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ค าน า 
 
แนวปฏิบตัเิพ่ือการสนบัสนนุการท าประมงขนาดเล็กอยา่งยัง่ยืนโดยสมคัรใจในบริบทของความมัน่คงทาง
อาหารและการขจดัความยากจนนี ้ ได้รับการพฒันาขึน้ตามหลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรมเพื่อการท าประมง
อยา่งรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตเิม่ือปี 2538 เพ่ือให้เป็นแนวทางเสริมด้าน
การท าประมงขนาดเล็กท่ีสนบัสนนุหลกัการและข้อก าหนดทัง้ปวงของหลกัปฏิบตัิด้านจริยธรรมเพ่ือการท า
ประมงอยา่งรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ ดงันัน้ แนวปฏิบตัจิงึมุง่สนบัสนนุ
ภาพประจกัษ์ การรับรอง และการสง่เสริมบทบาทของการประมงขนาดเล็กท่ีมีความส าคญัมาแตด่ัง้เดมิ 
และเพ่ือมีสว่นในความพยายามระดบัโลกและประเทศท่ีมุ่งขจดัความหิวโหยและความยากจน แนวปฏิบตัิ
นีส้นบัสนนุการท าประมงอย่างรับผิดชอบและการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนเพ่ือประโยชน์ของ
ชนรุ่นปัจจบุนัและอนาคต โดยการเน้นชาวประมงขนาดเล็กและคนงานในภาคประมงและกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้อง และรวมถึงประชาชนท่ีเปราะบางและถกูขบัออกไปอยูช่ายขอบท่ีสง่เสริมแนวทางการท างานด้าน
สิทธิมนษุยชน 
 
ต้องย า้วา่แนวปฏิบตันีิส้ามารถเลือกใช้ด้วยความสมคัรใจ มีขอบเขตใช้ได้ในระดบัโลก โดยเน้นท่ีความ
ต้องการของประเทศท่ีก าลงัพฒันา 
 
การท าประมงขนาดเล็กท่ีเป็นอาชีพ ซึง่รวมกิจกรรมทกุอยา่ง ทัง้หว่งโซม่ลูคา่ ชว่งก่อนและหลงัการเก็บ
เก่ียว ท่ีด าเนินการโดยทัง้ชายและหญิงท่ีมีบทบาทส าคญัในความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ การขจดั
ความยากจน การพฒันาท่ีเสมอภาคและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร1อยา่งยัง่ยืน การท าประมงขนาดเล็กท า
ให้มีอาหารท่ีคณุคา่ทางโภชนาการส าหรับตลาดท้องถ่ิน ตลาดในประเทศและตา่งประเทศ และชว่ยสร้าง
รายได้ซึง่สนบัสนนุเศรษฐกิจในท้องถ่ินและประเทศ 
 
การท าประมงขนาดเล็กมีสดัสว่นถึงประมาณคร่ึงหนึง่ของปริมาณการจบัปลาทัว่โลก และเม่ือพิจารณาถึง
การจบัปลาท่ีมุง่เพ่ือการบริโภคโดยตรงแล้ว สดัสว่นของการจบัปลาในภาคประมงขนาดเล็กนี ้ ก็จะเพิ่มขึน้
เป็นสองในสามทีเดียว การท าประมงน า้จืดมีความส าคญัเป็นพิเศษในแง่นี ้และการท าประมงขนาดเล็กเพ่ือ
การผลิตอาหารก็มีสดัสว่นสงูในภาคประมงย่อยนี ้ การท าประมงขนาดเล็กทัว่โลกมีชาวประมงและแรงงาน
ภาคประมงท างานมากกว่าร้อยละ 90 และเกือบคร่ึงเป็นผู้หญิง นอกจากการจ้างงานทัง้เตม็เวลาและไม่
เตม็เวลา และแรงงานในภาคประมงแล้ว ยงัมีการท าประมงตามฤดกูาลหรือตามโอกาส และกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องซึง่สร้างรายได้เสริมให้แก่คนเรือนล้าน กิจกรรมเหลา่นีอ้าจเป็นกิจกรรมเสริมหรือเป็นกิจกรรม
                                                           
1 ค า “ทรัพยากรประมง” ในเอกสารฉบบันี ้กินความถึงทรัพยากรทางน า้ที่มีชีวิตทกุชนิด (หญ้าทะเล หอย ฯลฯ ทัง้ในทะเลและแหลง่น า้จืด) ซึง่
เป็นเป้าหมายของการท าประมงโดยทัว่ไป 



6 
 

ส าคญัเป็นพิเศษในช่วงเวลาท่ีเกิดความยากล าบาก ชาวประมงขนาดเล็กและแรงงานในภาคประมงจ านวน
มากท าการประมงของตนเอง และเป็นผู้จดัหาอาหารเลีย้งครอบครัวและชมุชนของตนโดยตรง รวมทัง้
ท างานในการประมงพาณิชย์ การแปรรูปและการตลาด การท าประมงและกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องมกัจะเป็น
ฐานของเศรษฐกิจในท้องถ่ินของชมุชนชายฝ่ังทะเล ทะเลสาบ และริมฝ่ังแมน่ า้ และเปรียบเสมือนกบั
เคร่ืองจกัรท่ีก่อให้เกิดผลตอ่เน่ืองในภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 
 
การท าประมงขนาดเล็กเป็นตวัแทนการประมงรายย่อยท่ีหลากหลายและมีพลวตัร ซึ่งมกัจะมีลกัษณะของ
การย้ายถ่ินฐานตามฤดกูาล ลกัษณะของประมงขนาดเล็กนีแ้ตกตา่งกนัไปตามพืน้ท่ี ท่ีจริงการท าประมง
ขนาดเล็กมกัจะมีฐานเข้มแข็งอยูใ่นชมุชนท้องถ่ิน และมกัจะสะท้อนให้เห็นวา่เก่ียวพนักบัทรัพยากรประมง
ในละแวกใกล้เคียง ประเพณีและคณุคา่ และหนนุเสริมความเกาะเก่ียวทางสงัคม ส าหรับชาวประมงขนาด
เล็กและแรงงานในภาคประมงแล้ว การท าประมงเป็นวิถีชีวิตและเป็นภาคประมงขนาดย่อยท่ีประกอบไป
ด้วยความหลากหลายและความร ่ารวยทางวฒันธรรมท่ีมีความส าคญัระดบัโลก ชาวประมงขนาดเล็ก
จ านวนมาก แรงงานภาคประมง และชมุชนของพวกเขา รวมไปถึงกลุม่ท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ 
จ าเป็นต้องพึง่พาการเข้าถึงทรัพยากรประมงและท่ีดนิโดยตรง สิทธิในการถือครองท่ีดินในพืน้ท่ีชายฝ่ังและ
พืน้ท่ีบริเวณอา่ว มีความส าคญัตอ่หลกัประกนัและการเอือ้อ านวยให้สามารถเข้าถึงการท าประมงและ
กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง (รวมถึงการแปรรูปและการตลาด) และเพ่ือท่ีอยู่อาศยัและการสนบัสนนุการด ารงชีวิต 
ระบบนิเวศน์ทางน า้ท่ีมีคณุภาพท่ีดี และความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเก่ียวข้องเป็นพืน้ฐานส าคญัตอ่การ
ด ารงชีวิตของพวกเขา และตอ่ความสามารถของภาคประมงขนาดเล็กท่ีจะมีสว่นตอ่ความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้
โดยรวมด้วย 
 
แม้วา่ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กจ านวนมากจะมีความส าคญัก็ตาม แตพ่วกเขายงัคงถกูเบียดขบัให้ออกไป
อยูช่ายขอบ และคณุปูการของพวกเขาตอ่ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ การขจดัความยากจน 
การพฒันาท่ีเสมอภาค และการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน ซึง่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่พวกเขาเองและผู้ อ่ืนก็ยงั
ไมอ่าจบรรลผุลได้อยา่งเตม็เป่ียม 
 
ในการสร้างหลกัประกนัและเพิ่มคณุปูการของการท าประมงขนาดเล็กนัน้ ต้องเผชิญกบัสิ่งท้าทายและ
อปุสรรคตา่ง ๆ มากมาย การพฒันาภาคการประมงในชว่งสามส่ีทศวรรษท่ีผา่นมาน าไปสูก่ารใช้ทรัพยากร
เกินขอบเขตและการคกุคามตอ่แหลง่ท่ีอยู่อาศยัและระบบนิเวศน์ในหลาย ๆ กรณีทัว่โลก หลกัปฏิบตัิตาม
ประเพณีในการจดัสรรและแบง่ปันประโยชน์ของทรัพยากรในการท าประมงขนาดเล็ก ซึง่ด าเนินมาอยา่ง
ตอ่เน่ืองในชนหลายรุ่น เกิดการเปล่ียนแปลงเทคโนโยลีท่ีรวดเร็ว และการเปล่ียนแปลงของประชากร ชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็กยงัได้รับผลกระทบจากความสมัพนัธ์ทางอ านาจท่ีไมเ่สมอภาค ในหลาย ๆ พืน้ท่ี 
ปัญหาความขดัแย้งกบัการท าประมงขนาดใหญ่ อนัเป็นผลมาจากระบบการบริหารจดัการการท าประมงท่ี
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ขาดการมีสว่นร่วมและมกัจะรวมศนูย์ การพฒันา และมีการพึง่พากนัอย่างสงูเพิ่มขึน้หรือการแขง่ขนักนั
ระหวา่งการท าประมงขนาดเล็กและเศรษฐกิจภาคอ่ืน ๆ ซึง่มกัมีอิทธิพลทางการเมืองหรือเศรษฐกิจสงูกว่า 
ซึง่รวมไปถึงภาคการทอ่งเท่ียว การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ การเกษตร พลงังาน การท าเหมืองแร่ อตุสาหกรรม 
และการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 
เม่ือความยากจนท่ีด ารงอยูใ่นชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก มีลกัษณะท่ีหลากหลายมิติ และมิได้มีสาเหตมุา
จากรายได้น้อย แตย่งัเกิดจากปัจจยัท่ีปิดกัน้มิให้ได้รับสิทธิมนษุยชนอยา่งสมบรูณ์ ซึง่รวมถึงสิทธิของ
พลเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กมกัตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีหา่งไกล 
และมกัจะมีข้อจ ากดัหรือเสียเปรียบในการเข้าถึงตลาด และอาจไม่คอ่ยเข้าถึงบริการทางสาธารณสขุ 
การศกึษา และบริการทางสงัคมอ่ืนๆ ลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีรวมถึงระดบัการศกึษาในระบบต ่า สขุภาพย ่าแย่ 
(มกัจะมีการติดเชือ้เอชไอวี และโรคเอดส์ในอตัราท่ีสงู) และโครงสร้างองค์กรท่ีไมเ่พียงพอ การมีโอกาสท่ี
จ ากดั เน่ืองเพราะชมุชนชาวประมงขนาดเล็กต้องเผชิญกบัการขาดทางเลือกในการประกอบอาชีพ เยาวชน
วา่งงาน สภาพการท างานท่ีไม่ดีและไมป่ลอดภยั แรงงานท่ีถกูบงัคบั และแรงงานเดก็ มลภาวะ สิ่งแวดล้อม
เส่ือมโทรม ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และภยัธรรมชาตแิละภยัท่ีมนษุย์ก่อให้เกิดขึน้
นัน้ ท าให้ภยัคกุคามท่ีชมุชนชาวประมงขนาดเล็กต้องเผชิญต้องเพิ่มระดบัมากย่ิงขึน้ ปัจจยัเหลา่นี ้ ท าให้
ชาวประมงขนาดเล็กและแรงงานภาคประมงต้องเผชิญกบัความยากล าบากในการสง่เสียงบอกเล่าความ
ทกุข์ยากของพวกตน ปกป้องคุ้มครองสิทธิมนษุยชน สิทธิในการถือครองท่ีดนิ และการสร้างหลกัประกนัใน
การใช้ทรัพยากรประมงท่ีพวกเขาต้องพึง่พาได้อยา่งยัง่ยืน 
 
