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บทคัดย่อ

	 บทความนี้เป็นรายงานชาติพันธุ์วรรณา	 ในพรมแดนความรู้

ของวิชามานุษยวิทยาการท่องเท่ียว	 เป็นบทสำารวจเบ้ืองต้นท่ีมุ่งเสนอ

ปัญหาในรูปแบบต่างๆ	ที่ชุมชนประมงไอคาว่าประสบ	รวมทั้งนำาเสนอ

วิธีการที่ชุมชนเลือกนำาการท่องเที่ยวเข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตเพื่อ

บรรเทาและแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันไปของคนในชุมชน

	 ผลการศึกษาพบว่าปัญหาหลักๆ	ที่ชุมชนประมงไอคาว่า

เผชิญนั้น	 ได้แก่	 ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์นำ้า	 ราคาปลา

ที่ตกตำ่าลง	และปัญหาไร้ผู้สืบทอดกิจการ	ซึ่งผู้คนในชุมชน	นำาโดย

องค์กรบริหารจัดการส่วนท้องถ่ินและสหกรณ์การประมงได้ร่วมมือกัน

นำาการท่องเที่ยวเข้ามาผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการทำาประมงเพื่อ

รับใช้และแก้ไขปัญหาเหล่านี้	 ในลักษณะท่ีผู้คนในชุมชนจงใจที่จะคง

อัตลักษณ์แห่งความเป็นชาวประมงไว้สูง	ส่งผลให้ชุมชนสามารถดำารง

อยู่ได้แม้จะไม่ต้องพึ่งพิงการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัว
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Abstract

	 This	paper	 is	 an	ethnography	 study	of	 tourism	

from	the	perspective	of	the	anthropology	of	tourism	and	

presents	some	of	the	problems	that	fishermen	are	facing	

in	Aikawa-Machi	in	Japan,	including	the	solutions	that	peo-

ple	there	are	using	to	solve	the	tourism	problems	in	their	

community.	The	research	revealed	that	among	the	major	

problems	in	this	community	are	a	decrease	in	aquatic	ani-

mals,	a	fall	in	the	price	of	fish,	and	not	having	successors	to	

their	businesses.	The	people	in	the	community,	led	by	the	

local	administration	and	fishery	cooperatives,	are	working	

together	to	use	tourism	as	a	part	of	the	solution	so	that	

the	people	 in	the	community	can	retain	their	 identity	as	

fishermen	and	not	completely	rely	on	tourism.

Tourism as a Tool to Solve Major Problems in 
the Community: a Case Study of Aikawa-machi 
in Sadogashima Niigata Prefecture, Japan*
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1. บทน�ำ
	 การประมง เคย เป ็นอาชีพหลั กของ 

ชาวเมืองไอคาว่า	 เกาะซาโดะ	 จังหวัดนีงะตะ	 (相

川町佐渡島新潟県)	 โดยเฉพาะในเขตที่มีพื้นที่

ทางการเกษตรน้อยอย่าง	 ฮิเมะสึ	 (姫津)	 และ	 

อินะคุจิระ	 (稲鯨)	 นั้น	 ประชากรแทบทั้งหมดมี 

วิถีชีวิตโดยพึ่งพาการประมง	แต่เมื่อเวลาผ่านไป	

ความเปลี่ยนแปลงได้ทำาให้การทำาประมงไม่ได้เอื้อ

อำานวยต่อการดำารงชีวิตอย่างแต่ก่อนได้อีกและ

เคร่ืองมือหน่ึงที่ผู ้คนที่ไอคาว่าเลือกนำามาใช้แก้ไข

ปัญหาคือ	การท่องเที่ยว

	 บทความนี้เป็นรายงานชาติพันธุ ์วรรณา 

(ethnography)	 ในพรมแดนความรู ้ของวิชา

มานุษยวิทยาการท่องเท่ียว	 (Anthropology	of	

Tourism)	โดยใช้ข้อมูลภาคสนามที่ผู้เขียนได้เข้าไป

เก็บโดยวิธีการแบบสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม	

(participant	observation	--	Passive	Participa-

tion1)	ควบคู่กับการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่าง

ศึกษาอยู ่ที่ประเทศญี่ปุ ่นในเดือนกันยายน	 ค.ศ.

2002	และเดือนพฤษภาคม	ค.ศ.	2003	รวมเป็น

เวลาทั้งสิ้นราว	1	 เดือน	ก่อนท่ีเมืองไอคาว่าจะถูก

ผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอำาเภอเมืองซาโดะใน 

วนัที	่1	มนีาคม	ค.ศ.	2004	แม้รายงานชิน้นีจ้ะใช้ข้อมลู 

ภาคสนามเมื่อสิบกว่าปีมาแล้วแต่เนื่องจากเป็น 

การศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

ในบริบทของช่วงเวลาดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ปัญหาที่ใหญ่ท่ีสุด	ที่ชุมชนเมืองไอคาว่าประสบใน

เวลาน้ันคือ	ปัญหาการลดลงของทรัพยากรสัตว์นำ้า 

บทความนี้จึงมุ่งนำาเสนอเกี่ยวกับปัญหาในรูปแบบ 

ต ่างๆ	 ที่ ชุมชนประมงไอคาว ่าประสบรวมทั้ ง 

นำาเสนอการเลือกวิธีการท่ีชุมชนนำาการท่องเที่ยว

เข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตเพื่อบรรเทาและแก้ไข

ปัญหาที่แตกต่างกันไปของคนในชุมชนในช่วงเวลา

ดังกล่าว	 โดยหวังว่าประสบการณ์ที่ชุมชนประมง 

ไอคาว่าเคยประสบในอดีตอาจเป็นกรณีศึกษาท่ีเป็น

แนวทางแก้ไขปัญหาในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันแก่

ประเทศไทยต่อไปได้ในกรณีที่มีปัญหาในลักษณะท่ี

คล้ายคลึงกัน2	เกิดขึ้น	เนื่องจากเราไม่สามารถกล่าว

ได้ว่าประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาหรือไม่ได้

กำาลังประสบปัญหาที่มีลักษณะเดียวกันนี้3

2. ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเกำะซำโดะและเมือง

ไอคำว่ำ

1	 ดูรายละเอียดได้ที่	DeWalt,	K.	M.,	DeWalt,	B.	R.,	&	Wayland,	C.	B.	(1998).	“Participant	observation”.	In	H.	R.	Bernard	(Ed.),	Handbook 
of methods in cultural anthropology.	pp:	259-299.	Walnut	Creek,	CA:	AltaMira	Press.

2	 กล่าวคือ	ปัญหาที่ชุมชนพึ่งพิงการประมงเป็นอาชีพหลัก	ไม่สามารถพึ่งพิงการประมงเป็นอาชีพหลักได้อย่างเดียวอีกต่อไป
3	 จากสถิติของกรมประมงพบว่าปริมาณการจับสัตว์นำ้าเค็มจากแหล่งนำ้าธรรมชาติในปี	พ.ศ.	2544	อยู่ที่ราว	2,631,000	ตัน	แต่มาในปี	2554	อยู่ที่ราว	

1,610,000	ตัน	กล่าวคือภายในเวลา	10	ปี	ปริมาณสัตว์นำ้าเค็มที่จับได้ลดลงถึง	1	ล้านตัน	

ภำพที่ 1	ที่ตั้งเกาะซาโดะ	(โดย	ผู้เขียน)

	 เกาะซาโดะ	 ตั้งอยู ่ทางฝ ั ่งทะเลญ่ีปุ ่น 

(Japan	Sea)	ในเขตจังหวัดนีงะตะ	ทางภาคตะวันตก 

เฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ ่น	 มีประชากรราว	

70,000	คน	 (ณ	ปี	2004)	พื้นที่โดยรวมของเกาะ

อยู ่ท่ีราว	 860	 ตารางกิโลเมตร	พื้นท่ีส่วนท่ีเป็น

ถนนรอบเกาะราว	260	 กิโลเมตร	หากขับรถโดยใช้
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ความเร็วประมาณ	60	กิโลเมตรต่อชั่วโมง	ก็จะใช้

เวลาประมาณ	2	ชั่วโมง	ในการวนรอบเกาะ

	 การเดินทางไปยังเกาะซาโดะต้องนั่งเรือ

ข้ามฟากที่ดำาเนินการโดยบริษัทเอกชนคือ	บริษัท

เดินเรือ	“ซาโดะคิเซ็น”	 โดยลงเรือจากฝั่งนีงะตะ

แล้วไปขึ้นฝั่งที่ท่าเรือที่เป็นจุดหมายบนเกาะซึ่งมี

อยู่	3	ท่าเรือด้วยกัน	เรือบริการข้ามฟากนั้นมีทั้งเรือ

เฟอร์รี่ขนาดใหญ่และเรือด่วน	(jet	foil)	สำาหรับผู้ที่

เร่งรีบ	หากเป็นเรือเฟอร์ร่ีธรรมดาราคาต๋ัวสำาหรับ

ผู้ใหญ่จะเริ่มต้นที่เที่ยวละราว	3	พันเยน	(1	พันบาท) 

ใช้เวลา	2	ชั่วโมงครึ่ง	 แต่หากเป็นเรือเจ็ทด่วนจะ

ใช้เวลาเพียง	1	ชั่วโมงกว่าก็สามารถข้ามฟากได้ใน

สนนราคาราว	6	พันเยน	(1,800	บาท)	

	 เกาะซาโดะมมีรดกสำาคญัทางประวตัศิาสตร์ 

คือ	“ซาโดะคินซัง”	 เป็นภูเขาท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ไป

ด้วยแร่ทองคำา	มีการบุกเบิกทำาเหมืองแร่ท่ีนี่ตั้งแต่

สมัยเอโดะ	 (16021868)	 ในฐานะเหมืองทองคำา 

ที่ ใหญ ่ที่สุดของญี่ปุ ่นและเป ็นแหล ่งรายได ้ที ่

หล่อเลีย้งรฐับาลโชกนุโตกุกาว่าตลอดระยะเวลา	200 

กว่าปีของยุคสมัย	 กิจการเหมืองแร่ดำาเนินต่อมา

อีกนับร้อยปีโดยในช่วงต้นทศวรรษ	1900	จนถึง

หลังสงครามโลกคร้ังที่สองเป็นการดำาเนินงานโดย

บริษัทมิตซุบิชิ ท่ีได ้รับสัมปทานจากรัฐบาล	 จน

เมื่อแร่ทองคำาถูกขุดจนหมด	 เหมืองแร่จึงปิดตัวลง

อย่างสมบูรณ์ในปี	 1989	ก่อนจะแปรสภาพเป็น

พิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ที่แสดงวิธีการทำา

เหมืองแร่และหุ่นข้ีผ้ึงวิถีชีวิตของแรงงานเหมืองแร่

ในอดีต	

	 นอกจากเหมืองแร ่ทองคำา เก ่าที่ เป ็น

แหล่งท่องเที่ยวสำาคัญแล้ว	 เกาะซาโดะยังมีอ่าว

เซ็ งกากุ 	 （尖閣湾） 	 ที่ ข้ึนชื่ อว ่ ามีทัศนียภาพ

อันสวยงามด ้วยโขดหินรูปร ่ างต ่ างๆ	 และมี

สะพานท่ีเคยเป ็นสถานท่ีถ ่ายละครยอดนิยม 

เมื่อทศวรรษท่ี	1980	อ่าวเซ็งกากุจึงเป็นจุดชมวิว

และจุดถ่ายรูปท่ีได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

ท่ีมาเยือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่น

เอง

	 ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาะซาโดะคือฤดู

ร้อน	 โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมของทุกปี	 จะมี

นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวทางทะเลและ

กิจกรรมตกปลาท้ังจากฝั่งนีงะตะ	และจากจังหวัด

อื่นๆ	มาเยือนเป็นจำานวนมากกว่าฤดูกาลอื่น	

ภำพที่ 2 พื้นที่เกาะซาโดะแยกตามประเภทใช้สอย

ที่มา:	รายงานประจำาปีสถิติจังหวัดนีงะตะ	ปี	2004
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	 เกาะซาโดะไม่มีตึกสูงหรือโรงแรมขนาด

