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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคในการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ท่ีเก่ียวกับการ

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทะเล ประเด็นปญหาเนื่องจากไมมีหนวยงาน

กลางท่ีจะมาควบคุมและดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล 

ปญหาการออกกฎท่ีกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน และปญหาการมีสวนรวมของประชาชน

และชุมชน เ ก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล 

ท่ีไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

จากการศึกษาพบวา การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมง 

ทางทะเลอยูในความรับผิดชอบของหลายหนวยงาน การบริหารจัดการ การอนุรักษ การพัฒนา 

และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม มีความซ้ําซอนกัน ขาดการบูรณาการใน

การดําเนินการตามภารกิจและหนาท่ี จึงทําใหการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทํา

ประมงทางทะเลไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร และการออกกฎ เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและการทําประมงทางทะเล เปนการกําหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมการ  ทํา

ประมงทางทะเล ฝายบริหารไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดออกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ   วาดวย

การป ฏิบั ติ เ ก่ี ย ว กับการควบ คุมจํ านวน เค ร่ือ ง มือ ทํ าก ารประมงอวนลาก  อวน รุน 

พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ี พิจารณาคําขออาชญาบัตรเคร่ืองมือทําการประมง

อวนลาก อวนรุนเฉพาะผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงดวยเคร่ืองมือดังกลาวในปท่ีผานมา

เทานั้น การออกระเบียบดังกลาวมิไดอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงเปนการออกกฎ

ท่ีจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล และเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน

ท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไว และปญหาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 66 ไดบัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซึ่งรวมกันเปน

ชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ินดั้งเดิม ใหมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และ

                                                 
*
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การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ยัง

ไมมีบทบัญญัติในเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนและประชาชนในการอนุรักษหรือจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและการทําประมงทางทะเล การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลจึงไมมีประสิทธิภาพ

เทาท่ีควร 

วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนจึงเห็นควรนําเร่ืองการจัดตั้งหนวยงานกลางของประเทศ

มาเลเซียและประเทศออสเตรเลีย ท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและการทําประมงทางทะเล มาปรับใชในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของ

ประเทศไทย ควรยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ควบคุมจํานวนเคร่ืองมือทําการประมงอวนลาก อวนรุน พ.ศ. 2539 เห็นควรปรับปรุงกฎหมายวา

ดวยการประมงโดยใหมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจแกฝายบริหารในการออกกฎที่ไมขัดกับรัฐธรรมนูญ

และไมขัดกับทฤษฏีการออกกฎ และควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการประมงใหมีบทบัญญัติ

รับรองสิทธิในการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทํา

ประมงทางทะเลใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

1.  บทนํา 
ผูเขียนไดพบปญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการ

ทําประมงทางทะเล ดังนี้ 

 

 1.1  ปญหาทางกฎหมายของการขาดหนวยงานกลางที่มีอํานาจหนาที่ควบคุมและดูแล
การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล ปจจุบันการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลมีหลายหนวยงานท่ีเก่ียวของและเขามาบริหารจัดการ เชน กรมประมง    กรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง กรมเจาทา และกองทัพเรือ เปนตน ซึ่งมีอํานาจหนาท่ีในการ

ดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ จึงทําใหเกิดความซํ้าซอน ขาดความเปนเอกภาพในการบังคับ

ใชกฎหมาย และกฎหมายยังไมครอบคลุมสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนตามสถานการณจริง   ขาดการ

จัดทํานโยบายและแผนการใชและดูแลผลประโยชนทางทะเลในภาพรวม 

 1.2  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกกฎเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
การทําประมงทางทะเลของประเทศไทย โดยเฉพาะกรณีท่ีชาวประมงซึ่งทําการประมงดวย

เคร่ืองมืออวนลาก อวนรุนท่ีเคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงดวยเคร่ืองมือประเภทนี้มากอนแลว 

เม่ือครบกําหนดใบอนุญาตแลวจะทําการตอใบอนุญาตในปถัดไปนั้น มีเง่ือนไขวาใหพนักงาน

เจาหนาท่ีของกรมประมงพิจารณาคําขออนุญาตเฉพาะผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงในป

การประมงที่แลวเทานั้น แตถาผูขออนุญาตยังไมเคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงดวยเคร่ืองมือ