แนวปฏิบตัเิหลา่นีไ้ด้รับการพฒันาโดยอาศยักระบวนการมีสว่นร่วมและปรึกษาหารือกนัระหวา่งผู้แทน
ชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก องค์กรภาคประชาสงัคม รัฐบาล องค์กรระดบัภาค และผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
หลงัจากนัน้ ในเวทีปรึกษาหารือทางวิชาการขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ ก็ได้ทบทวน
แนวปฏิบตั ิ ซึง่ก็ได้ค านงึถึงข้อพิจารณาและหลกัการท่ีส าคญัอยา่งกว้างขวาง รวมถึงความเสมอภาคและ
การไมเ่ลือกปฏิบตั ิ การมีสว่นร่วมและการให้ทกุฝ่ายเข้ามาร่วมด้วย ความน่าเช่ือถือและการใช้หลกั
กฎหมาย และหลกัการท่ีวา่สิทธิมนษุยชนทกุประการเป็นเร่ืองสากล แบง่แยกมิได้ เก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั และ
พึง่พาซึง่กนัและกนั แนวปฏิบตันีิส้อดคล้องและสง่เสริมมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ แนว
ปฏิบตัเิหล่านีเ้สริมตอ่หลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรมเพ่ือการท าประมงอยา่งรับผิดชอบและกฎหมายและความ
ตกลงระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง พวกเขาค านงึถึงหลกัปฏิบตัด้ิานวิชาการ เชน่ แนวปฏิบตัด้ิานวิชาการเพ่ือ
การท าประมงอยา่งรับผิดชอบ ข้อ 10 “คณุูปการของการท าประมงขนาดเล็กท่ีเพิ่มขึน้ตอ่การขจดัความ
ยากจน และความมัน่คงทางอาหาร” รวมถึงกฎหมายและความตกลงระหวา่งประเทศอ่ืนๆ ท่ีสามารถสมคัร
ใจปฏิบตัิตามได้ เชน่ แนวปฏิบตัวิ่าด้วยธรรมาภิบาลอยา่งรับผิดชอบโดยสมคัรใจว่าด้วยการถือครองท่ีดนิ 
การท าประมง และป่าไม้ในบริบทของความมัน่คงทางอาหารระดบัประเทศ (แนวปฏิบตัวิ่าด้วยการถือครอง
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ท่ีดนิ) และแนวปฏิบตัวิ่าด้วยการรับรองสิทธิท่ีจะมีอาหารอยา่งพอเพียงขัน้ก้าวหน้าในบริบทของความ
มัน่คงทางอาหาร (สิทธิท่ีจะมีแนวปฏิบตัด้ิานอาหาร) เท่าท่ีเก่ียวข้อง รัฐและผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอ่ืน ๆ ได้รับ
การสนบัสนนุให้ศกึษาแนวปฏิบตัอ่ืิน ๆ ด้วย เชน่ กฎหมายและความตกลงระหวา่งประเทศและในภมูิภาค
ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือบรูณาการพนัธกรณี ความผกูพนัโดยสมคัรใจ และแนวทางชีน้ าท่ีมีอยูแ่ละเก่ียวข้องอย่าง
ครบถ้วน  
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ส่วนที่ 1 บทน า 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 วัตถุประสงค์ของแนวปฏิบัตคืิอ 
ก) เพ่ือการท าประมงขนาดเล็กมีคณุปูการตอ่ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการของโลก

เพิ่มมากขึน้ และสนบัสนนุความคืบหน้าในการใช้สิทธิท่ีจะมีอาหารอยา่งเพียงพอ 
ข) เพ่ือมีสว่นในการพฒันาชมุชนชาวประมงขนาดเล็กอยา่งเสมอภาค และการขจดัความ

ยากจน และปรับปรุงสถานการณ์ด้านสงัคมและเศรษฐกิจของชาวประมงและแรงงานภาค
ประมงในบริบทของการบริหารจดัการการท าประมงอยา่งยัง่ยืน 

ค) เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรประมงอยา่งยัง่ยืน มีการบริหารจดัการอย่างรอบคอบและ
รับผิดชอบ และการอนรัุกษ์ทรัพยากรประมงท่ีสอดคล้องกบัหลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรมเพ่ือ
การท าประมงอยา่งรับผิดชอบขององค์การอาหารและเกษตร และกฎหมายและความตก
ลงระหวา่งประเทศอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

ง) เพ่ือสง่เสริมคณุปูการของการท าประมงขนาดเล็กตอ่ความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อมในอนาคตเพ่ือโลกของเราและประชากรโลก 

จ) เพ่ือเอือ้อ านวยแนวปฏิบตัสิ าหรับรัฐและผู้ เก่ียวข้องได้พิจารณาเพ่ือการพฒันาและการ
ด าเนินนโยบายท่ีเป็นมิตรกบัระบบนิเวศน์อยา่งมีสว่นร่วม กรอบยทุธศาสตร์และกฎหมาย
เพ่ือปรับปรุงการท าประมงขนาดเล็กอยา่งรับผิดชอบและยัง่ยืน 

ฉ) เพ่ือให้สงัคมมีความตระหนกัเพิ่มขึน้และสง่เสริมความก้าวหน้าทางความรู้ในเร่ือง
วฒันธรรม บทบาท คณุปูการ และศกัยภาพของการท าประมงขนาดเล็ก โดยค านงึถึง
ความรู้ของบรรพบรุุษและประเพณี รวมถึงอปุสรรคและโอกาสด้วย 

1.2 วตัถปุระสงค์เหลา่นีค้วรจะมีการด าเนินการให้บรรลผุลโดยอาศยัการสง่เสริมแนวทางสิทธิ
มนษุยชนโดยการเสริมสร้างพลงัให้แก่ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กทัง้ชายและหญิง เพ่ือให้มี
สว่นในกระบวนการตดัสินใจ และร่วมรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรประมงอยา่งยัง่ยืน และ
เน้นความต้องการของประเทศท่ีก าลงัพฒันา และเพ่ือประโยชน์ของกลุม่คนท่ีเปราะบางและ
กลุม่คนชายขอบ 
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2. ลักษณะและขอบเขต 
2.1 แนวปฏิบตันีิมี้ลกัษณะท่ีสามารถน าไปใช้ได้โดยสมคัรใจ แนวปฏิบตันีิค้วรน าไปประยกุต์ใช้กบั

การท าประมงขนาดเล็กในทกุบริบท มีขอบเขตกว้างๆ แตก็่เน้นเป็นการเฉพาะกบัความ
ต้องการของประเทศท่ีก าลงัพฒันา 

2.2 แนวปฏิบตันีิเ้หมาะสมส าหรับการท าประมงขนาดเล็กทัง้ในทะเลและแหลง่น า้จืด ตวัอยา่งเชน่  
ชายและหญิงท่ีท างานในกิจกรรมตา่งๆ ทัง้ปวงตามหว่งโซม่ลูคา่ และกิจกรรมก่อนและหลงั
การท าประมง  ความเช่ือมโยงท่ีส าคญัระหวา่งการประมงขนาดเล็กและเพาะเลีย้งสตัว์น า้เป็น  
ท่ีได้รับการยอมรับ แตแ่นวปฏิบตัฉิบบันีจ้ะมุง่เน้นเฉพาะการจบัสตัว์น า้ 

2.3 แนวปฏิบตันีิมุ้ง่ไปท่ีประเทศท่ีเป็นและไมเ่ป็นสมาชิกขององค์การอาหารและเกษตรแหง่
สหประชาชาตใินทกุระดบัของรัฐ รวมถึงองค์กรระดบัอนภุมูิภาค ภมูิภาค ระหวา่งประเทศ 
และระหวา่งรัฐบาล และภาคประมงขนาดเล็ก (ชาวประมง แรงงานในภาคประมง ชมุชนของ
พวกเขา ผู้น าตามประเพณีและวฒันธรรม องค์กรวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรประชาสงัคม)  
แนวปฏิบตันีิย้งัมุง่ไปท่ีสถาบนัวิจยัและวิชาการ ภาคเอกชน องค์กรพฒันาเอกชน และทกุสว่น
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัภาคประมง การพฒันาชายฝ่ังและชนบท และการใช้สิ่งแวดล้อมทางน า้ 

2.4 แนวปฏิบตัยิอมรับความหลากหลายของการท าประมงขนาดเล็ก และไมมี่ค านิยามเพียงหนึง่
เดียวท่ีได้รับการยอมรับร่วมกนัส าหรับภาคประมงขนาดเล็ก ด้วยเหตนีุ ้ แนวปฏิบตันีิม้ิได้ให้
นิยามมาตรฐานของการท าประมงขนาดเล็ก หรือจะท าอยา่งไรในการประยกุต์ในบริบทของ
ประเทศ แนวปฏิบตันีิมี้ความเหมาะสมเป็นพิเศษตอ่การท าประมงขนาดเล็กเพ่ือยงัชีพ และ
ชาวประมงท่ีมีความเปราะบาง เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและความนา่เช่ือถือในการประยกุต์ใช้
แนวปฏิบตัจิงึเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะต้องให้มัน่ใจวา่ กิจกรรมใดและผู้ด าเนินการรายใดท่ีถือว่ามี
ขนาดเล็ก และต้องค้นหาวา่กลุม่ใดท่ีมีความเปราะบางและเป็นกลุม่คนชายขอบท่ีต้องได้รับ
ความใสใ่จเพิ่มขึน้ ประเด็นนีต้้องด าเนินการในระดบัภมูิภาค อนภุมูิภาค หรือระดบัประเทศ 
และตามบริบทเฉพาะท่ีจะมีการประยกุต์ใช้ รัฐควรให้หลกัประกนัวา่ การค้นหาและการ
ประยกุต์ใช้นีจ้ะได้รับการชีน้ าด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอยา่งมีความหมายและเป็นแก่สาร มี
การปรึกษาหารือ และเน้นวตัถปุระสงค์ท่ีตอบสนองในหลายระดบั เพ่ือวา่ เสียงของทัง้ชาย
และหญิงจะได้รับฟัง ทกุฝ่ายควรสนบัสนนุและมีสว่นร่วมในกระบวนการดงักลา่วอย่าง
เหมาะสม 

2.5 แนวปฏิบตันีิ ้ควรมีการแปลและประยกุต์ใช้ตามระบบกฎหมายและสถาบนัของประเทศ 
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3. หลักการส าหรับการปฏิบัติ 
3.1 แนวปฏิบตันีิอ้ยูบ่นพืน้ฐานมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ มาตรฐานการท าประมง

อยา่งรับผิดชอบ และวิธีปฏิบตัแิละการพฒันาท่ียัง่ยืนตามเอกสารผลการประชมุริโอบวก 20 ท่ี
ช่ือ “อนาคตท่ีเราต้องการ” หลกัปฏิบตัิด้านจริยธรรมเพ่ือการท าประมงอย่างรับผิดชอบของ
องค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ และความตกลงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยให้ความ
สนใจเป็นพิเศษตอ่กลุม่ประชากรท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ และความจ าเป็นท่ีจะต้อง
สนบัสนนุการด าเนินงานให้มีความก้าวหน้าคืบหน้าอยา่งแท้จริงส าหรับเร่ืองสิทธิท่ีจะมีอาหาร
เพียงพอ 
1. สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี ตระหนกัถึงศกัดิศ์รีรีโดยก าเนิด และสิทธิมนษุยชนของแตล่ะ

คนท่ีเทา่เทียมและไมส่ามารถถ่ายโอนกนัได้นัน้ ทกุฝ่ายควรยอมรับ เคารพ สง่เสริม และ
คุ้มครองหลกัการแหง่สิทธิมนษุยชน และการประยกุต์ใช้ในชมุชนท่ีต้องพึง่พาการท า
ประมงขนาดเล็ก ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ ความเป็น
สากล และการไมส่ามารถถ่ายโอนกนัได้ การแบง่แยกไมไ่ด้ การพึง่พาอาศยักนั และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั การไมเ่ลือกปฏิบตัแิละความเสมอภาค การมีสว่นร่วมและการ
ครอบคลมุทกุคน ความนา่เช่ือถือและการบงัคบัใช้กฎหมาย รัฐควรเคารพและคุ้มครอง
สิทธิของผู้ปกป้องสิทธิมนษุยชนในการท าอาชีพประมงขนาดเล็กของเขา 
 
ฝ่ายท่ีมิใชรั่ฐ รวมถึงกิจการธุรกิจท่ีเก่ียวข้องหรือธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบตอ่การท าประมง
ขนาดเล็กแบบมีความรับผิดชอบเพ่ือเคารพในสิทธิมนษุยชน รัฐควรก าหนดขอบเขต
กิจกรรมในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการท าประมงขนาดเล็กของฝ่ายท่ีมิใชรั่ฐ เพ่ือให้มี
หลกัประกนัวา่พวกเขาจะปฏิบตัิตามมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ 

2. การเคารพวัฒนธรรม ต้องตระหนกัและเคารพรูปแบบองค์กรท่ีมีอยูเ่ดมิ องค์ความรู้และ
วิธีปฏิบตัิตามประเพณีในท้องถ่ินของชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงชนพืน้เมือง และ
กลุม่ชาตพินัธุ์ โดยการสนบัสนนุผู้หญิงให้เป็นผู้น าและค านงึถึงมาตรา 5 ของอนสุญัญาวา่
ด้วยการขจดัการเลือกปฏิบตัิตอ่สตรีในทกุรูปแบบ 

3. การไม่เลือกปฏิบัต ิ สง่เสริมการขจดัการเลือกปฏิบตัิด้านนโยบายและการปฏิบตัใินทกุ
รูปแบบในการท าประมงขนาดเล็ก 

4. ความเสมอภาคหญิงชายและความยุตธิรรม คือพืน้ฐานในการพฒันาใดๆ การ
ตระหนกัถึงบทบาทของผู้หญิงในการท าประมงขนาดเล็ก สิทธิและโอกาสท่ีเทา่เทียมกนั
ควรได้รับการสง่เสริม 

5. ความยุตธิรรมและความเสมอภาค การสง่เสริมความยตุธิรรมและการปฏิบตัอิย่าง
ยตุธิรรม ทัง้ในแง่กฎหมายและในการปฏิบตัิตอ่ทกุคนและประชาชาติทัง้มวล รวมถึงสิทธิ
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ท่ีเทา่เทียมกนัท่ีจะได้รับสิทธิมนุษยชนอยา่งครบถ้วน ในเวลาเดียวกนัความแตกตา่ง
ระหวา่งหญิงและชายควรได้รับการยอมรับ และมีการด าเนินมาตรการเฉพาะเพื่อเร่งรัด
ความเสมอภาคท่ีเป็นจริง เช่น การใช้การปฏิบตัพิิเศษเฉพาะท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ท่ี
เทา่เทียม โดยเฉพาะส าหรับกลุม่คนท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ 

