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การศึ ก ษาการเสริ ม สรางศั ก ยภาพการทํ า ประมงพื้ น บาน อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย จั ง หวั ด
สมุ ท รปราการ เพื่ อการสื บทอดภู มิป% ญ ญา มี วั ตถุ ป ระสงค คื อ 1. เพื่ อสํ า รวจและจั ด ทํ า ฐานขอมู ล
ภูมิป%ญญาทองถิ่ นดานการทํา ประมงพื้นบาน 2. เพื่อเสริมสรางศักยภาพชาวประมงพื้ นบานและ
3.เพื่อส=งเสริมการอนุรักษการทําประมงพื้นบาน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ ประชากร
ที่ศึกษา ไดแก= ประชาชนที่อาศัยอยู=ในพื้นที่ชายฝ%@งทะเลและปราชญชาวบานดานประมงพื้นบานในพื้นที่
อํ า เภอพระสมุ ทรเจดี ย เครื่ องมื อ ที่ ใ ชเก็บ รวบรวมขอมู ล ขั้ น ตอนการวิ จัย ไดแก= แบบสํ า รวจ กลอง
บันทึกภาพ เครื่องถ=ายวิดีทัศน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม และการสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดย
การวิเคราะหและการสังเคราะหเนื้อหา ผลการศึกษาพบว=า
1. ผลการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภูมิป%ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบาน พบว=ามี
2 ลักษณะ ไดแก= 1.1 ภูมิป%ญญาทองถิ่นที่มีเจาของภูมิป%ญญา มีจํานวน 4 ชนิด เปEนเครื่องมือประมง
3 ชนิ ด คือ การเย็ บอวนจั บกุ ง การทํา ทุ=นผูก อวนลอยปลาจากไมทองหลาง การหา/ จับปู ทะเล
และผลิตภัณฑจากการประมง 1 ชนิด คือ การทําปลาแดดเดียว ลักษณะการเรียนรู การสรางสรรค
และการสั่งสมภูมิป%ญญา มี 3 ลักษณะ คือ 1) เรียนรูดวยตนเอง ไดแก= การลองผิดลองถูก การลงมือ
กระทําจริงและครูพักลักจํา 2) เรียนรูจากการถ=ายทอดความรู ไดแก= เรียนรูจากบรรพบุรุษ/ ครอบครัว
เรี ยนรู จากเพื่ อนบาน/คนในชุม ชน 3) เรี ยนรู จากวั ฒ นธรรมประเพณี และวิ ถี การดํ า รงชี วิต ไดแก=
การเรี ย นรู จากพิ ธี ก รรม การแลกเปลี่ ย นความรู ประสบการณ และจากวิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต ลั ก ษณะ
การถ=ายทอดภูมิป%ญญา 1) กลุ=มผูรับการถ=ายทอดภูมิป%ญญา ไดแก= ครอบครัว เครือข= ายในชุมชน
2) วิธีถ=ายทอดภูมิป%ญญา ไดแก= การบอกเล=า บรรยายดวยวาจาตนเอง การสาธิต และการถ=ายทอด
ผ=านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก= การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ 1.2 ภูมิป%ญญา
ทองถิ่นที่ไม=มีเจาของภูมิป%ญญาเปEนเครื่องมือประมงพื้นบานมีจํานวน 5 ชนิด ไดแก= กระชังดักปลากระจัง
(ปลาตีน) คันเบ็ดตกปูทะเล ชิบไสกุง ชิบไสเคย ลอบดักปลา ดักกุง
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2. การเสริมสรางศักยภาพชาวประมงพื้นบาน ไดแก= 2.1 การพัฒนาตราสัญลักษณผลิตภัณฑ
2 ลักษณะ คือ (1) ตราสัญลักษณตนแบบ (2) ตราสัญลักษณรูปแบบสติ๊กเกอร 2.2 บรรจุภัณฑ 2 ลักษณะ
คือ (1) เครื่องซีลสูญญากาศ (2) ถุงสําหรับใส=ผลิตภัณฑและสินคาชุมชน
3. การส= งเสริ มการอนุ รักษ การทํ าประมงพื้นบาน ไดแก= 3.1 การจัดทํา ระบบฐานขอมู ล
ภูมิป%ญญาการทําประมงพื้นบาน ชื่อเว็บไซต คือ การเสริมสรางศักยภาพการทําประมงพื้นบาน อําเภอ
พระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ และโดเมนเนม คือ http://research.dru.ac.th/fcm/index.html
ประกอบดวย (1) ความเปEนมาและวิ ธีดําเนิ นการวิจัย ขอมู ลเกี่ยวกับบานขุนสมุทรจีน (2) ขอมู ล
ภูมิป%ญญาการทําประมงพื้นบาน โดยแบ=งออกเปEน 2 ลักษณะ คือ ภูมิป%ญญาที่มีเจาของ และภูมิป%ญญา
ที่ไม=มีเจาของ (3) วิดีทัศนวิธีการทําเครื่องมือประมงพื้นบานและผลิตภัณฑจากการทําประมงพื้นบาน
3.2 การจัดทําสื่อเผยแพร=ภูมิป%ญญาประมงพื้นบาน 2 ลักษณะ คือ (1) เอกสารภูมิป%ญญาประมงพื้นบาน
อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ (2) อัพโหลดวีดิทัศนบน YouTube
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คําสําคัญ : การเสริมสรางศักยภาพ ประมงพื้นบาน สืบทอดภูมิป%ญญา
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The objectives of the study to enhance folk fishery potentiality Prasamut Chedi
District, Samut Prakarn Province, for Transferring local wisdom were to; 1) survey and
build up local wisdom information base on folk fishery. 2) enhance folk fishery
potentiality, and 3) promote folk fishery conservation, Prasamut Chedi District,
Samutprakarn Province. The research instruments were survey form, Camera, and VDO
camera. Data were collected by questioning and interview and analysed by content
analysis and synthesis method.
The research results revealed that: 1) the survey and build up local wisdom
information base on folk fishery found 2 categories. They were 1.1 local wisdom with
possessors. There were 4 kinds, 3 of them were fishing instruments, shrimp net making,
floating fishplate making from banyan wood, searching and catching sea crab. Another
one was fishery product that. was one - day dried fish making. There were 3 kinds of
learning, erecting and wisdom gatheriny; 1) learning by oneself, such as, trial and error
method, learning by doing, and observing and learning, 2) learning by transfering of
knowledge, such as learning from ancesfors/family, learning from neighbor community
people, 3) learning from tradition, culture and ways of life, such as, learning form
cultural aetivities, knowledge exchange, experience and way of life. Characteristics of
wisdom transferring mere, 1) group learning, such as, family and community network
2) wisdom transferring, such as, telling by words, demonstration, through culture,
tradition and ways of life, such as, exchange, experience 1.2 local wisdom with out
possessors were 5 folk fishing instrements, they were cylindrical fishing trap for small
fish, fishing rod for sea crab fishing, conical shrine, seine small conical shrimp otter tawl.
2) Enhancing folk fishing potenfiality; they were 1) development of product brands,
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2 kinds (1) model product of brand and (2) sticker product brand 2.2 packaging 2 kinds
1) vacuum sealing 2) bag for product and community goods containing
3. Folk fishing conservation enhancing. There were 3) local wisdom on
folk fishery data base organization website name. Enhancing folk fishery
potentiality, Prasamut Chedi District, SamutPrakarn Province. And domain name was
http://research.dru.ac.th/fmc/index.Rtml. It consisted of (1) rationale and research
method and information about Ban Khun Samut chin (2) folk fishery local wisdom, there
were 2 kinds; local wisdom with possessors and local wisdom with out possessors.
(3) VDO methods of making folk fishery 3.2 media producing for propagation folk fishery
local wisdom, there were 2 kinds, (1) document of folk fishery local wisdom, Prasamut
Chedi District, Samutprakarn Province. (2) upload VDO on Youtube.
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