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ข้อเสนอแก้ไขปัญหา
ชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทย 2563 

ความสอดคล้องกับข้อตกลง
ของคณะกรรมการประมงโลก
ว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุน

การทํํางานกับชาวประมงขนาดเล็ก
อย่างยั่งยืนโดยสมัครใจ 



 ปี พ.ศ.2558 ถือได้ว่าเป็นปีเ ร่ิมต้นของการพลิกโฉม 

ประวัติศาสตร์การประมงไทย ด้วยเหตุจากความกดดันของตลาด 

ส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก สหภาพยุโรป (EU) ได้ส่งคำาเตือน 

(ใบเหลือง) อยา่งเปน็ทางการถึงประเทศไทย เก่ียวกับการแก้ไขปญัหา 

การประมง IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) 

หรือการทำาประมงที่ผิดกฎหมาย การประมงที่ขาดการรายงาน และ 

การประมงที่ขาดการควบคุม หากประเทศไทยไม่ดำาเนินการแก้ไข 

ปัญหาดังกล่าว กลุ่มประเทศซ่ึงเป็นตลาดส่งออกที่สำาคัญอย่าง 

สหภาพยุโรป (EU) อาจพิจารณาให้ใบแดง หมายถึงห้ามสินค้า 

การประมงทุกประเภทจากประเทศต้นทางที่ได้รับใบแดง นำาเข้าสู่ 

ตลาดของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป (EU) พร้อมๆ กันนั้น  

รายงานเก่ียวกับปัญหาการใช้แรงงานทาสในเรือประมงอุตสาหกรรม

ของประเทศไทย เป็นแรงกดดันสำาคัญอีกทางหนึ่งที่ทำาให้รัฐไทย 

จำาเป็นต้องตัดสินใจคร้ังสำาคัญ เปล่ียนนโยบายการประมงไทยจาก 

เดมิสบืทอดกันมายาวนานนบัตัง้แตม่แีผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติฉบับแรกในปี พ.ศ.2504 ซึ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการประมง
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ความสอดคล้องกับข้อตกลงของคณะกรรมการประมงโลก
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คํํานํํา 



มุง่ผลผลิตสงูสดุเพือ่การสง่ออกสร้างรายไดใ้หกั้บประเทศ เปล่ียนเป็น 

มุ่งเน้น “จัดระเบียบการประมง ในประเทศไทยและในน่านน้ำาทั่วไป 

ป้องกันมิให้มีการทำาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษา 

ทรัพยากรสัตว์น้ำาให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติ 

อย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดำารงอยู่ในสภาพที่ 

เหมาะสม ตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ 

นับถือในนานาประเทศ รวมทั้งคุ้มครองสวัสดิภาพของคนประจำาเรือ 

และป้องกันการใช้แรงงานผิดกฎหมายในภาคการประมง” และมกีาร

แก้ไขปญัหามาอยา่งตอ่เนือ่งจนสหภาพยโุรป (EU) ไดป้ลดใบเหลือง 

ให้ในที่สุด

 ในท่ามกลางกระบวนการแก้ไขปัญหา การประมง IUU ของ 

ประเทศไทย กลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมีบทบาทสำาคัญในแง่ของการ 

เปน็กลุ่มทีท่ำาการประมงอยา่งรับผิดชอบ รวมกลุ่มกันดำาเนนิกิจกรรม

อนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรประมงมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน  

เท่าที่มีหลักฐานประจักษ์พบว่ากลุ่มชาวประมงพื้นบ้านได้ประสบ 

ปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมและริเร่ิมดำาเนินกิจกรรมกลุ่ม 

เพื่อจัดการทรัพยากรประมงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 โดยการสนับสนุน

จากองค์กรพัฒนาเอกชนในท้องถิ่น ผ่านแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 

การแย่งชิงฐานทรัพยากรธรรมชาติมามากกว่า 30 ปี และก่อตั้งเป็น  

“สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้” ในปี พ.ศ.2536 และรวมกัน 

เป็นเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทยในช่ือ “สมาคม 

สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย” เมื่อปี พ.ศ.2553 

 กระนัน้ก็ตามดูเหมอืนวา่แมจ้ะมกีารปรับเปล่ียนแนวทางหลัก 

ของการประมงไทย ในทางนโยบายไปขนานใหญ่แล้ว แต่ยังพบว่า 

การแก้ไขปัญหาระดับฐานรากลึกของการประมงไทยและปัญหา 

ชาวประมงพื้นบ้าน ยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และอาจเกิดปัญหาใหม่ 

ตามมาในอนาคต เห็นได้จากการขับเคล่ือนของสมาคมสมาพันธ์ 

ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยปัจจุบัน ทำาให้เราได้เรียนรู้ว่า 

ชาวประมงพืน้บา้นไมไ่ดม้สีถานะการผลิตแบบ “หาอยูห่ากิน” อยา่ง 

เดียวแล้ว แต่เป็นทางเลือกและทางออกของการผลิตที่ตอบสนอง 

ต่อการบริโภคที่ยั่งยืนเหมาะสม สามารถพัฒนาเศรษฐกิจที่ทุกภาค 

สว่นสามารถแบง่ปนัประโยชนไ์มเ่หล่ือมล้ำายากจนร่ำารวยเกินไป และ 

ประการสำาคัญ คือ ทรัพยากรสัตว์น้ำาสามารถดำารงอยู่อย่างยั่งยืน 

สืบไป แต่ความเข้าใจทั้งจากฝ่ายนโยบายและจากสังคมทั่วไป 

ยังไม่ตระหนักเห็นมากนัก สังเกตจากนโยบายการกำาหนดสัดส่วน 

การจับสัตว์น้ำาที่จัดอัตราให้ชาวประมงพื้นบ้านเล็กน้อย ถ้าเทียบ 

มูลค่างบประมาณการลงทุนให้การช่วยเหลือด้านต่างๆ ก็ยังเทียบ 

ไม่ติดกับการสนับสนุนดูแลการประมงอุตสาหกรรม 

 ทั้งที่ในปี พ.ศ.2557 ก่อนที่ประเทศไทยจะเริ่มกระบวนการ 

แก้ไขปัญหาประมง IUU ตัวแทนรัฐบาลไทยได้เคยร่วมลงมติรับรอง 

ข้อตกลงระหว่างประเทศของคณะกรรมการการประมง (COFI) ใน

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ว่าด้วย  

“แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำางานกับชาวประมงขนาดเล็กอย่าง 

ยั่งยืนโดยสมัครใจ ในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและการ 

ขจัดความยากจน” (Voluntary Guidelines for Securing  

Sustainable Small-Scale Fisheries) หรือ VGSSF ซ่ึงเป็น 

แนวทางที่พัฒนาภายใต้กรอบจริยธรรมหรือ “จรรยาบรรณการทำา 

ประมงอย่างรับผิดชอบ” เพื่อใช้สนับสนุนบทบาทของชาวประมง 



สถานการณ์ชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทย

1. สถานการณ์ชาวประมงพื้นบ้านในภาพรวม

2. สภาพปัญหาของชาวประมงพื้นบ้าน

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำางานกับชาวประมงขนาดเล็ก

อย่างยั่งยืนโดยสมัครใจในบริบทของความมั่นคงทางอาหาร

และการขจัดความยากจน (VGSSF)

ข้อเสนอเชิงนโยบายของสมาคมสมาพันธ์

ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา

ภาคการประมงไทย จำานวน 17 ข้อ

บทสรุปและทิศทางการทำางานพัฒนา

การประมงพื้นบ้านในอนาคต

บรรณานุกรม

8
8

28

36

48

52

84

98

ขนาดเล็กทั้งระดับประเทศและระดับโลกสำาหรับแก้ไขปัญหาความ 

ยากจน แต่ประเทศไทยไม่มีการนำามาใช้อย่างจริงจัง 

 หนงัสอื “ขอ้เสนอแก้ไขปญัหาชาวประมงพืน้บา้นในประเทศ 

ไทย 2563 : ความสอดคล้องกับข้อตกลงของคณะกรรมการประมง 

โลก ว่าด้วยแนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำางานกับชาวประมงขนาด

เล็กอย่างยั่งยืนโดยสมัครใจ” เล่มนี้ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ชาว 

ประมงพื้นบ้าน และข้อเสนอของพวกเขา ที่เช่ือว่าหากฝ่ายต่างๆ  

นำาไปปฏิบัติจะสามารถแก้ไขปัญหาการประมง IUU ทั้งระบบ และ 

เพือ่เปน็บนัทกึเชิงวเิคราะหว์า่ภายใต้ขอ้เสนอของชาวประมงพืน้บา้น

ในประเทศไทยมีความสอดคล้องกับการประมงยั่งยืนอย่างไร

 ขอขอบคุณ นิติกร ดาราเย็น, ฉัจจพร ลอยปลิว, วิโชคศักดิ์ 

รณรงค์ไพรี และ สมาคมรักษ์ทะเลไทย ที่ได้รวบรวมเรียบเรียง 

ข้อมูลและภาพประกอบจนสามารถจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จนสำาเร็จ 

หวงัอยา่งยิง่ว่าจะเปน็ประโยชนส์ำาหรับการทำางานสง่เสริมชาวประมง

พื้นบ้านและการประมงที่ยั่งยืนในประเทศไทยไม่มากก็น้อย

 

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย
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สารบัญ



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

สถานการณ์ชาวประมงพื้นบ้าน
ในประเทศไทย

1. สถานการณ์ชาวประมงพื้นบ้านในภาพรวม 
 ย้อนหลังไปเมื่อประมาณหกสิบปีก่อน ช่วงระหว่างปี พ.ศ. 

2490-2500 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 สัตว์น้ำาทะเลกลายเป็น 

“สินค้าอาหาร” และเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก ประเทศไทยเริ่ม

เข้าสู่อุตสาหกรรมการประมง ส่งออก และมีกฎหมายการประมงไว้ 

เพื่อบริหารจัดการ ควบคุมและส่งเสริมการประมงในปี พ.ศ.2490 

 บันทึกทุกฉบับรายงานตรงกันเก่ียวกับการกำาเนิดอุตสาห-

กรรมการประมงไทยว่า “รัฐบาลไทยได้นำาเทคโนโลยีการประมง 

แบบอวนลากแผ่นตะเข้ จากประเทศเยอรมนีมาแนะนำาส่งเสริมให้ 

นกัลงทนุและชาวประมงไทย” ประกอบกับมกีารนำาเขา้เนือ้อวนทีเ่ปน็ 

ไนล่อนมาทดแทนเคร่ืองมือจับปลาดั้งเดิมที่ทำาจากเชือกป่าน ปอ  

ด้าย ทำาให้การประมงทะเลเร่ิมพัฒนาอย่างรวดเร็วในพื้นที่จังหวัด 

สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรปราการ ด้วยปัจจัยเอ้ือที่ต้ังอยู่ 

ใกล้ศนูยก์ลางของประเทศ ใกล้กับทะเลแหล่งขนสง่ทางน้ำา จงึเกิดการ 

ลงทนุประกอบอุตสาหกรรมการประมงทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศไทยขึน้ 

คหบดีมีทรัพย์หรือคนที่พอมีฐานะเข้าถึงทุนอยู่บ้างเริ่มลงทุนจับปลา 

เป็นอาชีพ ใช้เคร่ืองมือล้ำาสมัยของยุคนั้น เร่ิมมีธุรกิจรับซ้ือสัตว์น้ำา 

ต่อมาค่อยๆ ขยายไปยังเมืองท่าชายฝั่งทะเลในจังหวัดอื่นๆ 

 ชุมชนริมฝั่งทะเลฝั่งอ่าวไทยได้รับอิทธิพลความรู้เทคนิคการ

จับปลามากกว่าพื้นที่อ่ืนๆ เพราะอยู่ใกล้กับศูนย์กลางการพัฒนา 

การประมง สังเกตได้ว่าชาวประมงขนาดเล็กบริเวณฝั่งอ่าวไทย 

ตอนบนจะมีองค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการประมงมากกว่า 

ชาวประมงขนาดเล็กในถิ่นอื่น 

 เวลานัน้ชุมชนชายฝัง่อันดามนัของไทยยงัพึง่พงิอุตสาหกรรม 

“หลุมถ่าน” จากการสมัปทานปา่ชายเลน การจบัปลาในฝัง่อันดามนั 

ของชุมชนชายฝั่งจึงพัฒนาการช้ากว่า ช่วง พ.ศ.2520-2530 ชุมชน 

ฝั่งอันดามันเข้าสู่ยุคปลายของอุตสาหกรรม “หลุมถ่าน” จากการ 

สัมปทานป่าชายเลน แรงงานหลักในชุมชนริมฝั่งทะเลอันดามันซึ่งมี

วิถีเป็นลูกจ้างตัดไม้เผาถ่านเริ่มหันไปจับปลาหรือสัตว์น้ำาทะเล มาส่ง 

ให้ผู้ลงทุนรับซ้ือสัตว์น้ำา แรงงานชนบทริมทะเลอันดามันจึงเร่ิมปรับ 

เปลี่ยนไปเป็นจับปลาเพื่อขายเป็นอาชีพมากขึ้น 

 หากไมน่บัการจบัปลาเพือ่เปน็อาหารในครัวเรือนทีม่มีาก่อน

หน้านั้น ถือว่าชาวประมงริมฝั่งทะเลเร่ิมจับสัตว์น้ำาเพื่อขายมากขึ้น 

ในช่วงนี้ โดยมีลักษณะเป็นอาชีพสร้างรายได้มากขึ้น ส่วนการจับ 

สัตว์น้ำาด้วย “โป๊ะ” และ “โพงพาง” ที่ถือว่าเป็นการจับปลาที่ 

ก้าวหน้าที่สุดในยุคก่อนหน้านั้นเริ่มลดความสำาคัญลง

 ยุคอุตสาหกรรมประมงไทยเติบโต
 ประเทศไทยต้ังอยู่เขตอิทธิพลของเส้นศูนย์สูตรอากาศร้อน

ช้ืน ทำาให้มีทรัพยากรสัตว์น้ำาหลากหลายชนิดและมีปริมาณมาก 

ประกอบกับมีความต้องการผลิตสินค้าการประมงเพื่อส่งออกให้มาก
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ทีส่ดุ เคร่ืองมอืประมงอวนลาก อวนรุน และอ่ืนๆ ถกูพฒันาสง่เสริม 

เต็มที่ ในเวลา 20 ปีแรกของการพัฒนาการประมง ชาวประมงแบบ

พาณิชย์ได้ระดมจับสัตว์น้ำาทะเลจนประเทศไทยติดอันดับหนึ่งในสิบ

ประเทศที่ส่งออกสินค้าประมงมากที่สุด ทว่าเพียงแค่ 15-20 ปีแรก 

(2504-2515) ทรัพยากรประมงทะเลไทยก็เริ่มเสื่อมโทรมลง 

 การจับสัตว์น้ำาจากทะเลเพิ่มขึ้นเป็นสองล้านตันในปี พ.ศ. 

2520 จากนัน้เร่ิมลดลง กระทัง่ป ีพ.ศ.2525 มกีารจบัสตัวน์้ำาไดเ้พิม่ขึน้ 

จากเทคนิคใหม่คือการจับปลาผิวน้ำาและการจับปลาในน่านน้ำา 

ต่างประเทศ นับจากปี พ.ศ.2536 เป็นต้นมา ผลผลิตจากการจับ 

สัตว์น้ำาทะเลของไทยอยู่ในปริมาณ 3.4-3.6 ล้านตัน โดยสัตว์น้ำา 

ทะเลที่จับได้ทั้งหมดเป็นสัตว์น้ำาที่จับโดยเรือประมงไทยในน่านน้ำา 

ต่างประเทศประมาณกว่า 1 ล้านตัน ส่วนที่เหลือจับในประเทศซึ่งมี

มูลค่ารวม 110,000-130,000 ล้านบาท และเร่ิมลดลงบ้างหลังปี 

พ.ศ.2542 เป็นต้นมา 

 ในขณะที่ทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลง แต่ปริมาณผลผลิต

ทางการประมงยังมีปริมาณน้ำาหนักรวมไม่ต่างจากเดิมมากนัก เป็น 

เพราะการประมงขนาดใหญ่มุ่งเน้นการจับเชิงปริมาณ โดยมีการจับ 

“ปลาเป็ด” หรือสัตว์น้ำาที่ใช้ทำาอาหารสัตว์ซ่ึงมีลูกสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ 

ที่ยังไม่ควรจับในปริมาณที่สูงขึ้น ปลาที่จับได้มีขนาดโดยเฉลี่ยเล็กลง 

และนักลงทุนการประมงไทยออกไปทำาการประมงในน่านน้ำาต่าง 

ประเทศมากขึ้น จำานวนผลผลิตจึงมีปริมาณแทบเท่าๆ กัน 

 งานวิจัยช้ีตรงกันว่าการทำาประมงด้วยเคร่ืองมืออวนรุน 

ประกอบเรือยนต์ในชายฝั่งทะเลทั่วประเทศ จับสัตว์น้ำาเป็นปลาเป็ด 

ร้อยละ 50-85 ของสัตว์น้ำาที่จับได้ต่อเที่ยว ส่วนการประมงด้วย 

เคร่ืองมอือวนลากมงีานวจิยัระบวุา่มปีลาเปด็ร้อยละ 67 และในจำานวน 

นั้นมีลูกปลาเศรษฐกิจ (ปลาเป็ดเทียม) ปนอยู่ร้อยละ 33 

 การมีลูกสัตว์น้ำาเศรษฐกิจวัยอ่อนติดมาในการประมงอัตรา 

สูงถูกละเลยมานานและเมื่อมีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์พบว่า  

การจับสัตว์น้ำาโดยเฉพาะลูกปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนแบบล้างผลาญนั้น 

สตัวน์้ำามวีนัหมดไปเช่นกันและร้ังแตจ่ะทำาใหม้นษุยส์ญูเสยีทรัพยากร

อาหาร ทรัพยากรในทางเศรษฐกิจ จนกระทบต่อ “เศรษฐกิจในอนาคต” 

 ในระหว่างนั้นชาวประมงขนาดเล็กก็มีพัฒนาการจากการ 

จบัปลาแบบยงัชีพ เพือ่บริโภคในครัวเรือนสูก่ารเปน็ “ประมงอาชีพ” 

คือผลิตเพื่อขายเป็นรายได้ ลักษณะเดียวกับเกษตรกรรายย่อยใน 

สาขาอื่นๆ ได้เติบโตขึ้นเช่นเดียวกัน แต่ความร่ำารวยจากการจับปลา

โดยการประมงอวนลาก อวนดำา ทำาให้ความสนใจต่อการประมง 

แบบเกษตรกรรายย่อยไม่อยู่ในความทรงจำาหรือความสนใจของคน 

ในสังคม แต่ในที่สุดอุตสาหกรรมประมงขนาดใหญ่ซ่ึงทำาให้สัตว์น้ำา 

ทะเลไทยลดลงอย่างมาก ชาวประมงรายย่อยซึ่งถึงเวลานั้นมีจำานวน

มากและกระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดชายฝั่งทะเลไทย รับผลกระทบ 

ในที่สุด พวกเขาเก็บหาสัตว์น้ำาได้น้อยลง เครื่องมือการประมงที่ต้อง

ลงทุนลงแรงจัดหามาถูกทำาลายไปจากการประมงขนาดใหญ่และ 

เคร่ืองมือทันสมัย เกิดสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

ประมงและมีความขัดแย้งรวมถึงความตึงเครียดในอาชีพชาวประมง 

เริ่มก่อตัวขึ้น 

 ประมงพื้นบ้าน คุณค่าและตัวตนทางสังคม
 จากข้อมูลสถิติการจับสัตว์น้ำาทะเลดูเหมือนว่าการประมง 

ขนาดเล็กของชาวประมงพื้นบ้านแทบไม่มีนัยยะสำาคัญที่ทำาให้สังคม 
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ได้จดจำา หรือเห็นคุณค่าการจับปลาของชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้ 

เครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่คนในสังคมน่าจะมีความทรงจำา

ต่อชาวประมง คล้ายๆ กับเนื้อเพลง “ไอ้หนุ่มตังเก” ซ่ึงสะท้อน 

ถึงภาพความทรงจำาของผู้คนที่มีต่อชาวประมง ว่า...

“

ไอ้หนุ่มตังเก ร่อนเร่หาปลา

ล่องลอยนาวาเห็นน้ำากับฟ้าเป็นเพื่อน

ลากอวนจับปลา กลางทะเล

นอนบนตังเก แรมเดือน ผิวคล้ำาดำาเปื้อนคาวปลา...

”

 “ลากอวนจับปลา กลางทะเล” คือวิธีการจับสัตว์น้ำาด้วย 

เครื่องมืออวนลาก ที่ได้ก่อปัญหาขึ้นมากมายต่อชาวประมงและสัตว์

น้ำาอ่ืนๆ ในเวลาตอ่มา สว่น “ไอ้หนุม่ตงัเก ร่อนเร่หาปลา” หมายถงึ 

ลูกจ้าง หรือแรงงานในเรือประมงขนาดใหญ่เท่านั้น หากจะว่า 

กันตามความเป็นจริง “ไอ้หนุ่มตังเก” ไม่จัดเป็น “ชาวประมง” 

โดยตรงนกั ผู้ประกอบการประมงจริงคอืเจา้ของธุรกิจหรือเจา้ของเรือ 

ลำานั้นมากกว่า 

 ยิง่การ “นอนบนตงัเก แรมเดอืน” ก็ยิง่ชัดเจนว่าเปน็ลักษณะ 

เฉพาะของการประมงแบบอตุสาหกรรม แต่เนื้อเพลงที่ไพเราะ กินใจ 

โด่งดัง ทำาให้หลายคนเคยบอกว่า “ชาวประมงพื้นบ้าน” ที่เขาเข้าใจ

มีลักษณะเหมือนไอ้หนุ่มตังเก 

 ดังนั้นการทำาให้สังคมเข้าใจลักษณะและตัวตนชาวประมง 

พืน้บา้นซ่ึงเปน็ “ชาวประมงกลุ่มใหญท่ีส่ดุในประเทศ” จงึเปน็ภารกิจ 

หลักสำาหรับนักพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านยุค 

เริ่มแรก

 ความหมายของ “ประมงพื้นบ้าน”
 คำาว่า “ชาวประมงพื้นบ้าน” ผู้เขียนเองไม่แน่ใจว่าใครเป็น 

คนหยบิยกขึน้มาใช้เปน็ลำาดบัแรก แต่ถอืเปน็การสถาปนาคณุคา่เพือ่

อธิบายถึงชาวประมงที่ประกอบการโดยคนท้องถิ่นจริงๆ ขึ้นมาใหม่ 

ในปจัจบุนัผู้คนในสงัคมเร่ิมรู้จกัชาวประมงพืน้บา้นมากขึน้ เพราะสือ่ 

แขนงต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และภาพเคล่ือนไหวมีรายละเอียดและ 

นำาเสนอเกี่ยวกับชาวประมงพื้นบ้านมากขึ้น

 “ประมงพื้นบ้าน” ได้ถูกใช้เป็นทางการในกฎหมายประมง 

ฉบับใหม่เมื่อปี พ.ศ.2558 โดยที่ก่อนหน้านั้น ชาวประมงขนาดเล็ก

หรือชาวประมงพื้นบ้านมักประสบปัญหาในการเข้าถึงหน่วยงาน 

ส่วนราชการ หรือรัฐบาลระดับนโยบาย อย่างไรก็ตามด้วยคำาว่า 

“พื้นบ้าน” ทำาให้เกิดความสับสนขึ้นได้เช่นกัน มีข้อถกเถียง หลาย 

โอกาสที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจว่า “ชาวประมงพื้นบ้าน” คือกลุ่มคนที่ทำา 

ประมง “เพื่อการยังชีพ” เท่านั้น ทว่าในความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น 

ชาวประมงพื้นบ้านที่เรากำาลังกล่าวถึงในที่นี้หมายถึงกลุ่มชาวประมง

ขนาดเล็กที่ทำาการประมง “เพื่อขาย” เป็นอาชีพเช่นกัน 

 เนื่องจากมีคำาหลายคำาที่พูดถึงประชาชนกลุ่มนี้ในสังคมไทย 

เช่น “ชาวประมงพื้นบ้าน” หรือ “ชาวประมงขนาดเล็ก” หรือ 

“ชาวประมงชายฝั่ง” โดยที่ครอบคลุมทั้งจับ “เพื่อกิน” และ 

“เพื่อขาย” จึงอาจพิจารณาหลายๆ ด้านประกอบกัน ดังนี้ 
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 ตามพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 กำาหนดให้ 

