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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การเสริ มสรางศั กยภาพการทํ าประมงพื้ นบาน อํ าเภอพระสมุ ทรเจดี ย จั งหวั ดสมุ ทรปราการ
เพื่อการสืบทอดภูมิป#ญญา คณะผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้

1. ประมงพื้นบาน
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2. ภูมิป#ญญาทองถิ่น
3. แนวทางสืบทอดภูมิป#ญญาทองถิ่น
4. ขอมูลจังหวัดชายทะเล
5. ขอมูลบริบทอําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ

ประมงพื้นบาน
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นิยามความหมาย
พระราชกําหนดการประมง พ.ศ. 2558 [5] ใหยกเลิกพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ไดมี
ผลใชบังคับตั้งแต;วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นตนไป (14 พฤศจิกายน 2558) มีนิยาม
ศัพทความหมายของการประมงที่เกี่ยวกับทะเลที่สําคัญ (http://www.ratchakitcha.soc.go.th) ดังนี้
มาตรา 5 บัญญัตินิยามความหมายที่สําคัญไวว;า ในพระราชกําหนดนี้
“การประมง” หมายความว;า การทําการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การดูแลรักษาสัตวน้ํา
การแปรรูปสัตวน้ํา และหมายความรวมถึงการกระทําใด ๆ ที่เป<นการสนับสนุนการทําการประมง
“ทําการประมง” หมายความว;า คนหา ล;อ จับ ไดมา หรือเก็บสัตวน้ําหรือการกระทําใด ๆ ที่มี
จุดมุ;งหมายเพื่อล;อ จับ ไดมา หรือเก็บสัตวน้ําในที่จับสัตวน้ํา
“ที่ จับสั ตวน้ํ า ” หมายความว; า ที่ ที่ มีน้ําขั ง หรื อไหล และหาดทั้ ง ปวงที่เ ป< นสาธารณสมบั ติ
ของแผ;นดินรวมทั้งปSาไมและพื้นดินที่มีนํ้าท;วมตามธรรมชาติ ไม;ว;าจะเป<นสาธารณสมบัติของแผ;นดินหรือ
ที่ดินของเอกชนรวมทั้งทะเล
“ประมงน้ําจืด” หมายความว;า การทําการประมงในที่จับสัตวน้ําที่อยู;ในน;านน้ําภายใน
“ประมงพื้นบาน” หมายความว;า การทําการประมงในเขตทะเลชายฝ#Uงไม;ว;าจะใชเรือประมงหรือ
ใชเครื่องมือโดยไม;ใชเรือประมง ทั้งนี้ที่มิใช;เป<นประมงพาณิชย
“ประมงพาณิชย” หมายความว;า การทําการประมงโดยใชเรือประมงที่มีขนาดตั้งแต;สิบตันกรอส
ขึ้นไป หรือเรือประมงที่ใชเครื่องยนตมีกําลังแรงมาถึงขนาดที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
อนึ่ง เป<นที่น;าสังเกตว;า พรบ.การประมง พ.ศ. 2558 ใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแต;วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป<นตนไป ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เป<นตนไป (ราชกิจจา
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นุเบกษาลงวันที่ 28 เมษายน 2558) ซึ่งมีผลบังคับไดเพียงไม;ถึง 5 เดือน ก็ถูกยกเลิกใหใช พ.ร.ก.
การประมง พ.ศ. 2558 แทน ตั้งแต;วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เป<นตนไป ซึ่งในหมายเหตุทาย
พระราชกํ า หนดไดบัญญั ติถึ งเหตุ ผลที่ มี การตราพระราชกํ า หนดฉบับนี้ โดยสรุ ป ว;า “พระราชบั ญญั ติ
การประมง พ.ศ. 2558 ยังขาดมาตรการในการติดตาม ควบคุม และเฝZาระวังการทําการประมงในน;านน้ํา
ไทยและนอกน; านน้ําไทย เพื่อปZองกันมิใหมีการทําการประมงโดยไม;ชอบดวยกฎหมาย รวมทั้ง ยังขาด
การบริหารจัดการการทําการประมงใหสอดคลองกับการผลิตสูงสุดของธรรมชาติเพื่อใหสามารถทําการ
ประมงไดอย; า งยั่ ง ยื น และหากไม; มี ก ารแกไขป# ญ หาอย; า งเร; ง ด; ว น อาจมี ผ ลกระทบต; อ การประมง
ของประเทศไทย” ซึ่งหมายความว;า พระราชบัญญัติการประมงฉบับเดิมมีขอบกพร;อง จึงตองมีการตรา
กฎหมายฉบับใหม;เพื่อมายกเลิกฉบับเดิมนั่นเอง (ฐานความรูทางทะเลhttp://www.mkh.in.th)
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วิธีการทําประมงชายฝ$%ง
การทําประมงชายฝ#Uง เป<นการประมงโดยใชเครื่องมือขนาดเล็ก ที่ไดรับ อนุญาตใหใชและทําได
วิธีการทําการประมงชายฝ#Uง อาจจะทําได 2 แบบคือ
1.ทําโดยเครื่องมือประมงประเภทเคลื่อนที่ (Movable fishing gears) เป<นเครื่องมือประมงที่
สามารถนําออกไปจับสัตวน้ํายังแหล;งประมงไดและใชเครื่องมือเคลื่อนที่ติดตามฝูงปลาได เช;น อวนลาก
อวนลอม เบ็ดตวัด และฉมวก เป<นตน
2. เครื่องมือประมงประเภทประจําที่ (station fishing gears) คือ เครื่องมือที่ติดตั้งอยู;กับที่
เพื่อรอใหฝูงปลาหรือสัตวน้ําเขามาติดขัง โปdะ โพงพาง รั่วไซมาน เป<นตน และเครื่องมือบางประเภทมี
ลั ก ษณะเป< น เครื่ อ งมื อ ประจํ า ที่ ชั่ว คราว เช; น ลอบ อวนติ ดตา และเบ็ ดราว เป< น ตน เพราะสามารถ
เคลื่อนยายไปติดตั้งตามแหล;งทําการประมงต;าง ๆ ได (สิทธพันธ ศิริรัตนชัย, ม.ป.ป.) เรือประมงที่ใชเป<น
เรือประมงขนาดเล็ก ขนาดความยาว 8-10 เมตร เครื่องยนต 5-10 แรงมา ออกทํา การประมงไม;ไกล
จากฝ#U ง มากนั ก เพราะมี ข อจํ า กั ด ในทางเครื่ อ งมื อ และเรื อ ที่ มี ข นาดเล็ ก หากออกไปทํ า การประมง
นอกชายฝ#Uงอาจเกิดอันตรายได (เจต พิมลจินดา, 2544)
เครื่องมือที่ใชทําการประมงชายทะเลที่ใชในหมู;บานประมงทะเลชายฝ#Uง ฝSายสถิติการประมงกรม
ประมง หน;วยงานไดแบ;งออกเป<น 4 ประเภท คือ
1.ประเภทอวนลอย ประกอบดวย อวนลอยปลายจะระเม็ด อวนลอยกุง อวนลอยปู อวน
ลอยปลากระบอก อวนลอยปลาทู อวนลอยปลากุเรา อวนลอยปลาอกแร อวนลอยปลาดาบลาว อวนลอย
ปลาทรายอวนลอยหมึก และอวนลอยปลาอื่นๆ (วิทยา อาภรณ, 2545)
2.ประเภทเครื่ อ งมื อ เคลื่ อนที่ ประกอบดวย แหหมึ ก ที่ ใ ชไฟล; อ แหอื่ น ๆ ระวะรุ น
ซอนต;าง ๆ เรือผีหลอก อวนอื่นและเครื่องมือเคลื่อนที่อื่นๆ (www.fisheries.go.th)
3.ประเภทเบ็ด ประกอบดวย เบ็ดราว เบ็ดตก จะนะ (www.fisheries.go.th)
4.ประเภทเครื่องมือประจําที่ ประกอบดวย ลอบหมึก ลอบปู ปลาไซมาน โพงพาง
โประ ละมุ และเครื่องมือประจําที่ต;างๆ (อนุตร กฤษณะพันธุ, 2539)
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ป$ญหาชาวประมงพื้นบานและแนวทางการฟ()นฟูทรัพยากรชายฝ$%งภาคใต
1. ขอมูลพื้นฐานชาวประมงพื้นบาน
ประเทศไทยมีชายฝ#U งทะเลยาว 2,600 กม. ประมาณ 1,700 (รอยละ 65) อยู;ในพื้ นที่ ภาคใต
สํามะโนประมงปk 2543 ระบุว;า มีชุมชนชาวประมงทั่วประเทศ 3,797 ชุ มชน มี ค รัวเรื อนที่ ทํา ประมง
อย;างเดียว 56,859 ครัวเรือน (ประมาณ 280,000 คน) มีเรือประมง 58,0001 ลํา
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การจําแนกชาวประมงจําแนกดวยเครื่องมือที่ถือครอง
• ชาวประมงพื้นบานในที่นี้ หมายถึง ชาวประมงที่ไม;มีเรือประมงและชาวประมงที่เรือประมง
ใชเครื่องยนตนอกเรือ(เรือหางยาว) นอกเหนือจากนี้ถือเป<นชาวประมงพาณิชย
• ชาวประมงพาณิชยหรือชาวประมงขนาดใหญ;มีประมาณรอยละ 10 ของชาวประมงทั้งหมด
ที่เหลือเป<นชาวประมงขนาดเล็กหรือ ชาวประมงพื้นบาน
2. ป$ญหาชาวประมงพื้นบาน
ชาวประมงพื้นบานมีป#ญหาที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมง คือ กุงปลาในทะเล
ลดนอยลงอย;างรวดเร็ว ส;งผลกระทบถึงรายไดและการดํารงชีพทางดานต;าง ๆ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรประมงเกิดจาก
• สาเหตุสําคัญที่สุดคือ การใชเครื่องมือทําลายลางนานาชนิด เช;น อวนรุน อวนลาก เรือไฟป#Uน
ปลากะตัก และการระเบิดปลา
• การปล;อยน้ําเสียจากโรงงาน ชุมชน และนากุงลงทะเล
• การทําลายปSาชายเลน ปะการัง หญาทะเล ซึ่งเป<นแหล;งเพาะฟ#กสัตวน้ําตามธรรมชาติ เมื่อ
สัตวน้ําลดลงชาวประมงจับสัตวน้ําไดนอยลง รายไดลด เกิดผลสืบเนื่องคือ
• ตองกูหนี้ยืมสินจากพ;อคาสัตวน้ําในหมู;บ าน(แพปลา)แลวเอาสัตวน้ํามาขาย ชดใชหนี้ ทําให
ขายไดราคาต่ํา บางคนเป<นหนี้ยาวนานหลายสิบปk ไถ;ถอน ไม;หมดเพราะจับสัตวน้ําไม;พอใช
หนี้
• เกิ ดการอพยพแรงงานเขาไปทํ า งานในเมื อ ง เกิ ด เป< น ชุ ม ชนแออัด ขึ้ น ในเมื อ ง บางจั ง หวั ด
ชายแดนอพยพไปทํางานต;างประเทศ(มาเลเซีย) หรือลักลอบไปทําประมงในเขตประเทศพม;า
• ชาวประมงขาดแคลนอาหารเพื่อการบริโภค
3. การแกไขป$ญหาของชาวประมงในเครือข6ายสมาพันธ7ชาวประมงพื้นบาน
การแกป#ญหา ชาวประมงจึงตองแกที่สาเหตุที่ทําใหสัตวน้ําลดลงตั้งแต;ประมาณปk 2530 เป<นตน
มาไดทํากิจกรรมดังนี้
• จัดทําเขตรักษาพันธุสัตวน้ําในทะเลสาบสงขลาตั้งแต;ปk 2534 เป<นตนมา ป#จจุบันมี 22 เขต
พื้นที่กว;า 15,000 ไร;
• จัดทํ าปะการั ง เที ย มแบบทั่ ว ไปและแบบพื้ นบานในเขตชายฝ#Uง อ; า วไทย เพื่อ เป< น แหล; ง ที่ อยู;
อาศัยของสัตวน้ํา
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ตามกฎหมายประมงป#จจุบัน หามเครื่องมือทําลายลางชนิดต;างๆ ทําการประมงในเขต 3,000
เมตร แต;มีการฝSาฝlนอยู;ทั่วไป ชาวประมงไดรวมกลุ;มกันออกปราบปรามเครื่องมือประมง
เหล;านั้นในเขต 3,000 เมตร ร;วมกับเจาหนาที่ ในพื้นที่ต;างๆ ทําใหหลายพื้นที่ป#ญหาทุเลา
เบาบางลง สัตวน้ําเพิ่มขึ้นอย;างรวดเร็ว แต;หลายพื้นที่ป#ญหายังมีมากอยู;
รณรงคใหชาวประมงที่ใชอวนรุนเลิกใชเครื่องมือนั้น หันมาใชเครื่องมือที่ไม;ทําลายแทน
จัดตั้งกลุ;มออมทรัพยของชุมชน สะสมเงินและเป<นแหล;งทุนสําหรับการประกอบอาชีพ ใช
ดอกผลมาสรางสวัสดิการชุมชน ป#จจุบันมีกลุ;มออมทรัพยในเครือข;ายสมาพันธฯไม;นอยกว;า
50 กลุ;ม มีเงินสะสมไม;นอยกว;า 30 ลานบาท สมาชิกไม;นอยกว;า 20,000 คน
อนุ รั กษปS า ชายเลนโดยจั ด การในรู ป ปS าชายเลนชุ ม ชน ประมาณ 15 ปS า พื้ นที่ ป ระมาณ
12,000 ไร;
ส; งเสริ ม ธุ ร กิ จชุ ม ชนต; างๆ เช;นการแปรรู ป สั ตวน้ํ า ทํ า กะปn รวมกลุ; มทํา ตลาดสั ต วน้ํ า ทํ า
น้ําปลา ทําธุรกิจเครื่องมือประมง ฯลฯ
รณรงคเพื่อการจัดการทรัพยากรชายฝ#Uงแบบยั่งยืน เช;น ใหยกเลิกเครื่องมือทําลายลางชนิด
ต;างๆ เช;น อวนรุน เรือไฟป#Uนปลากะตัก ใหออกพรบ.ปSาชุมชน ขยายเขตอ;าวพังงา เป<นตน
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4. สมาพันธ7ชาวประมงพื้นบานภาคใต
เป<นองคกรเครือข;ายของชาวประมงพื้นบานในภาคใต จัดตั้งขึ้นมาในปk 2536 สมาชิกของ
สมาพันธฯคือ กลุ;มชมรมชาวประมงในพื้นที่ต;างๆของ 13 จังหวัดภาคใต (ยกเวนยะลาซึ่งไม;มีพื้นที่ติด
ทะเล) ป#จจุบันมี องคกรสมาชิกไม;นอยกว;า 15 กลุ;ม/ชมรม เช;น สมาพันธชาวประมงทะเลสาบสงขลา
ชมรม- ชาวประมงพื้นบานเกาะยาวนอย ชมรมชาวประมงพื้นบานป#ตตานี เป<นตน คณะกรรมการ
ของสมาพันธฯจะมาจากผูแทนแต;ละจังหวัด ซึ่งจะประชุมปรึกษาหารือถึงกิจการต;างๆของสมาพันธฯ
อย;างสม่ําเสมอ
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5. สาเหตุที่การแกป$ญหาชาวประมงยังไม6บรรลุผล
แมว;าเครือช;ายชาวประมงภาคใตจะผลักดันใหมีการ แกป#ญหาของชาวประมงมากว;าหนึ่ง
ทศวรรษ แต;หลายพื้นที่ป#ญหาก็ไมไดทุเลาเบาบางลงหรือกลับทวีความรุนแรงขึ้นกว;าเดิม เพราะว;า
• เครื่องมือทําลายลาง ชนิดต;างๆยังไม;มีการยกเลิก ใหทําไดนอกเขต 3,000 เมตร แต;
เจาหนาที่ไม;สามารถติดตามควบคุมไดเพราะพื้นที่กวางขวางมาก (2,600 กม. x 3 กม.
เท;ากับ 7,800 ตารางกิโลเมตรหรือ 4.8 ลานไร;)
• เจาหนาที่ในกระบวนยุติธรรมบางคนทุจริต รับเงินจากเรือประมงที่ทําผิดกฎหมาย ไม;จับกุม
ผูกระทําผิด ถาจับก็เสนอลงโทษนอยที่สุด ทําใหมีการละเมิดกฎหมายอยู;ทั่วไป
• กฎหมายไม;เอื้อกับการที่ชาวประมงจะจัดการทรัพยากร เช;น ไม;มีกฎหมายปSาชุมชนที่ให
อํานาจชาวบานจัดการอนุรักษปSาชายเลน กฎหมายประมงรวมศูนยการตัดสินใจอยู;ที่
ส;วนกลางไม;ใหอํานาจเจาหนาที่ทองถิ่น และประชาชนในการจัดการทรัพยากร
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•

•

•

•

เครื่องมือทําลายลางเปลี่ยนแปลงไปเป<นชนิดต;างๆไดง;าย กฎระเบียบที่มีอยู;(และส;วนกลาง
เป<นคนกําหนด) ตามไม;ทันพัฒนาการเหล;านั้น แกป#ญหาไม;ได
สังคมยังไม;ตระหนักถึงความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางทะเล ซึ่งเป<นแหล;งอาหารราคาถูก
ของประเทศ ไม;เขาใจและไม;สนับสนุนชาวประมงพื้นบานในการรณรงคเพื่อการ จัดการ
ทรัพยากรทะเลที่ยั่งยืน
รัฐไม;มีนโยบายลดเครื่องมือประมงพาณิชยขนาดใหญ; ซึ่งเป<นตัวทําลายทรัพยากรทางทะเล
และไม;กลาจัดการป#ญหาที่กระทบกระเทือนกับประมงพาณิชย เพราะเป<นฐานเสียงและ ฐาน
เงินของพรรคการเมืองต;างๆ
รัฐจัดทําโครงการพัฒนาขนาดใหญ;ที่ส;งผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลขึ้นมาเรื่อยๆ เช;น
โครงการนิคมอุตสาหกรรมที่ปล;อยน้ําเสียลงทะเล การใชพื้นที่ปSาชายเลน การสรางเขื่อน กั้น
ทะเลสาบ เป<นตน

