
คู่่�มืือการเข้้าร�วมืโคู่รงการทะเลปลอดอวน  
(Net Free Seas) 

สำำาหรับชุุมืชุนประมืงพืื้�นบ้าน
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ข้้อมููลโครงการ: 

โครงการทะเลปลอดอวน (NFS) เร่�มดำาเนน่การในป ีพ.ศ. 2563 ภายใต้้การดแูลของมลูนธ่ิ่
ความยุต่้ธิรรมเชิง่สิ่่�งแวดล้อม (EJF) ซ่ึ่�งเปน็องค์กรท่�ไมแ่สิ่วงผลกำาไรระหว่างประเทศท่�
ทำางานปกปอ้งสิ่ท่ธิข่องชุิมชิน ส่ิ่�งแวดล้อม และสัิ่ต้ว์ปา่ โครงการทะเลปลอดอวนได้รบัการ
สิ่นบัสิ่นนุจากกองทุนผูค้้าปล่กเพ่�อส่ิ่�งแวดล้อมแหง่นอรเ์วย์

จุดมุง่หมายของโครงการ มดั่งน่�
1) กำาจัดขยะจำาพวกเคร่�องมอ่ประมงท่�ไมใ่ชิแ่ล้วหรอ่ท่�สิ่ญูหายออกจากสิ่ภาพ
แวดล้อมทางธิรรมชิาต่้
2) ใหผ้ลประโยชิน์ทางเศรษฐก่จ และสิ่รา้งแรงจูงใจแก่ชุิมชินประมงในการรวบรวม
และทำาความสิ่ะอาดอวนประมงท่�ไมใ่ช้ิแล้ว สิ่ำาหรบันำามารไ่ซึ่เค่ล
3) ใหชุ้ิมชินได้มร่ายได้เสิ่รม่ เผ่�อกรณีท่่�ชุิมชินได้รบัผลกระทบการเปล่�ยนแปลงทางภมู่
อากาศ และภัยธิรรมชิาต่้

โครงการทะเลปลอดอวน: 

เคร่�องมอ่ประมงท่�เสิ่่�อมสิ่ภาพ และเคร่�องม่อประมง
ท่�สิ่ญูหายเปน็ภัยรา้ยต่้อสิ่ตั้ว์และระบบน่เวศนท์าง
ทะเลเปน็อยา่งมาก องค์กรพทั่กษ์สิ่ตั้ว์แหง่โลก 
(WWF) คาดการณีว่์าเคร่�องม่อประมงครา่ชิว่่ต้สัิ่ต้ว์
ทะเลจำาพวกแมวนำา สิ่ง่โต้ทะเล และวาฬขนาดใหญ ่
กว่า 136,000 ตั้วต่้อปี เคร่�องมอ่ประมงเหล่าน่�ยงั
ทำาใหส้ิ่ตั้ว์จำาพวก นก เต่้า ปลา บาดเจ็บหากเขา้ไป
พนัต่้ดด้วย โครงการทะเลปลอดอวนจ่งเก่ดข่�นมา
เพ่�อหยุดยั�งความสิ่ญูเสิ่ย่ท่�เก่ดข่�นจากเคร่�องม่อ
ประมงเหล่าน่�

โครงการทะเลปลอดอวนจ่งมุง่ผลักดันใหชุ้ิมชิน
ประมงท้องถ่ิ่�นเขา้มามส่ิ่ว่นเร่�มในการกำาจัดขยะ
พลาสิ่ต่้กจำาพวกเศษอวนในชุิมชิน และ

ธิรรมชิาต่้ท่�ต้นอาศยัอยูผ่า่นการรไ่ซึ่เค่ล ในปจัจุบนัมลูนธ่ิ ่EJF ทำางานรว่มกันชุิมชิน
ประมงพ่�นบา้นในจังหวัดระยอง จันทบุร ่นครศรธ่ิรรมราชิ สิ่งขลา สุิ่ราษฏ์์ธิาน ่และพังงา 
และได้ทำาการเก็บเศษอวนไปแล้วกว่า 5.9 ตั้น ซ่ึ่�งเศษอวนเหล่าน่�ได้ถิ่กูนำาไปรไ่ซึ่เค่ลเปน็
ผล่ต้ภัณีฑ์์เชิน่ face shield และแท่งกดเอนกประสิ่งค์ (Push Sticks) เรย่บร้อยแล้ว
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วิธีีการดำาเนินโครงการทะเลปลอดอวน