6. การหารือและการมีส่วนร่วม การให้หลกัประกนัแก่การมีสว่นร่วมของชมุชนชาวประมง
ขนาดเล็ก รวมถึงกลุม่ชาติพนัธุ์อยา่งเสรี มีประสิทธิผล มีความหมาย และได้รับข้อมลู
อยา่งถกูต้องครบถ้วน โดยค านงึถึงปฏิญญาแหง่สหประชาชาตวิ่าด้วยสิทธิชนเผา่พืน้เมือง 
ในกระบวนการตดัสินใจทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้องกบัทรัพยากรและพืน้ท่ีประมง ท่ีมีการท าประมง
ขนาดเล็ก รวมถึงผืนแผ่นดนิข้างเคียง โดยค านงึถึงความไมส่มดลุทางอ านาจท่ีมีอยู่
ระหวา่งฝ่ายตา่งๆ ซึ่งควรต้องรวมถึงข้อคิดเห็นและการสนบัสนนุจากผู้ ท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากการตดัสินใจก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจใด ๆ และให้มีการตอบสนองตอ่
คณุปูการของพวกเขา 

7. การบังคับใช้กฎหมาย ในการใช้แนวทางกฎหมายส าหรับการท าประมงขนาดเล็กท่ีมี
การประกาศตอ่สาธารณชนอยา่งกว้างขวางด้วยภาษาท่ีเข้าใจได้ และครอบคลมุทกุคน มี
การบงัคบัใช้อยา่งเสมอภาคและมีการวินิจฉยัโดยอิสระเสรี และสอดคล้องกบัพนัธกรณีท่ี
มีอยูภ่ายใต้กฎหมายระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ และโดยค านงึถึงความผกูพนัโดย
สมคัรใจตามกฎหมายในภมูิภาคและระหวา่งประเทศท่ีเก่ียวข้อง 

8. ความโปร่งใส นิยามต้องชดัเจน และประกาศนโยบาย กฎหมาย และวิธีพิจารณาคดีมี
ความกว้างขวางใช้ภาษาท่ีเหมาะสม และประกาศค าตดัสินอยา่งกว้างขวางด้วยภาษาท่ี
เหมาะสมในรูปแบบท่ีทคุนเข้าถึงได้ 

9. ความน่าเช่ือถือ ให้แตล่ะคน องค์กรรัฐ และองค์กรท่ีมิใชรั่ฐ ต้องรับผิดชอบตอ่การกระท า
และการตดัสินใจของตนตามหลกัการการบงัคบัใช้กฎหมาย 

10. ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ใช้แนวทางการป้องกนัและการ
บริหารจดัการความเส่ียงเพื่อคุ้มครองผลท่ีไมป่รารถนาท่ีเกิดขึน้ รวมถึงการใช้ทรัพยากร
ประมงเกินขอบเขต และผลกระทบด้านลบตอ่สิ่งแวดล้อม สงัคม และเศรษฐกิจ 

11. แนวทางแบบองค์รวมและการบูรณาการ ตระหนกัถึงหลกัการเชิงระบบนิเวศน์ในการ
ท าประมง ให้เป็นหลกัการส าหรับการปฏิบตัท่ีิส าคญั โดยรวมถึงแนวคดิเร่ืองความ
ครอบคลมุและความยัง่ยืนของทกุสว่นของระบบนิเวศน์ รวมถึงการด ารงชีวิตของชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็ก และให้หลกัประกนัวา่จะมีการประสานงานข้ามภาคส่วนของชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็ก เน่ืองจากการท าประมงขนาดเล็กนี ้ เก่ียวข้องอย่างใกล้ชิดและต้อง
พิงพาภาคสว่นอ่ืน ๆ อีกมากมายหลายภาคสว่น 



13 
 

12. ความรับผิดชอบทางสังคม สง่เสริมความสมานฉนัท์ของชมุชน และความรับผิดชอบ
ร่วมของบรรษัท การสง่เสริมสิ่งแวดล้อมท่ีชว่ยให้เกิดความร่วมมือกนัระหวา่งผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีควรได้รับการสนบัสนนุ 

13. ความเป็นไปได้ และศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ให้หลกัประกนัว่านโยบาย 
ยทุธศาสตร์ แผนงาน และกิจกรรมในการปรับปรุงธรรมาภิบาลและการพฒันาการท า
ประมงขนาดเล็กจะสมเหตสุมผลทัง้ทางสงัคมและเศรษฐกิจ พวกเขาควรได้รับข้อมลูด้วย
เง่ือนไขท่ีมีอยูเ่ดมิ ท่ีปฏิบตัไิด้และปรับปรุงได้ตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และควร
สนบัสนนุการปรับตวัของชมุชนด้วย 
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4. ความสัมพันธ์กับกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 
4.1 แนวปฏิบตันีิค้วรตีความและน าไปประยกุต์ใช้อยา่งสอดคล้องกบัสิทธิและพนัธกรณีท่ีมีอยูต่าม

กฎหมายของประเทศและระหวา่งประเทศ ร่วมกบัความผกูพนัโดยสมคัรใจตามความตกลง
ระดบัภมูิภาคและระหวา่งประเทศ แนวปฏิบตันีิเ้สริมและสนบัสนนุความพยายามของประเทศ 
ภมูิภาคและระหวา่งประเทศท่ีมุง่ประเดน็สิทธิมนษุยชน การท าประมงอยา่งรับผิดชอบและการ
พฒันาอยา่งยัง่ยืน แนวปฏิบตันีิมี้การพฒันาเพื่อสนบัสนนุหลกัปฏิบตัิด้านจริยธรรมเพ่ือการ
ท าประมงอย่างรับผิดชอบ และสนบัสนนุการท าประมงอยา่งรับผิดชอบและการใช้ทรัพยากร
อยา่งยัง่ยืนตามความตกลงนี ้

4.2 ไมค่วรตีความแนวปฏิบตันีิเ้พ่ือจ ากดัหรือลิดรอนสิทธิหรือพนัธกรณีท่ีรัฐต้องปฏิบตัิตาม
กฎหมายระหวา่งประเทศ แนวปฏิบตันีิอ้าจใช้เพ่ือเป็นแนวทางชีน้ าการปรับและให้เกิด
ข้อก าหนดทางกฎหมายและระเบียบใหม่หรือส่วนเสริม 
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ส่วนที่ 2 การท าประมงอย่างรับผิดชอบและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ธรรมาภบิาลของการถือครองที่ดินและการบริหารจัดการทรัพยากร 

5.1 แนวปฏิบตันีิรั้บรองความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการใช้ความหลากหลายทางชีวิภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งรับผิดชอบและยัง่ยืน เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการพฒันา
และสิ่งแวดล้อมของชนรุ่นปัจจบุนัและอนาคต ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กจ าเป็นจะต้องได้รับ
สิทธิในการถือครอง2 ทรัพยากรท่ีเป็นพืน้ฐานส าหรับการด าเนินชีวิตทางสงัคมและวฒันธรรมท่ี
ดี การด ารงชีวิต และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน แนวปฏิบตันีิส้นบัสนนุการกระจายประโยชน์ท่ี
ได้รับจากการบริหารจดัการการประมงและระบบนิเวศน์อยา่งรับผิดชอบอย่างเทา่เทียมกนั 
และเกิดประโยชน์ตอ่ชาวประมงขนาดเล็ก และแรงงานในภาคประมง ทัง้ชายและหญิง 

  

                                                           
2 ค ำวำ่ “สิทธิในกำรถือครอง” ใช้ตำมแนวปฏิบตัวิำ่ด้วยธรรมำภิบำลกำรถือครองที่ดิน กำรท ำประมง และป่ำไม้ในบริบทของควำมมั่นคงทำง
อำหำรอยำ่งรับผิดชอบโดยสมคัรใจ 
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5ก. ธรรมาภบิาลที่รับผิดชอบด้านการถือครองที่ดนิ 
5.2 ทกุฝ่ายควรรับรองว่า ธรรมาภิบาลในเร่ืองการถือครองท่ีดนิ การท าประมง และป่าไม้อยา่ง

รับผิดชอบท่ีประยกุต์ใช้ได้กบัการท าประมงขนาดเล็กนัน้ เป็นหลกัส าคญัในการท าให้สิทธิ
มนษุยชน ความมัน่คงทางอาหาร การขจดัความยากจน การเลีย้งสตัว์อย่างยัง่ยืน ความมัน่คง
ทางสงัคม ความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และการพฒันาชนบทและ
สงัคมนัน้ เกิดผลในทางปฏิบตัิ 

5.3 รัฐตามข้อกฎหมายของพวกเขานัน้ ควรให้หลกัประกนัว่า ชาวประมงขนาดเล็ก แรงงานใน
ภาคประมง และชมุชนของพวกเขา จะมีสิทธิในการถือครองทรัพยากรประมง (ทัง้ในทะเลและ
บนผืนแผน่ดนิ) และพืน้ท่ีท าประมงขนาดเล็กและผืนดนิในละแวกใกล้เคียงอยา่งมัน่คง เทา่
เทียม อยา่งเหมาะสมทัง้ทางสงัคมและวฒันธรรม โดยให้ความส าคญัเป็นพิเศษตอ่ผู้หญิงใน
เร่ืองสิทธิการถือครอง 

5.4 รัฐตามข้อกฎหมายของพวกเขานัน้ และทกุฝ่ายตามข้อกฎหมายของตน ควรรับรอง เคารพ 
และคุ้มครองสิทธิในการถือครองตามกฎหมายในทกุรูปแบบ โดยค านงึถึงสิทธิตามวฒันธรรม 
ทรัพยากรทางน า้ และท่ีดินและพืน้ท่ีท าประมงขนาดเล็กของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กตาม
ความเหมาะสม หากจ าเป็น เพ่ือคุ้มครองสิทธิการถือครองตามกฎหมายในรูปแบบตา่ง ๆ จงึ
ควรให้มีการตรากฎหมายเพ่ือให้เกิดผลดงักล่าว รัฐควรด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพ่ือค้นหา 
บนัทกึ และเคารพผู้ ถือสิทธิครอบครองตามกฎหมายและสิทธิของพวกเขา บรรทดัฐานและวิธี
ปฏิบตัขิองท้องถ่ิน รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรประมงและท่ีดนิตามประเพณีวฒันธรรมของ
ชมุชนประมงขนาดเล็ก รวมทัง้ชนพืน้เมืองและชนกลุ่มน้อยควรได้รับการยอมรับการเคารพ
และปกป้องในรูปแบบท่ีสอดคล้องกบักฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ปฏิญญา
สหประชาชาตวิา่ด้วยสิทธิของปวงชนท้องถ่ินดัง้เดมิ และปฏิญญาวา่ด้วยลิทธิของบคุคลผู้ เป็น
ขนกลุม่น้อยทางสญัชาตหิรือซาตพินัธุ์ ศาสนา และภาษา จะต้องได้รับความใสใ่จตามความ
เก่ียวข้อง หากการปฏิรูปรัฐธรรมนญูหรือกฎหมายท่ีมุง่เสริมสิทธิของผู้หญิงให้เข้มแข็งและท า
ให้เกิดความขดัแย้งกบัขนบธรรมเนียม ทกุฝ่ายควรร่วมมือกนัเพ่ือรับรองการเปล่ียนแปลงใน
ระบบขิงการด ารงต าแหนง่ตามธรรมเนียม 

5.5 รัฐควรตระหนกัถึงบทบาทของชมุชนประมงขนาดเล็กและชนพืน้เมืองในการฟืน้ฟู อนรัุกษ์ 
ปกป้อง และร่วมจดัการระบบนิเวศทางน า้และระบบนิเวศชายฝ่ังของท้องถ่ิน 

5.6 หากรัฐถือกรรมสิทธ์ิหรือควบคมุทรัพยากรน า้ (รวมทัง้ทรัพยากรประมง) และท่ีดนิ หากจ าเป็น 
รัฐควรก าหนดการใช้และสิทธิการถือครองทรัพยากรเหลา่นัน้โดยค านงึถึงประเดน็ตา่ง ๆ เชน่
วตัถปุระสงค์ทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม รัฐควรรับรองและคุ้มครองทรัพยากร
สาธารณะท่ีมีการใช้และบริหารจดัการร่วมกนั โดยเฉพาะโดยชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก  
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5.7 ตามมาตรา 6.18 ของหลกัปฏิบตัด้ิานจริยธรรมเพ่ือการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ หากจ าเป็น 
รัฐควรอนมุตัใิห้การท าประมงขนาดเล็กได้เข้าถึงการท าประมงในนา่นน า้ตามกฎหมายของ
ประเทศเป็นล าดบัแรก ตามแนวคิดท่ีจะให้เกิดผลอยา่งเท่าเทียมกนัส าหรับประชาชนกลุม่
ตา่งๆ ทกุกลุม่ตามความเหมาะสม โดยเฉพาะกลุม่คนท่ีเปราะบาง หากจ าเป็นควรด าเนิน
มาตรการเฉพาะ เชน่ การเปิดและบงัคบัใช้เขตพืน้ท่ีเพ่ือการท าประมงขนาดเล็ก การท าประมง
ขนาดเล็กควรได้รับการพิจารณาก่อนการท าความตกลงเก่ียวกบัการเข้าถึงทรัพยากรกบั
ประเทศหรือฝ่ายท่ีสาม 

5.8 รัฐควรรับมาตรการตา่ง ๆ เพ่ือเอือ้อ านวยให้มีการเข้าถึงทรัพยากรประมงอย่างเท่าเทียมกนั
ส าหรับชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงการปฏิรูประบบการกระจายทรัพยากร โดยค านงึถึง
ข้อก าหนดของแนวปฏิบตัิโดยสมคัรใจว่าด้วยธรรมาภิบาลการถือครองท่ีดิน การประมง และ
ป่าไม้อยา่งรับผิดชอบในบริบทความมัน่คงทางอาหารของประเทศ 

5.9 รัฐควรให้หลกัประกนัวา่ ชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก จะไมถ่กูไลรื่อ้ตามอ าเภอใจ และสิทธิตาม
กฎหมายของพวกเขาในการถือครองจะไมถ่กูยกเลิกหรือฝ่าฝืน รัฐควรรับรองวา่การแขง่ขนัโดย
ผู้ใช้รายอ่ืนมีอตัราเพิ่มขึน้ในพืน้ท่ีท าประมงขนาดเล็ก และชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะกลุม่คนท่ีเปราะบางหรือกลุม่คนชายขอบ มกัจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในความขดัแย้ง
กบัภาคส่วนอ่ืนๆ และอาจต้องการการสนบัสนนุเป็นพิเศษหากการท ามาหากินของพวกเขาถกู
คกุคามโดยการพฒันาหรือกิจกรรมของภาคส่วนอ่ืน ๆ 

5.10 ก่อนการด าเนินโครงการพฒันาขนาดใหญ่ท่ีอาจสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนชาวประมงขนาด
เล็ก รัฐและฝ่ายอ่ืน ๆ ควรพิจารณาผลกระทบทางสงัคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมด้วย
การศกึษาผลกระทบ และท าการหารืออยา่งมีประสิทธิผลและมีความหมายกบัชมุชนเหลา่นี ้
ตามกรอบกฎหมายของประเทศ 

5.11 รัฐควรสนบัสนนุให้ชมุชนและชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงประชาชนผู้ เปราะบางและกลุม่
คนชายขอบ ได้เข้าถึงองค์กรทางกฎหมายและฝ่ายปกครองท่ียตุธิรรมและมีทกัษะ
ความสามารถ มีหนทางท่ีไมใ่ช้ทนุสงูและมีประสิทธิผลในการแก้ไขความขดัแย้งในเร่ืองสิทธิ
การถือครองตามกรอบกฎหมายของประเทศ รวมถึงทางเลือกในการแก้ไขความขดัแย้ง
ดงักลา่ว และควรให้มีการเยียวยาอย่างมีประสิทธิผล ซึง่อาจรวมถึงสิทธิในการอทุธรณ์ตาม
ความจ าเป็น การเยียวยาดงักลา่ว จะต้องมีการน าไปปฏิบตัใินทนัทีตามกรอบกฎหมายของ
ประเทศ ซึง่อาจรวมไปถึงคืนสถานะภาพ การชดใช้ การชดเชยและคา่ตอบแทน 

5.12 รัฐควรพยายามรือ้ฟืน้การเข้าถึงพืน้ท่ีท าประมงและพืน้ท่ีชายฝ่ังตามประเพณีให้แก่ชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็กท่ีต้องโยกย้ายเพราะภยัธรรมชาต ิ และ/หรือการสู้รบ โดยค านึงถึงความ
ยัง่ยืนของทรัพยากรประมง รัฐควรสร้างกลไกในการสนบัสนนุชมุชนชาวประมงขนาดเล็กท่ี
ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนษุยชนอย่างรุนแรง ให้ได้สร้างชีวิตและการท ามาหากิน
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กนัใหม ่ ขัน้ตอนดงักลา่วควรรวมถึงการขจดัการเลือกปฏิบตัทิกุรูปแบบตอ่ผู้หญิงในการถือ
ครองกรณีเกิดภยัธรรมชาต ิและ/หรือการสู้รบ 
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5ข. การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
5.13 รัฐและทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารจดัการการประมง ควรก าหนดมาตรการเพ่ือการ

อนรัุกษ์และการใช้ทรัพยากรประมงอยา่งยัง่ยืน และสร้างหลกัประกนัให้เกิดพืน้ฐานทาง
นิเวศน์เพ่ือการผลิตอาหาร พวกเขาควรสง่เสริมและด าเนินการระบบบริหารจดัการอยา่ง
เหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบัพนัธกรณีท่ีพวกเขามีอยูภ่ายใต้กฎหมายของประเทศและระหวา่ง
ประเทศ และความผกูพนัโดยสมคัรใจ รวมถึงหลกัปฏิบตัิด้านจริยธรรมเพื่อการท าประมงอยา่ง
รับผิดชอบท่ีให้การรับรองตอ่ข้อเรียกร้องและโอกาสของการท าประมงขนาดเล็ก 

5.14 ทกุฝ่ายควรตระหนกัวา่สิทธิและความรับผิดชอบมาพร้อมกนั สิทธิการถือครองต้องสมดลุ
กบัหน้าท่ี และสนบัสนนุการอนรัุกษ์ในระยะยาวและการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน และการดแูล
รักษาพืน้ฐานของระบบนิเวศน์เพ่ือการผลิตอาหาร การท าประมงขนาดเล็กควรใช้วิธีการท า
ประมงท่ีลดความเสียหายตอ่สิ่งแวดล้อมทางน า้ และพนัธุ์สตัว์พนัธุ์พืชตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องม 
และสนบัสนนุความยัง่ยืนของทรัพยากรด้วย 

5.15 รัฐควรเอือ้อ านวย ฝึกอบรม และสนบัสนนุชมุชนชาวประมงขนาดเล็กให้มีสว่นร่วมและ
รับผิดชอบการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีพวกเขาพึง่พาเพ่ือการด ารงชีวิต และโดยค านึงถึงสิทธิ
และระบบการถือครองตามกฎหมายซึง่มีการใช้กนัมาตามประเพณีเพ่ือการยงัชีพ ด้วยเหตนีุ ้
รัฐจงึควรให้ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กมีสว่นในการก าหนด วางแผน การด าเนินการมาตรการ
บริหารจดัการหากเป็นไปได้ รวมถึงพืน้ท่ีอนรัุกษ์ ท่ีมีผลกระทบตอ่ทางเลือกการด ารงชีวิตของ
พวกเขา โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่การมีสว่นร่วมอยา่งเทา่เทียมกนัของผู้หญิง กลุม่คนท่ี
เปราะบางและกลุม่คนชายขอบ ระบบการบริหารจดัการอย่างมีสว่นร่วม เชน่การบริหาร
จดัการร่วม ควรได้รับการสง่เสริมตามกฎหมายของประเทศ 

5.16 รัฐควรให้หลกัประกนัในการสร้างหรือสง่เสริมระบบการติดตาม การควบคมุ และการเฝ้า
ระวงัท่ีใช้ได้และเหมาะสมกบัการท าประมงขนาดเล็ก พวกเขาควรให้การสนบัสนนุระบบ
ดงักลา่วซึง่รวมผู้ท าประมงขนาดเล็กตามความเหมาะสม และสง่เสริมการจดัระบบอย่างมีสว่น
ร่วมตามบริบทของการบริหารจดัการร่วม รัฐควรให้หลกัประกนัในการใช้กลไกการติดตามและ
การบงัคบัใช้ท่ีมีประสิทธิผล เพ่ือขดัขวาง ป้องกนั  และขจดัวิธีการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย
และ/หรือแบบท าลายล้างในทกุรูปแบบท่ีมีผลลบตอ่ระบบนิเวศน์ทางทะเลและบนผืนแผน่ดนิ 
รัฐควรพยายามปรับปรุงการขึน้ทะเบียนกิจกรรมประมงด้วย ชาวประมงขนาดเล็กควร
สนบัสนนุระบบการติดตาม การควบคมุ และการเฝ้าระวงั และให้ข้อมลูท่ีจ าเป็นตอ่การบริหาร
จดัการกิจกรรมแก่เจ้าหน้าท่ีประมงของรัฐ 

5.17 รัฐควรให้หลกัประกนัวา่ จะมีการแจกแจงบทบาทและความรับผิดชอบในบริบทของการ
จดัระบบการบริหารจดัการร่วมของฝ่ายท่ีเก่ียวข้องและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียให้ชดัเจน และได้รับ
ความเห็นชอบผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมและได้รับการสนบัสนนุด้านกฎหมาย ทกุฝ่าย
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รับผิดชอบตอ่บทบาทการบริหารจดัการท่ีเห็นพ้องต้องกนั ควรใช้ความพยายามทกุประการ
เพ่ือให้การท าประมงขนาดเล็กมีผู้แทนในสมาคมวิชาชีพและองค์กรด้านประมงทัง้ในท้องถ่ิน
และระดบัชาต ิ และมีส่วนอย่างแข็งขนัในกระบวนการการตดัสินใจนโยบายด้านประมงท่ี
เก่ียวข้อง 

5.18 รัฐและผู้ท าประมงขนาดเล็ก ควรสง่เสริมและสนบัสนนุบทบาทและการมีสว่นร่วมของชาย
และหญิง ไมว่า่จะเป็นก่อนการออกท าการประมง ระหวา่งท าการประมง หรือหลงัการท าการ
ประมง ในบริบทของการบริหารจดัการร่วม และในการสง่เสริมการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ 
ให้มีคณุปูการด้วยความรู้เฉพาะ แนวคดิ และความต้องการของตน ทกุฝ่ายควรให้ความสนใจ
เป็นพิเศษตอ่ความจ าเป็นท่ีจะต้องให้หลกัประกนัการมีสว่นร่วมอย่างเทา่เทียมกนัของผู้หญิง 
ก าหนดมาตรการพิเศษเพ่ือให้วตัถปุระสงค์ดงักลา่วบรรลผุล 

5.19 หากมีประเดน็การข้ามพรมแดนหรือประเดน็อ่ืนๆ ในลกัษณะเดียวกนั เชน่ นา่นน า้และ
ทรัพยากรประมงร่วม รัฐท่ีเก่ียวข้องควรท างานร่วมกนัเพ่ือสร้างหลกัประกนัวา่ สิทธิการถือ
ครองของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กจะได้รับการค า้ประกนัและคุ้มครอง 

5.20 รัฐควรหลีกเล่ียงนโยบายและมาตรการทางการเงินท่ีอาจมีสว่นให้มีการท าประมงเกิน
ขอบเขต ซึง่ท าให้มีการใช้ทรัพยากรเกินขนาดท่ีท าให้เกิดผลท่ีไมเ่ป็นท่ีปรารถนาตอ่การท า
ประมงขนาดเล็ก 
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6. การพัฒนาสังคม การจ้างงานและงานที่เหมาะสม 
6.1 ทกุฝ่ายควรพิจารณาการจดัการและการพฒันาประมงขนาดเล็กโดยใช้แนวทางการบรูณาการ 

ระบบนิเวศน์ และแบบองค์ ซึง่ค านงึถึงความสลบัซบัซ้อนของวิถีชีวิต อาจจ าเป็นต้องให้ความ
สนใจตอ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจเพื่อให้มัน่ใจวา่ ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กจะได้รับ
การเสริมสร้างพลงั และสามารถใช้สิทธิมนษุยชนของตนได้ 

6.2 รัฐควรสง่เสริมการลงทนุในการพฒันาบคุลกร เชน่ สาธารณสขุ การศกึษา การอ่านออกเขียน
ได้ ทกัษะด้านดจิิตอล และทกัษะอ่ืนๆ ทางด้านเทคนิควิธีการซึง่ชว่ยเพิ่มมลูคา่ของทรัพยากร
ประมง รวมถึงการปลกุจิตส านกึ รัฐควรด าเนินการเป็นขัน้ตอนด้วยความคิดท่ีจะให้
หลกัประกนัอย่างก้าวหน้าแก่สมาชิกของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กและชา่งพืน้บ้านมีชอ่งทาง
เข้าถึงบริการท่ีจ าเป็นเหลา่นีแ้ละบริการอ่ืนๆ ได้ในราคาถกู โดยอาศยักิจการระดบัประเทศ
และภาค รวมถึงท่ีอยูอ่าศยัท่ีเพียงพอ สขุาภิบาลขัน้พืน้ฐานท่ีปลอดภยัและถกูสขุอนามยั มีน า้
ด่ืมท่ีปลอดภยัเพ่ือการบริโภคสว่นตวัและในครอบครัว และแหลง่พลงังาน การปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง 
ชนพืน้เมือง และกลุม่คนท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบเป็นกรณีพิเศษ ในการให้บริการและ
ก่อให้เกิดผลของการไมเ่ลือกปฏิบตัแิละสิทธิมนษุยชนด้านอ่ืนๆ ควรได้รับการยอมรับและ
สง่เสริมเม่ือมีความจ าเป็นในการให้หลกัประกนัวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีเทา่เทียมกนั 

6.3 รัฐควรสง่เสริมการคุ้มครองความมัน่คงทางสงัคมส าหรับแรงงานในภาคประมงขนาดเล็ก รัฐ
จะต้องค านงึถึงลกัษณะของการท าประมงขนาดเล็ก และจดัแผนการด้านสวสัดิการให้แก่หว่ง
โซม่ลูคา่โดยรวมด้วย 

6.4 รัฐควรสนบัสนนุการพฒันาและการเข้าถึงบริการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมส าหรับชมุชนชาวประมง
ขนาดเล็กในเร่ืองตา่งๆ เชน่ การออม สินเช่ือ และการประกนั โดยเน้นให้ผู้หญิงได้เข้าถึงบริการ
เหลา่นัน้เป็นพิเศษ 