ใหญ่มากนัก	มีโรงแรมแบบญ่ีปุ่นที่เรียกว่าเรียวคัง

อยู ่บนเกาะเพียง	 4-5	 แห่งเท่านั้น	 โดยมากแล้ว	

ที่พักสำาหรับนักท่องเที่ยวจะเป็นแบบเกสต์เฮาส์ที่

เรียกว่า	“มินชุคุ”	คือบ้านแบบญี่ปุ่นที่เจ้าของบ้าน

แบ่งส่วนใดส่วนหนึ่งของบ้านให้แขกมาพักซึ่งราคา

ค่าที่พักก็จะถูกกว่าเรียวคังเล็กน้อย4	แต่ก็มีมินชุคุ

หลายแห่งโดยเฉพาะที่มีทำาเลติดฝั่งทะเลและข้ึนชื่อ

ว่าอาหารอร่อย	 ก็จะราคาแพงกว่าเรียวคัง	 ในเมือง

ไอคาว่าซึ่งเป็นพื้นที่ในการสำารวจครั้งนี้	 โรงแรม

ท่ีพักสำาหรับแขกจะเป็นแบบมินชุคุท้ังหมดและมี

หลายระดับราคาตั้งแต่	4,000-8,000	เยน

ภำพที่ 3	จำานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะซาโดะ

ที่มา:	สมาคมการค้าและการท่องเที่ยวเมืองไอคาว่า

	 เมืองไอคาว่า（相川町）ครอบคลุมพื้นท่ี

ราว	 300	ตารางกิโลเมตร	มีประชากรอาศัยราว	

9,700	คน	(ณ	ปี	2004)	มีท่าเรือประมงอยู่	5	แห่ง

คือ	ท่าเรือฮิเมะสึ,	ท่าเรือไอคาว่า,	ท่าเรือไอคาว่า 

คาบเุสะ,	ท่าเรือทาโคเสะ	และท่าเรอือนิะคจุริะ	แต่ละ 

ท่าเรือจะมีสหกรณ์ประมงและตลาดปลาประจำา

ท่าเรือ	ท่าเรือที่การประมงเฟื่องฟูที่สุดของไอคาว่า

คือท่าเรือฮิเมะสึและท่าเรืออินะคุจิระซึ่งเป็นพื้นที่

สำาคัญในการสำารวจนี้	 โดยเฉพาะแถบฮิเมะสึนั้น

แทบไม่มีพ้ืนที่เพาะปลูก	แต่มีสัตว์นำ้าหลากหลาย

ประเภทกว่าเม่ือเทียบกับท่าเรืออื่นๆ	 ประชากร 

ส่วนใหญ่จึงยึดอาชีพชาวประมงเป็นอาชีพหลัก	 

ในขณะท่ีท่าเรือเล็กๆ	 อย่างเช่นทาโคเสะ	 การ

ประมงท่ีนี่มักจะเป็นการประมงขนาดเล็กหรือแบบ

ยังชีพ	คือมีเรือเล็กๆ	 ไว้จับหอยหรือเก็บสาหร่าย

ทะเล	และชาวบ้านแถบนี้ก็จะปลูกข้าวไปด้วย	เรียก

ว่าเป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งชาวนากึ่งชาวประมง（半農

半漁）และในระยะหลายปีมานี้	 ชาวประมงยังมี

อาชีพเสริมอื่นๆ	โดยจะได้กล่าวอย่างละเอียดต่อไป

4	 ปกติแล้วเรียวคังจะมีขนาดใหญ่และหรูหรากว่ามินชุคุ	ส่วนมากจะมีออนเซ็นหรือบ่อนำ้าแร่ไว้บริการแขกผู้มาพัก	 ในขณะที่มินชุคุจะเป็นการแช่นำ้าร้อน
ในห้องอาบนำ้าของบ้าน	ที่เจ้าของบ้านอาจใส่ผงสมุนไพรไว้ในอ่างอาบนำ้าเป็นพิเศษสำาหรับแขก	ราคาเรียวคังในเกาะซาโดะจะอยู่ที่ราวคืนละ	5,000-
15,000	เยน	ในขณะที่มินชุคุจะราคาไม่เกิน	10,000	เยนต่อคืน
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	 การสำารวจนี้ผู้เขียนได้ลงเรือเฟอร์ร่ีจากฝั่ง

นีงะตะไปข้ึนฟากที่ท่าเรือเรียวสึ（両津）จากนั้นจึง

เช่ารถยนต์ขับต่อไปอีกราว	1	ชั่วโมงจึงถึงฝั่งเมือง 

ไอคาว่า	 การเดินทางระหว่างท่าเรือแต่ละแห่ง 

ผู้เขียนเลือกใช้รถเมล์โดยสารประจำาทาง	 เนื่องจาก

ทำาให้ผู ้เขียนได้มีโอกาสเก็บข้อมูลโดยการพูดคุย

และทำาความรู้จักกับผู้คนในชุมชนบนรถ	รวมถึงเป็น

โอกาสที่ทำาให้ผู ้เขียนสามารถติดต่อขอสัมภาษณ์

เป็นรายบุคคลต่อไป

   

3. ประวัติควำมเป็นมำของกำรท�ำประมงบน

เกำะซำโดะ

 3.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเหมืองแร่

ทองค�ำกับกำรประมง  

	 ด้วยลักษณะภูมิประเทศท่ีเป็นเกาะและมี

พื้นที่เพาะปลูกน้อย	วิถีชีวิตของผู้คนบนเกาะซาโดะ

จึงเป็นวิถีชีวิตที่พึ่งพิงทรัพยากรทางทะเลเป็นหลัก	

โดยเฉพาะที่หาได้มากในแถบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น	เช่น

ปลาคอด,	หมึกกล้วย	(หมึกซุรุเมะ),	หอยซาซาเอะ5 

รวมไปถึงสาหร่ายทะเลหลากชนิดท่ีมีอย่างอุดม

สมบูรณ์ในแถบนี้		

	 การทำาประมงในเกาะซาโดะแบบดั้งเดิม

นั้น	 เป็นการผลิตเพื่อยังชีพเช่นเดียวกับชุมชนก่อน

สมัยใหม่ทั่วไป	 กล่าวคือ	 เน้นการทำาประมงใกล้

ชายฝั่งโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย6	ซึ่งเพียงพอต่อการ

ดำารงชีวิตเพ่ือการยังชีพเนื่องจากทรัพยากรสัตว์นำ้า

ที่อุดมสมบูรณ์เมื่อเทียบกับจำานวนประชากรที่ไม่

มากนัก		

	 สัตว์นำ้าที่มีมากและจับได้ง่ายที่สุดเป็นอัน

ดับต้นๆ	ของเกาะซาโดะคือหอยประเภทต่างๆ	และ

หมึกกล้วยโดยเฉพาะที่ไอคาว่านั้นหมึกกล้วยเป็น

สินค้าทางประมงที่สำาคัญและสร้างความรำ่ารวยให้

แก่ชาวประมงบนเกาะอย่างมากดังท่ีจะได้กล่าวต่อ

ไป	การจับหมึกกล้วยของผู้คนที่นี่จะใช้เพียงเบ็ด

ชนิดสายเดียวหนึ่งอัน	และเป็นการจับบริเวณใกล้

ชายฝั ่ง	 กล่าวคือไม่ต้องออกฝั ่งไปไกลก็สามารถ

จับได้ในปริมาณมากอีกท้ังหมึกกล้วยยังนำามา

5	 เป็นหอยประเภทหอยฝาเดียว	เปลือกมีหนามทู่โดยรอบ	อยู่ในกลุ่มของหอยตาวัวหรือหอยโข่งทะเลนิยมนำามาย่างหรือทำาเป็นซาชิมิ
6	 วิธีการจับปลาแบบด้ังเดิมที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะซาโดะคือ	วิธีการที่เรียกว่า	อิโซะเนงิ（磯ネギ）คือการจับปลาหรือหอยหรือสัตว์นำ้าอื่นๆ	ที่อยู่ตาม

ซอกหินบริเวณชายฝั่งโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย	โดยชาวประมงจะนั่งอยู่บนเรือลักษณะกลมคล้ายอ่างที่เรียกว่า	ทะไรบุเนะ	 (たらい舟)	แล้วใช้กล่อง 
หรือปี๊บที่บุกระจกที่เรียกว่า	ฮะโคะเมะงะเนะ（箱眼鏡）ไว้เพื่อส่องหาสัตว์นำ้าแล้วใช้เคร่ืองมือจับปลาที่มีปลายแหลมท่ิมแทงไปท่ีตัวปลาหรือสัตว์นำ้า 
เหล่านั้นโดยตรง	ส่วนการประมงนอกชายฝั่งของเมืองซาโดะที่เคยเฟื่องฟูมากก็เช่น	การจับปลาคอด	 (スケトウダラ)	 โดยวิธีประมงเบ็ดราว	 (延縄 
หรือ	 longline	fishing)	หรือการจับปลาอีโต้มอญ	 (シイラ	หรือ	Common	dolphinfish)	ด้วยวิธีที่เรียกว่า	ชีระสึเคะ	 (シイラ漬)	หรือการใช้กอไม้ไผ ่
เป็นทุ่นเทียมเพ่ือให้แพลงตอนเป็นเหยื่อล่อให้ปลามารวมตัวกันแล้วใช้อวนหรือแหเหวี่ยงจับ	 รวมไปถึงการจับสัตว์นำ้าแบบอวนก้ันแล้วลาก (手繰網 

หรือ	sanish	seines)	และการตกหมึกด้วยเบ็ดมือ	（イカの一本釣り） เป็นต้น

ภำพที่ 4 ท่าเรือบนเกาะซาโดะ	

และบริเวณที่เป็นสนามเก็บข้อมูล
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แปรรูปได้ง่ายเพียงแค่นำามาตากแห้งเป็นหมึกแห้ง

ก็สามารถบรรจุขายได้	ซึ่งหมึกกล้วยตากแห้งนี้ก็ได้

กลายมาเป็นอีกหนึ่งของขึ้นชื่อของเมืองไอคาว่า

และเกาะซาโดะมาช้านานจนถึงปัจจุบัน

	 ในปี	ค.ศ.	1601	ช่วงเดียวกับการเริ่มต้น

ศักราชใหม่แห่งสมัยเอโดะ	เมื่อมีการค้นพบภูเขาที่

อุดมไปด้วยแร่ทองคำา	 รัฐบาลโชกุนโตกุงาวะได้ส่ง

ขุนนางผู้ปกครองที่เรียกว่า	“บุเงียวนิน”	มายังเกาะ

ซาโดะทันทีเพื่อควบคุมการขุดเหมืองทองบนเกาะ 

ซึง่เป็นเหมืองทองทีใ่หญ่ทีส่ดุในญ่ีปุน่ยคุน้ัน	บเุงียวนนิ 

คนแรกที่ถูกส ่งมาประจำาการที่ เกาะซาโดะคือ	 

โอคุโบะ	นางายาสึ	（大久保長安）ตามหลักฐาน

เอกสารกล่าวว่า	 โอคุโบะได้อพยพแรงงานผู้คนมา

จากแคว้นอิวะมิ	（石見国）7	ที่เฟื่องฟูด้วยเหมืองแร่

เงินมาตั้งแต่ปลายสมัยคามาคุระ	 (ค.ศ.	1309)	 โดย

ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นแรงงานในการขุดเหมืองแร่ทองคำา

และอีกส่วนหน่ึงเพื่อเป็นแรงงานประมงในการผลิต

อาหารเพื่อเลี้ยงดูแรงงานเหมืองแร่	

	 จากการเป็นแหล่งทำาเหมืองทองที่สำาคัญ

ทำาให้ประชากรบนเกาะซาโดะเพิ่มจำานวนข้ึนอย่าง

รวดเร็ว	การผลิตเพื่อยังชีพได้กลายเป็นการผลิตเพื่อ

ป้อนตลาดภายใน	ความเฟื่องฟูของการทำาเหมืองแร่

ช่วยเก้ือหนุนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับการประมง	 เช่น	กิจการอาหารทะเลแปรรูปซ่ึง

เฟื ่องฟูมากและบางแห่งสืบทอดกิจการมาจนถึง

ปัจจุบัน		เนื่องจากเทคโนโลยีการขนส่งและการเก็บ

รักษาอาหารสดในอดีตไม่เอื้ออำานวย	อีกทั้งเกาะ 

ซาโดะมีพื้นที่เพาะปลูกน้อย	 ผู ้คนจึงต้องถนอม

อาหารโดยการแปรรูปไว้รับประทานในฤดูท่ีการ

เพาะปลูกหรือการประมงไม่เอ้ืออำานวยโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในฤดูหนาว	ที่ทะเลจะมีมรสุมมากทำาให้

ความถี่ในการออกเรือน้อยลง	

	 ด้วยเหตุนี้ เอง	 เหมืองแร่จึงมีส ่วนช่วย

พัฒนาเทคโนโลยีและฝีมือในการถนอมอาหาร 

รวมทัง้การผลติอาหารทะเลแปรรปู	กล่าวกนัว่าอาหาร 

แปรรูปหลากหลายประเภทถูกคิดค้นขึ้นในยุค

นี้	 และกลายเป็นของขึ้นชื่อของซาโดะจวบจนถึง

ปัจจุบัน	เช่น	ปลาแห้งดองเกลือที่เรียกว่า	อะเอโมโนะ 

（四十物）ที่เป็นที่ต้องการอย่างมากของคนงาน

เหมืองแร่ในอดีต

 3.2 จำกกำรประมงเพื่อป้อนเหมืองแร่สู่

กำรประมงเพื่อส่งขำยนอกชุมชน

	 เมื่อเหมืองแร่เฟื ่องฟู	 ตลาดภายในเกาะ

เจริญเติบโต	ส่งผลให้การค้าขายรุ่งเรืองกอปรกับ

ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์	ทำาให้มีแรงงาน

อพยพมาอยู่ที่เกาะซาโดะมากขึ้น	 โดยส่วนใหญ่แล้ว

เป็นคนในตระกูลอิวามิจากแคว้นอิวามิท่ีบรรพบุรุษ 

ถกูนำามาเป็นแรงงานประมงรุ่นบกุเบกิในต้นสมยัเอโดะ 

นั่นเอง	 ผู ้คนจากแคว้นอิวามิได้นำาเอาเทคโนโลยี

การทำาประมงแบบใหม่เข้ามา	ทำาให้การทำาประมง

ของเกาะขยายตัวยิ่งข้ึนอีกจากการเน้นทำาประมง

บริเวณชายฝั ่ง	 ไปเป็นการออกเรือเพื่อการทำา

ประมงท่ีห่างจากชายฝั่งออกไป	เช่น	การออกไปจับ

ปลาคอดโดยใช้วิธีประมงแบบเบ็ดราว	 (延縄	หรือ	

longline	fishing)	แทนวิธีดั้งเดิมท่ีใช้เบ็ดสายเดี่ยว

ที่จับได้ทีละตัว	ทำาให้จับปลาได้ทีละมากกว่าเดิม		

เป็นต้น

	 กล่าวได้ว่า	 การประมงของเกาะซาโดะ

เป็นการผลิตเพื่อขายอย่างเต็มตัวมาตั้งแต่สมัย 

เอโดะนี้	 ในอีกราวสองร้อยปีต่อมา	คือ	 ในปี	ค.ศ.	

1888	(สมัยเมจิที่	21)	ได้มีการนำาวิธีการประมงโดย

ใช้อวนปากเสือ（定置網）8	และการจับกุ้งหรือปูโดย

ใช้ลอบ	 (Shrimp	Traps,	Crab	Traps)	 เข้ามาจาก

7	 ปัจจุบันอยู่ในเขตจังหวัดชิมะเนะ（島根県）จากการอพยพผู้คนมาจากที่นี่	ชาวเมืองไอคาว่าส่วนใหญ่จึงมีนามสกุลอิวามิ
8	 คือการใช้อวนปากเสือหรือโพงพางประจำาที่กางยึดติดไว้กับที่	แล้วให้กระแสนำ้าพัดสัตว์นำ้าเข้าไปในถุงอวน
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จังหวัดใกล้เคียงคือ	จังหวัดโทยามะ	 โดยเครื่องมือ 

การประมงชนิดใหม่นี้ช่วยเพ่ิมความหลากหลาย

ของสัตว์ทะเลที่จับได้	 ในขณะที่อุตสาหกรรมการ

ต่อเรือของญ่ีปุ่นในช่วงต้น	ค.ศ.	1900	 (เมจิที่	 33)

ได้รับการพัฒนาอย่างมากเน่ืองจากเป็นยุคท่ีญ่ีปุ่น

พยายามสร้างความเข้มแข็งให้ทัดเทียมอำานาจ

ตะวันตก	การต่อเรือเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางการ

ทหารจึงมีผลต่อเนื่องมายังอุตสาหกรรมการต่อเรือ

ทั้งหมดรวมถึงการต่อเรือประมงให้มีขนาดใหญ่ขึ้น

และมีประสิทธิภาพในการออกทะเลได้ไกลขึ้น

	 ในช่วงต้นทศวรรษที่	 1900	 น้ี	 ขณะที่

ผลผลิตจากการประมงมีปริมาณมากขึ้น	 กิจการ

เหมืองแร่ทองคำากลับเริ่มเข้าสู ่ยุคอิ่มตัวเนื่องจาก

ปริมาณทองคำาที่ขุดได้เร่ิมลดน้อยลง	ทำาให้อาหาร

ทะเลแปรรูปล้นตลาดภายในการผลิตจึงเริ่มเปลี่ยน

ไปเป็นการผลิตเพ่ือส่งออกไปขายนอกเกาะ	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่ง	หมึกกล้วยท่ีหาจับได้ง่ายและมีการ

ผลิตเป็นจำานวนมากมาแต่เดิมทำากำาไรเป็น	“สินค้า

ส่งออก”	 สำาคัญของเกาะ	 ต่อมาในช่วงทศวรรษ 

ที่	1960	ที่เป็นยุคฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังสงคราม	และ 

เป็นยคุรุ่งเรอืงสงูสดุของการทำาประมงหมกึกล้วยของ 

เกาะซาโดะ	โดยนายอิไม	คาคุอากิ	อายุ	76	ปี	(ต่อไปนี้ 

เรียกว่า	 “คุณลุงอิไม”)	 ผู้ประกอบกิจการอาหาร

ทะเลแปรรูปได้เล่าให้ฟังว่า	 ในยุคน้ัน	ชาวประมง

รุ่นหนุ่มอายุแค่ราว	20	ปีต้นๆ	ต่างพากันขับรถยนต์

หรูหราเพราะการออกเรือหนึ่งคร้ังจะจับสัตว์นำ้าได้

คิดเป็นมูลค่าราวปีละ	6	พันล้านเยน9	กล่าวกันว่า

เพียงออกเรือไปจับหมึกกล้วยสัก	3	ครั้งก็สร้างบ้าน

ได้หนึ่งหลัง	จนมีคำาว่า	“คฤหาสน์หมึกกล้วย”	ที่ใช้

เรียกบ้านของชาวประมงที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงนี้

	 “ช่วงนั้น	 เงินเดือนของข้าราชการตกอยู่

ท่ีประมาณ	30	เยนต่อเดือน	แต่พวกคนจับปลานั้น	

ครึ่งปีก็หาได้	3	หมื่นเยนแล้ว”	คุณลุงอิไมกล่าว

	 ครอบครัวของคุณลุงอิไมประกอบกิจการ

อาหารทะเลแปรรูปชื่อว่า	 “ร้านชินยะ”	สืบทอด

รุ่นต่อรุ่นมาตั้งแต่ยุคบุกเบิกเหมืองทองคำาในสมัย 

เอโดะ	 	 คุณลุงอิไมผู ้สืบทอดกิจการเป็นรุ ่นที่	 12	 

เล่าว่า	ตอนทีต่นยงัหนุม่เคยรบัราชการเป็นเจ้าหน้าที่ 

ท้องถิ่น	 แต่เนื่องจากเงินเดือนข้าราชการท้องถิ่น	

ณ	ขณะนั้น10	ตกอยู่ท่ีเดือนละราว	30	 เยนเท่านั้น	

ไม่พอเพียงต่อการยังชีพและเลี้ยงดูครอบครัว	จึง

ลาออกมาทำาการประมงอย่างเต็มตัวซ่ึงมีรายได้

มากกว่ากันมาก	 จนเมื่ออายุมากขึ้นก็มาสืบทอด

กิจการของครอบครัวจนถึงปัจจุบัน	

	 “เมื่อก่อน	 อาชีพชาวประมงเป็นอาชีพ

ที่ท�าเงินได้มากที่สุด	 ชาวบ้านแถบนี้จึงเป็นชาว

ประมงกันทั้งนั้น	แต่ตอนนี้คนท�าประมงอายุมาก

ข้ึน	คนหนุ่มสาวท่ีคิดจะท�าอาชีพประมงก็ไม่ค่อยม ี

แล้ว	 เพราะอาชีพชาวประมงไม่ได้เป็นอาชีพที่ท�า 

เงินได้มากเหมือนเมื่อสมัยก่อน	หามาได้ก็เพียง 

พอกินพอใช้เท่านั้น	 แถมยังเป็นงานที่หนักและ

อันตรายด้วย	 เลยไม่ได้จูงใจคนรุ ่นใหม่เท่าไร”  

คุณลุงอิไมกล่าว

4. ภำวะเสื่อมถอยของกำรประมง
	 การประมงของเกาะซาโดะเสื่อมถอยไป

ตามกาลเวลา	ไม่ต่างจากชุมชนการเกษตรหรือการ

ประมงอื่นๆ	ของญี่ปุ่น	จากการลงพื้นที่สามารถสรุป

สาเหตุการเส่ือมถอยของการประมงของเกาะซาโดะ

ได้เป็น	3	สาเหตุหลักคือ

9	 ขณะนั้นเงินเยน	360	เยน	=	1	ดอลลาร์สหรัฐ	
10	 หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่	2	(ในปี	1945-1948)
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   1) รำคำสัตว์น�้ำตกต�่ำลง

	 ระหว่างการเก็บข้อมูลของผู ้เขียนที่ร้าน

ชินยะของคุณลุงอิไม	 	ขณะที่ผู้เขียนกำาลังพูดคุยอยู่

กับสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ	คุณลุงอิไมก็เดินเข้า

มาพร้อมกับปลาบุริ	 (ปลาทูแขกหางเหลือง)	4	ตัว	

นำ้าหนักตัวละราว	2	กิโลกรัม	ซึ่งคุณลุงอิไมไปซื้อ

มาจากตลาดปลาที่ฮิเมะสึเพื่อนำามาทำาเป็นปลาดิบ 

สำาหรับเลี้ยงแขกในพิธีศพของคนในหมู่บ้านผู้หนึ่ง

ที่เพิ่งเสียชีวิตลงด้วยโรคชรา	 คุณลุงอิไมกล่าวว่า	

“ปลาราคาถูกลงมาก	ปลาบุริที่ซื้อวันน้ีตัวใหญ่

ขนาดนี้แต่ราคาแค่ตัวละพันเยนเท่านั้น	ส�าหรับคน

กินปลาก็เป็นเรื่องน่ายินดี	แต่ส�าหรับชาวประมงดู

จะไม่ค่อยเป็นเรื่องดีเท่าไร” 

