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กระทู้ถามที่ 449/ร.
สภาผู้แทนราษฎร
23 กันยายน ๒๕64
เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังต่อไปนี้
มาตรการแก้ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย ภายใต้แผนปฏิบัติการ “ปากพนังโมเดล”
ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 อาเภอ ได้แก่ อาเภอท่าศาลา อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอาเภอปากพนัง
จั ง หวั ด นครศรีธ รรมราช เพื่ อ ลดปั ญหาความขัด แย้ ง การแย่ ง ชิง พื้ นที่ก ารทาประมง และการใช้
เครื่องมือประมงที่ไม่ขัดต่อกฎหมายกาหนด ซึ่งในขณะนี้พบว่ากลุ่มผู้มีอานาจและนายทุนพยายาม
ช่วยเหลือกลุ่มชาวประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมายและทาลายระบบนิเวศน์ในอ่าวปากพนัง หากไม่มี
การจัด การอย่างทัน ท่ว งทีและเป็น ระบบคาดว่าอาจจะก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และ
ชาวประมง รวมถึงพื้นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้าอาจถูกทาลาย จึงขอเรียนถามว่า
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ จั ด สรรงบประมาณในการดาเนินการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัดแก่กลุ่มชาวประมงที่ใช้เครือ่ งมือผิดกฎหมาย เพื่อเร่งลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบการดูแล
บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งภายใต้แผนปฏิบัตกิ าร “ปากพนังโมเดล” อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มี ม าตรการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาการจ่ า ยค่ า ชดเชย
แก่ชาวประมงที่สมัครเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ และส่งมอบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย
ที่ยังตกค้างอีกจานวนหนึ่งอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด
ขอให้ตอบในที่ประชุมสภา
ขอแสดงความนับถืออย่างยิง่
สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร พรรคพลังประชารัฐ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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คาตอบกระทู้ถามที่ 449/ร.
ของ นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ
เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย
ข้าพเจ้า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอตอบกระทูถ้ ามของ
ท่านสมาชิกผู้มีเกียรติ ดังนี้
คำถำมข้อที่ 1
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดสรรงบประมาณในการดาเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
แก่กลุ่มชาวประมงที่ใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย เพื่อเร่งลงพื้นที่ ติดตาม ตรวจสอบการดูแลบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งภายใต้แผนปฏิบัติการ “ปากพนังโมเดล” อย่างไร ขอทราบรายละเอียด
คำตอบข้อที่ ๑
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงขอเรียนว่า กรมประมงมีหน่วยงานในพื้นที่ คือ
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง (นครศรีธรรมราช) ซึ่งในปีงบประมาณ 2565
ได้พิจารณาจัดทาแผนพร้อมจัดสรรงบประมาณในการควบคุมเฝ้าระวังการทาการประมงที่ผิดกฎหมาย
รวมทั้งการสร้างความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงในการทาการประมงที่ถูกต้อง โดยให้
ชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมงในพื้ น ที่ ซึ่ ง จั ด สรรงบประมาณ จ านวน
275,000 บาท เพื่อปฏิบัติงาน จานวน 11 ครั้ง และได้จัดสรรเพิ่มเติมให้กับพื้นที่อ่าวปากพนัง
ในการปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงเร่งด่วน จานวน 8 ครั้ง งบประมาณเพิ่มเติม จานวน 200,000 บาท
และที่ผ่านมามีการจัดอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็น
เครือข่ายในการแจ้งข้อมูลข่าวสารการลักลอบทาประมงผิดกฎหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 ถึ งปัจจุบัน รวมจานวน 274 ราย ซึ่งผลการตรวจสอบ
การลักลอบทาการประมงผิดกฎหมายในเขตพื้นที่อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียด
กล่าวคือ พื้นที่อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีลักษณะเป็นอ่าวโคลนขนาดใหญ่ครอบคลุม
พื้นที่อาเภอเมืองนครศรีธรรมราช มีความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้าจาพวกกุ้งทะเล ปลา และหอยทะเล
โดยชาวประมงพื้นบ้านที่ทาการประมงในพื้นที่ประมาณ จานวน 1,625 ราย ซึ่งใช้เครื่องมือทาการประมง
ถู ก กฎหมาย ประเภท อวนจมกุ้ ง อวนลอยปลา เบ็ ด ราว ลอบปู แร้ ว ปู เก็ บ หอยด้ ว ยมื อ
และมีชาวประมงส่วนน้อย ประมาณ 300 ราย ที่มีการลักลอบทาการประมงผิดกฎหมายในเขตทะเล
ชายฝั่ง โดยใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุน ลอบพับได้ คราดหอย และโพงพาง ซึ่งมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ ปี 2561 ถึงปัจจุบัน มีผลการปฏิ บัติงานในการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องมือ
ประมงผิ ด กฎหมาย ดั ง นี้ 1) จั บ กุ ม ผู้ ก ระท าผิ ด จ านวน 91 ราย 2) รื้ อ ถอนถุ ง โพงพาง
จานวน 201 ถุง 3) รื้อถอนเสาหลักโพงพาง จานวน 1,027 ช่อง 4) รื้อถอนลอบพับ จานวน
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11,905 ลูก 5) ตรวจยึดถุงอวน จานวน 10 ปาก 6) ตรวจยึดคันรุน จานวน 19 คู่ และ 7)
ตรวจยึดถุงอวน จานวน 24 ปาก (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2565)
คำถำมข้อที่ 2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาการจ่ายค่าชดเชยแก่ชาวประมง
