
 



 

   องค์การสะพานปลามีอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่21 มกราคม 2561 

หากเป็นพนักงานก็ถือได้ว่าเกษียณอายุจากการท างานมาได้ 5 ปีแล้ว 

แต่ในความเป็นจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะวันนี้ภายใต้วิสัยทัศน์

ขององค์การสะพานปลา ซึ่งมุ่งมั่นที่จะน าพาองค์กรไปสู่การเป็น 

“ศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ประมงไทยมาตรฐานสากล” 

ส่งผลให้พนักงานทุกคนต้องเร่งปรับตัวทบทวนบทบาท ภารกิจและ

หน้าที่ เพ่ือเข้าสู่องค์การสะพานปลาในยุค 4.0 คือการพัฒนาตลาด

และธุรกิจสัตว์น้ าให้ได้มาตรฐานสุขอนามัย การบริหารทรัพย์สิน 

ที่มีอยู่ขององค์การสะพานปลาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดการพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในสายงานการมุ่งเน้นด้าน 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือเพิ่มศักยภาพการบรหิารจัดการองค์กร 

 ไม่เพียงแต่เท่านั้นองค์การสะพานปลายังได้มีการบูรณาการ

แผนปฏิบัติการร่วมกับกรมประมงในการแก้ปัญหาการท าประมง 

ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในเรื่องการตรวจสอบย้อนกลับที่มาของสัตว์น้ า (traceability)  

เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นว่าสัตว์น้ าที่เข้าสู่กระบวนการซื้อขายไม่เป็น

สัตว์น้ าที่ได้มาจากการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และ 

ไร้การควบคุมอันจะส่งผลดีที่จะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ในภาพรวมของประเทศให้มีความมั่นคงและยั่งยนืตลอดไป 

 

       กองบรรณาธิการ 
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สถำนที่ติดต่อ 
แผนกประชาสัมพันธ ์ส านกังานอ านวยการ องค์การสะพานปลา 
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง 
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 



 

            

ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  
เปิดเผยว่า นับแต่องค์การสะพานปลา ได้รับการจัดตั้งเมื่อวันที่  
21  มกราคม  2496 เพื่อจัดระเบียบการประกอบ กิจการค้าสัตว์
น้ า ในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้มีการขยายการให้บริการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการก่อสร้าง ท่าเทียบเรือประมงตามชายฝั่งทะเลทั้ง
ในภาคใต้และภาคตะวันออก  รวมถึงการจัดให้มีตลาดกลางค้า 
สัตว์น้ าหรือสะพานปลาในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางจ าหน่ายสินค้า
สัตว์น้ าที่ส าคัญ 

    จนถึงปัจจุบัน องค์การสะพานปลาเปิดให้บริการ
สะพานปลารวม  4  แห่ง  และท่าเทียบเรือประมงอีก  14  แห่ง  
ตลอดแนวชายฝั่งทะเลทั้งฝ่ังอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน  
นอกจากนี้ยังได้มีการขยายบทบาทการด าเนินงานในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการประมงอีก หลายประการ  ทั้งใน
ด้านการให้สินเชื่อเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การประมง  และ
ให้ความช่วยเหลือ แก่สถาบันประมง  ชุมชนประมง  เพื่อส่งเสริม
ฐานะและสวัสดิการของชาวประมง  เป็นต้น 

     

 

 

ผศ. มานพ  กล่าวต่ออีกว่า  

งานอีกส่วนหนึ่ง  ซึ่งองค์การสะพานปลาให้ความส าคัญ  ได้แก่  
การด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ  เพ่ือสนับสนุนการประกอบ
อาชีพประมงอย่างถูกกฎหมาย  ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบ
ย้อนกลับสินค้าสัตว์น้ า และยกระดับมาตรฐานสุขอนามัยของ
สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมง และแพปลาขององค์การ
สะพานปลา  การตรวจสอบคุณภาพสินค้าสัตว์น้ า และสาร
ปนเป้ือน  เพ่ือให้คนไทยได้บริโภคสินค้าสัตว์น้ าที่สด  สะอาด  
และส่งออกสินค้าสัตว์น้ าไปจ าหน่ายในตลาดโลกได้
มาตรฐานสากล   

       กล่าวโดยรวม องค์การสะพานปลา ได้เปลี่ยนบทบาทจาก
การเป็นเพียงกลไกลหนึ่งในธุรกิจค้า สัตว์น้ า เป็นหน่วยงาน
ช่วยเหลือ สนับสนุน และเป็นที่พึ่งให้กับชาวประมง ในฐานะ
องค์กรของรัฐที่มี ความผูกพันใกล้ชิดกับชาวประมงมากที่สุด
องค์กรหนึ่ง 