6.5 รัฐควรถือวา่กิจกรรมตา่งๆ ทัง้ปวงของทัง้ผู้ชายและผู้หญิงในหว่งโซม่ลูคา่การท าประมงขนาด
เล็กเป็นสว่นหนึง่ของการด าเนินการด้านเศรษฐกิจและวิชาชีพ ทัง้ก่อนและหลงัการท าประมง 
ทัง้ในสภาพแวดล้อมทางน า้หรือบนบก กิจกรรมทัง้หมดควรได้รับการพิจารณา ไมว่า่จะเป็น
การท างานไมเ่ตม็เวลา ตามโอกาส และ/หรือเพ่ือการยงัชีพ ควรสง่เสริมให้มีโอกาสในการ
พฒันาวิชาชีพและองค์กร โดยเฉพาะส าหรับแรงงานหลงัการท าประมง ซึง่กลุม่ท่ีเปราะบาง
ท่ีสดุ และผู้หญิงในภาคประมงขนาดเล็ก 

6.6 รัฐควรสง่เสริมงานท่ีเหมาะสมส าหรับแรงงานทกุคนในภาคประมงขนาดเล็ก ทัง้ในระบบและ
นอกระบบ รัฐควรสร้างเง่ือนไขท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มัน่ใจวา่กิจกรรมประมงทัง้ในระบบและนอก
ระบบจะได้รับการพิจารณาเพ่ือสร้างหลกัประกนัความยัง่ยืนของการท าประมงขนาดเล็กตาม
กฎหมายของประเทศ 
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6.7 รัฐควรด าเนินการเป็นขัน้ตอนด้วยความคิดท่ีจะให้สิทธิของชาวประมงขนาดเล็กและแรงงาน
ภาคประมงได้มีมาตรฐานการครองชีพท่ีเพียงพอ และท างานตามกรอบมาตรฐานสิทธิ
มนษุยชนทัง้ในประเทศและระหวา่งประเทศได้เกิดผลด้วยความคืบหน้า รัฐควรสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีสนบัสนนุการพฒันาอย่างยัง่ยืนในชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก รัฐควรด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมซึง่ครอบคลมุทกุคน ไมเ่ลือกปฏิบตัเิพ่ือการใช้พืน้ท่ีทางทะเล น า้
จืด และผืนดนิ เพ่ือให้ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กและผู้ผลิตอาหารอ่ืน ๆ โดยเฉพาะผู้หญิง ให้
มีผลตอบแทนท่ียตุธิรรมจากแรงงาน ทนุ และการบริหารจดัการของตน และสนบัสนนุการ
อนรัุกษ์และการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน 

6.8 รัฐและผู้ มีสว่นได้เสียอ่ืน ๆ ควรสนบัสนนุหรือการพฒันาโอกาสการสร้างรายได้เสริมและ
รายได้ทางเลือกท่ีมีอยูแ่ล้ว นอกเหนือจากรายได้จากกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประมง ส าหรับ
ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กตามความต้องการ และเพ่ือสนบัสนนุการใช้ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน
และการสง่เสริมวิธีท ามาหากินให้มีความหลากหลายมากขึน้ บทบาทของการท าประมงขนาด
เล็กในระบบเศรษฐกิจท้องถ่ิน และการเช่ือมโยงของภาคสว่นยอ่ยกบัเศรษฐกิจในระดบัท่ีกว้าง
นัน้ ได้รับการรับรองและได้ประโยชน์ ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กควรได้รับประโยชน์อยา่งเทา่
เทียมกนัจากการพฒันา เช่น การท่องเท่ียวโดยชมุชน และการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ขนาดเล็ก
อยา่งรับผิดชอบ 

6.9 รัฐและทกุฝ่ายควรสร้างเง่ือนไขให้กบัผู้ชายและผู้หญิงในชมุชนชาวประมงขนาดเล็กให้จดัปลา
และท ากิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงในสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอิสระจากอาชญากรรม ความ
รุนแรง ปฏิบตัิการของมาเฟีย โจรสลดั การลกัทรัพย์ การลว่งละเมิดทางเพศ การทจุริต และ
การใช้อ านาจในทางท่ีผิด ทกุฝ่ายควรด าเนินการเพ่ือให้มีมาตรการท่ีมุง่ขจดัความรุนแรงและ
เพ่ือคุ้มครองผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก รัฐควรให้
หลกัประกนัการเข้าถึงระบบยตุธิรรมส าหรับผู้ ท่ีได้รับผลกระทบจากความรุนแรง การล่วง
ละเมิด ฯลฯ ท่ีเกิดภายในครัวเรือนหรือในชมุชน 

6.10 รัฐและผู้ท าประมงขนาดเล็ก รวมทัง้ผู้น าตามประเพณีและขนบธรรมเนียม ควรเข้าใจ 
รับรอง และเคารพบทบาทของชาวประมงผู้อพยพและแรงงานประมงในการท าประมงขนาด
เล็ก ด้วยเหตผุลท่ีว่า การอพยพเป็นยทุธศาสตร์การท ามาหากินตามปกตใินการท าประมง
ขนาดเล็ก รัฐและผู้ท าประมงขนาดเล็กควรร่วมมือกนัในการสร้างกรอบท่ีเหมาะสมเพ่ือให้มี
การบรูณาการผู้อพยพท่ีใช้ทรัพยากรประมงอยา่งยัง่ยืนและมิได้ท าลายธรรมาภิบาลการ
ประมงโดยชมุชนและการพฒันาการท าประมงขนาดเล็กตามกฎหมายของประเทศได้อยา่ง
ยตุธิรรมและเพียงพอ รัฐควรเห็นความส าคญัของการประสานกบัรัฐบาลประเทศตา่ง ๆ ใน
เร่ืองการอพยพของชาวประมงและแรงงานภาคประมงในการท าประมงขนาดเล็กตามแนว
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ชายแดนประเทศ ควรมีการก าหนดนโยบายและมาตรการการบริหารจดัการโดยการหารือกบั
องค์กรและสถาบนัประมงขนาดเล็ก 

6.11 รัฐควรรับรู้และแก้ไขสาเหตแุละผลของการเคล่ือนย้ายข้ามแดนของชาวประมง และมีสว่น
ในการสร้างความเข้าใจประเดน็ข้ามแดนท่ีมีผลกระทบตอ่ความยัง่ยืนของการท าประมงขนาด
เล็ก 

6.12 รัฐควรแก้ไขประเด็นอาชีวอนามยัและสภาพการท างานท่ีไมย่ตุธิรรมของชาวประมงขนาด
เล็กและแรงงานภาคประมงทกุคนโดยให้หลกัประกนัวา่ มีกฎหมายท่ีจ าเป็นซึง่มีการบงัคบัใช้
ตามก าหมายของประเทศ และมาตรฐานสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ และความตกลง
ระหวา่งประเทศซึง่รัฐนัน้เป็นภาคีสมาชิก เชน่ กตกิาวา่ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรม และอนสุญัญาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องขององค์การแรงงานระหวา่งประเทศ ทกุฝ่ายควร
พยายามให้หลกัประกนัการประสานทกุมิตขิองอาชีวอนามยัและความปลอดภยัเข้าเป็นสว่น
หนึง่ของการบริหารจดัการและความริเร่ิมเพ่ือการพฒันา 

6.13 รัฐควรขจดัแรงงานท่ีถกูบงัคบั ป้องกนัพนัธะหนีส้ินของผู้หญิง ผู้ชายและเดก็ และก าหนด
มาตรการท่ีมีประสิทธิผลในการคุ้มครองชาวประมงและแรงงานภาคประมง รวมทัง้ผู้อพยพ 
ด้วยแนวคิดท่ีจะขจดัแรงงงานท่ีถกูบงัคบัในภาคประมง รวมทัง้การท าประมงขนาดเล็กโดย
สิน้เชิง 

6.14 รัฐควรจดัให้มีการเข้าถึงโรงเรียนและการศกึษาท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการของชมุชน
ประมงขนาดเล็ก และเอือ้อ านวยให้มีการจ้างงานเยาวชนท่ีเหมาะสมและมีรายได้พอเพียง 
เคารพทางเลือกงานอาชีพของพวกเขา และให้โอกาสท่ีเทา่เทียมกนัส าหรับทัง้เดก็ชายและ
เดก็หญิง เยาวชนชายและเยาวชนหญิง 

6.15 ผู้ท าประมงขนาดเล็กควรเห็นความส าคญัของชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีของเด็ก และการศกึษา
เพ่ืออนาคตของเด็กเองและเพ่ือสงัคมโดยรวม เดก็ควรไปโรงเรียน ได้รับการคุ้มครองจากการ
ลว่งละเมิดทปุระเภท และได้รับการเคารพตามสิทธิทกุอย่างของเขาตามกติกาว่าด้วยสิทธิเดก็ 

6.16 ทกุฝ่ายควรเห็นความสลบัซบัซ้อนท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นความปลอดภยัในท้องทะเล (ใน
การท าประมงบนผืนแผน่ดนิและท้องทะเล) และสาเหตหุลากหลายท่ีอยูเ่บือ้งหลงัการหย่อน
ความปลอดภยั น่ีหมายรวมไปถึงกิจกรรมประมงทกุประเภท รัฐควรให้หลกัประกนัการพฒันา 
การบงัคบัใช้ และการปฏิบตัิตามกฎหมาย และระเบียบของประเทศท่ีสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิ
ขององค์การอาหารและเกษตร องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ และองค์การทางทะเลระหวา่ง
ประเทศท่ีท างานเพ่ือความปลอดภยัในการประมงและทะเลส าหรับการท าประมงขนาดเล็ก3 

                                                           
3 รวมถึง หลกัปฏิบตัิเพื่อความปลอดภยัส าหรับชาวประมงและเรือประมง ปี 1968 แนวปฏิบตัิโดยสมคัรใจเพื่อการออกแบบ การสร้าง และ
เคร่ืองมือส าหรับเรือประมงขนาดเล็ก ปี 1980 ขององค์การอาหารและเกษตร องค์การแรงงานระหวา่งประเทศ และองค์การทางทะเลระหวา่ง
ประเทศ และข้อเสนอแนะด้านความปลอดภยัเพ่ือเรือประมงที่มีเก๋งและยาวน้อยกวา่ 12 เมตร และเรือประมงที่ไม่มีเก๋ง ปี 2010 
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6.17 รัฐควรยอมรับวา่ ความปลอดภยัทางทะเลท่ีดีขึน้ ซึง่รวมถึงอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั ในการท าประมงขนาดเล็ก (บนผืนดนิและในท้องทะเล) จะบรรลผุลได้ดีท่ีสดุโดย
อาศยัการพฒันาและการด าเนินการยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องและมีบรูณาการ โดย
การมีสว่นร่วมของชาวประมงเอง พร้อมกบัองค์ประกอบของการประสานงานระดงัภมูิภาค
ตามท่ีจ าเป็น นอกจากนัน้ ความปลอดภยัทางทะเลของชาวประมงขนาดเล็ก ควรได้รับการ 
บรูณาการเข้าสูก่ารบริหารจดัการภาคการประมงโดยรวม รัฐควรให้การสนบัสนนุการท า
รายงานอบุตัเิหตรุะดบัประเทศ ข้อก าหนดวา่ด้วยแผนการสร้างความส านกึด้านความ
ปลอดภยัทางทะเล และการน าเสนอกฎหมายท่ีเหมาะสมด้านความปลอดภยัทางทะเลในการ
ท าการประมงขนาดเล็ก บทบาทของสถาบนัและโครงสร้างชมุชนเพ่ือให้มีการปฏิบตัิตาม การ
เก็บข้อมลู การอบรมและการสร้างความส านกึ และการแสวงหาและปฏิบตัิการกู้ภยัเพิ่มขึน้
ควรได้รับการเห็นชอบในกระบวนการนี ้ รัฐควรสง่เสริมการเข้าถึงข้อมลูและระบบต าแหนง่
ฉกุเฉินเพ่ือการกู้ภยัในท้องทะเลส าหรับเรือขนาดเล็ก 

6.18 ค านงึถึงแนวปฏิบตัวิา่ด้วยธรรมาภิบาลอยา่งรับผิดชอบโดยสมคัรใจว่าด้วยการถือครอง
ท่ีดนิ การท าประมง และป่าไม้ในบริบทของความมัน่คงทางอาหารระดบัประเทศ  มาตรา 254 
ทกุฝ่าย ควรจะปกป้องสิทธิมนษุยชน และศกัดิศ์รีของผู้ มีสว่นได้เสียในการท าประมงขนาดเล็ก 
ในทกุสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองความขดัแย้ง ซึง่สอดคล้องกบักฎหมายมนษุยธรรม
ระหวา่งประเทศ ท่ีจะชว่ยให้พวกเขาได้ด ารงชีวิตอยูต่ามวิถีทางแบบดัง้เดมิ ต้องถึงพืน้ฐาน
ด้านประเพณี และเพ่ือรักษา วฒันธรรม และวิถีชีวิตของพวกเขาได้  ควรจะเอือ้อ านวยความ
สะดวกให้พวกเขาได้มีสว่นร่วมอยา่งมีประสิทธิภาพในการตดัสินใจเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสง่ผล
กระทบตอ่พวกเขา 
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7. ห่วงโซ่มูลค่า ช่วงหลังการท าประมง และการค้า 
7.1 ทกุฝ่ายควรยอมรับบทบาทหลกัของภาคการท าประมงขนาดเล็กชว่งหลงัการท าประมง และผู้