อวนลาก อวนรุนมากอน พนักงานเจาหนาท่ีของกรมประมงจะปฏิเสธไมออกใบอนุญาตดังกลาว

ใหการปฏิเสธไมออกใบอนุญาตดังกลาวถือวาเปนการจํากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตาม
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ

ซึ่งกําหนดไววาประชาชนทุกคนมีสิทธิท่ีจะใชและไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิ

เสรีภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน 

 1.3  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการ
ทําประมงทางทะเล รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สวนท่ี 12 สิทธิ

ชุมชน มาตรา 66 บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ินหรือชุมชน

ทองถ่ินดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม   

อันดีของทองถ่ินและของชาติ และการมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชน

จากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอมรวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน แต

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2528 ยังไมมีบทบัญญัติในเร่ืองการ

มีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล   เม่ือพิจารณาตามบทบัญญัติ

แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ซึ่งใหสิทธิชุมชนมีสวนรวมในการ

จัดการบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม เม่ือทรัพยากรประมง

ทางทะเลเปนทรัพยากรสวนรวม ประชาชนทุกคนในฐานะเจาของจะตองมีสวนรวมในการปกปอง 

หวงแหน บริหารจัดการและดูแลรักษาเพ่ือใหคงอยูอยางย่ังยืนสืบทอดไปยังลูกหลานตลอดไป 

 

2.  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ การใชอํานาจทางปกครอง การบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล 

 2.1  แนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ 
  สําหรับประเทศท่ีมีการปกครองระบอบเสรีประชาธิปไตยภายใตระบบนิติรัฐและระบบ

นิติธรรมนั้นจะมีการรับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนไวในรัฐธรรมนูญซึ่งการ

รับรองและคุมครองสิทธิและเสรีภาพไวในรัฐธรรมนูญนั้นถือไดวาเปนหลักประกันสิทธิและ

เสรีภาพของผูทรงสิทธิหรือของประชาชนในรัฐท่ีดีและมีประสิทธิภาพอยางมาก 

 สิทธิ (right) โดยทั่วไปแลวหมายถึงอํานาจท่ีกฎหมายรับรองใหแกบุคคลในอันท่ีจะ

กระทําการใดท่ีเก่ียวของกับชีวิตรางกายหรือทรัพยสินของตนหรือบุคคลอื่นหรือประโยชนท่ี

กฎหมายรับรองและคุมครองใหหรือประโยชนในทางใดทางหนึ่งท้ังท่ีเปนรูปธรรมจับตองไดและท่ี

เปนนามธรรม ดงันั้นหากอํานาจดังกลาวของบุคคลท่ีกฎหมายไดรับรองและคุมครองใหถูกกระทบ

ทําใหเส่ือมคาหรือเสียไปแลว กฎหมายก็จะคุมครองบังคับใหผูท่ีกระทําใหสิทธิดังกลาวของบุคคล

อ่ืนตองชดใช โดยกฎหมายอาจกําหนดใหมีการชดใชดวยจํานวนเงินหรือตองรับโทษตามท่ี

กฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะอยางย่ิงกฎหมายสูงสุดท่ีใชในการปกครองประเทศ  คือรัฐธรรมนูญ 

หากวารัฐธรรมนูญไดคุมครองและรับรองสิทธิใดๆ ไวแลวก็จะกอใหเกิดหนาท่ีแกรัฐหรือ

669



 

 

หนวยงานของ รัฐและเจ าหน า ท่ีของ รัฐ ท่ีจะตองเคารพสิทธินั้ นๆ  ตามที่ รั ฐธรรมนูญ 

ใหการรับรองและคุมครองไวและหมายความรวมถึงการกอใหเกิดหนาท่ีแกประชาชนท่ีจะตอง

เคารพสิทธิซึ่งกันและกันดวย 

 หลักนิติรัฐมีความเก่ียวพันอยางย่ิงกับสิทธิในเสรีภาพของบุคคลและสิทธิในความเสมอภาค

เพราะวาสิทธิท้ังสองประการนี้เปนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ดังนั้น ในรัฐเสรีประชาธิปไตย

จึงตองเคารพขอบเขตและเสรีภาพของปจเจกชน การที่รัฐจะแทรกแซงในสิทธิและเสรีภาพจะพึงทํา

ไดเม่ือปรากฏวามีกฎหมายบัญญัติใหกระทําได และตองเปนกฎหมายท่ีผานความเห็นชอบจาก

ตัวแทนของประชาชนตามหลักความชอบธรรมในทางประชาธิปไตยแลวเทานั้น 

 หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพถือเปนหลักพ้ืนฐานท่ีสําคัญของหลักนิติรัฐ ท้ังนี้

เพราะถือวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเปนหลักสูงสุดของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น การกระทําของรัฐ

ท้ังหลายจึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับคุณคาอันสูงสุดของรัฐธรรมนูญ เพราะมนุษยเปน

เปาหมายการดําเนินการของรัฐ  มนุษยมิใชเปนเพียงเคร่ืองมือในการดําเนินการของรัฐ  การดํารง

อยูของรัฐยอมดํารงอยูเพ่ือมนุษย มิใชมนุษยดํารงอยูเพ่ือรัฐ ดวยเหตุนี้สิทธิและเสรีภาพจึงเปน

รากฐานท่ีสําคัญของรัฐเสรีประชาธิปไตยท่ียึดถือระบบนิติรัฐ 

 ประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในรูปแบบรัฐสภา หรือระบบ

ประธานาธิบดี รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายข้ันพ้ืนฐานของรัฐท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตย

จะตองมีหลักการท่ีสําคัญบัญญัติไว คือ หลักประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เพ่ือมิให

ผูปกครองใชอํานาจตามอําเภอใจในการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนผูอยูใตอํานาจ

ปกครอง หากแตการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของปจเจกชนก็ตองพิจารณาในเร่ืองของการ

คุมครองประโยชนสาธารณะประกอบดวย ดวยเหตุนี้ผูปกครองจึงมีความชอบธรรมในการออก

กฎเกณฑ เพ่ือจํากัดสิทธิและเสรีภาพประชาชนเทาท่ีจําเปนและไมเปนการกระทบตอสาระของ

สิทธิและเสรีภาพนั้นๆ ก็เพ่ือท่ีจะรักษาไวซึ่งความสงบเรียบรอย ความม่ันคงของรัฐ และเปนไป

เพ่ือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชน 
  

 2.2  แนวคิดพ้ืนฐานเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน 
  การมีสวนรวมของประชาชนนั้นมีท่ีมาจากรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

นั่นเอง กลาวคือ การปกครองในระบอบประชาธิปไตย เนนใหประชาชนเขามามีบทบาทหรือมีสวน

รวมในการปกครองประเทศ ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เปนเร่ืองท่ีเก่ียวของกับวิธีการกระจาย

อํานาจและทรัพยากรตางๆ ท่ีไมเทาเทียมกันอันมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน

และวิธีการที่ประชาชนเหลานั้นมีอิทธิพลตอการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอตน ประชาธิปไตยแบบมี

สวนรวม จึงหมายถึง การที่อํานาจในการตัดสินใจไมควรเปนของกลุมคนจํานวนนอย แตอํานาจ

ควรไดรับการจัดสรรในระหวางประชาชน 
 การมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญในการสรางประชาธิปไตยอยางย่ังยืนและ

สงเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงาน หากมีการมีสวนรวมของประชาชนมากข้ึนเพียงใดก็
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จะทําใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและใหผูบริหารท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคมมาก

ย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเปนการปองกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบายท่ีไมเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ 

นอกจากนี้การมีสวนรวมของประชาชนยังเปนการสรางความม่ันใจวาเสียงของประชาชน 

จะมีคนรับฟง อีกท้ังความตองการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะไดรับการตอบสนอง 

  

 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับนิติบุคคลมหาชน 
  โดยท่ัวไปการจัดทําบริการสาธารณะท้ังปวงยอมมีนิติบุคคลในกฎหมายมหาชนเปนผู

ไดรับมอบหมายใหดําเนินงาน เวนแตบริการสาธารณะที่ใหเอกชนรับไปทําแทนฝายปกครอง  

 หลักวาดวยนิติบุคคลนั้นยอมมีอยู ท้ังในกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน 

เพราะฉะนั้นจึงอาจจําแนกนิติบุคคลออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

  ประเภทท่ีหนึ่ง นิติบุคคลในกฎหมายมหาชน ซึ่งไดแก นิติบุคคลท่ีอยูใตบังคับกฎหมาย

มหาชน  ซึ่ งตามกฎหมายไทยก็คือ  กระทรวง  ทบวง  กรม  และทบวงการเมือง อ่ืนๆ  

ในราชการบริหารสวนกลางจังหวัด องคการตาง ๆ แหงราชการบริหารสวนทองถ่ิน และองคการ

ของรัฐบาล ตลอดจนวัดในพระพุทธศาสนา 

  ประเภทท่ีสอง นิติบุคคลในกฎหมายเอกชน ซึ่งไดแก นิติบุคคลท่ีอยูใตบังคับกฎหมาย

เอกชน ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ก็มีหางหุนสวนท่ีจดทะเบียนแลว บริษัทจํากัด 

สมาคม มูลนิธิท่ีไดจดทะเบียนแลว นิติบุคคลในกฎหมายเอกชนอาจไดรับมอบหมายใหจัดทํา

บริการสาธารณะได แตไมมีอํานาจพิเศษในทางปกครองเหมือนกับทบวงการเมือง ซึ่งเปนนิติ

บุคคลในกฎหมายมหาชน 

 

 2.4  หลักการเกี่ยวกับกฎทางปกครอง 
  กฎเปนเคร่ืองมือของฝายปกครองท่ีใชในการปฏิบัติราชการ ดําเนินการตามกฎหมาย 

นโยบาย และบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎจะสรางรายละเอียดท่ีกฎหมายใหอํานาจไป

บังคับใช เพ่ือใหกิจกรรมและนโยบายของฝายปกครองหรือฝายบริหารสัมฤทธิ์ผล 

 ขอบเขตของการเปนกฎ ประกอบดวย 3 ลักษณะ คือ 

  2.4.1 กฎท่ีเปนบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหาร ตามหลักท่ัวไปจะมีบทกําหนดโทษ

หรือเรียกเก็บภาษีไมได เพราะการออกบทบัญญัติท่ีจํากัดสิทธิและเสรีภาพ ยอมตองไดรับความ

เห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติเสียกอน แตกฎท่ีออกโดยฝายบริหารนั้น สามารถออกไดโดยไมตอง

ขอความเห็นชอบจากฝายนิติบัญญัติเสียกอน 

  2.4.2 กฎท่ีเปนบทบัญญัติท่ีออกมาเพื่อกําหนดรายละเอียดตามพระราชบัญญัติ    อัน

เปนกฎหมายแมบท จะมีขอความขัดแยงหรือมีเนื้อหาเกินกวาท่ีพระราชบัญญัติใหอํานาจไมได 

เพราะกฎท่ีออกมาโดยฝายบริหารเปนเพียงกฎหมายท่ีออกมาเพ่ือความสะดวกในการใช

พระราชบัญญัติเทานั้น 

671



 

 

  2.4.3 กฎเปนบทบัญญัติท่ีออกโดยฝายบริหาร จะตองอางอิงกฎหมายแมบทเสมอทุก

กรณีหรือกฎท่ีออกมาบังคับใชจากฝายบริหารทุกเร่ืองจะตองมีการอาศัยอํานาจของกฎหมาย

แมบทในการออกเสมอ เพราะในอดีตเคยมีปญหาเก่ียวกับการใชอํานาจในการออกกฎเสมอ เพ่ือ

มิใหเกิดปญหาการใชอํานาจการออกบทกฎหมายท่ีทับซอนกัน จึงไมใหอํานาจแกฝายบริหารท่ีจะ

ออกกฎหมายที่มีฐานะเทากับพระราชบัญญัติ ดวยเหตุดังกลาวการออกกฎในปจจุบัน กระทรวงท่ี

ออกกฎจึงตองระบุมาตราที่ใหอํานาจในการออกกฎไวอยางชัดเจนทุกคร้ังวากระทรวงใชอํานาจ

ตามมาตราใดของกฎหมายแมบทใดในการออกกฎมาบังคับใช 

  

 2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล 
  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเลเปนส่ิงท่ีรัฐจําเปนท่ี

จะตองใหความสําคัญเปนอยางมาก เพราะเปนภารกิจหรือหนาท่ีท่ีรัฐพึงตองปฏิบัติเพ่ือให

ทรัพยากรมีความสมบูรณย่ังยืนตลอดไป 

  ทรัพยากรทางทะเลจัดไดวาเปนทรัพยากรธรรมชาติประเภทท่ีสรางข้ึนใหมได ประเทศ

ใดแมวาจะมีความไดเปรียบทางลักษณะพ้ืนท่ีมีทรัพยากรทางทะเลมากมาย แตถาไมรูจักใช    ไม