“ประมงพื้นบ้าน” หมายถึง “การทำาประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่า

จะใช้เรือประมง หรือใช้เคร่ืองมอืโดยไมใ่ช้เรือประมง ทัง้นีท้ีไ่มใ่ช่เปน็ 

ประมงพาณิชย์”1 คำานิยามข้างต้นไม่สามารถครอบคลุมความ 

หมายของประมงพื้นบ้านได้ตรงกับสภาพความเป็นจริงทั้งหมด  

เพราะประมงพื้นบ้านไม่ได้ทำาการประมงอยู่ในเขตทะเลชายฝั่ง 

เพียงอย่างเดียว และเกิดการสวมสิทธ์ิของนักลงทุนได้ง่ายด้วยการ 

ลงทุนเป็นเจ้าของเรือประมงขนาดเล็กและจ้างบุคคลอ่ืนออกทำา 

ประมงแทน 

 ชาวประมงพื้นบ้านหรือชาวประมงขนาดเล็กในประเทศไทย

ออกทำาการประมงคร้ังละ 1-2 วนั มทีัง้แบบออกทำาการประมงคนเดยีว, 

จ้างแรงงานในครัวเรือนหรือคนอ่ืนๆ ที่อยู่ในชุมชน หรือร่วมกัน 

ออกทำาการประมงแล้วแบง่ปนัสว่นรายไดจ้ากการขายสตัวน์้ำา ในสว่น 

เคร่ืองมอืทำาการประมงทีช่าวประมงพืน้บา้นนยิมใช้จบัสตัวน์้ำามหีลาย 

ประเภท เช่น อวนติดตา ลอบ เบ็ด ฯลฯ มีบางรายทำาการประมง 

โดยไม่ใช้เรือ เช่น เดินไปดักหยองปูในคลองป่าชายเลน เก็บหอย 

ริมหาด เป็นต้น ลักษณะการทำาประมงในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาติ สังคม เศรษฐกิจ 

 ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่นิยมจับสัตว์น้ำาเพื่อขายซ่ึงเป็น 

อาชีพสร้างรายได้เล้ียงครอบครัว นอกจากนี้ยังมีผู้คนบางส่วน 

ได้ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพเสริม โดยนำาสัตว์น้ำามาบริโภค 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 

 ในปัจจุบันสามารถแบ่งลักษณะการประมงพื้นบ้านได้อย่าง 

กว้างๆ จำานวน 3 กลุ่ม คือ (1) ชาวประมงที่มีเรือประมงและ 

เคร่ืองมอืทำาการประมงอ่ืนๆ (2) ชาวประมงทีไ่มม่เีรือแตม่เีคร่ืองมอื 

อื่นๆ สำาหรับทำาการประมง และ (3) ชาวประมงที่ใช้มือเปล่าหรือ 

ความสามารถของตนเองในการจับสัตว์น้ำา 

 โดยสรุปความหมายของชาวประมงพื้นบ้าน ในแง่วิชาชีพ 

หนึ่งของสังคมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตามความเห็น 

ของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย หมายถึง 

“ผู้ประกอบการประมงทีท่ำาการประมงดว้ยตนเอง โดยอาจใช้แรงงาน

ในครัวเรือนหรือจ้างงาน หรือมีหุ้นส่วนร่วมทำาการประมง ประมาณ 

3-5 คน ใช้เรือไม่เกินสิบตันกรอสหรือไม่ใช้เรือก็ได้ และใช้เครื่องมือ 

จับสัตว์น้ำาเฉพาะอย่างเฉพาะชนิด ใช้เคร่ืองมือประมงหลากหลาย 

ชนิดหมุนเวียนตามฤดูกาลสัตว์น้ำา” 

 จำานวนชาวประมงพื้นบ้านและสถิติที่เกี่ยวข้อง 
 ในปี พ.ศ.2558 หลังจากสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองต่อ 

ประเทศไทย กรณีทำาการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้ 

การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing) 

หรือ IUU Fishing ส่งผลให้รัฐไทยปรับเปล่ียนนโยบายภาคการ 

1 มาตรา 5 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 ฉบบัแก้ไขเพิม่เติม พ.ศ.2560 ไดน้ยิาม  
 “ประมงพาณิชย์” หมายถึง การทำาการประมงโดยใช้เรือประมงที่มีขนาดต้ังแต่สิบ 
 ตันกรอสขึ้นไป หรือที่ใช้เคร่ืองยนต์มีกำาลังแรงม้าถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด  
 หรือใช้เรือประมงโดยมหีรือใช้เคร่ืองมอืทำาการประมงตามประเภท วธีิ จำานวนแรงงาน 
 ที่ใช้หรือลักษณะการทำาการประมงตามที่รัฐมนตรีประกาศกำาหนด และให้หมายความ 
 รวมถึงการใช้เรือประมงดังกล่าวทำาการแปรรูปสัตว์น้ำาไม่ว่าจะมีการทำาการประมงด้วย 
 หรือไม่ก็ตาม” ดูเพิ่มเติมได้ในพระราชกำาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560,  
 มาตรา 3, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 67 ก (28 มิถุนายน 2560): 2.
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ประมงเพื่อลดผลกระทบจากการส่งสัตว์น้ำาไปสู่ประเทศในสหภาพ 

ยโุรป และประเทศอ่ืนๆ เช่น การประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง 

พ.ศ.2558 เป็นเคร่ืองมือหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรการ 

ประมงแทนกฎหมายประมงฉบับเดิม 

 เนื้อหาของกฎหมายฉบับนี้มีส่วนที่เก่ียวข้องกับการประมง 

พืน้บา้นและไดร้ะบุใหก้รมประมงช่วยเหลือหรือสนบัสนนุชาวประมง

ให้เข้ามามีส่วนร่วมทางด้านนโยบายการประมงระดับท้องถิ่นและ 

ระดับชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนและผลักดันให้ชาวประมงรวม 

กลุ่มและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในด้านต่างๆ 

 องค์กรหรือกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนที่ติดทะเล 

จะขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนด้านการประมงทะเลชายฝั่ง สถิติ 

ในปี พ.ศ.2563 ชาวประมงได้รวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร 

ชุมชนประมงท้องถิ่นด้านดังกล่าวมีจำานวน 652 องค์กร มีสมาชิก 

ในองค์กรรวมกันจำานวน 30,615 ราย นอกจากนี้ยังมีสถิติสำาคัญ 

ที่เก่ียวข้องกับการประมงที่เกิดขึ้นหลังจากปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา  

คอืจำานวนของชาวประมงทีเ่ขา้สูร่ะบบโดยการขึน้ทะเบยีนชาวประมง 

ในรูปแบบสมัครใจ สถิติการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้าน และสถิติ

จำานวนแรงงานบนเรือในภาคการประมงพื้นบ้าน 

 กรณีการนำาชาวประมงเข้าสู่ระบบโดยการเปิดให้ขึ้นทะเบียน

ชาวประมงในรูปแบบสมัครใจ พบว่าในปี พ.ศ.2563 มีชาวประมง 

จากจำานวน 22 จงัหวดัรวมถงึกรุงเทพมหานคร ขึน้ทะเบียนชาวประมง 

จำานวน 55,860 ราย สถิติในที่นี้ได้รวมถึงการประมงน้ำาจืด ประมง 

พื้นบ้าน และประมงพาณิชย์ 

 ต้นปี พ.ศ.2563 รัฐเปิดให้ชาวประมงพื้นบ้านนำาเรือมา 

จดทะเบยีน ตามขอ้เสนอของสมาคมสมาพนัธ์ฯ หลังจากทีก่่อนหนา้นี ้

มีข้อกำาหนดไม่ให้ชาวประมงพื้นบ้านนำาเรือมาจดทะเบียนเป็นเรือ 

ประมงมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 สถิติล่าสุดในปลายปี พ.ศ.2563 

มีเรือประมงพื้นบ้าน2 มายื่นขอจดทะเบียนจำานวน 51,982 ลำา  

แบ่งเป็นเรือที่มีขนาดต่ำากว่าสามตันกรอสจำานวน 33,334 ลำา ขนาด 

สามถงึหา้ตนักรอสจำานวน 9,366 ลำา และขนาดมากกวา่หา้ตันกรอส 

แต่ไม่เกินสิบตันกรอสจำานวน 4,686 ลำา ส่วนจำานวนที่เหลือคือเรือ

ที่ยังไม่ได้แยกตันกรอสเพราะอยู่ระหว่างการจัดทำาอัตลักษณ์ 

 หลังจากเกิดการระบาดของเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

(COVID-19) ได้มีการเก็บข้อมูลจำานวนแรงงานในเรือประมง 

พื้นบ้านเพื่อใช้สำาหรับเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรค 

ระบาด พบว่าในปัจจุบันมีแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้านที่ผ่าน 

การรับรองจำานวน 23,446 ราย ซ่ึงเป็นคร้ังแรกที่มีการเก็บข้อมูล 

แรงงานในเรือประมงพื้นบ้าน3

2 เรือประมงพื้นบ้าน ซ่ึงหมายถึงเรือที่มีขนาดต่ำากว่าสิบตันกรอสและไม่ใช้เคร่ืองมือ 
 ประมงพาณิชย์ตามที่ได้ระบุในประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย่างไรก็ดี 
 เรือประมงที่มีขนาดมากกว่าสิบตันกรอสแต่ไม่ถึงสิบห้าตันกรอส หากจดทะเบียนเรือ 
 สำาหรับทำาการประมงและได้รับใบอนุญาตทำาการประมงมาก่อนพระราชกำาหนดการ 
 ประมง พ.ศ.2558 บังคับใช้ อธิบดีสามารถอนุญาตเป็นประเภทใบอนุญาตทำาการ 
 ประมงพื้นบ้านต่อไปได้ ดูเพิ่มเติมได้จาก: พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558,  
 มาตรา 174, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 108 ก (13 พฤศจิกายน 2558):  
 50. และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ืองกำาหนดใหก้ารใช้เรือประมงทกุขนาด 
 ประกอบเคร่ืองมือทำาการประมงบางประเภทเป็นประมงพาณิชย์ พ.ศ.2560,  
 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 321 ง (26 ธันวาคม 2560)
3 กรมประมง, “การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำาประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน  
 ครั้งที่ 3/2563” (ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง, 8 ตุลาคม  
 2563)
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 อย่างไรก็ตามแม้ว่าภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ชาวประมงมาขึ้น 
ทะเบียนในรูปแบบสมัครใจ หรือให้นำาเรือมาจดทะเบียนและเก็บ 
สถติต่ิางๆ ดงัทีไ่ดก้ล่าวไปขา้งตน้ แต่ในความเปน็จริงยงัมชีาวประมง 
และเรือประมงพื้นบ้านอีกจำานวนมากที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนและไม่ได้ 
นำาเรือของตนเข้ารับการจดทะเบียน เนื่องจากมีข้อจำากัดต่างๆ หรือ
อาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง 
 พิจารณาจากข้อมูลทางการชาวประมงพื้นบ้านในประเทศ 
ไทย มจีำานวนนอ้ยกวา่ความเปน็จริง โดยมชีาวประมงพืน้บา้นจำานวน 
มากที่ไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของประเทศ ทั้งที่เกือบทั้งหมดนั้น 
มสีว่นสำาคญัในการจบัสตัวน์้ำาทีม่คีณุภาพและเปน็ผู้ผลิตอาหารใหกั้บ
สงัคม และยงัเปน็อาชีพทีส่ร้างรายได้เล้ียงครอบครัวให้ประชาชนไทย 
 เมื่อรัฐไม่มีฐานข้อมูลครบถ้วนเพราะชาวประมงพื้นบ้าน 
ส่วนใหญ่ไม่มีทะเบียนเรือและไม่มีระบบการบันทึกผลผลิตของ 
ชาวประมงพื้นบ้าน ดังนั้นข้อมูลที่ถูกนำามาวิเคราะห์ จึงเป็นข้อมูล 
จากชาวประมงพื้นบ้านที่มีอยู่ในระบบเท่านั้น 
 สาเหตทุี่ชาวประมงพืน้บา้นส่วนใหญไ่มอ่ยูใ่นระบบทะเบียน
เรือ เนื่องจากความยุ่งยากในการเข้าถึงการบริการของรัฐ โดยที่ 
ทะเบียนเรือต้องดำาเนินการจดกับกรมเจ้าท่าและใช้ระเบียบปฏิบัติ 
มาตรฐานเดยีวกับเรือประมงพาณิชยข์นาดใหญ ่เช่น ต้องมใีบอนญุาต 
ใช้เรือ, ใบนายท้ายเรือ, ใบทะเบียนเรือ ฯลฯ ซึ่งสร้างความยุ่งยาก 
ซับซ้อนและไมเ่หมาะสมกับความเปน็จริง ในขณะท่ีใบอนญุาตทำาการ 
ประมงพื้นบ้านต้องไปขอกับกรมประมง หากไม่มีทะเบียนเรือก็ไม่ 
สามารถออกใบอนุญาตทำาการประมงได้ รวมทั้งการที่เจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่เก่ียวข้องมักมีวิธีปฏิบัติของตนแตกต่างกันไปทำาให้ปัจจุบันยังมีเรือ
ชาวประมงขนาดเล็กตกหล่นจำานวนมาก 

 กรณีตัวอย่าง ชาวประมงพื้นบ้านนอกระบบในจังหวัดสตูล 
ซ่ึงสำารวจโดยเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลเมื่อต้นปี 
พ.ศ.2559 พบว่ามีชาวประมงพื้นบ้านที่มีเรือประมงแต่ไม่มีทะเบียน
เรือมากกว่า 6,000 ลำา หากเทียบเคียงกับทุกจังหวัดทั้งประเทศคาด
ว่ามีชาวประมงพื้นบ้านไม่น้อยกว่า 50,000 ลำา ที่ไม่อยู่ในระบบ 
ทะเบียนและไม่มีฐานข้อมูลการผลิตสัตว์น้ำาประเทศไทย
 ผลผลิตของชาวประมงพื้นบ้านไม่มีนัยยะทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ? 
 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 
พยายามพิสูจน์ว่าชาวประมงพื้นบ้านเป็นผู้จับสัตว์น้ำาเล้ียงคนใน 
สงัคมและช้ีวา่ประมงพืน้บา้นยงัเปน็อาชีพของประชาชนจำานวนมาก
และมีบทบาทสำาคัญในภาคการประมง ตลอดกระบวนการผลิต 
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ทัง้ก่อนการจบั ระหวา่งการจบั และหลังการจบั ยงัเก่ียวขอ้งทัง้ผู้หญงิ 
และผู้ชาย ผลผลิตจากการประมงขนาดเล็ก มีความสำาคัญในด้าน 
ความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการแก่ตลาดทั้งระดับท้องถิ่น  
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เป็นรายได้สนับสนุนเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นและประเทศชาติ
 ส่วนชาวประมงขนาดใหญ่นั้นแม้ผลิตได้ปริมาณมาก  
แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนไปมุ่งผลิตป้อนตลาดต่างประเทศ และมุ่งป้อน 
ตลาดอาหารสัตว์มากกว่า 
 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้ชี้ 
ให้เห็นความสำาคัญของการประมงแบบพื้นบ้านขนาดเล็กว่าเป็นทั้ง 
ผู้ผลิตที่มีคุณภาพ นอกจากมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังปลอดภัย
ต่อการบริโภค และคณะกรรมการประมงโลก (COFI) ในองค์การ 
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้มีข้อตกลงว่าด้วยแนวทาง 
การทำางานสนับสนุนชาวประมงขนาดเล็ก (แบบสมัครใจ) มีเนื้อหา 
แนะนำาให้ประเทศสมาชิกทั่วโลกได้เห็นความสำาคัญของการประมง 
ขนาดเล็ก และข้อแนะนำาให้แต่ละประเทศควรให้การสนับสนุนตาม 
แนวทางในข้อตกลงนั้น 
 ปริมาณสัตว์น้ำาไทย การใช้ประโยชน์ และผู้ผลิตทั้งระบบ 
 ขอ้มลูกรมประมงป ีพ.ศ.2557 ระบวุา่ประเทศไทยจบัสตัวน์้ำา 
จากการประมงทะเลในน่านน้ำาไทย 1,728,000 ตัน และส่วนใหญ่จับ 
โดยประมงพาณิชย์ที่ใช้เคร่ืองมือประเภทอวนลาก อวนล้อมจับ 
(อวนดำา, อวนตังเก) อวนล้อมปลากะตกั อวนล้อมซ้ัง อวนรุนใช้เรือ 
อวนครอบหมึก ฯลฯ ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 1.3 
ล้านตัน สว่นประมงพืน้บา้นจบัไดป้ระมาณ 20 เปอร์เซ็นต์หรือประมาณ 
3.5 แสนตัน 

 ต้องทำาความเข้าใจว่าในจำานวน 1.3 ล้านตัน มีอย่างน้อย 

คร่ึงหนึ่งเป็นสัตว์น้ำาที่ไม่ได้ขนาด และถูกนำาไปผลิตปลาป่นเพื่อทำา 

เป็นอาหารสัตว์และหากอ้างอิงงานวิจัยกรณีเคร่ืองมืออวนลาก 

ซึ่งมีจำานวนมากที่สุด พบว่า 67 เปอร์เซ็นต์เป็นสัตว์น้ำาไม่ได้ขนาด 

หรือเป็นปลาเป็ดเพื่อทำาปลาป่น ในขณะที่เรืออวนปั่นไฟหลายชนิด

มีสภาพใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีสัตว์น้ำาวัยอ่อนที่จะต้องนำาไปทำา 

ปลาปน่ผลิตอาหารสตัวท์ัง้สิน้ เมือ่เทยีบเคยีงกับปริมาณปลาปน่รวม

ของประเทศไทยทัง้หมดทีม่ปีริมาณ 4-5 แสนตันต่อป ีก็ใกล้เคยีงกัน  

โดยยังไม่นับการตกหล่นของปลาเป็ดไปนอกระบบโรงงาน 

 จากขอ้มลูดงักล่าวพอจะอนมุานไดว่้า ผลผลิตของการประมง 

พาณิชย์ เพื่อการบริโภคเป็นอาหารของมนุษย์มีประมาณ 6-7 

แสนตัน ในขณะที่ 3.5 แสนตันของประมงพื้นบ้าน เป็นผลผลิตเพื่อ

การบริโภคของมนุษย์เกือบทั้งหมด อย่างไรก็ตามควรย้อนกลับไป 

พิจารณาผลผลิตจากชาวประมงพื้นบ้านนอกระบบฐานข้อมูลซ่ึง 

มีอยู่จริงด้วย 

 ต่อมาในปี พ.ศ.2560-2562 กรมประมงได้รายงานปริมาณ

การจับสัตว์น้ำาของชาวประมงพื้นบ้านทั่วประเทศทั่งฝั่งอ่าวไทยและ 

อันดามัน ซ่ึงรวมถึงการจับสัตว์น้ำาจากชาวประมงที่ใช้เรือและไม่ใช้ 

เรือ พบว่าชาวประมงพื้นบ้านทั้งสองฝั่งจับสัตว์น้ำารวมกันจำานวน 

124,655.07 , 158,654.95 , 161,462.36 ตัน ตามลำาดับ ในระยะเวลา 

สามปีนั้นรายงานฉบับกรมประมงระบุว่าชาวประมงพื้นบ้านจับสัตว์

น้ำาเพิ่มขึ้นรวม 36,807.29 ตัน4 และสัตว์น้ำาที่ชาวประมงพื้นบ้าน 

4 เรื่องเดียวกัน
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จับได้จะมีหลากหลายชนิด สถิติในปี พ.ศ.2562 ชี้ให้เห็นว่าประมง 

พื้นบ้านทางฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยจับสัตว์น้ำาประเภทปลา 

มากทีส่ดุ รองลงมาคอื ป ูกุ้ง หมกึ แมงกะพรุน หอย และสตัวน์้ำาอ่ืนๆ 

โดยเคร่ืองมือที่ชาวประมงพื้นบ้านนิยมจับสัตว์น้ำาส่วนมากเป็น 

เคร่ืองมืออวนติดตา ลอบ อวนครอบ5 เป็นต้น ทว่ายังมีผลผลิต 

ของชาวประมงพืน้บา้นนอกระบบทีจ่บัสตัวน์้ำาและเขา้สูต่ลาดผู้บริโภค 

เช่นเดียวกัน และยังมีข้อมูลผลผลิตที่เกิดการซ้ือขายในชุมชนและ 

กระจายอยู่ในตลาดท้องถิ่นแต่ไม่มีระบบการรายงานผลผลิตส่วนนี้ 

 ในการศึกษาของกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวท่าศาลา 

อำาเภอทา่ศาลา จงัหวดันครศรีธรรมราช, การศกึษาของกลุ่มชาวประมง 

พืน้บา้นในตำาบลปากน้ำา อำาเภอละง ูจงัหวดัสตลู และการศกึษาของกลุ่ม 

ชาวประมงพืน้บ้านในอำาเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา พบวา่ผลผลิตสตัวน์้ำา 

ของชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งที่จดทะเบียนและอยู่นอกระบบมีการ 

กระจายผลผลิตต้ังแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงการส่งออกต่างประเทศ 

หากใช้ข้อมูลนี้ประกอบการวิเคราะห์ผลผลิตสัตว์น้ำาสำาหรับผู้บริโภค 

อาจทำาใหเ้หน็ความสำาคญัของชาวประมงพืน้บา้นในกระบวนการผลิต 

สัตว์น้ำามากขึ้น 

 อย่างไรก็ตามหากนำาสถิติการจับสัตว์น้ำาของชาวประมง 

พืน้บา้นระหวา่งป ีพ.ศ.2560-2562 ไปเปรียบเทยีบกับจำานวนสตัวน์้ำา 

ที่ได้จากการทำาประมงพาณิชย์ พบว่าชาวประมงพื้นบ้านยังจับ 

สัตว์น้ำาได้น้อยกว่าเรือประมงพาณิชย์ค่อนข้างมาก โดยในปี พ.ศ. 

2562 ประมงพาณิชยจ์บัสตัวน์้ำาทัง้ประเทศไดม้ากถงึ 1,249,203 ตัน6 

 การประมงพื้นบ้านกับความยั่งยืนทางอาหาร
 “การทำาประมง” เป็นการผลิตที่แตกต่างจากการผลผลิตทาง

การเกษตรชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากเป็นการเก็บหาสัตว์น้ำาจากธรรมชาติ 

แบบเดียวกับการหาของป่าหรืออาชีพล่าสัตว์ด้ังเดิม ส่วนผลผลิต 

ทางการเกษตรอื่นๆ นั้น ต้องลงทุนเพาะปลูกสร้างผลิตผลให้เกิดขึ้น

ก่อน ดว้ยเหตผุลดงักล่าว “การทำาประมง” ทีด่ ีหรือ ไมด่ ียัง่ยนืหรือไม ่

จึงขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บหาหรือเครื่องมือการจับสัตว์น้ำา เป็นสำาคัญ 

 ลักษณะเฉพาะของทรัพยากรสัตว์น้ำาทะเลเกือบทุกชนิด 

ออกลูกสืบพันธ์ุโดยการวางไข่ แม่พันธ์ุแต่ละตัวสามารถขยายพันธ์ุ 

ได้คราวละมากๆ ตัวอย่างเช่น ปูม้าสามารถออกไข่ได้คราวละ 

300,000-1,000,000 ฟอง ต่อคร้ังต่อตัว หรือปลาชนิดต่างๆ 

จะพบวา่มกัมไีขเ่ปน็ฝกั ในฝกัไขแ่ตล่ะตวั ฟกัออกมาไดเ้ปน็ฝงูลูกปลา 

จำานวนมหาศาลซ่ึงเปน็ความมหศัจรรยต์ามธรรมชาติ แตเ่ปน็ทัง้โอกาส 

และความเสี่ยง กล่าวคือ สามารถฟื้นตัวได้เร็วและถูกทำาลายได้ง่าย 

 เคร่ืองมอืทำาการประมงทีจ่บัสตัวน์้ำาวยัอ่อนทัง้ทีต้ั่งใจและเปน็ 

การจับสัตว์น้ำาพลอยได้ในอัตราสูงเกินไป พบได้ทั้งในชาวประมง 

5 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง,  
 “สถิติปริมาณการจบัสตัวน์้ำาจากการทำาประมงพืน้บา้นป ี2562,” shorturl.asia/HtRkJ  
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564).