ที่สมัครเข้าร่ว มโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือและส่งมอบเครื่องมือประมงผิด กฎหมายที่ยังตกค้ า ง
อีกจานวนหนึ่งอย่างไร ขอทราบรายละเอียด
คำตอบข้อที่ 2
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้จัดทาโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องมือประมง
ให้ชาวประมงที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายปรับเปลี่ยนมาใช้เครื่องมือประมงถูกกฎหมาย ปัจจุบัน
มีชาวประมง จานวน 188 ราย ให้ความสนใจโดยนาเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เช่น เครื่องมือ
โพงพาง อวนลาก คราดหอย อวนรุน ลอบพับ และลอบปู ซึ่งมีขนาดช่องตาอวนท้องลอบเล็กกว่า
2.5 นิ้ ว มาส่ ง มอบให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เพื่ อ เป็ นการแสดงเจตนาที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นมาใช้ เ ครื่ อ งมือ ประมง
ที่ถูกกฎหมาย
คำถำมข้อที่ 3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดาเนินการตามโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนประมงพื้นบ้านเพื่อเพิ่มพูนรายได้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด
คำตอบข้อที่ 3
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงได้ดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริม
ความเข้มแข็งของชุมชนประมง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิน่ ในการจัดการ
การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้า รวมทั้ง
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมการให้กับองค์กรชุมชนประมงให้ดาเนินการ
อนุ รักษ์ ฟื้น ฟู การบริห ารจัด การทรัพยากรสัต ว์น้าแบบมีส่วนร่วม การแปรรูปสัต ว์น้าเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าประมงและส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้า รวมถึงพัฒนาต่อยอดกิจกรรมจาก
อาชีพการประมงให้ชุมชนรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดมั่นคงในการประกอบอาชีพประมง ภายใต้กรอบ
กิจกรรม ดังนี้
1) การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาแหล่งอาศัยสัตว์น้า เช่น การสร้าง ซั้งกอ
ซั้งเชือก กร่า เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้า ช่วยฟื้นฟู
ระบบนิเวศทางทะเลและแหล่งน้าจืด การจัดตั้งและพัฒนาธนาคารสัตว์น้า การจัดตั้งโรงเพาะฟักพันธุ์
สัต ว์น้ าเคลื่อนที่ (Mobile hatchery) การเตรียมแหล่งสถานที่อนุบ าลสัตว์น้าวัยอ่อน การจัด ทา
ที่รักษาพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้า การสร้างแหล่งอาหารธรรมชาติ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ
เป็นต้น
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2) การพัฒนาอาชีพประมง ได้แก่ การปรับเปลี่ยนเครื่องมือทาการประมงให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของชุมชน และชนิดของสัตว์น้า และการสนับสนุนอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องมือทาการประมง
และเรือประมง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อสร้างรายได้ในชุมชน เป็นต้น
3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและเพิ่มทักษะการทาการประมง โดยการอบรมให้ความรู้การทา
การประมงที่ถูกกฎหมาย การใช้เครื่องมือประมงตามมาตรฐานการทาการประมงอย่างยั่งยืน การดูแล
รักษาและซ่อมแซมเรือประมงหรือเครื่องมือประมง การศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากพื้นที่
ต้นแบบ การอบรมแปรรูปสัตว์น้า เป็นต้น
4) การเพิ่มมูลค่าสัตว์น้า ได้แก่ การแปรรูปสัตว์น้า การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สินค้าประมง
และส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้า เป็นต้น
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ดาเนินการในพื้นที่ 22 จังหวัด
ชายทะเล ผลการดาเนินเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564 จานวน 394 ชุมชน และ
ในปี ง บประมาณ 2565 ได้ ข ยายพื้ น ที่ ดาเนิน งานไปยั ง พื้ น ที่ช ายทะเลและแหล่ ง น้าจื ด จ านวน
200 ชุมชน ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ (งบเงินอุดหนุน) องค์กรละ 100,000 บาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 - 2564
รวม จานวน 31 ชุมชน ในปี งบประมาณ 2565 จานวน 9 ชุมชน ในส่วนนี้ชุมชนได้นางบ
เงินอุดหนุนไปดาเนินกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าขององค์กรชุมชน
ประมงท้องถิ่น ดาเนินกิจกรรมสร้างซั้งกอ ซั้งเชือก เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ที่หลบภัย ที่วางไข่และ
เลี้ยงตัวอ่อนของสัตว์น้า การปล่อยพันธุ์สัตว์น้าในแหล่งน้าธรรมชาติ และกิจกรรมการจัดตั้งและพัฒนา
ธนาคารสัตว์น้า ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ามีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตสัตว์น้าเพิ่มขึ้น ประชาชน
มีความมั่นคงทางด้านอาหาร การจัดซื้อเครื่องมือประมงและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมเรือประมง พร้อมทั้ง
จัดอบรมให้ความรู้การทาการประมง ที่ถูกกฎหมาย การใช้เครื่องมือประมงตามมาตรฐานการทาการ
ประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนให้กับสมาชิกในชุมชน เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการทาการประมง และการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิต วัสดุ อุปกรณ์ ในการแปรรูปสินค้าจากสัตว์น้า เป็นการลดต้นทุนวัตถุดิบในการผลิต
และเพิ่มศักยภาพในการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อจาหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนของตนเอง

