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คำานำาบรรณาธิการ

	 ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางนโยบายการประมงอยา่งรวดเร็ว

ของรัฐไทยในช่วงหลังป	ีพ.ศ.2558	ได้สง่ผลกระทบต่อประมงพืน้บา้น	

หรือประมงขนาดเล็กซ่ึงส่วนมากกระจายตัวอยู่ในจังหวัดที่มีอาณา 

เขตติดกับทะเลในหลายดา้น	จงึนำามาสูก่ารเรียกร้องใหรั้ฐปรับเปล่ียน

หรือปรับปรุงนโยบายทั้งระดับชาติและท้องถิ่นให้เหมาะสมกับอาชีพ

ประมงมากขึ้น	 ประมงพื้นบ้านหลายพื้นที่เลือกใช้วิธีรวมกลุ่ม 

ในรูปแบบของสมาคม	 ชมรม	 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นภายใต้ 

พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 หรือการรวมเป็นเครือข่าย 

อย่างหลวมๆ	 เป็นเคร่ืองมือในการเรียกร้องและยื่นข้อเสนอต่อรัฐ	 

และทีส่ำาคญัการรวมกลุ่มของพวกเขานัน้ยงัเปน็การก่อรูปของการทำา

กิจกรรมต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการประมงจนบางกลุ่มกลายเป็น 

ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	

	 อย่างไรก็ดีการรวมกลุ่มของประมงพื้นบ้านเพื่อทำากิจกรรม	

หรือเรียกร้องให้รัฐปรับเปล่ียนนโยบายด้านการประมงไม่ใช่เร่ืองใหม่	

แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่องนับต้ังแต่รัฐไทยเร่ิม 

ให้ความสนใจและเร่งพัฒนาการทำาประมงในทะเลจนนำามาสู่การ 
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พัฒนาเคร่ืองมือการประมงให้มีประสิทธิภาพและเกิดความขัดแย้ง 

ระหว่างชาวประมงกลุ่มต่างๆ	เช่น	ราวปี	พ.ศ.2530	ประมงพื้นบ้าน	

ในหลายพื้นที่ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้เร่ิมมีการรวมกลุ่มและสร้าง 

เครือข่ายทั้งระดับหมู่บ้าน	ตำาบล	อำาเภอ	ไปจนถึงระดับจังหวัดเพื่อ 

เรียกร้องต่อรัฐใหป้รับแก้กฎหมายการประมงทีเ่อ้ือตอ่ประมงพาณิชย์

ซ่ึงสง่ผลกระทบต่อประมงพืน้บา้นในหลายดา้น1	ทีส่ำาคญัการรวมกลุ่ม	

ของประมงพื้นบ้านมักได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน 

ที่ทำางานด้านสิ่งแวดล้อม	

	 อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าปัจจุบันประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่ 

ยังคงมีการรวมกลุ่มและจัดตั้งองค์กรเพื่อดำาเนินกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 

กับการพัฒนาอาชีพประมงและเรียกร้องต่อรัฐ	 แต่การรวมกลุ่มของ 

ประมงพื้นบ้านในปัจจุบันไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร 

พฒันาเอกชนเทา่นัน้	เพราะภาครัฐมสีว่นสำาคญัทำาใหป้ระมงพืน้บ้าน	

ได้รวมกลุ่มและจัดต้ังองค์กร	 เห็นได้จากการสนับสนุนให้ประมง 

1	 ดูเพิ่มเติมได้ในงานศึกษาเก่ียวกับขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคมของประมง 
	 พื้นบ้าน	 เช่น	 ขบวนการเครือข่ายประมงพื้นบ้านภาคใต้	 กรณีศึกษาสมัชชา 
	 ชาวประมงพื้นบ้านอันดามัน	 (ประภาส	 ปิ่นตบแต่ง	 และอนุสรณ์	 อุณโณ,	 
	 2545),	 ขบวนการเคลื่อนไหว	 ทางสังคมแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
	 ทะเลอ่าวปัตตานี	 กรณีศึกษากลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์อ่าวปัตตานี	 (ฮัสสัน	 ดูมาลี	 
	 และจันทนา	 สุทธิจารี,	 2556),	 พลวัตของการขับเคล่ือนเพื่อขอขยายเขตห้าม 
	 ทำาการประมงอวนลากและอวนรุนเป็น	 3	 ไมล์ทะเล	 โดยเครือข่ายชุมชนประมง 
	 พื้นบ้านจังหวัดกระบี่	 (จตุรงค์	 คงแก้ว	 เยาวนิจ	 กิตติธรกุล	 และก้องเกียรติ 
	 กิตติวัฒนาวงศ์,	2561)
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พื้นบ้านจัดต้ังองค์กรภายใต้พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	

เป็นต้น

	 หนงัสอืสทิธิการจดัการทรัพยากรหนา้บา้น	องคก์รชาวประมง	

พื้นบ้านและข้อเสนอเชิงนโยบายเล่มนี้ได้รวบรวมบทความของ 

เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยซ่ึงทำางานร่วมกับประมงพื้นบ้าน 

ในชุมชนชายฝัง่	6	จงัหวัดทางฝัง่อ่าวไทยและอันดามนั	โดยมุง่นำาเสนอ	

บริบทในปัจจุบันว่าองค์กรประมงพื้นบ้านที่เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ 

ทะเลไทยเข้าไปทำางานมีลักษณะ	พัฒนาการ	แนวคิด	และข้อเสนอ 

เชิงนโยบายในระดับท้องถิ่นรวมถึงระดับชาติอย่างไร	ในอีกด้านหนึ่ง

เปรียบเสมือนเร่ืองเล่าจาก	 “สนาม”	 ซ่ึงเป็นพื้นที่ทำางานของ 

เจา้หนา้ทีแ่ต่ละคนทีม่กีารปะทะกันระหวา่งความรู้	ความคิดของกลุ่ม	

คนที่หลากหลาย	

	 บทความช้ินแรกเร่ือง	พฒันาการขององคก์รประมงพืน้บ้าน 

และการมีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล 

และชายฝ่ังของชุมชนบ้านสระบัวและบ้านในถุ้งจังหวัด 

นครศรีธรรมราช ของ จินดา จิตตะนัง	แสดงให้เห็นว่าในช่วงแรก

ประมงพืน้บา้นชุมชนบา้นสระบวัและบา้นในถุง้ประสบปัญหาการเขา้	

มาทำาประมงของเรือประมงที่ใช้เคร่ืองมืออวนลาก	 อวนรุน	 ฯลฯ	 

จงึทำาใหป้ระมงพืน้บ้านจดัต้ังกลุ่มและร่วมมอืกับองคก์รพฒันาเอกชน	

แก้ไขปญัหาขา้งต้น	ซ่ึงมหีลากหลายวิธี	เช่น	ชุมนมุกดดนั	ยืน่ขอ้เสนอ	

ต่อรัฐ	ฯลฯ	ต่อมาประมงพื้นบ้านพยายามหาแนวร่วมและจัดตั้งเป็น

เครือข่ายรวมถึงยกระดับเป็นองค์กรนิติบุคคลเพื่อทำางานด้าน 

นโยบายการประมงทั้งในระดับท้องถิ่นและทำากิจกรรมเชิงอนุรักษ์	 

ปรากฏการณ์ที่สำาคัญคือการปรับบทบาทของประมงพื้นบ้านมา 
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ทำางานดา้นการจดัการผลผลิตภายใต้แนวคดิเกษตรอินทรียซ่ึ์งช่วยเพิม่	

มูลค่าของสัตว์น้ำาและยังส่งผ่านแนวคิดการทำาประมงยั่งยืนไปยัง 

ผู้บริโภค	 ต่อมาบทความ	 เร่ือง	 เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ : การก่อเกิด ฐานคิด และพัฒนาการ ของ 

เสาวลักษณ์ ประทุมทอง นำาเสนอปรากฏการณ์ที่ประมงพื้นบ้าน 

เลือกกลับมาทำางานอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลหน้าบ้านของตนเอง 

เพือ่ทำาใหส้ตัวน์้ำากลับมาอุดมสมบรูณ์อีกคร้ังและอีกดา้นหนึง่การเกิด

โครงการพัฒนาของรัฐและการเข้ามาทำาประมงของเรือที่ใช้อุปกรณ์ 

คราดหอย	 ทำาให้ประมงพื้นบ้านออกมาต่อสู้โดยการรวมตัวเป็น 

เครือข่ายในระดับจังหวัดและสามารถทำาให้ปัญหาเหล่านั้นยุติลงได้	

นอกจากนี้เสาวลักษณ์ยังช้ีให้เห็นว่าปัจจุบันประมงพื้นบ้านได้ปรับ 

บทบาทของตนเองมาทำางานด้านการจัดการผลผลิตภายใต้แนวคิด 

เกษตรอินทรียเ์พือ่แก้ไขปัญหาการขายสตัวน์้ำาไดร้าคาต่ำาเช่นเดยีวกับ

บทความของจินดา

	 หลังจากทีรั่ฐประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง	พ.ศ.2558	

ได้เกิดการกระจายอำานาจการบริหารจัดการทรัพยากรการประมง 

มายงัคณะกรรมการประมงประจำาจงัหวดั	โดยใหแ้ต่ละจงัหวดัสามารถ	

พิจารณาควบคุมเคร่ืองมือหรือพื้นที่ทำาการประมงในจังหวัดของตน 

ได้	 บทความเร่ืองการเข้าถึงสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการ 

บริหารจัดการทรัพยากรประมงทะเลชายฝัง่อยา่งยัง่ยนื กรณศีกึษา 

ชาวประมงพื้นบ้าน อำาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ของ 

กาญจนาภรณ์ สว่างวงศ์ ช้ีให้เห็นว่าองค์กรของประมงพื้นบ้าน 

ใช้ช่องทางคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีเป็นส่วนหนึ่ง 

ในการผลักดันข้อเสนอซ่ึงให้ควบคุมเคร่ืองมือทำาการประมงประเภท
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อวนติดตาและอวนจับแมงกะพรุนในบางพื้นที่ของทะเลชายฝั่ง	 

อยา่งไรก็ตามองคก์รประมงพืน้บา้นตอ้งยืน่ขอ้เสนอในหลายวาระตอ่

ภาครัฐส่วนต่างๆ	 ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติและสร้างกระบวน 

การมสีว่นร่วมโดยการล่ารายช่ือ	จงึทำาใหรั้ฐยอมรับขอ้เสนอและออก

ประกาศเปน็ขอ้บงัคบัในระดบัทอ้งถิน่ซ่ึงสร้างความพอใจใหกั้บองคก์ร 

ประมงพื้นบ้าน	นอกจากนี้กาญจนาภรณ์ยังชี้ให้เห็นผลลัพธ์ของการ

ทำางานระหว่างสมาคมรักษ์ทะเลไทยและองค์กรประมงพื้นบ้าน 

อำาเภอแหลมสงิห	์จงัหวดัจนัทบรีุ	หลังจากทีส่มาคมฯ	ไดส้ง่เจา้หนา้ที	่

เข้าไปทำางานในชุมชนทำาให้ประมงพื้นบ้านเข้าถึงสิทธิในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรในท้องถิ่นมากขึ้น	 เช่นเดียวกับบทความเร่ือง 

เขตอนุรักษช์ายฝ่ังทางเลือกสู่การบริหารจัดการทรัพยากรชายฝัง่

อย่างยั่งยืน การรุกคืบเพื่อจัดทำาข้อเสนอให้เกิดพื้นท่ีต้นแบบ 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของเครือข่ายสมาคม 

ประมงพื้นบ้านชายฝ่ังอ่าวไทย อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

ของ เบญจวรรณ เพ็งหนู ที่นำาเสนอว่าองค์กรประมงพื้นบ้าน 

พยายามใช้ช่องทางของคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสงขลา 

ในการผลักดันให้มีการประกาศเขตอนุรักษ์ถาวรในพื้นที่ทางทะเล 

ซ่ึงประมงพื้นบ้านได้ทำาซ้ังกอหรือบ้านปลาให้เป็นที่หลบภัยของ 

สัตว์น้ำา	 โดยชาวประมงพื้นบ้านเห็นว่าการทำาเขตอนุรักษ์ดังกล่าว 

จะสร้างผลดีให้กับชาวประมง

	 บทความเร่ือง	 ซั้งกอ ซั้งเชือก อ่าวปากบารา กิจกรรม 

อนุรักษ์ของสมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำา อำาเภอละงู 

จังหวัดสตูล ของ ฮาสานะห์ เกะมาซอ	 นำาเสนอผลลัพธ์ของ 

การทำาซัง้หรอืบ้านปลาซึ่งเป็นกิจกรรมที่สรา้งรายได้ให้กบัชาวประมง	
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จุดสำาคัญของบทความช้ินนี้คือการพยายามอธิบายแนวทางการ 

บริหารจัดการทรัพยากรบริเวณบ้านปลาว่ามีความพยายามผลักดัน 

ให้คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูลประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์

แต่อนญุาตใหท้ำาการประมงได	้โดยประมงพืน้บา้นจะต้ังกติกาสำาหรับ	

การทำาประมงร่วมกัน	 ซ่ึงเป็นสิทธิเชิงซ้อนที่ไม่ปล่อยให้รัฐมีอำานาจ 

ในการออกกฎระเบียบการใช้ทรัพยากรฝ่ายเดียว	

	 สุดท้ายคือบทความเร่ือง	 อวนรุนเคย การเคล่ือนไหว 

เพื่อปรับแก้กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอวนรุนเคยของกลุ่มประมง 

พื้นบ้านชุมชนชายฝั่งโคกกลอย จังหวัดพังงา ของผู้เขียน 

(บรรณาธิการ)	 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าหลังจากที่รัฐควบคุมเคร่ืองมือประมง 

ประเภทอวนรุนเคย	 โดยกำาหนดให้ประมงพื้นบ้านที่ใช้เคร่ืองมือ 

ชนิดนี้ต้องออกไปทำาการประมงในเขตห่างจากฝั่ง	 1,000	 เมตร	 

ทว่าการกำาหนดพื้นที่ข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน 

ในชุมชนชายฝั่งโคกกลอย	 จังหวัดพังงา	 อย่างรุนแรงเพราะสภาพ 

ภูมิศาสตร์บริเวณนอกเขต	 1,000	 เมตร	 ได้ส่งผลให้บริเวณดังกล่าว 

ไม่มีเคยหรือมีค่อนข้างน้อย	ประมงพื้นบ้านจึงต้องเข้ามาจับเคยโดย	

การรุนประกอบเรือยนต์ในเขต	1,000	เมตร	ในแง่นี้จึงอยู่ในสถานะ

บุคคลที่กระทำาผิดกฎหมายการประมง	อย่างไรก็ตามประมงพื้นบ้าน

ได้สร้างเครือข่ายภายในชุมชนพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจาก 

สมาคมรักษท์ะเลไทยรวมถงึสมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่

ประเทศไทยเรียกร้องให้รัฐแก้ไขระเบียบข้างต้น	 โดยการยื่นข้อเสนอ

ต่อรัฐในหลายวาระ	 รวมถึงการเข้าพบคณะกรรมาธิการการเกษตร 

และสหกรณ์	สภาผู้แทนราษฎร	
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	 ผู้เขียนหวังว่าบทความทั้ง	 6	 ช้ินจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ 

และสามารถสร้างข้อถกเถียงให้กับบุคคลที่ทำางานพัฒนาหรือเป็น 

นักพัฒนาเอกชนที่ทำางานร่วมกับประมงพื้นบ้านหรือชุมชนชายฝั่ง 

ในพื้นที่ต่างๆ	

	 หนงัสอืเล่มนีไ้ด้รับความช่วยเหลือจากหลายฝา่ย	ขอขอบคณุ	

ผู้เขียนบทความแต่ละช้ินที่พยายามเขียนและปรับแก้ให้บทความ 

เหล่านี้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	ขอบคุณปาริชาติ	ยอดหอม	สำาหรับ	

การออกแบบปกหน้า-หลังให้กับหนังสือเล่มนี้	และขอบคุณ	สุนิษา	

สมประดิษฐ์	 ฉัจจพร	 ลอยปลิว	 สำาหรับการพิสูจน์อักษร	 สุดท้าย 

ขอขอบคุณสมาคมรักษ์ทะเลไทย	องค์การอ็อกแฟมประเทศไทยและ	

ประมงพืน้บ้านในพืน้ทีเ่ครือขา่ยการทำางานของสมาคมรักษท์ะเลไทย

ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักให้เกิดหนังสือเล่มนี้		

   นิติกร ดาราเย็น	(บรรณาธิการ)

	 	 	 ชุมชนชายฝั่งแห่งหนึ่งในจังหวัดพังงา,

	 	 	 25	มิถุนายน	2564
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จตุรงค์	คงแก้ว,	เยาวนิจ	กิตติธรกุล	และก้องเกียรติ	กิตติวัฒนาวงศ์.	2561.	
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คำานิยม

	 การทำางานของสมาคมรักษ์ทะเลไทย	 เป็นการทำางานของ 

นกัพฒันาภาคเอกชนทีเ่สมอืนวา่ยอ้นยคุอยูบ่า้ง	เนือ่งจากสมาคมรักษ์

ทะเลไทยยังเน้นการทำางานร่วมกับชุมชนในลักษณะ	ร่วมอยู่	ร่วมทุกข์	

ร่วมสุข	 ร่วมใช้ชีวิต	 เรียนรู้	 และร่วมทำางาน	 ร่วมลงแรงแบกหามกับ 

พี่น้องในชุมชนชนบท	 และใช้ทักษะความรู้ในฐานะคนทำางานให้การ	

สนับสนุน	 การเข้าถึงข้อมูล	 วิเคราะห์ข่าวสาร	 คิดค้นทางออกของ	

ปัญหาและลงมือทำา	 เรายังเช่ือว่าการทำางานร่วม	 ใช้ชีวิตกับชุมชน 

ชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่ห่างไกลในกระแสที่โลกอินเทอร์เน็ตฟีเวอร์ 

และโลกแทบจะเป็นหนึ่งเดียวผ่านออนไลน์แล้วยังคงจำาเป็นเพราะ 

เหตุผลง่ายๆ	ว่าการสัมผัสตัวตนกันจริงๆ	ทำาให้สามารถเรียนรู้	เข้าใจ	

ได้ลึกซึ้งกว่า	

	 เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้	 จะเห็นความพยายามของเจ้าหน้าที่ 

สมาคมรักษ์ทะเลไทยหกคน	 ที่ได้ทำางานอยู่ในพื้นที่ชุมชนชาวประมง 

พื้นบ้านหกแห่ง	 ในพื้นที่กระจายต่างภูมินิเวศชายฝั่งของประเทศไทย	

บอกเล่าถงึชุมชนชาวประมงพืน้บา้นหกแหง่	ทีไ่มเ่ลือกจำานนต่อปญัหา	

ไม่เลือกตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการหันไปประกอบกิจการประมง 

ที่อาจทำารายได้มากกว่า	 แต่กลับเลือกที่จะทำาการประมงด้วยวิถีความ 

ยั่งยืน	 เป็นเส้นทางที่มีภาระมากกว่าเดิมด้วยซ้ำา	 ทำาไมชุมชนเหล่านี้ 
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เลือกเส้นทางชีวิตแบบนั้น	 หนังสือเล่มนี้แอบซ่อนคำาตอบไว้รอผู้อ่าน 

อยู่แล้ว	

	 ผมยังคิดว่า	 ด้วยความที่เจ้าหน้าที่ในสนามช่วยกันเขียนและ 

การรวบรวมเนือ้หาในหนงัสอืเล่มนี	้โดยไมไ่ดเ้นน้กระบวนการนำาเสนอ

เชิงระบบมากนกั	บางคร้ังอาจดแูขง็ๆ	บางจดุอ่านเหมอืนเร่ืองเล่าสบายๆ	

ในฐานะที่ผมเป็นผู้อ่านคนแรกๆ	 จึงอยากแนะนำาผู้อ่านท่านอ่ืนๆ	

ได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี	้ แบบอ่านเร่ืองเล่าจากพื้นที่สนาม	 ไม่จับจด	

กับวิธีการ	ก็จะได้อรรถรสกับข้อมูลงานพัฒนาแบบดิบๆ	มากขึ้น	

	 เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้	 ผมคิดว่าท่านจะเข้าใจปัญหาของ 

ชุมชนชาวประมงพืน้บา้นมากขึน้	เปน็ประโยชนต์อ่กระบวนการพฒันา	

ชุมชนประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนในอนาคตและน่าจะเหมาะกับท่าน 

ที่สนใจศึกษาทางวิชาการเพิ่มเติมได้เป็นอย่างดี	ช่วยในยามต้องพกพา

งดัขึน้มาใช้อ้างอิงไดใ้นชีวิตจริงสะดวก	นอกจากนีส้มาคมฯ	ไดอั้ปโหลด	

เนื้อหาไว้ในเว็บไซต์ของสมาคมฯ	อีกทางหนึ่งด้วย

	 ขอขอบคุณ	คุณนิติกร	ดาราเย็น	เจ้าหน้าที่สมาคมฯ	ประจำา	

จังหวัดพังงาที่รับภาระเป็นบรรณาธิการ	รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้เขียนทุกคน

ที่ได้อุตสาหะรวบรวมข้อเขียนจากสนาม	 เล่มนี้ขึ้นจนสำาเร็จ	 ขอบคุณ 

ทุกฝ่ายที่ช่วยลงแรงในขั้นตอนต่างๆ	 ในการจัดพิมพ์	 และขอขอบคุณ	

องค์การอ็อกแฟม	 (GB)	 ประเทศไทย	 สหภาพยุโรป	 (EU)	

ที่สนับสนุนการจัดพิมพ์	

    วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี
	 	 	 	 นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย	

	 	 	 	 3	กรกฎาคม	2564

11



คำานำาบรรณาธกิาร …………………………………………………………………

คำานิยม ……………………………………………………………………………………

พัฒนาการขององค์กรประมงพื้นบ้านและการมีส่วนร่วม

กับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ของชุมชนบ้านสระบัวและบ้านในถุ้ง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จินดา จิตตะนัง ……………………………………………………………………………

เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ :  

การก่อเกิด ฐานคิด และพัฒนาการ

เสาวลักษณ์ ประทุมทอง ………………………………………………………………

การเข้าถึงสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรประมงทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืน

กรณีศึกษาชาวประมงพื้นบ้าน

อำาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

กาญจนาภรณ์ สว่างวงศ์ ………………………………………………………………

2
10

14

42

64

สารบัญ



“เขตอนุรักษ์ชายฝั่งทางเลือกสู่การบริหารจัดการ

ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน” 

การรุกคืบเพื่อจัดทำาข้อเสนอให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งของเครือข่าย

สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย

อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

เบญจวรรณ เพ็งหน ู……………………………………………………………………

“ซั้งกอ ซั้งเชือก อ่าวปากบารา” 

กิจกรรมการอนุรักษ์ของสมาคมชาวประมงพื้นบ้าน

ตำาบลปากน้ำา อำาเภอละงู จังหวัดสตูล

ฮาสานะห์ เกะมาซอ …………………………………………………………………

“อวนรุนเคย” 

การเคลื่อนไหวเพื่อปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับอวนรุนเคยของกลุ่มประมงพื้นบ้าน 

ชุมชนชายฝั่งโคกกลอย จังหวัดพังงา

นิติกร ดาราเย็น …………………………………………………………………………

88

108

128



พัฒนาการของ
องค์กรประมงพื้นบ้าน
และการมีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งของชุมชนบ้านสระบัว
และบ้านในถุ้ง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

•	จินดา	จิตตะนัง	•



…………………………………

1. บริบททางทรัพยากรและการประมง
 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประมาณ	9,942.5029	ตาราง	
กิโลเมตร	หรือ	6,214,064	ไร่	ประกอบด้วย	23	อำาเภอ	มีความยาว	
ของชายฝั่งทะเลประมาณ	235	กิโลเมตร	ซึ่งยาวที่สุดในประเทศไทย	
ครอบคลุมพื้นที่	 6	 อำาเภอ	 25	 ตำาบล	 แยกเป็นอำาเภอขนอม	 38	
กิโลเมตร	อำาเภอสชิล	37.5	กิโลเมตร	อำาเภอทา่ศาลา	31.3	กิโลเมตร	
อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช	26.1	กิโลเมตร	อำาเภอปากพนัง	74.5	
กิโลเมตร	และอำาเภอหัวไทร	27.6	กิโลเมตร	
	 ลักษณะสภาพพื้นที่ทะเลชายฝั่งมี ท้ังที่ เ ป็นหาดทราย	
ทรายปนโคลน	 และมีพื้นที่อ่าวที่เช่ือมต่อกับลำาน้ำาธรรมชาติ	 ได้แก่	
อ่าวนครศรีธรรมราช	 ซ่ึงเป็นแหล่งน้ำาที่มีความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ	มคีวามสลับซับซ้อนทางด้านระบบนเิวศ	และมพีืน้ทีป่า่ชายเลน	
ที่อุดมสมบูรณ์	 นอกจากนี้ยังมีลำาน้ำาธรรมชาติที่ไหลลงสู่ทะเล 
อีกหลายสาย	มรีะบบนเิวศปา่ชายเลนปากแมน่้ำาทีส่มบรูณ์ทำาให้เปน็
ปัจจัยเก้ือหนุนต่อความหลากหลายทางด้านชนิดสัตว์น้ำา	 การแพร่	
กระจาย	 และโอกาสในการเจริญวัยของสัตว์น้ำาวัยอ่อน	 อีกทั้งยังมี 
แนวเทือกเขาและพื้นที่ภูเขาขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายทาง 
ชีวภาพสงูทีส่ดุในประเทศไทย	เมือ่เกิดฝนตกจะชะล้างแร่ธาตแุละเศษ	
ซากพืชอาหารไหลลงไปสู่ทะเล	 ซ่ึงจะส่งผลให้ทะเลเกิดความอุดม 
สมบูรณ์	 แพลงตอนและสัตว์น้ำาขนาดเล็กมีอาหารอุดมสมบูรณ์	 
สตัวน์้ำาขนาดกลางและใหญก็่มแีหล่งอาหารทีอุ่ดมสมบรูณ์ดว้ยเช่นกัน
	 จากลักษณะทางภูมศิาสตร์ขา้งต้น	จงึทำาใหผู้้คนทีอ่าศยัอยูใ่น	
จังหวัดนครศรีธรรมราชจำานวนมากประกอบอาชีพประมงออกจับ 
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สัตว์น้ำาในทะเล	 และอาชีพอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้องกับธุรกิจอาหารทะเล	 
ปจัจบุนัมชีาวประมงพืน้บา้นกระจายตวัใน	96	หมูบ่า้น	และใช้เคร่ืองมอื	
ทำาการประมงหลากหลายชนดิ	เช่น	อวนลอยปลา	อวนจมปมูา้	ฯลฯ	
ในส่วนสถิติการขึ้นทะเบียนรูปแบบสมัครใจซ่ึงรวมทั้งประมงพื้นบ้าน
และประมงพาณิชย์มีจำานวน	4,968	ราย	และหากพิจารณาจำานวน 
เรือประมงพืน้บา้นทีอ่ยูใ่นระบบพบว่ามจีำานวน	3,427	ลำา	(สำานกังาน	
ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช,	2564)	
	 รายงานช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอพัฒนาการของ 
องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้านบ้านสระบัวและบ้านในถุ้ง	 โดยมีที่ต้ัง	
อยูใ่นอำาเภอทา่ศาลา	จงัหวดันครศรีธรรมราช	นบัต้ังแต่ช่วง	พ.ศ.2530	
มาจนปัจจุบัน	 (พ.ศ.2564)	 ซ่ึงองค์กรของชาวประมงมีการปรับ 
เปล่ียนบทบาทและการทำางานอย่างต่อเนื่องโดยสัมพันธ์กับปัญหา 
ที่ประมงพื้นบ้านพบเจอและได้ดำาเนินงานร่วมกับองค์กรพัฒนา 
เอกชนที่เข้าไปทำางานในพื้นที่	 การนำาเสนอพัฒนาการขององค์กร 
ชุมชนประมงแบ่งออกเป็น	5	ช่วง	คือ	(1)	ปัญหาอวนรุนอวนลาก	
(2)	 ก่อเกิดการรวมกลุ่มของประมงพื้นบ้านชุมชนบ้านสระบัวและ 
บ้านในถุ้ง	(3)	ขยายเครือข่ายแก้ปัญหาเครื่องมือประมงทำาลายล้าง	
(4)	 การยกระดับองค์กรเป็นนิติบุคคลและการเร่ิมพัฒนาสินค้า 
ประมง	 และ	 (5)	 การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการประมงประจำา 
จังหวัดและการเกิดสมาคมประมงพื้นบ้านระดับจังหวัด	
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2. พัฒนาการการต่อสู้ รวมกลุ่ม ของประมงพื้นบ้าน
 ชุมชนบ้านสระบัว และบ้านในถุ้ง
 จังหวัดนครศรีธรรมราช
 2.1 ปัญหาอวนรุนอวนลาก 
	 ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2530	เป็นต้นมา	ชาวประมงพื้นบ้านเริ่มรับรู้ถึง	
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำาเด่นชัดมากขึ้นและเร่ิมมีเรือ 
อวนรุนและอวนลากจากภายนอกพื้นที่เข้ามาทำาการประมงในพื้นที่ 
ชายฝั่งทะเล	 มีการลากและรุนเอาเคร่ืองมือทำาการประมงของ 
ชาวบา้นหายไปหลายต่อหลายคร้ัง	ทรัพยากรสตัวน์้ำาก็เร่ิมหายากขึน้	
ซ่ึงเรือที่เข้ามาทำาการประมงอย่างผิดกฎหมายมีทั้งเรือประมง 
พาณิชย์ขนาดใหญ่และเรือประมงขนาดเล็กส่งผลต่อการลดลงของ 
ทรัพยากรอย่างหนัก	 ชาวประมงบางคนต้องปรับเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่น	
	 ในระยะแรกชาวประมงพื้นบ้านแก้ปัญหาโดยแจ้งต่อกำานัน 
หรือผู้ใหญ่บ้านและรวมตัวกันออกไปขับไล่	 ซ่ึงได้ผลเพียงเล็กน้อย 
และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน	 ในช่วงนี้ชาวประมงพื้นบ้าน
ยังไม่มีการรวมกลุ่มและไม่มีหน่วยงานจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลือ
หรือให้คำาแนะนำาในการแก้ปัญหา	 ทำาให้การทำางานของชาวประมง 
พืน้บ้าน	ยงัไมม่แีผนงานหรือแนวทางทีชั่ดเจน	ต้องการเพยีงผลักดนั	
ใหเ้รือประมงพาณิชยท์ีลั่กลอบเขา้มาทำาการประมงในเขตชายฝัง่ออก	
ไปจากทะเลหนา้บา้นซ่ึงเปน็การแก้ปญัหาเฉพาะหนา้	การผลักดนัให้
เรือผิดกฎหมายเหล่านี้ออกนอกเขตชายฝั่ง	 ต้องขอความช่วยเหลือ 
จากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้นำาเรือออกไปจับกุมแต่ไม่ได้ผล
มากนักเพราะเจอกับปัญหาการไม่ออกจับกุม	 เรือจับกุมมาถึงล่าช้า	
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การมีสาย(คนส่งข่าว)ให้ประมงพาณิชย์	ส่งผลให้ชาวประมงพื้นบ้าน
เรยีกรอ้งกดดันด้วยการชมุนุม	ปดิปากน้ำาท่าศาลาและปากพยงิ	และ	
ครั้งที่	2	มีการนำาเรือปิดถนนบริเวณชุมชนบ้านในถุ้ง	ในวันที่อธิบดี	
กรมประมงเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่อำาเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
ซ่ึงในวันนั้นมีชาวประมงจากหลายอำาเภอมาร่วมชุมนุม	 เช่น	 ชาว	
ประมงจากแหลมตะลุมพุก	 ชาวประมงอำาเภอปากพนังและ 
อำาเภอสิชล	
	 ช่วงเวลาดงักล่าวสถานการณ์การประมงโดยรวมของประเทศ
มีสถานภาพใกล้เคียงกับพื้นที่นครศรีธรรมราช	 ทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งถูกใช้ประโยชน์จนเกิดความเสื่อมโทรม	 ทั้งจากการทำา 
ประมงทะเลเกินกว่าศักยภาพการผลิต	 (Overfishing)	 และการทำา	
ประมงผิดกฎหมาย	 รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ	 ที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่ง 
ทะเลในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	เช่น	การทำานากุ้ง	การเพาะเลี้ยง	
สตัวน์้ำาชายฝัง่	การก่อสร้างสาธารณูปโภค	และกิจกรรมการผลิตทีป่ล่อย	
ของเสียลงสู่ทะเล	ฯลฯ	ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่ง	 การลดลงของชนิดและขนาดของสัตว์น้ำา 
ที่จับได้	 ซ่ึงมีแนวโน้มการเกิดความเสื่อมโทรมที่รุนแรงขึ้น	 ส่งผล 
กระทบต่ออาชีพและรายได้ของชาวประมงโดยเฉพาะประมงพืน้บา้น	
 2.2 ก่อเกิดการรวมกลุ่มของประมงพื้นบ้านชุมชน 
บ้านสระบัวและบ้านในถุ้ง 
	 ตั้งแต่	 พ.ศ.2545-2557	 จากสภาพปัญหาเรืออวนลาก	
อวนรุน	และเรือคราดหอยเข้ามาทำาการประมงในเขตชายฝั่งส่งผลให้
เกิดปญัหาความเสือ่มโทรมของทรัพยากร	ชุมชนประมงพืน้บา้นจงึเร่ิม	
มกีารรวมกลุ่มอยา่งเปน็ทางการและประกอบกับในช่วงนีม้นีกัพฒันา
เอกชนลงมาทำางานในพื้นที่อำาเภอท่าศาลา	 เช่นโครงการการจัดการ
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ทรัพยากรชายฝัง่ภาคใต้	(ตอ่มาพฒันามาเปน็สมาคมรักษท์ะเลไทย)	
พร้อมกับโครงการดับบา้นดับเมอืงเรียนรู้อยูด่ทีีป่ากใต	้(ตอ่มาพฒันา	
เป็นสมาคมดับบ้านดับเมือง)	 ซ่ึงเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่มี 
เป้าหมายการทำางานเพือ่พฒันาคนและองคก์รชุมชนโดยมชีาวประมง	
พื้นบ้านเป็นกลุ่มเป้าหมายได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาทำางานในชุมชน	
ตั้งแต่ราวปี	พ.ศ.2555	โครงการดับบ้านดับเมืองฯ	ได้เปลี่ยนรูปแบบ
การทำางานโดยไมม่เีจา้หนา้ทีป่ระจำา	เหลือเพยีงเจา้หนา้ทีจ่ากโครงการ	
การจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้	
	 การเข้ามาทำางานขององค์กรพัฒนาเอกชนดังที่กล่าวไปช่วย
หนุนเสริมกระบวนการของชุมชน	จนก่อเกิดกลุ่มต่างๆ	หลากหลาย
รูปแบบเพื่อแก้ไขปัญหาการประมงและดำาเนินงานหรือกิจกรรม 
ที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร	
	 ราวป	ีพ.ศ.2545	เกิดการรวมตัว	พดูคยุ	ปรึกษาหารือแกนนำา	
ของกลุ่ม	 และการไปศึกษาดูงานจากพื้นที่อ่ืนๆ	 ในการแก้ปัญหา	
การจัดการทรัพยากร	 จนก่อเกิด	 “กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 
บ้านสระบัว”	 และ	 “กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง”	 โดยมี 
เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรในเขตหน้าบ้านของตนเอง
และการเฝ้าระวังเรือผิดกฎหมายเข้ามาทำาการประมงในเขต	 3,000	
เมตร	ซึ่งในแต่ละปีจะมีการดำาเนินกิจกรรมในช่วงมีนาคม-มิถุนายน	
ในการจัดสร้างบ้านปลา	ธนาคารปู	แนวเขตอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร	
ศูนย์เฝ้าระวังวิทยุ	(เหยี่ยวทะเล)	เป็นต้น
	 หลังจากมีความมั่นใจระดับหนึ่งจากการรวมกลุ่มเพื่อการ 
อนุรักษ์	 ฟื้นฟูทรัพยากรและจากประสบการณ์การศึกษาดูงาน	
คณะกรรมการจึงร่วมประชุม	พูดคุย	วางแผนเพื่อการแก้ปัญหาทาง 
เศรษฐกิจและสร้างรายได้หนุนเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ในพื้นที่	
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ต่อมาในปี	 พ.ศ.2546	 บ้านสระบัวจึงก่อต้ังกลุ่มประมงออมทรัพย์ 
มสุลิมมะหบ้์านสระบวัและร้านคา้ชุมชน	ในสว่นบา้นในถุ้งก่อต้ังกลุ่ม
ออมทรัพย์ริสกีบ้านในถุ้งในปี	 พ.ศ.2548	 โดยแนวคิดหลักของ	
กลุ่มออมทรัพย	์เพือ่ใหส้มาชิกไดส้ะสมเงนิ	มโีอกาสพบปะกันทกุเดอืน	
เมื่อมีเงินสะสมระดับหนึ่ง	 สมาชิกสามารถมากู้ยืมได้	 โดยจ่ายค่า 
ธรรมเนียมให้กลุ่มซึ่งถือเป็นรายได้ของกลุ่ม	โดยนำาผลกำาไรส่วนหนึ่ง
นำาเข้ากองทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรของชุมชน	 สำาหรับร้านค้า 
ชุมชนมกีารเปดิรับสมคัรสมาชิกร่วมลงหุน้ในกิจการนัน้ๆ	แล้วนำาทนุ
ไปจัดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำาหน่ายในชุมชน	ผลกำาไรได้จัดสรร
คืนให้ผู้ร่วมหุ้นและนำาเข้ากองทุนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทะเล
	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2549	 สำานักงานประมงจังหวัดนครศรี- 
ธรรมราชไดส้นบัสนนุโครงการฟืน้ฟอูาชีพ	โดยสนบัสนนุอุปกรณ์การ	
ประมงแก่ชาวประมงในจงัหวัดนครศรีธรรมราช	เพือ่มุง่หวังใหเ้กิดการ	
ปรับเปล่ียนเคร่ืองมือประมงของผู้ทำาการประมงด้วยเคร่ืองมือ 
ผิดกฎหมาย	ซ่ึงกลุ่มอนรัุกษป์ระมงพืน้บา้นในถุง้และสระบัวได้รับการ	
สนบัสนนุดว้ย	แตค่ณะกรรมการกลุ่มฯ	มองว่าหากนำามาแจกจา่ยเปน็	
รายบคุคล	ชาวประมงจะใช้ได้แคปี่เดียว	ดังนัน้จงึมกีารระดมความคดิ	
ว่าทำาอย่างไรให้เกิดการหมุนเวียน	 มีกองทุนใช้อย่างต่อเนื่อง	 
จึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประมงอำาเภอท่าศาลา	 พูดคุย	 เจรจา 
ขอให้ของทั้งสองหมู่บ้านมอบให้กลุ่มแทนการแจกจ่ายรายบุคคล	
ซ่ึงประมงอำาเภอเห็นชอบด้วย	 คณะกรรมการจึงประชุมวางระเบียบ 
กฎเกณฑ์ในการใช้กองทุน	 เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและยั่งยืน	 
สามารถสร้างรายได้นำาไปใช้ในกองทุนอนุรักษ์	 ฟื้นฟูของชุมชน	 
โดยจะเป็นการให้สมาชิกกู้ยืมและผ่อนชำาระคืน	
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	 ผู้ที่จะสามารถใช้กองทุนได้จะต้องเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ 
เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มอย่างสม่ำาเสมอ	การบริการในรอบแรกจะให้
เฉพาะผู้ที่มีอาชีพประมงเท่านั้น	 เมื่อกองทุนมีเงินหมุนกลับมา 
ในรอบถัดไปก็เปิดให้บริการแก่สมาชิกกลุ่มที่ประกอบอาชีพอ่ืนด้วย	
ปัจจุบันกองทุนนี้ก็ยังหมุนเวียนให้บริการแก่สมาชิกในชุมชน
 2.3 ขยายเครือข่ายแก้ไขปัญหาประมงทำาลายล้าง 
 แก้ไขปัญหาประมงทำาลายล้าง 
	 จากการรวมกลุ่มเพื่อร่วมกันดูแล	 อนุรักษ์	 ฟื้นฟูทรัพยากร	
และต่อสู้ผลักดันการแก้ไขปัญหาการทำาประมงที่ผิดกฎหมายของเรือ
คราดหอยลาย	เรืออวนลาก	เรืออวนรุน	และการสร้างรูปธรรมในการ	
พฒันาชุมชนและก่อต้ังกลุ่มสำาหรับบริหารจดัการทรัพยากรโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน	 จนทรัพยากรเริ่มฟื้นตัว	 ในปี	 พ.ศ.	
2550	ยงัมเีรืออวนลากคู	่เรือคราดหอย	ลักลอบและเขา้มาทำาการประมง	
ในเขต	 3,000	 เมตร	 ในคร้ังนี้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อชาวประมง	
ดว้ยจำานวนเรือคราดหอยกว่า	60	ลำา	สง่ผลต่อเคร่ืองมอืประมงสญูหาย	
ฉกีขาด	สิง่สกปรกซากสตัวต์า่งๆ	ทีฟุ่ง้กระจายจากการคราดหอยลาย	
ตดิมากับอวนประมง	ทำาใหต้้องทบุแกะทิง้ออกจากอวน	จงึใช้เวลานาน	
ในการดูแลอวนหลังเสร็จจากการทำาประมงในแต่ละวันหรือหากติด 
จำานวนมากชาวประมงต้องตัดใจทิ้งอวนและซื้ออวนใหม่
	 จากสถานการณ์ข้างต้นชาวประมงพื้นบ้านจาก	 6	 อำาเภอ	
กว่า	 200	 คน	 ซ่ึงรวมชาวประมงพื้นบ้านจากบ้านในถุ้งและ 
บ้านสระบัว	 รวมตัวกันไปยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครศรีธรรมราช	 ให้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน	 โดยยื่น	
ข้อเสนอจำานวน	 7	 ข้อ	 ดังนี้	 (1)	 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศ 
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ห้ามเรือคราดหอยและเรือปั่นไฟปลากะตักทำาการประมงในจังหวัด	
โดยเด็ดขาด	(2)	แต่งตั้งทีมเฉพาะกิจในการป้องกันและปราบปราม
การทำาประมงที่ไม่เหมาะสมให้ชัดเจน	(3)	แต่งตั้งชาวบ้านเพื่อการมี
ส่วนร่วมในการจับกุมติดตามการทำาประมงที่ไม่เหมาะสม	 พร้อมทั้ง 
ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องแจ้งความคืบหน้าในการดำาเนินการทาง 
กฎหมาย	ใหช้าวบ้านไดรั้บทราบอยา่งตอ่เนือ่ง	(4)	ใหน้ายกองคก์าร	
บริหารส่วนตำาบลที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งทะเล	 มีส่วนร่วมในการจัดการ 
ทรัพยากรร่วมกัน	 (5)	 จัดทำาแผนฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	
(6)	 จัดต้ังกองทุนในการช่วยเหลือเคร่ืองมือประมงที่ได้รับความ 
เสียหาย	 (7)	 ให้กรมประมงติดเคร่ืองหมายหรือสัญลักษณ์กำาหนด 
เขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน	
		 โดยในคร้ังนั้นมีนายวิชม	 ทองสงค์	 ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นครศรีธรรมราชขณะนั้นและนายมนูญ	 ตันติกุล	 มารับหนังสือและ	
ประชุมร่วมกัน	 โดยรับหลักการเร่ืองการกำาหนดเขตพื้นที่ห้ามใช้ 
เคร่ืองมือคราดหอยลายและขอสนับสนุนเรือตรวจมาประจำาอยู่ที่ 
นครศรีธรรมราชเพื่อปราบปรามอย่างจริงจัง
	 ต่อมากลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านสระบัวและกลุ่ม 
อนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้งมองเห็นปัญหาการทำาประมง 
ผิดกฎหมาย	 ซ่ึงแก้ปัญหาเพียงลำาพังโดยองค์กรของตนเองไม่ได้	
จึงคิดขยายเครือข่าย	 หาเพื่อน	 โดยวางเป้าหมายไปยังหมู่บ้าน 
ใกล้เคียง	คือ	หมู่ที่	4	บ้านท่าสูง	ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านในถุ้ง	
และหมู่	 7	 บ้านหน้าทับ	 ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับบ้านสระบัว	 โดย 
ระยะแรกชักชวนในการพัฒนาชุมชน	 ด้วยการทำากลุ่มออมทรัพย์	 
ซ่ึงทั้งสองชุมชนร่วมกันจัดต้ังกลุ่มออมทรัพย์ของทั้งสองหมู่บ้าน 
ในเวลาที่ไล่เล่ียกัน	 โดยมีนักพัฒนาเอกชนและคณะกรรมการ 
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เครือข่ายจากกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้งและกลุ่มอนุรักษ์
ประมงพื้นบ้านบ้านสระบัว	เป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งสองชุมชน	ต่อมา
จึงชักชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์	 ฟื้นฟูทรัพยากรควบคู่ไปด้วย	 ทำาให้ 
หมู่บ้านทั้งสองจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟูและทั้ง	 4	 หมู่บ้านได้รวมตัว	
กันในนาม	“เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา”	
 บัญญัติท้องถิ่นทางทะเล 
	 จากการสร้างความร่วมมอืในระดับชุมชน	ความร่วมมอืระหวา่ง	
เครือข่าย	ในระยะนี้เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลายังเน้นการ
ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ	 เช่น	 องค์การบริหารส่วน	
ทอ้งถิน่	ภาคประชาชน	นกัวชิาการ	ภาครัฐ	และเอกชน	ใหเ้กิดการรับรู้	
สถานการณ์	 การวางแผน	 หาทางออกร่วมกัน	 โดยเฉพาะองค์การ 
บริหารส่วนตำาบลท่าศาลา	 และชุดปฏิบัติการศรีวิชัย	 ซ่ึงมีความ 
สัมพันธ์ใกล้ชิดในการปราบปรามการทำาประมงของเรือผิดกฎหมาย	
ซ่ึงในกระบวนการสร้างการรับรู้	ความเขา้ใจ	และการมสีว่นร่วมในการ	
ขับเคล่ือน	 วางแผนงานต่างๆ	 ของเครือข่ายฯ	 จะมีการประชุม 
คณะกรรมการเครือขา่ยเดือนละคร้ัง	โดยหมนุเวียนใช้สถานทีป่ระชุม
ในแต่ละหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลาจนเกิดการ 
บูรณาการกลไกในการเฝา้ระวงั	จบักุม	การบงัคบัใช้กฎหมายและการ	
“ออกข้อบัญญัติท้องถิ่น”	
	 จากการปราบปราม	จบักุม	ไมไ่ด้ผลมากนกั	แมจ้ะจบักุมเรือได	้
แต่ด้วยช่องโหว่ของกฎหมายทำาให้ไม่สามารถลงโทษเรือเหล่านั้น 
ให้เลิกหรือปรับเปล่ียนเคร่ืองมือได้	 เนื่องจากค่าปรับต่ำามากเมื่อ 
เทียบกับรายได้จากการขายสัตว์น้ำาที่จับได้หรือเมื่อหน่วยเฝ้าระวัง 
ออกตรวจสอบจับกุม	เรือเหล่านั้นจะรู้ล่วงหน้า	จึงจอดเรือลอยลำาไว้	
ไมท่ำาการประมง	จงึไมส่ามารถเอาผิดตามพระราชบญัญติัการประมง	
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พ.ศ.2490	 ส่วนใหญ่จะจับกุมได้เพียงข้อหาแรงงานข้ามชาติ	 หรือ	
กรณีเมือ่จบักุมเรือได	้หากเปน็เรือทีผู้่ทำาการประมงเช่ามาจากคนอ่ืน
เจ้าหน้าที่จะไม่สามารถยึดเรือได้	 ในระยะนี้ทางเครือข่ายฯ	ได้จัดตั้ง	
“เครือขา่ยปฏิบัติการวทิยทุางทะเลและสงัคม”	(เหยีย่วทะเล)	เพือ่ใช้	
ในการติดต่อ	สือ่สารเฝา้ระวงัการทำาประมงผิดกฎหมายในเขตชายฝัง่
	 จากประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชาว 
ประมงพื้นบ้านและองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลาและจาก 
กระบวนการขับเคล่ือนของสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชซ่ึง
เปน็กระบวนการสร้างการมสีว่นร่วมและพฒันาสูข่อ้เสนอเชิงนโยบาย	
โดยมีประเด็นการจัดการทรัพยากรเป็นหนึ่งในประเด็นที่ขับเคล่ือน	 
ดว้ยเหตนุีจ้งึนำามาสูก่ารออกนโยบายรัฐทีเ่อ้ือตอ่การจดัการทรัพยากร	
ชายฝัง่โดยการมสีว่นร่วมของชุมชน	คอื	ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีเ่ก่ียวขอ้ง	
กับการใช้ทรัพยากรทางทะเลซ่ึงมีหลักการคือต้องไม่ขัดกับกฎหมาย	
หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน	มีงานวิชาการรองรับ	ผ่านมติของ
สภาองคก์ารบริหารสว่นตำาบล	และนายอำาเภอตอ้งใหค้วามเห็นชอบ
	 ในการผลักดันให้มีการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน 
ตำาบลท่าศาลาว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางทะเลและ 
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน	 พ.ศ.2552	 เป็นการทำางานร่วมกันระหว่าง 
เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา	 คณะทำางานสมัชชาสุขภาพ 
และองคก์ารบริหารสว่นตำาบลทา่ศาลา	สถาบนัการศกึษา	เพือ่ยกร่าง	
ข้อบัญญัติและมีเวทีแลกเปล่ียนเพื่อปรับปรุงร่างข้อเสนออย่าง 
ต่อเนื่องถึง	8	ครั้ง	(เวทีระดับตำาบล	6	ครั้ง	เวทีระดับจังหวัด	2	ครั้ง)	
และมีเวทีประชาพิจารณ์ข้อบัญญัติ	1	ครั้ง	
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	 สำาหรับงานวิชาการมีการศึกษาทรัพยากรสัตว์น้ำาชายฝั่ง	 
โดยการทดลองทำาประมงพืน้บา้นด้วยอวนปลาซาบริเวณบา้นสตัวน์้ำา	
พบวา่จบัสตัวน์้ำาได้ทัง้หมด	42	ชนดิ	จดัเปน็กลุ่มปลามากทีส่ดุ	ร้อยละ	
47	 รองลงมา	กลุ่มแมงกะพรุน	กุ้ง	 ร้อยละ	36	และ	11	สำาหรับ	
สัตว์น้ำากลุ่มปู	กั้ง	และหมึก	พบร้อยละ	2	และการทดลองทำาประมง	
ดว้ยคราดหอย	โดยเก็บตวัอยา่งดว้ยคราดหอย	ขนาดยาว	1.30	เมตร	
กว้าง	60	เซนติเมตร	สูง	11.5	เซนติเมตร	ปากกว้าง	7	เซนติเมตร	
และความห่างของซี่คราด	 1.2	 เซนติเมตร	 ในพื้นที่ชายฝั่งท่าศาลา	
10	 จุด	 มีระยะห่างจากชายฝั่ง	 1-3	 กิโลเมตร	 ใช้เวลาทดลอง	
ในแตล่ะจดุประมาณ	5	นาท	ีระยะทาง	500	เมตร	ประมาณพืน้ทีเ่ก็บ	
ตัวอย่างแต่ละคร้ัง	 650	 ตารางเมตร	 รวมพื้นที่ประมาณ	 4	 ไร่	
พบสัตว์น้ำา	21	ชนิด	พบหอยลาย	หอยหวาน	หอยขาว	หอยดาว	
และหอยแครง	ร้อยละ	53.93	14.82	3.27	2.66	และ	2.52	สำาหรับ	
สัตว์น้ำาชนิดอื่นที่พบมาก	คือ	ปลิงทะเล	ร้อยละ	18.30	กลุ่มสัตว์น้ำา 
กุ้ง	ปู	พบร้อยละ	1.73	
	 ต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลาได้นำาเสนอ 
ข้อบัญญัติท้องถิ่น	 เรื่อง	 การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางทะเลและ 
ชายฝั่งอย่างยั่งยืน	 พ.ศ.2552	 เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำาบลท่าศาลา	โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำาบลท่าศาลาในสมัยประชุมวิสามัญ	สมัยที่	2	ครั้งที่	3	ลงวันที่	
30	 กันยายน	 พ.ศ.2552	 และได้รับความเห็นชอบจากนายอำาเภอ 
ทา่ศาลา	ตามหนงัสอือำาเภอทา่ศาลา	ที	่นศ.	0037.15/3473	ลงวนัที	่
6	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2552	 และนายกองค์การบริหารส่วนตำาบล 
ท่าศาลาได้ลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ	 เมื่อ	 10	 พฤศจิกายน	
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พ.ศ.2552	ซ่ึงถอืเปน็ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทางทะเลแหง่แรกของประเทศ	
ไทยโดยเนื้อหาในข้อบัญญัติฯ	ได้กำาหนดเขตอนุรักษ์	กำาหนดการใช้ 
เครื่องมือทำาการประมงในเขตนั้นๆ	ฯลฯ	(องค์การบริหารส่วนตำาบล	
ท่าศาลา,	ม.ป.ป.)	
	 หลังจากการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถ่ินและจากความ 
ร่วมไม้ร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ	ผนวกกับความเข้มแข็งขององค์กร
ชุมชนและการรับรู้ของสาธารณะต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถ
ผลักดันให้เรือคราดหอยและเรือพาณิชย์ออกจากเขตทะเลชายฝั่งได้
สำาเร็จ	 แต่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรเหล่านี้ยังคงประสบปัญหา 
ในการเข้ามาของเรืออวนลาก,	 เรืออวนรุนและการทำาลายสัตว์น้ำา 
วัยอ่อนในบริเวณโป๊ะหมรำา1	 กระชังปูจากเรือในพื้นที่	 ทำาให้พี่น้อง 
ประมงพื้นบ้านจึงหารือกำาหนดกฎกติกาเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝั่งขึ้นภายใต้ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายประมง	 
โดยไดม้กีารจดัประชุมเพือ่ระดมความคดิเหน็และการจดัทำาประชาคม	
ใน	2	หมูบ่า้น	โดยกำาหนดกฎกติกา	“การทำาประมงในเขตอนรัุกษแ์ละ	
ฟืน้ฟทูรัพยากรชุมชน”	หมู	่5	บ้านในถุง้และหมู	่6	บา้นสระบวั	ตำาบล	
ท่าศาลา	อำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
	 ขณะเดยีวกัน	ในช่วงนีพ้ืน้ทีอ่ำาเภอทา่ศาลาและชุมชนชายฝัง่	
อ่ืนๆ	 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตกเป็นเป้าหมายการพัฒนาของ 
โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ตามนโยบายภาครัฐ	 (ประมาณ	 23	
โครงการ)	 เช่น	 นิคมอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 ซ่ึงต้องการขยายฐาน 

1	 บ้านปลาที่ทำาจากกิ่งไม้
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การผลิตจากมาบตาพุด	โรงไฟฟ้าถ่านหิน	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	เขื่อน	
การก่อสร้างทา่เทยีบเรือและศนูยส์นบัสนนุการปฏิบตังิานสำารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยของบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำารวจ 
และผลิต	 จำากัด	 โครงการก่อสร้างฐานบินเฮลิคอปเตอร์ภายใน 
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช	 เป็นต้น	 จากทิศทางการพัฒนาที่ 
ส่งผลกระทบต่อทะเลโดยตรง	 ชุมชนจึงต้องรวมตัวกันต่อสู้รักษา 
แหล่งอาหารของชุมชนและลุกขึ้นมากำาหนดทิศทางในการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และต้นทุนเดิมที่มีอยู่	 จากการ 
ร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประมงพื้นบ้านและเครือข่ายเขาป่านาเล 
และเครือข่ายอ่ืนๆ	 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 ส่งผลให้โครงการ 
เหล่านี้ต้องยุติลงชั่วคราว

ภาพที่ 1 คัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐ
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 2.4 การยกระดับองค์กรเป็นนิติบุคคลและการเร่ิม
พัฒนาสินค้าประมง 
 การยกระดับเป็นองค์กรนิติบุคคล 
	 จากสถานการณ์ที่ต้องผลักดัน	 สร้างการมีส่วนร่วมในการ 
กำาหนดอนาคตพืน้ทีข่องตนเอง	กลุ่มตา่งๆ	ทีเ่กิดขึน้ยงัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน	
อย่างเป็นทางการและพบว่าการใช้สิทธิ์และการยอมรับทางกฎหมาย
มีน้อย	หลายครั้งหน่วยงานต่างๆ	ไม่รับรู้ว่ามีกลุ่มหรือไม่ให้การยอม
รับ	ทำาให้มักไม่มีโอกาสได้ใช้สิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็น	การรับรู้	
ข้อมูล	 เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาจึงยกระดับกลุ่มของ 
ตนเองไปสูก่ารจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลโดยใช้ช่ือวา่	“สมาคมเครือขา่ย	
ประมงพืน้บ้านอ่าวทา่ศาลา”	เมือ่สงิหาคม	พ.ศ.2555	ใหม้ฐีานะการ	
รับรองทางกฎหมายมากขึ้นและมีสมาชิกร่วมก่อต้ังจาก	 4	 หมู่บ้าน	
คือ	 บ้านในถุ้ง	 บ้านสระบัว	 บ้านหน้าทับ	 และบ้านท่าสูง	 โดยมี	
วัตถุประสงค์	 5	 ข้อ	 คือ	 (1)	 เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ 
ปกปอ้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่	ใหเ้ป็นแหล่งอาหารของชุมชน	
และสาธารณชน	(2)	เพือ่เปน็ศนูยก์ลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้การ	
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและกิจกรรมอื่นๆ	 ของ	
สมาคม	(3)	เพื่อร่วมมือและประสานงานกับชุมชน	รัฐ	ท้องถิ่น	และ	
นักวิชาการในการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและ 
ชายฝั่ง	 รวมถึงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวประมง 
พื้นบ้าน	 (4)	 เพื่อส่งเสริมการศึกษา	 ค้นคว้า	 วิจัยและพัฒนา 
องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรที่ยั่งยืน	 และ	 (5)	 เพื่อสืบทอด	
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอยู่ร่วมกับทะเล	
	 อย่างไรก็ดีในปี	 พ.ศ.2563	 กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 
บ้านในถุ้ง	 ซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 
อ่าวทา่ศาลา	ไดจ้ดทะเบยีนเปน็องคก์รนติิบคุคลโดยใช้ช่ือวา่	“สมาคม	
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ประมงพืน้บา้นในถุง้”	เมือ่วนัที	่6	มกราคม	พ.ศ.2563	และไดด้ำาเนนิ	
กิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจดัการทรัพยากรทางทะเล	เช่น	ธนาคารป	ู
สร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำา	จัดตั้งกองทุน	ดำาเนินกิจกรรมในรูปแบบ
โรงเรียนชาวประมง	 ซ่ึงกิจกรรมต่างๆ	 ได้รับความร่วมมือและการ 
ยอมรับจากส่วนราชการ	 สถาบันการศึกษาและชุมชนชายฝั่งทั่ว 
ประเทศ2	 ทว่าสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้งยังคงเป็นสมาชิกของ 
สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา	

2	 ในป	ีพ.ศ.2562	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไดม้อบโล่ประกาศเกียรตคิณุ	สถาบนั 
	 เกษตรกรดเีดน่แหง่ชาตใิหกั้บกลุ่มอนรัุกษ	์ประมงพืน้บา้นบา้นในถุง้	ประเภทกลุ่ม 
	 เกษตรกรทำาประมงหรือกลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา

ภาพที่ 2	นำาลูกปูจากธนาคารปูปล่อยลงทะเล
บริเวณที่ตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง
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 พัฒนาสินค้าประมงภายใต้แนวคิดอาหารทะเลปลอดภัย 
	 ราวปี	 พ.ศ.2557	 จากแนวคิดธุรกิจชุมชนในการจัดการ 
ผลผลิตทางการประมงของตนเอง	 ประกอบกับเพื่อการสื่อสารสร้าง 
และการรับรู้กับสาธารณะในด้านทรัพยากรของพืน้ที	่การรณรงค	์ต่อสู	้
ผลักดนั	รักษาแหล่งผลิตอาหารของชุมชน	จากการรุกรานของโครงการ	
พัฒนาขนาดใหญ่และจากนโยบายของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมง 
พืน้บา้นแหง่ประเทศไทยองค์กรเครือขา่ยของสมาคมเครือขา่ยประมง	
พื้นบ้านอ่าวท่าศาลาที่ต้องการให้ชุมชนได้พัฒนาผลผลิตของประมง
พื้นบ้าน	
	 ชาวประมงพืน้บา้นทีเ่ปน็สมาชิกของสมาคมเครือขา่ยประมง
พื้นบ้านอ่าวท่าศาลาบางส่วนจึงรวมกลุ่มและเร่ิมการจัดการผลผลิต	
ในระยะแรกใช้ช่ือว่า	 “กลุ่มผลิตอาหารทะเลปลอดภัยสมาคม 
เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา”	เพื่อบริการอาหารทะเลสดๆ	
จากประมงพื้นบ้าน	 ที่ใช้เคร่ืองมืออย่างรับผิดชอบและไม่มีสาร 
ฟอร์มาลีน	 ให้กับผู้บริโภคโดยวางเป้าหมายในการบริการภาคีต่างๆ	
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช	 และต่อมาได้มีบริการจัดส่งไปยังอำาเภอ 
อื่นและกลุ่มลูกค้าคนชนชั้นกลางในกรุงเทพฯ	
	 ในระยะเวลาต่อมากลุ่มผลิตอาหารทะเลฯ	ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	
“ร้านคนจบัปลานครศรีธรรมราช”	และในปี	พ.ศ.2558	ไดข้ึน้ทะเบยีน	
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นภายใต้พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.	
2558	ด้านการแปรรูป	ในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.2559	ได้มีการเปิด	
รับสมคัรสมาชิกใน	3	หมูบ้่านและบุลคลทีส่นใจ	ซ่ึงระยะแรกมสีมาชิก	
ทั้งสิ้น	 48	 คน	 ในเดือนมกราคม	 พ.ศ.2560	 มีการจดทะเบียน	 
“วิสาหกิจชุมชนคนจับปลานครศรีธรรมราช”	 และได้ขอตรวจรับรอง
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มาตรฐานบลูแบรนด์	 (Blue	Brand	Standard)	หรือ	“มาตรฐาน 
ผลิตภณัฑ์สตัวน์้ำาชาวประมงพืน้บา้น”	จากสมาคมสมาพนัธ์ชาวประมง	
พื้นบ้านแห่งประเทศไทย	โดยผ่านการตรวจรับรองเมื่อเดือนมีนาคม	
พ.ศ.2560	
	 การพฒันาสนิคา้ด้านการประมงนบัเปน็หนึง่พฒันาการทีน่า่
สนใจของสมาคมเครือขา่ยประมงพืน้บา้นอ่าวทา่ศาลา	ในการจดัการ	
ผลผลิตทางการประมงของประมงพืน้บา้น	ซ่ึงพดูไดว้า่การดำาเนนิงาน	
ระยะแรกทั้งเจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยที่เข้ามาหนุนเสริมและ 
แกนนำาของสมาคมฯ	 ไม่มีประสบการณ์ในการทำาธุรกิจจึงทำาให้ต้อง 
หาความรู้	พฒันาร่วมไปกับการดำาเนนิธุรกิจ	ล้มลุกคลุกคลานทำาใหม้ ี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่เป็นบทเรียนให้แลกเปล่ียน 
เรียนรู้ได้ในระดับหนึ่ง
	 ปัจจุบันร้านคนจับปลานครศรีธรรมราชถือเป็นแบบอย่าง 
ของธุรกิจเพื่อสังคมและการจัดการผลผลิตของประมงพื้นบ้านให้กับ 
กลุ่มอื่นๆ	ในจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงจังหวัดอื่นๆ3

3	 ปัจจุบันร้านคนจับปลามีจำานวน	5	ร้าน	กระจายตัวอยู่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 
	 นครศรีธรรมราช	 สตูล	 พัทลุงและร้านคนจับปลา	 กรุงเทพ	 (ศูนย์รวบรวมและ 
	 กระจายสินค้า)
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ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการของร้านคนจับปลานครศรีธรรมราช

ช่วงเวลา พัฒนาการการรวมกลุ่มจัดการผลผลิต 

พ.ศ.2557-2558 เกิดกลุ่มผลิตอาหารทะเลปลอดภัยสมาคมเครือข่าย 
ประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา	ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น	“ร้าน	
คนจับปลานครศรีธรรมราช”	 และขึ้นทะเบียนองค์กร 
ชุมชนประมงท้องถิ่นภายใต้พระราชกำาหนดการประมง	
พ.ศ.2558

พ.ศ.2559-2560 เปิดรับสมัครสมาชิกและจดทะเบียน	 “วิสาหกิจชุมชน 
คนจับปลานครศรีธรรมราช”	 ที่สำาคัญได้รับการรับรอง 
จากมาตรฐานบลูแบรนด์	 (Blue	 Brand	 Standard)	 
ของสมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทย

 
	 ในส่วนของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้งที่ยกระดับ
มาเป็นสมาคมประมงพืน้บา้นในถุง้และทำากิจกรรมทีเ่ก่ียวขอ้งกับการ
จดัการทรัพยากรทางทะเลและต้อนรับผู้คนจากพืน้ทีต่า่งๆ	เพือ่ศกึษา	
ดูงานการทำากิจกรรม	 ทำาให้กลุ่มผู้หญิงที่เป็นสมาชิกได้มีโอกาส 
จดัเตรียมอาหารใหก้ลุ่มทีเ่ขา้มาศกึษาดงูาน	ประกอบกับประสบการณ์ 
จากการทำางานในร้านคนจับปลาและได้รับการหนุนเสริมจาก 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในเร่ืองการพัฒนาเมนูอาหารโดยใช้ปูม้า 
เป็นวัตถุดิบ	ทำาให้ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.2563	กลุ่มผู้หญิงได้มีการ 
จัดต้ังกลุ่มเพื่อจัดการผลผลิตสัตว์น้ำาโดยใช้ช่ือว่า	 “กลุ่มสตรีประมง	
พื้นบ้านในถุ้ง”	 ซ่ึงมีการลงหุ้นและเปิดรับสมาชิกและเน้นบริการ 
อาหารทะเลปรุงสุกให้คณะศึกษาดูงานและนักท่องเที่ยวรวมถึง 
ผู้สนใจ	หลังจากนั้นทางกลุ่มฯ	ยังสามารถพัฒนาอาหารทะเลปรุงสุก
แบบแช่แขง็และจดัสง่ไปขายใหกั้บลูกค้าทีอ่ยูใ่นกรุงเทพมหานครและ
เปล่ียนช่ือกลุ่มเป็น	 “ลุยเล”	 ปัจจุบันให้บริการรับทำาอาหารจาก 
สัตว์น้ำาที่ประมงพื้นบ้านในชุมชนจับได้ให้กับผู้ที่สนใจ	 ซ่ึงในอนาคต 
มีแนวทางพัฒนาเป็นร้านอาหารประมงพื้นบ้านของชุมชน	
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	 เหน็ไดว้า่ชุมชนชาวประมงไดใ้หค้วามสำาคญักับการสร้างการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟู	ดูแลทะเลหน้าบ้านของตน
เองและยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งทำาจากสัตว์น้ำาที่ประมงพื้นบ้านหาได้

 แผนผังสรุปพัฒนาการของกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 
บ้านในถุ้งและกลุ่มอนุรักษ์ประมงพ้ืนบ้านบ้านสระบัวตั้งแต่ 
ก่อเกิดการรวมกลุ่มอนุรักษ์ และการขยายเครือข่ายเป็นสมาคม
ไปจนถึงการจัดตั้งกลุ่มพัฒนาสินค้าประมง 

ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
การทำาประมงผิดกฎหมาย	และใช้เครื่องมือทำาลายล้าง	ฯลฯ

พ.ศ.2545
เกิดกลุ่มอนุรักษ์
ประมงพื้นบ้าน
บ้านในถุ้ง

พ.ศ.2563	
จัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง
(ยังคงเป็นสมาชิกของเครือข่าย
ประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา)

สมาคม
รักษ์ทะเลไทย
และอื่นๆ

พ.ศ.2548
เกิดกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ

พ.ศ.2546
เกิดกลุ่ม

ออมทรัพย์ฯ

พ.ศ.2545
เกิดกลุ่มอนุรักษ์
ประมงพื้นบ้าน
บ้านสระบัว

	พ.ศ.2555	จัดตั้งสมาคมเครือข่าย
ประมงพื้นบ้าน	อ่าวท่าศาลา

(บ้านสระบัว,	บ้านในถุ้ง,	บ้านท่าสูง,	บ้านหน้าทับ)

พ.ศ.2557
จัดตั้งร้านคนจับปลา
นครศรีธรรมราช

จัดตั้งร้านลุยเล

33



…………………………………

 2.5 การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการประมงประจำา 
จังหวัดและการเกิดสมาคมประมงพื้นบ้านระดับจังหวัด 
 การมีส่วนร่วมในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด 
	 ในปี	 พ.ศ.2558	 หลังจากสหภาพยุโรปให้ใบเหลืองต่อ 
ประเทศไทย	 กรณีการทำาประมงผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงานและ	
ไร้การควบคุม	 (IUU)	ส่งผลให้ไทยปรับเปลี่ยนนโยบายภาคประมง	
เพื่อลดผลกระทบต่อการส่งออกสัตว์น้ำาไปยังสหภาพยุโรปและ 
ประเทศอื่นๆ	เช่น	การประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง	พ.ศ.	
2558	 เป็นเคร่ืองมือหลักในการบริหารจัดการทรัพยากรการประมง 
แทนพระราชบัญญตักิารประมงฉบบัเดิม	เนือ้หาของกฎหมายฉบบันี้
มีส่วนที่เก่ียวข้องกับการประมงพื้นบ้านและได้ระบุให้กรมประมง	 
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนชาวประมงให้เข้ามามีส่วนร่วมทางด้าน 
นโยบายการประมงระดับท้องถิ่นและระดับชาติ	 ไม่ว่าจะเป็นการ 
สนับสนุนและผลักดันให้ชาวประมงรวมกลุ่มและขึ้นทะเบียนเป็น 
องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านต่างๆ	 โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีชุมชนประมงที่ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	 ด้านการ 
ประมงชายฝั่งจำานวนทั้งสิ้น	 62	 องค์กร	 โดยมาจากอำาเภอขนอม	 
10	 องค์กร	 อำาเภอสิชล	 10	 องค์กร	 อำาเภอท่าศาลา	 11	 องค์กร	
อำาเภอเมือง	8	องค์กร	อำาเภอปากพนัง	9	องค์กร	และอำาเภอหัวไทร	
14	องค์กร	
	 การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	 เพื่อส่งเสริมอาชีพ	
ประมง	การจดัการ	การบำารุงรักษา	การอนรัุกษ	์การฟืน้ฟ	ูและการใช้	
ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย 
กำาหนดให้มีคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดโดยมีองค์ประกอบ 
จาก	2	สว่น	คอื	(1)	ตวัแทนโดยตำาแหนง่	ประกอบดว้ย	ผู้วา่ราชการ	
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จังหวัด	 ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ผู้แทน	
กรมเจา้ทา่	อัยการจงัหวดั	พาณิชยจ์งัหวดั	นายอำาเภอในเขตทอ้งทีท่ีม่	ี
การประมง	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด	ประธานสภาเกษตรกร	
จังหวัด	 (2)	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 (ตัวแทนจากองค์กรชุมชนด้านต่างๆ	
และผู้มีความรู้	ประสบการณ์)	โดยมีประมงจังหวัดเป็นกรรมการและ	
เลขานุการ	(ราชกิจจานุเบกษา,	2558)
	 ปี	พ.ศ.2559	จังหวดันครศรธีรรมราชมีคณะกรรมการประมง	
ประจำาจงัหวดัชุดแรก	ตามคำาสัง่จงัหวดันครศรีธรรมราช	ที	่1959/2559	
เรื่องแต่งตั้งกรรมการประมงประจำาจังหวัดนครศรีธรรมราช	มีจำานวน	
44	คน	โดยมาจากคณะกรรมการโดยตำาแหน่ง	32	คน	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
12	 คน	 โดยมีตัวแทนจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นด้านประมง 
ทะเลชายฝั่งจำานวน	 3	 คน	 ด้านประมงทะเลนอกชายฝั่ง	 2	 คน	
ด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา	 2	 คน	 ด้านการแปรรูป	 2	 คน	 และ 
ผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการประมงหรือทรัพยากรและ 
สิ่งแวดล้อม	 3	 คน	 โดยมีประธานกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน 
บ้านในถุ้งในขณะนั้นได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน 
ประมงชายฝั่ง	 1	 คน	 และตัวแทนจากร้านคนจับปลานครศรี- 
ธรรมราช	 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแปรรูป	 1	 คน	
(คำาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช,	2559)	
	 ต่อมาในเดือนพฤษภาคม	 2563	 ได้มีคำาสั่ งจั งหวัด 
นครศรีธรรมราช	 ที่	 1766/2563	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มี 
จำานวนทั้งสิ้น	45	คน	โดยมาจากคณะกรรมการโดยตำาแหน่ง	32	คน	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	13	คน	โดยมีตัวแทนจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ด้านประมงทะเลชายฝั่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	 3	 คน	 ซึ่งตัวแทน 
ของสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้งจำานวน	1	คนได้รับการคัดเลือกเป็น
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ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านประมงชายฝั่ง	 และตัวแทนจากร้านคนจับปลา 
นครศรีธรรมราชจำานวน	 1	 คนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านแปรรูป	(คำาสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช,	2563)	
	 จากระยะเวลาที่ผ่านมาเจตนารมณ์ของการแต่งต้ังคณะ 
กรรมการประมงประจำาจังหวัด	 ในการใช้สิทธ์ิและมีส่วนร่วมในการ 
จัดการประมงท้องถิ่น	 เพื่อส่งเสริมอาชีพประมง	 การจัดการ	
การบำารุงรักษา	 การอนุรักษ์	 การฟื้นฟู	 และการใช้ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรสัตว์น้ำาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ยังไม่สามารถบรรลุ 
เจตนารมณ์ได้อย่างเต็มที่	 ซ่ึงสาเหตุหนึ่งมาจากสัดส่วนการเป็น 
คณะกรรมการประมงจังหวัดโดยตำาแหน่งที่มีสัดส่วนมากเกินไปและ 
การยึดติดแนวปฏิบัติเดิมที่ราชการเป็นผู้สั่งการมากกว่าการยอมรับ 
ผู้มีความรู้	ประสบการณ์ของชาวประมง	แต่นับได้ว่าเป็นการเปลี่ยน
แปลงทีส่ร้างการมสีว่นร่วมของทกุภาคสว่นในการจดัการประมงระดับ	
จังหวัด	
	 สำาหรับเครือข่ายประมงพื้นบ้านนครศรีธรรมราชมีข้อเสนอ 
ที่พยายามผลักดันในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด	ดังนี้
	 (1)	ให้มีการขยายเขตทะเลชายฝั่งจาก	3	ไมล์ทะเลเพิ่มเป็น	
3.5	ไมล์ทะเล	ซึ่งผ่านการประชุมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของทุกฝ่าย	
(ปัจจุบันกระบวนการยังไม่แล้วเสร็จ	 รอแผนที่แนบท้ายและการ 
ประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
	 (2)	การยกเลิกการสัมปทานพื้นที่เพาะเลี้ยงหอยแครง
	 (3)	ผลักดันให้เกิดประกาศจังหวัด	 “เขตอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	
ทรัพยากรหน้าบ้านของตนเอง”	โดยผ่านกลไกคณะกรรมการประมง
ประจำาจังหวัด	
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 สมาคมประมงพื้นบ้านระดับจังหวัด 
	 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม	 การช่วยเหลือ	 การปรึกษาหารือ	
การแลกเปล่ียนเรียนรู้	การประสานงาน	การผลักดนัทางนโยบายให้ม	ี
ประสิทธิภาพมากขึ้น	 ปลายปี	 พ.ศ.2563	 แกนนำาเครือข่ายประมง 
พื้นบ้านนครศรีธรรมราช	 ซ่ึงรวมสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 
อ่าวท่าศาลาและสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านในถุ้ง	 ได้มีมติในการ 
จดทะเบียนเป็นสมาคมระดับจังหวัดโดยใช้ช่ือว่า	 “สมาคมประมง 
พื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช”	 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่น 
เอกสารขอจัดตั้งสมาคมฯ
	 ในปลายปี	 พ.ศ.2563	 มีการเลือกต้ังนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด	 ซ่ึงทางเครือข่ายประมงพื้นบ้านนครศรีธรรมราชได้ใช้ 
โอกาสนี้ ในการยื่นเสนอนโยบายทางการประมงของจังหวัด 
นครศรีธรรมราช	โดยมีเนื้อหา	ดังนี้	
	 (1)	จดัใหม้แีผนปฏิบติัการบริหารจดัการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งแบบมีส่วนรว่ม	โดยกำาหนดเปน็แผนปฏบิัติการระยะ	1	ปี	
และระยะ	 4	 ปี	 ทั้งนี้ให้มีการทบทวนแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบัน 
และเท่าทันต่อสถานการณ์ปัญหาในทุกๆ	 สิ้นปีงบประมาณ	 และ 
จัดให้มีคณะกรรมการเร่งรัดการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	 โดย 
กำาหนดให้คณะกรรมการมาจากทุกภาคส่วนและมีตัวแทนประมง 
พื้นบ้านจากทุกอำาเภอเป็นคณะกรรมการ
	 (2)	สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	
ประกาศเขตอนุรักษ์ทะเลหน้าบ้าน	 โดยให้องค์กรชุมชนท้องถิ่น 
กำาหนดพืน้ทีอ่นรัุกษแ์ละกฎประชาคมสำาหรับการทำาประมง	ประกาศ	
เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นระดับพื้นที่/ตำาบลนั้น	 เพื่อฟื้นฟู 
ทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และสามารถเป็นพื้นที่ทำามาหากินของ 
ผู้ประกอบการประมงในทุกระดับได้อย่างยั่งยืน	
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	 (3)	ขบัเคล่ือนและประกาศวาระ	“ทะเลคอนปลอดเคร่ืองมอื	
ทำาลายล้าง”	 สนับสนุนการทำาประมงด้วยเคร่ืองมือที่ถูกต้องตาม 
กฎหมายและเป็นเคร่ืองมือทำาการประมงที่ไม่ทำาลายล้างแหล่งที่อยู่ 
อาศัยของสัตว์น้ำาวัยอ่อนและแหล่งอาหารของสัตว์น้ำาทั่วไป	
	 (4)	ผลักดันวาระ	“ครัวทะเล”	โดยการขับเคลื่อนให้จังหวัด
นครศรีธรรมราชเป็นที่รู้จักในฐานะพื้นที่ผลิตอาหารทะเลปลอดภัย 
ที่ดีที่สุดในประเทศไทย	 จัดให้มีตลาดอาหารทะเลปลอดภัยในทุก 
อำาเภอและระบบการจัดการที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารทะเล 
ปลอดภยัไดง้า่ย	สง่เสริมองคค์วามรู้การจดัการผลผลิต	ตลาดออนไลน	์
และสร้างตลาดกลางอาหารทะเลของจงัหวดันครศรีธรรมราช	สง่เสริม	
การตลาดที่เป็นธรรมทั้งต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค	
	 (5)	แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งโดยยึดการมีส่วนร่วมของ 
ชุมชนเป็นหลักและใช้วิธีการที่ไม่กระทบต่อวิถีการดำาเนินชีวิตของ 
ประมงพื้นบ้าน	 ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และไม่สร้างปัญหาการ 
กัดเซาะชายฝั่งแบบต่อเนื่อง
	 (6)	แก้ปัญหาการอยู่อาศัยในพื้นที่ ป่าชายเลนแบบมี 
ส่วนร่วมโดยยึดหลัก	“เข้าอกเข้าใจ”	ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ป่าชายเลนมีส่วนร่วมและบทบาทในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ 
ป่าชายเลน	แกไ้ขระเบียบข้อบังคับที่สร้างความขัดแย้งระหว่างชมุชน
และภาครัฐ	
	 (7)	ประกาศให้พื้นที่ชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่ 
ผลิตอาหาร	 ไม่สนับสนุนโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยง 
จะส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนการพัฒนาที่ 
ต่อเนื่องจากภาคเกษตรและสอดคล้องกับภูมินิเวศของจังหวัด 
นครศรีธรรมราช
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	 (8)	จัดทำามาตรการอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายาก	 เช่น	 โลมา	
เต่าทะเล	 ฟื้นฟูพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายากให้อุดมสมบูรณ์ 
และเหมาะสม	มศีนูยพ์กัพงิหรือบริบาลสตัว์ปว่ย	แก้ปญัหาการเสยีชีวิต	
ของสัตว์ทะเลหายากโดยจัดทำาแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมและ 
สามารถปฏิบัติได้จริงและมุ่งเน้นให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
อนุรักษ์และเฝ้าระวัง
	 (9)	จัดทำาแผนปฏิบัติการจัดการขยะทะเลและขยะชุมชน 
ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล	 โดยผลักดันให้เป็นวาระเมืองคอน	 เพื่อให้ 
ทกุฝา่ยไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมในการแก้ไขปญัหา	โดยเฉพาะชุมชนเมอืง
ที่มีลำาคลองเชื่อมต่อกับทะเลและชุมชนชายฝั่งทะเล	
	 (10)	 จัดให้มีกองทุนพิบัติภัยและคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหาร	
เพื่อการช่วยเหลือประมงพื้นบ้านและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร 
ทางทะเลและชายฝั่งให้กลับมาอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทาง 
นิเวศที่ยั่งยืนตลอดไป

