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บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึ ก ษาการเสริ ม สรางศั ก ยภาพการทํ า ประมงพื้ น บาน อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย! จั ง หวั ด
สมุทรปราการเพื่อการสืบทอดภูมิป&ญญา สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังนี้

สรุปผล

ุบรี
น
ธ
ฏั

1. ผลการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลภูมิป#ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบาน
ขอมู ล ภู มิ ป& ญ ญาทองถิ่ นดานการทํ า ประมงพื้ น บาน อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย! จั ง หวั ด
สมุทรปราการ พบว-าภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบานมีทั้งสิ้น 9 ชนิดแบ-งออกเป0น 2 ลักษณะ
ไดแก1.1 ภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบานที่มีเจาของภูมิป&ญญา มีจํานวน 4 ชนิด โดยมี
ขอมูลที่สรุปได ดังนี้
1.1.1 ขอมู ลภู มิ ป& ญญา ประเภทภู มิ ป&ญ ญาเป0 นเครื่ องมื อ ประมงพื้ นบานจํ า นวน
2 ชนิด เป0นการทําประมงพื้นบานและผลิตภัณฑ!จากประมงพื้นบานอย-างละ 1 ชนิด เจาของภูมิป&ญญา
เป0นเพศชาย จํานวน 3 คน เพศหญิงจํานวน 1 คน ดังนี้
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ภูมิป#ญญา
การเย็บอวนจับกุง
การทําทุ-นผูกอวนลอยปลาจากไมทองหลาง
การหา/ จับปูทะเล
การทําปลาแดดเดียว
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เจาของภูมิป#ญญา
นายวงษ! เพ็ชรนอย
นายวิลพ เข-งสมุทร
นายสมจิตร ไมนวม
นางสังเวียน อินอ-วม

ประเภทภูมิป#ญญา
เครื่องมือประมงพื้นบาน
เครื่องมือประมงพื้นบาน
การทําประมงพื้นบาน
ผลิตภัณฑ!จากประมงพื้นบาน

1.1.2 ลักษณะการเรียนรู การสรางสรรค! และการสั่งสมภูมิป&ญญา
1.1.2.1 การเย็บอวนจับกุง
1) เรียนรูดวยตนเอง ไดแก- การลองผิดลองถูก การลงมือกระทําจริงและครูพักลักจํา
2) เรียนรูจากการถ-ายทอดความรู ไดแก- เรียนรูจากเพื่อนบาน/ คนในชุมชน
3) เรียนรูจากวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การเรียนรูโดย
พิธีกรรม และการปลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ!
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1.1.2.2 การทําทุ-นผูกอวนลอยปลาจากไมทองหลาง
1) เรียนรูดวยตนเอง ไดแก- การลงมือกระทําจริง ครูพักลักจํา
2) เรียนรูจากการถ-ายทอดความรู ไดแก- เรียนรูจากบรรพบุรุษ/ ครอบครัว
3) เรียนรูจากวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ!
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1.1.2.3 การหา/ จับปูทะเล
1) เรียนรูดวยตนเอง ไดแก- การลงมือกระทําจริง และครูพักลักจํา
2) เรียนรูจากการถ-ายทอดความรู ไดแก- เรียนรูจากบรรพบุรุษ/ ครอบครัว
3) เรียนรูจากวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ!

1.1.2.4 การทําปลาแดดเดียว
1) เรียนรูดวยตนเอง ไดแก- การลองผิดลองถูก การลงมือทําจริง
2) เรียนรูจากการถ-ายทอดความรู ไดแก- เรียนรูจากบรรพบุรุษ/ ครอบครัว
3) เรียนรูจากวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณ! และจากวิถีการดํารงชีวิต
1.1.3 ลักษณะการถ-ายทอดภูมิป&ญญา
1.1.3.1 การเย็บอวนจับกุง
1) กลุ-มผูรับการถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- ครอบครัว
2) วิธีถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- การบอกเล-า บรรยายดวยวาจาตนเอง และการสาธิต
1.1.3.2 การทําทุ-นผูกอวนลอยปลาจากไมทองหลาง
1) กลุ-มผูรับการถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- ครอบครัว
2) วิธีถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- การบอกเล-า บรรยายดวยวาจาตนเอง และการสาธิต
1.1.3.3 การหา/ จับปูทะเล
1) กลุ-มผูรับการถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- ครอบครัว
2) วิธีถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- การบอกเล-า บรรยายดวยวาจาตนเอง และการสาธิต
1.1.3.4 การทําปลาแดดเดียว
1) กลุ-มผูรับการถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- ครอบครัว เครือข-ายชุมชน
2) วิธีถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- การบอกเล-า บรรยาย ดวยวาจาตนเอง
และการสาธิตการถ-ายทอดผ-านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ!