รูจักรักษา ทรัพยากรยอมเส่ือมโทรมจนไมอาจใชประโยชนได หรืออาจตองอาศัยระยะเวลา

ยาวนานกวาทรัพยากรจะฟนตัว ตรงกันขามกับประเทศท่ีแมวาทรัพยากรทางทะเลจะมีอยูคอนขาง

จํากัด แตถารูจักใชก็จะสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรนั้นไดยาวนานและถาวร ดังนั้น ประเทศ

ตาง ๆ จึงตองมีการจัดการทรัพยากรทางทะเลของตน เพ่ือผลประโยชนข้ันสุดทาย คือ ประโยชน

แกประชาชนในประเทศเปนสําคัญ 

  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล หมายถึง การกระทํา

ใดๆ ท่ีเปนผลใหแหลงทรัพยากรประมงคงความอุดมสมบูรณและใหการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรประมงเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการประมง รวมถึงการทํานุบํารุง ปรับปรุงและ

รักษาแหลงทรัพยากรการประมง การพัฒนาเคร่ืองทําการประมง การทําการประมงและการนํา

ทรัพยากรประมงมาใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา เพ่ือใหไดรับประโยชนจาก

ทรัพยากรสัตวน้ําอยางเต็มท่ี และมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดและถาวร 
 
3.  หลักการทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทํา
ประมงทางทะเลของประเทศไทยและตางประเทศ  
 3.1  หลักการทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทํา
ประมงทางทะเลของประเทศไทย 
  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล ท่ีผานมารัฐจะเปน

ผูใชอํานาจในการบริหารจัดการทรัพยากรแตเพียงฝายเดียว ผลจากการใชอํานาจของรัฐดังกลาว
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กอใหเกิดความไมเปนธรรมในการจัดสรร การใชประโยชนในทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม จึง

ตองปรับเปล่ียนอํานาจใหชุมชนและประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดบัญญัติเก่ียวกับสิทธิเสรีภาพ

ดานส่ิงแวดลอมไวอยางกวางขวาง โดยบัญญัติคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไวในมาตรา 66 วา บุคคลยอมมีสิทธิอนุรักษและมีสวนรวมใน

การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมท้ังความ

หลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน และไดรับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐ

และชุมชนในเร่ืองดังกลาว ไวในมาตรา 67 ซึ่งบัญญัติวา สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและ

ชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือใหดํารง

ชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิ

ภาพหรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม  

  ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติการประมง 

พ.ศ. 2490 มีกรมประมงเปนองคกรของรัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรประมงตามท่ีกฎหมายกําหนดไว มีอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับการประมงทั้งระบบ 

ไดแก การศึกษา วิจัย คนควา และทําการทดลองเก่ียวกับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การบํารุงพันธุสัตว

น้ํา การรวบรวมขอมูลสถิติและความรูเก่ียวกับการประมง การอนุรักษชลสมบัติ การพัฒนา

เคร่ืองมือและอุปกรณในการทําประมง ผลิตภัณฑสัตวน้ํา การสํารวจแหลงทําประมง รวมท้ังการ

สงเสริมและเผยแพรการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การอนุรักษทรัพยากรประมง และรวมถึงการควบคุม

กิจการประมงใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายและสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ
 

  

 3.2  หลักการทางกฎหมายเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทํา
ประมงทางทะเลของตางประเทศ  
  ประเทศญี่ปุน ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนเปนอยางย่ิง โดยได

กําหนดเร่ืองการใหชุมชนมีสวนรวม ไวในกฎหมายประมงและกฎหมายสหกรณประมง 
มีกฎหมายประมง มาใชในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้ําตั้งแตป 1643 ซึ่งอยูภายใตการ

ปกครองของพระเจาจักรพรรดิเรียกวา ยุคกฎหมายอุระ (Ura Law) ในยุคดังกลาวนี้ มีการให

สิทธิทําการประมงแกชาวประมงท่ีเก็บเก่ียวเฉพาะสาหรายทะเลหนาหมูบานตนเองเทานั้น 

นอกจากจะมีกรณีพิเศษท่ีชาวประมงใหความชวยเหลือตอขุนนางเช้ือสายนักรบ (Samurai lord) 

