงอวน 6 ครั้ง เวลาในการลากทั้งสิ้น
10 ชม. 35 นาที มีอัตราการจับสัตวน้ํา 162.24 กิโลกรัม/ชั่วโมง
อวนลากหนาดินใชเรือลําเดียว (One Boat Otter Board Bottom Trawl)
มีจุดมุงหมายในการจับปลาหนาดิน ทํา
การทดลองอวนลากหนาดินดังกลาว โดยใชแผนตะเฆ
ชวยถางปลายปกอวนและปากอวน ซึ่งสามารถถาง
ปลายปกอวนไดกวาง 50 เมตร และปากอวนกวาง 20
เมตร ทําการทดลองโดยใชเรือ 2 ลํา และมีอวนลําละ 2
ชุด ดําเนินการทดลองไดอัตราการจับสัตวน้ํา 279.7
กิโลกรัม/ชั่วโมง (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการการจับสัตวน้ําดวยอวนลากหนาดินใชเรือลําเดียว
เรือ
พื้นที่สํารวจ
วันที่ทดลอง
เวลาลาก(นาที)
เรือหะริน 43
3,4,10
16-20 มิ.ย.04
1,440
4,9,10
1-6 ก.ค. 04
2,100
3,4,9,10
13-19 ก.ค. 04
2,167
8,21,22,40,41
8-10 ส.ค. 04
1,138
8
22-28 ส.ค. 04
845
เรือหะริน 44
3,4,9,10
16-21 มิ.ย.04
1,775
3,9
1-7 ก.ค. 04
1,178
3,4,9,10
13-16 ก.ค. 04
1,470
3,4
26-29 ก.ค. 04
1,686
1,8,14
1-3 ส.ค.04
915
รวม
14,714
อัตราการจับ(กก./ชั่วโมง)

ปลาที่จับได(กก.)
3,071.0
6,136.5
9,999.5
8,368.9
9,807.5
7,562.0
3,814.0
4,872.9
6,251.6
8,708.2
68,592
279.70

ผลการทดลองดังกลาวสงผลใหการพัฒนาประมงอวนลากของไทยไดขยายตัวภายในระยะเวลา
อันรวดเร็ว ทําใหเกิดปญหาตางๆ ในเวลาตอมา
ที่มา :
สนั่น รวมรักษ (2504) รายงานเกี่ยวกับการทดลองเครื่องมืออวนลากแบบตางๆ จากเยอรมัน วารสารการประมง
เลมที่ 4 ปที่ 14 หนา 382-390.
สันต บัณฑุกุล (มปป.) การประมงอวนลากในประเทศไทย วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร.

บานกาแฟ...
MR. T
สวัสดีครับนองๆ ใน Concept ของ “บานกาแฟ” คืออะไรก็ไดที่พี่อยากเขียน นองอยากรู .. 5555 ที่จริง
ประเด็นที่จะพูดคุยกันในเดือนนี้เปนอะไรที่พี่คิดมานาน และมีหลานคนถามมานาน วันนี้ไดโอกาส เลยคัดมาให
ลองอานดูนะครับ
ที่จะพูดคุยเดือนนี้คือ “หลักเกณฑการใชเครื่องหมายวรรคตอน และเครื่องหมายอื่นๆ หลักเกณฑการเวน
วรรค หลักเกณฑการเขียนคํายอ” ตามราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งมันมีมากอยางไรพี่ลงจะขอนํามาลงเปนหลายตอน
หนวยนะครับ ในเดือนนี้จะมีการใชเครื่องหมายวรรคตอนดังนี้ คือ
o จุลภาค (Comma ) หรือ จุดลูกน้ํา
o ไมยมก หรือยมก
จุลภาค (comma) หรือ จุดลูกน้ํา
ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ,
มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี้
๑. ใชแยกวลีหรืออนุประโยคเพื่อกันความเขาใจสับสน
ตัวอยาง
(๑) สวนการประพันธเรื่องนี้, ที่ใดเปนรอยแกวอยูในภาษาอังกฤษ ขาพเจาก็ไดแตงเปนรอยแกว, แทใด
เปนกาพยกลอนก็แตงเปนกาพยกลอน, เพื่อใหรูปคลายของเดิมมากที่สุดที่จะเปนได.
(สดุดีเด็ก ๆ เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป โรงพิมพภักดีประดิษฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ หนา ค - ง)
๒. นายแดงที่เดินมากับนายดํา, เปนกํานัน.
๒. ใชคั่นคําในรายการ ที่เขียนตอ ๆ กัน ตั้งแต ๓ รายการขึ้นไป โดยเขียนคั่นแตละรายการ สวนหนาคํา “และ”
หรือ “หรือ” ที่อยูหนารายการสุดทายไมจําเปนตองใสเครื่องหมายจุลภาค
ตัวอยาง
(๑) สินคาราคาคุม ไดแก ขาวสาร, น้ําตาลทราย, น้ํามันพืช และผงซักฟอก.
(๒) โทษมี ๓ ประการ คือ ปรับ, จํา หรือ ทั้งปรับทั้งจํา.
ในกรณีที่ตองการแยกกลุมใหเห็นชัด อาจใสเครื่องหมายจุลภาคหนาคํา “และ” หรือ “หรือ” ก็ได
ตัวอยาง
(๓) เช็คของบริษัทนี้จะสมบูรณเมื่อมีผูลงนาม ๓ คน คือ ก หรือ ข, ค หรือ ง, และ จ ลงนาม.
(๔) เช็คของบริษัทนี้จะสมบูรณเมื่อมีผูลงนาม ๓ คน คือ จ ก ค, จ ก ง, หรือ จ ข ค, จ ข ง.
๓. ใชในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม เปนตน
๓.๑ ใชคั่นเมื่อมีการสับที่กันระหวางนามสกุลกับชื่อ
ตัวอยาง
๑. ปาสเตอร, หลุยส
๒. อัลคอตต, ลุยซา เมย

๓.๒ ใชคั่นเมื่อมีการสับที่กันระหวางชื่อ นามสกุล กับคํานําหนานาม หรือยศ และระหวางราชทินนาม กับ
บรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ เปนตน
ตัวอยาง
๑. แดง, นางสาว
๒. ถนัด คอมันตร, พันเอก
๓. ญาณสังวร, สมเด็จพระ
๔. ธรรมโกศาจารย, พระ
๕. นราธิปพงศประพันธ, พลตรี พระเจาวรวงศเธอกรมหมื่น
๖. พระคลัง (หน), เจาพระยา
๗. วิศาลศิลปกรรม, หลวง
๓.๓ ใชคั่นเมื่อมีการสับที่กันระหวางคําที่เปนใจความหลักกับคําประกอบ
ตัวอยาง
(๑) ประชาธิปไตย, ระบอบ
(๒) มหาธาตุ, วัด
(๓) ไทย, ประเทศ
๔. ใชคั่นจํานวนเลขนับจากหลักหนวยไปทีละ ๓ หลัก
ตัวอยาง
(๑) ๑,๐๐๐ อานวา หนึ่งพัน
(๒) ๑,๐๐๐,๐๐๐ อานวา หนึ่งลาน
(๓)
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ อานวา หนึ่งพันลาน
(๔) ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ อานวา หนึ่งลานลาน
ไมยมก หรือ ยมก
ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ๆ
มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี้
ใชเขียนหลังคํา วลี หรือประโยค เพื่อใหอานซ้ําคํา วลีหรือประโยคอีกครั้งหนึ่ง
ตัวอยาง
(๑) เด็กเล็ก ๆ [เด็ก-เล็ก-เล็ก]
(๒) ในวันหนึ่ง ๆ [ใน-วัน-หนึ่ง-วัน-หนึ่ง]
(๓) แตละวัน ๆ [แต-ละ-วัน-แต-ละ-วัน]
(๔) มีเสียงตะโกนวา “ไฟไหม ๆ” [มี-เสียง-ตะ-โกน-วา-ไฟ-ไหฺม-ไฟ-ไหฺม]
หมายเหตุ
๑. คําที่เปนคําซ้ํา ตองใชไมยมก หรือยมก เสมอ เชน สีดํา ๆ [สี-ดํา-ดํา] เด็กตัวเล็ก ๆ [เด็ก-ตัว-เล็ก-เล็ก]
๒. ไมควรใชไมยมก หรือ ยมก ในกรณีดังตอไปนี้
๒.๑ เมื่อเปนคําคนละบทคนละความ
ตัวอยาง
เขียนผิด ฉันจะไปปทุมวัน ๆ นี้.
เขาเคยมาทุกวัน ๆ นี้ไมมา. เขาซื้อสี ๕ กระปอง ๆ ละ ๕๐ บาท.
เขียนถูก ฉันจะไปปทุมวันวันนี้.
เขาเคยมาทุกวัน วันนี้ไมมา. เขาซื้อสี ๕ กระปอง กระปองละ ๕๐ บาท.

