
 ปัญหาชาวประมงพ้ืนบ้าน  

ชาวประมงพ้ืนบา้นมีปัญหาท่ีเกิดจากความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมง คือ กุง้ปลาในทะเล ลดนอ้ยลงอยา่งรวดเร็ว ส่งผลกระทบถึงรายได้
และการด ารงชีพทางดา้นต่างๆ 

ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรประมงเกิดจาก 

• สาเหตุส าคญัท่ีสุดคือ การใชเ้คร่ืองมือท าลายลา้งนานาชนิด เช่น อวนรุน อวนลาก เรือไฟ
ป่ันปลากะตกั และการระเบิดปลา 

• การปล่อยน ้าเสียจากโรงงาน ชุมชน และนากุง้ลงทะเล 
• การท าลายป่าชายเลน ปะการัง หญา้ทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งเพาะฟักสัตวน์ ้าตามธรรมชาติ เมื่อ

สัตวน์ ้าลดลงชาวประมงจบัสัตวน์ ้ าไดน้อ้ยลง รายไดล้ด เกิดผลสืบเน่ืองคือ 

• ตอ้งกูห้น้ียืมสินจากพ่อคา้สัตวน์ ้าในหมู่บา้น(แพปลา)แลว้เอาสัตวน์ ้ ามาขาย ชดใชห้น้ี ท า
ให้ขายไดร้าคาต ่า บางคนเป็นหน้ียาวนานหลายสิบปี ไถ่ถอน ไม่หมดเพราะจบัสัตวน์ ้าไม่พอใชห้น้ี 

• เกิดการอพยพแรงงานเขา้ไปท างานในเมือง เกิดเป็นชุมชนแออดัขึ้นในเมือง บางจงัหวดัชายแดนอพยพไปท างานต่างประเทศ
(มาเลเซีย) หรือลกัลอบไปท าประมงในเขตประเทศพม่า 

• ชาวประมงขาดแคลนอาหารเพ่ือการบริโภค 

 การแก้ไขปัญหาของชาวประมงในเครือข่ายสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้าน   

การแกปั้ญหา ชาวประมงจึงตอ้งแกท่ี้สาเหตุท่ีท าให้สัตวน์ ้าลดลง  ตั้งแต่ประมาณปี๒๕๓๐ เป็นตน้มาไดท้ ากิจกรรมดงัน้ี 

• จดัท าเขตรักษาพนัธุ์สัตวน์ ้าในทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็นตน้มา ปัจจุบนัมี ๒๒ เขต พ้ืนท่ีกว่า ๑๕,๐๐๐ ไร่ 
• จดัท าปะการังเทียมแบบทัว่ไปและแบบพ้ืนบา้นในเขตชายฝ่ังอ่าวไทย เพ่ือเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวน์ ้า 
• ตามกฎหมายประมงปัจจุบนั ห้ามเคร่ืองมือท าลายลา้งชนิดต่างๆ ท าการประมงในเขต ๓,๐๐๐เมตร แต่มีการฝ่าฝืนอยู่ทัว่ไป 

ชาวประมงไดร้วมกลุ่มกนัออกปราบปรามเคร่ืองมือประมงเหล่านั้นในเขต ๓,๐๐๐ เมตร ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี ในพ้ืนท่ีต่างๆ ท าให้หลาย
พ้ืนท่ีปัญหาทุเลาเบาบางลง สัตวน์ ้าเพ่ิมขึ้นอยา่งรวดเร็ว แต่หลายพ้ืนท่ีปัญหายงัมีมากอยู่ 

• รณรงคใ์ห้ชาวประมงท่ีใชอ้วนรุนเลิกใชเ้คร่ืองมือนั้น หนัมาใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ท าลายแทน 

• จดัตั้งกลุ่มออมทรัพยข์องชุมชน สะสมเงินและเป็นแหล่งทุนส าหรับการประกอบอาชีพ ใชด้อกผลมาสร้างสวสัดิการชุมชน ปัจจุบนัมี
กลุ่มออมทรัพยใ์นเครือข่ายสมาพนัธ์ฯไม่นอ้ยกว่า ๕๐ กลุ่ม มีเงินสะสมไม่นอ้ยกว่า ๓๐ ลา้นบาท สมาชิกไม่นอ้ยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน 

• อนุรักษป่์าชายเลนโดยจดัการในรูปป่าชายเลนชุมชน ประมาณ ๑๕ ป่า พ้ืนท่ีประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่ 
• ส่งเสริมธุรกิจชุมชนต่างๆ เช่นการแปรรูปสัตวน์ ้า ท ากะปิ รวมกลุ่มท าตลาดสัตวน์ ้า ท าน ้าปลา ท าธุรกิจเคร่ืองมือประมง ฯลฯ 
• รณรงคเ์พ่ือการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังแบบยัง่ยืน เช่น ให้ยกเลกิเคร่ืองมือท าลายลา้งชนิดต่างๆ เช่น อวนรุน เรือไฟป่ันปลากะตกั ให้

ออก พรบ.ป่าชุมชน ขยายเขตอ่าวพงังา เป็นตน้ 

 สาเหตุที่การแก้ปัญหาชาวประมงยังไม่บรรลุผล  
แมว่้าเครือช่ายชาวประมงภาคใตจ้ะผลกัดนัให้มกีาร แกปั้ญหาของชาวประมงมากว่าหน่ึงทศวรรษ แต่หลายพ้ืนท่ีปัญหาก็ไมไดทุ้เลาเบาบางลง
หรือกลบัทวีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม เพราะว่า 

• เคร่ืองมือท าลายลา้ง ชนิดต่างๆยงัไม่มีการยกเลิก ให้ท าไดน้อกเขต ๓,๐๐๐ เมตร แต่ เจา้หนา้ท่ีไม่สามารถติดตามควบคุมไดเ้พราะ
พ้ืนท่ีกวา้งขวางมาก (๒,๖๐๐ กม. x ๓ กม. เท่ากบั ๗,๘๐๐ ตารางกิโลเมตรหรือ ๔.๘ ลา้นไร่) 

• เจา้หนา้ท่ีในกระบวนยติุธรรมบางคนทุจริต รับเงินจากเรือประมงท่ีท าผิดกฎหมาย 
ไม่จบักุมผูก้ระท าผิด ถา้จบัก็เสนอลงโทษนอ้ยท่ีสุด ท าให้มีการละเมิดกฎหมายอยู่
ทัว่ไป 



• กฎหมายไม่เอ้ือกบัการท่ีชาวประมงจะจดัการทรัพยากร เช่น ไม่มีกฎหมายป่าชุมชนท่ีให้อ านาจชาวบา้นจดัการอนุรักษป่์าชายเลน 
กฎหมายประมงรวมศูนยก์ารตดัสินใจอยูท่ี่ ส่วนกลางไม่ให้อ านาจเจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่น และประชาชนในการจดัการทรัพยากร 

• เคร่ืองมือท าลายลา้งเปลี่ยนแปลงไปเป็นชนิดต่างๆไดง่้าย กฎระเบียบท่ีมีอยู(่และส่วนกลางเป็นคนก าหนด) ตามไม่ทนัพฒันาการ
เหล่านั้น แกปั้ญหาไม่ได ้

• สังคมยงัไม่ตระหนกัถึงความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ซ่ึงเป็นแหล่งอาหารราคาถูกของประเทศ ไม่เขา้ใจและไม่สนบัสนุน
ชาวประมงพ้ืนบา้นในการรณรงคเ์พ่ือการ จดัการทรัพยากรทะเลท่ีย ัง่ยืน 

• รัฐไม่มีนโยบายลดเคร่ืองมือประมงพาณิชยข์นาดใหญ่ ซ่ึงเป็นตวัท าลายทรัพยากรทางทะเลและไม่กลา้จดัการปัญหาท่ี
กระทบกระเทือนกบัประมงพาณิชย ์เพราะเป็นฐานเสียงและ ฐานเงินของพรรคการเมืองต่างๆ 

• รัฐจดัท าโครงการพฒันาขนาดใหญ่ท่ีส่งผลกระทบกบัทรัพยากรทางทะเลขึ้นมาเร่ือยๆ เช่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมท่ีปล่อยน ้าเสีย
ลงทะเล การใชพ้ื้นท่ีป่าชายเลน การสร้างเขื่อน กั้นทะเลสาบ เป็นตน้ 

แหล่งท่ีมา   องคก์ารความร่วมมือเพ่ือฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอนัดามนั 

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเรือประมงพ้ืนบา้น 

1.การยื่นค าขอให้ตรวจสอบเรือ 
. 
 ให้เจา้ของเรือ ผูมี้กรรมสิทธ์ิ หรือผูค้รอบครองเรือ หรือผูรั้บมอบอ านาจ ด าเนินการยื่นค าขอให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบเรือ และท าเคร่ืองหมายท่ีแสดงอตัลกัษณ์เรือ  
. 
 ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 62 ณ ส านกังานเจา้ท่าภูมิภาคสาขา ในพ้ืนท่ีจงัหวดัชายทะเลทั้ง 22 จงัหวดั 

