แบบฟอร์มกำรสมัคร
ประเภทรำงวัลสัมฤทธิผลประชำชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
สำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
คำชี้แจง
1. การยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
1.1 กรณีส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน สามารถสมัครขอรับรางวัลโดยยื่นแบบฟอร์มการสมัคร
ในนามส่วนราชการ จังหวัด หรือองค์การมหาชน และอธิบดี /หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือผู้อานวยการองค์การมหาชน หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากอธิบดี/หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด หรือผู้อานวยการองค์การมหาชน เป็นผู้ลงนามแบบฟอร์มการสมัคร
1.2 กรณีบุ คคลหรื อหน่ ว ยงานอื่น (แมวมอง) เป็นผู้ เสนอชื่อหน่วยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล
สามารถยื่นแบบฟอร์มการสมัคร และเป็นผู้ลงนามในแบบฟอร์มดังกล่าว
1.3 ผู้ ที่เสนอชื่อหน่ ว ยงานและผลงานที่ควรได้รับรางวัล ต้องจัดทารายละเอียดข้อมูล การดาเนินงาน
เกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร
ราชการ เพื่อประกอบการสมัครขอรับรางวัล
2. ข้อมูลที่กรอกลงในแบบฟอร์มการสมัคร ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการสมัคร ดังนี้
2.1 ให้ใช้ข้อมูลและผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการเปิดระบบราชการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการในระดับการเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) หรือระดับ
ความร่วมมือ (Collaborate) ซึ่งควรมีการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 การดาเนินโครงการ/การดาเนินงานที่เสนอมาเป็นตัวอย่าง ต้องสอดคล้องตามนโยบายสาคัญของ
รั ฐ บาลหรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อ เป็ น อ านาจหน้ า ที่ / ภารกิ จ หลั ก ขององค์ ก ร หรื อ สอดคล้ อ ง
ตามแผนพั ฒ นาจั ก งหวั ด หรื อ กลุ่ ม จั ง หวั ด โดยการด าเนิ น การดั ง กล่ า วสะท้ อ นการพั ฒ นาหรื อ
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และส่งผลกระทบ (Impact) ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และประเทศ
2.3 กรณีสมัครขอรับรางวัลมากกว่า 1 โครงการ/การดาเนินงาน ต้องเป็นการดาเนินโครงการ/การดาเนินงาน
ที่ไม่ซ้ากัน หรือไม่ใช่การดาเนินโครงการ/การดาเนินงานในพื้นที่เดียวกัน หรือไม่ซ้ากับพื้นที่ การดาเนิน
โครงการ/การดาเนินงานเดิมที่เคยได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
มาแล้ว
3. กรอกข้อ มูล ในใบสมัครให้ค รบถ้ว นและสมบูรณ์ และโปรดแนบเอกสาร/หลัก ฐานประกอบใบสมั คร
พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสาร/หลักฐานประกอบข้อคาถามใด เนื่องจากเอกสาร/หลักฐานประกอบ
ใบสมัครเป็นหลักฐานที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาและการประเมินผล
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4. กรณีพื้นที่ในการกรอกข้อมูลในใบสมัครไม่เพียงพอสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอื่น และโปรดหมายเหตุ
แสดงความเชื่อมโยงกับข้อคาถามด้วย
5. เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2561
6. ส่ ง แบบฟอร์ ม การสมั ค รพร้ อ มหลั ก ฐาน/เอกสารประกอบได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.opdc.go.th หรื อ
http://awards.opdc.go.th หรือส่งไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ตามที่อยู่ต่อไปนี้ :
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (สำนักงำน ก.พ.ร.)
เลขที่ 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 10300
(กรุณำวงเล็บมุมซอง: รำงวัลสำขำกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2561)
เบอร์โทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ 0 2356 9999 ต่อ 8871 , 8876 และ 8923
โทรสำร 0 2281 8328
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1. ผู้ยื่นสมัคร
 กรณีส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่า จังหวัด หรือองค์การมหาชน (สมัครเอง)
โปรดระบุ (ชื่อหน่วยงานที่สมัคร)
กรมประมง
 กรณีบุคคลหรือหน่วยงานอื่น (แมวมอง) โปรดระบุ
1) ชื่อผู้ยื่นสมัคร
2) ชื่อหน่วยงานที่เห็นควรได้รับรางวัล

2. ชื่อผู้ติดต่อ/ประสำนงำน
2.1 ชื่อ

นายถาวร

ตาแหน่ง

นามสกุล

จิระโสภณรักษ์

ผู้อานวยการกองตรวจการประมง

สังกัดหน่วยงาน

กองตรวจการประมง

เลขที่

-

หมู่ที่

เขต

จตุจักร

5

ถนน

จังหวัด

พหลโยธิน
กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

0 2561 4691

E-mail

surveillance@fisheries.go.th

2.2 ชื่อ

นายจิรวัฒน์

ตาแหน่ง

แขวง

โทรสาร

นามสกุล

ลาดยาว
รหัสไปรษณีย์

10900

0 2562 0568

เพชรเรือนทอง

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

สังกัดหน่วยงาน กลุม่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง
เลขที่

-

เขต

จตุจักร

หมู่ที่ 5

ถนน

พหลโยธิน

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์

0 890 429 318

โทรสาร

E-mail

fisherypatrol01@gmail.com

แขวง

ลาดยาว

รหัสไปรษณีย์

10900

0 2562 0568
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3. ผลกำรดำเนินกำรเปิดระบบรำชกำรให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม
“โครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง (กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมำบตำพุด
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง)”
มิติที่ 1: ควำมสำมำรถขององค์กร
1. กำรสร้ ำงกลไกภำยในองค์ กร เพื่อรองรั บกำรขั บเคลื่ อนกำรมี ส่ วนร่ วมของประชำชนไปสู่ กำรปฏิ บั ติ
(6 คะแนน)
1.1 มีกำรกำหนดนโยบำย/ทิศทำง/แผนงำนที่แสดงว่ำให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วม ของประชำชน
□ ไม่มี
 มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
กรมประมงมีแนวคิดในเรื่องการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารทรัพยากรประมง โดยให้
ประชาชนหรือชาวประมงเข้ามามีส่วนร่วม โดยจะยกตัวอย่างยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2556 – 2559
และยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564
(1) กรมประมงมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์กรมประมง คือ มุ่งมั่นพัฒนาและบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นผู้นาและ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารของประเทศภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.2 พันธกิจกรมประมง
1.2.1 ส่งเสริมและผลักดันให้มีการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าอย่างมีประสิทธิภาพในการผลิต
ทุกระดับ
1.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้าตลอดห่วงโซ่
การผลิตให้ได้รับมาตรฐานของไทยและสากล
1.2.3 กากับและควบคุมการจัดการทรัพยากรสัตว์น้าเพื่อให้มีผลผลิตใช้อย่างยั่งยืนและ
คงความหลากหลายทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงและประชาชนในภาคการจัดการทรัพยากรในชุมชน
1.2.4 ส่งเสริมและผลักดันให้การศึกษาวิจัยทางวิชาการทุกสาขาการประมง รวมทั้งการ
พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ ต่อยอดจากงานวิจัยเพื่อให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า
1.2.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในภารกิจที่รับผิดชอบ
รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของภารกิจ
1.3 ยุทธศาสตร์กรมประมง
1.3.1 ยุทธศาสตร์เพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
1.3.2 ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการผลิตสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์
1.3.3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าให้ยั่งยืนและคงความหลากหลาย
1.3.4 ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีการประมง
1.3.5 ยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากรและองค์กร (เอกสำรแนบ 1.1.1)
(2) กรมประมงมีแนวทางการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ ดังนี้
2.1 พันธกิจข้อ 4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุน
การมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
2.2 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
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2.3 กลยุ ท ธที่ 2 การสร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการรั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติ
(เอกสำรแนบ 1.1.2)
(3) กรมประมงได้ดาเนินงานเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง สอดคล้องกับการจัดทางบประมาณเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี 2560
3.1 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้า และ
สร้างการเติบโตจากภายใน แผนงานเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
3.2 ยุ ทธศาสตร์ ข้อที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม แผนงานเชิงยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
3.3 ยุทธศาสตร์ข้อที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนงานเชิงยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งเสริม
การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (เอกสำรแนบ 1.1.3)
(4) กรมประมงได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมง ดังนั้นกรมประมงจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์กรมประมง พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เกี่ยวกับการ มีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ดังนี้
4.1 พันธกิจข้อ 3 บริหารจัดการประมงเพื่อให้ทรัพยากรประมงมีใช้อย่างยั่งยืน
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้าให้มีความยั่งยืน
และคงความหลากหลาย
4.3 กลยุทธ์ที่ 1 ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและแหล่ งที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างสมดุล และความ
หลากหลายเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า เพื่อสนับสนุน
ให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร (เอกสำรแนบ 1.1.4)
(5) กองตรวจการประมง หรือกองบริหารจัดการด้านการประมง (เดิม) กรมประมงได้มีแนวทาง
การดาเนินงานด้านการบริหารจัดการด้านการประมงน้าจืดและทะเล ตามร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
5.1 ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการท าการประมงในแหล่ ง น้าจืด และทะเล เพื่อก าหนด
มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
5.2 ควบคุม ป้องกัน และปรามปรามการทาการประมงในแหล่งน้าจืดและทะเล การค้า
สัตว์น้าและปัจจัยการผลิตให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
5.3 เสริ มสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และ
องค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้าจืดและทะเล ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริม
เครือข่าย ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง
5.4 ให้บริการวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
5.5 ปฏิบัติการร่วมมือหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามหนังสือกลุ่มพัฒนาระบบบริหารที่ กษ 0516/ว58 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่องร่างกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เอกสำรแนบ 1.1.5)
(6) กองตรวจการประมง กรมประมง ได้บริหารจัดการด้านการประมง ตามพระราชกาหนด
การประมง พ.ศ.2558 ตามมาตราดังนี้
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6.1 มาตรา 12 บทบั ญญัติในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดนโยบายและกากับดูแล
การบริหารจัดการด้านการประมง และการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
และสามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุด และคานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และหลักการป้องกันล่วงหน้า ตลอดจน
เพื่อรั กษาหรื อฟื้น ฟูร ะดับ ทรั พยากรสั ตว์น้า ให้ อยู่ในระดับที่ส ามารถก่อให้ เกิดผลิ ตผลสู งสุ ดของสั ตว์น้า
ที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน โดยมีการป้องกันและขจัดการทาการประมงที่เกินศักย์การผลิตและ
ขีดความสามารถในการทาการประมงส่วนเกิน เพื่อควบคุมมิให้การทาการประมงมีผลบั่นทอนความยั่งยืน
ของทรัพยากรสัตว์น้า
6.2 มาตรา 25 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการ
การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับ
สัตว์น้าในเขตประมงน้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดาเนินการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ในเรื่องดังต่อไปนี้
6.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น
6.2.2 สนับสนุนการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
6.2.3 ให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้า รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชน
6.2.4 เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบารุงรักษา
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้า (เอกสำรแนบ 1.1.6)
(7) กองตรวจการประมง ได้ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ยวกั บ การจัด การบริห ารทรัพ ยากรสั ต ว์น้า ตาม
พระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ซึ่งได้พระราชทาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557
ณ อ าเภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ใ จความว่ า “ทรั พ ยากรด้ า นประมงจะต้ อ งจั ด เป็ น ระเบี ย บ
ความสาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติบโตดี สาคัญที่ว่าตามธรรมชาติที่เราปล่อย
ปลาไปแล้ว มันจะผสมพันธุ์หรือไม่ผสมพันธุ์ก็แ ล้วแต่ แต่ว่ามันก็เติบโตตามธรรมชาติใช้การได้ ปัญหาอยู่
ที่ในด้านการบริหารการจับปลาไม่ใช่ด้านการเลี้ยงปลา สถานีประมงต่าง ๆ ก็ทาแล้ว แต่ที่จะต้องทา คือ
บริหารเกี่ยวกับการจับปลาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ” (เอกสำรแนบ 1.1.7)
(8) กองตรวจการประมง ได้ดาเนินการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงของชุมชนประมงท้องถิ่น ตามมาตรา 25 แห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ดังนี้
8.1 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
8.2 โครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
8.3 โครงการยุวประมง
8.4 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมง
8.5 อบรมเจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
8.6 อบรมชาวประมงเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน
8.7 การสร้างภาคีเครือข่ายชาวประมงในการเฝ้าระวังการทาการประมง
(เอกสำรแนบ 1.1.8)
1.2 มี กำรมอบหมำยผู้ รั บผิ ด ชอบ/อั ตรำก ำลั ง หรื อก ำหนดหน่ วยงำนเพื่ อรั บผิ ดชอบกำรส่ งเสริ ม
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน
□ ไม่มี
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 มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
(1) ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 โดยที่เป็นการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ และอานาจหน้าที่ของ
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น และเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทาให้การปฏิบัติภารกิจตามอานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น
(เอกสำรแนบ 1.2.1)
(2) อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการแผ่ นดิน (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ข้อ 12 กองตรวจการประมง มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
2.1 ควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการกระทาการประมงในน่านน้าภายในและ
ทะเล ให้เป็นไปตามกฎหมายกาหนด
2.2 เสริ มสร้ างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น และ
องค์กรต่าง ๆ ในการบริหารจัดการการประมงในน่านน้าภายในและทะเล
2.3 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม เครื อ ข่ า ยในการบริ ห ารจั ด การการประมงเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ของทรัพยากรสัตว์น้า
2.4 วางแผนและดาเนินการเชิงลึกในการป้องกันการทาการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2.5 ปฏิบั ติงานร่ ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย (เอกสำรแนบ 1.2.2)
(3) โครงสร้างกองตรวจการประมง กรมประมง
3.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
3.2 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
3.3 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
3.4 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง (เอกสำรแนบ 1.2.3)
(4) หน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง
4.1 ศึกษา วิเคราะห์ กาหนดแนวทาง วิธีการปฏิบัติในการสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนองค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
4.2 จั ดทาโครงการ แผนงาน กิจกรรม เพื่อสนับสนุน ส่ งเสริมการมีส่วนร่ว มของชุมชน
องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
4.3 ติดตาม รวบรวม และรายงานผลการดาเนินงานโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า
4.4 ประเมินผล การดาเนินงานโครงการ กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่ว มของ
ชุมชน องค์กรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้า และจัดทาข้อเสนอแนะ
4.5 ปฏิบั ติงานร่ ว มกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ที่ได้รับมอบหมาย (เอกสำรแนบ 1.2.4)
(5) บุคลากรของกลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง
5.1 นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
5.2 นายประสิทธิ์ ส่งสุข
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส
5.3 นายจิรวัฒน์ เพชรเรือนทอง
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
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5.4 นางสาวอภิญญา กล้าแข็ง
5.5 นางสาววิลัยวรรณ ยศสมบัติ
5.6 นายธนาพล พัฒนไกร
5.7 นายศักดา ขอนแก่น
5.8 นายปิยกรณ์ ขาเลิศ
5.9 นางสาวนภามาศ ภัทรสุวรวัฒน์

เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
นักวิชาการประมง (พนักงานราชการ)
เจ้าพนักงานประมง (พนักงานราชการ)
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล

กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

า ม

า
ม
า า
ม า า ม นางสาววรรณวิมล ทวีวิกยการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง

มาม

า

า รวัฒน์ เพชรเรือนทอง
นายจิ
ต า บัติการ
ม
านัากวิชาการประมงปฏิ

ญญาา กล้าแข็าง
า าเจ้นางสาวอภิ
าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
ตา
ม
า
า

(

)

า

า
าา

นายธนาพล พัฒนไกร
นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)

(

ม

า

า

ามา ภัทรสุวรวัฒน์
า านางสาวนถามาศ
างเหมาบันทึกข้มอมูล
า
า จ้มา

)