๒.๒ เมื่อรูปคําเดิมเปนคํา ๒ พยางค ที่มีเสียงซ้ํากัน
ตัวอยาง
(๑) นานา เชน นานาชาติ นานาประการ
(๒) จะจะ เชน เขียนจะจะ ดํานาจะจะ มุง (หลังคา) จะจะ
๒.๓ เปนคําคนละชนิดกัน
ตัวอยาง คนคนนี้ เชน คนคนนี้มีวินัย (คนคําแรกเปนสามานยนาม คนคําหลังเปนลักษณนาม)
๒.๔ เมื่อเปนคําประพันธ
ตัวอยาง
หวั่นหวั่นจิตรคิดคิดหวนครวญครวญหา
คอยคอยหายหลายหลายนัดผัดผัดมา แทบแทบเดือนเตือนเตือนวาชาชาวัน
เอะเอะผิดติดติดเบือนเชือนเชือนไฉน แปลกแปลกใจใครใครรูดูดูขัน
ทําทําทีหนีแหนงแกลงแกลงกัน เชิงเชิงชั้นหันหันบากฉากฉากใจ
ยกเวนกลบทที่มีกําหนดใหใชไมยมก
ตัวอยาง
มีรูปเหญี่ยว ๆ ตั้ง ตามไตร มุขนา
ทกที่มุม ๆ ของ เขตตนั้น
ปานลมจับ ๆ ไสว แสวงเหยื่อ เยี่ยงเฮย
กระเบื้องประดับ ๆ ถวยไสร สบสรรพฯ
มหัพภาค ( full stop, period )
ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ .
มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี้
ใชเพื่อแสดงวาจบประโยคหรือจบความ
ตัวอยาง
(๑) คอยที่นี่.
(๒) ปูชนียสถาน เปนสถานที่เนื่องดวยศาสนา ซึ่งเปนที่ควรแกการเคารพบูชา เชน วัดพระศรีรัตนศาสดา
ราม พระปฐมเจดีย.
ในกรณีที่ประโยคนั้น ๆ มีเครื่องหมายอัญประกาศหรือเครื่องหมายวงเล็บอยูดวย ใหใสเครื่องหมายมหัพภาคไว
หลังสุด
ตัวอยาง
(๓) ดังที่มีกลาวไวในพระสูตรวา “ขณะเมื่ออสูรถือเอาซึ่งรูปรางเปนตัวตนยืนอยูบนสันเพชรในกลาง
มหาสมุทร ความลึกแหงทะเล ซอนรางกายไวครึ่งหนึ่ง สวนที่สูงดั่งยอดเขาพระสุเมรุ คือ เศียรของอสูรเห็น
ตระหงาน”.
(๔) ยังสวยสิ่งของตาง ๆ ซึ่งยอมใหชาวหัวเมืองหาสงแทนเขาเวรรับราชการอีกหลายอยาง (สิ่งของ
เหลานั้นแจงรายชื่ออยูในพระคลังสินคาซึ่งจะกลาวตอไป).
อัฒภาค (semicolon)
ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ;
มีหลักเกณฑการใชดังตอไปนี้
๑. ใชแยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกัน

ตัวอยาง
(๑) ลักษณะเขียนหนังสือ เราเขียนถอยคําติดกันไปหมดไมเวนระยะคําทุก ๆ คําอยางเชนลักษณะเขียน
หนังสือของชาวยุโรป, จึ่งทําใหเปนที่ฉงนแกผูไมสูชํานิชํานาญในเชิงการอานหนังสือไทย; ไมใชแตชาว
ตางประเทศ, ถึงแมคนไทย ๆ เราเองก็รูสึกลําบากอยูไมนอยเหมือนกัน.
(๒) คนบางคนมีความสามารถเลนเครื่องดนตรีไดแทบทุกชนิด; บางคนเลนไมเปนสักอยาง.
(๓) น้ํามาปลากินมด; น้ําลดมดกินปลา.
๒. ใชคั่นระหวางประโยคที่มีรูปประโยคและใจความสมบูรณอยูแลว เพื่อแสดงความตอเนื่องอยางใกลชิดของ
ประโยคนั้น
ตัวอยาง
วาทยกรประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บสาหัส; การแสดงดนตรีจึงตองงด.
๓. ใชแบงประโยค กลุมคํา หรือกลุมตัวเลขที่มีเครื่องหมายจุลภาคอยูแลว ออกเปนสวนเปนตอนใหเห็นชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อกันความสับสน
๓.๑ แบงประโยค
ตัวอยาง
นางสาวมณฑาทิพยกําลังแตงตัว, หวีผม, แตงหนา, จะไปทํางาน; บังเอิญมีแขกมาหา, ตองออกมารับแขก
; เมื่อแขกไปแลว, จึงออกจากบาน; ทําใหไปถึงที่ทํางานสาย.
๓.๒ แบงกลุมตัวเลข
ตัวอยาง
๑, ๓, ๕; ๒, ๔, ๖
๔. ใชคั่นคําในรายการที่มีจํานวนมาก ๆ เพื่อจําแนกรายการออกเปนพวก ๆ
ตัวอยาง
การสัมมนาครั้งนี้มีผูแทนจากหนวยราชการตาง ๆ เขารวมดวย เชน กรมวิชาการ, กรมอาชีวศึกษา, ใน
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ; กรมปาไม, กรมวิชาการเกษตร, ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ; กรมอนามัย,
กรมการแพทย, ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข.
๕. ใชในหนังสือประเภทพจนานุกรม
๕.๑ เพื่อคั่นบทนิยามของคําที่มีความหมายหลายอยาง แตความหมายนั้นมีนัยเนื่องกับความหมายเดิม
ตัวอยาง
(๑) กิ่ง น. สวนที่แยกออกจากตน, แขนง; ใชเรียกสวนยอยที่แยกออกไปจากสวนใหญ แตยังขึ้นอยูกับ
สวนใหญ เชน กิ่งอําเภอ กิ่งสถานีตํารวจ; ลักษณนามเรียกงาชาง วา กิ่ง; เรือชนิดหนึ่งในกระบวนพยุหยาตรา.
(๒) ดุม น. สวนกลางของลอเกวียนหรือลอรถที่มีรูสําหรับสอดเพลา; เครื่องกลัดกันสวนตาง ๆ ของเสื้อผา
ไมใหแยกออกจากกันทําเปนรูปตาง ๆ มักมีรังดุมสําหรับขัด, กระดุม ลูกกระดุม หรือ ลูกดุม ก็เรียก.
๕.๒ เพื่อคั่นอักษรยอบอกที่มาของคํา
ตัวอยาง
(๑) กุศล [–สน] น. สิ่งที่ดีที่ชอบ, บุญ. ว. ฉลาด (ส.; ป. กุสล).
(๒) ปกรณ [ปะกอน] น. คัมภีร, ตํารา, หนังสือ. (ป. ปกรณ; ส. ปฺรกรณ).
ที่มา : http://www.royin.go.th/

