ปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน
ชาวประมงพื้นบ้านมีปัญหาที่เกิดจากความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรประมง คือ กุง้ ปลาในทะเล ลดน้อยลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบถึงรายได้
และการดารงชีพทางด้านต่างๆ
ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรประมงเกิดจาก
•
•
•
•
•
•

สาเหตุสาคัญที่สุดคือ การใช้เครื่ องมือทาลายล้างนานาชนิด เช่น อวนรุ น อวนลาก เรื อไฟ
ปั่นปลากะตัก และการระเบิดปลา
การปล่อยน้ าเสียจากโรงงาน ชุมชน และนากุง้ ลงทะเล
การทาลายป่ าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล ซึ่งเป็ นแหล่งเพาะฟักสัตว์น้ าตามธรรมชาติ เมื่อ
สัตว์น้ าลดลงชาวประมงจับสัตว์น้ าได้นอ้ ยลง รายได้ลด เกิดผลสืบเนื่องคือ
ต้องกูห้ นี้ยืมสินจากพ่อค้าสัตว์น้ าในหมู่บา้ น(แพปลา)แล้วเอาสัตว์น้ ามาขาย ชดใช้หนี้ ทา
ให้ขายได้ราคาต่า บางคนเป็ นหนี้ยาวนานหลายสิ บปี ไถ่ถอน ไม่หมดเพราะจับสัตว์น้ าไม่พอใช้หนี้
เกิดการอพยพแรงงานเข้าไปทางานในเมือง เกิดเป็ นชุมชนแออัดขึ้นในเมือง บางจังหวัดชายแดนอพยพไปทางานต่างประเทศ
(มาเลเซีย) หรื อลักลอบไปทาประมงในเขตประเทศพม่า
ชาวประมงขาดแคลนอาหารเพื่อการบริ โภค

การแก้ไขปัญหาของชาวประมงในเครื อข่ายสมาพันธ์ ชาวประมงพื้นบ้ าน
การแก้ปัญหา ชาวประมงจึงต้องแก้ที่สาเหตุที่ทาให้สัตว์น้ าลดลง ตั้งแต่ประมาณปี ๒๕๓๐ เป็ นต้นมาได้ทากิจกรรมดังนี้
•
•
•

•
•
•
•
•

จัดทาเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ าในทะเลสาบสงขลาตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ เป็ นต้นมา ปัจจุบนั มี ๒๒ เขต พื้นที่กว่า ๑๕,๐๐๐ ไร่
จัดทาปะการังเทียมแบบทัว่ ไปและแบบพื้นบ้านในเขตชายฝั่งอ่าวไทย เพื่อเป็ นแหล่งที่อยูอ่ าศัยของสัตว์น้ า
ตามกฎหมายประมงปั จจุบนั ห้ามเครื่ องมือทาลายล้างชนิดต่างๆ ทาการประมงในเขต ๓,๐๐๐เมตร แต่มีการฝ่ าฝื นอยู่ทวั่ ไป
ชาวประมงได้รวมกลุ่มกันออกปราบปรามเครื่ องมือประมงเหล่านั้นในเขต ๓,๐๐๐ เมตร ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ต่างๆ ทาให้หลาย
พื้นที่ปัญหาทุเลาเบาบางลง สัตว์น้ าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว แต่หลายพื้นที่ปัญหายังมีมากอยู่
รณรงค์ให้ชาวประมงที่ใช้อวนรุ นเลิกใช้เครื่ องมือนั้น หันมาใช้เครื่ องมือที่ไม่ทาลายแทน
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน สะสมเงินและเป็ นแหล่งทุนสาหรับการประกอบอาชีพ ใช้ดอกผลมาสร้างสวัสดิการชุมชน ปั จจุบนั มี
กลุ่มออมทรัพย์ในเครื อข่ายสมาพันธ์ฯไม่นอ้ ยกว่า ๕๐ กลุ่ม มีเงินสะสมไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ ล้านบาท สมาชิกไม่นอ้ ยกว่า ๒๐,๐๐๐ คน
อนุรักษ์ป่าชายเลนโดยจัดการในรู ปป่ าชายเลนชุมชน ประมาณ ๑๕ ป่ า พื้นที่ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ไร่
ส่งเสริ มธุรกิจชุมชนต่างๆ เช่นการแปรรู ปสัตว์น้ า ทากะปิ รวมกลุ่มทาตลาดสัตว์น้ า ทาน้ าปลา ทาธุ รกิจเครื่ องมือประมง ฯลฯ
รณรงค์เพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบยัง่ ยืน เช่น ให้ยกเลิกเครื่ องมือทาลายล้างชนิดต่างๆ เช่น อวนรุ น เรื อไฟปั่ นปลากะตัก ให้
ออก พรบ.ป่ าชุมชน ขยายเขตอ่าวพังงา เป็ นต้น

