
คู่่�มืือการเข้้าร�วมืโคู่รงการทะเลปลอดเศษอวน  
(Net Free Seas) 

สำำาหรับชุุมืชุนประมืงพื้ื�นบ้าน

ดำาเนินการโดย สำนับสำนุนโดย
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ข้้อมื่ลโคู่รงการ

โครงการทะเลปลอดเศษอวน (NFS) เร่�มดำาเน่นการในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้้การดูแลของ
มูลน่ธิ่ความยุต้่ธิรรมเชิ่งสิ่่�งแวดล้อม (EJF) ซึ่่�งเป็นองค์กรท่�ไม่แสิ่วงผลกำาไรระหว่างประเทศ
ท่�ทำางานปกป้องสิ่่ทธิ่ของชิุมชิน สิ่่�งแวดล้อม และสิ่ัต้ว์ป่า โครงการทะเลปลอดเศษอวนได้รับ
การสิ่นับสิ่นุนจากกองทุนผู้ค้าปล่กเพ่�อสิ่่�งแวดล้อมแห่งนอร์เวย์ (NREF) และมูลน่ธิ่ Rufford 

จุดมุ่งหมายของโครงการ ได้แก่
1) กำาจัดขยะจำาพวกเคร่�องม่อประมงท่�ไม่ใชิ้แล้วหร่อท่�สิู่ญหาย ออกจากสิ่ภาพแวดล้อมทาง
ธิรรมชิาต้่
2) ให้ผลประโยชิน์ทางเศรษฐก่จ และสิ่ร้างแรงจูงใจแก่ชิุมชินประมงในการรวบรวมและ
ทำาความสิ่ะอาดอวนประมงท่�ไม่ใชิ้แล้ว เพ่�อนำามาร่ไซึ่เค่ล
3) สิ่ร้างรายได้เสิ่ร่มให้กับชิุมชินเผ่�อกรณี่ท่�ชิุมชินได้รับผลกระทบจากการเปล่�ยนแปลงทาง
สิ่ภาพภูม่อากาศ และภัยธิรรมชิาต้่ 
4) สิ่่งเสิ่ร่มให้เก่ดระบบเศรษฐก่จหมุนเว่ยนของเคร่�องม่อประมง

โคู่รงการทะเลปลอดเศษอวน

เคร่�องม่อประมงท่�เสิ่่�อมสิ่ภาพ และเคร่�องม่อประมงท่�สิู่ญหายเป็นภัยร้ายต้่อสิ่ัต้ว์และระบบ
น่เวศทางทะเลเป็นอย่างมาก องค์กรพ่ทักษ์สิ่ัต้ว์แห่งโลกสิ่ากล (World Animal Protection) 
คาดการณี์ว่าเคร่�องม่อประมงคร่าชิ่ว่ต้สิ่ัต้ว์ทะเลจำาพวกแมวนำ�า สิ่่งโต้ทะเล และวาฬขนาด
ใหญ่ กว่า 136,000 ต้ัวต้่อปี เคร่�องม่อประมงเหล่าน่�ยังทำาให้สิ่ัต้ว์จำาพวก นก เต้่า ปลา บาด
เจ็บหากเข้าไปพันต้่ดด้วย โครงการทะเลปลอดเศษอวนจ่งเก่ดข่�นมา เพ่�อหยุดยั�งความสิู่ญ
เสิ่่ยท่�เก่ดข่�นจากเคร่�องม่อประมงเหล่าน่�

โครงการทะเลปลอดเศษอวนมุ่งผลักดันให้ชิุมชินประมงพ่�นบ้านเข้ามาม่สิ่่วนร่วมในการ
กำาจัดขยะพลาสิ่ต้่กจำาพวกเศษเคร่�องม่อประมงในชิุมชิน และต้ามแหล่งธิรรมชิาต้่บร่เวณีท่�
ต้นอาศัยอยู่ผ่านการร่ไซึ่เค่ล ในปัจจุบันมูลน่ธิ่ EJF ทำางานร่วมกับชิุมชินประมงพ่�นบ้านใน
จังหวัดระยอง จันทบุร่ ต้ราด นครศร่ธิรรมราชิ สิ่งขลา สิุ่ราษฏร์ธิาน่ ปัต้ต้าน่ ต้รัง กระบ่� 
ภูเก็ต้ พังงา และระนอง ได้ทำาการเก็บเศษอวนและเชิ่อกประมงไปแล้วกว่า 60 ต้ัน (ต้ั�งแต้่ปี 
พ.ศ. 2562 - 2565) ซึ่่�งเศษอวนเหล่าน่�ได้ถููกนำาไปร่ไซึ่เค่ลเป็นผล่ต้ภัณีฑ์์ เชิ่น กระจังป้องกัน
ใบหน้า (Face Shield) แท่งกดอนามัย (Push Sticks) จานรองแก้ว นาฬิ่กาแขวนผนัง ท่�เปิด
ขวด และอ่�นๆ
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วิธีีการดำาเนินงานโคู่รงการทะเลปลอดเศษอวน

รูปแบบการดำาเน่นงานของโครงการทะเลปลอดเศษอวนถููกออกแบบให้ไม่ซึ่ับซึ่้อน และ
สิ่ามารถูปรับให้เข้ากับบร่บทของชิุมชินได้ โดยโครงการทำาหน้าท่�เป็นต้ัวเชิ่�อมระหว่างชิุมชิน
ประมงและโรงงานร่ไซึ่เค่ลให้ได้พูดคุยกันโดยต้รง และมุ่งเน้นการสิ่ร้างความยั�งย่นให้กับต้ัว
โครงการ โดยม่ว่ธิ่การดังต้่อไปน่�

1. ชิาวประมงชิ่วยเก็บรวบรวมและทำาความสิ่ะอาด
อวนและเชิ่อกประมงท่�ใชิ้แล้ว จากนั�นนำามาขายให้
กับผู้ประสิ่านงานโครงการในแต้่ละชุิมชิน 

2. อวนและเชิ่อกประมงเหล่าน่�จะถููกนำามาเก็บไว้ท่�โรงเก็บ
อวนในแต้่ละชิุมชิน เพ่�อรอการขนสิ่่งไปสิู่่โรงงานร่ไซึ่เค่ล

3. โรงงานร่ไซึ่เค่ลนำาอวนและเชิ่อกประมงเข้าสิู่่
กระบวนการร่ไซึ่เค่ลให้เป็นเม็ดพลาสิ่ต้่ก เพ่�อเป็น
วัต้ถุูด่บในการผล่ต้ส่ิ่นค้าร่ไซึ่เค่ลต้่าง ๆ

© interface.com | Qualy
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เศษอวนสำามืารถเอาไปทำาอะไรได้บ้าง?

เศษอวนท่�ถููกเก็บผ่านโครงการทะเลปลอดเศษอวนได้ถููกนำาไปร่ไซึ่เค่ลเป็นผล่ต้ภัณีฑ์์ต้่างๆ ใน
ปัจจุบัน โครงการทะเลปลอดเศษอวนร่วมม่อกับบร่ษัทด่ไซึ่น์ไทย ผล่ต้เคร่�องม่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของไวรัสิ่โคว่ด 19 เชิ่น แท่งกดอนามัย และกระจังป้องกันใบหน้า รวมถู่งสิ่่นค้าท่�
ใชิ้ในชิ่ว่ต้ประจำาวัน ในครัวเร่อน และอุปกรณี์ในสิ่ำานักงาน 
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อยากเข้้าร�วมืต้้องทำาอย�างไร?

 โครงการทะเลปลอดเศษอวนพร้อมร่วมงานกับชิุมชินประมงพ่�นบ้านในทุกพ่�นท่� ชิาว
ประมงท่�สิ่นใจ สิ่ามารถูเข้าร่วมโครงการทะเลปลอดเศษอวนได้ เพ่�อชิ่วยชิุมชินกำาจัดขยะ
จำาพวกเคร่�องม่อประมง สิ่ร้างรายได้ และป้องกันไม่ให้เศษอวนท่�ไม่ใชิ้แล้วเล็ดลอดลงไปสิู่่ทะเล
และทำาลายระบบน่เวศทางทะเล
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ข้ั�นต้อนการเข้้าร�วมืโคู่รงการ

ต้่ดต้่อเจ้าหน้าท่�โครงการทะเล
ปลอดเศษอวนทางไลน์ 
(LINE) ID: nfsproject หร่อ
โทร 092-917-5500

จัดหาจุดจัดเก็บเศษอวนและ
เชิ่อกท่�สิ่มาชิ่กสิ่ามารถูนำามา
รวมกันไว้ได้ (ควรเป็นสิ่ถูานท่�
ท่�สิ่มาชิ่กเข้าถู่งได้ง่าย แต้่ม่
โครงสิ่ร้างท่�สิ่ามารถูป้องกัน
เศษอวนและเชิ่อกไม่ให้หลุด
รอดลงสิู่่ทะเลได้)

ทางโครงการย่นด่ให้ความ
ชิ่วยเหล่อเร่�องการออกแบบ
การทำาบัญชิ่ การจ่ายเง่น และ
การขนสิ่่งเศษอวนและเชิ่อก
ประมงไปยังโรงงานร่ไซึ่เค่ล

ชิุมชินสิ่ามารถูประสิ่านกับเจ้า
หน้าท่�โครงการเร่�องรอบการ
เก็บเศษอวนและเชิ่อกได้ต้าม
ความเหมาะสิ่ม

แต้่งต้ั�งผู้ประสิ่านงานท่�จะมา
เป็นต้ัวแทนชิุมชิน 2 คน โดย
ผู้ประสิ่านงานจะม่หน้าท่�เป็น
ต้ัวแทนดูแลการจัดซึ่่�อและ
การทำาบัญชิ่การซึ่่�อ-ขาย
เคร่�องม่อประมงของชิุมชิน

ผู้ประสิ่านงานทำางานร่วมกับ
ต้ัวแทนชิุมชินในการจัดเก็บ
เศษอวนและเชิ่อกจากสิ่มาชิ่ก 
และการขนสิ่่งไปยังโรงงาน
ร่ไซึ่เค่ล

เจ้าหน้าท่�โครงการจะจัด
อบรมการทำาความสิ่ะอาด
เศษอวนและเชิ่อก และว่ธิ่การ
จัดเก็บให้พร้อมสิ่ำาหรับการ
ร่ไซึ่เค่ล

เม่�อโครงการดำาเน่นไปได้อย่าง
มั�นคง ผู้ประสิ่านงานชิุมชินจะ
สิ่ามารถูต้่ดต้่อกับโรงงาน
ร่ไซึ่เค่ลได้โดยต้รง โดยไม่ต้้อง
ผ่านเจ้าหน้าท่�โครงการ แต้่เจ้า
หน้าท่�จะยังต้่ดต้ามผลและให้
ความชิ่วยเหล่ออย่างสิ่มำ�าเสิ่มอ

1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.
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อวนและเชุือกประมืงที�โคู่รงการรับซื้ื�อ

 
ในขณีะน่�โครงการรับซึ่่�อเศษอวนประเภท ‘อวนเอ็น’ ท่�ทำามาจาก โพล่แอไมค์ (Polyamide หร่อ 
PA 6 และ PA66) หร่อ  ไนล่อน อวนและเชิ่อกท่�ทำาจากโพล่เอท่ล่นชิน่ดความหนาแน่นสิู่ง 
(High Density Polyethylene หร่อ HDPE) และเชิ่อกใยยักษ์ซึ่่�งทำามาจากโพล่โพพ่ล่น (Poly-
propylene หร่อ PP) เป็นหลัก สิ่ำาหรับรายละเอ่ยดเพ่�มเต้่ม โปรดสิ่แกน QR Code น่�

หากม่ข้อสิ่งสิ่ัยเร่�องประ เภทของอวนและเชิ่อกท่�ทาง
โครงการรับซึ่่�อ สิ่ามารถูต้่ดต้่อเจ้าหน้าท่�โครงการได้ทางไลน์ 
(LINE) หร่อทางโทรศัพท์ได้ต้ลอดเวลา
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วิธีีการทำาคู่วามืสำะอาดเศษอวนและเชุือกประมืง

เศษอวนและเชิ่อกประมงท่�สิ่ามารถูนำามาร่ไซึ่เค่ลได้จะต้้องถููกทำาความสิ่ะอาด และต้ากให้แห้ง
ก่อนนำาสิ่่ง ว่ธิ่การน่�จะชิ่วยให้คุณีภาพของเม็ดพลาสิ่ต้่กท่�ร่ไซึ่เค่ลมาจากเศษอวนประมงม่
คุณีภาพด่ข่�น 

เกร็ดในการทำาความสิ่ะอาดเศษอวนและเชิ่อกประมง

1. นำาเชิ่อกก้อนต้ะกั�ว และลูกทุ่นออกก่อน 

4. ทำาความสิ่ะอาดอ่กครั�งด้วยนำ�าสิ่ะอาดให้สิ่ะอาด
ท่�สิุ่ดเท่าท่�จะทำาได้ โครงการไม่สิ่นับสิ่นุนให้ใชิ้สิ่ารเคม่
ในการล้างทำาความสิ่ะอาดเศษอวนและเชิ่อกเพ่�อ
ความปลอดภัยต้่อต้ัวท่านเองและสิ่่�งแวดล้อม

2. แยกเชิ่อกและอวนต้ามเชิ่�อพลาสิ่ต้่กท่�จะนำาไป
ร่ไซึ่เค่ล สิ่่วนลูกต้ะกั�วสิ่ามารถูนำากลับไปใชิ้ซึ่ำ�าได้
อ่ก โครงการรับซึ่่�อเฉพาะพลาสิ่ต้่กจากเชิ่อก
และอวนประมงเท่านั�น 

5. ต้ากอวนให้แห้ง และเก็บในท่�แห้ง ม่หลังคา
ป้องกันการเปียกชิ่�นจากฝน

3.  เอาสิ่ัต้ว์นำ�า เศษก่�งไม้ ใบไม้ เปล่อกหอย ขยะ
หร่อสิ่่�งปฏ่กูลอ่�น ๆ ออกจากเน่�ออวนและเชิ่อก

การจัดเก็บท่�ถููกต้้อง การจัดเก็บท่�ไม่ถููกต้้อง

ลููกตะก่�วสามารถ
นำำาไปขายต่อให้้ก่บ
โรงงานำรไีซเคิิลูราย
อ่�นำได้้ อย่าโยนำทิ้ิ�ง!
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วิธีีการป้องกันไมื�ให้เศษอวนเล็ดลอดลงทะเล

ว่ธิ่ท่�ง่ายท่�สิุ่ดในการป้องกันไม่ให้เศษเคร่�องม่อประมงสิ่ร้างความเส่ิ่ยหายต้่อระบบน่เวศทาง
ทะเล ค่อ การไม่ปล่อยให้เศษเคร่�องม่อประมงหลุดรอดลงไปในทะเล หร่อ การนำาเศษเคร่�อง
ม่อประมงออกจากทะเลให้เร็วท่�สิุ่ด ดังน่�

1. ต้รวจสิ่อบจุดท่�ม่ปะการังจากกรมทรัพยากร
ทางทะเลหร่อกรมประมงเพ่�อออกห่างจากจุดนั�น

2. ร่วมม่อกับชิาวประมงท่านอ่�นในการปักธิงจุด
ท่�ม่กองห่นใต้้นำ�า หร่อจุดท่�อาจจะทำาให้เคร่�องม่อ
ประมงเสิ่่ยหายเพ่�อป้องกันการหลุดรอดของ
เคร่�องม่อประมงในทะเล

5. หากอวนประมงของท่านเก่ดความเสิ่่ยหาย
นอกชิายฝั�งและจำาเป็นท่�จะต้้องซึ่่อมแซึ่ม กรุณีา
อย่าโยนเคร่�องม่อท่�ชิำารุดลงทะเล 

6. หากท่านซึ่่อมแซึ่มเคร่�องม่อประมงบนชิายฝั�ง 
กรุณีาเล่อกสิ่ถูานท่�ท่�มั�นใจว่าเศษอวนจะไม่ถููกพัด
กลับลงทะเลโดยคล่�นหร่อลม 

3. หากพบเจอเคร่�องม่อประมงท่�สิู่ญหายในทะเล
ให้เก็บข่�นมาและนำาสิ่่งโครงการทะเลปลอดเศษ
อวนเพ่�อการร่ไซึ่เค่ลต้่อไป

4. หากพบเจอเศษเคร่�องม่อประมงในสิ่ถูานท่�ท่�
ยากต้่อการเก็บกู้ เชิ่น บนกลุ่มปะการัง ให้ปัก
หมุดแผนท่�ไว้และแจ้งโครงการทะเลปลอดเศษ
อวนทางไลน์ (LINE) หร่อโทรศัพท์
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ข้้อปฏิิบัต้ิเมืื�อเข้้าร�วมืโคู่รงการ

ชิุมชินท่�เข้าร่วมโครงการจะต้้องปฏ่บัต้่ต้ามมาต้รฐานด้านสิ่่�งแวดล้อม และสิ่่ทธิ่มนุษยชินท่�
มูลน่ธิ่ EJF กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด มูลน่ธิ่ EJF ขอสิ่งวนสิ่่ทธิ่ในการยุต้่ความร่วมม่อกับ
ชิุมชินหากพบว่าม่การละเม่ดข้อกำาหนดดังกล่าว

ด้านสำิ�งแวดล้อมื

• เศษอวน เชิ่อก และพลาสิ่ต้่กประเภทอ่�น ๆ จะต้้องไม่ถููกกำาจัดด้วยว่ธิ่การเผาโดยเด็ดขาด 
เน่�องจากฝุ่นควันท่�มาจากการเผาพลาสิ่ต้่กเป็นอันต้รายอย่างมากต้่อสิุ่ขภาพ และสิ่่�ง
แวดล้อม

• หล่กเล่�ยงการใชิ้สิ่ารเคม่อันต้รายในการทำาความสิ่ะอาดเคร่�องม่อประมงเน่�องจากสิ่าร
เคม่เหล่าน่�สิ่ามารถูปนเป้�อนในสิ่่�งแวดล้อมและเป็นอันต้รายต้่อสิ่ัต้ว์ได้ มูลน่ธิ่ EJF แนะนำาให้
ชิุมชินใชิ้นำ�าทะเล นำ�าสิ่ะอาด หร่อ นำ�าฝนในการทำาความสิ่ะอาดเศษอวน หากต้้องการข้อมูล
เพ่�มเต้่ม กรุณีาอ้างอ่งจาก ‘ว่ธิ่การทำาความสิ่ะอาดเศษอวนและเชิ่อกประมง’ หน้า 8 หร่อ
ต้่ดต้่อเจ้าหน้าท่�โครงการ

การใชุ้แรงงานเด็ก และแรงงานเยาวชุน

มูลน่ธิ่ EJF ม่นโยบายท่�ต้่อต้้านการใชิ้แรงงานเด็กท่�เข้มงวด ดังน่�

• มูลน่ธิ่ EJF ห้ามไม่ให้ม่การใชิ้แรงงานเด็กท่�ม่อายุต้ำ�ากว่า 18 ปีอย่างเด็ดขาดในทุกก่จกรรม
ท่�ดำาเน่นภายใต้้โครงการทะเลปลอดเศษอวน โดยทางมูลน่ธิ่น่ยามการใชิ้แรงงานเด็กต้าม
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ท่�น่ยามไว้ว่าเป็นการใชิ้แรงงานท่�ทำาให้ผู้เยาว์ไม่ได้
ใชิ้ชิ่ว่ต้อย่างม่อ่สิ่รภาพในการเป็นเด็ก และม่การกระทำาอันต้รายอ่�นๆ ท่�สิ่่งผลต้่อสิุ่ขภาพ 
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ศ่ลธิรรมหร่อสิ่ภาพจ่ต้ใจของเด็ก
• อย่างไรก็ต้าม มูลน่ธิ่สิ่นับสิ่นุนการม่สิ่่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่่�งแวดล้อมของเยาวชิน และ