ป. ปลานารู

แถบสีเหลืองหนึ่งเสนพาดตามความยาวลําตัว

Upeneus sundaicus, Ochreband goatfish

แถบสีเหลืองเขมจากหลังตาถึงโคนหาง

แถบสีเหลืองสองเสนพาดตามความยาวลําตัว

Upeneus sulphureus, Sunrise goatfish

มีจุดสีแดงระหวางเสนขางตัวและครีบอก

ครีบหางแฉกบนมีแถบเหลืองหาถึงหกแถบ

Upeneus moluccensis, Goldband goatfish

Parupeneus heptacanthus, Spotted golden goatfish

แถบสีน้ําตาลเขมยาวตั้งแตหลังตาถึงใตครีบหลังอันที่สอง
ระหวางครีบหลังมีปานรูปวงรีสีทอง

คอดหางมีปานรูปวงกลมสีดํา

Parupeneus macronema, Longbarbel goatfish

คอดหางมีปานรูปวงกลมสีดํา

Parupeneus indicus, Indian goatfish

การจําแนกสกุลและชนิดของสัตวน้ําในครอบครัว Mullidae
1

มีฟนบนเพดานปาก

3

2

ไมมีฟนบนเพดานปาก

5

3(1)

ครีบหางแฉกบนมีแถบสีเหลืองหาถึงหกแถบ
ไมพบแถบสีทั้งครีบหางแฉกบนและครีบหางแฉกลาง

4(3)

5(2)

4

มีแถบสีเหลืองหนึ่งเสนพาดตามความยาวลําตัว

Upeneus sundaicus

มีแถบสีเหลืองสองเสนพาดตามความยาวลําตัว

Upeneus sulphureus

ไมมีจุดสีตรงคอดครีบหาง มีจุดสีแดงระหวางเสนขางตัวและครีบอก Parupeneus heptacanthus
มีจุดสีดํากลางคอดหาง

6(5)

Upeneus moluccensis

มีแถบสีดํายาวตั้งแตหลังตาถึงใตครีบหลังอันที่สอง
ไมมีแถบบนลําตัว ระหวางครีบหลังมีปานรูปไขสีทอง

6
Parupeneus macronema
Parupeneus indicus

บานเราจะนาอยู
เศรษฐกิจพอเพียงในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม ไดจัดทําบทสปอตวิทยุเรื่อง “จับสัตวน้ําแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง” โดยอัญเชิญพระราชดํารัสเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” มากลั่นกรองประมวลจัด
ปรับเปนสปอตวิทยุ โดยพระราชดํารัสที่ไดนอมนํามาเปนแนวทางจัดทําบทสปอตวิทยุ ไดแก
“......คําวา พอ ก็เพียงพอ คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภ
นอย ก็เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด ทําอะไรตองพอเพียง พอประมาณ ไมสุดโตง
ไมโลภอยางมาก คนเราก็เปนสุข.....”
พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: พระราชทาน วันที่ 4 ธันวาคม 2541
“.....เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมัน่ คงของแผนดิน.....”
พระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว: จากวารสารชัยพัฒนา
“.....การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เปนการเสริมพลังใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปได
อยางมั่นคงภายใตกระแสโลกาภิวัฒน โดยใหความสําคัญกับการสรางรากฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให
เข็มแข็ง รักษาความสมดุลของทุนและทรัพยากรในมิตติ าง ๆ ตลอดจนปรับตัวพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน และนําไปสู ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนชาวไทย.....”
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดประมวลและกลั่นกรองจากพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งพระราชทานในโอกาสตาง ๆ สรุป
เปนนิยามเศรษฐกิจพอเพียง และไดอัญเชิญมาเปนปรัชญานําทางในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
(ขอมูลขางตนทั้งหมดจากหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” จัดพิมพโดยกรมพัฒนาที่ดิน 2549)
“ทรัพยากรดานการประมงจะตองจัดเปนระเบียบ ความสําคัญไมไดอยูที่วาปลอย
พันธุปลาใหดี หรือเลี้ยงปลาใหเติบโต สําคัญที่วาตามธรรมชาติเราปลอยปลาไปแลว มันจะผสมพันธุ
หรือไมผสมพันธุกันก็แลวแต แตวา มันก็เติบโตตามธรรมชาติใชการได ปญหาอยูที่ในดานการบริหาร
การจับปลา ไมใชดานการเลี้ยงปลา สถานีประมงตาง ๆ ก็ทําแลว แตที่จะตองทําคือ บริหารเกี่ยวกับการ
จับปลาใหประชาชนไดประโยชนจริง ๆ”
พระราชดํารัสพระราชทาน จากหนังสือ “การอนุรักษจะไดผลถาประชาชนมีสวนรวม” จัดพิมพโดย
สวนบริหารจัดการประมงน้ําจืด สํานักบริหารจัดการดานการประมง กรมประมง 2549
ขอมูลจาก ฝายประชาสัมพันธ สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง รวบรวม ธันวาคม 2549

...ทาทาย...สมอง…

คุณตองเติมตัวเลข 1 ถึง 9 ลงในตารางโดยมีเงื่อนไขดังนี้
o ในตารางใหญ ตัวเลขทุกแถวทั้งแนวนอนและแนวตั้ง ประกอบดวยตัวเลข 1 ถึง 9 และหามซ้ํากัน
o ทุกตารางยอย 3 x 3 ใชตัวเลข 1 ถึง 9 ที่ไมซ้ํากัน
o ตัวเลขในชองสีสมที่ไขวกันเปนรูปตัว x นั้น แตละแถวตองใชตัวเลขที่ไมซ้ํากันดวย

อานดีๆ มีรางวัล
ฉบับนี้เราไดเริ่มรายการใหมๆ เพื่อใหเพื่อน พี่ นองๆ ไดรวมสนุกกับเรา ขอเพียงทานอาน “More To It” และตอบคําถามงาย ๆๆ
1. กอนการนําอวนลากแผนตะเฆ แบบเยอรมันเขามาใชในประเทศไทย ชาวประมงไทยมีการใชอวนลากหรือไม ถามีเปนอวนลาก
แบบของประเทศใด
2. ลักษณะและขอบเขตของ CCRF.
3. จากภาพดานลาง ภาพ A และ ภาพ B มีจุดตางกัน 3 จุด มีที่ใดบาง และปลาตัวนี้มีชื่อวิทยาศาสตรวาอะไร?

A

B

กติกา : ตอบคําถามใหครบ พรอมระบุชื่อ ที่อยู และเบอรโทรศัพท สงมาที่ E-mail :mfrdb_moretoit@yahoo.co.th
การพิจารณา : พิจารณาจาก E-mail ที่ตอบถูกทุกขอ และสงมาเปนฉบับแรกของวันที่ 25 มีนาคม 2550
และฉบับสุดทายกอนหมดเขต(วันที่ 28 มีนาคม 2550)

เฉลยคําตอบฉบับที่แลว
จากคําถามที่เราไดถามเพื่อนๆ ไปในฉบับที่แลว ในฉบับนี้เราก็จะมาเฉลยคําตอบและมอบของรางวัล ซึ่งเปนกระเปาสตางคสวยๆจาก
ตางประเทศใหกับเพื่อนๆที่ตอบคําถามถูกตองกันนะครับ
1. บริษัท Sojitz ทําฟารมปลาอะไรในอาวเปอรเซีย
คําตอบคือ ปลาทูนา
2. นักวิจัยคาดวาปลาและสัตวทะเลแทบทุกสายพันธุจะไมสามารถอาศัยอยูในทะเลไดอีกตอไปภายในปใด
คําตอบคือ ค.ศ. 2048 หรือ พ.ศ. 2591
รายชื่อผูที่ตอบคําถามไดถูกตอง
คุณ ศิริวรรณ ทองสัมฤทธิ์
จังหวัด สงขลา
ขอแสดงความยินดีกับผูที่ตอบคําถามไดถูกตองดวยนะครับ และเราจะจัดสงของรางวัลไปตามที่อยูที่ไดใหไวนะครับ ^_^