สาเหตุที่การแก้ปัญหาชาวประมงยังไม่บรรลุผล
แม้ว่าเครื อช่ายชาวประมงภาคใต้จะผลักดันให้มกี าร แก้ปัญหาของชาวประมงมากว่าหนึ่งทศวรรษ แต่หลายพื้นที่ปัญหาก็ไมได้ทุเลาเบาบางลง
หรื อกลับทวีความรุ นแรงขึ้นกว่าเดิม เพราะว่า
•
•

เครื่ องมือทาลายล้าง ชนิดต่างๆยังไม่มีการยกเลิก ให้ทาได้นอกเขต ๓,๐๐๐ เมตร แต่ เจ้าหน้าที่ไม่สามารถติดตามควบคุมได้เพราะ
พื้นที่กว้างขวางมาก (๒,๖๐๐ กม. x ๓ กม. เท่ากับ ๗,๘๐๐ ตารางกิโลเมตรหรื อ ๔.๘ ล้านไร่ )
เจ้าหน้าที่ในกระบวนยุติธรรมบางคนทุจริ ต รับเงินจากเรื อประมงที่ทาผิดกฎหมาย
ไม่จบั กุมผูก้ ระทาผิด ถ้าจับก็เสนอลงโทษน้อยที่สุด ทาให้มีการละเมิดกฎหมายอยู่
ทัว่ ไป

•
•
•
•
•

กฎหมายไม่เอื้อกับการที่ชาวประมงจะจัดการทรัพยากร เช่น ไม่มีกฎหมายป่ าชุมชนที่ให้อานาจชาวบ้านจัดการอนุ รักษ์ป่าชายเลน
กฎหมายประมงรวมศูนย์การตัดสินใจอยูท่ ี่ ส่วนกลางไม่ให้อานาจเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่น และประชาชนในการจัดการทรัพยากร
เครื่ องมือทาลายล้างเปลี่ยนแปลงไปเป็ นชนิดต่างๆได้ง่าย กฎระเบียบที่มีอยู(่ และส่วนกลางเป็ นคนกาหนด) ตามไม่ทนั พัฒนาการ
เหล่านั้น แก้ปัญหาไม่ได้
สังคมยังไม่ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป็ นแหล่งอาหารราคาถูกของประเทศ ไม่เข้าใจและไม่สนับสนุน
ชาวประมงพื้นบ้านในการรณรงค์เพื่อการ จัดการทรัพยากรทะเลที่ยงั่ ยืน
รัฐไม่มีนโยบายลดเครื่ องมือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็ นตัวทาลายทรัพยากรทางทะเลและไม่กล้าจัดการปัญหาที่
กระทบกระเทือนกับประมงพาณิชย์ เพราะเป็ นฐานเสียงและ ฐานเงินของพรรคการเมืองต่างๆ
รัฐจัดทาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลขึ้นมาเรื่ อยๆ เช่นโครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ปล่อยน้ าเสี ย
ลงทะเล การใช้พ้นื ที่ป่าชายเลน การสร้างเขื่อน กั้นทะเลสาบ เป็ นต้น