ภ
าช

ุบรี
น
ธ
ฏั

6. ขอเสนอของชาวประมงพื้นบานต6อรัฐบาลที่ยังไม6ไดรับการตอบสนอง
6.1 การกําหนดเขตการประมง เขตฤดูปลาวางไข6และเขตรักษาพันธุ7พืช จาก
สถานการณผลผลิตจากการทําประมงลดลง แสดงใหเห็นถึงวิกฤตการณความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
และระบบนิเวศนทางทะเลอย;างรุนแรงจึงจําเป<นจะตองมีการกําหนดเขตการประมง เขตฤดูปลาวางไข;
และ เขตรักษาพันธุพืชเหล;านี้ใหม; เพื่อเป<นการจัดการทรัพยากรประมงอย;างยั่งยืน โดยอนุกรรมการแกไข
ป#ญหาประมงพื้นบานและการจัดการทรัพยากรชายฝ#Uงตามมติครม. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2544
6.2 ขอเสนอจากชาวประมงทะเลสาบสงขลา
- ยกเลิกโครงการเขื่อนกั้นทะเลสาบสงขลา เพราะจะทําลายแหล;งประมงที่อุดมสมบูรณ
โดยยกเลิกมติ ครม.เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2530 ที่อนุมัติโครงการนี้
- จัดสรรงบประมาณโครงการทดลองขุดลอกร;องน้ํากลางทะเลสาบที่ตื้นเขินในพื้นที่
ทะเลนอยและเขตหาล;าสัตวปSาทะเลสาบสงขลา
- จัดสรรงบประมาณเพื่อขุดลอกทะเลนอย ซึ่งตื้นเขินและสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม
อย;างมาก
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนฟlqนฟูทะเลสาบสงขลา ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผน
แลว ตั้งแต;ปk 2541
6.3 การจัดการป?าชายเลนชุมชน ปSาชายเลนชุมชนจะหมดสัมปทานในปk 2545 -2546
ชาวประมงพื้นบานมีประสบการณในการจัดการปSาชายเลนชุมชนมาแลวประมาณ 10 ปk สมาพันธฯเสนอ
ใหมีการ
- สนับสนุนนโยบายรัฐบาลใหหยุดทําไมปSาชายเลนและการทําเหมืองแร;ในพื้นที่ปSาชาย
เลนทันทีเมื่อสิ้นอายุ
- จัดสัมมนาหาทางออกเกี่ยวกับการจัดการปSา ภายในปk 2545 เพื่อวางแผนการจัดการ
ปSาในระยะ 10 ปkขางหนา โดยมีแนวความคิดเบื้องตนว;าพื้นที่ปSาชายเลนประมาณรอยละ 50 (ประมาณ
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500,000 ไร;) ใหจัดการโดยชุมชนมีส;วนร;วม อีก 500,000 ไร; ใหกรมปSาไม จัดการในรูปปSาอนุรักษ
- เร;งรัดออกพรบ.ปSาชุมชนซึ่งอยู;ในขั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อรองรับการจัดการปSาของชาวบาน
6.4 ป$ญหาการทําประมงในอุทยานทางทะเล ทางราชการประกาศอุทยานทางทะเล
หลายแห;งในพื้นที่ทําการประมงของชาวบานตามกฎหมายประมง ชาวประมงพื้นบานทําประมงไดในเขต
3,000 จากชายฝ#U ง แต;ตามกฎหมายอุทยานฯ การทําประมงในเขต อุทยานฯดวยเครื่องมือทุ กชนิดผิ ด
กฎหมาย ป# จจุ บันครม.อนุ มัติใหมี การผ; อนผั นการจั บกุ ม สมาพันธฯเสนอใหมี การแกไขพรบ.อุ ทยาน
แห;งชาติ 2504 อนุญาตใหมีการทําการประมงในเขตอุทยานแห;งชาติได ถาเครื่อง มือประมงที่ใชไม;ใช;
เครื่องมือตองหามตามกฎหมายประมง
6.5 การแกป$ญหาอวนรุน อวนรุนเป<นเครื่องมือทําลายลางทรัพยากร เพราะจับสัตวน้ํา
ไม;ไดขนาดประมาณรอยละ 50-60 ของสัตวน้ําทั้งหมด เปรียบเสมือนรถแทรกเตอรที่ไถทะเล ในแผนฯ 8
(สิ้ นสุ ดกั นยายน 2544) กํ า หนดใหยกเลิ ก การ ใชเครื่ อ งมื อชนิ ดนี้ แต; มี ความคื บหนาเรื่ องนี้ นอยมาก
มีโครงการนําร;องยกเลิกเครื่องมือชนิดนี้ที่ จ.ป#ตตานี (ประกาศกระทรวงเกษตรฯ มีผลบังคับใชพฤษภาคม
2541) แต;ยังไม;มีผลในทางปฏิบัติมากนักสมาพันธฯ เรียกรองใหกระทรวงเกษตรฯ ออกประกาศยกเลิก
การใชเครื่องมืออวนรุนโดยมีทางเลือกต;างๆ คือ
- งดออกอาชญาบัตรอวนรุนในปk 2544
- ยกเลิกทั้งประเทศและใหมีผลบังคับใชภายในปk 2544 ตามแผนฯ 8
- ยกเลิกบางจังหวัดที่ประเมินแลวว;าสามารถผลักดันมาตรการร;วมอื่นๆใหมีผลในทาง
ปฏิบัติได
- ออกประกาศยกเลิกทันทีในทุกจังหวัดแต;ใหมีผลบังคับใชช;วงเวลาที่เหมาะสม
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6.6 เรือไฟป$%นปลากะตัก เรือจับปลากะตักกลางวันเป<นเครื่องมือประมงที่มีผลกระทบ
กับทรัพยากรสัตวน้ํานอย เพราะจับปลากะตักไดมากติดสัตวน้ําอื่นนอย แต;เรือที่ทําประมงกลางคืนจับติด
สัตวน้ําอื่นๆมาก ส;งผลกระทบกับ การทํามาหากิน ของชาวประมงพื้นบานอย;างหนัก จนมีการประทวง
คัดคานเครื่องมือชนิดนี้อย;างกวางขวางระหว;างปk 2538-2542 เรียกรองใหยกเลิกเครื่องมือชนิดนี้ (เรือ
กลางวันยังทํา ได) คณะกรรมการประมงแห; งชาติ มีมติ ใหทํา ประมงชนิ ดนี้ ต;อไปนอกเขต 3 ไมลทะเล
(ประมาณ 5 กม.) จากชายฝ#Uง แต;ช;วงเปลี่ยน รัฐบาล รัฐมนตรีช;วยฯเกษตรนายอนุรักษ จุรีมาศ ลักไก;ออก
ประกาศใหเรือไฟป#Uนปลากะตักทําประมงไดนอกเขต 3,000 เมตร และทําไดรอบเกาะเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม
2543 ประกาศนี้ยังมีผลบังคับใชจนป#จจุบัน ทั้งๆที่ขัดกับมติของคณะกรรมการนโยบายประมงแห;งชาติ
สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใตเสนอให
- กระทรวงเกษตรฯออกประกาศยกเลิกประกาศดังกล;าวทันที และออกประกาศฉบับ
ใหม; หามใชเครื่องมืออวนขนาดช;องตาเล็กกว;า 2.5 ซม.ประกอบไฟป#Uนจับปลากะตักในทุกจังหวัด (เนื้อหา
ตามประกาศกระทรวงฯวันที่ 14 กุมภาพันธ 2526)
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- ใหมีการศึกษาผลกระทบของการจับปลากะตักดวยเรือไฟป#Uนโดยการมีส;วนร;วมของ
ชุมชน เพื่อนําไปสู;การยกเลิกการใชเครื่องมือชนิดนี้
6.7 การปฎิ รูป กฎหมายประมงใหสอดคลองกั บรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ.2540 เพื่ อให
สอดคลองกับสถานการณการประมงของไทยในป#จจุบัน ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมและเครื่องมือ
การประมงที่ พั ฒ นาขึ้ น ดั ง นั้ น จึ ง ควรใหมี ก ารปฏิ รู ป กฎหมายประมงเป< นไปตามมติ ครม. เมื่ อวั น ที่
3 เมษายน 2544
6.8 ป$ญหาป?าชายเลนบานบางลา ตําบลป?าคลอก อําเภอถลาง จังหวัด
ภูเก็ต สนับสนุนการจัดทําปSาชายเลนชุมชนและอนุญาตการใชพื้นที่ปSาชายเลน (ปSาถาวร ตามมติครม.)
จํานวนประมาณ 4 ไร; เพื่อการจัดทําศูนยการศึกษาเรียนรูชุมชน
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7. ขอคิด/ประสบการณ7ที่น6าสนใจในการแกไขป$ญหาประมง
• ทรัพยากรประมงจะฟlqนตัวอย;างรวดเร็วถาไม;มีเครื่องมือทําลายลาง ภายในระยะเวลา 36 เดือน กุงปลาจะสมบูรณอีกครั้งถาปราบปรามเครื่องมือผิดกฎหมายไดผล
• ในระยะ 5 ปkที่ผ;านมาการสํารวจสํามะโนประมงเปรียบเทียบ พบว;าจํานวนชาวประมง
ขนาดเล็กเพิ่มขึ้น ยังไม;มีการศึกษาสาเหตุที่แน;ชัด อาจเป<นไปไดสองกรณี คือ พื้นที่หลายแห;งโดยเฉพาะ
ทางฝ#Uงทะเลอันดามัน และ ทะเลสาบสงขลาซึ่งกลุ;มชาวบานทํางานอนุรักษไดผล ทรัพยากรฟlqนตัว คนที่
อพยพยออกนอกชุมชนกลับมาทํางานประมงมากขึ้น เพราะรายไดดีกว;าทํางานในเมือง เหตุผลที่สองคือ
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ คนไม;มีทางออก กลับมาทํางานประมงมากขึ้น
• มีการศึกษาพบว;าชาวประมงยิ่งยากจนยิ่งมีหนี้สินนอยโดยไม;ทราบสาเหตุ อาจจะเพราะ
ไม;มีเครดิตในการกูเงิน และเครื่องมือที่ใชมีราคาไม;แพง ไม;ตองกูเงินจํานวนมาก
• มีความพยายามที่จะแกป#ญหาอวนรุนดวยการเปลี่ยนเครื่องมือ โดยรัฐออกทุนให แต;
พบว;าในบางพื้นที่ชาวประมงอวนรุนเอาเครื่องมือใหม;ไปขายแลวกลับมาทําอวนรุนอีก หรือเอาเงินไปเสริม
เครื่องมืออวนรุนให แข็งแรงกว;าเดิม สาเหตุน;าจะเป<นเพราะไม;ไดมีการทํางานสราง จิตสํานึกควบคู;กันไป
ดวย (http://www.wetlandthai.org/data/problem.html)
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ลักษณะและประเภทของภูมิป$ญญาทองถิ่น
กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา (2539) ไดแบ;งลักษณะของภูมิป#ญญาทองถิ่นไว 4 ลักษณะ
คือ
1. ประสบการณ7ของชาวบานที่นํามาใชประโยชน7ในการดํารงชีวิต หมายถึง ความรู
และประสบการณที่ชาวบานคนพบและนํามาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ไดแก; คติ ความคิด ความเชื่อ
ค;านิยมต;าง ๆ เช;น คําสอนทางศาสนา ความรูเกี่ยวกับยาสมุนไพร การไหวครู การบวงสรวง เป<นตน
2. ความรู ความคิด ในการสรางสรรค7 แบบแผนของการดํารงชีวิตที่ปฏิบัติสืบทอด
กันมา หมายถึงสิ่งที่ชาวบาน ถ;ายทอดความรูหรือความคิดลงไปในวรรณกรรมต;าง ๆ เช;นเพลงพื้นบาน
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เพลงกล;อมเด็ก ภาษิต การละเล;นต;าง ๆ นิทานพื้นบาน ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมต;าง ๆ
และโบราณอุบาย เป<นตน
3. การประกอบอาชีพที่ยึดหลักการพึ่งตนเอง หมายถึง ความรูและประสบการณที่
ชาวบานใชในการประกอบอาชีพ โดยอาศัยหลักธรรมชาติ ไม;พึ่งพาป#จจัยภายนอก แต;มีการพัฒนาให
เหมาะสมกับกาลสมัย เช;น การปลูกพืชแบบเกษตรธรรมชาติ การทอผา การทําเครื่องป#qนดินเผา เป<นตน
4. การประกอบอาชีพที่เกิดจากการผสมผสานความรูเดิมกับแนวคิดหลักปฏิบัติและ
เทคโนโลยีสมัยใหม6 หมายถึง นําความรูเดิมของชาวบานมาผสมผสานกับความรูทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสมัยใหม; ใชในการแกป#ญหาในหมู;บานหรือชุมชน เช;น เทคโนโลยีการหล;อโลหะทองเหลือง
การนวดขาว การก;อสราง เป<นตน
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ชลภัสส วงษประเสริฐ (2551) ไดสังเคราะหลักษณะสําคัญของภูมิป#ญญาทองถิ่นไวดังนี้คือ
1. ภูมิป$ญญาทองถิ่นเปJนองค7ความรูของชาวบาน ที่คิดขึ้นจากสติป#ญญาของชาวบาน
เป<นศักยภาพหรือความสามารถในการแกป#ญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่นอย;างเหมาะสม โดยไดรับการสั่ง
สม ถ;ายทอด ปรับตัว ผ;านกระบวนการพัฒนาใหสอดคลองกับกาลสมัย
2. ภูมิป$ญญาทองถิ่นเปJนประสบการณ7ของชาวบาน เป<นความรูและประสบการณ
ของชาวบานในทองถิ่นที่ปรับตัวและดํารงชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อาจมี
ปฏิสัมพันธในกลุ;มชนเดียวกันและระหว;างกลุ;มชน มีการบูรณาการโดยมีวัฒนธรรมเป<นฐาน
3. ภู มิ ป$ญญาทองถิ่ น เปJ น ความสามารถของชุ มชนทองถิ่ น เป<นองคความรู
ความสามารถของชาวบานที่คิดคน สั่งสม สืบทอด ปรับปรุง เรียนรูจากคนรุ;นหนึ่งไปสู;คนรุ;นใหม; เป<น
ศักยภาพหรือความสามารถในการสรางสรรค นํามาใชใหเกิดประโยชนและใชในการแกไขป#ญหาทั้งที่เป<น
รูปธรรมและนามธรรม
4. ภูมิป$ญญาทองถิ่นเปJนแบบแผนวิถีชีวิต เป<นกระบวนการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของ
ชุมชนเป<นกระบวนทัศนของกลุ;มคนในทองถิ่นที่มีต;อดานต;าง ๆ เป<นการจัดการความสัมพันธระหว;างคน
กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติในทองถิ่นนั้น ๆ
5. ภูมิป$ญญาทองถิ่นเปJนทุนทางป$ญญา กระบวนการทางป#ญญา เป<นความสัมพันธ
เชื่อมโยงระหว;างธรรมชาติ จิตใจ พฤติกรรม สังคม องคกร วัฒนธรรมชุมชนทองถิ่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยี
การผลิต ทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นจะเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและวิถีชีวิตของชาวบาน เป<นสิ่งที่มี
ค;าเป<นทรัพยสินทางป#ญญา
6. ภูมิป$ญญาทองถิ่นเปJนกระบวนการเรียนรู ของคนในชุมชนทองถิ่น ซึ่งแทรกซึมอยู;ใน
วิถีชีวิตประจําวันสอดแทรกในพิธีกรรมต;าง ๆ เป<นแนวทางปกระพฤติปฏิบัติที่ผูอาวุโสสั่งสอนเยาวชนจน
เป<นที่รูจัก เกิดการยอมรับและนําไปถ;ายทอดพัฒนาและเป<นพลังที่หลอมรวมผูคนในชุมชนทองถิ่นใหอยู;
รวมกันไดอย;างสงบสุข
สรุปไดว;า ภูมิป#ญญาทองถิ่น เป<นความรูและประสบการณของชาวบานในชุมชนทองถิ่น ที่ปรับตัว
และดํารงชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมธรรมชาติ เป<นศักยภาพหรือความสามารถในการแกป#ญหา
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การดําเนินชีวิตในทองถิ่นอย;างเหมาะสม อาจมีการปฏิสัมพันธของคนในกลุ;มชนเดียวกันและระหว;างกลุ;ม
ชน มีความเป<นบูรณาการสูง ทั้งเรื่องของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ มีความจําเพาะของ
ทองถิ่น และมีลักษณะเป<นพลวัตใหสอดคลองกับกาลสมัยอยู;ตลอดเวลา
สุทธิวงศ พงศไพบูลย (2540) ไดแบ;งประเภทภูมิป#ญญาทองถิ่นออกเป<น 3 ประเภท ดังนี้