ท่ีมีบทบาทในหว่งโซม่ลูคา่ ทกุฝ่ายควรให้หลกัประกนัวา่ ผู้กระท าหลงัการท าประมงเป็นสว่น
หนึง่ในการตดัสินใจท่ีเก่ียวข้อง โดยยอมรับวา่บางครัง้มีความสมัพนัธ์ทางอ านาจท่ีไมเ่ทา่เทียม
กนัระหวา่งผู้กระท าในหว่งโซ่มลูคา่ และกลุม่คนท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบต้องการการ
สนบัสนนุเป็นพิเศษ 

7.2 ทกุฝ่ายควรยอมรับบทบาทของผู้หญิงในภาคย่อยหลงัการท าประมง และสนบัสนนุการ
ปรับปรุงเพ่ือเอือ้อ านวยการมีสว่นร่วมของผู้หญิงในการท างาน รัฐควรให้หลกัประกนัวา่ จะมี
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการท่ีเหมาะสมส าหรับผู้หญิงเม่ือต้องการ เพ่ือชว่ยให้ผู้หญิง
สามารถด ารงและเพิ่มพนูการท ามาหากินในภาคสว่นย่อยๆ หลงัการท าการประมงได้ 

7.3 รัฐควรสง่เสริม จดัหา และชว่ยเสริมการลงทนุในโครงสร้างพืน้ฐาน โครงสร้างองค์กร และการ
พฒันาศกัยภาพตามความเหมาะสม เพ่ือสนบัสนนุภาคยอ่ยชว่งหลงัการท าประมงขนาดเล็ก
ในการผลิตปลาและผลิตภณัฑ์ปลาท่ีมีคณุภาพดีและปลอดภยั ทัง้ส าหรับการสง่ออกและ
ตลาดในประเทศ ด้วยวิธีการท่ีรับผิดชอบและยัง่ยืน 

7.4 รัฐและพนัธมิตรการพฒันาควรยอมรับรูปแบบองค์กรชาวประมงและแรงงานภาคประมงตาม
ประเพณี และสง่เสริมการพฒันาองค์กรและศกัยภาพของพวกเขาอยา่งเพียงพอในทกุระยะ
ของหว่งโซม่ลูคา่ เพ่ือเพิ่มพนูรายได้และความมัน่คงในอาชีพของตนตามกฎหมายของประเทศ 
ด้วยเหตนีุค้วรมีการสนบัสนนุให้มีการจดัตัง้และพฒันาสหกรณ์องค์กรวิชาชีพของภาคประมง
ขนาดเล็ก และโครงสร้างองค์กรอ่ืนๆ รวมถึงกลไกการตลาด เชน่ การประมลู ตามความ
เหมาะสม 

7.5 ทกุฝ่ายควรหลีกเล่ียงความสญูเสียและของเหลือทิง้หลงัการท าประมง และแสวงหาหนทางใน
การเพิ่มมลูคา่ และยงัควรสร้างเทคโนโลยีท่ีมีอยู่ตามประเพณีท้องถ่ินและมีประสิทธิผลด้าน
ต้นทนุ นวตักรรมท้องถ่ินและการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตามวฒันธรรม ควรสง่เสริม
การปฏิบตัท่ีิยัง่ยืนทางสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางระบบนิเวศน์ เชน่ การสญูเสียปัจจยัการผลิต 
(น า้ ฟืน ฯลฯ) ในการจดัการและแปรรูปปลาขนาดเล็ก 

7.6 รัฐควรเอือ้อ านวยการเข้าถึงตลาดท้องถ่ิน ในประเทศ ภมูิภาค และระหวา่งประเทศ และ
สง่เสริมการค้าท่ีเทา่เทียมและไมเ่ลือกปฏิบตัสิ าหรับผลผลิตประมงขนาดเล็ก รัฐตา่งๆ ควรจะ
ท างานร่วมกนัเพ่ือออกระเบียบการค้าและขัน้ตอนท่ีให้การสนบัสนนุการค้าผลิตภณัฑ์จากการ
ท าประมงขนาดเล็กในภมูิภาคโดยเฉพาะ และค านงึถึงข้อตกลงภายใต้องค์การการค้าโลก 
และค านงึถึงสิทธิ และพนัธกรณีของสมาชิกองค์การการค้าโลกตามความเหมาะสม 

7.7 รัฐควรให้ความสนใจตอ่ผลกระทบของการค้าปลาและผลผลิตจากปลาระหว่างประเทศ และ
ผลกระทบของการบรูณาการแนวตัง้ตอ่ชาวประมงขนาดเล็ก แรงงานภาคประมง และชมุชน
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ของพวกเขา รัฐควรให้หลกัประกนัวา่ การสง่เสริมการค้าปลาระหวา่งประเทศและการผลิตเพ่ือ
การสง่ออก จะไมส่ง่ผลกระทบด้านลบตอ่ความต้องการด้านโภชนาการของประชาชนซึง่ปลา
เป็นแหลง่ของโภชนาการท่ีส าคญั สขุภาพของพวกเขา และความเป็นอยู่ท่ีดี และพวกเขาไมมี่
แหลง่อาหารท่ีคล้ายคลงึกนัหรือไมส่ามารถหาซือ้มาได้ 

7.8 รัฐ ผู้กระท าการประมงขนาดเล็ก และผู้กระท าอ่ืนๆ ในหว่งโซม่ลูคา่ ควรยอมรับวา่ ประโยชน์
จากการค้าระหวา่งประเทศควรมีการจดัสรรกนัอยา่งยตุธิรรม รัฐควรให้หลกัประกนัว่า มีการ
วางระบบการบริหารจดัการประมงอยา่งมีประสิทธิผลเพ่ือป้องกนัการท าประมงมากเกินขนาด
ซึง่เกิดจากการผลกัดนัของความต้องการของตลาดท่ีสามารถคกุคามความยัง่ยืนของ
ทรัพยากรประมง ความมัน่คงทางอาหาร และโภชนาการได้ ระบบการบริหารจดัการประมง
ดงักลา่ว ควรรวมถึงวิธีปฏิบตัหิลงัการท าประมงอยา่งรับผิดชอบ นโยบายและการกระท าท่ีชว่ย
ให้รายได้จากการสง่ออกเกิดประโยชน์ตอ่ชาวประมงขนาดเล็กและอ่ืน ๆ ในลกัษณะท่ีเทา่
เทียมกนัโดยอาศยัหว่งโซม่ลูคา่ 

7.9 รัฐควรรับเอานโยบายและขัน้ตอน รวมถึงการประเมินสิ่งแวดล้อม สงัคมและด้านอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสม เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ผลกระทบด้านลบจากการค้าระหวา่งประเทศตอ่
สิ่งแวดล้อม วฒันธรรมการท าประมงขนาดเล็ก การท ามาหากิน และความต้องการพิเศษท่ี
เก่ียวกบัความมัน่คงทางอาหารจะได้การแก้ไขอย่างยตุธิรรม การหารือกบัผู้ มีสว่นได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง ควรเป็นสว่นหนึง่ของนโยบายและขัน้ตอนเหลา่นี ้

7.10 รัฐควรชว่ยให้มีการเข้าถึงตลาดและข้อมลูการค้าท่ีเหมาะสมทัง้มวลส าหรับผู้ มีสว่นได้เสีย
ในหว่งโซม่ลูคา่การท าประมงขนาดเล็ก ผู้ มีส่วนได้เสียในการท าประมงขนาดเล็กจะต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมลูตลาดท่ีถกูต้องและทนัเวลา เพ่ือชว่ยพวกเขาให้จดัปรับเพ่ือเปล่ียนแปลง
เง่ือนไขของตลาด การพฒันาศกัยภาพก็ยงัเป็นสิ่งท่ีต้องการเพ่ือวา่ ผู้ มีสว่นได้เสียในการท า
ประมงขนาดเล็กทกุฝ่าย และโดยเฉพาะผู้หญิงและกลุ่มคนท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ
จะสามารถปรับตวัและได้ประโยชน์อยา่งยตุธิรรมจากโอกาสของแนวโน้มตลาดโลกและ
สถานการณ์ในพืน้ท่ีในขณะท่ีพยายามลดผลกระทบด้านลบใดๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้ 
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8. ความเสมอภาคหญิงชาย 
8.1 ทกุฝ่ายควรยอมรับวา่ การให้เกิดความเสมอภาคหญิงชายจ าเป็นต้องมีความพยายามร่วมกนั

ของทกุฝ่าย และให้การสง่เสริมความเสมอภาคหญิงชายเป็นสว่นหนึง่ท่ีขาดไมไ่ด้ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาการท าประมงขนาดเล็ก ยทุธศาสตร์เหลา่นีเ้พ่ือให้เกิดความเสมอภาค
หญิงชาย เรียกร้องให้มีแนวทางตา่งๆ ตามบริบทวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนั และควรท้าทายการ
ปฏิบตัท่ีิมีการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง 

8.2 รัฐควรด าเนินการตามพนัธกรณีภายใต้กฎหมายวา่ด้วยสิทธิมนษุยชนระหว่างประเทศ และ
ปฏิบตัิตามความตกลงท่ีเก่ียวข้องซึง่รัฐเป็นภาคีสมาชิก ซึง่รวมถึงอนสุญัญาวา่ด้วยการขจดั
การเลือกปฏิบตัติอ่สตรีในทกุรูปแบบ และควรค านงึถึงปฏิญญาปักก่ิงและเวทีเพ่ือการลงมือ
ปฏิบตั ิ รัฐควรพยายามให้หลกัประกนัการมีสว่นร่วมอย่างเทา่เทียมกนัของผู้หญิงใน
กระบวนการตดัสินใจนโยบายท่ีมุง่ไปท่ีการท าประมงขนาดเล็ก รัฐควรริเร่ิมมาตรการเฉพาะ
เพ่ือแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบตัิตอ่ผู้หญิง ในขณะท่ีสร้างพืน้ท่ีส าหรับองค์กรภาคประชาสงัคม 
โดยเฉพาะเพื่อแรงงานประมงผู้หญิงและองค์กรของพวกเธอ เพ่ือการมีสว่นร่วมในการตดิตาม
ผลการปฏิบตังิานของพวกตน ผู้หญิงควรได้รับการสนบัสนนุให้มีส่วนร่วมในองค์กรประมง 
และควรให้มีการสนบัสนนุการพฒันาองค์กรท่ีเก่ียวข้อง 

8.3 รัฐควรก าหนดนโยบายและกฎหมายเพ่ือก่อให้เกิดความเสมอภาคหญิงชาย และปรับกฎหมาย 
นโยบาย และมาตรการท่ีไมส่ง่เสริมความเสมอภาคหญิงชาย โดยค านงึถึงมิติทางสงัคม 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม รัฐควรเป็นแนวหน้าในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเสมอภาค
หญิงชาย เชน่ โดยการจดัหาผู้ชายและผู้หญิงให้เป็นเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสง่เสริม และให้หลกัประกนั
วา่ทัง้ผู้ชายและผู้หญิงสามารถเข้าถึงบริการด้านการขยายงานและวิชาการ รวมถึงการ
สนบัสนนุด้านกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าประมง ทกุฝ่ายควรร่วมมือกนัพฒันาระบบการ
ประเมินผลการท าหน้าท่ีเพ่ือประเมินผลกระทบของกฎหมาย นโยบาย และกิจกรรมเพ่ือการ
ปรับปรุงสถานะของผู้หญิงและให้เกิดผลบรรลใุนการสร้างความเสมอภาคหญิงชาย 

8.4 ทกุฝ่ายควรสนบัสนนุการพฒันาเทคโนโลยีความส าคญัท่ีดีกว่า และเหมาะสมตอ่งานท่ีผู้หญิง
ท าในการท าประมงขนาดเล็ก 
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9. ความเส่ียงต่อภัยธรรมชาตแิละการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
9.1 รัฐควรตะหนกัถึงการตอ่สู้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ท่ีรวมถึงบริบทของการท า

ประมงขนาดเล็กอย่างยัง่ยืน ต้องรีบลงมือท างานอยา่งเร่งดว่นและปฏิบตักิารอย่างยิ่งใหญ่ 
ตามวตัถปุระสงค์ หลกัการ และข้อก าหนดของกรอบอนสุญัญาวา่ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศแหง่สหประชาชาติ โดยค านงึถึงเอกสารผลการประชมุริโอบวก 20 ในหวัข้อ 
“อนาคตท่ีเราต้องการ” 

9.2 ทกุฝ่ายควรยอมรับและค านงึถึงผลกระทบของภยัธรรมชาตแิละภยัพิบตัิท่ีมนษุย์ก่อให้เกิดขึน้
ในระดบัตา่งๆ และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศตอ่การท าประมงขนาดเล็ก รัฐควรพฒันา
นโยบายและแผนเพื่อแก้ไขการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศในภาคการประมง โดยเฉพาะ
ยทุธศาสตร์เพ่ือการปรับตวัและการแก้ไขปัญหา รวมถึงการสร้างความยืดหยุ่น โดยการหารือ
อยา่งเตม็ท่ีและเกิดประสิทธิผลกบัชมุชนชาวประมง รวมถึงชนพืน้เมือง ผู้ชายและผู้หญิง โดย
ให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่กลุม่คนเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ ควรให้การสนบัสนนุเป็น
พิเศษตอ่ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กท่ีอาศยัอยู่ตามเกาะเล็ก ท่ีซึง่การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศมีผลมากเป็นพิเศษตอ่ความมัน่คงทางอาหาร โภชนาการ ท่ีอยู่อาศยั และการท ามา
หากิน 