นายประสิทธิ์ ส่งสุข
เจ้าพนักงานประมงอาวุโส

ม า

า

า
า

ม

นายศักดา ขินแก่น
า
เจ้าพนักงานประมงประมง
มา
า กงานราชการ)
(พนั

า
ม

นายปิยกรณ์ ขาเลิศ
จ้างเหมาบันทึกข้อมูล

ภำพที่ 1 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
(เอกสำรแนบ 1.2.5)
(6) อัตรากาลังบุคลากรกองตรวจการประมง (ข้าราชการ 168 ราย ลูกจ้างประจา 253 ราย
และพนักงานราชการ 261 ราย)
6.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
6.2 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง
6.3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีเรือตรวจการณ์ประมง
6.4 กลุ่มแผนงานและติดตามการตรวจการประมง
6.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด/ ทะเล
6.5.1 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดอ่างเก็บน้าประแสร์ ระยอง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท
6.5.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)
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หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลาปาว กาฬสินธุ์
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนน้าอูน สกลนคร
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนสิรินธร อุบลราชธานี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนลานางรอง บุรีรัมย์
6.5.3 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดลาปาง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนสิริกิตต์ อุตรดิตถ์
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
6.5.4 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนบางลาง ยะลา
6.5.5 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคตะวันตก (กาญจนบุรี)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนวชิราลงกรณ กาญจนบุรี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแก่งกระจาน เพชรบุรี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนกระเสียว สุพรรณบุรี
6.5.6 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 1 (ระยอง)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลตราด
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชลบุรี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลสมุทรปราการ
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเพชรบุรี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่าวน้อย ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน ชุมพร
6.5.7 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะถ้า นครศรีธรรมราช
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปากพนัง นครศรีธรรมราช
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ปัตตานี
6.5.8 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่)
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสุรินทร์ พังงา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะสิมิลัน พังงา
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล
(เอกสำรแนบ 1.2.6)
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(7) ผลการดาเนิ น งานโครงการเสริมสร้างการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนประมง ประจาปี 2560
ของศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปราม กองตรวจการประมง จานวน 52 ชุมชน ทั่วประเทศ
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เสริมสร้ำงกำรมี สว่ นร่วมในกำรบริหำรจัด กำรทรัพยำกรสัต ว์นำ
ลำดั บ

หน่วยงำน

จำนวนชุ มชน
แผน

ผล

1

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเขต 2 (สงขลา)

3

2

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด พัทลุง

4

1
1
1
1
1
1
1

7

7

รวมจำนวนชุ มชน

รำยชื่อชุ มชน
บ้านสว่างอารมณ์ ม.5 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
บ้านชายป่า ม.4 ต.ป่าขาด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
บ้านคลองวง ม.2 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
บ้านบางไทร ม.1 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
บ้านท่าเนียน ม.3 ต.เกาะนางค้า อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
บ้านเกาะหมาก ม.6,11 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน อ.พัทลุง
บ้านคลองขุด ม.8 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

(เอกสำรแนบ 1.2.7)

2. กำรเสริมสร้ำงศักยภำพภำคประชำชนเพื่อเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำร (4 คะแนน)
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□ ไม่มี
 มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
(1) คู่มือแผนการปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ 2561
จัดทาขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กองตรวจการประมง ในเรื่อง
ของการควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการทาการประมงในน่านน้าภายในและทะเล ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ควบคู่กับการปฏิบัติงานเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์ ก รต่ า ง ๆ ให้ ก ารสนั บ สนุ น และส่ ง เสริม เครื อ ข่ า ยในการบริ ห ารจั ด การการประมง เพื่ อ ความยั่ งยืน
ของทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ า รวมทั้ ง สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพที่สุด (เอกสำรแนบ 2.1)
(2) การจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง
เพื่อให้การตรวจสอบควบคุมเฝ้าระวังการประมงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรสัตว์น้าให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
∆ หนังสือกองบริหารจัดการด้านการประมงที่ กษ 0510.5/1134 ลงวันที่ 9 กันยายน 2558 เรื่องแบบฟอร์ม
คาสั่งจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง (เอกสำรแนบ 2.2)
∆ หนังสือศูนย์บริหารจัดการประมงน้าจืดภาคตะวันออกระยองที่ กษ 0510.5/386 ลงวันที่ 22 ธันวาคม
2558 เรื่องรายชื่อจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการประมง (เอกสำรแนบ 2.3)
(3) การขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
เพื่อประโยชน์ ในการส่ งเสริมการมีส่ วนร่วมและสนับสนุนชุมชนประมงท้องถิ่น ในการ
จัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้าภายใน
ที่จั บ สั ตว์น้ าในเขตประมงน้ าจื ด หรื อเขตทะเลประมงชายฝั่ ง รวมทั้ งช่ว ยเหลื อสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการหรือกิจกรรมของชุมชนประมง
ตัวอย่างเอกสารชุมชนที่ได้ขึ้นทะเบียนชุมชนประมงท้องถิ่น (เอกสำรแนบ 2.4)
(4) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
ทรัพยากรประมงทั้งทะเลและน้าจืด เป็นความมั่นคงด้านอาหารของปวงชนชาวไทยตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความ
ต้องการบริโภคก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง เกิดปัญหาการทาการประมงที่เกิน
กว่าศักยภาพการผลิ ตตามธรรมชาติ มีการลั กลอบทาการประมงด้วยเครื่องมื อทาการประมงที่ผิ ดกฎหมาย
โดยเฉพาะในฤดูที่สัตว์น้าวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ส่งผลให้สัตว์น้าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่
พั นธุ์ ในอนาคต หากปล่ อยให้ สภาพดั งกล่ าวยั งคงเป็ นอยู่ เช่ นนี้ ทรั พยากรสั ตว์ น้ าก็ จะลดลงอย่ างรวดเร็ ว
ในระยะเวลาอั น ใกล้ และไม่ เพี ย งพอการบริ โภคภายในประเทศ การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรประมง
ซึ่งดาเนิ น การโดยภาครั ฐ ตามนโยบายมาตรการทางกฎหมายอาจมีประสิ ทธิภ าพไม่เพีย งพอที่จ ะรั ก ษา
ทรัพยากรสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน ประชาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมง
เปลี่ยนแนวคิดจากทรัพยากรประมงไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไปสู่ทรัพยากรประมง ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน
เปลี่ยนที่จับสัตว์น้าเป็นแหล่งทาการประมงแบบการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าโดยชุมชน
ประมงท้องถิน่ ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อบูรณา
การร่วมกับภาครัฐ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
บทบัญญัติแห่ งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 กาหนดให้ กรมประมงสนับสนุ นการ
มีส่วนร่วม ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
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ประมงท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่ม จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และเปิดโอกาส
การมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทานโยบาย กฎ ระเบียบ กติกา การจัดการด้านการประมง
ในชุมชนท้องถิ่น กองตรวจการประมงจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง สร้างความเข้าใจและจิตสานึกรับรู้หวงแหนและความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรประมงร่วมกัน
วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
4.2 เพื่อสนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
4.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
4.4 เพื่อทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อดูแลทรัพยากรประมง

ภำพที่ 2 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
(เอกสำรแนบ 2.5)
(5) โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
14 พฤศจิกายน 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสาระสาคัญแห่ง
พระราชกาหนดนี้มุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศและในน่านน้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้
มีการ ทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษย์ชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของพระราชบั ญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ช าวประมงคุ้นเคยและยึดถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลานาน ส่งผลให้ชาวประมงส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบและเข้าใจในบทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดการประมง
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พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 จึงมีการกระทาความผิดไปโดยไม่ตั้งใจ ประกอบกับ
พระราชกาหนดนี้ มีบ ทกาหนดโทษที่สู ง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายชาวประมง
จึงมีความรู้สึกต่อต้านและขัด ขืนเป็นจานวนมาก เกิดการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น
เพื่อให้ชาวประมงได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อกาหนดตามพระราชกาหนดการประมงดังกล่าว เกิดการยอมรับ
ในการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ผู้ บั ง คับใช้ กฎหมาย จึงสมควรมีเวทีให้ ช าวประมงได้ม าพบปะพูด คุ ย กั บ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดสามารถกระทาได้สิ่งใดกระทาแล้วเป็นความผิด
ตามกฎหมาย มีอัตราโทษเพียงใด ซึ่งเป็นการยับยั้งมิให้ชาวประมงกระทาความผิดและเกิดความเข้าใจและ
ยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนชาวประมง และเกิดการยอมรับ
ในการบังคับใช้กฎหมาย
5.2 เพื่อทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน
5.3 เพื่อทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน

ภำพที่ 3 โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
(เอกสำรแนบ 2.6)

(6) โครงการยุวประมง
จากสถานการณ์การประมงของประเทศไทยในปัจจุบัน ซึ่งได้ดาเนินการแก้ไขปัญหาการ
ทาการประมงผิดกฎหมาย โดยได้กาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน ตั้งแต่เนื่องจากยังมีชาวประมงบางกลุ่มได้ละเลยต่อมาตรการไม่ให้ความร่วมมือกับทางราชการ
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ตามประกาศ กฎข้อห้ามต่าง ๆ มีการลักลอบทาการประมงที่ผิดกฎหมาย โดยจับสัตว์น้าในฤดูที่มีไข่และ
ขนาดเล็กซึ่งสัตว์น้าบางชนิดเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจของประเทศและนามาใช้ประโยชน์เป็นจานวนมากจนทาให้
ธรรมชาติผลิตขึ้นมาทดแทนไม่ทันแม้ว่าทางกรมประมงจะใช้มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า
หลายวิธีเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้า แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค จากผลสรุปการปฏิบัติงาน
ในการควบคุมการทาประมงยังมีผู้ลักลอบทาการประมงจนถูกจับกุมเป็นจานวนมาก กองตรวจการประมง
เล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ในการในการอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู สั ต ว์ น้ า โดยสร้ า งกลุ่ ม เยาวชนรุ่น ใหม่ ใ ห้ มี จิ ตส านึก
ความเป็นเจ้าของหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตนเอง และนาความรู้ที่ได้ศึกษาไปบอกกล่าวกับผู้ปกครอง
ที่ประกอบอาชีพประมง และประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวประมงในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ กับทางราชการ
บริ ห ารจั ด การอย่ า งถู ก วิ ธี หยุ ด ท าลายและมี สั ต ว์ น้ าไว้ ใ ช้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งเยาวชน
สร้างจิตสานึกและขยายผลด้านการประชาสัมพันธ์โดยจัดฝึกอบรมนักเรียนในพื้นที่ น่านน้าภายใน และชุมชน
ประมงเขตทะเลชายฝั่ง เป็นเป้าหมายสาคัญเป็นพลังขั บเคลื่อนให้กลุ่มเยาวชนในอนาคต มีส่วนร่วมบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง จึงได้จัดทาโครงการ
ยุวประมง ประจาปี 2561 ขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการที่จะรักษาทรัพยากรของท้องถิ่นของตนเองต่อไป
วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าและหวงแหน
ทรัพยากรท้องถิ่นของตนเอง
6.2 เพื่อให้เยาวชนรู้และเข้าใจถึงสภาพปัญหาการลดปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้า
6.3 เพื่อให้เยาวชนได้มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ในท้องถิน่

ภำพที่ 4 โครงการยุวประมง
(เอกสำรแนบ 2.7)
(7) โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมง
สถิติปริมาณการจับสัตว์น้าจากแหล่งน้าธรรมชาติทั้งในพื้นที่น้าจืดและทะเล พบว่ามีปริมาณ
ลดลงเมื่อเทียบต่อชั่วโมงในการทาการประมง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาการทาประมงที่เกินกว่าศักยภาพ
การผลิ ต ตามธรรมชาติ อี ก สาเหตุ ที่ ส าคั ญ ก็ คื อ การลั ก ลอบการทาประมงด้ วยวิธีที่ผิ ดกฎหมาย เกิ ดการ
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นาทรัพยากรสัตว์น้ามาใช้ประโยชน์โดยไม่คุ้มค่า โดยเฉพาะมีการนาสัตว์น้าที่อยู่ในช่วงที่สัตว์น้ากาลังมีไข่หรือ
กาลังแพร่ขยายพันธุ์ขึ้นมาใช้บริโภค ทาให้เกิดปัญหาการทาลายพันธุ์และแหล่งที่อยู่อาศัยที่จะเจริญพันธุ์และ
เติบโตเป็นสัตว์น้าเศรษฐกิจ ในอนาคตอย่างรุนแรง เข้าสู่สภาวะวิกฤต ดังนั้นถ้าปล่อยให้สภาพดังกล่าวยัง คง
เป็นอยู่เช่นนี้ต่อไปในระยะเวลาอันใกล้ ในแหล่งน้าธรรมชาติก็จะไม่มีพันธุ์สัตว์น้าหลงเหลือให้ลูกหลานใช้ใน
การบริโภคอีกต่อไป และจะส่งผลกระทบถึงการทาประมงของประมงพื้นบ้านได้โดยตรง ซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะ
พอเลี้ยงชีพเท่านั้น ดังนั้น ทางราชการจะต้องดาเนินมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ารวมทั้งที่
อยู่ อาศั ยของสั ตว์ น้ า ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบและข้ อกฎหมายต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ องอย่ างจริ งจั งและต่ อเนื่ อง
โดยไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน เพื่อเป็นการฟื้นฟู อนุบาล สร้างฐานทรัพยากรทางด้านอาหาร
ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์หมือนในอดีตที่ผ่านมา หรืออย่างน้อยก็ให้มีทรัพยากรสัตว์น้าที่เพียงพอต่อการ
บริ โ ภคของประชาชนของประเทศ เพื่อให้ มาตรการดัง กล่ าวบรรลุ ผ ลอย่ างมี ประสิ ทธิภ าพ กรมประมง
โดยกองตรวจการประมง ซึ่งมีหน้าที่ รับผิดชอบ ในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าให้เกิดความสมดุลและคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงได้จัดทา “โครงการอบรมเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมง” เพื่อให้ชุมชน
ประมงเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าในท้องถิ่นของตนเอง และได้ปรับแนวทางในการ
ปฏิบัติงานสอดคล้ องกับสภาพความเป็นจริงของชุมชน รวมถึงแนวความคิดในการบริหารจัดการร่ว มกัน
ระหว่างชุมชนชาวประมงในพื้นที่กับองค์กรภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นสาคัญ โดยจัดให้มีการฝึกอบรมเครือข่าย
เฝ้ าระวั งการท าประมง การประชาสั มพั นธ์ มาตรการ ในการบริ หารจั ดการทรั พยากรสั ตว์ น้ าแก่ ประชาชน
ในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การใช้สื่ อต่าง ๆ ทางวิทยุของกรมประมงและกลุ่มภาคี แผ่นพับ
โปสเตอร์ ไวนิล หรือการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า และการใช้ประโยชน์ของ
ทรัพยากรอย่างถูกวิธี โดยมุ่งเน้นการให้ความร่วมมือ ระหว่างเจ้าหน้าที่ของทางราชการกับประชาชนในท้องถิ่น
ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมง ดาเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าอย่างเป็น
ระบบและระเบียบแบบแผนที่ชัดเจน และสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มพลังเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ ที่ส าคัญคือการระดมความร่วมมือจากราษฎรในท้องถิ่นตามโครงการเครือข่ายเฝ้ าระวัง การ
ทาประมง ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ประชาชนมีสิทธิในการปกป้องดูแลและ
บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าแบบยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์

7.1 เพื่อสร้างจิตสานึกให้เครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมงได้ตระหนักถึงความสาคัญของ
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าโดยชุมชน
7.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
สั ตว์น้ าของทางราชการไปสู่ ประชาชนหรือผู้ ประกอบอาชีพทาการประมง ผ่ านกลุ่ มเครือข่ายเฝ้ าระวังฯ
ได้อย่างทั่วถึงและตรงเป้าหมาย ด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง
7.3 เพื่อให้การปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชนประมงที่มีเครือข่ายฯ ในการเฝ้าระวัง
การทาประมงที่ผิดกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7.4 เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนประมงเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมงในท้องถิ่นของตนเองอย่างเข้มแข็งเป็นระบบ และพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากร
สัตว์น้าแบบยั่งยืน
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(เอกสำรแนบ 2.8)