อนุญาต้ให้ม่การฝึกงานหร่อฝึกอบรมท่�เสิ่ร่มสิ่ร้างทักษะและความรู้ด้านการจัดการขยะ
พลาสิ่ต้่กในชิุมชินได้โดยท่�รูปแบบของงานหร่อการฝึกอบรมจะต้้อง :

 ▸ เป็นกจ่กรรมหรอ่หน้าท่�ท่�ผูบ้รรลนุต่้ภ่าวะแล้วในชิมุชินรบัผด่ชิอบอยู่
 ▸ เป็นก่จกรรมท่�ไม่กระทบต่้อการไปโรงเร่ยนหร่อการเข้าถู่งการศ่กษาขั�นพ่�นฐานของ
เยาวชิน 

 ▸ ไม่เป็นการทำางานท่�ยาวนาน ต่้อเน่�อง และในเวลากลางคน่
 ▸ ไม่มก่ารใช้ิสิ่ารเคม ่เคร่�องมอ่ หร่อเคร่�องจกัรท่�อาจก่อให้เกด่อันต้รายได้

การจ้้างงานและคู่�าต้อบแทน

• โครงการทะเลปลอดเศษอวนได้กำาหนดราคากลางในการรับซึ่่�อเศษเคร่�องม่อประมงท่�ใชิ้
แล้วแต้่ละประเภท เพ่�อเป็นการต้่อต้้านการทุจร่ต้ EJF สิ่งวนสิ่่ทธิ่ในการเข้าต้รวจสิ่อบการ
ซึ่่�อขายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• บคุคลท่�ได้รบัการจ้างงานภายใต้้โครงการทะเลปลอดเศษอวนจะต้้องได้รบัค่าจ้างไม่ต้ำ�ากว่า
ค่าจ้างขั�นต้ำ�าของแต่้ละจงัหวดัท่�กำาหนดโดยกระทรวงแรงงาน ข้อมลูค่าแรงขั�นต้ำ�าแต่้ละ
จงัหวัดสิ่ามารถูค้นหาได้ท่� https://www.mol.go.th/อัต้ราค่าจ้างขั�นต้ำ�า/ 

• ระยะเวลาการทำางานจะต้้องไม่เก่นวันละ 8 ชิั�วโมง และแรงงานจะต้้องได้พักไม่ต้ำ�ากว่า 1 
ชิั�วโมงต้่อวันทำางาน

• มูลน่ธิ่สิ่นับสิ่นุนให้ม่การใชิ้ถูุงม่อในการดำาเน่นงาน เพ่�อความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บระหว่างการต้ัด จัดเก็บ และขนสิ่่งเศษอวนและเชิ่อกประมง

แนวทางปฏิิบัต้ิต้ามืจ้รรณยาบรรณ

มูลน่ธิ่ EJF ต้่อต้้านการเหย่ยดและการแบ่งแยกเชิ่�อชิาต้่ เพศ รสิ่น่ยมทางเพศ ความ
ทุพพลภาพ ความหลากหลาย รวมไปถู่งการล่วงละเม่ด การกลั�นแกล้ง และการคุกคามในทุก
รูปแบบอย่างเข้มงวด หากผู้ท่�เข้าร่วมหร่อเก่�ยวข้องกับโครงการทะเลปลอดเศษอวนท่านใด 
ม่ความกังวลหร่อประสิ่บกับการกระทำาเหล่าน่� ไม่ว่าจะจากเจ้าหน้าท่�โครงการหร่อผู้ม่สิ่่วน
เก่�ยวข้องกับโครงการ สิ่ามารถูแจ้งเข้ามาได้ท่� info@ejfoundation.org
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หากท่่านต้้องการข้้อมูลูเพิ่่�มูเต้มู่เก่�ยวกบัมูลูนธ่ิค่วามูยตุ้ธ่ิรรมูเชิง่สิ่่�งแวดล้อมู
หรอืเก่�ยวกบัโครงการท่ะเลปลอดเศษอวน สิ่ามูารถเข้้าชิมูเวป็ไซต์้หรอื 
Facebook ข้องเราได้ต้ามูข้้อมูลูด้านล่าง

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

ดำาเนน่การโดย

สิ่นบัสิ่นุนโดย