1. ภูมิป$ญญาชาวบานเพื่อการยังชีพ ภูมิป#ญญาชาวบานเพื่อการยังชีพมีขึ้นเพื่อการมี
ชีวิตอยู;รอด อยู;อย;างมีความสุขสบายตามอัตถภาพ เป<นภูมิป#ญญาที่เกี่ยวกับการเสาะหาป#จจัยพื้นฐานใน
การยังชีพของสังคมปฐมฐาน ยุคที่มนุษยเสาะหาป#จจัยดวยวิธีเก็บเกี่ยวและการใชแรงงาน ไดแก; วิธีการ
เสาะหาและจัดการเกี่ยวกับป#จจัย 4 คือ ที่อยู;อาศัย อาหาร เครื่องนุ;งห;ม ยารักษาโรค เป<นตน
ภูมิป#ญญาเหล;านี้ค;อย ๆ เพิ่มพูน งอกงามขึ้น จนดูเหมือนเป<นสิ่งสามัญ เช;น
1.1 ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับการทํามาหากิน เริ่มตั้งแต;ภูมิป#ญญาการเก็บเกี่ยว เช;น
ภูมิป#ญญาการหาของปSา ล;าสัตว การทําและใชเครื่องจับสัตวบกสัตวนํ้า เช;น นก ปลา เสือ ชาง เป<นตน
ภูมิป#ญญาเหล;านี้ค;อยพัฒนาขึ้นเป<นอาชีพ มีรูปแบบของเครื่องมือเครื่องใชเฉพาะตัวเฉพาะถิ่นขึ้น เช;น
หนาไม ภูมิป#ญญา ในการเลือกพันธุขาวทํานา การไถ คราด หว;าน ดํา เป<นตน
1.2 ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับที่อยู6อาศัย เช;น การสรางบานเรือนแบบเครื่องผูก
ภูมิป#ญญาการเลือกใชวัสดุ วิธีเย็บ ผูกริม ถักริม ผูกเงื่อน
1.3 ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมโภชนาการ ไดแก; ภูมิป#ญญาในการ
เลือกสรรอาหาร วิธีปรุง และวิธีถนอมอาหาร
1.4 ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ6งห6ม ไดแก; ภูมิป#ญญาในการนําสิ่งต;าง ๆ มา
ปกปnดร;างกายใหอบอุ;น เช;น ภูมิป#ญญาในการทําหินเป<นเครื่องมือทุบเปลือกไมทําเป<นผา การทําและใชดิน
เผาเพื่อป#UนฝZาย การคิดทําฟlม และกี่สําหรับงานทอ ไดแก;การนําสมุนไพร สัตว แร;บางชนิด มาใชเป<นตัวยา
การผสมยา การใชยา เป<นตน
1.5 ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับยารักษาโรค ไดแก; การนําสมุนไพร สัตว แร;บางชนิด
มาใชเป<นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใชยา
2. ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับการพิทักษ7ชีวิตและทรัพย7สิน ผูคนทุกหมู;เหล;าต;าง พยายามจะ
ใหตนมีชีวิตที่มั่นคง จึงทุ;มเทใชสติป#ญญาและสิ่งเอื้ออํานวยต;าง ๆ เพื่อใหบรรลุความตองการ
3. ภูมิป$ญญาเกี่ยวกับการสราง พิทักษ7ฐานะและอํานาจผูคนทุกหมู6เหล6า ย;อมอาศัย
ฐานะและอํานาจเพื่อช;วยในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ย;อมแตกต;างกันไปตามโครงสรางของสังคม ขีดจํากัดของ
การศึกษา ขีดความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและยุคสมัย โดยภูมิป#ญญากลุ;มนี้มีทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม
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สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดแบ;งสาขาภูมิป#ญญาโดยจําแนกเป<น 9 ดาน ดังนี้
1. ดานเกษตรกรรม ไดแก; ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะ และ
เทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณค;าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งตนเองใน
สภาวการณต;าง ๆ ได เช;น การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกป#ญหาการเกษตรดานการตลาด การ
แกป#ญหาดานการผลิต และการรูจักปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เป<นตน
2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก; การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม;ใน
การแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภคอย;างปลอดภัย ประหยัด และเป<นธรรม อันเป<นขบวนการใหชุมชน
ทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหน;ายผลผลิตทางหัตถกรรม เช;น
การรวมกลุ;มของกลุ;มโรงงานยางพารา กลุ;มโรงสี กลุ;มหัตถกรรม เป<นตน
3. ดานการแพทย7แผนไทย ไดแก; ความสามารถในการจัดการปZองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เช;น ยาจาก
สมุนไพรอันมีอยู;หลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน เป<นตน
4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก; ความสามารถเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ การพัฒนา และการใชประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอย;างสมดุลและยั่งยืน เช;น การบวชปSา การสืบชะตาแม;นํ้า การทํา
แนวปะการังเทียม การอนุรักษปSาชายเลน การจัดการปSาตนนํ้า และปSาชุมชน เป<นตน
5. ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ไดแก; ความสามารถในดานการสั่งสมและบริหาร
กองทุนและสวัสดิการชุมชน ทั้งที่เป<นเงินตราและโภคทรัพยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงใหแก;ชีวิตความ
เป<นอยู;ของสมาชิกในกลุ;ม เช;น การจัดการกองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณ ออมทรัพย รวมถึง
ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการ
บริการชุมชน
6. ดานศิลปวัฒนธรรม ไดแก; ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะ
สาขาต;าง ๆ เช;น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลปt ดนตรี ทัศนศิลปt คีตศิลปt การละเล;นพื้นบาน และ
นันทนาการ
7. ดานภาษาและวรรณกรรม ไดแก; ความสามารถในการอนุรักษและสรางสรรคผลงาน
ดานภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคต;าง ๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถิ่นและการจัดทํา
สารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟlqนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของทองถิ่นต;าง ๆ
8. ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี ไดแก; ความสามารถประยุกตและปรับใช
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มีคุณค;าใหเหมาะสมต;อบริบททางเศรษฐกิจ
สังคม เช;น การถ;ายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชปSา การประยุกต ประเพณีบุญประทายขาว
9. ดานโภชนาการ ไดแก; ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและปรุงแต;งอาหาร
และยาไดเหมาะสมกับความตองการของร;างกายในสภาวการณต;าง ๆ ตลอดจนผลิตเป<นสินคาและบริการ
ส;งออกที่ไดรับความนิยมแพร;หลายมาก รวมถึงการขยายคุณค;าเพิ่มของทรัพยากรดวย
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แนวทางสืบทอดภูมิป$ญญาทองถิ่น
ภูมิป#ญญาเป<นมรดกทางป#ญญา ที่ไดมีการสั่งสมและสืบทอดจนถึงป#จจุบัน หากคนรุ;นใหม;ไม;เห็น
ความสําคัญ ภูมิป#ญญาก็อาจเกิดการสูญหายไดตามกาลเวลา เพราะขาดการเชื่อมโยง ระหว;างอดีตกับ
ป#จจุบัน เพื่อมิใหภูมิป#ญญาสูญหาย จึงมีแนวทางการสืบทอดภูมิป#ญญา (สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
แห;งชาติ. 2545) ดังนี้คือ
1. ส6งเสริมภูมิป$ญญาทองถิ่น หรือปราชญ7ชาวบาน ใหสามารถทําการถ;ายทอด
ภูมิป#ญญาของตนไดอย;างเต็มที่ และใหโอกาสพัฒนาผลงานใหไดคุณภาพ และควรกระทําอย;างต;อเนื่อง
เพื่อใหเป<นที่รูจักและเกิดการยอมรับอย;างแพร;หลาย เพื่อเป<นแบบอย;างและกระตุนใหประชาชนใน
ทองถิ่นมีความภูมิใจ มั่นใจ ทําใหเกิดความศรัทธา ยอมรับในความคิดของบุคคล
2. สรรหาบุคคลที่เปJนภูมิป$ญญาทองถิ่นในแต6ละสาขาวิชา ที่มีความรู ประสบการณ
จนเกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพที่กระทํานั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปชาวบานจะไม;คุนเคยกับการประชาสัมพันธ
ตนเอง รัฐหรือองคกรที่มีส;วนเกี่ยวของควรใหการสนับสนุนสรางโอกาสใหแก;บุคคลในทองถิ่น วิธีการคือ
การคัดเลือก ประกวด หรือการแสวงหา โดยตองทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติ และผลงานของ
บุคคลนั้น เพื่อทําการเผยแพร;ใหสาธารณชนไดรูจักซึ่งกระบวนการสรรหาบุคคลที่เป<นภูมิป#ญญาทองถิ่นจะ
ทําใหบุคคลมีชื่อเสียงและเป<นที่รูจักแก;บุคคลทั่วไป
3. การรวบรวมขอมูลภูมิป$ญญาทองถิ่น ผูที่มีบทบาทในการดําเนินงานควรมีการ
ประสานงานกับหน;วยงานที่เกี่ยวของ เช;น ศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ศูนยวัฒนธรรมอําเภอ องคกรของรัฐ
และเอกชน มหาวิทยาลัยที่อยู;ตามภูมิภาคต;าง ๆ เป<นตน เพื่อขอความร;วมมือและเก็บรวบรวมขอมูลตาม
หมู;บาน ตําบล อําเภอ และจังหวัดต;าง ๆ ทั่วประเทศ โดยการออกสํารวจตามพื้นที่เพื่อใหไดขอมูลที่
ถูกตอง และชัดเจน หลังจากนํามาจัดพิมพในรูปของสื่อสารสนเทศประเภทต;าง ๆ รวมทั้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกส เช;น หนังสือ จุลสาร วารสาร หองสมุดดิจิทัลภูมิป#ญญาทองถิ่น : นนทบุรีศึกษา เป<นตน
เพื่อทําการเผยแพร;ประชาสัมพันธในวงกวางยิ่งขึ้น
4. ส6งเสริมการเผยแพร6 เมื่อมีการเลือกสรรภูมิป#ญญาทองถิ่นที่มีลักษณะเด;น ๆ ของแต;
ละสาขาแลวเรียบรอย ควรพิจารณาสื่อที่จะใชในการเผยแพร;ประชาสัมพันธตามวัตถุประสงคและความ
เหมาะสม เพื่อใหผูรับมีโอกาสไดรูจักและศึกษาหาความรู โดยสามารถนําไปเป<นแนวทางในการปฏิบัติได
5. สนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาและวิจัย เพื่อใหเกิดมีการศึกษาคนควาและวิจัย
โดยนําผลจากการทดลองสรุปเป<นองคความรู ความเขาใจอย;างถ;องแท แลวนําผลจากการวิจัยมาใชเพื่อ
ปรับปรุงเสริมสรางภูมิป#ญญา ใหมีการยอมรับหรือปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
www.udru.ac.th/attachments/elearning/10/08.pdf
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การถ6ายทอดภูมิป$ญญา
วิธีการถ;ายทอดภูมิป#ญญาที่นิยมใชกันอยู;ทุกภูมิภาค (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547)
มีดังต;อไปนี้
1. การบอกเล;า บรรยาย ดวยวาจา
เป<นวิธีการที่ผูถ;ายทอดเป<นฝSายบอกเล;า อธิบาย หรือถ;ายทอดความรูและประสบการณ
สั่งสมของตนใหแก;ผูรับการถ;ายทอดในรูปของคําพูด โดยผูถ;ายทอดจะตองเป<นฝSายเตรียมเนื้อหาที่จะพูด
วิธีนี้ผูถ; า ยทอดจะมีบทบาทสํ าคั ญในฐานะผูใหความรู ส; วนผู รั บการถ; ายทอดจะเป<นผู รับฟ# งและจดจํ า
ความรูหรือบันทึกสาระสําคัญต;าง ๆ ที่ไดรับฟ#งตามไปดวย
2. การสาธิต
เป< น วิ ธี ก ารถ; า ยทอดภู มิ ป# ญ ญาที่ ผู ถ; า ยทอดแสดงหรื อ กระทํ า พรอมกั บ การบอก
หรือ อธิบายเพื่อใหผูรับ การถ;ายทอดไดประสบการณตรงในเชิงรูปธรรม ซึ่งจะทําใหเขาใจวิธีการ ขั้นตอน
และสามารถปฏิบัติได การสาธิตที่นิยมใชในการถ;ายทอดภูมิป#ญญา คือ การสาธิตวิธีการและการสาธิต
ประกอบการบรรยาย
3. การปฏิบัติจริง
เป<นวิธีการถ;ายทอดที่ผูรับการถ;ายทอดลงมือกระทําจริงในสถานการณที่เป<นอยู;จริง โดย
ผูถ;ายทอดเป<นผูคอยแนะนํา ตรวจสอบและแกไข เพื่อใหกระบวนการปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอน และ
ไดผลงานตามที่ตองการดวยวิธีการนี้ผูรับการถ;ายทอดจะไดเรียนรูและสั่งสมประสบการณไปทีละเล็กละ
นอย
4. วิธีถ;ายทอดโดยใหเรียนรูจากสื่อดวยตนเอง
เป<นวิธีที่จัดเป<นประสบการณการเรียนรูภูมิป#ญญาในรูปของสื่อประสมที่ เอื้อต;อการ
เรียนรูและทําความเขาใจดวยตนเองมากที่สุด เช;น บทเรียนแบบโปรแกรม ศูนยการเรียน คอมพิวเตอร
ช;วยสอน เป<นตน
5. วิธีถ;ายทอดโดยจัดในรูปของแหล;งเรียนรู
เป<นการถ;ายทอดภูมิป#ญญาที่จัดเป<นแหล;งเรียนรูในลักษณะต;าง ๆ เช;น พิพิธภัณฑ
ศูนยการเรียนรู ตลาดนัดภูมิป#ญญา เป<นตน โดยจัดเป<นแหล;งสําหรับการเรียนรู ถ;ายทอดภูมิป#ญญาที่เปnด
กวางสําหรับทุกคนเขาไปศึกษาหาความรูไดทุกเวลา การถ;ายทอดโดยวิธีนี้อาจรวมหมายถึงการใชวิธีลาย
ลักษณในรูปของตํารา ต;าง ๆที่บันทึกไวดวย
6. วิธีถ;ายทอดโดยใชการแสดงพื้นบานเป<นสื่อ
เป<นวิธีที่ใชการแสดงที่ชาวบานนิยมชมชอบเป<นสื่อในการถ;ายทอดองคความรู ทางภูมิ
ป#ญญา โดยที่ผูรับการถ;ายทอดจะไดรับความเพลินเพลิดไปพรอม ๆ กับการเรียนรู
7. วิธีถ;ายทอดภูมิป#ญญาโดยบันทึกองคความรูไวเป<นลายลักษณ เช;น ตําราต;าง ๆ และในรูปของ
