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“ประมงพื�นบา้น” หากยอ้นกลับไป
เมื�อสามสบิป�ที�ผา่นมา ในสงัคมไทย
คงไมม่ใีครคุ้นเคยกับคําดงักล่าว
มากนกั ยกเวน้แต่จะเป�นหนว่ยงาน
ที�ทํางานดา้นการประมงเพราะการ
รวมตัวหรอืการขบัเคลื�อนงานใน
พื�นที�ทางสงัคมของประมงพื�นบา้น
ไมไ่ด้เดน่ชดัและมรีปูธรรมงานที�
ชดัเจน ซึ�งแตกต่างจากในป�จจุบนั
การสรา้งตัวตนและพื�นที�ทางสงัคม
ทําใหคํ้าวา่ “ประมงพื�นบา้น” ไดข้ึ�น
มาอยูเ่คียงคู่กับ “ประมงพาณชิย”์
ไดอ้ยา่งไมน่อ้ยหนา้กัน 
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สาํหรบัประเทศไทยแล้วเป�นที�ทราบกันดีวา่ “ประมงพื�นบ้าน” ส่วนใหญ่ทํากินอยู่
บรเิวณชายฝ�� งทะเลหรอืบรเิวณทะเลสาบ ทั�งแบบมีเรอืและไม่มีเรอื เพราะด้วย
กําลังทุนทรพัย์ที�ไม่เยอะมาก ทําใหเ้รอืที�ชาวประมงพื�นบ้านใชทํ้ากินมีขนาดเล็ก
ออกทําประมงไกลจากชายฝ�� งมากไม่ได้เนื�องจากเรอืมีความสามารถในการต้าน
กระแสลมและคลื�นได้น้อย รวมถึงทําใหต้้นทุนในการทําประมงสูงขึ�น ขณะที�
แรงงานหลักสาํคัญที�ทําการประมงก็เป�นคนในครวัเรอืนหรอืญาติพี�น้อง แตก
ต่างจาก “ประมงพาณิชย์” ที�ใชเ้รอืขนาดใหญ่เพราะต้องบรรทุกเครื�องมือประมง
ขนาดใหญ่และปรมิาณมาก จาํเป�นต้องใชค้นจาํนวนมากเพื�อทําการประมงจึงมี
การจ้างแรงงานนอกครวัเรอืน บรเิวณที�เรอืประมงพาณิชย์ทําประมงจะอยู่นอก
เขตทะเลชายฝ�� งซึ�งขึ�นอยู่กับแต่ละจังหวดัจะตกลงกัน โดยส่วนใหญ่เขตประมง
พาณิชย์หา่งจากชายฝ�� งประมาณ 3 - 6 ไมล์ทะเล

จากข้อมูลขององค์การอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาติ หรอื เอฟเอโอ
(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) ได้ใหน้ิยาม
“ประมงพื�นบ้าน” (ARTISANAL FISHERIES) คือ “การประมงแบบดั�งเดิมที�
เกี�ยวข้องกับครวัเรอืนประมงซึ�งต่างจากการดาํเนินการเพื�อการค้าโดยบรษัิท
พาณิชย์ ใชเ้งินทุนและพลังงานค่อนข้างน้อย ใชเ้รอืประมงขนาดค่อนข้างเล็ก
(กรณีมีเรอืประมง) ออกทําประมงระยะสั�นๆ ใกล้ฝ�� ง เพื�อการบรโิภคในท้องถิ�น
เป�นหลัก ซึ�งคําจาํกัดความมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ” (FAO,
2015)

อ้างอิง ARTISANAL FISHERIES, FAO, 2015 (HTTPS://WWW.FAO.ORG/FAOTERM/VIEWENTRY/EN/?ENTRYID=3491) 
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หลายคนอาจจะมองไม่เหน็ภาพความแตกต่างระหวา่ง “ประมงพื�นบ้าน” และ
“ประมงพาณิชย์” จึงขอยกเอานิยามและคําจาํกัดความที� “กรมประมง” ได้บรรจุ
ไวใ้น “พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558” และ พระราชกําหนด การประมง
(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2560 ภายใต้ มาตรา 5 มานาํเสนอใหเ้หน็ภาพ ดังนี� 

“ประมงพื�นบ้าน” หมายความวา่ การทําการประมงในเขตทะเลชายฝ�� งไม่
วา่จะใชเ้รอืประมง หรอืใชเ้ครื�องมือโดยไม่ใชเ้รอืประมง ทั�งนี� ที�มิใชเ่ป�น
ประมงพาณิชย์” 

“ประมงพาณิชย์” หมายความวา่ การทําการประมงโดยใชเ้รอืประมงที�มี
ขนาดตั�งแต่สิบตันกรอสขึ�นไป หรอืที�ใชเ้ครื�องยนต์มีกําลังแรงม้าถึง
ขนาดที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนด หรอืใชเ้รอืประมงโดยมีหรอื ใชเ้ครื�อง
มือทําการประมงตามประเภท วธิ ีจํานวนแรงงานที�ใช ้หรอืลักษณะการ
ทําการประมงตามที� รฐัมนตรปีระกาศกําหนด และใหห้มายความรวมถึง
การใชเ้รอืประมงดังกล่าวทําการแปรรูปสัตวน์�าไม่วา่ จะมีการทําการ
ประมงด้วยหรอืไม่ก็ตาม”

นอกจากนิยามตามกฏหมายแล้ว ใน
ประเทศไทยมีผู้ใหน้ิยามกับประมงพื�นบ้านไว้
อีกมากมายหลายคน โดยส่วนใหญ่แล้วจะ
อ้างอิงจาก “วถีิการผลิตและวถีิการดาํรงชวีติ
ที�ขึ�นอยู่กับฐานทรพัยากร” เป�นสาํคัญ ซึ�งหาก
มองโดยผิวเผินแล้ว หลายคนอาจจะมองวา่ไม่
แตกต่างจาก “อาชพีจับสัตวน์ํ�า” เท่าไหร ่ แต่
แท้จรงิแล้วประมงพื�นบ้านนั�นไม่ได้มีเพียงแค่
การจับสัตวน์ํ�า แต่มีอีกหลายแง่มุมที�สะท้อน
ใหเ้หน็ถึง “วถีิ” ของประมงพื�นบ้านในฐานะที�
เป�น “ผู้คํ�าจุน” “ระบบนิเวศทางอาหาร” และ
“ระบบการผลิตระดับฐานราก” 
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ประมงพื�นบ้านในฐานะ “ผู้คํ�าจุน” “ระบบนิเวศทางอาหาร” ที�เป�นเชน่นี�เพราะ การ
จับสัตวน์ํ�าของชาวประมงพื�นบ้านไม่เพียงแต่จะเลือกใชเ้ครื�องมือจับสัตวนํ์�าตาม
ฤดูกาลที�มีความสอดคล้องกับบรบิทของพื�นที�แล้ว ยังต้องใชภู้มิป�ญญาของ
คนในพื�นที�ที�สั �งสมการเรยีนรูถึ้งความเปลี�ยนแปลงของธรรมชาติต่างๆ อีกด้วย
ทั�งในเรื�องของกระแสนํ�า ฤดูกาล ปรากฏการณ์นํ�าขึ�นนํ�าลงตามดวงจันทร ์ รวม
ไปถึงการเรยีนรูว้ถีิชวีติและวงจรชวีติของสัตวน์ํ�า อันสัมพันธกั์บการเลือกใช้
เครื�องมือประมงที�เหมาะสมกับชนิดของสัตวน์ํ�าที�มีในฤดูกาลนั�นๆ ตัวอย่างเชน่
อวนกุ้ง จะใชเ้พื�อใหส้ัตวน์ํ�าที�มาติดอวนจะมีเฉพาะกุ้ง หากจะมีสัตวนํ์�าชนิดอื�นติด
อวนบ้างก็เพียงเล็กน้อย  และการเลือกจับสัตวน์ํ�าก็จะเลือกเฉพาะตัวที�โตได้
ขนาดเหมาะสาํหรบัการบรโิภค และไม่รบกวนสัตวน์ํ�าวยัอ่อน  

การทําประมงลักษณะเชน่นี�จึงไม่เบียดเบียนหรอื
สรา้งผลกระทบต่อสัตวน์ํ�าประเภทอื�นๆ ในระบบ
นิเวศทะเลและชายฝ�� ง ขณะเดียวกัน สัตวน์ํ�าที�ไม่ได้
ขนาด รวมไปถึงสัตวน์ํ�าที�กําลังอยู่ในชว่งไข่ ก็จะ
ถูกปล่อยกลับลงทะเล เชน่ ชาวประมงจังหวดั
ตราดเมื�อพบปูม้าที�มีไข่นอกกระดองจะปล่อยกลับ
ลงสุู่ทะเล หรอืนาํแม่ปูไข่มาบรจิาคใหกั้บธนาคาร
ปูม้า เพื�ออนุบาลใหลู้กปูได้ออกจากไข่และปล่อย
ลูกปูกลับสู่ท้องทะเลในที�สุด อาจกล่าวได้วา่การ
ทําการประมงในวถีิประมงพื�นบ้านเป�น “ศิลปะใน
การทําการประมง” ที�ไม่ก่อป�ญหาที�จะเกิดขึ�นจาก
การทําประมงที�เกินขนาด รวมไปถึงการใชเ้ครื�อง
มือประมงที�ไม่เหมาะสม เป�นผลใหร้ะบบนิเวศใต้
ท้องทะเลไม่ถูกรบกวนหรอืถูกทําลาย
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ประมงพื�นบ้านในฐานะ “ผู้คํ�าจุน” “ระบบการผลิตระดับฐานราก” แม้ส่วนใหญ่การ
ประมงพื�นบ้านจะดําเนินการในระบบครอบครวัหรอืเครอืญาติ แต่ก็ยังสามารถ
กระจายงานและสรา้งรายได้ใหกั้บสมาชกิในครอบครวัไปจนถึงรายได้ในระดับ
ชุมชนท้องถิ�นได้อีกด้วย ยกตัวอย่าง ครอบครวัป�าเยาว ์ (นางนงเยาว ์ รุง่จรูญ
อายุ 59 ป�)  ชาวประมงพื�นบ้านตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวดั
เพชรบุร ี ที�เริ�มออกทําประมงกับสามีมาตั�งแต่อายุ 18 ป� ป�าเยาวบ์อกเล่าถึง
กระบวนการในการขายผลผลิตจากการทําประมงวา่ 

“พอได้ปูมาก็แยกส่ง ส่งใหกั้บทางรา้นค้าในชุมชนส่วนหนึ�ง อีกส่วนส่ง
ขายแม่ค้าในตลาดเจ้าประจาํ แต่ที�นี�ส่วนใหญ่เขาไม่แกะเนื�อขายกัน
หรอกนะ เพราะวา่มันจับได้น้อยไม่ได้มากเหมือนเมื�อก่อน ขายสดเอาจะ
ดีกวา่ บางวนันะได้ปลากระบอกติดมาสักกิโล ก็จะเอามาตากแหง้
สาํหรบัส่งขายแม่ค้าหรอืวา่ไวกิ้นเอง บางครั�งก็มีคนที�มาเที�ยวแล้วเจอ
เขาสนใจก็จะโทรมาสั�งเพิ�ม เราก็ทําใหแ้ล้วส่งไปทางไปรษณีย์หรอืส่งรถ
ไปใหเ้ขา เพราะของที�เราหาได้มันสดไง แต่วา่มันก็ไม่ได้หาได้เป�นประจาํ
หรอกม้นขึ�นอยู่กับฤดูของมัน” 
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นางนงเยาว์ รุง่จรูญ อายุ 59 ป�, ชาวประมงพื�นบ้าน ตําบลบางตะบูน อําเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี



สิ�งที�ป�าเยาวบ์อกเล่าใหเ้ราฟ�ง สะท้อนใหเ้หน็ถึง กระบวนการกระจายรายได้
แบบง่ายๆ ในท้องถิ�น ที�ไม่มีความซบัซอ้นแต่บ่งชี�ถึงการ “คํ�าจุน” และ
“กระจายรายได้” กันในชุมชนและ “ส่งต่อ” ไปถึงนอกชุมชน เหน็กระบวนการ
ตั�งแต่ต้นสายการผลิตวา่ เมื�อจับสัตวน์ํ�าได้มาสัตวน์ํ�าจะถูกคัดแยกเพื�อขายสด
และแปรรูปตามความต้องการของแม่ค้าในท้องถิ�น จากนั�นสินค้าจะถูกนําไป
จาํหน่าย และกระจายผ่านระบบการจัดส่งในรูปแบบต่างๆ ทั�งในชุมชนและนอก
ชุมชนตามความต้องการของแม่ค้าและลูกค้าทั�งทางตรงและทางอ้อมที�ตกลง
กัน  และเป�นที�น่าสนใจวา่ เศรษฐกิจระดับชุมชนลักษณะนี�ส่วนใหญ่จะถูกขับ
เคลื�อนโดย “ผู้หญิง” เป�นหลัก

“ประมงพื�นบ้าน” จึงเป�นกลุ่มตัวแทนของคนเล็กคนน้อยในสังคม
ที�นับเป�น “ฟ�นเฟ�อง” ขับเคลื�อนประเทศให้ดาํเนินไปทั�งในแง่ของ
“นักจัดการ” และ “นักอนุรกัษ์” ทรพัยากรทะเลและชายฝ�� ง รวมไป
ถึงเป�น “นักการตลาด” และ “นักเศรษฐศาสตร”์ ที�ขับเคลื� อน
ประเทศจากฐานล่างทางเศรษฐกิจสู่ฐานบน (เศรษฐกิจมหภาค)
อย่างแท้จรงิ 
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