
แนวทางการท�าประมง
บนฐานระบบนิเวศน์



แนวทางการท�าประมงบนฐานระบบนเิวศน์



คน นก ปลาขนาดใหญ่ เช่น 

ปลามาลิน ปลาทูน่า 

ฉลาม โลมา
วาฬหิน

ปลาทะเลขนาดเล็ก 

และปลาทูอินเดีย

วาฬบาลีน(วาฬขนาดใหญ่)

ปลาอื่นๆปลาทะเลขนาดกลาง

ฉลามวาฬ ปลาที่หากินบริเวณหน้าดินพะยูนเต่า

ปะการัง

กุ้ง

พะยูนพะยูนพะยูน

ป่าชายเลนแพลงก์ตอนพืช

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแพลงก์ตอนสัตว์

หญ้าทะเล

เศษซาก



วงจรชีวิตของ HILSA

มลพิษจากแหล่งน้ำ

อ่าวเบงกอล
เขื่อน

แหล่งเพาะพันธุ์

มลพิษ

ท�าประมงเกินขนาดด้วย

เครื่องมือท�าลายล้าง

ยาฆ่าแมลง

ของเสียจากโรงงาน

มลพิษ

ของเสียจาก
บ้านเรือน

ทะเลท�าประมงเกินขนาดด้วย

เครื่องมือท�าลายล้าง

ทะเล



ใส่ใจสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดี และระบบ

นิเวศน์ที่ดี

ใส่ใจผลกระทบการท�าประมงต่อระบบนิเวศน์

ใส่ใจผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการ

ประมง

เรียนรู้จากการปฎิบัติจริง

ถ้ามีแนวโน้มจะเกิดผลเสีย ให้ระมัดระวัง (ใช้แนวทาง

ป้องกันไว้ก่อน)

ใส่ใจ ให้ความส�าคัญกับความรู้ท้องถิ่น

ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมสู่การสร้างการจัดการร่วม

การประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 

พัฒนาศักยภาพสู่การสร้างธรรมาภิบาลในการจัดการ

ประมง

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ใส่ใจสร้างสมดุลระหว่างคุณภาพชีวิตที่ดี และระบบนิเวศน์ที่ดี

 

พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
หมายถึงการคุ้มครองชาวบ้าน
และการงานอาชีพที่พวกเขาท�า
อยู่ อาจจะล�าบากในตอนต้น 
แต่เป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

มากมายในระยะยาว

เราต้องสร้างให้
เกิดความสมดุลย์

อนุรักษ์สัตว์น�้าหายาก
ที่จะสูญพันธุ์

การมีงานท�าที่

มั่นคง เป็นการ

สร้างความมั่นคง

ด้านอาหาร

เพิ่มผลผลิต
โดยใช้เทคโนโลยี

มากขึ้น

การมีสภาพ
แวดล้อมการ

ท�างานที่ดี เป็น
สิทธิขั้นพื้นฐาน

ไม่ใช่คนจนที่จะต้องได้รับผลกระ
ทบที่เจ็บปวด กลุ่มผู้มีอิทธิพล และ
กลุ่มต่างๆที่เป็นต้นเหตุ ก็ได้รับผล
จากความเสียหายด้านทรัพยากร
ธาาชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น

กิจกรรมต่างๆ ที่ท�าควรต้องมีกติกา
และกฎเกณฑ์ที่ยอมรับด้วยกันได้



ใส่ใจผลกระทบการท�าประมงต่อระบบนิเวศน์

พวกเขาท�าลาย
ทรัพยากรและท�าลาย
อนาคตการท�าประมง

ของเรา สัตว์น�้าวัยอ่อน
เหล่านี้ควรจะได้
มีโอกาสเติบโต

น่าตกใจนะ มีสัตว์เล็กสัตว์น้อยไม่
ต�่ากว่า 40 ชนิด การประมงเช่นนี้
ท�าลายความอุดมสมบูรณ์ของสัตว ์

ทะเล จริงๆ ไม่เป็นผลดีทั้งแก่
พวกเราเองและกุ้ง หอย ปู ปลา
ในทะเล อวนรุนท�าลายล้างความ

อุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล

เมื่อปลาตัวใหญ่หายไป 
แม้นจะต้องออกท�าประมง
ในพื้นที่ที่ไกลมากขึ้น หรือ

แม้นจะรู้ว่าจับสัตว์น�า้
ขนาดเล็ก พวกเราต้อง
หาอยู่หากิน ท�าไมจะ

ท�าไม่ได้ล่ะ?