ห
ม

ย
ิาว
ท

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

60

1.2 ภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบานที่ไม-มีเจาของภูมิป&ญญา เนื่องจากไม-มี
ผูสืบทอด มีจํานวน 5 ชนิด เป0นเครื่องมือประมงพื้นบานทั้งหมด โดยมีการรวบรวมแสดงไวที่พิพิธภัณฑ!
ทองถิ่นบานขุนสมุทรจีน 67 หมู-ที่ 9 ตําบลแหลมฟFาผ-า อําเภอพระสมุทรเจดีย! จังหวัดสมุทรปราการ สรุป
ไดดังนี้
ภูมิป#ญญา
กระชังดักปลากระจัง (ปลาตีน)
คันเบ็ดตกปูทะเล
ชิบไสกุง
ชิบไสเคย
ลอบดักปลา ดักกุง

ประเภทภูมิป#ญญา
เครื่องมือประมงพื้นบาน
เครื่องมือประมงพื้นบาน
เครื่องมือประมงพื้นบาน
เครื่องมือประมงพื้นบาน
เครื่องมือประมงพื้นบาน

ภ
าช

2. การเสริมสรางศักยภาพชาวประมงพื้นบาน

ที่ตั้ง/แสดง
พิ พิ ธภั ณ ฑ! ทองถิ่ นบานขุ นสมุ ท ร
จีน 67 หมู-ที่ 9 ตําบลแหลมฟFาผ-า
อํ า เภอพระสมุ ท รเจดี ย! จั ง หวั ด
สมุทรปราการ
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2.1 การพัฒนาตราสัญลักษณ!ผลิตภัณฑ! จัดทําใน 2 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ตราสัญลักษณ!ตนแบบ
1.2 ตราสัญลักษณ!รูปแบบสติ๊กเกอร!
2.2 บรรจุภัณฑ! สนับสนุนบรรจุภัณฑ! 2 ลักษณะ ดังนี้
2.1 เครื่องซีลสูญญากาศ
2.2 ถุงสําหรับใส-ผลิตภัณฑ!และสินคาชุมชน
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3. การส0งเสริมการอนุรักษ2การทําประมงพื้นบาน

ห
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3.1 การจัดทํ าระบบฐานขอมูลภู มิป&ญญาการทํ าประมงพื้นบาน ชื่ อเว็ บไซต! คื อ
การเสริมสรางศักยภาพการทําประมงพื้นบาน อําเภอพระสมุทรเจดีย! จังหวัดสมุทรปราการ โดเมนเนม
คือ http://research.dru.ac.th/fcm/index.html รายละเอียดเว็บไซต! มีดังนี้
1) ความเป0นมา ประกอบดวย ขอมูลความเป0นมาของโครงการวิจัย วิธีดําเนินการ
และขอมูลเกี่ยวกับบานขุนสมุทรจีน
2) ขอมูลภูมิป&ญญา ประกอบดวยขอมูลภูมิป&ญญาการทําประมงพื้นบาน โดยแบ-ง
ออกเป0น 2 ลักษณะ คือ ภูมิป&ญญาที่มีเจาของ ไดแก- (1) ภูมิป&ญญาเย็บ ปะอวน (2) ภูมิป&ญญาทุ-นผูกอวน
ลอยปลาจากไมทองหลาง (3) ภูมิป&ญญาการหา/ จับปูทะเล (4) ภูมิป&ญญาการทําปลาแดดเดียว และ
ภูมิป&ญญาที่ไม-มีเจาของ ไดแก- (1) ภูมิป&ญญากระชังดักปลากระจัง (ปลาตีน) (2) ภูมิป&ญญาคันเบ็ด ตกปู
ทะเล (3) ภูมิป&ญญาชิบไสกุง (4) ภูมิป&ญญาชิบไสเคย (5) ภูมิป&ญญาลอบดักปลา ดักกุง
3) วิดีทัศน! ประกอบดวย วิธีการทําเครื่องมือประมงพื้นบาน การทําประมงพื้นบาน
และผลิตภัณฑ!จากประมงพื้นบาน
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3.2 สื่อเผยแพร-ภูมิป&ญญาประมงพื้นบาน ผูวิจัยไดจัดทําสื่อเผยแพร-ภูมิป&ญญาประมง
พื้นบานใน 2 ลักษณะ ดังนี้
3.2.1 เอกสารภูมิป&ญญาประมงพื้นบาน อําเภอพระสมุทรเจดีย! จังหวัดสมุทรปราการ
3.2.2 การอัพโหลดวีดีทัศน!บนYouTube