	 เก่ียวกับราคาสัตว์นำ้าที่ตกตำ่าลงนี้	 เจ ้า

หน้าท่ีแผนกทรัพยากรสัตว์นำ้าของเทศบาลเมือง

ได้กล่าวว่า	“ปลาราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาตี

ตลาดในประเทศด้วยราคาที่ถูกกว่ากันเกือบคร่ึง	

อีกทั้งช่วงนี้เศรษฐกิจซบเซา	จึงอาจเป็นเหตุที่คน 

ญ่ีปุ ่นเองก็เลือกซื้อของที่ราคาถูกกว่า	 ในขณะที่

ต้นทุนผลิต	 เช่น	 ค่าแรงในประเทศนั้นสูงกว่ากัน

มาก	เราจึงไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได้	ซึ่งเรื่องนี้ 

ทางเทศบาลมีมาตรการแก้ไขคือ	การสร้างโรงงาน

แปรรูปอาหารทะเลของเทศบาลโดยได้รับเงิน

อุดหนุนจากภาครัฐ	 โดยเป็นโรงงานแปรรูปที่จะรับ

ซื้อปลาจากชาวประมงในท้องถิ่นแล้วน�ามาแปรรูป

ส่งขายนอกเกาะ”

 2) ทรัพยำกรสัตว์น�้ำลดลง 

	 ปัจจัยเบื้องหลังสำาคัญที่ทำาให้ทรัพยากร

สัตว์นำ้าลดลงนั้น	 เป็นปัญหาท่ีเกิดคล้ายคลึงกัน

ทั่วประเทศญี่ปุ ่นก็คือ	 สภาพแวดล้อมทางทะเลที่

เปลี่ยนไปนับตั้งแต่ปัญหาอุณหภูมินำ้าทะเลสูงข้ึน	

และการพัฒนาชายฝั่ง	 เช่น	การขุดทรายจากทะเล

ไปใช้ประโยชน์	 ส่งผลให้พื้นที่ขยายพันธุ์ของสัตว ์

ทะเลลดน ้อยลงไป	 นอกจากนี้ 	 ดัง ท่ีได ้กล ่าว 

ข้างต้นว่าการพฒันาเทคโนโลยีการประมงและขนาด 

ของเรือประมงท่ีใหญ่และทันสมัยข้ึนทำาให้การจับ

ปลาได้คราวละมากๆ	ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาให้

ประชากรสัตว์ทะเลลดลงอย่างรวดเร็ว	 เจ้าหน้าท่ี

แผนกทรัพยากรสัตว์นำ้าของเทศบาลไอคาว่ายัง

กล่าวด้วยว่า	“ในส่วนของทะเลรอบเกาะซาโดะเรา

ยังมีปัญหาขยะทางทะเลจากประเทศเพื่อนบ้าน

ที่ลอยมาติดชายฝั่ง	 สร้างความเสียหายแก่สภาพ

แวดล้อมทางทะเลด้วย”

ภำพที่ 5	ปริมาณสัตว์นำ้าเค็มที่จับได้ที่ท่าเรือสำาคัญของไอคาว่า
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 3) อำยุที่สูงขึ้นของผู ้ท�ำอำชีพประมง

รวมถึงปัญหำกำรไร้ผู้สืบทอด

	 อาชีพชาวประมงเป็นอาชีพที่ใช้แรงงาน 

หนัก	 แต่อายุเฉล่ียของชาวประมงที่เกาะซาโดะ 

คือราว	60	ปี	 ในแผนภูมิที่	 6	ที่แสดงจำานวนของ

ชาวประมงเมืองไอคาว่า	 จะเห็นว่าบางรายมีอายุ

มากกว่า	 75	ปี	 ในขณะที่คนรุ ่นหนุ่มสาวเมื่อจบ

ภำพที่ 6	อายุชาวประมงที่ทำาประมงผิวนำ้าของเมืองไอคาว่า	(ณ	ปี	1998)

ที่มา:	Ministry	of	Agriculture,	Forestry	and	Fisheries	(10th	Fishery	Census,	2000)

5. หลำกหลำยทำงเลือกในกำรปรับตัว

	 ภาวะความซบเซาของการประมงดังที่

ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น	ส่งผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนใน 

ชุมชนซึง่มวีถิชีวีติทีพ่ึง่พงิการประมงอย่างกว้างขวาง 

ในหัวข ้อต ่อไปนี้จะนำาเสนอทางเลือกและการ 

ปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงของผู้คนในชุมชน	ซึ่ง

สามารถสรุปได้เป็น	4	รูปแบบดังนี้คือ

 1) รูปแบบที่หนึ่ง: ประกอบอำชีพประมง

ต่อไป

	 แม ้การทำาอาชีพประมงจะไม ่ รุ ่ ง เรือง

เหมือนก่อน	แต่ก็ยังมีชาวประมงที่ไม่เลิกล้มอาชีพนี้	

และยังยึดอาชีพประมงเป็นหลัก	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในพื้นที่ฮิเมะสึที่มีชาวประมงรายใหญ่ทำาอาชีพ

ประมงมาหลายรุ่นอยู่มาก	

การศึกษาระดับมัธยมแล้วก็มักจะออกจากเกาะ

เพื่อไปศึกษาต่อหรือหางานทำาในตัวเมืองนีงะตะ

และจังหวัดอื่นๆ	 ชาวบ้านที่ผู ้เขียนได้สัมภาษณ์

ล้วนกล่าวในทำานองเดียวกันว่า	“คนหนุ่มๆ	 ไม่ท�า

อาชีพประมงเพราะเป็นอาชีพหนักแต่ไม่ได้เงินเยอะ

เหมือนแต่ก่อน” 
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และฮิเมะสึเองก็เป็นพื้นที่ที่มีการทำาประมงได้ดีที่สุด

ในเมืองไอคาว่าดังที่ได้กล่าวแล้ว	คุณอิวามิ	 มิสึง	ุ

(อายุ	56	ปี)	ผู้เป็นเจ้าของเรือ	“คาโนมารุ”	เป็นหนึ่ง

ในนั้น	มารดาของคุณมิสึงุ	 วัย	78	ปี	 เล่าว่า	“เรือ 

คาโนมารุของเราท�าประมงมานานมากแล้ว	แต่ก่อน

นี้เราเป็นเรือหาปลาแต่พอตอนน้ีจับปลาไม่ค่อยได้

แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเรือจับกุ้งและปูแทน	ที่ท่าเรือ

ฮิเมะสึมีเรือใหญ่ที่จับกุ้งและปูโดยเฉพาะแค่	 2	ล�า

เท่าน้ันเราจึงยังพอท�าอาชีพน้ีต่อไปได้	ตลาดท่ีเรา

ส่งขายก็คือตลาดปลาแหล่งใหญ่ที่นีงะตะเท่านั้น	

ลูกค้าประจ�าของเราก็คือพวกร้านซูชิ	 โดยเฉพาะ

ร้านซูชิที่ราคาแพงหน่อย	พวกน้ีเขาก็จะไม่ใช้ของ 

น�าเข้าจากต่างประเทศแต่จะใช้วัตถุดิบซึ่งเป็นกุ้ง	

และปูที่จับได้ในประเทศเท่านั้น	ชาวประมงอย่าง

เราก็เลยยังพอหากินได้	พวกลูกค้าที่เขามากินซูชิที่

ร้านแพงๆ	 เพราะเขาอยากจะมากินของในประเทศ

อยู่แล้วเขาก็ดีใจที่ยังมีชาวประมงอย่างเราอยู่	ถึงจะ

จับได้ไม่มากเท่าเมื่อก่อน	แต่ในเวลานี้ก็ยังพอไปได้

อยู่”

	 เรือคาโนมารุนั้นมี	 2	ลำา	ลำาหนึ่งเป็นเรือ

ขนาดกลางยาวประมาณ	 10	 เมตร	 สำาหรับทำา

ประมงชายฝั่ง	ส่วนอีกลำานั้นเป็นเรืออวนลากขนาด

ใหญ่ยาวประมาณ	25	เมตร	สำาหรับออกทะเลที่ไกล

ออกไป	ทั้ง	2	ลำาติดอุปกรณ์	GPS	และมีเครื่องมือ

ที่ทันสมัยและไม่มีห้องนำ้าเช่นเดียวกับเรือประมง

ทั่วไป	 เนื่องจากโดยมากแล้วลูกเรือซ่ึงจะมีแต่ผู้ชาย

เท่านั้นจะขับถ่ายลงทะเล

	 ผู้เขียนได้รับอนุญาตให้ขึ้นไปสังเกตการณ์ 

บนเรอืคาโนมารทุีเ่ป็นขนาดกลางเท่านัน้	 ด้วยเหตุผล 

ที่ว่าเรือขนาดใหญ่ออกทะเลไปไกล	 ใช้เวลานาน 

เป็นวัน	 จึงไม่สะดวกสำาหรับผู ้หญิงหากต้องการ 

เข้าห้องนำ้า	ในวันที่ผู้เขียนได้ขึ้นเรือคาโนมารุ	(กลาง)	

ไปด้วยนั้น	คือวันที่	22	กันยายน	ซึ่งอยู่ในช่วงปลาย

ฤดูร้อน	ต้นฤดูใบไม้ร่วง	 เรือคาโนมารุออกจากฝั่ง

เมื่อตอนตีส่ี	และกลับสู่ฝั่งราวใกล้เท่ียงโดยแผนการ

ของวันนี้คือไปเก็บลอบกุ้งท่ีได้วางไว้เม่ือ	3	วันก่อน	

และไปวางลอบอันใหม่	 รวมใช้เวลาอยู ่บนทะเล 

ทั้งสิ้นราว	8	ชั่วโมง	สัตว์นำ้าที่จับได้ในวันนี้คือกุ้ง 

ลายเสือ	กุ้งหวาน	และหมึกยักษ์	 รวมทั้งปลาเล็ก

ปลาน้อยอ่ืนๆ	 กุ้งลายเสือและกุ้งหวานถูกบรรจุ 

ใส่กล่องโฟมทันทีเพื่อส่งไปขายยังตลาดปลาแห่ง

ใหญ่ในตัวเมืองนีงะตะ	รวมกุ้งท่ีบรรจุได้ประมาณ	

10	กล่อง	กล่องละประมาณ	20	ตัว	คิดเป็นมูลค่า

ราว	2	แสนเยน	ซึ่งคุณมิสึงุบอกว่าวันนี้จับได้น้อย

กว่าปกติ	ส่วนปลาเล็กปลาน้อยที่ติดมากับลอบกุ้ง

ไม่ได้ถูกนำาไปขายแต่จะนำามาปรุงเป็นอาหารรับ

ประทานกันเองในครอบครัว	หรือหากมีมากก็แบ่ง

ให้เพ่ือนบ้านและญาติพี่น้องในพื้นที่ใกล้เคียงและ

เพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องเหล่านั้นก็อาจให้ผักหรือ

ผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ	มาเป็นการตอบแทน	

เมื่อผู้เขียนได้ไปเยือนครอบครัวคุณอิวามิ	มิสึงุอีก

ครั้งในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน	ซึ่งเป็นฤดูหนาว	อัน

