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บทที่ 1

บทนํา
ความสําคัญและทีม่ าของปญหา
ปจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งวิถีชีวิต ความคิด อีกทั้งการเป"ดประชาคมเสรี
อาเซียนที่กาลังเกิดขึ้นก็เป'นสวนหนึ่งที่จะทาให*เกิดการเปลี่ยนแปลง กลุมประมงพื้นบ*านเป'นอีกกลุมหนึ่ง
ที่จะได*รับผลกระทบนี้ทั้งในเรื่องของการใช*ทรัพยากร แรงงาน เป'นต*น สิ่งที่นากังวลคือชวงสิบป/ที่ผานมา
แทบจะไมมี ก ารวิ จั ยที่ ขั บ เคลื่ อ นกลุ มประมงพื้ นบ* า นเลย เป' นกลุ มที่ ถู ก ละเลยทั้ ง ที่ เ ป' น กลุ มที่ มี
การเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไปมาก จุดประสงค1การประชุมนี้คือการนําภาพการเปลี่ยนแปลงของกลุม
ประมงพื้นบ*านจากอดีตถึงปจจุบัน มาสะท*อนให*เห็นประเด็นโจทย1วิจัยที่มีพลวัตมากพอที่จะนาไปสู
การเปลี่ยนแปลงที่สําคั ญของกลุมประมงพื้นบ*า นได* และเพื่อเตรียมรับมือกั บการเป"ดประชาคมเสรี
อาเซียน (สกว. 2555) ชุมชนนั่นเองเป'นองค1กรเริ่มต*นในการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มิใชการค*าเพื่อ
เงินตราตามกระแสทุนนิยมแตเพียงอยางเดียวเนื่องจากชุมชน มีจุดแข็งที่เอื้อตอการพัฒนาที่ยั่งยืน จุดแข็ง
ของชุ มชนที่นํา ไปสู ความสํ าเร็ จที่ เ กิ ดขึ้ นได* เศรษฐกิ จชุ ม ชน จึ ง เป' นการดํ า เนิ นธุ ร กรรมด* า นการผลิ ต
การบริโภค และการกระจาย(ซึ่งหมายถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขาย) โดยเฉพาะทางด*านการค*าซึ่งเป'นสวน
หนึ่ง ของกิ จกรรมทางเศรษฐกิจโดยให*คนในชุมชนมีสวนรวมในการแก*ป ญหาพื้ นฐานในทางเศรษฐกิ จ
อิสระในการตั ดสิ นใจในการผลิ ต(โดยเริ่ม จาก)ภายในชุ มชนวา ชุ มชนจะผลิ ตอะไร ผลิตอยางไร
และจัดสรรผลประโยชน1ที่ได*มาจากการผลิตอยางไร บนความสามารถและความชํานาญที่ได*รับการ
ถายทอดจากบรรพบุรุษมาเป'นทุนของชุมชนซึ่งได*แก 1.สินค*าทุน ได*แก เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ1การ
ผลิตตางๆ ที่มีอยูหรือสามารถจัดหาได*ตามศักยภาพ 2.ทุนทางเศรษฐกิจ ได*แก ทรัพยากรธรรมชาติ
(ที่ดิน แหลงน้ํา สภาพภูมิประเทศ) และระบบสาธารณูปโภค (การไฟฟDา คมนาคมขนสง) 3.ทุนทางสังคม
ได*แก วิถีทางผลิต ภูมิปญญาท*องถิ่น องค1กรทางชุมชน ที่มีหน*าที่สงเสริมความสัมพันธ1อันดีระหวางคน
ในชุมชน (http://gotoknow.org/blog/econ-and-intlaw/42689)
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการมี พื้ น ที่ ส วนหนึ่ ง เป' น ชายฝ^ ง ทะเล โดยเฉพาะอํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย1
ซึ่งมี ทรั พ ยากรธรรมชาติ เป'นทุ นที่สํา คั ญ มี พื้นที่ติดชายฝ^ง ทะเลจึ งทํ าให*เกิดวัฒ นธรรมและภู มิปญญา
การประกอบอาชีพ ตางๆที่มีความเกี่ยวข*องสัมพันธ1กันกับสภาพของพื้นที่อันเป'นการปรับตัวให*เข*ากับ
สภาพแวดล*อมที่วิถีชีวิตของผู*คนมี ความผูกพันกับทะเลจึงกอให*เกิดวัฒ นธรรมวิถีชีวิตความเชื่อและ
ภูมิปญญาท*องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ1ที่โดดเดน คือ การทําประมงพื้นบ*านของชุมชนชาวประมงชายฝ^งที่มีการ
ตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่ เป'นระยะเวลานานสงผลตอเศรษฐกิจชุมชน วัฒนธรรม คติชน ความเชื่อ ภูมิปญญา
ท*องถิ่น วิถีการดําเนินชีวิตชุมชนที่มีถายทอดมาจากบรรพบุรุษ ประชาชนบางสวนประกอบอาชีพประมง
มีผลิตภัณฑ1ทั้งด*านเกษตร อาหารและการบริการด*านการทองเที่ยว ในขณะเดียวกันชาวบ*านในชุมชน
สามารถที่จะยังคงธํารงรักษาไว*ซึ่งเอกลักษณ1ทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาท*องถิ่นความเป'นชุมชนชายฝ^ง
ทะเลของตนไว*ได*เป'นอยางดี เพื่อให*มีการรวบรวมและจัดระบบข*อมูลภูมิปญญาท*องถิ่นด*านการประมง
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พื้นบ*านและการเสริมสร*างศักยภาพแกชุมชนในการพัฒนาชุมชนให*มีความมั่นคง สามารถใช*และอนุรักษ1
ทรัพยากรชายฝ^งได*อยางเหมาะสม รวมทั้งเป'นการสืบทอดภูมิปญญา ที่ทรงคุณคา

วัตถุประสงคของการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิ จั ยการเสริมสร*างศั กยภาพการทํ าประมงพื้ นบ* าน อํ าเภอพระสมุ ทรเจดี ย1 จั งหวั ด
สมุทรปราการเพื่อการสืบทอดภูมิปญญามีวัตถุประสงค1 ดังนี้
1. เพื่อสํารวจ และจั ดทําฐานข*อมูลภูมิ ปญญาท*องถิ่นด*านการทําประมงพื้นบ*า น อํ าเภอ
พระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อเสริมสร*างศักยภาพชาวประมงพื้นบ*านอําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ
3. เพื่อสงเสริมการอนุรักษ1การทําประมงพื้นบ*าน อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ

ขอบเขตของการวิจัย
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ในการศึกษาวิจัยการเสริมสร*างศักยภาพการทําประมงพื้นบ*าน อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัด
สมุทรปราการเพื่อการสืบทอดภูมิปญญามีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตด*านเนื้อหา ได*แก
1. ภูมิปญญาด*านการทําประมงพื้นบ*าน
2. เครื่องมือประมงพื้นบ*าน
3. การทําประมงพื้นบ*าน
4. ผลิตภัณฑ1จากประมงพื้นบ*าน
ขอบเขตด*านประชากรที่ศึกษา ได*แก
ประชาชนที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ*าน และปราชญ1ชาวบ*านด*านการประมงพื้นบ*าน
อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตด*านพื้นที่ในการศึกษา ได*แก
คือ ตําบลแหลมฟDาผา ตําบลนาเกลือและตําบลบ*านคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย1
จังหวัดสมุทรปราการ
ขอบเขตด*านระยะเวลา ได*แก
ตุลาคม 2559 –มีนาคม 2560
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กรอบแนวความคิดของการวิจัย
อําเภอพระสมุทรเจดีย1มีพื้นที่ติดชายฝ^งทะเลจึงทําให*เกิดวัฒนธรรมและภูมิปญญาการประกอบ
อาชีพที่มีความเกี่ยวข*องสัมพันธ1ผูกพันกับทะเล คือ การทําประมงพื้นบ*านของชุมชนชาวประมงชายฝ^ง
ที่มี การตั้ งถิ่ นฐาน อยูในพื้นที่ สงผลให* เกิ ดภู มิป ญญาท* องถิ่น วิถีก ารดําเนิ นชี วิตชุมชนที่มีการถายทอด
มาจากบรรพบุ รุ ษ เพื่ อ ให* มี ก ารรวบรวมและจั ด ระบบข* อ มู ล ภู มิ ป ญญาท* อ งถิ่ น ในด* า น 1.ภู มิ ป ญญา
ด*านการทําประมงพื้นบ*าน 2.เครื่องมือประมงพื้นบ*าน 3.การทําประมงพื้นบ*าน 4.ผลิตภัณฑ1ประมง
พื้นบ* าน และการเสริมสร*างศักยภาพการทํ าประมงพื้ นบ* าน อําเภอพระสมุ ทรเจดีย1 จังหวัดสมุ ทรปราการ
เพื่อการสืบทอดภูมิปญญา ดังแสดงในภาพ 1
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ฐานข*อมูลภูมิปญญา
ด*านการทําประมงพื้นบ*าน
ภูมิปญญา
1. การทําประมงพื้นบ*าน
2. เครื่องมือประมงพื้นบ*าน
3. การทําประมงพื้นบ*าน
4. ผลิตภัณฑ1จากประมงพื้นบ*าน
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เสริมสร*างศักยภาพ
การทําประมงพื้นบ*าน

