กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผย... กฎหมายว่าด้ วยการประมง ฉบับใหม่ ...คลอดแล้ว
พร้ อมรับกับการแก้ไขปัญหาการประมงของประเทศ คาดมีผลบังคับใช้ เมษายนปี นี้
นายปี ติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผยว่า ในช่วงหลาย
ปี ที่ ผ่า นมาอุ ตสาหกรรมการประมงของไทยมี การขยายตัวอย่างรวดเร็ ว จากการเพิ่ มขึ้ นของจานวนของ
ประชากร ทาให้ความต้องการใช้ทรัพยากรประมงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ขณะที่พ้ืนที่การทาประมงมีอยู่อย่าง
จากัด ส่ งผลให้เกิ ดการแย่งชิ งทรั พยากร และมีการใช้เครื่ องมือการทาประมงที่เกิ นศักยภาพการผลิ ต โดย
สาเหตุ ส่ ว นหนึ่ งเป็ นผลมาจากมาตรการทางกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประมงที่ ล้ า สมัย อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ได้บงั คับใช้มาเป็ นระยะเวลายาวนาน โดยเน้นการบริ หารจัด การ
ประมงน้ า จื ด เป็ นส าคัญ เนื่ อ งจากในสมัย นั้น ยัง ไม่ มี ก ารพัฒ นาด้า นการประมงทะเลมากนัก ยัง ไม่ มี
บทบัญ ญัติ ที่ ค วบคุ ม การเพาะเลี้ ย งสั ต ว์น้ า เพราะยัง สามารถจับ จากธรรมชาติ ไ ด้อย่า งพอเพี ย ง ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็ นต้องมีการปรับปรุ งกฎหมายประมงไทยใหม่
โดยได้เริ่ มยกร่ างกฎหมายประมงใหม่ท้ งั ฉบับ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 ผ่านการรับฟั งความคิดเห็นกับผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในหลายครั้ง และเสนอเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐบาลหลายครั้ง จนในที่สุด 15 ปี ที่รอคอยในการ
พัฒนากรอบกฎหมายการประมงของไทยก็มาถึง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 สภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติได้มีมติ
เห็นชอบในร่ างพระราชบัญญัติการประมงฉบับใหม่ โดยจะมีผลบังคับใช้ประมาณเดือนเมษายน 2558
ทั้งนี้ กฎหมายฉบับใหม่ มี สาระครอบคลุ มทั้งการประมงในน่ านน้ า การประมงนอกน่ านน้ า การ
เพาะเลี้ ยงสัตว์น้ า และการมีส่วนร่ วมของชุ มชน และตอบโจทย์การอนุ รักษ์และบริ หารทรัพยากรประมงที่
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ทวั่ โลกยอมรับด้วย
ประเด็นสาคัญที่กาหนดในกฏหมายประมงฉบับใหม่เพิ่มเติมจากกฏหมายประมงฉบับเดิม ดังนี้
1) การบริ หารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ า มีการปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการใหม่ โดยกาหนดเขต
ทาการประมงออกเป็ น 3 เขต คือ
1. เขตประมงน้ าจืด คือเขตแหล่งน้ าที่อยูบ่ นแผ่นดินทั้งหมด
2. เขตประมงทะเลชายฝั่ ง คือเขตแหล่งทาการประมงที่อยูใ่ นทะเล ซึ่ งมีระยะตั้งแต่ชายฝั่ ง
ทะเลออกไป 3 ไมล์ ท ะเล ซึ่ ง อาจขยายออกไปได้ไ ม่ เ กิ น 12 ไมล์ท ะเลโดยอานาจของ
รัฐมนตรี
3. เขตประมงทะเลนอกชายฝั่ ง คื อ เขตแหล่งทาการประมงที่มีระยะตั้งแต่พน้ ระยะเขต
ประมงทะเล ชายฝั่งออกไปจนสุ ดเขตน่านน้ าของประเทศไทย
การกาหนดเขตการประมงในลักษณะนี้ เป็ นการกาหนดตามความสามารถในการจับสัตว์น้ าของ
ชาวประมง และชนิ ดของเครื่ องมือทาการประมง เพื่อมิให้ มีขอ้ ขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มชาวประมงซึ่ งมีมาก
ขึ้ น ในปั จ จุ บ ัน เนื่ อ งจากทรั พ ยากรสั ต ว์น้ า มี จ านวนลดน้ อ ยลง และเพื่ อ การบริ ห ารจัด การประมงที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ กฏหมายจึงกาหนดบัญญัติในเรื่ องการห้ามครอบครองเครื่ องมือประมงที่เป็ นอันตรายต่อพันธุ์

สัตว์น้ าอย่างร้ายแรง ซึ่ งหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจพบก็สามารถจับดาเนิ นคดี ได้ทนั ที จากเดิมที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะจับกุมได้ก็เมื่อมีการลงมือทาการประมงไปแล้วเท่านั้น
2) การมีส่วนร่ วมของประชาชน ร่ างกฎหมายฉบับนี้ มีบทบัญญัติเพื่อส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนในหลายระดับ ทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศ ในระดับจังหวัดประชาชนสามารถมีส่วน
ร่ วมในรู ปคณะกรรมการประจาจังหวัดเพื่อนาเสนอนโยบายหรื อมาตรการต่างๆ ในด้านกฎหมายตามความ