        ส าหรับทิศทางในอนาคต  องค์การสะพานปลามีเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาศูนย์กลางตลาดสัตว์น้ า กรุงเทพ (Bangkok Fish 
Market Complex) ให้สามารถขับเคลื่อนกลไกลตลาดสัตว์น้ า 
แก่ ชาวประมง และ ผู้ประกอบธุรกิจสัตว์น้ า ภายใต้วิสัยทัศน์
อสป. ที่มุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็น  “ ศูนย์กลาง ตลาดสัตว์น้ าและ
ผลิตภัฑณ์ ประมงไทยมาตรฐานสากล” สามารถขับเคล่ือนและ
ยกระดับธุรกิจ ประมงไทยสู่การแข่งขัน เพ่ือให้อาชีพประมงเป็น
อาชีพที่มีความมั่นคง  ยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับ ประชาชน และ
ประเทศชาติตลอดไป 
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โดย ผศ. มานพ  กาญจนบุรางกูร 



 

ทั้ งน้ี ความหมายโดยละเอียดของการประมง IUU 
ตาม ท่ี นิ ยามไว้โดยองค์การอาหารและ เกษตรแห่ ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization: FAO) 
หมายถึง 

ก า รป ร ะม งที่ ผิ ด ก ฎหม า ย  ( Illegal Fishing) 
หมายถึง 

เวบ็ไซตศู์นยบั์ญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิด
กฎหมาย,http://www.thaistopiuufishing.com/meeting/18-
activity/news/118-4-2559,สืบคน้ขอ้มูล ณ วนัท่ี ๗กรกฎาคม 
25๖๐ 
อิสระ ชาญราชกิจ พิษณุ ศิริพิชญะตระกลู นุชรัตน ์หวงัดี ศรัณย ์

เพช็ร์พิรุณ รวบรวม. การประมงท่ีผดิกฎหมาย ขาดการรายงาน 

และไร้การควบคุม Illegal Unreported and Unregulated Fish-

ing: IUU Fishing.SEAFDEC  

1. การท าประมงโดยเรือของรัฐชายฝ่ัง หรือรัฐเจา้ของ
แหล่งท าการประมงเองหรือโดยเรือต่างชาติในเขตอ านาจของ
รัฐใดๆ โดยไม่ไดรั้บอนุญาต หรือขดัต่อกฎหมาย 

2. การท าประมงโดยเรือของประเทศท่ีเป็นภาคีสมาชิก
ขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) อันขัดกับ
มาตรการอนุรักษจ์ดัการตามมติขององคก์รจดัการประมงระดบั

ภูมิภาค (RFMO)  ซ่ึงประเทศนั้ นมีข้อผูกพันหรือขัดกับ
กฎหมายระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง 

3. ในกรณีท่ีรัฐเป็นภาคีขององคก์รจดัการประมงระดบั
ภูมิภาค (RFMO) การท าประมงท่ีฝ่าฝืนกฎหมายของประเทศ
หรือขอ้ผกูพนัระหว่างประเทศซ่ึงครอบคลุมการกระท าของรัฐ
ท่ีให้ความร่วมมือกับองค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค 
(RFMO) ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

การประมงท่ีขาดการรายงาน (Unreported Fishing) 

หมายถึง 

1. การท าประมงท่ีไม่ไดแ้จง้ หรือรายงาน หรือรายงาน
เท็จ ต่อหน่วยงานของรัฐอนัเป็นการกระท าท่ีขดัต่อกฎหมาย
และระเบียบของรัฐนั้น 

2. การท าการประมงในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ
องคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) ซ่ึงไม่ไดแ้จง้หรือ
รายงาน หรือแจง้เท็จอันเป็นการขดัต่อวิธีปฏิบติัขององค์กร
จดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) นั้นส่ิงท่ีจะตอ้งรายงานต่อ
รัฐ หรือองคก์รจดัการประมงระดบัภูมิภาค (RFMO) จะถูกระบุ
ไวใ้นระเบียบการประมงซ่ึงชาวประมงและเรือประมงนั้นๆ ท่ี
จดทะเบียนหรือขออนุญาตท าการประมงในพ้ืนท่ีการประมง
นั้นๆ ตอ้งปฏิบติัตาม การประมงท่ีปราศจากการรายงานนั้น
นับตั้งแต่การจดทะเบียนเรือจนถึงการรายงานปริมาณการจบั
สัตวน์ ้ า 

สกุ๊ปพิเศษ 
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การประมงท่ีไร้การควบคุม (Unregulated Fishing) 
หมายถึง 

1. การท าการประมงโดยเรือที่ไม่มีสัญชาติ (ไม่ชักธง) 
หรือเรือมีสัญชาติ (ชักธงของรัฐใด ๆ) ที่ไม่ได้เป็นภาคีขององค์กร
จัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ซึ่งไม่เป็นไปตามหรือขัดกับ
มาตรการอนุรักษ์จัดการขององค์กรนั้น 

2. การท าการประมงในพื้นที่ หรือจับสัตว์น้ าประเภทที่
ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์จัดการขององค์กรจัดการประมงระดับ
ภูมิภาค (RFMO) รองรับ ที่ขัดต่อความรับผิดชอบของรัฐที่ผูกพัน
ไว้กับกฎหมายระหว่างประเทศ 

การประมง IUU สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในเรือประมงขนาดใหญ่ที่

ท าการประมงในมหาสมทุร จนถึงเรือประมงขนาดเล็กที่ท าการ

ประมงบริเวณชายฝั่ง และในน่านน้ าภายใต้เขตอ านาจของรัฐ

ชายฝั่งหรือในทะเลหลวงที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ

องค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค (RFMO) ดังนั้นกรอบความ

พยายามในการขจัดการประมง IUU จึงมีหลายระดับ ได้แก ่

ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาคหรืออนุภูมิภาค และ

ระดับประเทศ ซึ่งกิจกรรมการประมงที่ขาดความรับผิดชอบนี้

ส่งผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ าที่ถูกต้อง

และเหมาะสม และยังเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาไปสู่

เป้าหมายการประมงอยา่งยั่งยืน  

  2. ค าจ ากัดความของการประมงท่ีผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุมของ แผนปฏิบัติการสากล
ในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการท าการประมงท่ีผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IPOA-
IUU) 

“Illegal Fishing” หรือการท าการประมงท่ี
ผิดกฎหมาย หมายถึง การท าการประมงโดยเรือของรัฐชายฝั่ง
หรือเรือของรัฐต่างชาติในเขตอ านาจของรัฐชายฝั่งใดๆ  โดยไม่ได้
รับอนุญาต หรือฝ่าฝืนต่อกฎระเบียบ การท าการประมงโดยเรือ
ของรัฐที่เป็นภาคีสมาชิกขององค์กรจัดการ ประมงระดับภูมภิาค 

(RFMO) อันฝ่าฝืนต่อมาตรการอนุรักษ์จัดการตามมติขององค์กร
จัดการประมงระดับภูมภิาคซึ่งรัฐนั้นมีข้อผูกพัน หรือขัดกับ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง หรือการท าประมงที่ฝ่าฝืน
กฎหมายภายในของประเทศ หรือข้อผูกพันระหว่างประเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมการกระท าของรัฐที่ให้ความร่วมมือกบัองค์กรจัดการ
ประมงระดับภมูิภาคที่เกี่ยวข้องด้วย 

“Unreported Fishing” หรือการท าการ
ประมงท่ีขาดการรายงาน หมายถึง การท าการประมงที่ไม่ได้
แจ้งหรือไม่ได้รายงาน หรือได้รายงานเท็จต่อหน่วยงานของรัฐอัน
เป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายและระเบียบของรัฐนั้น หรือการท า
การประมงในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรจัดการประมง
ระดับภูมิภาค ซึ่งไม่ได้แจ้งหรือรายงานหรือรายงานเท็จ อันเป็น
การขัดต่อวิธีปฏิบัติขององค์กรนั้น 

“Unregulated Fishing” หรือ การท าการประมงท่ีไร้การ

ควบคุม หมายถึง การท าการประมงโดยเรือทีไ่ม่มีสัญชาติ (ไม่

แสดงธง) หรือเรือสัญชาติของรัฐ (แสดงธงของรัฐใดๆ) ที่ไม่ได้

เป็นภาคีขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาค ซึ่งไม่เป็นไปตาม

หรือขัดกับมาตรการอนุรักษ์จัดการขององค์กรนั้น รวมถึงการท า

การประมงในพื้นที่หรือจับสัตว์น้ าที่ยังไม่มีมาตรการอนุรักษ์

จัดการขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาครบัรองและขัดต่อ

ความรับผิดชอบของรัฐที่ผูกพันไว้กับกฎหมายระหว่างประเทศ  
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อ่านต่อฉบับต่อไป 
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