3. สรุป 
	 ปัญหาการทำาประมงด้วยเคร่ืองมืออวนลาก	 อวนรุน	 ฯลฯ	 
ซ่ึงส่งผลต่อประมงพื้นบ้านทำาให้ชุมชมบ้านสระบัวและบ้านในถุ้ง 
ในอำาเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ร่วมมือกับองค์กรพัฒนา 
เอกชนในขณะนั้นจัดต้ัง	 “กลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้านบ้านสระบัว”	
และ	“กลุ่มอนรัุกษป์ระมงพืน้บา้นบา้นในถุง้”	เพือ่ทำากิจกรรมอนรัุกษ	์
ทรัพยากรและเฝา้ระวงัเรือทีท่ำาการประมงแบบผิดกฎหมาย	หลังจาก
นั้นทั้งสองกลุ่มได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกได้สะสม 
เงิน	 กู้เงิน	 และนำาไปสนับสนุนการทำากิจกรรมอนุรักษ์	 อย่างไรก็ดี 
ปัญหาการทำาประมงของเรืออวนลาก	 อวนรุน	 ฯลฯ	 ยังไม่หมดไป	 
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ทั้งสองกลุ่มได้สร้างเครือข่ายโดยร่วมมือกับชุมชนใกล้เคียงจัดต้ังเป็น	
“เครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา”	 และต่อมาพัฒนามาเป็น 
องค์กรนิติบุคคลภายใต้ชื่อว่า	 “สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าว
ท่าศาลา”	 และเร่ิมพัฒนาผลผลิตสัตว์น้ำาปลอดภัยโดยจัดต้ังร้าน 
คนจบัปลาเพือ่ขายสตัวน์้ำากับผู้บริโภค	ถงึแมช้าวประมงพืน้บ้านชุมชน 
บ้านในถุ้งได้แยกตัวออกมาจัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านในถุ้ง	 แต่ยัง
คงเป็นสมาชิกของสมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลาและ
ทำากิจกรรมร่วมกัน	 นอกจากนี้ในปัจจุบันยังมีการสร้างเครือข่าย 
ชาวประมงในระดับจังหวัดและยกระดับเป็นองค์กรนิติบุคคลที่สำาคัญ
คือการมีข้อเสนอการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อรัฐ	
	 ส่วนของการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรการประมง 
จะเหน็ไดจ้ากการทำากิจกรรมอนรัุกษท์รัพยากร	การเฝา้ระวงัเรือประมง	
ผิดกฎหมาย	 โดยร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนและภาครัฐส่วน 
ต่างๆ	ที่สำาคัญคือการร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในการผลักดัน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทางทะเลและปัจจุบัน 
ชาวประมงพื้นบ้านยังเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
ประมงประจำาจังหวัดนครศรธีรรมราชที่เกดิขึ้นหลงัจากมกีารประกาศ	
ใช้กฎหมายประมงฉบับใหม	่และพยายามผลักดันขอ้เสนอการประมง	
ยั่งยืนผ่านช่องทางดังกล่าว
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1. เกริ่นนำา
	 ชาวประมงพืน้บา้นในทกุจงัหวัดชายฝัง่ทะเลของประเทศไทย
มักจะประสบปัญหาที่เหมือนๆ	กันสองด้าน	ด้านแรก	คือ	ปัญหา 
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำาโดยการแย่งชิงจากเรือประมง
พาณิชยท์ีใ่ช้เคร่ืองมอืทีม่ปีระสทิธิภาพสงู	รวมทัง้การทำาประมงอยา่ง	
ไมย่ัง่ยนืของตนเอง	และดา้นทีส่องเก่ียวกับตลาดสตัวน์้ำา	เพราะระบบ	
การค้าสัตว์น้ำาที่สืบทอดมายาวนานเป็นระบบที่ชาวประมงพื้นบ้าน 
ต้องตกเป็นเบี้ยล่าง	 ถูกเอารัดเอาเปรียบจากแพปลาซ่ึงเกิดขึ้นใน 
หลายพื้นที่	 และชุมชนชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็เกิดปัญหา 
ข้างต้นเช่นเดียวกัน	
	 ปัญหาเร่ืองความขัดแย้งระหว่างประมงพื้นบ้านกับประมง 
พาณิชย์ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความรุนแรงมาอย่างยาวนาน	 
โดยเฉพาะกรณีเรือคราดหอยลายและหอยจอบ	อยา่งไรก็ตามในช่วง	
แรกชาวประมงพื้นบ้านประจวบฯ	 มีเพียงการรวมกลุ่มต่อสู้เรียกร้อง
อย่างเฉพาะกิจเป็นคร้ังคราวตามสถานการณ์	 ไม่ได้มีการรวมกลุ่ม 
จดัตัง้องคก์รชุมชนประมงพืน้บา้นอยา่งเปน็กิจจะลักษณะ	จนกระทัง่ 
ปี	พ.ศ.2550	สมาคมรักษ์ทะเลไทยและสมาคมสมาพันธ์ชาวประมง
พื้นบ้านแห่งประเทศไทยได้ขยายเครือข่ายการทำางานมายังภาคใต้ 
ตอนบนโดยมีพื้นที่เป้าหมาย	คือ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
เพชรบุรี	 ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนจึงได้จัดตั้งองค์กรอย่างเป็น 
ทางการและดำาเนินงานด้านสิทธิที่ชาวประมงควรได้รับและการ 
พัฒนาอาชีพทางด้านต่างๆ	
	 บทความช้ินนี้จะเป็นการสรุปบทเรียนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร 
ชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 เพื่อแก้ 
ปัญหาทรัพยากรทางทะเลที่เสื่อมโทรมลงและปัญหาการแย่งชิง 
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ทรัพยากรระหวา่งชาวประมงพืน้บา้นและประมงพาณิชย	์รวมถงึการ	
รวมกลุ่มเพือ่พฒันาผลผลิตสตัวน์้ำาทีช่าวประมงจบัได	้ซ่ึงเปน็แนวทาง	
หนึ่งในการพัฒนาอาชีพของตนเอง	
 
2. งานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
	 ปี	 พ.ศ.2551	 ชุมชนประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
หลายแห่งประสบปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำาลดลงจนเกือบสูญพันธ์ุ 
ทำาให้ชาวประมงส่วนหนึ่งต้องอพยพย้ายถิ่นไปทำามาหากินพื้นที่อ่ืน 
และกลายเป็นปัญหาการแยง่ชิงทรัพยากรกับเจา้ของพืน้ที	่ดว้ยเหตุนี้
ชาวประมงพื้นบ้านจึงเร่ิมตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ที่เกิดขึ้น	
	 ในปีเดียวกันสมาคมรักษ์ทะเลไทยได้เข้าไปทำางานในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	โดยพื้นที่แรก	คือ	ชุมชนตาม่องล่าย	อำาเภอเมือง	
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ	์ขณะนัน้ชุมชนประสบปญัหาสตัวน์้ำาบางชนดิ	
ลดลงจนแทบจะสญูพนัธ์ุ	โดยเฉพาะปมูา้	จงึเปน็จดุเร่ิมตน้ของการหนั	
กลับมาฟืน้ฟทูรัพยากรอยา่งจริงจงัโดยการจดัตัง้	“กลุ่มประมงพืน้บ้าน	
3	 อ่าว”	 เพื่อร่วมกันทำางานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร	 ประกอบด้วย	
อ่าวประจวบ	 อ่าวน้อย	 และอ่าวคั่นกระได	 การขับเคล่ือนกิจกรรม 
ในช่วงแรกมีลักษณะเป็นการทำางานร่วมกันของชาวประมงพื้นบ้าน 
ใน	3	อ่าว	โดยมุ่งเป้าไปที่การอนุรักษ์	“ปูม้า”	ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
ที่สำาคัญของพื้นที่	 มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อจังหวัดเร่ืองการยกเลิก 
ลอบปูมา้ทีม่ขีนาดตาอวนเล็ก	และผลักดนัใหม้กีารปรับเปล่ียนขนาด
ตาอวนของลอบปูม้า	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.2560	กระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ประกาศกำาหนดเคร่ืองมือทำาการประมง	 วิธีการทำาการ 
ประมง	และพืน้ทีท่ำาการประมงทีห่า้มใช้ทำาการประมงในทีจ่บัสตัวน์้ำา 
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เขตทะเลชายฝั่ง	 โดยกำาหนดไม่ให้ใช้ลอบปูที่มีขนาดตาอวนโดยรอบ
เล็กกวา่	2.5	นิว้	ทำาการประมงในเขตทะเลชายฝัง่	(ราชกิจจานเุบกษา,	
2560ก)	
	 ขณะเดียวกันก็มีความพยายามสร้างรูปแบบงานอนุรักษ์ขึ้น 
เพือ่เปน็ต้นแบบและใหเ้หน็รูปธรรมของงานอนรัุกษฟ์ืน้ฟ	ูโดยการเร่ิม	
ทำาธนาคารปูม้าที่ชุมชนบ้านตาม่องล่าย	ควบคู่ไปกับความพยายาม
ยกระดับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน	 โดยการทำาธนาคารข้าวสาร 
และกลุ่มออมทรัพย์	 กิจกรรมในช่วงเร่ิมต้นเป็นการทำาร่วมกันของ 
ชาวประมงพื้นบ้านทั้ง	3	อ่าว	อย่างไรก็ตาม	สภาพปัญหาของแต่ละ 
หมู่บ้านมีความแตกต่างกัน	ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งกลุ่มประมงระดับ
หมู่บ้านเพื่อฟื้นฟูทะเลหน้าบ้านของตนเอง

 “เราก็ไปเข้าร่วมกลุ่มกับเขาด้วย แต่ก็ยังไม่ได้มีส่วนร่วมมาก
เทา่ไหร่ ไปช่วยๆ เขาทำา พอซักพกัเราก็มาคดิกันวา่ บา้นเราเองสตัวน์้ำา 
ก็ร่อยหรอจนแทบไม่มีให้จับกันอยู่แล้ว ทำาไมเราไม่ทำาที่บ้านเราบ้าง 
ก็เลยไปชวนพี่ตุ๊กมาคุยที่หมู่บ้าน อ่าวคั่นกระไดแทบจะหากินไม่ได้ 
แล้ว จะทำายังไงดี พี่ตุ๊กก็ถามว่า พวกพี่ใช้อวนอะไรกันอยู่ล่ะ จับปลา 
อะไรกันบ้าง ลองเลิกใช้อวนออกะแลชีดูสักระยะหนึ่งไหม แล้วดูว่า 
มันจะดีขึ้นหรือเปล่า” 

จิรศักดิ์	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

 ความไม่ยั่งยืนสู่ความยั่งยืน : ชุมชนชายฝัง่อ่าวคั่นกระได
 “ถา้เปน็ช่วงทีม่ลีมจดั เราออกไปลอยอวนกุ้งจะต้องไดต้วัแน ่
ได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่ง… เมื่อก่อนมันไม่มีอย่างนี้”

สมพงษ์	ปานน้อย	ชาวประมงบ้านคั่นกระได
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	 อ่าวคั่นกระได	 ตำาบลอ่าวน้อย	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด	
ประจวบคีรีขันธ์	 เป็นพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาทรัพยากรเสื่อมโทรม 
อย่างหนักจากการทำาประมงแบบทำาลายล้างของชาวประมงพื้นบ้าน
คั่นกระไดเอง	ปี	พ.ศ.2551	เมื่อสมาคมรักษ์ทะเลไทยเริ่มเข้าไปเปิด
พื้นที่ทำางานใหม่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 พวกเขาเป็นฝ่ายเดิน 
เข้ามาหาสมาคมรักษ์ทะเลไทย	เพื่อขอให้ช่วยฟื้นฟูทรัพยากรในอ่าว
คั่นกระไดให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม	
	 ปัจจุบันอ่าวคั่นกระไดจัดได้ว่าเป็นแหล่งทำาประมงชายฝั่ง 
ที่อุดมสมบูรณ์แห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 อย่างไรก็ตาม	 
ผลสำาเร็จที่เกิดขึ้นนี้หาได้เป็นผลงานของสมาคมรักษ์ทะเลไทยไม่	 
แต่มนัคอืผลพวงจากพลังของชาวประมงพืน้บา้นคัน่กระไดทีส่ามารถ
เปล่ียนตัวเองจากการทำาประมงแบบไมย่ัง่ยนื	มาสูก่ารร่วมแรงร่วมใจ
กันดูแลรักษาท้องทะเลด้วยพลังของตัวเอง

 “แตก่่อนบา้นเราปลาเยอะมาก คดิวา่หายงัไงก็ไมห่มด เราใช้ 
อวนออกะแลชี1 มกัีนทกุบ้านเลย ตาเล็กมาก ใช้จบัปลาออกะแลตัวเล็ก 
พวกลูกปลาต่างๆ พอปลาออกะแลหมด เราก็เอาอวนนีไ้ปจบัลูกปลาท ู
จับกันทีเป็นตันๆ ปลาข้าวสารตัวยังเป็นน้ำาอยู่เลย… รู้สึกว่าราวๆ  
ปี 2550 ปลาหมด ปูก็ไม่มี กุ้งก็ไม่มี ออกเท่าไหร่ก็ไม่มีปลา ได้แต่ 
นั่งมองหน้ากัน แล้วก็ชักชวนกันว่าไปหากินที่อื่นกันดีกว่า” 

จิรศักดิ์	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

1	 ออกะแล	หมายถึง	ปลาหลังเขียว
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 “ไปกันถงึชุมพรโนน่ เอาอวนออกะแลชีนีแ่หละไป ไล่ไปตัง้แต่ 
บ้านกรูด บ่อทองหลาง บางสะพานใหญ่ ไปถึงบางเบิด ถ้ำาธง ชุมพร 
ไปถึงไหนก็ไปล่อบ้านเขาซะเหี้ยน คิดดูว่าอวน 6 ห่อ วางทีหนึ่ง 
ได้สองตันห้า พอปลาหมด จากที่ได้เป็นตันมาเหลือร้อยสองร้อยโล 
ไม่เอาแล้ว ขยับที่ออกไปอีกเรื่อยๆ ไปเช่าบ้านอยู่กันเลย เรือ 5-6 
ลำา จำาไดว่้าวนัแรกทีบ่างเบดิไดป้ลาถงึ 15 ตนั ต้องเช่ารถหอ้งเยน็มารับไป 
อยู่บางเบิดได้ 10 วัน พี่ที่เป็นเถ้าแก่รับซื้อของเรา ถอยรถ 6 ล้อใหม่ 
ได้เลย” 

ประสาร	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

	 การออกไปหากินต่างถิ่นของพวกเขาสร้างรายได้อย่างเป็น 
กอบเป็นกำา	 แต่ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆ	 เท่านั้น	 เพราะแต่ละพื้นที่ที่ 
กองเรือคั่นกระไดเคล่ือนขบวนไปถึง	 ความเสียหายยับเยินของ 
ทรัพยากรจะเกิดขึน้	จนชุมชนเจา้ของทอ้งทีต่อ้งออกมาขบัไล่พวกเขา	
ให้ออกไปจากพื้นที่

 “เขายืน่คำาขาดบอกวา่ ภายในสองช่ัวโมง พวกมงึต้องออกไป 
จากพื้นที่ให้หมด... แต่ก่อนหากินกันล้างผลาญใช้ได้เลย” 
 “แต่ตอนหลังได้มาเจอกับพีตุ่ก๊2 มนัถงึทำาใหพ้วกเราเปล่ียนไป”

ประสาร	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

2	 เสาวลักษณ์	ประทุมทอง	เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย
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	 ในปี	 พ.ศ.2553	 ได้มีการจัดตั้ง	 “กลุ่มประมงเรือเล็กอ่าว 
คั่นกระได”	ขึ้น	(4	ปีต่อมาได้ยกระดับเป็นองค์กรนิติบุคคล	โดยใช้	
ชื่อว่า	 “สมาคมประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได”)	ด้วยความจนตรอก
ทีท่ะเลหนา้บ้านอ่าวคัน่กระไดแทบไมม่สีตัวน์้ำาใหจ้บั	ปรากฏวา่พวกเขา 
ประสบความสำาเร็จอย่างน่าพอใจจากการทำาซั้งกอและธนาคารปู
	 “ซ้ังกอ”	 หรือบ้านปลาคือภูมิปัญญาชาวบ้านประยุกต์ 
มาจากการสังเกตธรรมชาติของฝูงปลา	ที่จะต้องมีแหล่งอนุบาลสัตว์
น้ำาวัยอ่อน	มีที่หลบภัย	ซั้งกอจะทำาหน้าที่คล้ายปะการังเทียม	แต่ใช้
วัสดุที่หาได้ง่ายในหมู่บ้าน	
 “ครั้งแรกเลยที่ทำาซั้งกัน เราไปทิ้ง 3 กอ พอเช้ามา น้าเล็ก 
แกมาโวยวายใหญ่เลย พวกมึงมาทิ้งกันอย่างนี้แล้วกูจะวางอวนได้ 
ยังไง มันเกะกะนะ กูไม่ให้ทิ้ง ว่าแล้วแกก็ไปของแกคนเดียวเลย 
จัดการลากซั้ง 3 กอมารวมกันเป็นกระจุกเดียว เราก็ได้แต่มองหน้า
กันเพราะน้าเล็กแกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ แล้วอีกอย่างเราก็ยังไม่รู้ว่าซ้ัง 
มนัจะไดผ้ลหรือเปล่าดว้ย ปรากฏวา่แค ่3 วนัเทา่นัน้เอง ปลาไอ้หมอ่ง 
โกยมนัมาจากไหนก็ไมรู้่ มนัมาตอมอยูต่รงนัน้แหละ แล้วก็มแีต่นา้เล็ก 
คนเดียวที่วางอวนอยู่ตรงนั้น รอบนั้นคาดว่าแกจะวางไอ้หม่องโกย 
ขายได้เป็นแสน เติมน้ำามันออกไปแค่ 3 ลิตรเอง เราก็ไปถาม เป็นไง 
ล่ะคุณน้า ซั้งของพวกฉัน แกก็ยิ้มบอกว่า เออๆ ใช้ได้ๆ หลังจาก 
นั้นมาเวลาที่เราทิ้งซั้งกัน น้าเล็กจะเข้ามาช่วยเป็นตัวหลักทุกครั้ง”
	 ความสำาเร็จของงานอนุรักษ์ที่อ่าวคั่นกระไดได้จุดกระแส 
การฟืน้ฟทูะเลขึน้ในจงัหวัดประจวบครีีขนัธ์	มฝีา่ยราชการและองคก์ร	
ปกครองท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน	 รวมทั้งชุมชนประมงอีกหลายแห่ง 
ได้มาศึกษาเรียนรู้เพื่อกลับไปเร่ิมงานอนุรักษ์ที่ทะเลหน้าบ้าน 
ตนเอง
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3. การสร้างพันธมิตรในการต่อสู้
 ของเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
 3.1 บ้านคั่นกระไดกับโครงการบ่อบำาบัดขยะ 
	 ในปี	 พ.ศ.2552	 บ้านคั่นกระไดต้องเผชิญปัญหาคร้ังใหญ่ 
จากโครงการบ่อบำาบัดขยะและโรงไฟฟ้าขยะที่จะเกิดขึ้นในบริเวณ 
ช่องเขาทางทิศเหนือของหมู่บ้าน	 โครงการนี้ถูกชักนำาเข้ามาโดยผู้มี 
อิทธิพลในท้องถิ่นที่ชาวบ้านในตำาบลอ่าวน้อยต่างเกรงกลัวมาตั้งแต่
สมัยปู่ย่าตายาย

ภาพที่ 1 การทิ้งซั้งกอหรือบ้านปลา
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 “เรายกขบวนกันไปปรึกษาพี่กระรอก3 ว่าจะเอายังไงกันดี  

พี่รอกบอกว่าอันดับแรกเลยต้องถามก่อนว่า ถ้าจะค้านเร่ืองนี้ 

กลัวไหม? พวกเรามองหน้ากันเลิ่กลั่กๆ พี่รอกก็ว่าถ้าจะค้าน อันดับ 

แรกต้องก้าวข้ามความกลัวให้ได้ก่อน แล้วค่อยกลับมาคุยกันว่า 

จะเดินกันยังไงต่อ”

	 ความโหดเหี้ยมมาแต่คร้ังอดีตของผู้มีอิทธิพลดังกล่าว 

เป็นสิ่งที่คนในตำาบลอ่าวน้อยเล่าขานกันเร่ืองแล้วเร่ืองเล่า	 และคน 

ค่ันกระไดเองบางคนก็เคยถูกข่มเหงรังแกมาก่อน	 การลุกขึ้นคัดค้าน 

กับอำานาจอิทธิพลเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนในแถบชายทะเล	 ตำาบล 

อ่าวน้อย	

 “ต้ังแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เรามา เวลาอยู่ต่อหน้าเขาได้แต่ยืน 

เอามือกุมเป้า ถ้าเราไม่มีความกล้า ลูกเราก็ต้องยืนกุมเป้าต่อหน้า 

ลูกเขาต่อไป... ถ้าเรากลัวก็ต้องลำาบากไปชั่วลูกชั่วหลาน แต่ถ้าเราสู้ 

ต้ังแต่ตอนนี้ เรายังมีโอกาสรอด พี่น้อยบอกว่างั้นเราค้านกัน 

มากรีดเลือด กินน้ำาสาบานกันเลย” 

ประสาร	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

	 พวกเรายกขบวนกลับไปหาพี่กระรอกอีกคร้ัง	 จากนั้นการ	

วางแผน	 “เดินงานมวลชน”	 ก็เร่ิมต้นขึ้น	 ภายใต้การหนุนช่วยของ 

พนัธมติรจากบา้นทุง่นอ้ย	บอ่นอก	บา้นกรูด	ทีม่ปีระสบการณ์ในการ	

3	 กรณ์อุมา	พงษ์น้อย	ประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก
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ต่อสู้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก่อน	อย่างไรก็ตาม	สิ่งสำาคัญที่ถูกกำาชับ

มาจากนกัตอ่สูรุ่้นพีก็่คอื	พวกเขาจะตอ้งสูด้้วยตัวเอง	ต้องสร้างความคดิ	

“พึ่งพาตนเอง”	ให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องสมาชิกในชุมชนให้ได้

 “วันแรกที่ออกไปแจกใบปลิว กลับมาถึงบ้านไม่กล้านอน 

บนเตียง ลงไปนอนอยู่ใต้เตียง กลัวมาก”

จิรศักดิ์	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

	 ชาวบ้านคั่นกระไดได้ก้าวข้ามความกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ใน 

ชุมชนจนสำาเร็จ	 โครงการโรงไฟฟ้าขยะได้ถูกยกเลิกไป	 ส่วนช่องเขา 

ทุง่กระตา่ยขงัทีถ่กูเอกชนบกุรุกยดึครองไปเปน็ทีท่ิง้ขยะ	ก็ถกูทางการ	

ยึดกลับมาเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ของแผ่นดินตามเดิม	

	 การ	 “ก้าวข้ามความกลัว”	 และหันกลับมา	 “พึ่งตัวเอง”	 

ได้สร้างความเปล่ียนแปลงอย่างใหญ่หลวงในสำานึกของชาวบ้าน 

คั่นกระได	พวกเขาได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการเคารพตนเอง	เลิกมอง 

ตัวเองเป็นผู้ต่ำาต้อยอ่อนแอ

 “ยังจำาคำาพูดของพี่เจริญ4 ได้ดีที่บอกว่า เราสู้ได้ ถ้าพี่น้อง 

ประชาชนรวมตัวกัน”

ประสาร	มีฤทธิ์	ชาวประมงบ้านคั่นกระได

4	 เจริญ	วัดอักษร	อดีตประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก
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	 นอกจากการ	“ก้าวข้ามความกลัว”	หลักความคิดที่ชาวบ้าน

ได้เรียนรู้จากกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอกยังมีสิ่งที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง

คือ	 “การเสียสละ”	 ซ่ึงหมายถึงจิตสำานึกในการเสียสละประโยชน์ 

สว่นตวัเพือ่มาร่วมกันทำาประโยชนส์ว่นรวมของชุมชน	ในช่วงป	ีพ.ศ.	

2541-2546	 ที่ขบวนการต่อสู้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินบ่อนอก-หินกรูด 

ดำาเนินไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน	 พี่กระรอกได้ให้บทเรียนในการ 

ทำางานรวมกลุ่มของชุมชนขณะนั้นว่า	 กิจกรรมการเคลื่อนไหวต่างๆ	

ที่คิดค้นกันออกมาปฏิบัติ	 สิ่งหนึ่งที่จะละเลยไม่ได้ก็คือเป้าหมาย 

ภายในขบวนชาวบ้านเอง	 จะต้องทำาให้สมาชิกในขบวนยกระดับ 

จิตสำานึกในเร่ืองการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	

ถา้กิจกรรมใดทีช่าวบา้นทำาแล้วทำาใหช้าวบา้นเหน็แก่ประโยชนส์ว่นตัว	

มากขึ้น	 จะต้องไม่ทำา	 หลักคิดนี้ถูกนำามาใช้เป็นหลักการทำางานของ 

กลุ่มประมงพื้นบ้านด้วย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกแยะประโยชน์ 

ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมในกิจกรรมต่างๆ	ของกลุ่มออกจากกัน	

อย่างชัดเจน	ไม่ให้ปะปนกัน

 “ขอบคุณสมาคมรักษ์ทะเลไทยที่มีส่วนสำาคัญที่เปล่ียนนิสัย 

เราได้ เปล่ียนนสิยัผมได ้จากเปน็คนเหน็แก่ตวั มาทำางานเพือ่สว่นรวมได้ 

ผมว่าตรงนี้มันมีคุณค่ามากกว่าเรื่องอื่น”

สมพงษ์	ปานน้อย	ชาวประมงบ้านคั่นกระได
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 3.2 กรณเีรือคราดหอยลาย และ “พลังของเครือขา่ย”
	 ปี	 พ.ศ.2540	 ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ร่วมกับกลุ่มรักทอ้งถิน่บอ่นอก-กุยบรีุ	เขา้ร่วมขบวนการต่อสูค้ดัคา้น

โรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ซ่ึงส่งผลกระทบกับปัญหาที่เก่ียวข้องกับการใช้ 

ทรัพยากรทางทะเล	ทำาใหช้าวประมงพืน้บา้นมบีทบาทในการต่อสูกั้บ	

ปัญหาที่เข้ามากระทบกับวิถีชีวิตมาตลอด	หลังจากที่ได้รับผลกระทบ

จากการทำาประมงคราดหอยลาย	 เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด 

ประจวบครีีขนัธ์จงึรวมตัวกันเพือ่ตอ่สูกั้บปญัหาอยา่งจริงจงั	มกีารแจง้	

ต่อประมงจังหวัดหลายครั้งให้ออกจับเรือประมงพาณิชย์ที่จับสัตว์น้ำา

ด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย	 รวมทั้งเรือคราดหอย	 ซ่ึงวิธีการดังกล่าวไม่ 

ประสบผลสำาเร็จ	 เพราะเมื่อใดก็ตามที่มีการแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ 

ประมง	 เรือประมงที่ทำาผิดก็จะหนีไปก่อนที่เรือเร็วของกรมประมง 

จะไปถึง	 ปัญหาเร่ืองเรือคราดหอยที่ไม่สามารถใช้กฎหมายบังคับ 

ใช้ได้	 ผลที่เกิดขึ้นพบว่าเมื่อเรือคราดหอยถูกจับ	 กลับถูกดำาเนินคดี 

ในฐานความผิดเร่ืองอาชญาบัตรเปล่ียนมือและถูกปรับเป็นจำานวน 

เงิน	100	บาทเท่านั้น	

	 ภายใต้กฎหมายที่ไร้ประสิทธิภาพ	 ทำาให้ชาวประมงพื้นบ้าน

ตอ้งลกุขึ้นมาจัดการแก้ปญัหาความขัดแย้งกนัเอง	โดยการรวมตัวกนั

ออกไปขับไล่เรือคราดหอย	 นำามาซ่ึงการเผชิญหน้ากันของคู่ขัดแย้ง 

หลายคร้ังมกีารกระทบกระทัง่กัน	จนนำาไปสูค่วามตอ้งการในการกำาจดั	

ฝั่งตรงข้าม	ทำาให้แกนนำาชาวประมงพื้นบ้านโดนตั้งค่าหัว	เกิดความ	

ไม่ปลอดภัยในชีวิต
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	 ปี	 พ.ศ.2554	 เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบ 

คีรีขันธ์เร่ิมรณรงค์เคล่ือนไหวกดดันต่อทางจังหวัดให้แก้ไขปัญหาเรือ

คราดหอยอยา่งจริงจงั	โดยมกีารเสนอขอ้มลูวชิาการและขอ้เรียกร้อง

ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปรับปรุงกฎหมายขยายเขตห้าม 

คราดหอยจากระยะ	3,000	เมตร	เป็น	12	ไมล์ทะเลจากฝั่ง	และให้

ทางจงัหวัดจดัต้ังคณะทำางานร่วมระหวา่งชุมชนกับหนว่ยงานราชการ

เพื่อเฝ้าระวังเรือคราดหอยที่รุกล้ำาเขตหวงห้าม	

	 การผลักดันและเกาะติดปัญหาของชาวประมงพื้นบ้านทำาให้

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องไม่อาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ดังเช่นที่ผ่านมา 

ได้อีกต่อไป	 เพียงไม่นานหลังจากนั้นเรือคราดหอยในอ่าวประจวบ 

ที่มีอยู่ทั้งหมด	 7	 ลำา	 ต้องเปล่ียนเคร่ืองมือไปทำาประมงอย่างอ่ืน	

เหลือเพียง	2	ลำา	ที่ยังทำาประมงคราดหอย

	 ในขณะเดยีวกันการแก้กฎหมายทีช่าวประมงพืน้บ้านผลักดัน

ต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มคีวามก้าวหนา้	ทางกระทรวงเกษตร	

และสหกรณ์รับข้อเรียกร้องของชาวประมงพื้นบ้านไปศึกษาเพิ่มเติม 

เก่ียวกับระยะแนวเขตที่เหมาะสมทางวิชาการที่จะกำาหนดเป็นเขต 

หวงห้ามสำาหรับการทำาประมงโดยเรือคราดหอย	 จนในที่สุด	 เดือน	

ธันวาคม	พ.ศ.2555	มีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

กำาหนดเขตห้ามใช้เคร่ืองมือคราดหอยจากเดิม	 3,000	 เมตร	 เป็น	

5,400	เมตร	หรือ	3	ไมล์ทะเล	ครอบคลุมชายฝั่งพื้นที่	5	อำาเภอ	 

นบัตัง้แต่อำาเภอหวัหนิจนถงึอำาเภอเมอืงประจวบครีีขนัธ์	(เสาวลักษณ์	

ประทุมทอง,	2557)

54



…………………………………

	 แมว้า่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดงักล่าวจะกำาหนด	

ระยะหวงห้ามไว้เพียง	 3	 ไมล์ทะเล	 ไม่ใช่	 12	 ไมล์ทะเล	 ตามที่	

ชาวบ้านเรียกร้อง	 แต่ก็ถือว่าเป็นความสำาเร็จที่น่าพอใจเพราะเป็น 

คร้ังแรกทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยนิยอมออกประกาศขยายเขต

ห้ามเรือคราดหอยตามคำาเรียกร้องของชาวประมงพื้นบ้าน	 ทำาให้ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดเดียวในประเทศไทยในขณะนั้นที่มี

การขยายเขตทะเลชายฝัง่ออกไปถงึ	5,400	เมตร	อยา่งไรก็ตามแมจ้ะ	

มปีระกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เรือคราดหอย	2	ลำาทีเ่หลือ	

ในอ่าวประจวบก็ยังคงทำาการประมงคราดหอยอยู่	และนำามาสู่ความ

โกรธแค้นที่ไม่สามารถทำาประมงคราดหอยในเขตทะเลชายฝั่งได้ 

เหมือนเดิม	

	 11	สงิหาคม	พ.ศ.2556	ปยิะ	เทศแยม้	ชาวประมงบา้นทุง่นอ้ย	

อำาเภอกุยบุรี	 นายกสมาคมประมงพื้นบ้าน	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 

ถูกรุมซ้อมจนสะบักสะบอมขณะขึ้นปลาที่สะพานปลาประจวบฯ	

 “ผมโทรแจ้งประมงให้ออกไปจับ ก็มีแต่ประมงที่รู้ว่าผมเป็น 

คนแจ้ง แล้วมันรู้ได้ไง”

ปิยะ	เทศแย้ม	ชาวประมงบ้านทุ่งน้อย

	 สองวันต่อมา	 ขบวนชาวประมงพื้นบ้านจาก	 14	 หมู่บ้าน 

ในอำาเภอกุยบรีุและอำาเภอเมอืง	ตัง้แถวเดนิรณรงคร์อบเทศบาลเมอืง	

ประจวบฯ	 ปราศรัยบอกเล่าปัญหาของเรือคราดหอยที่ทำาลาย 

ทรัพยากร	 และความป่าเถื่อนที่กระทำาต่อปิยะ	 เทศแย้ม	 ต่อสังคม	
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สุดท้าย	 ขบวนแถวชาวบ้านก็ไปหยุดอยู่ที่สุดปลายอ่าวประจวบฯ	 

ใกล้บ้านของนายทนุเรือคราดหอยคูก่รณี	เรือคราดหอยยงัคงลอยลำา

สงบนิ่งอยู่หน้าหาด

 “ไอ้พงษ ์!  มงึต้องทำาร้ายคนอีกเปน็พนั มงึตอ้งกระทบืใหห้มด 

ทั้ง 14 หมู่บ้าน มึงถึงจะลากได้”

ปิยะ	เทศแย้ม	ชาวประมงบ้านทุ่งน้อย

	 เสียงปราศรัยของปิยะดังก้องไปทั่วตลาด	 ท่ามกลางขบวน	

ชาวประมง	 14	 หมู่บ้านที่หน้าตาเคร่งเครียด	 บ้างช้ีให้เพื่อนดูเรือ 

คราดหอยของ	“ไอ้พงษ์”	ที่จอดอยู่หน้าหาด	บ้างซักไซ้ไต่ถามกันว่า

บ้านไอ้พงษ์อยู่หลังไหน	 ก่อนที่จะเคล่ือนขบวนกันไปยังศาลากลาง 

เพื่อเจรจากับผู้ว่าราชการจังหวัด

	 การเจ็บตัวของปิยะไม่ใช่เร่ืองสูญเปล่า	 เพราะพี่น้องชาว 

ประมงไม่ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยว	 หลังจากออกมารณรงค์ปัญหาต่อ 

สาธารณะในคร้ังนี้	 ปลายปี	 พ.ศ.2556	 ชาวบ้านก็ได้ทราบว่าเรือ 

คราดหอยสองลำาสุดท้ายของอ่าวประจวบได้ยุติอาชีพคราดหอย 

ลงแล้วโดยสิ้นเชิง

	 ปัจจบัุนมปีระกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เร่ือง	กำาหนด	

เคร่ืองมอืทำาการประมง	รูปแบบและพืน้ทีท่ำาการประมงของเคร่ืองมอื	

ประมงคราดหอย	 ที่ห้ามใช้ทำาการประมงในที่จับสัตว์น้ำา	 พ.ศ.2560	

(ราชกิจจานเุบกษา,	2560ข)	และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

เร่ือง	กำาหนดเคร่ืองมอืทำาการประมง	รูปแบบ	และพืน้ทีท่ำาการประมง	

ของเคร่ืองมอืประมงคราดหอย	ทีห่า้มใช้ทำาการประมงในทีจ่บัสตัวน์้ำา	
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ภาพที่ 2 การเดินขบวนหลังจากที่	ปิยะ	เทศแย้ม	ถูกทำาร้าย

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2562	(ราชกิจจานุเบกษา,	2562)	โดยประกาศทั้ง	

2	 ฉบับมีการห้ามทำาการประมงโดยเคร่ืองมือคราดหอยประกอบ 

เรือกลในเขตทะเลชายฝั่ง	 ในส่วนเขตทะเลนอกชายฝั่งหากทำาการ 

ประมงโดยใช้เคร่ืองมอืคราดหอยประกอบเรือกลต้องทำาตามทีก่ำาหนด	

ในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งสองฉบับข้างต้น	 ทว่า 

ปัจจุบันยังมิได้ยกเลิกประกาศเดิมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เมื่อปี	พ.ศ.2555	เรื่อง	กำาหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดหอยในเขต	

5,400	เมตร	หรือ	3	ไมล์ทะเล	ครอบคลุมชายฝั่งพื้นที่	5	อำาเภอ 

นับตั้งแต่อำาเภอหัวหินจนถึงอำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
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4. จากงานอนุรักษ์สู่งานเศรษฐกิจ 
	 ภายใต้ระบบธรุกิจประมงพืน้บา้นทีเ่ปน็อยู	่อาหารทะเลเกือบ	

ทกุชนดิเมือ่ไปถงึมอืผู้บริโภคจะมรีาคาสงู	แตช่าวประมงพืน้บา้นกลับ	

ได้เงินจากการขายสัตว์น้ำาที่ตัวเองจับในสัดส่วนที่น้อยมาก	 ภายใต้	

ระบบ	“เกี๊ยว”	ที่ดำารงสืบทอดมายาวนาน	ซึ่งเกิดจากการพึ่งพากัน 

ระหว่างนายทุนและชาวประมงเนื่องจากเคร่ืองมือประมงแต่ละชนิด

มีราคาสูง	ทำาให้ชาวประมงต้องพึ่งพาเงินกู้ในหมู่บ้าน	ซึ่งก็คือพ่อค้า

คนกลางที่รับซ้ือปลาจากชาวประมงหรือที่เรียกกันว่า	 “แพปลา”	

ในแง่นี้ระบบเก๊ียวจึงหมายถึง	 การที่ชาวประมงกู้เงินหรือ	 “เก๊ียว”	 

กับแพปลาเพื่อซ้ือเคร่ืองมือประมงหรือเรือประมงมาใช้ในการ 

ประกอบอาชีพ	 เง่ือนไขกติกาของระบบเก๊ียว	 ชาวประมงต้องนำา 

สัตว์น้ำาที่จับได้ทั้งหมดไปขายให้แก่แพปลาหรือเก๊ียวของตนเอง	 

ไม่สามารถขายให้กับพ่อค้าคนกลางคนอ่ืนได้	 โดยราคารับซ้ือจะถูก 

กำาหนดจากแพปลาแต่เพียงฝ่ายเดียว	 ชาวประมงจึงเสียเปรียบเป็น 

อย่างมาก

	 สมาคมรักษ์ทะเลไทยได้หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเป็นข้อ 

ถกเถียงแลกเปล่ียนกับเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบ 

คีรีขันธ์	ทำาให้ค้นพบโจทย์ใหม่	2	ข้อ	ที่ต้องตอบคำาถาม	คือ	(1)	ทำา

อย่างไรให้ชาวประมงได้รับราคาขายสัตว์น้ำาที่เป็นธรรม	(2)	อาหาร

ทะเลทีข่ายทัว่ไปในทอ้งตลาดมคีวามปลอดภยัหรือไม	่เพราะสว่นใหญ	่

แล้วจะมกีารใช้สารฟอร์มาลีนเพือ่รักษาสภาพใหด้สูวยงาม	สว่นอาหาร	

ทะเลแปรรูป	โดยเฉพาะปลาเค็มชนิดต่างๆ	ก็จะมีการใช้ยาฆ่าแมลง

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหนอน	 อาหารทะเลในท้องตลาดจึงไม่อาจรับ 

ประกันได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภค
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	 จากปัญหา	 2	 ประการดังกล่าวได้พัฒนาความคิดของ 

เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก่อรูปเป็น 

โครงการจัดตั้งร้านค้าสัตว์น้ำาปลอดสารพิษที่ชาวประมงพื้นบ้านเป็น 

เจ้าของร่วมกันในนาม	 “ร้านคนจับปลา”	 โครงการนี้ได้รับความ 

ร่วมมือจากหลายฝ่าย	เริ่มตั้งแต่	(1)	การระดมทุนภายในเครือข่าย

ชาวประมงพื้นบ้าน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,	กลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก,	

สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยและบุคคล 

ภายนอก	 (2)	 ชุมชนหมู่	 10	 ตำาบลบ่อนอก	 ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่ม 

รักท้องถิ่นบ่อนอก	 ให้ใช้อาคารร้านค้าชุมชนในบริเวณสวนสืบสาน 

เจริญ	วัดอักษร	วัดสี่แยกบ่อนอก	เป็นที่ตั้งร้านคนจับปลา	และ	(3)	

สมาคมรักษ์ทะเลไทยและองค์การอ็อกแฟมประเทศไทย	 สนับสนุน 

งบประมาณเพื่อปรับปรุงอาคารร้านค้า	และทุนเริ่มต้นกิจการ

	 ร้านคนจับปลาเปิดดำาเนินการวันที่	21	มิถุนายน	พ.ศ.2557	

ซึ่งเป็นวาระครบรอบ	10	ปี	การเสียชีวิตของเจริญ	วัดอักษร	อดีต 

ประธานกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อนอก	 ที่ถูกยิงเสียชีวิตจากการเป็นผู้นำา 

ในการค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน	 ระบบการบริหารจัดการของร้านคนจับ

ปลามีการกำาหนดเง่ือนไขของสินค้าที่ซ้ือขายอย่างละเอียด	 เพื่อให้ 

แน่ใจว่าชาวประมงที่ดูแลรักษาทะเลจะได้รับผลประโยชน์อย่างเป็น 

ธรรมในการขายสัตว์น้ำา	 ในขณะที่ผู้บริโภคจะได้รับอาหารทะเลที่มี 

คุณภาพดีและปลอดภัยจากสารพิษ	คือ	(1)	ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่	

ทำาลายทรัพยากร	 ถูกกฎหมาย	 ไม่ขัดกับกฎกติกาของชุมชน	 และ	

สามารถระบุแหล่งที่มาได้	(2)	สินค้าแปรรูป	จะต้องผลิตจากวัตถุดิบ	

ตามข้อ	1	 โดยไม่มีการใช้สารเคมี	 (3)	จะรับซื้อเฉพาะผลผลิตของ 

ชาวประมงที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลมาอย่างต่อเนื่อง	
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	 กิจการร้านคนจับปลาได้ผ่านการลองผิดลองถูกจนค้นพบ 

รูปแบบที่สามารถดำาเนินการได้จริงและอยู่รอดได้	 ร้านคนจับปลา 

ทีส่ีแ่ยกบอ่นอกถกูปดิลงและแทนทีด้่วยร้านคนจบัปลาพืน้ทีก่รุงเทพฯ	

เพื่อเป็นจุดกระจายสินค้าจากแหล่งผลิตในจังหวัดต่างๆ	ในส่วนของ	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้ปรับสภาพเป็นหน่วยผลิตโดยต้ังโรงงาน 

ทีห่มูบ่า้นคัน่กระไดเพือ่เป็นจดุรับซ้ือสตัวน์้ำาจากชาวประมงและจดัสง่	

ไปยงัตลาดหลักในกรุงเทพฯ	ปจัจบุนักิจการร้านคนจบัปลาประจวบ-

คีรีขันธ์ได้ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่	 7	 โดยอยู่ภายใต้ 

การบริหารจัดการของชาวบ้านทั้งหมด	 และเป็นกิจการที่อยู่รอดได้	

แม้จะเป็นระบบการบริหารจัดการที่ค่อนข้างเล็ก	แต่ถือว่าเป็นโมเดล 

ที่สามารถเป็นต้นแบบให้พื้นที่อ่ืนๆ	 ที่มีความพร้อมสามารถเรียนรู้ 

รูปแบบการดำาเนินการได้เป็นอย่างดี 

ภาพที่ 3 งานอนุรักษ์สู่งานเศรษฐกิจ
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5. เครือขา่ยระดบัจงัหวดัและกฎหมายประมงฉบับใหม ่
	 การเคารพในตนเองทำาใหช้าวบา้นไดต้ระหนกัถงึพลังของการ	

จัดตั้งรวมตัวของคนเล็กคนน้อยในชุมชน	 และกลายเป็นยุทธศาสตร์

หลักในการทำางานเพื่อขยายเครือข่ายของชาวประมงพื้นบ้านใน 

จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ในหลายปทีีผ่่านมาและทำาให้งานอนรัุกษฟ์ืน้ฟู

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่จงัหวดัประจวบครีีขนัธ์ขยายตวัมากขึน้	

จนสามารถแก้ปัญหาทรัพยากรที่ลดลงได้	

	 ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้นคือการรวมตัวกันในชุมชน

เพื่อไปไล่เรือที่ใช้เคร่ืองมือทำาลายล้างให้ออกไปจากพื้นที่แต่ก็ยังไม่ 

ประสบผล	 หลังจากนั้นได้ทำาการประสานงานกับชุมชนอ่ืนเพื่อขอ 

ความรว่มมือให้แต่ละชมุชนมีเขตอนุรกัษ์ฟื้นฟูของตนเอง	หากแตล่ะ

ชุมชนยังไม่มีการรวมกลุ่ม	การขอความร่วมมือในการทำางานอนุรักษ์

ฟื้นฟูเป็นเร่ืองที่ยากและในส่วนที่ต้องประสานงานกับภาครัฐเอง 

ก็มีเงื่อนไขที่เข้าถึงยากด้วยเช่นกัน	 การจัดต้ังกลุ่มองค์กรและการ 

สร้างเครือข่ายจึงเป็นเร่ืองสำาคัญและใช้เป็นยุทธศาสตร์หลักในการ 

ขับเคลื่อนให้เกิดการฟื้นฟูทรัพยากร

	 ปัจจุบันเครือข่ายประมงพื้นบ้านในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคลจำานวน	 7	 สมาคม	 และเป็น 

กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	57	กลุ่ม	(กรมประมง,	2564)	ซึ่ง

แต่ละกลุ่มได้มีกิจกรรมงานอนุรักษ์ฟื้นฟูและมีการรวมตัวกันเป็น 

เครือข่ายระดับจังหวัดภายใต้	 “สมาคมประมงพื้นบ้านจังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์”	 เป็นองค์กรที่เชื่อมร้อยชาวประมงพื้นบ้านทุกกลุ่ม
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เพื่อสร้างอำานาจต่อรองในการบริหารจัดการและการผลักดันเชิง 

นโยบายในระดบัจงัหวดั	ภายใต้พระราชกำาหนดการประมง	พ.ศ.2558	

(ราชกิจจาบุเบกษา,	 2558)	 ที่มีการกระจายอำานาจไปยังคณะ 

กรรมการประมงประจำาจังหวัด	ทำาให้เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ 

กรรมการประมงประจำาจงัหวดัประจวบครีีขนัธ์	นอกจากนีย้งัมตัีวแทน	

ของเครือข่ายเข้าไปเป็นกรรมการในการแก้ปัญหานโยบายประมง 

พื้นบ้านในระดับชาติ
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	 กำาหนดเคร่ืองมือทำาการประมง	 วิธีการทำาการประมงและพื้นที่ทำา 
	 การประมงที่ห้ามใช้ทำาการประมงในที่จับสัตว์น้ำาเขตทะเลชายฝั่ง	 
	 พุทธศักราช	 2560.	 เล่ม	 134	 ตอนพิเศษ	 279	 ง	 หน้า	 3,	 15	 
	 พฤศจิกายน	2560.
ราชกิจจานุเบกษา.	 2560ข.	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เร่ือง	 
	 กำาหนดเคร่ืองมือทำาการประมง	 รูปแบบ	 และพื้นที่ทำาการประมง 
	 ของเคร่ืองมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำาการประมงในที่จับ 
	 สัตว์น้ำา	พุทธศักราช	2560.	เล่ม	134	ตอนพิเศษ	182	ง	หน้า	4,	 
	 17	กรกฎาคม	2560.
ราชกิจจานุเบกษา.	 2562.	 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เร่ือง	 
	 กำาหนดเคร่ืองมือทำาการประมง	 รูปแบบ	 และพื้นที่ทำาการประมง 
	 ของเคร่ืองมือประมงคราดหอยที่ห้ามใช้ทำาการประมงในที่จับ 
	 สัตว์น้ำา	 (ฉบับที่	 2)	 พุทธศักราช	 2562.	 เล่ม	 136	 ตอนพิเศษ	 
	 317	ง	หน้า	1,	27	ธันวาคม	2562.	
เสาวลักษณ์	 ประทุมทอง.	 2557.	 คนจับปลาคั่นกระได.	 สงขลา:	 สมาคม 
	 รักษ์ทะเลไทย.
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การเข้าถึงสิทธิชุมชน
และการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมง
ทะเลชายฝั่งอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาชาวประมงพื้นบ้าน 
อำาเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

•	กาญจนาภรณ์	สว่างวงศ์	•



…………………………………

1. บทนำา
	 ทรัพยากรสตัวน์้ำาเปน็แหล่งอาหารโปรตีนทีม่คีวามสำาคัญต่อ 

ประชากรโลกและสามารถเกิดขึ้นใหม่และทดแทนได้เองตาม 

ธรรมชาติ	(Renewable	Resources) แต่หากขาดการบริหารจัดการ	

การใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรทีเ่หมาะสม	มกีารจบัสตัว์น้ำามาใช้มาก

เกินขนาด	(Overfishing)	จะสง่ผลใหส้ตัว์น้ำาเจริญเติบโต	ขยายพนัธ์ุ	

ไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคและนำาไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ	

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	

	 ภายใต้ความกังวลทั่วโลกในเรื่องคุณภาพมหาสมุทร	 การทำา	

ประมงผิดกฎหมาย	รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์	ประเทศไทยถือเป็น

ประเทศทีม่กีารสง่ออกสตัวน์้ำาเปน็ลำาดบัตน้ของโลก	ในขณะทีผ่ลผลิต	

ภาคประมงทำารายได้เข้าสู่ประเทศมากมาย	 แต่กลับพบวิกฤตปัญหา

ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำาที่มีแนวโน้ม 

ลดลง	 เนื่องจากการประมงของประเทศไทยไม่มีศักยภาพในการ 

จดัการทรัพยากรประมงใหเ้กิดความยัง่ยนื	ตามหลักการของอนสุญัญา	

กฎหมายทะเลฯ	 ถึงแม้จะมีการปรับปรุงกฎหมายประมงมาบังคับใช้ 

แต่ก็เป็นกฎหมายที่ล้าสมัยไม่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	 สหภาพ 

ยโุรปจงึไดป้ระกาศแจง้เตอืนใบเหลืองสนิคา้ประมงไทย	เพือ่ใหป้ระเทศ	

ไทยตอบสนองต่อการจัดการการประมง	(IUU	Fishing)	หรือการ 

แก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน	 และไร้การ	

ควบคมุ	อยา่งไรก็ตามหากประเทศไทยไมม่รูีปแบบการจดัการประมง	

(Fishery	 Management)	 สหภาพยุโรปจะให้ใบแดงและส่งผลให้ 
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ประเทศไทยไม่สามารถส่งออกสัตว์น้ำาไปยังภูมิภาคยุโรปได้อันจะ 

ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล	 (กรมประมง,	

2564)

	 ป	ี2558	รัฐบาลจงึตอ้งการปฏิรูปการประมง	เร่งออกมาตรการ	

ในการแก้ไขปญัหาดงักล่าว	ร่างกฎหมายประมงฉบบัใหม	่โดยออกมา	

เป็นพระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 เพื่อปรับปรุงการบริหาร 

จดัการทรัพยากรสตัว์น้ำาและการประมงของไทยให้สอดคล้องกับระดบั	

สากล	กำาหนดมาตรการจัดระเบียบเรือประมงไทย	ควบคุม	ติดตาม	

เฝ้าระวัง	 การทำาประมง	 IUU	 ส่งเสริมให้ชาวประมงหรือชุมชน 

ประมงท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา	 บริหารจัดการ 

ทรัพยากรประมงใหเ้กิดความยัง่ยนื	นำาไปสูก่ารพฒันาระบบเศรษฐกิจ	

ของชุมชน	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 สมาคมรักษ์ทะเลไทย	 องค์กรที่ให้ความสำาคัญต่อการปฏิรูป

ภาคการประมง	สง่เสริมการทำาประมงยัง่ยนื	โดยทำางานพฒันากับกลุ่ม	

ชาวประมงให้เข้าถึงสิทธิการบริหารจัดการทรัพยากรหน้าบ้านของ 

ตนเอง	 สมาคมฯ	 เห็นความสำาคัญของพื้นที่ทะเลชายฝั่งตะวันออก 

จงึมยีทุธศาสตร์ขยายเครือขา่ยการทำางาน	โดยการสำารวจชุมชนในภาค 

ตะวันออกและผลสำารวจพบว่ากลุ่มชาวประมงที่มีศักยภาพและ 

สามารถทำางานร่วมกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยอยู่ในชุมชนชายฝั่ง 

แหลมสงิห	์ตำาบลปากน้ำาแหลมสงิห	์อำาเภอแหลมสงิห	์จงัหวัดจนัทบรีุ	

สมาคมฯ	จงึสง่เจา้หนา้ทีล่งไปปฏิบตังิานต้ังแตป่	ีพ.ศ.2561	มาจนถงึ	

ปัจจุบัน	(พ.ศ.2564)	
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	 สภาพพื้นที่ชุมชนชายฝั่งแหลมสิงห์ประสบปัญหาทรัพยากร

สัตว์น้ำาลดลง	 เนื่องจากที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาได้ถูก 

ทำาลาย	 รวมถึงชาวประมงยังไม่เข้าใจกฎหมายเพราะการประชา- 

สัมพันธ์ของรัฐยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร	 ชาวประมงในชุมชนจึง 

ยกระดบัจากองคก์รชุมชนประมงทอ้งถิน่จดัต้ังเป็นสมาคมของตนเอง 

2	สมาคม	ชื่อว่า	“สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์”	และ	

“สมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว”	ในปี	พ.ศ.2561	ภายใต้การ 

สนับสนุนของสมาคมรักษ์ทะเลไทยเพื่อให้เกิดกระบวนการเข้าถึง 

ข้อมูลข่าวสาร	 และการกระจายข่าวสารข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 

การทำาประมง	 รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรประมงโดยชุมชนทีย่ดึหลักแนวคดิการทำาประมงแบบยัง่ยนื	

	 บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคล่ือนไหวของ

ชาวประมงพื้นบ้านอำาเภอแหลมสิงห์	จังหวัดจันทบุรี	ในการผลักดัน

ข้อเสนอการจัดการทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนซ่ึงเรียกร้องให้รัฐ 

ประกาศใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองมือทำาการประมง	 2	 ชนิดในเขต 

ทะเลชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรี	 คือ	 อวนติดตาที่มีขนาดตาอวน 

ต่ำากว่า	 2.5	 เซนติเมตรและอวนจับแมงกะพรุน	 รวมถึงนำาเสนอ 

ความเปล่ียนแปลงขององคก์รชาวประมงพืน้บา้นหลังจากทีไ่ดท้ำางาน

ร่วมกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยองค์กรพัฒนาเอกชนที่เข้าไปทำางาน 

ในพื้นที่ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2561	 ถึงปัจจุบัน	 (พ.ศ.2564)	 ทั้งด้านสังคม	

ทรัพยากร	และเศรษฐกิจ	
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2. การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน
 ชุมชนชายฝั่งแหลมสิงห์ 
	 จังหวัดจันทบุรีอยู่ในภาคตะวันออกและติดกับชายฝั่งทะเล 

ด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย	 มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ 

ชายฝั่งทะเลสลับด้วยเนินเขา	 โดยมีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 

87	 กิโลเมตร	 และมีแม่น้ำาที่สำาคัญ	 4	 สาย	 คือ	 แม่น้ำาจันทบุรี	

แม่น้ำาพังราด	แม่น้ำาเวฬุ	แม่น้ำาวังโตนด	

	 ทรัพยากรประมงทีส่ำาคญัในจงัหวัดจนัทบรีุ	ไดแ้ก่	ปา่ชายเลน	

ปะการัง	 หญ้าทะเล	 สัตว์ทะเลหายาก	 และสัตว์น้ำาเศรษฐกิจ	 จาก 

ความหลากหลายของทรัพยากรประมงทำาให้ผลผลิตในภาคประมง 

มีบทบาทที่สำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดรวมถึงประเทศ	 

ด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง	ทำาให้ในปัจจุบันการใช้ 

ประโยชนจ์ากทรัพยากรประมงมทีางเลือกทีห่ลากหลายและมกีารนำา

เทคโนโลยีต่างๆ	 เข้ามาพัฒนาเคร่ืองมือประมงให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้นพื่อให้สะดวกและง่ายสำาหรับการจับสัตว์น้ำาอยู่เสมอ	 ส่งผล 

ให้เกิดการทำาประมงเกินกำาลังการผลิตจากธรรมชาติ	(Overfishing)	

เป็นเหตุให้ทรัพยากรประมงมีจำานวนลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง	วิกฤต 

ดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าหากไม่มีการจัดการประมง	(Fishery	Manage-

ment)	จะส่งผลให้สัตว์น้ำาไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งการบริโภค

และนำาไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ	

	 ในปี	 พ.ศ.2561	 สมาคมรักษ์ทะเลไทย	 องค์กรที่ทำางาน 

พัฒนาศักยภาพชาวประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ในประเทศไทยไดข้ยายเครือขา่ยการทำางานไปยงัพืน้ทีภ่าคตะวันออก	

โดยส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปทำางานร่วมกับชาวประมงในชุมชน 
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ชายฝั่งแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 เจ้าหน้าที่จึงได้รับรู้ปัญหาของ 

ชุมชน	 และทราบว่าชุมชนประสบปัญหาทรัพยากรสัตว์น้ำาลดลง	 

เนื่องจากแหล่งอาศัยและอนุบาลสัตว์น้ำาได้ถูกทำาลายจากการทำาการ

ประมงเกินกำาลังการผลิตตามธรรมชาติ	รวมถึงการนำาเทคโนโลยใีหม่ๆ 	

เข้ามาพัฒนาเคร่ืองมือประมงให้มีประสิทธิภาพสูงเพื่อจับสัตว์น้ำา	

จึงนำาไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง	 แย่งชิงทรัพยากรสัตว์น้ำาและพื้นที่ 

ทำาการประมง	 ที่สำาคัญชาวประมงยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ือง 

ของกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการทำาประมงและขาดการเข้าไปมี 

ส่วนร่วมในกระบวนการกำาหนดนโยบายการทำาการประมงผ่าน 

คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรี	 ด้วยเหตุนี้สมาคมรักษ์ 

ทะเลไทยจึงผลักดันให้ชาวประมงพื้นบ้าน	 ตำาบลปากน้ำาแหลมสิงห์	

รวมกลุ่มยกระดับจากองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นจัดต้ังเป็นสมาคม 

ของตนเอง	 2	 สมาคมช่ือว่า	 “สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำา 

แหลมสิงห์”	 และ	 “สมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว”	 ในปี	

พ.ศ.2561	 เพื่อดำาเนินกิจรรมทางการประมงและเร่ิมแก้ไขปัญหา 

ที่ตนเองพบเจอ	

	 สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์ประกอบไปด้วย 

คณะกรรมการจำานวน	13	คน	สมาชิกจำานวน	53	คน	ส่วนสมาคม	

ประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมวมีคณะกรรมการจำานวน	 13	 คน	 และ	

สมาชิกจำานวน	 12	 คน	 การเกิดสมาคมชาวประมงและการเข้าไป 

ทำางานของสมาคมรักษ์ทะเลไทยทำาให้มีการกระจายข่าวสารที่ 

เก่ียวข้องกับการประมงทั้งทางด้านกฎหมาย	 นโยบายต่างๆ	 และ 

ที่สำาคัญชาวประมงได้เร่ิมทำากิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรบริเวณ 

แหล่งอาศัยสัตว์น้ำาเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม	 นอกจากนี้ยัง 
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พยายามขจดัการทำาประมงเกินกำาลังการผลิตในพืน้ทีโ่ดยการเรียกร้อง	

ใหรั้ฐกำาหนดเขตและควบคมุเคร่ืองมอืทำาการประมง	2	ชนดิไดแ้ก่	(1)	

เคร่ืองมืออวนติดตาที่ใช้จับปลาใบไผ่	 ปลาเกล็ดขาว	 ปลาไก่หรือ	

ปลาเหยือ่	ทีม่ขีนาดตาอวนเล็กว่า	2.5	เซนติเมตร	และมคีวามลึกเกิน	

50	 ตา	 (2)	 เคร่ืองมืออวนลากแมงกะพรุนซ่ึงเป็นเคร่ืองมือประมง 

ที่มีศักยภาพในการทำาลายระบบนิเวศทางทะเลสูง	 ซ่ึงจะนำาเสนอ	

ในหัวข้อถัดไป	

 

3. เครื่องมือประมงที่มีศักยภาพสูงส่งผลกระทบ
 กับชาวประมงพื้นบ้านและการแก้ไขปัญหา
 3.1 เครื่องมืออวนติดตาและอวนจับกระพรุน 

 อวนติดตา 

	 ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งแหลมสิงห์ส่วนใหญ่ 

ใช้อวนติดตาทำาการประมงโดยมีช่องตาอวนขนาด	 2.5-8.0	

เซนติเมตร	(ภาพที่	1)	แต่ยังมีบางส่วนที่ใช้อวนติดตาขนาดเล็กกว่า	

2.5	เซนติเมตรและมคีวามลึกเกิน	50	ตา	ซ่ึงการทำาประมงโดยใช้อวน	

ติดตาในรูปแบบหลังไม่เหมาะสมกับการนำามาใช้จับสัตว์น้ำาบางพื้นที่	

โดยเฉพาะในชุมชนชายฝั่งแหลมสิงห์	 เพราะเคร่ืองมือชนิดนี้มี 

ศักยภาพในการจับสัตว์น้ำาขนาดเล็ก	 เช่น	 ปลาใบไผ่	 ปลาเกล็ดขาว	

ปลาไก่หรือปลาเหยื่อ	 และยังสามารถจับสัตว์น้ำาเศรษฐกิจบาง 

สายพันธ์ุทั้งที่ยังไม่ถึงวัยเจริญพันธ์ุทำาให้สัตว์น้ำาเหล่านั้นมีมูลค่า 

ทางเศรษฐกิจลดลง	
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	 ชาวประมงในชุมชนเห็นว่าควรมีการควบคุมการจับสัตว์น้ำา 

เหล่านั้นโดยควบคุมเคร่ืองมืออวนติดตาเพื่อป้องกันการทำาลาย 

ห่วงโซ่อาหารของระบบนิเวศทางทะเลและสามารถสร้างมูลค่าทาง 

เศรษฐกิจของสัตว์น้ำาได้มากกว่าเดิม	 ที่สำาคัญหากเปิดโอกาสให้ชาว 

ประมงใช้เคร่ืองมอือวนติดตาทีม่ขีนาดตาอวนเล็กกวา่	2.5	เซนติเมตร	

และมีความลึกเกิน	 50	 ตา	 ทำาการประมงจะทำาให้เกิดความ 

เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงทรัพยากร	 ซึ่งนำามาสู่ความขัดแย้งและแย่งชิง

ทรัพยากร	

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของเครื่องมืออวนติดตา
ที่มีขนาดตาอวนกว้าง	4.7	เซนติเมตร
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 อวนจับกะพรุน 

	 วนัที	่20	พฤศจกิายน	พ.ศ.2562	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

ออกประกาศ	เร่ือง	กำาหนดเคร่ืองมอืทำาการประมง	วธีิการทำาการประมง	

และพื้นที่ทำาการประมงที่ห้ามใช้ทำาการประมงในที่จับสัตว์น้ำาเขต 

ทะเลชายฝั่ง	 (ฉบับที่	 2)	 ได้กำาหนดห้ามไม่ให้ใช้เครื่องมืออวนลาก 

ทุกชนิดประกอบเรือกลทำาการประมงในเขตทะเลชายฝั่ง	 ยกเว้น 

อวนจับแมงกะพรุน	 แต่ต้องทำาการประมงตามเงื่อนไขที่กำาหนด	 

อยา่งไรก็ดปีระกาศฉบบันีบ้งัคบัใช้เปน็ระยะเวลา	2	ป	ีหรือเปน็ประกาศ	

ใช้ชั่วคราว	(ราชกิจจานุเบกษา,	2562)

	 หากพิจารณาตามประกาศฉบับนี้ถึงแม้ข้อความจะเปล่ียน 

จาก	“อวนลาก”	เปน็	“อวนจบักะพรุน”	และเปดิโอกาสใหช้าวประมง	

ใช้เคร่ืองมอืชนดินีท้ำาการประมง	แตรู่ปแบบการทำาการประมง	วธิกีาร	

ทำาประมงโดยใช้อวนจับแมงกะพรุนมีลักษณะเหมือนอวนลากทั่วไป	

ถึงแม้จะมีการกำาหนดให้มีทุ่นสำาหรับการพยุงอวนเพื่อไม่ให้อวนลาก

ไปกระทบกับพื้นขณะทำาการประมงก็ตาม	แต่ในทางปฏิบัติจริง	อวน

ด้านล่างที่ไม่มีทุ่นพยุงจะลากไปติดกับพื้นใต้ทะเลและปากอวนจะมี 

โซ่ถ่วงน้ำาหนัก	 ดังนั้นเคร่ืองมือลักษณะข้างต้นเมื่อประกอบเรือกล 

จะทำาให้มีกำาลังลากอวนติดกับพื้นใต้ทะเลต้ังแต่อุปกรณ์ที่เรียกว่า 

คานถา่ง	โซ่รอบปากอวน	อวนดา้นล่าง	ตามลำาดบั	และอวนดา้นบน	

ทีม่ทีุน่พยงุก็จะทำาหนา้ทีเ่ปน็ปากอวนเปดิกวา้งเพือ่จบัสตัวน์้ำาไดม้าก

ขึ้น	(ภาพที่	2,	3	และ	4)	
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	 ลักษณะการทำาประมงของเคร่ืองมือชนิดนี้ส่งผลกระทบ 

หลายดา้น	คอื	ทำาลายแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวน์้ำา	ทัง้บริเวณหนา้ดนิ	

หรือแนวปะการังที่สัตว์น้ำาใช้ในการหลบซ่อน	วางไข่	 และหาอาหาร	

เกิดการฟุ้งกระจายของตะกอนดิน	 การละลายของออกซิเจนต่ำาลง	

สตัวน์้ำาไมม่อีากาศหายใจ	เปน็พษิตอ่สตัวน์้ำาและมนษุย	์พษิของเมอืก	

แมงกะพรุนที่หลุดจากการทำาประมงอวนลากจะกระจายตัวอยู่ในน้ำา

ทำาใหส้ตัวน์้ำาไมส่ามารถอาศยัอยูบ่ริเวณนัน้ไดแ้ละเป็นพษิกับผิวหนงั

ของมนุษย์	ส่งผลให้มีอาการแสบร้อนเมื่อทำากิจกรรมอยู่ในน้ำา	

	 ที่สำาคัญการทำาประมงลักษณะนี้สร้างความเหล่ือมล้ำาและ 

ความขดัแยง้ในกลุ่มของชาวประมง	กล่าวคือ	ชาวประมงบางกลุ่มไมม่	ี

ศักยภาพทำาการประมงจับแมงกะพรุนโดยใช้อวนลากในลักษณะ 

ข้างต้น	 แต่จะทำาการประมงจับแมงกะพรุนโดยการตักครั้งละ	 1	 ตัว	

กลับกันเคร่ืองมืออวนลากแมงกะพรุนสามารถจับแมงกะพรุนได้ 

จำานวนมากในการทำาประมงแต่ละคร้ัง	จงึทำาใหเ้กิดความไมเ่ปน็ธรรม

ในการกระจายรายได้	 ชาวประมงที่ใช้เครื่องมืออวนลากแมงกะพรุน

จะมีรายได้เพิ่มขึ้น	 ในขณะที่ชาวประมงรายอ่ืนที่ใช้เคร่ืองมือหลาก 

หลายชนิดจับสัตว์น้ำา	อาจจับสัตว์น้ำาได้น้อยลงและมีรายได้ลดลง	

	 ในส่วนปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวประมงเกิดจาก 

เคร่ืองมืออวนลากแมงกะพรุนอาจทำาลายเคร่ืองมือประจำาที่ของ 

ชาวประมง	เช่น	ลอบหมึก	อวนปู	อวนกุ้ง	อวนปลา	และหอยกุ๊งกิ๊ง	

และเกิดช่องว่างให้มีการดัดแปลงและพัฒนาเคร่ืองมือประมงให้มี 

ศกัยภาพในการจบัสตัวน์้ำามากขึน้	และลักลอบใช้เคร่ืองมอืผิดกฎหมาย	
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ทำาการประมงโดยทีห่นว่ยงานรัฐอาจจะตรวจสอบไดย้ากและไมท่ัว่ถงึ	

นอกจากนี้การทำาประมงโดยอวนลากแมงกะพรุนจะส่งผลกระทบ 

ต่อธุรกิจเพาะเลี้ยง	ในกรณีที่สถานรับซื้อแมงกะพรุนได้ปล่อยน้ำาเสีย

ลงทะเล	 ทำาให้เป็นพิษกับสัตว์น้ำาที่เล้ียงไว้ในกระชัง	 เช่น	 ปลาเก๋า	

ปลากะพง	เป็นต้น	

ภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าทุ่นพยุงอวนอยู่บริเวณปากอวนด้านบนเท่านั้น
ปากอวนด้านล่างไม่มีทุ่นพยุงอวนเมื่อทำาการประมงประกอบเรือกล

จะเกิดแรงลากและทำาให้อวนด้านล่างลากติดกับพื้นท้องทะเล
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ภาพที่ 3 แสดงลักษณะเดียวกัน
กับภาพที่	2	แต่เป็นภาพด้านข้าง

ของอวนที่ใช้จับแมงกะพรุน

ภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าบริเวณ
ปากอวนด้านล่างมีอุปกรณ์โซ่เหล็ก
และคานถ่างที่มีน้ำาหนักกว่าอวน
เมื่อทำาการประมงจะทำาให้อุปกรณ์

ติดกับพื้นท้องทะเล

 3.2 ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อแก้ไข้ปัญหา 
	 กรณีที่ชาวประมงในชุมชนชายฝั่งแหลมสิงห์ได้รับผลกระทบ

จากเครื่องมือประมง	 2	 ชนิดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้	 สมาคมประมง 

พื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์และสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว 

ได้ประชุมหารือเพื่อรวบรวมประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมทะเลชายฝั่งรวมถึงคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน	

พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาในการเข้าถึงสิทธิบริหารจัดการ 

ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและสะท้อนปัญหาออกไปยังสังคมให้กว้าง 

มากขึ้น	แกนนำาทั้ง	2	สมาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย	
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ลงพืน้ทีส่ร้างการมสีว่นร่วมนำาเสนอปญัหาและผลกระทบทีเ่กิดขึน้กับ

ชาวประมงในพืน้ทีท่ัง้ทีเ่ปน็สมาชิกและไมเ่ปน็สมาชิก	พร้อมรวบรวม	

รายช่ือของชาวประมงพื้นบ้านทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจำานวน 

ทั้งหมด	415	คน	และรวบรวมเนื้อหาจากการลงพื้นที่รับฟังความคิด

เหน็จนกลายมาเป็น	“ขอ้เสนอแนวทางการจดัการประมงอยา่งยัง่ยนื

ของเครือขา่ยชาวประมงพืน้บา้นจงัหวดัจนัทบรีุ”	โดยมเีนือ้หาคอืเสนอ	

ให้คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีออกประกาศห้าม 

ชาวประมงทำาการประมงโดยใช้อวนติดตาขนาดต่ำากวา่	2.5	เซนติเมตร	

และห้ามทำาการประมงโดยอวนลากแมงกะพรุนในบางพื้นที่ของเขต 

ทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรี	 ซ่ึงได้ยื่นผ่านประมงจังหวัดที่มีบทบาท 

เป็นเลขานุการในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรี	 ในปี	

พ.ศ.2562	แตใ่นช่วงเวลานัน้กลับได้รับความเพกิเฉยจากเจา้หนา้ทีรั่ฐ	

และปัญหายังไม่ถูกแก้ไข	

	 ต่อมาในปี	 พ.ศ.2563	 มีการจัดประชุมสมัชชาชาวประมง 

พื้นบ้านประเทศไทย	 โดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่ง 

ประเทศไทย	ซ่ึงสมาคมประมงพืน้บา้นปากน้ำาแหลมสงิหแ์ละสมาคม

ประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมวเป็นสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์ฯ	 

ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาฯ	 จึงมีโอกาสได้ยื่นข้อเสนอ 

ข้างต้นให้กับอธิบดีกรมประมง	ในวันที่	30	มกราคม	พ.ศ.2563	

	 หลังจากนั้นวันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2563	 คณะสำานัก 

นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็นคณะผู้ตรวจการกระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์	 คณะผู้ตรวจการกรมประมง	 คณะผู้ตรวจการ	

กรมเจ้าท่า	 ประมงจังหวัดจันทบุรี	 ประมงอำาเภอแหลมสิงห์	 เจ้าท่า	

จังหวัดจันทบุรี	 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชายฝั่งตะวันออก 
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ระยอง	เกษตรจงัหวัดจนัทบุรี	เกษตรอำาเภอแหลมสงิห	์กองอำานวยการ	

