2
อสป.สาร


บอกขอคุย

ในช่วงเดือนพฤศจิกายนคณะผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรปได้เดินทางมา
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นานา..สาระ

ตรวจประเมินการแก้ไขปั ญหาการทาประมงผิดกฎหมายขาดการ
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สกู๊ปพิเศษ

ได้ให้ความสาคัญกับระบบการตรวจ สอบย้อนกลับเป็ นหลัก ซึ่ งผล
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เก็บภาพมาเล่า เก็บข่าวมาฝาก
——————————————————— 6

เรื่องเล่าจากภูมิภาค

รายงานและไร้การควบคุมในประเทศไทย ในการเดินทางมาครั้งนี้
การตรวจประเมินในภาพรวม คณะผูแ้ ทนจากสหภาพยุโรปได้

รับทราบความคืบหน้าในการ วางระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
สัตว์นา้ ทั้งระบบ ตั้งแต่การ จับการขนถ่ายที่ท่าเทียบเรื อไปจนถึง
ผูบ้ ริ โภคในประเทศและ การส่ งออก

——————————————————— 7

สรุป โครงการพัฒนา

เนื่องจากระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นา้ เป็ นเครื่ องมือสาคัญใน

สะพานปลากรุงเทพ
——————————————————— 8

อบรมให้ความรู ้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวม ถึงภาคเอกชน และ

คณะผู้จัดทำ
1. นางสาวนีย์ โกมลวษ์วณิศ
2. นายสหรัฐ ไชยเผือก
3. นายพิพัฒน์ จินดาหลวง
4. นายคณพล การไว
5. นางสาวสิริรัตน์ กุญชร
6. ว่าที่ ร.ต. ทรงชัย มณีฤทธา
บรรณำธิกำที่ปรึกษำ
1. ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา
2. ผูอ้ านวยการองค์การสะพานปลา
3. รองผู้อานวยการด้านบริหาร
4. รองผู้อานวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง
5. รองผู้อานวยการด้านธุรกิจ
6. นายประมวล รักษ์ใจ
สถำนที่ติดต่อ
แผนกประชาสัมพันธ์ สานักงานอานวยการ องค์การสะพานปลา
149 ซอยเจริญกรุง 58 ถนนเจริญกรุง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

การแก้ไขปั ญหาการทาประมง IUU ภาครัฐควรจัด ให้มีการสัมมนา
เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายระหว่างประเทศ
ความหมายที่ถูกต้องของการทาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน

และไร้การควบคุมด้วย เพื่อให้ สามารถนาไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพ
องค์การสะพานปลาในฐานะที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การสะพานปลา และท่า
เทียบเรื อประมง ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้เผยแพร่
บทความเรื่ อง ความหมายของ “Illegal Fishing” กับ “IUU Fishing”
แตกต่างกันหรื อไม่ อย่างไรใน อสป.สาร ฉบับนี้ โดยนางพวงทอง
อ่อนอุระ ที่ปรึ กษากฎหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นิติกร
เชี่ยวชาญ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพือ่ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

ตรงกันและสร้างบรรทัดฐานในการดาเนินงานให้สอดคล้องเป็ น
มาตรฐานเดียวกันต่อไป
กองบรรณาธิการ

3
อสป.สาร

โดย ปลาเสือพ่นหมึก

ปลานวลจันทร์ทะเล (milkfish) หรือ ปลาดอกไม้ ปลาชะลิน
ปลาทูน้าจืดเป็นปลาทะเลชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ากร่อย
และน้าจืด รดชาดคล้ายปลากะพงขาว ปลานวลจันทร์ทะเลมี
รูปร่างเพรียวยาว เกล็ดเล็ก ละเอียดสีเงินวาว ครีบหางเว้าลึก
ครีบท้องและครีบหลังเล็ก เป็นปลาที่มีความปราดเปรียวว่องไว
นิสัยชอบ อยู่รวมกันเป็นฝูง มีขนาดโตเต็มที่ยาวประมาณ 1.5
เมตร ในประเทศไทยพบมากที่จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์
ชุมพร และบางส่วนในจังหวัดตราด โดยมีการสารวจพบครั้ง
แรกที่บ้านคลองวาฬ อาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปลา
นวลจันทร์ทะเล
เป็นปลาชนิดแรกที่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มีพระราชกระแสรับสั่งให้กรม
ประมงเพาะพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นปลาเศรษฐกิจ มาตั้งแต่ปี
2508 เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช เสด็จพระราชดาเนิน พร้อมด้วยสมเด็จ พระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรง
ทอดพระเนตรสถานีประมงคลองวาฬ
และทรงทราบจาก
ชาวบ้านว่าชายฝั่งทะเลแถวหัวหินนี้ มีปลาชนิดหนึ่งเติบโตเร็ว
ชื่อปลานวลจันทร์ทะเล จึงมีพระราชดารัสให้นามาเพาะพันธุ์
เพื่อขยายพันธุ์ให้มีมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและเป็น
ปลาเศรษฐกิจ กรมประมงได้เริ่มดาเนินการโดยการนาปลา
นวลจันทร์ทะเลไปทดลองเลี้ยงในอ่างเก็บน้าเขาเต่า โครงการ
พระราชดาริ โครงการแรกเมื่อปี 2506 อยู่ทอี่ าเภอหัวหิน จ.
ประจวบฯ และนาลูกปลาไปปล่อยคืน สู่ธรรมชาติ แต่การ
เพาะขยายพันธุ์ยังไม่ประสบผลสาเร็จมากนัก

ต่อมาในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชได้
มีรับสั่งเล่าเรื่องปลานวลจันทร์อีกครั้งหนึ่ง และกรมประมงได้
ทาการศึกษาและพัฒนาให้ดีขึ้น จนเมื่อปี 2556 กรมประมงได้
เริ่มถ่ายทอดความรู้เรื่อง การเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเลให้กับ
เกษตรกรและได้มีการต่อยอดเพือ่ ให้เกิดผลสาเร็จ เช่นกลุ่มแปร
รูป ปลานวลจันทร์ทะเลบ้านคลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบฯ ได้
ค้นพบการดึงก้างออกจากตัวปลาได้สาเร็จ
เนื่องจากปลานวลจันทร์ทะเลมีก้างเยอะประมาณ133ก้าง
ปลานวลจันทร์ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 7 เดือน ก็สามารถจับมา
บริโภคและขายได้ ปลานวลจันทร์ทะเลนอกจากบริโภคสดแล้ว
ยังนามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ต่าง ๆ เช่น ปลากระป๋อง ลูกชิ้น
ไส้กรอกปลา แดดเดียว ต้มเค็ม ส่วนหัวกับท้องต้มใส่ขิง ทา
เบอร์เกอร์ และทาน้ายารับประทานกับขนมจีน นอกจากนั้นยัง
สามารถส่งปลาและลูกปลาไปจาหน่ายต่างประเทศ
เช่น
ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย
เพื่อการบริโภคและเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได้อีกด้วย
ข้อมูล:กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริและกิจกรรมพิเศษ
กรมประมง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่วันที่ 29 มิ.ย 2559.
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โดย นางพวงทอง อ่อนอุระ

สกุ๊ปพิเศษ

บทนำ
หลังจากที่สหภาพยุโรปได้ประกาศให้ใบเหลืองแก่
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 รัฐบาลได้มีคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่10/2558
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการ ทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงานและไร้การควบคุมเพื่อแต่งตั้งศูนย์บัญชาการ
แก้ไขปัญหาการทาการประมงผิดกฎหมาย (Command Center
for Combating Illegal Fishing : CCCIF) หรือ ศปมผ.
ขึ้นเป็นศูนย์เฉพาะกิจปฏิบัติหน้าที่หลักในการกาหนดแนว
ทางการแก้ไข ปัญหา IUU Fishing ของไทย จัดทาแผนปฏิบัติ
การแห่งชาติในการแก้ปัญหา IUU Fishing ตลอดจนกากับการ
ดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนกากับดูแลและประสาน
การปฏิบัติการ ทัง้ ปวงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
เสนอแนะปรับปรุงแก้ไขกฎหมายกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องให้เป็น
มาตรฐานสากลและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมาย โดยให้เริม่ ปฏิบัติหน้าทีต่ ั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2558 เป็นต้นไป

Photo: National Oceanic and Atmospheric Administration

ทั้งนี้ที่ผ่านมา ศปมผ. ได้ปฏิบัติหน้าที่ตอ่ เนื่องอย่างเต็ม
ความสามารถและได้มกี ารจัดตั้งคณะทางานคณะอนุกรรมการ
ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ
คณะอนุกรรมการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล
คณะอนุกรรมการปราบปราม การบังคับใช้แรงงานและการค้า
มนุษย์ในภาคประมง คณะอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
คณะอนุกรรมการตรวจสอบย้อนกลับ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากการปฏิบัติการแก้ไข ปัญหา IUU Fishing เป็นนโยบาย
เร่งด่วนและเป็นภารกิจเฉพาะกิจหน่วยงานภาครัฐและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจึงยังมีความรู้ความเข้าใจที่คลาดเคลือ่ น
เกี่ยวกับนิยามหรือความหมาย
ของการทาการประมงที่ผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing
ซึ่งเป็นการทาประมงเถือ่ น ทาให้การปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว เกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่สอดคล้องตาม
หลักสากลรวมถึงความหมายที่แท้จริงของ IUU Fishing ซึ่ง
ส่งผล ให้การแก้ไขปัญหา IUU Fishing ของไทยไม่ตรงตาม
เป้าหมาย และไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังจะเห็นได้จาก
กรณีตัวอย่างต่อไปนี้

Photo: National Oceanic and Atmospheric Administration
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เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้ออกประกาศ
กรมประมง เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และระยะเวลา การกลับเข้า
เทียบท่าเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)ในราช
กิจจานุเบกษา เพื่อเรียกให้เจ้าของ หรือผู้ควบคุมเรือประมงที่มี
ขนาดตั้งแต่สามสิบตันกรอสขึ้นไป ซึ่งออกไปทาการประมง
พาณิชย์ในเขต นอกน่านน้าไทยในขณะที่ประกาศฉบับนี้มีผล
ใช้บังคับให้เรือประมง ต้องกลับเข้าท่าเทียบเรือประมงภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ออกประกาศ เพื่อรับการตรวจจากศูนย์
ควบคุมเรือเข้า-ออก (Port in - Port out Center: PIPO)
ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กาหนดไว้ในประกาศ กรมประมง
เรื่องกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการแจ้งการเข้าออก
ท่าเทียบเรือประมง ของเรือประมงพาณิชย์ พ.ศ. 2558 ทาให้
เรือประมงที่ กาลังเดินทางออกไปทาการประมงหรืออยู่ระหว่าง
ทาการประมงในเขตนอกน่านน้าไทย ต้องยุติทาการประมงและ
เดินทางกลับเข้าเทียบท่าเรือโดยเร่งด่วน
ในการนี้ มีเรือประมงจานวน 6 ลา ไม่สามารถเดินทางกลับ
เข้าเทียบท่าเรือ เพื่อรายงานตัวตามประกาศ ดังกล่าวได้ภายใน
กาหนดแต่ไม่ปรากฏว่ามีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย และลักลอบ
ทาการประมง หรือพฤติกรรมอื่นที่เข้าข่าย IUU Fishing
แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หน่วยงานภาครัฐได้สันนิษฐาน และ
ระบุว่าเรือดังกล่าวเป็นเรือที่ทา IUU Fishing พร้อมทั้ง
ดาเนินการส่งรายชื่อเรือประมงดังกล่าว ให้คณะกรรมาธิการทู
น่าแห่งมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Tuna Commission:
I O T C ) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นเรือที่ทาการประมงผิดกฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุมต่อไป ซึ่งหลายเดือนต่อมา
ที่ประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559
ได้ประชุมหารือและมีมติให้กรมประมงทาหนังสือถึง I O T C
เพื่อขอถอนรายชื่อเรือทีท่ าการประมงในพื้นที่ของ I O T C
ทั้ง 6 ลาออกจากการขึ้นบัญชี IUU List

เนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมายประมง
ของไทยและได้มีการพิจารณาดาเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
แต่เหตุการณ์ดงั กล่าวก็ส่งผลให้ผู้ทาการประมงต้องสูญเสีย
โอกาสในการทาประมงเป็นระยะเวลาหลายเดือนและสูญเสีย
ค่าใช้จ่ายเป็นจานวนมาก
1.คาจากัดความของการประมงที่ผิดกฎหมายขาดการ
รายงานและไร้การควบคุมของ FAO คาจากัดความของการ
ประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal
Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) ได้ถูก
นาเสนอครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 โดยประเทศออสเตรเลีย
ในการประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมงทะเลในเขตแอนตาร์คติก (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources: CCAMLR)
โดยได้ให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ ของการประมง IUU ว่าคือ
“การทาการประมงในเขตทะเลอาณาเขต ทีข่ ัดต่อเงื่อนไขของ
การทาการประมงในเขตอานาจรัฐ หรือการทาการประมงใน
ทะเลหลวงที่ขัดกับมาตรการ ที่เห็นชอบร่วมกันของรัฐต่างๆ
ในองค์การจัดการทรัพยากรประมงระดับภูมิภาค (Regional
Fisheries Management Organization: RFMO)”

