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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านจงัหวดัสมุทรสาครภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมไปถึงศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้น เพ่ือเสนอแนะและ
ส่งเสริมวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงในพ้ืนท่ีดงักล่าวท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมคือ ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้น โดยมีระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพมาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี และเป็นสมาชิกของชุมชนประมงพ้ืนบา้นโดยอาศยัอยูท่ี่ ต  าบลพนัทา้ยและต าบลบางหญา้แพรก 
ผลการศึกษาพบวา่วถีิชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นมีความสอดคลอ้งตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงภายใตเ้ง่ือนไขความรู้
และคุณธรรมแต่ยงัไม่ครอบคลุมในทุกมิติเน่ืองจากในการท าประมงนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นยงัขาดในความรู้และความ
เขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการใชป้ระโยชน์ของทรัพยากรสัตวน์ ้ าอยา่งย ัง่ยืน อีกทั้งปรากฏการณ์ น ้ าเบียดน ้ ากนั ซ่ึงส่งผลต่อวิถี
ชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้น ทั้งน้ีควรมีการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวงัสถานการณ์น ้ า และหน่วยงานทางภาครัฐควรมี
การจดัอบรมใหค้วามรู้เพ่ือสร้างความตระหนกัต่อการใชท้รัพยากรอยา่งย ัง่ยนื 

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   
ค าส าคญั: วถีิชีวติ ชาวประมงพ้ืนบา้น เศรษฐกิจพอเพียง 
Keywords: Way of Life, Fishermen, Sufficiency Economy 
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บทน า 
ชาวประมงพ้ืนบา้นคือ ประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณริมน ้ า ด ารงชีพดว้ยการจบัสัตวน์ ้ า เพ่ือการบริโภคเป็นอาหาร

และจ าหน่ายเป็นการสร้างอาชีพ (วรานุช สุทธิจนัทร์นภา, 2549) ชาวประมงพ้ืนบา้นเป็นการท าการประมงท่ีตอ้งอาศยัและ 
พ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก โดยเร่ิมจากการต้องเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้ปรากฏการณ์ธรรมชาติ น ้ าข้ึนน ้ าลง  
ดูดวงจนัทร์และดวงดาว อาศยัการสังเกตส่ิงต่างๆรอบตวั ศึกษาและเรียนรู้ เพราะธรรมชาติทุกส่ิงรอบตวัลว้นแล้วแต่มี
ผลกระทบต่อวถีิชีวติทั้งส้ิน(วนัดี มาแป้น, 2554) เน่ืองจากในอดีตนั้น การจะออกจบัปลาตอ้งมีการศึกษาสภาพแวดลอ้มตา่งๆ 
เช่นสภาพอากาศเพราะอาชีพประมงพ้ืนบา้นถือวา่เป็นอาชีพท่ีมีความเส่ียง เวลาออกไปท าการประมงตอ้งเผชิญกบัคล่ืนลม
และพายใุนการท าการจบัสัตวน์ ้ าโดยไม่มีการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ในการป้องกนั และในการประดิษฐ์เคร่ืองมือในการจบั
สัตวน์ ้ าของชาวประมงพ้ืนบา้น จะเลือกน าอุปกรณ์ท่ีหาไดง่้ายในทอ้งถ่ินของตนมาท า ส่งผลให้เคร่ืองมือในการจบัสัตวน์ ้ า
ในแต่ละท่ีนั้นมีลกัษณะเฉพาะถ่ินแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บัวสัดุท่ีมีในแต่ละทอ้งท่ี  (อภิรักษ ์สงรักษ ์และคณะ, 2549)  ขนาด
ของเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการประมงแบบพ้ืนบา้นจะเป็นเคร่ืองมือขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเน่ืองมาจาก การท าการ
ประมงชายฝ่ังเป็นการท าการประมงขนาดเล็กเพราะการท าประมงในครัวเรือน ใชแ้รงงานของคนเป็นหลกั อีกทั้งในการ
ออกแบบเคร่ืองในการจบัสัตวน์ ้ า เป็นเคร่ืองมือจบัสัตวน์ ้ าประเภทปล่อยและรอดกัจบั ซ่ึงสามารถจบัสัตวน์ ้ าไดใ้นปริมาณ
จ ากดั  และสามารถท าไดใ้นบริเวณชายฝ่ัง ในระยะไม่กิน 3 กิโลเมตรจากชายฝ่ัง (วริินทรา ไกยรูวงศ,์ 2541)   เคร่ืองมือประมง
พ้ืนบา้นจึงถูกออกแบบให้มีความเหมาะสมกบัการจบัสัตวน์ ้ าแต่ละชนิดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและท่ีส าคญัไม่ส่งผลต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (จรูญ นุย้ปาน, 2541)  