เราจ�าเป็นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างพวกเรา
กันเอง และปรับเปลี่ยนเครื่องมือท�าประมงที่ไม่

ท�าลายล้าง เราจะว่ากล่าวประมงพาณิชย์ได้อย่างไร
หากพวกเราก็ยังคงใช้เครื่องมือที่ไม่หมาะสม

ไม่ใช่เพียงเรืออวนรุน อวนลากของ
ประมงพาณิชย์เท่านั้นนะที่ท�าลาย
ทรัพยากรทะเล เครื่องมือท�าการ

ประมงที่พวกเราใช้กันบางอย่างก็เป็น
ปัญหาเช่นกัน เช่น เบ็ดราว ระเบิด ยา

เบื่อ ฯลฯ



ใส่ใจผลกระทบการท�าประมงต่อระบบนิเวศน์

ดูสิ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
เครื่องมือประมงบนเรือ  

เครื่องมือเหล่านี้ไม่น่าท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเลย

โลกร้อน      เรา
           เป็น

         ส่วนหนึ่งของ

การสร้างปัญหาด้วยหรือไม่



ใส่ใจผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท�าประมง
แล้วเราจะท�าอย่างไรดีล่ะ เราท�างาน

ด้านประมง หน่วยงานอื่นๆ ควรท�างาน
รักษาทะเลและทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมร่วมกับเรา

ช่วงนี้เราไปหาปลาแต่ได้
พลาสติกมากเหลือเกิน

ดูสิ ขยะ น�า้เสีย ก�าลังท�าลาย
ทรัพยากรทะเลและกุ้ง หอย 

ปู ปลา ใครจะซื้อสินค้า
จากเราล่ะ?

เราท�าประมงมาแล้ว
หลายชั่วคน

แต่ตอนนี้ ที่นี่มีแต่โรงแรม เรือขนส่ง
นักท่องเที่ยวผุดขึ้นมากมาย 

และห้ามพวกเราไม่ให้ท�าประมง 
ไม่มีใครใส่ใจถามพวกเราบ้างเลย

พวกนักธุรกิจ
สนใจแต่เพียง

รายได้
และก�าไร

เขตห้าม
ท�าประมง



ใส่ใจผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการท�าประมง

ท่าเรือที่ผุดขึ้นและมีเรือขนาด
ใหญ่มากมาย เกิดปัญหามลพิษ 
สัตว์น�้าไม่รู้หายไปไหนหมด จับได้
น้อยลงมาก และที่มองเห็นด้วยตา
เปล่าชัดๆ คือการกัดเซาะชายฝั่ง

ที่ ทั้งขยายพื้นที่มากขึ้นและ
รุนแรงขึ้น

ตอนน�า้ขึ้นสูง
เมื่อวาน บ้านฉัน
พังลงทะเลไปเลย

มันเคยมีสภาพเช่นนี้มาเมื่อ 20 ปี
ก่อนหน้านี้และต่อมากุ้งหอยปูปลา

ก็กลับคืนสภาพขึ้นมาใหม่

ฉันคิดว่าเพราะมีการ
ท�าประมงเกินขนาด
และใช้เครื่องมือไม่
เหมาะสมน่าจะเป็น
สาเหตุให้ปลาหายไป

มีใครรู้และ

เข้าใจไหมว่า

อะไรเกิดขึ้น

ท�าไมปีนี้ไม่มีปลาเลย?