ภำพที่ 5 โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมง

(8) การจัดฝึกอบรมโครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”
ด้วยพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มีความมุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมง
ในประเทศ ป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าให้อยู่ในภาวะ
ที่เป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม
ทั้งใน เขตน่านน้าภายใน เขตทะเลชายฝั่ง และเขตทะเลนอกชายฝั่งภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้การบริห าร
จัดการด้าน การประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้าเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการปกป้องคุ้มครอง
และให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนประมงพื้นบ้านและชุมชนประมงท้องถิ่น
ประเทศไทยมีที่จับสัตว์น้าที่ต้องควบคุมการทาการประมงให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
ทั้ง ในเขตน่านน้าภายใน เขตทะเลชายฝั่ง และเขตทะเลนอกชายฝั่ง รวมประมาณ 266,449,613 ไร่ แต่กาลัง
เจ้าหน้าที่ภาครัฐมีจานวนจากัดไม่เพียงพอต่อการดูแลทรัพยากรในที่จับสัตว์น้าที่มีอยู่จึง จาเป็นต้องแสวงหา
ความร่วมมือช่วยเหลือจากภาคประชาชน และองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ให้เข้ามาร่วมปฏิบัติงานในการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญจึงบัญญัติมาตรา 106
ให้อธิบดีมีอานาจแต่งตั้งสมาชิกขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่ นที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 25 (2) เพื่อ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดนี้ ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ร้องขอหรือ
กาหนด ซึ่งอธิบดีกรมประมงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ออกประกาศกรมประมง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559
เรื่ องหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่ งตั้ ง การปฏิบัติห น้ าที่ และบั ตรประจ าตัว ผู้ ช่ว ยเหลื อ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2559 ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว
โครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ชปพ.ประมง)” จึงเป็นการแก้ไข
ปั ญ หาการขาดแคลนอั ต ราก าลั งพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ แ ละแสวงหาความร่ ว มมื อ ความช่ ว ยเหลื อ จากภาค
ประชาชนและองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานควบคุม ตรวจสอบ ป้องกันและปราบปรามการ
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ทาการประมงตามพระราชกาหนดนี้ เพื่ออนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าที่ก่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด
ของสัตว์น้า ที่สามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
8.1 เพื่อนาบุคคลที่มีจิตอาสามาฝึกอบรมและแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายด้านการประมง
8.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้กฎหมายตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมทั้งกฎหมายอื่น ที่เกี่ย วข้อง ให้ แก่ส มาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นที่ส มัครเข้า มารับ การ
ฝึกอบรม
8.3 เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่
เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงไปสู่ชุมชนของตนได้
8.4 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
เครือข่ายเฝ้าระวังการทาการประมงในพื้นที่และแจ้งข่าวการทาการประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8.5 เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็น
กระบอกเสียงในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

ภำพที่ 6 การจัดฝึกอบรมโครงการ “ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่”
(เอกสำรแนบ 2.9)
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3. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรและรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีประสิทธิภำพ
(5 คะแนน)
3.1 มีช่องทำงกำรให้ข้อมูลที่หลำกหลำยเข้ำถึงได้สะดวก และทันเวลำในกำรใช้งำน
□ ไม่มี
 มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
กรมประมงมีช่องทางสื่อสารที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผ่าน
ช่ อ งทางการสื่ อ สารหลายรู ป แบบ ทั้ ง แบบทางเดี ย ว (Oneway communication) และแบบสองทาง
(Twoway communication) อาทิเช่น
(1) กองตรวจการประมงได้ดาเนินการโครงการจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง โดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
1.1 เป็นเวทีที่ให้ชาวประมงได้มาพบปะพูดคุยกับพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดสามารถกระทาได้ สิ่งใดกระทาแล้วเป็นความผิดตามกฎหมาย มีอัตราโทษเพียงใด ซึ่งเป็น
การยับยั้งมิให้ชาวประมงกระทาความผิดและเกิดความเข้าใจและยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
1.2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนชาวประมง และเกิดการยอมรับ
ในการบังคับใช้กฎหมาย
1.3 เพื่อทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน
1.4 เพื่อทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพ ยากรประมงโดยชุ ม ชน
(เอกสำรแนบ 3.1.1)
(2) เจ้าหน้าที่กองตรวจการประมงมีการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในท้องถิ่น และมีการทาการประชาวิจารณ์
ของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่าชุมชนมีความต้องการที่จะดาเนินการอย่างไรบ้าง โดยมีการจดบันทึกไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร (เอกสำรแนบ 3.1.2)
(3) การสื่อสารให้ข้อมูลและเผยแพร่ทาง website ของกรมประมง (เอกสำรแนบ 3.1.3)
(4) เอกสารเผยแพร่ ทั้งหนังสือและแผ่นพับ (เอกสำรแนบ 3.1.4)
(5) การสื่อสารให้ข้อมูลและเผยแพร่ทาง website ของกองตรวจการประมง
(เอกสำรแนบ 3.1.5)
(6) การสื่อสารให้ข้อมูลรผ่านทาง E mail surveillance@fisheries.go.th
(เอกสำรแนบ 3.1.6)
(7) การสื่อสารให้ข้อมูลทาง Applications เช่น Line และ Facebook (เอกสำรแนบ 3.1.7)
(8) การให้ข้อมูลทาง You Tube (เอกสำรแนบ 3.1.8)
(9) การติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
(10) การสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์และวิทยุกระจายเสียงของกรมประมง
(เอกสำรแนบ 3.1.9)
(11) การสื่อสารให้ข้อมูลโดยตรงโดยการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้ชาวประมงในการให้ความรู้
ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น (เอกสำรแนบ 3.1.10)
3.2 มีกำรนำควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องไปใช้ในกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรทำงำน/
กำรให้บริกำรที่ชัดเจน
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□ ไม่มี
 มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
(1) โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยากรประมงทั้งทะเลและน้าจืด เป็นความมั่นคงด้านอาหารของปวงชนชาวไทยตั้งแต่
สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน และมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากจานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความ
ต้องการบริโภคก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมง เกิดปัญหาการทาการประมงที่เกิน
กว่าศักยภาพการผลิ ตตามธรรมชาติ มีการลั กลอบทาการประมงด้วยเครื่องมื อทาการประมงที่ผิ ดกฎหมาย
โดยเฉพาะในฤดูที่สัตว์น้าวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ส่งผลให้สัตว์น้าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่
พั นธุ์ ในอนาคต หากปล่ อยให้ สภาพดั งกล่ าวยั งคงเป็ นอยู่ เช่ นนี้ ทรั พยากรสั ตว์ น้ าก็ จะลดลงอย่ างรวดเร็ ว
ในระยะเวลาอันใกล้ และไม่เพียงพอการบริโภคภายในประเทศ
การบริหารจัดการทรัพยากรประมง ซึ่งดาเนินการโดยภาครัฐ ตามนโยบายมาตรการทาง
กฎหมายอาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรักษาทรัพยากรสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน ประชาชนจะต้องเข้ามา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมง เปลี่ยนแนวคิดจากทรัพยากรประมงไม่มีใครเป็นเจ้าของ
ไปสู่ทรัพยากรประมงทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน เปลี่ยนที่จับสัตว์น้าเป็นแหล่งทาการประมงแบบการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้าโดยชุมชนประมงท้องถิ่น ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อบูรณาการร่วมกับภาครัฐ จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
บทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 กาหนดให้กรมประมงสนั บสนุนการมี
ส่วนร่วม ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร
ประมงท้องถิ่น สนับสนุนการรวมกลุ่ม จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น และเปิดโอกาสการ
มีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น ในการจัดทานโยบาย กฎ ระเบียบ กติกา การจัดการด้านการประมง
ในชุมชนท้องถิ่น กองตรวจการประมงจึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงเพื่อ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง สร้างความเข้าใจและจิตสานึกรับรู้หวงแหนและความเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรประมงร่วมกัน
วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
1.2. เพื่อสนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
1.3. เพื่อเผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
1.4. เพื่อทาให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อดูแลทรัพยากรประมง
เป้ำหมำย
1.1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตน่านน้าภายใน จานวน 26 ชุมชน
1.2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
จานวน 19 ชุมชน
1.3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 7 ชุมชน
วิธีกำรดำเนินโครงกำร
1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง ดาเนินการจัดทาแผนงานการดาเนินงาน
โครงการฯ ติดตามผลการดาเนินงานและรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานโครงการฯ ประจาเดือน และประจาปี
พร้อมทั้งประเมินผลการดาเนินโครงการฯ
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2. ศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด และศูนย์/หน่วยป้องกันและปราบปราบ
ประมงทะเล ดาเนินการตามแผนงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนินงานโครงการฯ
- ประชุมชี้แจงโครงการฯ
- สารวจพื้นที่ชุมชนประมง
- รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและฐานทรัพยากรในแหล่งน้าของชุมชนประมง
- คัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนินโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม
- ระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ทาประชาวิจารณ์ กาหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการดาเนินงานโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 3. การดาเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง
ดาเนินงานโครงการชุมชนประมงฯ ตามมติของคณะทางานชุมชนประมงที่ได้กาหนดขึ้นมา
จากการการทาประชาวิจารณ์ของสมาชิกและชุมชนประมงเอง เช่น
- กิจกรรมอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนในกระชัง หรืออนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนในคอก
- กิจกรรมสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้า (กร่า)
- กิจกรรมธนาคารสัตว์น้าประจาชุมชน
- กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า
- กิจกรรมอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4. การติดตาม สรุปและรายงานผล
- รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน / ปี ตามแบบ กตป 1 และกตป 2
- สรุปผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และแบบประเมินผลความพึงพอใจ ฉบับ
สมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อมด้วย CD ไฟล์ข้อมูล ส่งกองตรวจการประมง
สรุป
การด าเนิ น งานโครงการเสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนประมงในแต่ ล ะขั้ น ตอน
มีความสาคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในขั้นตอนที่ 2 การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นขั้นตอนการชี้แจง การประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม และระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสุดท้ายเป็ นการ
ทาประชาวิจารณ์ เพื่อกาหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ของชุมชนประมง เพื่อเป็นการดาเนินงานการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่นของชุมชนต่อไป

21

ภำพที่ 7 โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
(เอกสำรแนบ 3.2.1)นน
(2) โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
หลักกำรและเหตุผล
ด้วยได้มีการประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
14 พฤศจิกายน 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ซึ่งสาระสาคัญแห่ง
พระราชกาหนดนี้มุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศและในน่านน้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้
มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้าให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่งอาหารของ
มนุษย์ชาติอย่างยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่ในสภาพที่ เหมาะสม จึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
สาระส าคัญของพระราชบั ญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ที่ช าวประมงคุ้นเคยและยึดถือปฏิบัติกันมาเป็น
เวลานาน ส่งผลให้ชาวประมงส่วนใหญ่ยังไม่รับทราบและเข้าใจในบทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560 จึงมีการกระทาความผิดไปโดยไม่ตั้งใจ ประกอบกับ
พระราชกาหนดนี้ มีบ ทกาหนดโทษที่สู ง เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนินการบังคับใช้กฎหมายชาวประมง
จึงมีความรู้สึกต่อต้านและขัดขืนเป็นจานวนมาก เกิดการร้องเรียนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น
เพื่อให้ชาวประมงได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อกาหนดตามพระราชกาหนดการประมงดังกล่าว เกิดการยอมรับ
ในการปฏิบั ติงานของเจ้ าหน้ าที่ผู้ บั งคั บใช้ กฎหมาย จึงสมควรมีเวทีให้ ช าวประมงได้ มาพบปะพูด คุ ย กั บ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ทราบว่าสิ่งใดสามารถกระทาได้สิ่งใดกระทาแล้ วเป็นความผิด
ตามกฎหมาย มีอัตราโทษเพียงใด ซึ่งเป็นการยับยั้งมิให้ชาวประมงกระทาความผิดและเกิดความเข้าใจและ
ยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป
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วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับ2ที่ 2) พ.ศ.2560 ระเบีย บ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ชุมชนชาวประมง และเกิดการยอมรับ
ในการบังคับใช้กฎหมาย
2.2. เพื่อทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน
2.3. เพื่อทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
เป้าหมาย ประชาชน/ชาวประมง/ผู้นาชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
วิธีดำเนินกำร
จัดการประชุม / จัดเวทีเสวนา / ทาประชาคมในชุมชนชาวประมงในเขตน่านน้าภายในและ
ชุมชนในเขตทะเลชายฝั่ง ประจาปีงบประมาณ 2561 จานวน 430 ครั้ง
ผู้รับผิดชอบ
2.1. กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง
2.2. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้าจืด 25 แห่ง
2.3. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล และหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
ทะเล 18 แห่ง
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. ชาวประมงได้รับความรู้ความเข้าใจในพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 และแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง มีเวทีในการซักถามปัญหาการปฏิบัติในการทาการ
ประมง เกิดการยอมรับในการบังคับใช้กฎหมายของพนักงานเจ้าหน้าที่
2. ได้รับทราบข้อมูลชุมชนชาวประมง ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน
3. ได้ทราบแนวความคิด / ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน สามารถ
นาไปปรับใช้ในการวางแผนพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ภำพที่ 8 โครงการจัดเวทีมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
(เอกสำรแนบ 3.2.2)
(3) กรมประมงได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ.
2559 ประเภทรางวัลพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดี) “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการประมงโดยบูรณาการภาครัฐร่วมกับชุมชน ในอ่างเก็บน้าเขื่อนน้าอูน จังหวัดสกลนคร

ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ.2559

ภำพที่ 9 รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
(เอกสำรแนบ 3.2.3)

(4) กรมประมงได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ.
2560 ประเภทรางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ระดับดี) “โครงการพัฒนาการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง”
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ภำพที่

10 รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี พ.ศ.2560

(เอกสำรแนบ 3.2.4)

มิติที่ 2: กำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรม
4. กำรส่งเสริมกำรทำงำนแบบมีส่วนร่วมในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน เพื่อส่งเสริมกำรเปิดระบบ
รำชกำรให้ประชำชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรบริหำรรำชกำรในระดับ
กำรเข้ำมำเกี่ยวข้อง (Involve) หรือทำงำนร่วมกันในระดับควำมร่วมมือ (Collaborate) ในลักษณะ
หุ้นส่วนควำมร่วมมือ (45 คะแนน)
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4.1 อธิบำยประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับควำมเป็นมำ/ที่มำ/สภำพปัญหำ หรือเหตุผลสำคัญที่นำมำสู่
กำรริ เ ริ่ มกำรด ำเนิน โครงกำร/กำรแก้ปัญหำ และแนวโน้ม/เงื่อนไขของสถำนกำรณ์ รวมทั้ง
ผลกระทบ ตลอดจนระบุวัตถุประสงค์ ว่ำเป็นอย่ำงไร
(1) แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ
ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ
ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง

ภำพที่ 11 แสดงตาแหน่งที่ตั้งของกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 4.1.1)
(2) ความเป็ น มา และเหตุผ ลส าคัญที่นามาสู่ การริเริ่มการดาเนินโครงการเสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
ที่อยู่ ชุมชนหนองแฟบ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21000
จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ชื่อ กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด ณ วันที่
2 ธันวาคม 2558 เลขทะเบียนที่ สมาชิกแรกตั้ง 32 คน สมาชิกปัจจุบัน 61 คน (สมาชิก1 คน / 1 ครัวเรือน)
ประวัติควำมเป็นมำ
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กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ จัดตั้งโดยกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านเรือเล็กที่ประกอบอาชีพ
ทาการประมง บริ เวณชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นอาชีพที่สื บทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลู กหลาน
ในอดีตสัตว์น้าที่จับได้บริเวณทะเลชายฝั่งสามารถนามาบริโภคและจาหน่ายเป็นรายได้จุนเจือครอบครัวได้ตลอดทั้งปี
สั ตว์น้ าในทะเล สามารถจั บหาได้ตามฤดูกาลของแต่ละชนิด มีปริ มาณที่สมบู รณ์เพียงพอต่อการทาการประมง
ในแต่ละครั้ง นับตั้งแต่เศรษฐกิจของไทยได้ขยายตัวเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2540 ผู้ทาอาชีพประมงในพื้นที่
บ้ านหนองแฟบ ประมาณ 10 คน ได้รวมตัวกันเป็ นกลุ่มธรรมชาติหากินตามวิ ถีชีวิตประมงเรื่อยมาแต่เดิมของ
บรรพบุรุษ ช่วงนั้นทรัพยากรด้านประมงมีจานวนมาก หาได้มากและพอต่อการดารงชีพในครอบครัว
ย้อนหลังไปประมาณ 10 ปี ทรัพยากรเริ่มลดลง จานวนเรือทาการประมงเพิ่มขึ้น การทามาหากิน
เริ่มมีความลาบากมากขึ้น กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ จึงได้ร่วมกันคิดหาวิธีการฟื้นฟูทรัพยากรหน้าบ้าน
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จะได้ไม่ต้องออกไปทาการประมงไกลฝั่ง ในขณะนั้นมีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้นรวม 32 คน
จึงได้ขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นชุมชนประมงท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2558 ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558
ของกรมประมง เพื่อขอรับการช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และการสนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีจานวน
เรือประมงในกลุ่ม 30 ลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่งให้คงอยู่ อย่ างยั่ งยืน โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่ า กลุ่มประมงเรือเล็ กพื้นบ้านหนองแฟบ โดยมี นายจรัญ เข็มกลัด
เป็นประธานกลุ่ม
หลังจากจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
ได้รับความช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่ม
ประมงเรือเล็กพื้นบ้ านหนองแฟบมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน ได้ร่วมกันจัดทาโครงการด้านการอนุรั กษ์
หลากหลาย อาทิ เช่น การทาแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ และยังให้
ความสาคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งธนาคารน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว (ธนาคารน้ามันเครื่อง
มือสอง) การจัดเก็บและคัดแยกขยะที่ลอยมาติดชายฝั่ง ดาน้าเก็บขยะในทะเล และมีกิจกรรมเพื่อสร้างรายได้
เพิ่มเติมโดยแยกเศษอวนที่ลอยมาติดชายฝั่งทะเล และเศษอวนที่ใช้เอง นอกจากนี้กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
หนองแฟบยังมีการดูแลด้านสวัสดิการแก่สมาชิกในกลุ่มและครอบครัว เช่น การช่วยเหลือเรือประสบภัยพิบัติ
การออมเงินเพื่อการกู้ยืม และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก และช่วยเหลือสมาชิกในกรณีเสียชีวิต
ปี พ.ศ. 2557 กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กในเขต อาเภอเมือง และอาเภอบ้านฉาง จังหวัด
ระยอง จานวน 10 กลุ่ม ได้รวมตัวจดทะเบียนจัดตั้งเป็น “วิสาหกิจชุมชนชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน อ.เมือง
และ อ.บ้านฉางสามัคคี” เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 มีจานวนสมาชิก 317 คน และในปี 2558 กลุ่มประมง
เรื อเล็ กพื้ นบ้ านหนองแฟบ ได้ จดทะเบี ยนจั ดตั้ งเป็ น “วิ สาหกิ จชุ มชนประมงเรื อเล็ กหนองแฟบ ในวั นที่
2 ธันวาคม 2558 มีสมาชิก 32 คน
ตารางกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ชื่อ-สกุล

วิสำหกิจ

เบอร์โทรศัพท์

นายไมตรี รอดพ้น

ประธานวิสาหกิจชุมชน ชมรมประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
อ.เมือง และ อ.บ้านฉางสามัคคี จ.ระยอง

081-9400655

ประกอบด้วย 10 กลุ่ม
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1

นายสมัคร อ่องละออ

กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหาดแสงเงิน

087-5376326

2

นายจรัญ เข็มกลัด

กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ

086-1488357

3

นายถนอม มิ่งแม้น

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านตากวนอ่าวประดู่

085-3874537

4

นายชัยยุทธ เรืองเอี่ยม

กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

086-8369916

5

นายประยุทธ ยวดยิ่ง

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านก้นปึกสามัคคี

081-3762852

6

นายลาเพย แว่วเสียง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มประมงเรือเล็กหาดสุชาดา

087-1400261

7

นายไมตรี รอดพ้น

กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านปากคลองตากวน

081-9400655

8

นายวิเชษฐ์ หมายมั่น

กลุ่มประมงเรือเล็กพลาอู่ตะเภาสามัคคี

086-8282506

9

นางลาพอง ในเมือง

กลุ่มประมงเรือเล็กหาดพลา บ้านพลา

092-7947557

10

นายพิสิทธิ์ บุญเจริญ

กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านพยูน

086-8343439

ตำรำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชน
(เอกสำรแนบ 4.1.2)
(3) สมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ

ภำพที่ 12 แสดงสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 4.1.3)
(4) วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมง
พื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านชายฝั่งกลุ่มหนึ่งในจังหวัด
ระยอง มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของชาวประมง
พื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาการทาการประมง
กาหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทาประมง เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีกิจกรรม
และการบริหารจัดการในกลุ่ มอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความพร้อม ความเข้มแข็ง สามารถฟันฝ่าปัญหา
และอุปสรรคทั้งปวง เป็นกลุ่มทาการประมง หรือชุมชนประมงต้นแบบให้กลุ่มประมงอื่นๆได้มาศึกษาเรียนรู้
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และเป็ น แบบอย่ า ง รวมทั้ ง เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ก่ นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา และประชาชนที่ ส นใจโดยทั่ ว ไป
วัตถุประสงค์
4.1. ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการด้านการประมงพื้นบ้าน
4.2. รวบรวมและให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการประมง และอื่นๆ ในกลุ่มประมงเรือเล็ก
4.3. จัดหาวัสดุการประมงพื้นบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่สมาชิกต้องการและความจาเป็น
4.4. รวบรวมผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขายหรือแปรรูปออกขาย
4.5. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านประมง เยาวชน กลุ่มกิจกรรมหรือกลุ่มอาชีพการ
ประมงพื้นบ้าน
4.6. ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกี่ยวกับการทาประมงพื้นบ้าน
ชายฝั่ง
4.7. ส่งเสริมการประหยัด การช่วยเหลือตนเอง และการร่วมมือช่วยเหลือกันในหมู่สมาชิก
4.8. ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวสมาชิก ทั้งการศึกษา การพลานามัย และด้านจิตใจ
4.9. ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
4.10. ส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว น้อมนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดาเนินชีวิต (เอกสำรแนบ 4.1.4)
(5) โครงการและกิจกรรมที่กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ได้ดาเนินการ อาทิเช่น
5.1. โครงการธนาคารปูไข่ (เอกสำรแนบ 4.1.5)
5.2. โครงการหอยหวานคืนถิ่น (เอกสำรแนบ 4.1.6)
5.3. โครงการเปิดศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงชายฝั่ง (เอกสำรแนบ 4.1.7)
5.4. กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าคืนสู่แหล่งน้าธรรมชาติ (เอกสำรแนบ 4.1.8)
5.5. โครงการน้ามันเครื่องมือสอง (เอกสำรแนบ 4.1.9)
5.6. โครงการสายใยซั้งเชือก (เอกสำรแนบ 4.1.10)
5.7. โครงการสร้างบ้านปลา (เอกสำรแนบ 4.1.11)
5.8. กิจกรรมการกาหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า (เอกสำรแนบ 4.1.12)
(6) คาสั่งแต่งตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
กลุ่มประมงพื้นบ้ านเรื อเล็ กหนองแฟบ ได้ขอจดทะเบียนเพื่ อจัดตั้ งเป็นชุ มชนประมงท้ องถิ่ น
ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อขอรับการช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และการสนับสนุน
ด้านวิชาการ โดยมีจานวนเรือประมงในกลุ่ม 30 ลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านชายฝั่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
หลังจากจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ได้รับความช่วยเหลือ
และได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
หนองแฟบ มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน ได้ร่วมกันจัดทาโครงการด้านการอนุรักษ์หลากหลาย อาทิ เช่น
การทาแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ และยังให้ความสาคัญกับการ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ภำพที่ 13 หลักฐานแสดงการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
(เอกสำรแนบ 4.1.13)
(7) พระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 25 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุน
ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจาก
ทรัพยากรสัตว์น้าภายในที่จับสัตว์น้า ในเขตประมงน้าจืดหรือเขตทะเลชายฝั่ง ให้กรมประมงดาเนินการให้
ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนในเรื่องดังต่อไปนี้
7.1. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น
7.2. สนับสนุนการรวมกลุ่ม และจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7.3. ให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การ
ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรั พยากรสัตว์น้า รวมทั้งช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงาน
โครงการ หรือกิจกรรมของชุมชน
7.4. เผยแพร่ความรู้หรือข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์
การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้า (เอกสำรแนบ 4.1.14)
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4.2 อธิบำยกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำนเกี่ยวกับรูปแบบ/ขั้นตอน/วิธีกำรที่ใช้ดำเนินงำนในพื้นที่
ตั้งแต่ริเริ่มไปจนถึงกำรกำหนดแนวทำงและดำเนินกำรเพื่อแก้ปัญหำ/กำรพัฒนำ ที่สะท้อนระดับ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน กำรบูรณำกำรกำรทำงำนและทำงำนร่วมกันของทุกภำคส่วน และ
หลักกำร/แนวคิดที่นำมำประยุกต์ใช้ ว่ำเป็นอย่ำงไร
(1) หลักกำรและแนวคิดในกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำรแบบมีส่วนร่วม
1.1. แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
กรอบแนวคิด เป็ นปรัช ญาที่ชี้แนะแนวทางการดารงอยู่ และปฏิบัติตนในทางที่ควร
จะเป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตตั้งแต่เดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็น
การมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมั่นคง
และความยั่งยืนของการพัฒนา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
1.1.1. พอประมาณ “ติดตามสภาวการณ์ประมง (Monitoring)” หมายถึง ให้รู้ว่ามี
สัตว์น้าอะไรบ้าง อยู่ที่ไหน มากน้อยเท่าไร ควรใช้ได้เท่าไร
1.1.2. มีเหตุผล “กาหนดมาตรการการใช้ประโยชน์ (Control)” หมายถึง รู้ จักใช้
ประโยชน์ ใช้พื้นที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร
1.1.3. มีภูมิคุ้มกันที่ดี “เฝ้าระวังควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการ (Surveillance)”
หมายถึง ร่วมกันระวังไม่ใช้มากเกินไป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันใช้ประโยชน์และเคารพกฎหมาย
1.1.4. เงื่อนไขความรู้ และเงือนไขคุณธรรม “การทาการประมงด้วยสานึกรับผิดชอบ
เพื่อให้มีใช้อย่างยั่งยืน”

ภำพที่ 14 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
(เอกสำรแนบ 4.2.1)
1.2. แนวคิดตามพระราชดารัสด้านการประมง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชดารัชพระราชทาน เกี่ยวกับด้าน
การประมง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2527 ณ อาเภอดอยเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ความว่า “ทรัพยากรด้านการ
ประมงจะต้องจัดเป็นระเบียบ ความสาคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าปล่อยพันธุ์ปลาให้ดี หรือเลี้ยงปลาให้เติบโตได้ดี สาคัญ
ที่ว่า ตามธรรมชาติเราปล่อยปลาไปแล้ว มันจะผสมพันธุ์หรือไม่ผสมพันธุ์ก็แล้วแต่ แต่ว่ามันก็เติบโตตาม
ธรรมชาติใช้การได้ ปัญหาอยู่ในด้านการบริหารการจับปลา ไม่ใช่ด้านการเลี้ยงปลา สถานีประมงต่าง ๆ ก็
ทาแล้ว แต่ที่จะต้องทาคือบริหารเกี่ยวกับการจับปลา ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ”
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ดั ง นั้ น บริ ห ารเกี่ ย วกั บ การจับ ปลา ให้ ป ระชาชนได้ ใ ช้ประโยชน์จ ริง ๆ เพื่ อ น้ อ มนา
พระราชดารัสมาเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติราชการนั้น ข้าราชการมีบทบาทที่สาคัญสองประการ ประการแรก
ข้าราชการคือ ผู้ช่วยทาราชการและเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ประการที่สอง ข้าราชการ
ต้องให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่ ง เป็ น ผู้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าของแผ่ น ดิ น ให้ เ กิ ด ความตระหนั ก รั ก และหวงแหน รู้ สึ ก
เป็นเจ้าของและสานึกรับผิดชอบต่อการทาการประมงร่วมกัน ต้องค้นหาและเสาะแสวงหาหนทาง วิธีการ
เครื่ องมือ ในอัน ที่จ ะก่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม พอเพียง ละสมดุล กับศักยภาพการผลิ ต
ตามธรรมชาติ เพื่อให้ทรัพยากรสัตว์น้าของประเทศ มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

ภำพที่ 15 พระราชดารัสด้านการประมง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
(เอกสำรแนบ 4.2.2)
1.3. แนวคิดหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วม
ส่วนบริหารจัดการประมง กองตรวจประมง กรมประมง ได้น้อมนาพระราชดารัสด้าน
การประมง และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็น แนวทางในการ
ปฏิบัติงานราชการ เพื่อบริหารจัดการด้านการประมง ขณะที่อีกด้านหนึ่งของโลกตะวันตก ได้เกิดแนวคิดทฤษฎี
บริ ห ารจั ด การประมงของโลก (Fisheries management : Monitoring Control and Surveillance
strategy : FAO) ซึ่งมีความเป็นสากลและวิทยาศาสตร์สอดคล้องสนับสนุนคาอธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่น้อมนาสู่การบริหารจัดการด้านการประมงได้อย่างกลมกลืน และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็น
รู ป ธรรม โดยผ่ า นเครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การที่ เ รี ย กว่ า “การเปิ ด โอกาสการมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชน
(Participatory management) เพื่อบริหารจัดการด้านการประมงโดยชุมชนท้องถิ่น (Community base
fisheries management) หรือรวมเรียกว่า (Co – management)
1.3.1. Informing
การแจ้งข้อมูลข่าวสาร
1.3.2. Consultation
การปรึกษาหารือ
1.3.3. Cooperation
การสร้างความร่วมมือ
1.3.4. Communication
การติดต่อสื่อสาร
1.3.5. Information exchance
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
1.3.6. Advisory role
การให้คาปรึกษาหารือ
1.3.7. Joint action
การปฏิบัติงานร่วมกัน
1.3.8. Partnership
การสร้างความเป็นหุ้นส่วน
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1.3.9. Community Control
การควบคุมโดยชุมชน
1.3.10. Inter – area coordination การประสานงานระหว่างชุมชน

ภำพที่ 16 แนวคิดหลักการและกระบวนการมีส่วนร่วม
(เอกสำรแนบ 4.2.3)
1.4. แนวคิดหลักการทาการประมงที่ยั่งยืน

ภำพที่ 17 แนวคิดหลักการทาการประมงที่ยั่งยืน
(เอกสำรแนบ 4.2.4)
(2) กำรดำเนินงำนโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่ วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้ำน
เรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยากรประมงทั้งทะเลและน้าจืด เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารของปวงชนชาวไทย
ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันและมีความสาคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต เนื่องจากประชากรมีจานวนเพิ่มมากขึ้น
ความต้องการบริโภคก็เพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงเกิดปัญหาการทาการ
ประมงที่เกินศักยภาพการผลิตตามธรรมชาติ มีการลักลอบทาการประมงด้วยเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย การจับ
สัตว์น้าในฤดูวางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อน ส่งผลให้สัตว์น้าไม่มีโอกาสขยายพันธุ์และเจริญเติบโตเป็นพ่อแม่
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พัน ธุ์ในอนาคต เป็ น สาเหตุทาให้ ทรั พยากรสั ตว์ น้าลดลง และไม่เพียงพอต่อ การบริโ ภคภายในประเทศ
ประกอบกับการบริหารจัดการทรัพยากรประมง ซึ่งดาเนินการโดยภาครัฐตามนโยบายมาตรการทางกฎหมาย
อาจมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอที่จะรักษาทรัพยากรสัตว์น้าได้อย่างยั่งยืน จึงจาเป็นที่จะต้องให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและหวงแหนทรัพยากรประมง
ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดย
กาหนดให้ กรมประมง สนับสนุนการมีส่วนร่วมชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เผยแพร่ความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่นสนับสนุนการรวมกลุ่ม จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมง
ท้องถิ่น และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดทานโยบาย กฎ ระเบียบ กติกา
การจัดการด้านการประมงในชุมชนท้องถิ่น ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1 (ระยอง) จึงได้
จัดทาโครงการ “เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบ
ตาพุด อาเภอเมือง จั งหวัดระยอง” เพื่อสนับสนุนการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนประมงในการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรประมง
วัตถุประสงค์
2.1. เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
2.2. เพื่อสนับสนุนและให้คาปรึกษาแก่ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
2.3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ฟื้นฟู
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมง
2.4. เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงท้องถิ่น เพื่อดูแลทรัพยากรประมง
(3) ขั้ น ตอนและวิ ธี ก ำรด ำเนิ น งำนโครงกำรเสริ มสร้ ำงกำรมี ส่ วนร่ วมของชุ มชนประมง
กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ ตำบลมำบตำพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
3.1. ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่ดาเนินโครงการฯ
3.1.1 การประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการฯ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) ร่วมจัดประชุม กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการฯ โดยมีนางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อานวยการสานักงาน
ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) นางนวลจันทร์ ทารักษ์ หัวหน้าฝ่ายมวลชนสัมพันธ์ ผู้แทนสานักงานเจ้า
ท่าสาขาระยอง นางไพรัตน์ เจี๊ยะรัตน์ ประมงอาเภอเมือง เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยแกนนา/สมาชิกกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนประมงเรือเล็กอาเภอเมืองและอาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อชี้แจงและนาเสนอโครงการฯ
ในการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินงานโครงการฯ
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ภำพที่ 18 การประชุมชี้แจงการดาเนินงานโครงการ
3.1.2 สารวจพื้นที่ชุมชนประมงที่จะดาเนินงานโครงการฯ
เจ้ า หน้ า ที่ ด าเนิ น การส ารวจพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย ลั ก ษณะทางกายภาพ สภาพ
เศรษฐกิจ การประกอบอาชีพ สภาพสังคม วัฒนธรรม และแหล่งน้าธรรมชาติ

ภำพที่ 19 การสารวจพื้นที่ชุมชนที่จะดาเนินงานโครงการ
3.1.3 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและฐานทรัพยากรธรรมชาติ
จากการส ารวจและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ลั ก ษณะทางกายภาพของชุ ม ชนที่ อ ยู่
ติดทะเลชายฝั่ง แหล่งทรัพยากร สภาพพื้นที่ที่เหมาะแก่การประกอบอาชีพ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า แหล่งฟื้นฟู
ทรัพยากร จุดอ่อน จุดแข็ง และปัจจัยที่เอื้ออานวย และข้อมูลทางวิชาการ จึงทาการคัดเลือกชุมชนเป้าหมาย
ที่จะดาเนินโครงการฯ
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ภำพที่ 20 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางทรัพยากรธรรมชาติ
3.1.4 คัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนินโครงการ
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง

ภำพที่ 21 คัดเลือกชุมชนประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
3.1.5 ตารางสรุปผลการดาเนินงานขั้นตอนที่ 1
การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนิน
โครงการฯ
1.ประชุมชี้แจงโครงการฯ
2.สารวจพื้นที่ชุมชนประมง
3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
และฐานทรัพยากรในแหล่งน้าชุมชน
ประมง
4.คัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนิน
โครงการฯ
5.ประชุมความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ช่วงเวลาการดาเนินงาน
ต.ค พ.ย. ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย
✓
✓
✓
✓
✓

(เอกสำรแนบ 4.2.5)
3.2. ขั้นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.1 ชี้แจง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดย
ชุมชนประมง
นายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง ชี้แจงการจัดทาซั้งกอโดยใช้
ทางมะพร้าวและซั้งเชือกขนาดความกว้าง-ยาว และความแตกต่าง ข้อดีข้อเสียระหว่างการจัดทาซั้งกอกับ
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ซั้งเชือก โดยจะประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สานักงานท่าเรือ
อุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด การนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย บริ ษั ท ในเครื อ ปตท.จ ากั ด (มหาชน)
การจัดทาธนาคารสัตว์น้าแหล่งอนุบาลสัตว์น้า.
นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล
เขต1 (ระยอง) ชี้แจงข้อกฎหมาย พระราชกาหนดการประมง 2558 โดยแบ่งเป็นเขตประมงชายฝั่ง (3 ไมล์
ทะเล) ประมงพื้นบ้าน และเขตนอกชายฝั่งเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาด 10 ตันกรอสส์ขึ้นไป ใบอนุญาตทาการ
ประมง สาหรับเรือประมงพื้นบ้าน กฎหมายลูกยังไม่บังคับใช้ ก็ยังสามารถทาการประมง นอกเขตชายฝั่ง
ได้ยกเว้นเรือประมงพาณิชย์ที่มีขนาด 10 ตันกรอสส์ขึ้นไป ห้ามเข้ามาทาการประมงในเขตชายฝั่งโดยเด็ดขาด
บทลงโทษพระราชบั ญญัติการประมง 2490 เดิม ปรับ ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท แต่กฎหมายใหม่
พระราชกาหนดการประมง 2558 ปรับตั้งแต่ 1,000 – 30,000,000 บาท ซึ่งเรือประมงพาณิชย์จะได้รับ
ผลกระทบมากกว่าเรือประมงพื้นบ้าน

ภำพที่ 22 ชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
3.2.2 การระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.2.1 มีต้องการห้ามเครื่องมือทาการประมงในบางช่วง บางเวลา และฤดูกาล
(ปิดอ่าว)
3.2.2.2 ห้ามคนภายนอกเข้ามาทาการประมงในเขตอนุรักษ์ในอ่าวของชุมชน
3.2.2.3 ลดและห้ามเครื่องมือลอบปูลักลอบทาการประมงหอยหวาย ในเขตบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงในอ่าวชุมชน
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ภำพที่ 23 การระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2.3 สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
3.2.3.1 จั ดทาบ้านปลา แหล่ งอนุบาลสั ตว์น้าวัยอ่ อน โดยขอรับการสนับ สนุ น
งบประมาณในการจัดทาซั้งกอหรือซั้งเชือก จากผู้ประกอบการโรงงานภาคอุตสาหกรรมและองค์กรท้องถิ่น
3.2.3.2 จัดทาธนาคารปูม้า และบ่ออนุบาลพ่อ -แม่พันธุ์ หอยหวาน เพื่อนาไปมอบ
ให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง ทาการเพาะพันธุ์ แล้วนากลับไปปล่อยคืนในอ่าว
ของชุมชนใน “โครงการหอยหวานคืนถิ่น”
3.2.3.3 กาหนดเขตบริหารจัดการทรัพยากรประมง เช่น เขตอนุรักษ์หอยหวาน เขต
ห้ามทาการประมงปูม้า
3.2.3.4 กาหนดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายเป็นพระราช
กุศลในวันสาคัญๆ
3.2.3.5 จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการทาประมง โดยการแจ้งข่าวสาร และร่วมปฏิบัติงาน
กับเจ้าหน้าที่
3.2.4 ทาประชาพิจารณ์ กาหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการดาเนินงานโครงการ
สรุปรายงานผล บันทึกการทาประชาพิจารณ์ กาหนด กฎ กติกา และมาตรการ
ดังต่อไปนี้
3.2.4.1 การลักขโมยของในกลุ่ม
- ถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่ม ให้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกในกลุ่ม
- ให้ออกจากหน้าท่าไป(การจอดเรือ)
- ถ้าเป็นคนนอก(กลุ่ม) ให้ดาเนินคดีตามกฎหมาย
3.2.4.2 ห้ามฝ่าฝืนกฎระเบียบ ข้อกฎหมายที่ทางราชการกาหนด
- ทางกลุ่มโดยคณะกรรมการ จะเรียกว่ากล่าวตักเตือน 1 ครั้ง
- ถ้ายังฝ่าฝืน จะให้ทางราชการมาดาเนินการตามกฎหมาย
3.2.4.3 การเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
- งานทาบุญข้าวหลาม ประเพณีประจาท้องถิ่น
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- งานบุญลอยกระทง และกิจกรรมต่าง ๆ ในกลุ่ม
- ถ้าไม่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม ทางกลุ่มจะตัดสิทธิผลประโยชน์ต่าง ๆ
3.2.4.4 กาหนดแผนกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าโครงการต่าง ๆ ดังนี้
- “โครงการหอยหวานคืนถิ่น”
- “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน”
- “โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร”
รายชื่อชาวประมงที่เข้าร่วมการทาประชาพิจารณ์ กาหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

ชื่อ - นำมสกุล
นายจรัญ เข็มกลัด
นายนิติ ใจตั้ง
นายสมพร บูรพา
นางสาวสมจิตร ระวังงาน
นางสาวสุจติ รา ชูเชิด
นายจินดา เรืองศรี
นายอนันต์ ใจตั้ง
นายเชาว์ สิทธิเสรี
นายก้อน สินนอก
นายจรวย ทับทิมสุข
นางวิสา จารนัย
นางสมหวัง ใจตั้ง
นายชาญ ปิ่นแก้ว
นางทองหล่อ พันธุ
นางสาวภัทรวดี เพชรนก
นายเพชร ทองสุข
นายชูชาติ ปิ่นแก้ว
นายสมชัย มาลัยลอย
นายบุญชู ปิ่นแก้ว
นายอาพร ฉายแสง
นายนริศ บุญประเสริฐ
นายพุฒ คาตรง
นายพิชิต จิราช
นางสาวชุติมา ปิ่นแก้ว
นายเสถียร ถาบุรี
นายปิยะพงษ์ ถาบุรี
นางวราพร เที่ยงตรงดี
นายสมใจ จาปาทอง
นายประสิทธิ์ วรรณดี
นายสุชาติ สิทธิ เสรี
นายบัญญัติ มะริด
นายนัด เมืองอินทร์

บ้ำนเลขที่
16/4 ถ.ประขารัตน์
30 ถ.ประขารัตน์
10 ถ.โรงปุ๋ย
10/1 ถ.โรงปุ๋ย
16/4 ถ.ประขารัตน์
16/10 ถ.ประขารัตน์
20/25 ถ.อ่าวประดู่
62/1 ถ.มาบชลูด-แหลมสน
16/4 ถ.ประขารัตน์
16/4 ถ.ประขารัตน์
14/28 ถ.ประขารัตน์
30 ถ.ประขารัตน์
40 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
16/4 ถ.ประขารัตน์
30 ถ.ประขารัตน์
12/1 ถ.โรงปุ๋ย
40 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
16/4 ถ.ประขารัตน์
30 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
30 ถ.ประขารัตน์
1/24 ถ.ราษฎร์บารุง
11/2 ถ.ชากกลางมิตรประชา
30 ถ.ประขารัตน์
51 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
218/3
98/24
16/6 ถ.ประขารัตน์
419 ถ.สุขุมวิท
20/11 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์
62/1 ถ.มาบชลูด-แหลมสน
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16/4 ถ.ประขารัตน์

ที่อยู่อำศัย
หมู่ที่ ตำบล
อำเภอ
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
ห้วยโป่ง
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
ห้วยโป่ง
เมือง
ห้วยโป่ง
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
13 เกาะจันทร์ เกาะจันทร์
1 นิคมพัฒนา ปลวกแดง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง
ห้วยโป่ง
เมือง
1 มาบตาพุด
เมือง
- มาบตาพุด
เมือง

จังหวัด
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ชลบุรี
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
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ภำพ 24 การทาประชาพิจารณ์และกาหนดมาตรการ
3.2.5 ตารางสรุปผลการดาเนินงานขั้นตอนที่ 2
การระดมความคิดเห็นของประชาชน
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

ช่วงเวลาการดาเนินงาน (ใส่เครือ่ งหมาย √)
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

1. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนมีส่วนร่วม

✓

2. ระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง
และผู้มีสว่ นได้ส่วนเสีย

✓

3. สรุปผลการระดมความคิดเห็น

✓

4. ทาประชาพิจารณ์ กาหนดแผน มาตรการ กฎ
กติกา ในการดาเนินงานโครงการฯ

✓

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

(เอกสำรแนบ 4.2.6)
3.3 ขั้นตอนที่ 3 การดาเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง
ดาเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามมติ มาตรการ กฎ
กติกา ที่ชุมชนได้กาหนดขึ้นมาจากการทาประชาพิจารณ์ อาทิเช่น
3.3.1 โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น ”เพื่อขยายพันธุ์และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย ของ
หอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล
3.3.2 กิจกรรมจัดวางซั้งเชือก เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้า
3.3.3 โครงการธนาคารปูม้า
3.3.4 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า
3.3.5 กิจกรรมอื่น ๆ
3.3.1 โครงการหอยหวานคืนถิ่น
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วัตถุประสงค์
3.3.1.1 เพื่อส่งเสริมให้มีการเพิ่ม และขยายพันธุ์ของหอยหวาน ในบริเวณชายฝั่ง
ทะเลกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
3.3.1.2 เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล กลุ่มประมง
เรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยบริษัท เอสซีจี เคมิ คอลส์ จากัด และการสร้างโรงเรือน
อนุบาลพ่อแม่พันธุ์หอยหวาน และธนาคารปูไข่ โดยกลุ่มบริษัท โกลว์ จากัด
3.3.1.3 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศชายฝั่งทะเล เพื่อพัฒนา
แหล่งทาการประมง บริเวณชายฝั่งให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้าในธรรมชาติ
3.3.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนมาตรการอนุรักษ์ และจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
3.3.1.5 เพิ่มรายได้ ให้กับอาชีพประมง ซึ่งเป็นอาชีพที่สาคัญสาหรับระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกจากนี้โครงการนี้จะช่วยสร้างจิตสานึกการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนที่อยู่อาศัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ชุมชนในท้องถิ่น และผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ได้เริ่มต้นดาเนินโครงการหอยหวานคืนถิ่น
โดยเก็บสะสมพ่อแม่พันธุ์หอยหวาน เพื่อนาส่งให้หน่วยงานกรมประมง ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 จนถึง
ปัจจุบันได้นาส่งพ่อแม่พันธุ์หอยหวานไปยังหน่วยงานกรมประมง และหน่วยงานกรมประมงจะได้ส่งมอบ
ลูกพันธุ์หอยหวาน ให้แก่กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ เพื่อนามาปล่อยคืนถิ่นในพื้นที่หนองแฟบ
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ภำพที่ 25 โครงการหอยหวานคืนถิ่น
(เอกสำรแนบ 4.2.7)

3.3.2 กิจกรรมวางซั้งเชือกและซั้งกอ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้าชายฝั่ง
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ภำพที่ 26 กิจกรรมวางซั้งเชือกและซั้งกอ เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัยให้สัตว์น้าชายฝั่ง
(เอกสำรแนบ 4.2.8)
3.3.3 กิจกรรมโครงการธนาคารปูม้าปูไข่
ธนาคารไข่ปู เริ่มดาเนินการรับบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดองจากสมาชิกตั้งแต่ ปี 2559
เป็นต้นมาในแต่ละวันสมาชิกที่นาแม่ปูไข่นอกกระดองที่มีไข่สีดามาบริจาคให้กับธนาคาร จะเขียนจานวนแม่ปู
ที่นามาบริจาคไว้ที่กระดาน เพื่อบันทึกข้อมูลจานวนแม่ปูไข่นอกกระดองที่สมาชิกนามาบริจาค ระยะเวลา
ในการทาธนาคารปูในปีพ.ศ. 2559- 2560 แม่ปูไข่ที่สมาชิกนามาบริจาคทั้งสิ้นจานวน 1,866 ตัว ส่วนแม่ปูที่
สลัดไข่หมดแล้วจะนาไปขายเพื่อนารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สาหรับธนาคารปู ส่วนไข่ที่สลัดออกจาก
ตัวแม่จะปล่อยลงสู่ทะเลในเขตพื้นที่อนุรักษ์เพื่อขยายพันธุ์ต่อไป
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ภำพที่ 27 กิจกรรม
(เอกสำร

โครงการธนาคารปูม้าปูไข่
แนบ 4.2.9)
3.3.4 กิจกรรมการปล่ อยพันธุ์สั ตว์น้า
เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า
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ภำพที่ 28 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
(เอกสำรแนบ 4.2.10)
3.3.5 กิจกรรมการกาหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
เป็นการกั้นแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า บริเวณหน้ากลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
หนองแฟบ เพื่อการอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อนให้มีการขยายพันธุ์ เพี่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้าและ
ระบบนิเวศพื้นที่ชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์น้า โดยสมาชิกของกลุ่มประมง
เรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ จะร่วมกันคอยดูแลและซ่อมแซม พร้อมทั้งเฝ้าระวังมิให้มีการทาการประมงในเขต
พื้นที่อนุรักษ์สัตว์น้า
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ภำพที่ 29 กิจกรรมการกาหนดแนวเขต
อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
(เอกสำรแนบ 4.2.11)
3.3.6 กิจกรรมการสร้างบ้านปลา
เป็นการนาท่อพีอี 100 ที่เหลือจากขบวนการผลิตของบริษัท เอสซีจี เคมิคอลล์ จากัด นามา
ประดิษฐ์เป็นบ้านปลาจาลอง ซึ่งมอบให้กับกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ จานวน 30 หลัง เพื่อให้เป็นแหล่ง
อนุบาลสัตว์เล็กและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใต้ท้องทะเล
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ภำพที่ 30 กิจกรรมการสร้างบ้านปลา
(เอกสำรแนบ 4.2.12)
3.3.7 ตารางสรุปผลการดาเนินงานขั้นตอนที่ 3
ช่วงเวลาการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย √)

การดาเนินงานตามแผนงาน
ชุมชนประมง

ต.
ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

1. กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น
2. กิจกรรมการจัดวางซั้งเชือก เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย
และที่หลบภัยสัตว์น้า
3. กิจกรรมธนาคารปูม้าปูไข่
4. กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตใน
แหล่งน้า