โครงการดา้นเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(สุทธสินี สนธิรัตน, 2559)  พบวา่
ประมงพ้ืนบ้านจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของการขาดแคลนและการแย่งชิงทรัพยากรในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เน่ืองมาจากวถีิชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นพ่ึงพาทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลกั วถีิชีวติของชาวประมง
พ้ืนบ้านจึงมีความเก้ือกูลกับธรรมชาติเป็นอย่างมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ (มนัสศิริ ลูกรักษ์ ,2543) ซ่ึงพบว่า
ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นด าเนินตามวถีิชีวติชุมชนและใชภู้มิปัญญาในการแกไ้ขปัญหาและจดัการทรัพยากรชายฝ่ังโดยจะ
สามารถก่อให้เกิดการพฒันาเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนได ้อีกทั้งยงัสามารถตอบเป้าประสงคใ์นขอ้ท่ี 14.2 ในประเด็นของ 
การบริหารจดัการและปกป้อง ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝ่ังอยา่งย ัง่ยนื เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบเชิงลบ  

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพ่ือศึกษาวถีิชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินวถีิชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร 

ภายใตแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เพ่ือเสนอแนะและส่งเสริมวถีิชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร ภายใตแ้นวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง    
 

วธีิการวจิยั 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดั
สมุทรสาคร ภายใตแ้นวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบก่ึง
โครงสร้างจากกลุ่มตวัอย่าง พร้อมการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณสมบติั
เหมาะสมต่อการให้ขอ้มูล คือเป็นหัวหนา้ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้น โดยมีระยะในการท าการประมง

1572



        HMO17-3 

พ้ืนบา้นมาไม่ต ่ากว่า 10 ปี เป็นสมาชิกของชุมชนประมงพ้ืนบา้นโดยอาศยัอยูท่ี่ ต  าบลพนัทา้ยนรสิงห์ และ ต าบลบาง
หญา้แพรก อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร จ านวนไม่ต ่ากวา่ 12 คน หรือจนกวา่ขอ้มูลจะอ่ิมตวั 

การสังเกต ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้ าหนดรูปแบบการสงัเกตออกเป็น 2 รูปแบบ 
1. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัเขา้ไปยงัหมู่บา้นหรือชุมชน ท่ีมีชาวบา้นประกอบอาชีพประมง

พ้ืนบา้น เพ่ือสงัเกตและซกัถามขอ้มูลทัว่ไป ซ่ึงเก่ียวกบัวถีิชีวติของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร  
2. การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัเขา้ไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆและในชีวิตประจ าวนัของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยมีการสงัเกต ซกัถามจดบนัทึกขอ้มูลท่ีตอ้งการเพ่ิมเติมอยา่งละเอียด 
 การตรวจสอบข้อมูล 

การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูลโดยใช้วิธี (Investigator Triangulation) คือการน าขอ้มูลไปให้ผูใ้ห้
ขอ้มูลอ่านหรือกลบัไปตรวจสอบโดยการสอบถามผูใ้ห้ขอ้มูลซ ้ าอีก เพ่ือให้ไดข้อ้มูลท่ีตรงกบัความเป็นจริง และใช้
วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบ สามเส้า (Methodological Triangulation) ของ Denizen (1970) คือการตรวจสอบหาความ
น่าเช่ือถือของขอ้มูลจากแหล่งท่ีต่างกนั ซ่ึง (สุภางค์ จนัทวานิช ,2547) ซ่ึงในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดว้างแนวทางการ
ตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าไว ้3 ดา้นคือการ ตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation)  การตรวจสอบสาม
เส้าด้านผูว้ิจัย (Investigator Triangulation) และ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีการรวบรวมขอ้มูล (Methodological 
triangulation) 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ใช้การวิเคราะห์แบบอุปนัย(Analytic Induction) เม่ือผู ้วิจัยสามารถรวบรวมข้อมูลท่ีได้ทั้ งจาก เอกสาร
ภาคสนามและขอ้มูลการบนัทึกจากการสังเกตเพียงพอต่อการศึกษา หลงัจากนั้นจะน ามาจดัเป็นหมวดหมู่เพ่ือท าการ
วเิคราะห์และหาขอ้สรุปร่วมกนัของเร่ืองนั้นใหอ้ยูใ่นแนวคิดและตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
ผลการวจิยั 
 วิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร  มีท่ีมาจากประชาชนท่ีตั้งถ่ินฐานอยู่ริมน ้ า  มีวิถีชีวิตท่ี
พ่ึงพาระบบนิเวศในบริเวณดงักล่าวในการด ารงคชี์วติ มีกิจกรรมประเพณี และความเช่ือต่าง ๆ ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัน ้ า 
มีการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้น การท าประมงของชาวประมงพ้ืนบา้น
นั้นไม่ไดเ้ป็นเพียงแค่ การก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในประกอบอาชีพ  แต่ส่งผลต่อการด าเนินวิถีชีวิตท่ีสะทอ้นถึง
ความเป็นประมงพ้ืนบา้น เช่นการสร้างบา้นเรือน ท่ีมีความเหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้ม ดา้นการแต่งกาย ท่ีเหมาะสมต่อ
การประกอบอาชีพและเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ วฒันธรรมประเพณี และความเช่ือต่าง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งทะเล 
โดยรวมไปถึงอาหารทอ้งถ่ิน และส่ิงท่ีเกิดข้ึนเหล่าน้ีไดมี้การส่งต่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือเป็นการสืบทอดเอกลกัษณ์
ของความเป็นประมงพ้ืนบา้น เม่ือเกิดการพฒันาในดา้นต่างๆ ยอ่มส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นใน
บางส่วน มีการน าเคร่ืองทุนแรงเขา้มาใชง้าน เพ่ือลดภาระหนา้ท่ีของคนลงไป เช่น น าเคร่ืองยนต์มาใชก้บัเรือประมง
พ้ืนบา้นเพ่ือทุนแรงในการใชพ้าย การน าเอาโลหะมาประยกุตก์บัเคร่ืองมือประมงพ้ืนบา้นทดแทนวสัดุเดิมจากท่ีท ามา
จากธรรมชาติซ่ึงช่วยใหแ้ขง็แรงและยืดอายกุารใชง้านใหย้าวนานข้ึนเช่นการน าเหล็กเขา้มาทดแทนไมไ้ผเ่ป็นตน้ การมี
อุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าต่างๆเขา้มาอ านวยความสะดวกในชีวติประจ าวนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจึงส่งผลใหว้ถีิชีวติของชาวประมง
พ้ืนบา้นนั้นมีการปรับเปล่ียน มีความสะดวกสบายมากข้ึนกวา่เดิมในการประกอบอาชีพและในการด าเนินวิถีชีวิต  แต่
ทวา่ในการท าประมงพ้ืนบา้นนั้น ยงัคงเป็นการท าการประมงโดยใชแ้รงงานภายในครัวเรือน มีการด าเนินชีวติตามแบบ
วิถีของชาวประมงพ้ืนบา้น ทั้งในดา้นของการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิต มีเพียงแค่เคร่ืองทุนแรงเขา้มาช่วยเหลือ
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เท่านั้ น และเม่ือหากน าประเด็นของการสัมภาษณ์ของวิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวดัสมุทรสาครมาพิจารณา
รายละเอียดเป็นรายดา้นพบวา่  

ทางด้านเศรษฐกจิ  
  การผลติ การจบัและแปรรูปสัตว์น า้ 

 ในอดีตชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้น มีรายไดม้าจากการท าประมงพ้ืนบา้นดว้ยวิธีการจบั
สัตวน์ ้ าอย่างง่ายๆทั้งในรูปแบบไม่ใช่เคร่ืองมือ หรือมีการใชเ้คร่ืองมือโดยเป็นเคร่ืองมืออย่างง่ายท่ีหาใชว้สัดุไดจ้าก
ทอ้งถ่ิน  การจบัสัตวน์ ้ าโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้นจะเป็นการ งมหอยพิม งม
หอยแครง จบักุง้ตามริมชายฝ่ัง และการจบัสัตวน์ ้ าโดยใชเ้คร่ืองมือนั้นจะเป็นการใชอ้วนลอยในการจบัปลา การท ากร ่ า
ปลาดุกทะเล และการรุนเคย ซ่ึงจะใชแ้รงงานคนเป็นหลกั จากการท าประมงในอดีตนั้นท าใหช้าวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดั
สมุทรสาครนั้นพบช่องทางการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึนมาจากเดิมคือ การท ากร ่ าหอยแมลงภู่ สืบเน่ืองมาจากการท ากร ่ าปลา
ดุกทะเลนั้นชาวประมงพ้ืนบา้นพบวา่มีหอยแมลงภู่มาเกาะท่ีหลกั และสามารถน าไปจ าหน่ายก่อใหเ้กิดรายได ้จึงท าให้
ในยคุนั้นชาวบา้นบางส่วนไดเ้ร่ิมหนัมาท ากร ่ าหอยแมลงภู่ และในส่วนการจบัสตัวน์ ้ าอ่ืน ๆ นั้นยงัคงด าเนินการเร่ือยมา
จวบจนถึงปัจจุบนั   โดยสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกัๆ คือการเล้ียงหอยแมลงภู่  การรุนเคย และ การจบัสัตวน์ ้ า
อ่ืน ๆ ริมชายฝ่ัง เช่น กุง้ ปู ปลา  