เป็นไปได้ไหมว่า
เป็นเพราะการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ปลา

เคลื่อนย้ายไปอยู่ใน
สภาพน�้าที่เย็นกว่า

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร



ช่วงเวลาที่ไม่มีปลาจะประมาณ
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เราอาจ

จะต้องเลื่อนไปสักประมาณ
เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 
ช่วงนี้เป็นช่วงการวางไข่ของปลา

ตกลง ลองเปลี่ยนดูสักปี 
และสังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้น

เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (การตั้งรับปรับตัว) กระบวนแผนการบริหารจัดการ

                                                                                        14 - การวิเคราะห์

                                                                                 13 - การติดตาม

                                                                           12 - การปฏิบัติการ

                                                                   11 - ทรัพยากร

                                                             10 - การก�าหนดกฎ กติกาในการตัดสินใจ

                                                       9 - มาตรการบริหารจัดการประมง

                                                8 - มาตรฐานการบริหารจัดการ

                                         7 - ก�าหนดวัตถุประสงค์

                                  6 - ก�าหนดเป้าหมาย

                           5 - การก�าหนดเป้าประสงค์

                     4 - แนวทางการบริหารจัดการ

              3 - การวิเคราะห์สถานการณ์

       2 - การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1 - ก�าหนดลักษณะการท�าการประมง



เราสังกตว่าปริมาณปลาลดลง

ในพื้นที่ที่พวกคุณเคยท�าการประมง

แต่เราไม่เคยมีการพิสูจน์
หรือศึกษาว่าเครื่องมือ

ที่เราใช้อยู่ปัจจุบัน
เป็นเครื่องมือท�าลายล้าง

เราสังเกตพบว่าปลาที่คุณจับ
มีขนาดเล็กลง 

คุณควรหยุดใช้เครื่องมือชนิดนี้
จนกว่าคุณจะพิสูจน์ได้ว่า

มันไม่ท�าลายล้าง 
เราควรป้องกันไว้ก่อนที่จะ

เสียใจภายหลัง

และนี่แหละ
ที่เรียกว่า

ป้องกันไว้ก่อน

หากมีแนวโน้มจะเกิดผลเสียให้ระมัดระวัง
(ใช้แนวทางป้องกันไว้ก่อน)



คุณไมรู้หรือไรว่าปลาที่เราหาได้
มีแหล่งอาศัยอยู่อีกด้านหนึ่ง

ใกล้อ่าวเล็กด้านในนั้น 
ถ้าจะท�าเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลา

เราควรไปท�าที่นั่น

เราต้องก�าหนดเขตนี้
เป็นเขตห้ามท�ากิจกรรมทุกชนิด 

เพื่อให้ปลามีพื้นที่ส�าหรับ
วางไข่และให้สัตว์น�้าวัยอ่อน

เจริญเติบโต

ใช่เลย 
เขาพูดถูกแล้ว 

เขาท�าการประมงมานาน
เขารู้จริง

มีเรื่องราวมากมาย
ที่เราเรียนรู้จากผู้เฒ่าบ้านเรา 
ทั้งเรื่องคลื่นลม กระแสน�้า 

เรื่องกุ้งหอยปูปลาฯลฯ

ใส่ใจให้ความส�าคัญกับความรู้ท้องถิ่น



อย่างน้อยพวกเขาก็ถามพวกเราว่า
คิดอย่างไร ให้พวกเราได้แสดงความ
คิดเห็น และไม่มาบอกว่าพวกเรา
ต้องท�าอย่างไร พวกเราท�าประมง
เป็นวิถีชีวิตของพวกเรา เรารู้ว่าจะ
ท�าอย่างไรจะท�าให้เกิดความยั่งยืน

ถ้าเราต้องเกี่ยวข้อง
ในเรื่องนี้ เราต้องท�าให้

การประมงเป็นไปตามข้อ
ตกลงที่เห็นชอบร่วมกัน

เราจ�าเป็นต้องท�า
แผนการจัดการ

ที่เหมาะสม

ถ้าเราร่วมมือกัน
เราก็จะสามารถ
ท�าส�าเร็จตามที่
เราต้องการได้แผนงานเป็นสิ่งที่ฉันเห็นด้วย