ซึ่งจะไดรับรางวัลเปนกรณีพิเศษ สามารถทําการประมงนอกเหนือจากการเก็บสาหรายทะเล 

ได สิทธิการทําประมงในยุคนี้ มีหนวยงานที่อนุญาตคือ โอสุมิ ซุกิ (Osumi - tsuki) ซึ่งแปลวา 

การใหสิทธิทําการประมง (Fishing right) 

  สาธารณรัฐฟลิปปนส ไดมีการออกกฎหมายมาสนับสนุนใหมีการจัดการประมง 

โดยชุมชนข้ึน เพ่ือท่ีจะพัฒนาชาวประมงขนาดเล็กใหมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดีข้ึน รัฐบาล
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ฟลิปปนสในสมัยประธานาธิบดีเฟอรดินานด มารกอส ไดจัดทําประมวลกฎหมายสิ่งแวดลอม 

(Philippine Environment Code, PRESIDENTIAL DECREE NO. 1152) ข้ึนโดยกําหนด

แนวทางในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูภายใตบทบัญญัติเดียวกัน เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ท้ังนี้ ประมวลกฎหมายดังกลาวไดกําหนดแนวทางใน

การดูแลรักษาส่ิงแวดลอมและแนวทางในการบํารุงรักษาส่ิงแวดลอมใหมนุษยสามารถอยูรวมกับ

ส่ิงแวดลอมหรืออาศัยประโยชนจากส่ิงแวดลอมอยางมีคุณภาพมากที่สุดและอยางย่ังยืน โดย 

Philippine Environment Code ไดกําหนดเง่ือนไขของการทําประมงและทรัพยากรทางน้ําไวใน 

Chapter I Fisheries and Aquatic Resources มาตราท่ี 26 วาดวยการบริหารจัดการนโยบาย

ทางการประมงและทรัพยากรทางน้ํา โดยในมาตราดังกลาวกําหนดให “รัฐบาลแหงชาติผานกรม

ทรัพยากรธรรมชาติ มีหนาท่ีจะตองสรางระบบการแสวงหาผลประโยชนทางการประมงและจาก

ทรัพยากรทางน้ําท่ีมีเหตุผล ในดินแดนของฟลิปปนสและตองจะสงเสริมใหประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ี 

มีสวนรวมท่ีจะรักษาและหรือเพ่ิมการผลิตท่ีเหมาะสมและตอเนื่องเชนเดียวกัน” 

  ประเทศมาเลเซีย ไดจัดตั้งสถาบันกลางเพ่ือทําหนาท่ีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล

ในเชิงยุทธศาสตรและประสานงานกับหนวยงานทางทะเลท้ังภาครัฐและเอกชน ไดแก สถาบันทาง

ทะเลแหงชาติมาเลเซีย หรือ The Maritime Institute of Malaysia (MIMA) ซึ่งจัดตั้งข้ึน 

ในป ค.ศ.1993 ตามพระราชบัญญัติบริษัท ค.ศ. 1965 มีการดําเนินงานในรูปของบริษัท จํากัด 

ซึ่งมีรัฐบาลเปนประกัน และไมมีทุนจดทะเบียน บริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร (Board of 

Director) เ ดิ ม รู จั ก กั น ใ น น า ม ข อ ง  Malaysian Institute of Maritime Affairs : MIMA  

เปนสถาบันวิจัยเชิงยุทธศาสตร (a policy research institution) ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยรัฐบาลมาเลเซีย  

เพ่ือดูแลประเด็นสําคัญท่ีเก่ียวของกับผลประโยชนแหงชาติทางทะเลของมาเลเซียและเพื่อ

คุมครองผลกระทบของภัยดานตางๆ ท่ีคุกคามตอความม่ันคงทางทะเล ความปลอดภัยทางทะเล 

ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรทางทะเล รวมท้ังยังเปนหนวยประสานงานสําหรับงานวิจัยของภาค 

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทางทะเล (a national focal point for research in the maritime sectors)  

ซึ่งมีแนวทางการจัดการท่ีครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ทางทะเล ท่ีมีความทาทายและมีผลกระทบตอ

มาเลเซียท้ังในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก 

  ประเทศออสเตรเลีย มีสถาบันกลางที่ทําหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและประสานงานกับประเทศตางๆ มีการจัดตั้ง The Centre of Maritime Policy (CMP) ท่ี

มหาวิทยาลัยวูลลองกอง วัตถุประสงคของการจัดตั้ง เพ่ือจัดใหมีแนวทางการประสานงานท่ีมีความ