แหล่งที่มา องค์การความร่ วมมือเพื่อฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเรื อประมงพื้นบ้าน
1.การยื่นคาขอให้ตรวจสอบเรื อ
.
ให้เจ้าของเรื อ ผูม้ ีกรรมสิ ทธิ์ หรื อผูค้ รอบครองเรื อ หรื อผูร้ ับมอบอานาจ ดาเนินการยื่นคาขอให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ตรวจสอบเรื อ และทาเครื่ องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรื อ
.
ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 62 ณ สานักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา ในพื้นที่จงั หวัดชายทะเลทั้ง 22 จังหวัด
ให้ยื่นคาขอในพื้นที่ที่เรื อนั้นจอดอยู่ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเรื อ
.
1.1 ให้เจ้าของเรื อ ผูค้ รอบครองเรื อ หรื อผูร้ ับมอบอานาจ ที่ยงั ไม่ได้ยื่นลงทะเบียนขอตรวจสอบเรื อ ดาเนินการยื่นคาขอตาม
แบบคาร้อง ก.5 เพื่อขอให้ตรวจสอบ และทาอัตลักษณ์เรื อประมงที่มีขนาดไม่ถึงสิ บตันกรอส
.
1.2 ให้เจ้าของเรื อ ผูค้ รอบครองเรื อ หรื อผูร้ ับมอบอานาจ ที่ได้เคยยื่นลงทะเบียน ขอตรวจสอบเรื อไว้แล้วกับสานักงานเจ้า
ท่าภูมิภาคสาขา ที่ปรากฏในนัดหมายตรวจสอบเรื อ ก่อนประกาศนี้มีผลใช้บงั คับ ให้มาประสานกับสานักงานงานเจ้าท่า
ภูมิภาคสาขานั้น ๆ เพื่อกาหนดวันนัดหมายตรวจสอบเรื ออีกครั้ง โดยให้ถือว่าการยื่นลงทะเบียนขอตรวจสอบเรื อดังกล่าว
เป็ นการแจ้งตามประกาศนี้
.
1.3 เอกสารหลักฐานในการขอให้ตรวจสอบเรื อ
.
1.3.1 เรื อที่มีทะเบียนเรื อ ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชน และยื่นคาร้อง ก.5 กรณี ที่เจ้าของเรื อไม่สามารถดาเนินการได้
ด้วยตัวเอง ต้องมีหนังสื อมอบอานาจพร้อมอกสารประกอบอืน่ ๆ พร้อมทั้งให้นาใบอนุญาตใช้เรื อ และใบทะเบียนเรื อไทย
ฉบับจริ งมาแสดง
.
1.3.2 เรื อที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนเรื อ ให้แสดงบัตรประจาตัวประชาชนและยื่นคาร้อง ก.5 กรณี ที่เจ้าของเรื อไม่สามารถ
ดาเนินการได้ดว้ ยตัวเอง ต้องมีหนังสื อมอบอานาจพร้อมเอกสารประกอบอื่น ๆ

.
2 กาหนดระยะเวลาการตรวจสอบและทาอัตลักษณ์เรื อ กาหนตระยะเวลาในการตรวจสอบเรื อประมง ที่มีขนาดไม่ถึงสิ บตัน
กรอส ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
.
3 การดาเนินการภายหลังการตรวจสอบ
.
3.1 กรณี เรื อประมงที่มีทะเบียนเรื อไทย
.
3.1.1 เรื อประมงมีขนาดไม่ถึงสิบตันกรอส นายทะเบียนเรื อจะดาเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรื อ ให้ตรงกับผลการ
ตรวจสอบเรื อ เพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเรื อประมง
.
3.1.2 เรื อประมงมีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป นายทะเบียนเรื อจะดาเนินการแก้ไขรายการในทะเบียนเรื อ ให้ตรงกับผล
การตรวจสอบเรื อ และให้ถือว่าเป็ นเรื อประมงพื้นบ้านจนกว่า กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิ ชย์ และ
ให้เจ้าของเรื อขอรับใบอนุญาต ทาการประมงพาณิ ชย์ตามกฎหมายว่าด้วยประมง
.
3.2 กรณี เรื อประมงที่ยงั ไม่ได้จดทะเบียนเรื อไทย
.
3.2.1 ให้เจ้าของเรื อประมงยื่นขอหนังสื อรับรองให้จดทะเบียนเรื อ จากกรมประมง และนามาแสดงต่อนายทะเบียนเรื อ
.
3.2.2 เมื่อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ การจดทะเบียนเรื อตามกฎหมายเรื อไทยแล้ว นายทะเบียนเรื อจะจดทะเบียนเรื อให้ กรณี ไม่
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ให้นายทะเบียนเรื อแจ้งให้เจ้าของเรื อทราบว่า ไม่สามารถจดทะเบียนเรื อไทยได้
.
ให้แจ้งสิทธิ์ให้เจ้าของเรื อทาการแจ้งของดใช้เรื อ หรื อเปลี่ยนประเภทเรื อเป็ นเรื ออืน่ โดยให้นาหลักเกณฑ์ตามมาตรา 54/10
แห่งพระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ.2481 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรื อไทย พ.ศ.
2561
.
3.3.3 กรณี ที่ได้รับการจดทะเบียนเรื อที่มีขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไป ให้หมายเหตุไว้ในใบอนุญาตใช้เรื อดังนี้ "ให้ถือว่า
เป็ นเรื อประมงพื้นบ้านจนกว่า กรมประมงจะประกาศให้มีการขอรับใบประมงพาณิ ชย์" และให้เจ้าของเรื อขอรับใบอนุญาต
ทาการประมงพาณิ ชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยประมง
แหล่งที่มา เวปไซส์ กรมประมง