สื่ออื่น ๆ เช;น วีดิทัศนในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ;นซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด เพื่อใหคนรุ;นหลังได
ศึกษาเรียนรูและสืบสานภูมิป#ญญาต;อไป ไม;ใหสูญหาย
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กระบวนการเรียนรูกับการสรางสรรค7 สั่งสมภูมิป$ญญา
การสรางสรรคสั่งสมภูมิป#ญญา เป<นกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย ท;ามกลาง
สภาพแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่มีพัฒนาการมายาวนาน ธรรมชาติการเรียนรูของ
มนุษยจึงมีความสําคัญและถือว;าเป<นศักยภาพอันยิ่งใหญ; และการเรียนรูจากการสัมผัสมนุษยดวยกัน และ
เรียนรูจากโลกกายภาพอันเป<นสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่เกื้อกูลชีวิตมนุษยตลอดมา กระบวนการเรียนรูตาม
ธรรมชาติ ของมนุ ษยแลวสั่ง สมเป< นมรดกทางป#ญญาจึง มีความสํา คัญเช;นเดี ยวกับการเรียนรู วิทยาการ
กาวหนา จากการศึกษาวิเคราะหและประมวลลักษณะการเรียนรูของชาวบานหรือคนธรรมดาสามัญจะ
ก;อใหเกิดการพัฒนาภูมิป#ญญาไวอย;างมากมาย พอสรุป
กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540) ได ดังนี้คือ
1. การลองผิดลองถูก ในบรรพกาลมนุษยเรียนรูที่จะดํารงชีวิตและรักษาเผ;าพันธุของ
ตนใหอยู;รอดดวยการ ลองผิดลองถูก ในการหาอาหาร ต;อสูกับภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บปSวย ต;อสูแย;งชิงสิ่งของ ที่อยู;ระหว;างมนุษยดวยกัน และเผชิญโชคดวยความเสี่ยงต;าง ๆ เมื่อประสบ
ความลมเหลวก็ถึงขั้นเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ แต;ถาสําเร็จก็ไดอาหาร ไดสิ่งของ พนจากอันตราย ฯลฯ จาก
ประสบการณของการลองผิดลองถูก มนุษยก็ตองสั่งสมความรู ความเขาใจของตนไว แลวถ;ายทอดใหกับ
ลูกหลานเผ;าพันธุของตน นาน ๆ เขาสิ่งที่ประพฤติปฏิบัติหรือหามประพฤติปฏิบัติกลายเป<นจารีต ธรรม
เนียมหรือขอหามในวัฒนธรรมของกลุ;มคนนั้น ๆ ไป กาลเวลาล;วงไปมนุษยอาจลืมเหตุผลที่มาของธรรม
เนียมปฏิบัติ รูแต;ว;าในสังคมของตนตองประพฤติปฏิบัติ เช;นนั้น จึงจะอยู;รอดปลอดภัยหรือแกไขหรือ
ปZองกันป#ญหาได ความรูและประสบการณเหล;านี้ไดรับการทดสอบอยู;ตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตจริง
บ;อยครั้งที่ภูมิป#ญญาเหล;านั้นใชการต;อไปไม;ได ทั้งนี้เพราะป#จจัยเหตุเปลี่ยนไป มนุษยก็ตองใชป#ญญาขบ
คิดแกป#ญหาใหม; ตองเสี่ยงชีวิตกันใหม;อีก เมื่อไดเรียนรูว;าคิดอย;างไร ทําอย;างไร จึงจะแกป#ญหาไดก็จะ
จดจําความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นไว หากลมเหลวก็จะจดจําเป<นขอหาม ดวยการสั่งสมประสบการณดังกล;าว
มนุษยก็สั่งสมภูมิป#ญญาในการดํารงชีพไวมากขึ้น และมีความเสี่ยงนอยลง
2. การลงมือกระทําจริง มนุษยเรียนรูดวยการ ลงมือกระทําจริง ในสถานการณและ
สิ่งแวดลอมที่มีอยู;จริง เช;น การเดินทาง ปลูกพืช สรางบาน ต;อสูกับภัยอันตราย ฯลฯ ในกรณีของชาวบาน
ในประเทศไทย ก็จะเห็นไดว;า ชาวเหนือเรียนรูจากการร;วมกันจัดระบบเหมืองฝายเพื่อการกสิกรรมใน
พื้นที่ลุ;มนํ้าระหว;างเขา แลวค;อย ๆ พัฒนาขึ้นเป<นระบบความสัมพันธในการแบ;งป#นนํ้าระหว;างคนที่ตั้งถิ่น
ฐานอยู;ในลุ;มนํ้าเดียวกัน ชาวอีสานเรียนรูที่จะเสาะแสวงหาแหล;งดินดํานํ้าชุ;มเป<นที่ทํากิน หรือขุดสระไว
เป<นบาราย รอบเทวสถานเพื่อเลี้ยงชุมชน ชาวภาคกลางเรียนรูที่จะอยู;กับภาวะนํ้าหลาก นํ้าท;วม นํ้าลด
ดวยการปลูกเรือนใตถุนสูง เดินทางดวยเรือและทํานาทําไร;ใหสอดคลองกับฤดูกาล ส;วนชาวใตก็เรียนรูที่
จะพึ่งพากันระหว;างคนอยู;ต;างถิ่นต;างทําเลกันในเขตเชิงเขา ลุ;มนํ้า และชายทะเลดวยการผูกไมตรี
แลกเปลี่ยนผลผลิตระหว;างพื้นที่ การเรียนรูและสั่งสมประสบการณต;าง ๆ ไวในสถานการณจริง ปฏิบัติ
จริง แลวส;งต;อไปยังรุ;นลูกรุ;นหลานแบบค;อยเป<นค;อยไป ไดกลายเป<นแบบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติ
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3. การถ6ายทอดความรู การเรียนรูจากการกระทําจริงไดพัฒนาต;อมาจนเป<นการส;งต;อ
(transmission) แด;คนรุ;นหลัง ดวยการ สาธิตวิธีการ การสั่งสอนดวยการบอกเล;า (oral tradition) ในรูป
ของเพลงกล;อมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต และการสรางองคความรูไวเป<นลายลักษณอักษร (literary
tradition) ซึ่งโดยทั่วไปการถ;ายทอดภูมิป#ญญาของชาวบานทุกภูมิภาค จะนิยมสองวิธีแรกคือ สาธิต
วิธีการ และสอนเป<นวาจา ในกรณีที่เป<นศิลปหรือวิทยาการระดับที่มีความซับซอนหรือลึกซึ้ง จึงจะใช
วิธีการถ;ายทอดเป<นลายลักษณอักษรในรูปของ ตํารา เช;น ตํารายา ตําราปลูกบาน ตําราโหราศาสตร ฯลฯ
หรือผูกเป<นวรรณกรรมคําสอน คําตักเตือน ภาษิต คู;มือ แผนที่ และตํานาน นิทาน ฯลฯ สุดแต;จะสะดวก
และจะเห็นว;าสอดคลองกับพื้นฐานของชาวบาน การถ;ายทอดทั้งโดยวาจาและลายลักษณอักษร หรือการ
สาธิตก็ไม;มีอะไรตายตัว แต;จะปรับเปลี่ยนไปตามเหตุป#จจัยที่อยู;ในการรับรูของคนผูเป<นเจาของวัฒนธรรม
ในบางกรณีความรูที่สั่งสมไวก็อาจถดถอยหรือสูญหายได
4. การเรียนรูโดยพิธีกรรม ในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ และมีอํานาจโนม
นาวใหคนที่มีส;วนร;วมรับเอาคุณค;าและแบบอย;างพฤติกรรมที่ตองการเนนเขาไวในตัว เป<นการ ตอกยํ้า
ความเชื่อ กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุ;มชน แนวปฏิบัติ และความคาดหวังโดยไม;ตองใชการจําแนกแจก
แจงเหตุผล แต;ใชศรัทธา ความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม เป<นการสรางกระแสความเชื่อและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค ถึงแมจะมีภูมิป#ญญา ความรอบรูอยู;เบื้องหลังพิธีกรรม ก็ไม;มีการเนนยํ้าภูมิป#ญญา
เหล;านั้น แต;จะเนนผลที่เกิดต;อสํานึกของผูมีส;วนร;วมเป<นสําคัญ ดวยเหตุดังกล;าว พิธีสืบชะตาแม;นํ้า สืบ
ชะตาเมือง บวชตนไม บวชปSา พิธีอุปสมบท พิธีบังสุกุล พิธีสู;ขวัญในโอกาสต;าง ๆ ฯลฯ จึงเกิดผลทางใจแก;
ผูร;วมในพิธี และมีผลในการวางบรรทัดฐานความประพฤติตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเป<น
อันมาก รวมทั้งตอกยํ้าความสําคัญของคุณค;าทางสังคมอย;างมีพลัง ดวยพิธีกรรมจึงมิใช;เรื่องเหลวไหลหรือ
งมงาย แต;เป<นกรรมวิธีในทางวัฒนธรรมที่มีผลในการปลูกฝ#ง บ;มเพาะ ความเชื่อ คุณค;า และแนวทาง
ความประพฤติที่พึงประสงคตลอดมา โดยเฉพาะอย;างยิ่งในสังคมประเพณี แมแต;ในสังคมสมัยใหม;ที่นับถือ
ความเป<นเหตุเป<นผลต;อกันของสรรพสิ่ง และใหความสําคัญต;อขอมูลเชิงประจักษ พิธีกรรม ก็ยังมีคุณค;า
ต;อการเรียนรูทางจิตวิญญาณอยู; นั่นเอง เพราะมนุษยยังคงเป<นมนุ ษยที่มิ ไดอยู;ภ ายใตกฎเกณฑของ
วิทยาศาสตรฝSายเดียว
5. การเรียนรูโดยศาสนา เป<นหลักในการหล;อหลอมบ;มเพาะความประพฤติ สติป#ญญา
และอุดมการณชีวิต ทั้งในดานหลักธรรมคําสอน ศีล และวัตรปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรม และกิจกรรมทาง
สังคมที่มีวัดเป<นศูนยกลางของชุมชน ในเชิงการเรียนรูลวนมีส;วนตอกยํ้าภูมิป#ญญาเขตเชิงเขา ลุ;มนํ้า และ
ชายทะเลดวยการผูกไมตรีแลกเปลี่ยนผลผลิตระหว;างพื้นที่ การเรียนรูและสั่งสมประสบการณต;าง ๆ ไวใน
สถานการณจริง ปฏิบัติจริง แลวส;งต;อไปยังรุ;นลูกรุ;นหลานแบบค;อยเป<นค;อยไป ไดกลายเป<นแบบธรรม
เนียมหรือวิถีปฏิบัติ
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นิธิ เอียวศรีวงศ (2536) ไดกล;าวถึงกระบวนการเกิดภูมิป#ญญาทองถิ่น สรุปไดดังนี้คือ
1. การเรียนรู กระบวนการเรียนรูเกิดขึ้นจากศักยภาพของชาวบานในการแสงหาทาง
รอดต;อสภาพป#ญหาที่รุมเราอยู;โดยมีชาวบานผูที่มีความสามารถในการวิเคราะห คิดคน ทดลองและสรุป
บทเรียน ผสมผสานความรูกับเทคโนโลยีจากภายนอก อาจกล;าวไดว;าชุมชนมีความรู ความเขาใจ สังเกต
ถึงสภาพของชุมชนและไดใชความรู สติป#ญญา จนเกิดเป<นองคความรูที่กระทบสืบต;อกันมา
2. การสั่งสมความรู การสั่งสมความรูหรือภูมิป#ญญาเป<นกระบวนการที่เกิดขึ้นพรอม ๆ
กับการเรียนรู การสั่งสมความรูไดมา 2 ทาง คือ การสั่งสมดวยตนเองโดยเรียนรูมาจากประสบการณใน
ชีวิต การอยู;ร;วมกันในสังคม อีกทางหนึ่งคือ มีผูถ;ายทอดใหในรูปของวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการ
ดํารงชีวิต ซึ่งความรูจะถูกสั่งสมไวในตัวคน ๆ หนึ่ง เรียกว;า ปราชญชาวบาน ไดถูกสั่งสมมาจาก
ประสบการณและไดรับการถ;ายทอดจากคนรุ;นหนึ่งไปสู;คนอีกรุ;นหนึ่ง คือ ไดรับการถ;ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษผ;านการลองผิดลองถูก และปรับใหใชไดภายใตเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมของทองถิ่น
และสอดคลองกับระบบนิเวศ ภูมิป#ญญาที่สั่งสมนี้สามารถนําไปใชในการปรับตัวใหเขากับธรรมชาติ และ
การดํารงเผ;าพันธุ
3. การถ6ายทอดและกระจายความรู การถ;ายทอดและกระจายความรูหรือภูมิป#ญญา
จากรุ;นหนึ่งไปสู;อีกรุ;นหนึ่งโดยผ;านความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อเรื่องผีและการผลิต วิถีชีวิตในระบบ
นิเวศเดียวกันไม;ไดมีการเขียนบันทึกไวเป<นลายลักษณอักษร แต;มีผูที่ถ;ายทอดภูมิป#ญญาเรียกว;า ปราชญ
ชาวบาน ไดสืบสานภูมิป#ญญาอย;างต;อเนื่องมาหลายชั่วอายุคน
4. การปรับเปลี่ยนและการประยุกต7ใชความรู การปรับเปลี่ยนและการประยุกตใช
ความรูหรือภูมิป#ญญาในการอนุรักษ โดยมากจะเป<นการประยุกตจากวัฒนธรรม ส;วนที่มองไม;เห็น คือ
การประยุกตตัวคุณค;าที่แฝงเรนอยู;ภายใน ซึ่งตองอาศัยความเขาใจที่ละเอียดอ;อนเกิดจากภูมิป#ญญาของ
ชาวบานเองเป<นหลัก
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คุณค6าของภูมิป$ญญาไทย
คนไทยในอดี ต ที่ มี ค วามสามารถปรากฏในประวั ติศ าสตรมี ม าก เป< น ที่ ยอมรั บ ของนานา
อารยประเทศ เช;น นายขนมตมเป<นนักมวยไทยที่มีฝkมือเก;งในการใชอวัยวะทุกส;วน ทุกท;าของแมไมมวย
ไทย สามารถชกมวยไทย จนชนะพม;าไดถึงเกาคนสิบคนในคราวเดียวกัน แมในป#จจุบันมวยไทยก็ยังถือว;า
เป<นศิลปะชั้นเยี่ยม เป<นที่นิยมฝyก และแข;งขันในหมู;คนไทยและชาวต;างประเทศ ป#จจุบันมีค;ายมวยไทยทั่ว
โลกไม;ต่ํากว;า 30,000 แห;ง ชาวต;างประเทศที่ไดฝyกมวยไทยจะรูสึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่จะใช
กติกาของมวยไทย เช;น การไหวครูมวยไทย การออกคําสั่งในการชกเป<นภาษาไทยทุกคํา เช;น คําว;า "ชก"
"นับหนึ่งถึงสิบ" เป<นตน ถือเป<นมรดกภูมิป#ญญาไทย นอกจากนี้ ภูมิป#ญญาไทยที่โดดเด;นยังมีอีกมากมาย
เช;น มรดกภูมิป#ญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอักษรไทยเป<นของตนเองมาตั้งแต;สมัยกรุงสุโขทัย
และวิวัฒนาการมาจนถึงป#จจุบัน วรรณกรรมไทยถือว;าเป<น วรรณกรรมที่มีความไพเราะ ไดอรรถรสครบ
ทุกดาน วรรณกรรม หลายเรื่องไดรับการแปลเป<นภาษาต;างประเทศหลายภาษา ดานอาหาร อาหารไทย
เป<นอาหารที่ปรุงง;าย พืชที่ใชประกอบอาหารส;วนใหญ;เป<นพืชสมุนไพร ที่หาไดง;ายในทองถิ่นและราคาถูก
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มีคุณค;าทางโภชนาการ และยังปZองกันโรคไดหลายโรค เพราะส;วนประกอบส;วนใหญ;เป<นพืชสมุนไพร เช;น
ตะไคร ขิง ข;า กระชาย ใบมะกรูด ใบโหระพา ใบกะเพรา เป<นตน
ความสัมพันธ7ของภูมิป$ญญาไทย
ความสัมพันธของภูมิป#ญญาไทยสามารถสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกัน คือ
1. ความสัมพันธอย;างใกลชิดกันระหว;างคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว พืช และธรรมชาติ
2. ความสัมพันธของคนกับคนอื่นๆ ที่อยู;ร;วมกันในสังคม หรือในชุมชน
3. ความสัมพันธระหว;างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติ ตลอดทั้งสิ่งที่ไม;สามารถ
สัมผัสไดทั้งหลาย
ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชน สะทอนออกมาถึงภูมิป#ญญา
ในการดําเนินชีวิตอย;างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรูปสามเหลี่ยม ภูมิป#ญญาจึงเป<นรากฐานในการ
ดําเนินชีวิตของคนไทย (https://www.learners.in.th)