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึนในดานกิจการทางทะเลและการจัดการมหาสมุทรในมุมมองทางกฎหมายและ

นโยบาย ยุทธศาสตร โดยศูนย CMP เปนหนวยประสานงานกลางดานสหวิทยาการ วางแนวทิศ

ทางดานนโยบาย (policy-oriented) การวิจัย การสอน และใหคําปรึกษาท้ังในประเทศและ

ภูมิภาคท่ีเก่ียวของ 
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4.  วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการ
ทําประมงทางทะเล 
 

 4.1  ปญหาทางกฎหมายของการขาดหนวยงานกลางที่มีอํานาจหนาที่ควบคุม ดูแลการ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเล  
  หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล มีหลาย

หนวยงาน และกฎหมายท่ีเก่ียวของหลายฉบับ เชน กรมประมงใชพระราชบัญญัติการประมง 

2490 มุงเนนการเพาะเล้ียงและการจับสัตวน้ํา กรมเจาทา ดูแลการขุดลอกรองน้ํา การกอสรางส่ิง

ลวงลํ้าลําน้ํา กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ดูแลเร่ืองการอนุรักษทรัพยากร กรมอุทยาน

แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดูแลเกาะและทองทะเลในสวนท่ีประกาศเปนอุทยานแหงชาติ กรณี

การสรางทาเทียบเรือเพ่ือการทองเท่ียว พบวา ทะเลเดียวกันหลายหนวยงานรวมดูแลโดยมี

กิจกรรมท่ีขัดแยงกัน เปนตน ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลปจจุบันไม

สามารถบริหารจัดการในภาพรวมใหเปนเอกภาพได ขาดการทํางานรวมกันแบบบูรณาการ เพราะ

ไมมีหนวยงานกลางโดยเฉพาะ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลใน

ภาพรวมไดอยางเบ็ดเสร็จ 

 

 4.2  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกกฎเพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
การทําประมงทางทะเล 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณไดมีมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและการทําประมงทางทะเลหลายประการ เพ่ือควบคุมการทําการประมง โดยไดออกระเบียบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณว าดวยการปฏิบัติ เ ก่ียวกับการควบคุมจํานวนเคร่ืองมือ 

ทําการประมงอวนลาก อวนรุน พ.ศ. 2539 ซึ่งกําหนดใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาคําขออาชญา

บัตรเคร่ืองมือทําการประมงอวนลากหรืออวนรุน เฉพาะผูท่ีเคยไดรับอนุญาตใหทําการประมงดวย

เคร่ืองมืออวนลาก อวนรุนของแตละอําเภอหรือของแตละจังหวัดเทานั้น ซึ่งผลของการปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ สงผลใหเจาหนาท่ีปฏิเสธการขอรับอาชญาบัตร

สําหรับผูซึ่งไมเคยไดรับอาชญาบัตรสําหรับเคร่ืองมือทําการประมงอวนลาก อวนรุน ในปการ

ประมงคร้ังท่ีผานมา ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณฯ ฉบับดังกลาวไดอางอิงฐานอํานาจใน

การออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ใน

การออก ท้ังนี้ หากพิจารณาตามบทบัญญัตขิองพระราชบัญญัตกิารประมงฯ ท้ังฉบับ   ก็ไมปรากฏ

มาตราใดท่ีใหอํานาจแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกระเบียบกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เพ่ือควบคุมจํานวนเคร่ืองมือทําการประมงอวนลาก อวนรุน จึงเปนการออก

ระเบียบท่ีเปนการวางแนวทางปฏิบัติใหเจาหนาท่ีถือปฏิบัติ ท่ีเปนการกําหนดกฎเกณฑลักษณะ

เชนเดียวกับกฎ และเปนการออกโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพราะเปนการตรากฎท่ีไมเปนไปตาม

หลักเกณฑการตรากฎของประเทศไทย ซึ่งการตรากฎตองอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบทคือ
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พระราชบัญญัติฉบับใดฉบับหนึ่ง ท่ีกําหนดใหฝายบริหารมีอํานาจในการออกกฎ เพ่ือกําหนด

รายละเอียดและเนื้อหาในการท่ีจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินั้นๆ 

  

 4.3  ปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการ
ทําประมงทางทะเล 
  การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของรัฐท่ีผานมาจนถึงปจจุบัน มิไดบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติประมงอยางเปนระบบ ทําใหเกิดปญหาอันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และมิไดคํานึงถึงสิทธิ 

