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วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง รวมไปถึงศึ กษาปั ญหาและอุปสรรคที่ ส่งผลต่อการดาเนิ นชี วิตของชาวประมงพื้นบ้าน เพื่อเสนอแนะและ
ส่ งเสริ มวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงในพื้นที่ดงั กล่าวที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคือ ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน โดยมีระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพมาไม่ต่ากว่า 10 ปี และเป็ นสมาชิกของชุมชนประมงพื้นบ้านโดยอาศัยอยูท่ ี่ ตาบลพันท้ายและตาบลบางหญ้าแพรก
ผลการศึกษาพบว่าวิถีชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้านนั้นมีความสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขความรู ้
และคุณธรรมแต่ยงั ไม่ครอบคลุมในทุกมิติเนื่องจากในการทาประมงนั้น ชาวประมงพื้นบ้านยังขาดในความรู ้และความ
เข้าใจที่ถูกต้องต่อการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยัง่ ยืน อีกทั้งปรากฏการณ์ น้ าเบียดน้ ากัน ซึ่ งส่ งผลต่อวิถี
ชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งนี้ควรมีการสร้างเครื อข่ายในการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ า และหน่วยงานทางภาครัฐควรมี
การจัดอบรมให้ความรู ้เพื่อสร้างความตระหนักต่อการใช้ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน
ABSTRACT

This thesis was studied about fishermen’ s way of life in Samut Sakhon province using
sufficiency economy concept, also problems and obstacles affecting on fishermen’s way of life. This
thesis aimed to suggest and promote fishermen’ s way of life in Samut Sakorn province to apply
sufficiency economy concept within their daily lives. Datas were conducted by using in-depth interview
to a key person from fishermen’s community. The key person was selected based on the criterias of
having 10-year job experience and has lived in Pantainorasingh and Bangyaphrak sub-districts. The
result was sufficiency economy concept can be applied to fishermen’s way of life; however, it does not
cover all aspects in fishermen’s community. This was because fishermen lack of appropriate knowledge
and understanding about how to consume and use aquatic animal resources suitably and effectively. The
phenomenon of A great deal of fresh water mixed up with salt water. Also, effects on fishermen's way
of life. Therefore, fishermen should create monitoring groups as a connection to monitor water resource's
situation. Moreover, government organizations should educate fishermen and raise their awareness about
how to use resources in more sustainable ways
คาสาคัญ: วิถีชีวติ ชาวประมงพื้นบ้าน เศรษฐกิจพอเพียง
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บทนา
ชาวประมงพื้นบ้านคือ ประชาชนที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณริ มน้ า ดารงชีพด้วยการจับสัตว์น้ า เพื่อการบริ โภคเป็ นอาหาร
และจาหน่ายเป็ นการสร้างอาชีพ (วรานุช สุ ทธิ จนั ทร์ นภา, 2549) ชาวประมงพื้นบ้านเป็ นการทาการประมงที่ตอ้ งอาศัยและ
พึ่ งพิ งทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นหลัก โดยเริ่ มจากการต้องเรี ยนรู ้ ธรรมชาติ เรี ยนรู ้ ปรากฏการณ์ ธรรมชาติ น้ าขึ้ นน้ าลง
ดูดวงจันทร์ และดวงดาว อาศัยการสังเกตสิ่ งต่างๆรอบตัว ศึ กษาและเรี ยนรู ้ เพราะธรรมชาติทุกสิ่ งรอบตัวล้วนแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวติ ทั้งสิ้น(วันดี มาแป้ น, 2554) เนื่องจากในอดีตนั้น การจะออกจับปลาต้องมีการศึกษาสภาพแวดล้อมต่างๆ
เช่นสภาพอากาศเพราะอาชีพประมงพื้นบ้านถือว่าเป็ นอาชีพที่มีความเสี่ ยง เวลาออกไปทาการประมงต้องเผชิญกับคลื่นลม
และพายุในการทาการจับสัตว์น้ าโดยไม่มีการใช้เครื่ องมืออุปกรณ์ในการป้ องกัน และในการประดิษฐ์เครื่ องมือในการจับ
สัตว์น้ าของชาวประมงพื้นบ้าน จะเลือกนาอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นของตนมาทา ส่ งผลให้เครื่ องมือในการจับสัตว์น้ า
ในแต่ละที่น้ นั มีลกั ษณะเฉพาะถิ่นแตกต่างกันไปขึ้นอยูก่ บั วัสดุที่มีในแต่ละท้องที่ (อภิรักษ์ สงรักษ์ และคณะ, 2549) ขนาด
ของเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ในการประมงแบบพื้นบ้านจะเป็ นเครื่ องมือขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเนื่ องมาจาก การทาการ
ประมงชายฝั่ งเป็ นการทาการประมงขนาดเล็กเพราะการทาประมงในครัวเรื อน ใช้แรงงานของคนเป็ นหลัก อีกทั้งในการ
ออกแบบเครื่ องในการจับสัตว์น้ า เป็ นเครื่ องมือจับสัตว์น้ าประเภทปล่อยและรอดักจับ ซึ่ งสามารถจับสัตว์น้ าได้ในปริ มาณ
จากัด และสามารถทาได้ในบริ เวณชายฝั่ง ในระยะไม่กิน 3 กิโลเมตรจากชายฝั่ง (วิรินทรา ไกยูรวงศ์, 2541) เครื่ องมือประมง
พื้นบ้านจึ งถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกับการจับสัตว์น้ าแต่ละชนิ ดได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและที่ สาคัญไม่ส่งผลต่อ
สิ่ งแวดล้อม (จรู ญ นุย้ ปาน, 2541)
โครงการด้านเศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (สุ ทธสิ นี สนธิ รัตน, 2559) พบว่า
ประมงพื้ น บ้า นจะสามารถช่ ว ยแก้ไ ขปั ญ หาของการขาดแคลนและการแย่ง ชิ ง ทรั พ ยากรในอนาคตได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ เนื่องมาจากวิถีชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้านนั้นพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเป็ นหลัก วิถีชีวติ ของชาวประมง
พื้นบ้านจึ งมี ความเกื้ อกูลกับธรรมชาติ เป็ นอย่างมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ (มนัสศิ ริ ลูก รั กษ์ ,2543) ซึ่ ง พบว่า
ชาวประมงพื้นบ้านนั้นดาเนินตามวิถีชีวติ ชุมชนและใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปั ญหาและจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยจะ
สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยัง่ ยืนได้ อีกทั้งยังสามารถตอบเป้ าประสงค์ในข้อที่ 14.2 ในประเด็นของ
การบริ หารจัดการและปกป้ อง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งอย่างยัง่ ยืน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบเชิงลบ
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการดาเนินวิถีชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. เพื่อเสนอแนะและส่งเสริ มวิถีชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร ภายใต้แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
วิธีการวิจยั
การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัด
สมุทรสาคร ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบกึ่ง
โครงสร้างจากกลุ่มตัวอย่าง พร้อมการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและไม่มีส่วนร่ วม โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมต่อการให้ขอ้ มูล คือเป็ นหัวหน้าครัวเรื อนที่ ประกอบอาชี พประมงพื้นบ้าน โดยมีระยะในการทาการประมง
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พื้นบ้านมาไม่ต่ากว่า 10 ปี เป็ นสมาชิกของชุมชนประมงพื้นบ้านโดยอาศัยอยูท่ ี่ ตาบลพันท้ายนรสิ งห์ และ ตาบลบาง
หญ้าแพรก อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จานวนไม่ต่ากว่า 12 คน หรื อจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
การสังเกต ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดรู ปแบบการสังเกตออกเป็ น 2 รู ปแบบ
1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม โดยผูว้ ิจยั เข้าไปยังหมู่บา้ นหรื อชุมชน ที่ มีชาวบ้านประกอบอาชี พประมง
พื้นบ้าน เพื่อสังเกตและซักถามข้อมูลทัว่ ไป ซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร
2. การสังเกตแบบมี ส่วนร่ วม โดยผูว้ ิจยั เข้าไปมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆและในชี วิตประจาวันของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีการสังเกต ซักถามจดบันทึกข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่มเติมอย่างละเอียด
การตรวจสอบข้ อมูล
การตรวจสอบความน่ าเชื่ อถื อของข้อมูลโดยใช้วิธี (Investigator Triangulation) คือการนาข้อมูลไปให้ผูใ้ ห้
ข้อมูลอ่านหรื อกลับไปตรวจสอบโดยการสอบถามผูใ้ ห้ขอ้ มูลซ้ าอี ก เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ ตรงกับความเป็ นจริ ง และใช้
วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบ สามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen (1970) คือการตรวจสอบหาความ
น่ าเชื่ อถือของข้อมูลจากแหล่งที่ ต่างกัน ซึ่ ง (สุ ภางค์ จันทวานิ ช ,2547) ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้วางแนวทางการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าไว้ 3 ด้านคื อการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) การตรวจสอบสาม
เส้าด้านผูว้ ิจัย (Investigator Triangulation) และ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมข้อ มูล (Methodological
triangulation)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ก ารวิ เ คราะห์ แ บบอุ ป นัย (Analytic Induction) เมื่ อ ผู ้วิ จัย สามารถรวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้ท้ ัง จาก เอกสาร
ภาคสนามและข้อมูลการบันทึ กจากการสังเกตเพียงพอต่อการศึกษา หลังจากนั้นจะนามาจัดเป็ นหมวดหมู่เพื่อทาการ
วิเคราะห์และหาข้อสรุ ปร่ วมกันของเรื่ องนั้นให้อยูใ่ นแนวคิดและตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ผลการวิจยั
วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร มีที่มาจากประชาชนที่ ต้ งั ถิ่นฐานอยู่ริมน้ า มีวิถีชีวิตที่
พึ่งพาระบบนิเวศในบริ เวณดังกล่าวในการดารงค์ชีวติ มีกิจกรรมประเพณี และความเชื่อต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับน้ า
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน การทาประมงของชาวประมงพื้นบ้าน
นั้นไม่ได้เป็ นเพียงแค่ การก่อให้เกิดกระบวนการเรี ยนรู ้ในประกอบอาชีพ แต่ส่งผลต่อการดาเนิ นวิถีชีวิตที่สะท้อนถึง
ความเป็ นประมงพื้นบ้าน เช่นการสร้างบ้านเรื อน ที่มีความเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม ด้านการแต่งกาย ที่เหมาะสมต่อ
การประกอบอาชี พและเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ วัฒนธรรมประเพณี และความเชื่ อต่าง ที่ เกี่ ยวข้องกับท้องทะเล
โดยรวมไปถึงอาหารท้องถิ่น และสิ่ งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้มีการส่ งต่อถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น เพื่อเป็ นการสื บทอดเอกลักษณ์
ของความเป็ นประมงพื้นบ้าน เมื่อเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ย่อมส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านใน
บางส่ วน มีการนาเครื่ องทุนแรงเข้ามาใช้งาน เพื่อลดภาระหน้าที่ของคนลงไป เช่น นาเครื่ องยนต์มาใช้กบั เรื อประมง
พื้นบ้านเพื่อทุนแรงในการใช้พาย การนาเอาโลหะมาประยุกต์กบั เครื่ องมือประมงพื้นบ้านทดแทนวัสดุเดิมจากที่ทามา
จากธรรมชาติซ่ ึ งช่วยให้แข็งแรงและยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้นเช่นการนาเหล็กเข้ามาทดแทนไม้ไผ่เป็ นต้น การมี
อุปกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้ามาอานวยความสะดวกในชีวติ ประจาวัน ซึ่งสิ่ งเหล่านี้จึงส่งผลให้วถิ ีชีวติ ของชาวประมง
พื้นบ้านนั้นมีการปรับเปลี่ยน มีความสะดวกสบายมากขึ้นกว่าเดิมในการประกอบอาชีพและในการดาเนิ นวิถีชีวิต แต่
ทว่าในการทาประมงพื้นบ้านนั้น ยังคงเป็ นการทาการประมงโดยใช้แรงงานภายในครัวเรื อน มีการดาเนินชีวติ ตามแบบ
วิถีของชาวประมงพื้นบ้าน ทั้งในด้านของการประกอบอาชี พและดาเนิ นชี วิต มีเพียงแค่เครื่ องทุนแรงเข้ามาช่วยเหลือ
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เท่ า นั้น และเมื่ อ หากนาประเด็น ของการสัมภาษณ์ ของวิถีชี วิตชาวประมงพื้น บ้า นจังหวัดสมุ ทรสาครมาพิ จารณา
รายละเอียดเป็ นรายด้านพบว่า
ทางด้ านเศรษฐกิจ
การผลิต การจับและแปรรู ปสัตว์นา้
ในอดีตชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้น มีรายได้มาจากการทาประมงพื้นบ้านด้วยวิธีการจับ
สัตว์น้ าอย่างง่ายๆทั้งในรู ปแบบไม่ใช่เครื่ องมือ หรื อมีการใช้เครื่ องมือโดยเป็ นเครื่ องมืออย่างง่ายที่ หาใช้วสั ดุได้จาก
ท้องถิ่น การจับสัตว์น้ าโดยไม่ใช้เครื่ องมือของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้นจะเป็ นการ งมหอยพิม งม
หอยแครง จับกุง้ ตามริ มชายฝั่ง และการจับสัตว์น้ าโดยใช้เครื่ องมือนั้นจะเป็ นการใช้อวนลอยในการจับปลา การทากร่ า
ปลาดุกทะเล และการรุ นเคย ซึ่งจะใช้แรงงานคนเป็ นหลัก จากการทาประมงในอดีตนั้นทาให้ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัด
สมุทรสาครนั้นพบช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเดิมคือ การทากร่ าหอยแมลงภู่ สื บเนื่ องมาจากการทากร่ าปลา
ดุกทะเลนั้นชาวประมงพื้นบ้านพบว่ามีหอยแมลงภู่มาเกาะที่หลัก และสามารถนาไปจาหน่ายก่อให้เกิดรายได้ จึงทาให้
ในยุคนั้นชาวบ้านบางส่ วนได้เริ่ มหันมาทากร่ าหอยแมลงภู่ และในส่วนการจับสัตว์น้ าอื่น ๆ นั้นยังคงดาเนินการเรื่ อยมา
จวบจนถึงปั จจุบนั โดยสามารถแบ่งออกเป็ นสามส่ วนหลักๆ คือการเลี้ยงหอยแมลงภู่ การรุ นเคย และ การจับสัตว์น้ า
อื่น ๆ ริ มชายฝั่ง เช่น กุง้ ปู ปลา
หอยแมลงภู่เป็ นสัตว์ที่เกิดขึ้นและเจริ ญเติบโตเองตามธรรมชาติ โดยอาศัยหลักในการยึดเกาะ ในการ
เลี้ ย งหอยแมลงภู่ น้ ัน ชาวประมงพื้ น บ้า นจะน าไม่ ไ ผ่ต รง ขนาดความยาวที่ 5-6 เมตร มาปั กเป็ นหลัก เรี ย งกัน ให้
หอยแมลงภู่เกาะ ต้องนาไปปั กไว้ในทะเลที่มีระดับความลึกไม่ต่ากว่า 4-5 เมตร ซึ่งอยูห่ ่างจากชายฝั่งไม่มากนัก โดยเรี ยก
สถานที่น้ นั ว่ากร่ าหอยหลังจากนั้นก็ปล่อยให้หอยแมลงภู่เจริ ญเติบโตตามธรรมชาติ หอยแมลงภู่จะเริ่ มมาเกาะที่หลักไม้
ไผ่ในช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หลังจากนั้น ชาวประมงพื้นบ้านก็จะปล่อยทิ้งไว้จนครบกาหนด ที่หอยแมลงภู่
โต จนมีขนาดที่สามารถจาหน่ ายซึ่ งจะสามารถจับได้ในช่วงเดื อนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคม ได้โดยจะต้องจับให้
หมดก่อนช่วงเดือนตุลาคม ภาระหน้าที่ในการทาประมงของชาวประมงพื้นบ้านนั้น จะใช้แรงงานภายในครัวเรื อนเป็ น
โดยธรรมชาติของหอยแมลงภู่น้ นั จะเกาะกลุ่มกันเป็ นก้อนและมีเพรี ยงทะเลมาเกาะ จึงส่งผลให้รูปลักษณ์ไม่สวยงาม ทา
ให้ตอ้ งมีการล้างทาความสะอาดซึ่งในอดีตนั้นจะใช้ถุงตาข่ายขนาดใหญ่และนาหอยแมลงภู่ใส่เข้าไปในถุงและใช้การย่า
เพื่อให้หลุดออกจากกันซึ่งจะใช้ระยะเวลานานและเป็ นงานที่หนักอีกทั้งเสี่ ยงต่อการโดนบาด ในปั จจุบนั มีการนาเครื่ อง
โม่ติดมอเตอร์ เข้ามาทดแทน ในการปั่ นล้างทาความสะอาด โดยการทางานจะมีลกั ษณะคล้ายกับเครื่ องซักผ้าคื อใส่
หอยแมลงภู่เข้าไปและเติมน้ า หลังจากนั้นเครื่ องจะมีการปั่ นล้างทาความสะอาด หลังจากนั้น เด็กทุกคนสมาชิกภายใน
ครอบครัวจะมาช่วยกันตัดเส้นใย และคัดสิ่ งสกปรกทิ้ง เพื่อรอส่งจาหน่าย
การรุ นเคยและทากะปิ เคยเป็ นสัตว์น้ าขนาดเล็ก รู ปร่ างคล้ายกุง้ อาศัยอยูต่ ามผิวน้ าริ มชายฝั่ง การรุ นเคย
คือการช้อนจับเคย โดยการใช้เรื อประมงขนาดเล็กและอวนละวะ หรื ออวนฟ้าขนาดใหญ่ ซึ่งในอดีตนั้นการรุ นเคยยังไม่
มีการใช้เรื อติดเครื่ องยนต์ จะเป็ นในลักษณะการใช้แรงงานคนเป็ นหลักใช้อวนละวะรุ นเคย เดินรุ นในบริ เวณน้ าตื้น เมือ
มีการพัฒนามีการนาเครื่ องยนต์มาใช้อีกทั้งความต้องการวัตถุดิบที่เพิม่ สูงขึ้น จึงได้มีการพัฒนาจนมาถึงปั จจุบนั เป็ นการ
รุ นเคยในรู ปแบบของการใช้อวนผืนสี ฟ้าอยูด่ า้ นหน้าของเรื อ ใช้เหล็กยาวสองเส้น ทาเป็ นคานถ่างอวนฟ้ า มีรูปแบบ
ลักษณะคล้ายกระชอนขนาดใหญ่ และใช้เรื อยนต์ในการผลักดันไปด้านหน้า โดยตัวเคยจะมาอยูบ่ ริ เวณในอวน เคยส่วน
ใหญ่ที่ชาวประมงพื้นบ้านสมุทรสาครจับได้น้ นั จะเป็ นเคยตาดา ซึ่งจะนาไปแปรรู ปทาเป็ นกะปิ โดย นาเคยที่หามาได้ มา
ล้างทาความสะอาดและนาไปแปรรู ปเป็ นกะปิ การทากะปิ ภายในครัวจะทาไว้สาหรับการบริ โภคภายในครัวเรื อน อีกทั้ง
เนื่ องจากการแปรรู ปเคยในการจาหน่ ายนั้นจะต้องมีการรับรองการผลิตให้ถูกสุ ขลักษณะซึ่ งจะต้องใช้การลงทุ นใน
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เครื่ องมือและอุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างสู งชาวประมงส่ วนใหญ่ ถ้าหากได้เคยมามีปริ มาณมากจะนาไปจาหน่ายเป็ นเคยสด
ให้กบั บ้านที่ทากะปิ จาหน่ายเป็ นหลักแทน
การจับสัตว์น้ าทัว่ ไปริ มชายฝั่ งนั้น ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครส่ วนใหญ่จะจับสัตว์น้ าริ ม
ชายฝั่งด้วยเครื่ องมือง่ายๆ ที่สามารถดาเนิ นการได้โดยใช้แรงงานคนภายในครัวเรื อน เช่นการวางอวน โดยสัตว์น้ าที่ได้
จากการวางอวนนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นปลาพื้นถิ่น ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เช่นปลากะพง ปลากระบอก ปลากุเลา
เป็ นต้น ในการวางอวนจับปลาแต่ละชนิ ดนั้น ชาวประมงพื้นบ้านจะมีการเลือกใช้เครื่ องมือที่เหมาะสมต่อการจับ และ
การจับสัตว์น้ าโดยไม่ใช้เครื่ องมือ ชาวประมงพื้นบ้านดังที่กล่าวมานั้นเดิมการจับสัตว์น้ าในอดีตจะเป็ นการจับสัตว์น้ า
โดยไม่ใช่เครื่ องมือแต่ตอ้ งมีการสังเกตและการเรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ของสัตว์น้ าจึงจะจับได้ เช่นการงมกุง้ การงมหอย การจับปู
ต่างๆว่าสัตว์เหล่านี้ จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ ลกั ษณะใด ซึ่ งทักษะเหล่านี้ จะถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่ รุ่น เช่ นการงมหอยซึ่ ง