อย่างยิ่ง และเราต้องสร้างหลัก
ประกันว่าข้อตกลงที่เห็นชอบ

ร่วมกันมีผลในทางปฏิบัติ เราต้อง
มีปฏิบัติการคัดค้านกลุ่มที่

ไม่ท�าตามข้อตกลง
ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลใหม่มาก

ส�าหรับพวกเรา

ผมได้เรียนรู้มากมายหลายประเด็น
จากทั้งชาวประมงหญิงและชาย

      ที่มาร่วมประชุมในวันนี้

ใช้แนวทางการมีส่วนร่วมสู่การสร้างการจัดการร่วม



เราจ�าเป็นต้องส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความสมดุล

ในกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่าย 

แต่มีทางอื่นไหมหากว่าเรา
ไม่ท�าเช่นนี้เราควรมีการประชุม

ปรึกษาหารือกันเป็น
ประจ�าต่อเนื่อง

สิทธิชุมชนควรได้รับการปกป้อง
ในการเจรจาที่เกิดขึ้น 
ใครจะฟังเสียงของเรา

กลุ่มต่างๆ มีอิทธิพล มีเสียงดัง 
กรมประมงควรปกป้องพิทักษ์

งานอาชีพการประมงของพวกเรา

ปกป้องชายฝั่ง 
ปกป้องพืชพรรณ

ท้องถิ่น 
ปกป้องสันทราย
ตามธรรมชาติ 

ปกป้องที่วางไข่เต่า

การพัฒนาชายฝั่ง เรา
ต้องการมีบ้านเรือนเพิ่มขึ้น 

มีสันทรายราบเรียบ 
สร้างท่าเรือ และมีการ
ก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า

กรรมการอุตสาหกรรม กรมประมง กรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การประสานความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ 



เราต้องการกฎระเบียบและ
กติกาที่ทุกฝ่ายเห็นชอบ

ตกลงร่วมกันและแผนงาน
ที่เหมาะสม

 

การศึกษาที่ดีสามารถท�าให ้
พวกเราเข้าใจสถานการณ์

ปัจจุบันเช่น เราจับปลาจ�านวน
เท่าไร ด้วยวิธิอย่างไร และ 

มีใครบ้าง เมื่อเราวางแผนจะ
เป็นการง่ายมากขึ้น

ท�าการศึกษาท�ากัน
และเสนอในภาษาที่พวกเราใช้ 

จะเป็นประโยชน์มาก

เราต้องการแผนการจัดการ
ระดับชุมชน

สนับสนุนองค์กรสตรี

พัฒนาความร่วมมือ

พัฒนาศักยภาพสู่การสร้างธรรมาภิบาลในการท�าประมง

เราจะพัฒนา
แผนการบริหาร

กันอย่างไร

ชาวประมง
ชาวประมงสตรี

หน่วยงาน

ภาครัฐ

องค์กร
พัฒนา
เอกชน



ให้คุณค่าในความรู้ท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เราเรียกร้อง 

เราเข้าร่วมแลกเปลี่ยน

พิทักษ์ทรัพยากรน�้าปกป้องชีวิต

โลกเราเชื่อมต่อและเกี่ยวข้องกัน 
เราต้องเข้าใจเรื่องนี้นะ

มาคิดดูแล้วชุมชนของเรา
ได้ขับเคลื่อนให้เกิดแนวทาง

การจัดการบนฐานระบบนิเวศน์
เนิ่นนานต่อเนื่องมา

อนุรักษ์
ปลา

จัดพิมพ์โดย

โดยการสนับสนุนจาก

จัดพิมพ์ที่

ภาพประกอบโดย

ออกแบบโดย แปลไทย
เรวดี  ประเสริฐเจริญสุข
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน