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)	ศูนย์อำานวยการ

รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดชลบุรี	 (ศรชล.)	 และ	

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ได้ลงพื้นที่ดูงานที่สมาคมประมงพื้นบ้าน

ปากน้ำาแหลมสิงห์และสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว	 ทั้ง	 2	 

สมาคมจึงยื่นข้อเสนอให้ประมงจังหวัดแก้ไขปัญหาเคร่ืองมือประมง 

ที่มีศักยภาพสูงทั้ง	2	ชนิด	และยังมีเรื่องอื่นๆ	เช่น	ยื่นข้อเสนอต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สนับสนุนงบประมาณสำาหรับทำา 

กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู	 ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน	

เปน็ตน้	(ขอ้เสนอแนวทางการจดัการประมงอยา่งยัง่ยนืของเครือขา่ย	

ประมงพื้นบ้านจันทบุรี,	2563)	

	 การยื่นข้อเสนอคร้ังนี้ได้สร้างความเปล่ียนแปลงอย่างมาก	 

เพราะเจ้าหน้าที่รัฐเร่ิมให้ความสำาคัญต่อปัญหาของชาวประมง 

โดยเฉพาะปญัหาเร่ืองเคร่ืองมอืทำาการประมง	2	ชนดิ	คอื	อวนตดิตา	

ที่มีขนาดตาอวนเล็กกว่า	2.5	เซนติเมตร	และอวนลากแมงกะพรุน	

	 ต่อมาประมงจงัหวดัจนัทบุรีได้ลงพืน้ทีป่ระชุมหาแนวทางการ	

แก้ไขปญัหาเคร่ืองมอืทำาการประมงทัง้	2	ชนดิทีส่มาคมประมงพืน้บา้น	

ปากน้ำาแหลมสิงห์และสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว	 ทั้งสอง 

สมาคมมีข้อเสนอให้คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรี 

ประกาศกำาหนดพื้นที่	 หลักเกณฑ์	 และรูปแบบการทำาประมงของ 

เครื่องมือประมงทั้ง	 2	 ชนิด	 โดยห้ามไม่ให้ชาวประมงใช้อวนติดตา 

ขนาดต่ำากว่า	2.5	เซนติเมตร	และลึกเกินกว่า	50	ตา	ทำาการประมง

ในบางพื้นที่ของเขตทะเลชายฝั่ง	 ในส่วนของอวนลากแมงกะพรุน 

คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีต้องประกาศห้าม 
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เคร่ืองมือชนิดนี้ทำาการประมงในบางพื้นที่ของเขตทะเลชายฝั่ง	 

หลังจากนั้นคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุม 

รับฟังความคิดเห็นชาวประมงทุกอำาเภอที่ติดชายฝั่งทะเลในจังหวัด 

จันทบุรี	ได้แก่	อำาเภอนายายอาม	อำาเภอท่าใหม่	อำาเภอแหลมสิงห์	

และอำาเภอขลุง	

	 ผลของการรับฟงัความคดิเหน็และการพจิารณาในการประชุม	

คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรี	 ซ่ึงมีตัวแทนชาวประมง 

จากสมาคมประมงพืน้บา้นปากน้ำาแหลมสงิหเ์ปน็ผู้ทรงคณุวฒิุจำานวน	

1	 คน	 สรุปว่าคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีมีมติโดย 

ไม่มีเสียงคัดค้านให้ออกประกาศภายใต้มาตรา	 28	 วรรคหนึ่ง	 (3)	

และมาตรา	 71	 วรรคหนึ่ง	 (1)	 ของพระราชกำาหนดการประมง	

พ.ศ.2558	 โดยห้ามไม่ให้ชาวประมงใช้อวนติดตาขนาดต่ำากว่า	 2.5	

เซนติเมตร	 และลึก	 100	 ตา	 ทำาการประมงบริเวณทะเลชายฝั่ง 

ที่ติดกับอำาเภอแหลมสิงห์บริเวณเกาะนมสาวไปถึงเกาะนางรำา	

(ราชกิจจานุเบกษา,	 2564)	 ในส่วนของอวนลากแมงกะพรุน	

คณะกรรมการฯ	มมีตใิหอ้อกประกาศกำาหนดพืน้ทีท่ำาการประมงและ	

เงือ่นไขอ่ืนทีห่า้มใช้ทำาการประมงแมงกะพรุนในทีจ่บัสตัวน์้ำาเขตทะเล

ชายฝัง่ของจงัหวดัจนัทบรีุ	โดยมเีนือ้หาสำาคญั	คอื	ห้ามทำาการประมง	

ด้วยอวนจับกะพรุนหน้าอ่าวแหลมสิงห์เพื่อการอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำา 

ตั้งแต่บริเวณเกาะนมสาวไปจนถึงเกาะนางรำา	 (ราชกิจจานุเบกษา,	

2563)	

	 เห็นได้ว่าข้อเสนอของสมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลม 

สิงห์และสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมวที่ให้คณะกรรมการ 

ประมงประจำาจงัหวดัจนัทบุรีออกประกาศหา้มใช้อวนติดตาขนาดเล็ก
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กว่า	 2.5	 เซนติเมตรและอวนลากแมงกะพรุนในบางพื้นที่ของเขต 

ทะเลชายฝั่งนั้น	 ประสบความสำาเร็จและสร้างความพอใจให้กับ 

สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์และสมาคมประมงพื้นบ้าน

บ้านเกาะแมวในระดับหนึ่ง	

 
4. ผลจากการทำางานร่วมกันระหว่างองค์กรชาวประมง
 และสมาคมรักษ์ทะเลไทย 
	 หลังจากเจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยได้เข้าไปทำางานใน 

ชุมชนแหลมสิงห์	 จังหวัดจันทบุรี	 และได้พยายามสร้างกระบวนการ

การมีส่วนร่วมระหว่าง	ชาวประมงในชุมชน	องค์กรภาครัฐ	และภาค

เอกชนตามแผนการสนับสนุนของสมาคมรักษ์ทะเลไทย	 ผลการ 

ดำาเนนิงานทีผ่่านมาตัง้แตป่	ีพ.ศ.2561-2563	ไดส้ร้างการเปล่ียนแปลง	

และพัฒนาศักยภาพขององค์กรชาวประมงพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัด 

จนัทบรีุไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ	โดยชุมชนสามารถขบัเคล่ือนขอ้เสนอ	

เชิงนโยบายเข้าสู่กระบวนการได้อย่างมีแบบแผน	 สามารถเรียกร้อง 

ข้อเสนอของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดได้จากการสร้างการมี 

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง	ซึ่งสามารถสรุปออกเป็น	3	ด้าน	ดังนี้	

 4.1 ด้านสังคม 

	 (1)	ชุมชนมีฐานข้อมูลชุมชนสำาหรับการนำาไปใช้วางแผน 

ทำางานในอนาคต	 เช่น	 ข้อมูลการทำาประมง	 แหล่งที่ทำาการประมง	

ข้อมูลชนิดเครื่องมือประมง	ข้อมูลชนิดสัตว์น้ำา	สภาพปัญหาการทำา	

ประมง	การขึ้นทะเบียนชาวประมง	การจดทะเบียนเรือ	เป็นต้น
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	 (2)	เกิดการรวมกลุ่มชาวประมง	จดัต้ังองคก์รเพือ่การบริหาร	

จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน	 5	 องค์กร	 ในอำาเภอแหลมสิงห์	

ได้แก่	 ตำาบลปากน้ำาแหลมสิงห์	 2	 สมาคม	 คือ	 1.สมาคมประมง 

พื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์	 2.สมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว	

และขยายเครือข่ายเพิ่มในตำาบลเกาะเปริด	ของอำาเภอแหลมสิงห์	3	

องค์กรในรูปแบบองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นภายใต้พระราชกำาหนด

การประมง	พ.ศ.2558	คือ	กลุ่มประมงพื้นบ้านคลองหก	กลุ่มประมง	

พื้นบ้านปากคลองใหญ่	 และกลุ่มเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาปากคลองใหญ่	

นอกจากนีย้งัมอีีก	1	ชุมชนทีเ่ขา้ไปร่วมทำางานแต่ยงัไมไ่ดข้ึน้ทะเบยีน	

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	คือ	ชุมชนประมงพื้นบ้านคลองกลาง

	 (3)	เกิดการสร้างกติกาชุมชนเร่ืองการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรประมงด้วยการทำากิจกรรมอนุรักษ์	ฟื้นฟูทรัพยากรประมง	

เช่น	 ชาวประมงที่ทำาประมงบริเวณพื้นที่ที่มีการวางซ้ังกอหรือ 

บ้านปลาจะไม่ทำาการประมงด้วยวิธีล้อมซ้ังกอหรือล้อมบ้านปลา	 

ทั้งนี้บ้านปลาแต่ละจุดจะวางบริเวณจุดเดียวกันกับปะการังเทียมของ

กรมประมงทำาให้ไม่มีปัญหาเรื่องการกีดขวางทางเรือ

	 (4)	มีตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านเข้าไปเป็นผู้ทรง 

คุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรี	จำานวน	1	ราย	

ซ่ึงถือเป็นตัวแทนของชาวประพื้นบ้านที่ได้เข้าไปเป็นคณะทำางาน 

ของรัฐในระดับจังหวัด	

	 (5)	เกิดการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างมีแบบแผน 

แท้จริงโดยชุมชน	 โดยสมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์และ 

สมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมวดำาเนินการรวบรวมรายช่ือผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียสำาหรับยื่นข้อเสนอแนวทางการจัดการประมงอย่าง 

80



…………………………………

ยั่งยืนของเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี	จำานวน	415	ราย	

เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ	นำาไปสู่การผลักดันข้อเสนอของกลุ่มเข้าสู่

คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรี	และบรรลุเป้าหมาย	คือ	

มีการออกประกาศ	2	เรื่อง	เรื่องแรก	กำาหนดห้ามใช้เครื่องมืออวน

ติดตาที่มีขนาดตาอวนต่ำากว่า	 2.5	 เซนติเมตรและมีความลึกเกิน	 

100	ตา	ทำาการประมงในบางพื้นที่ของเขตทะเลชายฝั่ง	 และเรื่องที่ 

สองกำาหนดเขตพืน้ทีแ่ละเง่ือนไขสำาหรับเคร่ืองมอือวนจบัแมงกะพรุน

ที่ใช้ประกอบเรือประมงท่ีทำาการประมงในที่จับสัตว์น้ำาในบางพื้นที่ 

ของเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีดังที่กล่าวไปก่อนหน้านี้	

	 (6)	มีการช่วยเหลือชาวประมงที่ถูกจำากัดสิทธ์ิการเข้าถึง 

แหล่งเงินทุนและสวัสดิการของรัฐเมื่อระบุว่าเป็นอาชีพประมง	 

ข้อเรียกร้องนี้คณะผู้ตรวจงานราชการสำานักนายกรัฐมนตรีได้ทำา 

หนงัสอืถงึผู้วา่ราชจงัหวัดใหท้ราบถงึขอ้เรียกร้องดงักล่าว	ซ่ึงเจา้หนา้ที	่

จากสำานกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจ์งัหวดัจนัทบรีุ	

เข้ามาสนับสนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนให้กับบุตรหลาน 

ชาวประมงซ่ึงเป็นสมาชิกของสมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลม 

สิงห์และสมาคมประมงพื้นบ้านบ้านเกาะแมว	 คนละ	 1,000	 บาท	

โดย	 1	 ครอบครัวจะได้ไม่เกิน	 3,000	 บาท	 เพื่อเป็นทุนการศึกษา	

ซึ่งขอรับการสนับสนุนทั้งหมด	15	ครอบครัวและได้รับการอนุมัติเงิน

สงเคราะห์	13	ครอบครัว

	 (7)	กรมประมงได้จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรชุมชน 

ประมงท้องถ่ินที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา	 25	 ของพระราชกำาหนด	

การประมง	พ.ศ.2558	มาจัดทำาโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ประมงพืน้บ้าน	โดยแบง่กิจกรรมออกเปน็	5	ดา้น	คอื	เพิม่ผลผลิตสตัวน์้ำา	
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การพฒันาปรับปรุงการจบัสตัวน์้ำา	การเพิม่มลูคา่สตัวน์้ำา	พฒันาทกัษะ	

การจับสัตว์น้ำา	 หรือด้านอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการทำาประมงแต่ต้อง 

เป็นความต้องการขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น	 โดยกลุ่มประมง 

พื้นบ้านตำาบลปากน้ำาแหลมสิงห์	 (สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำา 

แหลมสิงห์)	 ได้ขอรับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าวจำานวน	

100,000	บาท	เพื่อนำามาทำากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประมงพื้นบ้าน

	 (8)	ชุมชนมแีบบแผนการควบคมุ	ติดตาม	เฝา้ระวงัการลักลอบ	

การทำาการประมงผิดกฎหมายในพื้นที่เขตทะเลชายฝั่ง	 ซ่ึงทำาให้เกิด 

ความเหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงทรัพยากร	พบกรณีปัญหา	2	เรื่องที่ต้อง	

ผลักดันเพื่อให้หน่วยงานรัฐเร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหา	 โดยชุมชน 

รวบรวมรายชื่อผู้พบเห็นและได้รับผลกระทบเพื่อยื่นหนังสือ	2	ฉบับ	

ได้แก่	 (1)	 ข้อเสนอปัญหาความเดือดร้อนกรณีได้รับผลกระทบจาก 

เคร่ืองมืออวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำาการประมงในเขตทะเล 

ชายฝั่งในระยะ	 1,000	 เมตร	 (2)	 ข้อเสนอปัญหาความเดือดร้อน 

กรณีได้รับผลกระทบจากการทำาประมงด้วยเคร่ืองมือลอบหมึกสาย 

ทำาการประมงมากกว่า	2,000	ลูก	ต่อเรือ	1	ลำา	ในเขตทะเลชายฝั่ง 

	 (9)	ชาวประมงเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายและได้รับสิทธิที่ 

ชาวประมงพื้นบ้านควรได้รับ	 ผ่านการประชุมระดับชุมชน	 จังหวัด	 

และร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย 

ทีส่นบัสนนุขอ้มลูขา่วสารทางด้านการประมงและสทิธิประโยชน	์เช่น	

การสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกับกฎหมายประมง	 การจัดการทรัพยากร 

ประมงเชิงนโยบายในพื้นที่ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย	 การระดม 

ความคิดเห็นผ่านองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการกำาหนดนโยบาย

หรือมีส่วนในการร่างประกาศต่างๆ	ของกรมประมง	การขึ้นทะเบียน
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ชาวประมงเพื่อใช้สิทธ์ิของตนในการขอรับเงินช่วยเหลือกรณีได้รับ 

ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19	 ในสถานะเกษตรกร	 

การเข้าร่วมโครงการสินเช่ือเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการ 

ประมง	การขอรับเงินสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการ

ประมง	เป็นต้น	

 4.2 ด้านทรัพยากร
	 (1)	เกิดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรประมง	2	กิจกรรม 

ใน	 3	 ชุมชน	 ซ่ึงส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมรักษ์ทะเล 

ไทย	ได้แก่	กิจกรรมธนาคารปูม้าเพื่อการอนุรักษ์	1	แห่ง	ในชุมชน	

ประมงพื้นบ้านเกาะแมว	 (ดำาเนินการโดยสมาคมประมงพื้นบ้าน 

บ้านเกาะแมว)	 กิจกรรมสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ประมงทะเลชายฝั่ง	 6	 แห่ง	 ในชุมชนประมงพื้นบ้านปากน้ำา 

แหลมสิงห์	(สมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์)	และ	5	แห่ง	

ในชุมชนประมงพื้นบ้านคลองหก

	 (2)	ชาวประมงทำางานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่สอดคล้อง 

กับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้วัสดุที่หาได้ตามท้องถิ่น	 เช่น	

ทางมะพร้าว	ไมไ้ผ่	จัน่มะพร้าว	และวสัดุอ่ืนๆ	เพือ่นำามาสร้างบา้นปลา	

มุ่งจับสัตว์น้ำาตัวโตเต็มวัยและเพิ่มพื้นที่ให้สัตว์น้ำาได้ขยายพันธุ์ 

มาทดแทนการจับ	และเกิดห่วงโซ่อาหารตามระบบนิเวศ	

	 (3)	ชาวประมงจบัสตัว์น้ำาตัวใหญไ่ดม้ากขึน้	มกีารปรับเปล่ียน	

เครื่องมือเพื่อให้สอดคล้องกับงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร	โดยมีการ

ขยายขนาดตาอวนเพื่อจับสัตว์น้ำาจาก	2.5	เซนติเมตร	เป็น	4.7-5.2	

เซนติเมตร	 มุ่งจับสัตว์น้ำาตัวโตเต็มวัยและปล่อยสัตว์ทะเลวัยอ่อนได้

มีโอกาสเจริญเติบโตและขยายพันธุ์
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	 (4)	เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึทรัพยากรประมงของชาวประมง	

พื้นบ้านให้สามารถจับสัตว์น้ำาบริเวณใกล้บ้านปลาโดยไม่ต้องออกไป

จับสัตว์น้ำาในระยะไกลจากชายฝั่ง	

	 (5)	ทรัพยากรสัตว์น้ำามีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุและ 

เพิ่มขึ้นทางกายภาพ	 ชาวประมงเห็นว่าสัตว์น้ำาบางชนิดที่หายไปได้ 

กลับมาอีกคร้ัง	 เช่น	 ฉลามวาฬ	 ปลาจะละเม็ดดำา	 ปลาใบขนุน	

ปลาดาบเงิน	ปลาหมู	เป็นต้น

 4.3 ด้านเศรษฐกิจ
	 (1)	เกิดการจา้งงานภายในกลุ่มประมงพืน้บา้นหรือบคุคลอ่ืน	

ในชุมชนในกระบวนการสร้างและประกอบบา้นปลาหรือซ้ังกอซ่ึงเปน็

แนวทางส่งเสริมรายได้ให้กับคนในชุมชนประมงพื้นบ้าน	

	 (2)	ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำาวัสดุธรรมชาติ 

ที่หาได้ตามท้องถิ่นมาจำาหน่าย	 เช่น	 ทางมะพร้าว	 จั่นมะพร้าว	

และไม้ไผ่	เป็นต้น

	 (3)	ทรัพยากรสัตว์น้ำามีความหลากหลายของชนิดพันธ์ุและ

ชุกชุมมากขึน้	ชาวประมงจงึเขา้ถงึทรัพยากรงา่ยขึน้	มสีตัวน์้ำาตัวใหญ่

ให้จับโดยมีราคาขายค่อนข้างสูง	ทำาให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 (4)	อัตราการทำาลายทรัพยากรสัตว์น้ำาที่มีมูลค่าทาง 

เศรษฐกิจมีจำานวนลดลง	 จากการมีส่วนร่วมขจัดการทำาประมง 

ผิดกฎหมายและการทำาประมงเกินศักยภาพการผลิตในธรรมชาติ	
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5. สรุปผลการศึกษา
	 ก่อนปี	 พ.ศ.2561	 ชาวประมงพื้นบ้านในชุมชนแหลมสิงห์ 

ขาดการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการกำาหนดนโยบายการทำาการ 

ประมงระดับจังหวัดในการที่จะแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของ 

ทรัพยากรทะเลชายฝั่ง	 ขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของกฎหมาย 

ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการทำาประมงและการเขา้ถงึสทิธิประโยชนใ์นดา้นตา่งๆ	

อีกทัง้ยงัถกูเพกิเฉยจากภาครัฐ	หลังจากการเขา้ไปทำางานของสมาคม	

รักษ์ทะเลไทยจึงทำาให้เกิดการรวมกลุ่มของชาวประมงเป็นสมาคม 

เพื่อเสนอมาตรการและขับเคล่ือนปัญหารวมถึงความต้องการด้าน 

สิทธิชุมชนประมงพื้นบ้าน	 ที่สำาคัญยังได้ส่งชาวประมงให้เข้าไปเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ 

ผลักดันข้อเสนอได้ง่ายขึ้น	

	 ชาวประมงพยายามสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ 

สว่นเสยีโดยเฉพาะกลุ่มชาวประมงทีม่สีว่นไดรั้บผลประโยชนโ์ดยตรง	

ใช้วิธีดำาเนินการโดยให้ตัวแทนที่เข้าไปเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ	 ร่วมกับ 

ตัวแทนสมาคมประมงพื้นบ้านปากน้ำาแหลมสิงห์และสมาคมประมง

พื้นบ้านบ้านเกาะแมว	ลงพื้นที่นำาเสนอเนื้อหาของข้อเสนอ	เพื่อให้

ชาวประมงทั่วไปได้รับทราบ	 รวบรวมรายช่ือจากชาวประมงที่ไม่ใช่ 

เพยีงแต่กลุ่มทีเ่ปน็สมาชิกเทา่นัน้	เพือ่เสนอแนวทางการแก้ไขปญัหา	

ให้กับหน่วยงานภาครัฐและให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

การใช้สิทธิชุมชน	 ผลความสำาเร็จ	 คือ	 ชุมชนสามารถสร้างการมี 

ส่วนร่วมและผลักดันให้หน่วยงานรัฐเข้ามารับฟังข้อเสนอของ 
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ชาวประมงและสนบัสนนุใหเ้กิดเวทรัีบฟงัความคิดเหน็ของชาวประมง	

ในทุกอำาเภอที่ติดชายฝั่งทะเล	ที่สำาคัญสามารถผลักดันข้อเสนอผ่าน

การพิจารณาในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดจันทบุรีในเร่ือง 

การห้ามใช้เคร่ืองมือ	 2	 ชนิด	 ทำาการประมงในบางพื้นที่ของเขต 

ทะเลชายฝั่ง	คือ	(1)	อวนติดตาที่มีขนาดเล็กกว่า	2.5	 เซนติเมตร	

(2)	อวนลากหรืออวนจบัแมงกะพรุน	นอกจากนีก้ารทีส่มาคมประมง	

พื้นบ้านทั้ง	 2	 แห่งได้ทำางานร่วมกับเจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย 

ทำาให้ชุมชนมีความเปล่ียนแปลงทั้งทางด้านสังคม	 ทรัพยากร	 และ	

เศรษฐกิจอย่างมีนัยสำาคัญ	

	 อย่างไรก็ตามความสำาเร็จดังกล่าวเป็นเพียงการแก้ไขปัญหา 

เพยีงบางพืน้ทีใ่นจงัหวัดจนัทบรีุ	ยงัมอีีกหลายปญัหาทีย่งัไมไ่ดรั้บการ	

แก้ไข	 ดังนั้นการเพิ่มพื้นที่ขยายเครือข่ายองค์กรชาวประมงพื้นบ้าน 

ในจงัหวดัจนัทบรีุเปน็สิง่สำาคญัทีส่ามารถเพิม่ศกัยภาพในการผลักดนั

ข้อเสนอของชาวประมงพื้นบ้านได้หลากหลายมากขึ้น	 การศึกษา 

คร้ังนี้ได้ให้ความสำาคัญในส่วนของผู้ทำาการประมงพื้นบ้านเท่านั้น	 

การพฒันาคณุภาพชีวิตของประมงพืน้บา้นในดา้นอ่ืนๆ	ยงัมอีีกหลาย	

ด้านที่ควรสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนของทรัพยากรประมง	 เช่น	 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา	 กิจกรรมส่งเสริมการ 

แปรรูปสนิคา้เพือ่เพิม่มลูคา่	และกิจกรรมอนรัุกษฟ์ืน้ฟทูีม่คีวามสำาคญั	

สำาหรับเป็นทางเลือกทีส่ามารถพฒันาคณุภาพชีวติของตนเองไดต้าม

ระบบเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
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	 หน้า	49,	21	กรกฎาคม	2563.
ราชกิจจานุเบกษา.	 2564.	 ประกาศคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด 
	 จันทบุรี	 เร่ือง	 กำาหนดรูปแบบของเคร่ืองมืออวนติดตาที่ห้ามใช้ 
	 ทำาการประมงในที่จับสัตว์น้ำาเขตทะเลชายฝั่งบริเวณพื้นที่บางส่วน 
	 ของอำาเภอแหลมสงิห	์จงัหวัดจนัทบุรี	พทุธศกัราช	2563.	เล่ม	138	 
	 ตอนพิเศษ	24	ง	หน้า	45,	2	กุมภาพันธ์	2564.
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“เขตอนุรักษ์ชายฝั่ง
ทางเลือกสู่การบริหารจัดการ
ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืน”
การรุกคืบเพื่อจัดทำาข้อเสนอ
ให้เกิดพื้นที่ต้นแบบในการ
บริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ของเครือข่ายสมาคมประมง
พื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย
อำาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

•	เบญจวรรณ	เพ็งหนู	•



…………………………………

1. บทนำา
	 ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำาคัญและสนใจเร่ืองการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนตามนโยบายของคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมและการ 

พฒันาแหง่สหประชาชาต	ิ(UNCED)	ทีไ่ดป้ระกาศเมือ่ป	ีพ.ศ.2530	

เพือ่ใหป้ระชากร	โลกได้ตระหนกัถงึมหนัตภยัทางสิง่แวดล้อม	สำาหรับ	

ประเทศไทยได้กำาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 

ฉบบัที	่8	ระหวา่งป	ีพ.ศ.2540–2544	โดยใหค้วามสำาคญักับทรัพยากร 

มนุษย์ที่เป็นหลักในการพัฒนา	เพื่อให้มีศักยภาพและความสามารถ

ในการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	เพราะประชากร	

กับสิง่แวดล้อมมคีวามเช่ือมโยงพึง่พากันมาอยา่งต่อเนือ่ง	ซ่ึงมคีวาม

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	 (Sustain-

able	 Development	 Goals:	 SDGs)	 พ.ศ.2558-2573	 ของ	

สหประชาชาติว่าด้วยประเด็นที่	14	การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	 ขณะเดียวกันยังมีความสอดคล้อง 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	12	พ.ศ.2560-

2564	 และยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 เพื่อให้ประเทศเข้าสู่ความมั่นคง	

มั่งคั่ง	 และยั่งยืนในอนาคต	 โดยให้ความสำาคัญต่อทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เพราะเป็นปัจจัยสำาคัญของการดำารงชีวิต 

ที่มนุษย์ต้องพึ่งพิงและอาศัยการใช้ประโยชน์มาอย่างยาวนาน	

โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้	ที่ดิน	น้ำา	ตลอดถึงทรัพยากรชายฝั่ง	ฯลฯ	

ล้วนมีความสำาคัญที่ส่งผลต่อการดำารงอยู่ของคนในชุมชนที่มีความ 

สอดคล้องบนวิถีนั้น	 ซ่ึงเป็นตัวบ่งบอกถึงวิถีความเป็นอยู่	 และ 

อัตลักษณ์ความเปน็ตัวตนของผู้คนทีอ่ยูอ่าศยัร่วมกับแหล่งทรัพยากร	

เหล่านั้นได้อย่างชัดเจน
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	 ทั้งนี้ในการจัดการทรัพยากรต้องคำานึงถึงประเพณีท้องถิ่น	

โครงสร้างทางสังคม	และความมั่นคงด้านอาหาร	ฯลฯ	บางเงื่อนไข 

สามารถเป็นเคร่ืองมือจากภายนอกชุมชนได้	 แต่บางเงื่อนไขต้องใช้ 

เครื่องมือภายในชุมชน	ดังนั้นในการจัดการทรัพยากรร่วมให้ประสบ

ความสำาเร็จนั้น	จำาเป็นต้องค้นหาและเชื่อมโยงประเด็น	ข้อมูล	และ	

ความรู้ทางวิชาการ	ซึ่งยังมีข้อจำากัดเกี่ยวกับลักษณะ	ขนาด	เงื่อนไข	

ปจัจยั	เคร่ืองมอื	รูปแบบทีเ่หมาะสมของการจดัการ	และความสมัพนัธ์	

กับประเพณีทอ้งถิน่	โครงสร้างทางสงัคม	และนโยบายเศรษฐกิจสงัคม	

ของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์	 รวมถึงยุทธศาสตร์ของจังหวัดและ 

หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องมีนโยบายและแผนงานที่มีความเช่ือมโยง 

หนุนเสริมไปในทิศทางเดียวกัน	 เพื่อที่จะนำาไปสู่การสร้างความ 

ร่วมมอืใหเ้กิดเปน็ยทุธศาสตร์ร่วมนำาไปสูก่ารปฏิบตัทิีเ่ปน็รูปธรรมจริง	

ภายใต้การทำางานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความสำาคัญถึง 

กระบวนการมีส่วนร่วม	โปร่งใส	และการเข้าถึงการใช้ประโยชน์อย่าง

คุ้มค่าตลอดถึงการติดตามทบทวนประเมินผลอย่างต่อเนื่องเพื่อ 

ประโยชน์สูงสุดของการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

	 จังหวัดสงขลา	 เป็นจังหวัดที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลซ่ึงมี 

ยทุธศาสตร์ทีชั่ดเจนในดา้นการอนรัุกษแ์ละฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมเพือ่เปน็ฐานการพฒันาทีย่ัง่ยนื	รวมถงึมชุีมชนประมง	

ชายฝั่งที่ทำาการประมงในพื้นที่ทะเลสาบและอ่าวไทยซ่ึงใช้ทรัพยากร

สัตว์น้ำาเป็นแหล่งอาชีพ	 รายได้สำาคัญในการดำารงชีวิตด้วยกันถึง	 

9	อำาเภอ	ประกอบดว้ย	อำาเภอระโนด	กระแสสนิธ์ุ	สทงิพระ	สงิหนคร	

จะนะ	 ควนเนียง	 เทพา	 บางกล่ำา	 และอำาเภอเมือง	 ซ่ึงพบว่า 

ชาวประมงส่วนใหญ่ยังประสบกับปัญหาการลดลงของสัตว์น้ำาส่งผล 
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ให้มีรายได้ลดลงไม่พอค่าใช้จ่าย	 และยังพบปัญหาการใช้เคร่ืองมือ 

ประมงทำาลายล้างในการทำาประมง	 ตลอดถึงการเกิดมลพิษจากการ 

ปล่อยน้ำาเสียจากครัวเรือนและภัยพิบัติธรรมชาติ

	 อย่างไรก็ตาม	 ยังมีอีกหลายชุมชนที่มีความตระหนักและ 

ตอ้งการใหท้รัพยากรคงอยูไ่ปถงึลูกหลานในอนาคต	โดยมกีารทดลอง	

คิดค้นรูปแบบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ต่างๆ	ดังนี้	

	 (1)	มีการรวมกลุ่มร่วมกันออกแบบหาแนวทางในการดูแล 

รักษาทรัพยากรใหม้กีารใช้ประโยชนร่์วมกันทีส่อดคล้องกับฐานระบบ

นิเวศทั้งในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาและทะเลอ่าวไทย

	 (2)	มีกติกาชุมชนข้อตกลงร่วมกันกำาหนดและยอมรับที่จะ 

ปฏิบัติร่วมกัน

 (3)	มตีวัแทนทีม่จีติอาสาเขา้ร่วมในการปกปอ้งดแูลทรัพยากร

	 (4)	มีการระดมทุนจากคนในชุมชนเพื่อนำาไปใช้ในการดูแล 

ฟื้นฟูทรัพยากร

	 (5)	มกีารจดัทำาขอ้มลูพืน้ฐานการใช้ทรัพยากรและชนดิพนัธ์ุ

สัตว์น้ำา

	 (6)	มีการบูรณาการประสานความร่วมมือกับภาคีความ 

ร่วมมอืต่างๆ	ทีเ่ก่ียวขอ้งทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละระดบันโยบายตลอดถงึ	

การเช่ือมร้อยเครือข่ายการทำางานของประมงพื้นบ้านทั้งในและนอก

พื้นที่เพื่อสร้างพลังการขับเคล่ือนในการทำางานที่เป็นระบบตลอดถึง 

การประสานเช่ือมโยงการขับเคล่ือนเชิงนโยบายต่างๆ	 ที่เก่ียวข้อง 

ในการปรับเปล่ียนข้อกฎหมายเพื่อให้ตอบโจทย์แก้ปัญหาและ 

สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่
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2. องค์กรประมงพื้นบ้านและบทบาท
 ของสมาคมรักษ์ทะเลไทย 
	 สมาคมรักษท์ะเลไทย	เปน็องคก์รพฒันาเอกชนทีม่เีป้าหมาย	

ในการสนบัสนนุเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชาวประมงพืน้บา้นใหเ้ขา้	

ไปมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 

อย่างยั่งยืน	 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำาคัญในการขับเคล่ือนการทำางาน 

ร่วมกับเครือขา่ยสมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทย	

รวมถึงภาคีความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งท้องถิ่น	 ท้องที่	 สถาบัน	

การศึกษาและภาคธุรกิจ	และยังมียุทธศาสตร์ว่าด้วยการอนุรักษ์และ

ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง	 ซ่ึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง 

พื้นบ้านในการออกแบบกำาหนดแนวทางที่สอดคล้องอันจะนำาไปสู่ 

การสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำาสู่การสร้างหลัก 

ประกันความมั่นคงทางอาหารทะเลและการประกอบอาชีพประมง 

ที่ยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ	

	 จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่งที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยเข้าไป 

ร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมกับพี่น้องประมงพื้นบ้านตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2548	

จนถึงปัจจุบัน	 (พ.ศ.2564)	 ในเขตพื้นที่ชายฝั่งของทะเลสาบและ 

อ่าวไทย	 ในอำาเภอสทิงพระ	 สิงหนคร	 ระโนด	 กระแสสินธุ์	 จะนะ	

หาดใหญ่	 และอำาเภอเมืองโดยมีเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปทำางาน 

กับชุมชนร่วมกันออกแบบหาแนวทางในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง 

ใหเ้กิดความอุดมสมบรูณ์ภายใตกิ้จกรรมทีห่ลากหลาย	เช่น	การจดัต้ัง	

กลุ่มองค์กรชาวประมงที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ทั้ง 

ในรูปแบบกลุ่มกองทุน	 กลุ่มอนุรักษ์ฟื้นฟู	 กลุ่มพัฒนาอาชีพที่สร้าง 

รายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนและมีการยกระดับต่อยอดเป็นกลุ่ม 
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วสิาหกิจชุมชน	ตลอดถงึการจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลในนามสมาคม	

หรือกลุ่มองคก์รชุมชนประมงทอ้งถิน่	ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชกำาหนด	

การประมง	 พ.ศ.2558	 ว่าด้วยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ 

สนับสนุนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ	 การบำารุงรักษา	

การอนุรักษ์	 การฟื้นฟู	 และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจาก 

ทรัพยากรสัตว์น้ำาในเขตประมงน้ำาจืดหรือเขตประมงทะเลชายฝั่ง	

(ราชกิจจานุเบกษา,	2558)

	 ปัจจุบันการทำางานของสมาคมรักษ์ทะเลไทยมีจุดเน้นเพื่อ 

สร้างพืน้ทีรู่ปธรรมทีจ่ะพฒันาต่อยอดการทำางานโดยนำาประสบการณ์

จากการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการจัดการทรัพยากรสู่การจัดทำา 

ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยชุมชนผ่าน 

กลไกคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสงขลาในรูปแบบการฟื้นฟู 

ทรัพยากรชายฝั่งด้วยการทำาเขตอนุรักษ์ชุมชนตลอดถึงการรวมกลุ่ม 

ของชาวประมงในการจดัการผลผลิตสตัวน์้ำาในรูปแบบวสิาหกิจชุมชน

ที่เน้นสินค้าสัตว์น้ำาของชาวประมงพื้นบ้านที่ทำาการประมงอย่าง 

รับผิดชอบและสัตว์น้ำาที่ได้ขนาด	มีคุณภาพ	ภายใต้มาตรฐานอาหาร	

ปลอดภัยหรือ	Blue	Brand	ที่เชื่อมโยงกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

3. สภาพปัญหาการประมงที่เกิดขึ้น 

	 ถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดสงขลาจะมีการขับเคล่ือนกิจกรรม 

การทำางานร่วมกับชาวประมงอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าชุมชนยังคง 

ประสบกับปัญหาของความเสื่อมโทรมและการลดลงของทรัพยากร 

ชายฝั่งเนื่องจากขาดความตระหนักหรือจิตสำานึกของการทำาประมง 
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อย่างรับผิดชอบ	ด้วยการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายและทำาลาย

ล้าง	เช่น	อวนรุน	อวนลาก	อวนล้อม	เรือปั่นไฟ	โพงพาง	ไซหนอน	

รวมถึงการใช้อวนตาถี่ในการจับสัตว์น้ำาขนาดเล็กและขาดการ 

บูรณาการแผนและการกำาหนดเป้าหมาย	 ทิศทางการฟื้นฟูระหว่าง 

หน่วยงานต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง	 

เพราะทีผ่่านมายงัคงทำางานในลักษณะต่างคนตา่งทำาภายใตแ้ผนงาน

องค์กรของตัวเอง	 จึงไม่สามารถนำาไปสู่การกำาหนดเป้าหมายร่วม 

และการวางแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมได้	 ส่งผลให้ทะเล 

เสือ่มโทรมชาวประมงจบัสตัว์น้ำาไดน้อ้ยลง	และตอ้งออกไปจบัสตัวน์้ำา	

ขา้มจงัหวัด	มรีายไดเ้ฉล่ียคร้ังละ	500-2,000	บาท	ซ่ึงไมคุ้่มคา่น้ำามนั	

และคา่จา้งลูกเรือซ่ึงเปน็ตน้ทนุทำาการประมงทีส่ำาคญั	ทำาใหช้าวประมง	

หลายคนต้องเป็นแรงงานในเรือของประเทศมาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 

หรือบางคนขายเรือและเปล่ียนอาชีพไปทำางานรับจ้างในโรงงาน 

แปรรูปอาหารทะเลหรือโรงงานแปรรูปยางพาราในจังหวัดสงขลา

	 ดงันัน้เพือ่ใหเ้กิดจดุเนน้การทำางานทีมุ่ง่เปา้ชัดเจนอยา่งมนียั

สำาคัญของการสร้างกระบวนการขับเคล่ือนของชุมชนประมงชายฝั่ง 

ที่ เป็นรูปธรรมในการจัดการทรัพยากรภายใต้การใช้กลไกของ 

พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 เป็นเคร่ืองมือในการทำางาน	 

จงึได้มกีารคดิร่วมกันในการกำาหนดเปา้หมายการทำางานทีจ่ะต้องเกิด

รูปธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่งในพื้นที่เครือข่ายประมง 

พืน้บา้นจงัหวดัสงขลาด้วยการ	“สร้างพ้ืนท่ีตน้แบบการกำาหนดแนว 

เขตอนุรักษ์ชายฝ่ังที่มีการร่วมกำาหนดกติกาข้อตกลงของชุมชน 

เพื่อให้เป็นพื้นที่นำาร่องในพื้นที่จังหวัดสงขลา”	ซึ่งจะกล่าวต่อไป	
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4. พัฒนาการกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูจากซั้งกอ 
 ปล่อยสัตว์น้ำา สู่เขตอนุรักษ์ถาวร
 4.1 รวมกลุ่มชาวประมงเพื่อเร่ิมกิจกรรมอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทำาซั้งกอและบ้านปลา 
	 ชาวประมงบางส่วนที่ยังยึดการทำาประมงเป็นอาชีพหลัก 

ในการทำามาหากินควบคู่กับทำาสวนเป็นอาชีพเสริมได้มีการรวมตัว 

สร้างเครือขา่ยพดูคยุเพือ่หาทางออกในการฟืน้ทะเลมาอยา่งต่อเนือ่ง	

และเกิดเครือขา่ยทำางานร่วมกันในพืน้ทีช่ายฝัง่อำาเภอระโนด	สทงิพระ	

และสิงหนคร	 ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่งจำานวน	 35	

กิโลเมตร	และได้รวมตัวจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล	เมื่อปี	พ.ศ	

2558	ภายใต้ชื่อว่า	“สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำาเภอ

สทิงพระ”	 มีกรรมการบริหารองค์กรจำานวน	 15	 คน	 ซ่ึงมาจาก 

3	 อำาเภอข้างต้น	 โดยแต่ละอำาเภอจะส่งตัวแทนอำาเภอละ	 5	 คน 

เป็นคณะกรรมการ	

	 คณะกรรมการของสมาคมฯ	 ทำาหน้าที่ในการขับเคล่ือนการ 

ทำางาน	โดยมีการประชุม	ณ	ที่ทำาการสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่ง

อ่าวไทยอำาเภอสทิงพระ	ทุกวันที่	14	ของทุกเดือน	และมีเจ้าหน้าที่

สมาคมรักษ์ทะเลไทยเป็นพี่เล้ียงร่วมขับเคล่ือนการทำางานของ 

สมาคมฯ	 ปัจจุบันสมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำาเภอ 

สทิงพระมีสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายครอบคลุมในพื้นที่	 3	 อำาเภอ	

จำานวน	434	คน	มีเรือประมงพื้นบ้านที่ใช้ในการทำามาหากินจำานวน	

434	ลำา
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	 ภายใต้สถานการณ์การทำาประมงที่ขาดความรับผิดชอบและ

ขาดมาตรการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นและ 

จริงจัง	 ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ำาในพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทยในพื้นที่ 

เครือขา่ยไดรั้บผลกระทบเช่นเดยีวกันอยา่งเหน็ไดชั้ด	ชาวประมงไดม้ี

การร่วมหาทางออกในการฟื้นฟูทะเลด้วยการรวมกลุ่มทำาซ้ังกอ	 

กำาหนดแนวเขตอนรัุกษใ์นพืน้ทีช่ายฝัง่หนา้บา้นของตัวเอง	ตลอดแนว	

ชายฝั่ง	 35	 กิโลเมตร	 โดยร่วมกำาหนดกติกาข้อตกลงร่วมกันกับ 

องค์กรท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่	 ขนาดพื้นที่แนวเขตอนุรักษ์ขึ้นอยู่กับ 

ข้อตกลงจากมติของชาวประมงซ่ึงแต่ละพื้นที่มีขนาดพื้นที่แนวเขต 

อนุรักษ์ที่แตกต่างกัน	และได้มีการเลือกกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของ

ชุมชนทำาหน้าที่ในการดูแลเขตอนุรักษ์และปล่อยสัตว์น้ำา	 เช่น	 ปูม้า	

กุง้กลุาดำา	เขตละ	2,000,000	ตวั	เขตอนรุกัษ์ดงักลา่ว	เริม่ดำาเนนิการ	

ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม-30	 กันยายนของทุกปี	 เมื่อครบ	 5	 เดือน 

จะหยุดดำาเนินกิจกรรมเนื่องจากเข้าช่วงมรสุม	

	 รูปแบบการทดลองการทำากิจกรรมดังกล่าวได้มีการทำา 

ต่อเนื่องมาเป็นเวลา	3	ปี	 เริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.2560-2563	ในขณะที่ 

ดำาเนินกิจกรรมได้มีการจัดเก็บข้อมูลการเปล่ียนแปลงสัตว์น้ำา	 

ก่อนและหลังการทำากิจกรรมในรูปแบบเขตอนุรักษ์หน้าบ้าน	 พบว่า 

สตัวน์้ำาเพิม่ขึน้อยา่งเหน็ไดชั้ดทัง้ชนดิและปริมาณ	เช่น	ปลาหลังเขยีว	

ปลากระบอก	 กุ้งแชบ๊วย	 ปลากุเรา	 ปลาอินทรีที่มีให้จับใกล้ฝั่ง	 

ส่งผลให้ชาวประมงและสมาชิกในชุมชนจับปลาได้มากขึ้นและมี 

รายได้เพิ่มขึ้นจากการทำาประมงเฉล่ียคร้ังละ	 2,500–3,500	 บาท 

โดยไม่ต้องเดินทางออกไปจับปลาข้ามจังหวัด	 และในขณะเดียวกัน 
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ชาวประมงที่ไม่มีเรือก็สามารถทำาประมงชายฝั่งได้ด้วยการทอดแห 

และตกเบ็ด	 ส่งผลให้รูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลด้วยวิธีการจัดทำา 

เขตอนุรักษ์หน้าบ้านได้รับการยอมรับจากสมาชิกชาวประมงและ 

ภาคีความร่วมมือที่เก่ียวข้อง	 ซ่ึงเป็นต้นแบบที่มีรูปธรรมชัดเจน 

ในการฟื้นฟูทะเลชายฝั่งและการบริหารจัดการทรัพยากรที่เป็นระบบ	 

สามารถสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากทะเลจนเกิดความมั่นคงทาง 

ด้านอาหารและรายได้	ชุมชนมีความเข้มแข็ง	ที่สำาคัญสมาคมประมง	

พื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำาเภอสทิงพระมีเป้าหมายในการขยายผล 

การทำากิจกรรมฟื้นฟูทะเลอย่างมีส่วนร่วมไปในพื้นที่ใกล้เคียง	จนนำา	

มาสู่การพยายามผลักดัน	 “พื้นที่ต้นแบบในการกำาหนดเป็นเขต 

อนุรักษ์ถาวรที่ออกประกาศโดยคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด 

สงขลา”	

 4.2 กระบวนการและลำาดับเหตุการณ์ในการ 
ผลักดันเขตทดลองสู่การจัดทำาข้อเสนอในการบริหาร 
จดัการทรัพยากรชายฝ่ังในรูปแบบเขตอนุรักษถ์าวรท่ีออก 
ประกาศโดยจังหวัดสงขลา
	 จากการทดลองแก้ปัญหาและหารูปแบบแนวทางในการฟืน้ฟู

ทะเลสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำาในพื้นที่เครือข่าย

สมาคมชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย	 อำาเภอสทิงพระ	 จังหวัด	

สงขลา	ในรูปแบบเขตอนรัุกษห์นา้บา้นตลอดแนวชายฝัง่	35	กิโลเมตร	

ดังที่กล่าวไปข้างต้นส่งผลให้ชุมชนชาวประมงและหน่วยงานที่ 

เก่ียวข้องเกิดการยอมรับถึงความเปล่ียนแปลงที่มีทรัพยากรสัตว์น้ำา 

เพิม่ขึน้และทางสมาคมประมงพืน้บา้นชายฝัง่อ่าวไทยอำาเภอสทงิพระ	
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ได้มีการประชุมสมาชิกเครือข่ายและภาคีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และ	

สรุปเป็นมติที่ประชุม	 คือ	 “ให้มีการจัดทำาเขตอนุรักษ์ถาวรที่ออก 

ประกาศโดยคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสงขลา1”	 ทั้งนี้	 

จำานวนพืน้ทีแ่นวเขตพร้อมกตกิาขอ้ตกลงการใช้ทรัพยากรใหข้ึน้อยูกั่บ	

ความต้องการของพื้นที่	 โดยต้องจัดเวทีประชาคมในแต่ละพื้นที่เพื่อ

หาขอ้สรุปโดยการเชิญชาวประมงทัง้หญงิและชาย	รวมถงึตัวแทนจาก	

หน่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกระบวนการ	 โดยให้กรรมการเครือข่าย	

สมาคมฯ	ในแตล่ะพืน้ที	่ประสานผู้เขา้ร่วมและมนีายกสาคมฯ	เขา้ร่วม	

เวทีทุกครั้ง	ซึ่งพอสรุปเหตุการณ์ในการจัดทำาข้อเสนอดังนี้

	 -	 14	 ตุลาคม	 พ.ศ.2562	 ประชุมกรรมการและเครือข่าย 

สมาชิกสมาคมฯ	ใน	3	อำาเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผล

จากการทดลองการจดัทำาแนวเขตอนรัุกษห์นา้บา้น	และมมีติทีป่ระชุม	

ให้จัดทำาเป็นแนวเขตอนุรักษ์ถาวร	 ให้คณะกรรมการประมงประจำา 

จังหวัดสงขลาออกประกาศควบคุม	แนวเขตอนุรักษ์ดังกล่าวห่างจาก

ฝั่งประมาณ	500-700	เมตร	และมีความยาว	500	เมตร	กว้าง	500	

เมตร	โดยห้ามทำาประมงทุกชนิดในเขตอนุรักษ์	และให้มีทุกพื้นที่โดย

การให้แต่ละตำาบลที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ	 จัดทำาเขตอนุรักษ์	

1	 ในพระราชกำาหนดการประมง	พ.ศ.2558	ไดใ้หอ้ำานาจคณะกรรมการประมงประจำา 
	 จังหวัดในการพิจารณาประกาศเขตอนุรักษ์หรือเขตควบคุมการทำาประมงของ 
	 แต่ละจังหวัด	ซึ่งอยู่ในมาตรา	56,	71
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ตำาบลละ	1	จุด	ทั้งนี้ให้กรรมการสมาคมฯ	ที่เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่

จัดเวทีประชุมทำาความเข้าใจหามติข้อตกลงจากสมาชิกให้แล้วเสร็จ 

ในเดือนมกราคม	พ.ศ.2563

	 -	 วันที่	28	ตุลาคม	พ.ศ.2562	ถึง	25	มกราคม	พ.ศ.2563	

จัดเวทีทำาความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากชาวประมงในพื้นที่ 

และผู้มีส่วนเก่ียวข้องเพื่อพิจารณารูปแบบในการกำาหนดแนวเขต 

อนุรักษ์ที่จะเสนอให้เป็นเขตถาวรของแต่ละพื้นที่	รวมจำานวน	5	เวที

ครอบคลุมในพื้นที่ตลอดแนวชายฝั่ง	3	อำาเภอในจังหวัดสงขลา	คือ	

ระโนด	 สทิงพระ	 สิงหนคร	 และมีมติตกลงให้มีการกำาหนดแนวเขต 

ถาวรและกำาหนดพื้นที่แต่ละเขตให้มีขนาดความยาว	 500	 เมตร	

และกว้าง	 500	 เมตร	 ดังภาพที่	 1	 และห้ามทำาการประมงทุกชนิด 

ในเขตอนุรักษ์	ยกเว้นเวทีประชุมที่	5	พื้นที่ตำาบลบ่อแดง	เสนอให้มี

ความยาวจากชายฝัง่ออกไปในทะเล	800	เมตร	เนือ่งจากพืน้ทีช่ายฝัง่	

บริเวณดังกล่าวค่อนข้างตื้น	

	 -	 28	 มกราคม	 พ.ศ.2563	 สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่ง 

อ่าวไทยอำาเภอสทิงพระ	 ทำาหนังสือถึงอธิบดีกรมประมงเพื่อเสนอ 

ความต้องการของสมาคมฯ	 โดยอ้างอิงมติการประชุมระหว่างวันที่	

28	ตุลาคม	พ.ศ.2562	ถึง	25	มกราคม	พ.ศ.2563	ให้กรมประมง 

ประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบดำาเนินการประกาศเขตอนุรักษ์ 

ถาวรตำาบลละ	1	จุด	ใน	12	ตำาบล	ครอบคลุม	3	อำาเภอในจังหวัด	

คือ	ระโนด	สทิงพระ	และสิงหนคร	ซึ่งเขตอนุรักษ์มีขนาดความยาว	

500	 เมตร	 และกว้าง	 500	 เมตร	 (สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่ง 

อ่าวไทยอำาเภอสทิงพระ,	2563)	

99



…………………………………

ภาพที่ 1	แนวเขตอนุรักษ์ถาวร

	 -	 14	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.2563	 จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟัง 

ความคดิเหน็และจดัทำาขอ้เสนอรูปแบบพืน้ทีเ่ขตอนรัุกษถ์าวรในพืน้ที่

ชายฝั่งอ่าวไทย	อำาเภอสทิงพระ	ณ	ศาลาประชาคมอำาเภอสทิงพระ	

จังหวัดสงขลาโดยมีชาวประมง	 ประมงอำาเภอและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

เข้าร่วมประชุม	 จำานวน	 243	 คน	 มติในที่ประชุมรับรองเห็นด้วย 

ในรูปแบบและขนาดของการกำาหนดพื้นที่เขตอนุรักษ์ชายฝั่งนำาร่อง 
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เบื้องต้นในพื้นที่ที่มีความพร้อม	จำานวน	8	ตำาบล	ตำาบลละ	1	จุด	

ประกอบด้วย	 ตำาบลหัวเขา	 ตำาบลบ่อแดง	 ตำาบลสนามชัย	 ตำาบล	

วัดจันทร์	 ตำาบลม่วงงาม	 ตำาบลชิงโค	 ตำาบลวัดขนุน	 และตำาบ่อตรุ	

พร้อมทั้งเสนอให้สมาคมฯ	ร่วมกับประมงอำาเภอสทิงพระทำาหนังสือ

ผลักดันให้มีการออกประกาศกำาหนดเขตอนุรักษ์โดยคณะกรรมการ 

ประมงประจำาจังหวัดสงขลาซ่ึงการประชุมแต่ละคร้ังต้องมีนายก 

สมาคมฯ	เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูล

	 -	 4	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2563	 ประมงอำาเภอสทิงพระได้นำา 

ขอ้เสนอการจดัทำาแนวเขตอนรัุกษถ์าวรเขา้ทีป่ระชุมประจำาเดอืนของ

กำานนัผู้ใหญบ่า้นของอำาเภอสทงิพระ	มตทิีป่ระชุมเหน็ดว้ยในรูปแบบ	

การจัดทำาแนวเขตและเสนอให้ผลักดันผ่านคณะกรรมการประมง 

ประจำาจังหวัดสงขลา

ภาพที่ 2	การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
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	 -	 28	ธันวาคม	พ.ศ.2563	ได้มีการบรรจุวาระปรึกษาหารือ

แนวทางในการจัดทำาเขตอนุรักษ์ถาวรโดยอ้างถึงเวทีรับฟังความ 

คิดเห็นแต่ละคร้ังที่ผ่านมา	 ในเวทีการประชุมคณะกรรมการประมง 

ประจำาจังหวัดสงขลา	 มติที่ประชุมเสนอให้สมาคมประมงพื้นบ้าน 

ชายฝั่งอ่าวไทยอำาเภอสทิงพระร่วมกับประมงอำาเภอสทิงพระไปจัด 

เวทีรับฟังความคิดเห็นอีกคร้ัง	 โดยให้เชิญผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้าร่วม 

เวทีประชุมโดยดำาเนินการนำาร่องใน	8	จุด	 ใน	8	ตำาบล	พร้อมทั้ง	

แต่งตั้งคณะทำางาน	1	ชุดที่ออกคำาสั่งโดยประมงจังหวัดสงขลา	เพื่อ

ทำาหน้าที่ในการศึกษาข้อมูลการเปล่ียนแปลงของสัตว์น้ำาและ 

ข้อคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนพื้นที่นำาร่องเพื่อนำามาพิจารณาการ 

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสงขลาในเดือนมีนาคม	

พ.ศ.2564

	 -	 ล่าสดุยงัไมไ่ด้จดัประชาคมในอำาเภอสทงิพระซ่ึงเปน็พืน้ที่

นำาร่อง	 รวมถึงคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสงขลายังไม่ได้ 

ประชุมพิจารณาประเด็นข้างต้น	 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด-19

	 โดยสรุปขอ้เสนอใหจ้ดัทำาเขตอนรัุกษถ์าวรของสมาคมประมง	

พื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำาเภอสทิงพระได้ผ่านกระบวนการรับฟัง 

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ทะเลชายฝั่ง	 3	 อำาเภอ	 คือ	

ระโนด	สทิงพระ	สิงหนคร	และได้มีข้อเสนอร่วมให้จัดทำาเขตอนุรักษ์

ถาวร	จำานวน	12	จดุ	ใน	12	ตำาบล	โดยสง่ขอ้เสนอถงึอธบิดกีรมประมง	

หลังจากนั้นจึงมีการกลับมาทำาประชาพิจารณ์อีกคร้ัง	 และสรุปว่าจะ

มีการทำาเขตอนุรักษ์ถาวรในพื้นที่นำาร่อง	8	จุด	ใน	8	ตำาบล	และได้

ผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด 
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สงขลา	 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการดำาเนินการต่อ	 เนื่องจากการระบาด	

ของโรคโควิด-19	

	 กลไกขบัเคล่ือนทีม่บีทบาทสำาคญัสง่ผลตอ่การจดัทำาขอ้เสนอ

ว่าด้วยการกำาหนดให้มีการออกประกาศพื้นที่เขตอนุรักษ์ชายฝั่ง 

ในเขตพืน้ที	่3	อำาเภอในจงัหวดัสงขลา	เปน็พืน้ทีน่ำาร่องทีห่า้มทำาการ	

ประมงทุกชนิด	 คือ	 การที่มีชาวประมงพื้นบ้านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง 

ของกลไกคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสงขลาจำานวน	 3	 คน 

ซ่ึงมีบทบาทนำาข้อเสนอจากพื้นที่เข้าไปผลักดันให้มีการพูดคุยและ 

เป็นประเด็นวาระในการพิจารณาในเวทีประชุมของคณะกรรมการฯ	

5. นอกเหนือจากเขตอนุรักษ์ถาวร :
 ข้อเสนอในการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
 จังหวัดสงขลาสู่ความยั่งยืน
	 เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

จังหวัดสงขลาเกิดความอุดมสมบูรณ์	 อาชีพประมงยั่งยืนภายใต้การ

ทำาประมงอย่างรับผิดชอบ	 สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย 

อำาเภอสทิงพระและเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา	 จึงมี 

ข้อเสนอในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งดังนี้

 5.1 ด้านอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ 
ของสัตว์น้ำาทั้งชนิดและปริมาณ
	 (1)	ใหส้ำานกังานประมงจงัหวดัสงขลา	มแีผนรูปธรรมทีชั่ดเจน	

ในการสนับสนุนให้ชุมชนที่มีพื้นที่ติดชายฝั่ง	ได้ทำากิจกรรมเพิ่มพันธุ์	

สัตว์น้ำา	 ในรูปแบบที่เหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่	 เช่นเขต 

อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำาชุมชน	 การสร้างบ้านปลาพร้อมกับสนับสนุน 
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ปล่อยพนัธ์ุสตัว์น้ำาในพืน้ทีชุ่มชนซ่ึงมเีขตอนรัุกษใ์นแต่ละพืน้ที	่ชุมชน	

ละไม่ต่ำากว่า	2,000,000	ตัวต่อปี

	 (2)	ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดต้ังงบประมาณ 

สนบัสนนุกิจกรรมของชุมชนในการฟืน้ฟชูายฝัง่ในรูปแบบทีเ่หมาะสม	

อยา่งต่อเนือ่ง	ทัง้นีใ้หม้กีารบรูณาการแผนร่วมกับชุมชนอยา่งชัดเจน	

	 (3)	ใหส้ำานกังานประมงจงัหวัดสงขลา	และสถาบนัเพาะเล้ียง	

สัตว์น้ำาชายฝั่ง	 จังหวัดสงขลาร่วมกับเทศบาลตำาบลหรือองค์การ 

บริหารส่วนตำาบลจัดทำาโครงการสร้างโรงเพาะฟักสัตว์น้ำาชุมชน 

ในพื้นที่ติดทะเลตำาบลละ	1	จุด	(1	ตำาบล	1	โรงเพาะฟัก)

	 (4)	ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการหนุนเสริมอำานวยความ 

สะดวกการทำางานของประมงอาสา	ซ่ึงมหีนา้ท่ีในการเปน็อาสาสมคัร	

ดูแลเขตอนุรักษ์ชุมชน

 5.2 ด้านนโยบายและกฎหมาย
	 (1)	เสนอให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัดสงขลา 

ไดก้ำาหนดประเดน็ด้านการบริหารจดัการทรัพยากรชายฝัง่ทะเลอยา่ง

มีส่วนร่วมและยั่งยืนเพื่อสร้างหลักประกันทางด้านความมั่นคงทาง 

อาหารใหเ้ปน็ยทุธศาสตร์ของจงัหวดั	เพือ่ใหส้อดคล้องกับยทุธศาสตร์	

จังหวัดข้อที่	3	ว่าด้วยการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

	 (2)	ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องมีมาตรการบังคับใช้กฎหมาย 

และการจับกุมผู้ที่ทำาประมงผิดกฎหมายและใช้เคร่ืองมือประมง 

ทำาลายล้างในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลาอย่างเข้มข้นและจริงจัง	

โดยเฉพาะ	เรืออวนรุนในพืน้ทีท่ะเลสาบตอนล่าง	ไซหนอน	เรือปัน่ไฟ	

อวนล้อม
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 5.3 ดา้นส่งเสริมและพฒันาผลิตภณัฑ์สัตวน้์ำาชมุชน
	 เสนอให้อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา	 พัฒนาชุมชนจังหวัด 

สงขลาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรวมถึงภาคธุรกิจเอกชน	 สนับสนุน 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำาจากชาวประมงที่ปลอดสารเคมีให้มี 

ตลาดสำาหรับจำาหน่ายผลิตภัณฑ์	

 5.4 ด้านการติดตามประเมินผลและการจัดการ 
องค์ความรู้
	 เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ศูนย์วิจัยสัตว์น้ำาชายฝั่ง 

จังหวัดสงขลาร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่คือมหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 ร่วมกับแกนนำาชาวประมง 

ในสมาคมฯ	 ติดตามประเมินผลการทำางานที่เน้นการมีส่วนร่วมของ 

ชุมชน	 ในรูปแบบของการสรุปบทเรียนหรือการจัดการองค์ความรู้ 

การทำากิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูของชุมชน	 เช่น	 เขตอนุรักษ์	 บ้านปลา	

ฯลฯ	 โดยมีนักวิชาการจากสถาบันศึกษาในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา	 เพื่อ 

จดัทำางานขอ้มลูหรือวจิยัและนำาผลการศกึษาไปวางแผนในการพฒันา	

รูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมในการอนุรักษ์ฟื้นฟู	

6. บทสรุป
	 การร่วมออกแบบกำาหนดวิธีการและข้อตกลงที่ชุมชนเสนอ 

และยอมรับที่จะปฏิบัติร่วมกัน	 โดยผ่านการทดลองปฏิบัติการอย่าง 

ต่อเนื่องพร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลให้เห็นความเปล่ียนแปลงที่ 

ชัดเจน	เป็นกระบวนการขบัเคล่ือนกิจกรรมทีส่ำาคญัของชุมชนประมง	

พื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดสงขลาของเครือข่ายสมาคมประมง 

พื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทยอำาเภอสทิงพระ	 ที่มีรูปแบบการฟื้นฟูชายฝั่ง 
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เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณข์องสัตว์น้ำาด้วยการทำาเขตอนุรกัษ์ชายฝั่ง

ในพื้นที่ชุมชนที่มีความพร้อม	 ทั้งนี้ชุมชนได้มีการขับเคลื่อนโดยการ 

ให้ความสำาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 

ทั้งในส่วนของชาวประมงพื้นบ้าน	ท้องถิ่น	ท้องที่	สถาบันการศึกษา	

และภาคเอกชน	 เพื่อนำาไปสู่การจัดทำาข้อเสนอการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมในรูปแบบที่ทุกภาคส่วนยอมรับ	 

ให้เกิดเขตอนุรักษ์ชายฝั่งห้ามทำาการประมงทุกชนิดที่ออกประกาศ 

โดยคณะกรรมการประมงประจำาจงัหวดัสงขลาในพืน้ทีน่ำาร่อง	ซ่ึงเปน็	

กระบวนการสำาคญัทีท่ำาใหเ้หน็ถงึชาวประมงพืน้บา้นสามารถใช้กลไก

ของการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด	และ

ใช้สิทธิการมีส่วนร่วมเพื่อเข้าถึงการจัดทำาข้อเสนอในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรชายฝั่งที่สอดคล้องกับพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน 

ในอนาคต	 ตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่และเป้าหมายการ 

พัฒนาที่ยั่งยืน
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1. เกริ่นนำา 
	 อ่าวปากบาราคือส่วนหนึ่งของทะเลสตูลที่มีโครงสร้างทาง 

ธรรมชาติทัง้ทีเ่ปน็ชายฝัง่	เกาะ	สนัดอนใตน้้ำา	ร่องน้ำา	ปะการังธรรมชาติ	

ฯลฯ	 ที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก	 แต่ยังต้องการการจัดการที่ดี 

ในหลายมิติ	 ก่อนหน้านี้มีการทำาลายสัตว์น้ำาจากการทำาประมงที่ไม่ 

เหมาะสม	การมีซั้งกอหรือปะการังเทียมพื้นบ้านในอ่าว	ถือเป็นการ

รณรงค์ให้ยุติการทำาลายทรัพยากรทะเล	

	 ปัจจบุนัมกีารทำาประมงหลากหลายวธีิ	ทัง้เรือประมงพาณิชย	์

และเรือประมงพืน้บา้น	ทีม่กีารใช้เคร่ืองมอืจบัสตัวน์้ำาทีท่นัสมยั	ทำาให	้

จำานวนประชากรสัตว์น้ำาลดลงอย่างเห็นได้ชัด	 ข้อมูลจากประมง 

พื้นบ้านกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าปริมาณสัตว์น้ำาลดลงจึงต้องออก 

หาปลาในระยะทางไกลและใช้เวลานานขึน้	ทำาใหต้้องใช้น้ำามนัสำาหรับ	

ออกเรือในปริมาณมากขึน้กวา่เดมิ	ในแงน่ีห้ากคำานวณตน้ทนุคา่น้ำามนั	

กับจำานวนปลาที่ได้	 พบว่าบางคร้ังไม่ได้กำาไรจากการออกทำาการ 

ประมง	

	 สมาคมรักษ์ทะเลไทยเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเล็กๆ	 ที่เข้า 

ไปเป็นพี่เล้ียงให้กับประมงพื้นบ้านที่อยู่ในพื้นที่ตำาบลปากน้ำาและ 

มคีวามเช่ือในเร่ืองศกัยภาพของผู้คนในชุมชน	โดยเฉพาะชุมชนประมง	

พื้นบ้าน	 ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีประสบการณ์การทำางานร่วมกัน 

มากว่า	 30	 ปี	 สมาคมรักษ์ทะเลไทยพบว่าฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะทรัพยากรชายฝั่งและพันธ์ุสัตว์น้ำา 

ในทะเล	 หากมีการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพโดยเปิดโอกาส 

ให้ผู้คนในชุมชนมีสิทธิ์มีเสียงและมีอำานาจในการบริหารจัดการฐาน 

ทรัพยากรเหล่านัน้จะสามารถเปน็แหล่งทำามาหากิน	สร้างรายไดแ้ละ
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ความอยู่ดีกินดีให้กับผู้คนในพื้นที่และที่สำาคัญผู้บริโภคอาหารทะเล 

ไม่ว่าจะเป็นปลา	กุ้ง	หอย	หมึก	ปู	จะมีแหล่งโปรตีนจากธรรมชาติ

ที่ได้จากทะเลชายฝั่งที่อุดมสมบูรณ์	

	 ด้วยเหตุนี้ประมงพื้นบ้านในตำาบลปากน้ำาซ่ึงได้รวมกลุ่มกัน 

เป็น	“สมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำา”	และชุมชนโดยรอบ

อ่าวปากบาราจงึร่วมมอืกับสมาคมรักษท์ะเลไทยองคก์รพฒันาเอกชน	

จัดกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำาในทะเลหลากหลายกิจกรรม	 เช่น	

ธนาคารปู	 กำาหนดเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำาร่วมกัน	 ที่สำาคัญคือการวาง	

“ซั้งกอ”	หรือ	“บ้านปลา”	เพื่อสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาตัวอ่อนให้

ฝูงปลาได้หลบภัย	โดยเฉพาะในช่วงหน้ามรสุม	

	 การรวมกลุ่มเป็น	“สมาคมชาวประมงพืน้บา้นตำาบลปากน้ำา”	

เพื่อรวมเครือข่ายชาวบ้านทำากิจกรรมอนุรักษ์ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน	

โดยการวางซ้ังกอหรือสร้างบ้านให้ปลา	 เป็นกิจกรรมที่ชุมชนให้การ 

ยอมรับว่าสามารถเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำาและสามารถป้องกันการใช้ 

เคร่ืองมือประมงผิดกฎหมายท่ีรุกเข้ามาในเขตพื้นที่ทำาประมงของ 

ประมงพืน้บ้าน	สมาคมชาวประมงพืน้บา้นตำาบลปากน้ำาจงึไดร่้วมกัน

รณรงค์ให้ ชุมชนตลอดจนผู้เก่ียวข้องได้ ร่วมกันบริหารจัดการ 

ทรัพยากรชายฝัง่พืน้ทีอ่่าวปากบาราเพือ่รักษาความมัน่คงทางอาหาร	

ของโลกและสามารถรักษาทรัพยากรชายฝั่งให้อุดมสมบูรณ์ยั่งยืน 

สู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบไป

	 บทความช้ินนี้แบ่งการนำาเสนอออกเป็น	 2	 ส่วน	 ส่วนแรก 

นำาเสนอการทำาซ้ังซ่ึงเป็นกิจกรรมอนรัุกษท์รัพยากรทางทะเลทีด่ำาเนนิ	

การโดยสมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำาและสมาคมรักษ์ 

ทะเลไทย	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 โดยจะอภิปรายถึงผลที่เกิดขึ้นจาก 
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การทำาซ้ังและการผลักดันให้เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างเป็น 

ทางการ	 โดยเสนอให้ประกาศกฎหมายควบคุมการทำาประมง 

ในบริเวณดังกล่าวผ่านช่องทางของคณะกรรมการประมงประจำา 

จังหวัดสตูล	 ในส่วนที่สองนำาเสนอการทำางานของเครือข่ายประมง 

พื้นบ้านจังหวัดสตูลต่อปัญหาเร่ืองการประกาศกำาหนดเขตทะเล 

ชายฝั่งของจังหวัดสตูลที่ส่งผลต่ออาชีพประมงพื้นบ้าน	

2. ซั้งกอ ซั้งเชือก อ่าวปากบารา
 2.1 ซั้ง ลักษณะ วิธีการ 
	 ซ้ังกอ	ซ้ังเชือกหรือปะการังเทยีมแบบพืน้บา้น	คอื	ทีอ่ยูอ่าศยั	

ของสตัวน์้ำาตามภมูปิญัญาด้ังเดมิ	นอกจากการอนรัุกษแ์ละฟืน้ฟแูล้ว	

ยังช่วยป้องกันหน้าดินได้อย่างดีอีกด้วย	 กล่าวคือ	 ป้องกันไม่ให้เรือ 

อวนลากเข้ามาใกล้ฝั่ง	กลายเป็นเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำาที่ไม่มีใครรบกวน

ที่อยู่อาศัยส่งผลให้มีสัตว์น้ำาตลอดทั้งปี

ภาพที่ 1 บรรยากาศการวางซั้งเชือกบริเวณโป๊ะอินโด
ซึ่งกำาลังผูกเชือกกับลูกถ่วง	พร้อมปล่อยลงสู่ทะเล

111



…………………………………

	 การทำาซ้ังจะแบ่งออกเป็น	 2	 ลักษณะ	 คือ	 (1)	 ซ้ังเชือก 

มีลักษณะเสมือนหญ้าเทียมในทะเล	 โดยเป็นเชือกใยยักษ์แยกเชือก

จากเส้นใหญ่ให้เป็นเส้นเล็กฝอยและนำาไปวางลงในทะเลบริเวณจุดที่

มีความลึกของน้ำาทะเลที่พอเหมาะ	ซึ่งเป็นแหล่งเพาะฟักตัวของสัตว์

น้ำาทะเลวัยอ่อน	 อนุบาลสัตว์น้ำาทะเลขนาดเล็ก	 รวมถึงทำาให้ปลา 

นานาชนิดมาอาศัยอยู่รวมกัน	และ	(2)	ซั้งกอ	ทำาจากวัสดุที่อยู่ตาม	

ธรรมชาติที่หาง่ายในพื้นท่ี	 เช่น	 ใบไม้	 ทางมะพร้าว	 ก่ิงไม้	 ไม้ไผ่	

ซึ่งมีขั้นตอนการทำา	 คือ	 นำาทางมะพร้าวมาถักหรือมัดเข้ากันให้เป็น 

กลุ่มแล้วมาผูกกับลำาไม้ไผ่	 โดยนำาลูกถ่วงมาถ่วงน้ำาหนักไว้เพื่อให้ 

ลำาไมไ้ผ่อยูใ่นลักษณะต้ังตรงหากนำาไปวางในทะเล	โดยใช้เชือกมาผูก	

เข้ากัน	แล้วนำาไปลงในน้ำาให้อยู่ในระดับใต้น้ำา	ผิวน้ำา	กลางน้ำา	หรือ

ตั้งแต่ผิวน้ำาหรือโผล่พ้นน้ำาก็ได้	

ภาพที่ 2 บรรยากาศการวางซั้งกอ	บริเวณโป๊ะอินโด
โดยเอาทางมะพร้าวผูกกับลำาไม้ไผ่และลูกถ่วง	ปล่อยลงสู่ทะเล
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	 ซ้ังเชือกและซ้ังกอสามารถเป็นแหล่งอาหารทะเลสดของ 
ชาวประมงพืน้บา้น	ช่วยลดคา่ใช้จา่ยในชีวติประจำาวนั	โดยเฉพาะกับ	
กลุ่มประมงพื้นบ้านที่ด้อยโอกาสหรือมีทุนทำาการประมงไม่มากนัก	
เพราะกติกาชุมชนกำาหนดให้ทำาการประมงบริเวณซ้ังหรือบ้านปลา 
โดยใช้อุปกรณ์เบด็ตกปลาเทา่นัน้	ซ่ึงสะทอ้นรูปแบบการสง่เสริมความ	
มั่นคงทางอาหาร	 และมุ่งเป้าเพื่อการปกป้องทะเลและทรัพยากร 
ให้ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 2.2 พันธมิตรและความร่วมมือในการวางซั้งในอ่าว
ปากบารา 
	 ซ้ังกอและซ้ังเชือกในอ่าวปากบารามีประมาณ	 5,000	 ต้น	
จำานวนการวาง	50	ครั้ง	นับตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556–2564	เป็นระยะเวลา	
9	 ปี	 โดยได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามา 
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรในการร่วมจัดกิจกรรม	 คือ	 (1)	
สมาคมรักษ์ทะเลไทย	 (2)	 กองทุนคนไทยใจดี	 (3)	 มูลนิธิสถาบัน 

ภาพที่ 3	บรรยากาศการประชุมหารือการวางซั้งกอ
ในอ่าวปากบาราร่วมกับภาคีต่างๆ	ในจังหวัดสตูล	
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ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์	 (4)	 องค์การอ็อกแฟมประเทศไทย	
(5)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลปากน้ำา	 (6)	 องค์การบริหารส่วน	
จังหวัดสตูล	(7)	หน่วยงานภายใต้กรมประมง	เช่น	สำานักงานประมง	
จังหวัดสตูล	 หน่วยตรวจเรือประมงผิดกฎหมายเกาะหลีเป๊ะ	 (8)	 
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตราและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา	
 2.3 อภิปรายผลการทำาซั้งกอ 
	 การดำาเนินการวางซ้ังกอและซ้ังเชือกตลอด	 9	 ปีที่ผ่าน	 
ได้ทำาให้ทรัพยากรสัตว์น้ำาเพิ่มขึ้น	 โดยอภิปรายตามพิกัดการวางซ้ัง	
ดังนี้	
 จุดพิกัดที่ (1) หน้าเกาะเกียง พิกัดที่ 1 N 06 45’431 
E 099 43’313 
	 บริเวณนี้อยู่ใกล้กับแหล่งปะการังเทียมที่กรมประมงได้วาง 
เมื่อหลายปีก่อน	 เมื่อวางซ้ังกอที่มีความสดของใบไม้และลำาไม้ไผ่	 
ซ่ึงชาวประมงพื้นบ้านเช่ือว่ากล่ินสาบของใบไม้จะดึงดูดฝูงปลาทำาให้
สัตว์น้ำาเข้าซ้ังมากขึ้น	 เช่น	 ปลาแส็กล่าข้างเหลือง	 ปลาทูหางแข็ง	

ปลาอินทรี	ปลาเก๋า	ปลากะพง	และปลาน้ำาดอกไม้	เป็นต้น 

ภาพที่ 4 ขณะออกทำาการประมง
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	 ในบริเวณนี้มีกระแสน้ำาค่อนข้างแรง	 เพราะต้ังอยู่ตรงกับ 
ทิศทางเปิดรับกระแสน้ำาขึ้นและลงจากปากอ่าว	 (ร่องระหว่าง	
เกาะเขาใหญ่	 กับเกาะตะรุเตา)	 พื้นที่จึงมีความโดดเด่น	 คือ	
น้ำาค่อนข้างใสกว่าพิกัดอ่ืน	 และชาวประมงพื้นบ้านนิยมไปตกปลา 
ด้วยเบ็ดโสก	
 จุดพิกัดที่ (2) ตุกุนเจ๊ะหลี พิกัดที่ 2 N 06 47.296 
E 099 42.481 
	 หลังจากวางซ้ังกอบริเวณนี้ได้มีการสำารวจฝูงปลาและพบว่า 
มีปลาหลังเขียวกลับมาชุกชุมอีกคร้ังโดยพบเห็นบริเวณผิวน้ำา	 
ชาวประมงพื้นบ้านจึงจับปลาหลังเขียวได้มากขึ้น	
 จุดพิกัดท่ี (3) โป๊ะอินโด พิกัดท่ี 3 N 06 48.667 
E 099 38.338 
	 พกัิดที	่3	อยูใ่กล้กับชายฝัง่มากกวา่จดุอ่ืนๆ	ทำาให้ชาวประมง	
พื้นบ้านขนาดเล็กสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำา 
ได้ง่าย	 เพราะอยู่ใกล้ชายฝั่งและส่วนใหญ่นิยมไปตกปลาข้างเหลือง 
ปลาแส็กล่า	ปลากะพง	ปลาสีเสียด	เป็นต้น
 2.4 ข้อเสนอของชาวประมงพ้ืนบ้านผ่านคณะ 
กรรมการประมงประจำาจงัหวดัสตลู ในการจัดการทรัพยากร 
บริเวณที่วางซั้งหรือบ้านปลาของชาวประมง 
	 การดำาเนินกิจกรรมวางซ้ังสร้างบ้านปลาในอ่าวปากบารา 
ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2556	ถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.2564)	เป็นกิจกรรมที่สร้างการ
มสีว่นร่วมของชุมชน	เป็นแหล่งอนบุาลสตัวน์้ำา	เปน็แนวเขตทีป่อ้งกัน	
การใช้เคร่ืองที่มีประสิทธิภาพสูง	 หลังจากมีการวางซ้ังกอหลายคร้ัง 
ทำาให้เกิดการหารือระหว่างองค์กรชาวประมงและเจ้าหน้าที่องค์กร 
พัฒนาเอกชนเพื่อผลักดันให้พื้นที่บริเวณวางซ้ังเป็นแนวเขตอนุรักษ์ 
ตามมาตรา	 71	 ของพระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 ซ่ึงให้ 

115



…………………………………

อำานาจคณะกรรมการประมงประจำาจงัหวดักำาหนดระเบยีบการใช้หรือ	
รูปแบบของเคร่ืองมือทำาการประมง	 วิธีการจับสัตว์น้ำา	 พื้นที่ทำาการ	
ประมง	ฯลฯ	ในเขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดนั้นๆ	หรือกล่าวอีกด้าน
หนึ่งในมาตรานี้ให้อำานาจคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดแต่ละ 
จังหวัด	 สามารถประกาศพื้นที่ควบคุมการทำาประมงโดยกำาหนดวิธี 
การทำาประมงหรือเคร่ืองมือที่ใช้ทำาการประมง	 (ราชกิจจานุเบกษา,	
2558)	ดังนั้นตัวแทนสมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำาซึง่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูลทางด้านการ
ประมงทะเลชายฝั่งจึงยื่นข้อเสนอให้กับคณะกรรมการฯ	ในวันที่	25	
มีนาคม	พ.ศ.2564	 โดยให้กำาหนดเงื่อนไขการทำาประมงในบริเวณที ่
ประมงพื้นบ้านวางซั้งกอ	(สมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำา,	
2564)	ซึ่งได้กำาหนดกติกาการทำาประมงในบริเวณดังกล่าว	ดังนี้	
	 (1)	ไม่ใช้อวนล้อมทุกชนิดในลักษณะล้อมซ้ัง	 เพื่อป้องกัน 
การจับสัตว์น้ำาบริเวณซั้งกอ	บ้านปลาในจำานวนมากเกินไป	
	 (2)	ไม่ใช้แพปั่นไฟ	 ที่มีการปั่นไฟด้วยเคร่ืองกำาเนิดไฟฟ้า 
ทุกชนิด	บริเวณซั้งกอบ้านปลา	เว้นแต่ใช้ไฟ	แสงสว่างจากแบตเตอรี่	
หรือเพื่อให้แสงสว่างบนเรือ
	 (3)	ไมใ่ช้เคร่ืองมอืกระทุง้น้ำา	หรืออ่ืนใด	ทีม่ลัีกษณะคล้ายกัน	
เพื่อวัตถุประสงค์ไล่ต้อนสัตว์น้ำา	กระทำาต่อสัตว์น้ำา	ในบริเวณซั้งกอ	
	 (4)	ไม่ใช้เคร่ืองมือประมงอ่ืนใดที่กฎหมายกำาหนดห้ามมิให้
ใช้ในเขตทะเลชายฝั่ง	
	 (5)	ให้ใช้	“เบ็ด”	เพียงอย่างเดียวในบริเวณซั้งกอบ้านปลา 
เพือ่ใหก้ารใช้ประโยชนจ์ากซ้ังกอบา้นปลาเปน็ไปอยา่งยัง่ยนื	หา้มการ	
ใช้เบ็ดทำาการประมงเพื่อการอื่น	เช่น	การใช้เบ็ดตกปลาเชิงพาณิชย์	
หรือการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์
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	 (6)	กำาหนดมีขอบเขตในการจัดการที่สอดคล้องกับการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำาอย่างยั่งยืนในข้อกำาหนด	1-5	ในรัศมี	200	
เมตร	รอบซั้งกอบ้านปลา	
	 โดยสรุปการกำาหนดแนวเขตอนุรักษ์บริเวณซ้ังหรือบ้านปลา 
และพยายามยกระดับเป็นเขตอนุรักษ์อย่างเป็นทางการโดยมีการ 
กำาหนดกติกาการทำาประมงและยื่นข้อเสนอต่อคณะกรรมการประมง
ประจำาจังหวัดสตูล	จะทำาให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวปลอดภัย	ปราศจาก	
เครื่องมือทำาลายล้าง	สัตว์น้ำาต่างๆ	สามารถเข้ามาอาศัย	นอกจากนี้
ซ้ังกอและซ้ังเชือกสามารถอนุรักษ์สัตว์น้ำาในทะเล	 ที่สำาคัญเป็นการ 
ทำางานที่สอดคล้องกับข้อตกลงของสหประชาชาติเก่ียวกับเป้าหมาย
การพฒันาทีย่ัง่ยนืหรือ	SDG	ขอ้ที	่14	ทะเลและมหาสมทุรซ่ึงทกุคน	

ให้ความสำาคัญ 

ภาพที่ 5	บ้านปลาอ่าวปากบารา	บริเวณพิกัดโป๊ะอินโด
ซึ่งเป็นพิกัดที่ชาวประมงพื้นบ้านจะออกไปตกปลาเป็นประจำาทุกวัน

เพื่อนำามาประกอบอาหารในแต่ละวัน	
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3. การขับเคลื่อนของเครือข่ายประมงพื้นบ้าน
 จังหวัดสตูล
	 ภายใต้การพลิกผันของนโยบาย	 กฎหมายการประมงและ 
กฎหมายการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในช่วงปีที่ผ่านๆ	
มา	ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงบวกและลบ	ซึ่งกระทบชาวประมง
พื้นบ้านกันอย่างทั่วถึง	 ในช่วงของการเปล่ียนผ่านดังกล่าวนี้มีความ 
จำาเป็นอย่างยิ่งที่ไม่อาจจะหลีกเล่ียงได้ที่ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน 
จะต้องตื่นตัวเพื่อเรียนรู้	ติดตาม	และเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการเปลี่ยน
แปลงนั้น	 โดยเฉพาะเร่ืองพระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 
ที่ได้เข้ามากำาหนดกฎเกณฑ์เกือบทุกขั้นตอนของการทำาประมงในทุก
รูปแบบ	 แม้กระทั่งการทอดแห	 หาหอย	 และการจับสัตว์น้ำาด้วย 
เคร่ืองมือประเภทต่างๆ	 และยิ่งไปกว่านั้นคือการกำาหนดขอบเขต 
เฉพาะในการทำาประมงสำาหรับชาวบา้นทีอ่าศยัอยูต่ลอดชายฝัง่ทะเล
และหมู่เกาะต่างๆ
	 ประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลได้มีการรวมตัวในรูปแบบ	 
“เครือขา่ยประมงพืน้บา้นจงัหวดัสตลู”	ประกอบไปด้วย	ชมรมประมง	
พืน้บ้านจงัหวัดสตูล	ชาวประมงพืน้บา้นอำาเภอละง	ูชาวประมงพืน้บา้น	
อำาเภอท่าแพ	 ชาวประมงพื้นบ้านอำาเภอทุ่งหว้า	 สมาชิกสมาคม 
ชาวประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำา	 สมาชิกชาวประมงพื้นบ้านตำาบล	
สาคร	และสมาชิกสมาคมชาวประมงพื้นบ้านตำาบลขอนคลาน	ซึ่งได้	
ขับเคล่ือนงานในหลายด้าน	 เช่น	 ยื่นข้อเสนอการประมงยั่งยืน 
ผ่านการจัดสมัชชาคนสตูล	 (ดู	 :	 คำาประกาศเจตนารมณ์เครือข่าย 
การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการประมงจังหวัดสตูล	 28	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	สวนสาธารณะหาดราไว	ตำาบลขอนคลาน	
อำาเภอทุ่งหว้า	 จังหวัดสตูล)	 และล่าสุดได้มีการคัดค้านการกำาหนด 

เขตทะเลชายฝั่งของจังหวัดสตูล	ซึ่งอภิปรายได้ดังนี้	
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 การกำาหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล 
	 การทำาประมงในเขตทะเลชายฝัง่จงัหวดัสตูลยงัมคีวามขดัแยง้	

เนื่องจากการมีความพยายามกำาหนดเขตทะเลชายฝั่งให้เอ้ือต่อการ 

ใช้ทรัพยากรของกลุ่มชาวประมงเพยีงบางกลุ่ม	โดยเฉพาะการพยายาม	

เปิดช่อง	“โหว่”	เขตทะเลชายฝั่งด้านทิศตะวันออกของเกาะตะรุเตา

และช่องโหว่ระหว่างหมู่เกาะ	แถบเขตอำาเภอละงู	และอำาเภอทุ่งหว้า

ผ่านการประชุมพจิารณาร่างกฎกระทรวงเพือ่กำาหนดเขตทะเลชายฝัง่

ของคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูลวันที่	 25	 มีนาคม	

พ.ศ.2564	 หากร่างประกาศฉบับนี้ ผ่านมติที่ประชุมของคณะ 

กรรมการฯ	 จะส่งผลให้เขตที่กำาหนดเป็นทะเลนอกชายฝั่งจะอยู่ 

บริเวณทะเลด้านในระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะพีพีซ่ึงทับพื้นที่ 

อุทยานแห่งชาติตะรุเตาบางส่วน	 ด้วยเหตุนี้ในพื้นที่ระหว่างเกาะ 

ตะรุเตาและเกาะพีพีที่กลายเป็นเขตทะเลนอกชายฝั่งอาจมีประมง 

พาณิชย์ซ่ึงใช้เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงเข้ามาทำาการประมงได้	

ทว่าถึงแม้ในเขตอุทยานแห่งชาติฯ	 จะห้ามทำาการประมงแต่พบว่า 

ทีผ่่านมาเรือประมงพาณิชยไ์ดเ้ขา้มาทำาการประมงในบริเวณดงักล่าว	

ในทางกลับกันเขตทะเลชายฝั่งจะไปอยู่บริเวณทะเลด้านนอกตาม 

ภาพที่	6	

	 ถึงแม้ว่าตัวแทนกลุ่มประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลที่เข้าไปเป็น 

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูลได้ยกมือ 

คัดค้าน	 แต่ผลของการพิจารณาร่างกฎกระทรวงในที่ประชุมมีมติ 

เสยีงขา้งมากใหเ้ขตทะเลชายฝัง่ทีป่รากฏอยูใ่นร่างกฎกระทรวงขา้งต้น	

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม	 อย่างไรก็ดีประกาศฉบับนี้ยังต้อง 

ผ่านการพิจารณาอีกหลายขั้นตอน	
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ภาพที่ 6	แผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงกำาหนดเขตทะเลชายฝั่ง
บริเวณจังหวัดสตูลที่ผ่านมติของคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูล

เมื่อวันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.2564
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	 ประเด็นนี้ทางเครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลได้มีการ 

ประชุมหารือการวางแนวเขตทะเลชายฝั่งใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ 

การหาทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดสตูล	ให้อุดมสมบูรณ์	ยั่งยืน	นำาไป

สู่การคัดค้านมติการประชุมคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูล	

วันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.2564	เรื่อง	ร่างกฎกระทรวงกำาหนดเขตทะเล

ชายฝัง่ในบริเวณจงัหวดัสตูล	ทางเครือขา่ยประมงพืน้บ้านจงัหวดัสตูล	

จึงได้เรียกร้องถึงคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูล	 โดยมีผู้ว่า 

ราชการจังหวัดสตูลในฐานะประธานคณะกรรมการฯ	 (เครือข่าย 

ประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล,	2564)	ดังนี้

	 (1)	ขอคัดค้านแผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงกำาหนดเขต 

ทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดสตูล	 ตามที่คณะกรรมการได้มีมติไปเมื่อ 

วันที่	25	มีนาคม	พ.ศ.2564

	 (2)	ขอให้คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสตูล	มีการจัด	

ประชุมใหม่	 เพื่อพิจารณาวาระเก่ียวกับแผนที่แนบท้ายร่างกฎ 

กระทรวงกำาหนดเขตทะเลชายฝั่งบริเวณจังหวัดสตูล	โดยยึดหลักการ	

พิจารณา	 กำาหนดพื้นที่ทะเลจังหวัดสตูล	 ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อ 

ประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำาอย่างยั่งยืน

	 (3)	ขอเสนอร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงกำาหนดเขต 

ทะเลชายฝั่งจังหวัดสตูล	 ตามความเห็นของเครือข่ายเพื่อประกอบ 

การพิจารณา

	 ร่างแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงที่เครือข่ายประมงพื้นบ้าน 

จังหวัดสตูลเสนอ	 ได้กำาหนดพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งโดยให้ครอบคลุม 

บริเวณเกาะบุโหลนเล	เกาะกล้วย	เกาะบุหลัน	และครอบคลุมเกาะ

ตะรุเตาโดยไม่เว้นช่องวางระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะพีพี	ดังภาพ 

ที่	7
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ภาพที่ 7	แผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวงกำาหนดเขตทะเลชายฝั่งบริเวณ
จังหวัดสตูล	โดยยึดหลักการพิจารณา	กำาหนดพื้นที่ทะเลจังหวัดสตูล
ให้ครอบคลุมพื้นที่เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำา

อย่างยั่งยืน	ซึ่งเป็นแผนที่ที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล
ได้เสนอและร่างใหม่

122



…………………………………

	 จากขอ้เรียกร้องทีท่างเครือขา่ยประมงพืน้บา้นจงัหวดัสตูลได้

เสนอไป	 ทางสำานักงานประมงจังหวัดสตูลได้มีการจัดเวทีประชุม 

รับฟังแสดงความคิดเห็น	ทั้ง	4	อำาเภอที่ติดทะเลจังหวัดสตูล	โดยเขต	

อำาเภอเมือง	 อำาเภอท่าแพ	 อำาเภอทุ่งหว้า	 ชาวประมงเห็นด้วยกับ 

เสน้แนวเขตทะเลชายฝัง่ทีเ่ครือขา่ยประมงพืน้บา้นสตลูเสนอ	ในสว่น	

อำาเภอละงูชาวประมงพื้นบ้านเห็นด้วยกับแนวเขตทะเลชายฝั่งที่ 

เครือข่ายฯ	เสนอ	แต่ประมงพาณิชย์ประเภทเรือปั่นไฟจับปลากะตัก	

(จำานวน	60	ลำา)	กลับไม่เห็นด้วย	

	 ต่อจากกระบวนการรับฟงัความคิดเหน็ขา้งต้น	คณะกรรมการ	

ประมงประจำาจังหวัดสตูลจะต้องนำาไปพิจารณาและร่างกฎกระทรวง 

เพื่อกำาหนดพื้นที่เขตทะเลชายฝั่งในทะเลของจังหวัดสตูลต่อไป
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คำาประกาศเจตนารมณ์เครือข่ายการจัดการ
พื้นที่ชายฝั่งทะเลและการประมง จังหวัดสตูล

28 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
สวนสาธารณะหาดราไว 

ตำาบลขอนคลาน อำาเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

	 จากการดำาเนินงานโครงการการจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและ 

การประมงจังหวัดสตูล	ระหว่างปี	2558-2559	อันเป็นการดำาเนินงาน

ร่วมระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจล	 มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อท้องถิ่น	 

ศนูยป์ระสานงานวจิยัเพือ่ทอ้งถิน่	จ.สตลู	และเครือขา่ยประมงพืน้บา้น	

จ.สตูล	 โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่จะขับเคล่ือนการจัดการชุมชนในชายฝั่ง	

4	อำาเภอ	ประกอบด้วย	อำาเภอเมืองสตูล	อำาเภอท่าแพ	อำาเภอละงู	

และอำาเภอทุ่งหว้า	

	 ที่ผ่านมาทางเครือข่ายมีการดำาเนินกิจกรรม	อาทิ	การพัฒนา	

กลไก	และขบวนของเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านระดับจังหวัด,	การจัด

ทำาฐานข้อมูลชาวประมงพื้นบ้านทั้ง	 4	 อำาเภอ,	 การจัดเวทีอบรมให้ 

ความรู้ทางนโยบาย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง,	การขับเคลื่อนการแก้ไข

ปญัหาการทำาประมงในระดับพื้นที่(จงัหวดั)	และระดบัประเทศ,	การสง่	

ตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับจังหวัด	ตาม	พ.ร.ก.การประมง	

พ.ศ.2558	 และตาม	 พ.ร.บ.การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

พ.ศ.2558	 และเวทีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้าน	

กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
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	 ทั้งนี้ในการดำาเนินงาน	 มีชุมชนที่เข้าร่วมดำาเนินการ	 จำานวน	

18	 ตำาบล	 คิดเป็นสมาชิกหมู่บ้าน	 93	 หมู่บ้าน	 พบว่า	 มีจำานวน	

เรือประมงทั้งสิ้น	8,445	ลำา	จำานวนครัวเรือนชาวประมงทั้งสิ้น	6,002	

ครัวเรือน	 ในส่วนสถานการณ์การจัดการพื้นที่ชายฝั่งทะเลและการ 

ประมง	จังหวัดสตูล	พบว่า	ที่ผ่านมาแม้จะมีความพยายามที่จะจัดการ

กับปัญหาต่างๆ	ผ่านการปรับแก้ทางนโยบาย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

กับทะเลอย่างน้อย	 2	 ฉบับ	 หากแต่ปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็ยังคงมีอยู่	 

ซ่ึงยังต้องรอเวลาและความต้ังใจจริงของหลายฝ่ายเพื่อแก้ไขให้ดีขึ้น 

ตอ่ไป	รวมทัง้ปญัหาทีเ่ก่ียวกับการจดัการทรัพยากร	และปญัหาทางการ	

ประมง	 อย่างเช่นการทำาประมงรุกล้ำาเขตอนุรักษ์หรือเขตหวงห้ามตาม

ทีก่ฎหมายกำาหนด	การใช้เคร่ืองมอืประมงผิดกฎหมาย	หรือทำาลายล้าง	

ทรัพยากร	และรวมถงึปญัหาเร่ืองการจดัการอ่ืนๆ	อยา่งเช่น	การจดัการ	

ทรัพยากรป่าไม้ชายหาด	ป่าชายเลน	แหล่งหญ้าทะเล	แหล่งปะการัง	

ทีอ่าจจะเสือ่มโทรมลงไปทกุขณะ	หากไมม่กีารวางแผนร่วมกันอยา่งเปน็	

ระบบ	และรวมถงึการจดัการผลผลิตภาคประมงพืน้บา้น	ทีม่คีวามแตกตา่ง	

จากการจัดการผลผลิตของประมงขนาดใหญ่	 ซ่ึงหากได้รับการส่งเสริม 

อย่างเหมาะสมก็จะสร้างมูลค่าที่เพิ่มมากขึ้นได้

	 เพื่อให้ เ กิดแนวทางในการจัดการกับปัญหาการจัดการ 

ทรัพยากร	และการประมงของจงัหวดัสตูลอยา่งมปีระสทิธิภาพและเปน็

รูปธรรมมากขึ้น	เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูลจึงมีข้อเสนอดังนี้

	 1.	ต้องใชก้ลไกระดับจังหวัดภายใต้พระราชกำาหนดการประมง	

พ.ศ.2558	 และพระราชบัญญัติการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 

ชายฝั่ง	 พ.ศ.2558	 อย่างเต็มศักยภาพ	 และต้องสอดคล้องกับสภาพ 
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ท้องถิ่นของตน	 เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทำาประมงผิดกฎหมาย	

ทำาลายล้างทรัพยากร	 และเพื่อนำาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลชายฝั่ง	รวมถึงการทำาประมงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

	 2.	เพิ่มพื้นที่คุ้มครองสัตว์น้ำา	 หรือเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำาวัยอ่อน	

แหล่งหญ้าทะเล	 แหล่งปะการัง	 โดยห้ามมิให้มีการทำากิจกรรม	 หรือ	

โครงการใดๆ	 ที่จะส่งผลกระทบต่อแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ	 และ 

สิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งตลอดแนวของจังหวัดสตูล

	 3.	จะต้องสำารวจ	 หรือพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาคประมง 

พื้นบ้าน	 พร้อมกำาหนดมาตรการรับรองการมีอยู่ของประชากรประมง 

กลุ่มนี้	 ตลอดถึงการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม	 รวมตัวเพื่อนำาไปสู่การ 

มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกัน

	 4.	จะต้องมีการสนับสนุน	 หรือส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่า 

เพิ่มของผลผลิต	 และพัฒนาระบบการจัดการ	 การแปรรูปสัตว์น้ำาของ 

ภาคประมงพื้นบ้านให้เป็นสินค้าอินทรีย์ที่ปลอดภัยจากสารเคมีอย่าง 

จริงจัง	 เพื่อสร้างความมั่นใจในการบริโภคสัตว์น้ำาทะเลให้กับผู้บริโภค 

ทั่วไป

	 5.	ต้องส่งเสริมด้านการตลาดหรือการลดขั้นตอนทางการ 

ตลาดให้น้อยลง	 ซ่ึงหมายถึงการลดช่องว่างระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค 

ให้เหลือน้อยที่สุด	 โดยการสร้างจุดนัดพบที่เหมาะสมและเป็นจริง 

ระหว่างกัน
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1. กล่าวนำา 
	 รัฐไทยเร่ิมให้ความสนใจและพัฒนาการทำาประมงในทะเล 

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่	 2	 ทำาให้ในปี	 พ.ศ.2490	 รัฐบาล 

ขณะนั้นประกาศใช้พระราชบัญญัติการประมง	พ.ศ.2490	มาบริหาร

จัดการและควบคุมการจับสัตว์น้ำาในประเทศ	 หลังจากนั้นในปี	 พ.ศ.	

2504	หรือยคุของการพฒันาได้มกีารประกาศใช้แผนพฒันาเศรษฐกิจ	

และสังคมแห่งชาติฉบับที่	1	ซึ่งเน้นให้นำาทรัพยากรในประเทศมาใช้ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ด้วยเหตุนี้รัฐจึงส่งเสริมให้ชาวประมงใช้ 

เคร่ืองมือที่มีประสิทธิภาพสูงทำาการประมงในทะเล	 เช่น	 อวนลาก	

อวนดำา	ฯลฯ	และยังพัฒนาภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับ

การประมงเพื่อรองรับจำานวนสัตว์น้ำาที่เพิ่มมากขึ้นหรือพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ	 เพื่ออำานวยความสะดวกสำาหรับการขนส่ง 

สัตว์น้ำา	(ชลิตา	บัณฑุวงศ์	และคณะ,	2543)	

	 การส่งเสริมและพัฒนาภาคการประมงในทะเลหลังจาก 

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ	 ดังที่กล่าวมาข้างต้น	 ส่งผลให้ 

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสัตว์น้ำาที่สำาคัญและเกิดกลุ่มชาวประมง 

กระจายตัวอยู่ในจังหวัดที่ติดกับทะเลทางฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน	 

และเป็นทั้งกลุ่มชาวประมงที่ใช้เรือขนาดใหญ่ซ่ึงใช้เคร่ืองมือที่มี 

ประสิทธิภาพสูงและชาวประมงที่ใช้เรือขนาดเล็กที่ใช้เคร่ืองมือที่มี 

ประสิทธิภาพต่ำา	 ทว่าในอีกด้านหนึ่งการที่รัฐส่งเสริมการทำาประมง 

ในทะเลทำาให้เร่ิมมีการพัฒนาเคร่ืองมือประมงให้มีประสิทธิภาพ 

และสามารถจับสัตว์น้ำาได้มากขึ้น	 จึงทำาให้เกิดสภาวะการทำาประมง 

เกินกำาลังการผลิตรวมถึงปัญหาอ่ืนๆ	 ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรทาง 

ทะเล	
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	 ในปี	 พ.ศ.2558	 หลังจากที่สหภาพยุโรปประกาศเตือน 

ประเทศไทยกรณีไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำาประมง

ผิดกฎหมาย	ขาดการรายงาน	และไร้การควบคุม	 (IUU	Fishing)	 

รัฐบาลไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายหรือทศิทางการพฒันาภาคการประมง	

คร้ังสำาคัญ	 หนึ่งในนั้นคือการประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง	

พ.ศ.2558	 ซ่ึงได้มีการแบ่งเขตพื้นที่ทำาการประมงโดยพิจารณาจาก 

ขนาดเรือและเครื่องมือทำาการประมง	เช่น	การกำาหนดให้เรือประมง

ที่ใช้เคร่ืองมือบางชนิดต้องทำาการประมงนอกเขตทะเลชายฝั่ง	 หรือ 

การกำาหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงบางประเภท	เช่น	โพงพาง	ไอ้โง่	

อวนรุน	ฯลฯ	(ราชกิจจานุเบกษา,	2558)

	 กรณีของอวนรุน	รัฐได้มีข้อยกเว้นโดยให้ชาวประมงสามารถ

ใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ทำาการประมง	 แต่ต้องออกไปทำาการ

ประมงในพื้นที่ห่างจากชายฝั่ง	 1,000	 เมตร	 (ราชกิจจานุเบกษา,	

2560ก)	ขอ้กำาหนดขา้งต้นขดักับวิถกีารทำาประมงของประมงพืน้บา้น

บางพื้นที่	เช่น	ในชุมชนชายฝั่งโคกกลอย	ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ของจังหวัดพังงา	 ประมงพื้นบ้านบางส่วนออกจับสัตว์น้ำาในทะเล 

โดยม	ี“อวนรุนเคย”	เปน็เคร่ืองมอืทำาการประมงทีส่ำาคญัซ่ึงใช้จบัเคย	

ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี

	 บทความช้ินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาเสนอวิถีการรุนเคยของ 

ประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งโคกกลอย	จังหวัดพังงา	และนำาเสนอ

การเคล่ือนไหวของเครือข่ายประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งฯ	 ซ่ึง 

เรียกร้องให้รัฐปรับเปล่ียนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอวนรุนเคยที่ขัดกับ

วิถีการทำาประมงของประมงพื้นบ้านต้ังแต่ช่วงปี	 พ.ศ.2561-2564	 

โดยช้ีให้เห็นวิถีการรุนเคยของประมงพื้นบ้านและกระบวนการรวม 
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กลุ่มหรือการสร้างเครือข่ายของประมงพื้นบ้านที่ได้รับการสนับสนุน 

จากองค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงเข้าไปทำางานร่วมกับประมงพื้นบ้านและ 

ไดร่้วมเรียกร้องใหรั้ฐแก้ไขกฎหมาย	รวมถึงช้ีใหเ้หน็กระบวนการแก้ไข	

กฎหมายที่มีความซ้ำาซ้อนและทำาให้การแก้ไขกฎหมายมีความล่าช้า	

	 ในบทความได้นยิาม	“ประมงพืน้บา้น”	หมายถงึการทำาประมง	

ที่ใช้เรือและไม่ใช้เรือและหากใช้เรือต้องมีขนาดต่ำากว่าสิบตันกรอส 

และไม่ใช้เคร่ืองมือทำาการประมงของประมงพาณิชย์ตามประกาศ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(ราชกิจจานุเบกษา,	2560ข)	

2. วิถีการรุนเคย ความเฉพาะเจาะจงในบริบทพื้นที่
 และผลกระทบจากกฎหมาย 
 วิถีการรุนเคยของประมงพื้นบ้านโคกกลอย 
	 ประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งโคกกลอยส่วนมากใช้เรือ 

ขนาดต่ำากว่าสามตันกรอสออกทำาการประมงในทะเลชายฝั่งทางทิศ 

ตะวนัตกของจงัหวดัพงังาไปถงึจงัหวดัภูเก็ต	โดยเคร่ืองมอืหรืออุปกรณ์	

ที่ใช้ทำาการประมงมีหลากหลายชนิด	 เช่น	 อวนติดตา	 อวนถ่วง	

หรืออวนจม	เบ็ด	ลอบ	อวนรุนเคย	ฯลฯ	การจับสัตว์น้ำาของประมง

พืน้บา้นจะเปล่ียนแปลงไปตามฤดกูาลโดยขึน้อยูกั่บมลูคา่ของสตัวน์้ำา	

กล่าวคือ	 ประมงพื้นบ้านจะเลือกจับสัตว์น้ำาในแต่ละช่วงเวลาโดย 

พิจารณาว่าสัตว์น้ำาชนิดใดมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่ากัน	

	 ในส่วนของ	“เคย”	สัตว์น้ำาที่นิยมนำามาแปรรูปเป็นกะปิซึ่งมี

มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงและมักปรากฏบริเวณทะเลชายฝั่งทางทิศ 

ตะวันตกของตำาบลโคกกลอย	จังหวัดพังงา	ไปจนถึงทะเลชายฝั่งของ

จังหวัดภูเก็ตต้ังแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปี	 ในช่วงเวลา 
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ดงักล่าวประมงพืน้บา้นจะออกทำาการประมงจบัเคย	โดยแบง่ออกเปน็	

2	ลักษณะ	คือ	เดินรุนใกล้ชายฝั่งโดยใช้อุปกรณ์เพียงคันรุนแต่ไม่ใช้

เรือและใช้อวนรุนประกอบเรือยนต์	

	 ประมงพื้นบ้านที่ใช้อวนรุนประกอบเรือยนต์จะนำาไม้ไผ่ 

ประมาณ	 12	 เมตรมายึดติดกับบริเวณหัวเรือเป็นรูปตัว	 V	

และยื่นออกจากหัวเรือประมาณ	 6-8	 เมตร	 และประกอบกับอวน	

โดยเนื้ออวนจะแบ่งเป็น	3	ส่วน	คือ	(1)	เนื้อประทัง	มีขนาดตาอวน	

1-2	นิ้ว	(2)	อวนมุ้งขาว	เป็นเนื้ออวนด้าย	ขนาดตาอวน	2	x	2	

มิลลิเมตร	 ปากอวนมีความกว้างประมาณ	 6	 เมตร	 จากปากอวน	

ถงึก้นถงุยาวประมาณ	11	เมตร	และ	(3)	เนือ้อวนหยาบ	ขนาดตาอวน	

2	x	2	มิลลิเมตร	ความยาว	10	เมตร	ในส่วนนี้จะใช้สำาหรับรวบรวม	

ตัวเคยก่อนบรรจุใส่กระสอบ

	 ลักษณะการทำาประมงจบัเคยโดยใช้อวนรุนประกอบเรือยนต์	

ประมงพืน้บ้านจะวิง่เรือหากลุ่มเคยโดยสงัเกตสนี้ำาทะเล	ซ่ึงหากมกีลุ่ม	

เคยจะทำาให้น้ำาทะเลในบริเวณนั้นเป็นสีส้มหรือแดง	 หลังจากนั้น 

ชาวประมงจะจบักลุ่มเคยโดยการ	“ช้อน”	ในทศิทางตรงกันขา้มกับการ	

เคล่ือนทีข่องกลุ่มเคยและเดนิเรือไปดา้นหนา้	หลังจากนัน้จงึยกคนัรุน	

ใหเ้คยไหลลงสูถ่งุอวนและหากลุ่มเคยกลุ่มตอ่ไป	(ศนูยว์จิยัและพฒันา	

ประมงอันดามันตอนบน	ภูเก็ต,	2562ก)

	 ประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งโคกกลอยเห็นตรงกันว่าเคย 

เป็นสัตว์น้ำาเศรษฐกิจที่สำาคัญ	 จากการเก็บข้อมูลรายได้ที่ได้รับ 

จากการจบัเคยของประมงพืน้บา้นในชุมชนรวม	25	ลำา	พบวา่ประมง	

พื้นบ้านมีรายได้จากการขายเคยทั้งแปรรูปและขายสดรวมในปี	พ.ศ.	

2559	จำานวน	1,009,000	บาท	พ.ศ.2560	จำานวน	1,183,000	บาท	

และ	พ.ศ.2561	จำานวน	862,000	บาท	
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 ผลกระทบของกฎหมายที่ใช้ควบคุมการรุนเคย 
	 หลังที่รัฐประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	

และต่อมาในปี	พ.ศ.2559	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศ	

เรื่อง	กำาหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับรูปแบบของอวน	ขนาดของเรือ	วิธีที่ใช้	

และบริเวณพื้นที่ในการทำาการประมงที่ผู้ทำาการประมงด้วยเคร่ืองมือ

อวนรุนเคยทีใ่ช้ประกอบเรือยนต์ทำาการประมงต้องปฏิบติั	พ.ศ.2559	

ซ่ึงกำาหนดพื้นที่โดยให้เรือประมงขนาดต่ำากว่าสิบตันกรอสที่ใช้ 

เคร่ืองมอือวนรุนเคยประกอบเรือยนตต้์องออกทำาการประมงในระยะ	

ห่างจากชายฝั่ง	 1,000	 เมตร	 ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อประมง 

พื้นบ้านในตำาบลโคกกลอยที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวทำาการประมงอย่าง 

รุนแรง	เพราะโดยปกติประมงพืน้บา้นจะจบัเคยในบริเวณ	1,000	เมตร	

ภาพที่ 1	ขณะมองหากลุ่มเคย
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นบัจากชายฝัง่	สว่นพืน้ทีน่อกเหนอืจาก	1,000	เมตร	มนี้ำาคอ่นขา้งลึก2 

จึงไม่มีเคยอาศัยอยู่	 ดังนั้นหากชาวประมงพื้นบ้านออกไปทำาการ 

ประมงจับเคยในบริเวณห่างจากฝั่ง	 1,000	 เมตร	 ตามประกาศของ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ	 จะไม่สามารถจับสัตว์น้ำาชนิดนี้ได้ 

หรือจับได้น้อย	 และหากเข้ามาทำาการประมงโดยการใช้อุปกรณ์ 

รุนเคยประกอบเรือยนต์ในบริเวณ	1,000	เมตรนบัจากชายฝัง่ตามทีรั่ฐ	

กำาหนด	จะทำาให้ชาวประมงอยู่ในสถานะบุคคลที่กระทำาผิดกฎหมาย

การประมง	

	 การกำาหนดเขตพื้นที่ทำาการประมงโดยรัฐส่งผลกระทบต่อ 

ประมงพืน้บา้นในชุมชนชายฝัง่โคกกลอย	ดังทีก่ล่าวไปขา้งต้นสะทอ้น	

ว่ารัฐไม่พิจารณาถึงความหลากหลายของการทำาประมงซ่ึงในแต่ละ 

พื้นที่มีความแตกต่างกัน	

	 หากพิจารณาอัตราการจับเคยในรายงานการสำารวจทาง 

วิชาการเคร่ืองมืออวนรุนเคยในเขตอำาเภอตะก่ัวทุ่งและเขตอำาเภอ 

ท้ายเหมือง	 จังหวัดพังงา	 พบว่าประมงพื้นบ้านจับเคยในบริเวณ	

1,000	 เมตร	 นับจากชายฝั่งและมีอัตราการจับสัตว์น้ำาเฉล่ีย	 200	

กิโลกรัมต่อวันต่อลำา	 ที่สำาคัญองค์ประกอบของสัตว์น้ำาประกอบไป 

ด้วยเคยจำานวน	 98	 เปอร์เซ็นต์และสัตว์อ่ืนๆ	 เช่น	 ลูกปลาแป้น	

ลูกปลาหลังเขียว	2	เปอร์เซ็นต์เท่านั้น	(ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง

2	 หากพิจารณาตามแผนที่อุทกศาสตร์ระวางที่	 045	 พบว่าเส้นแสดงความลึกของ 
	 น้ำาทะเลระดับปานกลางที่ห่างจากชายฝั่งของชุมชนเขาปิหลายและชุมชนชายฝั่ง 
	 อ่ืนๆ	 ในตำาบลโคกกลอยประมาณ	 1,500	 เมตร	 มีระดับน้ำาลึกถึง	 20	 เมตร	 
	 (อุทกศาสตร,์	2539)
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อันดามันตอนบน	ภูเก็ต,	 2562ก)	 ในแง่นี้จึงไม่เป็นธรรมหากไม่ให้ 

ประมงพื้นบ้านที่ใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ขนาดต่ำากว่าสิบตัน 

กรอสทำาการประมงในบริเวณ	1,000	เมตรจากชายฝัง่	ดว้ยเหตุนีร้าวป	ี

พ.ศ.2561	ประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งโคกกลอยจึงได้ร่วมมือกับ

สมาคมรักษท์ะเลไทย	(องคก์รพฒันาเอกชน)	รวมถงึสมาคมสมาพนัธ์	

ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย	 เคล่ือนไหวและเรียกร้องให้รัฐ 

แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับการทำาประมงจับเคย	 ดังที่	

จะนำาเสนอในหัวข้อต่อไป	

 

3. รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายขององค์กร
 ชาวประมงพื้นบ้าน 
		 ชุมชนชายฝั่งโคกกลอยตำาบลโคกกลอย	 อำาเภอตะก่ัวทุ่ง	

จังหวัดพังงา	ประกอบไปด้วยชุมชนชายฝั่งย่อยจำานวน	5	ชุมชน	คือ	

(1)	ชุมชนบ้านท่านุ่น	(2)	ชุมชนเขาปิหลาย	(3)	ชุมชนหานบัว	(4)	

ชุมชนบ้านนาใต้	(5)	ชุมชนบ้านท่าปากแหว่ง	โดย	4	ชุมแรกมีพื้นที่	

ติดกับทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงาฝั่งตะวันตกและอีกหนึ่งชุมชนมีพื้นที่

ตดิกับทะเลชายฝัง่ของจงัหวดัพงังาฝัง่ตะวนัออก	ประมงพืน้บา้นแต่ละ	

ชุมชนจะมลัีกษณะและฤดกูาลทำาการประมงใกล้เคยีงกัน	อยา่งไรก็ตาม	

ชุมชนทีน่ยิมใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ขนาดต่ำากวา่สบิตันกรอส	

ทำาการประมง	คอื	ชุมชนเขาปหิลาย	ชุมชนหานบวั	และชุมชนบา้นนาใต้	

	 ปลายป	ีพ.ศ.2561	สมาคมรักษท์ะเลไทย	องคก์รพฒันาเอกชน	

(NGOs)	 ซ่ึงทำางานเก่ียวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวประมง 

พื้นบ้าน	การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	การจัดการผลผลิตสัตว์น้ำา 

ของชาวประมง	ฯลฯ	ได้ส่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามเข้าไปทำางานและอยู่
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อาศัยในชุมชนเขาปิหลาย	 บทบาทของเจ้าหน้าที่ภาคสนามคือการ 

ทำางานตามยทุธศาสตร์ของสมาคมรักษท์ะเลไทย	เช่น	การศกึษาชุมชน	

เบือ้งตน้	การผลักดนัใหป้ระมงพืน้บา้นรวมกลุ่มและจดัต้ังเป็นสมาคม	

การร่วมมือกับประมงพื้นบ้านในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากนโยบาย 

หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทรัพยากรประมงและชายฝั่ง	 รวมถึงภารกิจ	

อื่นๆ	ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา

	 หลังจากที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่อาศัยใน 

ชุมชนเขาปิหลายจงึทำาใหเ้กิดการพดูคยุระหวา่งเจา้หนา้ทีแ่ละประมง

พื้นบ้าน	ที่สำาคัญคือการจัดกิจกรรมประชุมประมงพื้นบ้านอย่างเป็น

ทางการเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายการประมงในระดับชาติและ 

แลกเปล่ียนประเดน็ปญัหาทีป่ระมงพืน้บา้นพบเจอ	ดว้ยเหตนุีป้ระมง	

พื้นบ้านจึงเสนอปัญหาการทำาประมงรุนเคยซ่ึงได้รับผลกระทบจาก 

กฎหมายทีน่ำาเสนอไปก่อนหนา้นี	้และมขีอ้สรุปคอืนำาปญัหาดงักล่าว	

ไปนำาเสนอในการประชุมสมัชชาประมงพื้นบ้านไทยที่กรุงเทพ 

มหานคร	ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศ

ไทยในช่วงปลายปี	พ.ศ.2561	นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชุมประมง

พื้นบ้านระหว่าง	5	ชุมชนที่อยู่ในตำาบลโคกกลอยและจัดตั้งเครือข่าย

ประมงพืน้บา้นโคกกลอย	จงัหวดัพงังา3	จงึทำาใหก้ารผลักดนัการแก้ไข	

3	 ปี	 พ.ศ.2562	 เครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอย	 จังหวัดพังงา	 ได้มีมติให้ยื่น 
	 จดทะเบยีนเปน็	“สมาคมประมงพืน้บา้นโคกกลอย	จงัหวัดพงังา”	ต่ออำาเภอตะก่ัวทุง่	 
	 จังหวัดพังงา	 แต่ในปัจจุบัน	 (พ.ศ.2564)	 ทางภาครัฐยังไม่อนุมัติให้เป็นสมาคม 
	 อย่างเป็นทางการ	 ถึงแม้เครือข่ายฯ	 ยังไม่ได้ยกระดับเป็นสมาคมตามที่ต้องการ	 
	 แต่ในจำานวน	 4	 ชุมชนที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ	 ได้ขึ้นทะเบียนเป็นองค์กร 
	 ชุมชนประมงท้องถิ่นตามมาตรา	25	ของพระราชกำาหนดการประมง	พ.ศ.2558
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กฎหมายหรือระเบียบที่เก่ียวข้องกับอวนรุนเคยไม่ใช่ภารกิจของ 

ประมงพื้นบ้านในชุมชนเขาปิหลายเพียงชุมชนเดียว	 แต่กลายเป็น 

ภารกิจของประมงพื้นบ้านในเครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอย	

จังหวัดพังงา	

4. ข้อเสนอแก้ไขกฎหมายจากล่างสู่บน
 ของเครือข่ายชาวประมง 
 ปรับเปล่ียนขอ้เสนอภายใตก้ระบวนการรับฟงัความคดิเห็น 
	 พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 ให้อำานาจรัฐมนตรี 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศเงื่อนไข	 ขนาดเรือ	 วิธีการ	

ทำาประมง	บริเวณหรือพื้นที่	รวมถึงระยะเวลาทำาการประมง	สำาหรับ

ประมงพื้นบ้านที่ใช้เคร่ืองมืออวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ขนาด 

ต่ำากวา่สบิตันกรอสทำาการประมง	โดยใหอ้อกไปทำาการประมงนอกเขต	

1,000	เมตรนับจากชายฝั่ง	

	 ข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอวนรุนเคยโดย 

เครือขา่ยประมงพืน้บ้านโคกกลอยถกูยืน่ใหกั้บกรมประมงคร้ังแรกเกิด	

ขึน้หลังจากการประชุมสมชัชาชาวประมงพืน้บา้นไทยในป	ีพ.ศ.2561	

โดยอยู่ในชุดข้อเสนอของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่ง 

ประเทศไทยจำานวน	 8	 ข้อ	 คือ	 “ให้แก้ไขมาตราท่ีเก่ียวข้องกับ 
อวนรุนเคย จากท่ีใช้ข้อกำาหนดเดียวทั้งประเทศ โดยให้คณะ 
กรรมการประมงประจำาจังหวดัมอีำานาจในการพิจารณาเขตทะเล
ท่ีสามารถใช้อุปกรณ์อวนรุนเคยทำาการประมง เพราะพื้นท่ีทาง 
ทะเลในแต่ละจังหวัดมีความลึกของระดับน้ำาไม่เท่ากัน เช่น 
ในจังหวัดพงังาในระยะ 1,000 เมตร นับจากชายฝัง่มน้ีำาคอ่นขา้ง 
ลึกจึงไม่สามารถจับเคยได้”	 กล่าวอีกด้านหนึ่งคือการเสนอให้ 
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กระจายอำานาจมาให้กับคณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดของ 

แต่ละจังหวัดมีอำานาจพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ	 ที่เก่ียวข้องกับการทำา 

ประมงโดยการรุนเคย	 เพราะแต่ละจังหวัดมีสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ 

แตกต่างกัน	 (สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย,	

2561)	

	 หลังจากยืน่ขอ้เสนอขา้งตน้ใหกั้บกรมประมงในปลายป	ีพ.ศ.	

2561	ตอ่มาในป	ีพ.ศ.2562	เครือขา่ยประมงพืน้บา้นโคกกลอย	ไดร่้วม	

กับสมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บ้านแหง่ประเทศไทยติดตามความ	

คืบหน้า	 โดยการเข้าพบอธิบดีกรมประมง	 ในส่วนข้อเสนอให้แก้ไข 

กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับอวนรุนเคย	อธิบดกีรมประมงได้มอบหมายให้	

ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอันดามนัตอนบน	(ภเูก็ต)	จดัทำาขอ้มลูการ	

ทำาประมงรุนเคยในจงัหวดัพงังาฝัง่ตะวนัตกและจดัเวทรัีบฟงัความคดิ

เห็นประมงพื้นบ้านฝั่งตะวันตกเก่ียวกับการแก้ไขกฎหมายตามที่ 

เครือข่ายฯ	เสนอ	ด้วยเหตุนี้ในเดือนมีนาคม	พ.ศ.2562	ศูนย์วิจัยฯ	

ไดจ้ดัเวทรัีบฟงัความคดิเหน็ประมงพืน้บา้นในตำาบลโคกกลอยรวมถงึ

ตำาบลท้ายเหมืองในจังหวัดพังงา	 ซ่ึงมีประมงพื้นบ้านที่ใช้เรือยนต์ 

ขนาดต่ำากวา่สบิตนักรอสประกอบอวนรุนเคยทำาการประมงในบริเวณ

เขตทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงาฝั่งตะวันตกเข้าร่วมประชุม	ทั้งนี้ได้มีการ

นำาเสนอขอ้มลูทางวชิาการทีเ่ก่ียวขอ้งกับการจบัเคย	โดยขอ้มลูทีส่ำาคญั	

คือองค์ประกอบสัตว์น้ำาที่ได้จากการจับโดยอวนรุนเคยประกอบ 

เรือยนต์ขนาดต่ำากว่าสิบตันกรอสในเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดพังงา	

พบว่าเป็นเคยมากถึง	 98	 เปอร์เซ็นต์	 ซ่ึงหมายถึงมีอัตราการจับ 

สัตว์น้ำาเศรษฐกิจวัยอ่อนอื่นๆ	ค่อนข้างน้อย	
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	 ผลสรุปจากกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	 ประมงพื้นบ้าน 

เห็นว่าควรปรับข้อเสนอจากที่ให้คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัด

มอีำานาจในการพจิารณาเขตทะเลสำาหรับการทำาประมงโดยการรุนเคย	

เป็น	“ให้กรมประมงกำาหนดพืน้ท่ีทำาการประมงอวนรุนเคยทางฝ่ัง 
ตะวันตกของจงัหวดัภเูก็ต พงังา โดยอนุญาตให้ทำาการประมงโดย 
การรุนเคยในระยะไม่เกิน 1,000 เมตร ตั้งแต่หาดไม้ขาว จังหวัด 
ภูเก็ต ไปจนถึงเขาหน้ายักษ์ อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 
ในชว่งเวลาตัง้แตเ่ดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม”	(ศนูยว์จิยัและพฒันา	
ประมงอันดามันตอนบน	ภูเก็ต,	2562ข)	อย่างไรก็ดีข้อเสนอข้างต้น

ได้เก่ียวข้องกับพื้นที่ทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต	 จึงทำาให้ต้นปี	 พ.ศ.	

2563	ศนูยว์จิยัฯ	ตอ้งจดักระบวนการรับฟงัความคดิเห็นใหม	่โดยเชิญ	

ประมงพื้นบ้านจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมกระบวนการเพื่อตกลงกติกา 

สำาหรับการทำาประมงจับเคยตั้งแต่หาดไม้ขาว	 ไปจนถึงเขาหน้ายักษ์	

จังหวัดพังงา	 และมีผลสรุปว่า	 “ให้กำาหนดพื้นที่ทำาการประมง 
โดยการรุนเคยทางฝั่งตะวันตกของจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดย 
อนุญาตให้ทำาการประมงโดยการรุนเคยในระยะไม่เกิน 1,000 
เมตร เหมือนข้อเสนอก่อนหน้านี้ แต่เพิ่มบริเวณการทำาประมง 
กล่าวคือ กำาหนดพ้ืนท่ีให้ทำาการประมงได้ตั้งแต่หาดไม้ขาว 
จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงเกาะระ ตำาบลเกาะพระทอง อำาเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงา”	ซึ่งศูนย์วิจัยฯ	ได้ส่งข้อสรุปข้างต้นให้กรมประมงส่วน
กลางดำาเนินการตามข้อเสนอต่อไป	 (ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง 

อันดามันตอนบน	ภูเก็ต,	2563)
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ตารางสรุปข้อเสนอแก้ไขกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับอวนรุนเคยในช่วง 2561-2562

ช่วงเวลา ข้อเสนอ หมายเหตุ 

การประชุม
สมัชชา
ชาวประมง
พื้นบ้านไทย	
พ.ศ.2561	

แก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับ
อวนรุนเคย	จากทีใ่ช้ขอ้กำาหนดเดยีว
ทั้งประเทศ	โดยให้คณะกรรมการ
ประมงประจำาจังหวัดมีอำานาจ
ในการพิจารณาเขตทะเล
ที่สามารถใช้อุปกรณ์อวนรุนเคย
ทำาการประมง	

ข้อเสนอร่วมกับ
สมาคมสมาพันธ์ฯ	

จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น
ครั้งแรก	
พ.ศ.2562	

ให้กำาหนดพื้นที่ทำาการประมง
อวนรุนเคยทางฝั่งตะวันตก
ของจังหวัดภูเก็ตและพังงา
โดยอนุญาตให้ทำาการประมง
โดยการรุนเคยในระยะไม่เกิน
1,000	เมตร	ตั้งแต่หาดไม้ขาว
จังหวัดภูเก็ต	ไปจนถึงเขาหน้ายักษ์	
อำาเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา
ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม

ปรับเปลี่ยน
จากข้อเสนอเดิม
ที่ยื่นร่วมกับ
สมาคมสมาพันธ์ฯ	

จัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็น
ครั้งที่สอง	
พ.ศ.2562	

ให้กำาหนดพื้นที่ทำาการประมง
โดยการรุนเคยทางฝั่งตะวันตก
ของจังหวัดภูเก็ตและพังงา
โดยอนุญาตให้ทำาการประมง
โดยการรุนเคยในระยะไม่เกิน
1,000	เมตร	ตั้งแต่หาดไม้ขาว	
จังหวัดภูเก็ตไปจนถึงเกาะระ	
ตำาบลเกาะพระทอง	
อำาเภอคุระบุรี	จังหวัดพังงา

เพิ่มพื้นที่จาก
หาดไม้ขาวไปจนถึง
บริเวณเกาะระ	
ตำาบลเกาะพระทอง
อำาเภอคุระบุรี	
จังหวัดพังงา	
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 ความคืบหน้าที่ไม่คืบหน้าสู่สภาผู้แทนราษฎร 
	 จะเห็นได้ว่ากระบวนการขอแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ 
อวนรุนเคยของเครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอย	 จังหวัดพังงาเร่ิม 
ดำาเนินการมาตั้งแต่ปลายปี	พ.ศ.2561	ทว่าในปี	พ.ศ.2563	ข้อเสนอ	
ข้างต้นยังไม่มีความคืบหน้ามากนัก	 เพราะกระทรวงเกษตรและ	
สหกรณ์ฯ	 ไม่ออกประกาศตามข้อเสนอรวมถึงไม่มีการแจ้งความ 
คืบหน้ากลับมายังเครือข่ายฯ	 จึงทำาให้ปลายปี	 พ.ศ.2563	 ขณะที่ 
ศนูยว์จิยัและพฒันาประมงอันดามนัตอนบน	(ภเูก็ต)	ไดร่้วมกับชุมชน 
ชายฝั่งเขาปิหลายหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายประมงพื้นบ้าน 
โคกกลอย	 จังหวัดพังงา	 จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำาบริเวณทะเล 
ชายฝั่งที่ติดกับชุมชน	ซึ่งในช่วงเวลานั้นศูนย์วิจัยฯ	ได้เชิญรองอธิบดี	
กรมประมง	และ	กันตวรรณ	ตนัเถยีร	ประธานกรรมาธิการการเกษตร	
และสหกรณ์	สภาผู้แทนราษฎร	เขา้ร่วมกิจกรรม	ประมงพืน้บา้นจงึใช้	
ช่วงเวลาดังกล่าวยื่นหนังสือโดยมีเนื้อหาให้ภาครัฐที่เ ก่ียวข้อง 
เร่งกระบวนการแก้ไขกฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับอวนรุนเคยตามขอ้เสนอ
ให้กับรองอธิบดีกรมประมงและประธานกรรมาธิการการเกษตรและ 
สหกรณ์	สภาผู้แทนราษฎร
	 หลังจากยื่นข้อเสนอต่อทั้งสองหน่วยงาน	 กรรมาธิการการ	
เกษตรฯ	 ได้เชิญตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอย	 จังหวัด	
พังงา	ตัวแทนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน	(ภูเก็ต)	
ในฐานะที่เป็นผู้จัดทำากระบวนการรับฟังความคิดเห็น	และเจ้าหน้าที่
ของกรมประมงส่วนกลางเข้าชี้แจ้งรายละเอียดต่างๆ	ของปัญหาการ
ทำาประมงโดยการใช้อวนรุนเคยที่ได้รับผลกระทบจากประกาศ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 และความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา
ตามข้อเสนอของเครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอย	 จังหวัดพังงา 
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ซ่ึงสรุปได้ว่าหากแก้ไขประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ	 ตาม 
ข้อเสนอของเครือข่ายกลุ่มประมงพื้นบ้านฯ	 ต้องมีข้อมูลวิชาการ 
ทีเ่ก่ียวขอ้งกับการทำาประมงอวนรุนเคยใหเ้พยีงพอ	แต่ปัจจบัุนมเีพยีง	
ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้น	 ในแง่นี้กรมประมงได้เสนอให้มีการออก 
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ 2 ปี โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ (1) เรือที่ใช้ทำาการประมงอวนรุนเคยในระยะ 
เขต 1,000 เมตร จากชายฝ่ังต้องเป็นเรือประมงพื้นบ้าน (2)  
กำาหนดเขตพื้นท่ีให้ทำาการประมงในเขต 1,000 เมตร จากฝั่ง 
ได้ตั้งแต่ตำาบลไม้ขาว อำาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ละติจูดที่ 08 
องศา 06.8 ลิปดาเหนือ (A) ไปจนถึงบริเวณตอนเหนือของเกาะระ 
ตำาบลเกาะพระทอง อำาเภอครุะบุรี จงัหวดัพงังา ละตจูิด 09 องศา 
15.8 ลิปดาเหนือ (B) ทั้งนี้จะให้ทำาการประมงได้ตลอดทั้งปีเพื่อ
ให้สามารถเก็บข้อมูลทางวิชาการและนำามาแก้ไขปัญหาในระยะ
ยาวต่อไป	 ในส่วนของคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ	 และตัวแทน 
ประมงพื้นบ้านของเครือข่ายฯ	 เห็นด้วยกับแนวทางของกรมประมง	
และคณะกรรมาธิการฯ	 จะทำาหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ 
นโยบายการประมงแห่งชาติเพื่อให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศข้อกำาหนดการทำาประมง 
โดยการรุนเคยตามที่กรมประมงเสนอ	(คณะกรรมาธิการการเกษตร
และสหกรณ์,	2563)	
	 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันฯ	(พ.ศ.2564)	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ยังไม่ได้ออกประกาศระเบียบที่เก่ียวข้องกับการรุนเคยตาม 
ขอ้เสนอทีก่รมประมงไดอ้ภปิรายในทีป่ระชุม	และล่าสดุประมงจงัหวดั	
พงังาไดเ้ร่ิมกลับมาทำากระบวนการรับฟงัความคดิเหน็ในเร่ืองดงักล่าว	
อีกคร้ัง	ซ่ึงเปน็ทีน่า่สงัเกตวา่เพราะเหตุใดการแก้ไขปญัหาขา้งต้นจงึมี
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ความล่าช้าและต้องกลับมาทำากระบวนการรับฟังความคิดเห็น 
ในพื้นที่ใหม่	 ทั้งที่ระหว่างปี	 พ.ศ.2562-2563	 ได้จัดกระบวนการ 
รับฟงัความคดิเหน็และมขีอ้ตกลงทีชั่ดเจนระหวา่งชาวประมงพืน้บ้าน
ในจังหวัดพังงาและภูเก็ตซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง	

5. บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนต่อการเคลื่อนไหว 
	 ในสว่นนีจ้ะกล่าวถึงบทบาทของสมาคมรักษท์ะเลไทยซ่ึงเปน็
องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีต่อการเคล่ือนไหวของเครือข่ายประมง 
พืน้บา้นโคกกลอย	จงัหวัดพงังา	ในช่วงการยืน่ขอ้เสนอแก้ไขกฎหมาย	
ที่เก่ียวข้องกับอวนรุนเคย	 อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้ว่าสมาคมฯ	 
ไดส้ง่เจา้หนา้ทีภ่าคสนามลงมาประจำาในชุมชนและปฏิบติัหนา้ทีต่าม
ยุทธศาสตร์	 เช่น	 การศึกษาชุมชนเบื้องต้น	 ผลักดันให้เกิดสมาคม	
ชาวประมง	 ที่สำาคัญคือเช่ือมเครือข่ายระหว่างประมงพื้นบ้าน 
ในทอ้งถ่ินกับสมาคมสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บา้นแหง่ประเทศไทย	ซ่ึง 
เปน็องค์กรประมงพืน้บา้นระดับประเทศ	ดังนัน้หนา้ทีแ่ละภารกิจของ	
เจ้าหน้าที่ภาคสนามต่อการผลักดันการแก้ไขกฎหมายของเครือข่าย 
ประมงพื้นบ้านโคกกลอย	จังหวัดพังงา	จึงมีหลายบทบาท	
	 ช่วงแรกเจ้าหน้าที่ภาคสนามและประมงพื้นบ้านร่วมกัน 
จัดทำาข้อมูลการทำาประมงรุนเคยของประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่ง 
โคกกลอยเพื่อใช้ในการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายและให้ประมง 
พื้นบ้านใช้นำาเสนอระหว่างการประชุมร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ 
ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย	จึงทำาให้ข้อเสนอแก้ไขกฎหมาย 
ที่ เ ก่ียวข้องกับอวนรุนเคยกลายเป็นข้อเสนอร่วมของสมาคม 
สมาพันธ์ฯ	 ที่ ใ ช้เจรจากับรัฐ	 และประมงพื้นบ้านโคกกลอย 
ยังสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นเจรจากับภาครัฐตามวาระต่างๆ	 
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ในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ภาคสนามยังมีบทบาทการประสานงาน 
ประมงพืน้บา้นในชุมชนโคกกลอยและชุมชนใกล้เคียงให้มกีารประชุม
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อหารือแนวทางการยื่น 
ข้อเสนอต่อรัฐตามวาระต่างๆ	 รวมถึงการกระตุ้นให้ประมงพื้นบ้าน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นในชุมชน	
นอกจากนี้บางช่วง	 ยังเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างรัฐ 
และประมงพื้นบ้าน	 รวมถึงร่วมกับประมงพื้นบ้านโคกกลอยติดตาม 
ความคืบหน้าของข้อเสนอ	 เช่น	 การเดินทางไปสภาผู้แทนราษฎร 
ร่วมกับประมงพื้นบ้านและเข้าพบคณะกรรมาธิการการเกษตรและ 
สหกรณ์เพือ่ตดิตามความคบืหนา้ของการแก้ไขกฎหมาย	ในแง่นีห้นา้ที	่
ภารกิจ	 และบทบาทของเจ้าหน้าที่ภาคสนามของสมาคมฯ	 คือการ 
สนับสนุนการเคล่ือนไหวของเครือข่ายประมงพื้นบ้านโดยเป็นทั้ง 
ผู้จัดทำาข้อมูล	 ประสานงาน	 และร่วมเคล่ือนไหวผลักดันข้อเสนอ 
ไปในระยะเวลาเดียวกัน	

6. ความลักล่ัน ซ้ำาซอ้น ของกระบวนการแก้ไขกฎหมาย
	 ประมงพื้นบ้านเครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอย	 จังหวัด	
พังงา	 เร่ิมยื่นข้อเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอวนรุนเคย 
ตั้งแต่ปลายปี	 พ.ศ.2561	 ซ่ึงผ่านมาประมาณ	 3	 ปี	 (พ.ศ.2564)	 
ข้อเสนอกลับได้รับการตอบรับภายในที่ประชุม	 แต่ยังคงไม่ออก 
ประกาศแก้ไขระเบียบการรุนเคยตามข้อเสนอ	ทั้งที่ได้มีกระบวนการ
รับฟงัความคดิเหน็จากชาวประมงผู้มสีว่นไดเ้สยี	การศกึษาทางวชิาการ	
เบื้องต้น	 รวมถึงเครือข่ายประมงพื้นบ้านฯ	 ได้ติดตามความคืบหน้า 
อยู่บ่อยครั้ง		
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	 หากพิจารณาขั้นตอนการแก้ไขกฎหมายหรือประกาศต่างๆ	
ที่เก่ียวข้องกับการทำาประมง	 ปัจจุบันมีคณะกรรมการนโยบาย 
การประมงแห่งชาติ	 ซ่ึงมีหน้าที่กำาหนดนโยบายพัฒนาการประมง 
ในด้านต่างๆ	 ที่สำาคัญภายใต้คณะกรรมการชุดนี้ได้มีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการที่สำาคัญอีก	3	คณะ	ซึง่เกีย่วข้องกบัการแกไ้ขกฎหมาย	
การประมง	 คือ	 (1)	 คณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการทำา 
ประมงผิดกฎหมาย	(ฉ	1)	(2)	คณะกรรมการเฉพาะกิจเพือ่ตรวจสอบ	
และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาการ 
ทำาประมงและแรงงานในภาคประมง	(ฉ	2)	และ	(3)	คณะอนกุรรมการ	
กล่ันกรองกฎหมายที่เก่ียวข้องกับภาคประมงและแรงงานในภาค 
ประมง4	โดยหากจะแก้ไขกฎหมายหรือประกาศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ
การประมงจะตอ้งผา่นมตขิองคณะกรรมการเหลา่นี	้และยังไมร่วมถงึ	
คณะกรรมการอื่นๆ	ที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณา	ในแง่นี้
จงึเปน็ทีส่งัเกตต่อกระบวนการแก้ไขกฎหมายหรือประกาศต่างๆ	ทีส่ง่	
ผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านซึ่งจำาเป็นต้องผ่านกระบวนการที่ยุ่งยาก
และซับซ้อนดังที่เป็นอยู่หรือไม่	 ยกตัวอย่างเช่น	 กรณีของข้อเสนอ 
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอวนรุนเคย	ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2561	

4	 ในปี	 พ.ศ.2564	 ได้มีการยกเลิกและแต่งต้ังคณะกรรมการทั้ง	 3	 คณะขึ้นใหม่	 
	 โดยเปลี่ยนชื่อคณะกรรมการ	2	คณะแรก	คือ	(1)	คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา 
	 การทำาประมงผิดกฎหมาย	 (2)	 คณะอนุกรรมการเพื่อตรวจสอบและติดตาม 
	 การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำาประมงและแรงงาน 
	 ในภาคประมง
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และมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น	 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นต้ังแต่ปี	
พ.ศ.2562	มาจนในปี	พ.ศ.2563	มีแนวทางของกรมประมงเพื่อแก้ไข	
ปัญหาข้างต้นซ่ึงได้นำาเสนอในการประชุมที่คณะกรรมาธิการการ 
เกษตรและสหกรณ์	แต่ปัจจุบันในปี	พ.ศ.2564	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ยงัไมอ่อกประกาศตามแนวทางของกรมประมงและเครือขา่ย
ประมงฯ	ที่ต้องการให้รัฐอนุญาตให้ประมงพื้นบ้านทำาการประมงโดย
การรุนเคยประกอบเรือยนต์ในเขต	1,000	เมตร	นบัจากชายฝัง่จงัหวดั	
ภเูก็ตไปถงึจงัหวดัพงังาเปน็ระยะเวลา	2	ป	ีเพือ่เก็บขอ้มลูทางวชิาการ	
และจะมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวดังที่นำาเสนอมาก่อนหน้านี้	 ซึ่ง 
อนุมานได้ว่าข้อเสนอข้างต้นอาจยังไม่ผ่านมติในคณะกรรมการฯ	
ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้	 ทว่าสถานะของประมงพื้นบ้านในเครือข่ายฯ	
ที่ทำาการประมงโดยใช้อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์	ยังคงอยู่ในความ
อิหลักอิเหล่ือบนความล้าช้าของรัฐ	 ทั้งที่พวกเขาต้องการทำาการ 
ประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้มีการยื่นเสนอให้แก้ไขมา 
ก่อนหน้านี้มาแล้ว	 3	 ปี	 ในแง่นี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	
กรมประมง	หรือหนว่ยงานรัฐอ่ืนๆ	ควรจะพจิารณากระบวนการต่างๆ	
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขกฎหมายว่ามีความเหมาะสมหรือไม่และ 
ทำาให้กระบวนการรวดเร็วมากขึ้น	

7. บทสรุปและจุดหมายที่จะไปถึง ? 
	 หลังจากประกาศใช้พระราชกำาหนดการประมง	 พ.ศ.2558	 
รัฐไดค้วบคมุการทำาประมงอยา่งเขม้ขน้	เช่น	การจดัระเบยีบทางดา้น
พื้นที่ทำาการประมงและควบคุมเคร่ืองมือที่ใช้ทำาการประมง	 ซ่ึงการ	
จบัเคยโดย	“การรุนประกอบเรือยนต”์	เปน็หนึง่ลักษณะการทำาประมง	
ที่รัฐเข้าควบคุมโดยกำาหนดให้ชาวประมงที่ใช้เรือประมงพื้นบ้านที่มี 
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ขนาดต่ำากว่าสิบตันกรอสออกไปทำาการประมงนอกเขต	1,000	เมตร	
นับจากชายฝั่ง	 ข้อกำาหนดข้างต้นได้ส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้าน 
ที่ทำาการประมงบริเวณทะเลชายฝั่งที่ติดกับตำาบลโคกกลอย	 จังหวัด	
พังงา	เพราะสภาพภูมิศาสตร์ทางทะเลในบริเวณนั้นมีน้ำาค่อนข้างลึก	
จึงทำาให้ชาวประมงไม่สามารถจับเคยในพื้นที่นอกเขต	 1,000	 เมตร	
นับจากฝั่งตามที่กฎหมายกำาหนด	 ในแง่นี้ประมงพื้นบ้านจึงต้อง 
เข้ามาทำาการประมงจับเคยในบริเวณ	1,000	เมตร	
	 ด้วยเหตุนี้ประมงพื้นบ้านที่ใช้เคร่ืองมืออวนรุนเคยประกอบ 
เรือยนต์ทำาการประมงได้ตกอยู่ในความอิหลักอิเหล่ือและต้องการ 
ที่จะปรับแก้กฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ในพื้นที่ทาง 
ทะเลของจังหวัดพังงาฝั่งตะวันตกและให้สอดคล้องกับวิธีการทำา 
ประมงของพวกเขา	ขณะเดียวกันในปี	พ.ศ.2561	สมาคมรักษท์ะเลไทย	
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำางานร่วมกับประมงพื้นบ้านได้ส่งเจ้าหน้าที่ 
ภาคสนามเขา้ไปอยูใ่นชุมชนเขาปหิลาย	หนึง่ในสมาชิกของเครือขา่ย	
ประมงพื้นบ้านโคกกลอย	 จังหวัดพังงา	 ทำาให้การเคล่ือนไหวของ 
ประมงพื้นบ้านในชุมชนชายฝั่งโคกกลอย	จังหวัดพังงา	เพื่อเรียกร้อง	
ให้รัฐปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอวนรุนเคยเริ่มต้นขึ้น	
	 ตัวแทนเครือข่ายประมงพื้นบ้านโคกกลอยฯ	 ได้ยื่นข้อเสนอ 
แก้ไขกฎหมายตอ่รัฐคร้ังแรกในการประชุมสมชัชาประมงพืน้บา้นไทย	
ในปลายปี	 พ.ศ.2561	 ซ่ึงเรียกร้องให้รัฐปรับแก้กฎหมายโดยให้ 
คณะกรรมการประมงประจำาจังหวัดสามารถพิจารณาเงื่อนไขการทำา 
ประมงโดยการรุนเคยได้	 หลังจากนั้นระหว่างปี	 พ.ศ.2562-2563 
ได้มีการติดตามข้อเสนอและทำากระบวนการรับฟังความคิดเห็นจาก 
ประมงพื้นบ้านชุมชนชายฝั่งโคกกลอยและใกล้เคียง	 รวมถึงทำา 
รายงานวิชาการการทำาประมงโดยการรุนเคยเบื้องต้น	 และได้มีมติ 
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เปลี่ยนข้อเสนอเป็นให้กรมประมงอนุญาตให้ประมงพื้นบ้านสามารถ
ทำาการประมงโดยการรุนเคยประกอบเรือยนต์ในเขต	 1,000	 เมตร 
นับจากชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาถึงจังหวัดพังงาฝั่งตะวันตก	
อยา่งไรก็ดเีมือ่ระยะเวลาผ่านไป	ขอ้เสนอของเครือขา่ยฯ	กลับไมไ่ดรั้บ	
การตอบรับ	 จึงได้มีการเข้าพบกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	
สภาผู้แทนราษฎร	 เพื่อให้รัฐเร่งกระบวนการแก้ไขกฎหมายและได้มี 
ผลสรุป	 คือ	 กรมประมงเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออก 
ประกาศให้ประมงพื้นบ้านสามารถออกทำาการประมงโดยการใช้ 
อวนรุนเคยประกอบเรือยนต์ในพื้นที่	 1,000	 เมตรนับตั้งแต่ชายฝั่ง 
ในบรเิวณจังหวัดภูเกต็ไปจนถึงจังหวัดพังงาทางฝั่งตะวันตกเป็นระยะ
เวลา	 2	 ปี	 เพื่อเก็บข้อมูลทางวิชาการและแก้ไขปัญหาระยะเวลา 
ต่อไป	ทว่าในปัจจุบัน	(พ.ศ.2564)	ภาครัฐยังไม่ดำาเนินการตามที่ได้
นำาเสนอในการประชุมกับกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	ซ่ึงอาจ
เกิดจากกระบวนการแก้กฎหมายทีเ่ก่ียวขอ้งกับการประมงของรัฐเปน็
ไปอย่างซับซ้อน	 เพราะมีการตั้งคณะกรรมการหลายคณะเพื่อ 
พิจารณา	 ในแง่นี้บทความช้ินนี้จึงไม่อาจสรุปได้ว่าในอนาคต 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กรมประมง	 หรือหน่วยงานอ่ืนๆ	 ที่ 
เก่ียวข้องจะดำาเนินการตามข้อเสนอและแก้ไขปัญหาให้เครือข่าย 
ประมงพื้นบ้านโคกกลอย	จังหวัดพังงา	หรือไม่	ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับ	
หลายปัจจัย	 เช่น	 การผลักดันข้อเสนอของประมงพื้นบ้านอย่าง 
ตอ่เนือ่ง	การใหค้วามสำาคญัของรัฐตอ่ขอ้เรียกร้องของประมงพืน้บ้าน	
ฯลฯ	 หากรัฐไม่ให้ความสำาคัญต่อข้อเรียกร้อง	 ผลกระทบที่ประมง 
พื้นบ้านได้รับคงดำาเนินอยู่ต่อไป	 และคงไม่ใช่ความผิดของประมง 
พื้นบ้านมีความพยายามในการเรียกร้องไม่มากพอ
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	 0518.13/55	การพิจารณาระยะพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำาประมง 
	 อวนรุนเคยที่ใช้ประกอบเรือประมงพื้นบ้านในเขตทะเลชายฝั่ง 
	 อันดามัน	 ถึงผู้อำานวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล.	 17	 
	 มีนาคม	2563.	[อัดสำาเนา]
สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย.	 2561.	 หนังสือ	 
	 051/2561	 ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาการประมงอย่างยั่งยืนและ 
	 แนวทางการสนบัสนนุชาวประมงพืน้บ้านจากผลการประชุมสมชัชา 
	 ชาวประมงพื้นบ้านในประเทศไทย	 2561	 ถึง	 อดิศร	 พร้อมเทพ	 
	 อธิบดีกรมประมง.	18	ธันวาคม	2561.	[อัดสำาเนา]
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ประวัติผู้เขียน

เสาวลักษณ์ ประทุมทอง :	 เริ่มทำางานกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยปี	 2551 
และเปน็ผู้ประสานงานภาคสนามพืน้ที	่เพชรบรีุ-ประจวบฯ	(อ่าวไทยตอนบน)	
ทำางานกับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านในการสร้างความเข้าใจเร่ืองการใช้ 
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	 รวมทั้งกระตุ้นให้ชาวประมง 
พื้นบ้านตระหนักถึงสิทธิในการจัดการทรัพยากรโดยชุมชนท้องถิ่น	 และ 
ส่งเสริมงานเศรษฐกิจชุมชนผ่านร้านคนจับปลา	ปัจจุบันทำาหน้าที่ผู้ประสาน
งานพื้นที่ของสมาคมรักษ์ทะเลไทย	

กาญจนาภรณ์ สว่างวงศ์ :	 จบการศึกษาเมื่อปี	 พ.ศ.2559	 จากสถาบัน 
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คณุทหารลาดกระบงั	คณะเทคโนโลยกีารเกษตร	
สาขาวิทยาศาสตร์การประมง	 ได้เร่ิมเข้าทำางานที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย 
เมื่อปี	พ.ศ.2561	โดยมีความสนใจเกี่ยวกับการทำางานเพื่อสังคม

นิติกร ดาราเย็น :	 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากภาควิชาสังคม 
ศาสตร์	 คณะอักษรศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เมื่อปี	 2561	 มีความ 
สนใจทางด้านทฤษฎีสังคมวิทยา	 การทำางานเก็บข้อมูลภาคสนามและ 
การทำางานพัฒนา	 เร่ิมทำางานกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยเมื่อปี	 2561	 โดย 
ในช่วงแรกลงพืน้ทีใ่นชุมชนชายฝัง่จงัหวดัระนองและยา้ยมาอยูชุ่มชนชายฝัง่ 
จังหวัดพังงาถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.2564)	

เบญจวรรณ เพ็งหนู :	 จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์	หลักสตูรประกาศนยีบตัรบณัฑิต	เมือ่ป	ีพ.ศ.2538	
มีความสนใจในการสร้างพลังการขับเคล่ือนทางสังคมที่มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
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จัดการตนเองได้	 เร่ิมทำางานกับโครงการจัดการทรัพยากรชายฝั่งภาคใต้	 
ซ่ึงต่อมาได้จดทะเบียนเป็นสมาคมรักษ์ทะเลไทยต้ังแต่ปี	 พ.ศ.2542	
จนถงึปจัจุบัน	โดยปฏบิตังิานในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนามและผูป้ระสาน
งานในพื้นที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านทะเลสาบสงขลา–พัทลุง	

จินดา จิตตะนัง :	 จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ในปี	2540	เริ่มทำางานกับ 
โครงการพัฒนาชุมชนแออัดภาคใต้	 ต่อมาในปี	 2548	 ได้มาทำางานกับ 
ประมงพื้นบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชและในปี	 2551	 ได้เข้ามาทำางาน 
กับสมาคมรักษ์ทะเลไทย	 โดยปฏิบัติงานในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 
และผู้ประสานงานพื้นที่เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จนถึงปัจจุบัน

ฮาสานะห์ เกะมาซอ :	จบการศกึษาภาควิชาพฒันาสงัคม	คณะมนษุยศาสตร์	
และสังคมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อปี	
พ.ศ.2556	 มีความสนใจทางด้านการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาสังคม	 
ได้ร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายชุมชนรักษ์อ่าวปากบารา	ช่วงที่มีการเคลื่อนไหว
ต่อสูกั้บโครงการก่อสร้างทา่เทยีบเรือน้ำาลึกปากบารา	และไดเ้ขา้มาทำางานวจิยั	
เก็บข้อมูลโครงการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรชุมชนในอ่าว 
ปากบารา	 จังหวัดสตูล	 เมื่อปี	 พ.ศ.2556-2557	 และเริ่มเข้ามาทำางานกับ 
สมาคมรักษ์ทะเลไทย	 พื้นที่จังหวัดสตูล	 กับพี่น้องชาวประมงพื้นบ้านและ 
กลุ่มแม่บ้านประมงพื้นบ้านตำาบลปากน้ำา	 สนับสนุนและผลักดันการจัดต้ัง 
องค์กรชุมชนชาวประมงพื้นบ้านและส่งเสริมการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน	 
การจัดการผลผลิตสินค้าของชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดสตูล	 ต้ังแต่ปี	
พ.ศ.2557	ถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.2564)
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