รูปแบบการดำาเนน่งานของโครงการทะเลปลอดอวนถิ่กูออกแบบใหไ้มซ่ึ่บัซึ่อ้น และสิ่ามารถิ่
ปรบัใหเ้ขา้กับบรบ่ทของชุิมชินได้อยา่งง่ายดาย โดยโครงการทำาหนา้ท่�เปน็ตั้วเช่ิ�อมระหว่าง
ชุิมชินประมงและโรงงานรไ่ซึ่เค่ลใหไ้ด้พดูคยุกันโดยต้รง โดยมุง่เนน้สิ่ร้างความยั�งยน่ให้กับ
ตั้วโครงการ 

ชิาวประมงชิ่วยทำาความ
สิ่ะอาดและเก็บรวบรวมเศษ
อวนซึ่่�งจะถิู่กรับซึ่่�อโดยผู้
ประกอบการร่ไซึ่เค่ล

เศษอวนท่�รวบรวมได้ถิู่กนำา
ไปบรรจุไว้ในพ่�นท่�จัดเก็บท่�
อยู่ต้ามจุดต่้างๆของชุิมชิน 
เชิ่น ท่าเร่อ

ผู้ประกอบการร่ไซึ่เค่ลท่�เข้า
ร่วมโครงการไปรับซึ่่�อเศษ
อวนและร่ไซึ่เค่ลขยะเหล่าน่�
กลับมาเป็นเม็ดพลาสิ่ต่้ก

เม็ดพลาสิ่ต่้กร่ไซึ่เค่ลจากเศษ
อวนประมงถิู่กสิ่่งต่้อไปยัง
บร่ษัทท่�เข้าร่วมโครงการ เพ่�อ
นำาไปผล่ต้เป็นสิ่่นค้าต่้างๆเพ่�อ
เพ่�มมูลค่า เชิ่น อุปกรณี์ก่ฬา
ทางนำา อุปกรณี์เคร่�องใชิ้ใน
บ้าน หน้ากากเฟสิ่ชิ่ลด์สิ่ำาหรับ
ป้องกันโรค โคว่ด 19 และ 
พรมปูพ่�น

© interface.com | Qualy

Net Free Seas โครงการรีไซเคิลเศษอวนประมูงเพ่ื่�อสร้างทะเลปลอดข้ยะ
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เศษอวนสามูารถเอาไปทำาอะไรได้บ้้าง?

เศษอวนท่�ถิ่กูเก็บผา่นโครงการทะเลปลอดอวนได้ถิ่กูนำาไปรไ่ซึ่เค่ลเปน็ผล่ต้ภัณีฑ์์ต่้าง ๆ  
ในปจัจุบนั โครงการทะเลปลอดอวนรว่มมอ่กับบรษั่ทด่ไซึ่นไ์ทยผล่ต้เคร่�องมอ่ปอ้งกันการ
แพรร่ะบาดของไวรัสิ่โคว่ด 19 เชิน่ แท่งกดอนามยั และ face shield และกำาลังอยูใ่นชิว่ง
ทดลองผล่ต้สิ่น่ค้าอ่�น ๆ เชิน่ ฟนิกระดานโต้้คล่�นและเก้าอ่� 
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อยากเข้้าร่วมูต้้องทำาอย่างไร?
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ข้้�นต้อนการเข้้าร่วมูโครงการ

1. ต่้ดต่้อเจ้าหน้าท่�โครงการทะเล
ปลอดอวนทางไลน ์(LINE) หรอ่
ทางโทรศพัท์

4. ประสิ่านงานกับตั้วแทนชุิมชินเร่�องการจัดเก็บเศษอวนจากสิ่มาชิก่
และการขนสิ่ง่เศษอวนสูิ่โ่รงงานรไ่ซึ่เค่ลเพ่�อนดัหมายโครงการให้
เขา้ไปรบัเศษอวนจากชุิมชิน

2. แต่้งตั้�งผูป้ระสิ่านงานท่�จะมาเปน็ตั้วแทน
ชุิมชิน 1 คน โดยผูป้ระสิ่านงานจะมห่นา้ท่�
เปน็ตั้วแทนดแูลการจัดซึ่่�อและการทำาบญัชิ่
การซ่ึ่�อ-ขายอวนของชุิมชิน 

5. ทางโครงการจะใหค้วามชิว่ยเหล่อ
เร่�องการออกแบบการทำาบญัชิ ่การจ่าย
เง่น และการขนสิ่ง่เศษอวนมาโรงงาน
รไ่ซึ่เค่ลได้

3. จัดหาจุดจัดเก็บเศษอวนท่�สิ่มาชิก่สิ่ามารถิ่นำาเศษอวนมา
รวมไว้ได้ (ควรเป็นสิ่ถิ่านท่�ท่�สิ่มาชิก่เขา้ถ่ิ่งได้ง่าย แต่้ปดิ
มากพอท่�เศษอวนจะไมห่ลดุรอดลงทะเล)

6. เจ้าหน้าท่�โครงการจะจัดอบรมงานทำาความ
สิ่ะอาดอวนใหพ้รอ้มสิ่ำาหรบัการเก็บได้

7. ประสิ่านกับเจ้า
หนา้ท่�โครงการ
เร่�องรอบการเก็บ
เศษอวนต้ามความ
เหมาะสิ่มของ
ชุิมชิน 

8. เม่�อโครงการดำาเนน่ไปได้
อยา่งมั�นคง ผูป้ระสิ่านงาน
ชุิมชินจะสิ่ามารถิ่ต่้ดต่้อกับ
โรงงานรไ่ซึ่เค่ลได้โดยต้รงโดย
มต้่้องผา่นเจ้าหนา้ท่�โครงการ 
แต่้กระนั�นเจ้าหนา้ท่�จะยงั
ต่้ดต้ามผลและใหค้วามชิว่ย
เหล่ออยา่งสิ่มำาเสิ่มอ
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อวนประเภทไหนบ้้างที�โครงการร้บ้ซ่�อ

ในขณีะน่�โครงการรับซึ่่�อเศษอวนประเภท ‘อวนเอ็น’ ท่�ทำามาจาก ไนล่อน (PA6) เท่านั�น ซึ่่�ง
เปน็วัสิ่ดทุ่�มค่วามคงทนสิ่งู สิ่ามารถิ่นำามาใชิซ้ึ่ำาได้โดยท่�ยงัคงสิ่ภาพได้เปน็อยา่งด่ เปน็วัสิ่ดุ
ท่�เหมาะสิ่มต่้อการรไ่ซึ่เค่ลเปน็อยา่งมาก

ด้านล่างเปน็ภาพของอวนท่�ทางโครงการ รับัซื้้�อ และ ไม่่รับัซื้้�อ ในอนาคต้เม่�อโครงการ
ขยาย เราจะเปดิรับเศษอวนในรูปแบบต่้าง ๆ มากข่�น

ชิ่�อประเภทเคร่�องมอ่ประมง ชินด่สัิ่ต้ว์นำา 
ท่�ใชิจั้บ

รายละเอ่ยดเคร่�องมอ่ ราคารับซึ่่�อ

อวนเอ็น ปู ปลาหลังเขย่ว 
ปลาทู

ทำามาจากวัสิ่ดไุนลอน (PA 
6) สิ่ฟ่า้หรอ่ขาวก็ได้ เส้ิ่น
บางลักษณีะคล้ายเส้ิ่นเอ็น

10 บาทต่้อก่โล 
(เฉพาะเน่�ออวน
ไมร่วมเชิอ่กและ
ต้ะกั�ว)

สิ่ตั้ว์นำาทั�วไป 
(สิ่ว่นใหญใ่ชิใ้น
ประมงพาณีช่ิย์)

ทำามาจากวัสิ่ดพุอล่โพรไพ
ล่น (polypropylene) หรอ่ 
โพล่เอท่ล่น (Polyethyl-
ene)

ยงัไมร่บัซึ่่�อ
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สิ่ตั้ว์นำาทั�วไป 
สิ่ว่นใหญใ่ชิใ้น
การทำาลอบ 