6 กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมงกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง,  
 “ปริมาณการจับสัตว์น้ำาเค็มจากการทำาประมงพาณิชย์ 2562,” shorturl.asia/0oYi2  
 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2564).
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ขนาดใหญ่และชาวประมงขนาดเล็ก ซ่ึงใช้เคร่ืองมืออวนตาถี่จับ 

สัตว์น้ำาด้วยวิธีปั่นไฟล่อสัตว์น้ำา, กลุ่มอวนลาก และอวนรุน เป็นต้น  

ภารกิจสำาคัญของเครือข่ายประมงพื้นบ้านและสมาคมรักษ์ทะเลไทย

คือการส่งเสริมให้ชาวประมงพื้นบ้านทำาการประมงด้วยเคร่ืองมือ 

ที่ยั่งยืน และขณะเดียวกันสามารถทำางานอนุรักษ์ทรัพยากรประมง 

ไปพร้อมกันด้วย 

 ชาวประมงพืน้บา้นทำางานอนรัุกษจ์นสะสมความรู้วา่สตัวน์้ำา

ทะเลจะฟื้นตัวเร็ว ถ้าไม่รบกวนแหล่งที่อยู่อาศัยหรือแหล่งหาอาหาร

มากเกินไปและจับในช่วงวัยที่เหมาะสม ใช้ทักษะความสามารถ 

เฉพาะตัวประกอบกับความสามารถในการเรียนรู้สภาพแวดล้อม 

ระบบนิเวศ ลมฟ้าอากาศ ตลอดจนกระแสลม กระแสน้ำาที่เปลี่ยน 

แปลงไปตามฤดูกาลในพื้นที่นั้นๆ เพื่อคาดการณ์ว่าสัตว์น้ำาที่โตและ 

ได้ขนาดเหมาะสมแล้วอยู่ตรงบริเวณใด มีพฤติกรรมอย่างไร แล้วจึง

นำาเอาเทคโนโลยีและเคร่ืองมือไปจับสัตว์น้ำาหรือพัฒนาเคร่ืองมือ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสมไปเลือกจับสัตว์น้ำาเฉพาะชนิดได้ดียิ่งขึ้น 

 ผลผลิตของชาวประมงพื้นบ้านจึงเป็นแหล่งสินค้าคุณภาพ 

สูงสุดสำาหรับคนในท้องถิ่นและตลาดทั่วไป หากผู้บริโภคเลือกได้ 

มกัจะเลือกซ้ือปลาทีเ่พิง่จบัหรือถา้เปน็ไปได้ยิง่ทราบวา่จบัโดยประมง 

พื้นบ้านยิ่งได้รับความนิยมสูง 

 สว่นเคร่ืองมอืประมงพืน้บา้นจะออกแบบเคร่ืองมอืจบัสตัวน์้ำา 

ตามธรรมชาติ แยกชนิดสัตว์น้ำาเป็นเป้าหมายในการจับเพื่อให้ได้ 

สัตว์น้ำาที่ต้องการจับให้มากที่สุด ใช้วิธีการออกแบบเครื่องมือหลอก

ล่อ ดักจับ สัตว์น้ำาขนาดเต็มวัย เคร่ืองมือที่จับมีการแบ่งแยกชนิด 

สัตว์น้ำาที่จับ เช่น หากจับปูก็ต้องใช้เคร่ืองมือจับปู จับปลาต้องใช้ 

เคร่ืองมือจับปลา จับหมึกก็ต้องใช้เคร่ืองมือจับหมึก บางกรณีชาว 

ประมงพื้นบ้านสามารถออกแบบเคร่ืองมือจับสัตว์น้ำาได้แบบแยก 

ลงลึกถึงขั้นแยกชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำา เช่น อวนปลาทู อวนกุ้ง 

ลอบหมึกหอม ลอบหมึกกระดอง เป็นต้น ดังนั้นการใช้เคร่ืองมือที่ดี

ต่อทรัพยากรประมงถือเป็นการอนุรักษ์สัตว์น้ำาที่ดีที่สุด 

 ในปัจจุบันการอนุรักษ์ทรัพยากรของชาวประมงพื้นบ้าน 

มีหลายรูปแบบ เช่น การทำาซ้ังกอ การทำาปะการังเทียม การทำา 

ธนาคารปู ธนาคารกุ้ง การทำาเขตอนุรักษ์ การรักษาป่าชายเลน 

ทั้งหมดมีลักษณะเป็นการกำาหนดกติกาชุมชน แม้ค่อนข้างยากที่จะ 

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนๆ แต่ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของ 

สัตว์น้ำามากมาย 
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 ชาวประมงพื้นบ้านกับความรับผิดชอบต่อสังคม
 สัตว์น้ำาที่จับจากธรรมชาติเป็นแหล่งโปรตีนและเป็นอาหาร 

ที่ปลอดภัยสำาหรับการบริโภค แต่ปัจจุบันอาหารที่ผลิตมาจากสัตว์ 

ทะเลมักมีปัญหาการใช้สารเคมีในการกระบวนการแปรรูปและเก็บ 

รักษา และยังพบว่าสังคมไทยมีปัญหาการเข้าถึงการบริโภคสัตว์น้ำา 

ที่ปลอดภัย ปัจจุบันเครือข่ายประมงพื้นบ้านเริ่มสนใจพัฒนาอาหาร

ทะเลทีม่คีวามสดและปลอดภยัมากขึน้ เนือ่งจากตลาดมคีวามนยิมสงู 

และการประมงแบบพื้นบ้านขนาดเล็กจะตอบโจทย์ได้ตรงที่สุด 

 หากพิจารณาเส้นทางการจับปลา แรงงานบนเรือประมง 

พืน้บา้นจะเปน็คนในครัวเรือนหรือเครือญาติในชุมชน สว่นแบง่รายได ้

จากการประมงถูกแบ่งกระจายไปดูแลบุคคลกลุ่มต่างๆ ผ่านการ 

จ้างงาน โดย “แพ” ย่อยๆ ในชุมชนแทบทุกหมู่บ้าน หากใช้ระบบ 

สวสัดกิารแรงงานแบบ “ธุรกิจ” มาเป็นเกณฑ์ กระบวนการใช้แรงงาน 

ในชุมชนประมงพื้นบ้านไม่สามารถนำาเอกสารหลักฐานการผ่าน 

เกณฑ์มาตรฐานมาแสดงให้เห็นได้ เช่น กรณีผู้หญิงรับจ้างเลือกปลา

ในแพชุมชนจะไม่มีสัญญาจ้างงานหรือไม่มีระบบหลักประกันจาก 

เจ้าของแพใดๆ ทั้งสิ้น แต่คนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจกับ 

ส่วนแบ่งจากบทบาทนั้น 

 ในขณะที่การประมงและอุตสาหกรรมรายใหญ่จำานวนมาก 

มีเอกสารรับรองทุกชนิด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแรงงาน มีกระดาษ 

ใบโตติดข้างฝา สัญญาจ้างงานอย่างเป็นธรรม ใบรับรองมาตรฐาน 

สุขอนามัย แต่ประเทศไทยกลับถูกตีแผ่เก่ียวกับการใช้แรงงานทาส 

ในอุตสาหกรรมการประมงมีกลิ่นความตาย มีคดีความการปนเปื้อน 

ของสารเคมีในอาหารมากมายในตลาด

 ตลาดสัตว์น้ำาประมงพื้นบ้าน 
 ประมงพืน้บา้นจะขายสตัวน์้ำาในตลาดทอ้งถิน่ เช่น ตลาดนดั 

ตลาดสด และยงัมกีารรวบรวมผลผลิตสง่ไปขายยงัตลาดกลางในภาค

อื่นๆ ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการขายสัตว์น้ำา นอกจากนี้ยังส่งสัตว์น้ำา

ไปขายในห้างร้านทั่วไป รวมถึงส่งออกไปยังต่างประเทศ 

 อย่างไรก็ตามผลผลิตสัตว์น้ำาของประมงพื้นบ้านและประมง 

พาณิชย์ ทั้งรูปแบบอาหารสดและแปรรูป มีเส้นทางการขายหรือมี 

ห่วงโซ่อุปทานสุดท้ายไปยังสถานที่เดียวกัน ไม่ว่าจะรวบรวมโดย 

แพปลาเอกชนในชุมชน อุตสาหกรรมห้องเย็น อุตสาหกรรมแปรรูป 

ห้างสรรพสนิคา้ ฯลฯ ทำาใหผู้้บริโภคทัว่ไปแยกทีม่าของผลผลิตไดย้าก 

 ปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านในบางพื้นที่ได้ปรับเปล่ียนจาก 

การขายสัตว์น้ำาจากการขายให้กับแพปลาเพียงอย่างเดียว เป็นการ 

จำาหนา่ยใหกั้บผู้บริโภคโดยตรงภายใตแ้นวคดิการจดัการผลผลิตสนิคา้ 

ประมงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลในรูปแบบ 

อาหารทะเลปลอดภัยที่ไม่ผา่นการใชส้ารเคมี ทำานองเดียวกบัการทำา 

เกษตรอินทรีย์ เช่น ร้านคนจับปลาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

สงขลา สตูล ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งร้านจำาหน่าย

ผลผลิตสัตว์น้ำาดังกล่าวเป็นกิจการของชาวประมงที่เร่ิมโดยสมาคม 

สมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทยและไดรั้บการสนบัสนนุ

จากสมาคมรักษ์ทะเลไทย องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่ทำางาน

ร่วมกับชาวประมงพื้นบ้านในหลายจังหวัด หรือกลุ่มอื่นที่ดำาเนินการ

ในทำานองเดียวกัน แต่โดยรวมยังมีไม่มากนักหากเทียบกับปริมาณ 

ผลผลิตสัตว์น้ำาของประมงพื้นบ้านโดยรวมทั้งประเทศ 
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 สังคมปัจจุบันมีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว 

เป็นสังคมที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน ชาวประมงในหลายพื้นที่ 

เริ่มขายสัตว์น้ำาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ไลน์ (Line) เฟซบุ๊ก 

(Facebook) ฯลฯ ซ่ึงเป็นวิธีการขายสัตว์น้ำาให้กับผู้บริโภคโดยตรง 

รวมถึงร้านคนจับปลาที่ได้ใช้แนวทางนี้ในการขายสัตว์น้ำาให้กับ 

ผู้บริโภค ซึ่งเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐกิจการประมง 

นอนาคต 

 

2. สภาพปัญหาของชาวประมงพื้นบ้าน 
 ในสว่นนีน้ำาเสนอสภาพปญัหาของชาวประมงพืน้บา้น ซ่ึงเกิด 

จากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงที่มุ่งเน้นในทางเศรษฐกิจ 

เป็นหลัก โดยที่การจัดการและควบคุมยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ  

รวมถึงไม่มีการควบคุมผลการจับสัตว์น้ำาที่ยั่งยืน ส่งผลให้เกิดปัญหา 

ต่อทรัพยากรประมงและปัญหาต่อเนื่องแก่ชาวประมงพื้นบ้านหลาย

ประการ รวมถึงยังมีปัญหาที่เกิดจากกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการ 

ประมงหรือทรัพยากรบริเวณชายฝั่งทะเล ดังนี้

 ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง
 จากความต้องการสัตว์น้ำาที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้ 

เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพในการจับสัตว์น้ำา โดยเฉพาะเคร่ืองมือ 

ประมงประเภททำาลายล้าง เช่น อวนรุน อวนลาก เรือป่ันไฟปลากะตัก 

และการระเบิดปลา ซ่ึงจับสัตว์น้ำาได้เกินศักยภาพของทรัพยากร 

ประมงในธรรมชาติ นอกจากนี้องค์ประกอบของสัตว์น้ำาที่จับขึ้นมา 

ยังประกอบไปด้วยสัตว์น้ำาเศรษฐกิจวัยอ่อนที่ติดขึ้นมากับผลผลิต 

ที่จับได้ 

 การนำาเอาสัตว์น้ำาเศรษฐกิจวัยอ่อนขึ้นมาใช้ในรูปปลาเป็ด  

แทนทีจ่ะปล่อยใหโ้ตไดข้นาดก่อนจะจบัมาใช้ สง่ผลใหเ้กิดความสญูเสยี 

จากการทำาประมง หากวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงอัตรารอดการเติบโต 

ในทางวิชาการแล้ว คาดว่าประเทศไทยสูญเสียทรัพยากรมูลค่านับ 

แสนล้านบาท จนเกิดผลกระทบต่อฐานทรัพยากรสตัวน์้ำาในทะเลไทย 

อย่างรุนแรง

 ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศชายฝั่ง
 การใช้ทรัพยากรที่ยังขาดแบบแผนและการจัดการที่ยั่งยืน  

สร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศชายฝั่ง เช่น การปล่อย 

น้ำาเสียจากโรงงาน ชุมชน และพื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์ลงสู่ทะเล 

การทำาลายป่าชายเลน ปะการัง และแหล่งหญ้าทะเล ซึ่งเป็นแหล่ง 

เพาะฟักสัตว์น้ำาวัยอ่อนตามธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาจากขยะใน 

ชุมชนประมงและเรือประมงที่ขาดการจัดการอย่างถูกต้อง ส่งผลให้ 

แหล่งอาศยัสำาหรับทรัพยากรประมงเสือ่มโทรมลง และทำาใหท้รัพยากร 

ประมงมีจำานวนลดลง

 การทำาประมงผิดกฎหมาย
 เนือ่งจากทรัพยากรประมงมอียูจ่ำากัด สง่ผลให้เกิดการแยง่ชิง 

ทรัพยากรโดยทีม่กีารใช้เคร่ืองมอืประมงทีผิ่ดกฎหมายและทำาลายล้าง 

เพื่อจับสัตว์น้ำาให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ยังมีการจับสัตว์น้ำาที่มีขนาด

เล็กหรือลักลอบจับสัตว์น้ำาในฤดูกาลที่ห้ามจับ หรือจับสัตว์น้ำาในเขต 

อนุรักษ์
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 ความไม่เป็นธรรมในการกระจายการใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรประมงระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ 
 ในหัวข้อนี้จะแบ่งการนำาเสนออกเป็น 3 ประเด็น เพื่อช้ี 

ให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรการ 

ประมงระหว่างประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ ประเด็นแรกคือ 

ระบบการบริหารจัดการค่าการจับสัตว์น้ำาสูงสุดอย่างยั่งยืน หรือ 

MSY7 ปัจจุบันประมงพาณิชย์สามารถทำาการประมงได้ในระยะ 

เวลา 240 วันในรอบหนึ่งปี และในระยะเวลานั้นประมงพาณิชย์ซึ่ง 

ใช้เคร่ืองมือทำาการประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและบางส่วนสามารถ 

จับสัตว์น้ำาแบบเหมารวม สามารถจับสัตว์น้ำาให้ได้มากที่สุดเท่าจะ 

มากได้ ส่งผลให้สัตว์น้ำามีปริมาณน้อยลง ชาวประมงพื้นบ้านจึงจับ  

สัตว์น้ำาได้น้อยลงและส่วนใหญ่ใช้เคร่ืองมือทำาการประมงที่เลือกจับ 

เฉพาะชนิดสัตว์น้ำาที่ต้องการ 

 ประเดน็ตอ่มาคอืพืน้ทีท่ำาการประมงของประมงพืน้บา้นและ

ประมงพาณิชย์ หลังจากที่มีการประกาศใช้พระราชกำาหนดการ 

ประมง พ.ศ.2558 ซึ่งในมาตรา 348 ได้กำาหนดให้ชาวประมงที่มีใบ 

อนุญาตทำาการประมงพื้นบ้านห้ามออกทำาการประมงนอกเขตทะเล 

ชายฝั่ง และส่วนมากแต่ละจังหวัดได้ประกาศเขตทะเลชายฝั่ง 

ในระยะทาง 3 ไมล์ทะเลนับจากชายฝั่ง ในแง่นี้ชาวประมงพื้นบ้าน 

ที่มีใบอนุญาตทำาการประมงพื้นบ้านจึงสามารถทำาการประมงใน 

บริเวณเขตทะเลชายฝั่งเท่านั้น ในทางกลับกันนอกเขตทะเลชายฝั่ง 

จะเป็นพื้นที่ทำาการประมงของประมงพาณิชย์ จะเห็นว่าการบริหาร 

จัดการข้างต้นสร้างความไม่เป็นธรรมให้ประมงพื้นบ้าน ทั้งที่ชาว 

ประมงพื้นบ้านอาจมีจำานวนมากกว่าประมงพาณิชย์ 

 สุดท้ายคือการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น การออกใบอนุญาต

ทำาการประมงพื้นบ้าน ซ่ึงตั้งแต่มีการประกาศใช้พระราชกำาหนด 

การประมงฯ รัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถขอ 

ใบอนุญาตทำาการประมง เป็นต้น 

 การจัดการผลผลิตประมงยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
 เนือ่งจากในปจัจบุนัชาวประมงพืน้บ้านยงัมขีอ้จำากัดเก่ียวกับ

การจดัการผลผลิต ทัง้การแปรรูปผลผลิต แหล่งทนุ โครงสร้างพืน้ฐาน 

ที่จำาเป็นในการดูแลสัตว์น้ำาหลังการจับ หรือพื้นที่ขึ้นท่าสัตว์น้ำา และ 

การหาตลาดสำาหรับจำาหนา่ย สง่ผลให้รายไดจ้ากการจำาหนา่ยผลผลิต

สว่นใหญต่กอยูท่ีพ่อ่คา้คนกลางหรือนายทนุ ซ่ึงมคีวามพร้อมรองรับ 

มากกว่า 

 ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 
 การเพิม่ขึน้ของราคาน้ำามนัในช่วงทีผ่่านมา สง่ผลใหช้าวประมง 

ประสบปัญหาเพราะน้ำามันเป็นต้นทุนแปรผันหลักในการทำาประมง 

จากการศกึษาการทำาประมงพืน้บา้นในจงัหวดัพงังา ซ่ึงกลุ่มชาวประมง 

ใช้อวนลอย ลอบ และอวนรุน พบว่าต้นทุนน้ำามันมีค่าเฉล่ียอยู่ 

ระหว่างร้อยละ 22.7-55.8 ชาวประมงส่วนใหญ่จากการศึกษาเห็น 

ว่าปัญหาต้นทุนน้ำามันเป็นปัญหาที่มีความรุนแรง และยังไม่มี 

7 Maximum Sustainable Yield หรือ MSY หมายถึง ค่าผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืนหรือ 
 ปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำาที่จับมาใช้ประโยชน์โดยที่ยังคงเหลือสัตว์น้ำาไว้วางไข่และ 
 เจริญเติบโตมาทดแทน 
8 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558, มาตรา 34, 14.
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มาตรการการช่วยเหลือที่จะลดต้นทุนดังกล่าวจากภาครัฐให้แก่ชาว 

ประมงพื้นบ้าน รวมถึงอีกหนึ่งต้นทุนที่สำาคัญ คือต้นทุนเคร่ืองมือ 

ประมง เช่น อวนและลอบต่างๆ ทีม่รีาคาเพิม่ขึน้ แต่คณุภาพกลับแยล่ง 

ทำาให้ชาวประมงต้องซ้ือหรือเปล่ียนเคร่ืองมือประมงบ่อยคร้ังขึ้น9 
จึงส่งผลให้ชาวประมงบางส่วนจำาเป็นต้องกู้ยืมเงินจากนายทุนและ 

เกิดการผูกขาดการขายสินค้าสัตว์น้ำารวมถึงการกดราคาสัตว์น้ำาผ่าน 

ระบบการกู้ยืมเงินจากนายทุน

 ผลกระทบจากประเดน็อบัุตใิหม ่หรือประเดน็ปัญหาใหม่ๆ  
(Emerging Issue)
 ประเด็นปัญหาใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรประมงและ 

การทำาประมง ได้แก่ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 

Change) การเปล่ียนแปลงความถี่ ช่วงเวลา และความรุนแรง 

ของลมมรสุม ซึ่งจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวประมงตลอดจนพื้นที่ทำา

การประมง รวมถึงส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้ำาลดลง 

 นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากโรคระบาด เช่น การระบาด 

ของเช้ือไวรัสโควิด 19 ช่วงต้นปี พ.ศ.2563 ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ 

ชาวประมงพื้นบ้านโดยตรงในด้านของตลาดรับซ้ือผลผลิตสัตว์น้ำา  

เนื่องจากนักท่องเที่ยวลดลงทำาให้ร้านอาหาร โรงแรม และรีสอร์ท 

ต่างๆ ทีรั่บซ้ือผลผลิตสตัวน์้ำาหยดุรับซ้ือ นอกจากนีร้าคาสตัวน์้ำาต่างๆ 

โดยเฉพาะกุ้งที่ลดลงมากเนื่องจากตลาดส่งออกต่างประเทศซ่ึงมี 

ประเทศจีนเป็นตลาดหลักชะลอการรับซ้ือเพราะความยากลำาบากใน

การขนส่งและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างประเทศ  

ในแง่นี้สถานการณ์ข้างต้นส่งผลกระทบต่อรายได้ของชาวประมง 

พื้นบ้านค่อนข้างมาก

 ความมั่นคงของที่อยู่อาศัย
 ชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนอาศัยอยู่บริเวณแนวชายฝั่งและ

ไม่มีสิทธิถือครองที่ดินรวมถึงระบบสาธารณูปโภคไม่เอ้ืออำานวย  

เช่น ไฟฟ้า น้ำา เป็นต้น โดยเฉพาะในชุมชนห่างไกลเมืองซึ่งอาศัย 

อยู่ตามเกาะ หรือชนกลุ่มน้อยต่างๆ 

 ที่อยู่อาศัยของชาวประมงและชุมชนชายฝั่ง เป็นวัฒนธรรม

การตั้งที่พักพิงเพื่อประกอบอาชีพ ที่ดำาเนินสืบเนื่องมานับร้อยๆ ปี 

กฎหมายปัจจุบันจำานวนมากได้กำากับควบคุมที่ดินจนที่อยู่อาศัยของ

ชุมชนกลายเป็นสิ่งผิด เช่น กฎหมายอุทยานแห่งชาติ, กฎหมาย 

ป่าสงวนแห่งชาติ, กฎหมายสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำา และการให้เอกสารสิทธิ์ 

เหนือที่ดินโดยมิชอบแก่นายทุน หลอกลวงฉ้อโกงที่ดินจากชุมชน  

เกิดการขับไล่ชุมชนออกจากที่ดินที่อยู่อาศัยจำานวนมาก เกิด 

กระบวนการธุรกิจซ้ือขายทีด่นิทัง้ทีไ่มไ่ดท้ำาการผลิตจริง ทำาใหท้ีด่นิหลุด 

ไปจากมือชุมชน

 การเข้าถึงสิทธิและมีอำานาจร่วมกำาหนดการจัดการ 
ทรัพยากรประมง ทรัพยากรทะเลชายฝั่งของชาวประมงพื้นบ้าน
 โครงสร้างของการบริหารจัดการทรัพยากรประมงและ 

ทรัพยากรทะเลชายฝั่งของไทย มักรวมศูนย์อำานาจการตัดสินใจ 

ไว้ที่ส่วนกลางเป็นหลัก และถึงแม้จะมีการกระจายอำานาจในบาง 

9 สมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทย, “บนัทกึการประชุมคณะทำางาน 
 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย” (ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อการ 
 พัฒนาที่ยั่งยืน, 29 มีนาคม 2564) 

3332



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดนราธิวาส

กระบวนการแต่ยังคงมีปัญหาเร่ืองสัดส่วนของผู้แทนที่เข้าร่วมการ 

ตัดสินใจ ดังนั้นการตัดสินใจทางนโยบายมักไม่เคารพองค์กรชุมชน 

ที่พยายามดูแลรักษาทรัพยากรชายฝั่งทะเล ตัวอย่างเช่น พระราช 

กำาหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้กำาหนดให้มีคณะกรรมการประมง 

ประจำาจงัหวดัในแตล่ะจงัหวดัเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรการประมง

ในพื้นที่ แต่ในสัดส่วนของคณะกรรมการฯ กลับมีข้อบกพร่อง เช่น 

กรณีนายอำาเภอซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการประมงประจำา 

จังหวัดโดยตำาแหน่ง และบางจังหวัดที่มีจำานวนเขตปกครองอำาเภอ 

จำานวนมาก ทำาใหม้สีดัสว่นนายอำาเภออยูใ่นคณะกรรมการฯ มากกวา่ 

ตัวแทนของฝ่ายอ่ืนๆ กลับกันตัวแทนชาวประมงที่เข้ามาเป็นผู้ 

ทรงคุณวุฒิได้ถูกกำาหนดสัดส่วนไว้อย่างตายตัว ในแง่นี้อาจไม่ 

เป็นธรรมหากมีการลงมติในกระบวนการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการ 

จัดการทรัพยากรทางทะเลของจังหวัด
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 แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำางานกับชาวประมงขนาดเล็ก

อย่างยั่งยืนโดยสมัครใจในบริบทของความมั่นคงทางอาหารและ 

การขจัดความยากจน (Voluntary Guidelines for Securing  

แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทํางาน
กับชาวประมงขนาดเล็กอย่างยั่งยืนโดยสมัครใจ

ในบริบทของความมั่นคงทางอาหาร
และการขจัดความยากจน (VGSSF)

Sustainable Small-Scale Fisheries) หรือ VGSSF10 เป็น 

แนวทางที่ได้รับการพัฒนาภายใต้กรอบจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ 

การทำาประมงอย่างรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแห่ง 

สหประชาชาติ (FAO) แนวทางดังกล่าวเก่ียวข้องกับหลักการสิทธิ 

มนุษยชนและใช้สนับสนุนบทบาทของชาวประมงขนาดเล็กทั้งระดับ

ประเทศและระดบัโลกสำาหรับแก้ไขปญัหาความยากจน ซ่ึงครอบคลุม

ถึงแรงงานและกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับการประมง อย่างไรก็ดี 

แนวทาง VGSSF เป็นทางเลือกการพัฒนาภาคประมงแนวทางหนึ่ง 

ที่ต้องคำานึงถึงความสมัครใจและเน้นไปที่ประเทศกำาลังพัฒนา 

 อาชีพการประมงขนาดเล็กและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตั้งแต่ 

ก่อนทำาการประมงไปจนถึงหลังการทำาประมงมีส่วนสำาคัญต่อความ 

มั่นคงทางอาหารและโภชนาการ ถึงแม้อาชีพการประมงซึ่งดูเหมือน

เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางทะเลเพียงอย่างเดียว แต่กลุ่มชาวประมง

ยงัคงตอ้งการเขา้ถงึสทิธิในการใช้ทรัพยากรทีด่นิบริเวณชายฝัง่ เพราะ 

ชาวประมงจะใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวสร้างที่อยู่อาศัยและดำาเนิน 

กิจกรรมแปรรูปสตัวน์้ำาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ทีเ่ก่ียวกับการประมง ทีผ่่าน 

มาการพัฒนาภาคการประมงในหลายพื้นที่ทั่วโลกขาดการมีส่วนร่วม

และรวมศูนย์อำานาจนำาไปสู่การใช้ทรัพยากรเกินศักยภาพการผลิต  

10 เนื้อหาหลังจากนี้จะกล่าวถึง “แนวปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการทำางานกับชาวประมง 
 พืน้บา้นขนาดเล็กอยา่งยัง่ยนืโดยสมคัรใจในบริบทของความมัน่คงทางอาหารและขจดั 
 ความยากจน” โดยใช้ตัวย่อว่า “VGSSF”
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ด้วยเหตุนี้ชาวประมงขนาดเล็กจึงไม่ได้รับความเสมอภาคและเกิด 

ปัญหาความขัดแย้งกับการประมงขนาดใหญ่ 

 อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าแนวทาง VGSSF สอดคล้อง

กับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซ่ึงสามารถแบ่งวัตถุประสงค์อย่าง 

กว้างๆ ได้จำานวน 2 ข้อ คือ (1) วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัติ คือ 

การพัฒนาชุมชนชาวประมงขนาดเล็กอย่างเสมอภาค และลดความ 

ยากจน ยึดหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนโดยการทำาการประมง 

อย่างรับผิดชอบหรือตามข้อตกลงระหว่างประเทศ และยังสนับสนุน

ใหรั้ฐพฒันาการประมงโดยยดึหลักการมสีว่นร่วม (2) ดำาเนนิการโดย 

ยึดหลักการตามแนวทางสิทธิมนุษยชน เสริมสร้างพลังให้กับ 

ชาวประมงทั้งเพศชายและหญิงให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ และ  

ร่วมกันใช้ทรัพยากรการประมงอย่างยั่งยืน 

 แนวทางของ VGSSF จะยอมรับความหลากหลาย 

ของการนิยาม “ประมงขนาดเล็ก” โดยการไม่ผูกขาดคำานิยาม 

หรือให้ความหมายของการประมงขนาดเล็กอย่างเฉพาะเจาะจง  

ในส่วนนี้จะยกตัวอย่างเนื้อหาของแนวปฏิบั ติ VGSSF ที่ 

เกี่ยวข้องกับบริบทชาวประมงขนาดเล็กในสังคมไทย จำานวน 12 ข้อ 

ดังนี้ 

 1. ทุกฝ่ายต้องยอมรับสิทธิการถือครองทรัพยากรที่ดินและ 

การใช้ทรัพยากรของชาวประมงขนาดเล็ก เพราะเป็นหลักสำาคัญทาง

สิทธิมนุษยชนและยังเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางอาหาร เช่น กรณี

ชาวประมงขนาดเล็กสร้างบ้านและอาศัยอยู่ริมชายฝั่งทะเลดั้งเดิม 

ต้องมีสิทธ์ิอยู่อาศัยในบริเวณดังกล่าว หรือกรณีการทำาประมง 

พื้นบ้านในทะเลที่รัฐประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 

ในภายหลัง เป็นต้น
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 2. ก่อนจะมีการจัดทำาโครงการขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบ 

ต่อชาวประมงขนาดเล็ก รัฐและฝ่ายอ่ืนๆ ต้องคำานึงและพิจารณา 

ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษา 

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหลังจากดำาเนินโครงการ และต้องดำาเนินการ 

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม กรณีในประเทศไทย เช่น โครงการ 

ท่าเรือน้ำาลึกปากบารา จังหวัดสตูล หรือโครงการนิคมอุตสาหกรรม 

จะนะ จังหวัดสงขลา ที่จะมีการสร้างท่าเรือน้ำาลึก เขตอุตสาหกรรม 

ผลิตไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ดำาเนินการโดยรัฐ และ

มผีลกระทบต่อกลุ่มชาวประมงขนาดเล็ก และกลุ่มคนอ่ืนๆ ในชุมชน 

ดงันัน้ควรมกีารศกึษาผลกระทบทีเ่กิดขึน้และต้องพจิารณาถงึผู้มสีว่น

ได้เสียอย่างเป็นธรรม 

 3. รัฐควรสนับสนุนให้ชุมชนและชาวประมงขนาดเล็กเข้าถึง

องค์กรทางกฎหมาย หากเกดิสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกีย่วข้องกบั

การจัดการทรัพยากรต้องมีการเยียวยาหรือชดเชยให้กับชาวประมง 

ขนาดเล็กจากกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น เช่น กรณีการเข้าไปใช้พื้นที่

ทะเลซ่ึงเป็นที่จับสัตว์น้ำาปกติของชาวประมงขนาดเล็กเพื่อกิจการ 

อย่างอ่ืน จนทำาให้ชาวประมงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่หรือจับปลา 

ได้น้อยลง รฐัควรเปิดโอกาสหรอืสนับสนุนให้ชมุชนชาวประมงขนาด

เล็กได้ต่อสู้ได้ตามกฎหมายอย่างเต็มที่ 
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 4. รัฐและทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการประมง 

ควรมกีารกำาหนดมาตรการการอนรัุกษท์รัพยากรธรรมชาตโิดยการใช้

ทรัพยากรการประมงอย่างยั่งยืน เพื่อให้ระบบนิเวศหรือสิ่งแวดล้อม

อยู่ในสภาวะที่สามารถผลิตอาหารให้กับคนในสังคม ดังนั้นจึงควรมี 

นโยบายควบคุมไม่ให้เกิดสภาวะการทำาประมงที่มากกว่ากำาลังการ 

ผลิตของสัตว์น้ำาหรือทำาการประมงเกินขนาด เช่น การลดจำานวนเรือ

ประมงทีใ่ช้เคร่ืองมอืทำาการประมงทีม่ปีระสทิธิภาพสงูและจบัสตัวน์้ำา

แบบเหมารวม หรือการกำาหนดพืน้ทีท่ำาการประมงทีเ่หมาะสมตอ่เรือ

ประมงที่ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงทำาการประมง 

 5. รัฐตอ้งสนบัสนนุใหช้าวประมงขนาดเล็กมสีว่นร่วมในการ

จัดการทรัพยากรการประมงที่ใช้ในการดำารงชีวิต โดยการวางแผน 

หรือดำาเนินการมาตรการบริหารจัดการต่างๆ ซ่ึงกระบวนการมี 

ส่วนร่วมต้องคำานึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศชายและเพศหญิง 

 6. รัฐและหน่วยงานอ่ืนๆ ต้องทำาให้ชาวประมงขนาดเล็ก 

ทั้งเพศหญิงเพศชาย มีพื้นที่ทำาการประมงที่ปลอดภัย ซ่ึงพื้นที่ 

ดังกล่าวต้องไม่มีความรุนแรง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ การ 

ลักทรัพย์ เป็นต้น
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 7. รัฐต้องคุ้มครองแรงงานในเรือประมงขนาดเล็กและ 
แรงงานประมงในกิจกรรมการประมงอ่ืนๆ ทั้งสภาพการทำางาน 
ที่ต้องปลอดภัย ถูกสุขอนามัย หรือมีลักษณะการทำางานที่ยุติธรรม 
ต่อแรงงานในเรือและกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการประมง โดยการ 
บังคับใช้กฎหมายในประเทศและอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน 
 8. รัฐต้องส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 
ต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของชาวประมงในการจัดการผลผลิต 
สัตว์น้ำาที่ได้จากการประมงขนาดเล็ก โดยเน้นคุณภาพของสัตว์น้ำา 
ให้อยู่ในกระบวนการผลิตที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและชาวประมง 
รวมถึงสัตว์น้ำาต้องมาจากการทำาประมงที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อ 
สิ่งแวดลอ้ม นอกจากนี้รฐัตอ้งทำาให้เกดิชอ่งทางหรอืหาตลาดสำาหรบั
จำาหน่ายสัตว์น้ำาที่มีคุณภาพจากการประมงขนาดเล็ก ไม่ว่าจะเป็น 
ตลาดท้องถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศ รวมถึงต่างประเทศ

 9. รัฐต้องส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงให้มีส่วนร่วมในการ 

ตัดสินใจทางด้านนโยบายที่เก่ียวข้องกับการประมงขนาดเล็ก เช่น  

ต้องมีพื้นที่ทางนโยบายให้ภาคประชาสังคม ซ่ึงทำางานด้านแรงงาน 

ประมงเพศหญิง และรัฐต้องมีมาตรการเฉพาะสำาหรับแก้ไขปัญหา 

การเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิง และออกกฎหมายที่ส่งเสริมความเสมอ

ภาคของทั้งเพศชายและหญิงในภาคการประมง โดยคำานึงถึงมิติทาง 

สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆ 

 10. รัฐต้องให้ความช่วยเหลือชาวประมงขนาดเล็กหากได้รับ 

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศหรือจากภัยพิบัติ 

ที่เกิดจากธรรมชาติ และการกระทำาของมนุษย์ เช่น กรณีชุมชม 

ชายฝั่งได้รับผลกระทบจากลมมรสุม ทำาให้บ้านเรือนและอุปกรณ์ 
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เครื่องมือประมงเสียหาย หรือการก่อสร้างบริเวณชายฝั่งท่ีทำาให้เกิด

การกัดเซาะแนวชายฝั่งจนเกิดผลกระทบกับชุมชนชาวประมงขนาด 

เล็ก เป็นต้น 

 11. รัฐต้องส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายขององค์กรชาว 

ประมงขนาดเล็ก ทั้งระดับท้องถิ่น ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก เพื่อ

ให้พวกเขาได้มีการแลกเปล่ียนข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆ 

ที่เก่ียวข้องกับการประมง เช่น การจัดกิจกรรมประชุมชาวประมง 

ในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก หรือการจัดต้ังองค์กรชาวประมง 

ขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดการประสานงานหรือการร่วมมือ

ระหว่างกันในการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ 

 12. รัฐต้องจัดทำาข้อมูลสถิติด้านการประมง รวมถึงสถิติหรือ 

ข้อมูลทางด้านระบบนิเวศ สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ เพราะ 

ข้อมูลเหล่านั้นจำาเป็นสำาหรับการออกนโยบายสำาหรับการบริหาร 

จดัการทรัพยากรการประมงอยา่งยัง่ยนื ซ่ึงสำาคัญต่ออาชีพการประมง 

ขนาดเล็ก เช่น ในประเทศไทยที่มีการจัดทำาสถิติการจับสัตว์น้ำาใน 

ทะเลของชาวประมง หรือสดัสว่นครัวเรือนของชาวประมง นอกจากนี ้

รัฐควรมีเงินทุนสำาหรับการทำาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประมงขนาดเล็ก 

โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิจัย และชาวประมงขนาดเล็ก

ต้องได้รับประโยชน์จากผลวิจัย
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 ภายใต้การพัฒนาของรัฐที่ส่งเสริมการทำาประมงโดยใช้ 
เคร่ืองมอืทีม่ปีระสทิธิภาพสงูไดส้ง่ผลกระทบตอ่ระบบนเิวศและความ
หลากหลายของทรัพยากรทางทะเล ด้วยเหตุนี้ราวปี พ.ศ.2520  
ชาวประมงพื้นบ้านในบางจังหวัดของภาคใต้จึงรวมกลุ่มในรูปแบบ 
ขององค์กร ชมรม ฯลฯ และสร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากสภาวะเสื่อมโทรมของทรัพยากรและปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 

ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน

แห่งประเทศไทย

การประมง โดยได้รับการสนับสนุนจากนักพัฒนาเอกชนที่เข้าไป 
ทำางานร่วมกับชาวประมงในชุมชนชายฝัง่พืน้ทีต่่างๆ หลังจากทีเ่กิดการ 
รวมกลุ่มและมีการดำาเนินกิจกรรมสัมมนาร่วมกัน ในปี พ.ศ.2536  
องค์กรชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง สงขลา พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต 
ปัตตานี และสุราษฎร์ธานี ได้รวมตัวจัดต้ัง “สมาพันธ์ชาวประมง 
พื้นบ้านภาคใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การทำางานเรื่องสิทธิของชาวประมง การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล 
รวมถึงเรียกร้องและเสนอนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการประมงต่อรัฐ 
 หลังจากก่อตั้งสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านภาคใต้และได้มี 
การประชุมสัญจรชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียน
สภาพปัญหาที่เก่ียวข้องกับการประมงและเสนอวิธีการแก้ไขปัญหา 
ราวปี พ.ศ.2539 สมาพันธ์ฯ สามารถขยายเครือข่ายโดยมีองค์กร 
สมาชิกครบ 13 จังหวัดที่ติดชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ และยังขับเคลื่อน
งานอย่างต่อเนื่อง เช่น การคัดค้านการทำาประมงโดยใช้อวนลาก  
การทำางานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล และที่สำาคัญคือการ 
รวบรวมรายชื่อจำานวน 10,000 ชื่อ เพื่อเสนอกฎหมายการประมง 
ภาคประชาชนที่ยึดหลักการกระจายอำานาจ หลักการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชน ฯลฯ11 ช่วงเวลาเดยีวกันสมาพนัธ์ฯ ยงัคงขบัเคล่ือน 
งานด้านการขยายเครือข่ายชาวประมงไปยังภาคตะวันตก ภาค 
ตะวันออก และภาคกลาง ในปี พ.ศ.2553 สมาพันธ์ฯ ได้ยกระดับ
องค์กรและจดทะเบียนเป็น “สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน 
แห่งประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) ร่วมกันฟื้นฟูจัดการ 

11 ดเูพิม่เตมิไดใ้น : เยาวนจิ กิตติธรกุล, จารุณี เช่ียววารีสจัจะ และ วจิติรา อุตมะมณีุย,์  
 “โครงการกระบวนการพฒันาธุรกิจการขายสตัวน์้ำาทีเ่ปน็มติรตอ่ผู้บริโภค : กรณีศกึษา 
 เปรียบเทยีบกลุ่มประมงพืน้บา้นอ่าวประจวบครีีขนัธ์ จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ และกลุ่ม 
 ประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช,” (สงขลา, สถาบันทรัพยากร 
 ทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560), 14-19.
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ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ใหส้มดุลอยา่งยัง่ยนื (2) ฟืน้ฟพูฒันา 
ภูมิปัญญา ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงามของชุมชนชาว 
ประมงพื้นบ้าน (3) พิทักษ์สิทธิชุมชนชายฝั่งและสิทธิชาวประมง 
พื้นบ้าน สิทธิที่จะเข้าถึงการพัฒนาของรัฐ (4) ส่งเสริมความร่วมมือ
ของชาวประมงพื้นบ้านเพื่อรวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนพึ่งตนเอง 
 ปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคม 
สมาพันธ์ฯ เข้าร่วมคณะทำางานของภาครัฐหลายคณะ เช่น คณะ 
กรรมการนโยบายการประมงแหง่ชาติ หรือเปน็กรรมการผู้ทรงคณุวฒิุ 
ในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดในพื้นที่ต่างๆ ทำาให้สามารถ 
ขับเคล่ือนงานทางด้านนโยบายการประมงรวมถึงนโยบายด้านอ่ืนๆ 
ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง 
 ตอ่จากนีจ้ะนำาเสนอขอ้เสนอเพือ่แก้ไขปญัหาและพฒันาภาค 
การประมงไทยของสมาคมสมาพันธ์ฯ ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ.2558 หลังที่
ประเทศไทยได้รับใบเหลืองจากสหภาพยุโรป กรณีการทำาประมงผิด 
กฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคมุ (IUU) มาจนถงึปจัจบุนั 
โดยรวบรวมจากการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านไทยในปี พ.ศ. 
2563 ซ่ึงมีองค์กรสมาชิกจากจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมจำานวน 50 
องคก์ร12 และการยื่นข้อเสนอตอ่รฐัของสมาคมสมาพันธฯ์ ตามวาระ 
ต่างๆ13 จำานวน 17 ข้อ ดังนี้

12 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย, หนังสือ สพปท. 061/2563  
 เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาชาวประมงพื้นบ้านและฐานทรัพยากรประมงและทะเลชายฝั่ง  
 ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา, 29 มกราคม 2563.
13 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย, หนังสือ สพปท. 078/2563  
 เร่ือง ขอให้แก้ปัญหาชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมงและทะเลชายฝั่ง ส่งถึง  
 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา, 2 กันยายน 2563. สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน 
 แห่งประเทศไทย, หนังสือ สพปท. 079/2563 เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการแก้ไขปัญหา 
 ชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมงและทะเลชายฝั่ง ส่งถึง กรรมาธิการการเกษตร 
 และสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร, 2 กันยายน 2563.
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 1. รัฐตอ้งมกีารควบคมุการจับสัตวน้์ำาวยัออ่นหรือสัตวน้์ำา 
เศรษฐกิจขนาดเล็ก โดยเร่ิมจากสัตว์น้ำาเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ เช่น 
ปลาทู ปลาลัง ปลากุเลา ปลาอินทรี ปลาจะละเม็ด ปลาสาก 
ปลาหลังเขียว ปูม้า เป็นต้น และต้องมีการกำาหนดชนิด ขนาด 
และเงือ่นไขการจบัสัตวน้์ำาชนิดน้ันๆ ท่ีสามารถจับขึน้เรือประมงได้
 เรือประมงทกุชนดิต่างยนืยนัว่าถงึแมเ้คร่ืองมอืทำาการประมง

ของตนจะมีประสิทธิภาพสูง แต่ไม่ได้จับสัตว์น้ำาวัยอ่อนหรือหาก 

จับได้จะเป็นเพียงการจับโดยบังเอญิและมีจำานวนน้อยเท่านั้น ดั้งนั้น

รัฐจะต้องมีการกำาหนดอัตราการจับสัตว์น้ำาเศรษฐกิจวัยอ่อนโดย 

บงัเอิญ โดยไมใ่หม้บีทลงโทษสงูจนเกินไปและใช้วธีิตรวจสอบสตัวน์้ำา

บริเวณที่เรือประมงเข้าเทียบท่าและนำาสัตว์น้ำาขึ้นจากเรือ ทั้งนี้หาก 

ตรวจสอบในทะเลระหวา่งทำาการประมงจะปฏิบติัได้ยากและไมค่รอบ

คลุมเท่าที่ควร 

 ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่ายังมีการจับสัตว์น้ำา 

เศรษฐกิจขนาดเล็กในอัตราที่ค่อนข้างสูง ปรากฏในงานศึกษาหลาย 

ช้ินทั้งที่เป็นของกรมประมงหรือองค์กรอ่ืนๆ เช่น งานศึกษาเร่ือง 

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำาหลังการจับของเรืออวนลากคู่ 

บริเวณอ่าวไทยตอนบน ของ รัตนาวลี พูลสวัสดิ์ ซ่ึงเก็บข้อมูล 

การจับสัตว์น้ำาจากเรือประมงกลุ่มตัวอย่างที่ใช้อุปกรณ์อวนลากคู่ 

ทำาการประมงจำานวน 1,318 คู่ พบว่าสัตว์น้ำาที่จับได้ประกอบไปด้วย 

สัตว์น้ำาเศรษฐกิจจำานวนร้อยละ 25.78 และมีสัดส่วนของปลาเป็ด  

ซ่ึงหมายถึงกลุ่มปลาหรือสัตว์น้ำาที่ไม่นิยมบริโภคและส่วนใหญ่เป็น 

กลุ่มปลาขนาดเล็กถึงแม้จะโตเต็มวัยและกลุ่มปลาหรือสัตว์น้ำาที่นิยม

บริโภคและมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงแต่มีขนาดเล็กกว่าตลาดต้องการ 

ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาและการพัฒนา
ภาคการประมงไทย จํานวน 17 ข้อ
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ร้อยละ 74.22 ในส่วนขององค์ประกอบปลาเป็ดพบว่ามีปลาเป็ดแท้

เพียงร้อยละ 18.77 เท่านั้น ทว่ากลับมีจำานวนสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ 

ขนาดเล็กมากถึงร้อยละ 81.2314 ในแง่นี้สัตว์น้ำาเศรษฐกิจขนาดเล็ก 

ทีถ่กูจบัและขายในรูปแบบปลาเปด็ไดท้ำาใหม้ลูคา่ของสตัวน์้ำาเศรษฐกิจ 

เหล่านั้นลดลง 

 การทำาประมงโดยใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงของเรือ 

ประมงพาณิชยไ์มเ่พยีงแต่ทำาใหท้รัพยากรเสือ่มโทรมเทา่นัน้ ยงัสง่ผล 

กระทบต่อชาวประมงพืน้บา้นในหลายพืน้ที ่ถงึแมใ้นพระราชกำาหนด 

การประมง พ.ศ.2558 มาตรา 57 ได้ให้อำานาจรัฐมนตรีกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์กำาหนดขนาดสตัวน์้ำาทีส่ามารถจบัขึน้เรือประมง15

แต่ปัจจุบันรัฐมนตรียังไม่ประกาศมาตรการที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย 

มาตราดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องมีการควบคุมการจับสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ 

ขนาดเล็กหรือสตัวน์้ำาวยัอ่อนเพือ่ใหท้รัพยากรทางทะเลมเีพยีงพอต่อ

การใช้ประโยชน์ในอนาคต

 ปัจจุบันกรมประมงได้ตั้งคณะทำางานการกำาหนดมาตรการ 

ควบคุมการจับสัตว์น้ำาขนาดเล็ก ซึ่งกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ศึกษาและ

เสนอแนะขนาดสัตว์น้ำาเศรษฐกิจที่เหมาะสมและอนุญาตให้ทำาการ 

ประมง โดยมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวออกเป็น 2 แนวทาง คือ 

(1) การกำาหนดขนาดสัตว์น้ำาที่เหมาะสม โดยมีขนาดเล็กที่สุดเท่าที่

จะสืบพันธุ์ (2) วิเคราะห์สัดส่วนของสัตว์น้ำาที่จับได้ โดยแยกแต่ละ

ชนิดเคร่ืองมือทำาการประมง เพื่อกำาหนดสัดส่วนสัตว์น้ำาขนาดเล็ก 

ที่จับได้โดยบังเอิญ แต่ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่มีการกำาหนดมาตรการและ

บังคับใช้ 

 2. รัฐบาลตอ้งปรับปรุงระบบการบริหารจดัการคา่การจับ
สัตว์น้ำาสูงสุดอย่างยั่งยืน หรือ MSY โดยเปลี่ยนโควตาการจับ 
สัตว์น้ำาของประมงพาณิชย์ท่ีกำาหนดให้ทำาการประมงจำานวน  
240 วันในรอบ 1 ปี เป็นกำาหนดการทำาประมงจากจำานวน 
น้ำาหนักของสัตว์น้ำาที่ได้จากการประมง 
 ปัจจุบันการบริหารจัดการค่าการจับสัตว์น้ำาสูงสุดอย่างยั่งยืน 

หรือ MSY เป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการจับสัตว์น้ำาในทะเลซึ่งใช้ 

ระบบจำานวนวนัในการควบคมุการจบัสตัวน์้ำา กล่าวคอื จะมกีารคำานวณ 

ปริมาณสตัวน์้ำาทีเ่รือประมงจบัไดใ้นระยะเวลา 1 วนั และกำาหนดจำานวน 

วันที่เรือประมงสามารถออกทำาการประมง โดยเรือประมงพาณิชย์ 

สามารถทำาการประมงได้จำานวน 240 วัน ในรอบ 1 ปี ทั้งนี้ยัง 

อนุญาตให้มีการซ้ือ/ขายโควตาหรือจำานวนวันจับสัตว์น้ำา ซ่ึงหมาย 

ความว่าเรือประมงบางลำาอาจจับสัตว์น้ำาได้ 365 วัน หากมีการซื้อ 

จำานวนวันจับสัตว์น้ำามาจากเรือประมงลำาอื่น 

 การกำาหนดโควต้าการจับสัตว์น้ำาเป็นจำานวนวันเปิดโอกาส 

ใหเ้รือประมงพาณิชยส์ามารถจบัสตัว์น้ำามากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะมากไดแ้ละ

สามารถเลือกจบัสตัวน์้ำาชนดิใดหรือขนาดใดก็ไดใ้นจำานวนวนัทีม่กีาร

กำาหนด ด้วยเหตุนี้อาจทำาให้เกิดการทำาประมงเกินกำาลังการผลิตของ

14 รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, “การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำาหลังการจับของเรืออวนลากคู ่
 บริเวณอ่าวไทยตอนบน,” (กรุงเทพมหานคร, กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล  
 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560) 
15 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558, มาตรา 57, 17.
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สัตว์น้ำา ดังนั้นการปรับเปล่ียนโควต้าการจับสัตว์น้ำาจากจำานวนวัน 

เป็นปริมาณน้ำาหนักของสัตว์น้ำา โดยเรือประมงจะต้องหยุดทำาการ 

ประมงหากจบัสตัวน์้ำาได้ตามจำานวนน้ำาหนกัทีก่ำาหนดจะทำาใหป้ระมง

พาณิชย์จับสัตว์น้ำาเศรษฐกิจที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุ ซ่ึงมีมูลค่าสูงกว่า 

สตัวน์้ำาขนาดเล็ก ดงันัน้สตัวน์้ำาเศรษฐกิจขนาดเล็กอาจถกูจบัจากการ 

ประมงน้อยลง 

 ทั้งนี้กรมประมงควรเปิดเผยข้อมูลการทำาประมงในประเทศ 

ไทยโดยละเอียด เช่น การจบัสตัวน์้ำาในทะเลไทย เพือ่ใช้ประกอบการ 

จัดทำานโยบายที่เก่ียวข้องกับการประมง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ 

บริหารจัดการทรัพยากรการประมงของประเทศ 

 3. รัฐบาลควรมีนโยบายห้ามส่งออกผลผลิตปลาป่นจาก 
การประมงไปนอกประเทศ เพราะผลผลิตปลาป่นอาจทำามาจาก
สัตว์น้ำาวัยอ่อน
 ปลาป่นที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ซ่ึงผลิตในประเทศไทยมีจำานวน 

ร้อยละ 18 ของปลาป่นทั้งหมด หรือประมาณ 352,198.7 ตันต่อปี 

สถิติในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยส่งออกปลาป่นไปต่างประเทศ 

จำานวน 150,450.73 ตัน การผลิตปลาป่นส่วนหนึ่งใช้วัตถุดิบ 

จากปลาเป็ดทีไ่ดจ้ากการทำาประมง ซ่ึงหมายถงึ การนำาปลาเศรษฐกิจ 

ขณะเป็นสัตว์น้ำาวัยอ่อน หรือลูกปลามาแปรรูป โดยมีราคาเพียง 

4-15 บาทต่อกิโลกรัม การผลิตปลาป่นจากกระบวนการนี้จึงเป็น 

สว่นสำาคัญอยา่งยิง่ในวงจรการทำาลายพนัธุส์ตัวน์้ำา ตอ่ระบบนเิวศและ 

ห่วงโซ่อาหารในทะเล ก่อให้เกิดความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

มหาศาล 

 ลูกปลาเศรษฐกิจเหล่านี้จับได้โดยการใช้เร่ืองมืออวนรุน  

เรือปั่นไฟปลากะตักหรือจับได้จากอวนลากซ่ึงใช้อวนขนาดตาอวน 

เล็กกว่า 4 เซนติเมตร ซ่ึงเป็นตาอวนที่เล็กกว่าขนาดที่กฎหมาย 

กำาหนด ด้วยเหตุนี้รัฐต้องออกมาตรการห้ามการส่งออกปลาป่นที่ 

ผลิตจากปลาเปด็ในทะเลไทยไปยงัตา่งประเทศ เพราะจะสามารถหยดุ 

การจับสัตว์น้ำาวัยอ่อนได้อย่างเร่งด่วนและสามารถทำาให้ราคาอาหาร

สัตว์ที่ผลิตจากปลาป่นในประเทศลดลง 

 4. รัฐต้องควบคุมเรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เคร่ืองมืออวน 
ล้อมจับหรือใช้อุปกรณ์ป่ันไฟและอวนตาเล็กจับสัตว์น้ำา รวมถึง 
เรือประมงพาณชิยท่ี์ใชอ้วนลากคูท่ำาการประมง โดยการแบ่งเขต
ทำาการประมงและให้เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้อวนลากคู่ทำาการ 
ประมงในพื้นที่ห่างจากชายฝั่งทะเล 15 ไมล์ทะเล
 เรือประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับหรือใชอุ้ปกรณ์

ป่ันไฟทำาการประมง รวมถงึเรือประมงทีใ่ช้อวนลากคูเ่ปน็ลักษณะการ 

ทำาประมงที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถจับสัตว์น้ำาได้จำานวนมาก 

ซ่ึงรวมไปถึงสัตว์น้ำาเศรษฐกิจขนาดเล็ก ดังกรณีตัวอย่างเรืออวน 

ล้อมจับที่ใช้อุปกรณ์ปั่นไฟประกอบการทำาประมงในจังหวัดที่ต้ังอยู่ 

บริเวณอ่าวไทยตอนล่างที่จับกลุ่มปลาผิวน้ำาบางชนิด ซ่ึงอยู่ในวัย 

ที่ยังไม่เจริญพันธ์ุหรือเป็นสัตว์น้ำาวัยอ่อน16 หรือกรณีของเรืออวน 

16 ภัคจุฑา เขมากรณ์ และ ก่ิงกาญจน์ วิบุญพันธ์, “การประมงอวนล้อมจับบริเวณ 
 อ่าวไทยตอนล่าง,” (สงขลา, ศนูยวิ์จยัและพฒันาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 2551)
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ลากคู่ดังที่ยกตัวอย่างในหัวข้อเสนอที่ 1 ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบ 

ของสัตว์น้ำาที่จับได้ส่วนมากเป็นปลาเป็ด และในกลุ่มปลาเป็ดเป็น 

สตัว์น้ำาเศรษฐกิจขนาดเล็กซ่ึงเป็นสตัว์น้ำาวยัอ่อนมากกวา่ร้อยละ 8017 

ทว่าเรือประมงพาณิชย์ขนาดสิบตันกรอสถึงสามสิบตันกรอสที่ใช้ 

เคร่ืองมือประเภทนี้ทำาการประมงกลับไม่ต้องติด VMS หรือระบบ 

ติดตามเรือ18 ซ่ึงใช้สำาหรับตรวจสอบพื้นที่ทำาการประมงของเรือ 

ประมงลำานั้นๆ ในแง่นี้อาจทำาให้เรือประมงเหล่านั้นเข้ามาทำาการ 

ประมงในพืน้ทีเ่ขตทะเลชายฝัง่หรือพืน้ทีอ่นรัุกษอ่ื์นๆ และทำาใหร้ะบบ 

นิเวศได้รับความเสียหายและรัฐไม่สามารถตรวจสอบได้ สมาคม 

สมาพันธ์ฯ เห็นว่ารัฐควรออกมาตรการควบคุมเรือประมงขนาดสิบ 

ตันกรอสถึงสามสบิตันกรอสทีใ่ช้เคร่ืองมอืประเภทดังกล่าว โดยการติด 

VMS หรือระบบตดิตามเรือ เพือ่ใหรั้ฐสามารถควบคมุและตรวจสอบ 

เรือประมงในขณะทำาการประมง

 นอกจากนี้ในส่วนเรือประมงที่ใช้อุปกรณ์อวนลากคู่ทำาการ 

ประมง ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่จับสัตว์น้ำาได้จำานวนมากและเป็นการจับ 

สัตว์น้ำาแบบเหมารวม สมาคมสมาพันธ์ฯ เสนอต่อรัฐให้ควบคุม 

เรือประมงประเภทนี้โดยกำาหนดให้ทำาการประมงในพื้นที่ห่างจากฝั่ง 

15 ไมล์ทะเล เพื่อป้องกันไม่ให้จับสัตว์น้ำาวัยอ่อน 

 5. ข้อเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชกำาหนดการประมง 
พ.ศ.2558 
 ในปี พ.ศ.2558 รัฐบาลขณะนั้นได้ประกาศใช้พระราช 

บัญญัติการประมง พ.ศ.2558 มาบริหารจัดการทรัพยากรการประมง 

แต่หลังจากนั้นเพียง 6 เดือน ได้มีการปรับเปล่ียนแนวทางการ 

17 รัตนาวลี พูลสวัสดิ์, การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำาหลังการจับของเรืออวนลากคู่ 
 บริเวณอ่าวไทยตอนบน.
18 ประกาศกรมประมง เร่ือง กำาหนดหลักเกณฑ์และวธีิการติดต้ังระบบติดตามเรือประมง 
 และดูแลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือประมงพาณิชย์ให้สามารถใช้งานได้ 
 ตลอดเวลา (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ  
 212 ง (16 กันยายน 2563) 
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บริหารจัดการทรัพยากรในทะเล โดยประกาศใช้พระราชกำาหนด 

การประมง พ.ศ.2558 มาบริหารจัดการทรัพยากรการประมงแทน 

กฎหมายฉบับเก่า กฎหมายฉบับใหม่ได้สร้างความเปล่ียนแปลงต่อ 

ภาคการประมงของประเทศไทยอย่างมาก เพราะมีหลายมาตรการ 

ได้บังคับใช้เป็นคร้ังแรก เช่น การกำาหนดพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งใน 

จังหวัดที่ติดกับทะเลทั่วประเทศ การกำาหนดพื้นที่ทำาการประมงของ 

ประมงพื้นบ้าน เป็นต้น อย่างไรก็ดีถึงแม้พระราชกำาหนดการประมง 

พ.ศ.2558 จะมกีารแก้ไขหนึง่คร้ังในปี พ.ศ.2560 แตย่งัมหีลายมาตรา 

ที่ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นการนิยามความ 

หมายประมงพื้นบ้าน การกำาหนดพื้นที่ทำาการประมง ฯลฯ 

 การนยิามความหมายของประมงพืน้บา้นในพระราชกำาหนดฯ 

ปรากฏอยู่ในมาตรา 5 ซึ่งได้นิยามประมงพื้นบ้านหมายถึง “การทำา

ประมงในเขตทะเลชายฝัง่ไมว่า่จะใช้เรือประมงหรือใช้เคร่ืองมอืโดยไม่

ใช้เรือประมง ทั้งนี้มิใช่เรือประมงพาณิชย์” ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ให้ 

ความหมาย “ทะเลชายฝัง่” ไวว้า่ “ทะเลทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัรนบัจาก 

แนวชายฝั่งทะเลออกไปสามไมล์ทะเล…”19 การนิยามความหมาย 

ข้างต้นจึงไม่ตรงกับวิถีหรือลักษณะการทำาประมงของชาวประมง 

พื้นบ้าน เพราะชาวประมงพื้นบ้านในหลายจังหวัดทำาการประมง 

นอกเขตทะเลชายฝั่ง ทั้งนี้การนิยามความหมายประมงพื้นบ้าน 

ที่กล่าวมาข้างต้นเก่ียวข้องกับการกำาหนดพื้นที่ทำาการประมงซ่ึง 

ปรากฏอยู่ในมาตรา 34 ในพระราชกำาหนดการประมงฯ 

 ในมาตรา 34 ได้กำาหนดไว้ว่า “ห้ามผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

ทำาการประมงพื้นบ้าน ทำาการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย…”20 ในแง่นี้ 

ชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับใบอนุญาตทำาการประมงพื้นบ้านจะไม่ 

สามารถออกไปทำาการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง หากไม่ได้รับ 

อนุญาต จะเห็นได้ว่าการกำาหนดพื้นที่ทำาการประมงลักษณะนี้ขัดกับ

วิถีการทำาประมงของชาวประมงพื้นบ้านอย่างรุนแรง เพราะอย่างที่ 

กล่าวไปแล้ววา่ชาวประมงพืน้บา้นในหลายพืน้ทีม่พีืน้ทีท่ำาการประมง

ที่หลากหลายและบางส่วนได้ออกไปทำาการประมงนอกเขตทะเล 

ชายฝั่ง ที่สำาคัญการกำาหนดพื้นที่ทำาการประมงทำาให้ชาวประมง 

พื้นบ้านไม่ได้รับความเป็นธรรมและถูกจำากัดสิทธ์ิทางด้านพื้นที่ทำา 

การประมง เพราะนอกเขตทะเลชายฝั่งจะกลายเป็นพื้นที่ทำาการ 

19 พื้นที่เขตทะเลชายฝั่งในบางจังหวัดที่ติดกับทะเลอาจน้อยหรือมากกว่าสามไมล์ทะเล 
 ซ่ึงขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด ทั้งนี้การกำาหนด  
 เขตทะเลชายฝั่งจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งจุดห้าไมล์ทะเลและไม่เกินสิบสองไมล์ทะเล 
 โดยวัดจากแนวชายฝั่งทะเล ดูเพิ่มเติมได้ใน : พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558,  
 มาตรา 5, 3.

20 มาตรา 34 ในพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้มีการแก้ไขหนึ่งครั้ง กล่าวคือ  
 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 ได้กำาหนดห้ามชาวประมงพื้นบ้านที่ได้รับ 
 ใบอนญุาตออกทำาการประมงนอกเขตทะเลชายฝัง่ ดเูพิม่เตมิไดใ้น : พระราชกำาหนดการ  
 ประมง พ.ศ.2558, มาตรา 34, 14. แต่หลังจากที่มีการแก้ไขโดยประกาศใช้พระราช 
 กำาหนดการประมง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 ในมาตรา 34 มีการปรับแก้โดยเพิ่มให้อำานาจ 
 อธิบดีกรมประมงอนุญาตหรือกำาหนดหลักเกณฑ์การทำาประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง  
 ดูเพิ่มเติมได้ใน : พระราชกำาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, มาตรา 12, 4.  
 ซ่ึงการปรับแก้กฎหมายคร้ังนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการผลักดันและเคล่ือนไหวของ 
 สมาคมสมาพันธ์ฯ 
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ประมงของเรือประมงพาณิชย์ ทั้งที่สัดส่วนประชากรประมงพื้นบ้าน

อาจมีมากกว่าประมงพาณิชย์หลายเท่า 

 นอกจากนี้ยังมีมาตราอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นธรรมต่อชาวประมง 

พื้นบ้าน เช่น มาตรา 26, 27 ซึ่งเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประมง

ประจำาจังหวัด21 ปัญหาของมาตราเหล่านั้น คือ การกำาหนดสัดส่วน

คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด เช่น กำาหนดให้นายอำาเภอ 

ในแต่ละท้องถิ่นของจังหวัดนั้นๆ เป็นคณะกรรมการประมงประจำา 

จังหวัดโดยตำาแหน่ง ในแง่นี้บางจังหวัดอาจมีสัดส่วนจำานวนของ 

นายอำาเภออยู่ในคณะกรรมการประมงจังหวัดมากกว่าตัวแทนจาก 

ฝ่ายอ่ืนๆ ทว่าตัวแทนชาวประมงที่เข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน 

คณะกรรมการฯ ได้ถูกกำาหนดสัดส่วนไม่เกินจำานวนที่กำาหนด ซ่ึง 

อาจไม่เป็นธรรมหากมีการลงมติในกระบวนการสำาคัญ 

 จะเห็นว่าในหลายมาตราในพระราชกำาหนดการประมง 

พ.ศ.2558 ได้ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านในหลายด้าน เช่น 

การนิยามความหมายประมงพื้นบ้าน พื้นที่ทำาการประมง หลักการ 

การมีส่วนร่วม ฯลฯ ทำาให้ต้ังแต่มีการประกาศใช้พระราชกำาหนด 

ฉบับนี้และแก้ไขเพิ่มเติมปี พ.ศ.2560 สมาคมสมาพันธ์ฯ ได้ยื่น 

ข้อเสนอให้มีการปรับแก้ไขกฎหมายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อ 

ชาวประมงพื้นบ้าน ดังนี้ 

 (1) ปรับแก้นิยามของชาวประมงพื้นบ้านในมาตรา 5 ของ 

พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม โดย 

เปล่ียนจาก “การทำาประมงในเขตทะเลชายฝั่งไม่ว่าจะใช้เรือประมง 

หรือใช้เคร่ืองมือโดยไม่ใช้เรือประมง ทั้งนี้มิใช่เรือประมงพาณิชย์” 

เปน็ “การทำาประมงในทะเลไมว่่าจะใช้เรือประมงหรือใช้เคร่ืองมอืโดย 

ไม่ใช้เรือประมง โดยผู้ที่ทำาการประมงต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและ 

ในกรณีที่ใช้เรือประมง เจ้าของเรือหรือคนในครอบครัวต้องเป็นผู้ 

ลงเรือออกไปทำาการประมงดว้ยตนเองและมกีารใช้แรงงานอีกไมเ่กิน

สี่คน ทั้งนี้ที่ไม่ใช่เรือประมงพาณิชย์” 

 (2) ยกเลิกมาตรา 34 ของพระราชกำาหนดฯ ที่มิให้ผู้ที่ได้รับ

อนุญาตทำาการประมงพื้นบ้านทำาการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง 

 (3) แก้ไขสัดส่วนคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดและ 

กำาหนดกลไกการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำา

จังหวัดใหม่ โดยตัดองค์ประกอบ “นายอำาเภอ” เพราะมีผู้ว่าราชการ 

จังหวัดอยู่ในคณะกรรมการฯ แล้ว นอกจากนี้ต้องกำาหนดให้มีการ 

ประชุมปีละ 4 คร้ัง ในส่วนของอำานาจของคณะกรรมการฯ ต้อง 

ครอบคลุมพื้นที่อย่างน้อย 12 ไมล์ทะเลนับจากแนวชายฝั่ง ที่สำาคัญ 

คณะกรรมการฯ ต้องมีแผนการจัดการทรัพยากรประมงระดับจังหวัด

 ปัจจุบันข้อเสนอการปรับปรุงพระราชกำาหนดการประมง 

พ.ศ.2558 อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยรัฐได้ตั้งคณะกรรมการต่างๆ 

เพือ่พจิารณาขอ้เสนอทีน่ำาเสนอไปขา้งตน้และจะมกีารปรับปรุงต่อไป

21 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558, มาตรา 26 และ 27, 12-13.
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 6. ออกใบอนญุาตทำาการประมงพืน้บ้านให้กับชาวประมง 
โดยแยกระบบวิธีการออกใบอนุญาตให้เหมาะสมต่อชาวประมง 
พื้นบ้านซึ่งแตกต่างจากกรณีการออกใบอนุญาตให้กับประมง 
พาณิชย์ 
 ในพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 มาตรา 32  
ได้กำาหนดให้ชาวประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือหรือเคร่ืองมือประมงตามที่ 
อธิบดีกำาหนด ต้องได้รับใบอนุญาตทำาการประมงพื้นบ้านจากอธิบดี
กรมประมงหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย22 แต่หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ 
บังคับใช้กลับยังไม่มีการออกใบอนุญาตทำาการประมงพื้นบ้านให้กับ 
ชาวประมง ซ่ึงอาจจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับชาวประมง แต่ใน 
ระยะยาวอาจทำาให้ชาวประมงไม่มีพื้นที่ทางสังคมมากนัก และอาจ 
ทำาใหเ้กิดปญัหาเรือประมงพืน้บา้นบางกลุ่มใช้เคร่ืองมอืทำาการประมง 
โดยไมม่กีารควบคมุ สมาคมสมาพนัธฯ์ ได้เสนอใหก้รมประมงออกใบ 
อนญุาตใหกั้บชาวประมงพืน้บา้น โดยตอ้งมกีระบวนการทีเ่หมาะสม
สำาหรับชาวประมงพื้นบ้านและต้องแตกต่างจากกรณีการออกใบ 
อนญุาตทำาการประมงของประมงพาณิชย ์และคาดว่าในป ีพ.ศ.2564 
จะมีการเปิดให้ขอใบอนุญาตทำาการประมงพื้นบ้าน ซ่ึงปัจจุบันกรม 
ประมงได้ร่วมมือกับสมาคมสมาพันธ์ฯ รวบรวมความคิดเห็นของ 
เครือขา่ยชาวประมงพืน้บา้นต่อรูปแบบหรือการคำานวณคา่ธรรมเนยีม 
สำาหรับการออกใบอนุญาตทำาการประมงพื้นบ้าน โดยสามารถสรุป 
ได้ว่า 
 (1) กลุ่มชาวประมงที่ต้องขอใบอนุญาตทำาการประมง 
พื้นบ้าน คือ ชาวประมงที่ใช้เรือประมงพื้นบ้านทำาการประมง 

 (2) แยกกลุ่มประเภทเคร่ืองมือออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

อวนติดตา ลอบทกุชนดิ เบด็ราวทกุชนดิ และ เคร่ืองมอืปัน่ไฟประกอบ 

ทำาการประมง 

 (3) ใบอนญุาตทำาการประมงพืน้บา้น 1 ใบ ประกอบไปด้วย 

3 เครื่องมือทำาการประมง คือ เครื่องมือทำาการประมงหลัก 1 ชนิด 

และเครื่องมือทำาการประมงรอง 2 ชนิด 

 (4) ชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตลักษณะเหมาจ่าย โดย 

พิจารณาจากประเภทและจำานวนเครื่องมือทำาการประมง 

 7. ปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือของ 
ประมงพื้นบ้าน 
 ในส่วนนี้จะเก่ียวกับการจดทะเบียนเรือของประมงพื้นบ้าน  

นับตั้งแต่ประเทศไทยได้รับใบเหลือง กรณีการทำาประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ทำาให้รัฐบาลในขณะนั้น

กำาหนดมาตรการหลายประการสำาหรับปฏิรูปภาคการประมงไทย  

อยา่งทีก่ล่าวไปก่อนหนา้นีว้า่สว่นหนึง่สำาหรับการปฏิรูปการประมงคอื 

การประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 อย่างไรก็ดี  

นอกเหนือจากนั้นยังมุ่งควบคุมจำานวน “เรือประมง” โดยในปี พ.ศ. 

2558 รัฐบาลไดป้ระกาศใหช้าวประมงงดนำาเรือมาจดทะเบยีน สำาหรับ 

ทำาการประมง23 แต่ในขณะเดียวกันพระราชกำาหนดการประมงฯ 

22 พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558, มาตรา 32, 14.