9.3 ทกุฝ่ายควรยอมรับความจ าเป็นส าหรับการใช้แนวทางบรูณาการและองค์รวม รวมถึงการ
ร่วมมือข้ามภาคสว่นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเส่ียงตอ่ภยัพิบตั ิ และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศในการท าประมงขนาดเล็ก รัฐและฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการขัน้ตอนตา่งๆ 
เพ่ือแก้ไขประเด็นปัญหา เช่น มลภาวะ ความเส่ือมโทรมของชายฝ่ัง และความเสียหายของท่ี
อาศยัตามชายฝ่ังอนัเน่ืองมาจากปัจจยัท่ีเกิดจากมนษุย์ซึ่งไมเ่ก่ียวกบัการประมง ความกงัวล
ดงักลา่วสร้างความเสียหายอยา่งร้ายแรงตอ่การท ามาหากินของชมุชนชาวประมง รวมถึง
ความสามารถของพวกเขาในการปรับตวัตอ่ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ได้จากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

9.4 รัฐควรพิจารณาให้ความชว่ยเหลือและการสนบัสนนุชมุชนท าประมงขนาดเล็กท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศหรือภยัพิบตัท่ีิมนษุย์ก่อขึน้หรือภยัธรรมชาต ิ
รวมถึงการปรับตวั การลดผลกระทบและแผนการให้ความชว่ยเหลือตามท่ีเห็นเหมาะสม 

9.5 ในกรณีของภยัพิบตัท่ีิเกิดจากมนษุย์ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่การท าประมงขนาดเล็ก ฝ่ายท่ี
รับผิดชอบควรต้องเป็นผู้ รับผิดชอบความเสียหาย 

9.6 ทกุฝ่ายควรค านงึถึงผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศและภยัพิบตัิตา่งๆ ท่ีอาจ
มีตอ่ภาคการประมงขนาดเล็กและการค้าในรูปแบบของการเปล่ียนแปลงชนิดและปริมาณ
ปลา คณุภาพของปลา และอายปุลาท่ีสามารถวางขายได้ และผลกระทบท่ีเก่ียวกบัตลาด รัฐ
ควรจดัให้มีการสนบัสนนุผู้ มีสว่นได้เสียในการท าประมงขนาดเล็กในประเดน็มาตรการการ
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ปรับตวัเพ่ือลดผลกระทบด้านลบ เม่ือมีการแนะน าเทคโนโลยีใหม ่ ซึง่จะต้องมีความยืดหยุ่น
และสามารถปรับให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงทางชนิดสายพนัธุ์ ผลิตภณัฑ์ และตลาดและความ
แตกตา่งในสภาพภมูิอากาศในอนาคตได้ 

9.7 รัฐควรเข้าใจวา่การตอบสนองตอ่ภาวะฉกุเฉินและการเตรียมพร้อมรับมือกบัภยัพิบตัิเก่ียวข้อง
กบัการท าประมงขนาดเล็ก และประยกุต์แนวคดิความตอ่เน่ืองของการบรรเทาทกุข์และการ
พฒันา วตัถปุระสงค์การพฒันาในระยะยาวจ าต้องได้รับการพิจารณาตลอดภาวะฉกุเฉิน 
รวมถึงในระยะการบรรเทาทกุข์เร่งดว่น และการฟืน้ฟ ู การก่อสร้างใหม ่ และการฟืน้ฟคูวรรวม
กิจกรรมท่ีลดความเปราะบางตอ่ภยัคกุคามในอนาคต แนวคิดเร่ือง “การสร้างอดีตให้ดีขึน้
กวา่เดมิ” ควรมีการประยกุต์ในการตอบโจทย์ภยัธรรมชาตแิละการฟืน้ฟู 

9.8 ทกุฝ่ายควรสง่เสริมบทบาทของการท าประมงขนาดเล็กในความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงกบัการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ และควรสง่เสริมและสนบัสนนุความมีประสิทธิผลทางพลงังาน
ในภายประมงยอ่ยนี ้ รวมถึงหว่งโซม่ลูคา่โดยรวม คือการท าประมง หลงัการท าประมง 
การตลาดและการจ าหนา่ย 

9.9 รัฐควรพิจารณาช่วยให้ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กได้มีการเข้าถึงเงินทนุเพ่ือการปรับตวัท่ี
โปร่งใส เคร่ืองอ านวยความสะดวก และ/หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมตอ่วฒันธรรมเพ่ือการ
ปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การปรับตวั ตามความเหมาะสม 
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ส่วนที่ 3 การสร้างหลักประกันสภาพแวดล้อมที่เอือ้อ านวยและการสนับสนุนการปฏิบัติ 
10. ความสอดคล้องของนโยบาย การประสานงานและการร่วมมือระหว่างสถาบัน 

10.1 รัฐควรค านงึถึงความจ าเป็นและการท างานท่ีมุง่ให้เกิดนโยบายท่ีสอดคล้องกนั เชน่ 
กฎหมายของประเทศ กฎหมายสิทธิมนษุยชนระหวา่งประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ
อ่ืนๆ  รวมถึงกฎหมายและความตกลงท่ีเก่ียวข้องกบัชนพืน้เมือง นโยบายพฒันาเศรษฐกิจ 
นโยบายพลงังาน การศกึษา สาธารณสขุ และนโยบายชนบท การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
นโยบายด้านความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ นโยบายด้านแรงงานและการจ้างงาน 
นโยบายการค้า นโยบายด้านการบริหารจดัการความเส่ียงภยัพิบตั ิ และการปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ การจดัสรรการเข้าถึงการท าประมง และนโยบายอ่ืน ๆ ด้านการ
ประมง แผนงาน กิจกรรม และการลงทนุ ทัง้นีเ้พ่ือสง่เสริมการพฒันาแบบองค์รวมในชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็ก ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษเพ่ือสร้างหลกัประกนัความยตุธิรรมและ
ความเสมอภาคหญิงชาย 

10.2 รัฐควรจะพฒันาและใช้แนวทางการวางแผนเชิงพืน้ท่ี รวมถึงการวางแผนแผ่นดนิและทะเล
เชิงพืน้ท่ีตามความเหมาะสม ควรค านงึถึงผลประโยชน์ของการท าประมงขนาดเล็ก และ
บทบาทในการบริหารจดัการพืน้ท่ีชายฝ่ังอย่างบรูณาการ ควรมีการพฒันานโยบายและ
กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการค านงึถึงเร่ืองความเสมอภาคหญิงชายในการวางแผนเชิงพืน้ท่ี
อยา่งเหมาะสม ผา่นการหารือกนั การมีสว่นร่วม และการเผยแพร่สูส่าธารณะ ระบบการ
วางแผนเป็นทางการเม่ือเกิดความจ าเป็น ควรค านงึถึงวิธีวางแผนและการพฒันาพืน้ท่ีท่ีการ
ท าประมงขนาดเล็กและชมุชนอ่ืน ๆ ใช้ตามระบบการถือครองตามขนบธรรมเนียมแตด่ัง้เดมิ 
และกระบวนการตดัสินใจภายในชมุชนเหลา่นัน้  

10.3 รัฐควรก าหนดมาตรการเฉพาะเพื่อให้หลกัประกนัการประสานนโยบายท่ีมีผลกระทบตอ่
สขุภาพของท้องทะเลและแหลง่น า้บนผืนแผน่ดนิ และระบบนิเวศน์ และเพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ 
นโยบายการประมง การเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ จะร่วมกนัเพิ่มพนูการท ามาหา
กินท่ีเก่ียวข้องกนักบัภาคสว่นเหลา่นี ้

10.4 รัฐควรให้หลกัประกนัวา่ นโยบายการประมงจะน าเสนอวิสยัทศัน์ระยะยาวเพ่ือการท า
ประมงขนาดเล็กอย่างยัง่ยืน และขจดัความหิวโหยและความยากจน โดยการใช้แนวทางระบบ
นิเวศน์ กรอบนโยบายโดยรวมเพ่ือการประมงควรสอดคล้องกบักรอบวิสยัทศัน์และนโยบาย
ระยะยาวส าหรับการท าประมงขนาดเล็ก และสิทธิมนษุยชน โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่
ประชาชนท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ 

10.5 รัฐควรสร้างและสง่เสริมโครงสร้างสถาบนั และการเช่ือมโยง รวมถึงการเช่ือมโยงและการ
สร้างเครือข่ายระหวา่งท้องถ่ินกบั ประเทศ ภมูิภาค และระดบัโลก ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้เกิด
นโยบายท่ีสอดคล้องกนั การร่วมมือกนัระหวา่งภาคสว่น และการด าเนินการตามแนวทาง
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ระบบนิเวศน์แบบองค์รวมและทกุมิติในภาคการประมง ในเวลาเดียวกนั จ าเป็นจอต้องมีความ
รับผิดชอบท่ีชดัเจน จะควรมีการก าหนดผู้ตดิตอ่ในหนว่ยงานรัฐและเจ้าหน้าท่ีรัฐส าหรับชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็กด้วย 

10.6 ผู้ มีสว่นได้เสียในการท าประมงขนาดเล็กควรสง่เสริมการร่วมมือกนัระหวา่งสมาคมวิชาชีพ 
ความถึงสหกรณ์การประมง และองค์กรภาคประชาสงัคม องค์กรเหลา่นีค้วรสร้างเครือข่าย
และเวทีเพ่ือการแลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อมลู และเอือ้อ านวยการมีสว่นร่วมของพวก
เขาในกระบวนการก าหนดนโยบายและการตดัสินใจท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบัชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็ก 

10.7 รัฐควรยอมรับวา่โครงสร้างธรรมาภิบาลในท้องถ่ินอาจมีส่วนตอ่การบริหารจดัการการท า
ประมงขนาดเล็กอย่างมีประสิทธิผล และควรสง่เสริมตามความเหมาะสม โดยค านงึถึงแนว
ทางการท างานเชิงระบบนิเวศน์และความสอดคล้องกบักฎหมายของประเทศ 

10.8 รัฐควรสง่เสริมความร่วมมือเพิ่มขึน้ระหวา่งประเทศ ภมูิภาค และอนภุมูิภาคในการสร้าง
หลกัประกนัเพ่ือการท าประมงอยา่งยัง่ยืน รัฐ รวมถึงองค์กรระหวา่งประเทศ ภมูิภาคและอนุ
ภมูิภาคตามความเหมาะสม ควรสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพเพ่ือเพิ่มพนูความเข้าใจการท า
ประมงขนาดเล็ก  และชว่ยให้ภาคสว่นยอ่ยนีใ้นประเดน็ท่ีต้องการความร่วมมือในอนภุมูิภาค 
ภมูิภาค หรือระหวา่งประเทศ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและเห็นพ้องต้องกนั 
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11. ข้อมูล การวิจัย และการส่ือสาร 
11.1 รัฐควรสร้างระบบการเก็บข้อมลูสถิตด้ิานการประมง รวมถึงสถิตด้ิานระบบนิเวศทาง

กายภาพ สงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ ซึง่จ าเป็นส าหรับการตดัสินใจในเร่ืองการบริหาร
จดัการอยา่งยัง่ยืนของการท าประมงขนาดเล็กด้วยแนวคิดเพ่ือการสร้างหลกัประกนัความ
ยัง่ยืนของระบบนิเวศน์ รวมถึงปริมาณสตัว์น า้ท่ีมีอยู่ ในลกัษณะโปร่งใส นอกจากนัน้ ยงัควร
พยายามสร้างสถิตด้ิานการแบง่แยกเพศในสถิติทางการ รวมถึงสถิตท่ีิช่วยท าความเข้าใจและ
การเห็นความส าคญัของการท าประมงขนาดเล็ก พร้อมทัง้องค์ประกอบตา่ง ๆ รวมถึงมิตทิาง
สงัคมและเศรษฐกิจด้วย 

11.2 ผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ายและชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก ควรเห็นความส าคญัของการส่ือสาร
และข้อมลู ซึง่เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิผล 

11.3 รัฐควรพยายามป้องกนัการทจุริต โดยเฉพาะด้วยการเพิ่มความโปร่งใส ่ การแสดงความ
นา่เช่ือถือในการตดัสินใจ และเพ่ือให้หลกัประกนัวา่จะมีการตดัสินใจท่ียตุธิรรมในทนัที และ
โดยอาศยัการมีสว่นร่วมและการส่ือสารท่ีเหมาะสมกบัชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก  

11.4 ทกุฝ่ายควรถือว่า ชมุชนชาวประมงขนาดเล็กเป็นผู้ มี ให้และรับความรู้ เป็นเร่ืองส าคญั
มากท่ีจะต้องเข้าใจความจ าเป็นของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กและองค์กรของพวกเขาในการ
เข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือชว่ยพวกเขาให้สามารถจดัการกบัปัญหาท่ีมีอยูแ่ละเสริมพลงัพวก
เขาให้ปรับปรุงการท ามาหากินของตน ความต้องการข้อมลูเหลา่นีข้ึน้อยู่กบัประเดน็ท่ีเกิด
ขึน้กบัชมุชนและความกงัวลมิตทิางชีวภาพ กฎหมาย เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรมของการ
ท าประมงและการท ามาหากิน 