ของประชาชนหรือมีกระบวนการท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางท่ีควรจะเปน ท้ังท่ี

โครงการหรือกิจกรรมดังกลาวนั้นสงกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และวิถี

ชีวิตความเปนอยูของประชาชนโดยตรง จึงเปนการกระทําท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ 

ของประชาชนที่กฎหมายรับรองไว  และไมสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ 

แหงราชอาณาจักรไทย ในบทบัญญัติท่ีวาดวยการคุมครองสิทธิของประชาชนในการสงวน 

บํารุงรักษาและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ตลอดจนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดการ บํารุงรักษา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมท้ัง

ความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดุลและย่ังยืน ทําใหเกิดปญหาท่ีกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ในการดํารงชีวิตหรือมีผลกระทบตอการใชชีวิตอยูของประชาชน ซึ่งพระราชบัญญัติการประมง 

พ.ศ. 2490 ยังไมมีบทบัญญัติในเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเล   

 
5.  ขอเสนอแนะ 
  จากปญหาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมงทางทะเลโดยรัฐ 

ท่ีเกิดข้ึนดังท่ีกลาวมาขางตน ผูเขียนเห็นวา ควรนําแนวคิด ทฤษฎีและหลักการจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและการทําประมงทางทะเลของตางประเทศ ตลอดจนกฎหมายฉบับอ่ืนมาปรับใช  

เพ่ือแกไขปญหาในประเด็นตาง ๆ โดยเสนอแนวทางไวดังนี้ 

 

 5.1  ประเทศไทยควรนําเร่ืองการจัดตั้งหนวยงานกลางของประเทศมาเลเซียและ
ประเทศออสเตรเลีย ท่ีทําหนาท่ีเปนหนวยงานกลางในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ

การทําประมงทางทะเล มาปรับใชโดยควรมีการจัดตั้งหนวยงานกลาง ใหมีอํานาจและหนาท่ี

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย เพ่ือใหเกิดความเปนระบบและเกิดความเปน

เอกภาพ ซึ่งหากประเทศไทยนํามาปรับใชก็จะสามารถแกไขปญหาความซํ้าซอนของหนวยงานท่ีมี

หนาท่ีบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนได  
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 5.2  ควรยกเลิกระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวยการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมจํานวนเคร่ืองมือทําการประมงอวนลาก อวนรุน พ.ศ. 2539 และเห็นควรปรับปรุง

กฎหมายวาดวยการประมงโดยใหมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจแกฝายบริหารในการออกกฎท่ีไมขัดกับ

รัฐธรรมนูญและไมขัดกับทฤษฏีการออกกฎ ท้ังนี้ โดยการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ

ประมง พ.ศ. 2490 โดยใหมีบทบัญญัติ ท่ีให อํานาจฝายบริหารมีอํานาจในการออกกฎ 

เพ่ือควบคุมหรือกําหนดจํานวนเคร่ืองมือทําการประมง ประเภทเคร่ืองมืออวนลาก อวนรุน           

ท่ีอนุญาตใหใชทําการประมงในทะเลไทย 

 

 5.3  ควรแกไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 โดยกําหนดใหมีถอยคํา

ท่ีชัดเจนในการที่ใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการทําประมง

ทางทะเล ดังตอไปนี้ 

  มาตรา “กรมประมงมีหนาท่ีรับฟงความคิดของประชาชนหรือใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและการจัดการเกี่ยวกับการประมงที่สงผลกระทบตอ

วิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี” 

  นอกจากนี้ ผูเขียนเห็นวา ควรมีการกําหนดใหพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 

มีคณะกรรมการประสานงานการประมงประจําทองถ่ินตามแบบอยางของประเทศญี่ปุน โดยควรมี

ถอยคําในบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ดังตอไปนี้  

  มาตรา “ใหมีคณะกรรมการประสานงานการประมงประจําทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ

ฉบับนี้ 

  คณะกรรมการประสานงานการประมงประจําทองถ่ินมีท้ังส้ินจํานวน 16 คน โดยใน

จํานวนนี้ตองเปนบุคคลท่ีเปนตัวแทนของประชาชนในทองท่ี 9 คน 

  คณะกรรมการประสานงานการประมงประจําทองถ่ินมีหนาท่ีกําหนดแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงของจังหวัด” 
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