23 คำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 24/2558 เร่ืองการแก้ปัญหาการทำา 
 ประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เพิ่มเติม, ราชกิจจานุเบกษา  
 เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 181 ง (6 สิงหาคม 2558) 
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ได้กำาหนด ไม่ให้ชาวประมงนำาเรือไร้สัญชาติ ซ่ึงหมายถึงเรือที่ไม่มี 

ทะเบียนสำาหรับทำาการประมงออกทำาการประมงในพื้นที่ทางทะเล24 

จึงทำาให้ช่วงเวลานั้นมีเรือประมงพื้นบ้านกลายเป็นไร้สัญชาติจำานวน

มาก สมาคมสมาพันธ์ฯ ได้เคล่ือนไหวและยื่นขอเสนอให้กับรัฐ 

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2561 โดยเสนอใหรั้ฐบาลอนญุาตใหช้าวประมงพืน้บา้น 

สามารถนำาเรือไปจดทะเบยีนทำาการประมงกับกรมเจา้ทา่ หลังจากนัน้ 

ในปลายปี พ.ศ.2562-2563 รัฐจึงเปิดโอกาสให้ชาวประมงพื้นบ้าน

นำาเรือของตนมาจดทะเบียนเป็นเรือประมงอีกครั้ง โดยปัจจุบันมีเรือ

ประมงพื้นบ้านที่เข้าสู่ระบบโดยการจดทะเบียนเรือสำาหรับทำาการ 

ประมงจำานวน 51,982 ลำา25 

 อยา่งไรก็ดกีารดำาเนนิการจดทะเบียนเรือต้ังแตป่ ีพ.ศ.2562-

2563 ชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่ต้องพบเจอกับอุปสรรค 

ในการดำาเนินการ เช่น ความซับซ้อนของกระบวนการโดยที่ต้อง 

เดินทางไปติดต่อหลายสถานที่ กล่าวคือ การจดทะเบียนเรือจะต้อง

ไปดำาเนินการกับสำานักงานประมงจังหวัดและเจ้าท่าภูมิภาค ซ่ึงบาง

พืน้ทีส่องหนว่ยงานมรีะยะทางไกลจากกัน นอกจากนัน้ประมงพืน้บา้น 

ยังต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ที่สำาคัญคือการสอบใบประกาศนียบัตร 

นายท้ายเรือประมงชั้นสองและประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลทะเล

ช้ันสองประกอบการนำาเรือไปจดทะเบียนสำาหรับทำาการประมง 

จึงทำาให้สมาคมสมาพันธ์ฯ มีข้อเสนอต่อรัฐในเร่ืองการจดทะเบียน 

เรือของประมงพื้นบ้าน โดยให้ปรับปรุงกระบวนการจดทะเบียน 

เรือประมงพื้นบ้านใหม่เพื่อทำาให้ชาวประมงสามารถเข้าถึงการ 

จดทะเบียนเรือได้มากขึ้น และต้องทำาให้กระบวนการจดทะเบียนเรือ

เหมาะสมกับประมงพื้นบ้านโดยการมีวิธีจดทะเบียนเรือประมง 

พื้นบ้านในรูปแบบเฉพาะ เช่น ไม่จำาเป็นต้องใช้ใบประกาศนียบัตร 

นายท้ายเรือกลทะเลชั้นสอง (ช่างเครื่อง) ประกอบการจดทะเบียน 

เรือประมงพื้นบ้าน เป็นต้น 

 8. ข้อเสนอกรณีบ้านและที่อยู่อาศัยบริเวณชายทะเล
 หลังจากที่มีการห้ามไม่ให้มีผู้ใดบุกรุกหรือครอบครองที่อยู่ 

อาศยับริเวณเขตทะเลชายฝัง่ เพราะอาจกีดขวางทางเดนิเรือ จงึทำาให ้

ชาวประมงที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนดั้งเดิมอยู่บริเวณชายฝั่งหรือพื้นที่ 

ในทะเลซึ่งมีลักษณะเป็นสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำาได้รับผลกระทบ และต้องไป

ลงทะเบียนการถือครองพื้นที่และที่อยู่อาศัย สมาคมสมาพันธ์ฯ 

ได้เสนอปัญหาต่อกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยให้ขยายเวลา 

การลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบ 

ทราบ และลดอัตราค่าตอบแทนรายปีจากตารางเมตรละ 500 บาท 

เป็นตารางเมตรละ 5 บาท เป็นต้น 

24 ขอ้กำาหนดดงักล่าวอยูใ่นมาตรา 10 ของพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 ทัง้นีใ้นป ี 
 พ.ศ.2561 สมาคมสมาพันธ์ฯ ได้เสนอให้รัฐกำาหนดให้เรือต่ำากว่าสามตันกรอสไม่เป็น 
 เรือไร้สัญชาติจึงทำาให้รัฐได้ประกาศยกเว้นเรือขนาดต่ำากว่าสามตันกรอสไม่เป็นเรือไร้ 
 สัญชาติถึงแม้จะไม่ได้จดทะเบียนสำาหรับทำาการประมง ดูเพิ่มเติมได้ใน : ประกาศ  
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ืองกำาหนดขนาดเรือของผู้มสีญัชาตไิทยทีท่ำาการประมง  
 พื้นบ้านหรือประมงน้ำาจืดที่ไม่ถือเป็นเรือไร้สัญชาติ แม้จะจดทะเบียนเรือ พ.ศ.2560,  
 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 248 ง (6 ตุลาคม 2560)
25 กรมประมง, การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำาประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน  
 ครั้งที่ 3/2563.
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 การลงทะเบียนการครอบครองพื้นที่และที่อยู่อาศัยรวมถึง 
จ่ายค่าธรรมเนียมตามที่รัฐกำาหนด ได้มีการมอบอำานาจให้กับองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการดำาเนนิการ ซ่ึงปจัจบุนัมกีารดำาเนนิการใน
หลายพื้นที่แต่อีกหลายพื้นที่ยังมีปัญหาเรื่องกระบวนการต่างๆ และ
ชาวประมงหรือคนในชุมชนได้เสนอปัญหาว่าค่าธรรมเนียมที่ต้อง 
จ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงเกินไป

 9. จัดตั้งกองทุนการประมงพื้นบ้าน 

 สมาคมสมาพนัธ์ฯ มกีารพฒันาแนวคดิเร่ืองเก่ียวกับกองทนุ

การประมงในช่วงปี พ.ศ.2544 และราวปี พ.ศ.2553 เนื้อหากองทุน

การประมงได้ เป็นส่วนหนึ่งของร่างกฎหมายพระราชบัญญัติ 

การประมง พ.ศ. … ซึ่งมีการเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้น 

โดย รวบรวมรายชื่อจำานวน 10,000 รายชื่อ 

 กองทุนการประมงข้างตน้คอืการนำารายไดส้่วนหนึ่งจากภาษี

สินค้าที่เกิดจากทรัพยากรการประมงทะเลกลับมาใช้สำาหรับการ 

อนรัุกษท์รัพยากรทางทะเล โดยเรียกวา่ “กองทนุพฒันาและสง่เสริม 

การประมง” ซ่ึงมฐีานะเปน็นติิบคุคลทีท่ำาหนา้ทีส่ง่เสริมและสนบัสนนุ 

พัฒนาอาชีพการประมงหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการประมง 

ทัง้ทางดา้นการอนรัุกษ ์ทกัษะความรู้ ฯลฯ ทัง้นีรั้ฐบาลจะต้องจดัสรร 

งบประมาณในแต่ละปเีพือ่อุดหนนุกองทนุโดยไมน่อ้ยกวา่ร้อยละหนึง่ 

ของมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำาในแต่ละปีและยังสามารถหารายได้จาก

แหล่งอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับจากผู้กระทำาความผิดจากการ 

ประมง เป็นต้น 

 ในปัจจุบันสมาคมสมาพันธ์ฯ ยังเห็นว่ารัฐควรจัดตั้งกองทุน 

ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณสำาหรับพัฒนา 

ประมงพืน้บา้นในดา้นต่างๆ ของทกุจงัหวดั เช่น การสนบัสนนุองคก์ร 

ชุมชนประมงท้องถิ่นในการดำาเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการจัดการผลผลิตที่คำานึงถึงความยั่งยืนและ 

จดัหาตลาดสำาหรับขายสนิคา้ทีแ่ปรรูปจากประมงพืน้บา้น นอกจากนี ้

ยังรวมถึงการช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านหากเกิดภัยพิบัติซ่ึงส่งผล 

ให้เครื่องมือทำาการประมงได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
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 ในปี พ.ศ.2562 รัฐได้เร่ิมจัดต้ังกองทุนการประมงผ่านการ 

ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. … โดยมี  

วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวประมงเข้าถึงแหล่งทุนและสามารถปรับตัว 

ในสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรการประมงในปจัจบุนั เช่น 

การพัฒนาโครงสร้างภาคประมง ตลาดสินค้าขายสัตว์น้ำา รวมถึง 

ฟื้นฟูทรัพยากรและเยียวยาอาชีพด้านการประมงทุกภาคส่วน  

กองทนุการประมงตามร่างกฎหมายฉบบันีม้ฐีานะเปน็หนว่ยงานของ

รัฐและเป็นนิติบุคคล โดยจะแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารกองทุน 

ดังกล่าว26 อย่างไรก็ดีกฎหมายฉบับนี้ยังอยู่ในช่วงพิจารณาและรอ 

การประกาศใช้ต่อไปที่สำาคัญเป็นกองทุนการประมงที่ไม่ได้แยก 

เฉพาะให้กับประมงพื้นบ้าน 

 10. โรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านยั่งยืน 
 ในปัจจุบันผู้คนต่างยึดหลักความรู้ที่เป็นวิทยาศาสตร์ซ่ึงต้อง

สามารถพิสูจน์ได้หรือมีหลักฐานรับรองแบบประจักษ์นิยม แนวทาง 

ดงักล่าวไดล้ดทอนความสำาคญัขององค์ความรู้หรือหลักความเช่ือของ 

คนในชุมชนซ่ึงรวมถึงชาวประมงพื้นบ้าน ถึงแม้ปัจจุบันชาวประมง 

พืน้บา้นจะสบืทอดวธีิการทำาประมงจากรุ่นสูรุ่่น โดยการเรียนรู้จากการ 

ปฏิบัติจริง แต่ได้เกิดข้อจำากัดและขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือ

กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมง ด้วยเหตุนีห้ากมกีระบวนการทำาให ้

องค์ความรู้เหล่านั้นมีความเป็นวิทยาศาสตร์โดยการผสมผสาน 

ระหว่างองค์ความรู้ของชาวประมงกับองค์ความรู้อ่ืนๆ ที่มีเหตุมีผล 

รวมถงึใหม้สีถาบนัรับรองจะเปน็แนวทางหนึง่ในการทำาใหอ้งค์ความรู้

ของชาวประมงเป็นที่ยอมรับในสังคมจะสามารถพัฒนาองค์ความรู้ 

เหล่านั้นเป็นหลักสูตรที่สามารถเปิดโอกาสให้ชาวประมงหรือผู้คน 

ทั่วไปเข้ามาศึกษา 

 ที่ผ่านมายังไม่มีการจัดตั้งโรงเรียนชาวประมงที่เปิดหลักสูตร

อย่างเป็นทางการ แต่มีชมุชนชายฝั่งบางพื้นที่ได้จัดอบรมการบรหิาร 

จัดการทรัพยากรในลักษณะโรงเรียนชาวประมง เช่น ชุมชนชายฝั่ง 

บ้านในถุ้ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ชมรมประมงพื้นบ้านปะนาเระ 

จังหวัดปัตตานี ซ่ึงชุมชนเหล่านี้มีการทำากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากร 

เช่น การทำาธนาคารป ูโดยมนีกัเรียนเขา้มาศกึษาและร่วมทำากิจกรรม 

กับชาวประมงพื้นบ้านอยู่บ่อยคร้ังและชาวประมงพื้นบ้านในชุมชน 

ทำาหน้าที่เป็นวิทยากรหรือผู้เผยแพร่ความรู้ภายใต้กิจกรรมนั้นๆ 

 สมาคมสมาพันธ์ฯ ได้เห็นความสำาคัญองค์ความรู้ทางด้าน 

การทำาประมงพื้นบ้าน และเสนอให้มีการ “จัดตั้งโรงเรียนชาวประมง 

ยั่งยืน” ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเป็นหลักสูตรในสถานการศึกษาที่ครอบ 

คลุมถึงเร่ืองกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประมง การจับสัตว์น้ำา การ 

แปรรูปสัตว์น้ำา การอนุรักษ์ทรัพยากร ทักษะการจับปลา การต่อเรือ 

ฯลฯ และเสนอให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่ติดทะเลบรรจุหลักสูตร

ให้นักเรียนได้เรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับการประมงพื้นบ้าน โดยชาว 

ประมงเป็นผู้สอน 

 ในปี พ.ศ.2563 ได้เร่ิมมีการนำาข้อเสนอการจัดตั้งโรงเรียน 

ชาวประมงยั่งยืนมาพิจารณา โดยมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ทั้งที่เป็น 

กรมประมง มหาวทิยาลัย และภาคประชาสงัคม คอื สมาคมสมาพนัธ์ 

ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย ทุกฝ่าย 
26 กรมประมง, “สรุปสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ  
 พ.ศ.…,” shorturl.asia/bWGfI (สืบค้นเมื่อ 10 กุมภาพันธ์ 2564).
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เหน็ตรงกันวา่ควรมกีารจดัต้ังโรงเรียนชาวประมง โดยเร่ิมจากโรงเรียน 

ชาวประมงพืน้บ้านยัง่ยนืและจะมกีารพฒันาหลักสตูรในคณะทำางาน

ที่ประกอบไปด้วยชาวประมง สถาบันการศึกษา กรมประมง 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฯลฯ27

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตรจะสำารวจชาวประมงในพื้นที่ 
ต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าชาวประมงต้องการพัฒนาทักษะหรือ 
องค์ความรู้ด้านใด และจะมีการพิจารณาความเหมาะสมของ 
หลักสูตร เช่น อาจจะมีหลักสูตรภาคบังคับที่เก่ียวข้องกับการ 
ขับเรือ หากจบหลักสูตรจะสามารถยื่นต่อกรมเจ้าท่าเพื่อรับ 
ใบประกาศนียบัตรนายท้ายเรือประมง เป็นต้น ทั้งนี้จะมีการเลือก 
พื้นที่ ตัวอย่าง โดยให้องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นร่วมมือกับ 
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ 

 11. สนับสนุนทำาการประมงพื้นบ้านบางชนิดในเขต 
อุทยานแห่งชาติ
 ก่อนหน้าที่จะมีการประกาศให้พื้นที่ทางทะเลหลายแห่ง 
ทั้งทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเป็นเขตอุทยานแห่งชาติและใช้ 
กฎหมายพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 เข้ามาบริหาร 
จัดการหรือควบคุมการใช้ทรัพยากรในบริเวณดังกล่าว ในหลายพื้นที่
มีชาวประมงพื้นบ้านเข้าไปประกอบอาชีพการประมงโดยจับสัตว์น้ำา 
ในบริเวณนั้นมาก่อนที่จะประกาศเป็นเขตอุทยานฯ และทรัพยากร 
สัตว์น้ำาเป็นทรัพยากรที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตของชาวประมง ทว่า 
หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504  
หลังจากที่พื้นที่ทางทะเลกลายเป็นเขตอุทยานฯ ชาวประมงพื้นบ้าน
จะไม่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรในพื้นที่อุทยานฯ ได้ 
 ต่อมาในปี พ.ศ.2562 มีการเปล่ียนแนวทางการบริหาร 
จัดการทรัพยากรในพื้นที่อุทยานครั้งสำาคัญ กล่าวคือ รัฐได้ประกาศ 
ใช้พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.256228 ซึ่งในมาตรา 64, 65 

27 กรมประมง, “รายงานการประชุมหารือโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านยั่งยืน คร้ังที่  
 1/2563” (ห้องประชุมพะยูน ชั้น 7 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง, 30 พฤศจิกายน  
 2563)

28 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 136 ตอนที่  
 7 ก (29 พฤษภาคม 2562)
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ของกฎหมายฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้ชาวประมงหรือบุคคลอ่ืนๆ  
เข้าไปใช้ทรัพยากรได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 มาตรา 64 ของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 

เก่ียวขอ้งกับการใช้ทรัพยากรทีด่นิหรือทีอ่ยูอ่าศยั โดยแตล่ะอุทยานฯ 

ต้องสำารวจการถือครองที่ดินและพื้นที่ทำากินและจัดทำาโครงการ 

อนรัุกษแ์ละดแูลทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ทีอุ่ทยานฯ ซ่ึงต้องกำาหนด 

หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติของบุคคลที่สามารถใช้ประโยชน์จากที่ดิน 

หรืออยู่อาศัยในเขตอุทยาน29 ในส่วนของมาตรา 65 จะเก่ียวข้อง 

กับการเก็บหาหรือจับสัตว์น้ำาของชาวประมงพื้นบ้านในเขตอุทยานฯ 

เพราะมาตรานี้เก่ียวกับการพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่เกิดใหม่ 

ทดแทนได้ ซ่ึงแต่ละอุทยานฯ ต้องสำารวจข้อมูลพื้นฐานของ 

ทรัพยากรประเภทดังกล่าว หากเห็นว่าเพียงพอต่อความต้องการ 

ใช้ประโยชน์ กรมอุทยานฯ ต้องเสนอรัฐมนตรีเพื่อจัดทำาโครงการ 

อนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนคราวละ 20 ปี เป็นประกาศ 

กระทรวงและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ทัง้นีแ้ต่ละอุทยานฯ ต้องกำาหนด 

มาตรการการใช้ทรัพยากรและคุณสมบัติต่างๆ ของบุคคลที่เข้าไปใช้

ประโยชน์จากทรัพยากร ซ่ึงบุคคลที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติตาม 

มาตรการจะสามารถใช้ทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้อย่างถูกต้อง 

ตามกฎหมาย30 

 สมาคมสมาพันธ์ฯ มีองค์กรชาวประมงทั้งฝั่งอ่าวไทยและ 
อันดามันเป็นสมาชิก ซ่ึงชาวประมงบางพื้นที่โดยเฉพาะทางฝั่ง 
อันดามนัไดเ้ขา้ไปจบัสตัว์น้ำาในเขตอุทยานแหง่ชาตอิยา่งเปน็ปกติธุระ 
ดังนั้นสมาคมสมาพันธ์ฯ จึงเสนอให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถ 
เข้าไปใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำาภายในเขตอุทยานฯ ในระหว่างที่ภาครัฐ 
กำาลังดำาเนินการจัดทำาข้อมูลทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้และ 
กระบวนการอ่ืนๆ ภายใต้ขอ้กำาหนดตามมาตรา 65 ของพระราชบญัญติั 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 นอกจากนี้เพื่อสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชต้องให้ 
ชาวประมงพื้นบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำาข้อมูล 
การใช้ทรัพยากรทีเ่กิดใหมท่ดแทนไดใ้นเขตอุทยานฯ ทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกับ 
ชุมชนชาวประมง และใหช้าวประมงมสีว่นร่วมในกระบวนการกำาหนด 
มาตรการและคุณสมบัติบุคคลที่สามารถเข้าไปใช้ทรัพยากรในเขต 
อุทยานฯ โดยการเชิญองค์กรชาวประมงพื้นบ้านที่เป็นสมาชิกของ 
สมาคมสมาพันธ์ฯ เข้าร่วมกระบวนการพิจารณา เพื่อให้ชาวประมง
พื้นบ้านได้เข้าไปใช้ทรัพยากรในพื้นที่อุทยานฯ ได้อย่างถูกต้องตาม 
กฎหมายและยั่งยืน 

 12. ทบทวนแหล่งทำาการประมงเพาะเล้ียงในทะเลทั้ง 
ระบบ
 หลังจากมีการประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ. 
2558 อำานาจประกาศเขตพื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์น้ำาของแต่ละจังหวัด 
จะอยู่ที่คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด ทว่าก่อนประกาศใช้ 
กฎหมายฉบับนี้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาในพื้นที่ทางทะเลไม่ได้รับการ
ควบคุมจากหน่วยงานของรัฐมากนัก ดังที่ปรากฏกรณีนายทุนใน 

29 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562, มาตรา 64, 162. 
30 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562, มาตรา 65, 163.
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จังหวัดสุราษฎร์ธานีครอบครองกรรมสิทธ์ิพื้นที่ทางทะเลและสร้าง 
คอกหอยสำาหรับเพาะเล้ียงหอยชนดิตา่งๆ ในพืน้ทีท่ีไ่มไ่ด้รับอนญุาต 
จงึทำาใหเ้กิดความขดัแยง้กับประมงพืน้บา้นในพืน้ที ่เพราะชาวประมง 
พื้นบ้านมีพื้นที่ทำาการประมงน้อยลง ถึงแม้ที่ผ่านมารัฐจะพยายาม 
แก้ไขปัญหาข้างต้น แต่ในปี พ.ศ.2562 ความขัดแย้งดังกล่าวได้กลาย 
เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจมากขึ้นเพราะเร่ิมมีการใช้ความ 
รุนแรงจากฝ่ายทุน อย่างไรก็ดีการเพาะเล้ียงเป็นการทำาประมง 
แนวทางหนึง่ทีส่ร้างรายไดใ้หกั้บชาวประมง แต่อยา่งทีก่ล่าวไปขา้งต้น 
ว่าในปัจจุบันในบางพื้นที่ฝ่ายทุนยังมีอำานาจเหนือกว่าชาวประมง 
พื้นบ้านส่งผลให้ชาวประมงไม่สามารถเข้าถึงทรัพยากรหรือพื้นที่ 
สำาหรับเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีกรณีการเพาะ 
เล้ียงในพื้นที่ ซ่ึงอยู่ในอำานาจของเขตอุทยานแห่งชาติ หรือกรม 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงทำาให้กรมประมงไม่สามารถออก 
ใบอนุญาตสำาหรับการเพาะเลี้ยง 
 สมาคมสมาพันธ์ฯ เห็นว่ารัฐบาลควรมีการทบทวนแหล่ง 
ทำาการเพาะเล้ียงในทะเลของทกุจงัหวดัและกำาหนดพืน้ทีเ่พาะเล้ียงให้
ชัดเจน โดยพจิารณาจากบริบททางสงัคมและทรัพยากรในพืน้ทีน่ัน้ๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการครอบครองกรรมสิทธ์ิพื้นที่เพาะเล้ียงของ 
นายทุนในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการอนุญาต ซ่ึงทำาให้ชาวประมงพื้นบ้าน 
ที่เป็นเกษตรกรรายย่อยไม่ได้รับความเป็นธรรม ที่ผ่านมามีการแก้ไข
ปัญหาโดยการแต่งต้ังกรรมการโดยรัฐเพื่อดำาเนินคดี จับกุม หรือ 
รื้อถอน พื้นที่เพาะเลี้ยงที่ไม่ได้รับอนุญาต ในส่วนของการเพาะเลี้ยง
ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหรือพื้นที่ที่กรมประมงไม่มีอำานาจในการ 
ประกาศเขตเพาะเล้ียง ทางหนว่ยงานของรัฐทีเ่ก่ียวขอ้งจะมกีารหารือ 
ร่วมกันในคณะกรรมการตา่งๆ ทีม่หีนา้ทีพ่จิารณาเร่ืองการเพาะเล้ียง 
สัตว์น้ำาต่อไป

 13. ให้รัฐสนับสนุนผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาทะเลคุณภาพและ 
รับรองมาตรฐานสัตว์น้ำาทะเลของชาวประมงพื้นบ้าน 
 ถึงแม้ที่ผ่านมาสมาคมสมาพันธ์ฯ จะเป็นองค์กรชาวประมง

ที่มีบทบาทในการเคล่ือนไหวหรือผลักดันข้อเสนอที่เก่ียวข้องกับ 

กฎหมายรวมถงึนโยบายต่างๆ ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมง แตใ่นอีกดา้น 

หนึ่งสมาคมสมาพันธ์ฯ ยังสนับสนุนให้องค์กรชาวประมงที่เป็น 

สมาชิกพัฒนาการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำาผ่านการสร้าง “มาตรฐาน 

บลูแบรนด์” ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต่การจับสัตว์น้ำา เก็บรักษาสัตว์น้ำา 

หลังการจบั การขนสง่ แปรรูป ฯลฯ เพือ่ใหส้นิคา้การประมงมคีณุภาพ 

และคำานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 

 มาตรฐานบลูแบรนดม์หีลักอยู ่4 ประการ คอื (1) เปน็สนิคา้ 

ทีผู้่ประกอบการเขา้ร่วมหรือสนบัสนนุกิจกรรมในการจดัการทะเลและ 

ชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง (2) เป็นสินค้าประมงที่ผู้ประกอบการคำานึงถึง

ความรับผิดชอบของสังคม ไม่ละเมิดหลักการพื้นฐานว่าด้วยสิทธิ 

มนษุยชนและแสดงให้เห็นถงึระบบการจดัการทีม่คีวามเปน็ธรรม (3) 

เป็นสินค้าประมงที่ผู้ประกอบการใช้วิธีการและเคร่ืองมือที่คำานึงถึง 

ความยัง่ยนืของระบบนเิวศและสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมนอ้ยทีส่ดุ 

โดยไมใ่ช้เคร่ืองมอืทำาการประมงแบบทำาลายล้างและละเมดิกตกิาของ 

ชุมชน (4) สัตว์น้ำาต้องมีคุณภาพและไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย 

ต่อผู้บริโภค รวมถึงสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำาได้อย่าง

ชัดเจน ปัจจุบันมีชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งปากบารา 

อำาเภอละง ูจงัหวดัสตูล ชุมชนชายฝัง่ทา่ศาลา อำาเภอทา่ศาลา จงัหวดั 

นครศรีธรรมราช ชุมชนชายฝั่งอ่าวคั่นกระได อำาเภอเมือง จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ และชุมชนบ้านช่องฟืน อำาเภอปากพะยูน จังหวัด 
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พทัลุง ไดจ้ดัการผลผลิตสตัว์น้ำาโดยผ่านการรับรองมาตรฐานดงักล่าว

และจดัต้ังร้านคนจบัปลาเพือ่ขายสตัว์น้ำาใหกั้บผู้บริโภค ทัง้ในรูปแบบ

ขายหน้าร้านและพื้นที่ออนไลน์ 

 สมาคมสมาพันธ์ฯ ได้ผลักดันแนวทางการจัดการผลผลิต 

ในรูปแบบดังกล่าวให้กับภาครัฐ เพื่อให้รัฐสนับสนุนการจัดการผลิต 

สัตว์น้ำาของชาวประมงพื้นบ้านและรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำาของชาว 

ประมงพื้นบ้านในทุกพื้นที่ และในปี พ.ศ.2563 กรมประมงได้รับ 

ข้อเสนอและร่างมาตรฐานการทำาประมงพื้นบ้านยั่งยืนและการ 

แปรรูปสินค้าประมง หลังจากนั้นจึงได้ประกาศเป็นระเบียบกรม 

ประมงว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำาประมง 

พืน้บา้นอยา่งยัง่ยนืและการแปรรูปสนิคา้ประมงพืน้บ้าน พ.ศ.256331 

โดยให้ชาวประมงสามารถขอรับรองมาตรฐานการทำาประมงพื้นบ้าน

ยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าในรูปแบบสมัครใจจากกรมประมง ซ่ึง 

มาตรฐานดังกล่าวจะครอบคลุมตั้งแต่การทำาประมง ดูแลสัตว์น้ำา 

หลังการจับ จ้างแรงงาน และการตรวจสอบย้อนกลับ ในแง่นี้  

เห็นได้ว่าแนวทางตามมาตรฐานบลูแบรนด์ได้เป็นพื้นฐานของ 

มาตรฐานการทำาประมงยั่งยืนที่กำาหนดโดยกรมประมง และเปิด 

โอกาสให้ชาวประมงทุกพื้นที่ขอใช้มาตรฐานดังกล่าวในการพัฒนา 

ผลผลิต

 14. การท่องเที่ยวโดยชุมชนประมงพื้นบ้าน 
 ชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่นอกจากจะทำาการประมง 
โดยการออกเรือขนาดเล็กจับสัตว์น้ำาในทะเล ยังออกแบบหรือปรับ 
เปล่ียนชุมชนของตนใหเ้ขา้กับกระแสของการทอ่งเทีย่ว เช่น การรวม 
กลุ่มหรือสร้างเครือข่ายและจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ 
ทรัพยากรทางทะเลและทรัพยากรอ่ืนๆ เพือ่การทอ่งเทีย่ว เช่น ชุมชน 
ปากบารา จังหวัดสตูล ซ่ึงมีการรวมตัวของกลุ่มเครือข่ายในชุมชน 
และทำางานกับภาครัฐท้องถิ่น จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยจัด 
กิจกรรมพานักท่องเที่ยวเดินทางชมเกาะหรือสถานที่ทางธรรมชาติ 
ในจังหวัดสตูล รายได้จากการท่องเที่ยวจะกระจายไปยังบุคคลหรือ 
องค์กรต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่าย อย่างไรก็ตามการจัดการท่องเที่ยว 
โดยชุมชนประมงพื้นบ้านในแต่ละพื้นที่ยังคงมีกระบวนการจัดการที่ 
แตกต่างกัน แต่ทีส่ำาคญัอาจเปน็แนวทางหนึง่ทีส่ามารถเพิม่รายไดใ้ห้
กับคนในชุมชนและเพิ่มกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ 
ในการจัดการทรัพยากร
 สมาคมสมาพันธ์ฯ เสนอให้รัฐมีการวิจัยเก่ียวกับเร่ืองการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชนประมงพื้นบ้าน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวน
การวิจัย และออกพระราชบัญญัติหรือกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิการ 
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนประมงพื้นบ้านให้คนในชุมชนมีสิทธิ 
ในการบริหารจัดการ และมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายต่างๆ 

 15. กระแสบลูอีโคโนมี (Blue Economy) โครงการ 
ขนาดใหญ่ กับที่สาธารณะชายทะเล
 บลูอีโคโนม ี(Blue Economy) หรือแนวคดิ “เศรษฐกิจสนี้ำาเงนิ” 
คอื เศรษฐกิจทีใ่ช้ประโยชนจ์ากฐานทรัพยากรทางทะเลรวมถงึชายฝัง่ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น แหล่งอาหาร แร่ การท่องเที่ยว 

31 กรมประมง, ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานการทำา 
 การประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563  
 (กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2563)
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การขนส่ง และกิจกรรมต่อเนื่อง ทว่าในข้อนี้จะเน้นไปที่โครงการ 
ขนาดใหญกั่บทีส่าธารณะชายทะเล อยา่งไรก็ตามแนวคดิบลูอีโคโนม ี
หรือเศรษฐกิจสีน้ำาเงิน ภาครัฐหรือคนทั่วไปมักเช่ือว่าจะทำาให้ 
เศรษฐกิจเติบโตโดยใช้ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลรวมถึงชายฝั่ง 
อย่างยั่งยืน แต่ในทางปฏิบัติภายใต้แนวคิดนี้ โครงการขนาดใหญ่ 
ที่จัดทำาในทะเลหรือชายฝั่ง ไม่ว่าจะเป็นโครงการท่าเรือน้ำาลึกหรือ 
โลจิสติกส์อ่ืนๆ อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งที่มีผู้คนบางส่วน 
ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน หรือคนอ่ืนๆ ในชุมชนผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย เพราะอาจจะทำาให้มีพื้นที่สำาหรับใช้ทรัพยากรลดน้อยลง  
หรือทรัพยากรสัตว์น้ำาลดน้อยลงไปด้วย และคนในชุมชนอาจโดน 
จำากัดสิทธิในการใช้ทรัพยากรบางส่วน เช่น โครงการท่าเทียบเรือ 
น้ำาลึกปากบารา จังหวัดสตูล เขตนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัด 
สงขลา 
 ในสว่นของทา่เทยีบเรือน้ำาลึกปากบารา จงัหวดัสตูล และเขต 
นิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา สมาคมสมาพันธ์ฯ เสนอให้ 
ยกเลิกโครงการ เนื่องจากพื้นที่ทะเลของทั้งสองจังหวัดมีความ 
สมบูรณ์ซ่ึงเต็มไปด้วยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทำาให้เป็น 
รากฐานทางเศรษฐกิจที่ได้จากการประมงและการท่องเที่ยว ดังนั้น 
พื้นที่ทางทะเลของทั้งสองจังหวัดจึงมีความสำาคัญต่อประมงพื้นบ้าน
และชุมชนใกล้เคียง ด้วยเหตุนี้จึงไม่เหมาะสมที่จะดำาเนินโครงการ 
ทา่เรือน้ำาลึกหรือเขตนคิมอุตสาหกรรม ในสว่นของคลองไทย สมาคม 
สมาพนัธ์ฯ เสนอใหจ้ดัทำาขอ้มลูของโครงการลักษณะเดยีวกันทีส่ง่ผล
กระทบต่อชายฝั่งทะเลทั้ง 24 จังหวัด โดยร่วมกับนักวิชาการและ 
ศึกษาในรูปแบบงานวิจัยและสามารถนำาผลการศึกษามาใช้ในการ 
วิเคราะห์ประกอบการพิจารณา 

 16. แนวทางการจดัการขยะทะเลในชมุชนประมงพืน้บ้าน 
และการปรับตัวของชุมชนประมงพ้ืนบ้านจากการเปล่ียนแปลง 
ภูมิอากาศ
 ปัจจุบันผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Climate Change) กำาลังเป็นปัญหาสำาคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก เห็นได้

ชัดวา่ความร้ายแรงของภยัพบิตัเิหล่านี ้เกิดบอ่ยคร้ังและรุนแรงยิง่ขึน้ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศซ่ึงมีปัจจัยที่เกิดจากธรรมชาติและ 

จากการกระทำาของมนุษย์เป็นปัจจัยสำาคัญที่เร่งเกิดก๊าซเรือนกระจก 

และมีผลกระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผล 

ใหน้้ำาทะเลสงูขึน้ อุณหภมูโิลกเพิม่ขึน้ เกิดภยัพบิติั เช่น พาย ุน้ำาทว่ม 

ภัยแล้ง และการกัดเซาะชายฝั่ง 

 ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของโลกที่ปล่อยขยะลงทะเล และ 

คนไทยสร้างขยะเฉลี่ยคนละประมาณ 11 กิโลกรัมต่อวัน โดยเฉพาะ 

ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ยากและเป็นตัวการสำาคัญที่ก่อให้เกิด 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผู้คนยังไม่ได้เห็นความสำาคัญ 

ในการลดการใช้และคัดแยกขยะ การนำากลับมาใช้ใหม่ และไม่ทราบ

ผลกระทบของขยะทีป่นเปือ้นสูห่ว่งโซ่อาหารในระบบนเิวศ เหน็ไดว้า่

ขยะยังเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติที่ยังไม่มีการกำาจัดได้หมด และ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้การจัดการขยะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังมี

ขยะที่ถูกกำาจัดไม่ถูกต้องถึงร้อยละ 27 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก

ที่ลงสู่ทะเล ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจำาเป็นอย่าง

ยิ่งที่ต้องผลักดันให้มีนโยบายและแนวการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมเพื่อ 

ลดความเสี่ยง 
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 ที่ผ่านมามีการจัดการขยะในชุมชนชายฝั่งหลายแห่ง เช่น 

ชุมชนชายฝั่งนครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการจัดเก็บขยะในระดับหมู่บ้าน 

โดยมีคนในหมู่บ้านเข้าร่วม หรือชุมชนชายฝั่งจังหวัดระนองที่มีการ 

ให้ความรู้แก่เยาวชนในเรื่องแนวทางการดักขยะธรรมชาติ

 สมาคมสมาพันธ์ฯ เสนอว่ารัฐควรออกมาตรการสร้างแรง 

จูงใจในการลดการใช้ขยะ และสร้างหลักสูตรในการจัดการขยะ 

เพือ่สร้างการเรียนรู้แก่เยาวชน รวมถงึจดัสรรงบประมาณใหห้นว่ยงาน 

ระดับท้องถิ่นหรือชุมชนชายฝั่งสามารถออกแบบการจัดการขยะ  

โดยรัฐต้องมาปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกับคนในชุมชนและสนับสนุน 

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อจัดการขยะในชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้ให้ทุก

หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการขยะเพิ่มบทบาทมากขึ้น และ 

ให้มีการศึกษาสร้างต้นแบบการจัดการขยะและอุปกรณ์ที่ไม่ทำาลาย 

สิ่งแวดล้อมมากนัก เช่น ใช้โซล่าร์เซลล์ในเรือประมง เป็นต้น

 17. การทำางานพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคประมงไทย
 ภาพรวมบทบาทของเพศหญงิในชุมชนประมงมหีนา้ทีแ่ปรรูป 

สตัวน์้ำาทีจ่บัได ้ซ่อมแซมทำาความสะอาดเคร่ืองมอืประมง หรืออาจจะ 

หาสัตว์น้ำาบริเวณชายฝั่งและออกเรือทำาการประมงในทะเลร่วมกับ 

ชาวประมงเพศชาย ในอีกด้านหนึ่งเพศหญิงยังมีบทบาทในการ 

เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ดูแลสวัสดิการของครอบครัว รวมถึงการ 

สืบสานสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครัวเรือนและชุมชน เช่น ดูแล 

กิจกรรมในครัวเรือนในช่วงที่เพศชายออกทำาการประมง เป็นต้น

 หากพิจารณาในมิติของครอบครัวชาวประมง บทบาทของ 

เพศชายและเพศหญิงจะหนุนเสริมซ่ึงกันและกัน เช่น เพศชาย 

ออกทำาการประมงและหลังจากกลับเข้าฝั่ง เพศหญิงจะทำาหน้าที่ 

ซ่อมแซมและทำาความสะอาดเคร่ืองมอืทำาการประมง แปรรูปสตัวน์้ำา 

และที่สำาคัญคือการขายสัตว์น้ำาที่จับมาได้ เป็นต้น ทว่ามุมมองทาง 

สังคมมักเห็นว่างานที่อยู่ในความรับผิดชอบของเพศหญิงไม่เป็นการ

ทำางานในความหมายทั่วไป ในแง่นี้การจัดทำาทะเบียนหรือข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องกับการทำางาน จึงไม่บันทึกการทำางานของเพศหญิง ทำาให้

ส่งผลต่อการจัดทำานโยบายซ่ึงไม่พิจารณาบทบาทของเพศหญิงใน 

ภาคการประมง 

 อย่างไรก็ดีในปัจจุบันการพัฒนาภาคการประมงและการ 

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ทำาให้บางบทบาทในภาคการประมงของ

เพศหญิงเปลี่ยนแปลงไป เช่น จากเดิมที่เพศหญิงมีหน้าที่ประกอบ 

อวน แต่ปัจจุบันได้เปล่ียนเป็นใช้เคร่ืองจักร นอกจากนี้ในปัจจุบัน 

เพศหญงิไดอ้อกทำางานนอกชุมชน เช่น ทำางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

หรืองานบริการต่างๆ 

 ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2560 สมาคมสมาพันธ์ฯ และสมาคม 

รักษ์ทะเลไทย ได้วางเป้าหมายในประเด็นการส่งเสริมและพัฒนา 

บทบาทเพศหญงิในชุมชนหรือในองคก์รชาวประมงพืน้บา้น โดยตอ้ง 

มีกระบวนการพัฒนาศักยภาพเพศหญิงอย่างต่อเนื่อง โดยเร่ิมจาก 

บทบาทที่เพศหญิงมีความเช่ียวชาญการจัดการผลผลิตภาคการ 

ประมง และมีองค์กรชาวประมงทำาหน้าที่ผลักดันบทบาทสตรี/

เพศหญิง ทั้งส่วนภาพรวมและกิจกรรมเฉพาะส่วนเพศหญิง โดยที่ 

เพศหญิงสามารถนำาเสนอปัญหาของพวกเขาได้ 
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 ข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาภาคการประมงของสมาคม
สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยดำาเนินการภายใต้ 
หลักการ VGSSF ที่ครอบคลุมถึงการทำาประมงควบคู่ไปกับการ 
อนรัุกษท์รัพยากร การเรียกร้องสทิธิของชาวประมงพืน้บา้น และการ 
พัฒนาศักยภาพชาวประมงพื้นบ้านในด้านต่างๆ 
 การทำาประมงควบคูไ่ปกับการอนรัุกษ ์สมาคมสมาพนัธ์ฯ ได้
เสนอใหม้กีารควบคมุเรือประมงทีใ่ช้เคร่ืองมอืประสทิธิภาพสงูทำาการ
ประมงหรือควบคมุการจบัสตัวน์้ำาเศรษฐกิจขนาดเล็ก และการเรียกร้อง 
สิทธิของชาวประมงพื้นบ้านปรากฏในข้อเสนอการทำาประมงอย่าง 
ยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ การทำางานผลักดันเร่ืองที่อยู่อาศัย 
ดัง้เดมิบริเวณชายฝัง่ การพจิารณาโครงการขนาดใหญท่ีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่ชาวประมง นอกจากนีย้งัผลักดนัการแก้ไขกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับ
การประมง เช่น ขอ้เสนอใหแ้ก้ไขปรับปรุงพระราชกำาหนดการประมง 
พ.ศ.2558 ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเรือประมง
พื้นบ้าน เป็นต้น 

 ทางด้านการพัฒนาศักยภาพของชาวประมงพื้นบ้าน 

จะสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ชาวประมงพื้นบ้าน 

ในหลายพื้นที่มีการดำาเนินการด้านการจัดการผลผลิตสัตว์น้ำาและ 

ขายให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการตลาดและ 

การขายสัตว์น้ำา สมาคมสมาพันธ์ฯ ได้พัฒนามาตรฐานผลผลิต 

สัตว์น้ำาและสามารถผลักดันให้รัฐประกาศมาตรฐานการผลิตสัตว์น้ำา 

ที่ทุกคนสามารถขอรับรองมาตรฐานดังกล่าว ทั้งนี้ยังมีแนวทางการ 

ทำางานด้านการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงในภาคการประมงพื้นบ้าน  

หรือการจดัต้ังโรงเรียนชาวประมงพืน้บา้น โดยทีช่าวประมงมสีว่นร่วม 

ในการดำาเนินการ 

 อย่างไรก็ตามข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ฯ ที่ยื่นให้กับ 

ภาครัฐบางข้อได้รับการตอบรับและมีความคืบหน้า เช่น การผลักดัน

ให้รัฐประกาศมาตรฐานผลิตสัตว์น้ำา การจัดต้ังโรงเรียนชาวประมง  

หรือการจดทะเบยีนเรือประมงพืน้บา้น ฯลฯ ดงัทีก่ล่าวมาก่อนหนา้นี ้

แต่ยังมีข้อเสนอหลายข้อที่อยู่ระหว่างการผลักดันเพื่อให้แก้ไข เช่น 

การแก้ไขหรือปรับปรุงพระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558 การ 

ควบคุมเรือประมงที่ใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูง ฯลฯ ซ่ึงจะมี 

การผลักดันต่อไป 

 สมาคมสมาพันธ์ฯ และสมาคมรักษ์ทะเลไทย องค์กร 

พัฒนาเอกชน (NGOs) ตระหนักถึงความสำาคัญของทรัพยากรทาง

ทะเลและทราบถึงความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรทางทะเลซ่ึง 

ส่งผลกระทบต่อชีวิตชาวประมงพื้นบ้านทำาให้ต้องเผชิญกับความ 

ไม่มั่นคงต่อชีวิตและอาชีพ ไม่มีหลักประกันสิทธิอันชอบธรรมในที่ 

อยู่อาศัย ปัญหาที่เกิดขึ้นเพราะกระบวนการการตัดสินใจเพื่อจัดทำา 

บทสรุปและทิศทางการทํางาน
พัฒนาการประมงพื้นบ้านในอนาคต
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นโยบายสาธารณะไม่ได้ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล นโยบายการ 

พัฒนาประเทศที่เน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ การส่งเสริมการทำา 

ประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถจับสัตว์น้ำาได้มากที่สุด  

รวมถึงการสนับสนุนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาชายฝั่ง 

 ในช่วงทีผ่่านมาประเทศไทยประสบความสำาเร็จดา้นเศรษฐกิจ 

เนื่องจากการส่งออกสัตว์น้ำาและอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้สร้างรายได้

ให้แก่ประเทศ อย่างไรก็ตามการพัฒนาได้ส่งผลกระทบให้เกิดความ 

เสือ่มโทรมของทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ทำาให้ชนดิและปริมาณ 

สัตว์น้ำาในทะเลไทยลดลงอย่างรวดเร็ว 

 ในด้านการบริหารจัดการประมง แม้ว่ารัฐบาลไทยและ 

หน่วยงานวิชาการด้านการประมงตระหนักถึงปัญหาและได้กำาหนด 

มาตรการต่างๆ เพื่อจัดการทรัพยากรประมง เช่น การควบคุมการ 

ทำาประมงโดยใช้เคร่ืองมือประมงแบบทำาลายล้าง แต่การจัดการยัง 

ไมม่ปีระสิทธภิาพเพียงพอ เนือ่งจากกฎหมายไม่ไดถ้กูนำามาบงัคบัใช้

อย่างจริงจังและทั่วถึง ประกอบกับยังคงมีประเด็นปัญหาอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง เช่น การบุกรุกครอบครองพื้นที่ของธุรกิจท่องเที่ยว 

การก่อสร้างโครงการพัฒนาของรัฐ เป็นต้น ทำาให้ทรัพยากรประมง 

เสื่อมโทรมลง พื้นที่การทำาประมงถูกจำากัด ฯลฯ 

 จากสถานการณ์การพัฒนาด้านประมงที่มีการเปล่ียนแปลง 

ไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการกำาหนดยุทธศาสตร์หรือแนวทางการ 

ดำาเนินงานในอนาคตเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของชาวประมง 

พื้นบ้าน รวมถึงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการประมงพื้นบ้านสู่การ

ทำาประมงสมยัใหมท่ีย่ัง่ยนืและรับผิดชอบ บนฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

เทา่เทยีม และเคารพความหลากหลายทางเพศ โดยใช้นวตักรรมและ 

เทคโนโลยีมาสนับสนุน โดยมีเป้าหมายคือต้องการให้ชาวประมง 

พื้นบ้านและกลุ่มองค์กรชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง มีรายได้ 

และอาชีพที่มั่นคง มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีศักยภาพสามารถจัดการ 

ปัญหาของชุมชนได้ด้วยตัวเอง มีทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดตั้งกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านเป็น 
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นและเป็น “สมาคม” ส่งเสริมให้ 
ชาวประมงพื้นบ้านมี “กลุ่มองค์กร” เป็นของตัวเอง 
 ปัจจุบันเกิดองค์กรชาวประมงพื้นบ้านที่หลากหลายมากขึ้น 

และได้ร่วมกับภาคีอ่ืนๆ เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลงในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรประมงและทะเลทั้งในทางปฏิบัติและทางนโยบาย  

จุดเปล่ียนสำาคัญสู่การประมงยั่งยืนในการต่อสู้ผลักดันแก้ไขปัญหา 

ของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยคือการ 

เกิดขึ้นของ “องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น” โดยที่องค์กรชุมชนนี้จะ 

ไดท้ำาหนา้ทีอ่นรัุกษท์รัพยากร ปกปอ้งสมาชิก จดัการกับกระบวนการ 

ผลิตในชุมชน เป็นปากเป็นเสียงให้แก่สมาชิกให้มีโอกาสเข้าไปมี 

บทบาทในการกำาหนดนโยบายในพืน้ที,่ จงัหวดั หรือกระทัง่ในภาพรวม 

ประเทศ โดยตอ่ไปจะดำาเนนิงานสง่เสริมใน 3 ดา้น ดงันี ้(1) สง่เสริม 

การจดัตัง้สมาคมชาวประมงพืน้บา้น ใหช้าวประมงมกีลุ่มหรือองคก์ร 

ของตนเอง (2) เสริมศักยภาพผู้นำาชาวประมงพื้นบ้าน และ (3) 

ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมประชากรในชุมชนประมง
พืน้บ้านบนฐานความหลากหลายทางเพศ และเพ่ิมศกัยภาพผู้หญิง 
ในชุมชนประมงพื้นบ้าน
 ในการจัดการทรัพยากรประมงหากมีการจัดการโดยชุมชน 
เป็นหลัก จะทำาให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชนได้ซึ่งต้องผ่าน
การมีส่วนร่วมของทั้งผู้ชายและผู้หญิงบนพื้นฐานของความหลาก 
หลายและเท่าเทียมทางเพศเพื่อให้การจัดการสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งแทจ้ริง อยา่งไรก็ตามผู้หญงิ 
ในชนบทโดยเฉพาะชุมชนชายฝัง่ยงัขาดศกัยภาพหลายดา้น สง่ผลให ้
ผู้หญิงไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ จึงควรมี 
การพัฒนาศักยภาพของผู้หญิงและส่งเสริมบทบาทให้มีส่วนร่วม 
ในการดแูลทรัพยากรและสิง่แวดล้อม โดยมเีป้าหมายหลัก 3 ประการ 
คือ (1) ผู้หญิงมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ/ 
สมาชิกกลุ่มที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ (2) 
กลุ่มผู้หญิงมีความรู้และศักยภาพในการจัดการทรัพยากรประมง  
โดยมีการดำาเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากร
ประมง (3) กลุ่มผู้หญิงมีความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการผลผลิต การตลาด  
จัดตั้งกลุ่มจัดการผลผลิตสัตว์น้ำาในชุมชน มาตรฐานการประมง
พื้นบ้านยั่งยืนและการสื่อสารกับผู้บริโภค
 จากขอ้มลูเศรษฐกิจชุมชนประมงพบวา่ ชุมชนประมงพืน้บา้น 
มีรายได้ไม่สูงมาก เพราะถูกแบ่งให้แก่นายทุนหรือเถ้าแก่ นอกจากนี้
ชาวประมงพื้นบ้านยังมีต้นทุนในการทำาประมงค่อนข้างสูง เช่น 
ค่าน้ำามัน เคร่ืองมือประมง ฯลฯ ส่งผลให้บางส่วนมีรายได้ไม่ 

เพียงพอกับรายจ่ายในครัวเรือน ทว่าการช่วยเหลือชาวประมง 
พื้นบ้านในรูปแบบเดิมคือการส่ง เส ริมการผลิตสินค้าต่างๆ 
เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย ซ่ึงไม่สามารถช่วยเหลือชาวประมง 
พื้นบ้านได้มากนัก แนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมคือการแก้ไข 
ปัญหาราคาสนิคา้ประมงถกูกดราคา ซ่ึงจะทำาใหร้าคาสตัวน์้ำาในตลาด 
สูงขึ้นและเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้าน
 การส่งเสริมให้ชาวประมงพื้นบ้านรวมตัวกันเพื่อจัดการ 
ผลผลิตสัตว์น้ำาที่หามาได้ และเช่ือมต่อความร่วมมือในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรชายฝั่งไปยังผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงมีการแปรรูปอาหาร 
ทะเลโดยวิธีที่มีมาตรฐาน เป็นผลผลิตสัตว์น้ำาที่มีคุณภาพ ทำาให้ 
สัตว์น้ำาที่จับโดยชาวประมงพื้นบ้านมีช่องทางการตลาดใหม่ ส่งผลให้
มูลค่าของสัตว์น้ำาเพิ่มสูงขึ้น รายได้ของชาวประมงมากขึ้น ช่วยแก้ 
ปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตสัตว์น้ำาถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง 
 จากประเด็นปัญหาข้างต้นและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
ที่ผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าสัตว์น้ำาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และ 
วิธีการจับที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทางสมาคมรักษ์ทะเลไทยและ 
สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนา  
“มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาชาวประมงพื้นบ้าน หรือ มาตรฐาน 
บลูแบรนด์ (Blue Brand Standard) เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความ
มั่นใจแก่ผู้บริโภคให้สามารถเลือกซ้ือสินค้าสัตว์น้ำาที่มาจากการ 
ทำาประมงอย่างยั่งยืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้เครื่องมือประมง 
ทำาลายล้าง และเป็นผลผลิตสัตว์น้ำาที่ไม่ถูกเติมสารกันเสีย เพื่อ 
ไม่ให้ผู้บริโภคต้องเสี่ยงกับสารเคมีสะสมในร่างกาย โดยที่ชาวประมง 
พื้นบ้านได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ไม่ถูกกดราคาจาก 

พ่อค้าคนกลาง 
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 มาตรฐานบลูแบรนด์เกิดจากแนวคิดที่ว่าจะทำาอย่างไรให้ 
ผู้บริโภคเขา้ถงึอาหารทะเลทีม่ทีัง้ความปลอดภยั คำานงึถงึสิง่แวดล้อม 
และคำานึงถึงผลกระทบทางสังคมไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังเป็นระบบ
มาตรฐานที่สามารถช่วยเหลือประมงพื้นบ้านซ่ึงสามารถสร้างโอกาส
ให้ชาวประมงพื้นบ้านมากขึ้น

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมการดำาเนินกิจกรรมฟ้ืนฟู 
อนุรักษ์ พัฒนาทรัพยากรประมง การกำาจัดขยะในชุมชนประมง
และเรือประมง การส่งเสริมการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน การเฝา้ระวงั 
ภยัพบัิติธรรมชาตแิละเตรียมความพร้อมรับมอืสถานการณใ์หม่ๆ
 (1) การส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรประมง
 อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ “การทำาประมง” เป็นการผลิต 
ที่แตกต่างจากผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นๆ มีลักษณะเก็บหาจาก
ธรรมชาติรูปแบบเดียวกับการหาของป่าหรืออาชีพล่าสัตว์ดั้งเดิม 
ด้วยเหตุผลดังกล่าว การทำาประมงจะมีลักษณะใช้ทรัพยากรยั่งยืน 
หรือไม่ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บหา การใช้เครื่องมือทำาการประมง ดังนั้น
การใช้เคร่ืองมือจับสัตว์น้ำาที่เหมาะสมจะช่วยรักษาทรัพยากรประมง 
ให้คงอยู่ โดยที่หากมีการดำาเนินกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ประมงร่วมดว้ย จะสง่ผลใหท้รัพยากรประมงในทะเลไทยฟืน้คนืความ 
อุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีต 
 การสนับสนุนองค์กรชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดที่ติด
ทะเลให้ดำาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล 
อย่างต่อเนื่องในทุกชุมชน เช่น โครงการวางซั้งกอสร้างบ้านให้ปลา 
โครงการสนับสนุนธนาคารปู โครงการจัดตั้งธนาคารกั้ง โครงการเขต 
อนุรักษ์กุ้งมังกร โครงการเขตอนุรักษ์ทะเลสาบสงขลา โครงการ 

ย้ายบ้านให้หอยแมลงภู่ ผลของการดูแลอนุรักษ์ทะเลหน้าบ้านของ 
ตนเองทำาให้สัตว์น้ำาในเขตพื้นที่อนุรักษ์มีการเจริญเติบโตจนส่งผล 
ให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถจับสัตว์น้ำาเหล่านั้นได้จำานวนมากขึ้น 
ในการดำาเนินการระยะต่อไปจึงควรขยายผลการดำาเนินงานด้านการ
อนรัุกษแ์ละฟืน้ฟทูีม่ปีระสทิธิภาพใหค้รอบคลุมทกุพืน้ที ่โดยสง่เสริม
ให้ชุมชนเป็นผู้ดำาเนินการจัดการทรัพยากรด้วยตนเอง รวมถึงการ 
พัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรประมงจากประสบการณ์ 
การดำาเนินงานที่ผ่านมา 
 (2) แผนงานส่งเสริมการจัดการขยะทะเลต้นทาง 
 จากปัญหาขยะที่เกิดขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงมาตรการบริหาร 
จดัการขยะทัง้บนบกและในทะเลทีข่าดประสทิธิภาพ โดยประเทศไทย 
ถูกจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกที่ขาดการ
บริหารจดัการทีถ่กูต้อง ซ่ึงหากยงัไมแ่ก้ไขหรือปอ้งกันจะสง่ผลกระทบ 
ต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้ ทัง้ทำาลายระบบนเิวศปะการัง การตายของสตัว ์
ทะเลหายาก เช่น เต่า โลมา และยังส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ 
(การท่องเที่ยว) ในด้านของทัศนียภาพที่เสื่อมโทรมจากปัญหาขยะ 
ทะเล รวมถงึปญัหาสขุภาพ เช่น อาหารทีป่นเปือ้นสารพษิ เนือ่งจาก 
พลาสติกสามารถถูกย่อยให้มีขนาดเล็กลงได้โดยแสงแดด (Photo 
Degradation) ทำาให้สารเคมีบางชนิดที่เป็นพิษละลายไปในน้ำาทะเล
และสามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารได้เมื่อถูกสัตว์รับประทาน 
 การจัดการขยะทะเลต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นทางคือ สร้างความ 
ตระหนักให้กับประชาชน และการปรับเปล่ียนมุมมองการแก้ปัญหา 
ขยะใหม่ ไม่ใช่แก้ปัญหาแก้โดยการเก็บขยะแล้วนำาไปรีไซเคิลเพียง 
อย่างเดียว แต่ต้องไม่มองขยะเป็นเพียงของเหลือทิ้งและเปล่ียนให้ 
เป็นวัตถุดิบที่เป็นประโยชน์มากกว่าการมองว่าเป็นปัญหา โดยต้อง 
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ดำาเนินการทั้งการจัดการขยะในชุมชนประมงและในเรือประมง 
ผ่านการเสริมสร้างใน 3 ประเด็น คือ (1) การสร้างความรู้และ 
จิตสำานึกเก่ียวกับการจัดการขยะจากต้นทางและการนำาขยะไปใช้ 
ประโยชน์ (2) การเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บและกำาจัดขยะในชุมชน 
ชาวประมงพื้นบ้าน (3) การพัฒนาธุรกิจการจัดการขยะ/ธนาคาร 
ขยะในชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน 
 (3) แผนงานด้านการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน 
 มีกรณีศึกษาจำานวนมากระบุว่าค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพลังงาน 
ของชุมชนหรือครัวเรือนสูงมากอย่างน่าตกใจ เมื่อเปรียบเทียบกับ 
ค่าใช้จ่ายด้านอ่ืนๆ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเก่ียวกับน้ำามันเช้ือเพลิง  
ราคาน้ำามันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะหมดไปในอนาคต  
เนือ่งจากไมส่ามารถหมนุเวยีนกลับมาใช้ใหม ่และผู้บริโภคไมส่ามารถ 
กำากับควบคุมได้ ชาวประมงพื้นบ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ 
ค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องใช้น้ำามันสำาหรับออกเรือทำาการประมง  
ในแงน่ีน้้ำามนัเช้ือเพลิงจงึเปน็ต้นทนุหลักของการทำาประมง นอกจากนี ้
ชาวประมงพืน้บา้นยงัมคี่าใชจ้า่ยดา้นพลงังานสว่นอื่น เชน่ ค่าไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นต้นทุนในการแปรรูปสัตว์น้ำา 
 การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือก 
จึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาเก่ียวกับพลังงานที่เหมาะสมสำาหรับชุมชน 
ชาวประมงพืน้บ้าน เช่น การใช้พลังงานแสงอาทติย ์พลังงานโซล่าร์เซลล์ 
ไบโอดีเซลล์ เป็นต้น ซ่ึงปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนราคาถูกลงและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการดำาเนินงานต้องส่งเสริมให้ชาว 
ประมงพืน้บ้านสามารถลดตน้ทนุในการผลิตโดยใช้พลังงานทางเลือก 
เช่น ใช้น้ำามันไบโอดีเซล โซล่าร์เซลล์ ขยายโรงเรือนการผลิตสัตว์น้ำา
แปรรูปที่เป็นระบบโรงเรือนพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ 

 (4) แผนงานเฝ้าระวังภยัพบัิตธิรรมชาตแิละเตรียมความ
พร้อมรับมือสถานการณ์ใหม่ๆ
 ในพื้นที่จังหวัดที่ติดชายฝั่งทะเลมักประสบภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติที่มีความรุนแรงและบ่อยคร้ังมากขึ้น นอกจากภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติทีส่ง่ผลต่อชีวติและทรัพยส์นิแล้ว ในปจัจบุนั (พ.ศ.2563) 
สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ 
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านในด้านของตลาดจำาหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำา 
เนื่องจากมีอุปสรรคในการขนส่ง รวมถึงความต้องการที่ลดลง 
เนื่องจากธุรกิจที่เก่ียวข้องต้องหยุดดำาเนินการ เช่น ร้านอาหาร 
โรงแรม เป็นต้น ในแง่ของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ การช่วยเหลือ 
ตนเองของชุมชนถือเป็นหัวใจสำาคัญของการรับมือภัยพิบัติ ดังนั้น  
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจึงควรมีการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน
และรับมือกับภัยพิบัติด้านต่างๆ โดยจะต้องมีการวางแผนเตรียม 
ความพร้อมและรับมือภัยพิบัติโดยชุมชน พัฒนามาตรการลดความ 
เสี่ยงจากภัยพิบัติ และการสร้างมาตรการจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาชาวประมงพื้นบ้าน 
สมัยใหม่ (New Generation Smart Fisher Folk) และการจัด 
ตั้งโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านสู่ความยั่งยืน
 การจัดต้ังโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านเป็นแนวทางที่จะทำาให้
ชาวประมงทุกคนได้ศึกษา/อบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการ 
ประกอบอาชีพประมงอย่างรับผิดชอบ โดยโรงเรียนชาวประมงจะมี
บทบาทสำาคญัในการใหค้วามรู้ทัง้ภาคทฤษฎแีละปฏิบติัแก่ชาวประมง 
ทั้งในประเด็นด้านกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทำาประมงและ 
แนวทางการทำาประมงที่ถูกกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตนในการ 
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ออกไปทำาประมงในทะเล เป็นต้น นอกจากนี้โรงเรียนชาวประมงจะ
ให้ความสำาคัญอย่างมากกับการปลูกฝังจิตสำานึกในการทำาประมง 
อย่างยั่งยืน ซ่ึงจะทำาให้ชาวประมงมีความพร้อมในการทำาประมง 
อย่างรับผิดชอบเมื่อจบการศึกษา 
 การเรียนรู้ในยุคใหม่จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับแนวคิด 
และหลักการ A New Generation Smart Fisher Folk หรือ 
“ชาวประมงพื้นบ้านยุคใหม่” โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
 (1) เป็นผู้ประกอบการประมงรายย่อยที่ เป็นเจ้าของ 
กิจการเอง ออกทำาการประมงด้วยตนเอง
 (2) มีกลุ่มองค์กรสังกัด เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่ง 
ทรัพยากรประมงและสิ่งแวดล้อม
 (3) ร่วมกับองค์กรตนเอง พึ่งพาช่วยเหลือกันในการจัดการ 
ต้นทุน ทั้งค่าเรือหรือค่าเครื่องมือประมง ฯลฯ
 (4) มีพื้นที่เทียบเรือ จอดเรือ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
สำาหรับวางอุปกรณ์ ซ่อมอุปกรณ์ พร้อมเครื่องอำานวยความสะดวก 
และอื่นๆ
 (5) เรือที่ใช้มีสมรรถนะเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่ใช้ 
หากเปน็เรือเกินสามตนักรอส ต้องมทีะเบยีนเรือและสิง่ป้องกันความ 
ปลอดภัยตามจำาเป็น 
 (6) ทำาการประมงด้วยความรับผิดชอบ ทัง้ตอ่เพือ่นร่วมงาน 
เคร่ืองมอืไมท่ำาลายล้าง ไมเ่อาเปรียบคนอ่ืน เลือกจบัสตัวน์้ำาโตเต็มวยั 
จับสัตว์น้ำาแบบแยกเคร่ืองมือ และควบคู่กับการฟื้นฟูดูแลทะเล 
เป็นลักษณะการประมงที่มีความรับผิดชอบสูงต่อทะเลและสังคม 
อาจจะติดเครื่องมือติดตามเรือด้วยความสมัครใจ

 (7) เคารพกติกาชุมชน เก็บและจัดการขยะไม่ปล่อยให้ 
ปนเปื้อนธรรมชาติ
 (8) การใช้เทคโนโลยีอำานวยความสะดวก ทั้งการสื่อสาร 
การประมง รวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรพลังงานสิ้นเปลืองด้วยการ 
ใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น โซล่าร์เซลล์ เป็นต้น
 (9) เปน็คนทีร่่วมรับผิดชอบทางสงัคม ร่วมกิจกรรมขบัเคล่ือน 
แก้ปัญหาทางนโยบายการประมงภาพรวมอย่างเต็มใจ 
 (10) รับผิดชอบต่อส่วนรวมด้วยการชำาระค่าธรรมเนียม  
ภาษีอากรผ่านระบบใบอนุญาตทำาการประมง
 (11) ดูแลสัตว์น้ำาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ คำานึงถึงความ 
ปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด
 (12) ร่วมกับองคก์รของตนในการจดัการผลผลิตใหม้คีณุภาพ
ตลอดเส้นทางถึงผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าและคุณค่าอาหารทะเลอย่าง 
เป็นธรรม
 (13) เรียนรู้สถานการณ์ระดับโลกและกฎหมายนโยบาย 
ทีเ่ก่ียวขอ้งกับตนเองอยูเ่สมอ เคารพและใหโ้อกาสแก่เพือ่นในทกุเพศ 
ทุกวัย
 (14) การสืบทอดภูมิปัญญาและวิชาประมงอย่างรับผิดชอบ
จากรุ่นสู่รุ่น ทั้งผ่านรูปแบบครอบครัวและสถาบันเรียนรู้ของชุมชน  
เป็นชาวประมงที่ต้องการความเสมอภาค เท่าเทียม กล้าหาญที่จะ 
เรียกร้องตอ่รัฐในเร่ืองกฎหมายทีลิ่ดรอนสทิธิตนเอง สามารถอยูอ่ยา่ง 
ทระนงมีศักดิ์ศรี 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำา 
ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอด้านการจัดการทรัพยากร 
ประมง ทั้งระดับพื้นที่ จังหวัด และประเทศ 
 นโยบายหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรประมงมีการ 
เปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อความเหมาะสมและลดผลกระทบกับ 
ชาวประมงพื้นที่ เช่น การกำาหนดแนวนโยบายในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน การควบคุมการทำาประมงที่ทำาลายล้าง
สัตว์น้ำา จำาเป็นต้องมีการดำาเนินงานในส่วนของการจัดทำาข้อเสนอ 
เชิงนโยบายเพื่อเสนอให้กับภาครัฐ ให้มีการแก้ไข/กำาหนดนโยบาย 
และกฎหมายใหส้ามารถแก้ปญัหาเก่ียวกับทรัพยากรประมงได ้รวมถงึ 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน มีการปฏิรูปนโยบาย 
โดยชุมชน โดยใช้แนวทางสร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างสถาบัน 
องค์กรในชุมชนให้เข้มแข็งและขยายเครือข่ายระดับภาคและประเทศ 
โดยการส่งเสริมเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านให้ได้รับการศึกษา 
ประเด็นด้านนโยบายและกฎหมายที่เป็นปัญหาต่อชาวประมงและ 
จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย32

32 สมาคมรักษ์ทะเลไทย, “แผนยุทธศาสตร์สมาคมรักษ์ทะเลไทย พ.ศ.2563-2573,”  
 (สงขลา : สมาคมรักษ์ทะเลไทย, 2563)
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กรมประมง. “การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการทำาประมงพื้นบ้าน 
 อย่างยั่งยืน คร้ังที่ 3/2563.” ห้องประชุมพะยูน ช้ัน 7  
 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง, 8 ตุลาคม 2563.
________. “รายงานการประชุมหารือโรงเรียนชาวประมงพื้นบ้านยั่งยืน  
 คร้ังที่ 1/2563.” ห้องประชุมพะยูน ช้ัน 7 อาคารจุฬาภรณ์  
 กรมประมง, 30 พฤศจิกายน 2563.
________. “สรุปสาระสำาคัญของร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมง 
 แห่งชาติ พ.ศ.…” shorturl.asia/bWGfI (สืบค้นเมื่อ 10  
 กุมภาพันธ์ 2564).
________. ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขอและการออกใบรับรอง 
 มาตรฐานการทำาการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูป 
 สนิคา้ประมงพืน้บา้น พ.ศ.2563, กรุงเทพฯ : กรมประมง, 2563.
กลุ่มวจิยัและวเิคราะหส์ถติกิารประมงกองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันา 
 การประมง. “สถิติปริมาณการจับสัตว์น้ำาจากการทำาประมง 
 พื้นบ้านปี 2562.” shorturl.asia/HtRkJ (สืบค้นเมื่อวันที่ 10  
 มกราคม 2564).
กลุ่มวจิยัและวเิคราะหส์ถติกิารประมงกองนโยบายและยทุธศาสตร์พฒันา 
 การประมง. “ปริมาณการจับสัตว์น้ำาเค็มจากการทำาประมง 
 พาณิชย์ 2562.” shorturl.asia/0oYi2 (สืบค้นเมื่อวันที่ 10  
 มกราคม 2564).
คำาสัง่หวัหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที ่24/2558 เร่ืองการแก้ปญัหา 
 การทำาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม  
 เพิ่มเติม, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนพิเศษ 181 ง  
 (6 สิงหาคม 2558) 

ประกาศกรมประมง เร่ือง กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการติดต้ังระบบ 
 ตดิตามเรือประมงและดแูลรักษาระบบติดตามเรือประมงของเรือ 
 ประมงพาณิชยใ์หส้ามารถใช้งานไดต้ลอดเวลา (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 
 2563, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 137 ตอนพิเศษ 212 ง (16  
 กันยายน 2563) 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ืองกำาหนดขนาดเรือของผู้มี 
 สญัชาตไิทยทีท่ำาการประมงพืน้บา้นหรือประมงน้ำาจดืทีไ่มถ่อืเปน็ 
 เรือไร้สญัชาต ิแมจ้ะจดทะเบยีนเรือ พ.ศ.2560, ราชกิจจานเุบกษา  
 เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 248 ง (6 ตุลาคม 2560) 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่ืองกำาหนดให้การใช้เรือประมง 
 ทกุขนาดประกอบเคร่ืองมอืทำาการประมงบางประเภทเปน็ประมง 
 พาณิชย์ พ.ศ.2560, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ  
 321 ง (26 ธันวาคม 2560)
พระราชกำาหนดการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560, ราชกิจจานุเบกษา  
 เล่มที่ 134 ตอนที่ 67 ก (28 มิถุนายน 2560)
พระราชกำาหนดการประมง พ.ศ.2558, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 132  
 ตอนที่ 108 ก (13 พฤศจิกายน 2558)
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  
 136 ตอนที่ 7 ก (29 พฤษภาคม 2562) 
ภัคจุฑา เขมากรณ์ และ ก่ิงกาญจน์ วิบุญพันธ์. “การประมงอวน 
 ล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนล่าง.” สงขลา, ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
 ประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่าง, 2551.

บรรณานุกรม

9998



ยุทธศาสตร์ระบบอาหาร

เยาวนิจ กิตติธรกุล, จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ, และ วิจิตรา อุตมะมุณีย์.  
 “โครงการกระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำาที่เป็นมิตร 
 ต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้าน 
 อ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมง 
 พื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช.” สงขลา, สถาบัน 
 ทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 2560,  
 14-19.
รัตนาวลี พูลสวัสดิ์. “การใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ำาหลังการจับของ 
 เรืออวนลากคู่บริเวณอ่าวไทยตอนบน.” กรุงเทพมหานคร,  
 กองวิจยัและพฒันาประมงทะเล กรมประมง กระทรวงเกษตรและ 
 สหกรณ์, 2560.
สมาคมรักษท์ะเลไทย. “แผนยทุธศาสตร์สมาคมรักษท์ะเลไทย พ.ศ.2563- 
 2573.” สงขลา : สมาคมรักษ์ทะเลไทย, 2563.
สมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทย. “บนัทกึการประชุม 
 คณะทำางานสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศ 
 ไทย.” ห้องประชุมมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 29 มีนาคม  
 2564. 
________. หนังสือ สพปท. 061/2563 เร่ือง ขอให้แก้ไขปัญหา 
 ชาวประมงพื้นบ้านและฐานทรัพยากรประมงและทะเลชายฝั่ง  
 ส่งถึง พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา, 29 มกราคม 2563.
________. หนังสือ สพปท. 078/2563 เร่ือง ขอให้แก้ปัญหา 
 ชาวประมงพื้นบ้าน ทรัพยากรประมงและทะเลชายฝั่ง ส่งถึง  
 พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา, 2 กันยายน 2563.
________. หนังสือ สพปท. 079/2563 เร่ือง ขอให้ตรวจสอบการ 
 แก้ไขปญัหาชาวประมงพืน้บา้น ทรัพยากรประมงและทะเลชายฝัง่  
 ส่งถึง กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร,  
 2 กันยายน 2563. 
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