 ให้ย่ืนค าขอในพ้ืนท่ีท่ีเรือนั้นจอดอยู ่เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบเรือ  
. 
 1.1 ให้เจา้ของเรือ ผูค้รอบครองเรือ หรือผูรั้บมอบอ านาจ ท่ียงัไม่ไดย้ื่นลงทะเบียนขอตรวจสอบเรือ ด าเนินการยื่นค าขอตาม
แบบค าร้อง ก.5 เพื่อขอให้ตรวจสอบ และท าอตัลกัษณ์เรือประมงท่ีมีขนาดไม่ถึงสิบตนักรอส 
. 
 1.2 ให้เจา้ของเรือ ผูค้รอบครองเรือ หรือผูรั้บมอบอ านาจ ท่ีไดเ้คยยื่นลงทะเบียน ขอตรวจสอบเรือไวแ้ลว้กบัส านกังานเจา้
ท่าภูมิภาคสาขา ท่ีปรากฏในนดัหมายตรวจสอบเรือ ก่อนประกาศน้ีมีผลใชบ้งัคบั ให้มาประสานกบัส านกังานงานเจา้ท่า
ภูมิภาคสาขานั้น ๆ เพ่ือก าหนดวนันดัหมายตรวจสอบเรืออีกคร้ัง โดยให้ถือว่าการย่ืนลงทะเบียนขอตรวจสอบเรือดงักล่าว 
เป็นการแจง้ตามประกาศน้ี 
. 
1.3 เอกสารหลกัฐานในการขอใหต้รวจสอบเรือ 
. 
1.3.1 เรือท่ีมีทะเบียนเรือ ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน และยื่นค าร้อง ก.5 กรณีท่ีเจา้ของเรือไม่สามารถด าเนินการได้
ดว้ยตวัเอง ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจพร้อมอกสารประกอบอ่ืนๆ พร้อมทั้งให้น าใบอนุญาตใชเ้รือ และใบทะเบียนเรือไทย
ฉบบัจริงมาแสดง 
. 
1.3.2 เรือท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเรือ ให้แสดงบตัรประจ าตวัประชาชนและยื่นค าร้อง ก.5 กรณีท่ีเจา้ของเรือไม่สามารถ
ด าเนินการไดด้ว้ยตวัเอง ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ 



. 
2 ก าหนดระยะเวลาการตรวจสอบและท าอตัลกัษณ์เรือ ก าหนตระยะเวลาในการตรวจสอบเรือประมง ท่ีมีขนาดไม่ถึงสิบตนั
กรอส ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
. 
3 การด าเนินการภายหลงัการตรวจสอบ 
. 
 3.1 กรณีเรือประมงท่ีมีทะเบียนเรือไทย 
. 
3.1.1 เรือประมงมีขนาดไม่ถึงสิบตนักรอส นายทะเบียนเรือจะด าเนินการแกไ้ขรายการในทะเบียนเรือ ให้ตรงกบัผลการ
ตรวจสอบเรือ เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเรือประมง 
. 
3.1.2 เรือประมงมีขนาดตั้งแต่สิบตนักรอสขึ้นไป นายทะเบียนเรือจะด าเนินการแกไ้ขรายการในทะเบียนเรือ ให้ตรงกบัผล
การตรวจสอบเรือ และให้ถือว่าเป็นเรือประมงพ้ืนบา้นจนกว่า กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย ์และ
ให้เจา้ของเรือขอรับใบอนุญาต ท าการประมงพาณิชยต์ามกฎหมายว่าดว้ยประมง 
. 
3.2 กรณีเรือประมงท่ียงัไม่ไดจ้ดทะเบียนเรือไทย 
. 
3.2.1 ให้เจา้ของเรือประมงยื่นขอหนงัสือรับรองให้จดทะเบียนเรือ จากกรมประมง และน ามาแสดงตอ่นายทะเบียนเรือ 
. 
3.2.2 เม่ือเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์การจดทะเบียนเรือตามกฎหมายเรือไทยแลว้ นายทะเบียนเรือจะจดทะเบียนเรือให้ กรณีไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ให้นายทะเบียนเรือแจง้ใหเ้จา้ของเรือทราบว่า ไม่สามารถจดทะเบียนเรือไทยได ้ 
. 
 ให้แจง้สิทธ์ิให้เจา้ของเรือท าการแจง้ของดใชเ้รือ หรือเปล่ียนประเภทเรือเป็นเรืออืน่ โดยให้น าหลกัเกณฑต์ามมาตรา 54/10 
แห่งพระราชบญัญติัเรือไทย พ.ศ.2481 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชก าหนดแกไ้ขเพ่ิมเติมพระราชบญัญติัเรือไทย พ.ศ.
2561 
. 
3.3.3 กรณีท่ีไดรั้บการจดทะเบียนเรือท่ีมีขนาดตั้งแต่สิบตนักรอสขึ้นไป ใหห้มายเหตุไวใ้นใบอนุญาตใชเ้รือดงัน้ี "ให้ถือว่า
เป็นเรือประมงพ้ืนบา้นจนกว่า กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิชย"์ และให้เจา้ของเรือขอรับใบอนุญาต
ท าการประมงพาณิชย ์ตามกฎหมายว่าดว้ยประมง 

แหล่งท่ีมา เวปไซส์ กรมประมง 