 หอยแมลงภู่เป็นสัตวท่ี์เกิดข้ึนและเจริญเติบโตเองตามธรรมชาติ โดยอาศยัหลกัในการยึดเกาะ ในการ
เล้ียงหอยแมลงภู่นั้ นชาวประมงพ้ืนบ้านจะน าไม่ไผ่ตรง ขนาดความยาวท่ี 5-6 เมตร มาปักเป็นหลักเรียงกันให้
หอยแมลงภู่เกาะ ตอ้งน าไปปักไวใ้นทะเลท่ีมีระดบัความลึกไม่ต ่ากวา่ 4-5 เมตร ซ่ึงอยูห่่างจากชายฝ่ังไม่มากนกั โดยเรียก
สถานท่ีนั้นวา่กร ่ าหอยหลงัจากนั้นก็ปล่อยใหห้อยแมลงภู่เจริญเติบโตตามธรรมชาติ หอยแมลงภู่จะเร่ิมมาเกาะท่ีหลกัไม้
ไผใ่นช่วงปลายปี ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หลงัจากนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นก็จะปล่อยท้ิงไวจ้นครบก าหนด ท่ีหอยแมลงภู่
โต จนมีขนาดท่ีสามารถจ าหน่ายซ่ึงจะสามารถจบัไดใ้นช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงตน้เดือนตุลาคม ไดโ้ดยจะตอ้งจบัให้
หมดก่อนช่วงเดือนตุลาคม ภาระหนา้ท่ีในการท าประมงของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้น จะใชแ้รงงานภายในครัวเรือนเป็น
โดยธรรมชาติของหอยแมลงภู่นั้นจะเกาะกลุ่มกนัเป็นกอ้นและมีเพรียงทะเลมาเกาะ จึงส่งผลใหรู้ปลกัษณ์ไม่สวยงาม ท า
ใหต้อ้งมีการลา้งท าความสะอาดซ่ึงในอดีตนั้นจะใชถุ้งตาข่ายขนาดใหญ่และน าหอยแมลงภู่ใส่เขา้ไปในถุงและใชก้ารย  ่า 
เพ่ือใหห้ลุดออกจากกนัซ่ึงจะใชร้ะยะเวลานานและเป็นงานท่ีหนกัอีกทั้งเส่ียงต่อการโดนบาด ในปัจจุบนัมีการน าเคร่ือง
โม่ติดมอเตอร์เขา้มาทดแทน ในการป่ันลา้งท าความสะอาด โดยการท างานจะมีลกัษณะคลา้ยกบัเคร่ืองซักผา้คือใส่
หอยแมลงภู่เขา้ไปและเติมน ้ า  หลงัจากนั้นเคร่ืองจะมีการป่ันลา้งท าความสะอาด หลงัจากนั้น เด็กทุกคนสมาชิกภายใน
ครอบครัวจะมาช่วยกนัตดัเสน้ใย และคดัส่ิงสกปรกท้ิง เพ่ือรอส่งจ าหน่าย  
  การรุนเคยและท ากะปิ  เคยเป็นสตัวน์ ้ าขนาดเลก็ รูปร่างคลา้ยกุง้ อาศยัอยูต่ามผิวน ้ าริมชายฝ่ัง การรุนเคย 
คือการชอ้นจบัเคย โดยการใชเ้รือประมงขนาดเลก็และอวนละวะ หรืออวนฟ้าขนาดใหญ่ ซ่ึงในอดีตนั้นการรุนเคยยงัไม่
มีการใชเ้รือติดเคร่ืองยนต ์จะเป็นในลกัษณะการใชแ้รงงานคนเป็นหลกัใชอ้วนละวะรุนเคย เดินรุนในบริเวณน ้ าต้ืน เมือ
มีการพฒันามีการน าเคร่ืองยนตม์าใชอี้กทั้งความตอ้งการวตัถุดิบท่ีเพ่ิมสูงข้ึน จึงไดมี้การพฒันาจนมาถึงปัจจุบนั เป็นการ
รุนเคยในรูปแบบของการใชอ้วนผืนสีฟ้าอยูด่า้นหนา้ของเรือ ใชเ้หล็กยาวสองเส้น ท าเป็นคานถ่างอวนฟ้า มีรูปแบบ
ลกัษณะคลา้ยกระชอนขนาดใหญ่ และใชเ้รือยนตใ์นการผลกัดนัไปดา้นหนา้ โดยตวัเคยจะมาอยูบ่ริเวณในอวน เคยส่วน
ใหญ่ท่ีชาวประมงพ้ืนบา้นสมุทรสาครจบัไดน้ั้นจะเป็นเคยตาด า ซ่ึงจะน าไปแปรรูปท าเป็นกะปิ โดย น าเคยท่ีหามาได ้มา
ลา้งท าความสะอาดและน าไปแปรรูปเป็นกะปิ การท ากะปิภายในครัวจะท าไวส้ าหรับการบริโภคภายในครัวเรือน อีกทั้ง
เน่ืองจากการแปรรูปเคยในการจ าหน่ายนั้นจะตอ้งมีการรับรองการผลิตให้ถูกสุขลกัษณะซ่ึงจะตอ้งใชก้ารลงทุนใน
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เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆค่อนขา้งสูงชาวประมงส่วนใหญ่ ถา้หากไดเ้คยมามีปริมาณมากจะน าไปจ าหน่ายเป็นเคยสด
ใหก้บับา้นท่ีท ากะปิจ าหน่ายเป็นหลกัแทน 