ขอมูลจังหวัดชายทะเล

ภ
าช

ุบรี
น
ธ
ฏั

แหล6งทําการประมงทะเลของประเทศไทย
แหล;งทําการประมงทะเลของประเทศไทย สามารถแบ;งไดเป<น 2 แหล;งใหญ; คือ
1) แหล;งประมงในน;านน้ําไทย
- แหล;งทําการประมงในอ;าวไทย
- แหล;งทําการประมงทางฝ#Uงอันดามัน
2) แหล;งประมงนอกน;านน้ําไทย
แหล6งทําการประมงในอ6าวไทย
ลักษณะทางภูมิศาสตรทางฝ#Uงอ;าวไทย เป<นดังนี้
- พื้นที่ชายฝ#Uงทะเลยาวทั้งหมด 1,875 กิโลเมตร
- ลักษณะสภาพของทะเลในอ;าวไทยมีลักษณะเป<นที่ลาด
- มีความลึกไม;มากนัก ประมาณ 70-85 เมตร
- สภาพพื้นทองทะเลเป<นโคลน โคลนปนทราย ทรายปนโคลน และทราย
- เป<นอ;าวแบบกึ่งปnด
- แม;น้ําสําคัญหลายสายไหลลงสู;อ;าวไทย ดังนี้
• เจาพระยา ท;าจีน บางปะกง แม;กลอง (อ;าวไทยตอนบน)
• เวฬุ ระยอง (ฝ#Uงตะวันออกของอ;าวไทย)
• ตาปk (ฝ#Uงตะวันตกคอนใตของอ;าวไทย)-ลมมรสุม
• ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ –ตามเข็มนาฬิกา
• ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต-ทวนเข็มนาฬิกา
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- แหล;งทําการประมงในอ;าวไทยตามการประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เมื่อวันที่ 23
กุมภาพันธ 2524 ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 252,000 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจจําเพาะทางฝ#Uงอ;าวไทย
แบ;งเป<น 2 ส;วน คือ เขต EEZ ของไทย 252,000 ตร.กม. และเขตทับซอนต;างๆ ดังนี้
ไทย-กัมพูชา 34000 ตร.กท.
ไทย-กัมพูชา-เวียดนาม 14000 ตร.กม.
ไทย-มาเลเซีย 4000 ตร.กม.
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- เขตการประมงทางฝ#Uงอ;าวไทยแบ;งออกเป<น 5 เขต ดังนี้
เขต 1 อ;าวไทยดานตะวันออก ประกอบดวยทะเลที่อยู;ในอาณาเขตของจังหวัด
ตราด จันทบุรี และระยอง
เขต 2 อ;าวไทยตอนใน ประกอบดวยทะเลที่อยู;ในอาณาเขตของจังหวัดชลบุรี
ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี
เขต 3 อ;าวไทยดานตะวันตกตอนบน ประกอบดวยทะเลที่อยู;ในอาณาเขตของ
จังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี
เขต 4 อ;าวไทยดานตะวันตกตอนล;าง ประกอบดวยทะเลที่อยู;ในอาณาเขตของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ป#ตตานี และนราธิวาส
เขต 5 อ;าวไทยตอนกลาง ประกอบดวยทะเลที่อยู;บริเวณกลางอ;าวไทย มีอาณา
เขตติดต;อกับเสนแบ;งเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศมาเลเซีย เวียดนามและสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชา
ลักษณะพื้นทองทะเลบริเวณชายฝ#Uง
เขต 1 เป<นทรายปนโคลนและเปลือกหอยบริเวณห;างฝ#Uงออกไปเป<นทรายปน
เปลือกหอย เขต 2, 3 และ 5 ส;วนใหญ;เป<นโคลนเลน
เขต 5 พื้นทองทะเลมีลักษณะเป<นโคลนเหลว แต;ห;างจากฝ#Uงออกไปจะเป<นโคลน
ปนทรายกับทรายและเปลือกหอย
พื้นทองทะเลในเขต 1 และ 2 ราบเรียบเหมาะสําหรับการลากอวน บางส;วน
ของเขต 3, 4 และ 5 ไม;สามารถจะลากอวนไดโดยเฉพาะในเขต 5 ซึ่งอยู;กลางอ;าวและพื้นทองทะเลส;วน
ใหญ;จะเป<นสันสูง 1-2 เมตร
ประเทศไทยมีจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเลทั้งหมด 23 จังหวัด ประกอบดวยจังหวัดทางฝ#Uงอันดามัน 6
จังหวัด และฝ#Uงอ;าวไทย 17 จังหวัด จังหวัดที่มีชายฝ#Uงทะเลยาวที่สุด คือ ประจวบคีรีขันธ มีชายฝ#Uงทะเล
ยาวถึง 251 กิโลเมตร ในขณะที่กรุงเทพฯ มีชายฝ#Uงทะเลสั้นที่สุด คือ 5.5 กิโลเมตร อยู;ในเขตบางขุนเทียน
ขอมูลจังหวัดชายทะเลประกอบดวยขอมูลพื้นฐาน ไดแก; ที่ตั้ง พื้นที่ และประชากร ที่มา: ฐานความรูทาง
ทะเล (http://www.mkh.in.th) ดังแสดงในตาราง
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ตาราง 1 แสดงขอมูลจังหวัดที่มีพื้นที่ทะเล
จังหวัด/อําเภอ
ที่ติดทะเล
ภาคตะวันออก
ตราด
จันทบุรี
ระยอง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง
สมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ
ภาคใต
ชุมพร
สุราษฎรธานี
นครศรีธรรมราช
สงขลา
ป#ตตานี
นราธิวาส
ระนอง
พังงา
ภูเก็ต
กระบี่
ตรัง
สตูล

ห
ม

พื้นที่เขต
ปกครอง
ทางทะเล
(ตร.กม.)

ประชากร
(คน)

65
19
17
45
0

7,257
-

221,827
508,020
598,664
1,264,687
664,830

3,865
5,799
1,398
1,776
7,027

0
0
0
0
0
25

-

1,147,224
5,710,883
478,146
194,054
458,975
500,378

2,349
732
2,240
1,847
2,005
1,946

54
106
8
5
4
2
55
141
37
154
56
102

-

484,722
990,592
1,513,163
1,335,768
642,169
719,930
182,729
249,933
327,006
418,705
614,869
288,409

2,889
5,540
12,473
9,598
3,069
866
2,430
5,584
1,126
5,876
5,129
4,867

พื้นที่
(ตร.กม.)

ความยาว
ชายฝ$%ง
(กม.)