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

(เอกสำรแนบ 4.2.13)
3.4 ขั้นตอนที่ 4 การติดตามงาน สรุปและการรายงานผล
3.4.1 การติดตามงานของกรมประมง
ส านั ก งานประมงจั งหวัด ระยอง ศู น ย์ ป้ อ งกั น และปราบปรามประมงทะเล เขต1
(ระยอง) และกลุ่ มส่ งเสริ มการมีส่ วนร่วมด้านการประมง ลงพื้นที่ติดตามงานการดาเนินงาน “โครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง
จังหวัดระยอง”
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ภำพที่
31 การติดตามประเมินโครงการ
(เอกสำรแนบ 4.2.14)
3.4.2 ตารางสรุปผลการดาเนินงานขั้นตอนที่ 4
การรายงานผลปฏิบัติงานโครงการเป็นรายเดือน
การส่งรายงาน

ช่วงเวลาการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย √)
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย

1. รายงาน กตป 1

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2. รายงาน กตป 2

-

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านโครงการฯ ปั ญ หาอุ ป สรรค และประเมิ น ผลความพึ ง พอใจฉบั บ สมบู ร ณ์ 1 เล่ ม
ส่งกองตรวจการประมง
การส่งรายงาน

ช่วงเวลาการดาเนินงาน (ใส่เครื่องหมาย √)
ต.ค

พ.ย

ธ.ค

ม.ค

ก.พ

มี.ค

เม.ย

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

ส.ค

ก.ย
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1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม

✓

(เอกสำรแนบ 4.2.15)
(สรุปรำยงำนรูปเล่ม...เอกสำรแนบ 4.2.16)
4.3 อธิ บำยบทบำทของแต่ ละภำคส่วนที่เ ข้ำ มำมีส่ วนร่ ว มในกำรขับเคลื่ อนกำรดำเนิน โครงกำร/
ดำเนินงำนในพื้นที่ โดยระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในกำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน
และอธิบำยบทบำทของแต่ละภำคส่วน ว่ำเป็นอย่ำงไร ต่อไปนี้
▪ เป็นกลไกหลัก (Key Actor)
▪ เป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน (Facilitator)
▪ เป็นผู้จัดกำรเครือข่ำย (Network Manager)
▪ เป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกำรทำงำน (Partnership)
กองตรวจการประมง กรมประมง ได้น้อมนาพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 9 เรื่องการพัฒนาการประมงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นแนวทางถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติราชการตามพันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรประมง โดยใช้เครื่องมือการบูรณา
การระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและชุมชน เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน
“โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด
อาเภอเมือง จั งหวัดระยอง” โดยได้มีการบูรณาการกันหลายหน่วยงาน และบทบาทต่างกัน ไป เช่น บาง
หน่วยงานที่มีบทบาทเป็น Key Actor บางหน่วยงานที่มีบทบาทเป็น Facilitator บางหน่วยงานที่มีบทบาท
เป็น Network Manager และบางหน่วยงานที่บทบาทเป็น Partnership เป็นต้น
(1) Key Actor (เป็นกลไกหลัก)
ศู น ย์ ป้ อ งกั น และปราบปราบประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) คื อ หน่ ว ยงานหลั ก ในการ
ดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบล
มาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” เนื่องจากเป็นหน่วยงานราชการของกรมประมง ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่
การดาเนินงานโครงการฯ และเป็นหน่วยงานแรกของกรมประมง ที่ได้เข้าไปพูดคุยกับชุมชนในเรื่องการทาการ
ประมงพื้นบ้าน และเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้า มีความใกล้ชิด
กับชุมชนประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ และเป็นผู้ที่ดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ชุมชนประมงทราบ การให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน การให้ข้อคิดเห็นกับ
ชุมชน การรั บ ฟังความคิ ดเห็ น จากชุ มชน การร่ว มกันตั ดสิ นใจในการทาแผนการด าเนิ นงานโครงการฯ
การดาเนินงานโครงการฯ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 1. การคัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนินงานโครงการฯ
1.1. ประชุมชี้แจงโครงการฯ
1.2. สารวจพื้นที่ชุมชนประมง
1.3. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและฐานทรัพยากรในแหล่งน้าของชุมชน
1.4. คัดเลือกชุมชนประมงที่จะดาเนินโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 2. การระดมความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1. ชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประมงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วม
2.2. ระดมความคิดเห็นความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2.3. สรุปผลการระดมความคิดเห็น ความต้องการของชุมชนประมง และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2.4. ทาประชาวิจารณ์ กาหนดแผน มาตรการ กฎ กติกา ในการดาเนินงานโครงการฯ
ขั้นตอนที่ 3. การดาเนินงานตามแผนงานชุมชนประมง
ดาเนินงานโครงการชุมชนประมงฯ ตามมติของคณะทางานชุมชนประมงที่ได้กาหนดขึ้นมาจาก
การการทาประชาวิจารณ์ของสมาชิกและชุมชนประมงเอง เช่น
3.1. กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น
3.2. กิจกรรมจัดวางซั้งเชือก
3.3. กิจกรรมธนาคารปูม้า
3.4. กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า
3.5. กิจกรรมอื่น ๆ
ขั้นตอนที่ 4. การติดตาม สรุปและรายงานผล
4.1. รายงานผลการดาเนินงานรายเดือน / ปี ตามแบบ กตป 1 และกตป 2
4.2. สรุ ปผลการปฏิ บัติ งานโครงการฯ ปัญหา อุปสรรค และแบบประเมิ นผลความ
พึงพอใจ ฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม พร้อมด้วย CD ไฟล์ข้อมูล ส่งกองตรวจการประมง (เอกสำรแนบ 4.3.1)
(2) Facilitator (เป็นผู้สนับสนุน)
2.1. กรมประมง โดยกองตรวจการประมง เป็นหน่วยงานหลักในการอานวยความสะดวก
ในการดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเงินงบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการฯ (เอกสำรแนบ 4.3.2)
2.2. ส านั กงานท่าเรื อ อุ ตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนทุ่นและจัดทาซั้งเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่หลบภัยและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าบริเวณ
ชายฝั่ง (เอกสำรแนบ 4.3.3)
2.3. บริษัท เอสซิจี เคมีคอลล์ จากัด (มหาชน) SCG chemical เป็นหน่วยงานที่สนับสนุน
ท่อ PE 100 ที่เหลือจากจากผลิต มาทาเป็นบ้านปลา จานวน 30 ชุด เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าขนาดเล็ก
และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใต้ท้องทะเล (เอกสำรแนบ 4.3.4)
(3) Network Manager (เป็นผู้จัดกำรเครือข่ำย)
กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่ว มด้านการประมง กองตรวจการประมง กรมประมง มีบทบาท
หน้าที่เป็นผู้ควบคุมและดูแลการดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง กลุ่มประมง
พื้น บ้ านเรื อเล็ กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” โดยเริ่มจากการวางแผนการ
ดาเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน ขั้นตอนการดาเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งการเก็บรวบรวม
ข้อมูล และการวิเคราะห์ ข้อมูล ให้ ความรู้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้ าใจแก่ประชาชน
ชาวประมง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรสั ตว์น้าของแผ่นดิน ให้เกิดความ
ตระหนัก รักและหวงแหน รู้สึกเป็นเจ้าของและสานึกรับผิดชอบต่อการทาการประมงร่วมกัน เพื่อให้ทรัพยากร
สัตว์น้าของประเทศ มีกินมีใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป
ในปีงบประมาณ 2560 กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง ได้ดาเนิน งานโครงการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง จานวน 52 ชุมชน
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ภำพที่ 32 จานวนชุมชนที่กลุ่มเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการประมงได้ดาเนินการในปี 2560
(เอกสำรแนบ 4.3.5)
(4) Partnership (เป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือกำรทำงำน)
หน่ ว ยงานที่บูร ณาการร่วมกัน ดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง” ทั้งภาคราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
4.1.กลุ่มส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการประมง กองตรวจการประมง
4.1.1 เป็นหน่วยงานส่วนกลางของกรมประมงที่กากับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น
4.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง)
4.2.1 เป็นหน่วยงานหลักในการดาเนินงาน “โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนประมง กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง”
4.3 สานักงานประมงจังหวัดระยอง
4.3.1 ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.3.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า เพื่อปล่อยลงในแหล่งน้า
4.3.3 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.4 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.4.1 ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.4.2 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า
4.4.3 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.4.4 สนับสนุนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เข้าไปเรียนรู้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง
4.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
4.5.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้า
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4.5.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.5.3 สนับสนุนให้กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เข้าไปเรียนรู้การเพาะเลี้ยง
สัตว์น้าภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (ระยอง)
4.6 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงจังหวัดระยอง
4.6.1 เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสั มพันธ์ เกี่ยวกับ การประมงในทุกด้าน
เพื่อให้ชาวประมง และประชาชนได้รับทราบ
4.6.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.7 สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4.7.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.7.2 สนับสนุนทุ่นและจัดทาซั้งเชือกเพื่อเป็นแหล่งที่หลบภัยและที่อยู่อาศั ยของ
สัตว์น้าบริเวณชายฝั่ง
4.7.3 สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมแซมเรือประมงพื้นบ้าน
(เอกสำรแนบ 4.3.6)
4.8 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลล์ จากัด (มหาชน) (ptt Global Chemical)
4.8.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.8.2 โครงการน้ามันเครื่องมือสอง
4.8.3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า (เอกสำรแนบ 4.3.7)
4.9 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลล์ จากัด (มหาชน) (SCG Chemical)
4.9.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.9.2 สนับสนุนท่อ PE 100 ที่เหลือจากจากผลิต มาทาเป็นบ้านปลา จานวน 30 ชุด
เพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าขนาดเล็ก และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใต้ท้องทะเล
(เอกสำรแนบ 4.3.8)
4.9.3 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า
4.10 บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จากัด (อีพอกซี่ ดิวิชั่น)
4.10.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้าปล่อยลงในแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.10.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.11 สานักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
4.11.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้าปล่อยลงในแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.11.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 4.3.9)
4.12 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง
4.12.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.12.2 สอนการทาบัญชีครัวเรือนให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้าน
หนองแฟบ ให้มีความเข้าใจ (เอกสำรแนบ 4.3.10)
4.13 สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง
4.13.1 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้าปล่อยลงในแหล่งน้าเพื่อเพิ่มผลผลิต
4.13.2 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.14 สานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด
4.14.1 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.14.2 กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านหนองแฟบ
52

4.14.3 เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับชุมชนกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
4.4 อธิบำยเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรม/เวที หรือกำรเผยแพร่ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนเพื่อสร้ำง
กระบวนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ว่ำเป็นอย่ำงไร
(1) กำรจัดเวทีกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
ด้วยกาหนดพระราชกาหนดการประมง 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 14 พฤศจิกายน
2558 เป็นต้นมา ซึ่งสาระสาคัญแห่งพระราชกาหนดนี้มุ่งหมายเพื่อการจัดระเบียบการประมงในประเทศและ
ในน่านน้าทั่วไป เพื่อป้องกันมิให้มีการทาการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อรักษาทรัพยากรสัตว์น้า
ให้อยู่ในภาวะที่เป็นแหล่ งอาหารของมนุษยชาติอย่างยั่งยืน โดยพระราชกาหนดนี้มีบทกาหนดโทษที่รุนแรง
ทั้งโทษทางปกครองและโทษทางอาญา ให้ได้สัดส่วนเหมาะสมเพื่อป้องกันการกระทาความผิด ดังนั้นเพื่อให้
ชาวประมงได้รับทราบและเข้าใจถึงข้อกาหนดตามพระราชกาหนดการประมง รวมทั้งอนุบัญญัติต่าง ๆ เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้ก ฎหมาย สู่การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต1 (ระยอง) จึงได้จัดให้มีเวทีในการพูดคุย
ทาความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ รวมถึงรับฟังข้อคิดเห็นของชาวประมงระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
กับชาวประมงเพื่อให้ทราบว่ามีความผิดตามกฎหมายมีอัตราโทษอย่างไร เพื่อให้ชาวประมงเกิดความเข้าใจ
และสร้างการรับรู้ให้เพิ่มมากขึ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชกาหนดการประมง ๒๕๕๘ ระเบียบและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชนชาวประมง
2. เพื่อทราบข้อมูลชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหาด้านการประมงในชุมชน
3. เพื่อทราบแนวคิด/ความต้องการในการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน
หัวข้อเรื่อง ที่นามาถ่ายทอดให้ชุมชนได้รับรู้และให้เกิดความเข้าใจ ดังนี้
1. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง “กาหนดเครื่องมือทาการประมง วิธีการทา
การประมง และพื้นที่ทาการประมง ที่ห้ามใช้ทาการประมงในที่จับสัตว์น้า” พ.ศ.2559 ห้าม 8 ชนิดเครื่องมือ
ทาการประมงในที่จับสัตว์น้าเขตทะเลชายฝั่ง และประกาศคาสั่ง คสช.
2. แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรโดยชุมชนมีส่วนร่ว ม โดยการคัดเลือกเป็นพื้นที่
เป้าหมายในการดาเนินการโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมชุมชนประมงในเขตทะเลชายฝั่ง
3. ระเบียบหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเรือและการใช้ร่องน้าในน่านน้า
4. การให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติและกฎหมายการทาประมง ช่องทางการสื่อสาร
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางทะเล
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ภำพที่ 33 การจัดเวทีการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
(เอกสำรแนบ 4.4.1)
(2) ศูนย์เรียนรู้ตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้ำนหนองแฟบ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการ
ประมง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเผยแพร่การเรียนรู้ด้านการทาประมงพื้นบ้าน การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง
และการสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้า

พอเพียง
(เอกสำร

ภำพที่ 34 ศูนย์เรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจ
กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
แนบ 4.4.2)

(3) กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะในทะเลและเก็บขยะบนชำยหำด
วันที่ 23 ธันวาคม 2559 บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จากัด (อีพอกซี่
ดีวิชั่น) ร่วมกับกลุ่มประมงเรือเล็กหนองแฟบ และหน่วยงานกรมประมง ร่วมจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
และทาความสะอาดชายหาด เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสู่สรรคาลัย ณ กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
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ภำพที่ 35 กิจกรรมดาน้าเก็บขยะในทะเลและเก็บขยะบริเวณชายหาด
(เอกสำรแนบ 4.4.3)
(4) กำรศึกษำดูงำนเพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้เกี่ยวกับกำรเลี้ยงหอยหวำน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ป้องกันและปราบปราบประมงทะเล เขต1 (ระยอง) พร้อมด้วย
ส านั กงานท่าเรื อ อุ ตสาหกรรมมาบตาพุด นากลุ่ มประมงเรื อเล็ ก พื้นบ้ านหนองแฟบ มาศึกษาดูงานการ
เพาะเลี้ยงหอยหวาน ในโครงการหอยหวานคืนถิ่น ณ ซันเซ็ทฟาร์ม อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อต่อยอดโครงการ
สู่ความยั่งยืน
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ภำพที่ 36 การศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงหอยหวาน
(เอกสำรแนบ 4.4.4)

5. อธิ บำยเกี่ยวกับกำรน ำหลักกำร/องค์ค วำมรู้ / เทคนิค ใหม่ๆ ที่เ ป็น นวัตกรรม หรื อน ำระบบดิจิทั ล /
เครื่ อ งมื อ /เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มำประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกำรด ำเนิ น โครงกำร/ด ำเนิ น งำน ว่ ำ เป็ น อย่ ำ งไร
(5 คะแนน)
(1) กำรสร้ำงบ้ำนปลำเพื่อเป็นแหล่งอนุบำลทรัพยำกรสัตว์น้ำ (บ้ำนปลำ SCG Chemical)
1.1 ความหมายของบ้านปลา
บ้ านปลา คือที่อยู่อาศัยจาลองของเหล่ าปลาแลพสั ตว์น้า บ้านปลาอาจจะทาขึ้นได้
ทั้งจากวัสดุธรรมชาติ และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่เป็นมลพิษในท้องทะเล เช่น แท่งคอนกรีต โดยเป็นการเลียนแบบ
กองหินใต้น้า หรือซากเรือที่ปรักหักพัง ปลาและสัตว์น้าก็จะมักเข้าไปอาศัยอยู่กันอย่างชุกชุมและหนาแน่น
ตรงไหนมีบ้านปลาก็มักจะพบสัตว์น้ามาเกาะ ถือเป็นแหล่งอาหารชั้นดีที่เหมาะแก่การซ่อนตัว หลบภัย และ
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ฟั กไข่เลี้ ย งอนุ บ าลสั ตว์ น้ าวั ย อ่ อน ลั กษณะภูมิป ระเทศชายฝั่ งของจั งหวัดระยอง หรือชายฝั่ งทะเลแถบ
ตะวันออกของไทย แทบจะไม่มีแหล่งปะการังให้เหล่าสัตว์น้าตัวเล็ก ๆ ได้มาหลบคลื่นทะเลหรือลม การสร้าง
บ้านปลาจึงเป็นทางออกที่จะช่วยฟื้นคืนระบบนิเวศชายฝั่งขึ้นได้
สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในทะเลได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากบ้านปลาตามลาดับชั้น
อย่างช่วงแรกในการจัดวางบ้านปลาก็จะมีพวกเพรียงหินเข้ามาเกาะก่อน ทาให้บริเวณผิววัสดุของบ้านปลาเริ่ม
จะขรุขระ จากนั้นสิ่งมีชีวิตพวกฟองน้าก็จะเข้ามาอยู่อาศัย ตามด้วยหอยประเภทต่างๆ และปลาก็จะเข้ามากิน
สัตว์เหล่านั้น นี้คือระบบนิเวศของบ้านปลา
1.2 บ้านปลา SCG Chemical (นวัตกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย)
ชาวประมงพื้น บ้ านพยายามที่จะฟื้น ฟูท้ องทะเล ด้ว ยภูมิปัญญาการสร้างบ้านปลา
จ าลอง เช่ น การสร้ า งซั้ ง เชื อ ก การสร้ า งซั้ ง กอ ซึ่ ง ท ามาจากทางมะพร้ า ว บริ ษั ท SCG Chemical ให้
ความสาคัญเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้าในท้องทะเล จึงได้ร่วมกันคิดค้นและออกแบบ
“บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลล์ ” เพื่อช่วยอนุรักษ์และฟื้นคืนระบบนิเวศทางทะเลร่วมกับชุมชนประมงพื้นบ้าน
เรือเล็กบ้านหนองแฟบ ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลล์ ผลิตจากท่อพอลิเอทีลีน (EL-Lene tm H1000PC) หรือ
ท่อ PE ที่ผ่านกระบวนการทดสอบเม็ดพลาสติกของบริษัท และผ่านการทดสอบคุณสมบัติท่อจากสถาบัน VTT
Finland และสถาบั น อื่น ๆ ทั่ว โลก ในด้าน SFS-EN ISO 8795 : 2001 โดยนาน้าที่ส กัดสารเคมีออกจาก
ท่อมาทดสอบหาสารอันตราย และทดสอบเรื่องกลิ่นหรือสารปนเปื้อนจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่ามีความปลอดภัย
ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติที่ทนต่อการกัดกร่อนและแรงดันได้สูง
ดังนั้นเมื่อนามาออกแบบทาเป็นบ้านปลา จะมีจุดเด่นเรื่องของความแข็งแรงทนทาน ด้วยคุณสมบัติทนต่อการ
กัดกร่อน และแรงดันใต้ท้องทะเลได้สูง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารปนเปื้อนออกสู่ทะเล
บ้านปลา เอสซีจี เคมิคอลล์ เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมพีระมิด ซึ่งมีข้อดี คือมุมของขอบท่อ
จะไม่เกี่ยวอวน ประกอบง่าย ใช้ วัสดุน้อยและน้าหนักเบาทาให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย และบรรทุกในเรือ
ขนาดเล็กได้ น้าหนักของบ้านปลาเมื่อรวมกับลูกปูนที่ใช้ถ่วงแล้ว จะมีน้าหนักประมาณ 450 กิโลกรัม ทาให้
บ้านปลาทน ต่อกระแสน้าไม่พลิกหรือเคลื่อนย้ายไปไหนเมื่ออยู่ในทะเล ลักษณะของการจัดวางบ้านปลาเอส
ซีจี เคมิคอลล์ จะอยู่ใกล้ชายฝั่งน้าลึกไม่เกิน 10 เมตร โดยวางใกล้กันอย่างน้อย 10 หลัง พื้นที่ประมาณ
20 ตารางเมตร
1.3 บ้านปลา SCG Chemical ของกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
บริ ษั ท SCG Chemical ได้ น าท่ อ PE 100 ที่ เ หลื อ จากขบวนการผลิ ต ของบริ ษั ท
มาประดิษฐ์เป็นบ้านปลาจาลอง และมอบให้กับกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ จานวน 30 หลัง เพื่อให้
เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้าวัยอ่อน และเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ใต้ท้องทะเลบริเวณชายฝั่งของชุมชน
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ภำพที่ 37 นวัตกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย (บ้านปลา SCG Chemical)
(เอกสำรแนบ 5.1))

มิติที่ 3: กำรบรรลุผลสำเร็จ
6. กำรสรุ ป บทเรี ย นควำมส ำเร็ จ หรื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จำกกำรบรรลุ เ ป้ ำ หมำยของกำรพั ฒ นำ
(25 คะแนน)
6.1 อธิ บ ำยเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน์ ห รื อ ควำมส ำเร็ จ ที่ ไ ด้ รั บ ในเชิ ง สั งคม หรื อเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ควร
ประกอบด้วยผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อชุมชน/สังคม/ประเทศ โดยระบุ
ผลสำเร็จหรือประโยชน์ที่ได้รับทั้งที่เป็นเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพที่มีหลักฐำนเชิงประจักษ์ และ
ปัญหำ/อุปสรรค รวมทั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จ ในกำรดำเนินโครงกำร/กำรดำเนิน งำน
ว่ำเป็นอย่ำงไร
(1) ปณิธำนของกลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ
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ภำพที่ 38
เรือเล็กหนองแฟบ....

ปณิธานของกลุ่มประมงพื้นบ้าน
(เอกสำรแนบ 6.1.1)

(2) ผลประโยชน์หรือผลสำเร็จในเชิงสังคม
2.1 ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น โดยมีการเสนอ
ข้อคิดเห็น การรับฟังความคิดเห็นในการทาการประมงทั้งตัวชาวประมงเอง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสีย
2.1.1 มีการทาประชาพิจารณ์ การทาประชาเสวนาของชุมชนประมง มีการวางแผน
การดาเนินงานโครงการ และกาหนดมาตรการ กฎ กติกา ในการดาเนินงานของชุมชนประมง

ภำพที่ 39 การทาประชาพิจารณ์ การทาประชาเสวนาของชุมชนประมง
(เอกสำรแนบ 6.1.2)
2.1.2 การขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ได้ขอจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นชุมชนประมง
ท้องถิ่น ตามพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อขอรับการช่วยเหลือและปฏิบัติตามข้อกฎหมาย และการ
สนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีจานวนเรือประมงในกลุ่ม 30 ลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาอาชีพประมงพื้นบ้านชายฝั่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้ ชื่อกลุ่มว่า กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้าน
หนองแฟบ หลังจากจัดตั้งเป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นแล้ว กลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ ได้รับความ
ช่วยเหลือและได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างดี ปัจจุบั นกลุ่มประมงเรือเล็ก
พื้นบ้ านหนองแฟบ มีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 61 คน ได้ร่วมกันจัดทาโครงการด้านการอนุรักษ์หลากหลาย
อาทิ เช่น การทาแนวเขตอนุรักษ์ บ้านปลา ธนาคารปู หอยหวานคืนถิ่น ซั้งเชือก ซั้งกอ และยังให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
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ภำพที่ 40 หลักฐานการขึ้นทะเบียน
(เอกสำรแนบ 6.1.3)

เป็นองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

2.1.3 มีรายชื่อคณะกรรมการกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ

ภำพที่ 41 รายชื่อ
ประมงพื้นบ้านเรือ
(เอกสำรแนบ 6.1.4)

คณะกรรมการกลุ่ม
เล็กหนองแฟบ

2.1.4 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาด้านการทาการประมงของสมาชิ กกลุ่ม
ประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ในวันที่ 10 ของทุก ๆ เดือน
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ภำพที่ 42 การประชุมปรึกษาหารือของสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 6.1.5)
2.1.5 กาหนดระเบียบข้อบังคับของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ
เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดาเนินกิจกรรมร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาด้านการทาการประมง และช่วยเหลือส่วนรวมดังนี้
2.1.5.1 ส่ งเสริ มและเผยแพร่ วิ ชาการด้ านการประมงพื้ นบ้ าน อุ ตสาหกรรม
ในครัวเรือน หรือการประกอบอาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประมงในหมู่สมาชิก และครอบครัวสมาชิก รวมทั้งการ
ส่งเสริมความรู้ในการผลิตเพื่ออุตสาหกรรมให้สินค้ามีคุณภาพดีขึ้น
2.1.5.2 รวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารด้านการประมงและอื่น ๆ ในกลุ่ม
ประมงเรือเล็ก
2.1.5.3 จัดหาวัสดุการประมงพื้นบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการและ
จาเป็น
2.1.5.4 รวบรวมผลิตผลการประมง และผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจัดการขายหรือ
แปรรูปออกขาย หรือซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากบุคคลอื่นมาจัดการหรือแปรรูปออกขายเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
2.1.5.5 ส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ของกลุ่ มแม่บ้านประมง เยาวชน กลุ่มกิจกรรมหรื อ
กลุ่มอาชีพการประมงพื้นบ้าน
2.1.5.6 ให้การสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกที่ประสบภัยพิบัติเกี่ ยวกับการทา
ประมงพื้นบ้านชายฝั่งตลอดจนจัดสวัสดิการสังคมในหมู่ผู้ประกอบอาชีพประมง
2.1.5.7 ส่งเสริมการประหยัด การช่วยเหลือตนเอง และการร่วมมือช่วยเหลือกันใน
หมู่สมาชิก
2.1.5.8 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัวสมาชิก ทั้งการศึกษา การพลานามัย และจิตใจ
ให้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ และเป็นสังคมที่สันติสุข
2.1.5.9 ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยืม ให้เช่า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรือของสมาชิก
2.1.5.10 ส่ งเสริ มให้ สมาชิก และครอบครัว ให้ น้ อมน าหลั กเศรษฐกิ จพอเพียง
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้ในการดาเนินชีวิต
2.1.6 กิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนประมงมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ท้องถิ่น ดาเนินงานโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง ตามมติ มาตรการ กฎ กติกา ที่ชุมชน
ได้กาหนดขึ้นมาจากการทาประชาพิจารณ์ อาทิเช่น
2.1.6.1 โครงการ “หอยหวานคืนถิ่น”เพื่อขยายพันธุ์และสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย
ของหอยหวานในบริเวณชายฝั่งทะเล
61

ภำพที่ 43 โครงการหอยหวานคืนถิ่น
(เอกสำรแนบ 6.1.6)
2.1.6.2 กิจกรรมจัดวางซั้งเชือกและซั้งกอเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยและที่หลบภัย
ให้สัตว์น้า

ภำพที่ 44 กิจกรรมการวางซั้งเชือก และซั้งกอ
(เอกสำรแนบ 6.1.7)
2.1.6.3 โครงการธนาคารปูม้าปูไข่

ภำพที่ 45 โครงการธนาคารปูม้า (เอกสำรแนบ 6.1.8)
2.1.6.4 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า

ภำพที่ 46 กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้า
(เอกสำรแนบ 6.1.9)
2.1.6.5 โครงการสร้างบ้านปลา
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ภำพที่ 47 โครงการสร้างบ้านปลา
(เอกสำรแนบ 6.1.10)
2.1.6.6 กิจกรรมการกาหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า

ภำพที่ 48 กิจกรรมการกาหนดแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า
(เอกสำรแนบ 6.1.11)
2.1.6.7 เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการประมงชายฝั่ง

ภำพที่ 49 ศูนย์เรียนรู้ของกลุ่มป
ประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 6.1.12)
2.2 กิ จ กรรมทางสั ง คมกลุ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นเรื อ เล็ ก
หนองแฟบ
2.2.1 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกากับแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข และตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยอง (เอกสำรแนบ 6.1.13)
2.2.2 เข้าร่วมกิจกรรมโครงการบริหารจัดการฟื้นฟูทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล
จังหวัดระยอง แบบบูรณาการ (เอกสำรแนบ 6.1.14)
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2.2.3 กิจกรรมทางศาสนา เพื่อทาบุญให้สัตว์น้าถูกจับขึ้นมาบริโภค และถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ภำพที่ 50 กิจกรรมทางศาสนาเพื่อเป็นการทาบุญให้สัตว์น้าที่ถูกจับขึ้นมาบริโภค
(เอกสำรแนบ 6.1.15)
2.2.4 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานกรมประมง
หน่วยงานราชการอื่นๆ และหน่วยงานเอกชน เนื่องในวันสาคัญต่างๆ

ภำพที่ 51 กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ
(เอกสำรแนบ 6.1.16)

2.2.5 กิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาด เพื่อให้บริเวณชายหาดดูน่ามองสะอาดตา
โดยร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคเอกชน
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ภำพ
ที่ 52
(เอกสำรแนบ 6.1.17)

กิจกรรมการเก็บขยะบริเวณชายหาด

(3) ผลประโยชน์หรือผลสำเร็จในเชิงเศรษฐกิจ
3.1 หนั งสื อส าคั ญแสดงการจดทะเบี ยนวิ สาหกิ จชุ มชน “วิ สาหกิ จชุ มชนประมงเรื อเล็ ก
หนองแฟบ” ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

ภำพที่ 53 หนังสือแสดงการ

จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
(เอกสำรแนบ 6.1.18)
3.2 จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ
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ภำพที่ 54

สหกรณ์

ออมทรัพย์กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ลุ่ ม ประมงเรื อ เล็ ก บ้ า นหนองแฟบ เริ่ ม ก่ อ ตั้ ง ครั้ ง แรกเมื่ อ วั น ที่
10 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการรวมตัวกันของสมาชิกกลุ่มด้วยความสมัครใจ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการออมเงิน
อย่างสม่าเสมอ และไม่ต้องการให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินนอกระบบ แรกเริ่มการจัดตั้งกลุ่มมีสมาชิกจานวน 49 คน
จนในปัจจุบัน มีสมาชิกรวมทั้งหมด 63 คน โดยการบริหารจัดการของสมาชิกภายในกลุ่ม ปัจจุบันมียอดเงิน
หมุนเวียนรวม 297,900 บาท ยอดเงินกู้ยืมรวม 65,000 บาท
วัตถุประสงค์
3.2.1 ส่งเสริมและปลูกฝังให้สมาชิกกลุ่มมีการประหยัดและออมเงินในรูปสัจจะ
3.2.2 เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินให้สมาชิกไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบ
3.2.3 ส่งเสริมให้มีความสามัคคี การทางานร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
3.2.4 ให้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการเงินทุนของตนเอง
หลักกำร
1. สมาชิกรับเฉพาะคนในกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ
2. สมาชิกต้องส่งเงินออม ณ ที่ทาการกลุ่ม ทุกวันที่ 10 ของเดือน เดือนละ 100 บาท
3. การกู้ยืมเงินให้เพื่อการสนับสนุนการประกอบอาชีพ คิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3
4. กรณีฉุกเฉินเช่น สมาชิกประสบภัยพิบัติจนเรือเกิดความเสียหาย สามารถกู้ยืมเงินเพื่อ
ไปซ่อมแซมเรือหรือเครื่องมือทาประมงโดยไม่เสียดอกเบี้ยและตกลงกันว่าจะมีการผ่อนจ่ายคืนเดือนละเท่าไร
โดยจะมีคณะกรรมการ 5 คน ไปตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินว่าจะให้กู้ยืมเงินจานวนเท่าไร และ
คณะกรรมการจะเป็นผู้ดาเนินการจัดซื้ออุปกรณ์และช่วยกันซ่อมแซมกันเองเพื่อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จ้างช่างซ่อม และทุกวันลอยกระทง (15 ค่า เดือน 12) จะมีการปันผลคืนให้แก่สมาชิก
(เอกสำรแนบ 6.1.19)
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3.3 กิจกรรมให้ความรู้ในด้านการจดบัญชีของกลุ่มประมงเรือเล็กบ้านหนองแฟบ ในวันที่
5 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนตากวน อาเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง

ภำพที่ 55 การให้ความรู้ด้านการจดบัญชีของกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 6.1.20)
3.4 การส ารวจทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ าในเขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ข องกลุ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นเรื อ เล็ ก
หนองแฟบ เป็นการสารวจดูปริมาณสัตว์น้าและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลในพื้นที่อนุรักษ์

ภำพที่ 56 การสารวจทรัพยากรสัตว์น้าในเขตพื้นที่อนุรักษ์
(เอกสำรแนบ 6.1.21)
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3.5 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตะวันออก จัดเก็บข้อมูลทรัพยากร
สัตว์น้า และผลผลิตสัตว์น้าจากการทาการประมงพื้นบ้านของชุมชนประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ โดยเริ่ม
จัดเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ปีละ 12 ครั้ง (เดือนละ 1 ครั้ง)

ภำพที่ 57 การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้าจากชุมชนพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 6.1.22)
3.6 การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสัตว์น้า
จากการที่สมาชิกของกลุ่มประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบนาแม่ปูไข่นอกกระดอง
มาบริ จ าคกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก วั น ผลตอบแทนของความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรสั ต ว์ น้ า
ชาวประมงเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบสามารถจับสัตว์น้า โดยเฉพาะปูม้าได้จานวนมาก ฝูงปลาที่ไม่เคยมี
บริเวณชายฝั่งกลับมีเข้ามาให้เห็นอยู่เป็นประจาส่งผลให้รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนร่วมกันทาประสบผลสาเร็จ
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ภำพที่ 58 การเพิ่มขึ้นของทรัพยากรสัตว์น้าจากมาตรการของชุมชนประมงเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 6.1.23)
3.7 จุ ดจ าหน่ ายสั ตว์น้ากลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ เป็ นกิจกรรมการบริการ
ด้านการเงิน เป็นการหารายได้ของกลุ่มสมาชิกฯ

ภำพที่ 59 จุดจาหน่ายสัตว์น้าของกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
(เอกสำรแนบ 6.1.24)
3.8 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานโครงการฯ
3.8.1 ยังมีชาวประมงบางกลุ่ม ที่อยู่นอกพื้นที่เข้ามาทาการประมงโดยไม่รู้มาตรการ
ทาประมงที่เป็นกฎ กติกา และมติของกลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ
3.8.2 ในระยะหลังๆ ทะเลบริเวณชุมชนเกิดปัญหาแพลงก์ตอนบลูม (ปรากฎการณ์
ขี้ปลาวาฬ) ทาให้ปลาและสัตว์น้าตายเป็นจานวนมาก
3.8.3 มีปัญหาคลื่นลมแรงในช่วงหน้าฤดูมรสุม
3.8.4 สมาชิกในกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงสัตว์น้าบางชนิด
3.8.5 มีความต้องการให้ที่ทาการของกล ุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ มีความ
มั่นคงและแข็งแรง ให้มากกว่าปัจจุบัน
3.9 ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการดาเนินงานโครงการ
กลุ่ ม ประมงเรื อ เล็ ก พื้ น บ้ า นหนองแฟบ เป็ น กลุ่ ม ประมงพื้ น บ้ า นชายฝั่ ง กลุ่ ม หนึ่ ง
ในจังหวัดระยอง มีการก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540 โดยก่อตั้งขึ้นมาจากการรวมกลุ่มของ
ชาวประมงพื้นบ้านเรือเล็กพื้นบ้านหนองแฟบ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือ แก้ไขปัญหาการทาการ
ประมง กาหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านการทาประมงเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีกิจกรรม และการบริหารจัดการในกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน มีความพร้อม ความเข้มแข็ง สามารถ
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ฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคทั้งปวง เป็นกลุ่มทาการประมง หรือชุมชนประมงต้นแบบให้กลุ่มประมงอื่น ๆ ได้มา
ศึกษาเรียนรู้และเป็นแบบอย่าง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป
ดังนั้นปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จ มีดังนี้
3.9.1 กลุ่มชาวประมง
กลุ่มชาวประมงมีวัตถุประสงค์ ร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร หรือการรวมกลุ่ม
มีความเอื้ออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการ เพื่อให้ทรัพยากรประมงและทรัพยากรสัตว์น้าของ
ชุมชนท้องถิ่น สามารถมีใช้ได้อย่างยั่งยืน
3.9.2 หน่วยงานราชการ (กรมประมง)
เนื่ อ งจากเป็ น หน่ ว ยงานราชการของกรมประมง ที่ อ ยู่ ใ นบริ เ วณพื้ น ที่
การดาเนินงานโครงการฯ และเป็นหน่วยงานแรกของกรมประมง ที่ได้เข้าไปพูดคุยกับชุมชนในเรื่องการทาการ
ประมงพื้นบ้าน และเรื่องของการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารทรัพยากรสัตว์น้า มีความใกล้ชิด
กับชุมชนประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ และเป็นผู้ที่ดาเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้ชุมชนประมงทราบ การให้ข้อมูลข่าวสารกับชุมชน การให้ข้อคิดเห็น
กับชุมชน การรับฟังความคิดเห็นจากชุมชน การร่วมกันตัดสินใจในการทาแผนการดาเนินงานโครงการฯ
การดาเนินงานโครงการฯ และการติดตามประเมินผลโครงการฯ
3.9.3 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน
เป็ น หน่ ว ยงานที่เข้ามาช่วยชุมชนในเรื่องของการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
และมอบอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า อาทิเช่น
3.9.3.1 สานักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
3.9.3.2 บริษัทพีทีที โกลบอล เคมีคอลล์ จากัด (มหาชน)
3.9.3.3 บริษัท เอสซีจี เคมีคอลล์ จากัด (มหาชน) (SCG Chemical)
3.9.3.4 บริษัท อดิตยาเบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จากัด (อีพอกซี่ ดิวิชั่น)
3.9.3.5 สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ระยอง
3.9.3.6 สานักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาระยอง
3.9.3.7 สานักงานเทศบาลเมืองมาบตาพุด

6.2 จั ด ทำตั วแบบ (Model) ที่เ กิดจำกกำรประมวล/สังเครำะห์กำรดำเนินโครงกำร/ดำเนินงำน
ออกมำเป็นภำพหรือแผนภำพ ซึ่งแสดงให้เห็นควำมเชื่อมโยงของทิศทำง/เป้ำหมำย และกลไก/
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วิธีกำร/กระบวนกำรดำเนินโครงกำร/กำรดำเนินงำน รวมทั้งผลสำเร็จที่ได้รับ และปัจจัยที่มีผลต่อ
ควำมสำเร็จ

ภำพที่ 60 MODEL หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนประมงในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น
กองตรวจการประมง กรมประมง มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรประมงในน่านน้าจืด และทะเล ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากร
สั ตว์น้ าที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ และการทาการประมงที่ผิ ดกฎหมาย ดังนั้น เพื่อให้ การปฏิบัติภารกิจสอดรับ
เข้ากับประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมประมง 2560 – 2564 ในเรื่องของการบริหารทรัพยากรสัตว์น้า ให้เป็นแหล่ง
อาหารที่ยั่งยืน และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดารงอยู่ในสภาพที่เหมาะสม ตามแนวทาง กฎเกณฑ์ และมาตรฐาน
การดูแลการบริหารจั ดการด้ านการประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้า ให้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
และสามารถทาการประมงได้อย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้า คือประเด็นยุทธศาสตร์สาคัญที่
3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้าให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย สนับสนุน
ชุมชนประมงท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
สั ต ว์ น้ าให้ เ ป็ น ไปอย่ า งสมดุ ล และยั่ ง ยื น โดยน้ อ มน าแนวทางตามพระราชด าริ ข ององค์ พ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักในการดาเนินงาน
6.2.1 หลักคิด : เปลี่ยนแหล่งน้าธรรมชาติให้เป็นแหล่งประมงชุ มชน ที่มีการบริหารจั ดการ
ทรัพยากรสัตว์น้าโดยชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมประมง ให้การส่งเสริมแนะนา MCS
6.2.2 หลักวิชาการ : นาองค์ความรู้ การสารวจประเมินสภาวะทรัพยากรในแหล่งน้า เทคนิค
การอนุบาลและเลี้ยงสัตว์น้าวัยอ่อน มาใช้ในพื้นที่แหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มอัตรารอดของสัตว์น้าวัยอ่อน
ก่อนปล่อยออกสู่แหล่งน้าธรรมชาติ เช่น โครงการธนาคารปูม้า
6.2.3 หลักปฏิบัติ : สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้าให้เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน สร้างจิตสานึก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทาประมงที่ขาด
ความรับผิดชอบ
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6.2.4 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการทาประมงอย่างรับผิดชอบ เพื่อใช้ประโยชน์
สัตว์น้าอย่างยั่งยืน
บทบาทของเจ้ า หน้ าที่ ป ระมงด าเนิ น การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารจัดการแหล่ งน้ า
(การประเมินติดตามสภาวการณ์ทาประมงหรือ Monitoring, กาหนดมาตรการประมงในพื้นที่ หรือ Control
และการเฝ้าระวังควบคุมการทาประมง หรือ Surveillance) ผนวกด้วยกิจกรรมฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้า
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับชุมชน และชุมชนมีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการใช้พื้นที่บริเวณแหล่ง น้า
หน้ าบ้ าน/หน้ าชุ มชนของสมาชิ ก กลุ่ ม ด้ ว ยการเพิ่ ม กิ จ กรรมต่ า งจากการท าประชาพิ จ ารณ์ ข องชุ ม ชน
เช่น กิจกรรมธนาคารปูม้าปูไข่ กิจกรรมหอยหวานคืนถิ่น การสร้างบ้านปลา การกาหนดแนวเขตอนุรักษ์
ทรัพยากรสัตว์น้า กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้าลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติเพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า เพื่อทาให้
สัตว์น้ามีความคุ้นเคยและอาศัยเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย เป็นพ่อแม่พันธุ์และเป็นแหล่งอาหารให้แก่ชุมชนต่อไป
ในระหว่างดาเนินโครงการฯ เจ้าหน้าที่ของกรมประมง จะทาหน้าที่ในการให้ ความรู้สื่ อสาร
และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการทาประมงที่ถูกกฎหมาย การทาการประมงอย่างรับผิดชอบ พร้อมเก็บข้อมูล
สภาวการณ์ประมงในแหล่ งน้ า เพื่อวิเคราะห์ประมวลผลร่วมกับชุมชน เพื่อกาหนดมาตรการ ทาประมง
เช่น การปิดอ่าว เพื่อให้สัตว์น้าได้มีโอกาสในการแพร่ขยายพันธุ์ได้ตามธรรมชาติ สนับสนุนชุมชนประมง
ท้องถิ่นในการจัดการ การบารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าให้
เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน เมื่อผลการดาเนินงานบรรลุเป้าประสงค์แล้ว จึงขยายผลโครงการฯ ในแหล่งน้า
และชุมชนอื่น ๆ ต่อไป (เอกสำรแนบ 6.2.1)

7. ควำมพึง พอใจของประชำชนหรือ ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย ที่เ กี่ยวข้อ งในบทบำทกำรเข้ำ มำมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรรำชกำร (10 คะแนน)
□ ไม่มี
 มี (โปรดระบุ และแนบเอกสำรประกอบ)
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ตัว อย่ างแบบฟอร์ มสอบถามความพึง พอใจโครงการเสริมสร้างการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนประมง
(กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กหนองแฟบ ตาลบมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง)

แบบสอบถำมควำมพึงพอใจโครงกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
กลุ่มประมงพื้นบ้ำนเรือเล็กหนองแฟบ ต.มำบตำพุด อ.เมือง จ.ระยอง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (โปรดทาเครื่องหมาย √ ในช่องที่ตรงกับท่านมากที่สุด)
1. ชื่อหมู่บ้าน.........................................ตาบล...........................อาเภอ.......................จังหวัด......................................
2. เพศ

ชาย

3. อายุ
41 – 50 ปี

ต่ากว่า 20 ปี
51 – 60 ปี

4. จบการศึกษา

่

่

หญิง
21 – 30 ปี
่ มากกว่า 61 ปี
ประถมศึก่ษาปีที่ 4
มัธยมศึก.ษาปีที่ 3
่
ปริญญาตรี
.

31 – 40 ปี
ประถมศึ
่ กษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
่
อื่น ๆ

.่
..
.
่ .
่
5. ประสบการณ์ในการท
าการประมง..................ปี
.
.
.
่
่ .
..
6. อาชีพที่ทาอยู่ ..
างเดียว
ไม่ได้ทาการประมงอย่างเดียว
.่ .
. ่ ทาการประมงอย่
..
.มสร้างการมี..ส่วนร่วมของชุมชนประมงมาก่
. . อนหรือไม่
7. ท่านเคยได้เข้าร่วมโครงการเสริ
.
. ไม่เคยเข้าร่วมมาก่อ.น .
เคยเข้าร่ว.มมาก่อน .. ่
่
..
..
..
. .
.. านในการเข้
ส่วนที่ 2 ความพึงใจของท่
. านการประมง
โครงการเสริมสร้างการ มีส่วนร่วม
.. ามามีส..่วนร่วมในการบริหารจั.ดการด้
.
.
่
่
.
.. าปีงบประมาณ
ของชุมชนประมง ประจ
. องที่ต. รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)
. าเครื่องหมาย .√ ในช่
.. 2561 (โปรดท
.
..
..
..
. . . ระดับควำมพึงพอใจ
.
.
ไม่พอใจ . ไม่ค่อย
พอใจ
พอใจ
พอใจ
. นควำมพึ.งพอใจ ..
ประเด็
.
.
.
เลย
พอใจ
ปำนกลำง มำก มำกที่สุด
.
..
.
.
...
.
(1)
(2)
.
(3)
(4)
(5)
.
.
..
.
.
.
.
1. การคั. ดเลือกชุมชนประมงในการด
.. าเนินงานโครงการ
.
.
..
...
. . .
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ ของกรมประมง
.
2. การประชาสั
มพัน..ธ์ให้ความรู้เกี..่ยวกับการบริ.. หาร
. . .
.
.
.
..
จัดการทรัพยากรประมงท้
องถิ..่นโดยชุมชนของ
.
. . .
.
. าที่ .
.
เจ้าหน้
.
. . .
...
3. การระดมความคิ
ด. เห็นของชาวประมง
ประชาชน
และ
.
.
.. มาตรการ. กฎ กติกา
. . .
.
ผู้มีส.่วนได้เสีย ในการกาหนดแผน
.
..
. . .
ในการด
าเนิ
น
งานโครงการเสริ
...มสร้างการมี..ส่วนร่วมฯ
.
.
.. กฎ กติ.กา โครงการ
. . .
4. การดาเนินงานตามแผน
มาตรการ
.
.
.
.
เสริมสร้างการมีส.. ่วนร่วมฯ ..
. . .
.
.
.
.. าเนินกิจกรรมตามแผน
5. ผลสาเร็จของการด
.มาตรการ
. . .
.
.
.
กฎ .กติกา โครงการเสริ
ม
สร้
า
งการมี
ส
ว
่
นร่
ว
มฯ
.
.
. . .
...
.
.
.
.
..
. . .
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.
.
..
.
.
. .

6. ความพึงพอใจของท่านในการสร้างกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เป็นการ
บารุงรักษา การอนุรักษ์ การฟืน้ ฟู และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนจากทรัพยากรสัตว์น้า
7. ความพึงพอใจในบทบาทหน้าที่ของท่านในการเข้าร่วม
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมฯ
8. ความพึงพอใจของท่านในการเอาใจใส่และการติดตาม
งานโครงการเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมฯ ของเจ้าหน้าที่
9. ความพึงพอใจของท่านในการสนับสนุนของกรมประมง
ในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประมง
ในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของชุมชน สามารถทาให้ปริมาณสัตว์น้าเพิ่มขึ้นได้หรือไม่
อย่างไร
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
2. ท่านคิดว่ากรมประมงจะต้องปรับปรุงหรือเพิ่มกิจกรรมอะไรบ้างในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
ของชุมชน
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
3. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

▪ จานวนตัวอย่างประชากรที่สารวจ จานวน
40
ตัวอย่าง
▪ แบบสารวจที่ใช้ในการสารวจความพึงพอใจ จานวน
40
ชุด
▪ ค่าเฉลี่ยร้อยละความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง 100.%
(เอกสำรแนบ 7.1)
สูตรกำรคำนวณ ดังนี้
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x = ผลคะแนนความพึงพอใจ n = จานวนประชากร
หมำยเหตุ วัดความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริหารราชการ หรือมีบทบาททางานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงและครบถ้วน
ข้าพเจ้าทราบดีว่า หากระบุข้อมูลหรือส่งเอกสารที่ผิดจากความเป็นจริง จะเป็นสาเหตุให้
ถูกตัดสิทธิ์ในการได้รับการประเมินเพื่อรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม ประจ าปี พ.ศ. 2561 และข้ า พเจ้ า ยอมรั บ การตั ด สิ น ของคณะกรรมการ
ว่าถือเป็นที่สิ้นสุด
ลงชื่อ ............................................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ........................................................................
วันที่ ............/.............../..............
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