ทำามาจากวัสิ่ดพุอล่โพรไพ
ล่น (polypropylene) หร่อ 
โพล่เอท่ล่น (Polyethylene)

ยงัไมร่บัซึ่่�อ

สิ่ตั้ว์นำาทั�วไป 
(สิ่ว่นใหญใ่ชิใ้น
ประมงพาณีช่ิย์)

ทำามาจากวัสิ่ดพุอล่โพรไพ
ล่น (polypropylene) หร่อ 
โพล่เอท่ล่น (Polyethylene)

ยงัไมร่บัซึ่่�อ

ใชิผ้กูต่้ดอวนเพ่�อ
ถ่ิ่วงพร้อมต้ะกั�ว

ทำามาจากวัสิ่ดพุอล่โพรไพ
ล่น (polypropylene) หร่อ 
โพล่เอท่ล่น (Polyethylene)

ยงัไมร่บัซึ่่�อ

หากมข่อ้สิ่งสิ่ยัเร่�องประเภทของอวนท่�ทางโครงการรบัซ่ึ่�อ สิ่ามารถิ่ต่้ดต่้อเจ้าหนา้ท่�
โครงการได้ทางไลน ์(LINE) หรอ่โทรศพัท์ได้ต้ลอดเวลา
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วิธีีการทำาความูสะอาดเศษอวน

เศษอวนประมงท่�สิ่ามารถิ่นำามารไ่ซึ่เค่ลได้จะต้้องสิ่ะอาด และต้ากใหแ้หง้ก่อนนำาสิ่ง่ ว่ธิก่าร
น่�จะชิว่ยใหค้ณุีภาพของเม็ดพลาสิ่ต่้กท่�ทำามาจากเศษอวนประมงมค่ณุีภาพด่ข่�น 

เกรด็ในการทำาความสิ่ะอาดเศษอวน:

1. เอาเชิ่อกและต้ะกั�วออกก่อน โครงการรับ
ซึ่่�อเฉพาะเน่�ออวนเท่านั�น 

4. ทำาความสิ่ะอาดเน่�ออวนอ่กครั�งด้วยนำา
สิ่ะอาดให้เน่�ออวนสิ่ะอาดท่�สิุ่ดเท่าท่�จะทำาได้ 
โครงการไม่สิ่นับสิ่นุนให้ใชิ้สิ่ารเคม่ในการ
ล้างเศษอวนเผ่�อความปลอดภัยต่้อตั้วท่าน
เองและสิ่่�งแวดล้อม

2. แยกอวนแต่้ละประเภทออกจากกัน 5. ต้ากอวนให้แห้ง และเก็บในท่�แห้งและม่
หลังคาเพ่�อป้องกันฝน

3. เอาสิ่ัต้ว์นำา เศษก่�งไม้ ใบไม้ ก้อน
กรวดหร่อสิ่่�งปฏ่์กูลอ่�น ๆ ออก

 การจัดเก็บท่�
ถิ่กูต้้อง

 การจัดเก็บท่�
ไมถ่ิ่กูต้้อง

เชิ่อก
และต้ะกั�ว

สิ่ามารถิ่นำาไปขาย
ต่้อให้กับโรงงาน
ร่ไซึ่เค่ลรายอ่�นได้ 

อย่าโยนท่�ง!
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วิธีีการป้องก้นมิูให้เศษอวนเล็ดลอดลงทะเล

ว่ธิท่่�ง่ายท่�สิ่ดุในการป้องกันมใ่ห้เศษอวนทำารา้ยระบบนเ่วศทางทะเลได้ค่อการมป่ล่อยให้
เศษอวนใหห้ลดุรอดลงไปในทะเล หรอ่ นำาออกจากทะเลใหเ้รว็ท่�สิ่ดุ ดังน่�

1. ต้รวจสิ่อบจุดท่�มป่ระการงัมากจากกรม
ทรพัยากรทางทะเลหรอ่กรมประมงเผ่�อออกหา่ง

2. ร่วมม่อกันชิาวประมงท่านอ่�นในการปักธิง
จุดท่�ม่กองห่นใต้้นำา หร่อจุดท่�อาจจะทำาให้
เคร่�องม่อประมงเสิ่่ยหายเพ่�อป้องกันการหลุด
รอดของเคร่�องม่อประมงในทะเล

5. หากอวนประมงของท่านเก่ดความเสิ่่ย
หายนอกชิายฝั� งและจำาเป็นท่�จะต้้อง
ซึ่่อมแซึ่ม กรุณีาอย่าโยนเคร่�องม่อท่�ชิำารุด
แล้วลงทะเล

6. หากท่านซึ่่อมแซึ่มเคร่�องม่อประมงบน
ชิายฝั� ง กรุณีาเล่อกสิ่ถิ่านท่�ท่�มั�นใจว่าเศษอวน
จะม่ถูิ่กพัดกลับลงทะเลโดยคล่�นหร่อลม 

3. หากพบเจอเคร่�องม่อประมงท่�สิู่ญหายใน
ทะเลให้เก็บข่�นมาและนำาสิ่่งโครงการทะเล
ปลอดอวนเพ่�อการร่ไซึ่เค่ลต่้อไป 

4.หากพบเจอเศษอวนประมงในสิ่ถิ่านท่�ท่�ยาก
ต่้อการเก็บกู้ เชิ่น บนกลุ่มประการัง ให้ปัก
หมุดแผนท่�ไว้และแจ้งโครงการทะเลปลอด
อวนทางไลน์ (LINE)



11

ข้้อปฏิิบ้้ติ้เมู่�อเข้้าร่วมูโครงการ

ชุิมชินท่�เขา้รว่มโครงการจะต้้องปฏ่์บัต่้ต้ามมาต้รฐานด้านสิ่่�งแวดล้อม และสิ่ท่ธ่ิมนษุยชินท่�
มลูนธ่่ิ EJF กำาหนดอยา่งไว้เครง่ครัด มลูนธ่ิ ่EJF ขอสิ่งวนสิ่ท่ธิ่�ในการยุต่้ความรว่มมอ่กับ
ชุิมชินหากพบว่ามก่ารละเมด่ขอ้กำาหนดดังกล่าว 

ด้านสิ�งแวดล้อมู

• เศษอวน เชิอ่ก และพลาสิ่ต่้กประเภทอ่�น ๆ จะต้้องไมถ่ิ่กูกำาจัดด้วยว่ธ่ิการเผาโดยเด็ดขาด 
ฝุ่นควันท่�มาจากการเผาพลาสิ่ต่้กเปน็อันต้รายอยา่งมากต่้อสิ่ขุภาพ และสิ่่�งแวดล้อม

• หล่กเล่�ยงการใชิส้ิ่ารเคมอั่นต้รายในการทำาความสิ่ะอาดเคร่�องมอ่ประมงเน่�องจากสิ่าร
เคมเ่หล่าน่�สิ่ามารถิ่ปนเป้� อนส่ิ่�งแวดล้อมและเป็นอันต้รายต่้อสิ่ตั้ว์ได้ มูลนธ่ิ ่EJF แนะนำา
ใหชุ้ิมชินใชิน้ำาทะเล นำาสิ่ะอาด หรอ่ นำาฝนในในการทำาความสิ่ะอาดเศษอวน หาก
ต้้องการขอ้มลูเพ่�มเต่้ม กรุณีาอ้างอ่ง ‘ว่ธิก่ารทำาความสิ่ะอาดเศษอวน’ หนา้ x หรอ่
ต่้ดต่้อเจ้าหนา้ท่�โครงการ 

การใช้้แรงงานเด็ก และแรงงานว้ยร่่น

มลูนธ่่ิ EJF มน่โยบายท่�ต่้อต้้านการใช้ิแรงงานเด็กท่�เข้มงวด ดังน่�
• มลูนธ่ิ ่EJF หา้มมใ่หม่้การใชิแ้รงงานเด็กท่�มอ่ายุต้ำากว่า 18 ปอียา่งเด็ดขาดในทกุ

ก่จกรรมท่�ดำาเนน่ภายใต้้โครงการทะเลปลอดอวน โดยทางมูลนธ่่ินย่ามการใชิแ้รงงาน
เด็กต้ามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ท่�นย่ามไว้ว่าเปน็การใชิแ้รงงานท่�ทำาให้
ผู้เยาว์มไ่ด้ใชิช้ิว่่ต้อยา่งมอ่่สิ่รภาพในการเป็นเด็ก และมก่ารกระทำาอันต้รายอ่�นๆ ท่�สิ่ง่
ผลต่้อสิ่ขุภาพ ศล่ธิรรมหรอ่สิ่ภาพจ่ต้ใจของเด็ก

• อยา่งไรก็ต้าม มลูนธ่ิส่ิ่นบัสิ่นนุการมส่ิ่ว่นรว่มในการอนุรกัษ์สิ่่�งแวดล้อมของเยาวชิน 
และอนญุาต้ใหม้ก่ารฝกึงานหรอ่ฝึกอบรมท่�เสิ่รม่สิ่รา้งทักษะและความรู้ด้านการจัดการ
ขยะพลาสิ่ต่้กในชุิมชินได้โดยท่�รูปแบบของงานหรอ่การฝกึอบรมจะต้้อง

 ▸ เปน็ก่จกรรมหรอ่หนา้ท่�ท่�ผูบ้รรลุนต่่้ภาวะแล้วในชุิมชินรบัผด่ชิอบอยู่
 ▸ เปน็ก่จกรรมท่�ไมก่ระทบต่้อการไปโรงเรย่นหรอ่การเขา้ถ่ิ่งการศก่ษาขั�นพ่�นฐาน
ของเยาวชิน 

 ▸ มเ่ป็นการทำางานท่�ยาวนาน ต่้อเน่�อง และในเวลากลางค่น
 ▸ ไมม่ก่ารใชิส้ิ่ารเคม่ เคร่�องมอ่ หรอ่เคร่�องจักรท่�อาจก่อใหเ้ก่ดอันต้รายได้
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การจ้้างงานและค่าต้อบ้แทน

• โครงการทะเลปลอดอวนได้กำาหนดราคากลางในการรบัซึ่่�อเศษอวนประมงท่�ใชิแ้ล้ว
แต่้ละประเภท เพ่�อเปน็การต่้อต้้านการทุจรต่้ EJF สิ่งวนสิ่ท่ธิ่�ในการเขา้ต้รวจสิ่อบการ
ซึ่่�อขายโดยมแ่จ้งใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทุกชุิมชินท่�เข้ารว่มโครงการจะได้รบัการแจ้ง
ราคากลางใหท้ราบก่อนการเร่�มดำาเนน่งาน

• บุคคลท่�ได้รบัการจ้างงานภายใต้้โครงการทะเลปลอดอวนจะต้้องได้รบัค่าจ้างไมต่้ำากว่า
ค่าจ้างขั�นต้ำาของแต่้ละจังหวัดท่�กำาหนดโดยกระทรวงแรงงาน ข้อมลูค่าแรงขั�นต้ำาแต่้ละ
จังหวัดสิ่ามารถิ่ค้นหาได้ท่� https://www.mol.go.th/อัต้ราค่าจ้างขั�นต้ำา/ 

• ระยะเวลาการทำางานจะต้้องไมเ่ก่นวันละ 8 ชิั�วโมง และแรงงานจะต้้องได้พกัไมต่้ำากว่า 
1 ชัิ�วโมงต่้อวันทำางาน

• มลูนธ่ิส่ิ่นบัสิ่นนุใหม้ก่ารใชิถ้ิ่งุมอ่สิ่ำาหรบัปลอดภัยการบาดเจ็บระหว่างการตั้ด จัดเก็บ 
และขนสิ่ง่เศษอวนประมง

หากท่านต้้องการขอ้มลูเพ่ม่เต่้มเก่่ยวกับมลูนธ่ิค่วามยุต่้ธิรรมเชิง่สิ่่ง่แวดล้อมหรอ่เก่่ยวกับ
โครงการทะเลปลอดอวน สิ่ามารถิ่เขา้ชิมเว็ปไซึ่ต์้หรอ่ Facebook ของเราได้ต้ามขอ้มลูด้านล่าง

       ejfoundation.org
       facebook.com/EJFThailand
       nfs@ejfoundation.org
       nfsproject