จํานวน
เกาะ

2,885.794
6,338.0
3,552
4,363
5,351

180
80
95
160
15

1,004,092
1,568,737
872.35
416.7
6,225.138
6,367.62

45
5.5
41.8
23
75
251

6,009.0
13,079.61
9,942,502
7,393,889
1,940.35
4,475.43
3,298.045
4,170.885
570.034
4,708.512
4,941.439
2,807.522

222
156
225
150
120
50
169
239.25
185
160
150
144.80
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ขอมูลบริบทอําเภอพระสมุทรเจดีย7 จังหวัดสมุทรปราการ
พระสมุทรเจดีย เป<นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ ชื่อของอําเภอนี้ไดมาจากพระสมุทร
เจดีย (พระเจดียกลางน้ํา) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยโปรดเกลาฯ ใหสรางขึ้นบนเกาะ
กลางแม;น้ําเจาพระยาเมื่อปk พ.ศ. 2370 บริเวณปากแม; น้ํา เจาพระยาของอํา เภอนี้ เป<นที่ตั้งของปZอม
พระจุลจอมเกลา สรางขึ้นในปk พ.ศ. 2436 และไดใชเป<นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤตการณ
ร.ศ.112 (ในปk เดี ยวกั น) นอกจากนี้ ในบริ เวณใกลเคียง ทางกองทั พ เรื อยั งไดนําเรื อรบหลวงแม;ก ลอง
ซึ่งอนุรักษไวมาจัดแสดงดวย
ที่ตั้งและอาณาเขต ตั้งอยู;ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสมุทรปราการ
ทิศ เหนื อ ติ ด ต; อ กั บ เขตบางขุ นเที ยนเขตทุ; ง ครุ (กรุ ง เทพมหานคร)และอํ า เภอพระประแดง
มีคลองนา คลองสวน คลองกะออม คลองตาสน คลองท;าเกวียน คลองกะออมในคลองบางจาก และคลอง
ท;าเกวียนเป<นเสนแบ;งเขต
ทิศตะวันออก ติดต;อกับอําเภอเมืองสมุทรปราการมีแนวกึ่งกลางแม;น้ําเจาพระยาเป<นเสนแบ;งเขต
ทิศใต จรดอ;าวไทย
ทิศตะวันตก ติดต;อกับเขตบางขุนเทียน มีคลองขุนราชพินิจใจเป<นเสนแบ;งเขต
การปกครอง
อําเภอพระสมุทรเจดียแบ;งการปกครองออกเป<น 5 ตําบล แบ;งเป<นหมู;บาน 42 หมู;บาน ไดแก;
ที่
1
2
3
4
5
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ตําบล
นาเกลือ
บานคลองสวน
แหลมฟZาผ;า
ปากคลองบางปลากด
ในคลองบางปลากด
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จํานวนหมู;บาน
8 หมู;บาน
4 หมู;บาน
13 หมู;บาน
4 หมู;บาน
13 หมู;บาน

การปกครองส6วนทองถิ่น
ทองที่อําเภอพระสมุทรเจดียประกอบดวยองคการปกครองส;วนทองถิ่น 6 แห;ง ไดแก;
1. เทศบาลตําบลพระสมุทรเจดีย ครอบคลุมพื้นที่ตําบลปากคลองบางปลากดทั้งตําบล
2. เทศบาลตําบลแหลมฟZาผ;า ครอบคลุมพื้นที่บางส;วนของตําบลแหลมฟZาผ;าและตําบลในคลอง
บางปลากด
3. องคการบริหารส;วนตําบลนาเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตําบลนาเกลือทั้งตําบล
4. องคการบริหารส;วนตําบลบานคลองสวน ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานคลองสวนทั้งตําบล
5. องคการบริหารส;วนตําบลแหลมฟZาผ;า ครอบคลุมพื้นที่ตําบลแหลมฟZาผ;า (นอกเขตเทศบาล
ตําบลแหลมฟZาผ;า)
6. องคการบริหารส;วนตําบลในคลองบางปลากด ครอบคลุมพื้นที่ตําบลในคลองบางปลากด (นอก
เขตเทศบาลตําบลแหลมฟZาผ;า)
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การคมนาคม
การคมนาคมทางบก ไดแก; ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนประชาอุทิศ ถนนเลียบคลองสรรพสามิต ถนนสุข
สวัสดิ์-นาเกลือ ส;วนการคมนาคมทางน้ํา ไดแก; คลองสรรพสามิต คลอง
บางปลากด คลองสวน คลองขุนราชพินิจใจ แม;น้ําเจาพระยา (http://th.wikipedia.org/wiki)
คําขวัญจังหวัด
ปZ อ มยุ ท ธนาวี พระเจดี ย กลางน้ํ า ฟารมจระเขใหญ; งามวิ ไ ล
พระประแดง ปลาสลิดแหงรสดี ประเพณีรับบัว ครบถวนทั่วอุตสาหกรรม
เนื้อที่/พื้นที่
มีพื้นที่ 120.378 ตร.กม
ขอมูลการปกครอง
1. ตําบล 5 แห;ง
2. หมู;บาน 42 แห;ง
3. เทศบาล 2 แห;ง
4. อบต 4 แห;ง
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เมื อ งโบราณ สงกรานต

ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1. อาชีพหลัก ไดแก; ประมง เลี้ยงสัตว
2. อาชีพเสริม ไดแก; รับจาง แปรรูปผลิตภัณฑทางการเกษตร
3. จํานวนธนาคาร ไดแก; ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย

ห
ม

ประชากร
จํานวนประชากรทั้งสิ้น

109,109 คน

เทศกาลสําคัญ
1. งานนมัสการองคพระสมุทรเจดีย วันที่/เวลา: แรม 5 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปk
สถานที่ ตําบลปากคลองบางปลากด
2. แข;งเรือวัดสาขลา วันที่/เวลา: ช;วงปลายเดือนตุลาคมของทุกปk
สถานที่หนาวัดสาขลา
(http://www.amphoe.com/menu.php?am=643&pv=58&mid=1)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กังวาลย จั นทรชิ ติ (2541) ไดศึ กษาเรื่ องการทํ า ประมงขนาดเล็ ก ของประเทศไทย พบว; า ผล
การศึกษา เรื่องราวการจัดการประมงของไทยในอดีตลมเหลว เพราะทรัพยากรประมงมีความยั่งยืน ที่มา
ผ;านภาครัฐเนนออกมาตรการต;างๆ เช;น หามจับสัตวในฤดูวางไข; หามจับสัตวน้ําในพื้นที่ประกาศ มีการ
ควบคุมจํานวนเรือประมง และอื่นๆ จะเห็นว;าที่ผ;านมาไม;ไดใหความสําคัญกับการมีส;วนร;วมของชุมชนใน
การจัดทรัพยากรประมงชายฝ#Uงเท;าที่ควรทําใหประเด็นดังกล;าวมีความจําเป<นตองทบทวนแนวการจัดการ
ประมงของไทย แต;การจัดการประมงโดยชุมชน สั่งสมความรูและประสบการณจัดการรูปแบบดังกล;าว
มากว;า 200 ปk ส;งผลผูประกอบอาชีพประมงมีความกินดีอยู;ดี แต;อย;างไรก็ตาม ประเทศไทยก็ไม;สมารถจะ
เป<นแนวคิดการจัดการประมงโดยชุมชนเขามีส;วนร;วมเหมือนกับญี่ปุSนไดทันทีเนื่องจากเกี่ยวโครงการจัด
ทรัพยากรประมงเกี่ยวกับกฎหมายที่รองรับ และที่สําคัญเกี่ยวกับจิตสํานึกและมีความมีระเบียบนัย การ
รักษากฎกติกาของชุมชน และการมีส;วนร;วมในการทํากิจกรมมอนุรักษและฟlนฟูทรัพยากรประมงของขอ
ญี่ปุSน ใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการประมงโดยชุมชนของประเทศไทย เพื่อใหเห็นภาพของ
การจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชนอย;างถูกตอง
มนัสศิริ ลูกรักษ (2543) ไดศึกษาภูมิป#ญญาทองถิ่นในการทําประมงเพื่อการอนุรักษทรัพยากร
ชายฝ#Uง กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบาน บานแหลมมะขาม ตําบลเขาไมแกว อําเภอสิเกา จังหวัดตรั ง
พบว; า ชาวบานไดใชภู มิ ป# ญ ญาเพื่ อ แกไขป# ญ หาในการจั ดการทรั พ ยากรชายฝ#U ง มี ศ าสนาอิ สลามเป< น
ศูนยกลางติดต;อกัน ใชทรัพยากรแรงงานภายในครัวเรือน มีการช;วยเหลือกันเนื่องจากมีความเป<นเครือ
ญาติ และชุมชนมีการเรียนรูจากประสบการณภายในและภายนอกชุมชน มีการสั่งสมและถ;ายทอดความรู
ตลอดจนมีการปรั บประยุกตใชความรู ใหเหมาะสมกับสถานการณที่ เกิ ดขึ้นในการทํา ประมง และการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝ#Uง
กังวาลย จั นทรโชติ และคณะ (2544) ไดรายงานผลการศึกษากระบวนการพัฒนาระบบการ
จัดการประมงโดยชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนประมงเกาะยาว จังหวัดพังงา สามารถสรุปไดว;าในการพัฒนา
ระบบการจักการทรัพยากรประมงโดยชุมชน ควรดําเนินใน 3 ประเด็น คือ 1) ประเด็นดานการจัดการ
ฐานขอมูลทรัพ ยากรและสิ่งแวดลอม องคกรที่มีบทบาทเกี่ยวของ คือ องคการบริหารส;วนตําบล และ
ชาวบานพื้นที่ 2) ดานการผลักดันใหเกิดการมีส;วนร;วมของคนในชุมชน โดยยึดหลักการการจัดการร;วมกัน
ทั้งหน;วยภาครัฐ ภาคประชาชน และองคการพัฒนาชุมชนโดยยึดหลักการทางวิทยาศาสตรของระบบ
ทรัพ ยากรและสิ่งแวดลอม ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคมและการเมืองโดยบูรณาการองคกรความรูทัน
สมัยใหม;กับองคความรูในพื้นที่ เพื่อวิเคราะหป#ญหา จัดลําดับความสําคัญป#ญหาและกําหนดแนวทางการ
แกไขป#ญหา 3) ดานกฎหมาย ตองมีความชัดเจนและง;ายในการนําปฏิบัติ มีการบังคับใชอย;างจริงจัง และ
สามารถปรั บ ปรุ งแกไขตามสถานการณที่ เปลี่ ยนแปลงไป และควรใหชุ ม ชนมี ส;วนร; วมในการกํ า หนด
กฎระเบียบขอบังคับต;างๆ เพื่อสรางการยอมรับของคนในชุมชน
ส;วนป#จจัยสนับสนุนต;อการพัฒนาระบบการจัดการประมงชุมชน คือ จะตองมีความพรอมของ
ผูนํ า และความพรอมของเจาหนาที่ หน; วยภาครัฐ และองคการพั ฒ นา ภาคเอกชนสํา หรับ ป# ญหาและ
ขอจํากัด คือ คุณสมบัติของทรัพยากรมีความหลากหลา ทรัพยากรเหล;านี้เป<นสมบัติสาธารณะ มีการทํา
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ประมงอย;างเสรีไดรับ ส;วนในการสื่อสาร ชุมชนเขาถึงข;าวสารไดยากองคกรภาครัฐหลายหน;วยงาน ไดรับ
เชื่ อถือ และศรั ทธาชาวบานค; อนขางนอย การพัฒ นาระบบการจั ดการประมงโดยชุมชนเป< นสิ่ ง ที่ตอง
นํา ไปสู; ก ารปฏิ บัติง านร; วมกันของกลุ; มทุ กภาคส; วนโดยเฉพาะการผลัก ดันใหหน; วยงานรั ฐ ควรปฏิ รู ป
แนวคิดแบบรวมศูนย เนนการกระจายอํานาจสุ;มชน สรางมีส;วนร;วมในการจัดทรัพ ยากรการประมงกับ
ภาคประชาชนใหมากขึ้น
กมล บัวบาน (2546) ศึกษาความสัมพันธเชิงอุปถัมภในชุมชนชาวประมงพื้นบานภาคใตระหว;าง
ชาวประมงพื้นบานกับผูอุปถัมภต;างๆ พบว;าชาวประมงพื้นบานภาคใตมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับ 4
กลุ;มธุรกิจ ผูนําทองถิ่น นักการเมืองทองถิ่น และขาราชการ โดยแต;ละกลุ;มใหความช;วยเหลือชาวประมง
พื้นบานภาคใตแตกต;างกัน โดยนักธุรกิจที่เป<นพ;อคาใหเงินลงทุนซื้ออุปกรณทําประมง เป<นผูรับซื้อสัตวน้ํา
แบ;งป#นทรัพยากรที่จําเป<น ในการประกอบอาชีพ และใชอํานาจในการปกปZ องคุมครองและช;วยเหลื อ
ชาวประมงที่ทําผิดกฎหมายใหรอดพนจากการจับกุมเจาหนาที่ประมง ชาวประมงตอบแทนดวยการยอม
ขายสัตวใหราคาถูก หรือช;วยเหลือโดยการเป<นแรงงานใหนักธุรกิจ ส;วนผูนําทองถิ่นใชอิทธิพ ลที่มีอยู;ใน
พื้นที่คุมครองชาวประมงใหไดรับความสะดวกในการประกอบอาชีพ เช;นช;วยใหชาวประมงสามารถใช
เครื่องมือที่ผิดกับชาวประมงที่ทําผิดกฎหมายใชอํานาจในระบบราชการช;วยวิ่งเตนดําเนินการขอขยาย
พื้นที่ทํากินใหกับชาวประมง ชาวประมงตอบผูนําทองถิ่นโดยการเป<นหัวหนาคะแนนในการเลือกตั้ง การ
ขายสั ตวน้ํ า ในราคาถู ก เพราะหลายพื้ นที่ ผูนํ า ทองถิ่ นเป< น พ; อคาที่ ทํ าธุ ร กิ จ รั บซื้ อรั บ สั ตวน้ํา ดวย ส; วน
นักการเมืองทองถิ่น มีอํานาจที่เป<นทางการในทองถิ่น มีอิทธิพลสามารถช;วยปกปZองคุมครอง และใหสิทธิ
พิเศษต;างๆ แก;ชาวประมง เช;น ใหสิทธิชาวประมงในการกูเงินจากหน;วยงานที่ตนมีอํานาจ แบ;งป#นพื้นที่ให
ทําประมง โดยชาวประมงจะตอบแทนเป<นหัวคะแนนและรับใชแรงงานในกิจกรรมของนักการเมือง ส;วน
กลุ;มสุดทายคือ ขาราชการ ซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดูแลและควบคุมการใชประโยชนจากทรัพยากรจะให
การช;วยเหลือชาวประมงโดยละเวนการจับกุมเรือและเครื่องมือที่ผิดกฎหมาย การใหภาษีและสิทธิพิเศษ
ในการหลบเลี่ยงภาษีและการแจงข;าวสารขอมูลจากส; วนขาราชการใหชาวประมงทราบล;วงหนา โดย
ชาวประมงตบแทนโดยการรับใชและการใหสิ่งของ
อภิรักษ สงรักษและเกสศิณีย แท;นนิล (2549) การศึกษาทัศนคติของชาวประมงทะเลพื้นบานใน
ชุมชนประมงทะเลพื้นบานบริเวณอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ต;อการส;งเสริมประมงเพื่อการศึกษาสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคม ระดับทัศนคติของชาวประมง โดยการสุ;มสัมภาษณชาวประมงทะเลพื้นบาน 252
ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว;าชาวประมงทะเลพื้นบานส;วนใหญ;ใหญ;เป<นเพศชาย นับถือศาสนาอิสลาม มี
ระดับการศึกษาต่ํากว;าเกณฑ ภาคบังคับ ชาวประมงทะเลพื้นบานมีความตองการใหหน;วยงานของรัฐบาล
เช;น กรมประมง องคการบริหาร ส;วนทองถิ่นหรือมหาวิทยาลัยในทองถิ่น เขามาจัดการส;งเสริมการทํา
ประมงในดานการพัฒนาเทคนิคการประมง ในป#จจุบัน และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝ#Uง รูปแบบการ
จัดการส;งเสริมที่ชาวประมงตองการสัมมนาหรือการประชุม ใชสถานที่ในชุมชน ระยะเวลาประมาณ 1-2
วัน เวลาที่เหมาะสมในแต;ละวันควรจัดในช;วงบ;ายประมาณวันละ 2-3 ชั่วโมง/วัน เนื่องจากชาวประมงว;าง
จากการประกอบอาชีพประมง
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ชาวประมงมีทัศนคติในระดับสูงต;อการส;งเสริมการประมง เนื่องจากตองการพัฒนาการประมง
ของป# จจุบันใหดีขึ้ น และสรางราไดเพื่อความกินดี อยู;ครอบครั ว ดั ง นั้นรั ฐบาลควรจะพั ฒ นาชุ มชนบน
พื้นฐานการมีส;วนร;วมของชุมชนเป<นสําคัญ
วันสุริ ยา ยูซง (2552) ไดศึ ก ษาแนวทางในการส; งเสริม การประกอบอาชี พประมงชายฝ#U งของ
ประชาชน ตําบลบางเก;า จังหวัดป#ตตานี พบว;า ดานการสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพ มี
ป#ญหาและอุปสรรค เนื่องจากชาวประมงส;วนใหญ;มีฐานะยากจน ไม;มีงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องมือ
ประมง ตองการใหมีหน;วยงานที่รับซื้อสินคาในราคายุติธรรม ดานสนับสนุนความรูและเทคโนโลยีเพื่อการ
พัฒนาอาชีพประเด็นนี้ยังไม;มีหน;วยงานเขามาใหความรู มีความตองการวิทยากรมาใหความรู ดานการ
ฟlqนฟู ป# ญหาหลั กที่ สํา คัญ คื อทรัพ ยากรถูก ทํ า ลายและมีค วามเสื่ อมโทรมาก สาเหตุ เนื่ องจากคนขาด
จิตสํานึกในการอนุรักษและเห็นแก;ประโยชนส;วนตัว ประกอบกับหน;อยงานรัฐไม;ไดมีกิจกรรมอนุรักษหรือ
ฟlqนฟูอย;างจริงจังต;อเนื่อง ตลอดจนไม;ไดสรางความเขาใจใหกับประชาชนในทองถิ่นอย;างทั่วถึง มีความ
ตองการใหหน;วยงานที่เกี่ยวของสรางจิตสํานึกใหประชาชนในเรื่องการอนุรักษและการฟlqนฟู ดานการ
ส;งเสริมใหประชาชนมีส;วนร;วมในการแกป#ญหา ประชาชนสรางการมีส;วนกันเอง หน;วยงานของรัฐจัดเวที
เพื่อรับป#ญหาเท;านั้น ไม;ไดมีการส;งเสริมการร;วมกลุ;มกลุ;มเพื่อแก;ป#ญหา ดังนั้นชาวบานตองการใหมีการ
รวมกลุ;ม ตอการใหการประชุมเดือนละครั้งเพื่อร;วมกันเสนอแนะละร;วมกันแกไขป#ญหา ตองการใหมีการ
จัดตั้งกลุ;มประมงเชิงอนุรักษ
อรุณ หงสทอง (2552) ไดศึกษามาตรการทางกฎหมายในการจัดการการทําประมงชายฝ#Uงของ
ประเทศไทย พบว;า การทําประมงชายฝ#Uงยังมีป#ญหาอีกมากมาย กล;าวคือ ป#ญหาในแต;ละอย;างหากไม;ได
รับการแกไข อย;างทันท;วงทีย;อมเป<นเหตุทําใหทรัพยากรประมงชายฝ#Uงเสื่อมโทรมโดยเฉพาะเรือประมง
พาณิชย ที่รุกล้ําเขาทําประมงใกลชายฝ#Uง ป#ญหานี้เป<นป#ญหาแกไม;หาย กระทั่งป#จจุบันก็ยังพบป#ญหานี้อยู;
ป#ญหาเรื่องแผนการทรัพยากรประมง ในเรื่องการตรวจจับการลักลอบทําประมงผิดกฎหมาย ซึ่งเรื่องขาด
การประสานงานกันระหว;างหน;วยงานของรัฐที่เกี่ยวของ ไม;ว;าจะเป<นกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเล
แลชายฝ#Uง หรือกรมอุทยานแห;งชาติ ดังนั้น ทั้งสามหน;วยงานควรวางแผนร;วมกัน และประการสุดทายที่
สําคัญมาก คือ การใหความรูแก;ประชาชาที่เป<นชาวประมงชายฝ#Uง ใหรับรูโทษการทําประมงแบบทําลาย
ลาง ซึ่งจะส;งผลระยะยาวกับทรัพยากร ควรมีนโยบายเชิงรุกและออกปฏิบัติการเขาถึงพื้นที่การทําประมง
อย;างจริงจัง โดยทราบป#ญหาและเสนอทางแกไขใหถูกตองกับชาวประมงยืดถือปฏิบัติ
ทศพร หงษาชาติ และสวรรยา ธรรมอภิพล (2555) ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่น
ชุมชนชายฝ#Uงทะเล กรณีศึกษาชุมชนคลองยี่รัด ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่นชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่นชุมชน
และรูปแบบการถ;ายทอดวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่นชุมชนคลองยี่รัด ดําเนินการศึกษาโดยการ
รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณเชิงลึกปราชญชาวบาน ผูสูงอายุในชุมชน และชาวบานในชุมชน
คลองยี่รัดตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป<นจํานวนทั้งสิ้น 22 คน ผลการศึกษาพบว;าสภาพ
พื้นที่โดยทั่วไปภายในชุมชนคลอง ยี่รัดเป<นที่ราบลุ;มริมชายฝ#Uงทะเลที่มีลักษณะเป<นหาดเลนขนานไปตาม
แนวชายฝ#Uง มีวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่นในการดําเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบที่สําคัญ 3 รูปแบบ