การสืบทอดภูมิปญญา

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย

นิยามศัพทเฉพาะ
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ประมงพื้นบ-าน คือ ทําการประมงแบบดั้งเดิมโดยใช*เครื่องมือขนาดเล็กที่ทําแถบชายฝ^งในพื้นที่
อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ โดยผสมผสานภูมิปญญาที่สั่งสมและตกทอดจากบรรพบุรุษ
ใช*เครื่องมือประมงที่งายๆ ไมทําลายล*าง ไมทําลายระบบนิเวศโดยอาศัยแรงงานสวนใหญในครัวเรือน
ฐานข-อมูลภูมิปญญาท-องถิ่นด-านการทําประมงพื้นบ-าน หมายถึง ระบบ (website) ภูมิปญญา
ท*องถิ่น ด*านการทําประมงพื้นบ*าน ได*แก เครื่องมือประมง การทําประมงพื้นบ*าน และผลิตภัณฑ1จากการ
ประมง อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ
การเสริมสร-างศักยภาพประมงพื้นบ*าน หมายถึง การให*การสนับสนุนให*การทําประมงพื้นบ*าน
ของชุมชนบ*านขุนสมุทรจีน อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการที่มีผลิตภัณฑ1จากการประมง
พื้นบ*านอยูในด*านตราสํญลักษณ1 และบรรจุภัณฑ1
ส0งเสริมการอนุรักษการทําประมงพื้นบ-าน หมายถึง การนําข*อมูลที่ได*มาจัดทําให*เป'นลายลักษณ1
อักษร รวมทั้งในรูปแบบวิดีทัศน1 เว็บไซต1เป'นสื่อในการสืบทอดภูมิปญญา
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การสืบทอดภูมิปญญา หมายถึง การรวบรวมภูมิปญญา เจ*าของภูมิปญญาเกี่ยวกับการประมง
พื้นบ*านในพื้นที่อําเภอพระสมุท รเจดีย1 จัง หวัดสมุทรปราการ จัดทําเป'นฐานข*อมูล และสื่อในรูป แบบ
เอกสารที่เป'นลายลักษณ1อักษร วิดิทัศน1 เพื่อเป'นการอนุรักษ1และเผยแพรแกคนในชุมชนและผู*ที่สนใจ

ประโยชนที่ได-รับ
1. มีการรวบรวมข*อมูลภูมิปญญาด*านการประมงพื้นบ*านในพื้นที่อําเภอพระสมุทรเจดีย1 จังหวัด
สมุทรปราการ
2. มีระบบฐานข*อมูล (website) ภูมิปญญาท*องถิ่นด*านการทําประมงพื้นบ*าน อําเภอพระสมุทร
เจดีย1 จังหวัดสมุทรปราการ
3. มีการบันทึกฐานข*อมูลภูมิปญญาท*องถิ่นด*านการทําประมงพื้นบ*าน อําเภอพระสมุทรเจดีย1
จังหวัดสมุทรปราการไว*เป'นลายลักษณ1อักษร
4. มีสื่อวิดีทัศน1การทําเครื่องมือประมงพื้นบ*าน การทําประมงพื้นบ*าน และผลิตภัณฑ1จากการ
ประมงพื้นบ*าน
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