  การจบัสัตวน์ ้ าทัว่ไปริมชายฝ่ังนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครส่วนใหญ่จะจบัสัตวน์ ้ าริม
ชายฝ่ังดว้ยเคร่ืองมือง่ายๆ ท่ีสามารถด าเนินการไดโ้ดยใชแ้รงงานคนภายในครัวเรือน เช่นการวางอวน โดยสัตวน์ ้ าท่ีได้
จากการวางอวนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นปลาพ้ืนถ่ิน ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง เช่นปลากะพง ปลากระบอก ปลากุเลา 
เป็นตน้ ในการวางอวนจบัปลาแต่ละชนิดนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นจะมีการเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสมต่อการจบั และ  
การจบัสัตวน์ ้ าโดยไม่ใชเ้คร่ืองมือ ชาวประมงพ้ืนบา้นดงัท่ีกล่าวมานั้นเดิมการจบัสัตวน์ ้ าในอดีตจะเป็นการจบัสัตวน์ ้ า
โดยไม่ใช่เคร่ืองมือแต่ตอ้งมีการสงัเกตและการเรียนรู้วถีิชีวติของสตัวน์ ้ าจึงจะจบัได ้เช่นการงมกุง้ การงมหอย การจบัปู 
ต่างๆว่าสัตวเ์หล่าน้ีจะอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีลกัษณะใด ซ่ึงทักษะเหล่าน้ีจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น  เช่นการงมหอยซ่ึง
ชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้นจะทราบวา่หอยพิมพจ์ะอยูใ่นบริเวณท่ีมีดินสะอาดและสมบูรณ์จึงจะพบหอย
พิมพ์ในบริเวณดังกล่าว ซ่ึงปัจจุบันมีน้อยมาก เน่ืองมาจากปัญหาสภาพแวดลอ้มและทรัพยากรท่ีลดลงไป   หรือ
หอยแครงจะสามารถพบได้ในบริเวณท่ีเป็นดินโคลนเหลว  โดยส่วนใหญ่ชาวประมงพ้ืนบ้านมกัจะไปงมหอยใน
ช่วงเวลาท่ีน ้ าทะเลลด โดยอาศยัการสงัเกตช่วงเวลาน ้ าข้ึนน ้ าลง       
  การจ าหน่ายสัตว์น า้และรายได้  
  การจบัสัตวน์ ้ าของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้น ใชแ้รงงานจากคนภายในครอบครัว ผลผลิตท่ีไดไ้ม่มีความ
แน่นอนทั้งในขนาดของสตัวน์ ้ าท่ีตอ้งการ หรือแมแ้ต่กระทัง่ปริมาณเน่ืองมาจากวิถีชีวติการท าประมงในอดีตคือการจบั
สัตวน์ ้ าในแบบท่ีปล่อยและรอดกัจบั ไม่เป็นการท าธุรกิจเชิงพาณิชย ์ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นจะมีการเปล่ียนการจบัสตัว์
น ้ าไปตามช่วงเวลา ไม่ไดจ้บัสัตวน์ ้ าชนิดใดจ าเพาะเจาะจง มีการปรับเปล่ียนถา้หากช่วงเวลาดงักล่าวนั้น หอยแมลงภู่
เจริญเติบโตพร้อมท่ีจะจ าหน่ายก็จะจับหอยแมลงภู่จ าหน่าย แต่ถ้าหากช่วงเวลานั้ นหอยแมลงภู่อยู่ในช่วงก าลัง
เจริญเติบโตไม่พร้อมท่ีจะจ าหน่าย ก็จะหนัไปรุนเคย หรือไปจบัสตัวน์ ้ าทัว่ไปริมชายฝ่ังแทน  และเม่ือไดส้ตัวน์ ้ ามา 
จะมีพอ่คา้คนกลางเป็นผูท่ี้ท าหนา้ท่ีในการรับซ้ือและน าไปขายปลีกใหก้บัลูกคา้ปลายทางอีกทอดหน่ึง โดยแบ่งออกเป็น
สองรูปแบบคือ ขายปลีกและขายส่ง การจ าหน่ายหอยแมลงภู่จะเป็นการจ าหน่ายในลกัษณะของการขายส่ง โดยพ่อคา้
คนกลางจะเขา้มารับซ้ือภายในชุมชนจะมีกระบวนการสั่งจองสินคา้ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนัตามปริมาณท่ีตอ้งการ โดย
ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นจะท าหนา้ท่ีในการจดัเตรียมหอยแมลงภู่ ใหไ้ดต้ามปริมาณท่ีตอ้งการ โดยการจ าหน่ายนั้นจะเป็น