ต้อ งการของแต่ ล ะพื้ น ที่ ไ ด้ และมี ก ารส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนประมงท้อ งถิ่ น ด้ว ย ส่ ว นใน
ระดับประเทศ ประชาชนจะได้มีส่วนร่ วมได้ในลักษณะการเป็ นคณะกรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิในด้านต่างๆ
ภายใต้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่ งชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน ตามร่ างกฎหมายฉบับนี้ ยังมี
การแต่ งตั้งผูช้ ่ วยเหลื อเจ้า พนักงาน ซึ่ งเป็ นหลัก การใหม่ที่ส่ง เสริ มการมี ส่วนร่ วมของชุ ม ชนในการดู แล
ทรัพยากรของตน โดยร่ วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
3) การส่ งเสริ มการเพาะเลี้ ยงสัตว์น้ าและสุ ขอนามัยสัตว์น้ า ร่ างกฎหมายฉบับนี้ มีการกาหนดใน
เรื่ องมาตรฐานในเรื่ องการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และมาตรฐานในเรื่ องสุ ขอนามัยสัตว์น้ า โดยมีท้ งั มาตรฐานโดย
สมัครใจ และการกาหนดมาตรฐานบังคับ ทั้งนี้ เพื่อให้สัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค และสามารถเป็ นสิ นค้าส่ งออกแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยปั จจุบนั มีนามาตรการในเรื่ องสุ ขอนามัย
มาใช้เพื่อกีดกันทางการค้า การมีบทบัญญัติในเรื่ องนี้ จะช่วยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถดูแลใน
เรื่ องคุณภาพและมาตรฐานในเรื่ องการเพาะเลี้ยง และสุ ขอนามัย สัตว์น้ าได้
4) มาตรการในเรื่ องรัฐเจ้าของท่าเทียบเรื อ (Port State Measures) มาตรการนี้ เป็ นความผูกพันของ
ประเทศไทยในฐานะเป็ นสมาชิ ก ขององค์ก รจัดการประมงในระดับภูมิ ภาค โดยเฉพาะองค์ก าร IOTC
(Indian Ocean Tuna Commission) จึงต้องกาหนดในกฎหมายให้สามารถควบคุมและป้ องกันเรื อประมง
ต่างชาติที่อยูใ่ นบัญชีรายชื่อเรื อประมงที่ทาผิดกฏหมายในภูมิภาคต่างๆ มาเข้าเทียบท่าในประเทศ และต้องมี
การกาหนดท่าเทียบเรื อที่แน่ชดั เพื่อให้เรื อประมงต่างชาติเข้าเทียบท่า โดยมีกฎระเบียบ ข้อบังคับในการต้อง
แจ้งล่วงหน้า มีการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ชดั ว่าสัตว์น้ าที่ได้มา หรื อเรื อต่างชาติดงั กล่าวมิได้
เกี่ยวข้องกับการทาการประมง IUU ซึ่ งมาตรการต่างๆ มีระบุอยูใ่ นร่ างกฎหมายฉบับใหม่อย่างครบถ้วน ทั้งนี้
เรื อประมงต่างชาติที่ฝ่าฝื นมาตรการดังกล่าว มีโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาทจนถึง สามสิ บล้านบาท
5) มาตรการเพื่อควบคุ มการไปทาการประมงนอกน่ านน้ า การไปทาการประมงนอกน่ านน้ าใน
ฐานะเป็ นเรื อไทยในปั จจุบนั มีการทาการประมงใน 2 แหล่ งคื อ ในน่ านน้ าของรั ฐต่างประเทศโดยได้รับ
ใบอนุ ญาต และในทะเลหลวง ซึ่ งไม่ได้อยูใ่ นอานาจของรัฐใด ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ประเทศไทยสามารถ
ควบคุ ม ดู แ ลเรื อ ประมงไทยที่ ไ ปท าการประมงนอกน่ า นน้ า มิ ใ ห้ ก ระท าผิ ด อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดย
เรื อประมงไทยที่ไปทาการประมงนอกน่ านน้ าจะต้องได้รับอนุ ญาตจากอธิ บดี กรมประมง ก่อนออกไปทา
การประมง หากฝ่ าฝื นมีโทษปรับไม่เกิ น 1 ล้านบาท และจะต้องติดตั้งเครื่ องมือติดตามตาแหน่ งเรื อประมง
เพื่อให้ภาครัฐสามารถติดตามควบคุมการทาประมงของเรื อเหล่านั้นได้ สาหรับผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาตให้ไปทา
การประมงนอกน่านน้ า จะต้องปฏิบตั ิตามกฎ ข้อบังคับทางการประมงของรัฐที่มีอานาจหรื อองค์การจัดการ

ประมงระดับภูมิภาคที่ดูแลในน่านน้ านั้นๆ และหากมีการกระทาที่ฝ่าฝื นก็จะถูกลงโทษตามกฏหมายของรัฐ
ที่ออกใบอนุ ญาตนั้นๆ นอกจากนั้นเมื่อกลับเข้ามาในประเทศไทย เรื อประมงลานั้นจะถูกพิจารณาเพิกถอน
ใบอนุ ญาตทาการประมงโดยจะมีการขึ้นบัญชี ดาและไม่พิจารณาออกใบอนุ ญาตให้ไปทาการประมงนอก
น่านน้ าอีกต่อไป ในกรณี ที่เรื อประมงไทยซึ่ งได้รับอนุญาตให้ไปทาการประมงในทะเลหลวง มีการฝ่ าฝื นกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กรจัดการประมงระดับภูมิภาคที่ดูแลทะเลหลวงนั้นนั้น เมื่อกลับเข้ามาในประเทศ
ไทย จะถูกลงโทษปรับตั้งแต่หนึ่งล้านถึงสามสิ บล้านบาท
ทีม่ า: ฝ่ ายประชาสั มพันธ์ กรมประมง (14 มกราคม 2558)