เป็นฤดูท่ีทะเลมักจะมีคลื่นลมแปรปรวนทำาให้วันท่ี

ออกเรือจึงลดน้อยลง	แต่หากวันใดคลื่นลมสงบพอ

จะออกเรือได้	นอกจากกุ้งแล้วก็จะมีสัตว์นำ้าที่สำาคัญ

ของฤดูกาลที่ทำาเงินได้ดี	นั่นคือปูอลาสก้าที่จะติดมา

กับลอบอีกด้วย11 

	 ดังนั้น	 จึงกล่าวได้ว่าสำาหรับชาวประมง

รายใหญ่ที่มีทั้งแรงงานลูกเรือและเรือที่ติดอุปกรณ์

ครบครันเช่นเรือคาโนมารุนั้น	การทำาอาชีพประมง

ยังไม่ถึงทางตันเสียทีเดียวเนื่องจากเป็นรายใหญ่

ในท้องถิ่นที่มีการสั่งสมทั้งทุนและประสบการณ์

11	 ปูอลาสก้าส่วนใหญ่ที่รับประทานกันในญี่ปุ่นจะเป็นปูที่นำาเข้าจากรัสเซีย	ปูที่จับได้จากทะเลในประเทศจะมีราคาแพงมาก
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12	 http://www.suiko-van.or.jp/ryoshi/	sensyu/bigin_main.htm	ปัจจุบัน	(กันยายน	2014)	โครงการนี้ได้ล้มเลิกไปแล้ว	และเปลี่ยนเป็นการ
รับสมัครผู้ฝึกฝีมือชาวต่างชาติแทน	โดยมีวิธีการคัดเลือกคือ	สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาญี่ปุ่นเช่นกัน

และเครือข่าย	ที่ท่าเรือฮิเมะสึและอินะคุจิระ	มีชาว

ประมงที่มีวิถีชีวิตคล้ายคลึงกับคุณมิสึงุอยู่มากกว่า

ท่าเรืออื่นๆ	คือประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก	และ

ดำารงวิถีชีวิตโดยอาศัยเครือข่ายสังคมและญาติมิตร

และมีรายได้ที่เป็นกำาไรตกราวปีละ	7	ล้านเยน	(ราว	

2	ล้านกว่าบาท)	ซึ่งเป็นรายได้ในระดับปานกลางถึง

สูงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในญี่ปุ่น	

	 แต่ปัญหาที่แม้ชาวประมงรายใหญ่อย่าง

คาโนมารุก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ก็คือ	ปัญหาผู้สืบทอด

กิจการ	 มารดาของคุณมิสึงุเล ่าว ่า	“อาชีพชาว

ประมงของครอบครัวเราก็คงจะสิ้นสุดที่ลูกชายคน

โตคนนี้	 (คุณมิสึงุ)	 เพราะหลานชายคนโตตอนน้ี 

ก็เรียนหนังสืออยู ่ที่ โตเกียว	 เพื่อที่จะเป ็นบุรุษ

พยาบาล	 ฉันก็ไม่ว ่าอะไร	 เพราะโรงเรียนที่เขา

เรียนอยู่ก็มีไปถึงชั้นมหาวิทยาลัย	ถ้าเขาเข้าเรียน

มหาวิทยาลัยได้จบมาเป็นบุรุษพยาบาลอย่างที่เขา

อยากเป็นได้	ฉันก็วางใจ	การไม่มีคนในครอบครัวมา

สืบต่อกิจการฉันก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้	 เรือ

คาโนมารุล�านี้	ฉันก็สั่งลูกชายไว้ว่าถ้าเลิกท�าก็ให้ยก

ให้คนที่เขาอยากได้เอาไปท�าต่อเสีย	ถ้าเป็นเมื่อก่อน

นี้	ลูกหลานครอบครัวไหนบอกว่าไม่อยากสืบอาชีพ

ชาวประมงของที่บ้าน	พ่อแม่ก็จะโดนกดดันจากคน

รอบข้าง	แต่เดี๋ยวน้ีมันกลับกัน	กลายเป็นว่าพ่อแม่

บางบ้านก็ไม่อยากให้ลูกมาเป็นชาวประมงเท่าไรนัก	

เพราะเป็นงานหนัก	 เหนื่อย	ล�าบากแล้วก็อันตราย

ด้วย	ไปท�าอย่างอื่นรายได้น่าจะพอๆ	กัน	แต่ไม่ต้อง

เหนื่อยแบบนี้”

	 สำาหรับปัญหาผู้สืบทอดกิจการนั้น	ทาง

ภาครัฐได้มีมาตรการในการเพิ่มจำานวนชาวประมง

หลายด้าน	ซึ่งหนึ่งในมาตรการนั้นคือ	การประกาศ

รับสมัครคนหนุ่มจากทั่วประเทศที่สนใจจะทำาอาชีพ

ประมงโดยร่วมมือกับองค์กรเอ็นจีโอและหน่วยงาน

ท้องถิ่น	ตัวอย่างเช่น	แคมเปญ	“อนาคตการประมง

ยังสดใส”	ที่ประกาศในเพจของศูนย์ส่งเสริมและ

ให้การศึกษาผู ้ประกอบอาชีพประมงชายฝั ่งและ

ประมงนำ้าลึก12	 โดยผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรม	

และต้องผ่านการคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและ

สอบสัมภาษณ์กับศูนย์ดังกล่าว	 เป็นความบังเอิญ

และความโชคดีของผู้เขียนท่ีพบว่าเรือคาโนมารุของ

คุณอิวามินั้น	มีลูกเรือประมงท่ีสมัครผ่านโครงการนี้

อยู่	1	คนคือ	ซากาโมโต้	(นามสมมติ)		

	 ซากาโมโต้	เด็กหนุ่มอายุ	22	ปีจากจังหวัด

ไซตามะเล่าว่า	หลังจบมัธยมปลายแล้วก็ไม่ได้เข้า

เรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยเพราะไม่ชอบเรียน

หนังสือ	 ก่อนท่ีจะมาเป็นชาวประมงท่ีซาโดะเคย

ทำางานเป็นช่างไม้ผู ้ช่วยอยู่ที่จังหวัดไซตามะบ้าน

เกิด	แต่เกิดเบื่อหน่ายงานช่างไม้ที่เขาบอกว่าซำ้าซาก

จำาเจก็เลยอยากมาหาประสบการณ์ในอาชีพชาว

ประมงดูบ้าง	 ซึ่งเขาบอกว่าเป็นอาชีพที่มีความ

ท้าทายและน่าตื่นเต้น	 อีกทั้งเหตุผลที่ทำาให้เลือก

อาชีพประมงเพราะเป็นคนชอบทะเลมากกว่าภูเขา	

และจากที่เคยมาเที่ยวที่เกาะซาโดะกับครอบครัว

เมื่อสมัยยังเป็นเด็กจึงเกิดความประทับใจเลยเลือก

ท่ีจะมาเป็นชาวประมงท่ีนี่	 ในช่วงท่ีมาใหม่ๆ	ก็มา

พักแบบกินอยู่ร่วมกันกับครอบครัวของคุณอิวาม ิ

แต่ตอนนี้ได้แยกออกไปเช่าบ้านอยู ่คนเดียวแถบ 

ฮิเมะสึความฝันในอนาคตอยากจะแยกออกไปมีเรือ

เป็นของตัวเองและเป็นชาวประมงเต็มตัว	ซากาโม้โต ้

เล่าว่า	 ท่ีซาโดะน่าจะมีอาสาสมัครอย่างเขาอยู ่

ประมาณ	10	คนได้	ซึ่งผู้เขียนคิดว่าเป็นจำานวนที่ไม่

น้อยเลย	สำาหรับเกาะเล็กๆ	แห่งนี้
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 2) รูปแบบที่สอง: ประกอบอำชีพท่ี 

ส่งเสริมอำชีพประมงไปพร้อมๆ กัน

	 ผูเ้ขยีนพบกรณนีีม้ากทีส่ดุในพืน้ท่ีทาโคเสะ 

อีกทั้งประเภทของอาชีพเสริมก็หลากหลาย	 ชาว

ประมงที่นี่มักจะทำาอาชีพเสริมกันมากในฤดูหนาว

ที่วันออกเรือมีน้อย	 ส่วนหนึ่งไปทำางานในอาชีพ

ก่อสร้าง	 และเมื่อถึงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูที่นักท่อง

เที่ยวจะมาเยือนเกาะซาโดะมาก	ก็จะไปเป็นคนขับ

เรือท่องเที่ยว	หรือไปเป็นพนักงานขายของที่ระลึก

สำาหรับนักท่องเที่ยว	ชาวประมงคนหนึ่งกล่าวกับ 

ผู ้เขียนว่า	“ในฤดูที่นักท่องเท่ียวมีน้อย	 วันไหน

ออกเรือไม่ได้ก็อยู่บ้านซ่อมแซมเครื่องมือ	 เช่น	 เย็บ

ตาข่ายที่ขาด	หรือท�าอุปกรณ์จับปลาขึ้นมาใหม่” 

ส่วนใหญ่กล่าวว่าก็มีงานให้ทำาตลอดทั้งปี	จึงพออยู่

ได้	 คำาว่า	 “พออยู่ได้”	 น้ีเป็นอีกหนึ่งคำาท่ีพบบ่อย

จากการพูดคุยกับชาวบ้าน	ซึ่งผู้เขียนขอตีความว่า	

“อยู่ได้สบาย”	มากกว่าซ่ึงจะได้กล่าวโดยละเอียด

ในบทส่งท้าย

	 ชาวประมงบางส่วน	 แบ่งพื้นที่ในบ้าน

ของตัวเองเป็นมินชุคุ	 โดยชูจุดขายสำาหรับนัก 

ท่องเที่ยวคือ	“อาหารชาวประมง”	ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว

ผู้ประกอบกิจการแบบนี้จะเป็นชาวประมงรายเล็ก	

คือมีเรือขนาดเล็กไว้สำาหรับจับหอยหรือสาหร่าย

ทะเลตามชายฝั่ง	 อย่างเช่นมินชุคุ	 “อันจุโซ”	นั้น 

เข้าข่ายกรณีนี้	 เจ้าของกิจการหญิงคือ	คุณอิวาม ิ

มามโิกะ	วยั	55	ปี	และสามเีป็นชาวประมงทีเ่ป็นสมาชกิ 

สหกรณ์ประมงฮิเมะสึ	 คุณมามิโกะเล่าว่า	 เธอกับ 

สามีนั้นออกเรือไปจับสัตว์นำ้าแทบทุกวันท่ีสามารถ 

ออกเรือได้	สัตว์นำ้าที่จับได้ก็อย่างเช่น	กุ้งหวาน	หมึก 

กล้วย	หอยชนิดต่างๆ	 รวมไปถึงสาหร่ายประเภท 

โนริ	และสาหร่ายประเภทวากะเมะ	ในขณะเดียวกัน

เธอก็แบ่งชั้นบนของบ้านเป็น	3	ห้องเล็กๆ	 ไว้เพื่อ

เป็นที่พักสำาหรับแขก	 เธอกล่าวว่า	สัตว์นำ้าที่จับได้

จะนำามาทำาอาหารสำาหรับแขกท่ีมาพัก	วันไหนจับ

ได้มากก็ไม่ได้เอาไปขายแต่ก็จะแช่แข็งเผื่อไว้สำาหรับ

วันที่ออกเรือไม่ได้	จุดขายของมินชุคุ	“อันจุโซ”	ของ

เธอก็คือ	หากพักท่ีนี่ก็จะได้รับประทานอาหารทะเล

สดใหม่ประจำาท้องถิ่นที่เจ้าของไปจับมาเอง	ปรุงเอง	

และเสิร์ฟเอง	ดังนั้น	 ไม่เพียงแต่สัตว์นำ้าเท่านั้น	ผัก

และข้าวก็เป็นสิ่งที่เธอและสามีช่วยกันปลูกเองด้วย	

“อาหารของที่นี่จึงเป็นของธรรมชาติที่เราไปหาเอง 

ปลูกเองท้ังหมด	 ถ้าจะมีสิ่งที่หาซื้อมาก็มีเพียง 

เครื่องปรุงและวัตถุดิบไม ่ กี่อย ่างเท ่านั้น”เธอ

ยังกล่าวอีกว ่าทั้งอาชีพชาวประมงและกิจการ 

มินชุคุล้วนเป็นสิ่งที่เธอรัก	 และก็โชคดีที่ทั้งสอง

อย่างสามารถเกื้อหนุนกันและกันได้เป็นอย่างดี

 3) รูปแบบที่สำม: หันไปประกอบอำชีพ

อื่นเป็นหลัก โดยอำจมีอำชีพประมงเป็นอำชีพรอง

	 สำาหรับชาวประมงในกลุ ่มนี้	 มักเป็นผู ้ท่ี 

ไม่มีเรือลำาใหญ่เป็นของตนเองโดยอาจขายเรือ 

ไปแล้วหรือเป็นอดีตลูกเรือพาณิชย์แต่ต่างก็มีเรือ

ลำาเล็กไว้สำาหรับออกหาปลาในวันหยุด	ผู้เขียนพบ

กับคุณอิวามิ	 เซจิโร่	 (อายุ	56	ปี)	ผู้มีอาชีพขับเรือ

สำาราญพานักท่องเที่ยวชมรอบอ่าวเซ็งกากุและได้มี

โอกาสสัมภาษณ์	คุณเซจิโร่เล่าว่า	สมัยยังหนุ่มกว่านี ้

ตนก็เคยเป็นชาวประมงเช่นกัน	 โดยเป็นลูกเรือ

ประมงพาณิชย์ท่ีเน้นการทำาประมงแถบทะเลนำ้าลึก 

ตนเคยออกเรือไปไกลถึงเขตประเทศรัสเซีย	จนเมื่อ

การทำาประมงนำ้าลึกไม่คุ้มทุน	จึงออกมารับจ้างขับ

เรือ	ปัจจุบัน	คุณเซจิโร่บอกว่าทำาอาชีพประมงเป็น

เหมือนงานอดิเรก	แต่ในฤดูร้อนท่ีเป็นฤดูท่องเท่ียว	

ความเป็นชาวประมงเก่าก็เป็นอาชีพเสริมที่สร้าง

รายได้อย่างดี	 โดยทุกเช้า	คุณเซจิโร่จะออกเรือเล็ก

ไปหาหอยเป๋าฮ้ือหรือหอยซาซาเอะ	 เพื่อนำามาให้

ภรรยาซ่ึงเปิดร้านขายหอยเผาสำาหรับนักท่องเท่ียว
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อยู่ที่ท่าเรือน้ันเอง	คุณเซจิโร่และภรรยาจะมีงาน 

ชกุชมุมากในฤดกูาลท่องเทีย่ว	แต่เมือ่ฤดหูนาวซึง่นกั

ท่องเที่ยวมีน้อยปลาและหอยที่หามาได้ก็จะนำามา

หุงหาอาหารหรือนำามาแปรรูปเก็บไว้รับประทานใน 

ครอบครัว	 ซ่ึงปัจจุบันอยู่กันสองสามีภรรยาเท่านั้น

เนื่องจากลูกชายไปประกอบอาชีพพนักงานประจำา

ร้านอาหารในตัวเมืองนีงะตะและลูกสาวกำาลังเรียน

มหาวิทยาลัยอยู่ที่นาโงย่า

	 คุณนาคามุระ	มาซารุ	(65	ปี)	ผู้เป็นเจ้าของ 

มินชุคุ	“ทาคิโมโตะ”	มินชุคุแห่งใหญ่ที่รองรับแขก

ได้ราว	30	คน	ตั้งอยู่ในเขตโออุระ	ของเมืองไอคาว่า 

ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เคยประกอบอาชีพชาวประมง 

มาก่อน	คุณมาซารุเล่าว่า	ตอนที่เป็นชาวประมงนั้น

มีเรือขนาดกลางที่เป็นเรืออวนลากของตนเอง	แต่

เมื่อการประมงซบเซาประกอบกับมีปัญหาสุขภาพ

จึงได้เลิกทำาอาชีพประมงแล้วเอาเงินเก็บมาสร้าง 

มินชุคุขึ้นเมื่อปี	ค.ศ.	1971	ถือเป็นมินชุคุแห่งแรกๆ	

ในไอคาว่าและได้ขยับขยายมาจนใหญ่โตอย่างใน

ปัจจุบัน	ตอนนี้มีเรือลำาเล็กอยู่ลำาหนึ่ง	นานๆ	จะใช้

ออกจับสัตว์นำ้า	ซึ่งปลาและสัตว์นำ้าที่จับมาได้ก็จะ

นำามาทำาอาหารให้แขกที่มาพักที่มินชุคุบ้างหรือไม่ก็

ทำากินเองบ้าง	หากวันไหนจับปลาได้มากก็จะนำาไป

ขายที่ตลาดปลาทาโคเสะ	 	หรือนำาไปใส่ในกระชัง

เลี้ยงที่สร้างไว้ด้านหลังมินชุคุซึ่งอยู่ติดกับทะเล	เพื่อ

นำามาใช้ในวันท่ีไม่ได้ออกเรือ	 เมื่อถามว่าระหว่าง

เป็นชาวประมงกับเป็นผู้บริหารมินชุคุ	 คิดว่าอย่าง

ไหนคืออาชีพหลัก	 คุณมาซารุซึ่งมีท่าทีลังเลและ

กำาลังใช้ความคิดก็ถูกคุณนาคามุระ	 โยชิเอะ	ผู้เป็น

ภรรยาของคุณมาซารุตอบว่าผู้บริหารมินชุคุ	 โดย 

เฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยว	 คุณมาซารุผู ้เป็นสามี

เองก็ต้องมาช่วยทางมินชุคุจึงจะไม่ได้ออกเรือเลย	

อาหารที่นำามาใช้ในการรับรองแขกตอนฤดูร้อน 

จึงเป็นอาหารที่ส่วนใหญ่แล้วไปซื้อมาจากตลาด

ปลา	ซึ่งก็เป็นปลาที่เพื่อนๆ	ชาวประมงนำามาขาย

	 นอกจากกรณขีองคณุเซจโิร่และคณุมาซารุ 

แล้ว	ยังมีอดีตชาวประมงท่ีไปทำางานเป็นพนักงาน

ตามบริษัทหรือห้างร้านในเกาะ	แต่ทุกคนต่างก็ยัง

มีเรือลำาเล็กๆ	ไว้ออกหาปลาในวันหยุด	กล่าวได้ว่า 

การออกเรือหาปลา	และจับสัตว์นำ้าแม้ไม่ได้กลาย

เป็นอาชีพหลักของคนกลุ่มนี้อีกต่อไป	แต่ก็ได้กลาย

มาเป็นงานอดิเรกในวันว่าง

 4) รูปแบบที่ส่ี: น�ำกำรท่องเที่ยวเข้ำมำ

ทดแทนอำชีพประมงอย่ำงเต็มตัว

	 เรือ	“โยชิฟุคุมารุ”	 เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน

ของการนำาการท่องเท่ียวเข้ามาทดแทนการทำา

ประมง	 โยชิฟุคุมารุ	 เป็นเรือประมงขนาดกลาง 

ราว	 12-18	 เมตร	 ท่ีดัดแปลงให้เป็นเรือสำาหรับ

บริการนักท่องเที่ยว	ออกจากท่าเรือ	ทาโคเสะ	โดยจ ุ

นักท่องเที่ยวได้ราว	 10	คน	บริการนักท่องเที่ยว

ทั้งแบบเดี่ยวและหมู่คณะ	 โดยบริการตั้งแต่พานัก 

ท่องเที่ยวไปตกปลา	 หรือตกหมึก	 โดยวิธีแบบ

ดั้งเดิมของซาโดะคือการใช้เบ็ดสายเดี่ยว	จนถึงพา

ชมทิวทัศน์แถบอ่าวเซ็งกากุ	นอกจากนี้	ยังมีบริการ

กีฬาทางนำ้าพร้อมอุปกรณ์	 เช่น	 เจ็ทสกี	 ไว้บริการ	

โดยเรือโยชิฟุคุมารุมีท้ังหมด	8	ลำา	 ในจำานวนนี้	 2	

ลำาได้ติดตั้งห้องนำ้าไว้สำาหรับนักท่องเที่ยวหญิงได้ใช้

บริการอย่างสะดวกสบายขึ้น	เจ้าของโยชิฟุคุมารุคือ

คุณซาซากิ	โยชิมิ	วัย	45	ปี	เล่าว่า	ตนเคยประกอบ

อาชีพหลักเป็นชาวประมงตกหมึก	 จนถึงเมื่อราว	

12	ปีก่อน	(ค.ศ.	1991)	ที่หมึกกล้วยถูกตีตลาดโดย

ของนำาเข้าจากต่างประเทศทำาให้ไม่คุ้มทุนท่ีจะทำา

ต่อไป	ตอนนั้นมีเพื่อนที่ทำางานอยู่แผนกส่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวของเทศบาลได้แนะนำาให้ลองเอาเรือมา 

บรกิารนกัท่องเทีย่วด	ูตนจงึได้เริม่ทำาจนกลายมาเป็น 

อาชีพหลัก	 ในปัจจุบันนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ

มีท้ังท่ีมาประจำาทุกปี	 และนักท่องเที่ยวสัญจรที่ได้

รับข่าวสารจากแผนกส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
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เทศบาลหรือทางเว็บไซต์	รวมทั้งนักท่องเที่ยวท่ีมา

แบบปากต่อปาก

	 สำาหรับเรือโยชิฟุคุมารุมีแผนจะเริ่มการ

ท่องเที่ยวแบบพาลูกค้าออกจับปลาโดยใช้อวน

ติดตา	 (刺し網	 หรือ	 gillnets)	 เป็นบริการที่ให้

ลูกค้าจำานวนต้ังแต่	2	คนขึ้นไป	 เช่าเหมาเรือพร้อม

อวนจับปลา	แล้วปลาหรือสัตว์นำ้าที่จับได้ในอวนนั้น	

ลูกค้าสามารถนำากลับไปได้	แต่ในกรณีที่ไม่สามารถ

จับอะไรได้เลยหรือจับได้น้อยมากก็จะมีของแถม

เป็นหอยซาซาเอะหรือหมึกกล้วยให้	 นอกจากนี	้

ในปีท่ีผ่านมาคุณซาซากิได้มีโอกาสนำาเที่ยวให้แก่ 

ผู้พิการซ่ึงสร้างความประทับใจแก่คุณซาซากิมาก

จึงมีแผนว่าจะจัดการประมงนำาเที่ยวสำาหรับผู้พิการ

โดยเฉพาะในอนาคตอันใกล้นี้

	 เจ้าหน้าที่แผนกท่องเที่ยวของเทศบาล

เมืองไอคาว่ากล่าวว่า	การจะเอาเรือมาบริการนัก

ท่องเที่ยวได้ก็จะต้องมีใบอนุญาตนำาเที่ยวท่ีออก

โดยท้องถิ่นเสียก่อน	แต่ละสหกรณ์ประมงจะมีชาว

ประมงที่นำาเรือมาให้บริการนักท่องเที่ยวที่ได้รับใบ

อนุญาตนำาเที่ยวอยู่ราว	40-50	คน	บางคนที่เป็น 

เจ้าของมินชุคุ	แต่หากมีใบอนุญาตนำาเที่ยวก็สามารถ 

เอาเรือที่ครอบครองอยู่ออกพานักท่องเที่ยวไปได	้

แต่เรือที่เข้ามาทำากิจการน้ีเต็มตัวในแถบไอคาว่าก็

เห็นจะมีแต่เรือโยชิฟุคุมารุที่ท่าเรือทาโคเสะเท่าน้ัน	

จริงๆ	 แล้ว	 ที่ท่าเรือทาโคเสะยังมีเรือบริการนัก 

ท่องเที่ยวอยู่อีกเจ้า	แต่จะให้บริการนักท่องเที่ยว

เฉพาะกลางเดือนมิถุนายน	 -	ปลายเดือนกันยายน

เท่านั้น	 จำานวนนักท่องเที่ยวจึงถูกจำากัดไปด้วย	

เกี่ยวกับเรื่องนี้	 สอดคล้องกับท่ีคุณซาซากิเจ้าของ

เรือโยชิฟุคุมารุที่ได้เล่าให้ฟังว่า	“ตอนนี้คนที่ท�าเรือ

ตกปลาหรือเรือพานักท่องเที่ยวชมรอบเกาะยังมี

น้อย	พอช่วงไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวมาเยอะก็กลาย

เป็นว่าเรือของผมท่ีเดียวก็รับได้ไม่หมดอยากจะให้

ชาวประมงคนอื่นๆ	 ท่ีมีเรือหันมาท�าแบบผมบ้าง	

อยากให้มีคู่แข่งเยอะๆ	แต่ในแถบนี้	คนกลับไม่ชอบ

งานนี้มากนัก	 เพราะเวลาออกเรือล้วนขึ้นอยู ่กับ

ลูกค้า	 ทุกคนเลยรู้สึกว่ามันยุ่งยากแล้วก็คงไม่ชินกับ

การต้องบริการนักท่องเที่ยวด้วย”