Photo: National Oceanic and Atmospheric Administration
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พิธีถวำยพระกฐิน พระรำชทำนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2560
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยพนักงานองค์การสะพานปลา เข้า
ร่วมพิธีถวายพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจาปี 2560 โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ณ วัดราชนัดดาราม กรุงเทพฯ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานพิธีถวายวาง
ดอกไม้จันทร์
และรองรับประชาชน ที่เดินทางมาร่วมในงาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยมี การติดตั้งเต็นท์ขนาดใหญ่ เพือ่ ใช้เป็น
พื้นที่พักคอย และซุ้มบริการประชาชน จัดบริการ
อาหารปรุงสด การดูแล ด้านการแพทย์ จัดเครื่อง
อานวยความสะดวกระหว่างการพักรอติดตั้ง
ระบบระบายอากาศระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ห้อง
สุขา และบริการน้าดื่ม เพือ่ ให้พสกนิกรชาวไทย
ได้ร่วมในพิธีอันสาคัญยิ่งและร่วมกันถวายความ
จงรักภักดี ในการนี้ องค์การสะพานปลาเข้าร่วม
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ โดยมีนายศุภชัย ดาวัลย์
รองผู้อานวยการองค์การสะพานปลา ด้าน
สะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงเข้าร่วมงาน
และมีประชาชนเข้าร่วม
ถวายดอกไม้จันทน์
จานวนมากกว่า 6,954 คน

พิธีถวำยสักกำระน้อมรำลึกใน พระมหำกรุณำธิคุณพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช "วันพระบิดำแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายโสพล สมโสภณ ผู้อานวยการฝ่ายธุรกิจ และนายวงศ์
พิทวัส โชคชัยวิชิตกุล ผู้อานวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร พร้อมด้วยพนักงานองค์การ
สะพานปลา ร่วมพิธีถวายสักการะน้อมราลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจาปี 2560 ณ ลานเอนกประสงค์
อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กทม. โดยมีพลเอก ฉัตรชัย สา
ริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการขององค์การสะพานปลา

ตรวจเยี่ยมกิจกำรขนถ่ำยสินค้ำสัตว์นำสะพำนปลำกรุงเทพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ องค์การสะพานปลา พร้อม
ด้วยคณะกรรมการฯ ตรวจเยี่ยมกิจการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้าสะพานปลากรุงเทพ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาสะพานปลากรุงเทพ โดยมี ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อานวยการองค์การ
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ท่ำเทียบเรือประมง อสป. ทัง 14 แห่ง พร้อมรับตรวจกำรปฎิบัติของระบบตรวจสอบย้อนกลับ
สานักงานท่าเทียบเรือประมง ทั้ง 14 แห่ง ขององค์การสะพานปลา พร้อมสาหรับการตรวจประเมินของคณะฯ ชุดร่วมตรวจ
ท่าเรือ ในระหว่างวันที่ 1- 30 พ.ย. นี้
การตรวจสอบย้อนกลับ คือ ความสามารถในการตามสอบผลิตภัณฑ์ย้อนกลับ ไปยังแหล่งที่มาของสัตว์น้า เพื่อให้มั่นใจ “ไม่มี” สัตว์
น้าจากการทาประมง ผิดกฎหมายขนท่าเทียบเรือประมง เข้าสู่กระบวนการซื้อขาย ผลิต และแปรรูป เริ่มจากเจ้าของท่าเทียบเรือจดบันทึก
เวลาเรือประมงเข้าท่าและเวลาขึ้นสัตว์น้า และกรอกข้อมูลเรือประมง และการขนถ่ายสัตว์น้าในระบบ Internet หลังจากนั้นแยกออกเป็น 2
ส่วน ส่วนที่ 1 เจ้าของท่าเทียบเรือเป็นผู้ชั่งสัตว์น้า และกรอกข้อมูลในระบบ Internet และเจ้าของท่าเทียบเรือออก MCPD ส่วนที่ 2 เจ้าของ
ท่าเทียบเรือชั่งน้าหนักจริง กรอกแบบฟอร์มหนังสือกากับฯ (กระดาษ) แล้วติดฉลาก และเจ้าของท่าเทียบเรือกรอกข้อมูลระบบ Internet และ
เจ้าของ ท่าเทียบเรือออก MCPD ตรวจสอบเอกสารท่าเทียบเรือ ตรวจสอบความถูกต้อง ในการจัดทาแบบบันทึกข้อมุลเรือประมงที่เข้ามาใช้
บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้า นาสัตว์น้าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้าขึ้นท่าเทียบเรือประมง (LD) ตรวจจัดทาแบบ สรุปรายวันบันทึกข้อมูล
เรือประมงที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือขนถ่ายสัตว์น้า ตรวจสอบการจัดทาหนังสือกากับการซื้อขายสัตว์น้า หนังสือกากับสัตว์นา้ (ขนถ่ายสัตว์
น้าทางรถยนต์)
สาหรับผลการตรวจประเมินทั้ง 14 แห่ง ท่าเทียบเรือประมงขององค์การ สะพานปลานั้น ผลการตรวจผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และทาง
คณะฯ ชุดร่วมตรวจในครั้งนี้ยังได้ให้ข้อแนะนาแนวทางขั้นตอน การออก MCPD ระบบ Thai flag ว่าให้เป็นไปตามขั้นตอน เช่นเดียวกับ