ห
ม

ย
ิาว
ท

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

ุบรี
น
ธ
ฏั

29
ไดแก; 1) วิถีชีวิตชุมชน ประกอบอาชีพหลักคือ การทําประมงพื้นบานชายฝ#Uงและการแปรรูปอาหารทะเล
2) ความเชื่อ ไดแก; ความเชื่อดานการประกอบอาชีพประมงโดยการบูชาแม;ย;านางเรือ และความเชื่อดาน
ความรักโดยการบูชาเจาแม;สามมุข และ 3) ภูมิป#ญญาทองถิ่น 3 ดาน คือ ภูมิป#ญญาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ ภูมิป#ญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารและภูมิป#ญญาทองถิ่นเกี่ยวกับ
เครื่องมือทําประมง สําหรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่นชุมชนคลองยี่รัดนั้น ส;วน
ใหญ;แลวไม;เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต;จะมีเปลี่ยนเพียง 2 ส;วน ไดแก; ภูมิป#ญญาเกี่ยวกับการประกอบ
อาหารและภูมิป#ญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเครื่องมือทําประมง ส;วนรูปแบบการถ;ายทอดวัฒนธรรมและภูมิ
ป#ญญาทองถิ่นชุมชนคลองยี่รัด นั้นมี 2 ลักษณะ คือ การบอกเล;าจากบรรพบุรุษแบบปากต;อปากหรือที่
เรียกว;า“มุขปาถะ” และการเรียนรูดวยตนเอง ผลการศึกษาที่ไดจะเป<นประโยชนต;อองคกรและหน;วยงาน
ที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชนในการส;งเสริมการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิป#ญญาทองถิ่นชุมชน
ต;อ
พรรณี แพ;งกุล.(2555) ศึกษาเรื่องภูมิ นิเวศ วัฒนธรรมและการสืบทอดภูมิป#ญญาทองถิ่นเพื่อ
การพัฒนาประยุกตใชของชุมชนปากแม;น้ําเจาพระยาถึงปากแม;น้ําท;าจีน พบว;าทรัพยากรดินและน้ําจะมี
คุณสมบัติที่ใกลเคียงกัน คือ ยังอยู;ในเกณฑมาตรฐานของคุณภาพน้ําทะเลประเภทที่ 3 ความเค็มของน้ํา
จะเจือจางลงตามระยะทาง ที่ห;างจากทะเลและปากคลองสรรพสามิตซึ่งมีผลต;อการประกอบอาชีพประมง
ชายฝ#U ง และการดํ า รงชี วิ ต ของสั ต วน้ํ า ที่ เ ลี้ ย ง ปริ ม าณและประเภทของพื ช ทองถิ่ น มี ป ระมาณ
17-24 ชนิ ด จากการศึ ก ษาดานนิ เ วศ วั ฒ นธรรมของชุ ม ชน ประชาชนยั ง ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ หรื อเป< น สื่ อ
พฤติกรรมที่เป<นสัญลักษณสาธารณะที่ยอมรับทั่วไปตามประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ หรือคนรุ;น
ก; อน เพื่ อ ความสุ ข สงบมี ค วามมั่ นคงและปลอดภั ย มี ก ารปรั บ ปรุ ง เปลี่ ยนแปลงพั ฒ นาไปบางทุ ก
วัฒนธรรม เช;น ที่อยู;อาศัย การทํามาหากิน การแต;งกาย และการนันทนาการของชุมชนแต;ไม;ขัดต;อการ
ดํารงชีวิต การอยู;ร;วมกันของประชาชนในชุมชนและสังคม ส;วนการศึกษาภูมิป#ญญาทองถิ่นพบว;า ส;วน
ใหญ;เป<นภูมิป#ญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ใชวิธีการสืบทอด หรือถ;ายทอดกันภายใน
ครัวเรือนในรูปแบบการปฏิบัติตามแบบอย;างที่บรรพบุรุษหรือบิดา มารดา มาดําเนินการโดยการซึมซับ
ประสบการณ องคความรูและทักษะกระบวนการจากครัวเรือนมากที่ สุด และมีกระบวนการพัฒนา
ประยุกตใชใหสอดคลองกับสภาพภูมิ นิเวศวัฒนธรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี ค;านิยม ความเชื่อมั่นในตนเองตามกาลเวลาและยุคสมัย
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