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้นจะทราบว่าหอยพิมพ์จะอยูใ่ นบริ เวณที่มีดินสะอาดและสมบูรณ์จึงจะพบหอย
พิมพ์ในบริ เวณดังกล่ า ว ซึ่ งปั จจุ บันมี น้อยมาก เนื่ องมาจากปั ญหาสภาพแวดล้อมและทรั พยากรที่ ลดลงไป หรื อ
หอยแครงจะสามารถพบได้ในบริ เวณที่ เป็ นดิ นโคลนเหลว โดยส่ วนใหญ่ชาวประมงพื้นบ้านมักจะไปงมหอยใน
ช่วงเวลาที่น้ าทะเลลด โดยอาศัยการสังเกตช่วงเวลาน้ าขึ้นน้ าลง
การจาหน่ ายสัตว์ นา้ และรายได้
การจับสัตว์น้ าของชาวประมงพื้นบ้านนั้น ใช้แรงงานจากคนภายในครอบครัว ผลผลิตที่ได้ไม่มีความ
แน่นอนทั้งในขนาดของสัตว์น้ าที่ตอ้ งการ หรื อแม้แต่กระทัง่ ปริ มาณเนื่องมาจากวิถีชีวติ การทาประมงในอดีตคือการจับ
สัตว์น้ าในแบบที่ปล่อยและรอดักจับ ไม่เป็ นการทาธุรกิจเชิงพาณิ ชย์ ชาวประมงพื้นบ้านนั้นจะมีการเปลี่ยนการจับสัตว์
น้ าไปตามช่วงเวลา ไม่ได้จบั สัตว์น้ าชนิ ดใดจาเพาะเจาะจง มีการปรับเปลี่ยนถ้าหากช่วงเวลาดังกล่าวนั้น หอยแมลงภู่
เจริ ญ เติ บ โตพร้ อ มที่ จ ะจ าหน่ า ยก็ จ ะจับ หอยแมลงภู่ จ าหน่ า ย แต่ ถ ้า หากช่ ว งเวลานั้น หอยแมลงภู่ อ ยู่ใ นช่ ว งก าลัง
เจริ ญเติบโตไม่พร้อมที่จะจาหน่าย ก็จะหันไปรุ นเคย หรื อไปจับสัตว์น้ าทัว่ ไปริ มชายฝั่งแทน และเมื่อได้สตั ว์น้ ามา
จะมีพอ่ ค้าคนกลางเป็ นผูท้ ี่ทาหน้าที่ในการรับซื้อและนาไปขายปลีกให้กบั ลูกค้าปลายทางอีกทอดหนึ่ง โดยแบ่งออกเป็ น
สองรู ปแบบคือ ขายปลีกและขายส่ ง การจาหน่ายหอยแมลงภู่จะเป็ นการจาหน่ายในลักษณะของการขายส่ ง โดยพ่อค้า
คนกลางจะเข้ามารับซื้ อภายในชุมชนจะมีกระบวนการสั่งจองสิ นค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันตามปริ มาณที่ตอ้ งการ โดย
ชาวประมงพื้นบ้านนั้นจะทาหน้าที่ในการจัดเตรี ยมหอยแมลงภู่ ให้ได้ตามปริ มาณที่ตอ้ งการ โดยการจาหน่ายนั้นจะเป็ น
รู ปแบบของการขายราคาเหมาไม่มีการคัดขนาด โดยทุกบ้านจะขายราคาเดียวกันหมด และในกรณี ถา้ หากหอยแมลงภู่ที่
ได้มานั้นมีปริ มาณมากเกินความต้องการของพ่อค้า ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้น จะนาไปแปรรู ป โดยการ
แกะและต้มจาหน่ ายให้กบั แม่คา้ ขายปลี กตามตลาดอีกทอดหนึ่ ง โดยรายได้ของชาวประมงพื้นบ้านในการจาหน่ าย
หอยแมลงภู่น้ นั จะมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อนประมาณ 1,000 – 6,000 บาทต่อวัน
การจาหน่ายเคยนั้น ชาวบ้านที่ทาการรุ นเคยจะนาเคยไปจาหน่ายเป็ นในรู ปแบบของการขายส่ งเคยสด
ให้กบั บ้านที่เค้ารับซื้ อไปทากะปิ จาหน่ ายกันอีกทอดหนึ่ ง โดยรายได้จากการรุ นเคยนั้น จะมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรื อน
ประมาณ 300 – 500 บาทต่อวัน และราคากะปิ ที่ จาหน่ ายนั้นขึ้นอยู่กบั ช่วงฤดูกาลและคุ ณภาพของวัตถุดิบโดยเฉลี่ ย
เริ่ มต้นอยูท่ ี่กิโลกรัมละ 150 บาท ถึง 200 บาท
การจาหน่ ายสัตว์น้ าที่ ริมชายฝั่ งที่ หาได้น้ นั จะถูกนามาขายเป็ นวัตถุดิบสด ให้กบั จุดรับซื้ อตามแหล่ง
ต่างๆ โดยพ่อค้าคนกลางซึ่ งเป็ นคนในพื้นที่ ทาหน้าที่ เป็ นผูร้ ับซื้ อ สัตว์น้ าทุกชนิ ด โดยพ่อค้าคนกลางจะนาสัต ว์น้ า
เหล่านี้ ไปจาหน่ายปลีกตามตลาดนัดในอีกทอดโดยรายได้จากการจาหน่ายสัตว์น้ าให้กบั พ่อค้าคนกลางนั้นจะมีรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรื อประมาณ 200 – 1,000 บาทต่อวัน โดยขึ้นอยูก่ บั วัตถุดิบที่จาหน่าย

1575

HMO17-6
ค่ าใช้ จ่าย
รายจ่ายของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้น พบว่าค่าใช้จ่ายของชาวประมงพื้นบ้านนั้น แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่ วนค่าใช้จ่ายทัว่ ไป ซึ่ งเป็ นค่าใช้จ่ายประจาวันและค่าใช้จ่ายที่ เป็ นการลงทุนในการประกอบอาชี พ โดย
ค่าใช้จ่ายทัว่ ไปนั้นพบว่าเป็ นค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นชี วิตประจาวัน โดยจะเป็ นค่าใช้จ่ายภายในครัวเรื อน ค่าอุปโภค
บริ โภค ค่าใช้จ่ายภายในบ้านและค่าสิ้นเปลืองต่าง ๆค่าน้ ามันในการออกเรื อ และค่าจิปาถะอื่น ๆ โดย ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
ครัวเรื อนละ 200 – 300 ต่อวัน
ในส่ วนของค่าใช่จ่ายที่เป็ นการลงทุนในการประกอบอาชีพนั้น ชาวประมงพื้นบ้านมีค่าใช่จ่ายในเรื่ อง
ของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาการประมง โดยค่าใช่จ่ายนั้นจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยูก่ บั ประเภท ในส่ วนของเรื อที่
ใช้ทาการประมงนั้นจะมีราคาเริ่ มต้นที่ลาละ 40,000 จนถึง 150,000 บาท โดยราคาที่แตกต่างกันออกไปนั้นขึ้นอยูก่ บั
ขนาด วัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ และความเหมาะสมต่อการใช้งาน และเรื อประมงพื้นบ้านนั้นแต่ละลานั้นจะมีค่าภาษีอยูท่ ี่
300-900 บาทต่อลาปี ขึ้นกับขนาดเครื่ องยนต์ของเรื อ
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงหอยแมลงภู่น้ นั จะมีค่าใช่จ่ายในการปั กไม้ไผ่อยูท่ ี่ ไร่ ละ 25,000 บาทซึ่ งจะมีอายุ
การใช้งานอยูท่ ี่ 2 ปี จึงจะต้องมีการลงทุนปั กใหม่ แต่ในระหว่างนั้นอาจจะมีการซ่อมแซมเป็ นครั้งคราวขึ้นอยูก่ บั คลื่น
ลมและพายุ และจะมีค่าสัมปทานไร่ ละ 400 บาทต่อปี โดยแต่ละครัวเรื อนนั้นได้สิทธิ ในการทาสัมปทานหอยแมลงภู่ 2
ไร่ ต่อครัวเรื อน
ค่าใช้จ่ายในการรุ นเคยนั้น จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนของอุปกรณ์คือ เหล็กคานถ่างและอวนฟ้าที่ใช้ใน
การรุ นเคย โดยแบ่งเป็ นเหล็กคานถ่างราคาคู่ละ 8,000 บาท จะมีอายุการใช้งานอยูท่ ี่ 5-10 ปี และอวนฟ้ าราคาผืนละ
5,000 บาทโดยจะมีอายุการใช้งานประมาณ5 ปี
ค่าใช้จ่ายในการจับสัตว์น้ าชายฝั่งอื่นๆ นั้นจะมีค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์จาพวกอวนลอย ที่จะนาไปใช้ทาการประมง ขึ้นอยู่
กับขนาดโดยจะมีราคาเริ่ มต้นอยูท่ ี่ 500 – 2,000 บาท โดยอายุการใช้งานอยูท่ ี่ประมาณ 5 - 10 ปี
เงินออม
เงินออม ในการทาประมงพื้นบ้านนั้น ชาวประมงจะมีรายได้ที่ไม่แน่นอนโดยขึ้นอยูห่ ลากหลายปั จจัย
ทั้งในเรื่ องของฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง ช่วงฤดูปิดอ่าว ส่ งผลให้ ชาวประมงพื้นบ้านจึงมีการวางแผนในการ
เก็บออม เพื่อที่จะนามาใช้จ่ายในช่วงฤดูลมมรสุ มหรื อช่วงเวลาอื่นๆที่ ไม่สามารถทาการประมงได้ และเป็ นต้นทุนใน
การนามาลงทุนในการทาประมง โดยแบ่งออกเป็ นสองส่ วนใหญ่ๆ คือ การนารายได้ที่ได้จากการทาประมงไปฝากไว้ที่
สถาบันการเงิน ธนาคารต่าง ๆ โดยที่สามารถนาออกมาใช้ในตลอดเวลา และการออมสะสมทรัพย์ของกองทุนหมู่บา้ น
ในกองทุนสัจจะ ซึ่งจะสามารถกูย้ มื นามาลงทุนได้
ภาระหนีส้ ิน
พบว่าชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนมีการกูย้ มื เพื่อนามาลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยกูเ้ งินจากกองทุน
หมู่บา้ น กองทุนสัจจะ ซึ่ งเป็ นโครงการที่ได้รับการปล่อยสิ นเชื่อจากธนาคารออมสิ น ในการให้กูย้ ืมเงินสาหรับในการ
นามาลงทุ นประกอบอาชี พ โดยส่ วนใหญ่ ชาวประมงพื้นบ้านนั้นจะทาการกู้ยืมเพื่ อน ามาซื้ อ ไม้ไผ่มาท าหลักเลี้ ย ง
หอยแมลงภู่ ทั้งนี้เงื่อนไขในการชาระนั้นขึ้นอยูก่ บั วงเงินในการกูย้ มื
ทางด้ านสังคม
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร เป็ นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูร่ ิ มน้ าประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านมา
ยาวนานนับร้อยปี ชาวประมงพื้นบ้านมีความสัมพันธ์แบบเครื อญาติ ภายในชุมชนมีความช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันทั้งใน
เรื่ องของการประกอบอาชีพและชีวติ ประจาวัน ในอดีตนั้นช่วงเวลาว่างหลังจากการออกหาปลา ชาวประมงพื้นบ้านก็จะ
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มีการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นต่าง ๆที่ พบเจอ ทั้งในเรื่ องการประกอบอาชี พและวิถีชีวิตประจาวัน
โดยชาวประมงในอดีตนั้นจะทราบข่าวสารจากการพูดคุยกันในลักษณะปากต่อปาก โดยประเด็นที่มีการกล่าวถึงเป็ น
หลักคือ เกี่ ยวข้องกับวิถีชีวิตในการประกอบอาชี พ เช่นแหล่งในการจับสัตว์น้ า ช่วงเวลาที่ จบั ได้ ปริ มาณ และราคาที่
นาไปจาหน่ายให้กบั พ่อค้าคนกลาง แต่ในยุคปั จจุบนั นี้ ได้มีเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น มีแอพพลิเคชัน่
ช่องทางต่าง ๆในการติดต่อสื่ อสารกัน โดยชาวประมงพื้นบ้านบ้านจังหวัดสมุทรสาครมีการใช้แอพพลิเคชัน่ ไลน์(LINE)
กันเป็ นส่วนใหญ่ จะมีการแจ้งข่าวสารหรื อบอกกล่าวเรื่ องราวกันผ่านทางช่องทางนี้ มีการสร้างกลุ่มไลน์ข้ ึนมาอย่างไม่
เป็ นทางการ เพื่อไว้ใช้ในการบอกเล่าเรื่ องราวต่าง ๆ โดยประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนกันก็ยงั คงเป็ นเรื่ องราวที่เกี่ยวข้อง
กับวิถีชีวติ ในการประกอบอาชีพ ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้น จะมีการร่ วมกลุ่มช่วยเหลือในการประกอบ
อาชี พประมงพื้นบ้าน โดยในแต่ละเดื อนนั้นจะมีการเก็บเงินของสมาชิกกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเก็บครัวเรื อนละ 40
บาท โดยนาเก็บเข้าเป็ นเงินกองกลางของชุมชน เพื่อช่วยเหลือชาวประมงพื้นบ้านที่ประสบเหตุเรื อประมงล่ม จากการ
ขับเรื อชนตอไม้ ชนเขื่อน หรื อเจอคลื่นลมและเหตุต่าง ๆที่ เกิ ดขึ้น โดยนาเงิ นส่ วนนี้ ที่เตรี ยมไว้สมทบและนาไปซื้ อ
เรื อประมงพื้นบ้าน
การปกครอง
ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านมีความเป็ นเมืองกึ่งชนบท เนื่องมาจากจังหวัดสมุทรสาครนั้น เป็ นจังหวัดที่อยู่
ในเขตปริ มณฑล มีการกระจายความเจริ ญและการเข้าถึงในด้านการพัฒนา ชาวบ้านที่นี่มีการปกครองในรู ปแบบ มีผนู ้ า
ชุ ม ชนที่ เ ป็ นทางการ ชาวประมงพื้ น บ้า นจัง หวัด สมุ ท รสาครมี รู ป แบบการปกครองที่ เ ป็ นผูน้ าที่ เ ป็ นทางการ คื อ
ผูใ้ หญ่บ้านในการปกครองและดู แลความเรี ยบร้อยภายในชุ มชน โดยชาวประมงพื้นบ้านนั้นจะมี ความใกล้ชิดกับ
ผูใ้ หญ่บา้ น ในการรับทราบข่าวสารหรื อการแจ้งเหตุต่าง ๆ
กฎระเบียบ
ชาวประมงพื้นบ้านสมุทรสาครนั้นเป็ นการอยูอ่ าศัยร่ วมกันแบบเครื อญาติ ทุกคนในชุมชนมีความสนิท
สนมไปมาหาสู่ กนั อยูเ่ ป็ นประจา กฎระเบียบในชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านนั้น ประเด็นส่ วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับวิถี
ชีวติ ที่ทุกคนในชุมชนทุกคนยึดถือในการอยูร่ ่ วมกัน จะมีเพียงเล็กน้อยได้แก่
1. การเดิ นเรื อนั้น ทุกคนในชุมชนจะทราบดี ว่าจะต้องเดิ นเรื อในร่ องน้ าตรงกลางเท่านั้น และขับด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ขบั เรื อด้วยความเร็ ว
2. การวางอวนเพื่อดักจับสัตว์น้ าชายฝั่งนั้น จะต้องวางไม่กีดขวางทางน้ าเพื่อ ให้เรื อที่สัญจรไปมานั้น
สามารถสัญจรได้สะดวก และต้องมีการทาสัญลักษณ์บอกอนาเขตเพื่อให้ เรื อที่สัญจรไปมานั้นเห็นชัดเจนจะได้ขบั เรื อ
เลี่ยงไม่ให้ใบพัดหางเรื อไปโดนอวน
ด้ านวัฒนธรรม
วิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านมิได้มีเพียงแค่การประกอบอาชีพเท่านั้นที่เกี่ยวข้องกับการทาประมงพื้นบ้าน เป็ น
การแต่เป็ นเสมื อนการสร้ างวิถีชีวิตที่ สะท้อนถึ งความเป็ นประมงพื้นบ้านทั้งในด้านต่าง ๆ ทั้งในด้านการแต่งกาย
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อและความศรัทธา และการเรี ยนรู ้ที่ถูกส่งต่อกันมาจากรุ่ นสู่รุ่น
ภูมปิ ัญญา
ภูมปิ ัญญาในการทาประมงพื้นบ้ าน
วิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้าน มีกระบวนการเรี ยนรู ้ท้ งั ในเรื่ องของการประกอบอาชีพ และการดาเนิน
ชีวิตประจาวัน โดยมีองค์ความรู ้ที่ถูกสั่งสมและถูกส่ งต่อจากรุ่ นสู่ รุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจับ
สัตว์น้ านั้น ในอดี ตนั้นชาวประมงพื้นบ้านเริ่ มจากการจับสัตว์น้ าด้วยวิธีการง่ายๆ ที่ มีในท้องถิ่นเช่นการงมหอยแครง
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หอยพิ ม พ์ และการลอยอวนจับ ปลา ในระหว่า งที่ ท าการจับ ปลานั้น ชาวประมงพื้ น บ้า นได้มี ก ารสัง เกตและเกิ ด
กระบวนการเรี ยนรู ้วา่ สัตว์น้ าสวนใหญ่น้ นั มักจะอาศัยบริ เวณที่มีกาบัง ใต้กองกิ่งไม้ วัชพืช เป็ นต้น ชาวประมงพื้นบ้าน
จึงได้มีการคิดค้นการวางกับดัก เรี ยกวิธีการดังกล่าวนี้วา่ การวางกร่ าปลา โดยมีกระบวนการคือ นาไม้ไผ่มาปั กเป็ นหลัก
โดยรอบ จากนั้นหาเศษกิ่งไม้ที่มีมาสุ มกองรวมกัน เพื่อให้ปลามาอาศัยอยูแ่ ละหลังจากนั้น 1 – 2 เดือน ใช้เฝื อกมาล้อม
แล้วนากิ่งไม้ออก จึงจะใช้สวิงตักปลาขึ้น โดยหลังจากตักปลาจนหมด ก็จะนากิ่งไม้ที่นาออกไปมากองไว้ที่เดิม โดยวน
เป็ นวงจรในรู ปแบบนี้ โดยปลาที่ได้ส่วนใหญ่น้ นั จะเป็ นปลาจาพวกปลาดุก ปลากด ปลาแขยง โดยจากการวางกร่ าปลา
นั้น ชาวประมงพื้นบ้านสังเกตเห็นว่ามีหอยแมลงภู่มาเกาะที่หลักไม้ไผ่รอบกร่ า จึงได้จบั มาขายเป็ นการสร้างรายได้อีก
ช่ อ งทางหนึ่ ง หลัง จากนั้น ชาวประมงพื้ นบ้า นได้เกิ ดกระบวนการรู ้ ว่า หอยแมลงภู่ จ ะมาเกาะตามหลัก ไม้ที่ปักไว้
ชาวประมงพื้นบ้านบางส่วนจึงได้มีการริ เริ่ มในการทากร่ าหอยแมลงภู่ โดยการทากร่ าหอยแมลงภู่น้ นั จะเป็ นการลงทุน
ในส่ วนของการซื้ อไม้มาปั กหลักเพื่อให้หอยแมลงภู่มาเกาะ โดยเลื อกปั กไว้ตามจุ ดต่าง ๆ เป็ นการศึ กษาเพื่อสร้ าง
กระบวนการเรี ยนรู ้วา่ จุดใดนั้นเหมาะสมต่อการทากร่ าหอย และได้เกิดการเรี ยนรู ้วา่ การปั กกร่ าในทะเลถ้ามีความลึก
หอยแมลงภู่จะสามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ ว หลังจากนั้นชาวประมงพื้นบ้านได้เริ่ มหันมาทาหอยแมลงภู่กนั มากขึ้น
ส่งผลให้ชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครกว่าร้อยละ 50 ทากร่ าแมลงภู่เป็ นการสร้างรายได้หลัก
จากการทากร่ าหอยแมลงภู่น้ นั ได้สร้างองค์ความรู ้สาคัญให้กบั ชาวบ้านสองประเด็นคือประเด็นแรกนั้น
การปั กกร่ าหอยแมลงภู่น้ ันจะสามารถช่วยป้ องกันคลื่น ที่ มากระทบและกัดเซาะชายฝั่ง จึ งเป็ นที่มาของการปั กไม้ไผ่
ชะลอคลื่นอีกทั้งยังช่วยให้เกิดการทับถมของตะกอนดินที่บริ เวณแนวไม้ไผ่ จึงเกิดพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้น และสองคือ
ในอดี ตนั้นหลังจากการจับหอยแมลงภู่ เมื่อนามาถึงฝั่ งทุกคนในครอบครัวจะช่วยกันล้างทาความสะอาดด้วยการย่า
เพื่อให้หอยแมลงภู่ที่เกาะกันอยูน่ ้ นั หลุดออกจากกันระหว่างนั้นจึงฉี ดน้ าเพื่อล้างคราบสิ่ งสกปรกออก แต่ในปั จจุบนั นั้น
ได้มีการคิดค้นและพัฒนาเครื่ องล้างหอยแมลงภู่โดยใช้เครื่ องจักรแทนแรงงานคนเกิดขึ้น โดนชาวประมงพื้นบ้านรุ่ น
ใหม่น้ นั ได้มีการคิดค้นและมีการทดลองโดยช่วยกันภายในชุมชน และจากการใช้งานเมื่อพบข้อเสี ย ก็ได้นาจุดบกพร่ อง
มาแก้ไขพัฒนาและปรับปรุ ง โดยมีการบอกกล่าวกันเพื่อที่จะนาไปปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องของแต่ละบ้านที่ใช้อยูน่ ้ นั
ให้มีความสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น
ภูมปิ ัญญาในการถนอมอาหาร
ชาวประมงพื้นบ้านนั้นเมื่อมีการจับสัตว์น้ าส่ วนหนึ่ งจะถูกนาไปบริ โภคภายในครัวเรื อน อีกอีกส่ วนจะ
ถูกนาไปจาหน่ายเป็ นอาหารทะเลสด แต่ถา้ หากมีปริ มาณที่เหลือหลังจากการจาหน่ายในรู ปแบบของอาหารทะเลสด จะ
ถูกนาไปแปรู ปผ่านระบบการถนอมอาหาร ซึ่งจะมีกระบวนการที่ผา่ นกรรมวิธีทางธรรมชาติ เช่นการหมักดอง หรื อ การ
ตากแดด จึงเป็ นที่มาของการแปรรู ปอาหารเช่น การทากะปิ หอยดอง กุง้ แห้ง และ ปลาเค็มเป็ นต้น
การทากุง้ แห้งนั้นจะใช้กุง้ สดโดยที่ ไม่มีการปอกเปลือกมาล้างน้ าเพื่อนาเอาสิ่ งปลอมปนออกจากนั้น
นาไปคลุกเคล้าเกลือและนามาต้มจนสุ กและนาไปตากแดด จนแห้งสนิ ท จากนั้นนาสามารถนาไปเก็บไว้รับประทาน
เป็ นกุ้งแห้ง หรื อจาหน่ ายสร้ างรายได้อีกช่ องทางหนึ่ ง โดยกระบวนการทานั้นครอบครั วชาวประมงทุ กบ้านจะถูก
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของตน โดยภาพที่พบเห็นทุกบ้านจะมีตระแกรงไว้สาหรับตากกุง้ หรื อตากปลาไว้เป็ นเรื่ อง
ทัว่ ไป
การทาปลาเค็มนั้น จะนาปลาสดมาล้างทาความสะอาดโดยนาอวัยวะภายในออก และนาไปหมักเกลือ
โดยระยะเวลาจะส่ งผลต่อรสชาติความเค็มทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ความต้องการของแต่ละครัวเรื อนซึ่ งจะแตกต่างกันออกไป ซึ่ ง
จะสามารถนาเก็บไว้ทานได้ในระยะที่ยาวนานขึ้นหรื อนาไปจาหน่ายให้กบั พ่อค้าคนกลางภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้
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อีกช่องทางหนึ่ง โดยปลาส่วนใหญ่ที่เป็ นที่นิยมนามาทาปลาเค็มบริ โภคกันนั้นจะเป็ นปลากระบอกและปลากุเลา ซึ่งเป็ น
ปลาพื้นถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร
การรุ นเคยเป็ นการผสมผสานในภูมิปัญญาระหว่างการจับเคยและการถนอมอาหาร ที่ได้มีการถ่ายทอด
ออกมาเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชาวประมงพื้นบ้านจะออกไปรุ นเคยในช่วงเช้าและหลังจากเข้าชายฝั่งก็จะนาเคยที่
ได้มาล้างทาความสะอาดและนาไปผ่านกระบวนการถนอมอาหารที่เป็ นภูมิปัญญาจนอกมาเป็ นผลผลิตที่เรี ยกกันว่ากะปิ
โดยในอดีตนั้นการทากะปิ ส่ วนใหญ่จะทากันทุกครัวเรื อน แต่เนื่ องมาจากปั จจุบนั ได้มีกาหนดคุณภาพและมาตรฐาน
ของการผลิ ตอาหาร ทาให้เกิ ดภาคอุตสาหกรรมทางด้านการผลิ ต ขึ้น ชาวประมงพื้นบ้านจึ งได้นาเคยที่ จบั มาได้น้ นั
จาหน่ายให้กบั บ้านที่เค้าทากะปิ จาหน่าย ที่ซ่ ึงในชุมชนมีอยูป่ ระมาณ 3-4 หลังคาเรื อน
ภูมปิ ัญญาการประดิษฐ์ และการบารุงรักษาอุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการประกอบอาชีพ
จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น ชาวประมงพื้ น บ้า นมี ก ารประดิ ษ ฐ์ เ ครื่ องอย่ า งง่ า ย เพื่ อ ในการท าประมง
เพราะฉะนั้นชาวประมงพื้นบ้านจึงมีทกั ษะในการดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพอยูเ่ ป็ น
พื้นฐาน โดยทุกครัวเรื อนนั้นจะสามารถซ่ อมแซมอุปกรณ์เครื่ องมือทุกชนิ ดได้ เช่นการซ่ อมอวน หลังจากที่ นาปลา
ขึ้นมาบนฝั่งแล้วนั้น ชาวประมงพื้นบ้านจะมีการล้างทาความสะอาดและเช็คเครื่ องมือทุกชิ้น เพื่อที่จะซ่อมแซมเตรี ยม
ความพร้ อมที่ จะใช้ในการออกทาประมงครั้งต่อไป หรื อ เรื อและเครื่ องยนต์ที่ใช้ในการทาการประมง ชาวประมง
พื้นบ้านนั้นจะต้องพบเจอกับปั ญหาเครื่ องยนต์ขดั ข้อง ซึ่ ง ชาวประมงพื้นบ้านนั้นจะมีเครื่ องมือที่ใช้งานหลากหลาย ใน
การทาประมง การถ่ายทอดการดูแลและบารุ งรักษาเครื่ องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาชีพในลักษณะการซึม
ซับจากการพบเห็นได้ในชีวติ ประจาวัน ชาวประมงพื้นบ้านในรุ่ นใหม่น้ นั จะมีการเรี ยนรู ้ในการดูแลรักษาเครื่ องมือและ
อุปกรณ์จากรุ่ นพ่อแม่
ภูมปิ ัญญาการสร้ างบ้ านเรื อน
การปลูกสร้างบ้านเรื อนที่อยูอ่ าศัย จากผลการศึกษาพบว่า ชาวประมงพื้นบ้านนั้นมีการสร้างที่พกั อาศัย
โดยยึดสภาพแวดล้อมเป็ นหลักต่อการสร้างบ้านเรื อน โดยในอดี ตนั้นชาวประมงพื้นบ้านจะปลูกสร้างบ้านเรื อนด้วย
วัสดุธรรมชาติที่หาได้จากในท้องถิ่นของตน ที่ เรี ยกกันติดปากว่าบ้านจาก แต่เนื่ องในยุคปั จจุบนั มีการคิดค้นวัสดุ ที่
หลากหลายตอบสนองต่อความต้องการต่างๆได้อย่างครอบคลุม เพราะเนื่ องมาจากสภาพแวดล้อมการสร้างบ้านของ
ชาวประมงพื้นบ้านนั้นเป็ นที่ราบริ มชายฝั่ง ลักษณะเป็ นดินที่อ่อน ติดกับน้ าทะเล อีกทั้งมีการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่ งเสี่ ยงต่อ
การทรุ ดตัว โดยต้องเลือกใช้วสั ดุที่สามารถใช้งานทดแทนกันได้คือต้องมีน้ าหนักเบา และเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ
ซึ่ งในปั จจุบนั มีค่อนข้างหลากหลายให้เลือกใช้ แต่ท้ งั นี้ รู ปทรงและลักษณะของตัวบ้านนั้นยังคงเป็ นการสร้างบ้านที่
เหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมเสมือนในอดีตคือ บ้านชั้นเดียว ยกพื้นสูง เพื่อป้ องกันน้ าท่วมถึงและโครงสร้างเบาไม่มีการ
รับน้ าหนักที่จะส่งผลให้เกิดการทรุ ดตัว
ความเชื่ อและความเคารพศรัทธา
ชาวประมงพื้นบ้านส่ วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีประเพณี และความเชื่ อในทางพุทธศาสนาเช่นการ
ทาบุญบ้าน การแต่งงานประเพณี สาคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนา เข้าวัดทาบุญตามวิถีของชาวพุทธ แต่ท้ งั นั้นยังคงมี
ประเพณี หรื อความเคารพศรัทธาของชุมชนชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะคือ ในแต่ละชุมชนประมงพื้นบ้านจะมีศาล
ประจาหมู่บา้ นที่ เป็ นที่ เคารพและศรั ทธาของชาวประมงพื้นบ้าน ซึ่ งจะมี การทาบุญปี ละครั้ง โดยการทาบุญจะเป็ น
รู ปแบบของการจัดเตรี ยมอาหารคาวหวาน ของแต่ละบ้านมาไหว้ที่ศาลและกินเลี้ยงร่ วมกัน โดยหลังจากการทาบุญศาล
ประจาหมู่บา้ นนั้น ชาวประมงพื้นบ้านจะนาธงที่ได้จากการทาบุญศาลประจาปี นั้นมาบูชาที่บา้ นและนาไปติดเรื อที่เรื อ
ทุกลา ซึ่งเป็ นความเคารพและความศรัทธา ที่ชาวบ้านมีการนับถือมาอย่างยาวนาน

1579

HMO17-10
แต่ชาวประมงพื้นบ้านชุมชนพันท้ายนรสิ งห์ ด้วยลักษณะพื้นที่ โดยมีคลองขนาดเล็กกั้นอยู่ตรงกลาง
โดยจะมี ประเพณี ในการทาบุ ญคลองของชุ มชนทุกปี มี การทาบุ ญโดยมีการนิ มนต์พระ เป็ นการทาบุญร่ วมกันของ
ชาวประมงพื้นบ้านสองฝั่งคลอง
ด้ านสิ่งแวดล้ อม
การอนุรักษ์ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
จากการศึกษาพบว่าชาวประมงพื้นบ้านมีวถิ ีชีวติ ที่มีการพึ่งพาทรัพยากรทางธรรมชาติในการดาเนินชี วิต
เป็ นส่วนใหญ่ แต่ในบางประเด็นนั้นชาวประมงพื้นบ้านนั้นยังขาดความรู ้และความเข้าใจที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทาง
ธรรมชาติที่ยง่ั ยืนอย่างถูกต้อง โดยจากการสัมภาษณ์พบว่าการทาประมงในช่วงก่อนหน้าการปรับปรุ งและการบังคับใช้
พระราชกาหนดประมง พ.ศ.2558 นั้นชาวประมงพื้นบ้านมีการเลือกใช้เครื่ องมือที่ใช้ทาการประมงให้มีศกั ยภาพสูงขึ้น
เพื่อจับสัตว์น้ าได้มากขึ้น โดยมีการนาอวนแดงเข้ามาใช้ในการรุ นเคย ซึ่ งจะส่ งผลให้สัตว์น้ าขนาดเล็ก เช่นปลาตัวเล็ก
หรื อกุง้ ตัวเล็ก ติดอวนมาด้วย อีกความต้องการในการบริ โภคสัตว์น้ าสูงขึ้น ทาให้สตั ว์น้ าทุกชนิดสามารถนาไปจาหน่าย
เพื่อสร้างรายได้ได้ท้ งั สิ้น แต่เมื่อภายหลังมีการปรับปรุ ง และประกาศใช้พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.2558 ถูกนามา
บังคับใช้อย่างจริ งจัง เช่นในการสัง่ ห้ามนาอวนแดงมาใช้รุนเคย การจากัดขนาดเครื่ องมือ และการใช้อวนตาถี่ในการจับ
สัตว์น้ า พบว่าชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครมีการปฏิบตั ิตามอย่างเคร่ งครัดในส่ วนของการอนุรักษ์ทรัพยากร
เช่นการปลูกป่ าชายเลนและการปั กไม่ไผ่ชะลอคลื่นนั้น ได้มีหน่ วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามารณรงค์ จัด
กิจกรรมโดยร่ วมกับชาวบ้านและภาคเอกชนในการปลูกป่ าชายเลน เป็ นประจา
การดูแลการจัดการของเสียในพื้นที่
ชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร มี การจัดการของเสี ยในพื้นที่ โดยแบ่ งของเสี ยออกเป็ นสอง
ประเภท คื อของเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากภายในชุ มชนและของเสี ยที่ มาจากภายนอกชุ มชน ของเสี ยที่ เกิ ดขึ้นภายในชุมชน
สามารถแบ่งออกได้เป็ นสองรู ปแบบ ของเสี ยที่เกิดขึ้นภาคครัวเรื อน และของเสี ยที่มาจากการทาประมง
ของเสี ยที่มาจากภาคครัวเรื อนของเสี ยที่มาจากภาคครัวเรื อนส่วนใหญ่จะเป็ นของเสี ยประเภทเศษอาหาร
ขยะจาพวกพลาสติกต่างๆจะถูกนาไปทิ้งที่ถงั ขยะ ที่ถูกจัดเตรี ยมไว้ของแต่ละครัวเรื อน โดยองค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น
จะเข้าบทบาทในการบริ หารจัดการขยะส่วนนี้
ของเสี ยที่ มาจากการทาประมง สัตว์ทะเลที่ หาได้จากการทาประมงนั้น ปลาทุ กชนิ ดสามารถนาไป
จาหน่ายได้ท้ งั หมด ในรู ปของอาหารทะเลสด หรื อผ่านกระบวนการแปรรู ปด้วยกรรมวิธีต่างๆแต่ท้ งั นี้ ยงั คงมีของเสี ย
อื่นๆ ที่มาจากภาคการประมงซึ่ งจะเป็ นของเสี ยประเภทที่ไม่สามารถนาไปบริ โภคได้เช่น โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นของเสี ย
ประเภทเศษซากเปลือกหอยแมลงภู่ และเศษดินโคลนที่ติดมากับอุปกรณ์ที่ใช้ทาการประมง ทั้งนี้เนื่องมาจากสภาพที่พกั
อาศัยของชาวประมงพื้นบ้านนั้น อยูต่ ิดริ มน้ าส่ งผลให้หน้าดินถูกกัดเซาะ ชาวประมงพื้นบ้านจึงได้นาของเสี ยที่มาจาก
การท าประมง มาใช้ป ระโยชน์ ใ นการถมทดแทนดิ น ที่ ถู ก กัดเซาะ อี ก ทั้ง มี นัก ศึ ก ษาได้เ ข้า มาศึ ก ษาการน าเปลื อก
หอยแมลงภู่ไปใช้ประโยชน์ในการถมทดแทนดินที่ถูกกัดเซาะ
ของเสี ยที่มาจากภายนอกชุมชน เนื่ องจากชาวประมงพื้นบ้านนั้นจะมีการตั้งถิ่นฐานอาศัยริ มน้ า สิ่ งหนึ่ง
ที่เป็ นปั ญหาให้กบั ชาวประมงพื้นบ้านคือขยะที่มาทางน้ า ช่วงเวลาที่น้ าขึ้นนั้นขยะจะถูกพัดพามาตามน้ าแต่เมื่อช่วงเวลา
ที่ น้ าลดนั้นขยะจะติ ดค้างอยู่ในบริ เวณริ มชายฝั่ ง แต่จะมี ชาวบ้านคอยพายเรื อเก็บขยะบางประเภทที่ สามารถนาไป
จาหน่ายให้กบั ร้านรับซื้ อของเก่า ซึ่ งจะเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะในเบื้องต้นลงไปได้ แต่ท้ งั นี้ จะมีขยะอีกจานวนหนึ่ง
ซึ่ งไม่สามารถสร้ างรายได้ จึ งถูกทิ้ งไว้ในบริ เวณริ มชายฝั่ ง จึ งได้มีการร่ วมมื อกันระหว่างชาวประมงพื้นบ้านและ

1580

HMO17-11
หน่วยงานศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนโคกขาม เก็บขยะกันในช่วงเวลาที่น้ าลด โดยจะมีการจัดตั้งกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน
ร่ วมกันในการเก็บขยะ หรื อการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานทางภาครัฐ
ปัญหาและอุปสรรคต่ อการดาเนินชีวติ ของชาวประมงพื้นบ้ าน
จากการศึ กษาพบว่าปั ญหาและอุ ปสรรคที่ ส่ งผลต่ อการด าเนิ นชี วิ ตของชาวประมงพื้ นบ้านจังหวัด
สมุทรสาครนั้น เป็ นปั ญหาที่เป็ นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เรี ยกว่า “น้ าเบียด น้ ากัน” ซึ่งเป็ นปรากฏการณ์
ที่ เกิ ดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยจะเกิ ดขึ้นในช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดื อนตุลาคม โดยมีน้ าจื ดปริ มาณมากที่ ไหลมาจาก
แม่ น้ าสายต่ างๆลงสู่ ปากแม่ น้ า เพื่ อออกสู่ ทะเล ส่ งผลให้แบคที เรี ย แพลงตอนและสิ่ งมี ชี วิตขนาดเล็กในน้ านั้นตาย
เนื่องมาจากไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพน้ า อีกทั้งการลักลอบปล่อยน้ าเสี ยจากโรงงานใน
บริ เวณ ริ มน้ า ทาให้น้ าในบริ เวณปากแม่น้ าและในบริ เวณใกล้เคียงเน่าเสี ยและส่ งกลิ่นเหม็น ระยะเวลาในการเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว ประมาณ 2 – 3 วัน โดยส่งผลกระทบต่อชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานริ มน้ า ทาให้
ได้รับกลิ่นเหม็นของน้ าเสี ยในบริ เวณดังกล่าว อีกทั้งสัตว์น้ าตัวเล็กริ มชายฝั่ง จาพวกปลาตัวเล็กๆ และหอยแมลงภู่ที่ชาวบ้าน
เลี้ยงไว้ในกร่ าหอยตาย ไม่สามารถนาไปจาหน่ายได้ท้ งั หมด ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านจะประสบปั ญหาด้านสุขภาพและด้าน
เศรษฐกิ จขาดโอกาสในการประกอบอาชี พ ไปช่ วงเวลาหนึ่ ง โดยชาวประมงพื้ นบ้านนั้นจะมี ป้องกัน ได้เพียงแค่ น า
หอยแมลงภู่ที่เลี้ยงไว้ในกร่ านั้นขึ้นทั้งหมด ก่อนปลายเดือนตุลาคมเพื่อป้ องกันปั ญหาดังกล่าว
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการศึ กษาวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดสมุทรสาครนั้น ได้มีการแยกออกพิจารณารายด้าน คือ
ด้านเศรษฐกิ จ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่ งแวดล้อม และนามาวิเคราะห์ ร่ วมกับกรอบแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้ กัน ภายใต้เงื่อนไขความมรู ้และเงื่อนไขคุณธรรม
ด้านเศรษฐกิจนั้น ชาวประมงพื้นบ้านมีการดาเนินวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ มี
การดาเนิ นภายใต้หลัก รายรับ รายจ่าย มีความพอประมาณ และภาระหนี้ มีเหตุผลในการกูย้ ืมมาลงทุน และ มีการออม
เงินซึ่งเป็ นภูมิคุม้ กัน โดยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
ด้านสังคมชาวประมงพื้นบ้านมีการดาเนิ นวิถีชีวิตที่ สอดคล้องกับหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงคือ มีการ
ดาเนิ นภายใต้หลัก มีการกาหนดราคาสิ นค้าที่เท่าเทียมกันไม่มีการแข่งกัน เพื่อแย่งลูกค้า คือมีความพอประมาณ และมี
เหตุผล และ มีการออมเงินกลุ่มซึ่งเป็ นภูมิคุม้ กัน โดยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
ด้านวัฒนธรรมชาวประมงพื้นบ้านมีการดาเนินวิถีชีวติ ที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการ
ดาเนินภายใต้หลัก มีการดาเนินวิถีชีวติ ต่างๆ การแต่งกาย การถนอมอาหาร และอื่นๆที่มีความพอประมาณ และมีเหตุผล
และ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่ นสู่นเป็ นภูมิคุม้ กัน โดยเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขความรู ้และคุณธรรม
ด้านสิ่ งแวดล้อมชาวประมงพื้นบ้านมีการดาเนินวิถีชีวติ ที่ยงั ไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเด็นเงื่ อนไขความรู ้ และคุณธรรม คือขาดความเข้าใจต่อการจับสัตว์น้ าที่ส่งผลต่อการยังยืน ถือแม้มีกฎหมายการ
บังคับยกเลิกการใช้เครื่ องมือบางชนิด แต่จากการสัมภาษณ์พบว่า ยังคงมีการเข้าใจผิดต่อการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ข้ อเสนอแนะ
หน่วยงานทางภาครัฐควรมีการจัดอบรมสร้างความรู ้และความเข้าใจแก่ชาวประมงพื้นบ้านเป็ นระยะเพื่อการ
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อการร่ วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยัง่ ยืน และควรมีการสร้างเครื อข่ายของชุมชนริ มฝั่งน้ า
ในการเฝ้าระวังสถานการณ์สถานการณ์น้ าเบียด น้ ากัน เพื่อป้ องกันการสูญเสี ยผลผลิตสัตว์น้ า
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กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณ กลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ในตาบลพันท้ายนรสิ งห์และ ตาบลบางหญ้าแพรก อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นอย่างยิ่ง ที่ ยินดี ให้ขอ้ มูลในการศึ กษาครั้งนี้ และขอกราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุ ภาภรณ์
สงค์ประชา ท่านผศ.ดร.วิลาสิ นี อโนมะศิ ริ และ ท่านผศ.ดร.คนางค์ คันธมธุ รพจน์ เป็ นอย่างสู งที่ ช่วยให้คาแนะนา
ตลอดจนงานวิจยั สาเร็ จลุล่วง
เอกสารอ้ างอิง
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