อภิปรายผล
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ภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบาน อําเภอพระสมุทรเจดีย! จังหวัดสมุทรปราการ พบว-า
มีทั้งสิ้น 9 ชนิดแบ-งออกเป0น 2 ลักษณะ ไดแก- ภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบานที่มีเจาของ
ภูมิป&ญญา มีจํานวน 4 ชนิดภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการทําประมงพื้นบานที่ไม-มีเจาของภูมิป&ญญามีจํานวน
5 ชนิด ประเภทของภูมิป&ญญาเป0นเครื่องมือประมงพื้นบานจํานวน 7 ชนิด เป0นการทําประมงพื้นบาน
และผลิตภัณฑ! จากประมงพื้นบานอย-า งละ 1 ชนิด ภูมิ ป&ญญาที่เป0นเครื่ องมือประมงพื้ นบานจํานวน
7 ชนิด เป0นผลิตภัณฑ!จากประมงพื้นบาน 1 ชนิด เมื่อจําแนกตามลักษณะการใชสามารถแบ-งออกไดเป0น
2 รูปแบบ คือ แบบเคลื่อนที่ ไดแก- อวนจับกุง อวนลอยปลา คันเบ็ดตกปูทะเล ชิบไสกุง ชิบไสเคยและ
แบบประจํ าที่ ไดแก- กระชั งดัก ปลากระจัง (ปลาตีน) ลอบดั กปลา ดั กกุง สอดคลองกับแนวคิ ดของ
สิทธพันธ! ศิริรัตนชัย (ม.ป.ป.) ที่ระบุว-าวิธีการทําการประมงชายฝ&aงอาจจะทําได 2 แบบ คือ 1.ทําโดย
เครื่องมือประมงประเภทเคลื่อนที่ (Movable fishing gears) เป0นเครื่องมือประมงที่สามารถนําออกไปจับ
สัตว!น้ํายังแหล-งประมงไดและใชเครื่องมือเคลื่อนที่ติดตามฝูงปลาได เช-น อวนลาก อวนลอม เบ็ดตวัด และ
ฉมวก เป0นตน 2. เครื่องมือประมงประเภทประจําที่ (station fishing gears) คือ เครื่องมือที่ติดตั้งอยู-กับ
ที่เพื่อรอใหฝูงปลาหรือสัตว!น้ําเขามาติดขัง โปfะ โพงพาง รั่วไซมาน เป0นตน และเครื่องมือบางประเภท
มีลักษณะเป0นเครื่องมือประจําที่ชั่วคราว เช-น ลอบ อวนติดตา และเบ็ดราว เป0นตน ในขณะที่ฝgายสถิติ
การประมง กรมประมง ไดแบ-งเครื่องมือที่ใชทําการประมงชายทะเลที่ใชในหมู-บานประมงทะเลชายฝ&aง
ออกเป0น 4 ประเภท คือ 1.ประเภทอวนลอย ประกอบดวย อวนลอยปลาจะระเม็ด อวนลอยกุง อวนลอย
ปู อวนลอยปลากระบอก อวนลอยปลาทู อวนลอยปลากุเรา อวนลอยปลาอกแร อวนลอยปลาดาบลาว
อวนลอยปลาทราย อวนลอยหมึก และอวนลอยปลาอื่นๆ (วิทยา อาภรณ!, 2545) 2.ประเภทเครื่องมือ
เคลื่อนที่ ประกอบดวย แหหมึกที่ใชไฟล-อ แหอื่นๆ ระวะรุน ซอนต-างๆ เรือผีหลอก อวนอื่นและเครื่องมือ
เคลื่ อ นที่ อื่ น ๆ (www.fisheries.go.th) 3.ประเภทเบ็ ด ประกอบดวย เบ็ ด ราว เบ็ ด ตก จะนะ
(www.fisheries.go.th) และ 4.ประเภทเครื่องมือประจําที่ ประกอบดวย ลอบหมึก ลอบปู ปลาไซมาน
โพงพาง โประ ละมุ และเครื่องมือประจําที่ต-างๆ (อนุตร กฤษณะพันธุ!, 2539)
ลักษณะการเรียนรูของภูมิป&ญญาทองถิ่นดานการประมงพื้นบาน อําเภอพระสมุทรเจดีย! จังหวัด
สมุทรปราการ มีอยู- 3 ลักษณะ คือ (1) เรียนรูดวยตนเอง ไดแก- การลองผิดลองถูก การลงมือทําจริงและครูพัก
ลักจํา (2) เรียนรูจากการถ-ายทอดความรู ไดแก- เรียนรูจากบรรพบุรุษ/ ครอบครัว เรียนรูจากเพื่อนบาน/คน
ในชุมชน (3) เรียนรูจากวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การเรียนรูโดยพิธีกรรม และ
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การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ!และจากวิถีการดํา รงชีวิตซึ่ง มีค วามสอดคลองกั บลัก ษณะสํ าคั ญ
ของภูมิป&ญญาทองถิ่นที่ชลภัสส! วงษ!ประเสริฐ (2551) ไดสังเคราะห!ไวในบางประเด็น คือ 1.เป0นองค!
ความรูของชาวบานที่คิดขึ้น จากสติป&ญญาของชาวบานเป0นศักยภาพหรือความสามารถในการแกป&ญหา
การดําเนินชีวิตในทองถิ่นอย-างเหมาะสม โดยไดรับการสั่งสม ถ-ายทอด ปรับตัว ผ-านกระบวน การพัฒนา
ใหสอดคลองกับกาลสมัย 2. เป0นประสบการณ!ของชาวบาน เป0นความรูและประสบการณ!ของชาวบาน
ในทองถิ่นที่ปรับตัวและดํารงชีวิตในระบบนิเวศหรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ อาจมีปฏิสัมพันธ!
ในกลุ-มชนเดียวกันและระหว-างกลุ-มชนมีการบูรณาการโดยมีวัฒนธรรมเป0นฐาน 3. เป0นความสามารถของ
ชุมชนทองถิ่น เป0นองค!ความรูความสามารถของชาวบานที่คิดคน สั่งสม สืบทอด ปรับปรุง เรียนรูจากคน
รุ-นหนึ่งไปสู-คนรุ-นใหม- เป0นศักยภาพหรือความสามารถในการสรางสรรค! นํามาใชใหเกิดประโยชน!และใช
ในการแกไขป&ญหาทั้งที่เป0นรูปธรรมและนามธรรม 4. เป0นแบบแผนวิถีชีวิต เป0นกระบวนการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต ของชุมชนเป0นกระบวนทัศน!ของกลุ-มคนในทองถิ่นที่มีต-อดานต-าง ๆ เป0นการจัดการความสัมพันธ!
ระหว-างคนกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติในทองถิ่นนั้น ๆ 5. เป0นทุนทางป&ญญา กระบวนการทาง
ป&ญญา เป0นความ สัมพันธ!เชื่อมโยงระหว-างธรรมชาติ จิตใจ พฤติกรรม สังคม องค!กร วัฒนธรรมชุมชน
ทองถิ่น เศรษฐกิจ เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรบุคคลในทองถิ่นจะเกี่ยวของกับกระบวนการผลิตและวิถี
ชีวิต ของชาวบานเป0นสิ่งที่มีค-าเป0นทรัพย!สินทางป&ญญา 6. ภูมิป&ญญาทองถิ่นเป0นกระบวนการเรียนรู
ของคน ในชุมชนทองถิ่น ซึ่งแทรกซึมอยู-ในวิถีชีวิตประจําวันสอดแทรกในพิธีกรรมต-าง ๆ เป0นแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติที่ผูอาวุโสสั่งสอนเยาวชนจนเป0นที่รูจัก เกิดการยอมรับและนําไปถ-ายทอดพัฒนาและเป0น
พลังที่หลอมรวมผูคนในชุมชนทองถิ่นใหอยู-รวมกันไดอย-างสงบสุข และงานวิจัยของมนัสศิริ ลูกรักษ!
(2543) ที่ไดศึกษาภูมิป&ญญาทองถิ่นในการทําประมงเพื่อการอนุรักษ!ทรัพยากรชายฝ&aง กรณีศึกษาชุมชน
ประมงพื้ น บาน บานแหลมมะขาม ตํ า บลเขาไมแกว อํ า เภอสิเ กา จั ง หวัด ตรั ง พบว-า ชาวบานไดใช
ภูมิป&ญญาเพื่อแกไขป&ญหาในการจัดการทรัพยากรชายฝ&aงมีศาสนาอิสลาม เป0นศูนย!กลางติดต-อกันใช
ทรัพยากรแรงงานภายในครัวเรือน มีการช-วยเหลือกันเนื่องจากมีความเป0นเครือญาติ และชุมชนมีการ
เรียนรูจากประสบการณ!ภายในและภายนอกชุมชน มีการสั่งสมและถ-ายทอดความรู ตลอดจนมีการปรับ
ประยุกต!ใชความรูใหเหมาะสมกับสถานการณ!ที่เกิดขึ้นในการทําประมง และการอนุรักษ!ทรัพยากรชายฝ&aง
ลักษณะการถ-ายทอดภูมิป&ญญา แบ-งออกเป0น 2 ประเด็น คือ 1) กลุ-มผูรับการถ-ายทอดภูมิป&ญญา
ไดแก- ครอบครัว เครือข-ายชุมชน 2) วิธีถ-ายทอดภูมิป&ญญา ไดแก- การบอกเล-า บรรยายดวยวาจาตนเอง
และการสาธิต การถ-ายทอดผ-านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีการดํารงชีวิต ไดแก- การแลกเปลี่ยนความรู
ประสบการณ! สอดคลองกับวิธีการถ-ายทอดภูมิป&ญญาที่นิยมใชกันอยู-ทุกภูมิภาคของสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2547) 3 วิ ธีจากทั้งหมด 7 วิ ธี คือ 1.การบอกเล-า บรรยาย ดวยวาจาเป0นวิธีการ
ที่ผูถ-ายทอดเป0นฝgายบอกเล-า อธิบาย หรือถ-ายทอดความรูและประสบการณ!ของตนใหแก-ผูรับการ
ถ-ายทอดในรูปของคําพูด 2.การสาธิต เป0นวิธีการถ-ายทอดภูมิป&ญญาที่ผูถ-ายทอดแสดงหรือกระทําพรอม
กับการบอกหรืออธิบายเพื่อใหผูรับ การถ-ายทอดไดประสบการณ!ตรงในเชิงรูปธรรม 3.การปฏิบัติจริง เป0น
วิธีการถ-ายทอดที่ผูรับการถ-ายทอด ลงมือกระทําจริงในสถานการณ!ที่เป0นอยู-จริง โดยผูถ-ายทอดเป0นผูคอย
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แนะนํา ตรวจสอบและแกไขเพื่อใหกระบวนการปฏิบัติถูกตองตามขั้นตอน และผลการวิจัยของทศพร
หงษาชาติ (2555) ศึกษาวัฒนธรรมและภูมิป&ญญาทองถิ่นชุมชนชายฝ&aงทะเล กรณีศึกษาชุมชนคลองยี่รัด
ตําบลบานสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค!เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและภูมิป&ญญาทองถิ่น
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิป&ญญาทองถิ่นชุมชน และรูปแบบการถ-ายทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิป&ญญาทองถิ่นชุมชนคลองยี่รัด ผลการศึกษาพบว-า มีวัฒนธรรมและภูมิป&ญญาทองถิ่นในการดําเนิน
ชีวิตหลากหลายรูปแบบที่สําคัญ 3 รูปแบบ ไดแก- 1) วิถีชีวิตชุมชน ประกอบอาชีพหลักคือ การทําประมง
พื้นบานชายฝ&aงและการแปรรูปอาหารทะเล 2) ความเชื่อ ไดแก- ความเชื่อดานการประกอบอาชีพประมง
โดยการบูชาแม-ย-านางเรือ และความเชื่อดานความรักโดยการบูชา เจาแม-สามมุข และ 3) ภูมิป&ญญา
ทองถิ่น 3 ดาน คือ ภูมิป&ญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ ภูมิป&ญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรือการ
แปรรูปอาหารและภูมิป&ญญาทองถิ่นเกี่ยวกับเครื่องมือทําประมง ส-วนรูปแบบ การถ-ายทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิป&ญญาทองถิ่นชุมชนคลองยี่รัด นั้นมี 2 ลักษณะ คือ การบอกเล-าจากบรรพบุรุษแบบปากต-อปากหรือ
ที่เรียกว-า“มุขปาถะ” และการเรียนรูดวยตนเอง
การส-งเสริมการอนุรักษ!การทําประมงพื้นบาน ผูวิจัยไดจัดทํา 2 ลักษณะ ดังนี้ 1.ระบบฐานขอมูล
ภูมิป&ญญาการทําประมงพื้นบาน ชื่อเวoบไซต! คือ การเสริมสรางศักยภาพการทําประมงพื้นบาน อําเภอ
พระสมุทรเจดีย! จังหวัดสมุทรปราการ โดเมนเนม คือ http://research.dru.ac.th/fcm/index.html
ประกอบดวย 1) ความเป0นมา 2) ขอมูลภูมิป&ญญา 3) วิดีทัศน!วิธีการทําเครื่องมือประมงพื้นบาน การทํา
ประมงพื้ น บาน และผลิ ต ภั ณ ฑ! จ ากประมงพื้ น บาน 2.สื่ อ เผยแพร- ภู มิ ป& ญ ญาประมงพื้ น บาน ไดแก1) เอกสารภูมิป&ญญาประมงพื้นบาน อําเภอพระสมุทรเจดีย! จังหวัดสมุทรปราการ 2) การอัพโหลดวีดี
ทัศน!บนYouTube สอดคลองกับ 1 วิธีใน 7 วิธีการถ-ายทอดภูมิป&ญญาที่นิยมใชกันอยู-ทุกภูมิภาคที่
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547) ไดระบุ คือ วิธีถ-ายทอดภูมิป&ญญาโดยบันทึกองค!ความรูไวเป0น
ลายลักษณ! เช-น ตําราต-าง ๆ และในรูปของสื่ออื่น ๆ เช-น วีดิทัศน!ในรูปของวีซีดี/ดีวีดี เทปเสียง หรือแผ-น
ซีดีเสียง รวมถึงเว็บไซด! เพื่อใหคนรุ-นหลังไดศึกษาเรียนรูและสืบสานภูมิป&ญญาต-อไป ไม-ใหสูญหาย
รวมทั้งแนวทางการสืบทอดภูมิป&ญญาของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาแห-งชาติ (2545) ดังนี้ 1. ส-งเสริม
ภูมิป&ญญาทองถิ่น หรือปราชญ!ชาวบาน ใหสามารถทําการถ-ายทอดภูมิป&ญญาของตนไดอย-างเต็มที่
และใหโอกาสพัฒนาผลงานใหไดคุณภาพ และควรกระทําอย-างต-อเนื่อง เพื่อใหเป0นที่รูจักและเกิดการ
ยอมรับอย-างแพร-หลาย เพื่อเป0นแบบอย-างและกระตุนใหประชาชนในทองถิ่นมีความภูมิใจ มั่นใจ ทําให
เกิดความศรัทธา ยอมรับในความคิดของบุคคล 2.สรรหาบุคคลที่เป0นภูมิป&ญญาทองถิ่นในแต-ละสาขาวิชา
ที่มีความรู ประสบการณ!จนเกิดความเชี่ยวชาญในอาชีพนั้น ๆ รัฐหรือองค!กรที่มีส-วนเกี่ยวของควรให
การสนับสนุนสรางโอกาสใหแก-บุคคลในทองถิ่น วิธีการคือ การคัดเลือก ประกวด หรือการแสวงหา
3.การรวบรวมขอมูลภูมิป&ญญาทองถิ่น ผูที่มีบทบาทในการดําเนินงานควรมีการประสานงานกับหน-วยงาน
ที่เกี่ยวของ เพื่อขอความร-วมมือและเก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกสํารวจตามพื้นที่เพื่อใหไดขอมูล
ที่ถูกตองและชัดเจน หลังจากนํามาจั ดพิมพ!ในรูปของสื่ อสารสนเทศประเภทต-าง ๆ รวมทั้งสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส! เช-น หนังสือ จุลสาร วารสาร หองสมุดดิจิทัล เป0นตน 4. ส-งเสริมการเผยแพร- เมื่อมีการ
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เลือกสรรภูมิป&ญญาทองถิ่นที่มีลักษณะเด-น ๆ ของแต-ละสาขาแลวเรียบรอย ควรพิจารณาสื่อที่จะใช
ในการเผยแพร-ประชาสัมพันธ!ตามวัตถุประสงค!และความเหมาะสม เพื่อใหผูรับมีโอกาสไดรูจักและศึกษา
หาความรู โดยสามารถนําไปเป0นแนวทางในการปฏิบัติได 5. สนับสนุนใหมีการศึกษาคนควาและวิจัย
เพื่อใหเกิดมีการศึกษาคนควาและวิจัยโดยนําผลจากการทดลองสรุปเป0นองค!ความรู ความเขาใจอย-าง
ถ-องแท แลวนําผลจากการวิจัยมาใชเพื่อปรับปรุงเสริมสรางภูมิป&ญญา ใหมีการยอมรับหรือปรับเปลี่ยน
ใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอม

ขอเสนอแนะ

ุบรี
น
ธ
ฏั

ขอเสนอแนะในการนําไปใชประโยชน2
1. เพื่อเป0นการสืบทอดภูมิป&ญญาดานการประมงพื้นบานหน-วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัด
สมุทรปราการควรมีการนําผลการวิจัยฐานขอมูลไปใช ดังนี้
ดานการศึกษาควรมีการนําไปบูรณาการจัดการเรียนการสอน เช-น การจัดทําหลักสูตร
ทองถิ่น การทัศนศึกษา
ดานวัฒ นธรรม ดานการเกษตร(ประมง) ควรมีก ารจัดทํา ฐานขอมูลหรื อเชื่อมโยงกั บ
ฐานขอมูลที่มีอยู-ใหมีความหลากหลาย และครอบคลุม รวมทั้งการใหการยกย-องเชิดชูเกียรติแก-เจาของ
ภูมิป&ญญา
2. หน-วยงานดานการเกษตร (ประมง) ควรมี การจั ดโครงการ/กิ จกรรมที่ เป0 นการอนุ รั ก ษ!
ภูมิป&ญญาการประมงพื้นบานใหมีความยั่งยืนต-อไป
3. หน-วยงานต-าง ๆ และสถานศึกษาควรมีการนํากระบวนการศึกษาวิจัย ไดแก- การรวบรวม
ขอมูล การเสริมสรางศักยภาพ และการส-งเสริมการอนุรักษ!ไปใชในการศึกษาการส-งสริมภูมิป&ญญาอื่น ๆ
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัย
1. ควรมี การศึ กษาวิจัยเกี่ยวกั บภูมิป&ญญาดานการประมงพื้นบานในพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวั ด
สมุทรปราการหรือจังหวัดที่มีการทําประมงพื้นบาน
2. ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จัยเกี่ ยวกั บ ภู มิ ป&ญ ญาดานการประมงพื้ นบานในประเด็ นอื่ น ๆ เช- น
การส-งเสริมอาชีพประมงพื้นบาน การพัฒนาผลิตภัณฑ!จากการประมง

ห
ม

ย
ิาว
ท

ร
ั
ย
าล

ภ
าช

