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โดย  มู ลนิ ธิ เพื� อก ารพัฒนา ที� ยั� งยืน

สายพานการผลิตอาหารทะเล

จังหวดัตราด  เป�นหวัเมือง
ชายทะเลมีการทําประมงมากว่า
300  ป� ด้วยความอุดมสมบูรณ์และ
ความหลากหลายของทรพัยากร
สัตว์นํ�า การประมงจึงเป�นอาชพีที�
สาํคัญของคนตราด มีทั�งประมงพื�น
บ้าน  ประมงพาณิชย์  และเพาะ
เลี�ยงสัตว์นํ�าชายฝ�� ง จากข้อมูล
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดตราด ป�
พ.ศ. 2558 ระบุว่า สาขาประมงมี
สัดส่วนสรา้งมูลค่าถึงรอ้ยละ 13
หรอืคิดเป�น 5,145 ล้านบาท [1]
โดยกว่ารอ้ยละ 80 ของการประมง
ในอ่าวตราดเป�นการประมงพื�นบ้าน 

[1] สาํนักงานจังหวัดตราด, (2562). แผนงานบูรณาการส่งเสรมิการพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตราด เอกสารประกอบการชี�แจง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ



อ่าวตราด
แหล่งอาหาร

ในฐานะคนทํางานองค์กรพัฒนา
เอกชนที�ทํางานกับกลุ่มคนเปราะ
บาง โดยเฉพาะชาวประมงพื�นบ้าน
มาเป�นระยะมากกวา่ 10 ป� เราได้
ตั�งเป�าหมายไวสู้งสุดคือการทําให้
เขาเหล่านี� “เข้าถึงสิทธ”ิ ในการ
จัดการทรพัยากรทะเลและชายฝ�� ง
ใหม้ีการใชแ้ละดูทรพัยากรดัง
กล่าว “อย่างยั�งยืน” และขณะ
เดียวกันตัวเขาเหล่านี�ก็มี “ความ
มั�นคงในอาชพีและอาหาร” นี�เป�น
เป�าหมายที�ยิ�งใหญ่ แต่เราเชื�อวา่
หากเราใส่ใจและพรอ้มปรบัเปลี�ยน
ทุกอย่างจะนาํไปสู่สังคมที� 
“ความเสมอภาค” ได้อย่างแท้จรงิ

“การประมงพื�นบ้าน” ถือเป�นพื�นฐาน
ชวีติของคนที�นี� เหน็ได้จากการมี
ชุมชนประมงรอบ “อ่าวตราด”  กวา่
107 หมู่บ้าน ใน 24 ตําบล ตั�งบ้าน
เรอืนตามแนวชายฝ�� งและรมิคลอง
เพื�อสะดวกกับการจอดและดูแลเรอื มี
เพิงสาํหรบัจัดการผลผลิต ทําความ
สะอาดและซอ่มเครื�องมือประมง
หญิงและชายมีบทบาทในภาคการ
ประมงในลักษณะหนุนเสรมิซึ�งกันและ
กัน อาจกล่าวได้วา่เป�นภาพสะท้อน
ของการสรา้งเศรษฐกิจจากฐานราก
ที�แท้จรงิ เพราะ “อ่าวตราด” เป�น
เหมือน “แหล่งอาหาร” ที�หล่อเลี�ยง
ผู้คนทั�งในและนอกจังหวดัมาเป�น
เวลานาน ด้วยเหตุนี�วถีิชวีติเกินครึ�ง
หนึ�งของคนในจังหวดั จึงเกี�ยวพันกับ
ทะเลทั�งในฐานะแหล่งอาชพี แหล่ง
อาหาร และแหล่งบันเทิงแหง่ชวีติ 
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ความมั�นคงใน
อาชีพและอาหาร

เราเดินตามสะพานเล็กๆ ที�เริ�มผุกรอ่น
เข้าไปหลังบ้านที�ตั�งอยู่รมิคลองอย่าง
คุ้นเคย เพื�อไปหาพี�น้อยและพี�ดุ่ย แหง่
บ้านปากคลองอ่าวระวะ แลเหน็บ้าน
หลังอื�นๆ ตามแนวคลองกําลังสาระวน
กับการแกะปู ปลา สาวอวนกันเกือบทุก
หลัง บ้างก็กําลังขับเรอืเข้าเทียบชาน
หลังบ้าน เสียงเครื�องยนต์เรอืดังระงม
คละเคล้ากับเสียงสาวอวนกอกแกก
ตอนนี� 9 โมงกวา่ๆ เป�นเวลาที�ชาว
ประมงกลับมาจากการทําประมง 

วนันี�เรานัดสัมภาษณ์คู่สามีภรรยาที�
เคยรว่มทํางานฟ�� นฟู และอนุรกัษ์
ทรพัยากรทะเลและชายฝ�� งมาด้วยกัน
ในจังหวดัตราด ครอบครวันี�เป�นเพียง
หนึ�งครอบครวัที�เป�นเหมือนตัวแทน
ประมงพื�นบ้านที�จะเล่าภาพสะท้อน
บทบาทชาวประมงหญิงชาย ซึ�งต่าง
เป�น “ฟ�นเฟ�องของสายพานการผลิต
อาหารทะเล” ใหเ้ราได้รว่มเดินทางและ
รบัรูไ้ปด้วยกันถึงความจรงิในมุมมอง
เล็กๆ แต่ยิ�งใหญ่ของพวกเขา
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เราเดินเข้าไปทักพี�น้อยที�กําลังง่วนอยู่กับการแกะปู ปลา ออกจากอวน แมว
เหมียวตัวอ้วนกําลังแทะกินปลาสดๆ อย่างละเมียดละไม ขณะที�พี�ดุ่ยสามีกําลัง
นั�งกินข้าวฝ�มือภรรยาอย่างเอรด็อรอ่ย หลังจากจอดเรอืเทียบชานหลังบ้าน
แล้วยกอวนหลายกองวางไว ้ พี�น้อยนั�งแกะปูม้าและสัตวน์ํ�าอื�นๆออกจากอวน
อย่างคล่องแคล่ว    เราจัดแจงหาที�นั�งทิ�งระยะหา่ง      พรอ้มบอกวา่ชว่งนี�โควคิ
ระบาด เราอยู่หา่งๆ กันอย่างหว่งๆ ก่อนนะ พี�น้อยยิ�มหวัเราะ เราหาที�ตั�งกล้อง
พี�น้อยจึงย้ายผ้าในถังที�รอการซกัออก แล้วยกถังใหเ้ป�นขาตั�งกล้องชั�วคราว
แล้วเราก็เริ�มต้นสนทนากันอย่างเป�นเรื�องเป�นราว [2]

[2] นางพสิมยั รตันพนัธ ์อายุ 52 ป� และนายจาธรรม เทียนชยั อายุ 54 ป� , สมัภาษณ ์17  กมุภาพนัธ ์2565

ชาวประมง  (พื� นบ้าน)

“เมื�อพูดถึงชาวประมง พี�น้อยคิดวา่คนนึกภาพใคร”

“ส่วนใหญ่คนก็จะนึกถึงผู้ชายออกเรอืไปทําประมง จับกุ้งหอยปูปลา”
พี�น้อยเงยหน้าตอบแล้วก้มลงแกะปลาดุกตัวเขื�องและปูม้าตัวขนาด 3 นิ�ว
ออกจากอวนต่อ
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“แล้วผูห้ญงิไมไ่ด้ออกทําประมง ถือวา่เป�นชาวประมงมั�ย”

“เป�นส ิ ถึงผูห้ญิงจะไมไ่ด้ออกทะเล แต่อยา่งอื�นที�เกี�ยวกับประมงเรา
ทําหมด ทั�งแกะปูออกจากอวน ต้มปู แกะปู เอาไปขายให้ตาแก่ สาวอวน
เตรยีมอวน ซอ่มอวนสารพดั แค่เราไมไ่ด้ออกไปทะเล แต่ก่อนก็ออก
อยูเ่ดี�ยวนี�อายุเยอะแล้วออกไมไ่หว เมาเรอืด้วย อีกอยา่งเราต้องอยู่
เตรยีมขา้วปลาอาหารรอ อาหารเราทําเองจะได้สะอาดและประหยดั
ด้วยเวลาผูช้ายกลับมาเหนื�อยและหิวจะได้กินขา้วเลยไมต้่องรอ ตอนนี�
ต้องดแูลหลานและไปรบัไปสง่โรงเรยีน อยูบ่า้นเราก็ทําทกุอยา่งเยอะ
กวา่ผูช้ายซะอีก” พี�นอ้ยสาธยายยาว พี�ดุย่ยิ�มพรอ้มเสรมิวา่

“เราชว่ยกันทํา ถ้าไมม่ผีูห้ญิงเราทําคนเดียวไมไ่หวหรอกทําด้วย
กันผูห้ญิงก็ถือวา่เป�นชาวประมง เราเป�นครอบครวัที�ทําอาชพี
ประมง ผูห้ญิงมคีวามสาํคัญในอาชพีประมงเพราะเค้าทําทกุ
อยา่ง” ขณะเล่า พี�นอ้ยกับพี�ดุย่ก็ยนืสาวอวนเป�นการจดัระเบยีบอวน
เพื�อเตรยีมไปวางต่อในตอนเยน็

“พี�ๆ วา่เรา
จาํเป�นต้องให้
คนรบัรูบ้ทบาท
ผู้หญิงประมง
พื�นบ้านมั�ย”

“จาํเป�นนะ” สอง
สามีภรรยานิ�ง
คิดแล้วผงกหวั
ตอบตรงกัน
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“ผูห้ญิงทําทกุอยา่งไมต่่างกับผูช้ายถ้าเราไมพู่ดถึงงานหนกันะ เพราะเป�น
ธรรมดาที�งานหนกัผูช้ายจะเป�นคนทําเพราะผูห้ญงิทําไมไ่หวอยูแ่ล้ว แต่ถ้า
งานที�เป�นความคิดก็ทําได้ไมต่่างกับผูช้าย อยา่งเวลาประชุมหรอืไปต่อ
ทะเบยีนเรอื ผูห้ญงิจะเป�นคนไป เพราะผูช้ายต้องออกไปทําประมงไมม่เีวลา
ยิ�งตอนนี� เรอืรุนระบาด ต้องนอนเฝ�าอวนทั�งคืน กลัวเครื�องมอืจะเสยีหายจาก
เรอืรุน”  คําตอบพี�ดุย่ทําเราอึ�ง โอ้โหนี�คือการอธบิายความเสมอภาคหญงิชาย
ง่ายๆ แต่ภาพชดักระจา่งเลย ขณะที�พี�นอ้ยก็สาวอวนกองสดุท้ายเสรจ็พอดี

“ต้มแกะแล้วขายราคาดีกวา่ขาย
สด เสียเวลาหน่อยแต่ทําให้เรามี
รายได้ดีกวา่” พี�น้อยคุยไปแกะเนื�อ
ปูไปอย่างชาํนาญ โดยมีพี�ดุ่ยนั�งหกั
ก้ามปูกินเล่นอยู่ข้างๆ พี�น้อยแยก
เนื�อปูแกะออกเป�นสามแบบ

“อย่างเนื�อ (ปู)  ก้อนตอนนี�โลละ
1,200  ก้ามปูโล 500 แล้วเนื�อปู
ก็โลละ 450 บาท ขายแบบนี�เรา
ก็จะพอมเีงินค่านํ�ามนัเรอื และ
ค่าอื�นๆในครอบครวั ตอนนี�อยู่
กัน 5 คน รายจ่ายมนัเพิ�มขึ�น”  

พี�น้อยเล่าเหมือนกําลังคํานวนราย
ได้วนันี�ในใจด้วยวา่จะได้กี�บาท
พรอ้มบอกวา่ ใชเ้วลาในการแกะปู
ระมาณ 2 ชั�วโมงกวา่

ผู้หญิงสายพานการผลิต
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“เราขายปูเป�นตัวสดๆ ไมไ่ด้เหรอทําไม
ต้องต้มต้องแกะเนื�อ” เราแซะถาม ขณะพี�
น้อยลุกขึ�นไปป�ดเตาแก๊สที�ต้มปูจนสุกแล้ว
พี�หนุ่ยรบีลุกขึ�นไปยกหม้อต้มปูใบใหญ่จาก
เตาเทลงถาดใหพ้ี�น้อย



พลังของผูห้ญงิทํางาน

เราคุยกันอีกพักใหญ่จึงลาพี�น้อยและ
พี�ดุ่ย เพราะได้เวลาพี�น้อยต้องนําสัตว์
นํ�าไปส่งใหร้า้นเถ้าแก่ในหมู่บ้าน วนันี�
โชคดีนอกจากปูแล้วยังได้ปลาดุกและ
กุ้งกุลาตัวโต 2 ตัวราคากําลังงามและ
ต้องออกไปรบัหลานสาวที�โรงเรยีน
ตอนบ่ายสามครึ�ง

“นอกจากทําอาชพีประมงแล้วพี�น้อยทําอย่างอื�นอีกหรอืเปล่า ได้พักบ้างมั�ย”

“ไมไ่ด้ทํา อาชพีนี�งานมทัี�งวนัไมจ่บไมไ่ด้พัก บางทีมคีนจ้างมดัอวนเราก็รบั
อย่างน้อยมรีายได้มาชว่ยค่านํ�าค่าไฟในบ้าน อย่างของที�ขายไมไ่ด้ราคาอย่าง
ปลา เราก็เอามาแปรรูปเป�นอาหารไวกิ้น และส่งไปให้ญาติ ตอนนี�ก็ปลูกผักไว้
กินเองด้วย แต่ถ้าใครมาขอเราก็ให้นะ รูส้ึกดีได้แบ่งให้คนอื�น ลูกเราก็ชอบ
บอกให้แมป่ลูกต่อ”

หากแต่การ “นิยามความหมายของ
ผู้ทําการประมงตามกฎหมาย
ประมงไทย” [3]  ถูกจาํกัดความ
หมายเพียง “ผู้ซึ�งค้นหา ล่อ จับ ได้มา
หรอืเก็บสัตวน์ํ�า หรอืการกระทําใด ๆ
ที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อล่อ จับ ได้มา หรอื
เก็บสัตวน์ํ�าในที�จับสัตวน์ํ�า”  ซึ�ง ไม่
สะท้อนภาพความจรงิของการเป�น
ครอบครวัประมงพื�นบ้านที�มีผู้หญิง
เป�นฟ�นเฟ�องสาํคัญตลอดหว่งโซก่าร
ผลิต เราจึงจาํเป�นต้องหยิบยกและ
นาํเสนอภาพบทบาทผู้หญิงที�ถูก
ซอ่นอยู่ออกมาใหส้ังคมรบัรูแ้ละให้
ความสาํคัญกับผู้หญิงในภาคการ
ประมงเพิ�มขึ�น ในฐานะเป�นผู้มีส่วน
รว่มสาํคัญในความมั�นคงอาหาร ราย
ได้ของครอบครวั และชุมชน

[3] กรมประมง, 2561. ระเบยีบกรมประมง เรื�อง หลักเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื�อนไข การขึ�นทะเบยีน ผูทํ้าการประมง พ.ศ. 2561

เราเดินออกมาจากบ้านพี�น้อยและ
พี�ดุ่ย ด้วยความรูส้ึกทึ�งใน “พลัง
ของผู้หญิงทํางาน” เหมือนไม่รูจ้ัก
เหน็ดเหนื�อย เรยีกได้ว่า "ตื�นก่อน
นอนทีหลัง" ทั�งงานบ้านอันเป�น
งานที�ไม่ได้ถูกตีเป�นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ และงานประมงที�ผู้หญิง
ก็เป�นหนึ�งในสายพานสาํคัญของ
กระบวนการผลิต ตั�งแต่ก่อนออก
ประมงจนถึงจัดการผลผลิต 
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ผลิดโดย
 

มูลนธิเิพื�อการพฒันาที�ยั�งยนื

สนับสนุนโดย 
 

กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั�นคงของมนุษย ์


