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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากระบวนการและผลลัพธ์

ของการขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคม กรณีศึกษาร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 59 คน ประกอบด้วยนักพัฒนาเอกชน ชาวประมงพ้ืนบ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผู้บริโภค  โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและก่ึงโครงสร้าง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการรวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของร้านฯ ผลการศึกษาพบว่า 
การริเริ่มกิจการร้านคนจับปลาเกิดจากกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได ต าบลอ่าวน้อย อ า เภอ
เมือง จังหวัดประจวบฯ แล้วขยายแนวคิดไปยังเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
มอบหมายให้นักพัฒนาเอกชนที่ท างานร่วมกันมานานกว่า 7 ปี เป็นผู้ด าเนินธุรกิจการซื้อขาย
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่ปลอดภัยส าหรับผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาให้เป็น
ธุรกิจที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวประมงพ้ืนบ้านอีกด้วย การด าเนินงานในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาอยู่ในช่วงการ
เริ่ มต้นซึ่ งต้อง เรียนรู้ จากการลองผิดลองถูก การสรุปบทเรียน และการท าความเข้า ใจ
กระบวนการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม รวมทั้งลักษณะธรรมชาติเฉพาะของธุรกิ จการจ าหน่ายสินค้า
อาหารทะเล  ซึ่งได้มีการสรุปบทเรียนในการพัฒนาการด าเนินงาน ดังนี้ 1) การวางแผน 2) การผลิต
และการปฏิบัติการ ได้แก่ การถนอมรักษาสินค้า โรงเรือนการผลิต และระบบขนส่งสินค้า 3) การ
บัญชีและการเงิน  4) การจัดการอุปสงค์ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ 5) การจัดการอุปทาน และ 6) 
การเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการท างานพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจ   

ส่วนผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานนั้น 1) ร้านประสบภาวะขาดทุนมา
โดยตลอด จนไม่สามารถปันผลก าไรสู่สมาชิกผู้ถือหุ้น และกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ 2) ร้าน
ยังไม่สามารถช่วยให้ชาวประมงพ้ืนบ้านหลุดพ้นจากระบบหนี้สินที่ผูกพันกับแพปลาท้องถิ่นได้ 
เนื่องจากร้านฯ สามารถรับซื้อสัตว์น้ าได้ในปริมาณเล็กน้อยเพียง 0.04% ของการจับสัตว์น้ าอ่าวคั่น
กระได ร้านฯ ช่วยเพ่ิมรายได้เฉลี่ยเป็นเงินจ านวน 5,0172.21 บาทต่อปี หรือเดือนละ 418.10 บาท 
ส าหรับแต่ละครัวเรือนชาวประมงพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งหมด 60 ครัวเรือน ทั้งนี้
ชาวประมงพ้ืนบ้านมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าร้านเป็นการแสดงตัวตนของชาวประมงพ้ืนบ้านให้เป็นที่
รู้จักของสังคม  3) ผู้บริโภคของร้านเป็นชนชั้นกลางขึ้นไป อาศัยอยู่ในเมือง อายุ 30 ปีขึ้นไป และมี
รายได้ดี เป็นกลุ่มคนรักษ์สุขภาพและกลุ่มผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น เลือก
บริโภคสินค้าจากร้านฯ ด้วยเหตุผลของการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของอาหารทะเล และการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
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Abstract 
 

The objective of this qualitative research is to investigate the development 
process and outcomes of the Fisher Folk Shop at Prachuab Khiri Khan Province.  Its 
target group of fifty-nine persons are those related to the shop, including staffs of a 
non-governmental organization (NGO), small-scale fishers, executives of Subdistrict 
Administrative Organization, and consumers.  Research methods are as follows: semi-
structured and structured interviews, participant and non-participant observations, 
focus group discussions, and records of the shop expenses and incomes.  It is found 
that the Fisher Folk Shop was initiated by small-scale fishers of Ban Kankradai, Aow 
Noi Subdistrict, Prachuab Khiri Khan Province, and then the concept was extended to 
Thailand Networks of Small-Scale Fishers.  They agreed to appoint the NGO staffs 
who worked with their community for 7 years to run a business of selling and buying 
seafood products, caught with environmentally-friendly fishing gears, and safe for 
consumers.  They also expected that the business would increase their incomes. The 
operation during the first year was in the initial stage.  Through learning with trial-and-
error, that staffs increased their understanding about the process of developing a 
social enterprise, as well as specific characteristics of seafood product business.  
Lessons for further development of the business are discussed and summarized as 
follows: 1) planning; 2) manufacturing and operations, including its preservation, 
production building, and logistics; 3) accounting and finance; 4) demand 
management, including public relations 5) supply management and 6) the 
transformation of staffs’ perspectives from development work to business.  

The outcomes and impacts of the operation are as follows:  1) Due to its 
continuous loss, the shop could not allocate any dividends to their shareholders  or 
to support activities of environmental conservation.  2) It could not yet free the 
small-scale fishers from the systems of debt bonded by local middle.  Since the 
shop could purchse in minimal quantities of 0.04% of the fishery resources of the 
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Khan Kradai gulf . It increased the annual average incomes of 5,0172.21 Baht or 
418.10 Baht per month for each of the sixty fishermen households in Prachuab Khiri 
Khan.  Moreover, the fishers are proud of the shop as it shows the identities of small-
scale fishers to the public.  3) The shop consumers are middleclass urban health 
concern people with more than thirty years of age and high incomes.  They are 
groups of health caring and reformers.  Reasons of selecting the shop products are  
health, seafood safety and environmental protection.  
 
Keywords: social enterprise, Fisher Folk Shop, Prachuap Khiri Khan small-scale fisher 
group, safe and environmentally-friendly seafood products, small-scale fishery non-
governmental organization 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
การพัฒนาประเทศเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรม และการส่งเสริมการท าประมงพาณิชย์

ขนาดใหญ่ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศไทย  ส่งผลให้ทรัพยากรชายฝั่งและสัตว์น  ามี
ปริมาณลดน้อยลงเรื่อยๆ และอยู่ในสภาวะเสื่อมโทรมจนถึงขั นวิกฤติ (วัฒนา สุกัณศีล , 2544) ส่งผล
ให้เกิดความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากรขึ นในหลายพื นที่ (Messelbeck & Sutherland, 2000) 
ท าให้ชาวประมงพื นบ้านตกอยู่ในสภาพอ่อนแอ การเลี ยงชีพประสบความยากล าบาก ชาวประมง
พื นบ้านจึงลุกขึ นมาต่อสู้เพ่ือปกป้องปากท้องของตนเองจากการรุกรานของประมงพาณิชย์ ที่ท าลาย
เครื่องมือประมงและการท าประมง ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรง ชุมชนชาวประมง
พื นบ้านในภาคใต้ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการ และดูแลรักษาฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนและทะเลบริเวณใกล้เคียง (กองเลขานุการสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้าน
ภาคใต้, 2545; บรรจง นะแส, 2545) 

ในขณะเดียวกันองค์กรพัฒนาเอกชน (Non-governmental organizations - 
NGOs) ในภาคใต้ได้เข้ามาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนชาวประมงพื นบ้านให้ดีขึ น โดยสร้างกิจกรรม
ในพื นที่ เช่น การระดมทุนในชุมชนเพ่ือการแก้ไขปัญหาในพื นที่ เช่น การท าลายป่าชายเลน การใช้
ระเบิดปลา การท าประมงที่ใช้เครื่องมือท าลายล้าง การอนุรักษ์หญ้าทะเล เต่าทะเล เป็นต้น จึงท าให้
ชาวประมงพื นบ้านรวมกลุ่มเป็นรูปองค์กร และมีการขยายแนวคิดไปสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ จนเกิดเครือข่าย
แกนน าชาวประมงในพื นที่ภาคใต้ โดยนักพัฒนาเอกชนเป็นผู้ประสานงานกับกลุ่มชาวประมงในพื นที่
ต่างๆ จนในที่สุดองค์กรเครือข่ายชาวประมงพื นบ้านภาคใต้ได้ก่อตั งขึ นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2536 
ภายใต้ชื่อ “สมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านภาคใต้”  และในปี 2537 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานกับ
ชุมชนชาวประมงพื นบ้านภาคใต้ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเช่นกัน เรียกว่า “เครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชนประมงพื นบ้านภาคใต้ (NGOsเล)” เพ่ือหนุนเสริมการด าเนินงานของสมาพันธ์ชาวประมง
พื นบ้าน  ซึ่งสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านภาคใต้ได้ด าเนินการต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ ร่วมกับชุมชนใน
หลายพื นท่ี (กองเลขานุการสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านภาคใต้, 2545; บรรจง นะแส, 2545) 

ชาวประมงหลายพื นที่ได้รวมกลุ่มกันดูแล รักษา และฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและ
ชายฝั่งของชุมชน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น  าในปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ น  (กรมประมง, 
2554) และสัตว์น  าที่ผลิตโดยชาวประมงพื นบ้าน ไม่รวมการจับโดยประมงเชิงพาณิชย์ มีจ านวน
เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในประเทศ (สมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านภาคใต้,  2550) แต่
ในทางตรงกันข้าม ชาวประมงพื นบ้านร้อยละ 90 ยังมีฐานะยากจน เนื่องจากชาวประมงพื นบ้านใช้
ต้นทุนในการท าประมงสูงและมีภาระหนี สินผูกพันอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ไม่สามารถขายสัตว์น  าที่จับได้
โดยตรง ต้องขายให้พ่อค้าคนกลางเท่านั น ท าให้ชาวประมงพื นบ้านไม่สามารถต่อรองราคาได้ทั งที่
ราคาสัตว์น  าในตลาดที่ผู้บริโภคต้องซื อมาบริโภค มีราคาสูงกว่าราคาขายได้ของชาวประมงพื นบ้านที่
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เป็นผู้ผลิตหลายเท่า  (กังวาลย์ จันทรโชติ, 2529; จันทร์เพ็ญ ชิดเชื อ, 2543; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ 
และคณะ,  2554) 

ในช่วงปี 2545 เป็นต้นมา โครงการแพปลาชุมชนเกิดขึ นโดยการรวมกลุ่มในหลาย
พื นที่ของชาวประมงพื นบ้าน ทั งที่เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเอง และมีนักพัฒนาเอกชนจาก
สมาคมรักษ์ทะเลไทยเข้าไปสนับสนุนเพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาของชาวประมงพื นบ้านให้รอดพ้นจาก
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในการขายสัตว์น  าที่ชาวประมงหามาได้ อาทิ  เดือน
กุมภาพันธ์ 2545 แพชุมชนบ้านขอนคลาน จังหวัดสตูล (จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และคณะ, 2554)  แพ
ปลาชุมชนบ้านคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา แพปลาชุมชนบ้านช่องฟืน ม.2  ต.เกาะหมาก อ. ปาก
พะยูน จ.พัทลุง  (สถาบันวิจัยการเพาะเลี ยงสัตว์น  าชายฝั่ง, 2548; ผู้จัดการออนไลน์, 2555; ไทย
โพสต์, 2556; จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และคณะ , 2554)  และในปี 2549 ชาวประมงพื นบ้านในจังหวัด
สตูลได้มีการรวมกลุ่มขึ นเป็นแพปลาชุมชนกลางของพื นที่จังหวัดสตูล (จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และ
คณะ, 2554) ซึ่งจากการศึกษาการพัฒนาแพชุมชนหลายแห่งของชาวประมงพื นบ้านในจังหวัดสตูล
พบว่าการด าเนินการแพปลาชุมชนนั นไม่ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั งไว้เท่าที่ควร เนื่องจาก
ระบบการบริหารแพชุมชนไม่ชัดเจน การขาดประสบการณ์ในการท าธุรกิจของชาวประมงพื นบ้าน 
และกฎเกณฑ์ที่มีการก าหนดขึ นในกลุ่มไม่มีการยืดหยุ่นตามสถานการณ์  แต่กิจการแพชุมชนมี
ศักยภาพพอในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน และเพ่ิมรายได้ให้กับชาวประมง
พื นบ้าน โดยจะต้องมีกระบวนพัฒนาและเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชาวประมงพื นบ้านกับองค์กรพัฒนา
เอกชน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และคณะ, 2554) 

ผลจากการสัมมนาเรื่อง เศรษฐกิจชุมชนประมงพื นบ้าน ในหัวข้อแพชุมชนกับการ
จัดการตลาด เมื่อปี 2549  จัดโดยสมาคมรักษ์ทะเลไทยและสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้าน ได้มี
การสรุปบทเรียนร่วมกัน คือ  ชาวประมงพื นบ้านจ าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการผลิตแบบทุน
นิยมในสังคมไทยปัจจุบัน โดยใช้จุดแข็งของการท าประมงพื นบ้านที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อมและแนวทางการส่งเสริมสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อผู้บริโภค มาเป็นแนวทางน าผลผลิตของชุมชน
ออกสู่ตลาด ที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า สมาคมรักษ์ทะเลไทย และองค์กรเครือข่ายที่เกี่ยวข้องควร
เป็นหน่วยงานที่ก าหนดมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้าของชาวประมงพื นบ้าน ว่ามีความปลอดภัยต่อ
ผู้บริโภคและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี, สัมภาษณ์ 20 ตุลาคม 2557) 

ปัจจุบันกระแสการตื่นตัวของผู้บริโภคในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม
ทั่วโลก ท าให้องค์กรระหว่างประเทศ องค์การพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ และบริษัทเอกชนเห็น
ความส าคัญ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ปี ค.ศ.2012 
(United Nations Conference on Sustainable Development: UNCSD) หรือ Rio+20 
(UNCSD Secretariat, 2012) ความต้องการของผู้บริโภคจึงมีผลอย่างมากในการก าหนดทิศทางการ
ผลิต (Dauvergne & Lister, 2012) จึงส่งผลให้ภาคธุรกิจแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการผลิต
สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ น (ลันทนา อมรไชย , 2551) โดยใช้ฉลาก
สิ่งแวดล้อม (Eco-Label) เป็นเครื่องมือทางการตลาดที่น าประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมาเป็นกลยุทธ์ 
(Grundey & Zaharia, 2008; Thrane, Ziegler & Sonesson, r2009) ผู้บริโภคสามารถเลือกซื อ
สินค้าที่มีฉลากสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองจากองค์กรที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบ
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ได้ ทั งนี ต้องเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั งภายในประเทศ และต่างประเทศ (จงกลนี   วิทยารุ่งเรือง
ศรี และ ชื่นจิต   จันทจรูญพงษ์, 2547; สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2556; Mutersbaugh, 2005;  
Hatanaka, 2009; Ponte, 2012) ในกรณีของผลิตภัณฑ์สัตว์น  าในประเทศไทยมุ่งเน้นการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น  าจากภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งส่วนใหญ่มุ่งเน้นสินค้าส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ (กองพัฒนาอุตสาหกรรมสัตว์น  า, 2547)  ส่วนผลิตภัณฑ์สัตว์น  าจากชาวประมงพื นบ้านที่
มีขายตามตลาดในประเทศยังไม่ได้มีการรับรองมาตรฐาน (วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพร, สัมภาษณ์ 13 
สิงหาคม 2557) 

สืบเนื่องจากช่องว่างในการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น  าจากชาวประมง
พื นบ้านในประเทศไทย และกระแสการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ท าให้องค์กรพัฒนา
เอกชน และองค์กรชุมชนหลายองค์กรที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงพื นบ้าน ได้
มองเห็นช่องทางในการแก้ปัญหาส่วนต่างราคาผลผลิตของชาวประมงพื นบ้านกับผู้บริโภค โดย
พยายามยกระดับธุรกิจแพชุมชนสู่ธุรกิจการจัดจ าหน่ายสัตว์น  าปลอดภัยสู่มือผู้บริโภคในรูปแบบ
อาหารแช่แข็ง และอาหารแปรรูป เพ่ือสร้างมาตรฐานในการรับรองความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และ
ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ศุภวรรณ ชนะสงคราม, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2557 และ 
เสาวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภาษณ์ 18 กันยายน 2557 ) 

แนวคิดดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดโครงการอาหารทะเลปลอดภัยสู่ผู้บริโภคในหลาย
พื นที่ของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นโครงการประมงพื นบ้าน-สัตว์น  าอินทรีย์ ซึ่งจัดตั งขึ นโดยเครือข่าย
รักษ์ปลา-รักษ์ทะเล ซึ่งประกอบด้วยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน สมาคมรักษ์ทะเลไทย และมูลนิธินโยบาย
สุขภาวะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป  เริ่มโครงการฯ ตั งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2556 มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือชาวประมงพื นบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น โดยการขายผลิตผล
สัตว์น  าที่ตนเองจับมาได้  และการให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารทะเลปลอดภัยจากชาวประมงพื นบ้านโดย
ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยมีเจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดหาตลาด และเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค โดยที่
ชาวประมงพื นบ้านเป็นผู้หาสัตว์น  าและขายให้โครงการฯ ชุมชนประมงพื นบ้านที่เข้าร่วมจ านวน 6 
ชุมชน ในพื นที่จังหวัดพังงา, จังหวัดกระบี่, จังหวัดพัทลุง, จังหวัดสงขลา, จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ศุภวรรณ ชนะสงคราม , สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2557) ในพื นที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ชาวประมงพื นบ้านได้แยกตัวออกจากโครงการฯ เมื่อปี 2557 และท าการรวมกลุ่ม
กันก่อตั งร้านคนจับปลาเพ่ือจ าหน่ายสินค้าของตนเองในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม ที่ส่งเสริมกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนและรายได้ที่ดีขึ นของชาวประมงพื นบ้าน โดยร้านคนจับปลาจะ
รับซื อสัตว์น  าจากชาวประมงพื นบ้านในราคาสูงกว่าแพปลาเอกชน 20% ส่วนผลก าไรสุทธิจะจัดแบ่ง
ออกเป็นค่าบริหารจัดการ 30% เข้าสู่กองทุนอนุรักษ์ 40% และเข้าสู่กลุ่มแปรรูปสัตว์น  าชุมชน 30% 
ร้านคนจับปลาจึงเป็นอีกหนึ่งโครงการอาหารทะเลปลอดภัยสู่ผู้บริโภค(เสาวลักษณ์ ประทุมทอง , 
สัมภาษณ์ 18 กันยายน 2557; นิตยา ยี่สาร,  สัมภาษณ์ 20 พฤศจิกายน 2557) และโครงการอาหาร
ปันรัก: ตลาดอาหาร…เพ่ือคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มออมทรัพย์
นักพัฒนาภาคใต้ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.
สงขลา เพ่ือน าเงินไปสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ในพื นที่ อาทิ โครงการ
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ธนาคารปู การจัดเสวนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งโครงการอาหารปันรักฯ ได้เริ่มต้นในการจัดระบบบริหาร
จัดการในกลุ่มของชาวประมงที่ร่วมโครงการฯ ในช่วงปลาย พ.ศ.2557 

ธุรกิจ “ร้านคนจับปลา” เริ่มต้นจากการที่ชาวประมงพื นบ้านในชุมชนบ้านคั่นกะได 
ต าบลอ่าวน้อย อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงเวลา 7-8 ปี ที่ผ่านมา โดยการเข้ามาขับเคลื่อนกิจกรรมชุมชนในพื นที่ของนักพัฒนาเอกชนสมาคม
รักษ์ทะเลไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าซั งกอ (บ้านปลา) เพ่ือฟ้ืนฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติจน
ประสบความส าเร็จในการท าให้ทรัพยากรสัตว์น  าในอ่าวเพ่ิมขึ น ชาวประมงพื นบ้านสามารถท าการ
ประมงได้สัตว์น  าจ านวนมาก ส่งผลให้ราคาสัตว์น  าในตลาดราคาตกต่ า ชาวประมงพื นบ้านต้องการเพ่ิม
มูลค่าโดยการแปรรูปสัตว์น  าจึงเข้าร่วมโครงการประมงพื นบ้าน-สัตว์น  าอินทรีย์ ส่งผลให้มีรายได้มาก
ขึ น แต่ชาวประมงพื นบ้านบ้านคั่นกะได จับสัตว์น  าในปริมาณมากทุกวัน ในขณะที่ทางโครงการประมง
พื นบ้าน-สัตว์น  าอินทรีย์มีข้อจ ากัดการรับซื อได้เพียงเดือนละ 1 ครั ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ขายของชาวประมงพื นบ้าน (วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี , สัมภาษณ์ 13 สิงหาคม 2557, 20 ตุลาคม 
25577; เสาวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภาษณ์ 18 กันยายน 2557 ) 

สมาคมชาวประมงพื นบ้านบ้านคั่นกะไดมีแนวคิดเปิดร้านขายสินค้าเป็นของตนเอง 
จึงได้มีการปรึกษาพูดคุยกันระหว่างชาวประมงพื นบ้านและนักพัฒนาเอกชน สมาคมรักษ์ทะเลไทยจึง
ได้ประสานกับองค์กรอ๊อกแฟม (Oxfam : องค์กรเงินทุนเพ่ือการพัฒนาจากประเทศอังกฤษ) โดยมี
แนวคิดการน าผลผลิตจากชาวประมงพื นบ้าน ที่มีวิธีการจับสัตว์น  าแบบพึ่งพิงธรรมชาติ ไม่ใช้เครื่องมือ
ท าลายล้าง มาสร้างตลาดทางเลือกใหม่ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้สัมพันธ์กันโดยตรง เพ่ือให้ชาวประมง
พื นบ้านสามารถขายสัตว์น  าของตนเองโดยตรง และส่งเสริมให้ผู้บริโภคสัตว์น  าได้รับผลิตภัณฑ์สัตว์น  า
ที่มีคุณภาพปลอดภัยและมีประโยชน์ อีกทั งเป็นช่องทางการรณรงค์ให้ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรทางทะเล และใช้ฉลากรับรองผลิตภัณฑ์สินค้าชาวประมงพื นบ้าน ที่ผ่าน
มาตรฐานของโครงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น  าชาวประมงพื นบ้าน ของสมาคมสมาพันธ์
ชาวประมงพื นบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย และองค์กรอ๊อกแฟม โดยใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์น  าชาวประมงพื นบ้าน (มาตรฐานบลูแบรนด์ : Blue  Brand) เป็นฉลากสินค้าอาหาร
ทะเลปลอดภัย ตามหลักการ 4 หลักการ คือ (1) ด้านความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เป็นสินค้าอาหาร
ทะเลที่ไม่ใช้สารเคมี สารกันเสียที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภคทั งในอาหารทะเลสดและผลิตภัณฑ์
แปลรูป (2) ด้านชุมชน เป็นสินค้าอาหารทะเลที่ค านึงถึงประโยชน์ของชุมชนประมงพื นบ้าน การ
ด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวประมง (3) ด้านสังคม เป็นสินค้าอาหารทะเลที่ค านึงถึงมิติทาง
สังคมและแรงงาน โดยการท าประมงจะต้องไม่เอาเปรียบแรงงาน รวมถึงสนับสนุนการปกป้องสิทธิ
ทางสังคมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ (4) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นสินค้าอาหารทะเลที่เคารพกติกาชุมชน
และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการท าประมง ทั งจากการใช้เครื่องมือ ขนาดสัตว์น  าที่จับ และพื นที่
ในการจับสัตว์น  า ซึ่งก าหนดโดยโครงการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สัตว์น  าชาวประมงพื นบ้าน ซึ่ง
พัฒนาจากพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 และข้อสรุปจากการสัมมนาเศรษฐกิจชุมชนประมง
พื นบ้าน ประเด็นแพชุมชนกับการจัดการตลาดเมื่อปี 2549  รวมทั งปัญหาการท าประมงในชุมชนถือ
เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่2 ISO 14021 ที่ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดท าเอง (วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี
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, สัมภาษณ์ 13 สิงหาคม 2557, 20 ตุลาคม 2557 และเสาวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภาษณ์ 18 
กันยายน 2557 ) 

ร้านคนจับปลาจึงเกิดขึ นอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายน ปี  2557 ในพื นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยชาวประมงพื นบ้าน และบุคคลทั่วไปร่วมถือหุ้นเป็นสมาชิกจ านวน 60 คน 
โดยองค์กรอ๊อกแฟม และสมาคมรักษ์ทะเลไทยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร การซื อ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินกิจการ รวมทั งการประชาสัมพันธ์ร้านค้า และการจัดประชุมต่างๆ 
ซึ่งผู้ที่ก ากับดูแลร้านคือ สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื นบ้านแห่งประเทศไทย  กลุ่มรักษ์ท้องถิ่น และ
สมาคมรักษ์ทะเลไทย ร้านคนจับปลาขยายแนวคิดและพื นที่การรับซื อใน 6 พื นที่ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีชาวประมงพื นบ้านเข้าร่วมโครงการประมาณ 100 คน (วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี, 
สัมภาษณ์ 13 สิงหาคม 2557 และ 20 ตุลาคม 2557; เสาวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภาษณ์ 18 
กันยายน 2557 ) 

นอกจากในพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ร้านคนจับปลา มี เครือข่ายชุมชน
ชาวประมงพื นบ้านที่เข้าร่วมแนวคิด และน าข้อก าหนดมาตรฐานบลูแบรนด์ เป็นแนวทางปฏิบัติ อาทิ 
แพปลาชุมชนบ้านช่องฟืน จังหวัดพัทลุง สมาคมชาวประมงพื นบ้านอ าเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช (วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี, เสาวลักษณ์ ประทุมทอง และนิตยา ยี่สาร, สัมภาษณ์ 18 
กันยายน 2557) 

การรวมตัวของชาวประมงพื นบ้าน และองค์กรต่างๆ ในการจัดท าธุรกิจการขายสัตว์
น  าในกรณีของร้านคนจับปลานับเป็นก้าวส าคัญที่ท้าทาย ส าหรับองค์กรชาวประมงพื นบ้านและ
องค์กรพัฒนาเอกชนในการปรับตัวให้เข้ากับกระแสการเปลี่ยนแปลงของระบบทุนนิยม และเป็น
ช่องทางในการเพ่ิมมูลค่าเศรษฐกิจให้กับชาวประมงพื นบ้านที่เข้าร่วมโครงการ  ดังนั นความรู้ที่
สังเคราะห์จากประสบการณ์การด าเนินการธุรกิจการขายสัตว์น  าที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคของร้านคนจับ
ปลาจะเป็นบทเรียนที่ส าคัญ ส าหรับทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรชาวประมงพื นบ้าน
และสังคมไทยโดยรวม ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมของร้านคนจับปลา 
พื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ข้อก าหนดมาตรฐาน ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
สังคม ของชาวประมงพื นบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือน าเสนอผลลัพธ์การท ากิจการเพ่ือสังคม 
การขายสัตว์น  าที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค และน าเสนอแนวทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
ชาวประมงพื นบ้านส าหรับสังคมไทยในอนาคต 

 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 

การวิจัยเรื่องกระบวนการและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคม: 
กรณีศึกษาร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.2.1 กระบวนการด าเนินงานของร้านคนจับปลา เป็นอย่างไร 
1.2.2 ปัจจัยอะไรบ้างที่เอื อ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินงานของร้านคนจับปลา 
1.2.3 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานร้านคนจับปลา ในมิติเศรษฐกิจ และสังคม

มีอะไรบ้าง 
1.2.4 แนวทางการด าเนินงานร้านคนจับปลาในอนาคตควรเป็นอย่างไร 
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1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.3.1  เพ่ือศึกษากระบวนการและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคม: กรณีศึกษา
ร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

1.3.2  เพ่ือศึกษาปัจจัยที่เอื อ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินกิจการเ พ่ือสังคมร้านคนจับ
ปลา ภายใต้มาตรฐานบลูแบรนด์ 

1.3.3 เพ่ือศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบจากการท ากิจการเพ่ือสังคมร้านคนจับปลา ในมิติ
เศรษฐกิจ และสังคม 

1.3.4 เพ่ือเสนอแนะแนวทางพัฒนากิจการเพ่ือสังคมร้านคนจับปลาในอนาคตให้เกิดความ
ยั่งยืน 

 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1  ร้านคนจับปลา หมายถึง กิจการที่เกิดจากองค์กรชุมชน องค์กรพัฒนา
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของธุรกิจร่วม ในพื นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งท าหน้าที่
รับซื อสัตว์น  าจากชาวประมงพื นบ้าน และขายสัตว์น  าให้กับผู้บริโภค 

1.4.2 ชาวประมงพื นบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หมายถึง ชาวประมงพื นบ้าน 
พื นที่บ้านคั่นกระได ต าบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ใช้เครื่องมือประมงพื นบ้าน เช่น 
ประเภทอวนลอย ประเภทเบ็ด ประเภทเครื่องมือเคลื่อนที่และเครื่องมือประจ าที่ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้
เสียกับการด าเนินงานของร้านคนจับปลา 

1.4.3 มูลค่าเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ นกับชาวประมงพื นบ้านใน
พื นที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าประมงได้ราคาสูงขึ น รายได้ เพ่ิมขึ น ความเข้มแข็งของกลุ่ม
ประมงพื นบ้าน ร้านคนจับปลาเป็นที่ยอมรับของสังคม ฯลฯ 
 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1.5.1 ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนร้านคนจับปลา 
จะเป็นแนวทางในการบริหาร และการพัฒนาร้านคนจับปลาเพ่ือให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 

1.5.2 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาร้านคนจับปลาจะเป็นประโยชน์ให้ผู้สนใจน าไปใช้
ในการบริหารจัดการธุรกิจสัตว์น  าของกลุ่มชาวประมงพื นบ้านต่อไป 

1.5.3 ความรู้จากการศกึษาครั งนี  ช่วยส่งเสริมชาวประมงพื นบ้านและสังคมให้เกิด
ความสนใจที่จะผลิตและบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ น 
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1.6 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 

การวเิคราะห์ความเข้มแขง็ของชมุชน องค์กร กลุม่ และเครือขา่ย ฯลฯ,  SWOT  

กิจการเพื่อสงัคม 

ร้านคนจบัปลา สนิค้า ตลาด ผลกระทบ 

นกัพฒันาเอกชน 

(NGOs) 

ชาวประมงพืน้บ้าน 

ผลลพัธ์ 

การปรับตวั 

การปรับตวั 

Supply 

การขบัเคลือ่น 

วัตถุประสงค์ของร้านคนจับปลา 

1. ชาวประมงพืน้บ้านมีคณุภาพชีวติที่ดี 
2. สนิค้าปลอดภยัสูผู่้บริโภค และเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

3. ให้ความรู้แก่สงัคม 
 

ความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน 

1. ทนุ 
2. การบริหารจดัการ 
3. ความรู้-การเรียนรู้ 
4. จิตส านกึร่วม 

เครือข่ายทางสังคม 

 

แนวคิดองค์กรสะพานเช่ือม 
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บทที่ 2 
 

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ซึ่งประกอบไปด้วย  

2.1 สถานการณ์ประมงไทยและการต่อสู้ของชาวประมงพ้ืนบ้าน  
2.2 องค์กรที่เป็นสะพานเชื่อม (Bridging organization) 
2.3 แนวคิดกิจการเพ่ือสังคม (Social Enterprise) 
2.4 แนวคิด SWOT Analysis 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 สถานการณ์ประมงไทยและการต่อสู้ของชาวประมงพื้นบ้าน  

สภาพภูมิศาสตร์ของประเทศไทยเอ้ืออ านวยให้แก่การประกอบอาชีพประมงเป็น
อย่างดี เพราะสภาพที่ตั้งของประเทศไทยตั้งอยู่บนฝั่งทะเลและมีพรมแดนธรรมชาติที่ติดกับชายฝั่ง
ทะเลเป็นระยะทางยาวถึง 2,614 กิโลเมตร ท าให้ประชากรส่วนใหญ่ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดที่มี
พรมแดนติดกับชายฝั่งทะเลรวม 24 จังหวัด มีอาชีพประมงมาโดยตลอด ขณะเดียวกันพ้ืนที่ส่วนใหญ่
ของประเทศไทยมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแม่น้ า ล าคลอง หนองบึง ตลอดจน
ทะเลสาบจึงเอ้ือต่อการประกอบอาชีพประมง จึงกล่าวได้ว่า อาชีพประมงเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุด
อาชีพหนึ่งของคนไทย แต่ผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านส่วนใหญ่ไม่สามารถสร้างความร่ ารวยได้  
(บรรจง นะแส, 2545) 

2.1.1 ประมงไทย 
การประมงทะเลไทยมีมาช้านาน สามารถแบ่งช่วงการพัฒนาออกเป็น 4 ระยะ คือ 

ยุคก่อนปี  2503 เป็นช่วงการประมงทะเลยังไม่พัฒนา เป็นการประมงพ้ืนบ้าน และใช้เรือประมง
ขนาดเล็กไม่มีเครื่องยนต์ ผลผลิตสัตว์น้ าในช่วงนี้มีปริมาณมากพอส าหรับใช้บริโภคภายในประเทศ
เกือบทั้งหมด (กรมประมง, 2549) 

ต่อมายุคในระหว่างปี 2503–2523 รัฐบาลไทยเริ่มมีการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) การประมงไทยก็ได้เริ่มพัฒนาขึ้นและขยายตัวอย่าง
รวดเร็ว มีการน าเอาเครื่องมืออวนลากหน้าดินแบบแผ่นตะเข้เข้ามาทดลองใช้ในน่านน้ าไทย และได้
ประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยมีปัจจัยส าคัญจากการพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือประมงที่ มี
ประสิทธิภาพ ในการจับปลาหน้าดินให้ดียิ่งขึ้น รัฐบาลจึงให้การสนับสนุนการท าประมงอวนลากแก่
เอกชน รวมทั้งการลงทุนด้านการเงินจากประเทศอุตสาหกรรม เพ่ือใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การส ารวจแหล่งประมงใหม่โดยภาครัฐ เช่น แหล่งท าประมงในทะเลจีนใต้  และนโยบายของรัฐบาลที่
สนับสนุนการพัฒนาประมงนอกชายฝั่งหรือประมงทะเลลึก ท าให้การประมงทะเลของไทยสามารถ
เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ าจนติดอันดับหนึ่งในสิบของประเทศที่มีปริมาณการจับสัตว์น้ ามากที่สุดของโลก 
(กรมประมง, 2549) จากสถิติการประมงในปี พ.ศ. 2504 เรืออวนลากสามารถจับสัตว์น้ าได้ในอัตรา
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เฉลี่ย 297.6 กก. ต่อการลาก 1 ชม. ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการจับของเครื่องมืออวนลาก 
และความสมบูรณ์ของทรัพยากรประมงในทะเลไทยในอดีต (องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2542) 

ต่อมาในช่วงปี  2523 – 2548  ผลผลิตโดยรวมจากการประมงยังคงเพ่ิมสูงขึ้น 
ผลผลิตส่วนใหญ่ยังคงมาจากการประมงในอ่าวไทย แต่อัตราของผลผลิตนี้ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
สืบเนื่องจากการพัฒนาการประมงของไทยตั้งแต่ปี 2503 - 2523 เป็นการพัฒนาที่ขาดยุทธศาสตร์
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ท าให้มีการท าการประมงเกินกว่าสภาพสมดุลทางชีววิทยาในอ่าวไทย 
(กรมประมง, 2549) เห็นได้จากสถิติการประมงในปี 2528 เรืออวนลากสามารถจับสัตว์น้ าได้ปริมาณ
เฉลี่ยลดลงเหลือ 54 กก./ ชม.  และในปี 2541 ลดลงเหลือ 7 กก./ ชม. เท่านั้น และปลาที่จับได้เป็น
ปลาเล็กปลาน้อยที่ไม่มีราคา (องค์การความร่วมมือเพ่ือการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน, 2542)  

ตั้งแต่ช่วงปี 2548 เป็นต้นมา ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเกิดความเสื่อมโทรม 
เนื่องจากการใช้ประโยชน์จ านวนมากจากในช่วงเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากรสัตว์
น้ าระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านกับชาวประมงพาณิชย์ที่ใช้เครื่องมือท าลายล้าง รวมทั้งการรุกรานของ
นโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการพัฒนาโครงสร้างชายฝั่งจ านวนมาก (เดชรัตน์ สุข
ก าเนิด และเกื้อเมธา ฤกษ์พรพิพัฒน์, 2552; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลผลิตการประมงระหว่างปี 2548-2553 ลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 8.82 ต่อปี  โดยพบว่าในระหว่างปี 2550-2551 มีอัตราการลดลงของผลผลิตมากที่สุดถึง
ร้อยละ 20.9   (ชวนพิศ  สิทธิมังค์, 2555) 

ผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของภาคประมงในปี 2553 มีมูลค่า 109,136 
ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1.08 ของผลผลิตมวลรวมของประเทศ หรือร้อยละ 8.72 ของผลผลิตมวล
รวมของภาคการเกษตร ผลผลิตสัตว์น้ าที่ผลิตได้  ใช้เพ่ือบริโภคภายในประเทศ และส่งออก การ
บริโภคสัตว์น้ าของคนไทยต่อหัวต่อปีในช่วงปี 2551 เฉลี่ย 33.5 กิโลกรัม (ชวนพิศ  สิทธิมังค์, 2555) 

ส าหรับการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศมีการขยายตัวอย่างมาก ปี 2544-2553 
มูลค่าการส่งออกมีทั้งเพ่ิมขึ้นและลดลง เป็นไปตามสภาวะและเงื่อนไข  ระเบียบ ของการค้าระหว่าง
ประเทศของประเทศคู่ค้า   แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมของการค้า  อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยยังคง
เพ่ิมข้ึนในรอบ 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 2.69 ต่อปี จากข้อมูลมูลค่าการส่งออกได้เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจน ใน
ปี 2554 ไทยเกินดุลด้านการค้าสัตว์น้ าประมาณ 187,487 ล้านบาท   มีการส่งออกภาคการประมง 
(กุ้ง ปลา หมึก ทั้งสดและแปรรูปแช่เย็นแช่แข็ง) ทั้งปี 2554 มีปริมาณ 1,974,555  เมตริกตัน ลดลง
จากป ี2553 ร้อยละ 4.07% แตป่ี 2554 ยังมีมูลค่า 272,401 ล้านบาท  ซึ่งมูลค่าดังกล่าวกลับเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 14.98  ส่วนการน าเข้าสินค้าประมง ในปี 2554 ไทยน าเข้าสินค้าประมงคิดเป็นมูลค่า 84,914 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2553 (69,241 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 22.64  ท าให้ไทยเกินดุลการค้า
สินค้าประมงประมาณ 187,487 ล้านบาท (ชวนพิศ  สิทธิมังค์, 2555)  

1) การจัดการประมงไทย 
การอภิบาลประมง (Fisheries Governance) เป็นแนวคิดในการจัดการประมงยุค

ต้นๆ เพ่ือที่จะรักษาสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับสมดุลที่อัตราการตายจากธรรมชาติและจากการท าการ
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ประมงเท่ากับอัตราเติบโตและการทดแทนที่ การจัดการแบบนี้มุ่งเน้นการควบคุมการลงแรงท าการ
ประมงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ด้วยการใช้มาตรการต่างๆ อาทิ การควบคุมเครื่องมือประมง การ
ควบคุมจ านวนเรือประมง การห้ามท าประมงในบางพื้นท่ีหรือบางฤดูกาล และการก าหนดปริมาณการ
จับสัตว์น้ า เป็นต้น ในประเทศตะวันตก ซึ่งมีสัตว์น้ าไม่กี่ชนิด การจัดการก็จะใช้วิธีการประเมินหาค่า
ผลการจับถาวรสูงสุด (Maxinum Sustainable Yield: MSY) ด้วยการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์มาหา
ค่านี้  แต่การประมงในเขตร้อนแตกต่างกันสิ้นเชิงกับตะวันตก เนื่องจากมีสัตว์น้ าที่หลากหลาย มี
เครื่องมือประมงที่จับสัตว์น้ าได้หลายชนิดในเวลาเดียวกัน และเมื่อประมงเขตร้อน(ประเทศไทยด้วย) 
น า MSY มาใช้ซึ่งในความเป็นจริงท าไม่ได้ การจัดการประมงก็ล้มเหลว จึงมีนักวิชาการได้มีการน า
แนวคิดการจัดการประมงแบบมีส่วนร่วม (Fisheries Co-management) การจัดการประมงโดย
ชุมชน (Community Based Fisheries Management) และการจัดการโดยชาวประมงเอง (Self 
Regulations) มาใช้ซึ่งท าให้ปัญหาการจัดการประมงลดลงในระดับหนึ่ง (กังวาลย์ จันทรโชติ, 2541) 

 
2) สภาพปัญหาประมงไทย 
  (1)  การท าประมงแบบเกินศักยภาพการผลิตโดยธรรมชาติคือสาเหตุการ

เสื่อมโทรมลงของทรัพยากรสัตว์น้ า และเกิดการแย่งชิงทรัพยากรระหว่างกลุ่มการท าการประมง 
ตลอดจนปัจจัยการผลิตต่างๆ มีราคาสูงข้ึน เช่น น้ ามัน และแม้ว่าในช่วงปลายปี 2551 น้ ามันจะเริ่มมี
ราคาลดลงก็ตาม แต่การขาดแคลนทรัพยากรท าให้ชาวประมงประสบกับภาวการณ์ขาดทุน  รวมทั้ง
การที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ท าให้มีการชะลอปริมาณการสั่งซื้อลง  ส่งผลให้ราคาสัตว์น้ าที่จับได้ลดลง 
ซึ่งเป็นการซ้ าเติมชาวประมงเพ่ิมข้ึน 

  (2) ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน/แรงงานทาส ในภาคประมงของไทยมีอยู่ 
ในระดับหนึ่ง เช่น การประมงพาณิชย์และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง และส่วนหนึ่งเป็นแรงงานต่าง
ด้าวที่ยังไม่ข้ึนทะเบียน และรอการประกาศรับขึ้นทะเบียนจากภาครัฐ   

(3) การประมงนอกน่านน้ า นอกจากปัญหาปัจจัยการผลิตมีราคาสูง และ 
ขาดแคลนแรงงานแล้ว ยังมีปัญหาเกี่ยวกับสัญญาการท าประมงร่วมที่อาจเป็นสัญญาที่ปฏิบัติไม่ได้
เพราะกระท าโดยเจ้าหน้าที่ที่ไม่มีความรู้ความช านาญด้านประมง  และปรากฏว่าเรือไทยยังถูก
ทางการต่างประเทศจับกุม เนื่องจากลักลอบท าประมงในเขตน่านน้ าประเทศเพ่ือนบ้าน อาจโดยความ
จงใจหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่ทับซ้อน 

(4) ปัญหาอุตสาหกรรมแปรรูปและการส่งออก และการค้าสินค้าประมง
ระหว่างประเทศ การขาดแคลนวัตถุดิบ ท าให้โรงงานมีก าลังผลิตส่วนเกิน และการขาดประสิทธิภาพ
ในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบเป็นปัญหาในอุตสาหกรรมแปรรูปส าหรับโรงงานขนาดเล็ก  การพัฒนา
สัตว์น้ าและผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ยังอยู่ในวงจ ากัด  เนื่องจากการขาดเทคโนโลยีการผลิตที่ เหมาะสม 
ตลอดจนการขาดแหล่งสินเชื่อ  นอกจากนี้  การกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี เป็นปัญหาหลักที่เป็น
อุปสรรคต่อการค้าสินค้าประมงระหว่างประเทศ 

(5) กฎหมายประมงที่มีข้อบกพร่อง ปัญหาและการแก้ไขปัญหา รวมไปถึง
การบริหารจัดการที่ไม่หยุดนิ่ง กรณีของการออก พ.ร.บ.ประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีข้อกฎหมายหลายข้อ
ที่เป็นโอกาสของชาวประมงพ้ืนบ้านในการออกท าประมง และช่วยควบคุมการท าประมงผิดประเภท 
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แจ้งการเข้า-ออกในการท าประมงตามกฎของ IUU Fishing ที่ประเทศไทยได้รับใบเหลืองเกี่ยวกับการ
ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันและขจัดการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ( IUU) ซึ่งสหภาพยุโรปมีมาตรการ
มุ่งให้ไทยเปลี่ยนนโยบายในการจัดการกับปัญหาการท าประมงโดยผิดกฎหมาย และปัญหาขาดการ
ควบคุมในการท าประมง มิฉะนั้นอาจมีค าสั่งห้ามน าเข้าสินค้าประมงจากไทยในกลุ่มประเทศสหภาพ
ยุโรปภายในสิ้นปี 2558 โดยไทยจะต้องเร่งแก้ปัญหาภายใน 180 วันหรือ 6 เดือน และหากไม่
สามารถแก้ปัญหาได้จะถูกให้ใบแดง ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออกสินค้าทางทะเลไปยังยุโรปในปลายปี 
2558  

สืบเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลไทยจึงก าหนดมาตรการการรักษา
ทรัพยากรทางทะเลและก าหนดให้การแก้ปัญหาการประมงแบบ IUU เป็นปัญหาส าคัญระดับชาติที่
ต้องแก้ไขโดยความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ในฐานะหน่วยงานหลักได้เป็นผู้น าในการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่ง
ด าเนินการตามแผนงานหลัก 6 แผนงาน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ (1) การปรับปรุง
พระราชบัญญัติการประมงและกฎหมายล าดับรอง (2) การจัดท าแผนระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง 
และขจัดการท าประมง IUU (3) การเร่งจดทะเบียนเรือประมงและออกใบอนุญาตท าการประมง (4) 
การพัฒนาระบบควบคุมและเฝ้าระวังการท าประมง โดยเฉพาะการควบคุมการเข้าออกท่าของ
เรือประมง (5) การจัดท าระบบติดตามต าแหน่งเรือ (Vessel Monitoring System - VMS) และ (6) 
การปรับปรุงระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) (หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ , วันที่ 14 
พฤศจิกายน 2558) 

ในเดือนพฤศจิกายน 2558 มีการออก พ.ร.ก.ประมง พ.ศ. 2558 เพ่ือยกเลิก พ.ร.บ.
ประมง พ.ศ. 2558 ท าให้ปัจจัยที่เป็นโอกาสส าหรับชาวประมงพ้ืนบ้านกลับกลายเป็นข้อจ ากัดไปทันที 
อาทิ มาตรา 34 ใน พ.ร.ก. ประมง พ.ศ. 2558 “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้าน ท า
การประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง” ซึ่งถือเป็นการจ ากัดสิทธิพ้ืนที่ท ากินของชาวประมงพ้ืนบ้าน กรณี
นี้จึงเป็นปัญหาของสังคมท่ีผู้ออกกฎหมายควรพิจารณา (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) 

จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์การประมงมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ทั้งเรื่องของทรัพยากรทะเลที่ลดน้อยลง การใช้เครื่องมือผิดกฎหมาย และกฎหมายที่ใช้
ควบคุมการประมง อย่างไรก็ตามการประมงมีความส าคัญอย่างมากส าหรับประเทศไทย เพราะเป็น
แหล่งรายได้ส าคัญของประเทศ และเป็นแหล่งอาหารของประชากร 

2.1.2  ประมงพ้ืนบ้าน 
การท าประมงพ้ืนบ้านอาจมีความหมายและขอบเขตแตกต่างกัน ตามสภาพท้องที่

หรือปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เช่น แบบพ้ืนบ้าน (Artisanal) แบบขนาดเล็ก (Small-scale) 
แบบดั้งเดิม (Traditional) หรือแบบยังชีพ (Subsistence) เป็นต้น (บุญเลิศ ผาสุก, 2530) 

ส่วนค าว่า “ชาวประมงพ้ืนบ้าน” กังวาลย์ จันทรโชติ (2541) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ 
คือ กลุ่มที่ใช้แรงงานเป็นชาวบ้าน สมรรถภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการจับสัตว์น้ าต่ า ท าให้ได้ผลผลิต
น้อย และจะออกท าการประมงในพ้ืนที่ใกล้เคียง ซึ่งชาวประมงไม่สามารถก าหนดรายได้ของตนเองได้
ต้องขึ้นอยู่กับผู้รับซื้อผลผลิตของตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าคนกลางหรือเถ้าแก่ รวมทั้ งกรมประมง 
(2542) ได้ให้ความหมายของประมงพ้ืนบ้าน ว่า เป็นการท าประมงโดยใช้เครื่องมือขนาดเล็กไม่
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ทันสมัย ท าประมงพ้ืนที่ไม่เกิน 3 กิโลเมตร จากชายฝั่ง โดยอาศัยแรงงานในครอบครัว ซึ่งสอดคล้อง
กับข้อสรุปของกองเลขานุการสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ (2545)  ซึ่งกล่าวว่า ชาวประมง
พ้ืนบ้านเป็นกลุ่มคนที่ด ารงชีวิตและท ามาหากินด้วยการท าประมงชายฝั่งทะเลและแม่น้ าล าคลอง
ต่างๆ โดยใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ าที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อนและเลือกจับสัตว์น้ าเฉพาะอย่าง เช่น แห เบ็ด 
ลอบ ไซ อวนลอยปลา อวนลอยกุ้ง อวนจมปู เป็นต้น ชาวประมงพ้ืนบ้านประเทศไทยมีพัฒนาการมา
นับร้อยปี จึงมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประมง ทะเล และแม่น้ าล าคลองอย่างลึกซึ้ง  

ในปัจจุบันอาจจ าแนกชาวประมงพ้ืนบ้านได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1) ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่มีเรือและเครื่องยนต์ จะใช้ความสามารถของตัวเอง และ

เครื่องมือจับสัตว์น้ าแบบง่ายๆ ท าการประมงจับสัตว์น้ าอยู่ริมฝั่งทะเล ริมคลอง แนวป่าชายเลน เช่น 
สุ่ม แห หรือการใช้มืองมกุ้ง งมหอย เป็นต้น 

2) ชาวประมงพ้ืนบ้านที่มีเรือแต่ไม่มีเครื่องยนต์จับสัตว์น้ าอยู่ตามแนวป่าชายเลน 
ในคลอง แม่น้ า ใช้เครื่องมือแบบง่ายๆ เช่น ใช้แร้วจับปู 

3) ชาวประมงพ้ืนบ้านที่มีเรือและเครื่องยนต์ ขนาดความยาวเรือไม่เกิน 10 เมตร 
เครื่องยนต์ที่ใช้มีก าลังไม่เกิน 30 แรงม้า ออกจับสัตว์น้ าห่างจากฝั่งไม่เกิน 7 กิโลเมตร ในประเทศไทย
เรือท่ีใช้มีความแตกต่างกันไปตามลักษณ์ภูมินิเวศน์ เช่น ฝั่งทะเลอันดามัน จะใช้เรือหัวโทง ฝั่งอ่าวไทย
ใช้เรือกอและ หรือเรือท้ายตัด 

การท าประมงพ้ืนบ้าน ส่วนใหญ่ใช้แรงงานในครอบครัวและเป็นการท าประมงเพ่ือยัง
ชีพเป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากการท าประมงพาณิชย์ที่ท าการประมงเพ่ือแสวงหาก าไร การท าประมง
พ้ืนบ้านมีหลักการผลิตเป็นเศรษฐกิจแบบครอบครัวที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือประกันการบริโภคไม่ใช่ก าไร 
เป็นการด ารงอยู่ให้สอดคล้องกับธรรมชาติและระบบนิเวศน์มากที่สุด อีกทั้งชุมชนประมงพ้ืนบ้านมัก
เป็นชาวมุสลิม ส่วนใหญ่มีการสร้างที่พักชั่วคราวซึ่งชาวประมงพ้ืนบ้าน เรียกว่า ทับ หรือ หน า เพ่ือหา
สัตว์น้ าชั่วคราวตามฤดูกาล ประมาณ 2-3 เดือน เนื่องจากการหาสัตว์น้ าท าได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้
เครื่องมืออะไรที่ซับซ้อน เป็นการหาสัตว์น้ าตามชายฝั่งน้ าตื้น ซึ่งในอดีตสัตว์น้ ามีความอุดมสมบูรณ์ 
ชาวประมงพ้ืนบ้านจับสัตว์น้ าเพื่อยังชีพ โดยออกทะเลเกือบทุกวัน ล าหนึ่ง 2-3 คน (วิชิตวงศ์ ณ ป้อม
เพชร และฉัตรทิพย์ นาถสุภา, 2542: 58) 

กรมประมงได้แบ่งเครื่องมือประมงพ้ืนบ้านออกเป็น  4 ประเภท ดังนี้ (กรมประมง 
2542) 

1) ประเภทอวนลอย ประกอบด้วยอวนลอยจะละเม็ด อวนลอยกุ้ง อวนลอยปู อวน
ลอยปลากระบอก อวนลอยปลาทู อวนลอยปลากะพง อวนลอยปลากุเรา อวนลอยปลาดาบ อวนลอย
หมึก และอวนลอยปลาอ่ืนๆ ซึ่งเครื่องมือประมงประเภทอวนลอย หมายถึง เครื่องมือที่มีลักษณะเป็น
ผืนอวนคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า วิธีการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ า วางขวางหรือปิดล้อมสัตว์น้ าให้ว่ายมาชน
แล้วติดหรือพันตาอวน เครื่องมือประเภทนี้มีการวางอวน 2 แบบคือ แบบที่หนึ่งวางอวนเป็นแนวตรง
หรือโค้งเล็กน้อย ปล่อยผืนอวนทิ้ง แบบที่สองวางอวนเป็นวงกลมปิดล้อมฝูงสัตว์ การท าประมงด้วย
เครื่องมือประเภทนี้ชาวประมงพ้ืนบ้านนิยมใช้มากที่สุด เนื่องจากลงทุนไม่สูงมากนัก และสัตว์น้ าที่จับ
ได้มีราคาค่อนข้างสูง 

2) ประเภทเครื่องมือเคลื่อนที่ ประกอบด้วย แหหมึกท่ีใช้ไฟล่อ ช้อน แหอ่ืนๆ 
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3) ประเภทเบ็ด ประกอบด้วย เบ็ดราว เบ็ดตก ส าหรับเบ็ดราวนั้นใช้ตัวเบ็ดเป็น
จ านวนมาก ต่อเชื่อมกับสายคร่าวเบ็ด ห่างเท่ากันมีทั้งแบบใช้เหยื่อล่อ และแบบไม่ใช้เหยื่อล่อ การใช้
เบ็ดตกส่วนใหญ่เรือจะทอดสมออยู่กับที่ หรือปล่อยเรือลอยล าตามน้ า หรือตามลม สายเบ็ดหนึ่งอาจมี
ตัวเบ็ดตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป ชนิดของเบ็ดตกถ้าจ าแนกตามชนิดของสัตว์น้ าจะเป็นเบ็ดตกปลากับเบ็ดตก
หมึก  

4) ประเภทเครื่องมือประจ าที่ คือ เครื่องมือที่ติดตั้งอยู่กับที่อย่างชั่วคราว หรือ
ถาวรในแหล่งประมงเพ่ือจับสัตว์น้ า เช่น โป๊ะ โพงพาง ลอบปู ลอบปลา ไซ เป็นต้น 

 
สรุปได้ว่า ประมงพ้ืนบ้านเป็นการประมงขนาดเล็ก ที่ใช้เรือขนาดความยาวไม่เกิน 

10 เมตร ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 30 แรงม้า ท าการประมงไม่ไกลจากฝั่งมากนัก ระยะไม่เกิน 3 
กิโลเมตร ซึ่งกรมประมงได้จ าแนกประเภทเครื่องมือพ้ืนบ้าน เป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย เครื่องมือ
ประมงพ้ืนบ้านประเภทอวนลอย ประเภทเบ็ด ประเภทเครื่องมือเคลื่อนที่ และประเภทเครื่องมือ
ประจ าที ่
 

2.1.3 พัฒนาการของสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย  
   การรวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นองค์กรของชาวประมงพ้ืนบ้านมีพัฒนาการที่ยาวนาน ซึ่ง

เป็นผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและระบบนิเวศ รวมทั้งทรัพยากรชายฝั่งของชุมชน
ชาวประมงพ้ืนบ้าน ตลอดจนผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของสังคมไทย ซึ่งแบ่ง
ได้เป็นช่วงต่างๆ ดังนี้ (สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้, 2550)  

 
 ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2520 – 2525 

การลุกขึ้นมาต่อสู้ของชาวประมงพ้ืนบ้านในช่วงแรกๆ เป็นการต่อสู้เพ่ือปกป้องปาก
ท้องของตนเองจากการรุกรานของประมงอวนรุน อวนลาก ที่ท าลายเครื่องมือประมงและท าการ
ประมงของชาวประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งก่อให้เกิดความขัดแย้งที่น าไปสู่ความรุนแรงเมื่ออับจนทางออก เมื่อ
อ านาจรัฐ กฎหมายไม่สามารถจัดการได้ เช่น ใช้วิธีการตั้งแต่การพูดคุย ขอร้อง ท ากติการ่วมกัน ไป
จนถึงการปล้น ฆ่า เผาเรือ ท าร้ายร่างกาย ดังเช่น การต่อสู้ท าร้ายระหว่างเรือประมงพ้ืนบ้านกับเรือ
อวนรุน อวนลาก หรือเรือปั่นไฟจับปลากะตักที่ละเมิดกฎหมายเข้ามาหากินในเขตชายฝั่ง 3,000 
เมตร ทั้งที่มีกฎหมายประมงของประเทศไทยที่ออกในปี 2515 ก าหนดให้แนวเขต 3,000 เมตรใกล้ฝั่ง 
ห้ามประกอบการประมงด้วยเครื่องมือดังกล่าว เนื่องจากความอ่อนแอและความล้มเหลวของการ
บังคับใช้กฎหมาย และการสนับสนุนจากนักธุรกิจภายในและภายนอกท้องถิ่น นักการเมือง ผู้มี
อิทธิพล เป็นต้น ซึ่งการใช้วิธีต่อสู้ด้วยวิธีการรุนแรงท าให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียกันทั้งสองฝ่าย 

ชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านที่ได้ตระหนักต่อปัญหาดังกล่าว จึงเริ่มปรับเปลี่ยนวิธีการ 
นอกเหนือจากการปกป้องแหล่งท ามาหากินจากการถูกท าลายแล้ว ยังหันมาดูแลรักษา ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรชายฝั่งในชุมชนและทะเลบริเวณใกล้เคียงด้วย 

 
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2525 – 2536 การรวมตัวก่อนการก่อตั้ง  
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ชุมชนประมงพ้ืนบ้านหลายชุมชนเริ่มตื่นตัวเห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน
นั้นองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งเห็นปัญหาดังกล่าวได้เริ่มเข้ามาท างานในหมู่บ้านประมงพ้ืนบ้าน 
โดยมีเป้าหมายหลักๆ เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านให้ดีขึ้น เป็นระยะของการ
ริเริ่มกิจกรรมในพ้ืนที่ เช่น การเพาะเลี้ยง การศึกษาชุมชน การระดมทุนในชุมชน การแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนเฉพาะที่ เช่น การท าลายป่าชายเลน การใช้ระเบิดปลา การท าประมงที่ใช้เครื่องมือท าลายล้าง 
การอนุรักษ์หญ้าทะเล เต่าทะเล เป็นต้น 

ชาวประมงพ้ืนบ้านที่มีกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนลงไปท างานฝังตัวนั้น ได้สั่งสม
ประสบการณ์ และรวมกลุ่มรวมตัวกัน เพ่ือด าเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ต่อมาเริ่มก่อตัวกันเป็นรูป
องค์กรของชาวประมงพ้ืนบ้านในบางพื้นที่ 

เมื่อเกิดกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่ต่างๆ ได้ระยะหนึ่ง ด้วยความคิดที่จะขยาย
แนวคิดในการท างานไปสู่หมู่บ้านอ่ืนๆ ใกล้เคียง ก่อนการก่อตั้งสมาพันธ์ฯ แกนน าในเครือข่าย
บางส่วน เช่น ในจังหวัดตรัง สงขลา พัทลุง มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ้ืนที่กันอยู่เสมอ ใช้
เวลานับเป็นสิบปี เริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มการเรียนรู้ และขยายพ้ืนที่ทางความคิดไปอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม
ชาวประมงพ้ืนบ้านจากหลายพื้นที่ ค่อยๆ รวมตัวและรู้จักกัน 

มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดเรื่องการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแกนน าชาวประมงในพ้ืนที่
ภาคใต้ได้มีการจัดสัมมนาของกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหลายครั้ง นักพัฒนาเอกชนที่ท างานกับ
ชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่จึงได้สนับสนุนและผลักดันแนวคิดนี้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย
นักพัฒนาเอกชนเข้ามาท าหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มชาวประมงในพ้ืนที่ต่างๆ จนในที่สุดองค์กร
เครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2536 ณ ห้อง
ประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภายใต้ชื่อ 
“สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้” ประกอบด้วย จังหวัดตรัง สงขลา พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต ปัตตานี 
และสุราษฎร์ธานี โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการช่วยเหลือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันในแต่
ละพ้ืนที่ร่วมแก้ไขปัญหาของชาวประมงพ้ืนบ้าน 

ต่อมาปี 2537 องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท างานกับชุมชนชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ได้
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายเช่นกัน เรียกว่า “เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
(NGOsเล)” เพ่ือหนุนเสริมการด าเนินงานของสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2536 - 2543 
กิจกรรมในช่วงนี้ คือ การประชุมสัญจรในพื้นที่ต่างๆ แลกเปลี่ยนปัญหา วิธีการแก้ไข

แต่ละพ้ืนที่ เพื่อเป็นบทเรียนซึ่งกันและกัน สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับชาวบ้านเช่น จัดการประชุม
คณะกรรมการ การประชุมสมัชชาเครือข่ายสัมพันธ์ 

นอกจากนั้น สมาพันธ์ฯ ได้ขยายพ้ืนที่ มีสมาชิกเพ่ิมจากชาวประมงพ้ืนบ้านจาก
จังหวัดพังงา ชุมพร และนครศรีธรรมราช รวมเป็น 10 จังหวัด (พ.ศ.2536-2537) 

ปี 2538 สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ ได้เข้าร่วมการระดมความคิดเห็นยกร่าง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เพ่ือก าหนดทิศทางในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง และแสดงตัวตนของชาวประมงพ้ืนบ้าน  
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ในปีเดียวกัน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เข้ามาสนับสนุนงบประมาณในการท ากิจกรรมของสมาพันธ์ฯ เช่น การประชุมสมัชชา
ชาวประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 

ปี 2539 สมาพันธ์ฯ มีสมาชิกครบ 13 จังหวัด ชายฝั่งทะเลภาคใต้ มีจังหวัดระนอง 
สตูล และนราธิวาส เพ่ิมเข้ามา ท าให้โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและคณะกรรมการชัดเจนขึ้น 
พร้อมทั้งมีการก าหนดยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ตลอดจนแผนการด าเนินงาน 

เมื่อการด าเนินงานของสมาพันธ์ฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้น และได้รับงบประมาณโดยตรง
จากรัฐบาลเดนมาร์ก ภายใต้กองทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม DANCED เป็นงบประมาณแบบให้เปล่าไม่มี
เงื่อนไขผูกพัน ผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลไทย ซึ่งสมาพันธ์ฯ และเครือข่าย NGOs
เล ได้ร่วมพัฒนาโครงการการดูแลรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง พัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ
กลุ่มองค์กรชาวบ้าน งานรณรงค์เผยแพร่ พร้อมทั้งมีการประชุมพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม
กลุ่มออมทรัพย์ กิจกรรมอาชีพเสริมและรายได้ กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการท างาน การ
อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (ป่าชายเลนชุมชน แหล่งหญ้าทะเล ปะการังธรรมชาติ พะยูน โลมา เต่า
ทะเล ฯลฯ) งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น  

นับตั้งแต่ปี 2539 สมาพันธ์ฯ มุ่งเน้นประเด็นการยกเลิกการท าการประมงอวนรุน ใน
การเคลื่อนไหวแก้ไขปัญหา เนื่องด้วยในปี 2539 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนรัฐบาล ซึ่งมีนโยบายมุ่งเน้น
ผลผลิตประมงสูงสุด มีการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  หลายฉบับ และเปิดโอกาสให้
เครื่องมือท าลายล้างหลายชนิดสามารถท าประมงได้ถูกกฎหมาย เช่น ประกาศให้เรืออวนรุนไปจด
ทะเบียนผู้ท าการประมงอวนรุนเพ่ือออกอาชญาบัตรใหม่, ประกาศอนุญาตให้เรือประมงจับปลากะตัก
โดยใช้แสงไฟล่อท าการประมงได้ หลังจากมีการประกาศกระทรวงเกษตรฯ ห้ามใช้มาตั้งแต่ปี 2526 
เป็นต้น 

ปี 2540 สมาพันธ์ฯ มีโอกาสพบกับอธิบดีกรมประมง และรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตร
และสหกรณ์ สมัยนั้น เพ่ือเรียกร้องให้มีนโยบายที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาทรัพยากรชายฝั่งเสื่อมโทรม 
และเสนอให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องการจดทะเบียนอวนรุน เสนอให้มีนโยบายรักษา
ป่าชายเลน ปราบปรามการบุกรุกป่าชายเลน  

ปี 2542 - 2543 สมาพันธ์ฯ ได้ต่อสู้ “กรณีให้ยกเลิกเรือปั่นไฟจับปลากะตักโดยใช้
ตาอวนขนาดเล็ก” เกิดการชุมนุมครั้งใหญ่ของชาวประมงพ้ืนบ้านทั้งภาคใต้ในเดือนมิถุนายน เช่น 
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล จ. สงขลา ได้ชุมนุมประท้วงโดยใช้เรือท้ายตัด 500 ล า ลอยล า
บริเวณปากอ่าวท่าเรือน้ าลึก จ. สงขลา โดยไม่ขึ้นฝั่งนับเป็นเวลา 15 วัน (13 - 27 มิถุนายน 2542) 
ชมรมชาวประมงพ้ืนบ้าน จ. สตูล ตรัง พังงา มีการรวมตัวกันชุมนุมในพ้ืนที่ของตน จนทั้งสี่จังหวัดนี้มี
ประกาศกระทรวงห้ามท าการประมงปลากะตักโดยใช้ไฟล่อฯ แต่สุดท้ายก็ถูกยกเลิกทั้งหมด เป็นต้น 
ท าให้เกิดการรับรู้สู่สังคมอย่างกว้างขวาง รวมไปถึงการน ากระบวนรณรงค์ของชาวประมงพ้ืนบ้านสู่
ท าเนียบรัฐบาล ท าให้มีกลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศผนึกก าลังกันในนาม 
“กลุ่มวิชาการเพ่ืออนาคตไท” เพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนไหวของชาวประมงพ้ืนบ้านในช่วงเวลา
ดังกล่าว 
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การเติบโตของชาวประมงพ้ืนบ้านในเครือข่ายของสมาพันธ์ประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ 
แสดงให้เห็นศักยภาพของผู้น า การจัดการองค์กรและเครือข่าย เช่น การลุกขึ้นต่อสู้ขับไล่กลุ่มนายทุน
ที่บุกรุกป่าชายเลนในชุมชนเพ่ือท านากุ้งของชมรมชาวประมงพ้ืนบ้านในจังหวัดภูเก็ต จนได้รับชัยชนะ 
การบุกรุกยึดศาลากลางจังหวัดปัตตานีของชมรมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 2-3 
พฤษภาคม 2543 เพ่ือกดดันให้หน่วยงานราชการปฏิบัติตามกฎหมายในการปราบปรามเรืออวนรุนที่
เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงพ้ืนบ้าน รวมทั้งการร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรชายฝั่ง เช่น การร่วมกันท าเขตอนุรักษ์ในพ้ืนที่ รอบทะเลสาบสงขลา 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า การปลูกป่าชายแลน การท าปะการังเทียม ฯลฯ 

 
ช่วงที่ 4 พ.ศ. 2544 - 2559 
สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยยังคงขับเคลื่อนงานด้านการคัดค้าน

ประมงอวนลาก และการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝั่ง โดยใช้วิธีการที่มีความ
หลากหลาย ไม่เพียงแต่การประท้วงเรียกร้อง การจอดเรือปิดอ่าว และการยื่นหนังสือเรียกร้องต่อ
รัฐบาลเท่านั้น สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยได้เข้าถึงประชาชนคนรุ่นใหม่โดย
อาศัยเทคโนโลยีในการสื่อสาร เพื่อให้ประชาชนสนใจประเด็นอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและร่วมเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป โดยการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมลงชื่อผ่าน  webiLaw.or.th ใน
ประเด็นร่วมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติการประมง พ .ศ. 2490 โดยมีประมงพ้ืนบ้านที่มี
มากกว่า 20 จังหวัดในประเทศไทย ซึ่งรวมตัวกันเป็นสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศ
ไทย โดยรวบรวมรายชื่อ10,000 รายชื่อ เพ่ือยื่นเสนอกฎหมายประมงฉบับประชาชน  (ศูนย์สื่อสังคม
ภาคใต้, 2555) 

ปี 2554 สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม
อย่างเป็นทางการ ภายใต้ชื่อ “สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย” 

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ได้
ร่วมมือกับสมาคมรักษ์ทะเลไทย และองค์การ Oxfam ขับเคลื่อนการด าเนินกิจการร้านคนจับปลา 
เพ่ือแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ าและส่งเสริมให้ชาวประมงมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น พร้อมทั้งขับเคลื่อนมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าชาวประมงพ้ืนบ้าน (Blue Brand) อย่างเต็มรูปแบบในเดือนเมษายน 2558 ใน
โครงการ GRAISEA  เพ่ือหนุนเสริมความเข้มแข็งขององค์กรและการรณรงค์เผยแพร่  

อนึ่ง ในปี 2558 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ได้รับการเตือน(ใบเหลือง)
โดยต้องแก้ไขการท าประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing) ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เนื่องมาจากสหภาพยุโรป หรือ EU ได้กล่าวหา
ประเทศไทยว่า สินค้าอาหารทะเลของประเทศไทยที่ส่งออกไปยังตลาดในกลุ่มประเทศ EU นั้นเข้า
ข่ายการประมงผิดกฎหมายดังกล่าว โดยประเด็นที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ คือ การท าประมงโดยไม่ได้
รับอนุญาตหรือใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมาย และปัญหาการใช้แรงงานทาส การได้รับใบเหลือง
ครั้งนี้กระตุ้นให้รัฐบาลไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาในอุตสาหกรรมประมง มิฉะนั้นอาจต้องเผชิญกับการ
ถูก EU ระงับการน าเข้าอาหารทะเลของไทย ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมประมงไทยสูญเสียรายได้จาก
การส่งออกประมาณ 3,285 ล้านยูโร หรือประมาณ 1.15 แสนล้านบาท (114,975 ล้านบาท)  
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ในกรณีดังกล่าว สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยแสดงความเห็น
ด้วยอย่างยิ่งที่ประเทศไทยได้รับใบเหลือง เนื่องจากต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการท าประมงทุก
ภาคส่วนอย่างจริงจัง เพราะที่ผ่านมากฎหมายประมงและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ได้
ละเลยการท างาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในขณะที่ทางสมาคมสมาพันธ์
ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ได้ขับเคลื่อนงานฟ้ืนฟู ดูแล อนุรักษ์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือ
ประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพยายามผลักดันรัฐบาลให้ยกเลิกเครื่องมือ
ประมงท าลายล้าง 4 ประเภท คือ อวนลาก อวนรุน อวนล้อมปลากะตักกลางวัน อวนล้อมปลากะตัก
แสงไฟล่อกลางคืน มามากกว่า 20 ปี โดยในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมง
พ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมรักษ์ทะเลไทย มูลนิธิสายใยแผ่นดิน องค์การอ็อกแฟม ประเทศไทย 
และกรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมจ านวน 80 คน  ร่วมยื่นจดหมายต่อ ผู้แทนคณะกรรมการ
สหภาพยุโรป ชี้แจงสหภาพยุโรปให้มีการตรวจสอบมาตรการต่อต้านประมงผิดกฎหมาย ( IUU 
Fishing) ให้รอบด้าน มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประมงพ้ืนบ้านและภาคประชาชน และค านึงถึงความยั่ งยืนของทรัพยากรทางทะเลและวิถีชีวิต
ชาวประมงพ้ืนบ้านในระยะยาว (กรีนพีซ, 2558) 

นอกจากปัญหา IUU Fishing แล้ว สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศ
ไทยยังได้รับผลกระทบจากพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 ที่รัฐบาลตราขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหา 
IUU Fishing โดยการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท าการประมงในน่านน้ าไทยและนอกน่านน้ า
ไทย และเพ่ือป้องกันมิให้มีการท าการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งยังขาดการบริหาร
จัดการการท าการประมงให้สอดคล้องกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติให้สามารถท าการประมงได้
อย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล (ไทยโพสต์, 2558) 

ส าหรับเนื้อหา พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558  (พ.ร.ก. ประมง) ดังกล่าวมี 
176 มาตรา จ านวน 12 หมวด ซึ่งสาระส าคัญได้กระจายตามหมวดต่างๆ เริ่มตั้งแต่หมวดบททั่วไป ใน
มาตรา 8 ที่ระบุว่า การกระท าความผิดตาม พ.ร.ก.นี้ หรือตามกฎหมายของรัฐชายฝั่ง หรือตาม
หลักเกณฑ์หรือมาตรการตามกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือหลักเกณฑ์หรือมาตรการของ
องค์การระหว่างประเทศ บรรดาที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และบริหารจัดการการประมง ไม่ว่าจะกระท า
ในน่านน้ าไทยหรือนอกน่านน้ าไทย และไม่ว่ากระท าโดยใช้เรือประมงไทย เรือประมงที่มิใช่เรือประมง
ไทย หรือเรือไร้สัญชาติ เป็นการกระท าความผิดในราชอาณาจักรและต้องรับโทษตามที่ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.ก.นี้ และให้ศาลไทยมีอ านาจพิจารณาและพิพากษาคดีได้  องค์กรชาวประมงพ้ืนบ้านเห็นพ้องกัน
ว่า พ.ร.ก. ดังกล่าวจะส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อชาวประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งเป็นประเด็นการ
ต่อสู้ส าคัญที่ภาคประชาสังคมและองค์กรประมงพ้ืนบ้านจะต้องร่วมกันผลักดันต่อไป (ไทยโพสต์, 
2558) 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 รัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชก าหนดการประมง 
พ.ศ.2558 แทนพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558 ด้วยความเร่งรีบออกกฎหมายไม่มีการรับฟัง
ข้อเท็จจริง ท าให้มีผลกระทบต่อผู้ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านหลายประเด็น และที่มีผลกระทบมาก
ที่สุด คือ กรณี “มาตรา 34 ของพระราชก าหนดฯ ให้ห้ามชาวประมงพ้ืนบ้าน ออกท าการประมงนอก
เขตประมงชายฝั่ง เด็ดขาด” พร้อมก าหนดโทษหนัก ซึ่งในความเป็นจริงชาวประมงพ้ืนบ้าน (เรือเล็ก
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กว่า 10 ตันกรอส) แม้เป็นเรือขนาดเล็ก แต่สามารถออกท าประมงนอกเขตชายฝั่งได้โดยไม่ได้มีปัญหา
เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร หรือท าให้รัฐเสียหายแต่อย่างใด อีกทั้งชาวประมงพ้ืนบ้านที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายประมงอย่างเคร่งครัด ย่อมไม่เข้าข่ายเป็นประมงแบบ IUU อยู่แล้ว เมื่อถูกห้ามออกนอก
ชายฝั่งเท่ากับตัดสิทธิการประกอบสัมมาอาชีพที่เคยมีไป (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2559) 

จากเหตุดังกล่าว สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยเห็นว่า บท
ก าหนดดังกล่าวเกินความจ าเป็น และจะท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งทะเลทั้งประเทศได้รับความ
เดือดร้อน เห็นควรน าเสนอให้รัฐบาล ได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชก าหนดการประมงใหม่ ด้วยการยกเลิก
มาตรา 34 ดังกล่าวออกเสีย โดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยได้ประกาศมาถึง
พ่ีน้องสมาชิกชาวประมงพ้ืนบ้านชายฝั่งทะเลทั้งประเทศไทย ที่ต้องการยกเลิกมาตา 34 ของพระราช
ก าหนดการประมง พ.ศ.2558 ให้เข้าร่วมเสนอความเห็นต่อรัฐบาลโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 18 
มกราคม 2559 ณ ศาลากลางจังหวัดชายฝั่งทะเลไทย ทุกจังหวัด (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2559) 

วันที่ 18 มกราคม 2559 เครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน 23 จังหวัดติดชายฝั่งออกมายื่น
ข้อเรียกร้องยกเลิกมาตรา 34 หา้มท าการประมงเกิน 3 ไมล์ทะเล อย่างพร้อมเพียงกันหน้าศาลากลาง
จังหวัด พร้อมทั้งชูแผ่นป้ายข้อความประท้วงการบังคับใช้มาตรา 34  ชาวประมงพ้ืนบ้านเชื่อว่าเอ้ือ
ประโยชน์ประมงพาณิชย์อย่างเห็นได้ชัดและหากยังไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา เครือข่ายทั้ง 
22 จังหวัด จะมีการเคลื่อนไหวเพ่ือกดดันให้แก้ไขกฎหมายไม่มีความเป็นธรรมต่อชาวประมงพ้ืนบ้าน 
(มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2559) 

จากการกดดันดังกล่าว รัฐบาลยังเพิกเฉย สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่ง
ประเทศไทยจึงต้องยกระดับในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 โดยตัวแทนของชาวประมงพ้ืนบ้าน 22 
จังหวัดตามแนวชายฝั่งทะเล ได้ยื่นหนังสือต่อพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขอให้มีการแก้ไข พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 มาตรา 34 โดยหลังจากยื่น
หนังสือแล้ว ได้เดินออกไปรวมกลุ่มบริเวณถนนราชด าเนิน (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) 

นายสะมะแอ เจะมูดอ นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย 
เปิดเผยหลังยื่นหนังสือต่อพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า
จากกรณีที่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ไร้การควบคุม หรือ
IUU โดยได้ออก พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ขึ้น มีหลายมาตราที่ส่งผลกระทบกับการท าประมง
พ้ืนบ้าน ประกอบด้วยมาตรา 34 ที่ก าหนดให้การท าประมงชายฝั่งอยู่ในเขต 3 ไมล์ทะเล มาตรา 10 
ที่มีผลให้เรือเล็กของชาวประมงรายย่อยไม่สามารถประกอบอาชีพท าการประมงได้อีก ทั้งหมดได้สร้าง
ความเดือดร้อนและจ ากัดสิทธิชาวประมงขนาดเล็กในประเทศไทย ที่มีจ านวนมากกว่า 80% ของ
ชาวประมงทั้งหมด 23 จังหวัด ตามแนวชายฝั่ง พร้อมทั้งการประมงพ้ืนบ้านเป็นการประมงที่เป็น
เศรษฐกิจพ้ืนฐานของชุมชน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างรายได้ให้กับชาวประมงรายย่อย
เหล่านี้ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ เป็นการประมงที่ส่งผลดีต่อประเทศ ที่ผลิตสินค้าประมงชั้นดีและ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) 

หากชาวประมงพ้ืนบ้านทั้งหมดถูกบังคับให้ท าการประมงเฉพาะใน พ้ืนที่แคบๆ 
ชายฝั่งทะเล จะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรสัตว์น้ า เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวประมงกันเอง อีกทั้งยัง
ไม่เป็นผลดีต่อการประมงท่ียั่งยืน เพราะเขตชายฝั่งทะเลควรเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ า ขยายพันธุ์สัตว์
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น้ า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหายาก การก าหนดมาตรา 34 เพ่ือบังคับให้ชาวประมงจ านวนมากให้
ท าประมงได้ในเขตชายฝั่งอย่างเดียว จะท าให้เกิดการท าลายพ้ืนที่อนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อนมากยิ่งขึ้น 
และที่ส าคัญในขณะที่จ ากัดพ้ืนที่ท าการประมงพ้ืนบ้าน แต่ พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ได้ให้สิทธิ์
กับชาวประมงพาณิชย์เชิงอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเรืออวนลาก เรือปั่นไฟจับปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ท าลายล้างให้ได้สิทธิท าการประมงในพ้ืนที่ตั้งแต่เขตชายฝั่งไปจนสุดเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ หรือ 200 
ไมล์ทะเล หรือจนสุดสิทธิท าการประมงของประเทศ (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) 

ทั้งนี้ที่ผ่านมาชาวประมงพ้ืนบ้านจาก 23 จังหวัดชายฝั่งทะเล ได้ยื่นหนังสือร้องเรียน
ถึงรัฐบาลขอให้ยกเลิกมาตรา 34 นี้ และทบทวน พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 แต่ยังไม่ได้รับการ
พิจารณา ทางสมาคมสมาพันธ์ฯ จึงขอรับทราบความคืบหน้าดังกล่าว รวมทั้งเห็นว่าปัญหาการประมง
ของไทยนี้มีต้นเหตุจากการประมงแบบท าลายล้างที่ท าให้ประมงทะเลไทยเสียหายเสื่อมโทรมมาเป็น
เวลานานแล้ว ดังนั้นเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างถาวร รัฐบาลควรประกาศยกเลิกเครื่องมือที่มีสภาพ
ท าลายล้างอย่างรุนแรง คืออวนลาก และเรือปั่นไฟจับปลาที่ใช้อวนช่องตาเล็กในเวลากลางคืน โดย
เด็ดขาดทันทีไม่มีเงื่อนไข (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ยื่น
หนังสือต่อคณะอนุกรรมการสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ให้ตรวจสอบ พ .ร.ก. การประมง พ.ศ. 
2558 ในการละเมิดสิทธิชุมชน 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 ณ 
ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ท าเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้
บัญชาการทหารเรือ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ เสนาธิการทหารเรือ นายสะมะแอ เจะมูดอ นายก
สมาคมสมาพันธ์ประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ที่จะท าหน้าที่ก าหนดปริมาณการจับสัตว์น้ าสูงสุด
ในปี 2559 เนื่องจาก พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ก าหนดการจัดสรรในเรื่องการจับสัตว์น้ าที่จะมี
การควบคุมการจับสัตว์น้ าให้อยู่ในระดับที่ยั่งยืน ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่สามารถจับสัตว์น้ าได้อย่างเสรี 
โดยที่ประชุมวันนี้ได้เห็นชอบตัวเลขปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่จับได้ในฝั่งอ่าวไทยกับฝั่งอันดามัน ดังนี้ 
สัตว์น้ าหน้าดินในอ่าวไทย 715,294 ตัน ฝั่งอันดามัน 216,467 ตัน ปลาผิวน้ าในอ่าวไทย 230,803 
ตัน ฝั่งอันดามัน 110,156 ตัน ปลากระตักในอ่าวไทย 172,607 ตัน และฝั่งอันดามัน 29,650 ตัน โดย
มีเกณฑ์การจัดสรรปริมาณสัตว์น้ าไว้ 3 แนวทางคือ 1) เรือที่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีอาชญาบัตร  มี
ใบอนุญาตท าการประมงในปีที่ผ่านมาจะได้สิทธิเข้าไปรับการจัดสรรเป็นอันดับแรก 2) เรือประมงที่
ถูกต้องตามกฎหมายแต่เครื่องมืออาจจะยังไม่เหมาะสมกับสัตว์น้ าประเภทนั้น ก็ต้องไปปรับเปลี่ยน
เครื่องมือแล้วเข้าสู่ระบบ 3) เรือประมงที่ยังไม่เคยเข้าสู่ระบบ ถ้ามีสัตว์น้ าเหลืออยู่ก็ให้มาเข้าสู่ระบบ 
โดยการจัดสรรในลักษณะแบบนี้จะเป็นการจัดสรรวันท าการประมง และปริมาณโดยภาพรวมหลังจาก
ที่จัดสรรแล้วปริมาณสัตว์น้ าโดยรวมที่จับไป จะอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าปริมาณสัตว์น้ าสูงสุดที่จะจับได้ ซึ่ง
การจัดสรรลักษณะดังกล่าวจะมีเหมือนกันทุกปี ที่เมื่อครบ 1 ปี ก็จะมีการค านวณแล้วจัดสรร อันจะ
ท าให้เกิดความยั่งยืนของทะเลไทย (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก, 2559)  
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พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องความเดือดร้อนของชาวประมงพ้ืนบ้าน ที่
พยายามเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 34 ใน พ.ร.ก. การประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งได้ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้
ได้รับใบอนุญาตท าการประมงพ้ืนบ้าน ท าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง” ที่หมายความว่าพ่ีน้อง
ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่สามารถจะออกไปท าการประมงนอกเขต 3 ไมล์ทะเลได้ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา
ว่าการที่จะยกเลิกมาตรา 34 เพียงมาตราเดียวในขณะนี้อาจจะส่งผลกระทบในภาพรวมของ พ.ร.ก.
การประมง พ.ศ. 2558 ทั้งฉบับ (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก , 2559) 
สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ยังคงด าเนินการเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินการ
แก้ไข มาตรา 34 นี้ต่อไป 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังพิจารณากรอบเบื้องต้นของนโยบายการพัฒนาการประมง
ของประเทศ ฉบับที่ 1 รวม 4 ด้าน และก าหนดระยะเวลาของนโยบายตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 -2562 
ประกอบด้วย 1) นโยบายการพัฒนาการประมงในน่านน้ าไทย 2) นโยบายการส่งเสริม พัฒนา และ
แก้ไขปัญหาการประมงนอกน่านน้ าไทย 3) นโยบายการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าของประเทศ 4) 
นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านการประมงประเทศ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการเสนอกรอบ
กว้าง ๆ ว่าจะมีหัวข้อในการก าหนดนโยบายอย่างไร ซึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ
พิจารณาเห็นชอบแล้ว จะให้ไปจัดตั้งคณะอนุกรรมการในแต่ละด้านเพ่ือไปด าเนินการยกร่างนโยบาย
ทั้ง 4 ด้านให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน แล้วน ามาเสนอให้คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติให้
ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือวางเป็นกรอบนโยบายของประเทศต่อไป (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และแผนการประชาสัมพันธ์ ส านักโฆษก, 2559) 

การต่อสู้ของสมาคมสมาพันธ์ประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยนอกจากเรื่องการจับ
สัตว์น้ า การดูแลฟ้ืนฟูอนุรักษ์ทรัพยากรแล้ว เรื่องนโยบายกฎหมายของประเทศที่เข้ามาควบคุมก็มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินชีวิต การต่อสู้เหล่านี้จึงไม่มีวันสิ้นสุด 

 
ในการศึกษานี้ ใช้แนวคิดเกี่ยวกับประมงพ้ืนบ้าน เป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการศึกษา

กลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
ในการขับเคลื่อนงานสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยดังกล่าว

ข้างต้นนั้น  ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท าหน้าที่สนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดนโยบาย การส่งเสริมความรู้ 
งบประมาณ เป็นต้น แนวทางการท างานดังกล่าวนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่อง องค์กรที่เป็นสะพานเชื่อม 
ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป 

 
 

2.2 องค์กรสะพานเชื่อม (Bridging organization) 
  ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สังคมโลกได้ให้การยอมรับแนวคิดเรื่อง “การ
จัดการร่วม” (Co-management)  ส าหรับทรัพยากรที่สังคมใช้ร่วมกัน เช่น น้ า ป่า ประมง ฯลฯ ซึ่ง
เป็นการแบ่งอ านาจและความรับผิดชอบระหว่างรัฐบาลกับผู้ใช้ทรัพยากรระดับท้องถิ่น เนื่องจากต่าง
ยอมรับถึงความล้มเหลวของแนวทางการบังคับใช้อ านาจแบบจากบนลงล่างโดยหน่วยงานเดียว  
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องค์ประกอบส าคัญส่วนหนึ่งของแนวคิดนี้ คือ การร่วมกันสร้างความรู้ (Co-production of 
knowledge) ซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทขององค์กรที่เป็นสะพานเชื่อม ในฐานะผู้มีบทบาทเชื่อมโยง
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์กับท้องถิ่นเข้าด้วยกัน โดยจัดสรรพื้นที่เพ่ือการร่วมกันสร้างความรู้ สร้างความ
ไว้วางใจ การให้เหตุผล การเรียนรู้ การประสานความร่วมมือทั้งในระดับแนวนอนและแนวตั้ง และ
การคลี่คลายความขัดแย้ง โดยองค์กรที่เป็นสะพานเชื่อมเป็นตัวเร่ง (Catalyst) และผู้เอ้ืออ านวย 
(Facilitator) ระหว่างหน่วยบริหาร (Governance) ที่แตกต่างกัน และระหว่างระบบความรู้และ
ทรัพยากรที่แตกต่างกัน (Berkes, 2009 อ้างใน เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 2556) 
  ในระบบการจัดการร่วมที่ประสบความส าเร็จหลายแห่ง พบว่า องค์กรที่เป็นสะพาน
เชื่อมและภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญที่เอ้ือให้ระบบจัดการกับประเด็นความรู้ได้   ในความเป็นจริงแล้ว
หน่วยงานที่เป็นสะพานเชื่อมมักจะท าหน้าที่สร้างทุนสังคมและจัดการกับประเด็นที่หลากหลาย ไม่
เพียงเฉพาะความรู้  การสร้างเครือข่ายขององค์กรที่เป็นสะพานเชื่อมจะช่วยระบุความขัดแย้ง สร้าง
ความไว้วางใจ เข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการ สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วม รวมทั้งปฏิบัติงานด้าน
อ่ืนๆ ด้วย ดังภาพที่ 1 
 

พื้นที่ส าหรับ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  บทบาทท่ีหลากหลายขององค์กรที่เป็นสะพานเชื่อมในการจัดการร่วม องค์กรฯ หนึ่งๆ 
ไม่ได้ท าหน้าที่ทั้งหมด ในบางกรณี องค์กรต่างๆ อาจมีบทบาทร่วมกันในฐานะองค์กรที่เป็นสะพาน

เชื่อม     ที่มา: Berkes (2009: 1696. อ้างใน เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 2556) 
 

องค์กรที่เป็นสะพานเชื่อมมีความส าคัญมากเพราะเป็นผู้ให้บริการและอ านวยความ
สะดวกต่อสายสัมพันธ์ (Linkages) อ่ืนๆ ในกรณีที่ไม่มีองค์กรฯ ดังกล่าว การจัดการร่วมอาจเป็นการ
เชื่อมโยงองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานวิจัย และส่วนอ่ืนๆ มาตอบสนองต่อความ

การเช่ือมโยงความรู้วิทยาศาสตร์-ท้องถ่ิน 
การเช่ือมโยงสถาบนัท้องถ่ิน-รัฐบาล 

การร่วมกนัผลติความรู้ การเข้าถงึข้อมลูและทรัพยากร 

หนว่ยงานรัฐบาล 

การสร้างความไว้วางใจ 
การเรียนรู้ทางสงัคม 
การประนีประนอม 

การคลีค่ลายความขดัแย้ง 
การสร้างวิสยัทศัน์และเป้าหมาย 

 

กลุม่ตา่งๆ ในชมุชน 
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ต้องการที่หลากหลาย ในกรณีนี้ก็จะเป็นเครือข่ายที่มีหลายด้าน (Multi-faceted networks) ซึ่งมี
บทบาทส าคัญในการสร้างการเรียนรู้ทางสังคม (Berkes, 2009 อ้างใน เยาวนิจ กิตติธรกุล และคณะ, 
2556) 

อนึ่ง เครือข่ายทางสังคม (Social networks) มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งบทบาทได้เป็น 3 ด้าน คือ (Juhola & Westerhoff, 2010 อ้างใน เยาวนิจ กิตติ
ธรกุล และคณะ, 2556)  

 การแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล 
 การขับเคลื่อนทรัพยากร 
 การสร้างพันธะสัญญา (Commitment) ความไว้วางใจ และฉันทามติ 

(Consensus) 
ในการศึกษานี้ ใช้มโนทัศน์ดังกล่าวข้างต้นในการศึกษากระบวนการท างานและ

บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนหรือหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งท าหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจการขายสัตว์น้ า 
Yuffee และ Lippman (1997)  ได้กล่าวสรุปถึงปัจจัยและข้อจ ากัดในการท างานขององค์กร

สะพานเชื่อม แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัย คือ  
1) ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เกิดการท างานขององค์กรสะพานเชื่อม 
A. สถานการณ์  

(1) ผู้มีส่วนได้เสียมองว่าเป็นปัญหาร่วม 
(2) มีการช่วยเหลือกันและต้องมีเป้าหมายร่วมเป็นจุดส าคัญ 
(3) มีความรู้สึกว่าเป็นวิกฤติร่วม หากไม่ร่วมมือกันแก้ปัญหา ปัญหาจะยิ่งมี

มากกว่าเดิม 
(4) ความรู้สึกเก่ียวกับสถานที่ ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม 

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ถือเป็นจุดแรกในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรสะพานเชื่อมกับ
บุคคลหรือองค์กรอ่ืนๆ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้งานด าเนินต่อไปได้ ซึ่งต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ท า
ให้คนสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ 

(5) มีความไว้วางใจและมีความเชื่อถือ ซึ่งก่อนเริ่มการด าเนินงานอาจยังไม่
มี แต่เมื่อมีการด าเนินไปแล้วองค์กรสะพานเชื่อมต้องสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา 

(6) ความสนใจและความกดดันจากสังคมเป็นส่วนผลักดันที่ท าให้เกิดการ
ท างานร่วมกันของฝ่ายต่างๆ 

B. กระบวนการ 
(1) การใช้กระบวนการแก้ปัญหาโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการคิด การตัดสินใจ การเลือกเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้คนที่ท าให้เกิดการรวมตัวต้องมีอ านาจ
พอสมควร เป็นคนกลางน่าเชื่อถือ ซึ่งในการแก้ปัญหาส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่เองไม่สามารถท าได้ 

(2) มีการหาข้อมูลร่วมกันเพื่อให้เกิดการไว้วางใจกันมากข้ึน 
(3) กระบวนการจัดการและทักษะส าคัญของบุคคล ความรู้ ความสามารถ

เข้าใจในกระบวนการท าให้เกิดการพูดคุย แลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกระบวนการและทักษะเหล่านี้มีส่วน
ส าคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการ 
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(4) ความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์และความเสียสละของบุคคลที่สามารถผสาน
ผลประโยชน์ร่วมได้ 

(5) การสร้างเป้าหมายเล็กขึ้นก่อนในกระบวนการครั้งแรกๆ เพ่ือก่อให้เกิด
ความส าเร็จเล็กๆ น้อยๆ ให้เกิดข้ึน เพ่ือผู้เข้าร่วมมีก าลังใจ 

(6) การท าให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าทุกคนเสมอภาคกัน ได้รับความยุติธรรม 
และมีการจัดสรรบทบาทในการท างานร่วมกัน 

C. บริบทในเง่ือนไขเชิงสถาบัน 
(1) โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ จัดให้คนมาพบ พูดคุย แลกเปลี่ยนกัน สร้าง

ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจ เชื่อถือ ความเคารพ ฯลฯ ซึ่งต้องมีเงื่อนไข (necessary 
condition) และเงื่อนไขเสริม (Sufficient condition) เข้ามาช่วย เพ่ือให้องค์กรสะพานเชื่อมประสบ
ความส าเร็จ 

(2) แรงจูงใจมีส่วนส าคัญที่ท าให้เกิดการร่วมมือ อาทิ แรงจูงใจทาง
เศรษฐกิจ โครงสร้างทางสังคม เงื่อนไขทางการเมือง ทุนทางสังคม ฯลฯ  

(3) ทรัพยากร อาทิ เงินตรา ความรู้ ทรัพยากรบุคคล ฯลฯ มีส่วนส าคัญที่
ท าให้การจัดการร่วมประสบความส าเร็จ 

(4) เทคโนโลยี มีส่วนส าคัญในการขับเคลื่อนงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น อาทิ 
เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ช่วยให้คนเห็นภาพรวมของพ้ืนที่ในการจัดการ ตัดสินใจ และ
เกิดเป็นฐานข้อมูล 

 
2) ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคในการท างานขององค์กรสะพานเชื่อม 

A. สถานการณ์ 
(1) ความไม่สมดุลของอ านาจ 
(2) ไม่มีการติดต่อสื่อสาร ไม่ชอบหน้ากัน ไม่มีความเชื่อใจกัน 
(3) ตรงข้ามกับความต้องการสาธารณะ รัฐ ทั้งนี้อาจเกิดจากความไม่

เชื่อมั่นในหน่วยงาน 
(4) มีความแตกต่างข้ันพื้นฐานสูง อาทิ อุดมการณ์ ความเชื่อ ฯลฯ 

B. กระบวนการ 
(1) ประเด็นหรือจุดมุ่งหมายไม่ชัดเจน 
(2) ไม่มีทักษะในการจัดการ หรือก่อให้เกิดความร่วมมือได้ 
(3) มีผู้ต่อต้านในประเด็นมุมมอง ทัศนคติ ในการท างานร่วมกัน 
(4) ความยากท่ีจะท าให้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียมีความมั่นคงอย่าง

ต่อเนื่อง 
C. บริบททางสังคม 

(1) บรรทัดฐานทางสังคม/วัฒนธรรม 
(2) การแบ่งพรรคแบ่งพวกจากกระบวนการเดิมที่มีอยู่แล้ว 
(3) การต่อต้านจากลุ่มผลประโยชน์ 
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(4) การเมือง 
D. บริบทในทางสถาบัน 

(1) องค์กรแต่ละองค์กรมีพันธกิจที่แตกต่างกัน 
(2) วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ขององค์กร 
(3) ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับบน 
(4) ข้อจ ากัดของทรัพยากร 
(5) นโยบายของรัฐ และ ขั้นตอนการท างาน อาจขัดแย้งกัน 
(6) ความแตกต่างของอ านาจในการมีส่วนร่วม 
(7) โอกาสในการปฏิสัมพันธ์ไม่เพียงพอ 

 
ในการศึกษานี้ ใช้แนวคิดองค์กรสะพานเชื่อม ในการศึกษาการท างานขององค์กร

ภาคประชาชนกับองค์กรชาวประมงพ้ืนบ้าน ในการพัฒนาชุมชนและการท าร้านคนจับปลา ในพ้ืนที่
บ้านคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 

 การด าเนินงานของร้านคนจับปลาในรูปแบบธุรกิจ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิต
ชาวประมงพ้ืนบ้านด้วยการให้ชาวประมงมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการรับซื้อสัตว์น้ าในราคาสูงกว่าแพปลา
ท้องถิ่น และปันผลก าไรสู่การท ากิจกรรมอนุรักษ์ชุมชน ซึ่งเป้าหมายการท าธุรกิจดังกล่าวสอดคล้อง
กับแนวคิดกิจการเพ่ือสังคมท่ีจะกล่าวต่อไป 

2.3 แนวคิดกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) 
แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมเป็นแนวคดิที่ส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ 

2.3.1 ความหมายและลักษณะของกิจการเพื่อสังคม 
ในที่นี้ได้อธิบายความหมายของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งมีความหมายคล้ายคลึงและ

สัมพันธ์กันได้ดังนี้ 
กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE)  หมายถึง กิจการที่มีรายรับจากการขาย 

การผลิตสินค้า และ/หรือการให้บริการที่มีเป้าหมายในการก่อตั้งอย่างชัดเจน หรือมีการก าหนด
เพ่ิมเติม หรือปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ในการแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
โดยมุ่งหวังเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคมหรือชุมชน  (Drayton 2006, พสุ เดชะรินทร์, 
2552) มากกว่าการสร้างผลก าไรเชิงธุรกิจคืนสู่ผู้ถือหุ้น แต่มุ่งเน้นการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสู่
สังคมซึ่งความเป็นเจ้าของกิจการนั้นไม่ได้ผูกขาด หากกระจายกันไปในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  (Harding 
2006, Zahra et al, 2009) กิจการเพ่ือสังคมจึงเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่อาศัยทักษะทางธุรกิจของ
ผู้ประกอบการผสมผสานกับเป้าหมายในการแก้ไขปัญหา โดยเห็นคุณค่าในตัวมนุษย์แต่ละบุคคล
มากกว่าฐานะรายได้ ซึ่งศักยภาพในการผลิตของแต่ละบุคคลจะถูกน ามาใช้งานในฐานะผู้เป็นเจ้าของ
หน่วยผลิตของสังคม (บริษัทโซเชียลเอ็นเตอร์ไพร์ส, 2551) กิจการเพ่ือสังคมจึงสามารถก่อให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเองและการพัฒนาสังคมที่ควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (Martin 
and Novicevic, 2010) 
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อาจกล่าวได้ว่า กิจการเพ่ือสังคมมีจุดมุ่งหมายเดียวกันทั้งกับองค์กรการกุศลที่มุ่ง
ช่วยเหลือสังคมเพียงอย่างเดียว และองค์กรธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักอยู่ที่การสร้างผลก าไร โดยกิจการ
เพ่ือสังคมนั้น จะมุ่งเน้นทั้งในด้านการพัฒนาสร้างสรรค์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการท า
ก าไรเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป (พสุ เดชะรินทร์, 2552; นิตยา ฐานิตธนกร, 2553) 

กิจการเพื่อสังคมมีลักษณะพิเศษ ดังนี้ 
(1) กระบวนการผลิต การด าเนินกิจการ รวมถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ไม่ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อสังคม สุขภาวะ และสิ่งแวดล้อม 
(2) มีการก ากับดูแลกิจการที่ด ี
(3) มีความยั่งยืนทางการเงินได้ด้วยตนเอง 
(4) ผลก าไรส่วนใหญ่ถูกน าไปลงทุนขยายผลเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือคืน

ผลประโยชน์ให้แก่สังคม หรือผู้ใช้บริการ 
(5) สามารถมีรปูแบบองค์กรที่หลากหลาย 
กิจการเพื่อสังคมจึงเป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจ ผลตอบแทนในด้าน

สังคมหรือสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน โดยผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมเป็นบุคคลที่มี
วิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาสังคม มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญ และเสนอ
แนวคิดใหม่เพ่ือการเปลี่ยนแปลงสังคมในวงกว้าง แทนที่จะปล่อยให้การแก้ปัญหาเป็นหน้าที่ขอ ง
รัฐบาลหรือภาคธุรกิจเท่านั้น ผู้ประกอบกิจการเพ่ือสังคมจึงท าหน้าที่เปลี่ยนแปลงสังคม ด้วยการมอง
หาโอกาสที่คนอ่ืนมองไม่เห็น และพัฒนาระบบพร้อมกับวิธีคิดใหม่ในการแก้ปัญหาเพ่ือเปลี่ยนแปลง
สังคมท่ีดีขึ้น โดยการสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการของ
ธุรกิจและการท าประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม โดยกิจการเพ่ือสังคมมีวัตถุประสงค์ 3 ประการที่มีการท า
ร่วมกัน คือ (1) สร้างก าไร (2) มุ่งสร้างสรรค์สังคม (3) สนับสนุนสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกว่า Triple 
Bottom Line Social Enterprise ไม่มุ่งก าไรสูงสุดหากมุ่งก าไรเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์และการให้สู่
สังคม กิจการเพื่อสังคมจึงเป็นองค์กร “ Not-For-Profit ” (กรุงเทพธุรกิจ, 2553, นิตยา ฐานิตธนกร, 
2553)  

อนึ่ง ไม่เหมือนกับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility : CSR) เนื่องจาก SE ท ากิจการเพ่ือสังคมไม่ใช่เพียงรับผิดชอบต่อสังคม  โดย SE มี
ความเชื่อว่า บริบทของสังคมเปลี่ยน สมมติฐานเปลี่ยน วิธีการแก้ปัญหาก็ต้องเปลี่ยน เราไม่สามารถ
แก้ปัญหาด้วยวิธีการเดียวกันกับวิธีที่ท าให้เกิดปัญหาได้ หรือภายใต้บริบทที่สร้างปัญหา การบริจาค
หรือการพ่ึงพารัฐไม่ใช่ค าตอบ SE จึงเท่ากับ NGO (Social mind) + Business (Motivation) + 
Government (Public benefit) กล่าวคือ SE ใช้ผลรวมของจุดเด่นของรูปแบบองค์กรทั้งสามอย่างที่
มีอยู่ เป็นธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาทางสังคมหรือสภาพแวดล้อมโดยไม่หวังผลก าไรแต่มีก าไร 
SE จึงมีสังคมเป็นเจ้าของ เพ่ือเป้าหมายทางสังคมและการขายสินค้า(กรุงเทพธุรกิจ, 2553, นิตยา ฐา
นิตธนกร, 2553) 

กล่าวโดยสรุป ก็คือ SE เป็นธุรกิจที่ผลิตหรือขายโดยแสวงหาก าไร แต่ก าไรนั้น
เป็นไปเพ่ือสังคม ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจต้องจัดสรรก าไรให้ผู้ลงทุนบ้าง ซึ่งต่างจาก CSR ที่เป็นโครงการ
เพ่ือสังคมของธุรกิจที่แสวงหาก าไรสูงสุด 
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2.3.2 รูปแบบของกิจการเพื่อสังคม  
ลักษณะของ SE  เป็นการประสานความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจและผลตอบแทนใน

ด้านสังคม  สิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางการเงิน  โดยตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ (Social 
Entrepreneur)  มีความสนใจที่จะสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม  โดยใช้รูปแบบการ
บริหารจัดการของธุรกิจและคุณธรรมเข้ามาเก่ียวข้อง  ซึ่งเชื่อมโยงกันระหว่างการท าธุรกิจและการท า
เพ่ือสังคมอย่างมีความรับผิดชอบ เช่น การท าธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุขและธุรกิจที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม  เป็นต้น  รวมถึงมีการตั้งเป้าหมายหลักของธุรกิจเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม/
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนวัตกรรม (Innovation)  และธุรกิจนั้นสามารถด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน พร้อมกับการเจริญเติบโต มีก าไรเหมือนองค์กรธุรกิจทั่วไป (Martin & Novicevic, 2010) 

SE เป็นการน าโมเดลธุรกิจมาใช้กับเป้าหมายทางสังคมหรือสิ่งแวดล้อม เป็นการรวม
โมเดลธุรกิจแบบไม่หวังผลก าไร พร้อมกับการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ร่วมเข้ากับธุรกิจหลักของบริษัท  
ซึ่งจะท าให้บริษัทไม่เพียงแต่ยังคงสามารถสร้างรายได้  แต่ยังท าความดีกลับคืนสู่สังคม รวมทั้งคืนผล
ก าไรที่ได้รับกลับคืนสู่ชุมชนที่บริษัทด าเนินกิจการอยู่ (Martin & Novicevic, 2010) 

โมเดลของ SE แบ่งออกเป็น 3 แบบ ตามระดับของการผสมกันระหว่างกิจกรรมทาง
ธุรกิจ และโครงการทางสังคม (Martin & Novicevic, 2010) 

1) Embedded Social Enterprise:  กิจกรรมของธุรกิจและโครงการเพ่ือสังคม
เป็นสิ่งเดียวกัน กิจกรรมทางธุรกิจถูกฝังอยู่ในกิจกรรมขององค์กรและโครงการต่างๆ ด้านสังคม 
โครงการทางสังคมเป็นโครงการที่สามารถท าเงินได้ด้วยตัวเอง ท าให้สามารถเป็นโมเดลที่ยั่งยืน 

2) Integrated Social Enterprise:  กิจกรรมทั้งสองประเภทจะมีส่วนที่ทับซ้อน
อยู่ โดยมากมักเป็นการแบ่งปันต้นทุนและสินทรัพย์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัทจะถูกรวมเข้ากับการ
ปฏิบัติงาน องค์กรไม่แสวงหาก าไรตั้งกิจกรรมเพ่ือสังคมเหล่านี้ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกสนับสนุนการ
ด าเนินงานและกิจการด้านสังคมในระยะหลังประสบความส าเร็จกับการท าการบริการทางสังคม 
(Social Service)  ที่มีจุดประสงค์เพ่ือหารายได้กับตลาดใหม่ๆ หรือ การออกบริการใหม่ๆ ให้กับ
ตลาดเดิม ลูกค้าขององค์กรไม่แสวงหาก าไรเหล่านี้ ได้ผลประโยชน์จากการลงทุนในกิจการเพ่ือสังคม 
โมเดลนี้มักใช้การหารายได้จากสินทรัพย์ท่ีมีในการสร้างธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางธุรกิจ
กับโครงการด้านสังคมเป็นแบบที่ท างานร่วมกัน เพ่ิมคุณค่าให้กัน 

3) External Social Enterprises: กิจกรรมทางธุรกิจจะอยู่นอกการจัดการของ
องค์กรไม่แสวงหาก าไร เป็นความสัมพันธ์ไม่ตายตัวในการสนับสนุนและจัดหาแหล่งทุนระหว่าง 
ผู้ประกอบการเพ่ือสังคมกับองค์กรไม่แสวงหาก าไร  

การจ าแนกประเภทของ Social Enterprise นั้น อาจแบ่งตามลักษณะของการ
ประกอบธุรกิจได้  3  ประเภท  คือ  ธุรกิจที่เน้นด้านสินค้า  ธุรกิจเน้นด้านบริหาร  และธุรกิจผสม  
เช่น Ebannok.com ธุรกิจที่เน้นด้านสินค้าเป็นหนึ่งในโครงการที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดของ มิ
เรอร์อาร์ต กรุ๊ป (Mirror Art Group) ซึ่งเป็นธุรกิจเพ่ือสังคมที่สร้างฐานการค้าออนไลน์ให้ชาวเขาทาง
ภาคเหนือของประเทศไทยสามารถขายสินค้าหัตถกรรมที่พวกเขาผลิตได้ช่วงฤดูเก็บเกี่ยว  ซึ่งช่วยลด
อัตราการว่างงานและช่วยให้ชุมชนมีรายได้ต่อปีเพ่ิมขึ้น และยังเพ่ิมเงินในกองทุนส าหรับการพัฒนา
ด้านต่างๆ อีกด้วย (คณะผู้จัดท ารวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย, 2555) 
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Digital  Divide  Data  (DDD)  เป็นธุรกิจเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จธุรกิจหนึ่ง
ที่ให้บริการด้านข้อมูลและการแปลงข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับไปอยู่ในรูปแบบของข้อมูลบนคอมพิวเตอร์
ให้กับลูกค้า เช่น การจ้างงานเด็กวัยรุ่นด้อยโอกาส โดนเน้นนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้วยการให้
ค่าจ้างที่เป็นธรรม การดูแลด้านสุขภาพ การศึกษา และโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และ Change 
Fusion ธุรกิจแบบผสม ก่อนหน้าที่เป็นที่รู้จักในนามสถาบัน  TRN  เป็นผู้ให้บริการทางด้านการ
ออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสังคม การลงทุน และบริการบ่มเพาะธุรกิจ ทางองค์กรได้เปิดตัวโครงการ
นวัตกรรมเพ่ือสังคมมากมาย  นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนธุกิจเพ่ือสังคมที่ด าเนินงานโดยคนรุ่นใหม่
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้อย่างต่อเนื่อง (คณะผู้ จัดท ารวมกิจการเพ่ือสังคมในไทย , 
2555) 

 

2.3.4 เป้าหมายของกิจการเพื่อสังคม (ใจมานัส พลอยดี, 2540) 
1) เพ่ือมุ่งหวังผลก าไร ก าไรเป็นผลตอบแทนกลับคืนให้กับกลุ่มชุมชน 
2) เพ่ือมุ่งหวังที่จะท าให้กิจการอยู่รอด เมื่อได้ลงทุนด าเนินการต่างมุ่งหวังให้

กิจการด าเนินงานต่อไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก สามารถผลิตสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด ขยายสาขา
เพ่ิมการลงทุนในธุรกิจใหม่ ท าให้กิจการมีฐานะและสินทรัพย์เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น 

3) เพ่ือมุ่งหวังสนองความรับผิดชอบต่อสังคม องค์กรธุรกิจชุมชนต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกกิจการ เช่น มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า 
สิ่งแวดล้อม และชุมชน ไม่เอารัดเอาเปรียบ หรือสร้างปัญหาให้กับสังคม 

ในประเทศท่ีมีคนยากจนมาก รัฐบาลได้พยายามที่จะให้ประชาชนกินดีอยู่ดี ด้วยการ
น าเครื่องมือมาพัฒนาชุมชน โดยมีกระบวนการที่ส าคัญ ๒ ประการ คือ 

1) ความร่วมมือของประชาชนด้วยศรัทธา เพ่ือจะสร้างเสริมระดับความเป็นอยู่ของ
ตนให้ดีขึ้น โดยอาศัยความริเริ่มของตนเองเป็นส าคัญ 

2) การก าหนดให้มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคและวิธีการ 
เพ่ือให้ความคิดริเริ่มการช่วยตนเองและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2.3.5 วิธีการรวมกลุ่มของกิจการเพื่อสังคม (สมพันธ์ เตชะอธิก, 2540) 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการน าหลักการไปปฏิบัติในธุรกิจ ควรมี

การรวมกลุ่มดังต่อไปนี้ 
1) รวมคน คือรวมคนที่มีปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายกัน มีความต้องการ 

จุดมุ่งหมาย หรือ เป้าหมายที่เหมือนกัน คนที่มารวมกันจะต้องมีความพร้อมและสมัครใจที่จะร่วมแรง
ร่วมมือ และไม่ใช่เป็นคนที่เข้ามาหวังประโยชน์ส่วนตน โดยไม่ค านึงถึงคนอ่ืน 

2) รวมเงิน คือ การรวมเงินจากสมาชิกเพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนในการแก้ไขปัญหากับ
สมาชิกท่ีเดือดร้อนในรูปการบริการเงินกู้ เงินที่สมาชิกน ามารวมกันเรียกว่า “เงินค่าหุ้น” สมาชิกจะน า
เงินลงทุนหรือเงินฝากเท่าไรก็ได้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในกลุ่ม 
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3) รวมความคิด คือ ในการท างานกลุ่มองค์กรธุรกิจชุมชนต้องก าหนดจากความคิด
ของสมาชิกทุกคน เพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงาน ซึ่งสมาชิกทุกคนจะต้องร่วมกันคิด มาร่วมกันท างาน 
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจนวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มร่วมกัน 

4) รวมใจ คือ เป็นการรวมคนที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันในหลายๆ ด้านทั้ง
ความคิด จิตใจ ฐานะทางการเงิน การศึกษา คุณวุฒิ และวัยวุฒิ สิ่งต่างๆ เหส่านี้โดยทั่วไปมักเป็น
อุปสรรค จ าเป็นต้องสลายความแตกต่างเหล่านี้ออกไปให้หมด โดยอาศัยความช่วยเหลือของสมาชิก
ทุกคนเพ่ือให้เกิดพลังที่เข้มแข็ง ความร่วมมือคงเป็นไปได้ยากหากไม่เริ่มที่การ “รวมใจ” เข้าด้วยกัน
ก่อน และการท าให้เกิดการรวมใจได้ คนที่มารวมกันคงต้องหาก่อนว่าอะไรคือ “จุดมุ่งหมายสูงสุด
ร่วมกัน” 

 

2.3.6 คุณธรรมกลุ่มของกิจการเพื่อสังคม (สมพันธ์ เตชะอธิก, 2540) 
กลุ่มธุรกิจเป็นองค์กรที่รวมเอาคนที่รู้จักกันเพ่ือแสวงหาแนวทางในการช่วยเหลือซึ่ง

กันและกันในการท าธุรกิจร่วมกัน สิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้การรวมตัวกันของสมาชิกแน่นเหนียว สามารถ
ท าให้กลุ่มประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ก็คือ คุณธรรมของมวลสมาชิก
นั่นเอง คุณธรรมดังกล่าว ได้แก่ 

1) ความซื่อสัตย์ ยึดหลักความจริง เปิดเผยข้อมูล ไม่ขโมยผลงานหรือลิขสิทธิ์ ยึด
หลักกฎระเบียบ ความถูกต้อง ปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา ไม่หลอกลวงฉ้อฉล 

2) ความรับผิดชอบ ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม เช่น การเข้าร่วมประชุม การแสดง
ความคิดเห็นข้อเสนอต่อการบริหารงานกลุ่มก็ควรเป็นความรับผิดชอบที่ส าคัญของสมาชิกกลุ่มด้วย 

3) ความสามัคคี ให้ความร่วมมือร่วมใจกันท างานเพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จใน
กิจการ ความสามัคคีก่อให้เกิดพลัง การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของชุมชนให้ส าเร็จจะต้องอาศัยพลังอันเกิด
มาจากความสามัคคี 

4) ความมีวินัย การอยู่ร่วมกันจ าเป็นต้องมีการก าหนดกติกาซึ่งจากสมาชิกเอง การ
ปฏิบัติตามกติกาท่ีร่วมกันวางไว้อย่างเคร่งครัด จึงจะเรียกได้ว่าการมีวินัย อันเป็นปัจจัยส าคัญประการ
หนึ่งที่จะท าให้กลุ่มก้าวไปสู่ความส าเร็จ 

5) ความยุติธรรม ค านึงถึงความเสมอภาค ไม่เอารัดเอาเปรียบ ไม่ฉวยโอกาส 
ตรงไปตรงมา 

 
2.3.7 แนวทางการบริหารจัดการกิจการเพื่อสังคม 

 Martin & Osberg (2007) ได้กล่าวถึงความหมายของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
ชุมชนเพ่ือพัฒนาสังคม ดังนี้ 

1) ความสามารถในการแยกแยะความยุติธรรมที่ซ่อนอยู่ในความเสมอภาค ซึ่ง
ก่อให้เกิดการแบ่งแยก การลดความส าคัญ หรือความทุกข์ยากในภาคส่วนสังคมมนุษย์ที่ขาดแคลน
ช่องทางทางการเงินหรือนโยบายทางการเมืองเพ่ือที่จะได้มาซึ่งผลประโยชน์ด้วยตัวเอง 
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2) ความสามารถในการมองเห็นโอกาสในความยุติธรรม ซึ่งจะน าไปสู่โอกาสในการ
เสนอแนวทางการพัฒนาซึ่งเพ่ิมพูนคุณค่าทางสังคม  และ น าแรงบันดาลใจมาก่อให้เกิดสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ ซึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ ตรงไปตรงมา กล้าหาญ และกล้าท้าทายกับผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่า 

3) ความสามารถในการหลอมรวมความเสมอภาคที่มั่นคงแบบใหม่ ซึ่งเปิดโอกาส 
หรือ บรรเทาความทุกข์ของกลุ่มเป้าหมายด้วยการสร้างระบบความสัมพันธ์   ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และความเสมอภาคแบบใหม่นี้เอง  ที่ช่วยสร้างอนาคตที่ดีกว่ าของกลุ่มเป้าหมาย
และแม้แต่สังคมโดยรวม 

 
2.3.8 ลักษณะการบริหารงานแบบกิจการเพื่อสังคม  

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะการด าเนินธุรกิจของ  SE  กับธุรกิจแบบทุนนิยม พบว่า ทั้ง
สองไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญจนต้องอยู่ฟากตรงข้ามกัน  สิ่งที่ต่างกันคือ  ธุรกิจตาม
แนวทาง SE จะเน้นเรื่องการกระจายผลตอบแทนสู่สมาชิกในกลุ่มใกล้เคียงกับระบบสหกรณ์  มีทั้ง
การซื้อขายระหว่างธุรกิจในกลุ่มเดียวกัน  เช่น  ระหว่างผู้ผลิตกับซับพลายเออร์  และระหว่างผู้บริโภค
กับผู้ผลิตมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์โดยอาศัยภาพลักษณ์ด้านบวกทางสังคม และน าเสนอข้อมูลเชิง
คุณค่าของสินค้าหรือบริการ  ขณะที่ธุรกิจในแนวทุนนิยมจะเน้นการใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆมีการกระตุ้นอารมณ์ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้คนอยากซื้อหาสินค้าหรือบริการ (พสุ เดชะรินทร์, 
2552) 

การเจริญเติบโตของธุรกิจในแนวทาง SE นั้นจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป เน้น
ด้านการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ  และสร้างก าไรเพ่ือกระจายรายได้ ขณะที่
ธุรกิจตามแนวทางทุนนิยมนั้นจะเน้นการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  น าทุนมาเป็นอาวุธส าคัญในการ
ต่อสู้แย่งชิงตลาดเพ่ือให้ได้ก าไรสูงสุดให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเชื่อว่า การได้ปริมาณ
ยอดขายจ านวนมากๆ ในเร็ววัน จะท าให้ธุรกิจคืนทุนได้เร็ว และสร้างก าไรสูงสุ ดได้เร็วเช่นกัน 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2553) 

อนึ่ง ความแตกต่างในแนวทางนั้นไม่ได้หมายความว่ามีแนวทางใดถูกหรือผิด  ทั้ง
สองแนวทางสามารถด าเนินไปด้วยกันได้  และในบางโอกาสก็จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
SE เองก็จ าเป็นต้องน ากลยุทธ์ทางการตลาดของแนวทุนนิยมมาใช้เช่นเดียวกัน ในสถานการณ์ที่ธุรกิจ
ในการแข่งขันอย่างรุนแรง  อย่างไรก็ตาม  แนวทางหลักคือ  “การกระจายรายได้”  ไปยังหน่วยผลิต
ของกลุ่มสังคมนั้นๆ  และการเน้นเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมก็ยังเป็นจุดยืนของธุรกิจตามแนวทาง
นี้ (อาศิรา พนาราม, 2553; นิตยา ฐานิตธนกร, 2553) 
 

2.3.9 ความส าเร็จและความล้มเหลวของกิจการเพื่อสังคม 
1) ความส าเร็จของกิจการเพื่อสังคม 
ข้อคิด 9 ประการในการท าธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดจากบทความเรื่อง Organization 

Management Systems and Process โดย Earl F. Lundgren 1974 (อ้างใน ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท, 
2538: 11) 
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(1) ต้องรู้จักปรับเป้าหมายของธุรกิจให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอด ดีกว่าที่จะให้ธุรกิจต้องหยุดชะงัก 

(2) รู้จักหรือใช้วิธีการปรึกษาหารือกับผู้รู้เพ่ือหาทางออกและการตัดสินใจ
ที่ถูกต้อง 

(3) รู้จักปรับแผนงานให้เหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(4) ไม่ควรยึดรูปแบบหรือขั้นตอนการท างานให้เคร่งครัดเกินไป โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการท างานที่มีข้ันตอนมากเกินไป 
(5) พยายามสร้างความเชื่อถือ ความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบให้มี

มากๆ ซึ่งจะสร้างศรัทธาของลูกค้าเป็นอย่างดี 
(6) ต้องรู้จักวิธีการสร้างสัมพันธภาพอันดีในการท างานร่วมกัน โดยการให้

ทุกคนมีส่วนร่วมรับรู้ ออกความคิดเห็น และมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
(7) ต้องรู้จักการยอมรับ การให้อภัยและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารกิจการต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีอยู่เสมอ 
(8) ระมัดระวังเรื่องการวางแผนการลงทุน การใช้เงินควรขอค าแนะน าจาก

ผู้เชี่ยวชาญ และนักบริหารมืออาชีพอยู่เสมอ 
(9) ต้องรู้จักท าธุรกิจให้เหมือนกระแสน้ าก็เหมือนกับการผันแปรของธุรกิจ 

คือต้องรู้จักปรับปรุงและพัฒนาให้ทันต่อเหตุการณ์ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป 
 

2) ความล้มเหลวของกิจการเพื่อสังคม 
ด ารงศักดิ์ ชัยสนิท (2538) ได้กล่าวถึงปัจจัยแห่งความล้มเหลวของธุรกิจไว้ดังนี้ 

(1) บุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารมีคุณสมบัติส่วนตัวที่ไม่เหมาะสม 
เช่น ขาดความรู้ในการด าเนินการ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ไม่ชอบท างานหนักหรือไม่
ท างานล่วงเวลา ไม่มีการยืดหยุ่นมักจะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง น าเงินทุนของกิจการไปใช้จ่ายใน
กิจกรรมส่วนตัว ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ไม่รู้หน้าที่ของตน 

(2) ผู้บริหารกิจการไม่มีลักษณะความเป็นผู้น า ขาดการวางแผน เนื่องจาก
ผู้ประกอบการมีความสามารถเฉพาะทางด้านเทคนิควิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ไม่มีความรู้ในด้าน
การจัดการ 

(3) มีเงินทุนไม่เพียงพอ 
(4) ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
(5) ขาดข้อมูลเกี่ยวกับภาวะตลาดที่เป็นปัจจุบัน 
(6) ไม่ได้ท าการศึกษาวิจัยด้านเทคนิค 
(7) ปัญหาเกี่ยวกับคู่แข่งขัน 

 
2.3.10 กระแสของกิจการเพื่อสังคม       

  SE เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1978 โดย Freer Spreckley และในปี ค.ศ. 1997 
เกิดองค์กร Social Enterprise Partnership ขึ้น  ซึ่งในปี พ.ศ. 2553 มี SE ในประเทศอังกฤษ
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มากกว่า 55,000 แห่ง คิดเป็นเงินหมุนเวียนนอกระบบของรัฐหลายพันล้านปอน์ดต่อปี โดยการใช้ 
จิตส านึกทางสังคม (Social mind) ผสานกับการจัดการที่ทันสมัย (Modern management) ที่ท าให้
เกิดพลังของประชาสังคมในระบบทุนนิยม (People power in capitalism) SE ในประเทศอังกฤษ
จึงครอบคลุมธุรกิจของชุมชน เครดิตยูเนี่ยน การค้าขายขององค์กรการกุศล สหกรณ์ เงินกองทุนเพ่ือ
การพัฒนา บริษัทตั้งข้ึนมาเพ่ือเป็นสาธารณประโยชน์  ความคิดเรื่อง SE ได้ขยายแนวคิดไปสู่ประเทศ
อ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา อิตาลี รัสเซีย สหรัฐเช็คโกสโลว าเกีย 
ฟินแลนด์ อินเดีย ฮ่องกง ยูเครน ฯลฯ  (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552) 

ตัวอย่างของ SE  ที่สามารถช่วยเหลือสังคมและสร้างผลตอบแทนให้ธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน ได้แก่ ท่านโมฮัมหมัด ยานุส ซึ่งเป็นนายธนาคารและนักเศรษฐศาสตร์ชาวบังคลาเทศ ท่านได้
ก่อตั้งและบริหารธนาคารเพ่ือคนจน โดยริเริ่มและพัฒนาแนวคิด “ไมโครเครดิต” หรือการให้กู้เงินโดย
ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ซึ่งมีผลท าให้ประชาชนผู้ยากจนในชนบทจ านวนมาก ได้มีโอกาสกู้ยืม
เงินดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการประกอบอาชีพ ท าให้มีสภาพความเป็นอยู่และฐานะที่ดีขึ้น ในขณะเดียวกัน
ธุรกิจของท่านยานุสได้ขยายสาขาเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีฐานลูกค้ามากกว่า 25 ล้านคนทั่วโลก ท า
ให้ท่านยานุสได้รับรางวัลโนเบลในปี ค.ศ. 2006 (Martin & Osberg, 2007)  

ส าหรับ SE ในประเทศไทยมีมากมาย อาทิ กรณีของร้านภูฟ้าที่มีเป้าหมายการ
ด าเนินงานที่มุ่งสร้างตลาดระหว่างชุมชนในชนบทกับผู้บริโภค พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
พัฒนาอาชีพให้ชาวบ้านในชนบท เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (พสุ เดชะรินทร์, 2552) รวมทั้งนิตยสาร 
BE Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารเพ่ือสังคมแรกของประเทศไทยที่มุ่งช่วยเหลือคนขาดโอกาสในสังคม 
โดยการสร้างอาชีพให้คนจนไร้ที่อยู่อาศัยสามารถรับนิตยสารไปขาย เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาคนขอทาน 
คนเร่ร่อนไร้อาชีพ ทั้งนี้ผู้ก่อตั้งนิตยสารดังกล่าวได้เล็งเห็นความเป็นไปได้ในการท ากิจการเพ่ือสังคมใน
ประเทศไทย เพราะคนไทยมีเมตตา นิยมช่วยเหลือเกื้อกูล และเขามีความเชื่อว่า ธุรกิจเป็นระบบที่
สามารถน าไปใช้แก้ปัญหาสังคมได้รวดเร็วที่สุด (อาศิรา พนาราม, 2553)  

ส าหรับธุรกิจด้านการประมงในประเทศไทย กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านหลายกลุ่มได้
เห็นความส าคัญของการท าธุรกิจ จึงได้รวมตัวกันท าธุรกิจชุมชนเพ่ือพัฒนาสังคมขึ้นในหลายพ้ืนที่ 
อาท ิ

1) แพปลาชุมชนบ้านคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา และแพปลาชุมชนบ้านช่องฟืน 
ม. 2  ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง 

แพปลาชุมชนบ้านคูขุด อ.สทิงพระ จ.สงขลา และแพปลาชุมชนบ้านช่องฟืน ม.2 ต.
เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ผลจากโครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรประมงใน
ทะเลสาบสงขลา ปี 2548 ในกิจกรรมฟาร์มทะเลที่กลุ่มชาวประมงอาสาต้องการให้ชุมชนสามารถอยู่
ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางในการขายสัตว์น้ าที่ชาวประมงหามา
ได้  ก่อให้เกิดการรวมตัวเพ่ือคิดหาทางแก้ร่วมกันของแกนน าชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนจาก
สมาคมรักษ์ทะเลไทย โดยการบริหารงานของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่ให้สมาชิกร่วมลงทุน และมีการปัน
ผลคืนก าไรให้กับสมาชิก ในสัดส่วนดังนี้ สมาชิก 70% คณะกรรมการรับซื้อ(คณะท างาน) 15 %  
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น ามาซื้อพันธุ์กุ้งปล่อยเพ่ือฟ้ืนฟูสัตว์น้ า 10% และตอบแทนสังคม 5 %   (สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าชายฝั่ง, 2548; ผู้จัดการออนไลน์, 2555; ไทยโพสต์, 2556) 

2) โครงการประมงพ้ืนบ้าน – สัตว์น้ าอินทรีย์ 
โครงการประมงพ้ืนบ้าน-สัตว์น้ าอินทรีย์ ของเครือข่ายรักษ์ปลา-รักษ์ทะเล มูลนิธิ

สายใยแผ่นดิน สมาคมรักษ์ทะเลไทย และมูลนิธินโยบายสุขภาวะ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากสหภาพยุโรป  เริ่มโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ซึ่งปี 2557 ได้เข้าสู่ปีที่ 2 โดยมี
ชุมชนประมงพ้ืนบ้านเข้าร่วม 6 พ้ืนที่ คือ พัทลุง สงขลา พังงา เพชรบุรี กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ 
(ได้มีการรวมกลุ่มและก่อตั้งร้านแยกจากโครงการฯ แล้วในปี 2557)  

โครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือชาวประมงพ้ืนบ้านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
โดยการพัฒนา และส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าสัตว์น้ าอินทรีย์ให้กับชาวประมงพ้ืนบ้าน พร้อม
ทั้งประสานงานจัดจ าหน่าย และจัดหาระบบขนส่งและพัฒนาตลาดทางเลือกที่เหมาะสมส าหรับสินค้า
สัตว์น้ าอินทรีย์ เพ่ือสร้างแหล่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยและมีคุณภาพดี ราคาเป็นธรรมให้กับผู้บริโภค 
สร้างโอกาสทางการตลาดและรายได้ที่มั่นคงให้กับชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยการเปิดตลาดที่
กรุงเทพมหานคร Famer Market และการสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง Facebook  นอกจากนั้นเป็นการเปิด
ช่องทางการสื่อสารให้กับสังคมรับรู้เรื่องการท าประมงถูกกฎหมาย สินค้าปลอดภัย และสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติ จากกิจกรรมของโครงการฯ เช่น การสร้างเครือข่ายรักษ์ปลา -รักษ์ทะเล(Save 
our Fish – Save our Sea) จัดทัวร์เที่ยวทะเลเรียนรู้นิเวศและวิถีประมง สื่อคลิปวิดีโอเผยแพร่ทาง 
www.youtube.com ฯลฯ (ศุภวรรณ ชนะสงคราม, สัมภาษณ์ 16 กันยายน 2557) 
 3) โครงการอาหารปันรัก: ตลาดอาหาร…เพื่อคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

โครงการอาหารปันรัก : ตลาดอาหาร…เพ่ือคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกิดจาก
การรวมตัวกันของกลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาภาคใต้ สมาคมผู้บริโภคสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ชาวบ้านลานหอยเสียบ อ.จะนะ จ.สงขลา เนื่องจากชาวประมงไม่มีความแน่นอนในรายได้ และไม่
สามารถก าหนดราคาขายสินค้าได้ด้วยตนเองได้ต้องขึ้นกับพ่อค้าคนกลาง เจ้าของแพที่รับซื้อเท่านั้น 
ดังนั้นเมื่อนางสาวศุภวรรณ ชนะสงคราม ซึ่งเป็นนั กพัฒนาเอกชนที่ท างานในพ้ืนที่  และมี
ประสบการณ์ในการท าโครงการประมงพ้ืนบ้าน – สัตว์น้ าอินทรีย์ ได้พูดคุยกับชาวประมง จึงเกิดการ
รวมกลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานอาหารตามฤดูกาลที่สด ปลอดภัย และไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ในราคายุติธรรม จากเกษตรกรและชาวประมงรายย่อย พร้อมทั้งให้ผู้บริโภค
ได้เรียนรู้และเข้าใจกระบวนการผลิตอาหารของเกษตรกรและชาวประมงรายย่อยที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดต่อผู้บริโภคและสังคม รวมถึงการให้ผู้บริโภคเป็นส่วนหนึ่งในการ
ส่งเสริมการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการฯ ได้ก าหนดมาตรฐานสินค้าไว้คือ ต้องเป็นสินค้าด้าน
การเกษตรและการประมงที่ไม่ใช้สารเคมีทุกขั้นตอนทั้งการผลิตและการเก็บรักษา ผู้ผลิตต้องเป็นผู้ที่
ท ากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และต้องใช้เครื่องมือประมงที่มีความรับผิดชอบไม่ท าลายสัตว์น้ าวัย
อ่อน  

ในการด าเนินการทางโครงการฯ จะรับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงในราคาที่พ่อค้าคน
กลางรับซื้อ แล้วน ามาขายให้ผู้บริโภคในราคาตลาด โดยก าไรส่วนต่างที่ได้จากการขายทางโครงการฯ 
น าเงินหักค่าบริหารจัดการ และน าเข้ามหาวิทยาลัยชาวบ้านลานหอยเสียบฯ เพ่ือน าเงินไปท า
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โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่ อาทิ โครงการธนาคารปู การจัดเสวนาชุมชน 
ฯลฯ 

ปัจจุบันโครงการอาหารปันรักฯ อยู่ในช่วงเริ่มต้นในการจัดระบบบริหารจัดการทั้งใน
กลุ่มของชาวประมงที่ร่วมโครงการฯ และทางโครงการฯ เอง มีผู้บริโภคจ านวน 20 คน ผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงสินค้าได้โดยการสั่งซื้อทาง Facebook : โครงการอาหารปันรักฯ ซึ่งการด าเนินธุรกิจ
โดยการรับรายการซื้อก่อนที่ชาวประมงออกทะเลนั้น ท าให้บางครั้งผู้บริโภคไม่ได้สินค้าตามที่สั่งไว้ 
เนื่องจากการท าการประมงต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ และมีการรับสินค้า
ได้ตามจุดนัดหมายในอ าเภอหาดใหญ่ จ านวน 2 จุด คือ ตลาดเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และ ตลาดกิมหยง ซึ่งมีการนัดหมายรับสินค้าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (วิทยาลัยวันศุกร์, วันที่ 17 ตุลาคม 
2557) 

 
2.3.11 ประโยชน์ของกิจการเพื่อสังคมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (คณะผู้จัดท ารวมกิจการเพ่ือ

สังคมในไทย, 2555) 
ประโยชน์ของกิจการเพ่ือสังคมต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและเป็นนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจที่มีผลระยะยาว มีดังนี้ 
1) การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

(1) โดยใช้ธุรกิจเป็นเครื่องมือแก้ไขและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

(2) ไม่จ ากัดด้วยทุนให้เปล่า 
(3) มุ่งเน้นการกระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนและผู้ด้อยโอกาส 

2) การสร้างเสริมกลไกตลาดที่มีคุณธรรมและยั่งยืนเชื่อมโยงกับการขับเคลื่อน
กลไกตลาดที่ส าคัญ เช่น 

(1) การบริโภคท่ียั่งยืน 
(2) การผลิตที่ยั่งยืน 
(3) การลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม 

3) การพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณะ 
(1) โดยการสร้างนวัตกรรมและรูปแบบใหม่ของบริการสาธารณะ ทั้ง

บริการโดยตรงต่อสังคม และการประมูลจากรัฐบาล เช่น การจัดการของเสีย พลังงานทดแทนระดับ
ชุมชน และการพัฒนาอาชีพ/ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส หรือ ผู้สูงอายุ 

4) การสร้างเศรษฐกิจใหม่แห่งคุณธรรมและความยั่งยืน ได้แก่ 
(1) สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีคุณธรรมและคุณค่าเชิงสังคม 
(2) เป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 
(3) ดึงดูดคนรุ่นใหม่เพ่ือมาเป็นผู้ประกอบการเพ่ือสังคม 
 

   ในการศึกษานี้ ใช้แนวคิดกิจการเพ่ือสังคมมาเป็นพ้ืนฐานในการศึกษากระบวนการ
ท าธุรกิจ และวิเคราะห์ผลลัพธ์ในการท าธุรกิจสัตว์น้ าเป้าหมาย 



34 
 

 

  ในการด าเนินกิจการเพ่ือสังคมร้านคนจับปลาต้องอาศัยความร่วมมือการท างานของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชน และชาวประมงพ้ืนบ้าน  ซึ่งในการท ากิจการเพ่ือ
สังคมที่ดีจ าเป็นต้องวิเคราะห์ความเข้มแข็ง เพ่ือที่ผู้วิจัยจะสามารถเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ร้านคนจับปลาได้ ซึ่งจะกล่าวต่อไป 
 

2.4 แนวคิด SWOT Analysis  
อภิชาต ทองอยู่ (2527) ได้สรุปหลักการวิเคราะห์ชุมชนและองค์กรชุมชนไว้ว่า การที่

จะเข้าใจสถานภาพของชุมชนได้อย่างดีนั้น จ าเป็นต้องลงไปวิเคราะห์ข้อมูลในพ้ืนที่ การวางแผน 
การศึกษาข้อมูล การสังเกต อดีต ปัจจุบัน ตลอดจนคาดการณ์แผนในอนาคตของชุมชน แล้วน ามา
วิเคราะห์ตามกระบวนการวิเคราะห์ 

ในการวิเคราะห์ชุมชน องค์กรชุมชน ธุรกิจชุมชน ผู้วิจัยมุ่งเน้นหลักการวิเคราะห์
แบบ SWOT Analysis ในการวิเคราะห์สภาพภายใน และภายนอกชุมชน องค์กรชุมชน ธุรกิจชุมชน 
เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสทางสภาพแวดล้อม และอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมของชุมชน 
องค์กรชุมชน และธุรกิจชุมชน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สิ่งที่
เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ตลอดจนผลกระทบทั้งด้านบวกและ
ด้านลบที่มีต่อชุมชน องค์กรชุมชน และธุรกิจชุมชน ซึ่งท าให้ผู้วิจัยเข้าใจ และวิเคราะห์ความเข้มแข็ง
ชุมชน องค์กรชุมชน และธุรกิจชุมชนได้ครอบคลุมทุกประเด็น ถูกต้อง และชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
1) ความหมายและหลักการส าคัญ  

เอกวินิต พรหมรักษา (2555) ได้สรุปว่า SWOT เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ อัลเบิร์ต
ฮัมฟรี (Albert Humphrey) เป็นผู้เริ่มแนวคิดนี้โดยน าเทคนิคนี้มาแสดงในงานสัมมนาที่ 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด 

หลักการส าคัญของ SWOT คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่างๆ ที่
องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์
และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร  
 

2) องค์ประกอบของ SWOT Analysis 
SWOT มีองค์ประกอบดังนี้ 
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S = Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ   เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต จุดแข็งด้านทรัพยากร
บุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์ 

W = Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น 

O  = Opportunities หมายถึง โอกาส  การที่สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร
เอ้ือประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน นักการตลาดที่ดี
จะต้องเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น เช่น การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคาน้ ามัน ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นต้น 

T = Threats หมายถึง อุปสรรค ข้อจ ากัด ซึ่งเกิด จากสภาพแวดล้อมภายนอก 
บางครั้งการจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะทั้งสองสิ่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไป 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจท าให้สถานการณ์ที่เคยเป็นโอกาสกลับกลายเป็นอุปสรรคได้ เช่น ค่าเงินบาท 
คู่แข่ง เป็นต้น 

SWOT  จึงเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ 
ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก  
  

3) ข้อดีและของเสีย ของ SWOT Analysis 
ข้อดี : 

(1)  ใช้ประเมินสภาวะแวดล้อมและสถานภาพขององค์กรโดยเน้นศักยภาพ
และความพร้อมที่องค์กรมีอยู่ และพยายามหลีกเลี่ยงภัยคุกคามหรือความเสี่ยงจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก รวมทั้งแก้ไขจุดอ่อนขององค์กรด้วย เนื่องจากปัจจัยเหล่านี้มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ได้เพ่ิมมากข้ึน 

(2)  น าไปใช้ปรับปรุงแนวคิดและแนวปฏิบัติของการจัดท าแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานให้มีโอกาสสร้างความส าเร็จมากขึ้น 

(3)  ท าให้ทราบถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงการท างาน ความก้าวหน้า และ
ขีดจ ากัดด้านบุคลากร งบประมาณ และระบบงาน เป็นการป้องกันการแทรกแซงการท างานจาก
ปัจจัยภายนอกได้มากขึ้น 

  ข้อเสีย:  
(1) องค์กรต้องก าหนดก่อนว่า องค์กรต้องการที่จะท าอะไร 
(2) การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคต้องกระท าในช่วงเวลาขณะนั้น 
(3) องค์กรต้องก าหนดปัจจัยหลัก (Key success factors) ที่เกี่ยวกับการ

ด าเนินงานให้ถูกต้อง 
(4) องค์กรต้องประเมินความสามารถของตนให้ถูกต้อง 
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4) ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการท า SWOT Analysis 
การวิเคราะห์ SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูก
สร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถ 
ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ 
ภายใต้การวิเคราะห์ SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ 

(1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
  การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณา
ทรัพยากรและความสามารถทุกๆ ด้านภายในองค์กร เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร
แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพ่ือการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพ่ือการบริหารที่
ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมา
ขององค์กร เพ่ือที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย 
  - จุดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้
ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นเองว่า ปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กร
ควรน ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร 
  -จุดอ่อนขององค์กร (W-Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมอง
ของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เองว่าปัจจัยภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

(2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
  ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและ
อุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กร ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและ
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย 
การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของ
ประชาชน การตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆ และพัฒนาการทางด้าน
เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ 
  - โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัย
ภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการ
ด าเนินการขององค์กรในระดับมหภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้
หน่วยงานเขม้แข็งขึ้นได้ 
  - อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กรปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาค ในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรง
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และทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ
แรงกระทบดังกล่าวได้ 

(3) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม 
                   เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้
น าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับ โอกาส-อุปสรรคจากภายนอก เพ่ือดูว่าองค์กร ก าลัง
เผชิญสถานการณ์เช่นใด และภายใต้สถานการณ์เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบ ดังนี้ 
                      (3.1) สถานการณ์จุดแข็ง-โอกาส สถานการณ์นี้ เป็นสถานการณ์ที่พึง
ปรารถนาที่สุด ผู้บริหารขององค์กรจึงควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive - strategy) เพ่ือดึง
เอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่างๆ เพ่ือหาประโยชน์อย่างเต็มที่ 
                        (3.2) สถานการณ์จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่
เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอก และมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive strategy) 
เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะท าให้
องคก์รเกิดความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด 
                             (3.3) สถานการณ์จุดอ่อน -โอกาส สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่หลาย
อย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (Turnaround-oriented strategy) เพ่ือแก้ไข
จุดอ่อนภายในต่างๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให ้
                             (3.4) สถานการณ์จุดแข็ง -อุปสรรค สถานการณ์นี้ เกิดขึ้นจากการที่
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ 
ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว 
หรือขยายขอบข่ายกิจการ (Diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสใน
ระยะยาวด้านอื่นๆ แทน 
 

ในการศึกษานี้ ใช้แนวคิด SWOT Analysis เป็นกรอบวิเคราะห์และประเมิน
สถานการณ์ธุรกิจสัตว์น้ าของกลุ่มประมงพ้ืนบ้านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2.5.1 โครงการพลังแผ่นดิน : กรณีศึกษาด้านธุรกิจชุมชน (ศิริวรรณ เจนการ และคณะ, 
2545 : 93) ได้ท าการศึกษา กลุ่มแม่บ้านท่าทราย กลุ่มบ้านสมุนไพรคีรีวง กลุ่มชุมชนไม้เรียง และ 
กลุ่มออมทรัพย์ต าบลคลองเปี้ยะ โดยจากการศึกษาพบว่า  

1) ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นสิ่งก าหนด
ลักษณะทิศทาง รูปแบบ ลักษณะของกลุ่ม 
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2) ปัจจัยที่ท าให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน  คือ ความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วม 
รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จะท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งแกนน าของกลุ่มยังมี
ผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทั้งภายในกลุ่ม และต่อบุคคลที่มาติดต่อด้วยเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นการ
บริหารจัดการก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ท าให้กลุ่มด าเนินการประสบความส าเร็จจนเป็นกลุ่ม
ชุมชนที่มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาองค์กรธุรกิจชุมชน คือ สมาชิกทุกคน
ต้องมีความรู้ ดังนั้นทางองค์กรธุรกิจชุมชนทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนขึ้น 
นอกจากนี้ยังท าการจัดตั้งเครือข่ายแห่งการพัฒนาซึ่งมีหน้าที่ท ากิจกรรมต่างๆ ตามลักษณะของกลุ่ม
ต่างๆ เช่น ในกลุ่มออมทรัพย์คลองเปี้ยะ จะมีเครือข่ายการออมทรัพย์ เป็นต้น 

4) แผนชุมชน สามารถก าหนดแนวทางและสร้างความชัดเจนในการด าเนินงานของ
กลุ่ม  โดยส าหรับการเชื่อมแผนของชุมชนกับองค์กรภายนอกในการสนับสนุนการพัฒนาของกลุ่มนั้น 
องค์กรที่มีแผนชุมชนชัดเจนค่อนข้างได้เปรียบ  กล่าวคือ  องค์กรที่มีแผนชัดเจนสามารถระบุได้ว่าจะ
ด าเนินองค์กรไปในทิศทางใด  แนวทางใด  และจะท าอะไรกันบ้าง  ซึ่งทั้งหมดนั้นสามารถระบุถึง
กิจกรรมหรือส่วนที่ต้องการการสนับสนุนได้อย่างชัดเจน 

5) การสนับสนุนจากองค์กรรัฐและเอกชน  มีบทบาทส าคัญเป็นผู้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงานของกลุ่ม ทั้งทางด้านองค์ความรู้  และเงินทุน  

6) ผลการพัฒนาของธุรกิจชุมชน โดยการศึกษาพบว่าการพัฒนาของธุรกิจชุมชน  
ท าให้คุณภาพชีวิตของคนในกลุ่มดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้เพ่ิมขึ้น และความสัมพันธ์
ภายในกลุ่มยังดีข้ึนอีกด้วย  

 
2.5.2 โครงการ “การพัฒนาแพชุมชน กรณีศึกษาของชาวประมงพื้นบ้าน จังหวัดสตูล” 

(จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และคณะ, 2554) ได้ศึกษาปริมาณการลงแรงท าการประมง ปริมาณสัตว์น้ าที่
จับได้ ส่วนเหลื่อมการตลาด และวิถีการตลาดสัตว์น้ าของชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดสตูล รวมทั้งศึกษา
ปริมาณความต้องการสัตว์น้ าของผู้บริโภค และโรงงานอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการ โดยท าการศึกษาแพชุมชนของชาวประมงพ้ืนบ้าน ที่เป็นสมาชิกกลุ่ม
แพชุมชน 4 กลุ่มแพ ได้แก่ กลุ่มแพปลาขอนคลาน กลุ่มแพชุมชนคนละ 2,000 กลุ่มแพคลองดุกัง 
และกลุ่มบ้านตันหยงกลิง จังหวัดสตูล โดยมีชาวประมงพ้ืนบ้านในชุมชนเป็นส่วนหลักของการวิจัย 
การด าเนินการวิจัยท าการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งชาวประมงพ้ืนบ้าน ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์น้ า 
(พ่อค้า แม่ค้า แพปลา) โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าปลีกในแหล่งตลาดสัตว์น้ า ส าคัญในจังหวัดสตูล 
และจังหวัดสงขลา  
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ผลการศึกษาพบว่า จังหวัดสตูลมีพ้ืนที่ที่มีการท าประมงพ้ืนบ้าน รวม 77 หมู่บ้าน และ 6 
ชุมชน จ านวนครัวเรือนประมงพ้ืนบ้าน 7,937 ครัวเรือน การรวบรวมข้อมูลผลการจับสัตว์น้ าของ
สมาชิกแพชุมชนและแพเอกชนในพ้ืนที่ศึกษา (5 กลุ่มแพ 71 คน) ในช่วงการเก็บข้อมูล 60 วัน 
(ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2553) โดยการบันทึกรายวัน พบว่าสัตว์น้ าที่จับเพ่ือขายได้รวม 
15,807.25 กิโลกรัม (มูลค่า 823,837.67 บาท) มีปลาทูเป็นสัตว์น้ าหลักที่จับได้ รองลงมาคือกุ้ง
แชบ๊วย การขายผลผลิตที่จับได้มีทั้งขายให้กับแพชุมชน แพเอกชนและกลุ่มแปรรูปขนาดเล็ก รวมทั้ง
ขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงตามวิถีการตลาด ส่วนเครื่องมือประมงที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ท าประมงพ้ืนบ้าน
ในจังหวัดสตูล พบว่าแต่ละครัวเรือนมีการใช้เครื่องมือหลายชนิด โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดของ
เครื่องมือประมงให้เหมาะสมกับชนิดของทรัพยากรสัตว์น้ าในแต่ละฤดูกาล 

จากการทบทวนผลการประกอบการของแพชุมชนพบว่า ปัจจัยที่ เป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินการของแพชุมชนประกอบด้วย 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบการบริหารแพชุมชนไม่ชัดเจน 
การขาดประสบการณ์ในการท าธุรกิจของสมาชิก และกฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นไม่ยืดหยุ่น 2) ปัจจัย
ภายนอก  ได้แก่ สัตว์น้ ามีปริมาณน้อย ปัจจัยด้านราคาตลาด และการไม่มีเครือข่ายทางการตลาด 
อย่างไรก็ตามกิจการแพชุมชนยังพอมีศักยภาพโดยเฉพาะแพขนาดเล็กที่ไม่มีภาระต้นทุนคงที่มากนัก 
โดยภาระในการบริหารจัดการแพชุมชน การบริหารงานบุคคลของชาวประมงเองที่ขาดประสบการณ์
ยังเป็นอุปสรรค์ท่ีต้องได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อความส าเร็จของธุรกิจแพชุมชน  

 
2.5.3  กิจการทางสังคม ธุรกิจที่มีเหตุผลทางสังคม (Duff, R. R., 2008). ได้ท าการศึกษา

สหกรณ์มอนดรากอน (Mondragon) ในประเทศสเปน ที่เกิดจากผู้ส าเร็จอาชีวะศึกษา 5 คน ได้จัดตั้ง
สหกรณ์ผู้ผลิตเตาเผาน้ ามันก๊าดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1957  ในปี ค.ศ. 2008 สหกรณ์แห่งนี้ได้เติบโตเป็น
สหพันธ์สหกรณ์ที่มีเครือข่ายมากกว่า 150 แห่ง เป็นสหกรณ์การผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สหกรณ์
สินเชื่อ กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ผู้บริโภค ฯลฯ ในหลายสาขา รวมทั้งธนาคารและมหาวิทยาลัยของ
ตนเอง มีพนักงานที่เป็นสมาชิกคือเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วยรวมทั้งหมด 70,000 คน เป็นองค์กรธุรกิจ
ที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นบาสก์ และมีเครือข่ายร้านค้าปลีกที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศสเปน เป็น
สหพันธ์สหกรณ์ที่มียอดขายสูงเป็นอันดับ 10 ของสหพันธ์สหกรณ์ทั่วโลกปีละกว่า 14,000 ล้าน
ดอลลาร์  

การจะท าให้ระบบสหกรณ์ประสบความส าเร็จได้ ต้องมีการปลูกฝังแนวคิด
อุดมการณ์ให้ประชาชนเห็นว่า แนวทางการพัฒนาธุรกิจแบบสหกรณ์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
สมาชิกดีกว่าระบบทุนนิยมอย่างไร และต้องมีการฝึกอบรมด้านการเป็นผู้บริหารจัดการและการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักประชาธิปไตย  พร้อมทั้งสมาชิกสหกรณ์ต้องสนใจดูแลเลือก
และตรวจสอบผู้บริหาร  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Ridley-Duff%2C+R
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2.5.4 ปัจจัยที่เป็นผลส าเร็จของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศก าลังพัฒนา 

(Mair, J. & Schoen, O., 2007) ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์กรผู้ประกอบการทาง
สังคม 3 หน่วยงาน ในประเทศบังคลาเทศ ประเทศอียิปต์ และประเทศสเปน ที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางว่าประสบความส าเร็จ ในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของกิจการเพ่ือสังคม  
พบว่า องค์กรมีรูปแบบธุรกิจที่วิสัยทัศน์ไปทิศทางเดียวกับสังคม  และใช้กลยุทธ์ในการพัฒนา
ทรัพยากรขององค์กร เพ่ือการสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนได้เสีย จึงเกิดเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มี
ค่านิยมเดียวกับองค์กร และสร้างมูลค่าให้กลับคืนองค์กร ทั้งนี้นั้นองค์กรคืนผลก าไรสู่การพัฒนาสังคม 
ท าให้องค์เหล่านี้ประสบผลส าเร็จ 

 
2.5.5 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพื่อสังคมส าหรับคนยากจน (Sodhi, S.M. & 

Tang, S.C., 2011) กล่าวถึงสาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการทางสังคม 
โดยศึกษาผู้ด าเนินกิจการเพ่ือสังคมจ านวนมากใช้แรงงานจากผู้ยากไร้ให้เปรียบเสมือนผู้ผลิต เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ผู้วิจัยค้นหาซึ่งค าตอบว่ากิจการเพ่ือสังคมท าได้อย่างไรจากมุมมองห่วงโซ่
อุปทาน  โดยศึกษากิจการเพ่ือสังคมที่ประสบความส าเร็จในประเทศอัพกานิสถาน แอฟริกา 
บังกลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย แม็กซิโก เนปาล ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา โดยค้นหาข้อมูลข้อเท็จจริงจาก
วัตถุดิบ, ข้อมูล และการหมุนเวียนการเงินของผู้ประกอบการรายย่อย จากกิจการเพ่ือสังคมที่กล่าวมา
ข้างต้น  

การศึกษานี้แสดงถึงกิจการเพ่ือสังคมช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยโดยการ
พัฒนาห่วงโซ่อุปทานขั้นสุดท้าย ซึ่งมีวิธีการด าเนินการดังนี้ 

1) สภาพคล่องทางการเงิน (Financial flow)  การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ง่ายขึ้น  
2) การเข้าถึงข้อมูล (Information flows) การเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดเพ่ือ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน  
3) การเข้าถึงความต้องการ  (Demand flows) การเข้าถึงตลาดและการขายที่

ด าเนินงานเพื่อกระตุ้นความต้องการของลูกค้า  
4) การเข้าถึงสินค้า/วัตถุดิบหลัก (Supply Flow) การเข้าถึงวัสดุพื้นฐาน, อุปกรณ์, 

ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานเป็นเลิศในการลดต้นทุนการด าเนินงาน
และ / หรือปรับปรุงราคาขาย  

นอกจากนั้นกิจการเพื่อสังคมทั่วโลกก็ประสบปัญหาไม่ต่างกัน ซึ่งมีปัญหาด้านต่างๆ
ดังนี้  

1) การขาดเงินทุนจากภาครัฐ  

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Mair%2C+J
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Schoen%2C+O
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2) ความต้องการของตลาดที่ไม่แน่นอน  
3) ต้นทุนการด าเนินงานที่สูง  

 
2.6.6 การศึกษาชาวประมงพื้นบ้าน การค้าที่เป็นธรรม และการค้นหาผู้ค้าคนกลาง 

(Bailey et al, 2015) ได้ศึกษาประเด็นผู้ผลิตรายย่อยกับการสร้างตลาด ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง
โครงการการค้าที่เป็นธรรมจะรับซื้อสินค้าอาหารทะเลจากชาวประมงพ้ืนบ้านแล้วส่งจ าหน่ายที่
ประเทศอเมริกา ซึ่งโครงการสามารถรับซื้อสัตว์น้ าได้ไม่จ ากัด เนื่องจากมีตลาดรองรับ  

แนวคิด การค้าที่เป็นธรรม (Fair Trade) เป็นระบบการค้าที่สร้างความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ตั้งแต่  ผู้ผลิต ผู้จัดจ าหน่าย ผู้บริโภค รวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบ 
โดยผู้ผลิต และผู้จัดจ าหน่ายสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มีก าไร  ในขณะที่ผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าที่มีคุณภาพดีได้ในราคาที่เหมาะสม  โดยพยายามเปิดตลาดให้ชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยส่งเสริม
ทักษะ ความรู้ และความเข้มแข็งให้องค์กรชาวประมง 

ส าหรับบางกรณี แนวคิดการค้าที่เป็นธรรม พยายามตัดผู้ค้าคนกลางออกจากระบบ
ตลาด ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจคิดว่าดี เพราะผู้ค้าคนกลางเอาเปรียบผู้ผลิตรายย่อย เช่น การผูกขาดสินค้า 
การให้ทุนในการผลิต ฯลฯ นอกจากนั้นผู้ค้าคนกลางมีบทบาทส าคัญต่อชุมชน ทั้งเป็นที่พ่ึงให้
ชาวประมงยามขัดสนไม่มีเงนิในการลงทุนเครื่องมือและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  

ก่อนหน้านี้มีการท าการค้าที่เป็นธรรมในหลายสินค้าซึ่งได้รับผลส าเร็จอย่างดี อาทิ 
กาแฟ งานหัตถกรรม ข้าว เป็นต้น แต่ไม่มีการท าเกี่ยวกับอาหารทะเลมาก่อน ซึ่งอาหารทะเลมี
ข้อจ ากัดมากมาย ดังนี้ 

1) ลักษณะตามธรรมชาติของอาหารทะเล ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากทรัพยากร
อ่ืนๆ จึงมีปัญหา เพราะ ทรัพยากรประมงเป็นทรัพยากรสาธารณะท าให้ชาวประมงต้องแข่งขันใน
การจับ จึงเป็นการยากที่จะท าการค้าที่เป็นธรรม เพราะไม่สามารถมั่นใจได้ว่า ชาวประมงท าตาม
มาตรฐานหรือไม่ 

2) ความเชื่อมโยงที่เหนียวแน่น ทั้งการเงิน เทคโนโลยี และการตลาด ท าให้การ
จัดการการพัฒนาที่จะสร้างความเข้มแข็งของผู้ผลิตเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เพราะต้องขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของตลาด ซึ่งต้องท าเรื่องการเงิน เทคโนโลยี และการตลาดพร้อมกัน 

3) อาหารทะเลสด เป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย และมีระยะเวลาของตัวสินค้าที่
จ ากัด ดังนั้นอาหารทะเลต้องท าการแปรรูปและการขายที่รวดเร็ว ซึ่งหมายความว่า ผู้ผลิตต้องสนใจ
และเข้าใจรายละเอียดของอาหารทะเลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถท าตามมาตรฐานได้ 
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4) ความซับซ้อนของประเภทของสัตว์น้ า  เครื่องมือประมง และแหล่งการจับสัตว์
น้ าที่หลากหลาย ส่งผลให้การสร้างมาตรฐานอาหารทะเลเป็นเรื่องที่ยาก 

5) การจัดการองค์กรของชุมชนประมง ต้องลงทุนลงแรงใช้ระยะเวลายาวนาน 
เพราะชุมชนมีบรรทัดฐาน วัฒนธรรม และสังคมที่เหนียวแน่นอยู่แล้ว เช่น ความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวประมงกับผู้ค้าคนกลาง ความสัมพันธ์เครือญาติ เป็นต้น  อีกทั้ง ชาวประมงมีความหลากหลาย 
ความผูกพันในระบบอุปถัมภ์ที่สืบเนื่องจากบรรพบุรุษ จึงท าให้การค้าที่เป็นธรรมเป็นเรื่องยากที่จะ
ท าส าเร็จ 

6) แนวคิดที่เห็นว่าการตัดผู้ค้าคนกลางออกจากระบบตลาดของชาวประมงพ้ืนบ้าน
เป็นเรื่องทีจ่ัดการได้ง่ายนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการมีผู้ค้าคนกลางมีทั้งข้อดี ข้อเสีย เฉกเช่นดาบ
ที่มีสองคม เพราะผู้ค้าคนกลางมีบทบาททั้งการอุปถัมภ์ช่วยเหลือ และการเอาเปรียบชาวประมง
พ้ืนบ้านในช่วงเวลาเดียวกัน  

กล่าวได้ว่า บทบาทของผู้ค้าคนกลางที่ย้อนแย้งกันเอง คือ ความสัมพันธ์ที่ขูดรีด
ชาวประมงพ้ืนบ้านโดยการผูกขาดผลผลิตจากทรัพยากรที่ชาวประมงจับได้ ซึ่งกล่าวคือ การกดราคา
การรับซื้อ การผูกขาดการขาย แต่ชาวประมงมีตลาดรองรับทีแ่น่นอนจากผู้ค้าคนกลาง ซึ่งหากผู้ค้าคน
กลางจ าหน่ายสินค้าได้ราคาดี ชาวประมงก็จะได้มีรายได้ที่สูงขึ้น   นอกจากนั้นผู้ค้าคนกลางยังช่วยใน
การลงทุนเครื่องมือ หรือการยืมเงินเพ่ือใช้จ่าย แม้จะเป็นการผูกขาดการขายสัตว์น้ าของชาวประมงก็
ตาม การที่ผู้ค้าคนกลางให้น าเงินมาลงทุน หรือใช้จ่าย พร้อมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนนับเป็น
การช่วยเหลือในระบบอุปถัมภ์ ซึ่งเป็นวิถีของประมงพ้ืนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ด ารงอยู่มา
ยาวนาน ดังนั้นการท าการค้าที่เป็นธรรมจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย 

 

จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้น จะน ามาใช้ในการศึกษาเปรียบเทียบผลลัพธ์และ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร ด า เ นิ น กิ จ ก า ร เ พ่ื อ สั ง ค ม ร้ า น ค น จั บ ป ล า  ใ น ง า น วิ จั ย ค รั้ ง นี้
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บทที่ 3 

 

วิธีการวิจัย 

  

การศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการและผลลัพธ์ของการขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคม : 
กรณีศึกษาร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เพ่ือศึกษากระบวนการ ผลลัพธ์ในมิติเศรษฐกิจ และสังคมของการขับเคลื่อนร้านคนจับปลา พร้อมทั้ง
ศึกษาปัจจัยที่เอ้ือ และเป็นอุปสรรคในการด าเนินร้านฯ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาร้านฯ ใน
อนาคตให้เกิดความยั่งยืน ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนไว้ดังนี้ 

3.1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนาม 
3.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เป็นแหล่งข้อมูล 
3.3 การเลือกใช้เครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูล 
3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาและชุมชนบ้านคั่นกระได 
3.5 การตรวจสอบข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.7 จริยธรรมในการวิจัย 
3.8 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

 
3.1 การศึกษาและส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนาม 

ผู้วิจัยได้เข้าไปส ารวจร้านคนจับปลาและชุมชนในอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และ
สังเกตการณ์ในฐานะของนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
เพ่ือบันทึกข้อมูลทั้งกระบวนการท างานของร้านคนจับปลา พ้ืนที่รับซื้อสินค้า ข้อมูลทางกายภาพของ
ชุมชน และกิจกรรมต่างๆ ในรอบปีของชุมชน โดยใช้เวลาในช่วงเดือนกันยายน 2557 ถึงเดือน
พฤศจิกายน 2557 

จากการก าหนดกรอบแนวคิดประเด็นการวิจัยที่ผู้วิจัยสนใจเบื้องต้น ก่อนการลง
พ้ืนที่วิจัยเก็บข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาหาข้อมูลโครงการอาหารทะเลปลอดภัยและมาตรฐานอาหาร
ทะเลในประเทศไทย จากการค้นคว้าพบว่า มีโครงการประมงพ้ืนบ้าน-สัตว์น้ าอินทรีย์ ซึ่งเริ่มต้นเมื่อปี 
2556 โดยมูลนิธิสายใยแผนดินร่วมมือกับมูลนิธินโยบายสุขภาวะ และสมาคมรักษ์ทะเลไทย ซึ่ง
โครงการด าเนินงานในพ้ืนที่การท างานของสมาคมรักษ์ทะเลไทยในจังหวัดเพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์ 
พังงา กระบี่ พัทลุง  และสงขลา หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูล และสอบถามนักพัฒนาเอกชนที่
สนิทกันซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ นี้ว่า นอกจากโครงการฯ ส่งเสริมให้ชาวประมงท าประมงอย่าง
รับผิดชอบ การจ าหน่ายอาหารทะเลปลอดภัยให้ผู้บริโภค จัดการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีประมงให้แก่
ผู้บริโภคแล้วนั้น โครงการฯ ได้มีการด าเนินการเรื่องมาตรฐานอาหารทะเลหรือไม่ ซึ่งตอนนั้นผู้วิจัยได้
ค าตอบว่า  โครงการฯ ไม่มีหน้าร้านถาวรแตจ่ะจัดจ าหน่ายอาหารทะเลปลอดภัยที่กรุงเทพฯ เดือนละ 
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1 ครั้ง และมีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีประมงส าหรับผู้บริโภค 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง ส่วน
เรื่องมาตรฐานยังไม่มีการด าเนินงาน  

นักพัฒนาเอกชนได้แนะน าให้ผู้วิจัยติดต่อนักพัฒนาเอกชนอีกท่านหนึ่งที่กระบี่ 
เนื่องจากทราบข่าวว่า เขาก าลังเริ่มท างานเรื่องมาตรฐานปูม้าและหอยชักตีน เมื่อผู้วิจัยติดต่อไป ได้
ทราบว่า เขาต้องการท ามาตรฐานปูม้าและหอยชักตีน แต่ไม่มีทุนสนับสนุนจึงไม่ได้เริ่มโครงการ 
หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงพยายามหาข้อมูลที่อ่ืนเพิ่มเติม และคิดทบทวนถึงการท าวิจัยเรื่องเกี่ยวกับประมง
พ้ืนบ้านจังหวัดสตูลช่วงศึกษาปริญญาตรีของตนเอง เมื่อปี 2554-2556 ซึ่งจ าได้ว่า ช่วงงานตกปลา 
“หัวโทง ฟิชชิ่ง 2556” ชุมชนปากบารา ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู จังหวัดสตูลนั้น มีการจ าหน่าย
สินค้าอาหารทะเลแปรรูปจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้ตราสินค้าว่า “คั่นกระได” พร้อมทั้งผู้วิจัย
ได้เคยพูดคุยถึงที่มาของสินค้าตราคั่นกระไดกับนายวิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี (แท็บ) ผู้จัดการสมาคม
สมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศ ซึ่งนายแท็บเคยพูดให้ฟังว่า ต้องการให้สินค้าของชาวประมง
พ้ืนบ้านที่มีความสด ปลอดภัย และเป็นผลผลิตจากการท าการประมงแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีราคา
สูงขึ้น เพ่ือให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกันผู้บริโภคได้รับ
อาหารปลอดภัย มีมาตรฐานบลูแบรนด์ (Blue Brand Standard) มารองรับ   

ผู้วิจัยจึงค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต แต่ไม่พบข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานบลู
แบรนด์ ผู้วิจัยจึงตัดสินใจติดต่อนายแท็บเพ่ือสอบถามข้อมูลเรื่องมาตรฐานฯ ดังกล่าว จนได้ทราบว่า
เดือนมิถุนายน 2557 สมาคมรักษ์ทะเลไทยได้เปิดร้านคนจับปลาให้เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายอาหาร
ทะเลปลอดภัยจากชาวประมงพ้ืนบ้านสู่ผู้บริโภค โดยมีหน้าร้านอยู่ที่ต าบลบ่อนอก อ าเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมุ่งหวังให้ร้านฯ เป็นพ้ืนที่พัฒนาการใช้มาตรฐานฯ ด้วย เนื่องจากตาม
เงื่อนไขการรับซื้อสัตว์น้ า การแปรรูป จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ทางร้านฯ ต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานบลูแบรนด์อย่างครบครัน  

หลังจากนั้นนายแท็บจึงให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนางเสาวลักษณ์ ประทุมทอง (ตุ๊ก) 
ผู้จัดการร้านคนจับปลา เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยประจ าพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมา
ผู้วิจัยได้ติดต่อนางตุ๊กและแนะน าตัวว่าเป็นนักศึกษาที่เคยท ากิจกรรมที่บ้านปากบาราเพ่ือคัดค้าน
ท่าเรือน้ าลึกกับนักพัฒนาเอกชน และเคยพบนางััจัพร ลอยปลิว (แต้ว) ซึ่งเป็นนักพัฒนาในพ้ืนที่
ประจวบคีรีขันธ์ ในงานหัวโทงฟิชชิ่งด้วย  สนใจศึกษาการท าร้านอาหารทะเลปลอดภัย อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาหารทะเล  ได้นัดหมายวันลงพ้ืนที่ครั้งแรก เพ่ือผู้วิจัยได้ท าความรู้จัก
พ้ืนที่และน าข้อมูลเบื้องต้นมาเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

การเดินทางไปร้านคนจับปลาครั้งแรกในวันที่ 18 กันยายน 2557 ผู้วิจัยไปกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน คือ ผศ. ดร. เยาวนิจ กิตติธรกุล และผศ. ดร. จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ ซึ่ง
ท างานร่วมกับภาคประชาชนมามากกว่าสามสิบปี พร้อมทั้งเป็นอุปนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย และที่
ปรึกษาสมาคมสตรีประมงพ้ืนบ้านภาคใต้ การไปครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และได้
พูดคุยกับนางตุ๊ก นางแต้ว นางสุ นางหนู (เจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชน) ที่ดูแลร้านคนจับปลา และท างาน
ภาคสนามกับชาวบ้านเรียบร้อย  
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เจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนได้น าทางอาจารย์และผู้วิจัยเข้าหมู่บ้านคั่นกระได หมู่บ้าน
ชายทะเลบนที่ดินสาธารณะ 29 ไร่ ข้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีสมาชิก
ชุมชนประมาณ 60 ครัวเรือน ประกอบอาชีพประมง และรับจ้าง นักพัฒนาได้แนะน าผู้วิจัยให้รู้จัก
แกนน าชาวประมงกลุ่มสมาคมประมงพ้ืนบ้านคั่นกระได ซึ่งสมาคมรักษ์ทะเลไทยให้การสนับสนุนการ
ก่อตั้งและด าเนินงานอนุรักษ์มาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน และพูดคุยถึงสถานการณ์ของร้านที่
ประสบปัญหาการขาดทุนในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 เนื่องจากร้านฯ รับซื้อกุ้งแชบ๊วยจากชาวประมง
จ านวนมากเกินไปจนจ าหน่ายสินค้าไม่ทัน ท าให้สินค้าค้างสต็อคเป็นจ านวนมาก และต้องจ าหน่าย
สินค้าขาดทุนในงานแสดงสินค้า สาเหตุเบื้องต้นของการประสบปัญหาขาดทุนเกิดจากเจ้าหน้าที่ร้านฯ 
ยังไม่มีการวิเคราะห์ตลาด พร้อมทั้งตลาดสินค้ายังจ ากัด ไม่มีลูกค้าในท้องถิ่น ลูกค้ามีจ านวนน้อย ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นร้านอาหารและผู้บริโภคจากรุงเทพฯ ซ่ึงสั่งซื้อสินค้า หรือทางร้านฯ ไปเปิดร้านขายสินค้า
ในงานแสดงสินค้าเท่านั้น  

ต่อมาในวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการประชุมสรุปงาน
ประจ าปี 2557 ของสมาคมรักษ์ทะเลไทยกับองค์กรอ๊อกแฟม ว่าผลการด าเนินงานเป็นอย่างไร ซึ่ง
ร้านคนจับปลาได้รายงานปัญหา อุปสรรคที่พบในการด าเนินกิจการช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น การรับ
ซื้อสัตว์น้ าในราคาที่สูงกว่าแพปลาเอกชน 50% และราคาไม่ขึ้นลงตามกลไกตลาด ท าให้ต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายสูงมาก จนตกอยู่ในสภาวะขาดทุน  

วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์งานสัมมนาผลักดัน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จัดโดยสมาคมรักษ์ทะเล
ไทยร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย เวทีการประชุมนี้ผู้วิจัยได้รับฟัง
นักพัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้านจากหลายพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานของร้าน
คนจับปลา ซึ่งนอกจากเป็นการแก้ปัญหาราคาสัตว์น้ าที่ตกต่ าจากการที่ชาวประมงไม่สามารถขายสัตว์
น้ าได้โดยตรงสู่ผู้บริโภคแล้วนั้น ร้านฯ ยังคงเป็นความหวังของชาวประมงพ้ืนบ้าน นักพัฒนาเอกชน 
และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลทั้งเอกสารและข้อมูลภาคสนามเบื้องต้นเพ่ือ
วางแผนก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และเครื่องมือที่จะใช้ในการวิจัยต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกพ้ืนที่วิจัยโดย
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยมีเหตุผล 3 ประการ ดังนี้ 

3.1.1 เป็นพ้ืนที่ชุมชนประมงพ้ืนบ้านที่มีการรวมตัวเป็นองค์กรชุมชน ที่ท ากิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ริเริ่มแนวคิดและร่วมกระบวนการพัฒนา
ร้านคนจับปลา 

3.1.2 เป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ “ร้านคนจับปลา” ทั้งนักพัฒนาเอกชน ชาวประมง
พ้ืนบ้านทั่วไป และผู้บริโภค  

3.1.3 พ้ืนที่ที่ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้า ในที่นี้หมายถึง หน้าร้านคนจับปลา การออกขายสินค้า
ตามงานขายของต่างๆ รวมทั้งลูกค้าท่ีสั่งสินค้าทางโทรศัพท์และสื่อออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย (Social 
media) 
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3.2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เป็นแหล่งข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้มุ่งท าความเข้าใจปรากฏการณ์ทางสังคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมของร้านคนจับปลา ซึ่งในกระบวนการดังกล่าวมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ที่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลได้ จ านวน 59 คน ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

3.2.1 นักพัฒนาเอกชน ( 8 คน) 
3.2.2 ผู้น าชุมชน 

1) ผู้น าเป็นทางการ ได้แก่ ก านัน (1 คน)  
2) ผู้อาวุโส (4 คน) 

3.2.3 หน่วยงานราชการในชุมชน ได้แก่ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และ
ตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย (2 คน) 

3.2.4 กลุ่มในชุมชน  
1) ตัวแทนของสมาคมชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได ( 10 คน) 
2) ตัวแทนกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ าบ้านคั่นกระได (4 คน) 

3.2.5 ตัวแทนชาวประมงพ้ืนบ้านที่ได้ประโยชน์จากร้านคนจับปลา โดยเัพาะอย่างยิ่ง
ชาวประมงพ้ืนบ้านในหมู่บ้านคั่นกระได (10 คน) 

3.2.6 ตัวแทนผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าร้านคนจับปลา โดยเัพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคในกรุงเทพฯ 
(20 คน) 

  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในชุมชน (Informants) เหล่านี้ออกเป็น 3 
กลุ่มอายุ เนื่องจากชุมชนเกี่ยวข้องกับร้านคนจับปลาในฐานะผู้ผลิตสินค้า สมาชิกผู้ถือหุ้น และผู้ได้รับ
ประโยชน์ ได้แก่ 

1) ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้รับรู้พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน สามารถล าดับเหตุการณ์หรือสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน ล าดับเครือญาติ 
การเปรียบเทียบการจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรสัตว์น้ าระหว่างอดีตกับปัจจุบันได้ โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มอายุของกลุ่มผู้อาวุโสไว้ตั้งแต่อายุประมาณ 60 ปี ขึ้นไป  

2) กลุ่มวัยกลางคน ผู้ได้รับการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ จากบรรพบุรุษ หรือเห็น
เหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงของชุมชนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา และที่ส าคัญที่สุดเป็นกลุ่มคนที่มีบทบาท
ในการเป็นแกนน าองค์กรกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน หรือนักพัฒนาเอกชนที่ด าเนินงานต่างๆ ในชุมชนยุค
ปัจจุบัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับร้านคนจับปลาในฐานะกลุ่มริเริ่มทางความคิด และขับเคลื่อนการด าเนินการ
ร้านคนจับปลา ในฐานะสมาชิก ผู้ถือหุ้นร้านคนจับปลา ผู้จับสัตว์น้ าขายร้านคนจับปลา แรงงานใน
การแปรรูปสัตว์น้ า และผู้ท ากิจกรรมการอนุรักษ์ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มอายุของกลุ่มวัยกลางคนไว้
ตั้งแต่อายุประมาณ 35 – 60 ปี  

3) กลุ่มคนหนุ่มสาว ผู้มีโอกาสได้รับความรู้จากระบบการศึกษาสมัยใหม่ส่วนหนึ่ง 
และได้รับความรู้จากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่อีกส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นผู้สืบทอดการท าประมงพ้ืนบ้าน ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับร้านคนจับปลาในฐานะผู้จับสัตว์น้ าขายร้านคนจับปลา และเป็นแรงงานในการผลิตสินค้าร้านคน
จับปลา โดยผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มอายุของกลุ่มคนหนุ่มสาวไว้ตั้งแต่อายุประมาณ 15 - 34 ปี 
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3.3 การเลือกใช้เครื่องมือวิจัยและการเก็บข้อมูล 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นอกจากผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ทั้งข้อมูลเบื้องต้นและสภาพทั่วไปของร้านคนจับปลา และชุมชนเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยพบว่า 
ในการศึกษากระบวนการร้านคนจับปลานั้นมี 3 องค์กรที่ท างานร่วมกัน คือ นักพัฒนาเอกชน 
ชาวประมงพ้ืนบ้าน และผู้บริ โภค การได้มาซึ่ งข้อมูลวิจัยที่น่า เชื่อถือ โดยเัพาะอย่างยิ่ ง
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพนั้น คงจะเป็นการยากและไม่เพียงพอ หากจะเลือกใช้วิธีการอย่างใด
อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการหลากหลาย เพ่ือสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
ผสมผสานและสอดคล้องกับช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในพ้ืนที่วิจัยขณะที่ท าการวิจัย 
ภาคสนามด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบโครงสร้าง  กึ่งโครงสร้างและไม่เป็นทางการ  การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2558 ดังนี้ 

3.3.1 การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant and non-
participant observations) ผู้วิจัยได้ใช้โอกาสตามความเหมาะสมในการเข้าร่วมสังเกตการณ์แบบมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของร้านคนจับปลา และของชุมชน เช่น การรับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงพ้ืนบ้าน 
ขั้นตอนการแปรรูปสินค้า การขายสินค้า การจัดร้าน การออกท าการประมง การประชุมสมาคมรักษ์
ทะเลไทย การประชุมประจ าปีของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านคนจับปลา การประชุมเครือข่ายประมง
พ้ืนบ้าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประชุมสมาคมประมงพ้ืนบ้าน อ่าวคั่นกระได กิจกรรมปีใหม่ 
กิจกรรมสงกรานต์ กิจกรรมพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันพ่อและวันแม่ การประชุมเตรียมกิจกรรม
ต่างๆระหว่างร้านฯ กับชาวประมงพ้ืนบ้าน หรือระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านด้วยกันเองในการเข้ามา
ศึกษาดูงานของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้ได้มากที่สุด เพราะช่วยให้ผู้วิจัยสามารถท าความ
เข้าใจกระบวนการของร้านคนจับปลาและวิถีชุมชนได้อย่างชัดเจน และได้รวบรวมรายละเอียดต่างๆ 
ของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนด้วย 

การสังเกตแบบมีส่วนร่วม นอกจากท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยตนเองแล้ว 
การสอบถามแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือการประชุมต่างๆ ในชุมชน ท าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่
ชัดเจนเพิ่มข้ึนด้วย ทั้งนี้หมายความว่าผู้วิจัยต้องได้รับการยอมรับและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ให้ข้อมูล 
ทั้งจากเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา สมาชิกชุมชน และผู้ให้ข้อมูลหลายๆ คน รวมทั้งแกนน าชุมชนก็มี
ความกระตือรือร้นในการถ่ายทอดข้อมูลต่างๆ ให้ผู้วิจัยรับทราบ ผู้วิจัยมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ซึ่งท าให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือและ
ถูกต้องทุกครั้งด้วยเช่นกัน 

3.3.2 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview) การสัมภาษณ์แบบ
กึ่งโครงสร้าง ใช้เมื่อมีการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนาม 1-2 ครั้งแล้วผู้วิจัยน าข้อมูลมา
เปรียบเทียบกับค าถามวิจัยเพ่ือตรวจสอบดูว่า ควรรวบรวมข้อมูลอะไรบ้างที่สามารถตอบค าถามการ
วิจัยดังกล่าวได้ครอบคลุมทั้งหมด หลังจากนั้นจึงได้ก าหนดกรอบหรือโครงสร้างค าถามในการ
สัมภาษณ์กว้างๆ โดยเป็นค าถามปลายเปิด ให้เป็นแนวทางในการน าไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้ให้
ข้อมูล เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลได้พูดคุยรายละเอียดแลกเปลี่ยนกับผู้วิจัยอย่างเป็นธรรมชาติ และได้ข้อมูล
ระดับลึกจากการซักถามรายละเอียดในประเด็นที่ก าหนดไว้เช่น ระบบโครงสร้างและกระบวนการ
ท างานของร้านคนจับปลา ระบบโครงสร้างขององค์กรชาวประมงพ้ืนบ้าน ความคิดเห็นต่อร้านคนจับ
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ปลา การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่าวคั่นกระได ความคิดเห็นจากเจ้าของแพปลาเอกชนใน
ท้องถิ่น เป็นต้น   

ส าหรับการพูดคุยนั้น ผู้วิจัยใช้เทคนิคการจดจ าค าถามที่ได้ตั้งประเด็นเพ่ือสอบถาม
ผู้ให้ข้อมูล แล้วด าเนินการสัมภาษณ์โดยเริ่มค าถามแรกแล้วรับฟังค าตอบที่ได้รับ แล้วจึงเชื่อมโยงไปสู่
ค าถามที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้การสนทนามีความลื่นไหลตามธรรมชาติ ในบางครั้งผู้ให้ข้อมูลมี
การแสดงความคิดเห็นที่ออกนอกประเด็นไป เพราะผู้ให้ข้อมูลมีประสบการณ์ชีวิตมายาวนาน 
ประกอบกับมีความรู้ความช านาญในประเด็นที่สอบถาม โดยเัพาะอย่างยิ่ง ชาวประมงพ้ืนบ้านผู้
อาวุโส ซึ่งหากมีผู้ให้ความสนใจและตั้งใจฟังเรื่องราวที่บอกเล่า ก็ดูมีความดีใจและกระตือรือร้นในการ
ถ่ายทอด ผู้วิจัยเองจึงต้องพยายามถามค าถามน าไปสู่ประเด็นที่ต้องการให้ได้  ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ที่
น่าสนใจครั้งที่ผู้วิจัยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูล คือ ครั้ งหนึ่ง ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ นายมนัส ปาน
น้อย อายุ 57 ปี ชาวประมงพ้ืนบ้านผู้อาวุโสคนหนึ่งของชุมชนบ้านคั่นกระไดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของชุมชนและทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมี
ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราว ท าให้ผู้วิจัยรู้สึกเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เล่าเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
ความเพลิดเพลินมีผลท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถควบคุมประเด็นและเนื้อหาของการสนทนาได้ จาก
ประสบการณ์นี้ ผู้วิจัยเห็นว่าควรระวังเป็นอย่างยิ่งในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มิัะนั้นจะได้
ข้อมูลที่มากมายเกินไป ดังนั้นจึงควรหาเวลาสัมภาษณ์เพ่ือเรียบเรียงข้อมูลให้ชัดเจนก่อนแล้วจึง
สัมภาษณ์ใหม่ พร้อมกับการตั้งประเด็นค าถามต่อเนื่องจากข้อมูลที่ได้รับไว้ด้วยหากมีข้อสงสัยหรือ
ข้อมูลบางอย่างไม่ชัดเจน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลอ่ืนอีก 2-3 คน เพ่ือเป็นการ
ยืนยันข้อมูลที่ได้รับในประเด็นเดียวกันให้ชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้น 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เจ้าของแพปลาเอกชนท้องถิ่น จ านวน 5 ราย เพ่ือ
พูดคุยประเด็นการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่าวคั่นกระได การรับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมง
พ้ืนบ้าน และผลกระทบของร้านคนจับปลาต่อแพปลาเอกชนในท้องถิ่น ซึ่งเจ้าของแพปลาฯ ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดใีนการสัมภาษณ์ แตบ่ัญชีการรับซื้อสัตว์น้ านั้นเจ้าของแพปลาฯ จ านวน 4 ใน 5 แพ 
ไม่ได้มีการจดบันทึกข้อมูลไว้ มีเัพาะใบเสร็จรายวันที่ให้กับชาวประมงเพ่ือเป็นหลักฐาน ซึ่งเจ้าของ
แพปลาฯ ได้ท าลายทิ้งปีต่อปี ส่วนอีกจ านวน 1 แพปลาฯ มีการจดบันทึกบัญชีการรับซื้อไว้เป็นอย่างดี 
แต่ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ เนื่องจากได้รับการปฏิเสธทางอ้อมถึง 3 ครั้ง ผู้วิจัยจึงต้อง
สัมภาษณ์เจ้าของแพปลาฯ ทั้ง 5 แพ เกี่ยวกับปริมาณการรับซื้อสัตว์น้ าของแพตนเองและแพอ่ืนๆ ซึ่ง
หมายรวมถึงร้านคนจับปลาด้วย คิดเป็นร้อยละเท่าไร เพ่ือน าข้อมูลส่วนนี้ไปวิเคราะห์ปริมาณสัตว์น้ า
ทั้งอ่าวคั่นกระไดในรอบ 1 ปี 

3.3.3  การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นและตัวบุคคล
ผู้ให้ข้อมูลที่ต้องการให้ “ถก” และ “อภิปราย” ไว้ล่วงหน้า ภายใต้กรอบการด าเนินการของผู้วิจัย ซึ่ง
ในกระบวนการท าสนทนากลุ่มนั้น ผู้วิจัยเป็นเพียงผู้เสนอประเด็นการสนทนาให้กลุ่มคนที่คัดเลือกมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกัน ทั้งนี้ประเด็นที่น ามาสนทนากลุ่มเกือบทั้งหมดนั้นได้
ผ่านการเก็บข้อมูลเบื้องต้นด้วยการสังเกต และ/หรือการสัมภาษณ์มาก่อน การสนทนากลุ่มจึง
เหมือนกับการทวนสอบข้อมูล (Verify) นอกจากนั้นการสนทนากลุ่มเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลของชุมชน
ในมุมมองที่หลากหลายและลุ่มลึกในเวลาเดียวกัน โดยผู้ให้ข้อมูลจะมีการคิด เตรียมข้อมูลมาอย่างดี
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ก่อนการแลกเปลี่ยน เนื่องจากการสนทนากลุ่มประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 10 คน ซึ่งเป็นคนที่ผู้ให้
ข้อมูลรู้จักกันมาก่อน ผู้ร่วมในการสนทนากลุ่มจึงไม่รู้สึกประหม่า หรือเกร็ง จึงมีความมั่นใจที่จะแสดง
ความรู้และความคิดเห็น รวมทั้งมีโอกาสได้ฟังและตอบโต้กับคนอ่ืนด้วย บรรยากาศจึงสนุกกว่าการ
สัมภาษณ์เดี่ยว 

ส าหรับการสนทนา ในบางประเด็นจ าเป็นต้องท าการสนทนากลุ่ม 2 ครั้ง โดยเัพาะ
อย่างยิ่งประวัติและการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของชุมชนในช่วง 20 
ปีที่ผ่านมา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นกลางกับทุกฝ่าย เนื่องด้วยบ้านคั่นกระได มีองค์กร
ชาวประมงพ้ืนบ้าน 2 กลุ่ม คือ สมาคมประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได ที่ได้รับการสนับสนุนการก่อตั้ง
โดยนักพัฒนาเอกชนบ้านคั่นกระได และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่สนับสนุนการท างานโดยกรม
ประมง ซึ่งก่อนปี 2551 บ้านคั่นกระไดไม่ได้มีองค์กรชาวประมงพ้ืนบ้าน   

เมื่อมีการท างานร่วมกันของชาวประมงพ้ืนบ้านในพื้นทีแ่ละเกิดความขัดแย้งทางด้าน
แนวคิด จึงท าให้สมาชิกในชุมชนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ สมาคมประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระไดที่
สนับสนุนการท างานโดยนักพัฒนาเอกชน และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สนับสุนนการท างาน
โดยกรมประมง ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย โดยการสนทนากลุ่มในประเด็นที่ 1 และ 2 
เท่านั้น ส่วนประเด็นอ่ืนๆ ใช้วิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนมาก
ยิ่งขึ้น 

ผู้วิจัยได้ใช้การสนทนากลุ่มในการเก็บข้อมูลในประเด็น (1) ประวัติและการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน (2) การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งของชุมชนในช่วง 20 ปีที่
ผ่านมา (3) ประวัติและการท างานของสมาคมประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได (4) ความเป็นมาและ
ความคิดเห็นต่อร้านคนจับปลา และ (5) การถอดบทเรียนร้านคนจับปลา ซึ่งผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่ม
เป็นจ านวน 5 ครั้ง ตามตารางท่ี   1 
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ตารางท่ี 1 แสดงการจัดสนทนากลุ่มจ านวน 5 ครั้ง ตามกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในชุมชนบ้านคั่นกระได จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

ประเด็น/ผู้ให้ข้อมูล ผู้อาวุโส
สมาคม
ประมง
พ้ืนบ้าน
บ้านคั่น
กระได 

ตั ว แ ท น
ส ม า ค ม
ป ร ะ ม ง
พ้ื น บ้ า น
บ้ า น คั่ น
กระได 

ผู้ อาวุ โ ส
กลุ่มการ
ท่องเที่ยว
เ ชิ ง
อนุรักษ ์

ตั ว แ ท น
ชาวประมง
พ้ื น บ้ า น
ก ลุ่ ม ก า ร
ท่อง เที่ ยว
เชิงอนุรักษ ์

ส ม า ชิ ก
ร้านคนจับ
ปลาทั้ ง  7 
หมู่บ้าน 

ตั ว แ ท น 
อ ง ค์ ก า ร
บริหารส่วน
ต า บ ล บ่ อ
นอก 

นั ก พั ฒ น า
เอกชนสมาคม
รักษ์ทะเลไทย 

นั ก พั ฒ น า
เอกชนองค์กรอ๊
อ ก แ ฟ ม แ ห่ ง
ประเทศไทย 

(1)ประวัติและการเปลี่ยนแปลงของ
ชุมชน 

✓ ✓ ✓ ✓     

(2)การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทะเล
และชายฝั่งของชุมชนในช่วง 20 ปีที่ผ่าน
มา 

✓ ✓ ✓ ✓     

(3)ประวัติและการท างานของสมาคม
ประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได 

 ✓     ✓  

(4) ที่มาและความคิดเห็นต่อร้านคนจับ
ปลา 

✓ ✓       

(5) ถอดบทเรียนร้านคนจับปลา ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ 
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3.3.4 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ด้วยการก าหนดหัวข้อที่
ต้องการศึกษาไว้ล่วงหน้า โดยเป็นค าถามปลายปิด เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูลได้พูดคุยรายละเอียดแลกเปลี่ยน
กับผู้วิจัยจนได้ข้อมูลครบถ้วนตามแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริโภคร้าน
คนจับปลาเพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริโภคต่อร้านคนจับปลาในประเด็นต่างๆ อาทิ 
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค พฤติกรรม แนวโน้มและการรับรู้ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริโภคอาหารทะเลร้านคนจับปลา และข้อเสนอ เป็นต้น โดยผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผู้บริโภค
สามารถแสดงความคิดเห็นอื่นๆ เพ่ิมเติมจากค าถามท่ีก าหนดไว้สัมภาษณ์ได้  

การสัมภาษณ์ผู้บริโภคร้านคนจับปลาจ านวน 20 คนในกรุงเทพฯ ถือเป็นการเก็บ
ข้อมูลที่ยากที่สุดของผู้วิจัย เนื่องด้วยข้อจ ากัดของเวลาของผู้บริโภคที่มีเพียงน้อยนิดในการมาซื้อ
สินค้าที่สวนสาธารณะใจกลางย่านทองหล่อถนนสุขุมวิท 55 ซึ่งใกล้กับสถาบันปรีดี พนมยงค์ หรือที่
เรียกว่า “Root Garden” (โครงการสวนต้นแบบ เพ่ือแสดงการพลิกฟ้ืนผืนดินที่รกร้างว่างเปล่าให้
กลับมามีชีวิตอีกครั้ง เพ่ือให้สังคมเมืองได้ตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับที่ดินในประเทศไทย ด าเนิน
โครงการโดยองค์กรอ๊อกแฟมแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมาณจากส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพและองค์กรภาคีอ่ืนๆ) เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เศรษฐกิจของกรุงเทพฯ 
การจราจรคับค่ัง มีที่จอดรถจ านวนน้อยมาก ผู้บริโภคจึงจ าเป็นต้องรีบซื้อสินค้าและเดินทางกลับทันที 
ผู้วิจัยจึงไม่สามารถสัมภาษณ์ผู้บริโภคได้ในทันที ผู้วิจัยจึงขอรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้บริ โภคจาก
เจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา เพ่ือติดต่อและขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Media) ทั้งเฟสบุ๊ค (Facebook) และไลน์ (Line) โดยการเปิดกล้องสนทนาเพ่ือให้เห็นสีหน้า
และแววตาทั้งสองฝ่ายอย่างชัดเจน เพ่ือที่ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์อารมณ์ของผู้ให้ข้อมูลขณะสัมภาษณ์
ได้ เพราะผู้วิจัยเชื่อว่า การได้ข้อมูลที่ดีที่สุดต้องเคารพความเป็นมนุษย์ของผู้ให้ข้อมูลโดยไม่ท าให้ผู้ให้
ข้อมูลรู้สึกอึดอัด ทั้งนี้ก่อนการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง ผู้วิจัยได้สอบถามความสมัครใจของผู้ให้ข้อมูล และ
ได้แจ้งเสมอว่า ข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับโดยไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใด   

 

3.4 การสร้างความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาและชุมชนบ้านคั่นกระได 

การสร้างความไว้วางใจในการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญมาก เพราะการได้มาซึ่ง
ข้อมูลขึ้นอยู่กับปฏิสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูล ทั้งร้านคนจับปลา กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และองค์กรอ่ืนๆ ซึ่งผู้วิจัยจะต้องมีการพัฒนาความไว้วางใจและมิตรภาพ
ระหว่างผู้วิจัยกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล เริ่มตั้งแต่การส ารวจพ้ืนที่วิจัยในเดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2557 
ถึงการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในเดือนธันวาคม 2557 – กันยายน 2558  โดยแบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 3 
ส่วน ดังนี้ 

3.4.1 ร้านคนจับปลา  

ในช่วงส ารวจพ้ืนที่การวิจัย ผู้วิจัยได้ เข้าไปท าความรู้จักร้านคนจับปลาผ่านการ
แนะน าจากนักพัฒนาเอกชนที่ผู้วิจัยเคยร่วมงานสมัยเรียนปริญญาตรี  ซึ่งผู้วิจัยได้ติดต่อนางตุ๊ก 
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(เสาวลักษณ์ ประทุมทอง) นักพัฒนาเอกชนสมาคมรักษ์ทะเลไทยซึ่งรับผิดชอบโครงการร้านคนจับ
ปลาผ่านการโทรศัพท์โดยผู้วิจัยได้พูดคุยรายละเอียดเบื้องต้นที่สนใจเกี่ยวกับร้านคนจับปลา และขอ
นัดลงพ้ืนที่ครั้งแรกพร้อมกับอาจารย์ที่ปรึกษา  

การเดินทางไปร้านคนจับปลาครั้งแรกในวันที่ 18 กันยายน 2557 ผู้วิจัยไปกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่าน หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้วิจัยก็สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ที่มาของการก่อตั้งร้าน วัตถุประสงค์ กลุ่มลูกค้า สถานการณ์ของร้าน ฯลฯ กับนางตุ๊ก ในช่วงการ
สนทนานั้นผู้วิจัยได้เดินส ารวจร้าน และไปพูดคุยกับนางแต้ว นางหนู และแนะน าตัวกับนางสุ 
เจ้าหน้าที่อีกคนที่ผู้วิจัยไม่เคยรู้จักมาก่อน แล้วผู้วิจัยจึงช่วยท ากาแฟ ล้างแก้ว แพ็คสินค้า ฯลฯ 
หลังจากพูดคุยกับนางตุ๊ก นางแต้ว นางสุ นางหนู (เจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชน) ที่ดูแลรา้นคนจับปลา และ
ท างานภาคสนามกับชาวบ้าน  

ช่วงค่ าวันนั้น เจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนได้น าทางผู้วิจัยและอาจารย์เข้าหมู่บ้านคั่น
กระได เพื่อแนะน าให้ผู้วิจัยรู้จักแกนน าชาวประมงในหมู่บ้าน ครั้งนั้นผู้วิจัยได้พบนายน้อย(โกศล จิตร
จ าลอง นายกสมาคมประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระได) นายโต้ง (ภูษิฐ จิตรจ าลอง) นางพิณ (กรพิณ จิตร
จ าลอง หัวหน้ากลุ่มแปรรูปอาหารทะเลส่งขายร้านคนจับปลา และผู้รับซื้อสัตว์น้ าให้ร้านคนจับปลา) 
นางเรียม ภรรยานายโต้ง น้องบ๊วย ลูกสาวนายโต้ง และน้องพริก ลูกชายนายโต้ง มีการรับประทาน
อาหารมื้อเย็นร่วมกัน ซ่ึงเต็มไปด้วยอาหารทะเล ทั้งปลาทูทอด ปูม้าต้ม กุ้งแชบ๊วยต้ม และอีกมากมาย 
ผู้วิจัยมีความสุขในการทานอาหารมื้อนี้ และทานอาหารทะเลอย่างช านาญ จนท าให้ทุกคนที่ร่วม
รับประทานอาหารทึ่งในความสามารถแกะปูและกินปลาทูอย่างรวดเร็ว บรรยากาศที่เป็นกันเองท าให้
ผู้วิจัยท าตัวสนิทสนมกับสมาชิกในวงสนทนาได้อย่างรวดเร็ว 

ในการไปชุมชนครั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องจากผู้วิจัยได้เคยพบ
และรู้จักนักพัฒนาเอกชนคนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลามาก่อนหน้านี้แล้ว นับว่าเป็นการเริ่มต้น
ปฏิสัมพันธ์ที่ด ี

ในการพบปะครั้งแรกระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล กุญแจส าคัญ คือ ผู้พาเข้าพ้ืนที่ 
เนื่องจากเมื่อเราเข้าไปชุมชนกับใครในครั้งแรก สถานะของเราในสายตาของชุมชนมีลักษณะเช่นนั้น 
ในกรณีของผู้วิจัยซึ่งเข้าไปกับนักพัฒนาเอกชน ชาวบ้านคิดว่าผู้วิจัยคือนักพัฒนาเอกชนที่เข้ามา
ท างานร้านคนจับปลา ซึ่งส่วนนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย คือ หากชาวบ้านเห็นด้วยกับการท างาน ผู้วิจัยก็
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย แต่ถ้าไม่เห็นด้วยหรือขัดแย้ง ผู้วิจัยต้องประสบความยากล าบากในการ
เข้าถึงข้อมูลด้วยเช่นกัน  ซึ่งตัวผู้วิจัยเองได้พบปัญหาดังกล่าว จนในช่วงสุดท้ายของการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม ผู้วิจัยต้องปรับบทบาทของตนเองเสียใหม่ 

นอกจากนั้น สิ่งส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การสร้างความประทับใจครั้งแรก จะท า
อย่างไรให้กลุ่มเป้าหมายจดจ าและสนใจผู้วิจัยได้   ทั้งนี้ผู้วิจัยต้องมีสัมมาคารวะ รู้จักกาลเทศะในการ
พูด โดยมีความเป็นตัวของตัวเอง ที่มีความง่ายๆ สบายๆ มองมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  รวมทั้งมีความ
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เข้าใจมนุษย์ในฐานะมนุษย์ด้วยกัน และผู้วิจัยต้องเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มเป้าหมายพอสมควร 
เพ่ือให้สามารถเข้าใจและตั้งค าถามให้เข้าประเด็นและน่าสนใจ 

ในช่วงเวลาที่ผู้วิจัยกลับมามหาวิทยาลัยเพ่ือเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยได้
ติดต่อนางตุ๊ก และนางแต้วอย่างสม่ าเสมอ ท าให้รับทราบข่าวสารการด าเนินกิจการของร้านฯ อย่าง
สม่ าเสมอ ผู้วิจัยได้กลับไปที่ประจวบฯ อีกครั้ง และได้เข้าร่วมการประชุมสรุปงานสมาคมรักษ์ทะเล
ไทย ปี 2557 เมื่อวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557 เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของร้านคนจับปลา
ประจวบฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ปรึกษาเพ่ือนๆ นักพัฒนาเอกชนว่า การรับซื้อสัตว์น้ าที่ราคาสูงเกินกว่าแพ
ปลาถึง 50% และก าหนดราคาโดยไม่ข้ึนลงตามสภาวะตลาด  ท าให้ร้านรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่าย
สูงมาก ควรจะท าอย่างไร ทุกสายตาหันมามองที่ผู้วิจัย เนื่องด้วยทุกๆ คนคาดหวังว่า ผู้วิจัยอาจช่วย
แก้ไขปัญหาทางร้านฯ ได้ ผู้วิจัยจึงท าได้เพียงยิ้ม และกล่าวว่า ผู้วิจัยเชื่อว่าร้านสามารถด าเนินการไป
ได้อย่างไม่ขาดทุนในปีแรก แต่ผลก าไรอาจแทบไม่มี ทั้งนี้นั้นการซื้อสัตว์น้ าที่ราคาสูงกว่าแพ 50% นั้น 
ราคาสินค้าที่ปลายทางตลาดก็จะสูงจนกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงยาก ก าไรของร้านก็จะน้อย ทางที่ดีที่สุดคือ 
การลดราคาการรับซื้อให้สูงกว่าแพไม่เกิน 20% และขยับราคาขึ้นลงตามตลาด  และที่ส าคัญ
ชาวประมงต้องรับรู้ในเรื่องนี้ด้วย เพราะเขาคือผู้รับผลประโยชน์และเป็นเจ้าของกิจการ หลังจากนั้น
รอยยิ้มของนักพัฒนาเอกชนก็ส่งเข้ามาเช่นกัน ผู้วิจัยมีความรู้สึกเหมือนได้รับค าชมผ่านสายตา และมี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักพัฒนาเอกชนอื่นๆ มากข้ึนเหมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในกลุ่ม  

จนกระทั่งวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ผู้วิจัยได้เข้าร่วมและสังเกตการณ์งานสัมมนา
ผลักดันยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ณ โรงแรมหาดใหญ่รามา จัดโดยสมาคม
รักษ์ทะเลไทยร่วมกับสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย จากการเข้าร่วมรับฟัง
นักพัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้านจากหลายพ้ืนที่แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินงานร้านคน
จับปลาจากหลากหลายมุมมอง นักวิจัยต้องตั้งสติในการรับฟัง สังเกตสีหน้าของผู้เข้าร่วม และจด
บันทึก พร้อมขออนุญาตบันทึกเสียงเพ่ือใช้ทบทวนข้อมูล  

จากการเข้าร่วมงานสัมมนาครั้งนี้ผู้วิจัยได้เปิดมุมมองใหม่ต่อร้านคนจับปลา จากเดิม
ที่ผู้วิจัยเห็นว่าร้านคนจับปลาไม่ใช่เป็นเพียงร้านค้าที่สร้างรายได้ที่สูงขึ้น แต่เป็นความหวังของ
ชาวประมง นักพัฒนาเอกชน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 

จนกระทั่ง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมหนุนเสริม
ทักษะทางการตลาดให้กับเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา สาขาประจวบคีรีขันธ์ และสาขานครศรีธรรมราช  
ในหัวข้อการวางแผนธุรกิจ อบรมโดย อาจารย์แพรวา สาธุธรรม  จากศูนย์นวัตกรรมสังคมเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.30 น. ณ บางกอกคริสเตียน เกสท์เฮ้าส์ โดยการ
สนับสนุนจากองค์กรอ๊อกแฟม  ผู้วิจัยไดร้ับฟังความคิดเห็นจากทั้งสองสาขา สาขาประจวบฯ เป็นการ
ท าธุรกิจแบบเต็มตัวคือมีการจ้างงานทุกขั้นตอน แต่สาขานครศรีธรรมราชในช่วงนั้นเป็นการด าเนิน
ร้านแบบอาสาสมัคร ไม่มีการจ้างงานให้กับแรงงานที่เข้ามาช่วย ทั้งสองสาขาประสบปัญหาที่คล้ายกัน 
คือ จ านวนคนท างานมีไม่เพียงพอ  ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้วิจัยรู้สึกตนเองเป็นส่วนหนึ่งของร้านคนจับ
ปลามากขึ้น เนื่องจากได้ร่วมแสดงความคิดเห็น และสามารถสังเกตการอบรมฯ อย่างใกล้ชิด โดยที่
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เจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาไดพู้ดคุยกับผู้วิจัยมากข้ึน ไม่เพียงเัพาะเรื่องร้านฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรื่อง
อ่ืนๆด้วย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ผู้วิจัยได้มีโอกาสกลับไปช่วยพ่ีๆ ที่ร้านคนจับปลาเตรียม
สินค้าเพ่ือไปจ าหน่ายที่งาน “รวมพลคนกินปลา” ครั้งที่ 3 ตอนเรือเล็กในทะเลใหญ่ ณ สวนสันติไชย
ปราการ กรุงเทพฯ ช่วงวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2557 ช่วงการเตรียมสินค้าหนึ่งสัปดาห์ก่อนงานฯ 
ผู้วิจัยรู้สึกว่าตนเองเหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยใช้ชีวิตมา สิ่งใดที่ไม่เคยท าก็ต้องท า ทั้งนั่งควักไส้ปลาทูกลาง
แดดจ านวนมากกว่า 100 กิโลกรัม พร้อมทั้งแล่ปลา ตากปลา ท าความสะอาดร้าน ฯลฯ  เพราะผู้วิจัย
คิดเสมอว่าการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงของผู้ให้ข้อมูล คือ การรับรู้ความรู้สึกของความเป็นเขา 
ผู้วิจัยจึงร่วมท างานจริงจังทุกขั้นตอน   

ในงานรวมพลคนกินปลา ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า ผู้บริโภคของร้านฯ ส่วนใหญ่คือ ผู้ที่
ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมจากการบริโภค และรักษาสุขภาพเป็นหลัก และผู้วิจัยได้พบกับผู้
ประสานงานโครงการประมงพ้ืนบ้าน-สัตว์น้ าอินทรีย์ เป็นโครงการส่งเสริมคุณค่าของชาวประมง
พ้ืนบ้านให้เป็นที่รับรู้ในสังคมไทยที่ได้สร้างสรรค์ในการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย ด้วยการ
ท าประมงอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีบทบาทที่ส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนมีใช้ไปถึงลูกหลาน และเพ่ือเชิญชวนสาธารณชนที่เป็นทั้งผู้บริโภคอาหาร
ทะเลและผู้ที่ชอบท่องเที่ยวทะเลให้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดนโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน คือ ดร.สุภาภรณ์ อนุชิราชีวะ (นุช) มูลนิธิสายใยแผ่นดิน 
ซ่ึงผู้วิจัยได้มีโอกาสพูดคุยเพียงเล็กน้อย  

คืนสุดท้ายของการจ าหน่ายสินค้าในงานนี้ นักพัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้าน 
ประชุมสรุปผลการจ าหน่ายสินค้าและปัญหา  ทั้งนี้ที่การพูดคุยได้เริ่มขึ้นทันทีหลังเสร็จงานนั้น เพ่ือ
แสดงความโปร่งใสในการท างานของนักพัฒนาเอกชนต่อชาวบ้าน  เพราะหากเว้นช่วงเวลานานจะ
ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดกันได้ง่าย โดยเัพาะอย่างยิ่งเรื่องเงิน หากพูดคุยด้วยความไม่เข้าใจแล้ว 
บางครั้งข่าวโคมลอยที่เกิดจากการคาดคะเน การเข้าใจผิด จะน าไปสู่ความขัดแย้งได้ง่าย  

บรรยากาศในวงประชุมครั้งนี้สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนและถกเถียงกันพอสมควร 
ผู้วิจัยจึงต้องรวบรวมสมาธิในการฟังเพ่ือจับใจความส าคัญของการสนทนาและสังเกตการณ์ร่วมด้วย 
เนื่องจากไม่คุ้นชินกับส าเนียงท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์    

เดือน ธันวาคม 2557 ร้านคนจับปลามีแนวทางการประชาสัมพันธ์ให้ร้านเป็นที่รู้จัก
ของคนท้องถิ่น และคนผู้ใช้ถนนผ่านไปมาให้เข้ามาแวะซื้อสินค้า โดยการเปิดตลาดให้ชาวบ้านใน
ท้องถิ่นมาจ าหน่ายสินค้าที่ผลิตขึ้นเองทั้งผักและอาหารทะเล ในนาม “บลูมาร์เก็ต (Blue Market)” 
ตามสโลแกนที่ว่า สด ใหม่ ไร้ ฟอร์มาลิน ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ช่วงต้นเดือน
จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2557 ซึ่งเป็นวันเปิดตลาด   

กล่าวได้ว่าช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 2557 เป็นช่วงของการท าความรู้จัก
ระหว่างผู้วิจัยกับเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา ผู้วิจัยมีบทบาทเป็นนักศึกษาปริญญาโทที่เข้ามาศึกษาเรื่อง
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ร้านคนจับปลาและได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการประชุมสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่ง
ประเทศไทย ประชุมสมาคมรักษ์ทะเลไทย อบรมความรู้ทางธุรกิจต่างๆ ที่จัดโดยองค์กรอ๊อกแฟม 
และร่วมจ าหน่ายสินค้าในงานรวมพลคนกินปลาครั้งที่ 3 อย่างไรก็ตามผู้วิจัยถูกทุกคนมองว่าเป็นคน
นอก และไม่น่าจะท าอะไรเป็น เมื่อถูกมองเช่นนั้น ผู้วิจัยจึงไม่ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการ
คิดและตัดสินใจในการจัดการร้าน ผู้วิจัยจึงต้องพิสูจน์ตัวเองในช่วงพฤศจิกายนตั้งแต่งานรวมพลคน
กินปลา ครั้งที่ 3 จนถึงเดือนธันวาคม 2557 โดยใช้แรงกายและความจริงใจที่มีทั้งหมดร่วมใช้ชีวิตกับ
เจ้าหน้าที่ร้านฯ ตั้งแต่ตื่นนอนตอนเช้า ท างานทุกอย่างตลอดทั้งวันจนถึงเข้านอนตอนดึก ทั้งท าอาหาร 
ล้างจาน ล้างอุปกรณ์ ท าความสะอาดร้าน  รับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงพ้ืนบ้าน  แปรรูปสัตว์น้ า และ
จ าหน่ายสินค้า 

จากการพิสูจน์ตนเองของผู้วิจัย เจ้าหน้าที่ร้านจึงเกิดความไว้วางใจและเชื่อใจผู้วิจัย
มากขึ้น เริ่มต้นจากการเป็นคนรู้จัก ต่อมาความสัมพันธ์ได้พัฒนามากขึ้นจนกลายเป็นเพ่ือนและพ่ีน้อง 
มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมากข้ึน ไม่เพียงเัพาะเรื่องร้านเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องส่วนตัวด้วย  

แม้การเข้าพ้ืนที่ ในช่วงเริ่มต้นด าเนินการไปได้ด้วยดี แต่สุขภาพของผู้วิจัยไม่
เอ้ืออ านวย ต้องกลับมารักษาตัวเป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่ง
ร้านได้มีการเปลี่ยนแปลงภายใน คือ การย้ายที่ผลิตอาหารแปรรูปจากกลุ่มผู้หญิงบ้านคั่นกระได มา
ผลิตที่ร้านคนจับปลาที่บ่อนอกแทน โดยนางพิณย้ายมาเป็นเจ้าหน้าที่แปรรูปของร้านเต็มตัว ท าให้
กลุ่มแปรรูปยุติการด าเนินการ นอกจากนั้นการสนับสนุนทุนด าเนินการและจ้างเจ้าหน้าที่ร้านคนจับ
ปลาขององค์กรอ๊อกแฟมสิ้นสุดโครงการในเดือนธันวาคม 2557 ท าให้ร้านต้องจ้างนักพัฒนาเอกชน
และบริหารจัดการด้วยเงินก าไรของร้านเอง อาทิตยา ยี่สาร (หนู) เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทยจึง
ตัดสินใจลาออกด้วยเหตุผลที่คิดว่า ตนเองไม่มีความรู้ในเรื่องสัตว์น้ า แต่มีความถนัดในเรื่องการเข้า
ชุมชนที่มกีารสร้างสัมพันธ์กับชาวบ้าน และการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมมากกว่างานด้านธุรกิจ 
เธอจึงตัดสินใจไปศึกษาปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง ท าให้เจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาจากเดิม
จ านวน 5 คน เหลือเพียง 4 คน   

ต่อมาในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ผู้วิจัยได้กลับเข้ามาในพ้ืนวิจัยอีกครั้ง ครั้งนี้พบว่า 
ความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทุกคนให้ความเป็นกันเองกับผู้วิจัยมาก ผู้วิจัยรู้สึกเสมือน
น้องสาวทีก่ลับมาบ้าน 

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา บรรยากาศในร้านคนจับปลามีการพัฒนาขึ้น 
การตกแต่งภายในร้านเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีการจัดระบบห้องครัว ชั้นวางอุปกรณ์ต่างๆ 
ค่อนข้างเป็นระเบียบ รูปแบบการจัดวางสินค้าดีขึ้น แต่พ้ืนที่การแปรรูปยังคงเป็นลานกลางแจ้งฝั่งซ้าย
ที่ต้องใช้เก้าอ้ีพลาสติกตัวเล็ก หรือแคร่ไม้ไผ่นั่งท างานบริเวณข้างๆ ร้านเช่นเคย แต่ข้างร้านคนจับปลา
ฝั่งขวามีเพื่อนบ้านใหม่เป็นรา้นอาหาร “ครัวชมวาฬ” ท าให้ผู้วิจัยต้องท าความรู้จักและปฏิสัมพันธ์กับ
คนใหม่ๆ ที่ต่อมามีผลต่อร้านคนจับปลา อาทิ นางกระรอก (เจ้าของร้านครัวชมวาฬ ภรรยานายเจริญ 
วัดอักษร นักสู้ของชาวบ้านบ่อนอก) นางติ๋ว (หุ้นส่วนร้านคนจับปลา) นางหญิง (ลูกจ้างร้านคนจับ
ปลา) นางวรรณ (แม่ครัวครัวชมวาฬ ท ากับข้าวอร่อยมาก) นายตอง (สามีนางหญิง ชอบมานั่งคุยและ
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ด่ืมกับนางพิณ) เจ้าอาวาสวัดสี่แยกบ่อนอก (ท่านมาัันกาแฟทุกเช้าตั้งแต่ 06.30 น. ซึ่งเป็นสาเหตุที่
นางสุต้องเปิดร้านแต่เช้าตรู่) นายหลง (นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก นายอ านาจ สูงยิ่ง มา
นั่งดื่มกาแฟทุกวันช่วงสายๆ และช่วงเย็นๆ ของวัน จนบางครั้งผู้วิจัยคิดว่า ร้านคนจับปลา คือ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล แต่การที่มีนายหลงมานั่งในร้านส่งผลให้เจ้าหน้าที่มีความรู้สึกอุ่น
ใจ เพราะเจ้าหน้าที่ทุกคนของร้านคนจับปลาเป็นผู้หญิง)   

ผู้วิจัยยังคงใช้ชีวิตปฏิบัติหน้าที่ในร้านเหมือนเจ้าหน้าที่คนอ่ืนๆ โดยได้เดินทางไปรับ
ซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงในพ้ืนที่ต่างๆ ทั้ง บ้านคุ้งโตนด (พ้ืนที่รับซื้อกะปิ) บ้านทุ่งน้อย บ้านคลอง
วาฬ บ้านโพธิ์เรียง บ้านปากคลองเกลียว บ้านคลองเก่า บ้านบ่อนอก และบ้านคั่นกระได ผู้วิจัยได้
เรียนรู้วิธีการรับซื้อ การคัดเลือก การตั้งราคา และวิธีการรักษาคุณภาพสัตว์น้ า พร้อมทั้งได้พูดคุยกับ
ชาวประมงพ้ืนบ้านและติดต่อขอสัมภาษณ์ในช่วงถัดไปด้วย 

นอกจากการรับซื้อสัตว์น้ าแล้ว ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนการแปรรูปสัตว์น้ าทั้ง
เป็นอาหารสดแบบแช่แข็ง และแปรรูปเป็นปลาเค็ม ปลาแห้ง ปลาหวานด้วย ซึ่งการแปรรูปเหล่านี้
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการท างานต่อวันมากกว่า 8 ชั่วโมง โดยเริ่มงานตั้งแต่ 06.30 น. – 20.00 น. 
บางครั้งก็ท างานจนดึกถึงเที่ยงคืน แล้วรอรับสินค้าจากพ้ืนที่นครศรีธรรมราชที่จะส่งถึงหน้าร้านเวลา 
02.00 น. จึงกล่าวได้ว่า เจ้าหน้าที่แทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลย ซึ่งผู้วิจัยก็ได้ร่วมท างานในรูปแบบนี้
เช่นกัน 

ในทุกๆ วันศุกร์เวลา 10.00 น. นางสุกับนางพิณและผู้วิจัยต้องเดินทางไปกรุงเทพฯ 
เพ่ือไปจ าหน่ายสินค้าที่สวนรูทการ์เดน ในซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 ในวันศุกร์-อาทิตย์ ผู้วิจัยจึง
ได้ไปร่วมจ าหน่ายสินค้า และพบผู้บริโภค ในช่วงต้นผู้วิจัยท าหน้าที่ช่วยงานอยู่เบื้องหลัง ไม่ได้ช่วย
จ าหน่ายหน้าร้าน เนื่องด้วยผู้วิจัยต้องการสังเกตวิธีการพูดคุยจ าหน่ายสินค้าของเจ้าหน้าที่และ
ปฏิกิริยาที่ลูกค้าแสดงขณะเลือกซื้อสินค้า รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอ่ืนๆ และหลังจากนั้น
ผู้วิจัยจึงมาช่วยจ าหน่าย แล้วพบว่า “การพูดกับลูกค้าในฐานะชาวบ้านไม่ใช่เรื่องง่าย” ทั้งนี้ลูกค้าส่วน
ใหญ่ของร้านคนจับปลาคือ ผู้บริโภคชนชั้นกลางระดับสูงในกรุงเทพฯ ที่ไม่มีเวลามากที่จะรับฟังข้อมูล 
แต่ให้ความสนใจเัพาะความสด และความปลอดภัยของสินค้าเท่านั้น   

ต่อมาส านักงานกิจการเพ่ือสังคมเปิดรับสมัครกิจการเพ่ือสังคมดีเด่นแห่งประเทศ
ไทย ประจ าปี 2558 ร้านคนจับปลาได้ส่งรายละเอียดของร้านฯ เพ่ือเข้าประกวด จนผ่านเข้ารอบ
คัดเลือกในวันที่ 9 มีนาคม 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้ร่วมรับฟังการน าเสนอโครงการ ณ ห้อง 413 อาคารศูนย์
เรียนรู้ ส านักงาน สสส. ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 สาทร ในการน าเสนอ นางตุ๊กท าหน้าที่น าเสนอ
ใจความได้อย่างครบถ้วน จนผู้เข้าร่วมรับฟังกว่าสามสิบท่านปรบมือแสดงความชื่นชมรูปแบบของ
กิจการเพื่อสังคมทางด้านอาหารทะเลนี้ 

วันที่ 13 มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นวันประกาศผลรางวัลปรากฏว่า ร้านคนจับปลา ได้รับ
รางวัล ชนะเลิศ SE Award ประเภท Change Do It จากส าหนักงานส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่ง
ประเทศไทย ได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท เพื่อน าไปลงทุนกิจการต่อไป ตั้งแต่วันนั้นร้านฯ จึงเป็นที่
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สนใจของสังคม ส านักข่าวและนิตยสารหลายแห่งขอสัมภาษณ์นางตุ๊ก และไปเยี่ยมชมหมู่บ้านคั่น
กระไดเพ่ือถ่ายท าวิถีการอนุรักษ์และการท าประมง 

เดือนเมษายน 2558 ฤดรู้อนมาถึง ผู้วิจัยยังคงเป็นเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาเหมือนที่
ผ่านมา ต้องเดินทางซื้อสัตว์น้ า แปรรูป และจ าหน่ายสินค้า แต่ภารกิจที่เพ่ิมเติมขึ้นมา คือ ผู้วิจัย
ท างานเป็นเจ้าหน้าที่ร้านอย่างเต็มตัว จนบางครั้งลืมว่าตัวเองเป็นผู้วิจัย เดือนนี้ผู้วิจัยต้องเดินทางไป
จ าหน่ายสินค้าที่กรุงเทพฯ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน จึงมีเวลาอยู่ที่ประจวบฯ เพียง 4 วันต่อ
สัปดาห์ เวลาในการพูดคุยสัมภาษณ์ชาวประมงในหมู่บ้านคั่นกระไดแทบไม่มี เพราะภาระงานของ 
ร้านฯ มีปริมาณมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวนคนท างานที่มีเพียงน้อยนิด ผู้วิจัยจึงพิจารณาหาทาง
ออกว่า จะปลีกตัวออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่สู่การเป็นนักวิจัยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านได้อย่างไร แต่
ทุกอย่างล้วนมีทางออกท่ีดีเสมอ เมื่อผู้วิจัยได้รับข่าวดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่า จะมีเพ่ือนนักศึกษาชาว
แคนาดาจะมาร่วมท าวิจัยและศึกษาชุมชนบ้านคั่นกระไดด้วยกัน ซึ่งเธอจะเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้วิจัย
ต้องมีเวลาเข้าหมู่บ้านได้มากขึ้น 

ในการไปจ าหน่ายสินค้าที่กรุงเทพฯ ทุกๆ สัปดาห์ ผู้วิจัยเห็นลูกค้ากลุ่มเดิมๆ ที่
หมุนเวียนสลับกันมา ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคนช่วงปลายๆ จนถึงผู้สูงอายุ ส่วนคนรุ่นหนุ่มสาววัย
เดียวกับผู้วิจัยแทบไม่มี ลูกค้าส่วนใหญ่มักจะโทรศัพท์สั่งสินค้า แล้วให้ทางร้านฯ จัดส่งโดยใช้บริการ
ของรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นหลัก มีบ้างที่มาซื้อหน้าร้านแต่ส่วนใหญ่มักนิยมซื้อเป็นอาหารปรุงสุก 
อาทิ หมึกย่าง ปลาอินทรีย่าง ขนมจีนน้ ายาปลาทู เป็นต้น และมีการซื้ออาหารสดในช่วงเย็นเท่านั้น 

นอกจากลูกค้าแล้ว เครือข่ายนักพัฒนาเอกชนทางอาหารสายสุขภาพ หรือเจ้าของ
กิจการเพือ่สังคมรายอ่ืนๆ มักจะเข้ามาติดต่อพูดคุยกับนางตุ๊กเสมอ เพ่ือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อาทิ 
มูลนิธิสัมมาชีพ ร้านเลมอนฟาร์ม Folkrice มาดี เป็นต้น 

วันที่ 11- 16 เมษายน 2558 ซึ่งเป็นช่วงสงกรานต์ ร้านคนจับปลาอบอวลด้วยกลิ่น
ปลากุเราเค็ม ปลาทูแห้ง ปลาทูหวาน ส่งกลิ่นฟุ้ง  เจ้าหน้าที่ยังคงท างานไม่มีวันหยุดเช่นเคย ในช่วง
เทศกาลเช่นนี้มีผู้คนสัญจรบนถนนเพชรเกษมเป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้ร้านฯ มีรายได้เพ่ิมขึ้น ลูกค้า
แวะเข้าห้องน้ า พักรถ เลือกซ้ืออาหารทะเลแปรรูปด้วยเช่นกัน และรับประทานอาหารร้านครัวชมวาฬ
มากขึ้นเป็นเท่าตวั 

เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 ผู้วิจัยยังคงปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ร้านเช่นเดิม
ทุกๆ วัน ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ไปจ าหน่ายที่สวนรูทการ์เดน ทองหล่อ แต่ในวันที่ 7 – 10 พฤษภาคม 
2558 ไดม้ีการออกร้านจ าหน่ายสินค้าในงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “กิจการเพ่ือสังคม” ที่
ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธานี ผู้วิจัยได้ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่จ าหน่ายสินค้าและให้ความรู้กับลูกค้า
ที่มาสอบถาม นอกจากนั้นในงานยังมีกิจการเพ่ือสังคมอ่ืนๆ ในประเทศไทยเข้าร่วมด้วย เช่น กาแฟ
อาม่า ถั่วเขียวกรีนไลฟ์ แพทย์ทางด่วน กลุ่มการท่องเที่ยวชุมชน (Local Alike) เป็นต้น ผู้วิจัยได้ใช้
โอกาสนี้พูดคุยกับเจ้าของกิจการต่างๆ 
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วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 -  7 มิถุนายน 2558 ร้านคนจับปลาร่วมจ าหน่ายสินค้า
ในงาน Fresh Food From Farm ที่ห้างสรรพสินค้าซีคอนแสควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ผู้วิจัย
ร่วมจ าหน่ายสินค้าอีกเช่นเดิม มีลูกค้าจ านวนมากเดินชม แต่ส่วนใหญ่ไม่นิยมซื้ออาหารทะเลสด ส่วน
ใหญเ่ลือกซื้อเป็นอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานแล้วเท่านั้น ในงานนี้ขนมจีนน้ ายาปลาทูของร้านคน
จับปลาขายดีมาก  

วันที่ 9 มิถุนายน 2558 เจ้าหน้าที่จากส านักงานส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมเข้ามาดู
พ้ืนที่ และประชุมกับเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา ในเรื่องงบประมาณที่จะเข้ามาสนับสนุนในการท าโรง
แปรรูป  สัตว์น้ าซึ่งจากการประชุม จะเริ่มก่อสร้างภายในสิ้นปี 2558  

หลังจากการประชุม เจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาและผู้วิจัยเดินทางไปรับซื้อสัตว์น้ าจาก
ชาวประมงบ้านอ่าวน้อย เพื่อส่งสินค้าให้ร้านเลมอนฟาร์ม ซึ่งคิดเป็นปริมาณมาก เจ้าหน้าที่และผู้วิจัย
จึงต้องท างานตลอดทั้งคืน จนถึงเวลา 04.00 น. นางแต้วกับนายน้อยต้องเดินทางน าสินค้าไปส่งที่ 
ร้านฯ ในกรุงเทพฯ 

ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2558 ผู้วิจัยได้เข้าไปร่วมด าเนินงานในร้านในฐานะ
เจ้าหน้าทีเ่ช่นเดิม แต่ผู้วิจัยได้ปฏิสัมพันธ์กับชาวบ้านมากยิ่งข้ึน เพราะร้านคนจับปลาที่บ้านบ่อนอกได้
ปิดท าการลง ร้านฯ ย้ายมาท าการผลิตที่ศาลารวมใจในบ้านคั่นกระได ผู้วิจัยจึงได้เก็บข้อมูลภาคสนาม
ในประเด็นชุมชนกับเพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยออตตาวา ประเทศแคนาดามากขึ้น 
ซึ่งเข้ามาศึกษาในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรกับวิถีประมงพ้ืนบ้าน ผู้วิจัยจึงควบบทบาท
นักพัฒนาเอกชน ผู้วิจัย ครูสอนภาษาอังกฤษและล่ามแปลภาษาในเวลาเดียวกัน  

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ผู้วิจัยเข้าร่วมประชุมสรุปผลการด าเนินกิจการร้านคนจับ
ปลาให้กับสมาชิกผู้ถือหุ้น องค์การบริหารส่วนต าบล และเจ้าหน้าที่องค์กรอ๊อกแฟม โดยผู้วิจัยได้ร่วม
ประชุมสังเกตการณ์และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่ร้านคนจับปลาควรปรับปรุง 

โดยสรุปในช่วงเวลา 1 ปี ของการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่ทุกอย่าง 
ทั้งการรับซื้อสัตว์น้ า แปรรูป บรรจุภัณฑ์ ดูแลท าความสะอาดร้าน จัดหน้าร้าน ขายสินค้าทั้งหน้าร้าน
ที่ประจวบฯ สวนรูทการ์เดน ย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ และงานแสดงสินค้าที่ต่างๆ ผู้วิจัยได้มีส่วนใน
การร่วมคิดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในร้าน รวมทั้งมีส่วนในกระบวนการบริหารจัดการของร้าน
ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นจนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ซึ่งบทบาทหน้าที่ดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสามารถสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา และชาวประมงที่เกี่ยวข้อง และสามารถพูดคุยกับ
ทุกคนได้อย่างเต็มที ่

สืบเนื่องจากบทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์แบบญาติพ่ีน้องกับเจ้าหน้าที่ร้านฯ 
ดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจของร้านคนจับ
ปลา รวมทั้งปริมาณสัตว์น้ าที่ร้านฯ รับซื้อในช่วงเวลาประมาณ 1 ปี และบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด
ของร้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ตัวเลขรายรับ-รายจ่าย-ผลก าไรทั้งหมดของร้านฯ 
ให้ผู้จัดการร้านฯ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสรุป
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บทเรียนการท างานของร้านร่วมกัน รวมทั้ง น าไปสู่การระดมความคิดในการพัฒนาการท างานของ
ร้านฯ ในช่วงต่อไปด้วย 

 3.4.2 ชุมชนบ้านคั่นกะได 

ดังได้กล่าวไว้แล้วว่า ผู้วิจัยได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับทางร้านคนจับปลาในฐานะ
เจ้าหน้าที่คนหนึ่งของร้าน ผู้วิจัยจึงได้มีโอกาสพบปะและร่วมงานกับชาวบ้านตั้งแต่งานรวมพลคนกิน
ปลา ครั้งที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2557 ชาวบ้านจึงได้รู้จักในเบื้องต้นว่าผู้วิจัยมาศึกษาเรื่องร้านคนจับ
ปลาและจะเข้ามาในพ้ืนทีเ่พ่ือศึกษาการประมงพ้ืนบ้านและการอนุรักษ์บ้านคั่นกระได ซึ่งชาวบ้านก็ตั้ง
ค าถามว่า “จะมาศึกษาท าไม แล้วจะช่วยเหลืออะไรชาวบ้านได้บ้าง” สาเหตุที่ชาวบ้านคิดเช่นนี้ ก็
เพราะบ้านคั่นกระไดเป็นพ้ืนที่ที่ท ากิจกรรมการอนุรักษ์และขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมมาอย่างยาว
นาว ทั้งประเด็นการค้านโรงไฟฟ้าบ้านกรูด การยกเลิกเรือคราดหอยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การ
ประกาศเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ การสร้างบ่อขยะในเขาทุ่งกระต่ายขัง การท าซั้งกอ ธนาคารปู ฯลฯ จึงท าให้
ชาวบ้านบ้านคั่นกระไดได้พบปะผู้คนภายนอกมากมาย ทั้งที่เข้ามาสร้างประโยชน์ต่อชุมชน และเพ่ือ
หวังประโยชน์จากชุมชน ดังนั้นการยอมรับและเชื่อใจคนแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักภายในช่วงเวลาสั้นๆ นั้น
จึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก แม้ว่าผู้วิจัยได้เข้าพ้ืนที่ครั้งแรกกับนักพัฒนาเอกชนและอาจารย์ที่ปรึกษาของ
ผู้วิจัยทั้งสองท่านแล้วก็ตาม 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเริ่มต้นการเข้าชุมชนหลังจากท่ีเข้าไปมีส่วนร่วมและได้รับการยอมรับ
ในฐานะเจ้าหน้าที่จากร้านคนจับปลา ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าชาวบ้านในชุมชนให้ความส าคัญกับร้านฯ เพราะ
ร้านคือความหวังทางเศรษฐกิจและการด ารงอยู่ของชาวประมงพ้ืนบ้าน 

ผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ร้านฯ เข้าไปรับซื้อสัตว์น้ าจากชุมชนบ้านคั่นกระไดบ่อยครั้งใน
เดือนมีนาคม 2558 ทุกครั้งผู้วิจัยได้พูดคุยกับชาวประมงโดยการถามไถ่ทุกข์สุขและสถานการณ์การ
ท าประมงเพ่ือสร้างสัมพันธภาพที่ดี นอกจากนั้นผู้วิจัยมักจะได้พบป้าเพ็ชร หญิงสูงวัย ใบหน้าของเธอ
มีริ้วรอยจ านวนมากแต่ยังงดงามไปด้วยรอยยิ้ม เธอเป็นแม่ของนางพิณ และเป็นแกนน ากลุ่มสมาคม
ประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระได เธอนั่งหั่นแล่ปลาหลังเขียวจ านวนมากในกะละมังใบโตอยู่ข้างบ้าน 
ผู้วิจัยจึงได้มีโอกาสช่วยงานและพูดคุยถามความเป็นมาของชุมชนและการประกอบอาชีพประมง
พ้ืนบ้านกับเธอทุกๆ ครั้ง จนเธอถามผู้วิจัยว่าเมื่อไรจะเข้ามาอยู่ในชุมชน ถ้ามาเมื่อไรมานอนบ้านเธอ
ได้ทันที  

หลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายน 2558 ผู้วิจัยได้เริ่มเข้าชุมชนกับนางพิณ  ซึ่งท างาน
แปรรูปให้กับร้านคนจับปลา ผู้วิจัยจึงสนิทสนมกับเธอเหมือนญาติพ่ีน้อง ผู้วิจัยจึงไปพักกับเธอที่บ้าน
เป็นครั้งคราวสลับกับการพักที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลาที่บ้านบ่อนอก อย่างไรก็ตามผู้วิจัยได้
เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนและเรียนรู้วิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้านอย่างต่อเนื่อง 

วันที่ 14 -15 เมษายน 2558 สมาคมประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระได จัดงานประเพณี
ร่วมท าบุญกลางอ่าวและเปิดสนามกีฬาชุมชนชายทะเลคั่นกระได ผู้วิจัยกับนางพิณเข้าชุมชนตั้งแต่เช้า 
ผู้วิจัยเลือกเข้าไปในชุมชนพร้อมนางพิณ เนื่องจากนางพิณมีพ่ีน้องและหลานๆ ในชุมชนเป็นจ านวน
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มากจนแทบจะครอบคลุมจ านวนสมาชิกทั้งหมู่บ้าน การไปกับนางพิณจึงช่วยให้ได้ท าความรู้จักกับทุก
คนไปด้วย  

ในช่วงเช้าของวันที่ 14 เมษายน หมู่บ้านได้ท าบุญเลี้ยงพระ ที่ศาลารวมใจของ
หมู่บ้าน พร้อมทั้งจัดพิธีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุของชุมชน ผู้วิจัยจึงใช้โอกาสนี้เข้าพ้ืนที่ไปท าความรู้จักกับ
ทุกๆ คนในชุมชน โดยร่วมพิธีฯ ไหว้ผู้สูงอายุทุกๆ คน เพื่อขอเป็นลูกหลาน เมื่อไปไหนมาไหนในชุมชน
ทุกคนจะได้รู้จัก ผู้วิจัยจะได้มีความปลอดภัย และคนในชุมชนจะได้ไม่เห็นว่าผู้วิจัยเป็นคนแปลกหน้า
อีกต่อไป 

พอช่วงบ่าย ณ สนามกีฬากลางแจ้ง ได้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านคั่นกระได 
บ้านอ่าวน้อย และบ้านหนองหญ้าปล้อง  ทั้งการแข่งขันฟุตบอลของผู้ชายและวอลเลย์บอลหญิง 
นักกีฬาทุกคนได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของเรือ เช่น ทีมเม็ดพริกกับแชบ๊วย โชคน้องนนท์ แพเจ๊กุ้ง 
เป็นต้น ซ่ึงการมีชื่อบนเสื้อกีฬาบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของชื่อและแสดงถึงการมีความส าคัญต่อชุมชน 

ในช่วงค่ าของวันนี้ หมู่บ้านคั่นกระไดมีงานเลี้ยงโต๊ะจีน โดยผู้จ าหน่ายบัตรราคา 250 
บาทต่อคน เพ่ือน าเงินไปท ากิจกรรมของชุมชนต่อไป โดยชาวบ้านได้เรียนเชิญนายพันธ์ศักดิ์ ใจใหญ่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย และนายสฤษดิ์ ใจใหญ่ ก านันต าบลอ่าวน้อย เป็นประธาน
เปิดงานในงานเลี้ยงดังกล่าว 

ในช่วงงานเลี้ยงนางตุ๊ก และนางสุมางานเลี้ยงโต๊ะจีน ผู้วิจัยร่วมนั่งโต๊ะเดียวกับพ่ีๆ 
ชาวบ้านหลายคนเดินมาทักทายนางตุ๊กด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม งานเลี้ยงวันนี้ไม่ได้มีเพียงอาหารการกิน 
หรือนักร้อง แต่เต็มไปด้วยคนในชุมชน และเครือข่ายพ่ีน้องประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นี้
จึงเป็นโอกาสดีที่น้องบ้านคั่นกระไดเลือกน าเสนอผลงานความก้าวหน้าในการท าอนุรักษ์และร้านคน
จับปลาของกลุ่มตนให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับรู้กัน มีการัายวีดีโอบอกเล่าเรื่องราวร้านคนจับปลาตั้งแต่
เริ่มต้นจนได้รับรางวัล SE Ward ให้ทุกคนรับชม โดยมีนายปิยะ เทศแย้ม เป็นผู้พูดเกริ่นน า แต่สิ่งที่ไม่
คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อเครื่องเสียงบนเวทีไม่รองรับกับระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องัายโปรเจ็กเตอร์ที่
เตรียมมา นายปิยะจึงจ าเป็นต้องพูดโดยไม่ได้มีการเตรียมเนื้อหาไว้ แต่ก็สามารถพูดได้ดี นางตุ๊กที่นั่ง
ข้างล่างหน้าเวทีกับผู้วิจัยได้กล่าวว่า “ระดับนายปิยะ เทศแย้ม ไม่ต้องเตรียมก็พูดได้ เพราะแกท ามา
เยอะ” ผู้วิจัยจึงไม่แปลกใจต่อการแก้ไขปัญหาเัพาะหน้าเช่นนี้ 

ในช่วงงานเลี้ยง ผู้วิจัยได้พบนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อย และก านัน
ต าบลอ่าวน้อย พร้อมทั้งนางกุ้ง ภรรยานายเกียรติเจ้าของแพปลาเอกชนรายใหญ่ของชุมชน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องอีกมากมาย แต่การที่ผู้วิจัยนั่งร่วมโต๊ะกับนักพัฒนาเอกชน และใส่เสื้อร้านคนจับปลา 
ส่งผลให้ทุกคนในหมู่บ้านคิดว่า ผู้วิจัยคือนักพัฒนาเอกชนคนใหม่ที่มาท างานแทนนางหนูที่ลาออกไป
เรียนต่อปริญญาโท  

วันที่ 20  - 26 เมษายน 2558 ผู้วิจัยไปช่วยชาวบ้านร่วมกับสมาชิกและอาสาสมัคร
องค์กรกรีนพีซแห่งประเทศไทยเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการท าบ้านปลา และซ่อมแซมธนาคารปูที่จะจัด
กิจกรรมในวันที่ 25 – 26 เมษายน 2558   
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ทั้งนี้วันที่ 20-23 เมษายน 2558 ชาวบ้าน เด็กวัยรุ่น และเจ้าหน้าที่กรีนพีซ หล่อ
แท่งปูนที่หน้าพระรูปกรมหลวงชุมพร ที่หน้าหาดข้างวัดเขาถ้ าคั่นกระได ซ่ึงใช้เวลาทั้งวัน 

วันที่ 24 เมษายน 2558 ทีมคนท างานชุดเดิมไปช่วยกันตัดไม้ไผ่ และน า
ทางมะพร้าวมาถักเป็นเปียก ในสวนที่ได้ติดต่อไว้ในหมู่บ้านใกล้เคียง หลังจากนั้นก็ช่วยกันขนไม้ไผ่ใส่
รถบรรทุก และน าทางมะพร้าวใส่รถกระบะที่มีเหล็กกั้นข้าง ไปวางไว้ที่ริมทะเลฝั่งวัดเขาถ้ าคั่นกระได 
แล้วเจาะรูไม้ไผ่ส าหรับร้อยเชือกผูกกับแท่นปูนที่หล่อตรึงในยางรถมอเตอร์ และผูกกับทางมะพร้าวไว้
เป็นสัญลักษณ์ในส่วนบน  เพ่ือใช้ซ่อมแซมธนาคารปู พอตกบ่ายระหว่างพักมีเจ้าหน้าที่กรมประมงมา
ขอยืมเงินกลุ่มเพ่ือพาไปรักษาลูกอายุ 8 ขวบที่ป่วย ชาวประมงรู้สึกแปลกใจที่หน่วยงานของกรม
ประมงอยู่ไกลถึงปากน้ าปราณบุรี แต่ต้องขับรถมายืมเงินกลุ่มชาวบ้านถึงคั่นกระได จึงขอผู้วิจัยช่วย
ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพราะเงินที่ให้ยืมคือเงินของกลุ่ม ผู้วิจัยจึงจ าเป็นต้องรับบทเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
ถามผู้ต้องการยืมว่าจะน าเงินไปใช้ท าอะไร แล้วจะคืนชาวบ้านเมื่อไร รวมทั้งนัดวันคืนเงิน 

วันที่ 25 เมษายน 2558 อาสาสมัครกรีนพีซจ านวน 60 คน ที่มาร่วมกิจกรรม 
“ชุมชนปลาชุม” สร้างบ้านปลา ธนาคารปู มาถึงบ้านคั่นกระไดในช่วงสาย ทุกคนรวมทั้งผู้วิจัยก็
ช่วยกันขนวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ไปไว้บนเรือ ทั้งนีผู้้วิจัยรับหน้าที่เป็นช่างภาพของหมู่บ้าน พร้อมทั้งช่วย
กลุ่มผู้หญิงท าอาหาร และล้างอุปกรณ์ต่างๆ 

ในช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 เพ่ือนชาวแคนาดาได้เข้าศึกษาชุมชนบ้าน
คั่นกระไดกับผู้วิจัย ซึ่งเราทั้งสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลา จนกลายเป็นคู่แฝดคนละฝา 

ชีวิตในชุมชนประมงพ้ืนบ้านคือความไม่แน่นอน ทุกๆ วันที่ผู้วิจัยตื่นเช้าขึ้นมา
ท่ามกลางห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ เปิดหน้าต่างออกไปสิ่งแรกที่เห็นดอกไม้สีชมพูบานสะพรั่งในสนามหญ้า
หน้าบ้านของนางพิณ มองไปอีกนิดก็จะเป็นถนนที่กั้นระหว่างไร่สับปะรดแปลงใหญ่ของบ้านฝั่งตรง
ข้าม ใกล้ๆ แปลงสับปะรดคือหาดทรายสีขาว หากผู้วิจัยเดินไปตรงนั้นก็จะมองเห็นเรือที่จอดเรียงราย
อยู่ริมหาดโค้งเว้าของอ่าวคั่นกระได ซึ่งช่วงเช้าของบางวันแทบไม่มีเรือจอดที่ชายหาดเลย หากเป็น
เช่นนั้นก็หมายความว่าชาวประมงได้ออกทะเลไปหาสัตว์น้ า ส่วนจะได้หรือไม่ก็ต้องรอลุ้นผลตอนเรือ
กลับเข้าฝั่งในช่วงสายของวัน 

ผู้วิจัยกับเพ่ือนชาวแคนาดาเคยออกไปท าประมงปลาทูและปูม้ากับครอบครัวนาย
โต้ง ซึ่งการท าประมงสัตว์น้ าสองชนิดนี้จะออกไปในช่วงวันและเวลาที่แตกต่างกัน หากออกอวนลอย
ปลาทู ชาวประมงจะออกจากฝั่งตั้งแต่เวลา 20.00 น. แล้วแล่นเรือไปเรื่อยๆ เพ่ือหาฝูงปลา ซึ่ง
ระยะห่างจากฝั่งประมาณ 5 ไมล์ทะเล ขึ้นไป เมื่อเจอฝูงปลาภรรยาและหลานชายจะปล่อยอวนลงน้ า 
โดยที่เรือยังแล่นไปเรื่อยๆ จนอวนหมดห่อ แล้วค่อยแล่นเรือไล่ฝูงปลาให้มาติดกับดักของอวน 
หลังจากนั้นก็สาวอวนขึ้นมาบนเรือจนหมด แล้วแล่นเรือเข้าฝั่งเพ่ือปลดปลาทูออกจากอวน ซึ่งการ
ออกท าประมงแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 8 -  12 ชั่วโมง   

ส่วนการออกอวนจมปู ชาวประมงต้องออกไปวางอวนปูก่อนการสาวอวนปูขึ้นอย่าง
น้อย 1 วัน แล้วรุ่งเช้าของวันถัดไปตั้งแต่เวลา 05.00 น. ชาวประมงก็จะแล่นเรือออกไปสาวอวนปู 
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แล้วท าการปลดปูออกจากอวนตั้งแต่บนเรือ แต่การท าประมงปูม้ามักจะติดสัตว์น้ าอ่ืนๆ มาด้วย ซึ่งไม่
สามารถน ามาปรุงอาหารได ้เนื่องจากสัตว์น้ าเหล่านั้นเน่าเปื่อยเสียแล้ว ยกเว้นประเภทหอยที่สามารถ
น ามาปรุงอาหารได้ 

โดยปกตกิารออกทะเลเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยชอบเป็นอย่างยิ่ง เพราะการนั่งเรือไปเจอพ้ืนน้ า
และแผ่นฟ้าที่กว้างใหญ่นั้นคือความสุขที่สุดของชีวิต แต่การออกเรือท าประมงไม่ใช่อย่างนั้น เรือต้อง
หยุดแล่นกลางทะเลท่ามกลางคลื่นที่ซัดเข้ามาเป็นระลอกจนท าให้ผู้วิจัยเกิดอาการเมาเรือ จากเดิมนั่ง
ยิ้มพูดคุยหัวเราะซักถามอยู่ดีๆ โลกทั้งใบของผู้วิจัยต้องขึ้นอยู่กับเสาเรือทันที ผู้วิจัยต้องเฝ้ามองเพ่ือน
ชาวแคนาดาช่วยนายโต้ง นางเรียม และหลานชายท างานจนเรือเข้าฝั่ง ซึ่งเป็นเช่นนี้ทั้งสองครั้ง จน
ชื่อเสียงของผู้วิจัยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วหมู่บ้านว่าเป็นเด็กเมาเรือ ทุกคนต่างพากันหัวเราะชอบใจจน
เรื่องผู้วิจัยเป็นเรื่องสนุกสนานประจ าหมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยคิดว่าเป็นเรื่องท่ีดีที่ทุกคนจ าผู้วิจัยได้  

เมื่อได้สัตว์น้ ามาสิ่งที่ชาวประมงท าทุกครั้งคือขายสัตว์น้ าให้กับแพปลาเอกชน
ท้องถิ่น หรือตลาดท้องถิ่น หรือร้านคนจับปลา ซึ่งหากเป็นสองอย่างหลังกลุ่มผู้หญิงจะมารวมกลุ่มกัน
เพ่ือช่วยแปรรูปสัตว์น้ า ทุกคนจะได้รับค่าจ้าง แต่ระหว่างการท างานนั้นมีการสนทนาถึงเรื่องต่างๆ ที่
เกิดข้ึนในชุมชนทั้งลมฟ้าอากาศ ใครเป็นแฟนกับใคร ลูกใครเรียนที่ไหน ใครได้ปลา และมีการบ่นเรื่อง
ลูกและสามี รวมทั้งการท ากิจกรรมเพ่ือส่วนรวม เป็นต้น ท าให้ผู้วิจัยได้รับรู้ข่าวสารในชุมชนจากวง
สนทนา คล้ายกับการที่ผู้วิจัยไปนั่งกินอาหารที่ร้านขายอาหารตามสั่งและของช าของนางกบที่ตั้งอยู่ใจ
กลางชุมชนบ้านคั่นกระไดฝั่งชายทะเล ที่ไม่ว่าใครผ่านไปผ่านมาก็จะแวะพูดคุยเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่ง
ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี ไม่แสดงความคิดเห็นหากไม่จ าเป็นจริงๆ หรือตอบเมื่อมีคนสอบถาม
เท่านั้น นอกจากการรับฟังข่าวสารแล้วผู้วิจัยได้เรียนรู้และสังเกตขั้นตอนการแปรรูปสัตว์น้ า รวมทั้ง
เทคนิคที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ ไปด้วย ผู้วิจัยและเพ่ือนชาวแคนาดาต่างพอมีทักษะการท าครัวอยู่บ้าง จึงเป็น
ที่ถูกใจของบรรดากลุ่มผู้หญิง  

นอกจากการขายสัตว์น้ าให้ร้านคนจับปลา และแพปลาเอกชนท้องถิ่นแล้ว ผู้หญิง
ชาวประมงอย่างนางพิณ นางเทือง นางเรียม หรือนางน้ าจะน าไปขายที่ตลาดสดนิคมอุตสาหกรรม
กิโลเมตรที่ 5  ตลาดบ้านบึ้ง และตลาดอ่าวน้อย สัตว์น้ าส่วนใหญ่เป็นปลาหลังเขียวหวาน ปลาจวด
แดดเดียว หอยแมลงภู่ทั้งนีจ้ากฟาร์มหอยในหมู่บ้าน หอยนางรม  เป็นต้น ผู้วิจัยเคยไปช่วยขายของที่
ตลาดเหล่านี้ พ่ีๆ ผู้หญิงชื่นชอบให้เราไปช่วยเรียกลูกค้าและช่วยยกของ ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกรักบรรยากาศ
ของตลาดท้องถิ่นแบบดั้งเดิม ผู้วิจัยได้สังเกตการจับจ่ายใช้สอยในท้องถิ่น ซึ่งสินค้ามีราคาถูกกว่าเมือง
เศรษฐกิจอย่างกรุงเทพฯ และหาดใหญ่มาก อีกทั้งได้ส ารวจราคาอาหารทะเลในท้องถิ่นซึ่งราคาถูก 
เนื่องจากจังหวัดประจวบฯ เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่ติดชายทะเลและผู้คนประกอบอาชีพประมงจ านวน
มาก   

นอกจากการจับสัตว์น้ าแล้ว การด ารงอยู่ได้ของอาชีพประมงพ้ืนบ้านคือ การจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้ า ซึ่งชาวประมงบ้านคั่นกระไดใช้วิธีการสร้างซั้งกอ (ซั้งกอ หรือบ้านปลา หมายถึง ภูมิ
ปัญญาชาวประมงที่เกิดจากการสังเกตธรรมชาติของสัตว์น้ า ที่ต้องมีแหล่งอนุบาลสัตว์น้ าวัยอ่อน เพ่ือ
หลบภัยจากผู้ล่า ซั้งกอจึงท าหน้าที่คล้ายปะการัง แต่สร้างด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในหมู่บ้าน ประกอบไป
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ด้วยทางมะพร้าว ส าหรับท าเป็นกิ่งก้านของซั้งกอ เพ่ือให้สัตว์น้ าได้เข้ามาหลบภัย )  และกิจกรรม
ซ่อมแซมธนาคารปู (ธนาคารปู คือ การบริจาคปูม้าไข่นอกกระดอง ที่ติดมากับอวนหรือเครื่องมือ
ประมงอ่ืนๆ ของสมาชิกชุมชน และน ามาปล่อยในกระชังที่สร้างไว้ในบริเวณชายฝั่ง เพ่ือให้แม่ปูม้าได้
วางไข่ก่อนถูกน าไปขายหรือบริโภค) ในช่วงการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้วิจัย บ้านคั่นกระไดมีการ
สร้างซั้งกอถึง 2 ครั้ง คือ (1) วันที่ 26 เมษายน 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรกรีน
พีซแห่งประเทศไทย (2) วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 60 พรรษา สร้าง
บ้านปลาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อ่าวคั่นกระได ต าบลอ่าวน้อย 
อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าว
น้อย และธนาคารออมสิน สาขาประจวบคีรีขันธ์   

ในการสร้างซั้งกอและซ่อมแซมธนาคารปู ชาวบ้านต้องเตรียมงานมากกว่าหนึ่ง
สัปดาห์ ทั้งยืมอุปกรณ์เครื่องครัวจากวัดเขาถ้ าคั่นกระไดหรือวัดคั่นกระได ตัดไม้ไผ่ ทางมะพร้าว หล่อ
แท่งปูน ฯลฯ ซึ่งต้องสละเวลาและแรงกายมาท างานอนุรักษ์ส่วนนี้ ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งผู้วิจัย
จะเป็นผู้ช่วยประสานงาน ยกของ ช่วยงานด้านเอกสาร และเป็นช่างภาพบันทึกกิจกรรมต่างๆ ทุกๆ  
ครั้งทุกคนจะพบผู้วิจัยเสมอ ทุกๆ คนจึงจดจ าภาพการท างานของผู้วิจัยได้เป็นอย่างดี  

นอกจากงานอนุรักษ์แล้ว กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 
สิงหาคม 2558 แกนน าชุมชนให้ความส าคัญโดยการน าเด็กๆ ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ลอกคูน้ า รอบๆ 
หมู่บ้าน แล้วพอตอนค่ าก็จุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระราชินีนาถ ซึ่งในกิจกรรมช่วงกลางวันผู้วิจัย
และเพ่ือนชาวแคนาดาเป็นพ่ีเลี้ยงดูแลเด็กๆ ในการปลูกต้นไม้และเก็บขยะรอบๆ สนามกีฬา ส่วน
กิจกรรมช่วงกลางคืนผู้วิจัยได้รับหน้าที่ตัดต่อวีดีโอที่พ่ีน้องประมงพ้ืนบ้านร่วมต่อสู้การคัดค้านเรือด า
หอยจอบในช่วงที่ผ่านมาด้วย เพ่ือเป็นก าลังใจให้กับพ่ีน้องชาวประมงทุกคนที่ต้องร่วมสู้ต่อไปใน
อนาคต ซึ่งวีดีโอที่ผู้วิจัยได้ตัดต่อ ชาวบ้านชื่นชอบเป็นอย่างมากจนผู้วิจัยต้องอัพโหลดลงในเว็บไซต์ 
youtube.com ซึ่งทุกคนสามารถไปเปิดชมย้อนหลัง และแชร์ในโซเชียลมีเดียไดด้้วย 

ในเรื่องงานอนุรักษ์ต่างๆ ผู้วิจัยยังได้มีส่วนร่วมในขบวนการทั้งเป็นผู้ชุมนุม ช่างภาพ 
เขียนป้ายรณรงค์ และเจ้าหน้าที่เอกสารความรู้และจดหมายแจ้งไปยังหน่วยงานราชการให้กับ
เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบฯ ในการขับเคลื่อนการรณรงค์ประเด็นความขัดแย้งเรื่องหอย
จอบระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านกับประมงหอยจอบ การเก็บภาษีเครื่องมือประมง ตาม พ.ร.บ.ประมง 
พ.ศ. 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งไม่ว่าจะออกไปกลางทะเล เดินขบวนรอบเมือง แจก
ใบปลิวที่สี่แยกประจวบฯ เข้าประชุมกับจังหวัด  

ในการชุมนุมทุกๆ ครั้ง ชาวประมงพ้ืนบ้านจะเรียกร้องให้ทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จัดประชุมเสนอแนวทางแก้ไขและรายงานความก้าวหน้าการจัดการเรื่องเรือประมงหอยจอบ และเขต
พ้ืนที่การท าประมง  ซึ่งในเดือนกันยายน 2558 ได้มีประกาศจังหวัดอนุรักษ์หอยจอบในเขต 5 ไมล์
ทะเล แต่ประกาศจังหวัดดังกล่าวไม่มีบทลงโทษ ท าให้กลุ่มประมงหอยจอบไม่ปฏิบัติ กลุ่มประมง
พ้ืนบ้านจึงต้องรวมตัวเคลื่อนไหวหลายๆ รอบหลายๆ แนวทาง จนในที่สุดในที่ประชุมของจังหวัด เห็น
ด้วยกับของเสนอของประมงพ้ืนบ้านที่ต้องวางทุ่นแนวเขต จ านวน 9 จุด ตามแนวชายฝั่งตั้งแต่ อ. 
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ปราณบุรี อ. สามร้อยยอด อ. กุยบุรี และ อ. เมืองประจวบฯ เพ่ือเป็นจุดชี้แนวเขตในกรณีที่
เรือประมงหอยจอบรุกล้ าเข้ามา 

เครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบฯ เป็นสมาชิกของสมาคมสมาพันธ์ประมง
พ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย ดังนั้นชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระไดไปเข้าร่วมแสดงพลังในการแก้ไข
ปัญหาประมงระดับประเทศทุกครั้ง ผู้วิจัยจึงได้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมเช่นกัน  

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558  สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย, 
ชาวประมงพ้ืนบ้านจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยอง สมุทรสงคราม สงขลา และเครือข่ายภาค
ประชาสังคมรวมกว่า 80 คน เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ท าเนียบรัฐบาล 
และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท าการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เพ่ือทักท้วงกรณีที่รัฐบาลมี
แผนที่จะนิรโทษกรรมเรือประมงอวนลากเถื่อน เพ่ือปลดล็อคใบเหลืองจากคณะกรรมาธิการยุโรป 
(EU) อันเป็นการแจ้งเตือนต่อรัฐบาลไทยที่ปล่อยปะละเลยการท าประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และ
ไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) โดยให้เวลา 6 
เดือนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

จากที่กล่าวข้างต้น กิจกรรมของชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระไดไม่เคยหยุดนิ่ง 
ชีวิตของผู้วิจัยไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้เช่นกัน แต่การท ากิจกรรมขับเคลื่อนงานอนุรักษ์ที่เป็นแกน
น าหลักจะเป็นผู้ชาย ส่วนผู้หญิงเป็นก าลังเสริมเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงผู้หญิงใน
ชุมชนได้ ผู้วิจัยจึงต้องจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ภาคส่วน อาทิ กิจกรรมท าซั้งกอและ
ซ่อมแซมธนาคารปู ผู้วิจัยช่วยท าซั้งกอและธนาคารปู พร้อมทั้งท าหน้าทีช่่างภาพให้แก่กลุ่มชาวประมง
ผู้ชาย ส่วนช่วงที่ว่างผู้วิจัยได้ไปช่วยกลุ่มผู้หญิงท าอาหาร นั่งสนทนา จัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับการ
รับประทานอาหาร เป็นต้น นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้พยายามเข้าถึงกลุ่มผู้หญิงในช่วงการแปรรูปสัตว์น้ า 
ทั้งที่เป็นการท างานให้ร้านคนจับปลาและงานส่วนตัว เพ่ือสร้างความสนิทสนม และก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ให้ข้อมูลมีคนช่วยท างานเพ่ิมขึ้น ส่วนผู้วิจัยได้สังเกตการณ์และซักถาม
ข้อมูลที่ตัวเองสนใจ 

นอกจากนั้น ผู้วิจัย และเพ่ือนนักศึกษาระดับปริญญาโทชาวแคนาดา ได้เป็นครูสอน
ภาษาอังกฤษและท ากิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ หมู่บ้านคั่นกระไดและหมู่บ้านใกล้เคียง ในทุกวัน
เสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน 2558 

ในการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ นั้น ผู้วิจัยและเพ่ือนชาวแคนาดาต้องเตรียมการ
สอนล่วงหน้า รวมทั้งเตรียมน้ าและขนมให้เด็กๆ รับประทานทุกสัปดาห์ โดยใช้การสอนในรูปแบบ
การละเล่นเกมกลางแจ้ง อาทิ มอญซ่อนผ้า เล่นซ่อนหา วอลเลย์บอล ฟุตบอล เป็นต้น  มีการจัด
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายให้เด็กทดลองท า อาทิ การประดิษฐ์ภูเขาไฟจากผงฟู 
การรวมแสงจากเลนส์จุดก าเนิดไฟ ลูกโป่งน้ าเป็นต้น งานประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุที่หาได้ในชุมชน 
อาทิ ตัวการ์ตูน กระดาษทายใจ เป็นต้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้น าเด็กๆ เดินส ารวจชุมชน ไม่ว่าจะเป็น
หาดบ้านคั่นกระได ส ารวจวัดเขาถ้ าคั่นกระได ไหว้พระ ธนาคารปู เพ่ือให้เด็กๆเรียนรู้ค าศัพท์ใน
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ชีวิตประจ าวันจากสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวพวกเขา ดังนั้นการเรียนจึงไม่เป็นเรื่องน่าเครียดกับเด็กๆ แต่กลับ
ส่งผลให้เด็กๆรักภาษาอังกฤษ ไม่ติดเกมโทรศัพท์มือถือ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด รวมทั้งเกิดการ
รวมกลุ่มและรักในความเป็นชุมชนของพวกเขา  

การสอนภาษาอังกฤษและท ากิจกรรม ช่วยให้ผู้วิจัยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับ
ชุมชน เนื่องจากได้เปลี่ยนบทบาทตัวเองจากนักพัฒนาเอกชน สู่บทบาทนักวิจัย ล่าม และครู ซึ่งมี
สถานะทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในชุมชน นอกจากนั้นยังส่งผลให้
ภาพลักษณ์ของผู้วิจัยเป็นผู้ที่ไม่เอนเอียงเข้าข้างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในชุมชนมากนัก เพราะผู้วิจัยและ
เพ่ือนได้สอนภาษาอังกฤษให้ลูกหลานของสมาชิกท้ังกลุ่มอนุรักษ์ และกลุ่มการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ท า
ให้ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงทุกกลุ่มในชุมชน แม้ว่าจะมีความขัดแย้งภายในของชุมชนก็ตาม 

เมื่อระยะเวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนามใกล้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 2558 
ผู้วิจัยได้แจ้งต่อทุกคนในชุมชนว่า อีกไม่กี่วันผู้วิจัยและเพ่ือนต้องกลับมหาวิทยาลัยแล้ว เพ่ือมา
ท าการศึกษาต่อ เมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนมีค าถามเดียวกันว่า “จะกลับมาอยู่ที่นี่อีกเมื่อไหร่” ผู้วิจัยไม่
เคยตอบค าถามค าว่า “อยู่” ได้เลย ตอบได้เพียงว่าจะกลับไปเยี่ยมตามโอกาสวันข้างหน้าที่จะมาถึง 
ในช่วงนั้นเด็กๆ พยายามให้มีการสอนภาษาอังกฤษหรือเล่นท ากิจกรรมในทุกๆ ตอนเย็น เพ่ือที่จะได้มี
เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุด ผู้วิจัยไม่เคยคิดว่าการกระท าของผู้วิจัยและเพ่ือนในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นที่
จดจ าและได้รับความรักจากทุกคนในชุมชน จนแกนน าชุมชนขอจัดงานเลี้ยงส่งให้พวกเราในคืนวันที่ 
10 กันยายน 2558 ณ ศาลารวมใจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นพ่ีแกนน าผู้หญิงท าอาหารให้ทุกคน
รับประทาน พ่ีแกนน าชาวประมงผู้ชาย และชาวบ้านอีกมากมายมานั่งร่วมวงดื่มเบียร์ ปิ้งย่างปลา 
พูดคุยอย่างสนุกสนาน เด็กๆทุกคนมาพร้อมกันที่นั้นมีการแสดงร้องเพลงให้ผู้วิจัยและเพ่ือนรับชม 
นอกจากนั้นเด็กๆ และพ่ีๆ ก็ร่วมกันเขียนความรู้สึกที่มีต่อผู้วิจัยและเพ่ือนชาวแคนนาดาลงในกระดาษ
แผ่นใหญ่ จ านวน 3 แผ่นติดต่อกันในรูปแบบจิกซอว์ แล้วหลังจากนั้นก็แบ่งกระดาษให้ผู้วิจัยและ
เพ่ือน เก็บไว้คนละ 1 แผ่น นายหน่องตัวแทนชุมชนอีก 1 แผ่น ไว้เป็นสัญญาว่าวันหนึ่งเราจะมาพบ
กัน และร่วมท าสิ่งดีๆ ด้วยกันอีก  

การเก็บข้อมูลภาคสนามในช่วงเดือนมีนาคม ถึงเดือนกันยายน 2558 นั้น มี
เหตุการณ์ส าคัญที่ผู้วิจัยและเพ่ือนชาวแคนาดาได้เรียนรู้หลักการท าวิจัย โดยการใช้เครื่องมือสนทนา
กลุ่มกับพ่ีๆ ชาวประมงพ้ืนบ้าน ในช่วงเวลาที่เหน็ดเหนื่อยจากการต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในยามเย็น 
ความท้าทายความสามารถของผู้วิจัยและเพ่ือนต่างชาติได้เกิดขึ้นแล้ว  ผู้วิจัยพยายามชวนพูดคุยอย่าง
สนุกสนานใช้ทุกวิถีทาง เหตุที่ต้องพยายามกันมากเช่นนี้ ก็เพราะเวลาบีบบังคับ  ผู้วิจัยจึงเริ่มต้น
อธิบายประเด็นที่จะชวนคิด ว่าเกี่ยวข้องกับการท าประมงในรอบปีว่าจับสัตว์น้ าอะไรบ้าง จับได้ครั้งละ
ประมาณกี่กิโลกรัม การประมงชนิดใดที่ลงทุนมากที่สุด สัตว์น้ าชนิดไหนขายได้ราคาดีที่สุด และเรื่ อง
การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศทรัพยากรในอ่าวคั่นกระไดเป็นอย่างไร  ซึ่งในประเด็นต้นๆ พ่ี
ชาวประมงพ้ืนบ้านยังพอมีก าลังเหลือในการให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ จนกระทั่ งหัวข้อการเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศทรัพยากรที่ต้องนั่งร าลึกย้อนเวลากลับไป 20 ปี ที่ผ่านมานับจากปี 2558 พ่ีชาวประมง
พ้ืนบ้านทุกคนท าหน้านิ่วขมวดคิ้วคิดอย่างหนัก ผู้วิจัยจึงพยายามเล่าเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นใน
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แต่ละช่วงเพ่ือช่วยกระตุ้นความทรงจ า แต่ทุกอย่างยังคงด าเนินอย่างช้าๆ เสียงของทุกคนเริ่มแผ่วๆ ลง 
ผู้วิจัยจึงหันไปปรึกษากับเพ่ือนชาวแคนาดาว่า หากเราท าให้พ่ีๆ เขาผ่อนคลายด้วยการดื่มเครื่องดื่ม
เย็นๆ ผสมแอลกอฮอล์น่าจะท าให้ทุกอย่างดีขึ้น  เนื่องจากผู้วิจัยสังเกตว่าเมื่อพ่ีชาวประมงกลับมาจาก
ท างานหนักหรือไปต่อสู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ทุกๆ ครั้งจะกลับมาตั้งวงดื่มเบียร์แล้วการพูดคุยปรึกษา
ปัญหาก็เกิดขึ้น  ผู้วิจัยจึงคิดว่าวิธีการนี้น่าจะท าให้การสนทนากลุ่มคงด าเนินการได้ แต่ก็แอบกังวลว่า
จะผิดหลักการท างานวิชาการและหลักจริยธรรมการวิจัยหรือไม่ แต่เพ่ือนต่างชาติกลับเห็นด้วย ผู้วิจัย
จึงด าเนินการตามที่ตกลงกันไว้ หลังจากนั้นวงสนทนาของเราก็เริ่มมีเสียงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นต่างๆ นานาอย่างล้นหลาม เรื่องนี้จึงเป็นเกร็ดเล็กๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการด าเนินการวิจัยแบบ
คุณภาพต้องยืดหยุ่นตามสถานการณ์ 

นอกจากนั้น การเลือกบุคคลที่จะพาเข้าชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ผู้วิจัยเข้าชุมชน
ในช่วงต้นกับนักพัฒนาเอกชน โดยที่ผู้วิจัยไม่ทราบว่า ภายในชุมชนมีกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านที่แยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอนุรักษ์ และกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เดิมบุคคลเหล่านี้เคยท างาน
ร่วมกัน แต่ต่อมามีความคิดเห็นและฐานแนวคิดการท างานแตกต่างกันมากจนน าไปสู่ความขัดแย้ง
ภายในกลุ่ม ในที่สุดจึงแยกตัวเป็นสองกลุ่ม และไม่เข้าร่วมหรือเกี่ยวข้องกันอีกเลย จึงเป็นเรื่องยาก
ส าหรับผู้วิจัยในการเข้าถึงทั้งสองกลุ่มไดใ้นเวลาเดียว เพราะการเข้าพ้ืนที่กับนักพัฒนาเอกชนมีทั้งข้อดี
และข้อเสีย กล่าวในส่วนของข้อดีคือ ผู้วิจัยเข้ากับชาวประมงกลุ่มสมาคมประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระได 
(กลุ่มอนุรักษ์) ที่ท างานกับนักพัฒนาเอกชนได้ง่าย ส่วนข้อเสียคือ ชาวบ้านไม่กล้าพูดคุยให้ข้อมูล
บางส่วนที่เป็นเชิงลบต่อนักพัฒนาเอกชน และผู้วิจัยเข้าไม่ถึงชาวประมงกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ที่ท างานกับประมงจังหวัด และไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับนักพัฒนา ผู้วิจัยได้ใช้เวลาอธิบายและแสดงออก
โดยการปฏิบัติตนให้เห็นว่า ในการวิจัยที่ดีผู้วิจัยจะต้องได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายเพ่ือได้ข้อมูลที่รอบด้าน
เกี่ยวกับชุมชน อีกทั้งผู้วิจัยคือผู้วิจัยไม่ใช่นักพัฒนา ข้อมูลทุกอย่างที่ผู้วิจัยได้รับจะไม่มีการบอกต่อให้
นักพัฒนา หรือในกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านด้วยกันเอง หรือกลุ่มตรงข้ามได้รับทราบอย่างแน่นอน 
เหตุการณ์ที่พิสูจน์ผู้วิจัย คือ ในงานเลี้ยงส่งท้ายผู้วิจัยและเพ่ือนต่างชาติ เมื่องานวิจัยภาคสนามเสร็จ
สิ้น เย็นวันนั้น เพ่ือนต่างชาติและผู้วิจัยได้จัดสนทนากลุ่มกับกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเด็น
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรในอ่าวคั่นกระไดและการอนุรักษ์ ในขณะที่ด าเนินการวิจัยชาวประมง
กลุ่มอนุรักษ์ผ่านมาเห็นพอดี  ต่อมาในช่วงงานเลี้ยงส่งวันที่ 10 กันยายน 2558 ใกล้เลิกรา 
ชาวประมงท่านหนึ่ง ถามผู้วิจัยและเพ่ือนต่างชาติว่า ไปท าอะไรในกลุ่มการท่องเที่ยวฯ ผู้วิจัยจึงตอบ
ไปตามความจริง แล้วชาวประมงท่านนั้นก็ถามต่อว่า กลุ่มโน้นว่าอย่างไรบ้าง แล้วการอนุรักษ์พวกนั้น
ท าอะไร พวกนั้นพูดถึงกลุ่มเราอย่างไรบ้าง ผู้วิจัยจึงตอบว่า ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวถึงข้อมูลในส่วนนี้ได้
เนื่องด้วยเป็นจรรยาบรรณของนักวิจัยที่ดี และในทุกๆ ครั้งที่ผู้วิจัยสัมภาษณ์ชาวประมง ผู้วิจัยก็จะ
บอกก่อนสัมภาษณ์เสมอว่า ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นความลับระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบกับใคร ซึ่งชาวประมงทุกคนก็เข้าใจและเห็นด้วยที่ผู้วิจัยพูดอย่าง
ตรงไปตรงมาเช่นนี้ 

การท าวิจัยไม่ได้สิ้นสุดเพียงการได้ข้อมูล แต่หมายถึงการได้หัวใจของชาวบ้ านด้วย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้หัวใจในการท างานภาคสนามที่เข้าไปคลุกคลีและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ผู้วิจัยเข้า
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ร่วมทุกสถานการณ์และสถานที่โดยที่มีความตระหนักถึงบทบาทของตนเองในฐานะนักวิจัย อะไรที่
สามารถช่วยชุมชนได้ก็ท าอย่างเต็มความสามารถ โดยไม่เคยปฏิเสธการขอความช่วยเหลือจากคนกลุ่ม
ใด ไม่ว่าจะด้วยเหตุนี้หรือเหตุใดก็ตาม จึงไดม้ีการจัดงานเลี้ยงส่งที่อบอุ่นดังได้กล่าวไว้ข้างต้น  

การเข้าไปคลุกคลีและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในชุมชนในระยะเวลามากกว่า 6 
เดือน ส่งผลให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้และเข้าถึงข้อมูลที่ผู้วิจัยคิดว่า หากไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนแล้ว จะ
ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้เลย 

3.4.3 องค์กรภาคีอ่ืนๆ  

ผลสืบเนื่องจากบทบาทการเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของร้านคนจับปลา ท าให้ผู้วิจัย
สามารถเข้าไปท าความรู้จักและสร้างความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ขององค์กรอ่ืนๆ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้อง
ในฐานะภาคีที่สนับสนุนการท างานของร้านคนจับปลา ได้แก่ องค์กร อ๊อกแฟม (Oxfam) ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลมอนฟาร์ม เป็นต้น ซึ่งทัศนะและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการท างานของ
ร้านคนจับปลาของเจ้าหน้าที่จากองค์กรภาคีเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่องานวิจัย  

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้ากิจการร้านคนจับปลาที่
องค์กรอ๊อกแฟม ที่กรุงเทพฯ ทุกครั้งที่มีการประชุม ไม่ว่าจะเป็นเพ่ือวางแผนและหาแนวทางพัฒนา
ร้าน การอบรมเรื่องธุรกิจ การส่งร้านคนจับปลาเข้าประกวดกิจการเพ่ือสังคมดีเด่น การร่าง
มาตรฐานบลูแบรนด์ เป็นต้น ซ่ึงในการประชุมแต่ละครั้งผู้วิจัยคือส่วนหนึ่งของทีม ท าหน้าที่
รับผิดชอบเก็บข้อมูลร้านและข้อมูลในพ้ืนที่แล้วส่ งข้อมูลต่อให้ผู้ดูแลเพจเฟสบุ๊ค เ พ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ร้านคนจับปลา ซึ่งข้อมูลพ้ืนที่ส่วนใหญ่ คือ รูปภาพปลา เครื่องมือประมง บรรยากาศ
ท้องทะเล เนื้อหาขั้นตอนการท าประมง เป็นต้น นอกจากนั้นผู้วิจัยได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ในเรื่อง
อ่ืนๆ อีกด้วย 

จนต่อมาองค์กรอ๊อกแฟมขอให้ผู้วิจัยช่วยท างานด้านข้อมูลร้านคนจับปลาให้
องค์กรอ๊อกแฟม ในฐานะเจ้าหน้าที่วิจัยในโครงการการลงทุนในภาคธุรกิจการเกษตรที่รับผิดชอบและ
เสริมสร้างความเสมอภาคทางเพศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเัียงใต้ (Gender Transformative & 
Responsible Agribusiness Investments in South East Asia : GRAISEA) ตั้งแต่เดือนเมษายน 
2558 – เดือนมีนาคม 2559 ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลการสนับสนุน
โครงการร้านคนจับปลา และแนวโน้มร้านคนจับปลาในอนาคตได้เช่นกัน 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้เข้าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าของธุรกิจแพปลาเอกชน 
เนื่องจากต้องการข้อมูลปริมาณการรับซื้อสัตว์น้ าทั้งหมดของแพปลา เอกชนท้องถิ่น เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบสัดส่วนกับปริมาณสัตว์น้ าที่ร้านคนจับปลารับซื้อ ผู้วิจัยจึงเข้าไปพูดคุยและสัมภาษณ์กับ
เจ้าของแพจ านวน 5 แห่งในพ้ืนที่ แต่พบว่าแพปลาแทบทุกแห่งไม่ได้บันทึกจ านวนการรับซื้อสัตว์น้ าไว้ 
มีเพียงการจดข้อมูลการซื้อขายสัตว์น้ าทั้งประเภทและราคาลงในใบเสร็จ แล้วัีกส าเนาใบเสร็จให้
ชาวประมงพ้ืนบ้านผู้ขายไป ส่วนเจ้าของแพปลาก็ไม่ได้มีการเก็บรวบรวมใบเสร็จดังกล่าวไว้ จึงไม่
สามารถเก็บข้อมูลส่วนนี้ได้ จนกระทั่งผู้ช่วยวิจัยได้เข้าไปพูดคุยกับเจ้าของแพปลาเอกชนรายใหญ่ราย
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หนึ่งที่ผู้วิจัยมีความสนิทสนม เนื่องจากเป็นสมาชิกกลุ่มสมาคมประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระไดที่ผู้วิจัย
ร่วมท ากิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าของแพปลารายนี้ได้ท าการบันทึกข้อมูลการรับซื้อไว้  ผู้วิจัยจึง
ขออนุญาตรวบรวมข้อมูลเพ่ือน ามาศึกษา โดยผู้วิจัยได้แจ้งไว้เบื้องต้นแล้วว่า จะไม่มีการระบุชื่อของ
แพปลาผู้ให้ข้อมูล เพ่ือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับเจ้าของแพ ในขั้นต้นเจ้าของแพปลาตอบตกลง 
แต่เมื่อถึงก าหนดวันรับข้อมูล ผู้วิจัยกลับถูกปฏิเสธทางอ้อมถึงสามครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่
ไว้วางใจในการให้ข้อมูลของเจ้าของแพปลา แม้ว่าผู้วิจัยได้สร้างความสนิทสนมไว้พอสมควรแล้วตาม  
ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้วิธีการถามข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณสัตว์น้ าที่แพปลาดังกล่าวรับซื้อ รวมทั้งประมาณ
การปริมาณการรับซื้อสัตว์น้ าของแพปลาอ่ืนๆ จ านวน 5 แพ และร้านคนจับปลา ในชุมชนรับซื้อจาก
แหล่งข้อมูลหลายแหล่ง โดยเัพาะอย่างยิ่งแกนน าชาวประมงพ้ืนบ้านและแกนน าชุมชน แล้วจึง
อนุมานตัวเลขที่เทียบเคียงกันจากหลายฝ่าย เพ่ือรวบรวมเป็นตัวเลขโดยประมาณเกี่ยวกับปริมาณสัตว์
น้ าทั้งหมดที่แพปลาในชุมชนรับซื้อ ซึ่งการอนุมานนั้น ผู้วิจัยใช้การค าถามว่า “แพปลาของพ่ี แพปลา
อ่ืนๆ รวมทั้งร้านคนจับปลารับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงพ้ืนบ้านทั้งอ่าวคั่นกระไดคิดเป็นจ านวนร้อย
ละเท่าไหร่” แล้วน าข้อมูลที่ได้มาอนุมานกับจ านวนการรับซื้อสัตว์น้ าของร้านคนจับปลาในรอบ 1 ปี 
ตามข้อมูลอัตราร้อยละที่ได้จากการสัมภาษณ์  

 

3.5 การตรวจสอบข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดย
พิจารณาจาก 3 ด้าน คือ (1) เวลา สถานที่ และบุคคลผู้ให้ข้อมูล (2) การเปลี่ยนแปลงของตัวผู้วิจัย 
(3) วิธีการรวบรวมข้อมูล เช่น การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม ฯลฯ เพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล ดังภาพประกอบที ่2 

 

ผู้ให้ข้อมูล A 

ผู้ให้ข้อมูล B ผู้ให้ข้อมูล C 

การสนทนากลุม่ 

การสงัเกต 
กา
รส
มัภ

าษ
ณ์

 

เอกสารอื่นๆ 

ผู้วิจยั 

ภาพที ่2 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
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การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการพูดคุยสัมภาษณ์ในประเด็น
เดียวกันกับผู้ให้ข้อมูล A B และ C เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง หากพบว่าข้อมูลมีความแตกต่างกัน 
ผู้วิจัยจะสอบถามผู้ให้ข้อมูลคนอ่ืนๆ ต่อไป หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ หรือช่วงเวลาอ่ืนที่ไม่มีคนอ่ืนๆ นั่งร่วม
อยู่ด้วย ทั้งนี้นั้นในการเก็บข้อมูลแต่ละครั้งผู้วิจัยต้องรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองว่าคิดหรือสนองตอบ
รับข้อมูลอย่างไร เพราะภูมิหลังของผู้วิจัยมีผลต่อข้อมูลที่ได้รับ เพราะบางครั้งผู้วิจัยมักคิดว่าสิ่งที่
ตนเองคิดนั้นถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงแล้วค าว่าถูกต้องของผู้วิจัยอาจไม่สอดคล้องกับมุมมองของ
ผู้ให้ข้อมูลก็เป็นได้ ดังนั้นข้อมูลที่ได้ต้องอยู่บนฐานคิดของผู้ให้ข้อมูล อาทิ เริ่มต้นการวิจัยผู้วิจัยได้รับ
ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ว่า ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่ช่วยเรื่องการแปรรูปสัตว์น้ าของร้านคนจับปลา ท าหน้าที่
แค่จับสัตว์น้ าแล้วขายให้ทางร้านฯ ซึ่งตอนนั้นผู้วิจัยยอมรับว่ารู้สึกไม่ดีต่อชาวประมงพ้ืนบ้านมาก 
เพราะผู้วิจัยอยู่ในการทดลองสวมบทบาทเจ้าหน้าที่ที่ต้องท างานอย่างหนักจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน 
แต่เมื่อผู้วิจัยได้สัมผัสและพูดคุยสังเกตชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านแล้ว ผู้วิจัยจึงได้ท าความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อจ ากัดของอาชีพชาวประมงที่ไม่เอ้ือต่อการเข้ามาท างานช่วยเหลืองานในร้านได้ ดังนั้น
ปัญหาเรื่องแรงงานของร้าน ต้องใช้วิธีการอ่ืนในการแก้ไข 
   

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) โดยการตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลจากสิ่งที่เป็นรูปธรรม แล้วจึงสรุปเชิง
นามธรรมโดยพิจารณาจากลักษณะร่วมที่พบโดยการบันทึกเป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ใคร ที่ไหน เมื่อไร 
อย่างไร อะไร มีความหมายอย่างไรในการท าสิ่งเหล่านี้ และสร้างเป็นข้อสรุป โดยผู้วิจัยได้เลือก
เหตุการณ์ที่เป็นกุญแจส าคัญขึ้นมา แล้วเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์นั้นกับเหตุการณ์ทั้งหมด 
ตลอดจนสรุปโครงสร้างของเหตุการณ์นั้น ไปประยุกต์อธิบายโครงสร้างของปรากฏการณ์หรือระบบ
โดยส่วนรวม ทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการใส่ความหมายหรือตีความข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจของการวิเคราะห์ 
นอกจากนั้นผู้วิจัยตรวจสอบความแม่นตรง และความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลร่วมด้วย ซึ่งผู้วิจัยต้อง
ปรับและเปลี่ยนสมมุติฐานอยู่เสมอโดยการตรวจสอบและยืนยันสมมุติฐานโดยข้อมูล แล้วจึงจัดท าเป็น
ข้อสรุป (ชาย โพธิสิตา, 2547) 

นอกจากนั้นในส่วนของข้อมูลแบบสัมภาษณ์ผู้บริโภคร้านคนจับปลา ผู้วิจัยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือใช้บรรยาย และหาข้อสรุปจากข้อมูลความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคต่อร้านคนจับปลาในประเด็นต่างๆ อาทิ ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภค พฤติกรรม แนวโน้มและ
การรับรู้ ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารทะเลร้านคนจับปลา ฯลฯ โดย
แสดงเป็นค่าร้อยละ เพ่ือใช้บรรยายร่วมกับข้อมูลภาคสนามอ่ืนๆ 

จากหลักการข้างต้น ผู้วิจัยได้แยกแยะจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามประเด็นที่ตั้งค าถาม
การวิจัยและผู้ให้ข้อมูลแต่ละคน โดยการจดบันทึกในสมุดอย่างย่อ แล้วน าข้อมูลมาบันทึกใน
คอมพิวเตอร์อย่างละเอียด แล้วมาวิเคราะห์โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ช่วง คือ การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้นในภาคสนามจากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการสนทนากลุ่ม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ให้ข้อมูล
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มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับด้วย แล้วท าการวิเคราะห์อีกครั้ง โดยน าข้อมูลภาคสนามและ
ข้อมูลเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยมาวิเคราะห์รวมกันถึงความสัมพันธ์และระบบโครงสร้างต่างๆ 
ทั้งภายในร้านคนจับปลาและภายในชุมชนกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการกระบวนการพัฒนาร้านคนจับ
ปลา โดยวิเคราะห์ให้เห็นภาพรวมเป็นรูปธรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้  

 

3.7 จริยธรรมในการวิจัย 

  การวิจัยเชิงคุณภาพที่ดีต้องอยู่บนบรรทัดฐานจริยธรรมที่ดี ที่เคารพความเป็นมนุษย์
ของกันและกันอย่างเสมอภาค ผู้วิจัยจักต้องแสดงความเป็นตัวตน และเจตนาในการท าวิจัยต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 3.7.1 ตัวตนของผู้วิจัย  

ผู้วิจัยเป็นผู้หญิง  ปัจจุบัน พ.ศ. 2559 อายุ 25 ปี เป็นนักศึกษาปริญญาโท สาขา
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง รูปร่างอวบอ้วน ผิวสีน้ าตาลเข้ม ลักษณะภายนอกเป็นผู้หญิง
ห้าว   

ผู้วิจัยเกิดในครอบครัวราชการ มีพ่ีน้อง 2 คน เป็นน้องสาวคนสุดท้อง มีพ่ีชายหนึ่ง
คน ชีวิตวัยเด็กเติบโตท่ามกลางผู้คนท างานเทศบาลทั้งระดับหัวหน้าและแรงงาน ผู้วิจัยชอบติดตาม
พ่อไปท างานและร่วมงานต่างๆ จึงท าให้รู้จักคนจ านวนมาก ได้เรียนรู้การเข้าสังคมและสิ่งใหม่ๆ เสมอ  

ชีวิตด้านการศึกษาช่วงมัธยมต้น-มัธยมปลาย ผู้วิจัยศึกษาที่โรงเรียนมหาวชิราวุธ 
จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยไม่สนใจการเรียนหนังสือมากนัก เป็นคนมีสังคมมีเพ่ือนมากและชอบท ากิจกรรม 
โดยเัพาะอย่างยิ่งช่วงเรียนมัธยมปลาย ผู้วิจัยเรียนสาขาภาษาต่างประเทศ โดยเลือกภาษาฝรั่งเศส
เป็นวิชาหลัก แต่ผู้วิจัยรักการเรียนวิชาสังคมมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครอง กฎหมาย 
ประวัติศาสตร์ และศาสนาเปรียบเทียบ จึงส่งผลให้ผลการเรียนของผู้วิจัยในด้านสังคมดีเยี่ยมตลอด 
จนได้เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์วิชาการ ปี 2550 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ
หนึ่ง แตผ่ลการเรียนวิชาเอกอย่างภาษาฝรั่งเศสของผู้วิจัยอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อผลการเรียนเช่นนี้
ท าให้ผู้วิจัยตัดสินใจเรียนปริญญาตรีในสาขาสังคมศาสตร์ 

ผู้วิจัยชอบช่วยงานของชุมชนที่ผู้วิจัยอาศัยอยู่เสมอ ทั้งงานพัฒนา ท าเรือพระ การ
เป็นผู้น าเด็ก ฯลฯ ผู้วิจัยจึงได้เป็นตัวแทนชุมชน และรับคัดเลือกเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน
เทศบาลต าบลเขารูปช้างคนแรก และเลขาธิการสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา จนกระทั่งเรียน
ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2  

ช่ ว ง ป ริ ญ ญ า ต รี  ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษ า ส า ข า ชุ ม ช น ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เนื่องด้วยผู้วิจัยคิดว่าการเรียนทางด้านชุมชนศึกษาคือการเรียนรู้และ
เข้าใจสังคม การเข้าใจ และเข้าถึงชีวิตของผู้คน อย่างน้อยท าให้ผู้วิจัยได้รับรู้ว่า “เราไม่ได้เป็นคนที่มี
ปัญหาในชีวิตคนเดียว คนอื่นก็มีปัญหาไม่ต่างจากเราหรือมากกว่าเราเสียด้วยซ้ า” 

ผู้วิจัยศึกษาชุมชนครั้งแรก ชั้นปีที่ 1 ที่หมู่บ้านบ่อน้ าซับ ต าบลขุนทะเล อ าเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากที่จะได้เรียนรู้ชุมชนอ่ืนๆ ว่าผู้คนมีวิถีชีวิต
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อย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง ซึ่งผู้วิจัยมักตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า “การที่เรารับรู้เรื่องราวชีวิตว่าเขามี
ปัญหาอะไรแล้วนั้น เราจะสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้าง?” ค าถามนี้ยังอยู่ในชีวิตเสมอมา หลังจากนั้นก็
ได้ศึกษาชุมชนอื่นๆ จนกระทั่งชั้นปีที่ 4 ผู้วิจัยท าการศึกษาชุมชนปากบารา ต าบลปากน้ า อ าเภอละงู 
จังหวัดสตูล ในเรื่องการคัดค้านท่าเรือน้ าลึกปากบารา ซึ่งผู้วิจัยได้เข้าพ้ืนที่กับนักพัฒนาเอกชนสมาคม
รักษ์ทะเลไทยจนจบภาคการศึกษา และร่วมท ากิจกรรมการอนุรักษ์เสมอมาเท่าท่ีผู้วิจัยมีโอกาส 

ชีวิตในช่วงมหาวิทยาลัยของผู้วิจัยไม่ได้มีเพียงการเรียนเท่านั้น ผู้วิจัยเป็นนัก
กิจกรรม ตั้งแต่ปีที่ 1-3 เป็นคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ และปีที่ 4 อุปนายก
องค์การบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การท ากิจกรรมสอนให้ผู้วิจัยมีเพ่ือน 
รู้จักการท างานเพ่ือส่วนร่วม การบริหารจัดการเวลา การท างานเป็นทีม และการเป็นผู้น าที่ดี 

ด้วยการใช้ชีวิตที่กล่าวมาข้างต้น พร้อมทั้งมีพ้ืนฐานความสนใจการขับเคลื่อนภาค
ประชาชน และมีประสบการณ์ในงานรณรงค์ ผู้วิจัยจึงสามารถใช้ทักษะเหล่านี้สร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมและส่งผลให้เป็นคนที่เข้ากับคนอ่ืนได้ง่าย กล้าเสี่ยง กล้าลุย ชอบความท้าทาย เรียนรู้สิ่งใหม่ ไม่
กลัวต่ออุปสรรคหรือความยากล าบาก พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเสมอ ซึ่งความเป็นตัวตน
ของผู้วิจัยส่งผลให้ผู้วิจัยไม่ตกใจหรือแปลกประหลาดใจในการเข้าร่วมสังคมของชาวประมงพ้ืนบ้านใน
พ้ืนที่วิจัยมากนัก แต่ผู้วิจัยกลับรู้สึกว่า การท าประมงพ้ืนบ้านแล้วจ าหน่ายอาหารทะเลในรูปแบบร้าน
คนจับปลา คือ ความท้าทายใหม่ของนักพัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้านที่ต้องก้าวไปด้วยกัน 
และผู้วิจัยสามารถใช้ทักษะที่สั่งสมมาจากการเรียนรู้อ่ืนๆ มาใช้ในการเข้าพ้ืนที่และการได้มาซึ่งข้อมูล
ได้อย่างมาก 

ในการท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เรียนรู้สังคมประมงพ้ืนบ้านที่มีการพัฒนาต่อไปข้างหน้า 
ทั้งรูปแบบการท าประมง และวิถีชีวิตที่ต้องก้าวไปให้ทันกับระบบสังคมแบบทุนนิยม สังคมชุมชนหาใช่
สังคมที่หยุดอยู่กับที่อย่างที่ใครคิดไม่ นอกจากนั้นผู้วิจัยกับเพ่ือนชาวแคนาดาได้ร่วมกันสอน
ภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ในหมู่บ้านทุกวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยเติมเต็มจิตใจวัย
เด็กท่ีขาดหายไปของผู้วิจัยด้วยเช่นกัน  

3.7.2 ผู้ให้ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน นักพัฒนาเอกชน และผู้บริโภค 

   ชาวประมงพ้ืนบ้าน ท าอาชีพประมงตั้งแต่บรรพบุรุษ หากเพียงมีการปรับเปลี่ยน 
เครื่องมือ วิธีการท าประมงล้างผลาญสู่การท าประมงแบบรับผิดชอบ และก่อตั้งองค์กรสมาคม
สมาพันธ์ประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย สมาคมประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาคม
ประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได  
   อาชีพประมงพ้ืนบ้าน เป็นอาชีพที่ต้องใช้ภูมิปัญญา พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็น
หลัก และต่อสู้เรื่องการอนุรักษ์ สิทธิท ากิน ดังนั้นผู้ให้ข้อมูลจึงมีเวลาไม่แน่นอนในการให้ข้อมูล   
   นักพัฒนาเอกชน ในการวิจัยครั้งนี้นักพัฒนาเอกชนหมายถึงนักพัฒนาเอกชนสมาคม
รักษ์ทะเลไทย นักพัฒนาเอกชนองค์กรอ๊อกแฟมแห่งประเทศไทย และองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับร้านคน
จับปลาและสมาคมประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได ด้วยความเป็นนักพัฒนาเอกชนที่มีภาระงานจ านวน
มาก ต้องเดินทางประชุมไปหลายพ้ืนที่ การเข้าถึงและพูดคุยจักต้องใช้โอกาสในการท างานร่วมกัน
เท่านั้น  
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   ผู้บริโภค คือ ผู้ให้ข้อมูลที่ผู้วิจัยเข้าถึงได้ยากที่สุด เนื่องด้วยผู้บริโภคมีเวลาจ ากัดใน
การซื้อสินค้า ประกอบกับไม่มีที่จอดรถในที่จ าหน่ายสินค้า ผู้วิจัยจึงขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้บริโภคผ่าน
ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือ ทางโทรศัพท์ ตามที่ผู้บริโภคสะดวกและสบายใจในการ
พูดคุยมากที่สุด  
   ผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มล้วนมีอัตลักษณ์ บทบาท และหน้าที่ที่แตกต่างกันมาก ผู้วิจัย
ต้องศึกษาและท าความเข้าใจบทบาทของแต่ละฝ่ายตลอดเวลา เพ่ือให้เข้าใจและเข้าใกล้ความจริงจาก
จุดยืนของผู้ให้ข้อมูลแต่ละกลุ่มมากที่สุด   

 
3.7.3 ข้อมูล 

   การได้มาซึ่งข้อมูลต้องอยู่บนบรรทัดฐานจริยธรรมการวิจัย ที่เคารพสิทธิความเป็น
มนุษย์ เคารพความเป็นส่วนตัว ให้เกียรติ และไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ให้ข้อมูลต่อ
สาธารณชน ที่ส าคัญกว่านั้นผู้วิจัยมองมนุษย์อย่างมนุษย์ไม่ใช่มองอย่าลิ้นชักข้อมูลเคลื่อนที่ 
   ก่อนเริ่มการวิจัยผู้วิจัยได้เข้าไปคุยกับนักพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่และแกนน าชุมชน 
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ในการวิจัยให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบก่อนเริ่มการวิจัย  
   ในการสัมภาษณ์ หรือสนทนากลุ่มแต่ละครั้ง ผู้วิจัยจักสอบถามความสมัครใจของ
ผู้ให้ข้อมูลทุกครั้งพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล และแจ้งให้ทราบว่า ข้อมูลจักเป็น
ความลับระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น หากเผยแพร่จักใช้นามสมมติเพ่ือไม่ท าให้ผู้ให้ข้อมูลได้รับ
ความเดือดร้อน  
   ประเด็นที่ส าคัญกว่าการได้ข้อมูลมา คือ ความซ่ือสัตย์ต่อข้อมูลที่ได้แม้ว่าข้อมูล
อาจจะไม่เป็นดั่งที่ผู้วิจัยคาดการณ์ไว้ตั้งแต่ต้น พร้อมกันนั้นผู้วิจัยจ าเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลเสมอ 
เพ่ือความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูล   
 

3.8 ข้อจ ากัดในการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพบว่ามีข้อจ ากัดในการวิจัยที่ส าคัญหลายประการ คือ 

 3.8.1 การด าเนินการวิจัยที่ไม่ต่อเนื่องของผู้วิจัย เนื่องจากผู้วิจัยมีปัญหาสุขภาพส่งผลให้การ
วิจัยล่าช้ากว่าที่ก าหนด ท าให้การประมวลและการวิเคราะห์ข้อมูลไม่มีความต่อเนื่องและส่งผลให้การ
วิจัยใช้เวลายาวนานขึ้น 
 3.8.2 ในขณะที่ผู้วิจัยต้องพักการวิจัยชั่วคราวนั้น เหตุการณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นในร้านคน
จับปลาและชุมชนยังคงด าเนินต่อไปตามพลวัต ท าให้ผู้วิจัยอาจจะพลาดข้อมูลบางส่วน 
 3.8.3 เพศสภาพเป็นข้อจ ากัดในการวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็ น
ชาวประมงพ้ืนบ้านผู้ชาย จึงท าให้บางกิจกรรมผู้วิจัยไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ 
 

โดยสรุป  ในกระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง กระบวนการและผลลัพธ์ของการ
ขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคม: กรณีศึกษาร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงผู้วิจัยต้องเรียนรู้อยู่
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ตลอดเวลาตั้งแต่การก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานวิจัยถึงขั้นวิเคราะห์ข้อมูล และไดค้้นพบความท้า
ทายและข้อจ ากัดบางประการในการวิจัย และการวิเคราะห์ผลการศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาตัวผู้วิจัย
ด้วยเช่นกัน  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

บทนี้ผู้วิจัยขอน ำเสนอผลกำรศึกษำกระบวนกำรและผลลัพธ์ของกำรขับเคลื่อน
กิจกำรเพ่ือสังคม : กรณีศึกษำร้ำนคนจับปลำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่เดือนมีนำคม ถึงเดือน
กันยำยน 2558 ซึ่งมปีระเด็นดังต่อไปนี้ 

4.1 วิถีประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระไดจำกงำนพัฒนำสู่ร้ำนคนจับปลำ 
4.2 พัฒนำกำรและกระบวนกำรท ำงำนของร้ำนคนจับปลำ 
4.3 บทเรียนจำกกำรด ำเนินงำนร้ำนคนจับปลำ 
4.4 ผลลัพธ์จำกกระบวนกำรท ำงำนร้ำนคนจับปลำ 
4.5 แนวทำงพัฒนำร้ำนคนจับปลำในอนำคต 

 

4.1 วิถีประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระไดจากงานพัฒนาสู่ร้านคนจับปลา 

เสียงคลื่นลูกโตน้ ำสีขุ่นๆ และลมกรรโชกแรงพัดพำเข้ำสู่ชำยฝั่งในช่วงเช้ำของปลำย
เดือนกันยำยน สภำพอำกำศเช่นนี้คงไม่เหมำะสมกับกำรออกท ำประมงยิ่งนัก แต่นี่คือควำมคิดของ
ผู้วิจัยซึ่งมองจำกสำยตำคนนอก แต่สภำพอำกำศและกระแสน้ ำเช่นนี้ ส ำหรับชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำน
คั่นกระไดแล้วนั้นคือสัญญำณที่ดีของฤดูกำลกุ้งแชบ๊วย สัตว์น้ ำเศรษฐกิจรำคำดีก ำลังเข้ำมำให้พวกเขำ
ได้จับกัน 

อย่ำได้รอช้ำที่จะออกไปท ำประมงบนควำมท้ำทำย นำยโต้ง นำงเรียม และ
หลำนชำย รีบน ำเอำอวนจมกุ้ง 3 ชั้น ขนำดตำอวน 4.5 เซนติเมตร ที่เก็บใส่ห่อไว้อย่ำงดีตั้งแต่ปีที่แล้ว 
พร้อมกับกระติกบรรจุน้ ำแข็ง และของกินเล็กๆ น้อยๆ ขึ้นลงเรือไม้สีเขียว ที่มีขนำด 8 x 2.5 เมตร 
พร้อมด้วยเครื่องยนต์ 140 แรงม้ำท่ีพร้อมสู้แรงคลื่น และกว้ำน (เครื่องมือส ำหรับดึงอวนขึ้นจำกน้ ำซึ่ง
ประกอบด้วยเครื่องยนต์ขนำด 4 แรงม้ำ) ทันท ี

นำยโต้งติดเครื่องเรือและแล่นออกสู่ท้องทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นชีวิตของเขำ และนี่
คือชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระได 

เบื้องหลังของชำวประมงที่มุ่งหน้ำสู่ท้องทะเลใหญ่ คือ ชำยหำดสีขำวโค้งเวิ้งทอดยำว
จำกเขำลูกหนึ่งสู่อีกลูกหนึ่ง มีเรือประมงขนำดเล็กนับร้อยที่จอดเรียงรำยทอดสมออยู่ริมชำยฝั่ง ใน
ต ำบลอ่ำวน้อย อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มองไกลๆ จำกยอดเขำคั่นกระได จะจินตนำกำร
ได้ว่ำที่นี่คือสนำมรบของพรำนทะเล หมู่บ้ำนคั่นกระไดชำยทะเลในค ำเรียกขำนของชำวบ้ำนบ้ำนคั่น
กระไดบก (ชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนส่วนที่ห่ำงทะเล ซึ่งประกอบอำชีพเกษตรกรรม) (ภำพที่ 3) ได้ตั้งขึ้นบน
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ที่ดินสำธำรณะ เมื่อ 70 ปีก่อน มีประชำกรประมำณ 200 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพประมง
เป็นหลัก (100 ครัวเรือนทั้งเจ้ำของเรือและลูกจ้ำง) เน้นกำรจับปลำทู ปลำหลังเขียว ปลำอินทรี ปลำ
เห็ดโคน กุ้งแชบ๊วย ปูม้ำ และหมึก ตำมฤดูกำลที่สัตว์น้ ำนั้นๆ จะมำถึง (ภำคผนวก ก) ส่วนครัวเรือน
อ่ืนๆ ประกอบอำชีพรับจ้ำงสลับกับท ำกำรประมง  

   

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ชำยหำดอ่ำวคั่นกระได ปี 2558, ถ่ำยเมื่อ 8 สิงหำคม 2558 

 

4.1.1 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านบ้านคั่นกระไดในช่วง 70 ปีที่ผ่าน
มา 

ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำของกำรรวมกลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งบ้ำนคั่น
กระไดในตอนนี้ เป็นกำรสรุปข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์แกนน ำชำวประมงพ้ืนบ้ำนในพ้ืนที่บ้ำนคั่น
กระได นักพัฒนำเอกชนจำกสมำคมรักษ์ทะเลไทย และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย 
รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่ำงๆ ตลอดจนกำรสนทนำกลุ่ม (เล็ก ปำนน้อย , สัมภำษณ์ 23 กรกฎำคม 
2558) (มนัฏ ปำนน้อย, สัมภำษณ์ 25 พฤษภำคม 2558) (สนทนำกลุ่ม ครั้งที่ 2,  5 กันยำยน 2558) 
(นิตยำ ยี่สำร, 11 พฤศจิกำยน 2557, สุพรรณนำ น้อยอ่ิม 10 มีนำคม 2558, ประสำร มีฤทธิ์ 
สัมภำษณ์ 18 สิงหำคม 2558, สนทนำกลุ่มครั้งที่ 1, 17 สิงหำคม 2558 และ สนทนำกลุ่ม ครั้งที่ 2, 5 
กันยำยน 2558) (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 12 ธันวำคม 2557)    

ปี 2500 ชำวประมงบ้ำนคั่นกระไดท ำประมงโดยใช้เพียงเรือไร้เครื่องยนต์ เป็นเรือ
แจวมีใบเรือกับอวนเข็น ซึ่งเป็นเครื่องมือในกำรท ำประมงหนึ่งผืน โดยวำงอวนรูปตัว ซี (C) ขนำน
ชำยฝั่งแล้วลำกอวนเข้ำฝั่งเรื่อยๆ เพ่ือจับปลำ ช่วงนั้นสัตว์น้ ำมีจ ำนวนมำก ไม่ต้องออกเรือไปไกลๆ 
เพียงท ำกำรประมงในอ่ำวบริเวณชำยฝั่งก็ได้ปลำแล้ว ทรัพยำกรในอ่ำวคั่นกระไดมีควำมอุดมสมบูรณ์
มำก มีหญ้ำทะเลเต็มอ่ำว เต่ำทะเลเข้ำมำหำกินจ ำนวนมำก ในปี 2510 เรือแจวมีใบเรือมีจ ำนวน 5 
ล ำ ใช้เครื่องมืออวนเข็น เบ็ด และอวนติดตำ 
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ปี 2530 เรือประมงอวนลำกคู่จำกต ำบลมหำชัย  และต ำบลแม่กลอง จังหวัด
สมุทรสำครจ ำนวน 40-50 คู่ (เรือ 80-100 ล ำ) เข้ำมำท ำกำรประมงบริเวณชำยฝั่งบ้ำนคั่นกระได 
ส่งผลให้จ ำนวนสัตว์น้ ำลดลง รวมถึงหญ้ำทะเลถูกท ำลำย และจ ำนวนเต่ำทะเลลดน้อยลงไปด้วย  

ปี 2535 เรือประมงในพ้ืนที่เปลี่ยนมำใช้เครื่องยนต์ และชำวประมงบำงคนเปลี่ยน
มำใช้เรือขนำดใหญ่ขึ้น ใช้อวนไนล่อนขนำดตำอวน 2 เซนติเมตร (ภำพที่ 4) ส่งผลให้หญ้ำทะเล และ
เต่ำทะเลหำยไปจำกอ่ำวบ้ำนคั่นกระได  

 

 

  

 

 

 

ภาพที่ 4 เรือหำงมีเครื่องยนต์ ขนำดยำว 8.5 เมตร กว้ำง 3 เมตร,  

ถ่ำยเมื่อ 30 กรกฎำคม 2558 

ปี 2538 ทรัพยำกรสัตว์น้ ำในอ่ำวลดลงเหลือ 80% จำกมุมมองของลุงเล็ก
ชำวประมงวัย 62 ปี ที่มีลูกหลำนเป็นชำวประมงทั้งหมู่บ้ำน แต่ในมุมมองของแกนน ำชำวประมงกลุ่ม
สมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได มองว่ำปี 2538 ทรัพยำกรในอ่ำวยังสมบูรณ์มีสัตว์น้ ำจ ำนวนมำก
และหลำกหลำย ในกำรออกทะเลแต่ละครั้งสำมำรถจับสัตว์น้ ำได้มำกถึง 2,000 กิโลกรัม ซึ่งสัตว์น้ ำที่
พบได้ในขณะนั้น ได้แก่ ปลำทู ปลำหลังเขียว ปลำตุ่มทะเล  หมึกตะเภำ หมึกกล้วย หมึกกระดอง 
แมงดำทะเล ปลำเก๋ำ กุ้งมังกร ปลำตุ๊กกำ กระเบนหนำม หอยมวนพลู ปลิงทะเลด ำ ปูลม ปลำนกแก้ว 
กัลปังหำพุ่ม ปลำริวกิว โลมำปำกขวด ม้ำน้ ำ โรนันจุดขำว ฉลำมค้อน ปลำนวลจันทร์ ปลำดำบลำว 
เป็นต้น 

ปี 2540-2548 ผลจำกกำรท ำประมงเรือหำงยำวติดเครื่องยนต์ และเครื่องมือที่
ทันสมัยขึ้น ท ำให้สัตว์น้ ำบำงชนิดเริ่มสูญหำยไปจำกอ่ำวคั่นกระได เช่น ปลิงทะเลด ำ ปลำนกแก้ว 
ม้ำน้ ำ ปลำริวกิว โรนันจุดขำว ฉลำมค้อน ปลำนวลจันทร์ ปลำดำบลำว ปลำตุ๊กกำ กุ้งมังกร เป็นต้น 

ปี 2545 สภำพเศรษฐกิจในหมู่บ้ำนคั่นกระไดตกต่ ำมำก เพรำะทรัพยำกรประมง
เสื่อมโทรมอย่ำงหนัก สัตว์น้ ำลดจ ำนวนลงจนชำวประมงไม่สำมำรถจับสัตว์น้ ำได้ เนื่องจำกก่อนหน้ำนี้
ชำวประมงท ำประมงด้วยเครื่องมือประมงแบบล้ำงผลำญ กล่ำวคือ ใช้อวนตำถี่ ขนำดตำอวน 2 
เซนติเมตร หรือเล็กกว่ำนั้นในกำรจับสัตว์น้ ำ ซึ่งอวนตำถี่สำมำรถจับสัตว์น้ ำทุกชนิดและทุกขนำดได้ 
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รวมถึงสัตว์น้ ำวัยอ่อน  จำกผลดังกล่ำว ชำวประมงพ้ืนบ้ำนจ ำนวน 30 ล ำ ที่ท ำกำรประมงเป็นอำชีพ
หลักได้อพยพไปท ำกำรประมงนอกพ้ืนที่ ไปไกลจนถึงอ ำเภอบำงสะพำน และจังหวัดชุมพร จนถูก
ชำวประมงในพ้ืนที่เหล่ำนั้นขับไล่ให้ออกจำกพ้ืนที่ และมีชำวบ้ำนบำงส่วนที่เป็นลูกจ้ำงเรือได้เปลี่ยน
อำชีพไปท ำงำนก่อสร้ำง ซึ่งเหตุกำรณ์ปัญหำเหล่ำนี้ด ำรงอยู่มำเป็นเวลำยำวนำน 

ปี 2547-2550 ทรัพยำกรประมงในชุมชนลดจ ำนวนลงจนเหลือ 20% และลดลง
ต่อเนื่องจนเหลือเพียงประมำณ 10% หมู่บ้ำนคั่นกระไดมีสภำพไม่ต่ำงจำกหมู่บ้ำนร้ำง เนื่องจำก
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนต้องออกไปท ำกำรประมงต่ำงถิ่น บำงคนก็ไปรับจ้ำงเรือประมงพำณิชย์ทำงภำคใต้ 
บำงส่วนก็ไปท ำงำนก่อสร้ำงในเมืองหลวง ซึ่งเป็นควำมเดือดร้อนอย่ำงหนักของชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่
เคยประสบมำ  

ปี 2551 สมำคมรักษ์ทะเลไทยเข้ำมำเปิดพ้ืนที่และท ำกิจกรรมฟ้ืนฟูอนุรักษ์
ทรัพยำกรทะเลในจังหวัดเพชรบุรี โดยกำรท ำแพปลำชุมชน ที่บ้ำนแหลมผักเบี้ย   ส่วนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เริ่มงำนพ้ืนที่แรกที่บ้ำนตำหม่องล่ำย ในอ่ำวประจวบฯ อ ำเภอเมืองประจวบฯ 
ในขณะนั้นบ้ำนตำหม่องล่ำยชำวบ้ำนประกอบอำชีพวำงอวนปูเป็นหลัก อีกทั้งกำรเข้ำมำของ
เรือประมงพำณิชย์วำงลอบปูม้ำ ซึ่งจัดเป็นเครื่องมือท ำลำยล้ำงทรัพยำกร (ลอบปูม้ำสำมำรถจับได้ทั้ง
ปูที่มีขนำดใหญ่และลูกปูขนำดเล็ก เป็นกำรตัดวงจรกำรเจริญเติบโตและขยำยพันธุ์ของปูม้ำ) บ้ำนตำ
หม่องล่ำยจึงประสบปัญหำปูม้ำใกล้สูญพันธุ์ (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 13 เมษำยน 2558) 

สมำคมรักษ์ทะเลไทยได้สนับสนุนให้ชำวบ้ำนรวมกลุ่มเพ่ือระดมควำมร่วมมือในกำร
ฟ้ืนฟูทรัพยำกร จนน ำไปสู่กำรจัดตั้ง “กลุ่มประมง 3 อ่ำว” ประกอบด้วย อ่ำวประจวบฯ อ่ำวน้อย 
และอ่ำวคั่นกระได ซึ่งเป็นพ้ืนที่ติดต่อกัน มีกำรจัดท ำธนำคำรปูที่ชุมชนบ้ำนตำหม่องล่ำย จัดตั้ง
ธนำคำรข้ำวสำร กลุ่มออมทรัพย์ และมีกำรเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ส ำนักงำนประมงยกเลิกกำรใช้ลอบ
ปูม้ำ เป็นต้น ในตอนนั้นชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดเห็นกำรท ำงำนของนักพัฒนำเอกชนที่บ้ำน
ตำหม่องล่ำยซึ่งเป็นหมู่บ้ำนใกล้เคียง จึงเข้ำไปร่วมกิจกรรม และช่วยเขำท ำงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ จน
ต่อมำในช่วงหลังๆ เริ่มมองเห็นว่ำชำวบ้ำนที่เข้ำร่วมส่วนใหญ่เป็นชำวบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดเอง ในขณะที่
ชำวประมงบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดก็แทบไม่มีสัตว์น้ ำให้จับกันอยู่แล้ว เพรำะมีจ ำนวนเหลือไม่ถึง 10% 
กล่ำวคือออกเรือไปหนึ่งรอบได้ปลำหลังเขียวกลับมำไม่เกิน 50 กิโลกรัม ขำยได้กิโลกรัมละ 5 บำท 
รำยได้ต่อวันไม่เกิน 250 บำท ค่ำจ้ำงลูกน้องเรือก็ไม่เพียงพอ ชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดกลุ่ม
ดังกล่ำวจึงพูดคุยและชักชวนนักพัฒนำเอกชนเข้ำไปประชุมหมู่บ้ำน และจัดตั้งกลุ่มในนำมว่ำ “กลุ่ม
ประมงเรือเล็กอ่ำวคั่นกระได”  โดยโครงกำรแรกๆ ที่เริ่มจัดท ำคือ โครงกำรอยู่ดีมีสุข ปั้มน้ ำมันชุมชน 
และร้ำนค้ำชุมชน  

กำรแก้ปัญหำเศรษฐกิจด้วยกำรลดต้นทุนน้ ำมัน หรือกำรสนับสนุนเงินทุนต่ำงๆ 
ไม่ได้ช่วยให้ท ำกำรประมงดีขึ้น แต่เนื่องจำกปริมำณสัตว์น้ ำที่ลดน้อยลงอย่ำงมำกจนเหลือเพียง 10% 
(สนทนำกลุ่มครั้งที่ 2, 5 กันยำยน 2558) ชำวประมงพ้ืนบ้ำนก็คงใช้วิธีกำรเดิมๆ คือไปท ำกำรประมง
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ แล้วถูกขับไล่จนต้องกลับมำเช่นเคย แต่ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกครั้ง เมื่อหันหน้ำเข้ำมำพูดคุย
กันปรึกษำหำรือเพ่ือแสวงหำทำงออกท่ีแท้จริง 
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“เหตุใดปลำจึงหมด และมีหนทำงใดบ้ำงที่จะท ำให้ทรัพยำกรดีขึ้น” เป็นค ำถำมที่
เกิดขึ้นในวงประชุมและมติประชุมได้ข้อสรุปว่ำ  สิ่งส ำคัญที่ท ำให้ทรัพยำกรเสื่อมโทรม คือ ก ำรใช้
เครื่องมือประมงแบบล้ำงผลำญอย่ำงอวนออกำแรชี ที่มีขนำดตำอวนเพียง 2 เซนติเมตร นักพัฒนำ
เอกชนจึงแนะน ำว่ำ “ลองหยุดใช้เครื่องมือนี้สักระยะหนึ่งไหม แล้วมำดูว่ำสถำนกำรณ์จะดีขึ้นรึเปล่ำ” 
(เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 14 กันยำยน 2558, สนทนำกลุ่มครั้งที่ 1 , 17 สิงหำคม 2558) 

หลังจำกนั้นจึงมีกำรพูดคุยกันในหมู่บ้ำนว่ำให้ยุติกำรท ำประมงแบบท ำลำยล้ำง นำย
หน่องเป็นชำวประมงคนแรกในบ้ำนคั่นกระไดที่หยุดใช้อวนออกำแรชี โดยตัดสินใจทิ้งเงินที่ลงทุนไป
กับอวนชนิดนี้ถึงแปดหมื่นบำท เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้แก่พ่ีน้องชำวประมงในหมู่บ้ำน (ภำพที่ 5) ซึ่งถือ
เป็นจุดเริ่มต้นของกำรท ำงำนอนุรักษ์ของชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดที่เกิดขึ้นเมื่อชุมชน
ตระหนักร่วมกันว่ำ จะต้องลงมือแก้ไขเพ่ือให้ทรัพยำกรสัตว์น้ ำกลับมำ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 อวนออกำแรชีที่บ้ำนคั่นกระไดเลิกใช้, ถ่ำยเมื่อ 20 สิงหำคม 2558 

 

หลังจำกนั้นนักพัฒนำเอกชนได้น ำชำวบ้ำนไปศึกษำดูงำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์
น้ ำที่ อ ำเภอท่ำศำลำ จังหวัดนครศรีธรรมรำช ซึ่งชำวบ้ำนมีกำรท ำ “บ้ำนปลำ” ท ำให้ทรัพยำกรหน้ำ
บ้ำนสมบูรณ์ขึ้น ชำวบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดได้เรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงของชำวประมงในพ้ืนที่อ่ืน จึง
เกิดแรงบันดำลใจในกำรอนุรักษ์  (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 20 พฤษภำคม 2558) ซึ่งกำร
ท ำบ้ำนปลำนั้นเป็นภูมิปัญญำของชำวประมง ที่ใช้ซั้งเพื่อล่อปลำให้มำรวมกันแล้วล้อมจับ จึงมีแนวคิด
น ำซั้งมำประยุกต์ให้เป็นที่อยู่อำศัย หลบภัย ให้บรรดำเหล่ำสัตว์น้ ำได้เจริญเติบโต แต่ต้องมีกติกำ
ร่วมกันว่ำ ห้ำมจับสัตว์น้ ำในบริเวณซั้ง (ชำตรี ก ำลังแรง, สัมภำษณ์ 25 พฤษภำคม 2558) 

“ซั้งกอ” หรือบ้ำนปลำ เป็นภูมิปัญญำชำวประมงที่เกิดจำกกำรสังเกตธรรมชำติของ
สัตว์น้ ำ ที่ต้องมีแหล่งอนุบำลสัตว์น้ ำวัยอ่อนเพ่ือหลบภัยจำกผู้ล่ำ ซั้งกอจึงท ำหน้ำที่คล้ำยปะกำรัง แต่
สร้ำงด้วยวัสดุที่หำได้ง่ำยในหมู่บ้ำน ประกอบไปด้วยทำงมะพร้ำว ส ำหรับท ำเป็นกิ่งก้ำนของซั้งกอ 
เพ่ือให้สัตว์น้ ำได้เข้ำมำหลบภัยโดยทำงมะพร้ำวที่ใช้นั้น ต้องเป็นทำงมะพร้ำวสด เพรำะจะมีกลิ่นหอม
ที่ปลำชอบ ซั้งกอ 1 ต้น ใช้ทำงมะพร้ำวรำว 3-4 ทำง ขึ้นอยู่กับควำมลึกของน้ ำ  ไม้ไผ่ยำว 8-10 เมตร 
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ใช้ส ำหรับท ำเป็นต้นซั้งกอ แท่งซีเมนต์หล่อหนักประมำณ 80 กิโลกรัม ใช้ส ำหรับถ่วงต้นซั้งไว้ให้อยู่กับ
ที่เมื่อทิ้งซั้งกอลงสู่ทะเล (โกศล จิตรจ ำลอง, จิรศักดิ์ มีฤทธ์, สมพงษ์ ปำนน้อย, ประสำร มีฤทธ์ และ 
ชำตรี ก ำลังแรง, สัมภำษณ์ 18 สิงหำคม 2558) ดังภำพที่ 6 

ครั้งแรกชำวบ้ำนทดลองทิ้งซั้งกอจ ำนวน 3 กอแยกจำกัน แต่ชำวประมงอำวุโสไม่
เห็นด้วยและจัดกำรลำกซั้ง 3 กอ มำรวมกันเป็นกระจุกเดียว เมื่อเวลำผ่ำนไป 3 วัน ปลำฝูงใหญ่ก็เข้ำ
มำบริเวณซั้ง ท ำให้จับปลำได้เป็นปริมำณมำก รวมทั้งสังเกตเห็นลูกปลำทูมำอำศัยอยู่ที่ซั้งกออย่ำงชุก
ชุมจนน้ ำเปลี่ยนสี หลังจำกนั้นเป็นต้นมำชำวประมงอำวุโสก็เข้ำมำช่วยทำงกลุ่มทิ้งซังกอเสมอ  

กล่ำวได้ว่ำ จุดเริ่มต้นของกำรท ำงำนอนุรักษ์ของชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระได
เกิดขึ้นจำกปัญหำควำมเดือดร้อนเรื่องปำกท้องที่มีร่วมกัน และมีควำมพยำยำมแก้ไขปัญหำเพ่ือให้
ทรัพยำกรสัตว์น้ ำกลับฟื้นคืนมำสู่สภำพอุดมสมบูรณ์เช่นในอดีต 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 กำรสร้ำงซั้งกอ(บ้ำนปลำ), ถ่ำยเมื่อ 24 กรกฎำคม 2558 

 

นอกจำกซั้งกอแล้ว บ้ำนคั่นกระไดยังมีกระชังปูไข่ หรือ “ธนำคำรปู” ที่ปัจจุบัน (ปี
2558) ชุมชนประมงพ้ืนบ้ำนในหลำยจังหวัดเริ่มท ำกันแพร่หลำยมำกขึ้น เพรำะเป็นวิธีกำรขยำยพันธุ์ปู
ม้ำให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงได้ผล ซึ่งเด็กๆ ในหมู่บ้ำนรับผิดชอบดูแลธนำคำรปู โดยมีลูกชำยแกนน ำกลุ่ม
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนเป็นผู้ดูแลหลัก (ภำพที่ 7) นอกจำกจะช่วยกำรขยำยพันธุ์ปูม้ำแล้ว ธนำคำรปูยัง
เป็นแหล่งรำยได้ให้กับกลุ่มเด็กๆ ซึ่งรวบรวมเงินเพ่ือใช้ท ำกิจกรรมของกลุ่มต่อไป 
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ภาพที ่7 ธนำคำรปูของกลุ่มเด็กเลี้ยงปูบ้ำนคั่นกระได, ถ่ำยเมื่อ 7 มิถุนำยน 2558 
 

ทุกวันนี้ บ้ำนคั่นกระไดทิ้งซั้งกันปีละ 2-3 ครั้ง โดยร่วมออกเงินเองบ้ำงและมีองค์กร
ภำยนอกมำสนับสนุนบ้ำง ไม่ว่ำจะเป็นสมำคมรักษ์ทะเลไทย  องค์กรกรีนพีชแห่งประเทศไทย (เมื่อ
วันที่ 25 พฤษภำคม 2558 ด้วยงบประมำณ 120,000 บำท) มหำลัยวิทยำลัยต่ำงๆ องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลอ่ำวน้อย ปีละ 50,000 บำท ธนำคำรออมสิน (เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2558 ด้วยจ ำนวน
เงิน 20,000 บำท) ฯลฯ (ภำพประกอบที่ 8) ซั้งกอท ำหน้ำที่เหมือนปะกำรังเทียม แต่ชำวบ้ำนคิดว่ำ 
ซั้งกอมีควำมหมำยมำกกว่ำ เพรำะปะกำรังเทียมต้องใช้งบประมำณมำก และต้องติดต่อประสำนขอ
ควำมช่วยเหลือจำกประมงจังหวัด แต่กำรท ำซั้งกอไม่ยุ่งยำก ชำวบ้ำนสำมำรถท ำเองได้ เพียงแต่
ช่วยกันหำวัสดุและใช้งบประมำณไม่มำก อีกทั้งซั้งกอยังเป็นเครื่องมือที่ท ำให้คนในหมู่บ้ำนได้มีส่วน
ร่วม มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งสร้ำงควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของซั้ง และมีกำรร่วมกันดูแลรักษำอย่ำงต่อเนื่องอีก
ด้วย (โกศล จิตรจ ำลอง, สมพงษ์ ปำนน้อย และเสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 31 กรกฎำคม 
2558) 

ในกำรจัดกิจกรรมอนุรักษ์ ท ำซั้งกอ และธนำคำรปู ทุกๆ คนในชุมชนมีกำรแบ่ง
หน้ำที่กันอย่ำงชัดเจน โดยผู้ชำยจะดูแลเรื่องกำรเงิน กำรติดต่อหน่วยงำนต่ำงๆ เพ่ือให้มำร่วมงำน 
หรือกำรยืมสิ่งของมำใช้จัดงำน อำทิ เครื่องครัวจำกวัดเขำถ้ ำคั่นกระได เสื้อชูชีพ จำกตรีชวำ รีสอร์ท 
บ้ำนคลองวำฬ ฯลฯ พร้อมทั้งมีกำรเตรียมอุปกรณ์ทั้งแท่นปูน ทำงมะพร้ำว ไม้ไผ่ เชือก ตำข่ำย เป็น
ต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักๆ คือ คณะกรรมกำรสมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได ซึ่งนำยน้อย รับ
หน้ำที่ดูแลเรื่องกำรเงินที่ใช้จ่ำยในกิจกรรม นำยบูช ฝ่ำยติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชนต่ำงๆ ในจังหวัด หรือ องค์กรภำยนอกที่ต้องกำรเข้ำร่วม นำยโต้ง นำยหน่อง นำยเบี้ยว และ
ผู้ชำยคนอ่ืนๆ รวมทั้งวัยรุ่น และเด็กๆ ช่วยกันเตรียมสถำนที่และอุปกรณ์ ส่วนผู้หญิงดูแลเรื่องอำหำร
กำรกิน 
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ภาพที่ 8 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อยและธนำคำรออมสินร่วมสนับสนุนงบประมำณในกำรท ำ
ซั้งกอและช่อมแซมธนำคำรปู ครั้งที่ 3 ของปี 2558, ถ่ำยเมื่อ 30 กรกฎำคม 2558 

 
เมื่อควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรสัตว์น้ ำกลับคืนมำ ก็ส่งผลให้เกิดปัญหำเรืออวนล้อม 

และเรือปั่นไฟลักลอบเข้ำมำล้อมจับลูกปลำในแนวซั้ง จนเกิดเป็นข้อพิพำทกันเสมอในช่วงเวลำนั้น 
แกนน ำชำวประมงเล่ำให้ฟังว่ำ “ตอนนั้นพวกพ่ีๆออกไปกัน 4 ล ำ เพ่ือไปพูดคุยกับเรือพำณิชย์ว่ำ พวก
เรำท ำเขตอนุรักษ์ แต่พวกพ่ีมำจับลูกปลำ มันไม่ถูกนะพ่ีนะ เรือประมงพำณิชย์ได้สวนกลับมำว่ำ  เฮ้ย 
ลูกปลำอะไร เขำจับกันมำตั้งแต่สมัยไหนแล้ว ของเรำเป็นประมงพ้ืนบ้ำน เรือต่ ำกว่ำ 7 วำ” แกนน ำจึง
ตอบโต้กลับไปอีกว่ำ   “ผมรู้ว่ำเรือพ่ีเป็นประมงพ้ืนบ้ำน แต่ไอ้เครื่องมือของพ่ีน่ะ มันไม่ใช่นะ...”   
กำรโต้เถียงยังด ำเนินต่อไปจนกระทั่งเรือคั่นกระไดทั้ง 4 ล ำแล่นประชิดเข้ำรำยล้อมเรือประมงพำณิชย์
ล ำดังกล่ำว ในที่สุด เรืออวนล้อมยอมล่ำถอยออกนอกเขตซั้งแต่โดยดี โชคดีที่วันนั้นไม่มีเหตุกำรณ์
รุนแรงเกิดขึ้น (สมพงษ์ ปำนน้อย, สัมภำษณ์ 14 กรกฎำคม 2558) 

 เหตุกำรณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเสมอหลังจำกกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรประสบผลส ำเร็จ แกนน ำ
ชำวประมงได้เรียนรู้ว่ำ กำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรให้ประสบผลส ำเร็จได้นั้น นอกจำกควำมรู้แล้ว จะต้องมี
กำรรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง มีกำรสร้ำงกติกำของชุมชนขึ้น รวมทั้งต้องสื่อสำรให้ชำวประมงนอกพ้ืนที่เข้ำใจ 
และเคำรพกติกำของชุมชนด้วย เพ่ือปกป้องเขตอนุรักษ์จำกกำรท ำประมงแบบท ำลำยล้ำง (สมพงษ์ 
ปำนน้อย, โกศล จิตรจ ำลอง, ชำติชำย ก ำลังแรง, ประสำร มีฤทธิ์, จิรศักดิ์ มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 17 
กรกฎำคม 2558) 

ในปี 2552 บ้ำนคั่นกระไดต้องเผชิญปัญหำครั้งใหญ่จำกโครงกำรบ่อบ ำบัดขยะและ
โรงไฟฟ้ำขยะที่จะเกิดข้ึนในบริเวณช่องเขำทำงทิศเหนือของหมู่บ้ำน โครงกำรนี้ถูกชักน ำเข้ำมำโดยผู้มี
อิท ธิ พล ในท้ อ งถิ่ นที่ ช ำวบ้ ำน ใน  ต . อ่ ำ วน้ อย  ต่ ำ ง เ กร งกลั ว มำตั้ ง แต่ สมั ยปู่ ย่ ำ ตำยำย                       
(สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 4 เมษำยน 2558) 

ภูเขำดังกล่ำว ชื่อว่ำ ทุ่งกระต่ำยขัง (ภำพที่ 9) ตั้งอยู่ห่ำงชำยฝั่งประมำณ 500 เมตร 
และเป็นจุดก ำเนิดต้นน้ ำที่ใช้ส ำหรับผลิตน้ ำประปำของหมู่บ้ำนในบริเวณดังกล่ำว ส่วนพ้ืนที่ระหว่ำง
ช่องเขำก็ถูกใช้เป็นที่ทิ้งขยะจำกเทศบำลเมืองประจวบฯ มำหลำยปีแล้ว จนกองขยะเริ่มใหญ่โต ส่ง
กลิ่นเหม็น และควันไฟจำกกำรเผำขยะก็แพร่ไปไกลถึงเรือประมงที่ก ำลังวำงอวนหำปลำ ภำยใต้
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โครงกำรดังกล่ำวนี้ ในอนำคตขยะจำกทั้งจังหวัดหรืออำจรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย จะถูกขนมำ
จัดกำรที่นี่ ท ำให้ชำวบ้ำนวิตกกังวลกันมำก และกลัวอิทธิพลของผู้ที่ชักน ำโครงกำรโรงไฟฟ้ำขยะเข้ำ
มำ (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 4 เมษำยน 2558; สมพงษ์ ปำนน้อย และ ประสำร มีฤทธิ์ , 
สัมภำษณ์ 17 สิงหำคม 2558 )  

แกนน ำชำวประมงจึงรวมตัวกันไปปรึกษำแกนน ำกลุ่มอนุรักษ์ในพ้ืนที่ใกล้เคียงซึ่งมี
ประสบกำรณ์กำรต่อสู้กับโครงกำรพัฒนำมำยำวนำน (กรณ์อุมำ พงษ์น้อย ประธำนกลุ่มรักท้องถิ่นบ่อ
นอก) ว่ำควรจะท ำอย่ำงไร ซึ่งได้รับค ำแนะน ำว่ำ จะต้องก้ำวข้ำมควำมกลัวให้ได้ก่อน (จิรศักดิ์ มีฤทธิ์ , 
สัมภำษณ์ 17 สิงหำคม 2558) 

เมื่อแกนน ำกลุ่มชำวประมงพูดคุยกันแล้ว จึงมีมติร่วมกันว่ำ “ถ้ำรุ่นเรำยังกลัวกัน
แบบนี้ รุ่นลูกรุ่นหลำนเรำต้องกลัวมันอีกต่อไป” จำกนั้นได้มีกำรวำงแผนภำยใต้กำรช่วยเหลือของพ่ี
น้องจำกบ้ำนทุ่งน้อย บ่อนอก บ้ำนกรูด ที่มีประสบกำรณ์ในกำรต่อสู้กับโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินมำก่อน 
(จิรศักดิ์ มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 17 สิงหำคม 2558) 

กำร “ก้ำวข้ำมควำมกลัว” และหันกลับมำ “พ่ึงตัวเอง” เป็นบทเรียนและกำร
เปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ของชำวบ้ำนคั่นกระได เรียนรู้ถึงคุณค่ำของกำรเคำรพตนเอง เลิกมองตัวเอง
เป็นผู้ต่ ำต้อยอ่อนแอ (ประสำร มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 22 กรกฎำคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 9 บ่อขยะที่ทุ่งกระต่ำยขัง ที่ชำวบ้ำนรวมตัวกันคัดค้ำน, ถ่ำยเมื่อ 5 พฤษภำคม 2552 

 
ปี 2553 เกิดเหตุมรสุมพำยุพัดเข้ำชำยฝั่งบ้ำนคั่นกระได ท ำให้เรือจ ำนวน 80 ล ำ

ได้รับควำมเสียหำย ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำวน้อย ให้เงินช่วยเหลือล ำละ 5,000 บำท และ
หลังจำกนั้นชำวประมงพ้ืนบ้ำนจึงได้จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพ่ือให้สมำชิกกู้เงินเพ่ือซ่อมแซม
เรือประมงท่ีได้รับควำมเสียหำย  (พันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่, สัมภำษณ์ 6 กรกฎำคม 2558) 

ปี 2554 กลุ่มประมงเรือเล็กอ่ำวคั่นกระได ได้ขึ้นทะเบียนกับทำงอ ำเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ในนำม “สมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได” โดยสมำคมรักษ์ทะเลไทยเป็นพ่ีเลี้ยง
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ดูแล กำรขึ้นทะเบียนหมำยถึงกำรมีตัวตนทำงสังคม มีสิทธิมีเสียงที่จะเรียกร้องควำมเป็นธรรมและ
ปกป้องทรัพยำกรบ้ำนตนเอง ดังภำพประกอบที่ 10 (โกศล จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 11 กันยำยน 
2558) 

 

 

 

 

 

ภาพที ่10 ป้ำยสมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได หมู่ที่ 3 ต ำบลอ่ำวน้อย 
อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ถ่ำยเมื่อ 1 สิงหำคม 2558 

 

ปี 2556 สมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได เข้ำร่วมโครงกำรประมงพ้ืนบ้ำน-สัตว์
น้ ำอินทรีย์ กับมูลนิธิสำยใยแผ่นดิน สมำคมรักษ์ทะเลไทย และหน่วยงำนอ่ืนๆ จนก่อให้เกิดแนวคิด
กำรมีร้ำนค้ำจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำด้วยตนเอง สู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่ำนผู้ค้ำคนกลำง   

ปี 2557 สมำคมรักษ์ทะเลไทย สนับสนุนให้ชุมชนบ้ำนคั่นกระได และบ้ำนบ่อนอก 
จัดตั้งกองทุนภัยพิบัติ เพื่อรับมือเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดข้ึนในอนำคต เนื่องจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำน
ได้รับบทเรียนจำกกำรเกิดพำยุเมื่อปี 2553 แล้วไม่มีทุนในกำรซ่อมแซมเรือ และอุปกรณ์อย่ำงอ่ืนๆ ที่
ได้รับควำมเสียหำย (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 20 สิงหำคม 2558) 

 นอกจำกนั้นในเดือนมกรำคม 2557 กลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระได 
ตัดสินใจไม่ด ำเนินงำนโครงกำรประมงพ้ืนบ้ำน-สัตว์น้ ำอินทรีย์ต่อ แล้วจึงไปปรึกษำนักพัฒนำเอกชน
สมำคมรักษ์ทะเลไทยที่ท ำงำนในพ้ืนที่มำอย่ำงยำวนำน เรื่องแนวคิดกำรจัดตั้งร้ำนค้ำสัตว์น้ ำเป็นของ
ตนเอง (โกศล จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 11 กันยำยน 2558) 

เดือนกุมภำพันธ์ 2557 เริ่มมีกำรนัดประชุมพูดคุยกับเครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ร้ำนครัวชมวำฬริมทะเล ต ำบลบ่อนอก อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
เพ่ือหำรือเรื่องกำรมีร้ำน ควรมีรูปแบบอย่ำงไร ใช้สถำนที่ที่ไหน  จำกกำรประชุม นำงกระรอก ได้
เสนอควำมคิดเห็นว่ำ ควรใช้อำคำรวิสำหกิจชุมชนบ้ำนบ่อนอกที่รกร้ำงให้เกิดประโยชน์ และท ำให้
สวนสืบสำนมีควำมคึกคัก ผู้คนผ่ำนไปมำจะได้แวะพัก เพรำะพ้ืนที่ตรงนั้นติดถนนใหญ่ ซึ่งเป็นเส้นทำง
คมนำคมหลัก และนี้คือจุดเริ่มต้นของร้ำนคนจับปลำในปี 2557 (กรพิณ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 6 
มิถุนำยน 2558) 
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  ปี 2558 สมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระไดได้เป็นส่วนหนึ่งของร้ำนคนจับปลำ ใน
ฐำนะผู้ถือหุ้น และผู้ขำยสัตว์น้ ำ นอกจำกนั้นหน้ำที่หลักของสมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได คือ 
ผู้ปกป้องทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง โดยเข้ำร่วมกับเครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
ซึ่งเป็นสมำชิกสมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทย ซึ่งในปี 2558 มีประเด็นส ำคัญที่
ขับเคลื่อน คือ กำรรณรงค์ประเด็นควำมขัดแย้งเรื่องหอยจอบระหว่ำงชำวประมงพ้ืนบ้ำนกับประมง
หอยจอบ (ภำพที่ 11) ที่ยืดเยื้อตั้งแต่เดือนพฤษภำคม ปี พ.ศ. 2558 จนกระทั่งเมื่อผู้วิจัยออกจำก
ภำคสนำม ซึ่งทำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ออกประกำศจังหวัด พ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์หอยจอบ ในเขต 5 
ไมล์ทะเล เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2558 (ภำคผนวก ข ) แต่ประกำศจังหวัดไม่มีบทลงโทษตำม
กฎหมำย ท ำให้ควำมขัดแย้งไม่ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 เครือข่ำยชำวประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบฯ ชุมนุมเรื่องเรือประมงหอยจอบ  
ณ บ้ำนหนองข้ำวเหนียว อ ำเภอสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, ถ่ำยเมื่อ 26 กรกฎำคม 2558 

 

  นอกจำกนั้นปัญหำกำรท ำประมงผิดกฎหมำย กำรท ำประมงที่ขำดกำรรำยงำน และ
กำรท ำประมงที่ขำดกำรกำรควบคุม (Illegal. Unreported and Unregulated fishing หรือ IUU 
Fishing) ที่ท ำให้รัฐบำลไทยออกกฎหมำย  พ.ร.บ. ประมง พ.ศ. 2558  ที่ส่งผลกระทบต่อชำวประมง
พ้ืนบ้ำนในประเด็นกำรเก็บภำษีเครื่องมือประมง (รำยละเอียดเพ่ิมเติม ในบทที่ 3) ซึ่งสมำชิกสมำคม
ประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได เข้ำร่วมขับเคลื่อนเสมอ ทั้งกำรชุมนุมที่หน้ำศำลำกลำงจังหวัด และ
หน่วยงำนรำชกำรที่กรุงเทพฯ ดังภำพที่ 12 
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ภาพที่ 12 สมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อรัฐบำลในประเด็นกำร
ท ำประมงผิดกฎหมำย IUU Fishing ณ ท ำเนียบรัฐบำล , ถ่ำยเมื่อ 28 พฤษภำคม 2558 

 

4.1.2 กลุ่มเล็กๆ แต่ไม่เดียวดาย 

กลุ่มประมงเรือเล็กอ่ำวคั่นกระได (ชื่อเดิมก่อนมีกำรจดทะเบียนขึ้นเป็นสมำคม
ประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได เมื่อปี 2554) มี “เสื้อเขียว” เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม และกลำยเป็นส่วน
หนึ่งของ “ขบวนกำรคนเสื้อเขียว” ที่ประกอบไปด้วยชุมชนต่ำงๆ ใน อ.กุยบุรี อ.เมือง อ.ทับสะแก ไป
จนถึง อ.บำงสะพำน ชุมชนเหล่ำนี้ประสำนกันเป็นเครือข่ำยในนำม “พันธมิตรสิ่งแวดล้อม จ.
ประจวบคีรีขันธ์” และเม่ือใดที่ชุมชนประสบปัญหำก็จะรวมตัวกันเพ่ือต่อสู้ แกนน ำกลุ่มกล่ำวให้ผู้วิจัย
ฟังเสมอว่ำ “พ่ีเจริญ วัดอักษร อดีตประธำนรักษ์ท้องถิ่นบ่อนอกบอกว่ำ เรำสู้ได้ ถ้ำพ่ีน้องประชำชน
รวมตัวกัน”  (ประสำร มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 12 สิงหำคม 2558 ) 

แต่ปัญหำก็ไม่จบเพียงเท่ำนั้น  ในปี 2554 เครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ หลำยอ ำเภอเริ่มรณรงค์เคลื่อนไหวกดดันต่อทำงจังหวัดให้แก้ไขปัญหำเรือครำดหอย
อย่ำงจริงจัง โดยมีกำรเสนอข้อมูลวิชำกำรและข้อเรียกร้องต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ปรับปรุง
กฎหมำย ขยำยเขตห้ำมครำดหอยจำกระยะ 3,000 เมตร เป็น 12 ไมล์ทะเลจำกชำยฝั่ง และให้ทำง
จังหวัดจัดตั้งคณะท ำงำนร่วมระหว่ำงชุมชนและรำชกำรเพ่ือเฝ้ำระวังเรือครำดหอยที่รุกล้ ำเขตหวงห้ำม 
(ปิยะ เทศแย้ม, สัมภำษณ์ 10 กรกฎำคม 2558) 

สืบเนื่องจำกกำรเกำะติดปัญหำของชำวบ้ำน ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังสำมำรถ เพียงไม่นำนหลังจำกนั้น เรือครำดหอยในอ่ำวประจวบที่มีอยู่ทั้งสิ้น 7 
ล ำก็ต้องเปลี่ยนเครื่องมือไปท ำประมงอย่ำงอ่ืน คงเหลือเพียง 2 ล ำ ที่ยังออกครำดหอยลำยตำมเดิม  

ในขณะเดียวกัน กำรแก้ไขกฎหมำยที่ชำวบ้ำนผลักดันต่อกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก็มีควำมก้ำวหน้ำเป็นล ำดับ ทำงกระทรวงรับข้อเรียกร้องของชำวบ้ำนไปศึกษำเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับระยะแนวเขตที่เหมำะสมในทำงวิชำกำรที่จะก ำหนดเป็นเขตหวงห้ำมส ำหรับเครื่องมือครำด
หอย จนในที่สุดเดือนธันวำคม ปี 2555 ก็มีกำรออกประกำศกระทรวงฯ ก ำหนดเขตห้ำมใช้เครื่องมือ
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ครำดหอยจำกเดิม 3,000 เมตร เป็น 5,400 เมตร หรือ 3 ไมล์ทะเล ครอบคลุมพ้ืนที่ชำยฝั่ง 5 อ ำเภอ
นับตั้งแต่ อ.หัวหิน อ.ปรำณบุรี อ.สำมร้อยยอด อ.กุยบุรี และอ ำเภอเมืองประจวบฯ  

แม้ว่ำประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดังกล่ำวจะก ำหนดระยะหวงห้ำมไว้เพียง 
3 ไมล์ทะเล ไม่ใช่ 12 ไมล์ทะเลตำมที่ชำวบ้ำนเรียกร้อง แต่ก็ถือเป็นควำมส ำเร็จที่น่ำพอใจ เพรำะถือ
เป็นครั้งแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยินยอมออกประกำศขยำยเขตห้ำมเรือครำดหอยตำมค ำ
เรียกร้องของชำวประมงพ้ืนบ้ำน ท ำให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยในขณะนี้
ที่มีกำรขยำยเขตอนุรักษ์ชำยทะเลออกไปถึง  5,400 เมตร  

อย่ำงไรก็ตำม เรือครำดหอย 2 ล ำ ที่เหลือในอ่ำวประจวบ ยังคงออกท ำกำรอย่ำงไม่
เกรงใจผู้ใด เมื่อถูกชำวบ้ำนแจ้งจับหลำยครั้งเข้ำก็เกิดควำมโกรธแค้น และสั่งลูกน้องให้มำท ำร้ำย นำย
ปิยะ เทศแย้ม (ชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนทุ่งน้อย อ.กุยบุรี แกนน ำเครือข่ำยชำวประมงพ้ืนบ้ำน จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีบทบำทในกำรดูแลรักษำทะเลมำนำนกว่ำสิบปี)  ที่สะพำนปลำเมื่อวันที่  11 
สิงหำคม 2556  

วันรุ่งขึ้นหลังจำกที่นำยปิยะ ถูกท ำร้ำยบำดเจ็บ ชำวบ้ำนร่วมร้อยคนจำกหลำย
หมู่บ้ำนก็มำประชุมที่ศำลำบ้ำนโพธิ์เรียง นำยปิยะในสภำพหน้ำตำบวมช้ ำบอกเล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ที่สะพำนปลำจนกระทั่งไปถึงสถำนีต ำรวจ ซึ่งผลปรำกฏว่ำต ำรวจสั่งปรับทั้งสองฝ่ำย โดยสรุปว่ำเป็น
เหตุทะเลำะวิวำท ทั้งๆ ที่นำยปิยะถูกดักรุมท ำร้ำยโดยชำยฉกรรจ์ถึง 3 คน และในระหว่ำงที่ถูกรุม  
เขำได้ยินฝ่ำยตรงข้ำมพูดว่ำ “เสือกแจ้งดีนัก” เขำเล่ำให้ฟังถึงเหตุกำรณ์วันนั้นว่ำ “พ่ีโทรแจ้งประมง
ให้ออกไปจับ ก็มีแต่ประมงที่รู้ว่ำผมเป็นคนแจ้ง แล้วมันรู้ ได้ไงถ้ำประมงไม่บอก” ประมงจังหวัดกับ
เครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบฯ จึงไม่ลงรอยกันตั้งแต่นั้นมำ (ชุมแพ ปำนน้อย, สัมภำษณ์ 
22 พฤษภำคม 2558 และ ปิยะ เทศแย้ม, สัมภำษณ์ 26 กรกฎำคม 2558 ) 

วันที่ 13 สิงหำคม 2556 ขบวนชำวบ้ำนจำก 14 หมู่บ้ำนใน อ.กุยบุรี และ อ.เมือง
ประจวบฯ ตั้งแถวยำวเหยียดออกเดินรณรงค์รอบเทศบำลเมืองประจวบฯ  เพ่ือปรำศรัยบอกเล่ำ
ปัญหำของเรือครำดหอยที่ท ำลำยทรัพยำกร และควำมป่ำเถื่อนที่กระท ำต่อนำยปิยะ เทศแย้ม ต่อ
สังคม สุดท้ำย ขบวนแถวชำวบ้ำนก็ไปหยุดตั้งแถวกันอยู่ที่สุดปลำยอ่ำวประจวบฯ ใกล้บ้ำนของ
นำยทุนเรือครำดหอยคู่กรณี เรือครำดหอยยังคงลอยล ำสงบนิ่งอยู่หน้ำหำด(ภูษิต จิตรจ ำลอง , โกศล 
จิตรจ ำลอง และสมพงษ์ ปำนน้อย, สัมภำษณ์ 16 กรกฎำคม 2558) 

กำรเจ็บตัวของนำยปิยะในครั้งนี้ไม่สูญเปล่ำ เพรำะพ่ีน้องชำวประมงไม่ปล่อยให้เขำ
โดดเดี่ยว หลังจำกออกมำรณรงค์ปัญหำต่อสำธำรณะในครั้งนี้ ก่อนสิ้นปี 2556 ชำวประมงพ้ืนบ้ำนก็
ได้รับข่ำวดีว่ำ เรือครำดหอย 2 ล ำสุดท้ำยของอ่ำวประจวบ ได้ยุติอำชีพครำดหอยลงแล้วโดยสิ้นเชิง 
(เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 15 สิงหำคม 2558) 

 ประวัติศำสตร์กำรต่อสู้ของพ่ีน้องประมงพ้ืนบ้ำนไม่เคยจบสิ้น นำยปิยะไม่ใช่คน
สุดท้ำยที่ถูกกระท ำ นำยหน่อง (สมพงษ์ ปำนน้อย) แห่งบ้ำนคั่นกระได ก็ถูกกระท ำเช่นกัน เมื่อมี
หมำยเรียกจำกสถำนีต ำรวจสำมร้อยยอดในข้อกล่ำวหำว่ำ ในวันที่ 25 กรกฎำคม 2558             
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เวลำ 12.00 น. นำยหน่อง และพวก รวม 5 คน ยิงเรือด ำหอยจอบกลำงทะเลบริเวณสำมร้อยยอด ซึ่ง
ในวันดังกล่ำวนำยหน่องได้ออกไปจับปลำหลังเขียว และกลับเข้ำสู่ฝั่งอ่ำวบ้ำนคั่นกระได ตั้งแต่เวลำ 
11.30 น. ซึ่งวันดังกล่ำวผู้วิจัยได้เข้ำไปที่อ่ำวบ้ำนคั่นกระได เพ่ือร่วมปลดปลำหลังเขียวออกจำกอวน
ซึ่งมีเรือหลำยล ำที่ออกไปท ำประมงดังกล่ำว ทั้งเรือของนำยน้อย นำยเบี้ยว นำยโค้ด นำยกุ้ง และนำย
หน่อง ผู้วิจัยได้ท ำกำรบันทึกภำพเอำไว้ และได้ส่งเป็นหลักฐำนเพื่อต่อสู้ในชั้นศำลต่อไป 

ในวันที่ 10 สิงหำคม 2558 พ่ีน้องชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกะได บ้ำนโพธิ์เรียง 
บ้ำนสำมร้อยยอด รวมตัวกันที่สถำนีต ำรวจสำมร้อยยอด เพ่ือให้ก ำลังใจชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่ถูกตั้งข้อ
กล่ำวหำ ดังภำพที่ 13  ซึ่งหลังจำกวันนั้นกลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนต้องด ำเนินกำรไปตำมขั้นตอนทำง
กฎหมำยต่อไป 

 

 

ภาพที่ 13 สมำชิกเครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมให้ก ำลังใจ 
นำยสมพงษ์ ปำนน้อย ณ สถำนีต ำรวจสำมร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์,  

ถ่ำยเมื่อ 10 สิงหำคม 2558 
 

  จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้น สรุปได้ว่ำกำรรวมกลุ่มของชำวประมงพ้ืนบ้ำนก่อให้เกิดกำร
ขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งกำรอนุรักษ์ตอบโจทย์ได้ในประเด็นควำมยั่งยืน
ของกำรประกอบอำชีพ แต่เงื่อนไขส ำคัญที่จะท ำให้คุณภำพชีวิตของชำวประมงดีขึ้นได้ คือ กำรหลุด
พ้นจำกกำรเป็นหนี้สินกับแพปลำท้องถิ่น และมีรำยได้ที่เพ่ิมขึ้น ประเด็นนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของร้ำนคน
จับปลำ ซึ่งผู้วิจัยจะกล่ำวถึงในช่วงต่อไป 

 

4.2 พัฒนาการและกระบวนการท างานของร้านคนจับปลา 
ร้ำนคนจับปลำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดกิจกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 27 

มิถุนำยน 2557 ใช้อำคำรวิสำหกิจชุมชนบ้ำนบ่อนอกที่เคยถูกทิ้งร้ำงโดยมีกำรก่อสร้ำงและตกแต่ง
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เพ่ิมเติม ในพ้ืนที่สวนสืบสำนเจริญ วัดอักษร บริเวณหน้ำวัดสี่แยกบ่อนอก อ ำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ติดกับถนนเพชรเกษม  

เมื่อเรำนั่งรถจำกจังหวัดสงขลำโดยใช้ถนนฝั่งขำขึ้นกรุงเทพฯ บริเวณสี่แยกบ่อนอก 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มองไปทำงด้ำนซ้ำยมือ เรำจะมองเห็นรูปปั้นรูปบุรุษสีเขียวโดดเด่นเป็นสง่ำ 
รูปปั้นนั้น คือ คุณเจริญ วัดอักษร บุรุษนักสู้ผู้ล่วงลับ มองถัดไปก็จะพบป้ำยโฆษณำสีฟ้ำขำวขนำดใหญ่
ที่มีรูปปลำลำยเส้นสีด ำโชว์เด่น พร้อมค ำบรรยำยว่ำ “ร้ำนคนจับปลำ อำหำรทะเลไร้สำรฟอร์มำลิน” 
แล้วหำกเรำย้ำยสำยตำจำกป้ำยไปทำงซ้ำยประมำณ 30 องศำ จะมองเห็นอำคำรยกพ้ืนแบบชั้นเดียว
หลังคำหน้ำจั่ว ภำยนอกทำด้วยสีฟ้ำสลับกับสีขำว แม้ว่ำสีจะสดใส ไม่ว่ำเวลำใดก็ตำม ที่นี้มักดูมืดครึ้ม
เสมอ ทั้งนี้อำจจะเป็นเพรำะส่วนของหลังคำที่ต่อเติมออกมำด้ำนข้ำงทั้งสองด้ำนท ำให้ร้ำนดูไม่โดดเด่น  

หำกเรำเดินเข้ำไปภำยใน เห็นผนังและฝ้ำเพดำนทำด้วยสีขำวทั้งหมด พ้ืนในอำคำรปู
ด้วยกระเบื้องสีขำวด้ำน บรรยำกำศภำยในร้ำนดูโล่งโปร่ง มีลมพัดผ่ำนช่องประตูทั้งด้ำนหน้ำและ
ด้ำนข้ำง  อำจจะมองแล้วรู้สึกว่ำร้ำนไม่มีอะไร เห็นเพียงตู้แช่ท ำควำมเย็นสีขำวฝำปิดทึบจ ำนวน 2 ตู้ 
และตู้แช่ท ำควำมเย็นเหล็กฝำแก้วจ ำนวน 1 ตู้ และชั้นไม้สีน้ ำตำลที่มีตะกร้ำหลำกสีบรรจุสินค้ำอำหำร
ทะเลแปรรูปให้ลูกค้ำเลือกซื้อ ทั้งอำหำรทะเลหมักเค็ม และหวำน นอกจำกนั้นแล้ว ภำยในร้ำนมีกำร
จัดวำงแผ่นป้ำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับเส้นทำงอำหำรทะเลทั่วไปกับร้ำนคนจับปลำ และกิจกรรมกำร
ท ำงำนอนุรักษ์ทรัพยำกรทะเลของสมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได ส่วนด้ำนในสุดตรงข้ำมห้องน้ ำ 
2 ห้องก็เป็นห้องครัวที่มีอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวกและอ่ำงล้ำงอุปกรณ์ แต่ว่ำที่นี่ไม่ได้เป็นสถำนที่
แปรรูปสัตว์น้ ำ  

ส่วนภำยนอกร้ำนใต้หลังคำเดียวกันทำงด้ำนซ้ำยมือมีมุมนั่งเล่นที่เต็มไปด้วยกล่อง
โฟมสีขำวตั้งเรียงรำยซ้อนๆ กันเป็นอุปกรณ์ในกำรออกขำยสินค้ำนอกสถำนที่ และอุปกรณ์แปรรูป
สัตว์น้ ำ อำทิ ถำดเหล็ก เขียงไม้ กะละมัง ตะกร้ำ ตะแกรง ที่ขูดเกล็ดปลำ ฯลฯ  ส่วนด้ำนหลังมุมซ้ำย
นี้มีบันไดให้ลงไปสู่พ้ืนหญ้ำและลำนดินสีแดงท่ีบ่อยครั้งมักเปียกชุ่มด้วยน้ ำจำกกำรล้ำงและแปรรูปสัตว์
น้ ำบริเวณหญ้ำนี้มีแคร่ไม้ไผ่ และเก้ำอ้ีม้ำนั่งตัวเล็กๆ ส่วนทำงด้ำนขวำมือเป็นมุมร้ำนกำแฟสดขนำด
เล็กไว้ส ำหรับให้บริกำรลูกค้ำ ส่วนด้ำนหลังมุมกำแฟมีแคร่ไม้ไผ่ส ำหรับวำงอุปกรณ์ท ำขนมเพ่ือคลำย
เครียดของเจ้ำหน้ำที่ ฝั่งด้ำนมุมกำแฟนี้เป็นอำณำเขตติดกับร้ำนอำหำรครัวชมวำฬของนำงกระรอก 
(กรอุมำ พงษ์น้อย) ภรรยำนำยเจริญ วัดอักษร นักสู้ผู้ล่วงลับ ดังภำพ 14 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่14 ร้ำนคนจับปลำ บ้ำนบ่อนอก ณ สวนสืบสำน เจริญ วัดอักษร, 

 ถ่ำยเมื่อ 13 เมษำยน 2557 
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อย่ำงไรก็ตำมร้ำนคนจับปลำที่บ้ำนบ่อนอกได้ยุติกำรท ำงำนเมื่อเดือนกรกฎำคม 
2558 แล้วย้ำยกำรผลิตไปที่ศำลำรวมใจ ของสมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได ที่ตั้งอยู่บริเวณใจ
กลำงชุมชนบ้ำนคั่นกระได (ฝั่งชำยทะเล) อันเป็นที่อยู่อำศัยของชำวประมงพ้ืนบ้ำน ซึ่งมีกำรคมนำคม
ที่สะดวกต่อกำรขนส่งสินค้ำเพรำะอยู่ใกล้ทั้งทำงหลวงประจวบคีรีขันธ์(ที่รับสินค้ำจำกต่ำงจังหวัด) 
ส ำนักงำนไปรษณีย์ และคิวรถตู้โดยสำรประจวบฯ-กรุงเทพฯ  

นับถึงปัจจุบัน (ปี 2559) เวลำในกำรท ำงำนของร้ำนก็ล่วงเลยเข้ำมำสู่ปีที่ 2  
ช่วงเวลำที่ผ่ำนมำหนึ่งปีกว่ำ คือ กำรเรียนรู้ก้ำวส ำคัญของชำวประมงพ้ืนบ้ำนและนักพัฒนำเอกชน ที่
มุ่งหวังให้เกิดกิจกำรที่ช่วยให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนสำมำรถท ำโครงกำรใดๆ ในอนำคตได้โดยทุนของ
ตนเองและยืนอยู่ได้ด้วยควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงยั่งยืน โดยไม่ต้องรอกำรสนับสนุนจำกภำยนอก 

ในตอนต่อไปนี้เป็นกำรน ำเสนอเนื้อหำเกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ ขั้นตอนและ
วิธีกำรด ำเนินงำน รวมทั้งผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดจำกกำรขับเคลื่อนงำนร้ำนคนจับปลำใน
ช่วงเวลำ 2 ปีที่ผ่ำนมำ ได้ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้จัดกำรร้ำน เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำ และแกนน ำ
กลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระได  

กระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรเรียนรู้กำรท ำกิจกำรเพ่ือสังคมของร้ำนคนจับปลำ 
สำมำรถแบ่งออก ได้ 3 ช่วง ดังนี้ 

4.2.1 การพัฒนาร้านคนจับปลา ปี 2557 – ต้นปี 2558 ช่วงเริ่มต้นจากความอยากบน
ฐานของความไม่รู้ 

ผู้วิจัยขอใช้ค ำว่ำ เริ่มต้นจำกควำมอยำกบนฐำนของควำมไม่รู้  เนื่องจำกกำรก่อเกิด
ของร้ำนคนจับปลำ เกิดจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนต้องกำรมีร้ำนจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำเป็นของตนเอง ด้วย
มุ่งหวังมีรำยได้ที่ดีข้ึน มีตลำดเป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงแพปลำเอกชนท้องถิ่น หรือพ่อค้ำคนกลำง โดย
จัดกำรให้สัตว์น้ ำที่จับมำได้ทั้งหมดมำจ ำหน่ำยให้ร้ำนคนจับปลำที่เดียว (จิรศักดิ์ มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 5 
กันยำยน 2558) ทั้งนี้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดได้เห็นช่องทำงกำรตลำดที่ส่งสินค้ำถึงผู้บริโภค
โดยตรงซึ่งสร้ำงรำยได้ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งผู้บริโภคได้อำหำรทะเลที่ปลอดภัยเนื่องจำกไม่ต้องผ่ำนห่วงโซ่
อุปทำนที่หลำยขั้นตอน ซึ่งผู้บริโภคไม่มีทำงตรวจสอบได้ว่ำแต่ละขั้นตอนที่ผ่ำนมำมีกำรปนเปื้อนของ
สำรเคมีหรือไม่ นอกจำกนั้นผู้บริโภคจะสำมำรถเป็นส่วนหนึ่งของกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำด้วย
กำรสนับสนุนชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่ท ำประมงโดยใช้เครื่องมือไม่ท ำล้ำยล้ำง (โกศล จิตรจ ำลอง , 
สัมภำษณ์ 9 กรกฎำคม 2558)  

แนวควำมคิดท่ีกล่ำวมำข้ำงต้นนี้ ชำวประมงบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดได้เรียนรู้จำกกำรเข้ำ
ร่วมโครงกำรประมงพ้ืนบ้ำน – สัตว์น้ ำอินทรีย์ เมื่อปี 2556 ซึ่งเป็นโครงกำรพัฒนำตลำดทำงเลือก
ส ำหรับอำหำรทะเลที่มีแนวทำงกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน จัดท ำโดยมูลนิธิสำยใยแผ่นดิน ร่วมกับสมำคม
รักษ์ทะเลไทย และองค์กรอื่นๆ ด้วยงบประมำณสนับสนุนจำกสหภำพยุโรป ในกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ
ชำวประมงได้เรียนรู้งำนขำยสินค้ำที่กรุงเทพฯ ทุกๆ เดือน ได้พูดคุยกับผู้บริโภค และได้เห็นกลไกของ
ตลำดเบื้องต้น ฯลฯ (สุภำภรณ์ อนุวชิระกุล , สัมภำษณ์ 16 มิถุนำยน 2558) ในช่วงกำรด ำเนิน
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โครงกำรฯ ดังกล่ำว ชำวประมงพ้ืนบ้ำนได้ข้อสรุปจำกประสบกำรณ์ท ำงำนด้วยตนเองว่ำ กำรที่
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนต้องเดินทำงไปขำยสินค้ำของตัวเองที่กรุงเทพฯนั้น เป็นสภำพกำรท ำงำนที่ไม่
เหมำะสมและขัดแย้งกับเงื่อนไขกำรประกอบอำชีพประมงของตนเองอย่ำงมำก เพรำะอำชีพประมงมี
ควำมไม่แน่นอนในกำรออกท ำมำหำกิน  หำกต้องใช้เวลำในกำรท ำประมงไปขำยสินค้ำ รำยได้จะ
หำยไป จำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ดังกล่ำว ชำวประมงพ้ืนบ้ำนจึงได้สรุปว่ำ กำรที่จะท ำกิจกำร
ดังกล่ำวได้นั้น จ ำเป็นต้องจ้ำงคนให้มำท ำงำนบริหำรจัดกำรกิจกำรแทน ทั้งกำรแปรรูป กำรบรรจุ
ภัณฑ์ กำรตลำด กำรกระจำยสินค้ำสู่ผู้บริโภค กำรสื่อสำร และกำรบริกำร เพรำะชำวประมงพ้ืนบ้ำน
ไม่มีทักษะหรือควำมถนัดในกำรจัดกำรงำนเหล่ำนี้เลย  

ต้นปี 2557 กลุ่มของชำวประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ได้เริ่ม
ปรึกษำหำรือเรื่องกำรเปิดร้ำนขำยอำหำรทะเลที่มีแนวทำงสอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนกับสมำคม
รักษ์ทะเลไทย (ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนำเอกชนที่ร่วมท ำงำนด้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรทะเลในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบฯ มำ 7-8 ปี โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกองค์กำรเงินทุนจำกประเทศอังกฤษชื่อ 
Oxfam)  เพ่ือหำทำงแก้ไขปัญหำรำคำสัตว์น้ ำตกต่ ำ และต้องกำรหลุดพ้นจำกระบบเกี๊ยว  (“ระบบ
เกี๊ยว” หมำยถึง ระบบกำรกู้ยืมเงินจำกพ่อค้ำคนกลำงเพ่ือมำลงทุนในเครื่องมือประมง หรือน ำมำใช้ใน
ชีวิตประจ ำวันอ่ืนๆ หรือพ่อค้ำคนกลำงให้เครื่องมือประมงแก่ชำวประมง โดยที่พ่ อค้ำคนกลำง
พยำยำมไม่ให้ชำวประมงคืนเงินทีกู่้ยืมจนหมด เนื่องจำกต้องกำรผูกขำดกำรซื้อสัตว์น้ ำและกำรก ำหนด
รำคำ ท ำให้ชำวประมงไม่สำมำรถขำยสัตว์น้ ำให้พ่อค้ำคนกลำงคนอ่ืนได้)  ชำวประมงพ้ืนบ้ำนใน
เครือข่ำยชำวประมงพ้ืนบ้ำน จังหวัดประจวบฯ ได้ร่วมกันถือหุ้นเป็นสมำชิกจ ำนวน 66 คน 
(ภำคผนวก ค ) ร้ำนคนจับปลำจึงได้เปิดด ำเนินกิจกำรอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 21 มิถุนำยน 2557 
ที่บ้ำนบ่อนอก อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ 

จำกกำรด ำเนินกำรร้ำนฯ ในช่วงต้น ร้ำนฯ รับซื้อสัตว์น้ ำสดและสัตว์น้ ำแปรรูปจำก
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดเป็นหลัก ซึ่งหมำยควำมว่ำ ร้ำนคนจับปลำที่บ้ำนบ่อนอก ท ำหน้ำที่
เป็นหน้ำร้ำนจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำเป็นหลัก เจ้ำหน้ำที่ คือ นำงแต้วจะเข้ำไปในหมู่บ้ำนเพ่ือดูคุณภำพสินค้ำ
กำรแปรรูปสัตว์น้ ำ ซึ่งมีนำงพิณเป็นหัวกลุ่มผู้หญิงที่รับผิดชอบเรื่องกำรแปรรูป ซึ่งในช่วงต้น ดู
เหมือนว่ำทุกอย่ำงจะด ำเนินกำรไปด้วยดี แต่ผู้หญิงประมงพ้ืนบ้ำนมีเวลำไม่แน่นอนว่ำเรือของสำมีจะ
เข้ำฝั่งตอนไหนซึ่งเธอต้องไปช่วยจัดแจงเรื่องกำรขำยสินค้ำสัตว์น้ ำ หรือผู้หญิงบำงคนต้องออกไปท ำ
ประมงกับสำมีเนื่องจำกแรงงำนไม่พอ ประกอบกับกำรจ้ำงงำนของกลุ่มผู้หญิงให้ค่ำจ้ำงเป็นรำยวัน 
ใครมำท ำงำนไม่เต็มวันก็ไม่ได้ค่ำจ้ำง นอกจำกนั้นชำวประมงบำงคนมองว่ำระบบกำรรับซื้อสัตว์น้ ำใน
หมู่บ้ำนที่นำงพิณดูแลเป็นกำรรับซื้อเฉพำะในญำติพ่ีน้องของนำงพิณเท่ำนั้น ไม่มีกำรหมุนเวียนรับซื้อ
สัตว์น้ ำของคนอ่ืน ซึ่งเรื่องนี้ท ำให้นำงพิณหมดก ำลังใจในกำรท ำงำนในหมู่บ้ำน ร้ำนฯ จึงเสนอทำงออก
ให้นำงพิณมำท ำงำนแปรรูปให้กับทำงร้ำนโดยตรง ไม่ต้องท ำในนำมของกลุ่มแปรรูป เพรำะที่ผ่ำนมำ
นำงพิณต้องท ำงำนอยู่คนเดียว ทั้งแปรรูป หั่น แล่  และตำกปลำกลำงแดด ซึ่งเธอเคยทดสอบน้ ำใจ
ผู้หญิงคนอ่ืนๆ ในหมู่บ้ำนแล้ว แต่ไม่เป็นผล ไม่มีใครสนใจ เข้ำมำช่วยเหลือจึงท ำให้กลุ่มแปรรูปต้องยุติ
ในเดือนกันยำยน 2557 ส่วนกำรรับซื้อสัตว์น้ ำนั้นให้นำงแต้วเป็นผู้เข้ำรับซื้อสัตว์น้ ำ เนื่ องจำก
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ชำวประมงเกรงใจนำงแต้ว เนื่องจำกนำงแต้วเป็นคนพูดน้อย แต่กำรพูดแต่ละครั้งมักมีควำมเด็ดขำด
ในกำรตัดสินใจ 

นอกจำกนั้น ร้ำนฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมำด้วยเหตุผลส ำคัญ คือ ต้องกำรให้ชำวประมง
พ้ืนบ้ำนมีรำยได้ที่สูงขึ้น ซ่ึงหมำยถึง รำคำสัตว์น้ ำที่รับซื้อจำกชำวประมงต้องสูงขึ้นด้วย ดังนั้นช่วงต้นนี้ 
ร้ำนรับซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงสูงกว่ำแพปลำท้องถิ่นมำกกว่ำ 50% และไม่มีกำรขึ้นลงตำมรำคำ
ตลำด เป็นรำคำตำยตัว ท ำให้ร้ำนฯ ต้องแบกรับทุนจ ำนวนมำก 

นอกจำกนั้น เนื่องจำกนักพัฒนำเอกชนต้องกำรซื้อใจชำวประมงพ้ืนบ้ำน ให้เห็นว่ำ
ร้ำนคนจับปลำมีควำมส ำคัญ สำมำรถรับซื้อสัตว์น้ ำได้ในจ ำนวนมำก ไม่ใช่ครั้งละ 5 – 10 กิโลกรัม
เหมือนที่ผ่ำนมำ ช่วงเดือนสิงหำคม 2557 ร้ำนคนจับปลำจึงรับซื้อกุ้งแชบ๊วยทั้งหมดที่ชำวประมง
พ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดจับได้ ทั้งที่เจ้ำหน้ำที่ก็ไม่ทรำบว่ำจะน ำกุ้งแชบ๊วยที่รับซื้อนี้ไปขำยที่ไหน ท ำให้
ช่วงเดือนกันยำยน 2557 ร้ำนฯ มีหนี้สินถึง 80,000 บำท แต่ในที่สุดก็สำมำรถน ำกุ้งแชบ๊วยชุดนั้นไป
จ ำหน่ำยจนหมดในเดือน พฤศจิกำยน 2557 ในงำนรวมพลคนกินปลำ กรุงเทพฯ  

ลูกค้ำประจ ำของร้ำนฯ ในช่วงปี 2557 คือ ร้ำนอำหำรในกรุงเทพฯ ที่ต้องกำรสั่ง
วัตถุดิบชั้นดีไปปรุงเป็นอำหำรให้ลูกค้ำระดับสูงบริโภค รำคำที่ร้ำนได้รับจำกร้ำนอำหำรจึงสูง และมี
กำรสั่งซื้อประจ ำทุกสัปดำห์ แต่ร้ำนฯ ไม่สำมำรถจัดกำรหำสินค้ำตำมค ำสั่งซื้อได้ทั้งหมด เพรำะ
จ ำนวนและประเภทของสินค้ำต้องขึ้นกับกำรจับสัตว์น้ ำของชำวประมงในพ้ืนที่ ด้วยเหตุนี้ร้ำนฯ  จึง
แก้ไขปัญหำด้วยกำรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกกลุ่มประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวท่ำศำลำ แล้วน ำมำบริหำรจัดกำร
อุปทำนให้ตอบสนองควำมต้อง และนี้คือ จุดเริ่มต้นของสภำพก ำไรหำยเนื่องจำกค่ำขนส่งต่อหน่วยที่
สูงขึ้น 

อีกประเด็นที่เจ้ำหน้ำที่กับชำวประมงพ้ืนบ้ำนไม่มีประสบกำรณ์ คือ กำรวิเครำะห์
ตลำด ว่ำใครเป็นผู้บริโภคของตนเอง และพวกเขำอยู่ที่ไหน ฯลฯ ซึ่งส่งผลให้ร้ำนประเมินงำนแสดง
สินค้ำไม่ออก ว่ำ งำนแสดงสินค้ำนั้นๆ คือ งำนที่มีผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยของร้ำนฯ อยู่หรือไม่ อำทิ 
งำนสมุนไพร ปี 2557 ที่ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธำนี  ที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนและชำวประมงคิดว่ำ คือ 
งำนที่ร้ำนฯ จะจ ำหน่ำยสินค้ำได้ดีเหมือนงำนก่อนๆ แต่ในวันจ ำหน่ำยจริงกลับแทบไม่มีผู้บริโภค 
เพรำะคนที่มำงำนนี้ คือ คนที่รักษำสุขภำพจำกกำรป่วย จึงเน้นกำรบริโภคพืชสมุนไพรเป็นหลัก 
อำหำรทะเลไม่ใช่สิ่งที่เขำต้องกำร งำนสมุนไพรจึงกลำยเป็นงำนทุนหำยก ำไรหด เพรำะค่ำเช่ำสถำนที่
จ ำหน่ำยและค่ำจ้ำงชำวประมงไปขำยสินค้ำ รวมแล้วเป็นจ ำนวนเงินเกือบแสนบำท  

เนื่องจำกองคก์รอ๊อกแฟมเห็นว่ำที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ทำงกำรวำงแผน
ธุรกิจ จึงจัดกิจกรรมอบรมท่ีกรุงเทพฯ ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกำยน 2557 โดยมีอำจำรย์แพรวำ สำธุ
ธรรม จำกองค์กำรนวัตกรรมเพ่ือสังคม (G-Lab) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์เป็นวิทยำกร มีเจ้ำหน้ำที่
ร้ำนคนจับปลำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และร้ำนคนจับปลำจังหวัดนครศรีธรรมรำช (ภำพที่ 15) เป็น
ผู้เข้ำร่วม มีกำรวิเครำะห์และก ำหนดแผนกำรท ำธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่ได้เรียนรู้กำรวำงแผนธุรกิจมำกขึ้น มี
กำรวำงแผนและกำรท ำงำน และระบุพันธกิจของกิจกำรว่ำ ในระยะเวลำ 2 ปี กำรท ำธุรกิจของร้ำน
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คนจับปลำจะส่งผลให้ชำวประมงได้รับประโยชน์ จ ำนวน 250 ครัวเรือน มีรำยได้เพ่ิมขึ้น 50% ซึ่งเป็น
เป้ำหมำยที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ และเจ้ำหน้ำที่องค์กำรอ๊อกแฟมร่วมก ำหนดกัน ส่วนผลส ำเร็จจะเป็นจริง
หรอืไม่นั้นคือควำมท้ำทำย 

เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ เริ่มเข้ำใจว่ำ กลุ่มลูกค้ำของร้ำนฯ อยู่ที่กรุงเทพฯ เป็นคนชั้นกลำง
ขึ้นไป ซึ่งมีควำมสนใจเรื่องสุขภำพและควำมปลอดภัยของอำหำร หรือกลุ่มคนที่สนใจประเด็นทำง
สังคม และส่งเสริมงำนอนุรักษ์ มีจ ำนวนของกลุ่มเป้ำหมำยมีปริมำณคิดเป็นตลำด 1 ในสี่ของผู้บริโภค
ทั้งหมดในประเทศไทย เป็นคนวัย 30 ถึง 50 ปี มีครอบครัว และฐำนะกำรเงินมั่นคง เนื่องจำกเป็นวัย
ที่ต้องดูแลสุขภำพ ซึ่งเป้ำหมำยต่อไป คือ ท ำอย่ำงไรให้ผู้บริโภครู้จักร้ำนคนจับปลำ ชำวประมง
พ้ืนบ้ำน และเข้ำถึงสินค้ำได้ง่ำยขึ้น  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่15 กำรวำงแผนธุรกิจ โดยอำจำรย์แพรวำ สำธุธรรม เป็นวิทยำกร , 
ถ่ำยเมื่อ 10 พฤศจิกำยน 2557 

 
หลังจำกผ่ำนกำรอบรม เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ เริ่มเรียนรู้มำกยิ่งขึ้นในประเด็นกำรเข้ำถึง

ลูกค้ำ และกำรรับซื้อสัตว์น้ ำ โดยเริ่มจำกกำรเตรียมสัตว์น้ ำที่จะน ำไปขำยในงำนรวมพลคนกินปลำ 
ครั้งที่ 3 วันที่ 22 - 23 พฤศจิกำยน 2557 ร้ำนคนจับปลำรับซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนใน
ปริมำณที่เทียบเท่ำกับปีที่ผ่ำนมำ โดยวำงแผนว่ำ หำกสินค้ำจ ำหน่ำยมีปริมำณไม่เพียงพอ จะให้
ชำวประมงในหมู่บ้ำนขับรถกระบะขึ้นไปส่งอีกรอบ และมีกำรท ำควำมเข้ำใจกับชำวประมงพ้ืนบ้ำน
เกี่ยวกับค่ำแรงในกำรจ้ำงแรงงำนตำมอัตรำทั่วไป ทั้งนี้ในกำรขำยสินค้ำในงำนรวมพลฯ เจ้ำหน้ำที่ 
ร้ำนฯ ได้ท ำแบบสอบถำมเพ่ือส ำรวจข้อมูลจำกผู้บริโภคในงำนดังกล่ำวด้วย เพ่ือศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย 
ควำมพึงพอใจที่มีต่อสินค้ำ และควำมต้องกำรสินค้ำของผู้บริโภค   

ในช่วงกำรเตรียมสินค้ำเพ่ือไปจ ำหน่ำยงำนรวมพลคนกินปลำ ครั้งที่ 3 ผู้วิจัยค้นพบ
ว่ำ กำรท ำงำนภำยในร้ำน มีกำรแบ่งหน้ำที่อย่ำงเป็นระบบ คือ นำงสุดูแลเรื่องร้ำนและยืมรถกระบะ
ของนำงกระรอกขับรถไปรับซื้อสัตว์น้ ำตำมหมู่บ้ำนต่ำงๆ นำงแต้วและนำงพิณแปรรูปสัตว์น้ ำ ทั้งควัก
ไส้ปลำ หั่น และแล่ ท ำปลำหวำนและปลำเค็ม  ส่วนนำงหนูรับหน้ำที่เข้ำชุมชนติดต่อชำวบ้ำนและช่วย
ชำวบ้ำนเตรียมสินค้ำไปขำยเป็นอำหำรส ำเร็จรูปในซุ้มของสมำคมชำวประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได 
นั้นและได้เข้ำมำช่วยงำนของร้ำนฯ ด้วย ส่วนนำงตุ๊ก เป็นผู้ประสำนงำนกลำงกับทุกพ้ืนที่ของเครือข่ำย
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ประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทย ดูแลเรื่องเบี้ยเลี้ยง ที่พักให้ชำวบ้ำนที่มำร่วมงำน นอกจำกนั้นนำงตุ๊ก
เป็นผู้ตัดสินใจในกำรด ำเนินงำนทุกอย่ำงของร้ำนคนจับปลำ เนื่องจำกนำงตุ๊กเป็นนักพัฒนำเอกชน
อำวุโสและมีประสบกำรณ์กำรท ำงำนอย่ำงยำวนำน รวมทั้งเป็นผู้ที่ชำวบ้ำนให้ควำมไว้วำงใจมำก 

กำรท ำงำนในร้ำนฯ ของเจ้ำหน้ำที่เป็นกำรท ำงำนด้วยหัวใจล้วนๆ ไม่มีกำรคิด
ค่ำแรงงำนนอกเวลำ และท ำทุกอย่ำงโดยไม่คิดต้นทุน ซึ่งหมำยรวมถึงรำคำของสินค้ำด้วย นำงแต้วใช้
วิธีกำรคิดต้นทุนเฉพำะรำคำสินค้ำที่ซื้อมำ แล้วลบด้วยน้ ำหนักคงเหลือจำกกำรแปรรูป แล้วน ำน้ ำหนัก
คงเหลือไปหำรกับค่ำใช้จ่ำย แล้วบวกก ำไรเพ่ิมอีก 20-30 บำท/กิโลกรัม โดยไม่คิดต้นทุนด้ำนแรงงำน 
ขนส่ง วัสดุ ค่ำเสื่อมสภำพอุปกรณ์ ฯลฯ ทั้งนี้นำงแต้วกลัวว่ำหำกตั้งรำคำสินค้ำสูงเกินไปจะไม่มี
ผู้บริโภคซื้อ และสงสำรผู้บริโภคหำกต้องซื้อสินค้ำรำคำสูง  

วิธีกำรคิดรำคำสินค้ำของร้ำนคนจับปลำในช่วงต้น ยกตัวอย่ำง ปลำทูสดควักไส้ ขำย
ในรำคำกิโลกรัมละ 100 บำท ซึ่งต้นทุนปลำทูมีดังนี้ 

1) ปลำทูสดทั้งตัว รับซื้อจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนในรำคำ 55 บำท/กิโลกรัม (นี้เป็น
รำคำที่สูงกว่ำรำคำรับซื้อของแพปลำเอกชน 20 – 30%) จ ำนวน 10 กิโลกรัม 
เท่ำกับ 550 บำท  

2) น ำปลำทูสดทั้งตัวไป ล้ำงท ำควำมสะอำด ควักไส้ออก ชั่งน้ ำหนักคงเหลือ 7 
กิโลกรัม (550 บำท/ 7  กิโลกรัม เท่ำกับ 78.57 บำท/กิโลกรัม) 

3) น ำปลำทูท่ีผ่ำนกำรแปรรูปมำท ำควำมสะอำด แล้วบรรจุใส่ถุงพลำสติกอย่ำงดีซึ่ง
ใช้กับระบบสุญญำกำศ ถุงรำคำใบละ 3 บำท แล้วน ำไปท ำให้เป็นสุญญำกำศกับ
เครื่องสุญญำกำศ หลังจำกนั้นก็น ำไปแช่ตู้แช่ด้วยอุณหภูมิ -18 องศำ  

4) ท ำกำรขนส่งสินค้ำไปจ ำหน่ำยในงำนต่ำงๆ ในกรุงเทพฯ 

วิธีคิดค ำนวณของร้ำนฯ เท่ำกับ 550 บำท/ 7  กิโลกรัม = 78.57 บำท+ 3 บำท = 
81.57 + ก ำไรที่ต้องกำรประมำณ 20 บำท = 100 บำท/กิโลกรัม   

อนึ่ง กำรคิดต้นทุนด้วยวิธีกำรคิดดังกล่ำวใช้กับกำรก ำหนดรำคำสัตว์น้ ำทั้งที่ซื้อจำก
พ้ืนทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดนครศรีธรรมรำช 

เนื่องจำกผู้จัดกำรตั้งรำคำสินค้ำด้วยวิธีกำรเช่นนี้ ซึ่งนอกจำกจะส่งผลให้ร้ำนไม่มีผล
ก ำไรแล้ว ยังมีแต่จะขำดทุน เพรำะเจ้ำหน้ำทีร่้ำนฯ มีข้อมูลเงินหมุนเวียนเฉพำะเงินสดอยู่ในมือที่ใช้ซ้ือ
สินค้ำมำและขำยไปได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ร้ำนไม่รู้สถำนะทำงกำรเงิน โดยภำพรวมของตนเอง 
นอกจำกนั้นกำรที่ร้ำนฯ ไม่มีกำรท ำบัญชีรำยวัน เพ่ือติดตำมรำยรับรำยจ่ำยยิ่งท ำให้ร้ำนตกอยู่ใน
สภำวะควำมเสี่ยงโดยที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ไม่รู้ตัว เพรำะเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ซึ่งมีจ ำนวน 5 คน นั้น จ ำนวน 
4 คน ได้รับค่ำจ้ำงจำกโครงกำรร้ำนคนจับปลำ ที่สนับสนุนโดยองค์กรอ๊อกแฟม พร้อมทั้งค่ำเช่ำอำคำร 
และใช้รถยนต์ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ไปรับซื้อสินค้ำ ซึ่งต้นทุนเหล่ำนี้ร้ำนฯ ไม่ได้มีกำรคิดค ำนวณเป็น
ต้นทุนของสินค้ำเลย   
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4.2.2  ต้นปี 2558 จากความไม่รู้ เริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการลองผิดลองถูก 
  ในช่วงต้นปี 2558 ร้ำนคนจับปลำยังคงท ำงำนในลักษณะเช่นเดิม โดยใช้ พ้ืนที่กำร
แปรรูปบริเวณลำนกลำงแจ้งฝั่งซ้ำยของร้ำนฯ เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนโดยนั่งบนเก้ำอ้ีพลำสติกตัวเล็ก หรือ
แคร่ไม้ไผ่ เจ้ำหน้ำที่ท ำงำนหั่น แล่ และบรรจุสินค้ำ แต่ต้องท ำแปรรูปสินค้ำในปริมำณที่มำกขึ้น 
นอกจำกนั้นร้ำนคนจับปลำ ใช้เวลำท ำงำนต่อวันมำกกว่ำ 8 ชั่วโมง โดยเริ่มงำนตั้งแต่ 06.30 น. – 
20.00 น. บำงครั้งก็ท ำงำนจนดึกถึงเที่ยงคืน แล้วรอรับสินค้ำจำกพ้ืนที่นครศรีธรรมรำชที่จะส่งถึงหน้ำ
ร้ำนเวลำ 02.00 น. เจ้ำหน้ำที่แทบไม่มีเวลำพักผ่อน เพรำะนอกจำกขำยสินค้ำหน้ำร้ำนที่บ้ำนบ่อนอก
และส่งสินค้ำให้ร้ำนอำหำรที่กรุงเทพฯ แล้ว ยังต้องส่งสินค้ำไปจ ำหน่ำยที่สวนรูทกำร์เดน (Root 
Garden : โครงกำรสวนต้นแบบ เพ่ือแสดงกำรพลิกฟ้ืนผืนดินที่รกร้ำงว่ำงเปล่ำให้กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง 
เพ่ือให้สังคมเมืองได้ตระหนักถึงปัญหำเกี่ยวที่ดินในประเทศไทย ด ำเนินโครงกำรโดยองค์กรอ๊อกแฟม
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภ ำพและ
องค์กรภำคีอ่ืนๆ) ในบริเวณทองหล่อ ซอย 3 กรุงเทพฯ ทุกวันศุกร์-วันอำทิตย์ ในช่วงแรกๆ เจ้ำหน้ำที่
ร้ำนฯ เช่ำรถตู้เพ่ือไปส่งสินค้ำในทุกบ่ำยวันพฤหัสบดีในรำคำเที่ยวละ 4,000 บำท และขำกลับ
ประจวบฯ รำคำคนละ 200 บำท เจ้ำหน้ำที่ 3 คน คิดเป็นเงินจ ำนวน 600 บำท พร้อมกับให้
เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ คือ นำงสุ นำงแต้ว และนำงพิณไปช่วยเตรียมและขำยสินค้ำทั้งสดและปรุงสุก ใน
บริเวณหน้ำร้ำนที่สวน Root Garden โดยนำงพิณ นำงแต้ว ดูแลเรื่องอำหำรทะเลย่ำง น้ ำจิ้ม นำง
สุขำยอำหำรทะเลสด และจัดหน้ำร้ำนพูดคุยกับลูกค้ำ ซึ่งช่วงแรกนำงตุ๊กคิดว่ำสำมำรถหำรำยได้มำ
ชดเชยต้นทุนได้ แต่เวลำ 3 เดือนผ่ำนไป ลูกค้ำที่มำซื้อสินค้ำหน้ำร้ำนก็มีจ ำนวนคงที่ ไม่เพ่ิมขึ้น ลูกค้ำ
ส่วนใหญ่จะโทรสั่งสินค้ำแล้วให้คนขี่รถมอเตอร์รับจ้ำงไปส่งที่บ้ำน นำงตุ๊กจึงพูดคุยกับเจ้ำหน้ำที่คน
อ่ืนๆ ว่ำ หำกยอดขำยยังเท่ำเดิม แต่มีค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเพ่ิมขึ้นทั้งค่ำเดินทำง ค่ำเช่ำสถำนที่ ค่ำ
ด ำเนินกำร ค่ำน้ ำแข็ง ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำอำหำร ส่วนค่ำที่พักนำงตุ๊กไม่ได้คิดเพรำะให้เจ้ำหน้ำที่พักที่
บ้ำนพักส่วนตัวของตนเองจึงคิดว่ำร้ำนฯ ไม่น่ำจะแบกรับค่ำใช้จ่ำยส่วนนี้ได้อีกต่อไป นำงตุ๊กจึงลดค่ำ
เดินทำงที่ต้องจ่ำยรถตู้สัปดำห์ละ 4,600 บำท โดยกำรให้นำงสุน ำรถยนต์ส่วนตัวไปใช้ในกำรเดินทำง
และขนส่งสินค้ำแทน ซึ่งค่ำใช้จ่ำยเดินทำงไปกลับเป็นเงินประมำณ 2,000 บำท และลดจ ำนวนคนที่
ต้องมำขำยสินค้ำให้เหลือเพียงเจ้ำหน้ำที่ 2 คน คือ นำงสุและนำงพิณ โดยสลับกับนำงแต้วในบำงครั้ง 

ดังนั้นเมื่อเจ้ำหน้ำที่ต้องขับรถยนต์ส่งสินค้ำด้วยตนเองจึงสำมำรถเลื่อนระยะเวลำ
ออกจำกร้ำนคนจับปลำที่บ่อนอกจำกเดิมในทุกวันพฤหัสบดีเป็นวันศุกร์เวลำ 10.00 น. และไม่ต้องรีบ
ร้อนในกำรเดินทำงมำกนัก รวมทั้งได้มีเวลำท ำงำนแปรรูปสัตว์น้ ำที่ร้ำนได้มำกขึ้น แต่เมื่อมีกำรแปรรูป
สินค้ำจ ำนวนมำก แล้วโรงเรือนกำรผลิตไม่มีระบบกำรจัดกำรน้ ำเสีย น้ ำเสียจึงส่งกลิ่นเหม็นไปถึงร้ำน
ข้ำงๆ ซึ่งมีอำณำเขตร้ำนติดกัน จนไม่มีควำมเป็นส่วนตัว เวลำเจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำท ำงำน คนร้ำน
ข้ำงๆ มักมำพูดให้ค ำแนะน ำ แต่บำงครั้งก็มำกเกินไปจึงเกิดกำรพูดกระทบกระทั่งกัน จนกลำยเป็น
ควำมไม่พอใจกันเล็กๆ น้อยๆ บวกกับกำรที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำท ำงำนเหนื่อยอยู่แล้วจึงเกิดกำร
ทะเลำะกัน แต่ก็สำมำรถแก้ไขได้ในที่สุดด้วยกำรพูดคุยท ำควำมเข้ำใจ เรื่องรำวควำมสัมพันธ์ของคน
ทั้งสองฝ่ำยหลังเหตุกำรณ์นั้นก็ยังคงพ่ึงพำกันตำมปกติ แต่กำรด ำเนินกำรร้ำนคนจับปลำที่บ้ำนบ่อนอก
ต้องสิ้นสุดลง ต่อมำจึงได้ย้ำยโรงเรือนผลิตไปที่ศำลำรวมใจในหมู่บ้ำนคั่นกระไดในเดือนกรกฎำคม 
2558 เนื่องจำกภำวะกำรขำดแรงงำน และห่ำงไกลจำกแหล่งวัตถุดิบ  
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ในช่วงปี 2558 ร้ำนคนจับปลำได้เป็นที่รู้จักของสังคมมำกขึ้น ซึ่งเป็นผลมำจำกกำร
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนทำง Facebook กำรออกงำนแสดงสินค้ำและกำรออกรำยกำรโทรทัศน์ ซึ่ง
ประจวบเหมำะกับช่วงที่ส ำนักงำนกิจกำรเพ่ือสังคมได้เปิดรับสมัครกิจกำรเพ่ือสังคมดีเด่นแห่งประเทศ
ไทย ประจ ำปี 2558 ร้ำนคนจับปลำจึงได้ร่วมเข้ำประกวด และร้ำนคนจับปลำได้รับรำงวัลชนะเลิศ SE 
Award ประเภท Change Do It จำกส ำนักงำนส่งเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย ได้รับเงิน
รำงวัล 200,000 บำท เพ่ือร้ำนฯ น ำไปลงทุนกิจกำรต่อ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมำ ร้ำนฯ จึงเป็นที่สนใจ
ของสังคมมำกยิ่งขึ้น ส ำนักข่ำวและนิตยสำรหลำยแห่งขอสัมภำษณ์นำงตุ๊กผู้จัดกำรร้ำนฯ และมี
สื่อมวลชนเดินทำงไปศึกษำดูงำนวิถีกำรอนุรักษ์และกำรท ำประมงในหมู่บ้ำนคั่นกระได 

นอกจำกลูกค้ำแล้ว เครือข่ำยนักพัฒนำเอกชนด้ำนอำหำรเพ่ือสุขภำพ และ
ผู้ประกอบกำรกิจกำรเพื่อสังคมรำยอ่ืนๆ มักจะเข้ำมำติดต่อพูดคุยกับนำงตุ๊กเสมอ เพ่ือสร้ำงเครือข่ำย
ทำงธุรกิจ อำทิ มูลนิธิสัมมำชีพ ร้ำนเลมอนฟำร์ม เครือข่ำยเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจเรื่องข้ำว 
(Folkrice) องคก์รมำด ี(Ma:D คือ กิจกำรเพ่ือสังคมที่สร้ำงพ้ืนที่รวมตัวของคนที่ต้องกำรเปลี่ยนแปลง
สังคมไปในทำงที่ดี ซึ่งออกแบบมำเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือและเครือข่ำยให้แข็งแรง สร้ำงโปรแกรม
พัฒนำศักยภำพในกำรเป็นผู้ประกอบกำรทำงสังคม และจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือสื่อสำร สร้ำงแรง
บันดำลใจทำงสังคม และขยำยเครือข่ำย) เป็นต้น ต่อมำร้ำนเลมอนฟำร์มได้ตกลงรับสินค้ำจำกร้ำนคน
จับปลำไปจ ำหน่ำยทุกสำขำในกรุงเทพฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2558 

ในเดือนพฤษภำคม – สิงหำคม 2558 ร้ำนฯ ไปจ ำหน่ำยสินค้ำที่สวนรูทกำร์เดน 
ทองหล่อเช่นเดิม แต่มีงำนออกร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำในงำนตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “กิจกำร
เพ่ือสังคม” ที่อิมแพคเมืองทองธำนี ในวันที่ 7 – 10 พฤษภำคม 2558  และงำน Fresh Food From 
Farm ที่ห้ำงสรรพสินค้ำซีคอนแสควร์ ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 29 พฤษภำคม 2558 -  7 
มิถุนำยน 2558 ซึ่งเป็นช่วงที่เจ้ำหน้ำที่แทบไม่ได้อยู่ร้ำนที่ประจวบคีรีขันธ์เลย  

ในช่วงเวลำดังกล่ำว เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ได้เรียนรู้เรื่องต้นทุนกำรแปรรูปสัตว์น้ ำอย่ำงชัด
แจ้ง เนื่องด้วยช่วงนั้นชำวประมงในพ้ืนที่ประจวบฯ ไม่สำมำรถจับปลำอินทรีได้ ทำงร้ำนฯ จึงสั่งปลำ
อินทรีจำกเครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดตรังให้จัดส่งมำสวนรูทกำร์เดน กรุงเทพฯ ดังนั้นจึงต้องแปร
รูปที่กรุงเทพฯ ทันที ซึ่งวันนั้นมีนำงพิณกับนำงตุ๊กอยู่ด้วยกัน 2 คน ส่วนนำงแต้วกับนำงสุไปขำยสินค้ำ
ที่งำนแสดงสินค้ำที่อ่ืน นำงตุ๊กจึงให้นำงพิณชั่งน้ ำหนักปลำทั้งตัวก่อนกำรหั่นแล่แบบหั่นแว่น ตัดหัว 
ควักไส้ออก และส่วนหำงแล่กระดูกออกให้เหลือเฉพำะเนื้อ ซึ่งได้น้ ำหนัก 10 กิโลกรัม แต่เมื่อผ่ำน
กระบวนกำรดังกล่ำวแล้ว นำงตุ๊กชั่งน้ ำหนักปลำอินทรีแล้วคงเหลือ 6 กิโลกรัม ซึ่งร้ำนฯ ซื้อปลำอินทรี
ในรำคำกิโลกรัม 220 บำท x 10 กิโลกรัม = 2,200 บำท + ค่ำขนส่งและลังโฟมจำกจังหวัดตรัง 400 
บำท + ค่ำมอเตอร์ไซค์ไปรับสินค้ำที่สถำนีขนส่งหมอชิตมำสวนรูทกำร์เดน อีก 250 บำท + ค่ำแรง
นำงตุ๊กและนำงพิณ (2 คน x 2 ชั่วโมง x 30) 120 บำท + ค่ำบรรจุภัณฑ์และค่ำบริหำรจัดกำรอ่ืนๆ 
อีกประมำณ 400 บำท = 3,370 บำท / 6 กิโลกรัม = ต้นทุนปลำอินทรีสดหั่นแว่น รำคำกิโลกรัมละ 
561 บำท แต่ทำงร้ำนฯ ตั้งรำคำขำยไว้ที่กิโลกรัมละ 600 บำท ซึ่งเท่ำกับขำย 1 กิโลกรัม มีส่วนต่ำง 
39 บำท ซึ่งเป็นส่วนต่ำงที่น้อยมำกเมื่อเทียบแล้วเป็นก ำไรที่ไม่ถึง 10% จำกรำคำต้นทุนเสียด้วยซ้ ำ 
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เรื่องนี้ส่งผลให้นำงตุ๊กประชุมเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ เพ่ือส ำรวจรำคำสินค้ำในร้ำนใหม่ทั้งหมด และปรับรำคำ
สินค้ำให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง 

ต่อมำในวันที่ 9 มิถุนำยน 2558 เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนส่งเสริมกิจกำรเพ่ือสังคมได้
เข้ำมำดูพ้ืนที่ และประชุมกับเจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำ ในเรื่องกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรท ำ
โรงเรือนแปรรูป ก ำหนดให้ก่อสร้ำงเสร็จภำยในสิ้นปี 2558  

นอกจำกนั้นร้ำนฯ ได้มีกำรนัดส่งสินค้ำให้กับร้ำนเลมอนฟำร์มครั้งแรก ในวันที่ 10 
มิถุนำยน 2558 ด้วยจ ำนวนกำรสั่งซื้อเป็นปริมำณมำก จนเจ้ำหน้ำที่และแรงงำนในหมู่บ้ำนต้องใช้
เวลำและพลังอย่ำงมำกในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเพ่ือตอบสนองต่อค ำสั่งซื้อชุดแรก คือ ในช่วงนั้น
ชำวประมงออกจับปลำหลังเขียวได้จ ำนวนมำก ซึ่งตรงกับควำมต้องกำรปลำหลังเขียวเค็มของร้ำนเล
มอนฟำร์ม แต่เจ้ำหน้ำที่กลับคิดว่ำ วันนี้ได้ปลำมำก พรุ่งนี้ก็น่ำจะได้ปลำมำกอีก เจ้ำหน้ำที่จึงตัดสินใจ
ไม่รับซื้อ แม้ว่ำชำวประมงได้ทักท้วงกับเจ้ำหน้ำที่ว่ำ อย่ำคิดเช่นนั้นเพรำะวันพรุ่งนี้อำจจะจับปลำ
หลังเขียวไม่ได้เลยก็ได้  แต่กำรทักท้วงไม่เป็นผล และแล้ววันรุ่งขึ้นชำวประมงไม่สำมำรถจับปลำ
หลังเขียวได้เลย ร้ำนฯ จึงไม่สำมำรถจัดส่งสินค้ำประเภทปลำหลังเขียวได้ครบจ ำนวนตำมค ำสั่งซื้อ  

 
4.2.1  ปลายปี 2558 นักพัฒนาเอกชนเริ่มเปลี่ยนผ่านสู่นักธุรกิจครึ่งใบ 

ช่วงเดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2558 ร้ำนคนจับปลำมำท ำกำรที่ศำลำรวมใจ บ้ำน
คั่นกระไดอย่ำงเต็มตัว แรงงำนที่ช่วยท ำงำนมีเพ่ิมมำกขึ้น กำรจัดส่งสัตว์น้ ำจำกชำวประมงในพ้ืนที่
และต่ำงจังหวัดท ำได้ง่ำยขึ้น เนื่องจำกชุมชนบ้ำนคั่นกระได ตั้งอยู่ใกล้สถำนีรถไฟบ้ำนคั่นกระไดและ
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทำงหลวงประจวบคีรีขันธ์ ที่ท ำกำรไปรษณีย์ คิวรถตู้ไปกรุงเทพฯ มำกกว่ำที่
บ้ำนบ่อนอก 

นอกจำกนั้น ร้ำนฯ มีลูกค้ำรำยใหญ่เจ้ำประจ ำอย่ำงร้ำนเลมอนฟำร์มที่ต้องส่งสินค้ำ
จ ำนวนมำกทุกสัปดำห์ เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ต้องบริหำรจัดกำรและหำสัตว์น้ ำมำตอบสนองควำมต้องกำร
ของผู้บริโภคให้ครบตำมจ ำนวน 

นอกจำกนั้น ร้ำนฯ ได้เริ่มท ำบัญชีของร้ำนฯ ให้เป็นกิจจะลักษณะ เนื่องด้วย
เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ต้องจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนคนจับปลำให้กับสมำชิกผู้ถือหุ้น องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล และเจ้ำหน้ำที่องค์กรอ๊อกแฟม นอกจำกนั้น ผู้วิจัยได้ร่วมประชุมสังเกตกำรณ์และ
แสดงควำมคิดเห็นในประเด็นสิ่งที่ร้ำนคนจับปลำควรปรับปรุง ในวันที่ 17 สิงหำคม 2558 ซึ่งผู้วิจัยได้
ช่วยท ำบัญชีย้อนหลังตั้งแต่เริ่มกำรก่อตั้งร้ำนจนถึงเดือนพฤษภำคม 2558 ซึ่งท ำให้ร้ำนฯ รู้สถำนะทำง
กำรเงินของตัวเอง และได้วำงแผนต่อไปในอนำคต ซึ่งเนื้อหำส่วนบัญชี ผู้วิจัยจะได้กล่ำวในส่วน อ่ืน
ต่อไป 

นอกจำกนั้น กำรท ำงำนของร้ำนฯ ในช่วงที่ผ่ำนมำ ผู้วิจัยสำมำรถสรุปโครงสร้ำงกำร
บริหำรร้ำนฯ ได้ดังนี้ 



97 
 

 

 “ร้ำนคนจับปลำ” เริ่มต้นภำยใต้โครงกำรของสมำคมรักษ์ทะเลไทยและองค์กร 
อ๊อกแฟมแห่งประเทศไทยในปี 2557 รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรจึงอยู่ในลักษณะขององค์กรพัฒนำ
เอกชน ที่ต้องท ำตำมเป้ำหมำยของโครงกำร แต่มีควำมแตกต่ำงที่โครงกำรนี้อยู่ในรูปแบบของกิจกำร
เพ่ือสังคม ซึ่งมุ่งหวังให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนมีรำยได้ที่ดี ผู้บริโภคได้รับอำหำรทะเลปลอดภัย และ
องค์กรพัฒนำเอกชนสำมำรถอยู่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องของบประมำณสนับสนุนจำกต่ำงประเทศ 

กำรตัดสินใจหลักในกำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นหน้ำที่ของผู้จัดกำรร้ำน นอกจำก
เรื่องที่ต้องเป็นประเด็นที่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงระดับใหญ่ ซึ่งชำวประมงพ้ืนบ้ำนและองค์กร 
อ๊อกแฟมจะเข้ำมำเกี่ยวข้องด้วย ซึ่งสำมำรถจ ำแนกบทบำทและหน้ำที่ของบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้
ดังนี้ 

(1) เจ้ำหน้ำที่องค์กรอ๊อกแฟม ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรโครงกำรร้ำนคนจับ
ปลำทั้งหมดในเชิงนโยบำย งำนรณรงค์กระตุ้นกำรรับรู้ของสังคม และติดต่อกับองค์กรใหญ่ทั้งในและ
ต่ำงประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้ร้ำนคนจับปลำสำมำรถด ำเนินธุรกิจได้ในอนำคต อำทิ กำรอบรมธุรกิจ 
กำรจ้ำงทีมงำนประชำสัมพันธ์ กำรจัดกิจกรรมกระตุ้นกำรกินอย่ำงรับผิดชอบของผู้บริโภค ในงำน
รวมพลคนกินปลำ และงำนเสวนำในสวนรูทกำร์เดน พร้อมทั้งองค์กรอ๊อกแฟม คือ องค์กรที่จัดสรร
เรื่องทุนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ ซึ่งองค์กรนี้มีอ ำนำจในเชิงกำรต่อรองให้เจ้ำหน้ำที่ของร้ำนฯ  ปฏิบัติตำม
เป้ำหมำยของโครงกำรฯ 

(2) สมำคมรักษ์ทะเลไทย คือ องค์กรผู้ถือหุ้นร้ำนคนจับปลำ ถึง 60% ใน
ปัจจุบัน ซึ่งเป็นผู้ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในเชิงธุรกิจของร้ำน โดยสมำคมฯ ได้ให้นักพัฒนำเอกชน 
มำเป็นผู้จัดกำร และเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ แต่สมำคมรักษ์ทะเลไทยไม่ได้มุ่งหวังให้องค์กรตนเองเป็น
เจ้ำของร้ำนฯ เพรำะเป้ำหมำยปลำยทำงแห่งผลส ำเร็จที่สมำคมฯ คำดหวังไว้ คือ สมำคมฯ จะค่อยๆ
ทยอยคืนหุ้นให้สมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทยเป็นเจ้ำของ โดยให้ชำวประมง
พ้ืนบ้ำนทั่วประเทศเป็นสมำชิก 

(3) เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำ(นักพัฒนำเอกชนสมำคมรักษ์ทะเลไทย) ผู้มี
อุดมกำรณ์ในฐำนะนักพัฒนำด้ำนงำนอนุรักษ์ที่ท ำงำนกับชำวประมงพ้ืนบ้ำนมำอย่ำงยำวนำน แต่
ส ำหรับโครงกำรร้ำนคนจับปลำ นักพัฒนำเอกชนต้องเปลี่ยนบทบำทและหน้ำที่มำเป็นนักธุรกิจเพ่ือ
สังคม ซึ่งทุกคนไม่มีพ้ืนฐำนเรื่องธุรกิจเลย จึงต้องท ำกำรเรียนรู้ ลองผิด ลองถูกใหม่ทั้งหมด แต่
นักพัฒนำสำมำรถท ำให้ร้ำนคนจับปลำเชื่อมร้อยกับกลุ่มองค์กรชุมชนได้ดี และสำมำรถขยำยพ้ืนที่
เพ่ือเข้ำถึงแหล่งวัตถุดิบที่กว้ำงขวำงมำกขึ้นอีกด้วย 

(4) องค์กรชำวประมงพ้ืนบ้ำน ในที่นี้องค์กรชำวประมงพ้ืนบ้ำน มี 2 ระดับ 
คือ 

(4.1) สมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทย ที่เข้ำมำมี
ส่วนร่วมในฐำนะร้ำนคนจับปลำคือร้ำนของชำวประมงพ้ืนบ้ำนทั่วประเทศ ผู้ท ำหน้ำที่ดูแลและอนุรักษ์
ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง นอกจำกนั้นโครงกำรร้ำนคนจับปลำ คือ ก้ำวส ำคัญของโมเดล ที่ก ำหนดไว้
เพ่ือให้ร้ำนคนจับปลำเป็นฐำนกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรใช้มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชำวประมง
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พ้ืนบ้ำน (Blue Brand Standard) พร้อมทั้งสมำคมสมำพันธ์ฯ คือ องค์กรที่สร้ำงแรงกระตุ้นให้กับ
สังคมรับรู้เรื่องประมงพ้ืนบ้ำน 

(4.2) สมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได และเครือข่ำยชำวประมง
พ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ ผู้ถือหุ้นเริ่มต้นของร้ำนฯ พร้อมทั้งเป็นผู้ผลิตสัตว์น้ ำกลุ่มส ำคัญที่
ส่งวัตถุดิบเข้ำสู่กระบวนกำรแปรรูปของร้ำนฯ โดยไม่ใช้เครื่องมือท ำลำยล้ำง และปลอดสำรฟอร์มำลิน 
รวมถึงเป็นผู้ดูแลทะเล โดยท ำหน้ำที่ขับเคลื่อนกำรป้องกันกำรรุกรำนและท ำลำยธรรมชำติ และ
อนุรักษ์ทะเลด้วยกำรท ำซั้งกอและธนำคำรปู นอกจำกนั้นชำวประมงพ้ืนบ้ำนคือเสน่ห์ของร้ำนคนจับ
ปลำที่ท ำให้ผู้บริโภครู้สึกสนใจ ที่ส ำคัญไปกว่ำนั้น คือกำรท ำให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนมีรำยได้ที่ดีขึ้น และ
กำรสนับสนุนกำรท ำกิจกรรมกำรอนุรักษ์ของชำวประมง เพ่ือตอบโจทย์ของกำรเป็นกิจกำรเพ่ือสังคม 

 
จำกกำรด ำเนินงำนของร้ำนฯ สำมำรถสรุปเป็นประเด็นตำมองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง

กับกำรท ำงำนได้ดังนี้ 
1)  ท าเลที่ตั้ง: จุดเล็กๆ ของความขัดแย้ง 

ถนนเพชรเกษม ถนนสำยหลักเชื่อมต่อระหว่ำงภำคใต้กับกรุงเทพฯ เมืองหลวงของ
ประเทศไทยที่ตัดผ่ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้วยระยะทำงกว่ำ 200 กิโลเมตร หำกผู้อ่ำนขับรถผ่ำน
อ ำเภอเมืองประจวบฯ ทำงขำขึ้นกรุงเทพฯ ระยะทำง 23 กิโลเมตร จะพบสี่แยกบ่อนอก ซึ่งเป็นสี่แยก
เล็กๆ  (หำกเลี้ยวขวำจะเข้ำบ้ำนบ่อนอก จะพบทุ่งนำ แปลงสับปะรด และทุ่งว่ำนหำงจระเข้  แต่หำก
เลี้ยวซ้ำย ก็จะเป็นทำงเข้ำไปสู่หมู่บ้ำน ซึ่งต้องข้ำมทำงรถไฟและริมคลองที่ออกสู่ทะเลทั้งบ้ำนบ่อนอก 
คลองเก่ำ และปำกคลองเกลียว สิ้นสุดที่ชำยทะเล) ร้ำนคนจับปลำตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม บริเวณ
ด้ำนหน้ำร้ำนมีป้ำยโฆษณำร้ำนคนจับปลำสีฟ้ำสดแต่ไม่สะดุดตำ ขนำด 10*6 เมตร เพ่ือแจ้งคนสัญจร
ว่ำ ถึงแล้วร้ำนคนจับปลำอำหำรทะเลปลอดภัยไร้สำรฟอร์มำลิน เปิดให้บริกำรลูกค้ำทุกวัน ตั้งแต่เวลำ 
06.30 – 19.00 น. ในพ้ืนที่นี้ซึ่งเรียกว่ำสวนเจริญวัดอักษร มีรูปปั้นนำยเจริญ วัดอักษร (บุรุษนักต่อสู้
โรงไฟฟ้ำถ่ำนหินบ่อนอกที่โดนลอบยิงเสียชีวิตเมื่อปี 2547) มีอำคำรชั้นเดียวยกพ้ืนสูงสีฟ้ำหลังคำ
กระเบื้องลอนสีเทำขำว และมีพ้ืนที่จอดรถกว้ำงขวำง  

ร้ำนคนจับปลำตั้งอยู่ที่ต ำบลบ่อนอก อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในที่ดิน
สำธำรณะของวัดสี่แยกบ่อนอก  ทั้งนี้ชำวบ้ำนบ่อนอกส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับกำรตั้งร้ำนในพ้ืนที่ต ำบล
บ่อนอก เนื่องจำกสินค้ำของร้ำนส่วนใหญ่มำจำกบ้ำนคั่นกระได เพรำะร้ำนรับสินค้ำจำกชำวประมงบ่อ
นอกได้เพียงจ ำนวนน้อย เนื่องจำกกำรออกเรือของชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ่อนอกขึ้นอยู่กับช่วงเวลำน้ ำ
ขึ้น-ลงในคลองท่ีชำวประมงใช้จอดเรือ ชำวประมงจึงออกท ำประมงได้เพียงช่วงเวลำหนึ่ง อีกทั้งอวนที่
ชำวประมงบ่อนอกใช้มีขนำดสั้น สัตว์น้ ำที่ได้จึงมีขนำดเล็กและไม่แน่นอน (นิตยำ ยี่สำร, สัมภำษณ์ 10 
พฤษภำคม 2558) 

สำเหตุประกำรหนึ่งของกำรตั้งร้ำนคนจับปลำที่วัดสี่แยกบ่อนอก ก็คือเครือข่ำย
ประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้องกำรให้สวนเจริญ วัดอักษร เป็นที่รู้จักมำกยิ่งขึ้น และเป็น
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กำรร ำลึกถึง นำยเจริญ วัดอักษร ชำวบ้ำนนักต่อสู้คัดค้ำนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำถ่ำนหินผู้ถูกลอบยิง
เสียชีวิต (กรอุมำ พรหมน้อย, สัมภำษณ์ 6 มีนำคม 2558)  

ส่วนนำยกองค์กำรบริหำรต ำบลบ่อนอก นำยอ ำนำจ สูงยิ่ง เชื่อว่ำ ร้ำนคนจับปลำท ำ
เพ่ือส่วนรวม ในอนำคตสักวันหนึ่งชำวบ้ำนจะเข้ำใจเป้ำหมำยของร้ำน ซึ่งทำงองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลได้ให้กำรสนับสนุนร้ำนคนจับปลำเป็นอย่ำงดี ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นกำรประชุมหำรือเรื่องร้ำน    
นำยกฯ ได้ติดตำมและรับรู้เรื่องรำวของร้ำนคนจับปลำมำตลอด พร้อมทั้งแวะเวียนมำอุดหนุน อีกทั้ง
ช่วยประชำสัมพันธ์ข้อมูลผ่ำนเว็บไชต์ขององค์กำรบริหำรต ำบลบ่อนอกอีกด้วย (อ ำนำจ สูงยิ่ง , 
สัมภำษณ์ 10 มีนำคม 2558) 

ในช่วงปลำยปี 2558 ทีมบริหำรร้ำนคนจับปลำได้ตัดสินใจยุติกำรใช้พ้ืนที่ร้ำนที่บ่อ
นอกลงชั่วครำว เนื่องจำกมีปัญหำเรื่องกำรจัดกำรของเสียจำกกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ ที่ส่งกลิ่นเหม็นไปยัง
ร้ำนอำหำรข้ำงเคียง และประกอบกับเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำงำนในร้ำนคนจับปลำไม่เพียงพอ เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่คนหนึ่งได้ลำออกจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ร้ำนแบบเต็มเวลำมำท ำงำนขำยสินค้ำให้ร้ำนคนจับ
ปลำที่กรุงเทพฯ เฉพำะวันเสำร์-อำทิตย์เท่ำนั้น ร้ำนคนจับปลำจึงต้องปิดหน้ำร้ำนที่บ่อนอก แล้วย้ำยที่
กำรผลิต แปรรูปสินค้ำไปที่ศำลำรวมใจ บ้ำนคั่นกระไดแทน (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม , 25 กรกฎำคม 
2558) 

 
2) แรงงานและการจ้างงาน (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 6 กันยำยน 2558, กร

พิณ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 4 กันยำยน 2558) 

เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำซึ่งมีจ ำนวน 4 คน มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงมำกมำย 
ต้องใช้เวลำกำรท ำงำนต่อวันมำกกว่ำ 12 ชั่วโมง นำฬิกำชีวิตของทุกคนเริ่มต้นตั้งแต่เรือเข้ำเทียบท่ำ
เวลำ 21.00 น. เจ้ำหน้ำที่ต้องไปเลือกสัตว์น้ ำจนถึงเวลำ 02.00 น. หลังจำกนั้นก็ต้องเตรียมท ำควำม
สะอำดปลำไว้ส ำหรับกำรจ้ำงให้คนในหมู่บ้ำนมำด ำเนินกำรต่อ จนถึงเวลำ 07.00 น. ในช่วงเวลำ
กลำงวัน เจ้ำหน้ำที่ต้องดูแลแรงงำนจำกหมู่บ้ำนในกำรท ำงำนแปรรูปสัตว์น้ ำ และร่วมท ำงำนไป
ด้วยกันจนถึงเวลำ 17.00น.  

ในช่วงปีแรกของกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนคนจับปลำ (ปี 2557) มีเจ้ำหน้ำที่ผู้หญิง
ท ำงำนเพียง 4-5 คน เท่ำนั้นโดยเจ้ำหน้ำที่จ ำนวน 3 คน ได้รับเงินเดือนจำกสมำคมรักษ์ทะเลไทยที่ได้
งบประมำณสนับสนุนจำกองค์กรอ็อกแฟม และเจ้ำหน้ำที่อีก 2 คน จ้ำงโดยเงินรำยได้ของร้ำน  
เจ้ำหน้ำที่หนึ่งในจ ำนวนทั้งหมดนี้ คือนำงพิณเป็นผู้หญิงจำกหมู่บ้ำน โดยเริ่มต้นนำงพิณได้รับค่ำจ้ำง
รำยวัน วันละ 250 บำท ให้ท ำกำรรับซื้อสัตว์น้ ำในหมู่บ้ำนคั่นกระได และแปรรูปอำหำรทะเลเพ่ือ
สร้ำงรำยได้ให้กลุ่มแปรรูปชุมชนบ้ำนคั่นกระไดส ำหรับขำยให้แก่ร้ำนคนจับปลำ ซึ่งตั้งรำคำสูงกว่ำ
ตลำดท้องถิ่น แต่กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวในช่วงแรกนั้น ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งในหมู่บ้ำน เนื่องจำก
ผู้หญิงในหมู่บ้ำนส่วนใหญ่ไม่มีเวลำมำท ำงำนกลุ่ม ต่ำงคนต้องช่วยท ำงำนของทำงบ้ำนไม่มีเวลำว่ำงทั้ง
วัน แม้จะมีค่ำจ้ำงงำนรำยวัน (8 ชั่วโมง) แต่ไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนได้ (ชไมพร จิตร
จ ำลอง, สัมภำษณ์ 20 สิงหำคม 2558) เนื่องจำกกำรจ้ำงงำนในลักษณะนี้ไม่มีควำมยืดหยุ่น ไม่ได้มี
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กำรคิดเป็นรำยชั่วโมง จึงไม่เหมำะสมต่อกำรจ้ำงงำนในหมู่บ้ำนประมง  นำงพิณเคยได้ทดสอบน้ ำใจ
ของคนในหมู่บ้ำน โดยกำรออกไปยืนตำกปลำหวำนกลำงแดดคนเดียว เพ่ือจะดูว่ำจะมีใครเข้ำมำช่วย
หรือไม่ ซึ่งปรำกฏว่ำ ไม่มีใครเข้ำมำช่วยเธอ เธอจึงได้ปรึกษำกับทำงร้ำน และตัดสินใจย้ำยไปท ำงำน
กับร้ำนคนจับปลำที่บ่อนอก และรับเงินค่ำจ้ำงรำยวันโดยตรงจำกร้ำน สืบเนื่องจำกเรื่องนี้ จึงท ำให้
กลุ่มแปรรูปในชุมชนถูกยกเลิกไป แต่กลับเป็นผลดีส ำหรับร้ำนคือลดต้นทุนในกำรซื้อสินค้ำ  

เดือนมกรำคมปี 2558 เมื่อสิ้นสุดงบประมำณของสมำคมรักษ์ทะเลไทย ซึ่งได้รับกำร
สนับสนุนงบประมำณจำกองค์กรอ๊อกแฟม ส่งผลให้ไม่สำมำรถจ้ำงงำนเจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำได้อีก
ต่อไป ร้ำนคนจับปลำจึงต้องใช้เงินรำยได้ของร้ำนจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งสำมำรถจ้ำงได้เพียง 4 คนเท่ำนั้น 
ในช่วงระยะเวลำ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมกรำคม-เมษำยน 2558 เจ้ำหน้ำที่หนึ่งในห้ำคนได้ลำออกไป ใน
ขณะเดียวกัน องค์กรอ๊อกแฟม ยังคงสนับสนุนให้มีกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ 
กำรตลำด  บรรจุภัณฑ์ กำรติดฉลำกและเว็บไซต์ โดยจ้ำงผู้ เชี่ยวชำญมำช่วย อำทิ วันที่ 10 
พฤศจิกำยน 2557 จัดอบรมกำรวำงแผนธุรกิจ โดยมีอำจำรย์แพรวำ สำธุธรรม จำกศูนย์นวัตกรรม
สังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนมำเป็นวิทยำกรให้กับเจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำ สำขำประจวบคีรีขันธ์ 
และสำขำนครศรีธรรมรำช กำรอบรมครั้งนี้ได้ช่วยให้ร้ำนคนจับปลำสำมำรถวิเครำะห์กลุ่มลูกค้ำของ
ตนเองได้ และก ำหนดแนวทำงกำรสื่อสำรสู่ผู้บริโภคได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจำกนั้นองค์กรอ๊อกแฟม  ยัง
ช่วยสนับสนุนให้ร้ำนคนจับปลำเรียนรู้กำรจัดกำรธุรกิจในมิติต่ำงๆ เช่น กำรแสวงหำภำคีร่วมเรื่อง
ธุรกิจ อย่ำงเช่น บริษัทเลมอนฟำร์ม และบริษัทที่ปรึกษำทำงกฎหมำยคริสต์ฟอร์ดชำร์ด เพ่ือปรึกษำ
รูปแบบกำรก้ำวเดินต่อว่ำร้ำนคนจับปลำควรมุ่งเน้นธุรกิจรูปแบบใด เพ่ือให้มุ่งตรงไปสู่เป้ำหมำยและ
สอดคล้องกับแนวคิดกำรก่อตั้ง รวมทั้งสำมำรถใช้วิธีกำรลดหย่อนภำษีให้ได้มำกที่สุด ส่วนวิธีกำร
สื่อสำรนั้น องค์กรอ๊อกแฟมได้เชื่อมโยงให้บริษัท WYN มำรับผิดชอบดูแลทั้งรูปแบบและเนื้อหำของ
เฟสบุ๊ค ของร้ำนฯ และได้ด ำเนินกำรจนสิ้นสุดสัญญำงบประมำณจำกองค์กรอ๊อกแฟมในเดือนตุลำคม 
2558 (วีรพงษ์ ประภำ, สัมภำษณ์ 17 กันยำยน 2558) 

ต่อมำในเดือนเมษำยน 2558  องค์กรอ๊อกแฟม และสมำคมรักษ์ทะเลไทย ได้ร่วม
จัดท ำโครงกำรกำรลงทุนในภำคธุรกิจกำรเกษตรที่รับผิดชอบและเสริมสร้ำงควำมเสมอภำคทำงเพศใน
ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Gender Transformative & Responsible Agribusiness 
Investments in South East Asia (GRAISEA)) ร้ำนคนจับปลำจึงมีเงินทุนสนับสนุนในกำรจ้ำง
เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำจ ำนวน 2 คน ทำงร้ำนจึงจ้ำงผู้หญิง 1 ในจ ำนวน 4 คน ที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ซึ่ง
ท ำงำนอยู่แต่เดิมแล้ว เป็นผู้จัดกำรร้ำน ส่วนผู้จัดกำรร้ำนคนเดิม ได้เปลี่ยนบทบำทหน้ำที่เป็นผู้
ประสำนงำนโครงกำรมำตรฐำนอำหำรทะเลปลอดภัย (Blue Brand) แทน ซึ่งโครงกำรนี้เป็นงำนส่วน
หนึ่งของโครงกำร GRAISEA (วีรพงษ์ ประภำ, สัมภำษณ์ 17 กันยำยน 2558) รวมทั้งมีกำรจ้ำง
เจ้ำหน้ำที่ใหม่ซึ่งเป็นผู้ชำยจำกหมู่บ้ำนคลองวำฬมำเริ่มงำนในเดือนกันยำยน 2558 แต่ชำยหนุ่มนั้นไม่
สำมำรถท ำงำนร้ำนและไม่สำมำรถเข้ำกับชำวบ้ำนได้ เขำจึงตัดสินใจลำออกไป ซึ่งต ำแหน่งนี้ปัจจุบัน
ได้จ้ำงผู้หญิงในหมู่บ้ำนคั่นกระไดอีกคนหนึ่งมำท ำหน้ำที่แทน   (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 
17 กันยำยน 2558) 
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ร้ำนคนจับปลำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรเหมือนธุรกิจอ่ืน ๆ มีนักพัฒนำเอกชน
ซึ่งอำศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ท ำหน้ำที่เป็นผู้จัดกำร ท ำหน้ำที่ติดต่อด้ำนกำรตลำด ติดต่อภำคีเครือข่ำย 
ร่วมกับองค์กรอ๊อกแฟม เพื่อเชื่อมโยงกับธุรกิจร้ำนคนจับปลำ รวมทั้งเป็นผู้บริหำรจัดกำรสินค้ำที่ส่งมำ
จำกนครศรีธรรมรำช ตรัง สตูลเข้ำมำในกรุงเทพฯ นอกจำกนั้นในช่วงเสำร์อำทิตย์ เธอยังมีหน้ำที่หำ
รำยได้เสริมให้ร้ำนคนจับปลำโดยท ำขนมจีนน้ ำยำปลำทูขำยที่สวนรูทกำร์เดน (ซึ่งเป็นสวนพักผ่อนของ
คนเมืองและจ ำหน่ำยสินค้ำส ำหรับผู้บริโภคฐำนะดีในบริเวณซอยทองหล่อ กรุงเทพฯ) เพรำะร้ำนมี
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงของเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องมำขำยสินค้ำที่กรุงเทพฯ  ส่วนเจ้ำหน้ำที่อีกคนที่อำศัยอยู่
ใกล้ร้ำนคนจับปลำ มีหน้ำที่เป็นผู้ช่วยผู้จัดกำรร้ำน รับผิดชอบในกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำ และดูแล
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่คนอ่ืนๆ รวมทั้งมีหน้ำที่รับซื้อสัตว์น้ ำ และแปรรูปอำหำรทะเลร่วมกับ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีจ้ำงมำใหม่ ส่วนเจ้ำหน้ำที่อีกคน ได้ขอลำออกจำกกำรท ำงำนเต็มเวลำ มำท ำงำนครึ่งเวลำ
ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2558 เป็นผู้รับผิดชอบกำรขำยสินค้ำในกรุงเทพฯ ช่วยเหลือกำรท ำงำนแปรรูป
หั่นแล่สัตว์น้ ำที่บ้ำนพักของผู้จัดกำรในกรุงเทพฯ  รวมทั้งเป็นผู้ขับรถขนส่งสินค้ำจำกร้ำนคนจับปลำที่
ประจวบฯ ไปยังกรุงเทพฯ อีกด้วย  

ในเดือนสิงหำคม 2558 ร้ำนคนจับปลำที่บ่อนอกได้ปิดตัวลง เนื่องจำกมีปัญหำเรื่อง
กลิ่นของอำหำรทะเลรบกวนร้ำนอำหำรข้ำงเคียง และย้ำยมำด ำเนินกิจกำรที่ศำลำรวมใจ บ้ำนคั่น
กระได ซึ่งกำรย้ำยฐำนกำรผลิตมำในหมู่บ้ำนครั้งนี้มีข้อดีหลำยประกำร คือ (1) อยู่ใกล้แหล่งสินค้ำมำก
ขึ้น เพรำะบ้ำนบ่อนอกห่ำงจำกหมู่บ้ำนค่ันกระไดถึง 20 กิโลเมตร (2) มีแรงงำนในกำรท ำงำนร้ำนมำก
ขึ้น (3) สำมำรถผลิตสินค้ำได้มำกขึ้นตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่มำกขึ้น (4) มีกำรจ้ำง
งำนสร้ำงรำยได้ให้กับชำวบ้ำนมำกข้ึน และ (5) ชำวบ้ำนได้มีโอกำสมำรวมกลุ่มพบปะพูดคุยกันมำกขึ้น 
จึงให้ควำมร่วมมือมำกขึ้น และในปี 2558 ร้ำนคนจับปลำมีแผนสร้ำงโรงงำนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน
ในพ้ืนที่หมู่บ้ำน เพ่ือสร้ำงกำรจ้ำงงำนที่ยั่งยืนให้แก่ชำวบ้ำน  

 
3.) การตลาดและการกระจายสินค้า 
กำรเข้ำถึงสินค้ำอำหำรทะเลร้ำนคนจับปลำสำมำรถเข้ำถึงได้หลำยวิธี ดังนี้ 

(1) ผู้บริโภคสำมำรถสั่งซื้อได้โดยตรงจำกร้ำนคนจับปลำ สมำคมประมงพ้ืนบ้ำน
อ่ำวคั่นกระได  

(2) ผู้บริโภคสำมำรถเลือกและสั่งซื้อ รวมทั้งติดตำมข่ำวสำรของร้ำนผ่ำนทำง 
เฟสบุ๊ค  ไลน์ เว็ปไซต์ แล้วเลือกรับสินค้ำที่สวนรูทกำร์เดน หรือรถตู้บริกำรตำมสถำนที่ต่ำงๆ เช่น 
อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ ปิ่นเกล้ำ หมอชิต รวมทั้งผ่ำนไปรษณีย์ ส ำหรับสินค้ำแห้งแปรรูป หรือจะใช้
บริกำรส่งถึงบ้ำนด้วยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำง  

(3) ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำถึงสินค้ำร้ำนคนจับปลำได้จำกสวนรูทกำร์เดนซึ่งเป็น
สวนพักผ่อนคนเมือง ในวันเสำร์-อำทิตย์ เวลำ 10.00 - 18.00 น. (ภำพที่ 16) และศูนย์กำรค้ำอ่ืนๆ 
เช่น อัมรินทร์พลำซ่ำ ชั้น 3 โซนสังคมสุขภำพ (health society) ทุกวัน เวลำ10.00 น.-21.00 น. 
หรือร้ำนเลมอนฟำร์มทั้ง 10 สำขำในกรุงเทพฯ ทุกวัน เวลำ 09.00 - 21.00 น.  รวมทั้งมูลนิธิ
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สัมมำชีพ และงำนแสดงสินค้ำต่ำงๆ ซึ่งจำกกำรสอบถำมผู้บริโภค ตัวเลือกที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 
คือ กำรจัดส่งถึงบ้ำน (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 12 กันยำยน 2558) 

 

  
 

ภาพที่ 16  หน้ำร้ำนคนจับปลำ ที่สวนรูทกำร์เดน 
ทองหล่อ ซอย 3 กรุงเทพฯ , ถ่ำยเมื่อ 28 มีนำคม 2558 

 
ในขั้นต้น ร้ำนคนจับปลำมุ่งขำยสินค้ำด้วยตนเองผ่ำนหน้ำร้ำนที่สวนรูทกำร์เดน โดย

กำรให้เจ้ำหน้ำที่ทั้งหมดไปขำยสินค้ำ แต่จำกประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ จ ำนวนคนขำย
ส่งผลต่อต้นทุนในกำรขำย ปัจจุบันจึงลดเจ้ำหน้ำที่เหลือเพียง 2 คนเท่ำนั้น ทำงเลือกที่ดีที่สุดของกำร
บริหำรจัดกำรตลำดและร้ำนคือ กำรผลิตสินค้ำให้มีคุณภำพ และมีปริมำณเพียงพอ รวมทั้งใช้ช่องทำง
กำรขำยผ่ำนร้ำนค้ำปลีกของบุคคลที่สำม ซึ่งมีควำมท้ำทำยในกำรด ำเนินงำนคือ จะมีวิธีกำรสื่อสำร
อย่ำงไรเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของร้ำนเพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับทรำบและเข้ำใจ (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, 
สัมภำษณ์ 14 กันยำยน 2558) 

เนื่องจำกนโยบำยกำรส่งเสริมกำรขำยของร้ำนคนจับปลำ มีกำรรับประกันว่ำ
ผู้บริโภคจะได้รับอำหำรทะเลที่สด สะอำด และรสชำติอร่อย มำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่ใช้เครื่องมือ
ที่ไม่ท ำลำยล้ำง ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรในพ้ืนที่ และที่ส ำคัญปรำศจำกสำรเคมีที่เป็นอันตรำยต่อ
ร่ำงกำย อำทิ สำรฟอร์มำลิน สำรกันบูด สำรฟอกขำว ฯลฯ  ที่ใช้ในกำรถนอมรักษำควำมสดใหม่ของ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ ซึ่งในระบบกำรตรวจสอบ เจ้ำหน้ำที่จะตรวจสอบโดยใช้สำรตรวจสอบทำง
วิทยำศำสตร์ส ำหรับเกลือ และน้ ำตำลที่ใช้ในกำรแปรรูป ส่วนกำรควบคุมคุณภำพสัตว์น้ ำนั้น ใช้วิธีกำร
ตรวจสอบในช่วงก่อนกำรเริ่มต้นกำรซื้อกับชำวประมงพ้ืนบ้ำนรำยคน (กรพิณ จิตรจ ำลอง , สัมภำษณ์ 
10 กันยำยน 2558)  แต่กำรตรวจสอบกับชำวประมงพ้ืนบ้ำนนั้นส่วนใหญ่อำศัยควำมไว้วำงใจกัน 
(ประสำร มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 8 กันยำยน 2558) และกำรตรวจสอบทำงสังคมโดยชำวประมงพ้ืนบ้ำน
ด้วยกันเอง (ภูษิต จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 9 กันยำยน 2558)  ทั้งเรื่องกำรใช้สำรเคมีและเครื่องมือใน
กำรจับสัตว์น้ ำ ซึ่งส ำหรับผู้บริโภคอำจเห็นว่ำ วิธีกำรเหล่ำนี้ยังขำดมำตรฐำนและไม่มีควำมน่ำเชื่อถือ
มำกเพียงพอ แต่ส ำหรับชำวประมงพ้ืนบ้ำน วิธีกำรนี้ง่ำยและสะดวกที่สุดส ำหรับพวกเขำ (เสำวลักษณ์ 
ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 14 กันยำยน 2558) และเป็นวิธีกำรที่รักษำน้ ำใจระหว่ำงร้ำนคนจับปลำกับ
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนอีกด้วย (กรพิณ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 10 กันยำยน 2558) 
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เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ยืนยันว่ำ ผู้บริโภคซื้อสินค้ำจำกร้ำนคนจับปลำสำมำรถมั่นใจได้ว่ำ
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนจะได้รับรำคำสัตว์น้ ำที่ยุติธรรมและเป็นที่พึงพอใจของผู้ขำย เนื่องจำกร้ำนคนจับ
ปลำซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงในรำคำที่สูงกว่ำพ่อค้ำคนกลำง 20 –50%  แต่ร้ำนฯ มีข้อก ำหนดว่ำ 
ชำวประมงจะต้องถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำด้วยน้ ำแข็ง ตั้งแต่ในเรือจนถึงร้ำน หลังจำกนั้นเจ้ำหน้ำที่
ของร้ำนฯ ต้องน ำสินค้ำมำท ำควำมสะอำด จัดเก็บลงบรรจุภัณฑ์ และเก็บรักษำในควำมเย็นระดับ
อุณหภูมิต่ ำกว่ำ -18 องศำเซลเซียส ก่อนที่สินค้ำระดับคุณภำพเหล่ำนี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้บริโภค 
ขั้นตอนดังกล่ำวนี้ส่งผลให้สินค้ำร้ำนคนจับปลำมีรำคำเพ่ิมข้ึนเป็น 100% จำกรำคำรับซื้อขั้นแรก และ
รำคำสินค้ำขั้นสุดท้ำยที่ขำยสู่ผู้บริโภคมีรำคำสูงกว่ำตลำดท้องถิ่นประมำณ 30% แต่เป็นรำคำในระดับ
ที่ไม่แพงเกินกว่ำรำคำที่ขำยอยู่ในห้ำงสรรพสินค้ำชั้นน ำ (ฉัจจำพร ลอยปลิว, สัมภำษณ์ 14 กันยำยน 
2558) 
 

4) การเป็นที่รู้จักของสังคม: แรงหนุนหรือแรงฉุดให้หยุดอยู่กับที่ ?  
สืบเนื่องจำกกำรที่ร้ำนคนจับปลำได้รับรำงวัล SE Award ประเภท Change do it 

awards ปี 2015  เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2558 จำกส ำนักงำนส่งเสริมกิจกำรเพ่ือสังคม ท ำให้ร้ำนคน
จับปลำเป็นที่รู้จักของสังคมมำกข้ึน กล่ำวคือ 

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ควำมสนใจสนับสนุนกิจกำรเพ่ือสังคม จึงได้
เชิญกิจกำรเพ่ือสังคม 9 กิจกำร (ร้ำนคนจับปลำ คือหนึ่งในกิจกำรเหล่ำนั้น) มำร่วมเปิดร้ำนขำย
สินค้ำ และให้ควำมรู้แก่ผู้เข้ำชมงำนมหกรรมกำรเงิน เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภำคม 2558 โดยตลำด
หลักทรัพย์ได้ให้เงินสนับสนุนกิจกำรละ 200,000 บำท ในส่วนกำรคัดเลือกกิจกำรเพ่ือสังคมมำ
ร่วมงำนนั้น เจ้ำหน้ำที่ตลำดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่ำ ได้น ำชื่อกิจกำรมำจำกศูนย์นวัตกรรม
สังคมเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Social Innovation Lab) เนื่องจำกร้ำนคนจับปลำได้รับกำรอบรมกำร
พัฒนำธุรกิจจำกอำจำรย์ในสถำบันนี้ พร้อมทั้งได้รับรำงวัล SE Award ปี 2015 บรรยำกำศกำรขำย
สินค้ำของร้ำนคนจับปลำในงำนดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงน่ำพอใจ มีผู้บริโภคให้ควำมสนใจจ ำนวนมำก 
ต่ำงเข้ำมำสอบถำมควำมเป็นมำของร้ำน กำรถนอมรักษำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และกำรบริหำรจัดกำร
ร้ำน โอกำสที่ร้ำนมำออกงำนในลักษณะนี้ ถือเป็นกำรประชำสัมพันธ์ร้ำนและให้ควำมรู้ต่อผู้บริโภคใน
กำรบริโภคอำหำรทะเลปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง 
และฉัจจำพร ลอยปลิว, สัมภำษณ์ 9 พฤษภำคม 2558) ดังภำพที่ 17 
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ภาพที่ 17 บรรยำกำศงำนมหกรรมกำรเงิน ปี 2558  
ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคเมืองทองธำนี , ถ่ำยเมื่อ 7 พฤษภำคม 2558 

 
ส่วนร้ำนเลมอนฟำร์มที่จ ำหน่ำยสินค้ำสุขภำพในกรุงเทพฯ ได้ติดต่อร้ำนคนจับปลำ 

เพ่ือขอรับสินค้ำอำหำรทะเลมำวำงจ ำหน่ำยทุกสำขำทุกสัปดำห์ในปริมำณขั้นต่ ำ 1 ตัน/สัปดำห์(ภำพ
ที่ 18) โดยเจ้ำของกิจกำรให้ควำมสนใจรับซื้ออำหำรทะเลปลอดสำรเคมี ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ำรัก
สุขภำพของเลมอนฟำร์มเอง ประกอบกับมองเห็นว่ำธุรกิจคนจับปลำยังสำมำรถเติบโตได้อีกใน
อนำคต นอกจำกร้ำนเลมอนฟำร์มให้ควำมสนใจสินค้ำของร้ำนคนจับปลำแล้ว ยังส่งเสริมกำรท ำ
กิจกรรมกำรอนุรักษ์ของชุมชนโดยน ำพนักงำนมำเรียนรู้วิถีกำรท ำประมงควบคู่กำรอนุรักษ์ เมื่อวันที่ 
26 กันยำยน 2558 อีกด้วย  

 

 
ภาพที ่18 มุมจ ำหน่ำยสินค้ำอำหำรทะเลในร้ำนเลมอนฟำร์ม, 

ถ่ำยเมื่อ 28 กรกฎำคม 2558 
 
นอกจำกนั้นยังมีสื่อมวลชนทุกสำขำทั้งรำยกำรทำงโทรทัศน์ ครัวคริสจำนด่วน ของ 

ชำคริต แย้มนำม รำยกำรธรรมชำติ ของ อำจำรย์ศศิน เฉลิมลำภ รำยกำรสำรคดีจำกช่อง Thai PBS 
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ฯลฯ สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นิตยสำรคู่สร้ำงคู่สม นิตยสำรเล
มอนฟำร์ม ฯลฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับร้ำนคนจับปลำให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น (ภำพที ่19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่19 กำรประชำสัมพันธ์ของร้ำนคนจับปลำ, ถ่ำยเมื่อเดือน มีนำคม – กันยำยน 2558 
 
กระแสควำมนิยมดังกล่ำวส่งผลต่อกำรเพ่ิมยอดขำย เนื่องจำกผู้คนในสังคมต่ำงให้

ควำมส ำคัญกับกำรบริโภคผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคมำกขึ้น ควำมท้ำทำยของร้ำนคน
จับปลำที่จะก้ำวเข้ำสู่วงจรของธุรกิจอย่ำงเต็มรูปแบบก็คือ กำรพัฒนำกำรให้บริกำร กำรสื่อ
ควำมหมำยที่มีสำระส ำคัญมำกกว่ำกำรมุ่งเน้นเฉพำะกำรขำยสินค้ำ กำรจัดกำรอุปทำนให้สอดคล้อง
กับอุปสงค์ และกำรควบคุมคุณภำพของสินค้ำ 

 
จำกกำรด ำเนินงำนของร้ำนฯ ข้ำงต้นได้น ำไปสู่บทเรียนส ำคัญที่จะกล่ำวในตอน

ถัดไป 

 

4.3 บทเรียนจากการด าเนินงานร้านคนจับปลา 

เนื้อหำในตอนนี้เป็นกำรสรุปบทเรียนร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของร้ำนคนจับปลำ 
องค์กรภำคทีี่มีบทบำทสนับสนุนกำรท ำงำนของร้ำนฯ แกนน ำกลุ่มประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระได และ
ผู้วิจัย รวมทั้งเป็นข้อมูลที่รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ของร้ำนคนจับปลำ และองค์กรภำคีที่
เกี่ยวข้อง โดยจัดเรียงตำมข้ันตอนและกระบวนกำรกำรผลิตสินค้ำ (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 13 
กรกฎำคม 2558 ), (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 14 กรกฎำคม 2558), (กรพิณ จิตรจ ำลอง, 
สัมภำษณ์ 9 กันยำยน 2558) (ฉัจจำพร ลอยปลิว, สัมภำษณ์ 13 กันยำยน 2558), กำรประชุม
องค์กรอ๊อกแฟม, 14 กรกฎำคม 2558)  
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กำรด ำเนินงำนร้ำนคนจับปลำในช่วงเวลำประมำณปีเศษนี้ มีทั้งควำมส ำเร็จ ควำม
ล้มเหลว ปัญหำ และอุปสรรคต่ำงๆ ที่มีทั้งมูลค่ำและคุณค่ำอย่ำงมำกส ำหรับกำรพัฒนำจังหวะก้ำวใน
กำรท ำงำนในช่วงต่อไปของร้ำนฯ ซึ่งเรียงล ำดับตำมขั้นตอนกำรท ำงำน (Gulick and Urwick, 1996
อ้ำงใน สุรัสวดี รำชกุลชัย, 2546)  โดยเรียงแต่ละขั้นตอน สำมำรถสรุปเป็นประเด็นส ำคัญๆ ดังนี้ 

4.3.1 การวางแผนงาน  

กำรวำงแผนงำนร้ำนคนจับปลำไม่เป็นระบบเท่ำที่ควร เพรำะร้ำนคนจับปลำเกิดขึ้น
ในฐำนะโครงกำรของสมำคมรักษ์ทะเลไทย ภำยใต้ระบบคิดของนักพัฒนำเอกชนซึ่งวำงแผนกิจกรรม
แบบสมำคมรักษ์ทะเลไทย พบว่ำ กำรบริหำรจัดกำรโดยนักพัฒนำเอกชนผู้ไม่มีพ้ืนฐำนทำงธุรกิจมำ
ก่อนเลย อีกทั้งมีแนวคิดแบบนักพัฒนำเอกชนด้วยนั้น ไม่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนธุรกิจแบบกิจกำร
สังคม เจ้ำหน้ำที่มีควำมจ ำเป็นต้องเปิดใจเรียนรู้ใหม่ทั้งหมด เนื่องจำกกำรวำงแผนแบบนักพัฒนำกับ
นักธุรกิจมีควำมแตกต่ำงอย่ำงมำก ซึ่งหำกต้องกำรให้แนวทำงทั้งสองแบบไปด้วยกันได้ ก็จ ำเป็น
จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดบำงอย่ำง ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ยอมรับว่ำกำรวำงแผนในช่วงแรกมีปัญหำ เนื่องจำก
ไม่ได้มีทั้งกำรวิเครำะห์ตลำด และโรงเรือนผลิตที่ได้มำตรฐำน ฯลฯ และกำรวำงแผนและกำร
ด ำเนินงำนหลำยเรื่องมีควำมผิดพลำด (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, 14 กรกฎำคม 2558) อำท ิ 

- เงินลงทุนจ ำนวน 700,000 บำท ใช้ไปกับกำรก่อสร้ำงอำคำรและอุปกรณ์
ภำยในร้ำนเป็นส่วนใหญ่ (แต่ในกำรด ำเนินกิจกำรจริง หน้ำร้ำนไม่ได้มีควำมจ ำเป็นมำกนัก) จนท ำให้
เงินที่ใช้ในกำรด ำเนินธุรกิจติดขัด ควำมผิดพลำดเหล่ำนี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่  นอกจำกนั้น
เจ้ำหน้ำที่ยังคิดเฉพำะรำยได้ แต่ไม่ได้คิดรำยจ่ำยให้ครอบคลุมทุกขั้นตอน  

- เงินทุนหมุนเวียนในร้ำน เป็นเงินที่ได้จำกกำรขำยสินค้ำ ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ต้อง
พยำยำมท ำงำนกันอย่ำงหนักมำก เพ่ือไม่ให้เกิดภำวะกำรเงินติดขัด 

- เจ้ำหน้ำที่มองว่ำชำวประมง เห็นควำมส ำคัญของเงินส่วนต่ำงจำกกำรขำยสัตว์
น้ ำมำก จนมุ่งเน้นเฉพำะกำรท ำกำรประมงอย่ำงเดียว เพ่ือขำยสัตว์น้ ำให้ร้ำนฯ เป็นหลัก จนลืม
เป้ำหมำยกำรอนุรักษ์ และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน (ฉัจจำพร ลอยปลิว , 20 พฤศจิกำยน  
2557) 

- รำคำกำรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนต้องขึ้นลงตำมกลไกตลำด ซึ่ง
ในช่วง 2 เดือนแรกของกำรด ำเนินกิจกำร ร้ำนฯ รับซื้อสัตว์น้ ำโดยก ำหนดรำคำอย่ำงตำยตัว ท ำให้กำร
ค้ำขำยขำดทุน (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 14 กรกฎำคม 2558)  

 

4.3.2 การรับซื้อสัตว์น้ า 

ระบบกำรรับซื้อสัตว์น้ ำในหมู่บ้ำนในช่วงต้น ร้ำนฯ ให้ผู้หญิงชำวบ้ำนดูแล แต่
ชำวประมงบำงคนมองว่ำ เป็นกำรรับซื้อเฉพำะในญำติพ่ีน้องผู้ของหญิงคนนั้น ไม่มีกำรหมุนเวียนรับ
ซื้อจำกคนอ่ืน ซึ่งเรื่องนี้ท ำให้เกิดควำมไม่พอใจในหมู่ชำวประมง ร้ำนฯ จึงตัดสินใจให้เจ้ำหน้ำที่ของ
ร้ำนฯ มำเป็นผู้รับซื้อแทน เพ่ือก่อให้เกิดควำมเป็นกลำง ในขณะเดียวกันกำรรับซื้อสัตว์น้ ำมีข้อจ ำกัดที่
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ต้องขึ้นตำมกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ำ ซึ่งไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขข้อจ ำกัดของกำรท ำประมงที่ไม่สำมำรถ
ก ำหนดแน่นอนได้ว่ำจะจับสัตว์น้ ำได้ทุกวัน ร้ำนฯ จึงควรปรับระบบกำรผลิตให้รองรับกับจ ำนวนสัตว์
น้ ำที่ชำวประมงจับได้ แต่ต้องมีข้อตกลงร่วมกันกับชำวประมง เพ่ือไม่ให้ชำวประมงจับสัตว์น้ ำใน
ปริมำณมำก 

 

4.3.3 กระบวนการผลิต  

กำรขำดโรงเรือนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนและไม่ถูกต้องตำมสุขลักษณะ ท ำให้แรงงำน
ที่เข้ำมำท ำงำนต้องใช้ก ำลังอย่ำงเหน็ดเหนื่อยมำกกว่ำกำรท ำงำนในโรงงำนแปรรูปสัตว์น้ ำทั่วไป อีกทั้ง
กำรผลิต กำรคิดค้นสูตรต่ำงๆ ล้วนแต่ใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนผสำนกับเทคโนโลยี โดยขำดข้อมูลทำง
วิชำกำร นอกจำกนั้นฉลำกสินค้ำร้ำนคนจับปลำแสดงข้อมูลสินค้ำไม่ครบ ขำดวันเดือนปีที่ผลิต วัน
หมดอำยุ น้ ำหนักสินค้ำ ชื่อสินค้ำ ฯลฯ ซึ่งปัญหำเหล่ำนี้ทำงร้ำนฯ ได้พยำยำมด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขต่อไป 

 

4.3.4 ทักษะในการดูแลสินค้า  

ร้ำนคนจับปลำถนอมรักษำสินค้ำโดยไม่ใส่สำรเคมี ท ำให้กำรดูแลยำกล ำบำกกว่ำ
สินค้ำในอุตสำหกรรมแช่แข็งอำหำรทะเลทั่วไป เพรำะสัตว์น้ ำเป็นสินค้ำอ่อนไหวและเน่ำเสียได้ภำยใน
ระยะเวลำอันสั้น ร้ำนคนจับปลำใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรแช่น้ ำแข็งผสมน้ ำหรือแบบแช่น้ ำแข็ง
อย่ำงเดียว โดยแยกตำมประเภทสัตว์น้ ำ ซึ่งแต่ละชนิดใช้วิธีกำรที่แตกต่ำงกัน ผสำนกับเทคโนโลยีกำร
ยืดอำยุสินค้ำด้วยกำรแพ็คแบบสุญญำกำศ แล้วน ำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -18 องศำเซลเซียส เพ่ือรักษำ
คุณภำพควำมสดของสินค้ำ พร้อมทั้งใช้วิธีกำรทดลองชิมเนื้อสัมผัสรสชำติด้วยตัวเจ้ำหน้ำที่เองทุก
สัปดำห์ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ซึ่งต่อไปในอนำคตจะต้องใช้ข้อมูลทำงวิชำกำรในกำรถนอมรักษำ
สัตว์น้ ำเพื่อสร้ำงมำตรฐำนและควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค 

 

4.3.5 ระบบการตลาด  

ระบบกำรตลำดเป็นเรื่องใหม่มำกส ำหรับร้ำนคนจับปลำ ซึ่งช่วงแรกที่มีกำรตั้งร้ำน 
เจ้ำหน้ำที่ไม่มีแนวควำมคิดใดๆ เลย ว่ำจะน ำสินค้ำไปขำยใคร ขำยที่ไหน ไม่รู้ว่ำผู้ซื้อคือใครบ้ำง กำร
บริหำรเงินก้อนแรกจึงมุ่งไปที่กำรลงทุนเปิดหน้ำร้ำนที่ประจวบฯ เพรำะคิดว่ำลูกค้ำคือคนใน
ประจวบฯ แต่เมื่อด ำเนินกำรมำระยะหนึ่ง กลับได้เรียนรู้ว่ำ ลูกค้ำอยู่ที่กรุงเทพฯ  

เจ้ำหน้ำที่จึงได้เรียนรู้ว่ำ ปัจจัยที่จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินกิจกำร คือ ระบบขนส่ง 
โรงงำนแปรรูป และระบบกำรเก็บรวบรวมสัตว์น้ ำก่อนจ ำหน่ำย  ส่วนหน้ำร้ำนแทบจะไม่ได้ใช้
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ประโยชน์เลย เพรำะลูกค้ำเข้ำมำน้อยมำก เงินรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกลูกค้ำที่กรุงเทพฯ ทำงร้ำนจึง
ต้องกำรหำพ้ืนที่เก็บรวบรวมสินค้ำในกรุงเทพฯ เพ่ือควำมสะดวกในกำรขนส่งและกระจำยสินค้ำสู่มือ
ลูกค้ำ ส่วนร้ำนที่จังหวัดประจวบฯ ใช้เป็นฐำนกำรผลิตเท่ำนั้น 

ด้ำนกำรขำย เจ้ำหน้ำที่ค้นพบว่ำตนเองไม่มีทักษะทำงด้ำนนี้ ดังนั้นร้ำนฯ ควรมุ่ง
พัฒนำทักษะที่ถนัด คือกำรผลิต แล้วส่งต่อไปให้ร้ำนค้ำปลีกบุคคลที่สำมช่วยท ำหน้ำที่กำรขำย ซึ่ง
หลังจำกติดต่อทำงธุรกิจกับร้ำนเลมอนฟำร์มแล้ว พบว่ำวิธีนี้เป็นทำงออกที่ดีส ำหรับร้ำนคนจับปลำ 
เพรำะท่ีผ่ำนมำเจ้ำหน้ำที่ต้องเหน็ดเหนื่อยอย่ำงมำกกับกำรขนตู้เย็นสองใบเพ่ือตระเวนขำยสินค้ำตำม
สถำนที่ต่ำงๆ ซึ่งบำงครั้งขำยไม่ได้ แต่ต้องจ้ำงชำวบ้ำนสิบคนไปช่วยขำย ส่งผลให้ร้ำนขำดทุน แต่กำร
ขำดทุนคือกำรเรียนรู้ระหว่ำงนักพัฒนำกับชำวบ้ำน ท ำให้ชำวบ้ำนได้เห็นจริงว่ำ กำรท ำกำรตลำดไม่ใช่
เรื่องง่ำย ดังนั้น กำรเรียกร้องรำคำจำกเจ้ำหน้ำที่ของร้ำนฯ ซึ่งเป็นนักพัฒนำเอกชนเป็นเงินจ ำนวน
มำกย่อมเป็นไปไม่ได้ เพรำะจะท ำให้ธุรกิจของร้ำนฯ และอนำคตของชำวประมงพ้ืนบ้ำนพังทลำยไป
พร้อมกันทั้งหมด กำรที่น ำชำวบ้ำนมำด้วยในแต่ละครั้งท ำให้ชำวบ้ำนทรำบว่ำควรจะมีบทบำทในกำร
ช่วยกิจกำรร้ำนอย่ำงไร เพรำะงำนนี้เป็นเรื่องใหม่ส ำหรับทุกฝ่ำย ส ำหรับนักพัฒนำแล้ว กิจกำรร้ำนฯ
ไม่ใช่งำนพัฒนำที่นักพัฒนำคุ้นเคย คือกำรเข้ำไปในหมู่บ้ำนแล้วพูดกับชำวบ้ำนเป็นร้อยๆ ครั้ง เพ่ือ
ชักชวนให้ชำวบ้ำนท ำงำนร่วมกัน 

 

4.3.6 ระบบขนส่งสินค้า  

ระบบขนส่งสินค้ำเป็นปัญหำใหญ่ของร้ำนคนจับปลำตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน 
ค ำถำมท่ีคงเป็นโจทย์ส ำคัญของร้ำนฯ คือ จะจัดกำรขนส่งอย่ำงไรที่จะสำมำรถด ำรงรักษำสภำพควำม
สดของสัตว์น้ ำให้มำกที่สุด ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำในกรุงเทพฯ ร้ำนฯ ใช้รถตู้โดยสำร
ประจ ำทำง ซึ่งลูกค้ำต้องไปรับตำมสถำนีขนส่ง ต่อมำเดือนมีนำคม 2558  เป็นต้นมำ ร้ำนฯ ได้
เปิดหน้ำร้ำนที่สวนรูทกำร์เดน ทองหล่อ ซอย 3 ลูกค้ำก็สำมำรถไปรับสินค้ำได้โดยตรง หรือจะให้ร้ำน
บริกำรจัดส่งสินค้ำถึงบ้ำนโดยรถมอเตอร์ไซค์รับจ้ำงก็ได้เช่นกัน แต่ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำของร้ำนฯ 
นั้น ในช่วงเดือนมีนำคม 2558 ร้ำนฯ ใช้วิธีกำรขนส่งทำงรถตู้โดยสำร แล้วพบว่ำ ค่ำขนส่งคิดเป็นเงิน
จ ำนวนมำกพอๆ กับต้นทุนในกำรน ำรถยนต์ขนสินค้ำมำเองจำกประจวบฯ ต่อมำ ในเดือนเมษำยน 
2558 จึงเปลี่ยนวิธีกำรขนส่งเป็นกำรขับรถยนต์บรรทุกสินค้ำขึ้นมำ แล้วน ำสินค้ำมำพักไว้ที่สวนรูท
กำร์เดน หรือบ้ำนเจ้ำหน้ำที่ แล้วจึงกระจำยสินค้ำไปตำมจุดต่ำงๆ ต่อไป  

ส่วนระบบขนส่งสินค้ำจำกเครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำนจำกภำคใต้ เช่น จังหวัดสตูล ตรัง 
นครศรีธรรมรำช ก ำหนดให้ส่งสินค้ำไปท่ีจังหวัดประจวบฯ ก่อน แล้วจึงส่งต่อมำกรุงเทพฯ เพรำะกำร
ขนส่งสินค้ำจำกจังหวัดนครศรีธรรมรำชมีควำมสะดวก แต่ค่ำขนส่งรำคำสูง ต้องจ่ำยค่ำขนส่งหลำยต่อ 
ทั้งจำกนครฯ มำกรุงเทพฯ แล้วค่ำขนส่งภำยในกรุงเทพฯ  ส่วนกำรส่งจำกจังหวัดอ่ืนๆ ก็มีลักษณะ
เช่นเดียวกัน ส่งผลให้ค่ำบริหำรจัดกำรสูงมำก  ร้ำนฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงในกำรบริหำรจัดกำรจึงแทบไม่
มีผลก ำไรจำกกำรขำยสินค้ำเลย 
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เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ เห็นว่ำหำกในอนำคตกิจกำรขยำยใหญ่ขึ้น จะต้องคิดหำทำงแก้ไข
เรื่องกำรขนส่งอย่ำงจริงจัง เพรำะมีลูกค้ำหลำยรำยจำกทำงภำคเหนือ ภำคอีสำน แสดงควำมจ ำนงให้
ร้ำนคนจับปลำส่งสินค้ำไป 

 

4.3.7 อุปทานและอุปสงค์ 
ร้ำนคนจับปลำขำยอำหำรทะเลแช่แข็งและแปรรูปปลำ (เค็ม หวำน แดดเดียว และ

แห้ง) ให้แก่ผู้บริโภค โดยอำหำรทะเลเหล่ำนั้นต้องมำจำกกำรท ำประมงที่ไม่ท ำลำยล้ำงทรัพยำกรสัตว์
น้ ำ โดยใช้เครื่องมือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และจับสัตว์น้ ำตำมฤดูกำลและยั่งยืน โดยเครือข่ำย
สมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทย และชำวประมงผู้ที่ท ำกิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกับ
ชุมชนผู้ร่วมถือหุ้นร้ำน ส ำหรับในพ้ืนที่จังหวัดประจวบฯ เครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำน เกิดจำกกำร
สนับสนุนของสมำคมรักษ์ทะเลไทยที่เข้ำมำท ำงำนอนุรักษ์ ประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้ำน แต่มีเพียง 7 
หมู่บ้ำนที่มีชำวประมงพ้ืนบ้ำนร่วมขำยสินค้ำให้กับทำงร้ำนคนจับปลำ คือ บ้ำนคั่นกระได บ้ำนบ่อนอก 
บ้ำนปำกคลองเกลียว บ้ำนคลองเก่ำ บ้ำนโพธิ์เรียง บ้ำนคลองวำฬ และบ้ำนทุ่งน้อย แต่สินค้ำอำหำร
ทะเลจำกพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบฯ ยังมีจ ำนวนไม่เพียงพอที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค
ได้ เนื่องจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนส่วนมำกสำมำรถจับสัตว์น้ ำจ ำกัดชนิด และไม่มีควำมหลำกหลำยของ
สัตว์น้ ำที่จับ ด้วยเหตุนี้ร้ำนคนจับปลำจึงต้องขยำยพ้ืนที่กำรรับซื้อไปยังชำวประมงในจังหวัด
นครศรีธรรมรำช ตรัง สตูล พัทลุงและสงขลำ ซึ่งวัตถุประสงค์ในกำรรับซื้อจำกจังหวัดเหล่ำนี้ ซึ่ง
นอกเหนือจำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้นว่ำผู้บริโภคจะได้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นในกำรเลือกซื้อแล้ว ก็
คือมุ่งส่งเสริมให้มีกำรขยำยแนวคิดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรสัตว์น้ ำให้ครอบคลุมแหล่งทรัพยำกรสัตว์น้ ำ
ทั้งอ่ำวไทย อันดำมันและทะเลสำบสงขลำอีกด้วย (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, สัมภำษณ์ 14 กันยำยน 
2558) 

จำกกำรรวบรวมตัวเลขจ ำนวนเงินและประเภทสัตว์น้ ำที่รับซื้อจำกชำวประมง
พ้ืนบ้ำนในบ้ำนคั่นกระไดจำกบันทึกของร้ำนคนจับปลำ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557- พฤษภำคม 2558 
พบว่ำ ร้ำนคนจับปลำซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนเป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 7,278.88 กิโลกรัม ยอดเงิน
จ ำนวน 1,131,987.35บำท ท ำให้ชำวประมงมีรำยได้เพ่ิมข้ึน (เนื่องจำกรำคำรับซื้อของร้ำนคนจับปลำ
ก ำหนดไว้สูงกว่ำรำคำของแพปลำเอกชนท้องถิ่น 30%) คิดเป็นเงิน 339,596.205 บำท สัตว์น้ ำส่วน
ใหญ่ที่รับซื้อ ได้แก่ ปลำทู ปลำหลังเขียว ปูม้ำ กุ้งแชบ๊วย ปลำน้ ำดอกไม้ ฯลฯ  

บัญชีรำยรับรำยจ่ำยตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557- พฤษภำคม 2558  แสดงให้เห็นว่ำ  
ยอดค่ำใช้จ่ำย (รวมทั้งเงินเดือนพนักงำน ค่ำขนส่งสินค้ำ ค่ำรับซื้อสัตว์น้ ำ) เป็นเงิน

จ ำนวน 1,776,635.31 บำท  
ส่วนรำยรับคิดเป็นเงิน 1,810,450 บำท  
ยอดคงเหลือที่เป็นผลก ำไรรำยปีเท่ำกับ 33,814.69 บำทเท่ำนั้น (ยังไม่ได้คิดค่ำจ้ำง

เจ้ำหน้ำที่ท่ีองค์กรอ๊อกแฟมสนับสนุน) 
(เงินจ ำนวน10% ของก ำไรสุทธิจะน ำกลับเข้ำสู่ชุมชนในกำรท ำกิจกรรมอนุรักษ์ และ 

2-3% ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น) 
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ดังปรำกฏว่ำ ในช่วงเริ่มต้นกิจกำร ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญส ำหรับกำรอยู่รอดของร้ำน
คนจับปลำคือ กำรหำตลำด แต่เมื่อเวลำผ่ำนไปประมำณ 1 ปี ตั้งแต่กลำงปี 2558 เป็นต้นมำ ควำมท้ำ
ทำยดังกล่ำวได้แปรเปลี่ยนไปเป็นปัญหำกำรหำแหล่งสินค้ำที่มีควำมหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำด เนื่องจำกร้ำนคนจับปลำได้รับกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อมวลชนรูปแบบต่ำงๆ จน
เป็นที่รู้จักของสังคม และเป็นที่หมำยปองของสื่อมวลชน รวมทั้งองค์กรที่ท ำกิจกำรขำยอำหำรสุขภำพ 
เช่น เลมอนฟำร์ม มูลนิธิสัมมำชีพ เครือข่ำยผักอินทรีย์ ฯลฯ ซึ่งจำกอุปสงค์ที่เพ่ิมปริมำณสูงมำกขึ้น 
ส่งผลให้ร้ำนคนจับปลำจ ำเป็นต้องขยำยพ้ืนที่ในกำรรับซื้อสัตว์น้ ำ ให้ครอบคลุมถึงชำวประมงพ้ืนบ้ำน
ที่ไม่ได้เป็นสมำชิกผู้ถือหุ้น หรืออยู่ในกลุ่มกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยำกรชำยฝั่ง แต่ยังคงมุ่งเน้นเฉพำะ
ชำวประมงผู้ใช้เครื่องมือที่ไม่ท ำลำยล้ำง และไม่ใช้สำรเคมีในกำรเก็บถนอมผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ โดยผ่ำน
ค ำแนะน ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่อยู่ในเครือข่ำยฯ ได้แก่ หมู่บ้ำนใกล้เคียงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
(บ้ำนอ่ำวประจวบฯ บ้ำนอ่ำวน้อย บ้ำนทุ่งมะเม่ำ บ้ำนคุ้งโตนด) เครือข่ำยชำวประมงพ้ืนบ้ำนใน
จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมรำช และจังหวัดสงขลำ     

 
4.3.8 การประชาสัมพันธ์ 

ในปี 2557 ที่ผ่ำนมำ ร้ำนคนจับปลำพยำยำมสร้ำงแบรนด์ของตนเอง เพ่ือให้ลูกค้ำ
จดจ ำและเรียนรู้สำระส ำคัญเกี่ยวกับร้ำนฯ  ในปี 2558 บริษัท WYN เข้ำมำช่วยจัดท ำเฟสบุ๊คของ 
ร้ำนฯ ท ำให้คนสนใจมำกขึ้น พร้อมทั้งช่วยเปลี่ยนรูปแบบจำกแนวทำงแบบนักพัฒนำเอกชน ไปสู่
รูปแบบส ำหรับตอบสนองควำมสนใจคนชั้นกลำงหรือคนรุ่นใหม่ให้ได้มำกขึ้น นอกจำกนั้นร้ำนคนจับ
ปลำได้รับควำมช่วยเหลือจำกสื่อมวลชนทุกแขนง ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และ
อินเทอร์เน็ต เป็นอย่ำงดีโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

 
4.3.9 มาตรฐานสินค้า(ความน่าเชื่อถือ)  

แม้ว่ำในช่วงแรกผู้บริโภคไม่มีค ำถำมว่ำร้ำนคนจับปลำมีกำรรับรองคุณภำพสินค้ำ
ด้วยมำตรฐำนอะไรบ้ำง เนื่องจำกมีควำมเชื่อมั่นในกำรท ำงำนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยำกรชำยฝั่งของ
สมำคมรักษ์ทะเลไทยและกลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำน แต่กำรที่ร้ำนรับซื้อสัตว์น้ ำจำกหลำยพ้ืนที่ ซึ่งไม่มี
มำตรฐำนกำรท ำงำนและกำรควบคุมคุณภำพสินค้ำที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ท ำให้หลำยครั้งเกิดควำม
ผิดพลำดซึ่งส่งผลเสียต่อร้ำน  แต่ในอนำคตหำกร้ำนคนจับปลำจะขยำยกิจกำร มำตรฐำนสินค้ำถือเป็น
สิ่งส ำคัญในกำรรับรองคุณภำพและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค กำรด ำเนินงำนตำมกรอบงำน   
ของบลูแบรนด์จึงเป็นเป้ำหมำยส ำคัญของร้ำนฯ 

 
4.3.10 การจัดการร้าน/ระบบบัญชี/การเก็บข้อมูล                                                         

กำรจัดกำรร้ำน ในด้ำนระบบบัญชี และกำรเก็บข้อมูลของร้ำนคนจับปลำ ไม่ได้
ด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมหลักกำรธุรกิจ ขำดกำรจดบันทึกรำยรับ และรำยจ่ำยประจ ำวัน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่
บอกว่ำได้พยำยำมท ำแล้ว แต่ท ำไม่ได้ เนื่องด้วยข้อจ ำกัดของแต่ละบุคคลซึ่งขำดทักษะในงำนดังกล่ำว 
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เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำ เล่ำให้ฟังว่ำ เคยพูดคุยกับผู้จัดกำรร้ำนกิจกำรอ่ืนๆ พบว่ำ 
กิจกำรอ่ืนๆ มีโครงสร้ำงขององค์กรที่ชัดเจน และมีระบบกำรจัดกำรข้อมูลที่ได้มำตรฐำน ซึ่งแตกต่ำง
จำกที่ร้ำนคนจับปลำในปัจจุบันที่ท ำงำนกันแบบระบบครอบครัว  

ส่วนกำรต่อรองในเชิงธุรกิจกับชำวบ้ำนท ำได้ยำก เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ รู้จักและสนิท
สนมกับชำวบ้ำนมำเป็นเวลำนำน จึงมีอำกำรเห็นใจและรู้สึกใจอ่อนในกำรต่อรองรำคำซื้อขำย 
เจ้ำหน้ำที่จะต้องฝึกฝนทักษะกำรต่อรองในเชิงธุรกิจมำกข้ึน 

นอกจำกนั้นระบบบัญชีเป็นกำรแสดงควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยข้อมูลช่วยลด
ปัญหำภำยในกลุ่มได้เพรำะรับรู้ข้อมูลทั่วถึงกัน ควำมไม่โปร่งใส อำจน ำไปสู่ควำมไม่เข้ำใจและควำม
แตกแยกได้  กำรสื่อสำรอย่ำงเปิดเผยระหว่ำงร้ำนคนจับปลำและชำวบ้ำนเป็นเรื่องส ำคัญ ดังนั้นร้ำน
ควรเปิดเผยข้อมูลรำยได้ รำคำซื้อ รำยรับรำยจ่ำย ผลประโยชน์ที่คืนกลับชำวประมง และจ ำนวนผู้ที่
ได้ประโยชน์ เช่น เขียนรำยละเอียดแสดงไว้ในบอร์ดภำยในร้ำน หรือชี้แจงในกำรประชุมให้สมำชิก
ได้รับรู้ 

 
4.3.11 กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

ร้ำนคนจับปลำเริ่มต้นจำกกำรมีส่วนร่วมของชำวประมงในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ตั้งแต่เริ่มต้นกำรคิด และกระบวนกำรท ำงำนในขั้นตอนต่ำงๆ แต่เมื่อกิจกำรต้องก้ำวเข้ำสู่ธุรกิจเต็ม
รูปแบบ เจ้ำหน้ำที่ไม่มีทักษะในกำรจูงใจชำวประมงให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในขั้นตอนดังกล่ำว ไม่ทรำบว่ำ
ควรจัดกำรอย่ำงไร เจ้ำหน้ำที่จึงรู้สึกเหมือนที่คุณบรรจง นะแส (นำยกสมำคมรักษ์ทะเลไทย) เคย
กล่ำวไว้ในกำรประชุมองค์กรอ๊อกแฟม วันที่ 14 กรกฎำคม 2558 ว่ำ บำงครั้งเรำทิ้งเพ่ือนร่วมทำงไว้
ข้ำงหลัง โดยที่เรำพยำยำมเดินไปข้ำงหน้ำ ดังนั้นเรำต้องท ำอย่ำงไรให้ดึงคนที่อยู่ข้ำงหลังให้เดินไป
พร้อมกับเรำได้ ซึ่งหมำยถึงชำวบ้ำนที่ร่วมกับร้ำนมำตั้งแต่ต้น เพ่ือให้ทุกฝ่ำยก้ำวไปด้วยกันในช่วง
เปลี่ยนผ่ำนร้ำนคนจับปลำ เพื่อพัฒนำไปสู่ระบบธุรกิจที่คำดหวังไว้  

ร้ำนฯ จึงต้องมีกำรบริหำรทีมงำนร้ำนและแรงงำนในชุมชน โดยกำรบริหำร
ควำมสัมพันธ์แรงงำนและลูกทีมของร้ำน เพ่ือให้ได้งำนตำมเป้ำหมำย และคนพึงพอใจ โดยให้ค่ำจ้ำงที่
พึงพอใจ และกำรซื้อใจ พร้อมกันนั้นในสถำนกำรณ์ด้ำนกำรรับซื้อสินค้ำของร้ำนคนจับปลำ คือ มีสัตว์
น้ ำมำกเป็นช่วงๆ ซึ่งต้องมีกำรเตรียมรับมือกับสถำนกำรณ์เช่นนี้ กำรสร้ำงทีมคนท ำงำนโดยส่งเสริมให้
เป็นผู้น ำตำมควำมถนัด และก ำหนดตัวมือรอง สร้ำงทีมประจ ำและขำจรจำกในชุมชนจะช่วยได้ ซึ่ง
สัมพันธ์กับกำรบริหำรควำมสัมพันธ์แรงงำน  

 
4.3.12 การจัดการเชิงโครงสร้าง ระบบ และรูปแบบกิจการเพื่อสังคม  

กำรก้ำวข้ำมจำกรูปแบบกำรท ำงำนพัฒนำมำสู่กิจกำรเพ่ือสังคม  เป็นกำรเปลี่ยนวิธี
คิดของเจ้ำหน้ำที่ต้องท ำงำนให้ก้ำวพ้นกำรท ำงำนอำสำเพ่ือชุมชนหรือกำรท ำงำนแบบครอบครัว มำสู่
กำรท ำงำนแบบสัญญำที่เป็นธรรม (ได้ผลผลิตชัดเจน)   

นอกจำกนั้น ร้ำนฯ ต้องมีกำรแยกส่วนระหว่ำงร้ำนฯ กับกลุ่มงำนอนุรักษ์ทั้งในระดับ
ส่วนกลำงและระดับพื้นท่ี โดยไม่ครอบง ำหรือก้ำวก่ำยกันในกำรบริหำรงำนประจ ำวัน แต่กลุ่มอนุรักษ์
มีส่วนร่วมได้ในฐำนะผู้ถือหุ้น และมีส่วนร่วมก ำหนดทิศทำงในฐำนะคณะกรรมกำรใหญ่ของร้ำนคนจับ
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ปลำได้ พร้อมทั้งร้ำนฯ ต้องแยกแยะบทบำทกำรเป็นร้ำนคนจับปลำส่วนกลำงซึ่งต้องรับซื้อสัตว์น้ ำจำก
เครือข่ำยชำวประมงพ้ืนบ้ำนต่ำงจังหวัดที่เป็นสมำชิกสมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำน แห่งประเทศ
ไทย และร้ำนคนจับปลำ จ.ประจวบฯ ให้ชัดเจน 

นอกจำกนั้น ทีมเจ้ำหน้ำที่ท ำงำนร้ำนคนจับปลำที่เป็นคนท ำงำนจริงควรเป็นผู้ท ำ
กำรตัดสินใจที่เกี่ยวกับร้ำน เช่น กำรก ำหนดเรื่องค่ำแรง รำคำขำยเพรำะรู้ข้อมูลและเพ่ือเพ่ิมควำม
คล่องตัวในกำรบริหำร  และมีกำรรับฟังคนท ำงำน โดยใช้ข้อมูลจำกกำรท ำงำนจริงประกอบกำร
ตัดสินใจของร้ำนฯ ซึ่งปัจจุบันประเด็นด้ำนแรงงำนนั้น ร้ำนฯ ต้องจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นธรรม ให้
ภำระงำนสอดคล้องกับระยะเวลำงำน 

ควำมโปร่งใสและกำรเปิดเผยข้อมูลช่วยลดปัญหำภำยในกลุ่มได้ เพรำะทุกคนได้รับรู้
ข้อมูลทั่วถึงกัน ควำมไม่โปร่งใส อำจน ำไปสู่ควำมไม่เข้ำใจและควำมแตกแยกได้  กำรสื่อสำรอย่ำง
เปิดเผยระหว่ำงร้ำนคนจับปลำและชำวบ้ำนเป็นเรื่องส ำคัญ  จึงควรเปิดเผยข้อมูลรำยได้ รำคำซื้อ 
รำยรับรำยจ่ำย ผลประโยชน์ที่คืนกลับชำวประมงและจ ำนวนผู้ที่ได้ประโยชน์ โดยใช้วิธีน ำเสนอข้อมูล
บนบอร์ดที่ทุกคนเห็นได้ชัดเจน และกำรชี้แจงในกำรประชุม 

 
4.3.13 การก้าวผ่านระบบคิดของการท างานพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจ 

เจ้ำหน้ำที่ของร้ำนฯ สรุปว่ำ ตนเองต้องต่อสู้กับคนรอบข้ำงและตัวเองในกำรฝึกคิด
นอกกรอบเดิมแบบนักพัฒนำเอกชน เช่น จำกเดิมที่ซื้อปลำหนึ่งตัว ก็สำมำรถจ่ำยเงินให้ชำวบ้ำน
ตำมใจชอบเพรำะต้องกำรให้น ำเงินรำยได้ไปท ำกิจกรรมชุมชน แต่ปัจจุบันต้องเปลี่ยนวิธีคิดโดย
ค ำนวณต้นทุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรทั้งหมดก่อนที่จะก ำหนดรำคำซื้อ นอกจำกนั้น จะต้องเปลี่ยน
มุมมองและทัศนคติด้ำนลบของตนเองเกี่ยวกำรท ำธุรกิจ อีกส่วนหนึ่งที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯต้องเปลี่ยน
แนวคิดของตัวเองจำกเดิมที่ตั้งค ำถำมว่ำ กำรท ำธุรกิจเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีกันแน่ รวมทั้งต้องคิดเรื่อง
ควำมอยู่รอดระยะยำวของร้ำนฯ จำกจุดเริ่มต้นแบบนักพัฒนำเอกชนซึ่งรับเงินทุนสนับสนุนก้อนแรก
และก้อนเดียวจำกองค์กรเงินทุน แล้วจะต้องด ำเนินงำนธุรกิจไปด้วยรำยได้ของร้ำนเอง 
  จำกบทเรียนข้ำงต้นสำมำรถสรุปสิ่งที่ร้ำนฯ ควรจะต้องท ำดังนี้ 

1) กำรบริหำรจัดกำรภำยในร้ำนฯ ตั้งแต่เรื่องของกำรท ำบัญชีให้ได้มำตรฐำน 
ลงบัญชีทุกวันเพื่อสรุปยอดรำยวัน แสดงให้เห็นสถำนกำรณ์ของร้ำนฯ ณ ปัจจุบัน 

2) กำรจ้ำงแรงงำน ควรให้สอดคล้องเป็นธรรมกับภำระงำน พร้อมทั้งต้องบริหำร
จัดกำรแรงงำนให้มีประสิทธิภำพ โดยร้ำนฯควรใช้ระบบกำรแบ่งงำนกันท ำ ซึ่งกำรท ำในลักษณะ
ปัจจุบันนั้นเป็นกำรสิ้นเปลืองเวลำ และงำนล่ำช้ำไม่คุ้มค่ำกับเวลำที่เสียไป  นอกจำกนั้น ร้ำนฯ ควร
อบรมเจ้ำหน้ำที่และแรงงำนเรื่องสุขลักษณะในกำรแปรรูปอำหำร อำทิ กำรใส่ถุงมือ หมวกคลุมผม ผ้ำ
กันเปื้อนทุกครั้งในกำรแปรรูปสัตว์น้ ำ เป็นต้น 

3) โรงเรือนกำรผลิต เป็นสิ่งส ำคัญที่ร้ำนฯ ควรด ำเนินกำรเป็นอันดับแรกๆ เพรำะ
สถำนที่ผลิตบ่งบอกถึงคุณภำพ ควำมสะอำด และควำมปลอดภัยของสินค้ำ ซึ่งจะช่วยให้มีโอกำสได้รับ
มำตรฐำนรับรองได้มำกขึ้น พร้อมทั้งช่วยในเรื่องสุขภำพของเจ้ำหน้ำที่และแรงงำนในกำรท ำงำนแปร
รูปด้วย 
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4) กำรขนส่ง ควรจัดซื้อรถห้องเย็นไว้ส ำหรับกำรขนส่งสินค้ำไปกรุงเทพฯ เพ่ือลด
ต้นทุนกำรขนส่ง แต่ส ำหรับสินค้ำจำกต่ำงจังหวัดควรใช้กำรขนส่งโดยรถรับจ้ำงก่อน ทั้งนี้ร้ำนคนจับ
ปลำต้องเพ่ิมปริมำณกำรรับซื้อและจ ำหน่ำยสินค้ำ เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยกำรผลิต พร้อมทั้งกำรหำ
ตลำด กำรกระจำยสินค้ำ และกำรบริหำรจัดกำรร้ำนที่ดี เพ่ือควำมคุ้มทุนของกำรมีรถห้องเย็น และ
ร้ำนฯ จะได้มีเงินผ่อนรถห้องเย็นเป็นเวลำ 5 ปี (กนกพร เรียนเขมะนิยม และคณะ, 2559) 

5) กำรสร้ำงควำมต้องกำร และเพ่ิมจ ำนวนผู้บริโภคในตลำด โดยกำรบอกเล่ำ
เรื่องรำวที่น่ำสนใจของสินค้ำให้ผู้บริโภคเห็นคุณค่ำ และยอมจ่ำยเพ่ือบริโภคอำหำรทะเลที่ปลอดภัย
รวมทั้งเห็นควำมส ำคัญของกำรท ำควำมดีเพ่ือสังคมโดยกำรสนับสนุนกิจกำรเพ่ือสังคม โดยกำรให้
ควำมรู้ต่อผู้บริโภคผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรต่ำงๆ มีกำรน ำเสนอข้อมูลให้กระชับ เข้ำใจง่ำย และไม่ท ำ
ให้ผู้อ่ำนรู้สึกเครียด ในเรื่องกำรบริโภคตำมฤดูกำล อำหำรปลอดภัย กำรอนุรักษ์ เป็นต้น เนื่องจำก
เจ้ำหน้ำที่ร้ำนมีหน้ำที่และภำระงำนจ ำนวนมำก กำรเล่ำเรื่องรำวทั้งหมดของร้ำนให้ผู้บริโภคที่มีเวลำ
อันน้อยนิดฟังนั้นคงเป็นไปได้ยำก เจ้ำหน้ำที่ท ำได้เพียงกำรขำย แต่ไม่สำมำรถให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคได้
ภำยในเวลำอันจ ำกัด 

6) ยุทธศำสตร์ขยำยพ้ืนที่เพ่ือรับซื้อสัตว์น้ ำของร้ำน ซ่ึงผู้วิจัยจะกล่ำวว่ำเป็นแนวคิด
ไม่ถูกต้องก็ไม่ได้ เนื่องจำกร้ำนฯ ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค อีกทั้งร้ำนคนจับปลำมีสอง
บทบำท คือ เป็นร้ำนของชำวบ้ำนคั่นกระได กับ เป็นร้ำนคนจับปลำส่วนกลำงที่ต้องรับซื้อและ
กระจำยสินค้ำให้ครอบคลุมพ้ืนที่ต่ำงๆ ในภำคใต้ แต่ทั้งสองร้ำนอยู่ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรของ
เจ้ำหน้ำที่กลุ่มเดียวกัน ซึ่งยุทธศำสตร์กำรขยำยพ้ืนที่เป็นกำรท ำหน้ำที่ของร้ำนฯ แต่ภำรกิจของร้ำนฯ 
ในฐำนะร้ำนของชำวประมงประจวบคีรีขันธ์นั้นเริ่มจะจำงหำยไป ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ควรค ำนึงถึงประเด็นนี้
ด้วย เพรำะหำกเน้นกำรขยำยพ้ืนที่ โดยที่กำรรับซื้อของชำวประมงในพ้ืนที่ยังมีจ ำนวนจ ำกัดเหมือนที่
ผ่ำนมำ อีกไม่นำนชำวประมงจะรู้สึกหมดสิ้นควำมหวังกับร้ำนคนจับปลำ เนื่องจำกร้ำนฯ ไม่สำมำรถ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของชำวประมงที่ต้องกำรจะหลุดพ้นจำกระบบหนี้สินของแพปลำเอกชน
ท้องถิ่นได ้
 
4.4 ผลลัพธ์จากกระบวนการท างานร้านคนจับปลา 

จำกกระบวนกำรท ำงำนของร้ำนคนจับปลำในช่วงปี 2557 - 2558 สำมำรถสรุปผลลัพธ์ด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม ต่อร้ำนฯ ชำวประมงพ้ืนบ้ำน และผู้บริโภค  ได้ดังนี ้

4.4.1 ผลลัพธ์ด้านเศรษฐกิจของร้านคนจับปลา  
1)  สรุปผลบัญชี รายรับ รายจ่ายของร้าน  
กำรด ำเนินงำนร้ำนคนจับปลำ ในช่วง 1 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 – กรกฎำคม 

2558 ร้ำนคนจับปลำมีรำยได้รวมทั้งสิ้นเป็นจ ำนวนเงิน 1,810,450 บำท  รำยจ่ำย 1,776,635.31 
บำท และก ำไร 33,814.69 บำท (ภำคผนวก ง) ซึ่งแสดงยอดประกอบกำรร้ำนคนจับปลำในช่วงเดือน 
มิถุนำยน 2557 ถึงเดือน พฤษภำคม 2558 

 จำกกำรด ำเนินกำรร้ำนฯ พบว่ำ ในช่วงเริ่มต้นของร้ำน ช่วงเดือนกรกฎำคม 2557 
ร้ำนฯ ได้จ ำหน่ำยสินค้ำในงำนกินเปลี่ยนโลก ที่กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงำนที่มีผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย
ของร้ำน ร้ำนจึงต้องมีกำรลงทุนในกำรซื้อสัตว์น้ ำจ ำนวนมำก รวมทั้งมีค่ำจ้ำงแรงงำน และค่ำใช้จ่ำย
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อ่ืนๆ จึงส่งผลให้มีรำยจ่ำย 265,754 บำท และรำยรับ 359,784 บำท มีผลก ำไรเพียง 94,030 บำท  
แต่หลังจำกนั้นในเดือนสิงหำคม 2557 ร้ำนฯ รับซื้อกุ้งแชบ๊วยจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได
จ ำนวนมำกจนไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสินค้ำออกได้หมด ส่งผลให้ร้ำนต้องขำดทุนเพรำะต้องแบกรับต้นทุน
สินค้ำค้ำงสต็อคไว้ จึงกล่ำวได้ว่ำ ตั้งแต่เริ่มต้นกำรเปิดกิจกำร ร้ำนฯ ต้องเผชิญกับปัญหำกำรวิเครำะห์
ตลำด กำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ ท ำให้รำยรับ-รำยจ่ำย ไม่สมดุล ดังภำพที่ 20 

 

 

ภาพที ่20 ยอดผลประกอบกำรร้ำนคนจับปลำ  
ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 –  พฤษภำคม 2558 

 
อนึ่ง ข้อมูลรำยจ่ำยข้ำงต้น เป็นผลรวมจำกค่ำใช้จ่ำย อำทิ ค่ำสัตว์น้ ำ ค่ำเช่ำสถำนที่ 

ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ ค่ำอินเทอร์เน็ต ค่ำเดินทำง ค่ำจ้ำงแรงงำนชำวบ้ำน ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแลร้ำน 1 คน ฯลฯ 
ส่วนก ำไรที่กล่ำวข้ำงต้นนี้ยังไม่ได้หักค่ำใช้จ่ำยในค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ 2 คน ที่ได้รับเงินสนับสนุนจำก
โครงกำรร้ำนคนจับปลำขององค์กรอ๊อกแฟม (ค่ำจ้ำงผู้จัดกำรร้ำน 15,000 บำท  นักพัฒนำเอกชน 
9,000 บำท เท่ำกับ 24,000บำท * 12 เดือน เท่ำกับ 288,000 บำท) รวมทั้งค่ำเสื่อมสภำพของอำคำร
ที่ก่อสร้ำง และอุปกรณ์ท่ีใช้     ดังนั้นกำรเปิดร้ำนคนจับปลำในแต่ละเดือนต้องมีต้นทุนคงที่ที่ต้องจ่ำย
อยู่ประมำณ 60,000 บำท มีรำยละเอียดดังนี้ 

ค่ำจ้ำงผู้จัดกำรร้ำน (นักพัฒนำเอกชน) 15,000 บำท 
ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ร้ำน (นักพัฒนำเอกชน) 9,000 บำท 
ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ดูแลร้ำน 9,000 บำท 
ค่ำจ้ำงชำวบ้ำนเป็นแรงงำนประจ ำร้ำน 9,000 บำท  
ค่ำน้ ำ-ไฟ 2,000 บำท 
ค่ำอินเทอร์เน็ต+ค่ำโทรศัพท ์1000 บำท  
ค่ำเช่ำสถำนที่ 1,000 บำท 
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ค่ำเดินทำง+ ค่ำน้ ำมัน 6,000 บำท 
ค่ำเสื่อมอุปกรณ์ 2,000 บำท 
ค่ำวัสดุ 1,000 บำท 
ค่ำสัตว์น้ ำ 5,000 บำท  

 
เมื่อผู้วิจัยค ำนวณรำยรับรำยจ่ำยใหม่ทั้งหมด จำกจ ำนวนรำยได้เท่ำเดิม 1,810,450 

บำท  มีค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมคือค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรอ๊อกแฟม  คิดเป็น 
1,776,635.31 + 288,000 บำท = 2,064,635.31 บำท (ไม่ได้รวมค่ำจ้ำงบริษัทดูแลกำร
ประชำสัมพันธ์และค่ำบริหำรจัดกำรอื่นๆ) ดังนั้น รำยได้ – รำยจ่ำย = -254,185.31 บำท (ขำดทุน)  

นอกจำกนั้น ยังมีค่ำใช้จ่ำยที่ส ำคัญของร้ำน คือ กำรจ้ำงงำน และกำรรับซื้อสัตว์น้ ำ
ทั้งในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดเพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของผู้บริโภค 
ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส ำคัญมำกประกำรหนึ่ง  ร้ำนฯ จึงต้องรับซื้อสัตว์น้ ำเพ่ิมเติมจำกพ้ืนที่เครือข่ำยสมำคม
สมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทย คือ นครศรีธรรมรำช  สตูล ตรัง และสงขลำ เพ่ือให้สัตว์
น้ ำมีควำมหลำกหลำยและผู้บริโภคมีอำหำรทะเลบริโภคตลอดทั้งปีไม่ว่ำฤดูกำลใดก็ตำม  แต่กำรรับซื้อ
สัตว์น้ ำจำกต่ำงจังหวัดก็มีค่ำใช้จ่ำยที่ต้องเพ่ิมขึ้นด้วย คือ ต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำ ดังนั้นหำกร้ำนฯ ไม่
ต้องกำรแบกรับต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำซึ่งมีส่วนลดทอนผลก ำไรของร้ำนฯ ร้ำนฯ ควรยกระดับควำม
ต้องกำรของผู้บริโภคให้มีควำมสอดคล้องกับสินค้ำในพ้ืนที่ หรือมิฉะนั้น ร้ำนฯ ควรจัดกำรพัฒนำ
มูลค่ำสินค้ำจำกต่ำงจังหวัดให้เป็นสินค้ำระดับสูง (คุณภำพระดับดีมำกและรำคำสูงกว่ำปกติ) เพ่ือให้
คุ้มค่ำขนส่ง 

จึงกล่ำวได้ว่ำ หำกไม่มีเงินสนับสนุนจำกองค์กรอ๊อกแฟมแห่งประเทศไทยและ
สมำคมรักษ์ทะเลไทย ร้ำนฯ ไม่สำมำรถด ำเนินกิจกำรต่อไปได้ หำกไม่มีกำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำร
จัดกำร กำรท ำบัญชีรำยวัน  และกลยุทธ์ทำงกำรตลำดเสียใหม ่ 
 

2) การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของร้านคนจับปลา 
(1) กิจกรรมโลจิสติกส์ (การขนส่งสินค้า) จากพื้นที่อ่าวคั่นกระได 

อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มายังลูกค้าในกรุงเทพมหานคร 
  ร้ำนคนจับปลำตั้งอยู่ อ ำเภอบ่อนอก จนกระทั่งเดือนกรกฎำคม 2558 ได้ย้ำยมำตั้งที่
อ่ำวคั่นกระได อ ำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงรวบรวมสินค้ำสัตว์น้ ำจำกพ้ืนที่
ต่ำงๆ ได้แก่ นครศรีธรรมรำช สงขลำ ตรัง สตูล และพ้ืนที่ใกล้เคียงของชุมชน ก่อนส่งมำยังลูกค้ำ 
(ลูกค้ำรำยย่อย กำรเปิดบู๊ทที่รูทกำร์เด้น และร้ำนเลมอนฟำร์ม) ในกรุงเทพฯ โดยกิจกรรมโลจิสติกส์ที่
เกี่ยวข้องมีดังนี้ 

(1.1) กิจกรรมรับการสั่งซื้อจากลูกค้า เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำ 2 คนรับค ำ
สั่งซื้อจำกลูกค้ำ โดยคนหนึ่งรับกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ำรำยย่อย ร้ำนอำหำร และอีกคนหนึ่งรับกำรสั่งซื้อ
จำกร้ำนเลมอนฟำร์ม กิจกรรมประสำนงำนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่ส ำนักงำน(บ้ำนพักเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ใน
ตัวอ ำเภอเมืองประจวบฯ) ซึ่งร้ำนคนจับปลำเช่ำเป็นรำยเดือน ส่วนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวสินค้ำ 
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เช่น กำรท ำควำมสะอำด กำรแล่ กำรบรรจุ กำรจัดเก็บ ด ำเนินกำรที่อำคำรศำลำรวมใจ สมำคม
ประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได ดังภำพที ่21 

 
 

 

 
 
 

 

ภาพที ่21  ร้ำนคนจับปลำในปัจจุบัน (พ.ศ. 2559) 
ศำลำรวมใจ สมำคมประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระได, ถ่ำยเมื่อ 6 สิงหำคม 2558 

 
(1.2) กิจกรรมการสั่งซื้อสัตว์น้้าจากจังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และ

สตูล ร้ำนคนจับปลำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นศูนย์กลำงกำรรับซื้อสินค้ำ และกระจำยสินค้ำของ
ร้ำนคนจับปลำเพ่ือส่งมำจ ำหน่ำยลูกค้ำในกรุงเทพฯ โดยสินค้ำมำจำกกลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่อยู่ใน
เครือข่ำยสมำคมสมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทยที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้แก่ จังหวัด
นครศรีธรรมรำช จังหวัดสงขลำ จังหวัดสตูล รวมถึงชุมชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งส่งผลให้พ้ืนที่
เครือข่ำยที่รับกำรสั่งซื้อจำกร้ำนคนจับปลำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จะต้องท ำกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น 
กิจกรรมไปรับและซื้อสัตว์น้ ำ กิจกรรมท ำควำมสะอำด กิจกรรมบรรจุลงลังโฟม เป็นต้น ซึ่งมีลักษณะ
เช่นเดียวกับทำงร้ำนฯ ได้แก่  

(1.3) กิจกรรมการออกไปรับและซื้อสัตว์น้้า เจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำจะไป
รับสินค้ำที่ส่งมำจำกพ้ืนที่จังหวัดอ่ืนๆ ที่บริเวณท่ำรถทำงหลวงประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสัตว์น้ ำที่ส่งมำถูก
บรรจุในลังโฟมที่มีน้ ำแข็งเพ่ือรักษำสภำพควำมสดของสัตว์น้ ำ เจ้ำหน้ำที่จะท ำกำรตรวจสอบสภำพ
สินค้ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำสัตว์น้ ำที่จะจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสดและอยู่ในสภำพสมบูรณ์ 

(1.4) กิจกรรมรับซื้อสัตว์น้้าที่หน้าร้านจากเรือชาวประมงพ้ืนบ้านในพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการคัดขนาด และคุณภาพ ชำวประมงในพ้ืนที่บ้ำนคั่นกระไดและ
หมู่บ้ำนใกล้เคียง จะน ำสัตว์น้ ำที่จับได้มำจ ำหน่ำยให้กับร้ำนคนจับปลำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรรับซื้อ
และตรวจสอบสภำพสินค้ำ เพ่ือให้มั่นใจว่ำสัตว์น้ ำที่จะจ ำหน่ำยให้กับผู้บริโภคมีควำมสดและอยู่ใน
สภำพดี สัตว์น้ ำที่รับซื้อจะถูกแช่ในลังไฟเบอร์ท่ีมีน้ ำแข็งรักษำควำมสดสัตว์น้ ำ (ภำพที ่22) 
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ภาพที่ 22 ตัวอย่ำงสัตว์น้ ำที่รับซื้อจำกชำวประมงในพ้ืนที่ต่ำงๆ, ถ่ำยเมื่อ 10 เมษำยน 2558 
 

(1.5)  กิจกรรมท้าความสะอาด กิจกรรมแล่และควักไส้  สัตว์น้ ำที่รับซื้อ
มำแล้วโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปลำจะถูกท ำควำมสะอำดโดยกำรล้ำงน้ ำ ขอดเกล็ดก่อนจะน ำไปแล่  และ
ควักไส้ หรือน ำไปแปรรูป ส่วนหมึกจะท ำควำมสะอำด ควักไส้ก่อนน ำไปบรรจุถุง (ภำพที ่23 ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่23 กำรท ำควำมสะอำด แล่ และควักไส้สัตว์น้ ำทั่วไป, 
ถ่ำยเมื่อ 15 สิงหำคม 2558 

 
(1.6) กิจกรรมแปรรูป ตาก/หมักเค็ม หวาน ปลำบำงประเภท เช่น ปลำ

หลังเขียวจะมีกำรน ำมำแปรรูป เช่น หมักเค็ม หมักหวำน แล้วน ำไปตำกแดด (ภำพที่ 24) 
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ภาพที ่24 ตัวอย่ำงสินค้ำแปรรูป 
ได้แก่ ปลำทูหวำน ปลำหลังเขียวแห้ง, ถ่ำยเมื่อ 20 มีนำคม 2558 

 
(1.7) กิจกรรมบรรจุสินค้าลงถุง และกิจกรรมจัดเก็บเพ่ือรอส่งสินค้าให้

ลูกค้า สัตว์น้ ำที่ผ่ำนกำรท ำควำมสะอำด แล่ หรือแปรรูปเรียบร้อยแล้ว จะถูกน ำมำบรรจุถุง ซีล
สุญญำกำศ และติดสติ๊กเกอร์ก่อนจะน ำไปจัดเก็บในตู้แช่แข็งเพ่ือรอส่งลูกค้ำต่อไป (ภำพที ่25, 26 ) 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 25 กำรบรรจุถุง, ถ่ำยเมื่อ 6 ธันวำคม 2558 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่26 กำรจัดเก็บรักษำคุณภำพสินค้ำ, ถ่ำยเมื่อ 30 กรกฎำคม 2558 
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(1.8) กิจกรรมบรรจุสินค้าลงลังโฟม การขนย้ายขึ้นรถ การประสานงานการ
ขนส่ง สินค้ำที่ถูกจัดเก็บรักษำคุณภำพก่อนจะถูกส่งให้ลูกค้ำโดยบรรจุลงในลังโฟมเพ่ือรักษำอุณหภูมิ
ของสินค้ำระหว่ำงกำรส่ง ร้ำนคนจับปลำจะมีกำรน ำลังโฟมที่ได้จำกกำรรับสินค้ำกลับมำใช้ใหม่เพ่ือลด
ปริมำณกำรทิ้งและกำรซื้อลังโฟมใหม่ สินค้ำที่ผ่ำนกำรซีลจะถูกบรรจุลงลังโฟมพร้อมกับน้ ำแข็งเพ่ือให้
สินค้ำมีควำมสดอยู่เสมอ มีกำรส่งสินค้ำไปยังร้ำนที่สวนรูทกำร์เดนสัปดำห์ละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือน
มกรำคม 2558 จนถึงเดือนมิถุนำยน 2559 และร้ำนเลมอนฟำร์ม สัปดำห์ละหนึ่งครั้ง ตั้งแต่เดือน
มิถุนำยน 2558 (ภำพที่ 27) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 27 กำรบรรจุสินค้ำลงลังโฟมเพ่ือส่งให้ลูกค้ำ, ถ่ำยเมื่อ 6 สิงหำคม 2558 

 
(1.9) กิจกรรมขนย้ายสินค้าไปยังสนามบิน และรถตู้เพ่ือส่งลูกค้ารายย่อย 

ส ำหรับลูกค้ำรำยย่อยอ่ืนๆ สินค้ำที่บรรจุลงลังโฟมแล้วจะถูกขนย้ำยไปยังสนำมบินหรือคิวรถตู้  เพ่ือส่ง
ให้ลูกค้ำต่อไป โดยลูกค้ำเป็นผู้รับผิดชอบค่ำขนส่งและค่ำลังโฟม (หำกมีกำรซื้อลังโฟมใหม่)  (ภำพที่ 
28) 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 28 กำรขนส่งสินค้ำให้ลูกค้ำ , ถ่ำยเมื่อ 3 มีนำคม 2558 
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(1.10) กิจกรรมขนย้ำยสินค้ำไปยังร้ำนที่สวนรูทกำร์เดน และร้ำนเลมอน
ฟำร์ม (ที่ 29) 

 

 

ภาพที่ 29 กำรขนย้ำยสินค้ำไปจ ำหน่ำยที่สวนรูทกำร์เดน, ถ่ำยเมื่อ 5 มิถุนำยน 2558 
 

สำมำรถสรุปกิจกรรมโลจิสติกส์ทั้งหมดได้เป็นแผนภำพ เพ่ือให้เห็นถึงกำรไหลของ
สินค้ำและข้อมูลระหว่ำงกิจกรรมและผู้เกี่ยว (ภำพประกอบที่ 30) ซึ่งกิจกรรมโลจิสติกส์ดังกล่ำวเป็น
กรอบกำรวิเครำะห์ต้นทุนทรัพยำกรและต้นทุนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกิจกรรม (กนกพร เรียนเขมะ
นิยม และคณะ, 2559) 
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ภาพที่ 30 กำรไหลของสินค้ำและข้อมูลระหว่ำงกิจกรรมและผู้เกี่ยวข้อง (กนกพร เรียนเขมะนิยม 
และคณะ, 2559) 
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(2) ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อกิโลกรัม 
จำกกำรศึกษำโครงกำรวิจัยวิเครำะห์ต้นทุนโลจิสติกส ำหรับวิสำหกิจชุมชนประมง

พ้ืนบ้ำนของร้ำนคนจับปลำ โดยบัณฑิตวิทยำลัยกำรจัดกำรและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ำธนบุรี ปี 2559 พบว่ำ  

ร้ำนคนจับปลำมีต้นทุนโลจิสติกส์ต่อสัตว์น้ ำ 1 กิโลกรัม เท่ำกับ 124.35 บำท ซึ่ง
ประกอบด้วยต้นทุนโลจิสติกส์ขำเข้ำ 69.03 บำทต่อกิโลกรัม (ค่ำลังโฟมและค่ำรถจำกกำรรับซื้อสินค้ำ
จำกพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมรำชและพ้ืนที่อ่ืนๆ) และต้นทุนโลจิสติกส์ที่ร้ำนคนจับปลำ 55.32 บำท
ต่อกิโลกรัม ซึ่งเม่ือพิจำรณำต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ตำมประเภททรัพยำกร พบว่ำ แรงงำนมีสัดส่วน
ต้นทุนที่สูงที่สุด คือ 48.33% (ซึ่งประกอบด้วยแรงงำนคงที่ 36% และแรงงำนแปรผันหรือแรงงำน
รำยวัน 12.33%) ตำมด้วยค่ำใช้จ่ำยสิ้นเปลือง พ้ืนที่ และเครื่องมือ/อุปกรณ์ โดยมีสัดส่วนต้นทุน 
36.49%, 6.67% และ 8.51 ตำมล ำดับ  

 
(3) ต้นทุนมีความแปรผันสูงในแต่ละเดือน 

  เนื่องจำกกำรขำยมีควำมไม่แน่นอนสูง จึงส่งผลให้ต้นทุนแต่ละเดือนมีควำม
แปรปรวนสูง ประกอบกับกำรลงบัญชีที่ไม่เป็นระบบเท่ำที่ควร และกำรลงบัญชีไม่ตรงเวลำ จึงส่งผล
ให้ต้นทุนแต่ละเดือนมีควำมแปรปรวนเป็นอย่ำงมำก  
 

(4) วิธีการซื้อสัตว์น้ าของแต่ละพื้นที่  
  เนื่องจำกร้ำนคนจับปลำมีกำรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกหลำยพ้ืนที่ ซึ่งวิธีซื้อสัตว์น้ ำในแต่ละ
พ้ืนที่มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น จังหวัดนครศรีธรรมรำช กำรซื้อและขำยในรำคำส่งนั้นจะมีเฉพำะ
ระหว่ำงชำวประมงกับแพปลำเอกชนที่ให้เกี๊ยว (เงินลงทุนล่วงหน้ำ) แก่ชำวประมงเท่ำนั้น ส ำหรับ
ชำวประมงที่ไม่ติดเกี๊ยวหรือติดเกี๊ยวก็ตำม หำกจะมีกำรซื้อขำยกับผู้ อ่ืนที่ ไม่ใช่ เกี๊ยวแพปลำ 
ชำวประมงจะขำยในลักษณะรำคำปลีก จึงส่งผลให้รำคำทุนหรือรำคำสัตว์น้ ำของร้ำนฯ สูง (จินดำ 
จิตตนะ, สัมภำษณ์ 3 พฤศจิกำยน 2558) ในขณะที่กำรซื้อและขำยสัตว์น้ ำของร้ำนฯ ที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นลักษณะที่แข่งขันด้วยรำคำ และมีกำรรับซื้อในรำคำส่ง จึงท ำให้ต้นทุนสัตว์น้ ำที่
รับซื้อในพื้นทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในระดับรำคำทีแ่ข่งขันได้ 
 

(5) ความเป็นไปได้ในการจัดหารถห้องเย็น (กนกพร เรียนเขมะนิยม และ
คณะ, 2559) 

จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลต้นทุนกำรขนส่งสินค้ำของร้ำนคนจับปลำประจวบคีรีขันธ์ใน
รอบ 1 ปีที่สูง กนกพร เรียนเขมะนิยม และคณะ (2559) ได้วิเครำะห์กำรลงทุนซื้อรถห้องเย็น โดย
ก ำหนดระยะเวลำกำรผ่อน 5 ปี พบว่ำ กำรจัดหำรถห้องเย็นมีควำมเป็นได้ในกำรลงทุน แต่อย่ำงไรก็
ตำมในช่วง 5 ปีแรกของกำรจัดซื้อรถห้องเย็น (ปี 2560 จนถึงปี 2564) จะมีค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำร
ผ่อนรถค่อนข้ำงสูง หำกร้ำนคนจับปลำ จะยังคงรับซื้อและขำยสินค้ำในปริมำณเท่ำเดิม จะท ำให้มี
ก ำไรไม่เพียงพอในกำรผ่อนช ำระค่ำรถห้องเย็น จะต้องเพ่ิมปริมำณกำรขำยอีกอย่ำงน้อย 174.77 
กิโลกรมัต่อเดือน จึงจะท ำให้กำรไหลของกระแสเงิน (Cash flow) ไม่สะดุด 
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หำกพิจำรณำกำรขนส่งระหว่ำงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดที่มีกำรรับซื้อ
อ่ืนๆ เช่น จังหวัดนครศรีธรรมรำช หำกไม่สำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรขำย รวมทั้งกำรลดต้นทุนหรือเพ่ิม
รำคำขำยให้ได้จะยิ่งท ำให้ขำดทุนเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกระยะทำงในกำรขนส่งจำกนครศรีธรรมรำช-
ประจวบคีรีขันธ์-กรุงเทพฯ ประมำณ 1,000 กิโลเมตร  

กำรมีรถห้องเย็น เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนำระบบโลจิสติกส์ของห่วงโซ่
อุปทำน ร้ำนคนจับปลำเป็นโซ่อุปทำนที่มีคุณภำพครอบคลุมควำมต้องกำรตำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยของอำหำรที่ต้องรักษำอุณหภูมิ กำรบริหำรจัดกำรรถห้องเย็น เช่น กำรจัดสรรเส้นทำง กำร
จัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและนิรภัยเป็นประเด็นทีร่้ำนฯ ต้องให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำอย่ำงจริงจัง 
(ภำคผนวก จ )  

อย่ำงไรก็ตำม หำกไม่มีกำรบริหำรจัดกำรร้ำนที่ดีตั้งแต่ต้นห่วงโซ่อุปทำน เช่น 
ปริมำณกำรรับซื้อและขำยสัตว์น้ ำ กำรบริหำรจัดกำรแรงงำน กำรหำตลำด กำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
ร้ำนฯ ก็ไม่สำมำรถลงทุนรถห้องเย็นได้ เนื่องจำกรถห้องเย็นจะเป็นภำระหนี้สินของร้ำนต่อไป 
  
 

4.4.2 ผลลัพธ์ต่อชาวประมงพ้ืนบ้าน  
1) รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายสัตว์น้ าให้ร้านคนจับปลา 
จำกกำรด ำเนินกิจกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557- พฤษภำคม 2558 ร้ำนคนจับปลำ

ซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนเฉลี่ยเดือนละ 612.58 กิโลกรัม โดยปริมำณกำรรับซื้อทั้งปีมีจ ำนวน 
7,351.07 กิโลกรัม คิดเป็นยอดเงินจ ำนวน 1,153,805 บำท (จ ำนวนเงินคิดค ำนวณจำกบันทึกกำรรับ
ซื้อสัตว์น้ ำของร้ำนฯ) รับซื้อจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มำกที่สุดซึ่งค ำนวณจำก
ปริมำณน้ ำหนักกำรรับซื้อสัตว์น้ ำของร้ำนฯ คิดเป็น 93.1% (6,843.85 กิโลกรัม) คิดเป็นเงิน 
1,003,448บำท ซึ่งชำวประมงมีรำยได้ส่วนต่ำงจำกกำรรับซื้อของร้ำนคนจับปลำกับแพปลำเอกชน
ท้องถิ่นอยู่ 30% คิดเป็นเงิน 301,033 บำท ซึ่งมีชำวประมงที่รับประโยชน์ในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์เป็นจ ำนวน 60 ครัวเรือน เฉลี่ยครัวเรือนละ 5,017.21 บำทต่อปี หรือเดือนละ 
418.10 บำท 

 ปริมำณกำรรับซื้อที่รองลงมำคือกำรรับซื้อจำกต่ำงจังหวัด (นครศรีธรรมรำช ตรัง 
สตูล และสงขลำ) คิดเป็น 6.9% (507.22 กิโลกรัม) คิดเป็นยอดเงินจ ำนวน 150,356.55 บำท 
(จ ำนวนเงินคิดค ำนวณจำกบันทึกกำรรับซื้อสัตว์น้ ำของร้ำนฯ) ชำวประมงมีรำยได้ส่วนต่ำงจำกกำรรับ
ซ้ือของร้ำนคนจับปลำกับแพปลำท้องถิ่นอยู่ 30% คิดเป็นเงิน 45,106.89บำท ชำวประมงที่รับ
ประโยชน์ในพ้ืนที่ต่ำงจังหวัดเป็นจ ำนวน 20 ครัวเรือน เป็นจ ำนวนเงิน 2,255.34 บำทต่อปีต่อ
ครัวเรือน หรือเดือนละ 187.94 บำท  

ร้ำนคนจับปลำมีเป้ำหมำยในกำรก่อตั้ง คือ กำรเพ่ิมรำยได้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่ท ำ
กำรประมงอย่ำงรับผิดชอบ และมุ่งหวังน ำก ำไรหลังจำกหักค่ำบริหำรจัดกำรและปันผลผู้ถือหุ้น มำ
สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และสำธำรณประโยชน์ของชุมชน ซึ่งมำกกว่ำกำรสร้ำงผลก ำไรเชิงธุรกิจคืน
สู่ผู้ถือหุ้น แต่ผลก ำไรร้ำนคนจับปลำในช่วง 1 ปี ที่ผ่ำนมำ (มิถุนำยน 2557 – พฤษภำคม 2558 ) ยัง
ไม่มำกพอที่จะปันผลให้ผู้ถือหุ้น หรือน ำไปใช้สนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษ์และสำธำรณประโยชน์
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ของชุมชนได้ เนื่องด้วยมีผลก ำไรจำกกำรขำยเพียง 33,814.69 บำท เท่ำนั้น ซึ่งร้ำนฯ ต้องน ำเงิน
จ ำนวนดังกล่ำวไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจต่อไป 

 
2) การปลดพันธนาการของชาวประมงพ้ืนบ้านจาก “ระบบเกี๊ยว” 
แพปลำเอกชนท้องถิ่นเป็นแหล่งเศรษฐกิจของชุมชนที่อำศัยกำรพ่ึงพำระหว่ำง

ชำวประมงพ้ืนบ้ำนกับนำยทุน เนื่องจำกเป็นช่องทำงจ ำหน่ำยสัตว์น้ ำสู่ภำยนอก โดยเจ้ำของแพจะใช้
ระบบเกี๊ยวในกำรผูกมัด ระบบเก๊ียว คือ กำรที่ชำวประมงพ้ืนบ้ำนมำยืมเงินเจ้ำของแพไปลงทุนในกำร
ท ำประมงหรือใช้จ่ำยในชีวิตประจ ำวันก่อน แล้วค่อยผ่อนคืนเจ้ำของแพภำยหลัง โดยกำรหักเงินจำก
ค่ำสัตว์น้ ำที่น ำมำขำยเจ้ำของแพ ซึ่งชำวประมงจ ำเป็นต้องขำยให้เจ้ำของแพที่ตนยืมเงินเท่ำนั้ น ไม่
สำมำรถน ำสัตว์น้ ำไปขำยแพปลำอ่ืนได้ แม้ว่ำจะได้รำคำที่สูงกว่ำแพที่เป็นเกี๊ยวก็ตำม แต่มีข้อยกเว้น
เฉพำะสัตว์น้ ำที่ไม่ได้เป็นสัตว์น้ ำหลักที่ติดมำกับเครื่องมือและจับได้เป็นจ ำนวนน้อยเท่ำนั้น ซึ่ง
ชำวประมงสำมำรถน ำไปขำยแพปลำอ่ืนได้ โดยที่เจ้ำของแพไม่ว่ำ แต่หำกน ำสัตว์น้ ำหลักไปขำยแพอ่ืน 
เจ้ำของแพ (เกี๊ยว) จะไม่พอใจ และชำวประมงซึ่งเป็นเกี๊ยวต้องน ำเงินที่ยืมไปทั้งหมดมำคืนเจ้ำของแพ
เพ่ือยุติกำรซื้อขำยกัน แต่หำกภำยหลังจะน ำสัตว์น้ ำมำขำยอีกเจ้ำของแพก็รับซื้อ (ศรีไพล จิตรจ ำลอง , 
สัมภำษณ์ 7 กรกฎำคม 2558) ระบบเกี๊ยวเป็นกลอุบำยในกำรผูกขำดกำรขำยสัตว์น้ ำของเจ้ำของแพ
ปลำ แต่ในมุมกลับกัน เจ้ำของแพเห็นว่ำ ระบบเกี๊ยวเป็นระบบช่วยเหลือกันของชำวบ้ำน เพรำะใน
กำรท ำประมง หรือกำรด ำรงชีพของชำวประมงไม่มีควำมแน่นอนในรำยได้ต้องอำศัยทุนในกำร
หมุนเวียน ทั้งค่ำตุยหุ้ย (ค่ำตุยหุ้ย คือ ค่ำแรงลูกน้อง ค่ำอำหำรในออกประมงแต่ละครั้ง) ค่ำใช้จ่ำยใน
ครัวเรือน จึงมีบ่อยครั้งที่ชำวประมงขัดสนเงินจึงต้องหำแหล่งทุนในกำรกู้ยืม ระบบเกี๊ยวเป็นกำรกู้ยืม
เงินแบบไม่คิดดอกเบี้ย ซึ่งเกี๊ยวก็ไม่ต่ำงจำกเงินมัดจ ำ โดยชำวประมงสำมำรถก ำหนดได้ว่ำจะผ่อนคืน
เมื่อไหร่และเท่ำไร ซึ่งเจ้ำของแพไม่อยำกให้ชำวประมงผ่อนจนหมด เพ่ือไม่ให้ข้อผูกมัดหมดสิ้นไป (ศรี
ไพล จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 7 กรกฎำคม 2558 ,กุ้งนำง ปำนน้อย, สัมภำษณ์ 7 กรกฎำคม 2558) 

จำกปัญหำของระบบเกี๊ยวดังกล่ำว แนวคิดร้ำนคนจับปลำจึงเกิดขึ้น เพ่ือตัดเส้นทำง
กำรขำยที่ต้องผ่ำนผู้ค้ำคนกลำง และส่งเสริมให้ชำวประมงสำมำรถจัดกำรผลผลิตของตนเองได้ 
รวมทั้งมีเงินมำสนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษ์ในชุมชน และผู้บริโภคได้รับอำหำรทะเลปลอดภัย แต่
ร้ำนคนจับปลำเป็นกิจกำรที่เพ่ิงเริ่มต้นท ำให้มีก ำลังในกำรรับซื้อสัตว์น้ ำได้เพียงจ ำนวนเล็กน้อย ไม่
สำมำรถตอบสนองควำมคำดหวังของชำวประมงพ้ืนบ้ำนหลำยคนที่เดิมเคยคิดจะปลดแอกหนี้สินกับ
แพปลำ เพ่ือมำขำยร้ำนคนจับปลำอย่ำงเดียว แต่ในที่สุดกต็้องกลับไปเป็นเกี๊ยวกับแพอีกครั้ง อย่ำงไรก็
ตำม ชำวประมงทุกคนยังมีควำมหวังว่ำในอนำคตร้ำนคนจับปลำของพวกเขำจะเติบโตในทำงธุรกิจได้
เทียบเท่ำแพปลำ (ประสำร มีฤทธิ์ และ จิรศักดิ์ มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 5 กันยำยน 2558) 

จำกกำรสัมภำษณ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนและเจ้ำของแพปลำในบ้ำนคั่นกระได-อ่ำวน้อย 
สรุปได้ว่ำมีแพปลำรำยใหญ่อยู่ 5 รำย ซึ่งมีควำมสำมำรถในกำรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกที่ชำวประมงจับได้ทั้ง
ปี ดังนี้ 

 แพปลำเจ๊กุ้ง 40 %  
แพปลำพ่ีต้อม 30 %  
แพปลำเจ๊สอง 20 %  
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แพปลำพ่ีไพล 4 %  
แพปลำพ่ีเพ็ญ 6 %  
ส่วนร้ำนคนจับปลำมีควำมสำมำรถในกำรรับซื้อเพียง 1 % จำกกำรรับซื้อของแพ

ปลำพ่ีไพล (4%) เท่ำนั้น ซึ่งยอดจำกกำรด ำเนินกิจกำรตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557- พฤษภำคม 2558 
ร้ำนคนจับปลำซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนเฉลี่ยเดือนละ 612.59 กิโกกรัม โดยปริมำณกำรรับ
ซื้อทั้งปีมีจ ำนวน 7,351.07 กิโลกรัม คิดเป็นยอดเงินจ ำนวน 1,153,805บำท ปริมำณรับซื้อจำก
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มำกที่สุดซึ่งค ำนวณจำกปริมำณน้ ำหนักกำรรับซื้อสัตว์น้ ำ
ของร้ำนฯ คิดเป็น 93.1%  (6,843.85 กิโลกรัม) คิดเป็นเงิน 1,003,448บำท ซึ่งชำวประมงมีรำยได้
ส่วนต่ำงจำกกำรรับซื้อของร้ำนคนจับปลำกับแพปลำท้องถิ่นอยู่ 30% คิดเป็นเงิน 301,033 บำท  

รองลงมำคือกำรรับซื้อจำกต่ำงจังหวัด (นครศรีธรรมรำช ตรัง สตูล และสงขลำ) คิด
เป็น 6.9% ของปริมำณกำรรับซื้อสัตว์น้ ำร้ำนคนจับปลำทั้งหมด (507.22 กิโลกรัม) คิดเป็นยอดเงิน 
150,356.55 บำท  

สัตว์น้ ำที่ร้ำนคนจับปลำรับซื้อจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำนมำกที่สุด 5 อันดับแรก คือ (1) 
กุ้งแชบ๊วย 288,158 บำท (2) ปลำอินทรีสด 137,200 บำท (3) ปลำทู 81,421.5 บำท (4) ปูม้ำสด 
52,765 บำท และ (5) ทอดมันปลำ 40,500 บำท  

ผู้วิจัยไดน้ ำข้อมูลดังกล่ำวมำเทียบเคียงและอนุมำนกับปริมำณกำรรับซื้อสัตว์น้ ำอ่ำว
คั่นกระได กล่ำวคือ ร้ำนฯ รับซื้อสัตว์น้ ำจำกอ่ำวคั่นกระไดได้ 6,843.85 กิโลกรัม ซึ่งเท่ำกับ 1% ของ
แพพ่ีไพลที่รับซื้อได้ 4% ของอ่ำวฯ 

1% = 6,843.85 X 100 
100% = 684,385 กิโลกรัม 
ยอดจ ำนวนสัตว์น้ ำที่รับซื้อของร้ำนพ่ีไพล เท่ำกับ 684.385 ตัน = 4% ของจ ำนวน

สัตว์น้ ำที่มีกำรรับซื้อในอ่ำวคั่นกะได 
4 = 684.385 ตัน 
100 = (684.385 x 100) / 4 
ปริมำณกำรรับซื้อสัตว์น้ ำอ่ำวคั่นกระได ทั้งปีเท่ำกับ 17,109.625 ตัน 
ดังนั้น ร้ำนคนจับปลำมีควำมสำมำรถในกำรรับซื้อในรอบ 1 ปี (2557-2558) คิดเป็น 

0.04% ของอ่ำวคั่นกระได 
เมื่อน ำปริมำณกำรรับซื้อของร้ำนคนจับปลำ(พ้ืนที่อ่ำวคั่นกระได) เทียบเคียงกับกำร

จับสัตว์น้ ำเค็มจำกกำรจับตำมธรรมชำติของทั้งประเทศในปี 2555 มีปริมำณทั้งสิ้น 1,500,200 ตัน ซึ่ง
มีมูลค่ำมำกถึง 54,911.1 ล้ำนบำท (กรมประมง, 2556) ร้ำนฯ สำมำรถรับซื้อได้เพียง 
0.00000456472 % ของทั้งประเทศ และปริมำณกำรรับซื้อสัตว์น้ ำของร้ำนคนจับปลำรวมกำรรับซื้อ
พ้ืนที่อ่ืนๆ (7.35107 ตัน) คิดเป็น 0.00000490005% ของทั้งประเทศเท่ำนั้น 
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อนึ่ง จำกตัวเลขดังกล่ำว จะเห็นว่ำช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ (ปี2558) ร้ำนคนจับปลำมี
ผลกระทบทำงเศรษฐกิจต่อทั้งชำวประมงพ้ืนบ้ำนและสังคมไทยในระดับเพียงน้อยนิด ดังนั้นหำก  
ร้ำนฯ ต้องกำรสร้ำงผลกระทบให้มำกขึ้น ร้ำนคนจับปลำจะต้องขยำยตลำดและมีวิธีกำรสื่อสำรถึง
ผู้บริโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น แต่ในทำงกลับกันชำวประมงพ้ืนบ้ำนคิดว่ำ ร้ำนคนจับปลำท ำให้
รำคำกำรรับซื้อสัตว์น้ ำในพ้ืนที่สูงขึ้นจำกเดิม เช่น ปลำหลังเขียวจำกรำคำ 6 บำท เป็น 8 บำท/
กิโลกรัม ปลำทู จำก 20 บำท เป็น 35-40บำท เป็นต้น แต่ทำงแพปลำท้องถิ่นเห็นว่ำรำคำสัตว์น้ ำที่
สูงขึ้นนี้ไม่ได้เป็นผลมำจำกร้ำนคนจับปลำ แต่เกิดจำกรำคำตลำดที่สูงขึ้น เนื่องจำกปริมำณสัตว์น้ ำที่
ชำวประมงจับได้ลดลง และควำมต้องกำรของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น (กุ้งนำง ปำนน้อย และ กมล ปำน
น้อย, สัมภำษณ์ 7 กรกฎำคม 2558) จึงกล่ำวได้ว่ำ กิจกำรของร้ำนคนจับปลำไม่ได้มีผลกระทบใดๆ 
ต่อกำรรับซื้อของแพปลำ เนื่องจำกนำนๆ ครั้งร้ำนฯ จะเข้ำมำรับซื้อในหมู่บ้ำน และกำรซื้อแต่ละครั้งมี
จ ำนวนน้อย รวมทั้งสัตว์น้ ำที่รับซื้อส่วนใหญ่ไม่ใช่สัตว์น้ ำหลัก โดยรับซื้อเฉพำะจำกชำวประมงในกลุ่ม
อนุรักษ์เท่ำนั้น (ศรีไพล จิตรจ ำลอง , สัมภำษณ์ 7 กรกฎำคม 2558) เจ้ำของแพปลำส่วนใหญ่จึง
อนุญำตให้ชำวประมงที่เป็นเก๊ียวกับแพปลำน ำสัตว์น้ ำที่จับได้บำงส่วนแบ่งขำยให้กับร้ำนคนจับปลำได้ 
(เพ็ญ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 11 กรกฎำคม 2558) 

 
3) ความคาดหวังของชาวประมงพ้ืนบ้านต่อร้านคนจับปลา 
โดยพ้ืนฐำนร้ำนคนจับปลำเกิดขึ้นจำกควำมหวังของชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่ต้องกำรมี

รำยได้ที่เพ่ิมขึ้น สำมำรถหลุดพ้นจำกระบบเกี๊ยวของเจ้ำของแพปลำ และมีเงินทุนสนับสนุนกิจกรรม
กำรอนุรักษ์ของพวกเขำ ดังนั้นผู้วิจัยต้องกำรทรำบว่ำ เมื่อกำรด ำเนินกิจกำรครบ 1 ปี (พ.ศ. 2558) 
แต่ร้ำนฯ ไม่สำมำรถปันผลก ำไรคืนสู่สมำชิกผู้ถือหุ้น และสนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษ์ได้นั้น 
ชำวประมงมีควำมคิดเห็นอย่ำงไรต่อกำรท ำงำนของร้ำนในปัจจุบัน และควำมคำดหวังต่อร้ำนฯใน
อนำคต โดยสัมภำษณ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่เกี่ยวข้องกับร้ำนคนจับปลำ จ ำนวน 24 คน (ภำคผนวก ค) 
เกี่ยวกับควำมคำดหวังที่มีต่อร้ำนคนจับปลำในอนำคต ซึ่งมีหลำกหลำยมุมมองดังนี้ 

 

ชาวประมงพื้นบ้านเห็นว่าการท างานของร้านฯ ท ำให้รำคำสัตว์น้ ำในท้องถิ่นสูงขึ้น ซึ่งชำวประมงคิด
ว่ำ เมื่อร้ำนคนจับปลำซื้อสัตว์น้ ำในรำคำที่สูง ส่งผลให้แพปลำเอกชนท้องถิ่นกลัวว่ำชำวประมง
จะขำยสัตว์น้ ำให้ร้ำนคนจับปลำทั้งหมดในอนำคต แล้วแพปลำจะไม่มีสินค้ำ จึงต้องปรับรำคำ
กำรรับซื้อให้สูงขึ้น เช่น ปลำหลังเขียว จำกเมื่อก่อน(ปี 2557) รำคำกิโลกรัมละ 6 บำท 
ปัจจุบัน (ปี 2558) รำคำสูงขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 8 บำท  (ชำติชำย ก ำลังแรง, สัมภำษณ์ 12 
สิงหำคม 2558; ประสำร มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 18 สิงหำคม 2558; จิรศักดิ์ มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 5 
กันยำยน 2558) นอกจำกนั้นร้ำนคนจับปลำยังท ำให้กลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนมีตัวตนในสังคม
เป็นที่รู้จักมำกขึ้น พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องรำวใหม่ๆ ในสังคมอีกด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่อง
ธุรกิจที่ชำวประมงพ้ืนบ้ำนไม่มีพ้ืนฐำนมำก่อน จำกกำรไปร่วมจ ำหน่ำยสินค้ำที่กรุงเทพฯ (กร
พิณ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 2 มิถุนำยน 2558; ภูษิตฎ์ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 27 กรกฎำคม 
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2558; โกศล จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 5 สิงหำคม 2558) นอกจำกนั้นร้ำนคนจับปลำช่วยกระตุ้น
ให้เกิดกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น แม้ว่ำจะเป็นส่วนน้อยก็ตำม (ชไมพร มัคมัน, สัมภำษณ์ 10 
สิงหำคม 2558; เพ็ชร จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 9 สิงหำคม 2558) แต่กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำมี
สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงไปด้วยกันระหว่ำงชำวประมงและร้ำนคือ ระบบกำรรับซื้อที่ต้อง
หมุนเวียนกันไป และต้องมีกำรรับซื้อในปริมำณที่มำกขึ้น เพรำะที่ผ่ำนมำชำวประมงต้องพึงพำ
ระบบเก๊ียวของแพปลำอยู่เช่นเดิม แต่ชำวประมงก็เข้ำใจว่ำเป็นกำรยำกที่เจ้ำหน้ำที่ต้องไปเปิด
ตลำดในสัตว์น้ ำหลักที่พวกเขำจับ แต่พวกเขำมั่นใจว่ำเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ  สำมำรถท ำได้ 
นอกจำกนั้นร้ำนฯ ควรมีโรงเรือนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนเป็นสัดส่วนที่ศำลำรวมใจบ้ำนคั่น
กระได ที่ร้ำนฯ ย้ำยมำเป็นที่ผลิตเมื่อเดือน มิถุนำยน 2558 เนื่องจำกชำวประมงผู้ชำยเห็นว่ำ 
เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ และกลุ่มแรงงำนผู้หญิงต้องนั่งท ำงำนอย่ำงไม่เป็นกิจลักษณะ และต้องใช้ก ำลัง
แรงกำยเป็นอย่ำงมำกในกำรท ำงำน ซึ่งหำกมีโรงเรือนและระบบกำรท ำงำนที่มีมำตรฐำนก็
น่ำจะส่งผลดีมำกขึ้น พร้อมกันนั้นกำรที่ร้ำนฯย้ำยมำท ำกำรในชุมชน พวกเขำเห็นว่ำเป็นสิ่งที่ดี 
เพรำะพวกเขำได้มีส่วนร่วมกับร้ำนฯมำกขึ้น ที่ส ำคัญร้ำนฯ ต้ังอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ และ
แรงงำนในหมู่บ้ำน ซึ่งเป็นผลดีที่ท ำให้ผู้หญิงมีรำยได้เพ่ิมข้ึน 

 
ความคาดหวังในอนาคต ชำวประมงพ้ืนบ้ำนทั้งหมด มีควำมเห็นร่วมกันว่ำ ร้ำน

ต้องรับซื้อสัตว์น้ ำได้จ ำนวนที่มำกขึ้นโดยไม่ต้องรอกำรสั่งซื้อจำกลูกค้ำ ควรมีห้องเย็นขนำดเล็ก และ
โรงเรือนกำรผลิตที่ได้มำตรฐำนคล้ำยกับโรงงำนอุตสำหกรรม พร้อมทั้งสร้ำงยอดขำยที่ดีขึ้น ขยำยฐำน
ลูกค้ำไปยังภำคเหนือ ภำคอีสำน และสร้ำงผลก ำไรปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและกิจกรรมกำรอนุรักษ์  
นอกจำกนั้นร้อยละ 80 มองว่ำร้ำนคนจับปลำจะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในท้องถิ่น เป็นศูนย์รวมของ
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนที่มั่นคง สร้ำงเครือข่ำยชำวประมงและผู้บริโภคเข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์มำกขึ้น ไม่
มุ่งแค่กำรขำยสินค้ำเท่ำนั้น แต่ต้องท ำควำมเข้ำใจกับผู้บริโภคในเรื่องของชนิดสัตว์น้ ำ และฤดูกำล 
พร้อมกับชำวประมงพ้ืนบ้ำนร้อยละ 60 มองว่ำ ชำวประมงต้องกำรให้ร้ำนคนจับปลำเป็นผู้น ำร่องเรื่อง
มำตรฐำนบลูแบรนด์ เพ่ือถ่ำยทอดควำมรู้ควำมเข้ำใจสู่ชำวประมงพ้ืนบ้ำนให้น ำไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ ำวัน และสำมำรถหำช่องทำงกำรเข้ำสู่ตลำดที่กว้ำงออกไป นอกจำกนั้นชำวประมงพ้ืนบ้ำน
ร้อยละ 50 ต้องกำรให้แนวคิดร้ำนคนจับปลำจะเป็นตัวอย่ำงให้กิจกำรอ่ืนๆ ต่อไปในอนำคต เพ่ือเป็น
กำรฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ทรัพยำกรทะเลและชำยฝั่ง ซึ่งน ำไปสู่ควำมมั่นคงทำงอำหำรของประเทศใน
อนำคตอีกด้วย  

 

4)  ร้านคนจับปลาของชาวประมงพ้ืนบ้านคั่นกระได หรือของใคร 

ร้ำนคนจับปลำก่อตั้งจำกแนวคิดของกลุ่มชำวประมงพ้ืนบ้ำนคั่นกระได จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ แล้วมีกำรขยำยแนวคิดออกไปสู่กลุ่มชำวประมงในหมู่บ้ำนเครือข่ำยประมงพ้ืนบ้ำน
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จังหวัดประจวบฯ อีก 6  หมู่บ้ำน แต่ในกำรด ำเนินกิจกำรร้ำนคนจับปลำปรำกฏว่ำ ปัญหำส ำคัญ
ประกำรหนึ่งคือ ผู้บริโภคมีควำมต้องกำรชนิดพันธุ์สัตว์น้ ำที่หลำกหลำย แต่ชำวประมงในพ้ืนที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ทั้งหมด เนื่องจำกฤดูกำล และ
ข้อจ ำกัดของประเภทเครื่องมือประมงที่ชำวประมงในพ้ืนที่ใช้ ซึ่งมีอวนลอย/จมปลำทู  อวนลอยปลำ
หลังเขียว อวนจมกุ้ง อวนจมปูม้ำ เบ็ดทุ่นปลำอินทรี ไดหมึกแห/เบ็ด และเบ็ดตกปลำเท่ำนั้น สัตว์น้ ำ
หลักๆ จำกกำรประมงจึงไม่มีควำมหลำกหลำยนัก ดังนั้นร้ำนคนจับปลำจึงต้องใช้เครือข่ำยสมำคม
สมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทยเพื่อขยำยพ้ืนที่ผลิตสัตว์น้ ำทั้งฝั่งอ่ำวไทยและฝั่งอันดำมัน 
ซึ่งมีผลผลิตเป็นสัตว์น้ ำที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องผู้บริโภคได้ดีกว่ำ เช่น ปลำกะพง ปลำเก๋ำ กั้ง 
ปลำน้ ำดอกไม้ ปลำจำระเม็ด เป็นต้น จนบำงครั้งสินค้ำที่ทำงร้ำนรับซื้อส่วนใหญ่มำจำกต่ำงจังหวัด 
ผู้วิจัยจึงเกิดควำมสงสัยว่ำชำวประมงพ้ืนบ้ำนคั่นกระไดมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร จำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ 
หลำยคนไม่เห็นด้วยกับกำรซื้อสัตว์น้ ำจำกพ้ืนที่อ่ืนๆ มำตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภค เพรำะ
กำรตอบสนองตลำดดังกล่ำวไม่ได้เป็นกำรส่งเสริมให้ผู้บริโภคตระหนักถึงควำมจ ำเป็นในกำรบริโภค
สัตว์น้ ำตำมฤดูกำล (ชำตรี ก ำลังแรง, ประสำร มีฤทธิ์, สัมภำษณ์ 8 กันยำยน 2558) แต่ก็มีผู้มองอีก
มุมหนึ่งว่ำ กำรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกหลำยๆ พ้ืนที่ถือเป็นกำรกระจำยโอกำสให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนในพ้ืนที่
อ่ืนๆ ได้มีโอกำสขำยสัตว์น้ ำที่รำคำสูงขึ้น และมีรำยได้เพ่ิมมำกขึ้นด้วยเช่นกัน (โกศล จิตรจ ำลอง, 10 
กันยำยน 2558)  

  ส ำหรับประเด็นกำรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกพ้ืนที่อ่ืนๆ นี้ ในกลุ่มชำวประมงบ้ำนคั่นกระได
นั้นมีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ส ำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยเกิดจำกควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของร้ำนฯที่
ต้องกำรให้ร้ำนฯ เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง จึงเกรงว่ำ หำกเอำสัตว์น้ ำจำกพ้ืนที่อ่ืนมำจ ำหน่ำยจะท ำอัต
ลักษณ์ควำมเป็นคั่นกระไดหำยไป  แม้จะทรำบดีว่ำธุรกิจที่ต้องอำศัยกลไกของตลำดจ ำเป็นต้อง
ตอบสนองผู้บริโภค แต่พวกเขำคิดว่ำเจ้ำหน้ำที่ควรต้องหำแนวทำงส่งเสริมให้ควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภคสอดคล้องกับประเภทสัตว์น้ ำทีบ่้ำนคั่นกระไดเป็นล ำดับแรก 

  อนึ่ง แกนน ำชำวประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดมีควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของร้ำนคนจับ
ปลำอย่ำงมำก พวกเขำมักกล่ำวเสมอว่ำ ร้ำนคนจับปลำคือกำรแสดงตัวตนให้พวกเขำมีที่ยืนในสังคม 
เพรำะท่ีผ่ำนมำอำชีพประมงพ้ืนบ้ำนไม่เคยได้รับกำรเหลียวแลจำกสังคม เป็นอำชีพของคนชั้นกรรมกร
ที่ไม่มีควำมส ำคัญ ทั้งที่ควำมจริงชำวประมงพ้ืนบ้ำนก็เป็นกระดูกสันหลังของชำติไม่ต่ำงจำกชำวนำ 
(สมพงษ์ ปำนน้อย, สัมภำษณ์ 7 กรกฎำคม 2558)  ท ำให้ชำวบ้ำนบ้ำนคั่นกระไดต้องมีกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่อย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งช่วงเริ่มต้นท ำร้ำนในปี 2557 ทั้งกำรประชุมพูดคุยปัญหำ
จำกกำรท ำงำนต่ำงๆ ของร้ำนทุกๆ 3 เดือน หรือ ตำมช่วงที่ปัญหำเกิดขึ้น พร้อมทั้งชำวบ้ำนจะคอยไป
ช่วยขำยสินค้ำที่กรุงเทพฯ นอกจำกนั้นในงำนเลี้ยงสงกรำนต์ปี 2558 แกนน ำกลุ่มได้น ำวีดีโอผลงำน
ร้ำนคนจับปลำเปิดน ำเสนอให้กับชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนคั่นกระไดและหมู่บ้ำนใกล้เคียงให้รู้จักร้ำนคนจับ
ปลำด้วยควำมภำคภูมิใจ โดยแกนน ำและสมำชิกทุกคนใส่เสื้อสีฟ้ำมีตรำสัญลักษณ์ของร้ำนฯ เข้ำ
ร่วมงำน เป็นต้น 
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เมื่อร้ำนฯ ย้ำยเข้ำมำท ำกำรผลิตที่ศำลำรวมใจบ้ำนคั่นกระได ชำวประมงเข้ำมำมี
ส่วนร่วมมำกข้ึน เริ่มตั้งแตช่่วงเวลำที่ชำวประมงทรำบว่ำร้ำนจ ำเป็นต้องปิดท ำกำรที่บ้ำนบ่อนอก แกน
น ำชำวประมงจึงเสนอกับเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ ว่ำ ควรย้ำยกำรผลิตมำที่ศำลำประจ ำหมู่บ้ำน เพ่ือยุติปัญหำ 
อีกทั้งเป็นท ำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบและแรงงำน หลังจำกนั้นแกนน ำชำวประมงจึงน ำรถ
กระบะมำช่วยขนย้ำยสิ่งของจำกร้ำนฯ บ่อนอกมำที่บ้ำนคั่นกระได พร้อมทั้งช่วยจัดสถำนที่ จัดห้อง
เก็บของ สร้ำงคูระบำยน้ ำ ท ำแผงตำกปลำแห้ง ฯลฯ หลังจำกที่ย้ำยมำท ำกำรผลิตที่บ้ำนคั่นกระได
เรียบร้อยแล้ว ชำวประมงจะน ำสัตว์น้ ำที่เจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ สั่งซื้อมำส่งถึงที่ร้ำนฯ เป็นกำรช่วยผ่อนแรง
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งไม่ต้องเดินทำงไปรับสัตว์น้ ำที่ท่ำเทียบเรือหรือที่บ้ำนชำวประมงดังเช่นแต่ก่อน รวมทั้ง
แกนน ำชำวประมงผู้ชำยไดเ้ข้ำมำช่วยบรรจุสินค้ำในช่วงที่ต้องแปรรูปสัตว์น้ ำจ ำนวนมำก นอกจำกนั้น
ชำวบ้ำนได้ให้กำรช่วยเหลือร้ำนฯ ตำมที่ต้องกำร อำทิ  เป็นแกนน ำพำผู้สนใจศึกษำเส้นทำงอำหำร
ทะเลของร้ำนคนจับปลำ ช่วยท ำอำหำรเลี้ยงผู้มำศึกษำดูงำน ร่วมไปขำยสินค้ำในงำนแสดงสินค้ำและ
ร่วมตัดสินใจในประเด็นส ำคัญๆ ของร้ำนอย่ำงเช่น รำคำรับซื้อสัตว์น้ ำ จ ำนวนสัตว์น้ ำที่ควรรับซื้อ 
สถำนที่ก่อสร้ำงโรงเรือน เป็นต้น 

  กำรที่ร้ำนฯ ย้ำยเข้ำมำในหมู่บ้ำนท ำให้ควำมสัมพันธ์ของเจ้ำหน้ำที่ร้ำนฯ กับ
ชำวประมงดีขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ฯ กับชำวประมงมีควำมแนบแน่น
เฉกเช่นก่อนกำรมีร้ำนฯ เพรำะช่วงที่ร้ำนฯ ท ำกำรที่บ้ำนบ่อนอก ชำวประมงรู้สึกว่ำนักพัฒนำเอกชน
ไม่สนใจกิจกรรมชุมชนและงำนอนุรักษ์ มุ่งเน้นเฉพำะงำนขำยสินค้ำ ซึ่งพวกเขำคิดว่ำงำนขำยสินค้ำไม่
น่ำจะยุ่งยำกและใช้เวลำมำกเสียจนไม่มีเวลำเข้ำมำเป็นแกนน ำขับเคลื่อนงำนอนุรักษ์ร่วมกับชำวบ้ำน  
นอกจำกนั้นชำวประมงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับรำคำกำรรับซื้อสัตว์น้ ำว่ำท ำไมรำคำสัตว์น้ ำจึงไม่สูงใกล้เคียง
กับรำคำที่ขำยหน้ำร้ำน ซึ่งข้อสงสัยต่ำงๆ ดังกล่ำวได้คลี่คลำยลงเมื่อร้ำนฯ มำท ำกำรผลิตในชุมชน 
ชำวประมงจึงได้รับรู้และเข้ำร่วมตั้งแต่ขั้นตอนกำรแปรรูปจนสิ้นสุดกระบวนกำร เมื่อพวกเขำเคยเข้ำ
ร่วมไปจ ำหน่ำยสินค้ำที่กรุงเทพฯ ชำวประมงจึงเกิดควำมเข้ำใจมำกขึ้นและมีควำมเห็นอกเห็นใจ
เจ้ำหน้ำที่ท่ีทุ่มเทแรงใจและแรงกำยในกำรท ำงำนมำกกว่ำวันละ 8 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุดอีกด้วย   

 

5) ผลก าไรที่วัดมูลค่าไม่ได้จากร้านคนจับปลา 

จำกกำรที่ร้ำนคนจับปลำด ำเนินกำรเข้ำสู่ปีที่ 2 (เมื่อปี 2558) แม้ว่ำร้ำนฯ ไม่
สำมำรถปันผลก ำไรสู่สมำชิกผู้ถือหุ้น และกิจกรรมกำรอนุรักษ์ของชุมชนได้นั้น แต่กำรท ำงำนของร้ำน
ฯ ตั้งแต่ปี 2557 ที่พยำยำมสร้ำงแบรนด์ของตนเอง เพ่ือให้ลูกค้ำจดจ ำและเรียนรู้สำระส ำคัญเกี่ยวกับ
ร้ำนฯ และ ในปี 2558 บริษัท WYN เข้ำมำช่วยจัดท ำเฟสบุ๊คของร้ำนฯ ท ำให้คนมำสนใจมำกขึ้น 
จำกนั้นร้ำนคนจับปลำได้รับควำมช่วยเหลือจำกสื่อมวลชนทุกแขนง ไม่ว่ำจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ 
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วิทยุ และอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งกำรจ ำหน่ำยสินค้ำที่สวนรูทกำร์เดน ทองหล่อซอย 3 และงำนแสดง
สินค้ำต่ำงๆ รวมถึงขับเคลื่อนงำนรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยำกรทะเลของเครือข่ำยชำวประมงพ้ืนบ้ำน
จังหวัดประจวบฯ ท ำให้ชำวประมงพ้ืนบ้ำนอ่ำวคั่นกระไดเป็นที่รู้จักของสังคมมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
องค์กรอื่นๆมำสนับสนุนท ำกิจกรรมกำรอนุรักษ์ กำรท ำซั้งกอและธนำคำรปู เช่น องค์กรกรีนพีซ  กลุ่ม
กำรท่องเที่ยวเชิงชุมชน (local alife) และร้ำนเลมอนฟำร์ม เป็นต้น 

 

4.4.3 ผลลัพธ์ต่อผู้บริโภค 

1) ผลตอบรับจำกผู้บริโภค (ภำคผนวก ฉ) 

ร้ำนคนจับปลำมุ่งหวังให้ผู้บริโภคได้รับอำหำรทะเลปลอดภัยไร้สำรฟอร์มำลินและ
เรียนรู้กำรบริโภคอำหำรทะเลจำกกำรท ำประมงเชิงอนุรักษ์ของชำวประมงพ้ืนบ้ำน  โดยใช้วิธีกำร
พูดคุยกับลูกค้ำระหว่ำงกำรซื้อขำย กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ 
ซ่ึงผู้วิจัยได้สัมภำษณ์ผู้บริโภค จ ำนวน 20 คน สำมำรถสรุปได้ดังนี้  (บัญชีกำรรับซื้อสัตว์น้ ำร้ำนคนจับ
ปลำประจวบฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 – พฤษภำคม 2558 และกำรสัมภำษณ์ผู้บริโภคร้ำนคนจับ
ปลำ จ ำนวน 20 คน ในช่วงเดือนสิงหำคม – กันยำยน 2558)   

ข้อมูลทั่วไปของผู้บริโภคของร้ำนคนจับปลำ พบว่ำ ผู้บริโภคร้ำนคนจับปลำส่วนใหญ่
เป็นผู้หญิง อยู่ในช่วงอำยุ 41-50 และ 60 ปีขึ้นไป สถำนภำพกำรสมรสโสด ประกอบอำชีพธุรกิจ
ส่วนตัว ได้รับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี  ระดับรำยได้  100,001 บำท/เดือน ขึ้นไป มีภูมิล ำเนำ
อยู่ในกรุงเทพฯ มีสมำชิกในครัวเรือน 2 คนข้ึนไป  

ผู้บริโภคซื้ออำหำรทะเลจำกร้ำนคนจับปลำบ่อยที่สุด รองลงมำคือห้ำงสรรพสินค้ำ
ชั้นน ำ โดยผู้บริโภคเลือกซื้อประเภทอำหำรทะเลสดมำกที่สุดถึง 85% เพรำะรสชำติอร่อย สำมำรถ
ท ำอำหำรได้หลำกหลำยเมนู และปลอดภัยไร้สำรฟอร์มำลิน มีกำรบริโภคอำหำรทะเลเฉลี่ยเดือนละ 1 
ครั้ง หรือน้อยกว่ำนั้น 35%   โดยมีมูลค่ำกำรซื้ออำหำรทะเลทั่วไป เฉลี่ยครั้งละ คือ 1,501 – 2,000 
บำท จ ำนวน 35 %   

พฤติกรรม แนวโน้ม กำรรับรู้ในกำรเลือกบริโภคอำหำรทะเลของผู้บริโภค พบว่ำ 
ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้ำร้ำนคนจับปลำแล้วนั้นจะกลับมำซื้อซ้ ำอีกเป็นจ ำนวน 100 % มีกำรบริโภค
อำหำรทะเลจำกร้ำนคนจับปลำเฉลี่ย เดือนละ 1 ครั้งหรือน้อยกว่ำนั้น โดยมีมูลค่ำกำรซื้อ 1,001 – 
1,500 บำท/เดือน 

ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้จักร้ำนคนจับปลำ จำกช่องทำงเฟสบุ๊ค มำกที่สุดถึง 30 % 
รองลงมำ คือ งำนแสดงสินค้ำ และเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะน ำ 20 %  ซึ่งเหตุผลส ำคัญที่ผู้บริโภคเลือก
บริโภคอำหำรทะเลร้ำนคนจับปลำ อันดับ 1 คือ สุขภำพ/ควำมปลอดภัย (40%) และรองลงมำ เพ่ือ
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (20%)  
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ผู้บริโภคได้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ ร้ำนคนจับปลำคือกำรมีอำหำรที่มี
ประโยชน์ปลอดภัยบริโภคแล้วสุขภำพดี และเป็นช่องทำงให้คนในสังคมได้ท ำควำมดี เป็นกิจกำรเพ่ือ
สังคมที่ควรได้รับกำรสนับสนุน พร้อมทั้งเป็นร้ำนอำหำรทะเลปลอดภัยซึ่งส่งผลดีต่อสุขภำพ และ
สิ่งแวดล้อม เป็นกำรต่อต้ำนเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมำยและท ำลำยล้ำง 

ร้ำนคนจับปลำช่วยสร้ำงควำมยุติธรรมระหว่ำงผู้บริโภค ทรัพยำกรทะเล และ
ชำวประมง เป็นกำรดูแลทุกฝ่ำย รวมทั้งพนักงำนบริกำรดีมีควำมซื้อสัตย์ในกำรให้ข้อมูลแก่ลูกค้ำ 

ผู้บริโภคจ ำนวนหนึ่งมีควำมรู้สึกเชื่อมั่นในร้ำนฯ เนื่องจำกเป็นโครงกำรหนึ่งของกำร
ท ำงำนของสมำคมรักษ์ทะเลไทย ที่ท ำกิจกรรมกำรอนุรักษ์ทะเลมำอย่ำงยำวนำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
นำยบรรจง นะแส นำยกสมำคมรักษ์ทะเลไทยที่มีผู้ชื่นชอบผลงำนด้วยเช่นกัน  

ประเภทสินค้ำอำหำรทะเลที่ผู้บริโภคซื้อร้ำนคนจับปลำ ส่วนใหญ่เป็นอำหำรทะเล
สด 65% อำหำรทะเลปรุงสุกพร้อมกิน 20% และอำหำรทะเลแปรรูป 15%  เพรำะผู้บริโภคชอบ
รับประทำนอำหำรทะเลสด ซึ่งมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งโอเมก้ำ 3 ซึ่งสอดคล้อง
กับยอดจ ำหน่ำยอำหำรทะเลร้ำนคนจับปลำที่ได้รับควำมนิยม 5 อันดับแรกจำกผู้บริโภค ซึ่งผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมใบเสร็จกำรจ ำหน่ำยสินค้ำของร้ำนฯ ตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 – พฤษภำคม 2558 คือ  

(1) กุ้งแชบ๊วย 523,789 บำท 
(2) ปลำกุเลำเค็ม 58,321 บำท 
(3) ปูม้ำนึ่ง 58,071 บำท 
(4) ปูม้ำสด 53,937 บำท 
(5) ปลำอินทรีสดหั่นแว่น 51,273 บำท 

   กำรบริโภคสัตว์น้ ำโดยค ำนึงถึงปริมำณสำรเคมีสะสมในสัตว์น้ ำตำมล ำดับชั้นในกำร
บริโภค (trophic level) ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์พบว่ำ ผู้บริโภคสินค้ำจำกร้ำนคนจับปลำ จ ำนวน 55% 
ค ำนึงถึงปริมำณสำรเคมีฯ ส่วนผู้ทีไ่ม่ค ำนึงถึงปริมำณสำรเคมีสะสมมีจ ำนวน 10% และไม่ทรำบข้อมูล
ดังกล่ำวอีกจ ำนวน 35% โดยมีผู้บริโภคจ ำนวนหนึ่งได้แสดงควำมคิดเห็นเพ่ิมเติมว่ำ พวกเขำจะเลือก
บริโภคสัตว์น้ ำที่มีขนำดเล็ก  อำทิ กุ้งแชบ๊วย ปลำทู ฯลฯ เนื่องจำกคิดว่ำสัตว์น้ ำที่มีขนำดเล็กไม่น่ำจะ
มีกำรสะสมของสำรเคมีตำมล ำดับชั้นกำรบริโภค โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสำรตะกั่ว นอกจำกนั้นพวกเขำ
กล่ำวเพ่ิมอีกว่ำ พวกเขำจะไม่เลือกบริโภคสัตว์น้ ำที่มำจำกจังหวัดระยองที่มีกำรรั่วไหลของน้ ำมันดิบ
เมื่อ ปี 2556  

   ในกำรเลือกบริโภคสัตว์น้ ำของผู้บริโภคร้ำนคนจับปลำโดยพิจำรณำว่ำสัตว์น้ ำนั้นอยู่
ในล ำดับชั้นใดของห่วงโซ่อำหำร (food chain)หรือไม่นั้น พบว่ำ ผู้บริโภค 60% ไม่ทรำบเรื่องล ำดับ
ชั้นของห่วงโซ่อำหำรว่ำคืออะไรและมีผลอย่ำงไร ส่วนผู้บริโภค 40% พิจำรณำเรื่องล ำดับชั้นของห่วง
โซ่อำหำร โดยให้เหตุผลว่ำ กำรบริโภคสัตว์น้ ำที่ดีที่สุด คือ กำรไม่บริโภคสัตว์ที่เป็น Top of Food 
Chain เช่น ปลำที่เป็นนักล่ำอย่ำงฉลำม จระเข้ หรือสัตว์กินเนื้อชนิดอ่ืนๆ เนื่องจำกตำมหลักห่วงโซ่
อำหำร หำกพืชผู้ผลิตได้รับสำรเคมีขั้นต้นก็จะส่งทอดไปยังผู้บริโภคขั้นต่อไปเรื่อยๆ แล้วยิ่งทวีคูณของ
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สำรเคมีตกค้ำงนั้นๆ ด้วย พร้อมทั้งผู้บริโภคให้ค ำแนะน ำว่ำ ร้ำนฯ ควรให้ควำมรู้เรื่องนี้แก่สังคมด้วย 
ถึงแมว้่ำจะเป็นเรื่องที่เข้ำใจยำกก็ตำม  

   หำกไม่มีสัตว์น้ ำตำมที่ต้องกำร ผู้บริโภคร้ำนคนจับปลำยินดีที่จะซื้อสัตว์น้ ำชนิดอ่ืนๆ
แทน  60%  ส่วนผู้ที่ตัดสินใจแน่ชัดว่ำไม่ซื้อสัตว์น้ ำชนิดอื่นแทน และไม่แน่ใจ 20% 

ส่วนกำรเลือกช่องทำงในกำรใช้บริกำรร้ำนคนจับปลำ  

แหล่งในกำรเลือกซื้อ อันดับที่ 1 คือ สวนรูทกำร์เดน 45%, Line 25%, ร้ำนเลมอน
ฟำร์ม 20% และโทรศัพท์ 10% 

ช่องทำงกำรสั่งซื้อ อันดับที่ 1 คือ Line 40%, สวนรูทกำร์เดน 35 %, โทรศัพท์ 
20%, และร้ำนเลมอนฟำร์ม 5% 

กำรรับสินค้ำ อันดับที่ 1  คือ สวนรูทกำร์เดน 50%, ร้ำนเลมอนฟำร์ม 20%, จัดส่ง
ถึงบ้ำน 20%, จุดนัดพบตำมสถำนีขนส่งหมอชิต ปิ่นเกล้ำ อนุสำวรีย์ชัยสมรภูมิ 10% 

ส ำหรับประเด็นกำรท ำประมงแบบผิดกฎหมำย ไร้กำรรำยงำนและกำรควบคุม  
(IUU Fishing) ผู้บริโภครับทรำบ 75% และไม่ทรำบ 25% ซึ่งผู้บริโภคส่วนใหญ่ทรำบว่ำ IUU Fishing 
คือ กำรท ำประมงผิดกฎหมำย IUU Fishing ในไทยเกิดจำกกำรท ำประมงผิดกฎหมำยทั้งเครื่องมือ
ท ำลำยสิ่งแวดล้อม กำรใช้แรงงำนผิดกฎหมำยเด็กต่ ำกว่ำเกณฑ์ ไม่ดูแลทรัพยำกรในอนำคต ส่วนใหญ่
จำกกำรประมงพำณิชย์  

ผู้บริโภคร้อยละ 80% คิดว่ำปัญหำ IUU Fishing ไม่กระทบต่อแหล่งจ ำหน่ำยอำหำร
ทะเล เพรำะผู้บริโภคซื้อสินค้ำจำกชำวประมงพ้ืนบ้ำน ทั้งจำกร้ำนคนจับปลำ และโครงกำรประมง
พ้ืนบ้ำน-สัตว์น้ ำอินทรีย์ พร้อมกันนั้นผู้บริโภคมองว่ำ ประเด็น IUU Fishing อำจท ำให้ประมงพำณิชย์
ไม่สำมำรถออกท ำประมงได้ ซ่ึงกลับเป็นผลดีต่อทรัพยำกรสัตว์น้ ำที่จะมีเวลำฟื้นฟูมำกขึ้น นอกจำกนั้น
ผู้บริโภคบำงส่วนให้เหตุผลว่ำ ไม่ว่ำจะมีปัญหำเรื่อง IUU Fishing หรือไม่ ผู้ค้ำอำหำรทะเลก็สำมำรถ
หำสินค้ำมำจ ำหน่ำยได้อยู่ดี หรืออำหำรทะเลในตลำดก็มีกำรจ ำหน่ำยปกติ ปริมำณสัตว์น้ ำไม่ได้ลดลง
แต่อย่ำงใด ส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ไม่ทรำบว่ำ IUU Fishing คืออะไรจึงคิดว่ำไม่กระทบ  ส่วน
ผู้บริโภค ร้อยละ 20 คิดว่ำ ปัญหำ IUU Fishing จะส่งผลกระทบต่อแหล่งจ ำหน่ำยอำหำรทะเล โดย
พวกเขำคิดว่ำอำหำรทะเลอำจขำดตลำด รำคำอำหำรทะเลก็สูงขึ้น เพรำะเรือประมงพำณิชย์ที่ ไม่
สำมำรถออกท ำประมงได้ ทั้งพวกเขำกังวลว่ำ เรือประมงพำณิชย์ที่ถูกกฎหมำยมีจ ำนวนเพียงพอ
หรือไม่ แล้วประเทศไทยจะไม่สำมำรถส่งอำหำรทะเลจ ำหน่ำยสหภำพยุโรปได้  

ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อกำรเลือกบริโภคอำหำรทะเลปลอดภัยของร้ำนคนจับปลำได้แบ่ง
ออกเป็น 4P คือ  

(1) ผลิตภัณฑ์ (Product) มีจ ำนวน 10 ค ำถำมย่อย ผู้บริโภคให้คะแนนอยู่ใน
เกณฑ์มำกจ ำนวน 9 ข้อ ในรสชำติควำมอร่อย ควำมสดของอำหำรทะเล คุณค่ำโภชนำกำร ควำม
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หลำกหลำย ควำมสะอำด ควำมปลอดภัยไร้สำรเคมี ผู้บริโภคทรำบขั้นตอนและแหล่งที่มำ ใช้
เครื่องมือประมงที่ไม่ท ำลำยล้ำงเพ่ือช่วยเหลือระบบนิเวศทำงทะเล และยกระดับคุณภำพชีวิต
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน ยกเว้นกำรผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกองค์กรที่น่ำเชื่อถือ เพรำะสินค้ำร้ำนคน
จับปลำไม่มีมำตรฐำนจำกองค์กรใดๆ รับรอง นอกจำกกำรรับรองตนเอง 

(2) ราคา (Price) ผู้บริโภคให้คะแนนประเด็นรำคำเหมำะสมกับคุณภำพสินค้ำใน
ระดับมำก ส่วนประเด็นกำรมีป้ำยรำคำอยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำกผู้บริโภคให้ควำมคิดเห็นว่ำ
อำหำรทะเลของร้ำนฯ มีควำมสด สะอำด ปริมำณเหมำะสมกับคุณภำพ แต่ในเรื่องของป้ำยรำคำ
สินค้ำไม่มีกำรเขียนรำคำท่ีชัดเจนทั้งหน้ำร้ำนและหน้ำเพจเฟสบุ๊ค ท ำให้ยำกต่อกำรสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 
ผู้บริโภคจึงแนะน ำว่ำ ควรแสดงป้ำยรำคำสัตว์น้ ำแต่ละชนิดไว้เป็นรำคำต่อหน่วยกิโลกรัม หรือรำคำ
ต่อแพ็ค 

(3) สถานที่จัดจ าหน่าย (Place) ในส่วนของสถำนที่ผู้บริโภคให้อยู่ในระดับปำน
กลำง ทั้งท ำเลที่ตั้ง บรรยำกำศ และกำรจัดกำรตกแต่งร้ำน เพรำะสำมำรถเดินทำงโดยรถไฟฟ้ำได้
สะดวก แต่กำรเดินทำงโดยรถยนต์ส่วนตัวค่อนข้ำงจะล ำบำก เนื่องด้วยกำรจรำจรติดขัด ส่วน
บรรยำกำศโดยภำพรวม กำรตกแต่งของสวนรูทกำร์เดนมีเก้ำอ้ีและมีร่มเงำของต้นไม้มำช่วยเสริมให้
ร้ำนดูดีขึ้น แต่กำรจัดตกแต่งร้ำนฯ ยังไม่สะดุดตำ สิ่งของวำงไม่เป็นระเบียบมำกนัก ท ำให้เลือกซื้อ
สินค้ำยำก 

(4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้บริโภคให้คะแนนกำรบริกำรของ
พนักงำนในระดับมำก เนื่องจำกพนักงำนอัธยำศัยดี ให้กำรดูแลเอำใจใส่เป็นอย่ำงดี ให้ค ำแนะน ำ
เกี่ยวกับชนิดสินค้ำ พูดจำไพเรำะ และใบหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส  ส่วนกำรมีระบบสมำชิกให้คะแนนใน
ระดับปำนกลำง แต่ปัจจุบันร้ำนฯ ยังไม่ได้มีระบบสมำชิกอย่ำงชัดเจน พนักงำนใช้วิธีกำรจดจ ำลูกค้ำ
ประจ ำ ผู้บริโภคจึงเสนอว่ำควรมีระบบสมำชิกอย่ำงเป็นทำงกำรเพื่อส่งเสริมระบบกำรขำยของร้ำนฯ 

 นอกจำกนั้น ทัศนะต่อกำรมีพนักงำนหรือป้ำยข้อควำมให้ควำมรู้ เรื่องอำหำร
ปลอดภัย แหล่งที่มำของอำหำรทะเล กำรท ำประมงแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีประมงพ้ืนบ้ำน 
และกำรด ำเนินกิจกำรของร้ำนคนจับปลำ ในรูปแบบกิจกำรเพ่ือสังคมอยู๋ในระดับปำนกลำง ส่วน
ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนอำหำรทะเลปลอดภัย (BLUE BRAND) จำกสมำคมสมำพันธ์
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทยอยู่ในระดับน้อย ผู้บริโภคให้ค ำแนะน ำว่ำ พนักงำนของร้ำนฯ จะ
ให้ควำมรู้ต่อลูกค้ำต่อเมื่อมีกำรซักถำม ส่วนมำกพนักงำนเน้นเรื่องกำรขำยและแนะน ำสินค้ำเป็นหลัก 
ส่วนเรื่องท่ีมำของสินค้ำและควำมรู้ด้ำนอ่ืนๆ ทำงร้ำนฯ มีป้ำยให้ควำมรู้ แต่ลูกค้ำส่วนใหญ่ไม่ได้มีเวลำ
อ่ำน ดังนั้นพนักงำนควรจะพูดให้ข้อมูลเสริมในระหว่ำงกำรขำย   

 ส่วนกำรรับฟังควำมคิดเห็น และข้อแนะน ำจำกลูกค้ำ อยู่ในระดับปำนกลำง 
เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ร้ำนมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นและข้อแนะน ำจำกลูกค้ำเสมอในเรื่องควำมสดของ
อำหำรทะเล กำรบรรจุภัณฑ์ที่ดี กำรขนส่ง ช่องทำงจ ำหน่ำย และอ่ืนๆ แต่ทำงร้ำนฯ ไม่ได้มีกำร
ปรับปรุงแก้ไขมำกนัก  
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 ส่วนประเด็นร้ำนฯ มีกำรโฆษณำผ่ำนรำยกำรโทรทัศน์ วิทยุ เฟสบุ๊ค เว็บไซต์ ฯลฯ 
อยู่ในระดับปำนกลำง เนื่องจำกร้ำนฯ มีกำรประชำสัมพันธ์หลำยช่องทำง แต่รูปแบบและควำมโดด
เด่นของสื่อนั้น อำจยังไม่ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคของร้ำนคนจับปลำมำกนัก  

 ส่วนในประเด็นควำมคิดเห็นต่อร้ำน ผู้บริโภคมีควำมพึงพอใจต่อร้ำนคนจับปลำใน
ด้ำนคุณภำพสินค้ำ กำรให้บริกำร และรำคำ ในระดับมำก 

 ผู้บริโภคคิดว่ำร้ำนคนจับปลำมีประโยชน์ต่อ ตัวเอง สังคม สิ่งแวดล้อม  แ ล ะ
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน ในระดับมำก 

 ส่วนกำรสนับสนุนร้ำนคนจับปลำในอนำคต ผู้บริโภคจะมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุน
ร้ำนคนจับปลำ  และจะแนะน ำให้ญำติ พ่ีน้อง เพ่ือนๆ คนรู้จัก เลือกซื้ออำหำรทะเลจำกร้ำนคนจับ
ปลำ ในระดับมำก 

นอกจำกนั้นผู้บริโภคมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 สินค้ำร้ำนคนจับปลำ ควรผ่ำนกำรรับรองจำกองค์กำรอำหำรและยำ เพ่ือ
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือที่มำกยิ่งข้ึน  

 ควรเพ่ิมช่องทำงหรือสถำนที่จัดจ ำหน่ำยสินค้ำให้มำกยิ่งขึ้น พร้อมทั้ง
บริกำรจัดส่งถึงที่ 

 ฉลำกสินค้ำ ควรระบุชื่อสัตว์น้ ำ วันเดือนปีที่ผลิต และวันหมดอำยุที่ชัดเจน 
พร้อมทั้งวิธีกำรปรุง และกำรเก็บรักษำผลิตภัณฑ์ 

 ร้ำนคนจับปลำควรให้ควำมรู้เรื่องฤดูกำลจับสัตว์น้ ำของชำวประมงพ้ืนบ้ำน
ในแต่ละพ้ืนที่แก่ผู้บริโภค เพ่ือให้ผู้บริโภคสำมำรถเข้ำใจและวำงแผนกำรบริโภคสัตว์น้ ำในช่วงนั้นๆ ได ้

 ร้ำนคนจับปลำควรเพ่ิมระบบสมำชิก เพ่ือเป็นช่องทำงกำรส่งเสริมทำง
ตลำด ให้ผู้บริโภคมีควำมรู้สึกว่ำได้รับควำมส ำคัญ และมีควำมจงรักภักดีในสินค้ำ และซื้อสินค้ำ
สม่ ำเสมอในระยะยำว อำทิ ส ำหรับสมำชิกมีลด 3% เป็นต้น 

 ร้ำนคนจับปลำ ควรเพิ่มผลิตภัณฑ์กึ่งแปรรูป อำทิ กุ้งปอกเปลือกผ่ำหลัง กุ้ง
ต้มพร้อมอุ่น ปลำทรงเครื่องพร้อมทอด เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกให้ผู้บริโภค และช่วยเพ่ิมจ ำนวน
ผู้บริโภคให้มีมำกยิ่งขึ้น 

ส่วนตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลบ่อนอก และองค์การบริหารส่วนต าบลอ่าวน้อยที่
เกี่ยวข้องกับร้านคนจับปลามีความคิดเห็นดังนี้ 

 ร้ำนคนจับปลำเป็นร้ำนที่เกิดจำกแนวคิดของชำวประมงพ้ืนบ้ำนและ
นักพัฒนำเอกชนที่ต้องกำรพัฒนำและจัดกำรระบบเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น (พันธุ์ศักดิ์ ใจใหญ่ , 
สัมภำษณ์ 6 กรกฎำคม 2558) เป็นอำหำรทะเลปลอดสำรฟอร์มำลิน ผู้บริโภครู้แหล่งที่มำของสัตว์น้ ำ 
จึงมีควำมน่ำเชื่อถือ แต่รำคำสินค้ำสูงกว่ำตลำดท้องถิ่นท ำให้คนในพ้ืนที่ เข้ำถึงได้ยำก แม้ว่ำมีลูกค้ำ
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แวะมำหน้ำร้ำนที่บ่อนอกเป็นประจ ำ แต่ลูกค้ำมำกกว่ำ 50% ไม่ซื้อ จึงมีค ำถำมว่ำจะท ำอย่ำงไรให้คน
ในพ้ืนที่เข้ำถึงได้ ซึ่งทำงตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เข้ำใจดีว่ำร้ำนมีต้นทุนกำรบริหำรจัดกำร
ที่สูง ดังนั้นลูกค้ำกลุ่มเป้ำหมำยจึงเป็นชนชั้นกลำง-สูงในกรุงเทพฯ (อ ำนำจ สูงยิ่ง, สัมภำษณ์ 18 
สิงหำคม 2558) 

 นอกจำกนั้น เรื่องกำรให้ข้อมูลกับลูกค้ำเป็นสิ่งส ำคัญมำก เพรำะหำกลูกค้ำ
ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน กำรตัดสินใจซื้อก็จะมีมำกขึ้น ดังนั้นเจ้ำหน้ำที่ร้ำนคนจับปลำควรปรับปรุง
วิธีกำรให้ข้อมูลให้มีควำมดึงดูดใจลูกค้ำมำกกว่ำนี้ด้วย (อ ำนำจ สูงยิ่ง, สัมภำษณ์ 18 สิงหำคม 2558) 

 

จำกข้อเสนอแนะดังกล่ำว แสดงให้เห็นว่ำ ร้ำนคนจับปลำควรพัฒนำบรรจุภัณฑ์และ
เพ่ิมรำยละเอียดของสินค้ำให้มำกขึ้น พร้อมทั้งควรให้ควำมรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับเรื่องธรรมชำติของ
สัตว์น้ ำ อำทิ ฤดูกำล เครื่องมือที่ใช้จับ เป็นต้น รวมถึงเพ่ิมควำมหลำกหลำยของสินค้ำด้วยเช่นกัน 

 

4.5 แนวทางพัฒนาร้านคนจับปลาในอนาคต 

ร้ำนคนจับปลำก่อให้เกิดผลลัพธ์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อชำวประมงพ้ืนบ้ำน และผู้บริโภค 
แต่อย่ำงไรก็ตำม ผลลัพธ์ที่กล่ำวมำข้ำงต้นยังไม่สำมำรถตอบโจทย์ควำมอยู่รอดของร้ำนฯ ได้ หำก
ต้องกำรให้ร้ำนฯ อยู่รอด ร้ำนฯ ควรด ำเนินกำรเพ่ือให้สำมำรถตอบสนองวัตถุประสงค์กำรก่อตั้งร้ำนฯ  
โดยผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสรุปบทเรียนร่วมกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของร้ำนคนจับปลำ 
องค์กรภำคทีี่มีบทบำทสนับสนุนกำรท ำงำนของร้ำนฯ แกนน ำกลุ่มประมงพ้ืนบ้ำนบ้ำนคั่นกระได และ
ผู้วิจัย รวมทั้งเป็นข้อมูลที่รวบรวมจำกกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ของร้ำนคนจับปลำ และองค์กรภำคีที่
เกี่ยวข้อง (สุพรรณนำ น้อยอ่ิม, สัมภำษณ์ 13 กรกฎำคม 2558 ), (เสำวลักษณ์ ประทุมทอง, 
สัมภำษณ์ 14 กรกฎำคม 2558), (กรพิณ จิตรจ ำลอง, สัมภำษณ์ 9 กันยำยน 2558) (ฉัจจำพร ลอย
ปลิว, สัมภำษณ์ 13 กันยำยน 2558), (กำรประชุมองค์กรอ๊อกแฟม, 14 กรกฎำคม 2558), (จินดำ 
จิตตนัง, สัมภำษณ์ 3 พฤศจิกำยน 2558) ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 ชาวประมงมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น และมีเงินทุนสนับสนุนการอนุรักษ์ 

1.) ร้ำนฯ ควรสร้ำงโรงเรือนกำรผลิตให้ได้มำตรฐำน  มีห้องเย็นส ำหรับกำรเก็บ
รักษำคุณภำพสัตว์น้ ำ เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มจ ำนวนกำรรับซื้อสัตว์น้ ำ 

2.) ร้ำนฯ ควรรับซื้อสัตว์น้ ำจำกชำวประมงในปริมำณที่มำกขึ้น ในรำคำที่สูง
กว่ำแพปลำท้องถิ่นไม่ต่ ำกว่ำ 5 % แต่ไม่ควรเกิน 30% จำกเดิมที่ร้ำนรับซื้อได้เพียงประมำณเดือนละ 
12 วัน คิดเป็น 60%  ซึ่งรับซื้อได้เพียง 60 ครัวเรือน โดยใช้ระบบหมุนเวียนกำรรับซื้อ ซึ่งในกำรรับ
ซื้อแบบเดิมนี้ชำวประมงไม่สำมำรถหลุดพ้นจำกระบบเกี๊ยวของแพปลำท้องถิ่นได้ เนื่องจำกควำมถี่ใน
กำรรับซื้อสินค้ำของร้ำนฯ ไม่มำกพอ ในขณะที่ชำวประมงออกไปท ำประมงแทบทุกวัน ดังนั้นพวกเขำ
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จึงต้องน ำสัตว์น้ ำที่ได้ไปขำยที่แพปลำ แม้ต้องกำรไปขำยร้ำนคนจับปลำก็มีควำมรู้สึกเกรงใจแพปลำ
ท้องถิ่น แต่หำกชำวประมงต้องกำรยกเลิกควำมสัมพันธ์แบบเจ้ำหนี้-ลูกหนี้กับแพปลำ ก็ไม่สำมำรถ
กระท ำได้เพรำะร้ำนฯ ยังไม่มีควำมมั่นคง สำมำรถรับซื้อสัตว์น้ ำได้เพียงจ ำนวนน้อยและรับซื้อเพียง
บำงครั้งเท่ำนั้น  

3.) ร้ำนฯ ควรจัดกำรเรื่องระบบกำรขนส่งสินค้ำให้มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งควรจัดซื้อรถห้องเย็นเพ่ือขนส่งสินค้ำไปจ ำหน่ำยที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ร้ำนฯ จะต้องด ำเนินกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรร้ำนในด้ำนอื่นๆควบคู่ไปด้วย 

4.) ร้ำนฯ ต้องให้ควำมรู้กับผู้บริโภคเรื่องกำรบริโภคอำหำรทะเลตำมฤดูกำล
ตำมที่ชำวประมงจับได้ เพ่ือท ำกำรตลำด และกระตุ้นควำมต้องกำรของตลำด (Demand) โดยใช้
วิธีกำรน ำเสนอเรื่องรำวที่น่ำสนใจมำเป็นจุดดึงดูดลูกค้ำ ทั้งนี้ร้ำนฯ จะได้ไม่ต้องรับซื้อสัตว์น้ ำจำก
ต่ำงจังหวัด ซึ่งมีต้นทุนกำรขนส่งที่สูงจนไม่คุ้มทุน 

5.) แม้ว่ำในช่วงปี 2557 – 2558 ร้ำนฯ ไม่สำมำรถปันผลก ำไรจำกขำยสินค้ำสู่
ผู้ถือหุ้น และกำรท ำกิจกรรมอนุรักษ์ของชุมชนได้  แต่จำกกำรประชำสัมพันธ์ และกำรขับเคลื่อนงำน
ทั้งของร้ำนฯ และของกลุ่มชำวประมงในประเด็นกำรท ำงำนเพ่ือสังคม ส่งผลให้องค์กรภำยนอกอ่ืนๆ 
อำทิ กรีนพีซ เลมอนฟำร์ม เป็นต้น มองเห็นควำมส ำคัญของร้ำนฯ ในฐำนะกิจกำรเพ่ือสังคมของ
ชำวประมงพ้ืนบ้ำนจึงให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดกิจกรรมแทน ซึ่งถือเป็นกำรปันผลก ำไร
ทำงอ้อมจำกร้ำนฯ ซึ่งในอนำคตหำกร้ำนสำมำรถจัดกำรระบบกำรบริหำรภำยใน และจัดกำรกับอุป
สงค์ อุปทำนได้ ร้ำนฯ จะสำมำรถปันผลก ำไรสู่งำนอนุรักษ์ได้ตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์ที่ 2 ผู้บริโภคได้รับอาหารทะเลปลอดภัย จากการท าประมงแบบรับผิดชอบ 

1.) ร้ำนฯ จะต้องรีบด ำเนินกำรสร้ำงโรงเรือนกำรผลิตสินค้ำที่ได้มำตรฐำน มี
ระบบกำรป้องกันแมลง กำรก ำจัดน้ ำเสีย กำรรักษำควำมสะอำด เป็นต้น เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่และแรงงำน
สำมำรถท ำงำนแปรรูปสินค้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและถูกต้องตำมสุขลักษณะ แล้วติดต่อขอ
มำตรฐำน 5 ส องค์กำรอำหำรและยำ (อย.) และน ำมำขับเคลื่อนมำตรฐำนบลูแบรนด์ของสมำคม
สมำพันธ์ชำวประมงพ้ืนบ้ำนแห่งประเทศไทยต่อไป 

2.) ร้ำนฯ จะต้องมีกำรตรวจสอบควำมปลอดภัย และคุณภำพสินค้ำจำก
ชำวประมงพ้ืนบ้ำน โดยท ำเป็นระบบที่ชัดเจน โดยไม่ใช้กำรตรวจสอบทำงด้ำนสังคมที่อำศัยควำมเชื่อ
ใจกันระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ฯ กับชำวประมงเพียงอย่ำงเดียว  กล่ำวว่ำ ร้ำนฯ ควรตรวจคุณภำพสินค้ำด้วย
ตนเอง โดยกำรสุ่มตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ส่วนเรื่องเครื่องมือและวิธีกำรท ำประมงแบบไม่ท ำลำยล้ำง 
ร้ำนฯ กับเครือข่ำยฯ ควรใช้วิธีกำรตรวจสอบทำงสังคม คือ ชำวประมงจะช่วยตรวจสอบกันเอง 
เพรำะต่ำงก็ออกไปท ำประมงในพ้ืนที่และช่วงเวลำเดียวกัน 
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วัตถุประสงค์ที่ 3 ผู้บริโภคมีความตระหนักต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 

1.) เหตุผลส ำคัญอันดับ 1 ที่ผู้บริโภคเลือกบริโภคอำหำรทะเลจำกร้ำนคนจับ
ปลำ คือสุขภำพและควำมปลอดภัย รองลงมำ คือ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริโภคจ ำนวนหนึ่ง
กล่ำวว่ำ เจ้ำหน้ำที่ไม่ได้อธิบำยเรื่องกำรอนุรักษ์ กำรใช้เครื่องมือประมง และวิธีกำรประมงมำก
เท่ำท่ีควร แตพู่ดคุยเฉพำะเรื่องของสินค้ำ ทั้งนี้เพรำะเจ้ำหน้ำที่ไม่มีเวลำอธิบำยข้อมูล และลูกค้ำเองก็
มีเวลำจ ำกัดด้วย ร้ำนฯ จึงต้องใช้วิธีกำรให้ควำมรู้ผ่ำนเพจเฟสบุ๊คร้ำนคนจับปลำแทน 

2.) ผู้บริโภคร้ำนคนจับปลำมีควำมตระหนักถึงกำรอนุรักษ์ มีควำมเข้ำใจเรื่อง
กำรบริโภคตำมฤดูกำล ซึ่งจำกกำรสัมภำษณ์ในประเด็นที่ว่ำหำกไม่มีสัตว์น้ ำตำมที่ต้องกำร ผู้บริโภค
ร้ำนคนจับปลำจ ำนวน 60% ยินดีที่จะซื้อสัตว์น้ ำชนิดอื่นๆ แทน  

 

โดยสรุป ร้ำนคนจับปลำควรจัดระบบกำรบริหำรภำยในให้เป็นกิจกำรเพ่ือสังคมที่
แท้จริง แม้ว่ำจุดเริ่มต้นจะมำจำกเงินสนับสนุนองค์กรภำยนอก และกำรด ำเนินงำนในช่วงแรกสำมำรถ
ผ่ำนพ้นวิกฤติได้ เพรำะได้รับเงินสนับสนุนจำกองค์กรอ๊อกแฟม โดยร้ำนฯ ต้องเริ่มจำกกำรพัฒนำ 
“คน” คือกำรสร้ำงควำมข้ำใจให้เจ้ำหน้ำที่เรียนรู้เรื่องธุรกิจให้ก้ำวพ้นแนวคิดและกำรท ำงำนแบบ
นักพัฒนำเอกชน เรียนรู้เรื่องกำรวำงแผน กำรท ำบัญชีอย่ำงเป็นระบบ กำรวิเครำะห์ตลำด กำรหำ
จุดเด่นของสินค้ำ กำรมีโรงเรือนผลิต และกำรควบคุณคุณภำพตำมมำตรฐำน รวมทั้งกำรมีมำตรฐำน
อำหำรปลอดภัยจำกองค์กรที่น่ำเชื่อถือรองรับ และกำรขนส่งที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
นอกจำกนั้นกำรเน้นยุทธศำสตร์ให้สินค้ำจำกพ้ืนที่ประจวบฯ เป็นสินค้ำเด่น เพ่ือตอบโจทย์ควำม
คำดหวังของชำวประมง ทั้งกำรหลุดพ้นจำกระบบเกี๊ยว และมีรำยได้ที่เพ่ิมขึ้นทั้งจำกกำรขำยสัตว์น้ ำ
โดยตรงและเงินปันผลก ำไรรำยปี และมีเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมกำรอนุรักษ์  เพ่ือให้ร้ำนคนจับปลำ
สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรก่อตั้งได้อย่ำงแท้จริง  
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บทที่ 5 
 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษา
กระบวนการ ผลลัพธ์ในมิติเศรษฐกิจและสังคม ของการขับเคลื่อนร้านคนจับปลา รวมทั้งปัจจัยที่เอ้ือ 
และเป็นอุปสรรคในการด าเนินร้านฯ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาร้านคนจับปลาในอนาคตให้
เกิดความยั่งยืน โดยใช้วิธีการสังเกตแบบมีและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างและไม่มี
โครงสร้าง และการสนทนากลุ่ม เป็นวิธีการหลักในการเก็บข้อมูลกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีจ านวนรวมทั้งสิ้น
59 คน ผู้วิจัยไดส้รุปและอภิปรายผลการวิจัยตามกรอบค าถามการวิจัยดังต่อไปนี้  

 
 5.1 กระบวนการด าเนินงานของร้านคนจับปลา 
 จากการด าเนินงานร้านคนจับปลา สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้  
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กลุม่ชาวประมงพืน้บ้าน
บ้านคัน่กระได 

สมาคมสมาพนัธ์
ชาวประมงพืน้บ้าน
แหง่ประเทศไทย 

พืน้ที่รับซือ้สัตว์น ำ้ 

 จ.ประจวบฯ : **บ้ำนคั่นกระไดFFS 2557 บ้านบอ่
นอก บ้านคลองวาฬ บ้านปากคลองเกลียว บ้าน
คลองเก่า บ้านโพธ์ิเรียง บ้านทุง่น้อย 

 จ.นครศรีธรรมราช : ท่ำศำลำFFS 2557
       หวัไทร 

 จ.ตรัง : เกาะลิบง 
 จ.สตลู : อ่ำวปำกบำรำFFS 2559

 

 ทะเลสาบสงขลา 

** FFS ปีก่อตัง้ร้ำนคนจับปลำในแต่ละพืน้ท่ี 

ร้ำนคนจับปลำ ? 

-รับซือ้สตัว์น า้ราคาสงูกวา่
แพปลาท้องถ่ิน 

-รายได้เพ่ิมขึน้ 

-พืน้ที่แสดงตวัตนของ
ชาวประมงพืน้บ้านตอ่
สงัคม 

นกัพฒันาเอกชนสมาคมรักษ์ทะเลไทย 

ปี 2551 เข้ามาท ากิจกรรมในบ้านคัน่กระได ทัง้การปรับเปลี่ยนเคร่ืองมือประมง 
การขบัเคลื่อนงานอนรัุกษ์ อาทิ ซัง้กอ ธนาคารป ูฯลฯ 

ปี 2554 จดทะเบยีนสมาคมประมงพืน้บ้านอา่วคัน่กระได 

ปี 2556 มลูนิธิสายใย

แผ่นดิน+สมาคมรักษ์ทะเล

ไทย ท าโครงการประมง

พืน้บ้านสตัว์น า้อินทรย์ 

องค์กรอ๊อกแฟม 

ร้านคนจบัปลา จ.ประจวบคีรีขนัธ์ 
Fisherfolk Shop : FFS 

สนบัสนนุงบประมาณ โครงการร้านคนจบัปลา ปี 
2557 , เม.ย. 2558 – 2560 

-สนบัสนนุความรู้ทางการตลาด 

-ประชาสมัพนัธ์(จ้าง จนท.) ให้ความรู้ กระตุ้น
Demand ผ่านสื่อ 

 

โครงกำร GRASEA เม.ย. 2558-2560  

-มุง่พฒันาร้านคนจบัปลาให้เป็นกิจการเพื่อสงัคมอยา่งสมบรูณ์ พร้อมทัง้สร้างเครือข่าย supplying 

-ขยายพืน้ที่รับซือ้+ก่อตัง้ร้านฯ + ใช้บลแูบรนด์: ปีที่ 1 ประจวบฯ นครฯ, 2 สตลู, 3 สตลู ทะเลสาบ
สงขลา 
-การสื่อสารกบัผู้บริโภค เชน่ การท าประมงและการบริโภคอยา่งยัง่ยืน 

ปี 2557 ชาวบ้านไม่ตอ่โครงการฯ เพราะ การรับซือ้
สปัดาห์ละ 1 ครัง้ + การไปขายของท่ี กทม. ทกุ
สปัดาห์ท าให้ขาดรายได้จากการท าประมง : ขดัตอ่
วิถี 

จนท.สมาคมรักษ์ทะเลไทยท าหน้าทีบ่ริหำรจัดกำร 

-รับซือ้สตัว์น า้จากชาวประมง แปรรูป จ าหน่ายสินค้า ประชาสมัพนัธ์ 

-ดแูลการตลาด อปุสงค์ (ขยายพืน้ที่รับซือ้) และอปุทาน (หาตลาด,ผู้บริโภค) 
-“ความยัง่ยืน” ชว่งที่หมดงบจ้าง จนท.จากโครงการฯ(ม.ค.-เม.ย.2558) ร้านฯสามารถจ้าง 
จนท.ด้วยเงินรายได้ของร้านฯได้ 

-จนท.ต้องสามารถสร้างความสมดลุระหวา่งบทบาทนกัพฒันาและนกัธุรกิจ 

หลักกำรจัดกำร ชาวประมงคือเจ้าของกิจการ มีหน้าที่จบัสตัว์น า้ และท ากิจกรรมอนรัุกษ์ , 
นกัพฒันาเอกชน คือ คนท างาน และบริหารจดัการทกุอยา่ง (ลกูจ้าง) 

บทเรียนปัญหา+อปุสรรค, รับซือ้สตัว์น า้ได้เพียง 0.04% ของอา่วคัน่กระได, ชาวประมง 60 คน รายได้เพ่ิมขึน้ 5,017 บาท/ครัวเรือน/ปี ,ร้านฯก าไรน้อย ไม่
สามารถปันผลสูส่มาชิกและกิจกรรมอนรัุกษ์, องค์กรอ่ืนๆมาสนบัสนนุกิจกรรมอนรัุกษ์, ไมส่ามารถตดัพอ่ค้าคนกลาง 

ตลาด 

ร้านฯ ที่บอ่นอก : ไมมี่ผู้บริโภคในท้องถ่ิน
เน่ืองจากราคาสงู และคนในพืน้ที่เข้าถงึอาหาร
ทะเลในตลาดท้องถ่ินได้งา่ย 

ก.ค. 2558 ย้ายไปท าการผลิตที่
ศาลารวมใจ บ้านคัน่กระได เพราะ
ใกล้วตัถดุิบ แรงงาน เพิ่มการมี
สว่นร่วม และยตุิปัญหาที่บอ่นอก 

Plan ปี 2559 สร้างโรงเรือนการ
ผลิต, ขอมาตรฐาน อ.ย., ทดลอง
ใช้มาตรฐานบลแูบรนด์, ร้านฯ 
สนใจการผลิตมากขึน้ 

กรุงเทพฯ 

-Weeked ; Root Garden 

-งานแสดงสินค้า : สขุภาพ อนรัุกษ์ อาหาร
ทะเล กิจการเพ่ือสงัคม 

-Retailer : Lemon Farm 10 สาขา, อมั
รินทร์พลาซา่, มลูนิธิสมัมาชีพ, Local Shop 

เชียงใหม่. 

 

ผู้บริโภค : อาย ุ30 ปีขึน้ไป, กลุม่รักษ์สขุภาพและ
Reformer, ชนชัน้กลางขึน้ไป, อาศยัในกรุงเทพฯ 

พึงพอใจในสินค้ำ แต่ร้ำนควรพัฒนำดังนี ้

-ผ่านการรับรอง อ.ย.   
-ควรเพิ่มชอ่งทางหรือสถานที่จดัจ าหน่ายสินค้า
ให้มากยิ่งขึน้ พร้อมทัง้บริการจดัสง่ถึงที่ 
-ฉลากสินค้า ควรระบชุื่อสตัว์น า้ วนัเดอืนปีที่
ผลิต และวนัหมดอายทุี่ชดัเจน พร้อมทัง้วิธีการ
ปรุง และการเก็บรักษาผลิตภณัฑ์ 

-ควรให้ความรู้เร่ืองฤดกูาลจบัสตัว์น า้ของ
ชาวประมงพืน้บ้านในแตล่ะพืน้ทีแ่ก่ผู้บริโภค  
-ร้านคนจบัปลาควรเพิ่มระบบสมาชิก 

-เพิ่มผลิตภณัฑ์กึ่งแปรรูป เพื่อความสะดวกของ
ผู้บริโภค  
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ร้านคนจับปลาเริ่มต้นจากการท างานร่วมกับนักพัฒนาเอกชน ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดจากการท ากิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรสัตว์น้ า ตั้งแต่ปี 2551 เป็นระยะเวลามากกว่า 
7 ปี เนื่องจากนักพัฒนาเอกชนสมาคมรักษ์ทะเลไทยได้เข้ามาส่งเสริมและให้ความรู้แก่กลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้าน ส่งผลให้ทรัพยากรสัตว์น้ าในอ่าวหน้าบ้านของตนมีความอุดมสมบูรณ์ ปริมาณสัตว์น้ าเพ่ิม
มากขึ้น แต่ชาวประมงพ้ืนบ้านยังคงประสบปัญหาเศรษฐกิจราคาสัตว์น้ าตกต่ า และต้องการหลุดพ้น
จากการผูกขาดการขายสัตว์น้ ากับพ่อค้าคนกลางด้วยภาระหนี้สิน เนื่องจากพ่อค้าคนกลางให้น าเงิน
มาลงทุนในเครื่องมือประมง หรือน ามาใช้ในชีวิตประจ าวันอ่ืนๆ หรือพ่อค้าคนกลางให้เครื่องมือ
ประมงแก่ชาวประมง ท าให้ชาวประมงไม่สามารถก าหนดราคาสินค้าตนเองได้ และไม่สามารถขาย
สัตว์น้ าให้พ่อค้าคนอื่นๆ ชาวประมงพ้ืนบ้านจึงต้องการหาทางออกด้วยการหาช่องทางตลาดอื่นๆ 

 ปี 2556 ชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระไดเข้าร่วมโครงการประมงพ้ืนบ้าน-สัตว์น้ าอินทรีย์ 
ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาตลาดทางเลือกอาหารทะเล ที่จัดท าโดยมูลนิธิสายใยแผ่นดิน แต่ในการ
ด าเนินงานในช่วงดังกล่าว ชาวประมงพ้ืนบ้านได้ข้อสรุปจากประสบการณ์ท างานด้วยตนเองว่า การที่
ชาวประมงพ้ืนบ้านต้องเดินทางไปขายสินค้าของตัวเองที่กรุงเทพฯ นั้น เป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมและ
ขัดต่อเงื่อนไขการประกอบอาชีพของตนเองอย่างมาก เพราะอาชีพประมงไม่มีความแน่นอนในการ
ออกท ามาหากิน หากต้องใช้เวลาการท าประมงไปขายสินค้า รายได้จะหายไป จากประสบการณ์การ
เรียนรู้ดังกล่าว ชาวประมงพ้ืนบ้านจึงสรุปได้ว่า การที่จะท ากิจการดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นต้องจ้างคนให้
มาบริหารจัดการแทน ทั้งการแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด การกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค การสื่อสาร 
และการบริการ เพราะชาวประมงพ้ืนบ้านไม่มีทักษะหรือความถนัดในการท างานเหล่านี้  นี้จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของแนวคิดร้านคนจับปลา  

ต้นปี 2557 กลุ่มของชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มปรึกษาหารือ
เรื่องการเปิดร้านขายอาหารทะเลที่มีแนวสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสมาคมรักษ์ทะเลไทย ซึ่ง
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ร่วมท างานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลในพ้ืนที่จังหวัดประจวบฯ มา 7-8 ปี 
โดยได้รับงบประมาณและความรู้ด้านการท าธุรกิจจากองค์กรอ๊อกแฟม  

ชาวประมงพ้ืนบ้านในเครือข่ายสมาคมประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดประจวบฯ จ านวน 66 
คน ได้ร่วมถือหุ้นเป็นสมาชิก ร้านคนจับปลาจึงได้เปิดด าเนินกิจการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 
มิถุนายน 2557 ที่บ้านบ่อนอก อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบฯ ในที่ดินสาธารณะริมถนนเพชรเกษม
ของวัดสี่แยกบ่อนอก จนกระทั่งเดือนกรกฎาคม 2558 ร้านฯ ที่บ้านบ่อนอกได้ยุติและย้ายไปท าการ
ผลิตที่ศาลารวมใจ บ้านคั่นกระได เนื่องด้วยเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบและแรงงานในการผลิต 
สินค้า
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และร้านฯ วางแผนจะสร้างโรงเรือนการผลิตให้ได้มาตรฐาน เพ่ือขอการรับรองจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) ในปลายปี พ.ศ. 2559  

หลักในการจัดการร้านฯ คือ ชาวประมงเป็นเจ้าของกิจการ มีหน้าที่จับสัตว์น้ ามา
ขายให้ทางร้านฯ ในราคาที่สูงกว่าแพปลาท้องถิ่น ส่วนนักพัฒนาเอกชน คือ ลูกจ้างหรือคนท างาน ซึ่ง
ปฏิบัติทุกหน้าที่เพ่ือร้านฯ ทุกคน 

เจ้าหน้าที่สมาคมรักษ์ทะเลไทย มีบทบาทเป็นผู้บริหารจัดการและแรงงาน มีหน้าที่
รับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงในพ้ืนที่บ้านคั่นกระไดและเครือข่ายประมงพ้ืนบ้าน แล้วน ามาแปรรูป 
และจัดจ าหน่ายสู่ผู้บริโภค ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องรับบทบาทเป็นผู้ดูแลตลาดทั้งอุปสงค์และอุปทานให้
เกิดความสมดุล แต่จากการด าเนินงานในช่วงแรก ร้านฯ ประสบปัญหาต่างๆ มากมาย ตั้งแต่การ
วางแผนงานที่ผิดพลาด การรับซื้อสัตว์น้ า กระบวนการผลิตที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ทักษะในการดูแล
สินค้า ระบบการตลาดที่มีการแข่งขัน ระบบขนส่งสินค้าที่ต้นทุนสูง อุปทานและอุปสงค์ที่ไม่สมดุล 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับสังคมยังไม่ทั่วถึง การขอมาตรฐานสินค้าเพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ
ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภ ค  ก า ร จั ด ก า ร ร้ า น / ร ะ บ บ บั ญ ชี / ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ เ ป็ น ร ะ บ บ                                                        
กระบวนการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การจัดการเชิงโครงสร้าง ระบบ รูปแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม 
และการก้าวผ่านระบบคิดของการท างานพัฒนาไปสู่การท าธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มี
ประสบการณ์ด้านธุรกิจมาก่อน  

ในช่วงแรกร้านคนจับปลาเปิดหน้าร้านและท าการผลิตที่บ้านบ่อนอก ซึ่งเจ้าหน้าที่
และชาวประมงพ้ืนบ้านคิดว่า การเปิดร้านที่บ้านบ่อนอก ซึ่งมีท าเลที่ตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษม จะท าให้
มีลูกค้าจ านวนมากเข้ามาแวะซื้อสินค้า แต่เมื่อเปิดร้านจนกระทั่งปลายปี 2557 เจ้าหน้าที่ร้านได้พบว่า 
ผู้บริโภคสินค้าร้านฯ ไม่ใช่คนในท้องถิ่นและผู้สัญจรทั่วไป เพราะสินค้ามีราคาสูงกว่าตลาดท้องถิ่นและ
ชาวบ้านในจังหวัดประจวบฯ และภาคใต้สามารถเข้าถึงอาหารทะเลสดได้ง่ายอยู่แล้ว เนื่องจากมีภูมิ
ประเทศติดชายฝั่งทะเล  แต่ผู้บริโภคของร้านฯ คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ชนชั้นกลางขึ้นไป ผู้ที่มี
อายุ 30 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็นวัยที่มีครอบครัวและเป็นกลุ่มผู้มีรายได้สูง นอกจากนั้นยังเป็นกลุ่มที่
ต้องการสร้างสรรค์โลก เปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น โดยสนใจรายละเอียดของสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ร้านจึงมีการปรับกลยุทธ์ จากการเน้นขายหน้าร้าน บ้านบ่อนอกเป็นการไปจ าหน่าย
สินค้าที่ลูกค้าสามารถเลือกซื้อและสั่งซื้อได้ทางโทรศัพท์ และโซเชียลมีเดีย อย่างเช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค 
ฯลฯ แล้วส่งสินค้าให้ลูกค้ารับสินค้าได้ตามสถานีขนส่ง สถานีรถไฟ มอเตอร์ไซค์รับจ้างส่งถึงบ้าน และ
ไปรษณีย์ (ส าหรับสินค้าแปรรูปแบบแห้ง) โดยลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอง 
นอกจากนั้นร้านฯ ได้ไปจ าหน่ายสินค้าที่สวนรูทการ์เดน ที่กรุงเทพฯ ทุกวันศุกร์ – วันอาทิตย์ และ
ออกงานแสดงสินค้าต่างๆ ในกรุงเทพฯ พร้อมทั้งส่งจ าหน่ายให้กับผู้ค้าอ่ืนๆ (Retailer) อย่างเช่น ปี 
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2557 ส่งขายร้านค้าที่ห้างอัมรินทร์พลาซ่า ปี 2558 ร้านเลมอนฟาร์ม และมูลนิธิสัมมาชีพ และ       
ปี 2559 ร้าน Local shop ตลาดนัดเจเจ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  

จากกระบวนการด าเนินงานของร้านคนจับปลาที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ร้านคน
จับปลาเป็นผลสืบเนื่องจากการที่นักพัฒนาเอกชนจากสมาคมรักษ์ทะเลไทยท าหน้าที่ผู้ประสานความ
ร่วมมือให้ชาวประมงพ้ืนบ้านจัดท ากิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นระยะมากกว่า 
7 ปี บทบาทดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นบทบาทขององค์กรสะพานเชื่อม (Bridging organization) กล่าวคือ 
ส่งเสริมให้เกิดการจัดการร่วม (Co-management) ในประเด็นเรื่องทรัพยากรทะเล โดยร่วมกันสร้าง
ความรู้ (Co-production of knowledge) มีบทบาทฐานะผู้ประสานงานให้เกิดการร่วมสร้างความรู้ 
การไว้วางใจ การเรียนรู้ และการประสานความร่วมมือ (Berkes, 2009 อ้างใน เยาวนิจ กิตติธรกุล 
และคณะ, 2556) ส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีเป้าหมายการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
ร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันในเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบฯ และเครือข่าย
ชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวท่าศาลา ทั้งสองเครือข่ายได้ร่วมกันต่อสู้รณรงค์แก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรชายฝั่งมาเป็นเวลายาวนานจนกลายเป็นองค์กรชาวประมงพ้ืนบ้านที่เข้มแข็งในปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2559)  

ต่อมานักพัฒนาเอกชนได้เปลี่ยนบทบาทจากองค์กรสะพานเชื่อมมาเป็นผู้ขับเคลื่อน
การพัฒนาร้านคนจับปลาให้เป็นกิจการเพ่ือสังคม  ซึ่งกระบวนการและผลการด าเนินงานของร้านคน
จับปลาในช่วง 1 ปีที่ผ่านมามีลักษณะที่สอดคล้องกับผลการศึกษาจากงานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่เป็น
ผลส าเร็จของผู้ประกอบการทางสังคมในบริบทประเทศก าลังพัฒนา (Mair and Schoen, 2007) ซึ่ง
สรุปได้ว่า ปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จมี 4 ประการ มีดังนี้  

1) องค์กรมีรูปแบบธุรกิจที่วิสัยทัศน์ไปทิศทางเดียวกับสังคม  เนื่องจากปัจจุบัน
ผู้บริโภคกลุ่มรักสุขภาพ และต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมผ่านการบริโภคนั้นมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น คน
กลุ่มดังกล่าวเป็นผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมและเรื่องทาง
สังคม ผู้บริโภคที่ใช้เหตุผลมากขึ้น (Refomer) (โพสสิชั่นนิ่งแมกกาซีน, 2559) และต้องการบริโภค
อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และไร้สารเคมีปนเปื้อน รวมทั้งส านักงานส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แห่งประเทศไทย ให้การยอมรับร้านคนจับปลาในฐานะกิจการเพ่ือสังคม โดยมอบรางวัลกิจการเพ่ือ
สังคม ประจ าปี 2558 ประเภท Change do it Award ส่งผลให้ร้านคนจับปลาเป็นที่ยอมรับของ
สังคม จนกระท่ังมีองค์กรธุรกิจต่างๆ มาติดต่อเพ่ือให้ไปร่วมจ าหน่ายสินค้า และต้องการน าสินค้าร้าน
คนจับปลาไปจ าหน่าย อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้านเลมอนฟาร์ม มูลนิธิสัมมาชีพ เป็น
ต้น 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Mair%2C+J
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2) การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรขององค์กร เมื่อวิเคราะห์ตามกระบวนการ
บริหารจัดการที่ใช้ในองค์กร  (Gulick and Urwick, 1996 อ้างใน สุรัสวดี ราชกุลชัย, 2546)  พบว่า
ร้านคนจับปลามีการด าเนินงานดังนี้ 

    (1) การวางแผน (Planning) การวางแผนของร้านคนจับปลาไม่เป็นระบบ
เท่าที่ควร เนื่องจากขาดการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ แต่ใช้ระบบคิดของนักพัฒนาเป็นหลักในการวางแผน
กิจกรรม ซึ่งบางกิจกรรมไม่ตอบโจทย์ในเชิงธุรกิจ จนท าให้ผลการด าเนินกิจการไม่สามารถปันผลก าไร
สู่ผู้ถือหุ้น และกองทุนการอนุรักษ์และสาธารณะประโยชน์ของชุมชนได้ และประสบภาวะขาดทุนเมื่อ
คิดต้นทุนทั้งหมด 

    (2) การจัดองค์กร (Organizing) ร้านฯ มีเจ้าหน้าที่หลัก 4 คน มีการแบ่ง
บทบาทหน้าทีต่ามภาระงาน แต่เนื่องจากภาระงานมีมาก เจ้าหน้าที่ 1 คน จึงต้องท างานหลายหน้าที่ 
แม้ว่างานบางอย่างเป็นงานที่เจ้าหน้าที่ไม่มีความถนัดเลยก็ตาม จนส่งผลให้การด าเนินงานไม่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่าท่ีควร   

    (3) การจัดการบุคคลในองค์กร (Staffing) การจัดการเกี่ยวกับบุคคลใน
องค์กร นับตั้งแต่การจัดหาเจ้าหน้าที่ ซึ่งโครงการฯ ได้เลือกนักพัฒนาเอกชนที่เคยท างานในพ้ืนที่ ซึ่ง
เป็นบุคคลที่มีความสนิทสนมและเข้าใจวิถีชาวประมงพ้ืนบ้านและลักษณะพ้ืนฐานของอาหารทะเล 
นอกจากนั้นร้านฯ ไดม้ีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางทักษะการท าธุรกิจ กิจการเพ่ือสังคม การแปร
รปูสินค้า และการขายสินค้า โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ๊อกแฟม  

    (4) การอ านวยงาน (Directing) การตัดสินใจในการด าเนินงานร้านคนจับ
ปลาเป็นหน้าที่การตัดสินใจของผู้จัดการร้านคนจับปลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์กรอ๊อกแฟม และ
ชาวประมงพ้ืนบ้าน  

    (5) การประสานงาน (Coordinating) เจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา ท าหน้าที่
ประสานงานกับหลายๆ หน่วยงานและคนหลายกลุ่ม ทั้งองค์กรอ๊อกแฟม ชาวประมงพ้ืนบ้าน และ
ผู้บริโภค ซึ่งต้องใช้ความพยายามอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงผู้บริโภค 

    (6) การรายงาน (Reporting) เจ้าหน้าร้านคนจับปลามีการพูดคุย
ปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในองค์กรอย่างสม่ าเสมอ และมีการประชุมร่วมกับชาวประมง
พ้ืนบ้าน เพ่ือชี้แจงสถานการณ์ของร้านทุกๆ 3 เดือน 

    (7) งบประมาณ (Budgeting) เนื่องจากร้านคนจับปลาขาดการวิเคราะห์
แผนธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ท าให้ร้านฯ ได้น าเงินลงทุนแทบทั้งหมดกับการก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
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ภายในร้าน ซ่ึงต่อมาพบว่า ในการด าเนินกิจการจริง หน้าร้านไม่ได้มีความจ าเป็นมากนัก จนท าให้ไม่มี
เงินเพียงพอในการด าเนินธุรกิจ ความผิดพลาดเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ นอกจากนั้นการ
จัดการร้านในด้านระบบการบัญชีและการเงิน ไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามหลักการธุรกิจ ขาดการ
จดบันทึกรายรับ-รายจ่ายประจ าวัน มีเพียงการรวบรวมใบเสร็จในแต่ละวัน แล้วจ้างให้นักบัญชี
ภายนอกมาช่วยรวบรวมข้อมูลแล้วท าบัญชีย้อนหลังให้ ซึ่งการปฏิบัติเช่นนี้ท าให้ร้านฯ  ไม่ทราบ
สถานการณ์ทางการเงินของตนเองว่าตกอยู่ในภาวะได้ก าไรหรือขาดทุน ซึ่งส่งผลเสียต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินทุนหมุนเวียนในร้าน และเงินปันผลสู่ผู้ถือหุ้น และกองทุนอนุรักษ์
และสาธารณประโยชน์ของชุมชน 

 กล่าวได้ว่า การใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาทรัพยากรขององค์กรร้านคนจับปลาในช่วงเริ่มต้นยัง
ไม่ส าเร็จเท่าท่ีควร เนื่องจากอยู่ในช่วงการเรียนรู้การท ากิจการเพ่ือสังคมของนักพัฒนาเอกชน  

   3) การสร้างเครือข่ายทางสังคมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแบ่งได้ 3 ส่วน คือ  

    (1) ผู้บริโภค ร้านฯ มีการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคผ่านสื่อออนไลน์ 
Facebook สื่อมวลชนต่างๆ และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรอ๊อกแฟม (Oxfam) องค์กรกรีนพีซ 
มูลนิธิสัมมาชีพ และร้านเลมอนฟาร์ม 

    (2) ชาวประมงพ้ืนบ้าน ร้านฯ มีการสร้างเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านโดยการ
รับซื้อสัตว์น้ าในราคาสูงกว่าแพปลาท้องถิ่นจากสมาชิกเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านจังหวัดประจวบฯ ที่ท า
การอนุรักษ์ โดยใช้เครื่องมือที่ไม่ท าลายล้าง ชาวประมงจึงน าสัตว์น้ าจ านวนมากมาขายให้ร้านฯ แต่
ความสามารถในการรับซื้อของร้านฯ ยังมีจ ากัด นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ (นักพัฒนาเอกชน) ได้
ขับเคลื่อนกิจการเพ่ือสังคมควบคู่กับการเคลื่อนไหวทางสังคมในการฟ้ืนฟู อนุรักษ์ และปกป้อง
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

    (3) องค์กรอื่นๆ ร้านฯ มีการสร้างเครือข่ายกับองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ร้านเลมอนฟาร์ม มูลนิธิสัมมาชีพ ตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งองค์กรเหล่านี้ให้ความสนใจและ
สนับสนุนสินค้าร้านคนจับปลา และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง โดยน าเจ้าหน้าที่
ในองค์กรและผู้สนใจมาร่วมกิจกรรมอนุรักษ์และเรียนรู้วิถีชาวประมงพ้ืนบ้านบ้านคั่นกระได และอ่าว
ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

   4) การคืนผลก าไรสู่การพัฒนาสังคม  ร้านฯ ยังไม่สามารถด าเนินงานให้บรรลุผล
ส าเร็จในด้านนี้ได้ เนื่องจากการวางแผนงานช่วงต้นที่ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ส่งผลให้การด าเนิน
กิจการไม่สามารถปันผลก าไรสู่ผู้ถือหุ้น และกองทุนการอนุรักษ์และสาธารณประโยชน์ของชุมชนได้ 
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   โดยสรุป กระบวนการด าเนินงานของร้านฯ มีลักษณะสอดคล้องกับปัจจัยที่เอ้ือต่อ
ผลส าเร็จของผู้ประกอบการทางสังคมในประเด็นที่ 1 - 3 แต่การพัฒนาการด าเนินงานในอนาคตจาก
บทเรียนที่ได้สรุปไว้ดังกล่าวข้างต้นนั้นจะส่งผลให้ร้านฯ บรรลุผลส าเร็จในปัจจัยข้อสุดท้ายได้ในระยะ
ยาว 

 
5.2 ปัจจัยท่ีเอื้อและเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของร้านคนจับปลา  
  ร้านคนจับปลา มีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของร้านคนจับปลา คือ 
“เจ้าหน้าที่ร้านฯ” ซึ่งเป็นทั้งปัจจัยเอ้ือและอุปสรรค กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ร้านฯ ซึ่งเป็นนักพัฒนา
เอกชนที่ท างานขับเคลื่อนภาคประชาชน ท ากิจกรรมอนุรักษ์ร่วมกับเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านมา
เป็นเวลายาวนาน มีจุดเด่น คือ เป็นบุคคลกลุ่มที่ชาวประมงมีความไว้วางใจ และสามารถพูดโน้มน้าว
จิตใจและสร้างพลังในการท างานของชาวประมงได้ จึงสามารถขยายพ้ืนที่การรับซื้อสัตว์น้ าซึ่ง
ตอบสนองต่อการจัดการอุปทานของร้านฯ อีกท้ังนักพัฒนาเอกชนเป็นผู้มีศักยภาพ ท างานด้วยจิตใจที่
รักและอุดมการณ์ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม เพ่ือให้ชาวประมงมีตัวตนในสังคม และสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ โดยการหลุดพ้นจากระบบหนี้สินที่เป็นวิถีที่สืบทอดมานาน และมีเงินสนับสนุนการอนุรักษ์
จากการท ากิจการด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก นอกจากนั้นนักพัฒนา
เอกชนมีเครือข่ายการท างานภาคประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงสื่อสารมวลชนสาขาต่างๆ เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ให้ร้านฯ เป็นที่รู้จักของสังคมได้อีกด้วย 

  ในทางกลับกัน นักพัฒนาเอกชนเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมาก่อน ท าให้ไม่
เข้าใจแนวทางการท าธุรกิจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการท ากิจการเพ่ือสังคม เพราะหากกิจการมี
เป้าหมายเพื่อสังคมแต่ไม่สามารถท าผลก าไรได้ กิจการจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งได้
เลย ซึ่งจากการด าเนินงานในช่วง ปี 2557 – 2558 ร้านฯ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งการคืน
ก าไรสู่ผู้ถือหุ้น และการท าอนุรักษ์ได้ อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าเจ้าหน้าที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
เรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้ร้านฯ อยู่รอดอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต 

นอกจากประเด็นดังกล่าวข้างต้นแล้ว ร้านฯ ยังมีปัจจัยที่เอ้ืออีกประการหนึ่ง คือ 
การมีเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านที่ท าการอนุรักษ์ ท าประมงด้วยเครื่องมือที่ ไม่ท าลายล้าง สามารถ
ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่ม Reformer และกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสังคมที่ก าลังเพ่ิมสูงขึ้นได้ 
รวมทั้งมีแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่สดทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่ งอันดามันที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ตลอดทั้งปี ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรค คือ การท าประมงเป็นการใช้ทรัพยากร
สาธารณะ ซึ่งชาวประมงต้องแข่งขันในการจับ จึงเป็นเรื่องยากที่จะตรวจสอบชาวประมงในประเด็น
การท าตามกฎเกณฑ์ของมาตรฐาน นอกจากนั้นลักษณะธรรมชาติของอาหารทะเลที่เน่าเสียได้ง่าย 
ต้องมีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและเข้าใจลักษณะเฉพาะของอาหารทะเลแต่ละชนิด ร้านฯ จึงต้อง
เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริโภค   
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จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ในช่วงปี 2557 -2558 การด าเนินงานของร้านฯ ได้
ประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากมาย อาทิ การวางแผนธุรกิจ การวิเคราะห์ตลาด การตลาด การ
ผลิตสินค้า การจ้างงาน เป็นต้น จากปัญหาเหล่านี้จึงเป็นบทเรียนส าคัญท่ีจะท าให้ร้านฯ ก้าวเดินต่อไป
บนเส้นทางกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งผู้วิจัยไดว้ิเคราะห์ปัจจัยที่เอื้อและเป็นอุปสรรคของร้านฯ โดยเชื่อมโยง
กับผลการศึกษาห่วงโซ่อุปทานของกิจการเพ่ือสังคมส าหรับคนยากจน (Sodhi, S.M. & Tang, S.C., 
2011) ที่กล่าวถึงสาเหตุของความส าเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการทางสังคมที่ ส่งเสริม
แรงงานผู้ยากไร้ให้เป็นผู้ผลิต เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยศึกษากิจการเพ่ือสังคมที่ประสบ
ความส าเร็จในประเทศอัพกานิสถาน แอฟริกา บังกลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย แม็กซิโก เนปาล 
ฟิลิปปินส์ และศรีลังกา ดังนี้ 

1) สภาพคล่องทางการเงิน (Financial flow)  การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ส าหรับเงิน
ลงทุนตั้งต้นร้านคนจับปลาได้รับการสนับสนุนโครงการจากองค์กรอ๊อกแฟม ซึ่งเป็นเงินทุนให้เปล่าไม่
ต้องชดใช้คืน จึงท าให้ร้านฯ ด าเนินการได้โดยไม่ต้องกังวลถึงภาวะขาดทุนแล้วต้องชดใช้เงินคืนแหล่ง
ทุน และในอนาคตร้านฯ ก็ยังสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเช่นธนาคารหรือสถาบันทางการเงินอ่ืน
ได้ เพราะได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน และกิจการเพ่ือสังคม ส่วนในการบริหารจัดการร้านฯมี
ต้นทุนการผลิตที่สูง โดยเฉพาะค่าจ้างแรงงานในการแปรรูป แต่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ท างานไม่คุ้มกับค่าแรง ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 

2) การเข้าถึงข้อมูล (Information flows) การเข้าถึงข้อมูลทางการตลาดเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างาน ส าหรับร้านฯ มีการสอบถามแบบส ารวจความต้องการของ
ผู้บริโภคในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 เพ่ือน ามาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย กับลักษณะของสินค้า 
รวมทั้งร้านฯ ได้ใช้วิธีการให้เจ้าหน้าที่พูดคุยและสอบถามความพึงพอใจและข้อแนะน าจากลูกค้า
โดยตรง แล้วจึงน ามาปรับปรุง นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ร้านฯ ได้เข้าอบรมแนวทางการด าเนินกิจการเพ่ือ
สังคม และการวางแผนการตลาด โดยการสนับสนุนจากองค์กรอ๊อกแฟม และส านักงานส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย รวมทั้งใช้เพจเฟสบุ๊คและอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูล
การตลาดต่างๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานของร้านฯ  และได้มีการร่วมกันสรุปบทเรียนจากการ
ท างานที่ผ่านมา ส่งผลให้ร้านฯ ได้เรียนรู้ว่า ควรหาแหล่งจ าหน่ายสินค้าตัวแทนอย่างร้านเลมอนฟาร์ม
เพ่ิมขึ้น และการรับซื้อสัตว์น้ าจากต่างพ้ืนที่จ านวนมากท าให้ร้านสูญเสียผลก าไรที่ควรจะได้ไปกับค่า
ขนส่งและค่าบริหารจัดการ 

3) การเข้าถึงความต้องการ  (Demand flows) การเข้าถึงตลาดและการขายที่
ด าเนินงานเพ่ือกระตุ้นความต้องการของลูกค้า ร้านคนจับปลาใช้วิธีการกระตุ้นความต้องการของ
ลูกค้าผ่านช่องทางเพจเฟสบุ๊คร้านคนจับปลา โดยบอกเล่าเรื่องราวของร้านฯ การบริโภคอาหารทะเล
ปลอดภัย การส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม เกร็ดความรู้ในการท าอาหาร และสถานการณ์ทางสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือให้ลูกค้ามีความรู้สึกร่วมกับร้านคนจับปลาและต้องการสนั บสนุนร้านฯ  
นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานอ่ืนๆ มาช่วยประชาสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่ง
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จากความต้องการของผู้บริโภคเพ่ิมสูงขึ้น แต่ผู้บริโภคยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการบริโภค
อาหารทะเลจากชาวประมงพ้ืนบ้าน ประกอบกับร้านคนจับปลาประจวบฯ ให้ความรู้ผู้บริโภคในระดับ
ทีไ่ม่เพียงพอ ร้านคนจับปลาประจวบฯ จึงต้องสรรหาสัตว์น้ าจากจังหวัดอ่ืน ซึ่งในความเป็นจริงร้านฯ 
ควรส่งเสริมความต้องการของผู้บริโภคให้หันมาบริโภคสัตว์น้ าที่พ้ืนที่สามารถจับได้ เช่น ปลาทู ปลา
หลังเขียว เป็นต้น โดยการโฆษณาให้ความรู้ว่าปลาทูมีสารอาหารโอเมก้า 3 สูง ดีต่อสุขภาพ ส่วนปลา
หลังเขียวก็มีการแปรรูปให้เป็นอาหารพร้อมกินในรูปแบบของอาหารกินเล่นหรือปลาเค็มและปลา
หวานตามปกติ โดยการก าหนดสูตรที่แน่นอนเพ่ือให้รสชาติคงที่ เพ่ือให้ผู้บริโภคตระหนักถึงคุณค่า
และความปลอดภัยของอาหารทะเลจากชาวประมงพ้ืนบ้าน และมีความเต็มใจที่จะจ่ายเงินมากขึ้นเพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง 

นอกจากนั้น ร้านคนจับปลา ได้ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสัตว์น้ าจาก
แหล่งต่างๆ ยังมีช่องทางจ าหน่ายสินค้าไปยังร้านค้าต่างๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่าย อาทิ สวนรูท
การ์เดน ในวันเสาร์-อาทิตย ์เวลา 10.00 - 18.00 น. และศูนย์การค้าอ่ืนๆ เช่น อัมรินทร์พลาซ่า ชั้น 3 
โซนสังคมสุขภาพ (health society) ทุกวัน เวลา10.00 น.-21.00 น. หรือร้านเลมอนฟาร์มทั้ง 10 
สาขาในกรุงเทพฯ ทุกวัน เวลา 09.00 - 21.00 น.  รวมทั้งมูลนิธิสัมมาชีพ และงานแสดงสินค้าต่างๆ 
และในปี 2559 ร้านส่งสินค้าไปจ าหน่ายที่ร้าน Local Shop ที่ตลาดเจเจ จังหวัดเชียงใหม่ด้วย เป็น
ต้น  

4) การเข้าถึงสินค้า/วัตถุดิบหลัก (Supply Flow) การเข้าถึงวัสดุพ้ืนฐาน อุปกรณ์ 
ฯลฯ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการด าเนินงานซึ่งเป็นการลดต้นทุนการด าเนินงานและ /
หรือปรับปรุงราคาขาย เนื่องด้วยร้านคนจับปลาเป็นโครงการของสมาคมรักษ์ทะเลไทย ซึ่งร่วมมือกับ
สมาคมสมาพันธ์ประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอ๊อกแฟม จึงท าให้
มีเครือข่ายประมงพ้ืนบ้านหลายพื้นที่ที่พร้อมจะเป็นแหล่งวัตถุดิบ เรื่องการเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบไม่เป็น
ปัญหาส าคัญเท่ากับต้นทุนการขนส่งจากพ้ืนที่หนึ่งไปสู่พ้ืนที่หนึ่งเพราะค่าขนส่งมีราคาสูง ส่วนเรื่อง
อุปกรณ ์ร้านคนจับปลาขาดโรงเรือนการผลิตที่ได้มาตรฐาน  นอกจากนั้น ร้านฯ ยังขาดการจัดระบบ
แรงงานที่ท าการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการรับซื้อสัตว์น้ าไม่มีความแน่นอน ขาดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับค าสั่งซื้อจากผู้บริโภค ส่งผลให้ไม่มีแรงงานชาวบ้านเข้ามารับจ้างท างาน 
เพราะไม่มีความมั่นคงทางรายได้  

กล่าวได้ว่า ร้านคนจับปลาเป็นกิจการเพ่ือสังคมที่มีองค์ประกอบของความส าเร็จ
ครบทุกข้อ แต่การบริหารจัดการร้านยังมีปัญหาและข้อจ ากัดที่ต้องมีการพัฒนาอีกมาก ประเด็น
ค าถาม คือ ร้านฯ จะสามารถก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านี้และวัตถุประสงค์ที่ก่อตั้งไว้ได้หรือไม่ ซึ่งกิจการ
เพ่ือสังคมทั่วโลกก็ประสบปัญหาในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันนัก ได้แก่  (Sodhi, S.M. & Tang, S.C., 
2011) 
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1) การขาดเงินทุนจากภาครัฐ  ในกรณีของร้านฯ ได้รับทุนและการพัฒนาความรู้
จากองค์กรพัฒนาเอกชนเป็นหลัก เนื่องจากเป็นการจัดตั้งโดยกลุ่มของชาวประมงพ้ืนที่บ้านที่ท างาน
ร่วมกับนักพัฒนาเอกชน 

2) ความต้องการของตลาดที่ไม่แน่นอน เนื่องจากร้านฯ ยังขาดความเชี่ยวชาญกล
ยุทธ์ด้านการขายและการตลาด 

3) ต้นทุนการด าเนินงานที่สูง เพราะร้านฯ ขาดโครงสร้างสนับสนุนการกระจาย
สินค้า ต้นทุนการขนส่งสูงและไม่มีระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ  รวมทั้งขาดแรงงานที่มี
ความสามารถสูง ทั้งนี้ร้านสามารถลดต้นทุนค่าการจัดการให้น้อยที่สุด โดยการรับซื้อสัตว์น้ าจากใน
พ้ืนที่ให้มากที่สุด รวมทั้งลดขั้นตอนการแปรรูป และต้องพยายามขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคให้เร็ว
ที่สุด เนื่องจากข้อจ ากัดของอาหารทะเล รวมทั้งลดต้นทุนการขนส่ง (การซื้อรถห้องเย็นอาจจะเป็น
การลงทุนที่คุ้มทุนในระยะยาวได้ หากร้านมีการบริหารจัดการที่ดีดังกล่าวข้างต้น)  และต้องหาแหล่ง
กระจายสินค้าอ่ืนๆ นอกจากร้านเลมอนฟาร์ม เพ่ือเป็นการต่อรองทางการตลาด ตลอดจนแสวงหา
ช่องทางที่หลากหลายเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าได้ง่ายและมากข้ึน  

นอกจากนั้นร้านฯ มีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินการที่สอดคล้องกับผลการศึกษาการ
พัฒนาแพชุมชนของชาวประมงพ้ืนบ้าน จังหวัดสตูล ที่ศึกษาแพชุมชนของชาวประมงพ้ืนบ้าน ที่เป็น
สมาชิกกลุ่มแพชุมชน 4 กลุ่มแพ ได้แก่ กลุ่มแพปลาขอนคลานกลุ่ม แพชุมชนคนละ 2,000 กลุ่มแพ
คลองดุกัง และกลุ่มบ้านตันหยงกลิง จังหวัดสตูล โดยการด าเนินการวิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิ และการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมี
ทั้งชาวประมงพ้ืนบ้าน ผู้ประกอบการธุรกิจสัตว์น้ า โรงงานอุตสาหกรรม และผู้ค้าปลีกในแหล่งตลาด
สัตว์น้ า ส าคัญในจังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา (จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และคณะ, 2554) ดังนี้ 

1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระบบบริหารที่ไม่ชัดเจน การขาดประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจของสมาชิก และกฎเกณฑ์ท่ีไม่ยืดหยุ่น 

ร้านฯ มีระบบบริหารจัดการไม่ชัดเจน เนื่องจากการขาดประสบการณ์ในการท า
ธุรกิจของเจ้าหน้าที่และผู้ถือหุ้นร้านฯ ส่งผลให้การวางแผนการธุรกิจในช่วงต้นประสบปัญหา และ
กฎเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นไม่ยืดหยุ่น อาทิ การรับซื้อสัตว์น้ าตามค าสั่งซื้อของลูกค้า การรับซื้อสัตว์น้ าใน
ปริมาณน้อยจนชาวประมงมีความรู้สึกไม่ม่ันใจในการขายสินค้าให้กับร้านฯ เป็นต้น  

2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปริมาณและประเภทของสัตว์น้ าไม่แน่นอน ปัจจัยด้าน
ราคาตลาด และการไม่มีเครือข่ายทางการตลาด 

ร้านฯ ไม่สามารถก าหนดปริมาณและประเภทของสัตว์น้ าได้ชัดเจน ปัจจัยด้านราคา
ตลาดที่ต้นทุนของร้านฯ สูงกว่าตลาดทั่วไปส่งผลให้ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งได้ เป็นต้น 
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อนึ่ง ผู้วิจัยได้ประมวลประเด็นปัญหาและปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จดังกล่าวข้างต้น 
เพ่ือประเมินสถานการณ์ของร้านฯ โดยใช้แนวคิด SWOT Analysis ได้ดังนี ้

จุดแข็ง (Strengths) สินค้าสัตว์น้ าของชาวประมงมีความสดจากธรรมชาติเป็นจุด
แข็ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสินค้าที่อายุสั้น เน่าเสียง่าย ต้องใช้การจัดการที่เป็นระบบแบบมืออาชีพ 
จุดแข็งของสินค้าจึงเป็นจุดอ่อนด้วยเช่นกัน  นอกจากนั้นร้านฯ มีกลุ่มชาวประมงพ้ืนที่บ้านที่เข้มแข็ง 
ท าการประมงแบบอนุรักษ์เป็นแหล่งจัดส่งวัตถุดิบ รวมทั้งร้านฯ ยังได้รับเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรอ๊
อกแฟมอีกด้วย 

จุดอ่อน (Weaknesses) การขาดประสบการณ์ในการท าธุรกิจของนักพัฒนา
เอกชน ซึ่งท าให้ขาดการวิเคราะห์ตลาด การตั้งราคา ต้นทุน ก าไร การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินงานด้านอ่ืนๆ จะเห็นว่าการท าธุรกิจอาหารทะเลมีความละเอียดอ่อนจึงต้องการทั้งความรู้และ
ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการด าเนินงานทุกข้ันตอน 

เนื่องจากอาหารทะเลมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ (Bailey, M. et al.,2015) 

- อาหารทะเลสดเป็นอาหารที่เน่าเสียได้ง่าย และมีระยะเวลาของตัวสินค้าที่
จ ากัด ดังนั้นอาหารทะเลต้องท าการแปรรูปและการขายที่รวดเร็ว ซึ่งหมายความว่า ผู้ผลิตต้องสนใจ
และเข้าใจรายละเอียดของอาหารทะเลเป็นอย่างดี จึงจะสามารถท าตามมาตรฐานได้  

- ความซับซ้อนของประเภทของสัตว์น้ า  เครื่องมือประมง และแหล่งการจับ
สัตว์น้ าที่หลากหลาย ส่งผลให้การสร้างมาตรฐานอาหารทะเลเป็นเรื่องที่ยาก  

- ลักษณะตามธรรมชาติของการท าประมง ซึ่งเป็นทรัพยากรสาธารณะท าให้
ชาวประมงต้องแข่งขันในการจับ จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่า ชาวประมงท าตามมาตรฐานการจับสัตว์น้ า
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงหรือไม ่ 

โอกาส (Opportunities) กิจการเพื่อสังคม อาหารทะเลปลอดภัย และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังได้รับความสนใจทั้งในระดับสังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้ง
กระแสของโลกซ่ึงท าให้องค์กรพัฒนาเอกชนหลายองค์กรเข้ามาส่งเสริมงานทางด้านนี้  

อุปสรรค (Threats) ร้านฯ ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกที่ไม่
สามารถก าหนดได้ เช่น ฤดูกาลของสัตว์น้ าที่แต่ละชนิดพันธุ์มีการวางไข่ที่แตกต่างกันซึ่งหากไม่
ค านึงถึงปัจจัยนี้จะส่งผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล
ซึ่งส่งผลต่อระบบนิเวศและปริมาณสัตว์น้ า รวมทั้งราคาที่ไม่สามารถก าหนดได้ นอกจากนั้นเงื่อนไขที่
กระแสสังคมเรื่องกิจการเพ่ือสังคม อาหารทะเลปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้กลายเป็น
กระแสของโลก อาจส่งผลให้มีคู่แข่งเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมอาหารทะเลขนาดใหญ่ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

อนึ่ง ประเด็น IUU Fishing อาจท าให้บริบทการท าประมงของประเทศไทยใน
อนาคตปรับเปลี่ยนแนวทางไปสู่การท าประมงแบบยั่งยืน หรืออาจส่งผลให้มีกฎหมายออกมาควบคุม
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การประมง จนชาวบ้านไม่สามารถออกท าประมงเหมือนอย่างที่ผ่านมาได้ อาทิ ห้ามชาวประมง
พ้ืนบ้านออกท าการประมงนอกเขต 3 ไมล์ทะเล การเก็บภาษีเครื่องมือประมงของชาวประมงพ้ืนบ้าน 
เป็นต้น 

   โดยสรุป ร้านฯ มีทั้งปัจจัยที่เอ้ือและเป็นอุปสรรค ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องกับสาเหตุ
ของความส าเร็จและความล้มเหลวของผู้ประกอบการทางสังคม และการพัฒนาแพชุมชน ด้วยเช่นกัน 
ผลจากการประเมิน SWOT พบว่า ร้านฯ ยังมีโอกาสในการท าธุรกิจอีกมาก แต่อาจต้องเผชิญกับ
ความท้าทายเนื่องจากประเด็นกิจการเพ่ือสังคม อาหารทะเลปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ก าลังเป็นกระแสส าคัญของโลกที่ธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆ หันมาให้ความส าคัญ ซึ่งจะส่งผลให้ร้านฯมี
คู่แข่งที่เพ่ิมขึ้น แต่อย่างไรก็ตามร้านฯ ก็ยังมีเครือข่ายชาวประมงพ้ืนบ้านทั่วประเทศที่พร้อมจะเป็น
แหล่งวัตถุดิบด้วยเช่นกัน หากร้านฯ มีความสามารถในการพัฒนากลยุทธ์ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 

 
5.3 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานร้านคนจับปลา  
 
 ผลลัพธ์และผลกระทบจากการด าเนินงานของร้านคนจับปลา สามารถสรุปเป็น 3 
ส่วนดังนี้ 

1) ผลประกอบการของร้านคนจับปลา  

การด าเนินงานร้านคนจับปลา ในช่วง 1 ปี ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 
2558 ร้านคนจับปลาประจวบฯ มีก าไร 33,814.69 บาท  แต่ก าไรนี้ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้าง
เจ้าหน้าทีจ่ านวน 2 คน ทีไ่ด้รับเงินสนับสนุนจากโครงการร้านคนจับปลาขององค์กรอ๊อกแฟม รวมทั้ง
ยังไม่ครอบคลุมต้นทุนด้านต่างๆ อย่างเช่น ค่าเสื่อมสภาพของอาคารสถานที่ อุปกรณ์ ค่าขนส่งสินค้า
จากต่างจังหวัดที่มีต้นทุนสูง เป็นต้น  ซึ่งหากคิดค านวณอย่างถ่ีถ้วนแล้วก็พบว่า ร้านฯ ประสบภาวะ
ขาดทุนมาโดยตลอด จึงกล่าวได้ว่า หากไม่มีเงินสนับสนุนจากโครงการฯ ร้านฯ อาจไม่สามารถด าเนิน
กิจการต่อไปได้ หากไม่มีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ การท าบัญชีรายวัน  และกลยุทธ์ทาง
การตลาดเสียใหม่  

2) ผลลัพธ์ต่อชาวประมงพื้นบ้าน  
ชาวประมงพ้ืนบ้านมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการขายสัตว์น้ าให้ร้านคนจับปลาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 60 ครัวเรือน คิดโดยเฉลี่ยแล้วครัวเรือนมีรายได้เพ่ิม 5,0172.21 บาทต่อปี 
หรือเดือนละ 418.10 บาท  

ร้านคนจับปลามีเป้าหมายในการก่อตั้ง คือ การเพ่ิมรายได้ชาวประมงพ้ืนบ้านที่ท า
การประมงอย่างรับผิดชอบให้สามารถหลุดพ้นจากระบบหนี้สินของแพปลา และมุ่งหวังที่จะน าก าไร
หลังจากหักค่าบริหารจัดการและปันผลผู้ถือหุ้น มาสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์และสาธารณประโยชน์
ของชุมชน ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่มีคุณค่ามากกว่าการสร้างผลก าไรเชิงธุรกิจคืนสู่ผู้ถือหุ้น แต่ผลก าไร
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ร้านคนจับปลาในช่วงปี 2557 - 2558 ยังไม่มากพอที่จะสามารถปันผลให้ผู้ถือหุ้น และน าไปใช้
สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และสาธารณประโยชน์ของชุมชนได้ รวมทั้งไม่สามารถท าให้ชาวประมง
หลุดพ้นจากระบบการเป็นหนี้แพปลาได้ เนื่องจากร้านฯ รับซื้อสัตว์น้ ารวมทุกพ้ืนที่แล้วมีปริมาณไม่ถึง 
0.000004%  ของปริมาณสัตว์น้ าเค็มที่ซื้อขายกันทั้งประเทศ ส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบ้านต้องพ่ึงพา
แพปลาท้องถิ่นเช่นเดิม   

อนึ่ง สภาวะการพ่ึงพาแพปลาหรือผู้ค้าคนกลางของชาวประมงพ้ืนบ้านเป็น
ความสัมพันธ์แบบผู้อุปถัมภ์กับลูกน้องที่มีลักษณะเป็นพลวัต อีกทั้งเป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีมิติทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมซึ่งละเอียดอ่อนและซับซ้อนมาก และปรากฏอยู่ทั่วไปในชุมชนประมง
พ้ืนบ้านในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การปลดปล่อยชาวประมงพ้ืนบ้านออกจากพันธนาการของ
ผู้ค้าคนกลางจึงมิใช่เรื่องที่จะท าได้โดยง่าย ต้องลงทุนลงแรงและใช้ระยะเวลายาวนาน เพราะชุมชนมี
บรรทัดฐาน วัฒนธรรมและสังคมที่เหนียวแน่นทั้งความสัมพันธ์เครือญาติ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวประมงกับผู้ค้าคนกลาง  ซึ่งบางครั้งผู้ค้าคนกลางก็คือคนในชุมชนที่เป็นเครือญาติกันเอง 
นอกจากนั้นชาวประมงมีความหลากหลาย และมีความผูกพันอยู่ภายในระบบอุปถัมภ์ที่สืบเนื่องจาก
บรรพบุรุษ รวมทั้งผู้ค้าคนกลางอาจมีหลายบทบาทในชุมชน กล่าวคือ ในขณะที่ผู้ค้าคนกลางเอา
เปรียบชาวประมงโดยการใช้ระบบการผูกขาดการซื้อสัตว์น้ าจากภาระหนี้สินของชาวประมง และกด
ราคาสินค้า  แต่ผู้ค้าคนกลางก็เป็นผู้ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ชาวประมงโดยการน าเงินมาลงทุนหรือใช้
จ่าย และสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้วยเช่นกัน (Bailey, M. et al, 2016) 

  อย่างไรก็ตาม การมีร้านคนจับปลาท าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีความภาคภูมิใจใน
ตัวเองว่ามีที่ยืนในสังคม โดยให้ร้านเป็นพื้นที่แสดงตัวตนให้สังคมได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของชาวประมง
พ้ืนบ้าน ซ่ึงพวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร้านฯ ตั้งแต่การก าหนดแนวคิด การช่วย
จัดสถานที่ การซ่อมแซมอาคาร และการรว่มคิดแก้ปัญหาต่างๆ  

การมีส่วนร่วมดังกล่าวเกิดขึ้นได้เพราะชาวประมงมีความหวังว่า ในอนาคตร้านจะ
สามารถรับซื้อสัตว์ได้จ านวนที่มากขึ้นโดยไม่ต้องรอการสั่งซื้อจากลูกค้า รวมทั้งมีห้องเย็นขนาดเล็ก 
และโรงเรือนการผลิตที่ได้มาตรฐานคล้ายกับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งจะเพ่ิมการจ้างงานในท้องถิ่น 
รวมทั้งเพ่ิมยอดขายมากข้ึน และสามารถขยายฐานลูกค้าไปยังภาคเหนือและภาคอีสาน ซึ่งจะส่งผล
ให้มผีลก าไรปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและกิจกรรมการอนุรักษ์ได้ในอนาคต   

จากการที่ร้านคนจับปลาด าเนินการเข้าสู่ปีที่ 2 (เมื่อปี 2558)  แม้ว่าร้านฯ ไม่
สามารถปันผลก าไรสู่สมาชิกผู้ถือหุ้น และกิจกรรมการอนุรักษ์ของชุมชนได้ แต่การท างานของร้านฯ 
ตั้งแต่ปี 2557 ส่งผลให้ชาวประมงพ้ืนบ้านอ่าวคั่นกระไดกลายเป็นที่รู้จักของสังคมมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมี
องค์กรอื่นๆ มาสนับสนุนการท ากิจกรรมการอนุรักษ์ การท าซั้งกอและธนาคารปู เช่น องค์กรกรีนพีซ  
กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงชุมชน (Local Alife) บริษัทไทยประกันชีวิต และร้านเลมอนฟาร์ม เป็นต้น 

3) ผลลัพธ์ต่อผู้บริโภค 
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จากตัวอย่างผู้บริโภคจ านวน 20 คน เลือกบริโภคอาหารทะเลร้านคนจับปลา เพราะ
มีแรงจูงใจต่างๆ ได้แก่  สุขภาพ ความปลอดภัย และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากร้านคนจับปลา
สามารถจัดสรรอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและปลอดภัย และเป็นช่องทางให้คนในสังคมได้ท า
ความดโีดยการมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งร่วมกับชาวประมงพ้ืนบ้าน จึงเป็น
กิจการเพ่ือสังคมที่ควรได้รับการสนับสนุน รวมทั้งเป็นการต่อต้านเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและ
ท าลายล้าง นอกจากนั้นร้านคนจับปลายังสร้างโอกาสที่ยุติธรรมส าหรับทุกฝ่ายทั้งผู้บริโภค ทรัพยากร
ทะเล และชาวประมง เป็นการคุ้มครองดูแลทุกฝ่าย รวมทั้งพนักงานบริการดีมีความซื่อสัตย์ในการให้
ข้อมูลแก่ลูกค้า และผู้บริโภคจ านวนหนึ่งมีความรู้สึกเชื่อมั่นในร้าน เนื่องจากเป็นโครงการหนึ่งของ
สมาคมรักษ์ทะเลไทยที่ท ากิจกรรมการอนุรักษ์ทะเลมาอย่างยาวนาน  นอกจากนั้นผู้บริโภคมีความพึง
พอใจต่อร้านคนจับปลาในด้านคุณภาพสินค้า การให้บริการ และราคา และคิดว่าร้านคนจับปลามี
ประโยชน์ต่อตัวเอง ชาวประมงพ้ืนบ้าน สิ่งแวดล้อม และสังคม ทั้งนี้ผู้บริโภคยินดีที่จะมีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนร้านคนจับปลา และจะแนะน าให้ญาติ พี่น้อง เพ่ือนๆ และคนรู้จัก เลือกซื้ออาหารทะเล
จากร้านคนจับปลาอีกด้วย 

กล่าวได้ว่า ผลลัพธ์จากการด าเนินงานร้านคนจับปลา ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้
บทเรียนที่ส าคัญจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ส าหรับเจ้าหน้าที่ร้านฯ ชาวประมงพ้ืนบ้าน และองค์กร
สนับสนุนเงินทุน ซึ่งน าไปสู่ข้อเสนอแนะของผู้วิจัยในตอนต่อไป 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ ซึ่งแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
 

การพัฒนาร้านคนจับปลา 

จากการวิเคราะห์ผลลัพธ์การด าเนินงานร้านคนจับปลา พบว่า ร้านฯ ด าเนินการโดย
เจ้าหน้าที่พัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้าน ผู้ขาดประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ แต่อย่างไรก็
ตาม ร้านฯ เป็นกิจการเพ่ือสังคมที่มีศักยภาพในการด าเนินการ เนื่องจากกระแสแนวคิดเรื่องอาหาร
ปลอดภัยและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก าลังได้รับความสนใจจากสังคมไทยและสังคมโลก  ดังนั้นเพ่ือให้
การด าเนินงานมีโอกาสประสบความส าเร็จมากขึ้น การส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมร้านคนจับปลา โดย
นักพัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้านจึงควรพัฒนาในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ร้านคนจับปลา ควรศึกษาการด าเนินงานของแพปลาชุมชน
อย่างเช่น แพปลาชุมชนบ้านช่องฟืน จังหวัดพัทลุง ซึ่งประสบความส าเร็จได้เนื่องจากกลุ่มชาวประมง
พ้ืนบ้านได้สั่งสมประสบการณ์ในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชุมชนมาก่อน สมาชิกมีจ านวนไม่มาก แต่มี
ความหลากหลาย ทั้งแม่ค้า ครู และชาวประมงท างานร่วมกัน ซึ่งแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน 
คนที่บริหารจัดการและหาตลาดของแพปลาบ้านช่องฟืนไม่ใช่นักพัฒนาเอกชนที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ก่อตั้งแพปลา แต่เป็นแม่ค้าที่มีประสบการณ์ในการขายส่งอาหารทะเลมาก่อน จึงมีทักษะการหาตลาด 
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การติดต่อพ่อค้าและร้านค้า และสามารถจัดการดูแลคุณภาพสัตว์น้ าได้ แพปลาชุมชนจึงไม่มีปัญหา
เรื่องตลาด ที่ส าคัญแพปลาชุมชนบ้านช่องฟืนสามารถรับซื้อสัตว์น้ าจากชาวประมงที่น ามาขายได้
ทั้งหมด เพราะมีตลาดรองรับสินค้าทั้งหมด ดังนั้น แพปลาบ้านช่องฟืนจึงด าเนินการได้ยาวนาน   
(จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ และคณะ, 2554) ดังนั้นร้านคนจับปลาทั้งสองแห่งควรจะจัดหามืออาชีพมาท า
หน้าที่บริหารจัดการร้าน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องถึงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ด้วยเช่นกัน 

2) การบริหารจัดการภายในร้านฯ ตั้งแต่เรื่องของการท าบัญชีให้ได้มาตรฐาน 
แสดงการลงบัญชีทุกวันเพื่อสรุปยอดรายวัน แสดงให้เห็นสถานการณ์ของร้านฯ ณ ปัจจุบัน 

3) การจ้างแรงงาน ควรจัดสรรให้สอดคล้องและเป็นธรรมกับภาระงาน รวมทั้ง
ต้องบริหารจัดการแรงงานให้มีประสิทธิภาพ โดยร้านฯ ควรใช้ระบบแบ่งแยกหน้าที่การท างานให้
เหมาะสมกับภาระงานของแรงงานแต่ละคน เนื่องจากการจัดให้แรงงานทุกคนท างานอย่างเดียวกันใน
แต่ละขั้นตอนนั้นเป็นการจัดสรรงานที่ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น ร้านฯ ควร
อบรมเจ้าหน้าที่และแรงงานเรื่องสุขลักษณะในการแปรรูปอาหาร อาทิ การใส่ถุงมือ หมวกคลุมผม 
และผ้ากันเปื้อนทุกครั้งในการแปรรูปสัตว์น้ า เป็นต้น 

4) โรงเรือนการผลิต เป็นเรื่องส าคัญที่ร้านฯ ควรด าเนินการเป็นอันดับแรกๆ 
เพราะสถานที่ผลิตบ่งบอกถึงคุณภาพ ความสะอาด และความปลอดภัยของสินค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริม
ทั้งขอมาตรฐาน อย. มารับรอง และส่งผลดีต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่และแรงงานในการแปรรูปด้วย
เช่นกัน 

5) การก าหนดราคา การก าหนดราคาขายในปัจจุบันไม่มีหลักการที่ชัดเจน 
หากต้องการพัฒนาร้านคนจับปลาให้มีความยั่งยืน ควรพิจารณาหลักการในการก าหนดราคาให้
เหมาะสมหรือสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในเชิงตลาดหรือเศรษฐกิจ 
ซึ่งจะท าให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และจะต้องค านึงถึงการก าหนดราคา
ที่ท าให้โซ่อุปทานของร้านคนจับทั้งหมดอยู่ในลักษณะที่สร้างผลก าไรได้อย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายทุกดา้น 

6) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) 
เนื่องจากร้านคนจับปลาเป็นต้นแบบของโครงการร้านอาหารทะเลปลอดภัยที่ทางองค์กรอ๊อกแฟมมี 
นโยบายพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้สัญลักษณ์ Blue Brand (บลูแบรนด์) เพ่ือแสดงถึงสินค้าปลอดภัย 
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้ภาพลักษณ์ดังกล่าวมีความสมบูรณ์
ครบถ้วน  เนื่องจากกระบวนการเรียกคืนสินค้า (Recall) จะสามารถท าได้ในกรณีที่สามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งผลิตของสินค้าได้เท่านั้น โดยผ่านระบบสารสนเทศที่จะต้องใช้ทั้งฮาร์ดแวร์ (Hard 
ware) และซอฟท์แวร์ (Soft ware) รวมทั้งต้องมีการจัดระบบรหัสบาร์โค้ด (Barcode) อย่างเป็น
ระบบ การมีระบบตรวจสอบย้อนกลับนี้นอกจากจะช่วยในการเรียกคืนสินค้าได้แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
การควบคุมคุณภาพของสัตว์น้ า วิธีการท าประมง และแหล่งการจับ รวมทั้งชาวประมงผู้จับสัตว์น้ า
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นั้นๆ อีกทั้งจะมีประโยชน์ต่อกระบวนการขนส่งสินค้าเป็นอย่างมาก กล่าวคือจะสามารถช่วยบันทึก
ข้อมูลการรับเข้าของสินค้า การจัดเก็บ และการส่งมอบ ส่งผลดีต่อการวางแผนงาน การควบคุม และ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบขนส่งสินค้า ตลอดจนสามารถน าไปวิเคราะห์ถึงอายุของสินค้าใน
อนาคต และท าให้ลูกค้าม่ันใจในสินค้าร้านคนจับปลาได้อีกด้วย 

7) การก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับร้านคนจับปลา เนื่องจากสัตว์น้ าที่
จับในพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในด้านขนาดของสัตว์น้ าขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิประเทศและระบบนิเวศ
ของพ้ืนที่ ดังนั้นการพัฒนาตลาดจึงควรมีทิศทางที่ไม่แข่งขันกันในด้านราคา แต่น าเสนอคุณภาพและ
เรื่องราวของสินค้าเป็นหลัก โดยแนวทางการก าหนดราคาของสินค้าควรจะต้องมีความแตกต่างกัน
ตามลักษณะของสัตว์น้ า ทั้งนี้เพ่ือความอยู่รอดและความยั่งยืนของร้านคนจับปลา และชาวประมง
พ้ืนบ้านผู้เป็นแหล่งผลิตสินค้า ดังนั้นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Production positioning) 
จึงมีความส าคัญต่อกิจการขนาดเล็ก  

8) ร้านคนจับปลามีความเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้า 
(Hub)  เนื่องจากสินค้าหรือสัตว์น้ าในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลา การแยกกันขาย
ผลผลิตของแต่ละพ้ืนที่ให้แต่ละพ้ืนที่อยู่รอดนั้นเป็นช่องทางที่ดี แต่ต้องมีการแบ่งสันปันส่วนและ
ควบคุมปริมาณ เพ่ือไม่ให้เกิดความแปรปรวนของปริมาณสัตว์น้ า ซึ่งจะกระทบต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้าที่ไม่สามารถบริโภคสินค้าได้ตามลักษณะและจ านวนที่ต้องการ แต่หากรวมกันขายโดยมีการ
รวบรวมและกระจายสินค้าในทุกฤดูกาลในเชิงปริมาณ ต้องมีการบริหารจัดการในลักษณะศูนย์
กระจายสินค้าที่ดี โดยจะต้องมีการวางแผนเชื่อมโยงทั้งทางด้านข้อมูลหรือระบบสารสนเทศเกี่ยวกับ
ชนิดและปริมาณสัตว์น้ าในแต่ละพ้ืนที่และช่วงเวลาระหว่างร้านคนจับปลาแต่ละแห่งอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือให้การร่วมมือกันท าให้ทุกพ้ืนที่มีผลก าไร (win-win) ในระดับท่ีกิจการสามารถเติบโตและยั่งยืนได ้

9) การขนส่ง ควรจัดซื้อรถห้องเย็นไว้ส าหรับการขนส่งสินค้าไปกรุงเทพฯ เพ่ือ
ลดต้นทุนการขนส่ง แต่ส าหรับสินค้าจากต่างจังหวัดควรให้ใช้การขนส่งโดยรถรับจ้างก่อน แต่ต้องเพ่ิม
ปริมาณสินค้า เพ่ือลดต้นทุนต่อหน่วยการผลิต ทั้งนี้ร้านฯ ต้องด าเนินการตามข้อเสนอที่กล่าวมา
ข้างต้นทั้งหมดให้ส าเร็จลุล่วงก่อนด าเนินการจัดซื้อรถห้องเย็น 

นอกจากนั้น เพื่อให้เกิดการพัฒนากิจการเพ่ือสังคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารทะเล
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอข้อเสนอแนะด้านอ่ืนๆ ดังนี้ 

นโยบาย   

รัฐหรือหน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนทั้งด้านให้ความรู้ ทุน และกลไกในการขาย
ผลผลิตสัตว์น้ าของชาวประมงพ้ืนบ้านในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีความรู้และ
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ทักษะที่เกี่ยวข้องกับกิจการเพ่ือสังคมท าหน้าที่ติดตามและร่วมท างานกับชุมชนที่มีความพร้อมในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชน  
ชุมชนที่ต้องการรวมกลุ่มเพ่ือท ากิจการเพ่ือสังคม ต้องเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง

พอสมควร และมีประสบการณ์ในการท าธุรกิจชุมชนมาก่อน   

การวิจัย     

1) ควรมีการศึกษากระบวนการด าเนินงานของร้านคนจับปลาในช่วงต่อไปว่าจะ
สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายหรือไม่ พร้อมทั้งศึกษาเหตุปัจจัยที่เอ้ือต่อความส าเร็จและความ
ล้มเหลว  

กล่าวได้ว่า ร้านคนจับปลาเป็นกิจการเพ่ือสังคมกรณีแรกๆ ของประเทศไทย ที่
ชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นเจ้าของโดยมีนักพัฒนาเอกชนเป็นผู้ด าเนินการประสานงานในฐานะแกนกลาง
ของระบบ ซึ่งมีความมุ่งมั่นในการท างานและมีประสบการณ์ในฐานะองค์กรสะพานเชื่อมที่ส่งเสริมการ
ดูแลทรัพยากรทะเลและชายฝั่งจากสภาพเสื่อมโทรมให้กลับมามีความสมบูรณ์ และให้ชาวประมง
พ้ืนบ้านมีจิตส านึกการอนุรักษ์ที่ยาวนานเกือบทศวรรษ  

ดังนั้นเมื่อชาวประมงพ้ืนบ้านต้องการปลดเปลื้องพันธนาการจากระบบหนี้สินของ
แพปลาท้องถิ่น นักพัฒนาเอกชนจึงต้องเปลี่ยนบทบาท ซึ่งยังอยู่ในช่วงการเริ่มต้นและอยู่ในระหว่าง
การลองผิดลองถูก การสรุปบทเรียน และการท าความเข้าใจกระบวนการพัฒนากิจการเพ่ือสังคม 
รวมทั้งลักษณะธรรมชาติเฉพาะของธุรกิจการจ าหน่ายสินค้าอาหารทะเล  โดยบทเรียนที่ส าคัญของ
ร้านฯ คือ การที่นักพัฒนาเอกชนต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองมาเป็นนักธุรกิจบนเส้นทางของการพัฒนา
สังคมได้นั้น จ าเป็นจะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานทางธุรกิจ ส่วนความมุ่งมั่นและความ
พยายามอย่างแรงกล้าในการพัฒนาสังคมที่มีอยู่เดิมนั้นเป็นปัจจัยส าคัญเบื้องต้น แต่จะต้องมีการ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะด้านธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผู้ประสานงาน
จึงต้องมีบทบาทในการสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง
ชาวประมงพ้ืนบ้าน องค์กรภาคี และผู้บริโภค เพ่ือพัฒนาร้านฯ ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเชื่อมั่นว่าพลังกาย 
พลังความคิด และพลังใจที่ประสานร่วมกันระหว่างนักพัฒนาเอกชนและชาวประมงพ้ืนบ้านจะท าให้
ร้านฯ สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้บนเส้นทางของกิจการเพ่ือสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน และการอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลและชายฝั่งโดยชุมชนประมง
พ้ืนบ้านในอนาคตได้อย่างแท้จริง 
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สัมภาษณ์. 13 สิงหาคม 2557  

วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท.์  20 ตุลาคม 2557 

ศุภวรรณ ชนะสงคราม. สัมภาษณ์ทางโทรศัพท.์ 16 กันยายน 2557.  

สมพงษ์ ปานน้อย. บ้านคั่นกระได ต้าบลอ่าวน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สัมภาษณ์. 7 
กรกฎาคม 2558  
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สมพงษ์ ปานน้อย. บ้านคั่นกระได ต้าบลอ่าวน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สัมภาษณ์. 14 
กรกฎาคม 2558 

สุพรรณนา น้อยอ่ิม. ร้านคนจับปลา ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . สัมภาษณ์. 
10 มีนาคม 2558 

สุพรรณนา น้อยอ่ิม. ร้านคนจับปลา ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . สัมภาษณ์. 
12 ธันวาคม 2557    

เสาวลักษณ์ ประทุมทอง. ร้านคนจับปลา ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . 
สัมภาษณ์. 18 กันยายน 2557. 

สุภารัตน์  ปานน้อย. ร้านคนจับปลา ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ . สัมภาษณ์. 
10 สิงหาคม 2558 

ศรีไพล จิตรจ้าลอง. บ้านคั่นกระได ต้าบลอ่าวน้อย อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สัมภาษณ์. 7 
กรกฎาคม 2558 

อ้านาจ สูงยิ่ง. ร้านคนจับปลา ต้าบลบ่อนอก อ้าเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. สัมภาษณ์. 18 
สิงหาคม 2558 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



166 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

 ปฏิทินฤดูกาล และการรับซ้ือสัตว์น้้า 
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ภาคผนวก ก 
 

 ปฏิทินฤดูกาล การรับซื้อสัตว์น้้า 
 

ปฏิทินฤดูกาลการท้าประมงรอบ 1 ปี  บ้านคั่นกระได หมู่ที่ 3 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ประเภทสัตว์น้้า 

 

ม.ค. 

 

ก.พ. 

 

มี.ค. 

 

เม.ย. 

 

พ.ค. 

 

มิ.ย. 

 

ก.ค. 

 

ส.ค. 

 

ก.ย. 

 

ต.ค. 

 

พ.ย. 

 

ธ.ค. 

ปลาท ู             

กุ้ง             

ปูม้า             

หมึก             

ปลาเห็ดโคน             

ปลาหลังเขียว             

ปลาอินทรี             

ปลาแดง             

หมายเหตุ  น้อย  ปานกลาง  มาก     *ข้อมูลจากการจัดสนทนากลุ่มชาวประมงพื้นบ้านอ่าวคั่นกระได, 2558 
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ตารางแสดงการรับซื้อสัตว์น้้าของร้านคนจับปลา 

สินค้า ประจวบฯ นครศรีฯ สตูล ตรัง สงขลา 

๑. ปลาทสูด √ - - - - 

๒. ปลาเห็ดโคน √ √ √ - - 

๓. ปลากะพงขาว √ √ - - - 

๔. ปลาเก๋า  √ √ √ - 

๕. ปลาโฉมงาม √ √ - - - 

๖. ปลาอินทร ี √ √ √ √ - 

๗. กุ้งแชบ๊วย √ √ √ √ - 

๘. ปลาน้้าดอกไม ้ √ √ - - - 

๙. ปลาสร้อยนกเขา √ √ - - - 

๑๐. ปลาตาเดียว √ √ - - - 

๑๑. ปลาครดูคราด √ √ - - - 

๑๒. ปลากะพงข้างปาน √ √ √ - - 

๑๓. ปลากระบอก - √ - - - 

๑๔. ปลาทรายแดง √ - - - - 

๑๕. หมึกไขส่ด √ - - - - 

๑๖. หมึกแดดเดียว  √ - - - - 

๑๗. ทอดมัน √ - - - - 

๑๘. ปลาออกาแรหวาน √ - - - - 

๑๙. ปลาออกาแรเค็มแดดเดยีว/แห้ง √ - - - - 

๒๐. ปลาออกาแรแล่สด √ - - - - 
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สินค้า ประจวบฯ นครศรีฯ สตูล ตรัง สงขลา 

๒๑. ปลาทูหวาน √ - - - - 

๒๒. ปลาทูเค็มแดดเดียว/แห้ง √ - - - - 

๒๓. ปลาอินทรีเคม็ √ - - - - 

๒๔. ปลากุเราหอม √ √ - - - 

๒๕. หมึกแห้ง √ - - - - 

๒๖. ปลาทูน้้า √ - - - - 

๒๗. กะป ิ √ - - - - 

๒๘. กุ้งแห้ง - - - - √ 

๒๙. เนื้อปมู้า - √ - - - 

๓๐. ปลาจวด √ √ - - - 

๓๑. ปลาขี้เหม็น √ - - - - 

๓๒. ปลาลังคัน √ - - - - 

๓๓. ปลาสีกุน √ - - - - 

๓๔.ปลาข้างเหลือง √ - - - - 

๓๕.เนื้อกั้ง √ - - - - 

๓๖. กุ้งก้ามกราม - - - - √ 
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ภาคผนวก ข 
 

ประกาศจังหวัดพื้นที่อนุรักษ์หอยจอบในเขตพื้นที่ 5 ไมล์ทะเล และเอกสารประกอบการชุมนุม 
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ภาคผนวก ข 
 

ประกาศจังหวัดพื้นที่อนุรักษ์หอยจอบในเขตพื้นที่ 5 ไมล์ทะเล และเอกสารประกอบการชุมนุม 
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ภาคผนวกที่ ค 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นร้านคนจับปลาที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเครือข่ายจังหวัดประจวบฯ รอบท่ี 1/2557 
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ภาคผนวกที่ ค 
 

รายช่ือผู้ถือหุ้นร้านคนจับปลาที่เป็นชาวประมงพื้นบ้านเครือข่ายจังหวัดประจวบฯ รอบท่ี 1/2557 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล จ้านวน (หุ้น) จ้านวนเงิน(บาท) 
1 นางเรียม  พิมพ์ทอง 5 500 
2 นายภูษิต  จิตรจ้าลอง 5 500 
3 นายสุรศักดิ์  จิตรจ้าลอง 5 500 
4 นางเพชร จิตรจ้าลอง 5 500 
5 นางสุภารัตน์  ปานน้อย 10 1,000 
6 นางสาวกรพินธุ์  จิตรจ้าลอง 5 500 
7 นายโกศล  จิตรจ้าลอง 10 1,000 
8 นายชาตรี  ก้าลังแรง 20 2,000 
9 นายสมพงษ์  ปานน้อย 10 1,000 

10. นายประสาร  มีฤทธิ์ 1 100 
11. นายจิรศักดิ์  มีฤทธิ์ 10 1,000 
12. นางสาวชนนิกานต์  จิตรจ้าลอง 1 100 
13. นางจินดา  จิตตะนัง 5 500 
14. นางสาวเบญจวรรณ  เพ็งหนู 2 200 
15. นายวิโชคศักดิ์  รณรงค์ไพรี 20 2,000 
16. นางสาวลักษณะพร  มาดี 10 1,000 
17. นายน้อย  แพใหญ่ 2 200 
18. นางรัชนี  แซ่เตียว 20 2,000 
19 นายวิเชียร  ช้างเผือก 5 500 
20 นายสุนทร  ทิมอินทร์ 5 500 
21 นายชุมพร  สมบูรณ์ 1 100 
22 นางสาวเมทินี  อรุณคีรีโรจน์ 1 100 
23 นายอนุกูล  วสุเชษฐ์ 1 100 
24 นายศักรินทร์  แซ่เตียว 10 1,000 
25 นายปิยะ  เทศแย้ม 20 2,000 
26 นายศักดิ์ชัย  สุขโข 10 1,000 
27 นายกมล  ปานน้อย 5 500 
28 นายจันทร์ฉาย  ปานเล็ก 5 500 
29 นางสาวนันทนา  พรอุไร 100 10,000 
30 นายสมชาย  บุญเกิด 5 500 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล จ้านวน (หุ้น) จ้านวนเงิน(บาท) 
31 นางละออง   ยี่สาร 10 1,000 
32 นายประชา  คล้ายทอง 20 2,000 
33 นายประสาน  แก้วสุข 20 2,000 
34 นางวัชรี  จักขุจัน 20 2,000 
35 นายสนธยา  จันทร์ฉาย 20 2,000 
36 นางประสบศรี  จันทร์ฉาย 20 2,000 
37 นายวิศรุต  จันทร์ฉาย 20 2,000 
38 นายสิทธิยา  จันทร์ ฉาย 20 2,000 
39 นางเฉลิมรัตน์  สิงห์เล็ก 10 1,000 
40 นางวัฒนา  แสงหล่้า 5 500 
41 นายบุญเลิศ  กระทุ่มแก้ว 1 100 
42 นายพรพิพัฒน์  วัดอักษร 10 1,000 
43 นายไพโรจน์  คงกระพัน 5 500 
44 นางลาวัลย์  กรแก้ว 5 500 
45 นายอ้านาจ  สูงยิ่ง 20 2,000 
46 นางสาวสุพรรณา  น้อยอ่ิม 2 200 
47 นางสาวกรณ์อุมา  พงษ์น้อย 50 5,000 
48 นางสาวบัวลอย  สิงห์จันทร์ 10 1,000 
49 นางสาวกุหลาบ  พรมสะอาด 5 500 
50 นางวันเพ็ญ  ขุนอักษร 10 1,000 
51 นางสมหญิง  ศิริวรรณ 5 500 
52 นายณฐพล  ลูกตุ้มทอง 1 100 
53 นายชุมพล  ยศวิปาน 20 2,000 
54 นายพลวัฒน์  ยศวิปาน 10 1,000 
55 นายไพโรจน์  มานะกิจสมบูรณ์ 10 1,000 
56 นายถนอม  มานะ 5 500 
57 นายณรงค์  ขอเจียม 5 500 
58 นางน้อย  แซ่เตียว 5 500 
59 นางวาสนา  บุญศรี 5 500 
60 นายวิสุทธิ์  ดวงจันทร์ 2 200 
61 นางสาวกัญญ์ชนันพร  เย็นใจ 2 200 
62 นายนิคม  เหงี่ยมสง่า 5 500 
63 นายสุริยา  ค้าสว่าง 5 500 
64 นายระยอง สอนเฉลิม 10 1,000 
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ที ่ ชื่อ-นามสกุล จ้านวน (หุ้น) จ้านวนเงิน(บาท) 
65 นางสาวชไมพร  มัคมัน 5 500 
66 นางดวงใจ  เขียวหวาน 20 2,000 

รวม 712 71,200 
 
สรุป ผู้ถือหุ้นร้านคนจับปลาที่เป็นชาวประมงพ้ืนบ้านเครือข่ายจังหวัดประจวบฯ รอบที่ 1/2557 
มีสมาชิก ทั้งสิ้น  66  คน รวมเป็น 712  หุ้น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,200  บาท  
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ภาคผนวก ง 
 

ยอดประกอบการร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบฯ 
ในช่วงเดือน มิถุนายน 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 
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ภาคผนวก ง 
 

ยอดประกอบการร้านคนจับปลา จังหวัดประจวบฯ  
ในช่วงเดือน มิถุนายน 2557 ถึงเดือน พฤษภาคม 2558 

 

สรุปยอดรายปี รายรับ รายจ่าย ก้าไร (ขาดทุน) 

มิ.ย.-57 71,802 133,437 -61,635 

ก.ค.-57 359,784 265,754 94,030 

ส.ค.-57 193,081 346,894.04 -153,813.04 

ก.ย.-57 156,212 141,660 14,552 

ต.ค.-57 84,914 68,198.72 16,715.28 

พ.ย.-57 113,479 79,901.41 33,577.59 

ธ.ค.-57 145,447 177,406 -31,959 

ม.ค.-58 124,450 106,911 17,539 

ก.พ.-58 157,823 126,018 31,805 

มี.ค.-58 143,602 98,801.25 44,800.75 

เม.ย.-58 91,364 84,763.64 6,600.36 

พ.ค.-58 168,492 146,890.25 21,601.75 

รวม 1,810,450 1,776,635.31 33,814.69 
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ภาคผนวก จ 
 

การจัดการรถห้องเย็น 
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ภาคผนวก จ 
 

การจัดการรถห้องเย็น 
 

 ผลการศึกษาจากโครงการวิจัยวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส้าหรับวิสาหกิจชุมชน
ประมงพื้นบ้านของร้านคนจับปลา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กนกพร เรียนเขมะนิยม และคณะ, 2559) พบว่า 
เงื่อนไขท่ีพิจารณาจัดหารถห้องเย็น 

- ก้าหนดราคารถกระบะ 500,000 บาท (ISUZU ISUZU DMAX ) 
- ก้าหนดราคาเครื่องทาความเย็น224,700 ,700บาท (ColdWay ColdWay 

รุ่น CE -2 สามารถทาความเย็นที่อุณหภูมิต่าสุด -20 องศา และมีระบบหลัก คือ Dire Dire ct drive 
ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลของรถเป็นตัวปั่นคอมเพรสเซอร์) 

- ก้าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนรถ 5 ปีแรก (60 เดือน) โดยจะเริ่มลงทุน
ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปี 2569 และสมมติว่าไม่คิดดอกเบี้ยเงินผ่อนกาหนดอายุการใช้งานของรถกระบะ
และเครื่องทาความเย็น10 ปี 

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประกอบด้วย 
- ประกันภัย ชั้นหนึ่ง21,100 บาทต่อปี 
- พรบ. 900 บาทต่อปี 
- ภาษี 1,050 บาทต่อปี 
- ค่าบารุงรักษา 3,000 บาทต่อปี 
- ค่าแรงคนขับรถ 10,000 ต่อเดือน 

ค่าใช้จ่ายรายปีที่เพิ่มขึ้นจากการซื้อรถห้องเย็น 
- จากค่าราคารถกระบะและราคาเครื่องทาความเย็น 724,700 บาท ระยะเวลาการ

ใช้งาน 10 ปี คิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรงและไม่มีมูลค่าซาก ดังนั้น ค่าเสื่อมราคาต่อปีคือ 72,470 
บาท 

-ก้าหนดเงินเดือนของพนักงานขับรถ เดือนละ 10,000 บาท หรือ 120,000 บาทต่อ
ปี 

-ก้าหนดเส้นทางการใช้รถห้องเย็นที่ใช้ในการขนส่งสินค้าคือ ร้านคนจับปลา จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ไปยังลูกค้าในกรุงเทพมหานคร โดยระยะทาง เท่ากับ 325 กิโลเมตร ระยะทาง
ทั้งหมดที่ใช้ในการขนส่งสินค้าไปตามเส้นทางดังกล่าวในแต่ละรอบจะเท่ากับ 650 กิโลเมตร หรือ 
33,800 กิโลเมตรต่อปี 

-ก้าหนดราคาน้ามันดีเซลอยู่ที่ 20 บาทต่อลิตร โดยมีอัตราการใช้น้ามันอยู่ที่ 15 
กิโลเมตรต่อลิตร ค่าน้ามันท่ีมีการใช้ (ท้ังปี) = (33,800 /15 )x 20 = 45,067 บาท 

-ก้าหนดค่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เท่ากับ 21,100 บาทต่อปี และค่าภาษีรถยนต์ 
1,050 บาทต่อปี ค่าพ.ร.บ. รถยนต์ 900 บาทต่อปี และค่าบ้ารุงรักษา 3,000 บาทต่อปี 
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-ก้าหนดค่าผ่านทางพิเศษอยู่ที่ 60 บาทต่อการใช้บริการ 1 ครั้ง หรือ 6,240 บาทต่อ
ปี ในการเดินทางผ่านทางพิเศษจะพิจารณาทั้งขาไปและขากลับซึ่งหมายความว่าจะมีการใช้บริการ 2 
ครั้งต่อเที่ยว ก้าหนด 1 ปี เท่ากับ 52 สัปดาห์ (เท่ียว) 
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นหากมีรถห้องเย็น ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนหากมีรถห้องเย็น

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ปี 2560 ปี 2561  ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าเสื่อมราคารถห้องเย็น 72,470 72,470 72,470 72,470 72,470 72,470 72,470 72,470 72,470 72,470 

ค่าจ้างคนขับ  120,000  120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
ค่าน้ามัน 45,067 45,067 45,067 45,067 45,067 45,067 45,067 45,067 45,067 45,067 
ค่าผ่านทางพิเศษ  6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 6,240 

ค่าภาษ ีประกัน พรบ.บ้ารุงรักษา  26,050 26,050 26,050 26,050 26,050 26,050 26,050 26,050 26,050 26,050 

รวม 269,827 269,827 269,827 269,827 269,827 269,827 269,827 269,827 269,827 269,827 
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ด้านรายรับที่จะเกิดขึ้นเม่ือมีรถห้องเย็น คิดจากรายจ่ายที่จะประหยัดได้และก าไรจากการขาย
สินค้า 

-การประหยัดค่าจ้างรถกรุงเทพฯ 4000 บาทต่อเที่ยว คิดเป็นปีละ 4,000  x52 = 
208,000 บาท 

-การประหยัดค่าทางด่วน +Taxi ประมาณเดือนละ 1,535 บาท หรือ 1,535 x12 = 
18,159 บาทต่อปี 

-ก้าไรจากการขายสินค้าของร้านคนจับปลา จ.ประจวบคีรีขันธ์ให้กับเลมอนฟาร์ม 
โดยไม่คิดปลากระบอกแล่แพ็คสามขีด จาก จ.นครศรีธรรมราชเนื่องจากปัจจุบันการขายปลากระบอก
ทาให้ร้านคนจับปลา จ.ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในสภาวะขาดทุน แต่การขายสินค้าชนิดอ่ืนๆยังทากาไรได้
ประมาณ 17.7 บาทต่อกก. ซึ่งคิดได้จาก 

-ราคาขายสินค้าเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 246.28 บาท 
-ราคารับซื้อสินค้าเฉลี่ยต่อกิโลกรัม 156.95 บาท 
-ต้นทุนโลจิสติกส์ขาเข้า (อ้างอิงจากค่าลังโฟมและขนส่งจากสตูล) เฉลี่ย 12.76 บาท

ต่อกิโลกรัม 
-ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ร้านคนจับปลา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 116.04 บาทต่อกิโลกรัม 
-การรวบรวมข้อมูลปริมาณสินค้าที่ร้านคนจับปลา จ.ประจวบคีรีขันธ์ขายให้กับ

ลูกค้ารายย่อยและร้านเลมอนฟาร์มเฉลี่ยต่อเดือน คือ 612.48 กก. ดังนั้นก้าไรเฉลี่ยต่อเดือนจากการ
ขายสินค้า เท่ากับ 17.7 x 612.58 = 10,842.66 บาท หรือ 130,111.92 บาทต่อปี 
 

สรุปค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการซื้อรถห้องเย็นและก้าไรจากการขายสินค้าบาทต่อปี ใน
ตารางต่อไป 
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ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการซื้อรถห้องเย็นและก้าไรจากการขายสินค้า (บาทต่อปี) 
 
 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่ารถไปกรุงเทพฯ 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 208,000 

ค่าทางด่วน Taxi  18,159 18,159 18,159 18,159 18,159 18,159 18,159 18,159 18,159 18,159 

กาไรจากการขายสินค้า
ให้เลมอนฟาร์มยกเว้น
ปลากระบอก 

151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 151,485.8 

รวม 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 377,644.8 
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- จากตารางค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมข้ึนจากการมีรถห้องเย็น และตารางค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
จากการมีรถห้องเย็นและก้าไรจากการขายสินค้า พบว่ามีร้านคนจับปลาจะมีเงินเหลือประมาณ 
377,644. -269,827 = 107,818 บาทต่อปี 

- จากข้อสมมติด้านการลงทุนที่ก้าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการผ่อนรถที่  5 ปีแรก ตั้งแต่
ปี 2560 จนถึงปี 2564 และไม่คิดดอกเบี้ยเงินผ่อน จะมีค่าผ่อนรถปีละ 144,940 บาท 

- แสดงว่าในช่วงที่มีการผ่อนรถร้านคนจับปลาจะขาดสภาพคล่องทางการเงิน เพราะ
ค่าผ่อนรถรายปีสูงกว่าเงินที่เหลือจากการขายสินค้า ดังนั้นถ้าต้องการให้มีเงินเพียงพอต่อการผ่อนรถ 
ในช่วงที่มีการผ่อนรถจะต้องขายสินค้าเพ่ิมขึ้นอีกประมาณเดือนละ = ( 144,940 -107,818 ) /( 17.7 
x12 ) = ) = 174.77 กิโลกรัม หรือขายสินค้าให้เลมอนฟาร์มอย่างต่้าเดือนละ (612.58 + 174.77) 
หรือ 787.35 กิโลกรัม 

โดยสรุป การวิเคราะห์ข้อมูลการขนส่งสินค้าของร้านคนจับปลาประจวบคีรีขันธ์ในรอบ 1 ปีที่
สูง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์การลงทุนซื้อรถห้องเย็น พบว่า การจัดหารถห้องเย็นมีความเป็นได้ในการลงทุน
แต่อย่างไรก็ตามในช่วง 5 ปีแรก (ปี 2560 จนถึงปี 2564) จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการผ่อนรถค่อนข้าง
สูง หากร้านคนจับปลา จะยังคงขายสินค้าในปริมาณเท่าเดิม จะท้าให้ไม่มีก้าไรไม่เพียงพอในการผ่อน
ช้าระค่ารถห้องเย็น จะต้องเพ่ิมปริมาณการขายอีกอย่างน้อย 174.77 กิโลกรัมต่อเดือน จึงจะท้าให้
การไหลของกระแสเงิน (Cash flow) ไม่สะดุด 
 ในขณะที่หากพิจารณาการขนส่งระหว่างจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดที่มีการรับซื้อ
อ่ืนๆอย่างนครศรีธรรมราช จะยิ่งท้าให้ขาดทุนเพ่ิมยิ่งขึ้น หากไม่สามารถเพ่ิมปริมาณการขายได้ 
เนื่องจากระยะทางไปและกลับประมาณ 1,000 กิโลเมตร รวมทั้งต้นทุนหรือเพ่ิมราคาขายให้ได้ 
ไม่เช่นนั้นจะยิ่งขาดทุน 
 การมีรถห้องเย็น เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของห่วงโซ่อุปทานร้าน
คนจับปลาเป็นโซ่อุปทานที่มีคุณภาพครอบคลุมความต้องการตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร
ที่ต้องรักษาอุณหภูมิ แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการห้องเย็น เช่น การจัดสรรเส้นทาง การจัดการ
ด้านความปลอดภัยและนิรภัยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสนใจ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 ผลตอบรับจากผู้บริโภค 
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ภาคผนวก ฉ 
 

 ผลตอบรับจากผู้บริโภค 
 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้บริโภคร้านคนจับปลา จ้านวน 20 คน  
 เสียงตอบรับจากผู้บริโภค (การสัมภาษณ์ผู้บริโภคร้านคนจับปลา จ้านวน 20 คน ในช่วง

เดือนสิงหาคม – กันยายน 2558) 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้บริโภคร้านคนจับปลา  
องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จ้านวน

(คน) 
ร้อยละ 

1. เพศ ชาย 
หญิง 

3 
17 

15 
75 

รวม 20 100 
2. อายุ ต่้ากว่า 20 ปี 

อายุ 20 – 30 ปี 
อายุ 31 – 40 ปี 
อายุ 41 – 50 ปี 
อายุ 51 – 60 ปี 
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

0 
1 
2 
8                       
3 
6 

0 
5 
10 
40 
15 
30 

รวม 20 100 
3. สถานภาพสมรส โสด 

สมรส 
มีคู่แล้ว 
แยกกันอยู่ 
ม่าย 
อ่ืนๆ 

13 
7 
0 
0 
0 
0 

65 
35 
0 
0 
0 
0 

รวม 20 100 
4. ระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่้ากว่า 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า 
อนุปริญญา 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

0 
0 
 
1 
14 
4 
1 

0 
0 
 
5 
70 
20 
5 

รวม 20 100 
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องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จ้านวน
(คน) 

ร้อยละ 

5. อาชีพ ข้าราชการ 
พนักงานบริษัทเอกชน 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน 
ลูกจ้าง/รับจ้าง 
นักเรียน/นักศึกษา 
อ่ืนๆ 

0 
3 
7 
4 
4 
0 
2 

0 
15 
35 
20 
20 
0 
10 

รวม 20 100 
6. รายได้ 45,001-50,000 บาท 

50,001-55,000 บาท 
55,001-100,000 บาท 
100,001 บาทข้ึนไป 

1 
4 
5 
10 

5 
20 
25 
50 

รวม 20 100 
7. ภูมิล้าเนา กรุงเทพฯและปริมณฑล 

จังหวัดอ่ืนในภาคกลาง 
จังหวัดในภาคเหนือ 
จังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
จังหวัดในภาคตะวันออก  
จังหวัดในภาคใต้ 

20 100 

รวม 20 100 
8. สมาชิกในครัวเรือน 1 คน  

2 คน 
3 คน   
4 คน 
4 คนข้ึนไป 

3 
7 
4 
2 
4 

15 
35 
20 
10 
20 

รวม 20 100 
9. แหล่งซื้ออาหารทะเลบ่อยที่สุด ตลาดสด 

ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าชั้นน้า 
จากชาวประมงโดยตรง 
ร้านคนจับปลา 
ร้านในงานแสดงสินค้า 
อ่ืนๆ 

2 
4 
0 
11 
0 
3 

10 
20 
0 
55 
0 
15 

รวม 20 100 
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องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จ้านวน
(คน) 

ร้อยละ 

10. ประเภทอาหารทะเลทั่วไปที่ลูกค้าเลือก
ซ้ือ 

อาหารทะเลสด 
อาหารทะเลแปรรูป 
อาหารทะเลพร้อมกิน 

14 
2 
4 

70 
10 
20 

รวม 20 100 
11. ความถีใ่นการเลือกบริโภคอาหารทะเล

เฉลี่ยเดือน 
ทุกวัน 
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
2-3 ครั้งต่อเดือน 
เดือนละ 1 ครั้งหรือน้อยกว่านั้น 

0 
3 
6 
4 
7 

0 
15 
30 
20 
35 

รวม 20 100 
12. มูลค่าการซื้ออาหารทะเล เฉลี่ยต่อครั้ง น้อยกว่า 500 บาท 

501-1,000 บาท 
1,001-1,500 บาท 
1,501-2,000 บาท 
2,001-2,500 บาท 
2,501- 3,000 
มากกว่า 3,001 

1 
5 
4 
7 
1 
1 
1 

5 
25 
20 
35 
5 
5 
5 

รวม 20 100 
 
ตอนที่ 2 พฤติกรรม แนวโน้ม การรับรู้ในการเลือกบริโภคอาหารทะเลร้านคนจับปลาของผู้บริโภค 
 

องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จ้านวน
(คน) 

ร้อยละ 

13. การซื้ออาหารทะเลจากร้านคนจับปลา
เป็นครั้งแรก 

ใช่ 
ไม่ใช่ 

0 
20 

0 
100 

รวม 20 100 
14. การเลือกบริโภคอาหารทะเลจากร้านคน

จบัปลาเฉลี่ยต่อเดือน 
ทุกวัน  
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
2-3 ครั้งต่อเดือน  
เดือนละ 1 ครั้งหรือน้อยกว่า
นั้น 

0 
0 
1 
9 
10 

0 
0 
5 
45 
50 

รวม 20 100 
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องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จ้านวน
(คน) 

ร้อยละ 

15. มูลค่าการซื้ออาหารทะเลร้านคนจับปลา
ของท่านเฉลี่ยต่อครั้ง 

 

น้อยกว่า 500 บาท 
501-1,000 บาท 
1,001-1,500 บาท 
1,501-2,000 บาท 
2,001-2,500 บาท 
2,501- 3,000 
มากกว่า 3,001 

1 
4 
7 
4 
2 
1 
1 

5 
20 
35 
20 
10 
5 
5 

รวม 20 100 
16. ช่องทางการสื่อสารที่ท้าให้รู้จักร้านคน

จับปลา 
เฟสบุ๊ค 
งานแสดงสินค้า 
มีเพ่ือนหรือคนรู้จักแนะน้า 
เว็บไซต์  
สื่อสิ่งพิมพ์ 
รายการทางโทรทัศน์  
อ่ืนๆ  

6 
4 
4 
2 
1 
2 
1 

30 
20 
20 
10 
5 
10 
5 

รวม 20 100 
17.เหตุผลส้าคัญท่ีสุดในการเลือกบริโภค
อาหารทะเลร้านคนจับปลา 

สุขภาพ/ความปลอดภัย   
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ช่วยเหลือชาวประมงพ้ืนบ้าน
  
ตรวจสอบที่มาและคุณภาพ
ของสินค้าได้  

8 
4 
3 
2 
1 

40 
20 
15 
10 
5 

รวม 20 100 
18.ประเภทของอาหารทะเลร้านคนจับปลาที่
มีการเลือกซ้ือ 

อาหารทะเลสด 
อาหารทะเลแปรรูป 
อาหารทะเลพร้อมกิน 

13 
3 
4 

65 
15 
20 

รวม 20 100 
19. มีการเลือกบริโภคสัตว์น้้าโดยค้านึงถึง
ปริมาณสารเคมีสะสมในสัตว์น้้าตามล้าดับชั้น
การบริโภคในห่วงโซ่อาหารหรือไม่ 
รวม 

ใช่   
ไม่ใช่    
ไม่รู้ 

11 
2 
7 

55 
10 
35 

รวม 20 100 
20.มีการเลือกซ้ือสัตว์น้้าโดยพิจารณาว่าสัตว์

น้้านั้นอยู่ในล้าดับชั้นใดของห่วงโซ่อาหาร
หรือไม่ 

ใช่ 
ไม่ใช่ 
ไม่รู้ 

8 
0 
12 

40 
0 
60 
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องค์ประกอบตัวแปร ระดับของตัวแปร จ้านวน
(คน) 

ร้อยละ 

 รวม 20 100 
21.หากไม่มีสัตว์น้้าตามที่ลูกค้าต้องการใน
ช่วงเวลานั้นๆ เนื่องจากไม่ใช่ฤดูกาลจับสัตว์
ชนิดนั้นๆ ท่านจะเลือกสัตว์น้้าชนิดอื่นแทน
หรือไม่ 

ไม่  
ซื้อสัตว์น้้าชนิดอื่นแทน  
ไม่แน่ใจ  

4 
12 
4 

20 
60 
20 

รวม 20 100 
22.ช่องทางในการใช้บริการร้านคนจับปลา    
22.1 การเลือกซ้ือสินค้า 
 
 
 

หน้าร้านที่ประจวบฯ/นครฯ 
สวนรูทการ์เดน 
งานแสดงสินค้า 
เลมอนฟาร์ม 
เฟสบุ๊ค 
ไลน์ 
เว็ปไซต์ 
อีเมลล์ 
โทรศัพท์ 
อ่ืนๆ 

0 
9 
0 
4 
0 
5 
0 
0 
2 
0 

0 
45 
0 
20 
0 
25 
0 
0 
10 
0 

รวม 22 100 
22.2 การสั่งซื้อสินค้า หน้าร้านที่ประจวบฯ/นครฯ 

สวนรูทการ์เดน 
เลมอนฟาร์ม 
เฟสบุ๊ค 
ไลน์ 
เว็ปไซต์ 
อีเมลล์ 
โทรศัพท์ 
อ่ืนๆ 

0 
7 
1 
0 
8 
0 
0 
4 
0 

0 
35 
5 
0 
40 
0 
0 
20 
0 

รวม 20 100 
22.3 การรับสินค้า 
 
 
 
 
 
 

หน้าร้านที่ประจวบฯ/นครฯ 
สวนรูทการ์เดน 
งานแสดงสินค้า 
เลมอนฟาร์ม 
มอเตอร์ไซค์จัดส่งถึงบ้าน 
จุดนัดพบ 
อ่ืนๆ 

0 
10 
0 
4 
4 
2 
0 

0 
50 
0 
20 
20 
10 
0 
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องค์ประกอบตัวแปร ระดับตัวแปร จ้านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

 รวม 20 100 
23. การรับรู้เกี่ยวกับร้านคนจับปลา ค้าถามปลายเปิด   
24. การทราบปัญหาการประมงไทยกับ IUU 
Fishing  

ทราบ  
ไม่ทราบ 

15 
5 

75 
25 

รวม 20 100 
25. ปัญหาการประมงไทยกับ IUU Fishing 
ส่งผลกระทบต่อแหล่งจ้าหน่ายอาหารทะเล
ของลูกค้าหรือไม่ 

กระทบ   
ไม่กระทบ 

4 
16 

20 
80 

รวม 20 100 
 
ตอนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารทะเลปลอดภัยของร้านคนจับปลา 
 

ปัจจัยทางการตลาด ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product)   
1.1 รสชาติความอร่อย 4.45 มาก 
1.2 ความสดของอาหารทะเล 4.45 มาก 
1.3 คุณค่าทางโภชนาการ 4.18 มาก 
1.4 ความหลากหลาย 4.00 มาก 
1.5 ความสะอาด 4.63 มาก 
1.6 ความปลอดภัยไร้สารเคมี  4.72 มาก 
1.7 ผู้บริโภคทราบขั้นตอนและแหล่งที่มา 4.18 มาก 
1.8 ผ่านการรับรองมาตรฐานจากองค์กรที่น่าเชื่อถือ 2.09 น้อย 
1.9 ใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ท้าลายล้างช่วยเหลือระบบ
นิเวศทางทะเล 

4.45 มาก 

1.10 ยกระดับคุณภาพชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน 4.54 มาก 
2. ราคา (Price)   
2.1 ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินค้า 4.45 มาก 
2.2 มีป้ายราคาที่เห็นได้ชัดเจน 3.09 ปานกลาง 
3. สถานที่จัดจ้าหน่าย (Place)   
3.1 ท้าเลที่ตั้งของร้าน 3.90 ปานกลาง 
3.2 บรรยากาศของร้าน 3.90 ปานกลาง 
3.3 การจัดร้าน การตกแต่งร้าน 3.54 ปานกลาง 
3.4 สถานที่จอดรถเพียงพอ สะดวก 2.09 น้อย 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)   
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4.1 มีระบบสมาชิก 3 ปานกลาง 
4.2 พนักงานให้บริการดี 4.72 มาก 

4.3 มีพนักงานหรือป้ายข้อความให้ความรู้เรื่อง   
   4.3.1 อาหารปลอดภัย 3.09 ปานกลาง 
   4.3.2 แหล่งที่มาของอาหารทะเล 3.54 ปานกลาง 
   4.3.3 การท้าประมงแบบรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 3.18 ปานกลาง 
   4.3.4 วิถีประมงพ้ืนบ้าน 3.72 ปานกลาง 
   4.3.5 มาตรฐานอาหารทะเลปลอดภัย (BLUE BRAND)
จากสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย 

1.90 น้อย 

   4.3.6 การด้าเนินกิจการของร้านคนจับปลา ในรูปแบบ
กิจการเพ่ือสังคม  

3.81 ปานกลาง 

4.4 ร้านรับฟังความคิดเห็น และข้อแนะน้าจากลูกค้า 3.63 ปานกลาง 
4.5 มีการโฆษณาผ่านรายการโทรทัศน์, วิทยุ,Facebook, 
Web site ฯลฯ 

3.18 ปานกลาง 

 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 

ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. ความพึงพอใจต่อร้านคนจับปลา   

1.1 คุณภาพสินค้า 4.54 มาก 
1.2 การให้บริการ 4.72 มาก 
1.3 ราคา  4.18 มาก 

2. ร้านคนจับปลามีประโยชน์ต่อ   

2.1 ตัวลูกค้าเอง 4.63 มาก 
2.2 สังคม 4.45 มาก 
2.3 สิ่งแวดล้อม 4.54 มาก 
2.4 ชาวประมงพ้ืนบ้าน 4.54 มาก 

3. การสนับสนุนร้านคนจับปลา   
3.1 ลูกค้าจะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนร้านคนจับ

ปลา 
4.09 มาก 

3.2 ลูกค้าจะแนะน้าให้ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือนๆ คน
รู้จัก เลือกซ้ืออาหารทะเลร้านคนจับปลา  

4.90 มาก 
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