	 คุณซาซากิกล่าวว ่า	 จากการหันมาให้

บริการนักท่องเที่ยว	ทำาให้ตนได้รู้จักกับคนมากหน้า 

หลายตา	 ซึ่งนักท่องเที่ยวบางส่วนที่มาตกปลา 

ทุกปีก็ได้กลายเป็นเพื่อนกัน	 ในฐานะผู้ชื่นชอบการ

ตกปลาเหมือนกัน	ตนจึงไม่ได้คิดว่าการบริการนัก

ท่องเท่ียวเป็นงานบริการ	แต่เหมือนการพาคนรู้จัก

ออกเที่ยวมากกว่า	 ส่วนใหญ่แล้วตนก็มีงานเกือบ

ตลอดท้ังปีแต่ช่วงท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวหรือมีน้อยมาก

ก็จะมีไปออกเรือหาปลาเองบ้าง	คุณซาซากิ	กล่าวว่า 

แม้กระทั่งตอนนี้	 เขาคิดว่าอาชีพของเขาก็คือชาว

ประมง	“แต่เป็นชาวประมงท่ีมีเพื่อนฝูงผู้ช่ืนชอบ

ทะเลและการตกปลามาเยี่ยมเยือนมากท�าให้ต้อง

รับแขกบ่อยเท่านั้น”  

6. บทบำทของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำร 

ท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับกำรประมง  

	 จากภาพท่ี	 3	 จะเห็นได ้ว ่าแม้จำานวน

นักท่องเที่ยวในระยะหลังจะมีแนวโน้มลดลงอาจ

จะด้วยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง	 แต่

ทางเทศบาลก็ได้คิดเมนูท่องเที่ยวที่คิดว่าจะตอบ

สนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว	 โดยเมนู

ที่ เทศบาลคิดค ้นขึ้นและพยายามส่งเสริมก็คือ 

การท่องเที่ยวแบบให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรม 

（体験型観光）เช่น	การให้นักท่องเท่ียวได้ปั้นหม้อ

ดินเผาที่ศูนย์ช่างฝีมือแห่งเมืองไอคาว่าแล้วนำากลับ

บ้านได้หรือการให้นักท่องเท่ียวได้แกะสลักภาพด้วย

ฝีมือของตนเองเมื่อไปเยือนพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพ 

ไม้แกะสลัก	 เป็นต้น	 ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวท่ีมา
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เดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่มเล็กๆ	 เพื่อการพักผ่อนและ

สนุกกับกิจกรรมส่วนตัวมีจำานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง		เทศบาลจึงได้ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อตอบสนอง

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ด้วย	 เช่น	การเทร็กกิ้ง	 ไปตาม

คอร์สที่มีความหมายเชิงมรดกประวัติศาสตร์	

	 แต่ทว่า	 เมื่อสอบถามถึงการส่งเสริมใน

ส่วนของการท่องเที่ยวที่สัมพันธ์กับการประมงหรือ

กิจกรรมทางนำ้า	ทางเทศบาลตอบว่า	ณ	ขณะน้ียัง

อยู่ท่ีการให้ข้อมูลของผู้ประกอบการด้วยการช่วย

ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ	ของเทศบาล	เช่น

เว็บไซต์	 เป็นต้น	แต่ทางเทศบาลไม่ได้เข้าไปริเริ่ม

คอร์สท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับการประมงเองโดยตรง	

ส่วนใหญ่ผู้ริเร่ิมโดยตรงจะเป็นสหกรณ์ประมงแต่ละ

แห่งมากกว่า	“หากทางสหกรณ์หรือชาวประมงขอ

ความร่วมมือในการสนับสนุนมาเราก็จะพิจารณา

เป็นโครงการๆ	ไป	แต่ตอนนี้เทศบาลยังไม่ได้เป็นผู้

ริเริ่มท�าเอง” 

	 อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมา	ทางเทศบาลก็เคย

มีการดำาเนินงานที่เป็นการส่งเสริมการประมงให้

เป็นการท่องเที่ยวอยู่บ้าง	นั่นคือ	การนำา	“กิจกรรม

แล่หมึก”	ที่สหกรณ์ประมงฮิเมะสึจัดขึ้นสำาหรับเด็ก

นักเรียนช้ันประถมและมัธยมต้นที่มาทัศนศึกษา	

ให้กลายมาเป็นกิจกรรมสำาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไป

ด้วย	 ซ่ึงได้รับความร่วมมืออย่างดีจากกลุ่มเยาวชน

และกลุ่มแม่บ้านของฮิเมะสึ	และมีนักท่องเที่ยวเข้า

ร่วมอย่างคึกคัก	จนเรียกได้ว่าประสบความสำาเร็จ	

และได้พัฒนามาเป็น	 เทศกาลหมึกกล้วย	 (Ikaika	

Matsuri)	ประจำาปีของเมืองไอคาว่าตั้งแต่ปี	1997 

กิจกรรมน้ีได้ทำาให้การแล่หมึกได้รับความสนใจ

มากข้ึน	จนในปัจจุบันตามโรงแรมในเกาะซาโดะ 

เองก็มีจัดโชว์แล่หมึกและเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยว 

ได้เข้าร่วมด้วย

	 นอกจากนี้	 ในส่วนของการสนับสนุนจาก

เอกชนก็จะมีบริษัทเดินเรือข้ามฟากซาโดะคิเซ็นท่ี

จัดกิจกรรมตกปลาชิงถ้วยและเงินรางวัลอยู่ในเดือน

พฤษภาคมของทุกปีซึ่งก็จะมีผู ้ ท่ี ช่ืนชอบในการ 

ตกปลาจากทัว่ประเทศมาเข้าร่วมแข่งขนัจำานวนหนึง่

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางเทศบาลกล่าวว่า	การ

ผูกธุรกิจการประมงซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนใน

เกาะเข้ากันกับการท่องเท่ียวนั้น	ภาครัฐมักจะไม่ได้

เป็นผู้ริเริ่ม	“แม้ทางเทศบาลเราอยากจะท�าแต่หาก

คนจับปลาเขาไม่เอาด้วยก็คงท�าไม่ได้	 เรื่องนี้ต้อง

มีคนน�าซึ่งเป็นคนทางสหกรณ์ประมง	 ให้เขาริเริ่ม 

ไอเดียว่าอะไรที่ เขาท�าได ้หรืออยากจะเอาการ 

ท่องเที่ยวเข้าไปเกี่ยวเราก็ยินดีสนับสนุนเต็มที่”

	 ในขณะที่ทางฝ ่ายผู ้แทนจากสหกรณ์

ประมงฮิเมะสึได ้ให ้ข ้อมูลว ่า	 ในส ่วนของการ

พัฒนาการท่องเท่ียว	ขณะนี้สหกรณ์กำาลังส่งเสริม

การท่องเท่ียวแบบดำานำ้า	 โดยมีโครงการท่ีจะของบ 

ประมาณสนบัสนุนให้สร้างศนูย์ดำานำา้ทีท่่าเรอืฮเิมะสึ 

สำาหรับนักท่องเที่ยว	และจะพัฒนาให้เป็นแหล่งที่

ออกใบอนุญาตดำานำ้าได้	แต่เป็นโครงการระยะยาว	

ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีการยุบรวมหน่วยงาน

ต่างๆ	 ให้กลายเป็นอำาเภอซาโดะแล้ว	แต่ในขณะนี้

ยังเป็นแค่ไอเดียที่คุยกันในหมู่คนในสหกรณ์เท่านั้น

	 ท่าเรือฮึเมะสึนั้นมีการสร้างสะพานปลา

ขนาดใหญ่ข้ึนในปี	1998	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้

เป็นที่เก็บสาหร่ายวากาเมะและสาหร่ายที่ขึ้นตาม

โขดหินท่ีเรียกว่าอิวะโนริ	 สะพานปลาแห่งนี้เป็น

อีกหนึ่งในแหล่งชมวิวสำาหรับนักท่องเท่ียว	 จึงมี

การตั้งคณะกรรมการข้ึนมาดูแลสะพาน	และมีร้าน

ขายของที่ระลึกดำาเนินงานโดยสหกรณ์	 โดยขาย

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเลรวมท้ังหมึกกล้วยแปรรูป

ท่ีเป็นของข้ึนช่ือ	แต่ก็เช่นเดียวกับแหล่งท่องเท่ียว
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อื่นๆ	 ในเกาะซาโดะคือ	 ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนอก

ฤดูกาลมากนัก	กระนั้นก็ตามทางท่าเรือเองก็ไม่ได้

มีแผนที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ใหญ่โต	ผู้แทน

สหกรณ์กล่าวว่า	อยากให้เป็นไปในลักษณะของการ

บอกกันปากต่อปากมากกว่า	

	 คำาว่า	 “ปากต่อปาก”	 เป็นคำาที่ผู ้เขียน

ได้ยินบ่อยคร้ังจากการสัมภาษณ์ผู ้คนบนเกาะ 

ซาโดะ	ไม่เฉพาะแต่คนที่สหกรณ์ฮิเมะสึเท่านั้น	แต่

ตามมินชุคุ,	ร้านขายปลา,	ร้านขายของที่ระลึก	ต่าง

ก็พูดกันในทำานองว่า	วิธีการประชาสัมพันธ์ของคน

ที่นี่	 คือไม่ประชาสัมพันธ์มาก	 ไม่ทำาใหญ่มากแต่

เน้นการสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่เคยมาเยือน	

แล้วนำาไปบอกเล่ากันปากต่อปาก	การท่องเที่ยวที่

เกี่ยวข้องกับการประมงของที่นี่จึงดำาเนินการโดย

ชาวประมงเองเป็นหลัก	โดยมีจุดขายอยู่ที่	“อาหาร

ทะเลท้องถิ่นที่ จับด ้วยมือของชาวประมงที่ ไม ่

สามารถหากินได้ที่ไหนอีก”	ดังที่เว็บไซต์ของแผนก

ท่องเที่ยวของเมืองไอคาว่า	 ได้ระบุไว้ว่า	“ที่เมือง

น้ี	 สิ่งที่อยู่เบื้องหลังของการมีชีวิตที่สมถะและอยู่

สบายคือ	การรักษาธรรมชาติไว้อย่างเดิมมากที่สุด	

พร้อมกับใช้ภูมิปัญญาของท้องถิ่นในการพัฒนาท้อง

ถิ่น	 เราพยายามที่จะน�าเสนอสิ่งที่ธรรมดาส�าหรับ

ทุกท่าน	แต่เป็นความธรรมดาท่ีเหมือนอากาศใน

ชีวิตประจ�าวัน	และท�าให้ท่านรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน”