11.5 รัฐควรสร้างให้เกิดความมัน่ใจวา่ ข้อมลูท่ีจ าเป็นส าหรับการท าประมงขนาดเล็กอยา่ง
รับผิดชอบและการพฒันาท่ียัง่ยืนมีอยูแ่ละให้ได้ รวมถึงการท าประมงท่ีผิดกฎหมาย ไมมี่การ
รายงาน และไมมี่การควบคมุ ข้อมลูนีค้วรเก่ียวข้องกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบตัิ การ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ การท ามาหากิน และความมัน่คงทางอาหาร โดยให้ความสนใจ
เป็นพิเศษตอ่สถานการณ์ของกลุม่คนท่ีเปราะบางและกลุ่มคนชายขอบ ควรมีการพฒันาระบบ
ข้อมลูท่ีมีความต้องการข้อมลูต ่าส าหรับสถานการณ์ท่ีขาดข้อมลู 

11.6 ทกุฝ่ายควรให้หลกัประกนัวา่ ความรู้ วฒันธรรม ประเพณี และวิถีปฏิบตัขิองชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็ก รวมถึงชนพืน้เมือง จะได้รับการยอมรับ และได้รับการสนบัสนนุ และมี
การสง่ตอ่ข้อมลูเหล่านีเ้ข้าสู่กระบวนการธรรมาภิบาลท้องถ่ินและการพฒันาท่ียัง่ยืน ความรู้
เฉพาะของชาวประมงผู้หญิงและแรงงานภาคประมงจะต้องได้รับการยอมรับและสนบัสนนุ รัฐ
ควรสอบสวนและบนัทึกองค์ความรู้และเทคโนโลยีการท าประมงดัง้เดมิตามประเพณี เพ่ือ
ประเมินการประยกุต์ใช้ในการอนรัุกษ์การท าประมงอยา่งยัง่ยืน  
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11.7 รัฐและฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ควรให้การสนบัสนนุแก่ชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก 
โดยเฉพาะชนพืน้เมือง ผู้หญิง และผู้ ท่ีต้องพึง่พาการประมงเพ่ือการยงัชีพ รวมถึงความ
ชว่ยเหลือด้านวิชาการและด้านการเงินตามความเหมาะสม เพ่ือการจดัระบบ รักษา 
แลกเปล่ียน และปรับปรุงองค์ความรู้ดัง้เดมิเก่ียวกบัทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน า้ และวิธีการท า
ประมง และปรับปรุงองค์ความรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศน์ทางน า้ 

11.8 ทกุฝ่ายควรสง่เสริมให้มีข้อมลู ชอ่งทางถ่ายทอดและการแลกเปล่ียนข้อมลู รวมถึง
ทรัพยากรน า้ข้ามพรมแดน โดยการสร้างหรือการใช้เวทีและเครือขา่ยท่ีมีอยูแ่ละเหมาะสมใน
ระดบัชมุชน ประเทศ อนภุมูิภาค และภมูิภาค รวมถึงการไหลสองทางไปกลบัของข้อมลู
แนวราบและแนวตัง้ เม่ือค านงึถึงมิตทิางสงัคมและวฒันธรรมแล้ว ควรมีแนวทาง เคร่ืองมือ 
และส่ือท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้เพ่ือการส่ือสารและพฒันาศกัยภาพส าหรับชมุชนชาวประมง
ขนาดเล็ก 

11.9 หากเป็นไปได้ รัฐและฝ่ายอ่ืน ๆ ควรให้หลกัประกนัวา่ จะมีเงินทนุส าหรับการวิจยัการท า
ประมงขนาดเล็ก และควรสนบัสนนุการเก็บข้อมลูแบบร่วมมือและมีสว่นร่วม การวิเคราะห์
และการวิจยั รัฐและฝ่ายอ่ืน ๆ ควรพยายามบรูณาการความรู้จากการวิจยันีเ้ข้าสูก่ระบวนการ
ตดัสินใจของตน องค์กรและสถาบนัวิจยัควรสนบัสนนุการพฒันาศกัยภาพเพ่ือให้ชมุชน
ชาวประมงขนาดเล็กมีสว่นในการวิจยัและการใช้ประโยชน์จากผลการวิจยั ล าดบัความส าคญั
ของงานวิจยัควรเป็นความเห็นพ้องต้องกนัผา่นกระบวนการหารือท่ีเน้นบทบาทของการท า
ประมงขนาดเล็กในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอยา่งยัง่ยืน ความมัน่คงทางอาหารและ
โภชนาการ การขจดัความยากจน และการพฒันาท่ีเสมอภาค รวมถึงการบริหารจดัการความ
เส่ียงจากภยัพิบตัแิละการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

11.10 รัฐและฝ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องควรสง่เสริมการวิจยัสภาพการท างาน รวมถึงแรงงงานอพยพ
ด้านประมงและแรงงานในภาคประมง สาธารณสขุ การศกึษา การตดัสินใจ ฯลฯ ในบริบทของ
ความสมัพนัธ์ทางเพศ เพ่ือประโยชน์ในการจดัท ายทุธศาสตร์เพ่ือให้หลกัประกนัวา่ชายและ
หญิงในภาคประมงจะได้ประโยชน์ท่ีเทา่เทียมกนั ความพยายามท่ีจะให้ความเสมอภาคหญิง
ชายนัน้ ควรรวมถึงการวิเคราะห์มิตทิางเพศในชว่งการก าหนดนโยบาย แผนงานและโครงการ
ส าหรับการท าประมงขนาดเล็ก เพ่ือพฒันากิจกรรมท่ีเน้นบทบาทหญิงชาย ควรมีการใช้ตวัขี ้
วดับทบาทหญิงชายเพ่ือตดิตามและแก้ไขปัญหาความไมเ่ทา่เทียมทางเพศ และเพ่ือประเมิน
วา่กิจกรรมนัน้มีสว่นก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยา่งไร 

11.11 ควรตระหนกัถึงบทบาทของการท าประมงขนาดเล็กในการผลิตอาหารทะเล รัฐและฝ่าย
ตา่งๆ ควรสง่เสริมการบริโภคอาหารและผลิตภณัฑ์จากทะเลในแผนการศกึษาด้านการบริโภค 
เพ่ือเพิ่มจิตส านกึในประโยชน์ทางด้านโภชนาการของการบริโภคอาหารทะเล และถ่ายทอด
ความรู้ในการประเมินคณุภาพของอาหารทะเลและผลิตภณัฑ์จากอาหารทะเล 
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12. การพัฒนาศักยภาพ 

12.1 รัฐและฝ่ายอ่ืน ๆ ควรสง่เสริมศกัยภาพของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กเพ่ือชว่ยพวกเขาให้
มีสว่นในกระบวนการตดัสินใจ เพ่ือให้เกิดผลดงัเชน่นี ้ ควรให้หลกัประกนัวา่ องค์ประกอบ
ตา่งๆ และความหลากหลายของภาคประมงขนาดเล็กในหว่งโซม่ลูคา่นี ้ จะมีผู้แทนเข้าร่วมใน
การก าหนดโครงสร้างผู้แทนทางกฎหมาย ประชาธิปไตย ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่ความ
จ าเป็นในท างานเพ่ือการมีสว่นร่วมท่ีเสมอภาคกนัของผู้หญิงในโครงสร้างดงักลา่ว เพ่ือความ
เหมาะสมและความจ าเป็น ควรจดัให้มีพืน้ท่ีและกลไกแยกตา่งหากเพ่ือให้ผู้หญิงรวมตวักนัเอง
อยา่งอิสระในระดบัตา่ง ๆ เพ่ือจกัการกบัประเด็นตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัพวกเขา 

12.2 รัฐและผู้ มีสว่นได้เสียควรจดัให้มีการเสริมสร้างศกัยภาพ เชน่ แผนการพฒันา เพ่ือให้การ
ท าประมงขนาดเล็กได้ประโยชน์จากโอกาสทางตลาด 

12.3 ทกุฝ่ายควรยอมรับวา่ การพฒันาศกัยภาพควรสร้างจากพืน้ฐานองค์ความรู้และทกัษะท่ีมี
อยู ่และเป็นกระบวนการถ่ายทอดความรู้แบบสองทาง เพ่ือจดัให้มีเส้นทางการเรียนรู้ท่ียืดหยุน่
และเหมาะสมเพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องการของแตล่ะคน รวมทัง้ผู้ชายและผู้หญิง และกลุม่
คนท่ีเปราะบางและกลุม่คนชายขอบ นอกจากนัน้ การพฒันาศกัยภาพยงัควรรวมถึงการสร้าง
ความสามารถในการยืดหยุ่นและปรับตวัของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กในด้านการบริหาร
จดัการความเส่ียงของภยัพิบตั ิและการปรับตวัตอ่การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

12.4 เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานรัฐบาลในทกุระดบั ควรท างานเพ่ือพฒันาองค์ความรู้และทกัษะ
เพ่ือสนบัสนนุการพฒันาการท าประมงขนาดเล็ก และความตกลงเพ่ือการร่วมบริหารจดัการท่ี
ประสบผลส าเร็จ ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษตอ่โครงสร้างท่ีมีการกระจายอ านาจและ
หนว่ยงานรัฐในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัธรรมาภิบาลและกระบวนการพฒันาร่วมกบั
ชมุชนชาวประมงขนาดเล็ก รวมทัง้พืน้ท่ีท่ีท าการวิจยัด้วย 
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13. การสนับสนุนการปฏิบัติ 
13.1 ทกุฝ่ายได้รับการสนบัสนนุให้ด าเนินการตามแนวปฏิบตัินีต้ามล าดบัความส าคญัของ

ประเทศและสภาพแวดล้อม 
13.2 รัฐและทกุฝ่ายควรสง่เสริมให้ความชว่ยเหลือเกิดประสิทธิผล และมีการใช้ทรัพยากรเงิน

อยา่งรับผิดชอบ ขอให้พนัธมิตรการพฒันา องค์การช านญัพิเศษแหง่สหประชาชาต ิ และ
องค์กรระดบัภมูิภาคสนบัสนนุความพยายามโดยสมคัรใจของรัฐในการด าเนินการตามแนว
ปฏิบตันีิ ้ รวมทัง้ความร่วมมือระหวา่งประเทศซีกโลกภาคใต้ด้วยกนั การสนบัสนนุดงักลา่วควร
ต้องรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการ ความชว่ยเหลือด้านการเงิน การพฒันาศกัยภาพของ
สถาบนั การแบง่ปันความรู้และการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ความชว่ยเหลือในการพฒันา
นโยบายการท าประมงขนาดเล็กของประเทศและการถ่ายทอดเทคโนโลยี  

13.3 รัฐและฝ่ายอ่ืนๆ ทัง้หมดควรท างานร่วมกนัเพ่ือสร้างจิตส านกึเก่ียวกบัแนวปฏิบตัิ เชน่ การ
แปลเอกสารแบบง่ายส าหรับเผยแพร่ เพ่ือประโยชน์ของผู้ ท่ีท างานในภาคประมงขนาดเล็ก รัฐ
และฝ่ายอ่ืนๆ ควรพฒันาชดุส่ือเฉพาะเร่ืองบทบาทหญิงชายเพ่ือให้มีการกระจายข้อมลู
เก่ียวกบับทบาทหญิงชาย และบทบาทของผู้หญิงในการท าประมงขนาดเล็กอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และเน้นขัน้ตอนท่ีจ าเป็นเพ่ือปรับปรุงสถานะของผู้หญิงและงานของพวกเขา 

13.4 รัฐควรเห็นความส าคญัของระบบติดตามผลซึง่ชว่ยให้สถาบนัของตนได้เข้าถึงความ
คืบหน้าในการด าเนินการตามวตัถปุระสงค์ และข้อเสนอแนะในแนวปฏิบตันีิ ้ ควรรวมถึงการ
ประเมินผลกระทบตอ่ความคืบหน้าของการใช้สิทธิท่ีจะได้อาหารอยา่งเพียงพอในบริบทของ
ความมัน่คงทางอาหารของประเทศ และตอ่การขจดัความยากจน นอกจากนัน้ ยงัควรรวม
กลไกท่ีชว่ยผลการติดตามผลเพื่อสง่ตอ่ให้กบัการก าหนดและการด าเนินนโยบาย ควรค านงึถึง
บทบาทหญิงชายในการตดิตามผลโดยการใช้แนวทางตดิตาม ตวัชีว้ดั และสถิติบทบาทหญิง
ชาย รัฐและทกุฝ่ายควรก าหนดวิธีประเมินผลแบบมีส่วนร่วมท่ีเปิดโอกาสให้เกิดความเข้าใจตอ่
คณุปูการของการท าประมงขนาดเล็กท่ีแท้จริงตอ่การบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งยัง่ยืนเพ่ือ
ความมัน่คงทางอาหารและการขจดัความยากจนของทัง้ชายและหญิงให้ดียิ่งขึน้และท าการ
บนัทกึเป็นเอกสาร 

13.5 รัฐควรเอือ้อ านวยให้มีการจดัเวทีในระดบัประเทศ โดยมีผู้แทนจากภาคสว่นตา่ง ๆ เข้าร่วม 
โดยเฉพาะผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสงัคม เพ่ือก ากบัการด าเนินการตามแนวปฏิบตัิอยา่ง
เหมาะสม ผู้แทนท่ีถกูต้องของชมุชนชาวประมงขนาดเล็กควรมีสว่นร่วมทัง้ในการพฒันาและ
การประยกุต์ใช้ยทุธศาสตร์การด าเนินการตามแนวปฏิบตัิและในการตดิตามผล 

13.6 องค์การอาหารและเกษตร ควรสง่เสริมและสนบัสนนุการพฒันาแผนการความชว่ยเหลือ
ระดบัโลก พร้อมกบัแผนปฏิบตักิารส าหรับภมูิภาคเพ่ือสนบัสนนุการด าเนินการตามแนวปฏิบตัิ 