7. บทส่งท้ำย 

	 ในบทส่งท้ายน้ีจะเป็นการต้ังข้อสังเกตถึง

การท่องเที่ยวในฐานะเครื่องมือแก้ไขปัญหาสำาหรับ

ชุมชนประมงเมืองไอคาว่าโดยวิเคราะห์บนฐาน

ของการให้ความหมายต่อการท่องเที่ยวของผู้คนใน

ชุมชนประมงน้ี	รวมท้ังตั้งข้อสังเกตต่อศักยภาพใน

การพัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชนเมืองไอคาว่า	

 1) กำรด�ำรงอัตลักษณ์ในฐำนะชำว

ประมง

	 ชาวประมงของชุมชนไอคาว่า	 แม้จะมีวิถี

ชีวิตท่ีเกี่ยวข้องกับการท่องเท่ียวไม่มากก็น้อย	แต่

ส่วนใหญ่มีสำานึกว่าตนนั้นเป็นชาวประมงมากกว่าผู้

ให้บริการนักท่องเท่ียว	 	ดังจะเห็นได้ว่าชาวประมง

ต่างไม่ได้ทิ้งอาชีพประมง	 	แต่ยังทำาเป็นอาชีพเสริม	

หรือแม้กระท่ังทำาเพราะรักเป็นงานอดิเรก	 และ

ถึงแม้ในรายท่ีมีการนำาการท่องเท่ียวเข้ามาอย่าง

เป็นกิจลักษณะก็จะเป็นในรูปแบบ	“ทำาเล็กไม่ทำา 

ใหญ่”	 เช่น	 ในกรณีชาวประมงที่ทาโคเสะที่มีเรือ 

นำาเท่ียว	แต่จะนำาเรอืออกบรกิารในเฉพาะฤดูกาล	หรอื 

การท่ีมีเรือท่ีให้บริการนักท่องเท่ียวอย่างเต็มตัวเป็น

จำานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาต 

นำาเท่ียวท่ีมีเป็นจำานวนมาก	ดังท่ีคุณซาซากิเจ้าของ

เรือโยชิฟุคุมารุกล่าวว่า	อยากให้มีคู่แข่งมากกว่านี้				

	 ชาวประมงท่ีนี่เห็นว่าอัตลักษณ์ในความ

เป็นชาวประมงนั้นสำาคัญมากกว่าการสถาปนา

ตัวเองเป็นผู้ชำานาญการในทางท่องเที่ยว	แม้การ

กำาหนดให้ชาวประมงต้องมีใบอนุญาตนำาเท่ียวของ

ทางการ	จะเป็นความพยายามสถาปนาผู้ชำานาญการ 

ท่องเที่ยวขึ้นมาก็ตาม	ดังนั้น	การต้อนรับแขกเหรื่อ 

ของคนที่นี่คือ	 การต้อนรับแขกผู ้มาเยือนด้วย

อัธยาศัยไมตรีมากกว่าการให้บริการ	คำาถามคือ	ผู้คน 

ท่ีนี่อยากให้มีแขกมาเยือนบ่อยๆ	และมีจำานวนมาก

หรือไม่	คำาตอบอยู่ที่การที่คนที่นี่เอ่ยคำาว่า	“บอกเล่า 

ปากต่อปาก”	 ในฐานะกลยุทธ์การโฆษณาที่ตนพึง

ประสงค์	กล่าวคือ	โฆษณาแบบไม่โฆษณานั่นเอง

	 กล่าวได้ว่า	สำาหรับคนที่นี่	 อาชีพจับปลา

เป็นทั้งศิลปะในการดำารงชีวิตในฐานะคนที่มีอาชีพ

นี้มาอย่างยาวนาน	และเป็นทั้งงานที่สร้างรายได้

ทางเศรษฐกิจในขณะท่ีการท่องเท่ียวเป็นทางเลือก
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ที่นำามาตอบสนองต่อความอยู ่รอดในการดำารง

ชีวิตทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง	 คือในระดับที่จะ

สามารถประกอบอาชีพประมงและรักษาอัตลักษณ์

ความเป็นชาวประมงได้ต่อไป

 2) “กำรท่องเที่ยวเพื่อกำรประมง”  มิใช่ 

“กำรประมงเพื่อกำรท่องเที่ยว” 

	 ในส่วนบทบาทของภาครัฐเอง	 แม้จะมี

การส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการ 

กระตุ ้นเศรษฐกิจของเกาะ	 แต ่ก็มักจะเป ็นใน

ลักษณะให้การสนับสนุนหากมีการร ้องขอเสีย

มากกว่า	 ในขณะท่ีสิ่งที่ภาครัฐมุ่งผลักดันคือ	การ

เพิ่มจำานวนแรงงานประมง	ดังจะเห็นได้จากการเปิด

รับสมัครคนจากภายนอกเกาะที่จะมาดำารงอาชีพ

ชาวประมงในเกาะ	เรียกได้ว่าท่าทีเช่นนี้ของภาครัฐ

เองก็มุ่งเน้นไปในทางรักษาความเป็นชุมชนไว้โดยใช้

การท่องเที่ยวเป็นตัวช่วยพยุงหรือหนุนเสริมเท่านั้น	

ท่าทีเช่นน้ีเป็นท่าทีที่นำาการท่องเท่ียวมารับใช้ชุมชน

อย่างรู้เท่าทันว่าการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวควร

ใช้ประโยชน์อย่างไร	มิใช่การนำาชุมชนไปรับใช้การ

ท่องเท่ียวซึ่งอาจสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้มากมาย	

แต่นั่นหมายถึงการหันไปพึ่งพิงปัจจัยภายนอกที่มี

ความผันผวนและควบคุมได้ยาก	 ในขณะที่การนำา

การท่องเท่ียวเข้ามาพยุงวิถีชีวิตของผู ้คนที่เมือง 

ไอคาว่าน้ัน	แม้เมื่อมีความผันผวนจากจำานวนนัก

ท่องเที่ยวอยู่บ้าง	 แต่ด้วยลักษณะการดำารงชีวิตที่

เน้นการพึ่งพาตนเองและเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง

เป็นหลักทำาให้ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำารงชีวิต 

มากนัก

	 ท ่าที ในการส ่งเสริมการท ่องเที่ยวใน

ลักษณะน้ี	 ในความเป็นจริงแล้วเป็นกระแสการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวหลังจากญี่ปุ ่นเผชิญกับบท

เรียนสำาคัญ	กล่าวคือ	ญี่ปุ่นนั้นเคยมีประสบการณ์

ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ	 (mass	

tourism)	มาก่อนในช่วงเศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง

สูงสุดในทศวรรษที่	 1970-80	มีการพัฒนาท้องถิ่น 

ให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบรีสอร์ทจนเกิด

ปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า	“รีสอร์ทบูม”	แต่เมื่อเข้าสู่

ยุคเศรษฐกิจฝืดเคืองจนถึงยุคฟองสบู่แตกในปลาย 

ทศวรรษ	 1980	 ท้องถ่ินที่ ถูกพัฒนาเป็นแหล่ง 

ท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบก็ต้องพบกับสภาพ 

พลิกผันคือ	การเส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็วในขณะ

ท่ีความเป็นท้องถ่ินได้ถูกทำาลายไปเนื่องจากการ

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นแล้ว13

	 จากบทเรียนนี้	 ทำาให้ภาครัฐตระหนักว่า

ควรเปลี่ยนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวมาเป็น

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนควบคู่ไป

กับการสร้างหรือฟื้นฟูเมือง	（町づくり） โดยเน้น

การรักษาความเป็นท้องถ่ินมากกว่าเน้นผลกำาไร

ทางเศรษฐกิจ	 โดยการพัฒนานั้นมุ ่งส่งเสริมให้มี

การริเริ่มจากผู้คนในชุมชนเอง	และเน้นแนวคิดการ

พัฒนา	“ชุมชนที่คนในชุมชนอยู่สบายและมีความ

ภาคภูมิใจในท้องถ่ินของตัวเองเสียก่อนจึงจะเป็น

ชุมชนที่มีเสน่ห์สำาหรับคนอื่น”	(Otani:	1994)	และ

เมื่อมีการประกาศนโยบาย	“พัฒนาประเทศญี่ปุ่น

ด้วยการท่องเท่ียว”	（観光立国） ในสมัยรัฐบาล

นายโคอิสึมิเมื่อปี	 2003	ญี่ปุ ่นก็หมดยุคชูสถานที ่

แห่งใดแห่งหนึ่งเป็น	 “สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีข้ึนช่ือ”	

อีกต่อไป	แต่กล่าวได้ว่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศ

กลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวนับจากวันท่ีประกาศ

นโยบายนี้อย่างเป็นทางการ	หลังจากนั้นก็มีการ

ดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องมาโดยตลอด14	 และทำาให้

เกิดการพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่าง 

กว้างขวาง	 เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีลักษณะ

13	 เช่นกรณีเมืองอะตามิ	จังหวัดชิสึโอกะ	
14	 ที่เป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติคือ	แคมเปญ	Visit	Japan	และมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าญี่ปุ่น	เป็นต้น
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ท่องเทีย่วเชงินเิวศน์	(eco-tourism),	แหล่งท่องเทีย่ว 

สีเขียว	(green	tourism),	แหล่งท่องเที่ยวทางมรดก

ประวัติศาสตร์	(heritage	tourism)	เป็นต้น		

	 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น	การที่ชาวประมง

มีสำานึกว่าตนเป็นชาวประมงสูงนั้น	 ถือว ่าเป็น 

ต้นทุนของชุมชนในแง่ศักยภาพในการพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในอนาคต	ที่เน้นการท่องเที่ยวแบบชุมชน

ที่ยั่งยืน	คือการนำาเอาธุรกิจการท่องเที่ยวเข้ามาใน

ชีวิตของชุมชนเพียงส่วนเดียว	การท่องเที่ยวถูกนำา

มาใช้แก้ปัญหาในลักษณะของการช่วยพยุง	 ไม่ใช่

การพึ่งพาการท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวอย่างในอดีต	

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนั้นไม่จำาเป็นต้องพึ่งพาหรือ

หันวิถีชีวิตไปเพื่อการท่องเที่ยวก็สามารถประคอง

วิถีชีวิตในชุมชนได้	อย่างเช่นวิถีชีวิตของผู้คนชุมชน

ประมงไอคาว่า

	 อย่างไรก็ดี	 บทความนี้เป็นการศึกษาใน

บริบทเฉพาะในช่วงปี	2002-2003	เท่านั้น	ปัจจุบัน

เมืองไอคาว่าได้ถูกผนวกรวมเข้ากับเมืองอื่นๆ	 ใน

เกาะอีก	 9	 แห่ง	 กลายเป็นอำาเภอซาโดะ	 (หนึ่ง

เกาะอำาเภอเดียว)	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2004	ทำาให้การ

บริหารงานของภาครัฐใหญ่ขึ้นและงบประมาณที่

ได้รับจัดสรรมีมากข้ึน	 จึงน่าสนใจศึกษาต่อไปว่า 

หน่วยงานภาครัฐที่ ใหญ่ขึ้นมีการส ่งเสริมการ 

ท่องเท่ียวอย่างไร	และส่งผลต่อการท่องเท่ียวรวม

ทั้งวิถีชีวิตของชาวประมงซึ่งเป็นเป้าหมายศึกษาใน

งานนี้อย่างไร	รวมถึงมีการใช้การท่องเท่ียวหรือการ

ท่องเที่ยวมีส่วนแก้ไขปัญหาสำาคัญอย่างปัญหาการ

ขาดแคลนแรงงานประมงและไร้ผู้สืบทอดกิจการ

หลังจากเกิดหน่วยงานภาครัฐที่ใหญ่ขึ้นแล้วอย่างไร

	 ผู ้เขียนหวังว่าประสบการณ์ของชุมชน

ประมงท่ีเมืองไอคาว่า	 เกาะซาโดะ	 จังหวัดนีงะตะนี้ 

จะเป็นประโยชน์ในฐานะกรณีศึกษาเรื่องการนำา

การท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

ในชุมชนประมงในประเทศไทยได้	 โดยไม่จำาเป็น

ต้องพึ่งพิงการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายคือ	 เน้นผล

กำาไรทางเศรษฐกิจเป็นหลัก	ดังที่สะท้อนในนโยบาย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อ	“ดึงเม็ดเงินต่างชาติ”	

ของภาครัฐไทยตลอดมา
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