รูปแบบของการขายราคาเหมาไม่มีการคดัขนาด  โดยทุกบา้นจะขายราคาเดียวกนัหมด และในกรณีถา้หากหอยแมลงภู่ท่ี
ไดม้านั้นมีปริมาณมากเกินความตอ้งการของพอ่คา้ ชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้น จะน าไปแปรรูป โดยการ
แกะและตม้จ าหน่ายให้กบัแม่คา้ขายปลีกตามตลาดอีกทอดหน่ึง โดยรายไดข้องชาวประมงพ้ืนบา้นในการจ าหน่าย
หอยแมลงภู่นั้นจะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือนประมาณ 1,000 – 6,000 บาทต่อวนั 
  การจ าหน่ายเคยนั้น ชาวบา้นท่ีท าการรุนเคยจะน าเคยไปจ าหน่ายเป็นในรูปแบบของการขายส่งเคยสด
ให้กบับา้นท่ีเคา้รับซ้ือไปท ากะปิจ าหน่ายกนัอีกทอดหน่ึง โดยรายไดจ้ากการรุนเคยนั้น จะมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครัวเรือน
ประมาณ 300 – 500 บาทต่อวนั และราคากะปิท่ีจ าหน่ายนั้นข้ึนอยู่กบัช่วงฤดูกาลและคุณภาพของวตัถุดิบโดยเฉล่ีย
เร่ิมตน้อยูท่ี่กิโลกรัมละ 150 บาท ถึง 200 บาท  
  การจ าหน่ายสัตวน์ ้ าท่ีริมชายฝ่ังท่ีหาไดน้ั้น จะถูกน ามาขายเป็นวตัถุดิบสด ให้กบัจุดรับซ้ือตามแหล่ง
ต่างๆ โดยพ่อคา้คนกลางซ่ึงเป็นคนในพ้ืนท่ี ท าหน้าท่ีเป็นผูรั้บซ้ือ สัตวน์ ้ าทุกชนิด โดยพ่อคา้คนกลางจะน าสัตวน์ ้ า
เหล่าน้ีไปจ าหน่ายปลีกตามตลาดนดัในอีกทอดโดยรายไดจ้ากการจ าหน่ายสัตวน์ ้ าให้กบัพ่อคา้คนกลางนั้นจะมีรายได้
เฉล่ียต่อครัวเรือประมาณ 200 – 1,000 บาทต่อวนั โดยข้ึนอยูก่บัวตัถุดิบท่ีจ าหน่าย  
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  ค่าใช้จ่าย 
  รายจ่ายของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้น พบวา่ค่าใชจ่้ายของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้น แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วนค่าใชจ่้ายทัว่ไป ซ่ึงเป็นค่าใชจ่้ายประจ าวนัและค่าใชจ่้ายท่ีเป็นการลงทุนในการประกอบอาชีพ โดย
ค่าใชจ่้ายทัว่ไปนั้นพบว่าเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินชีวิตประจ าวนั โดยจะเป็นค่าใชจ่้ายภายในครัวเรือน ค่าอุปโภค 
บริโภค ค่าใชจ่้ายภายในบา้นและค่าส้ินเปลืองต่าง ๆค่าน ้ ามนัในการออกเรือ และค่าจิปาถะอ่ืน ๆ โดย ท่ีมีค่าใชจ่้ายเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 200 – 300 ต่อวนั 
  ในส่วนของค่าใช่จ่ายท่ีเป็นการลงทุนในการประกอบอาชีพนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นมีค่าใช่จ่ายในเร่ือง
ของวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการท าการประมง โดยค่าใช่จ่ายนั้นจะแตกต่างกนัออกไปข้ึนอยูก่บัประเภท ในส่วนของเรือท่ี
ใชท้ าการประมงนั้นจะมีราคาเร่ิมตน้ท่ีล าละ 40,000 จนถึง 150,000 บาท โดยราคาท่ีแตกต่างกนัออกไปนั้นข้ึนอยูก่บั 
ขนาด วสัดุอุปกรณ์ท่ีเลือกใช ้และความเหมาะสมต่อการใชง้าน และเรือประมงพ้ืนบา้นนั้นแต่ละล านั้นจะมีค่าภาษีอยูท่ี่ 
300-900 บาทต่อล าปี ข้ึนกบัขนาดเคร่ืองยนตข์องเรือ 
  ค่าใชจ่้ายในการเล้ียงหอยแมลงภู่นั้น จะมีค่าใช่จ่ายในการปักไมไ้ผ่อยูท่ี่ไร่ละ 25,000 บาทซ่ึงจะมีอายุ
การใชง้านอยูท่ี่ 2 ปี จึงจะตอ้งมีการลงทุนปักใหม่ แต่ในระหวา่งนั้นอาจจะมีการซ่อมแซมเป็นคร้ังคราวข้ึนอยูก่บัคล่ืน
ลมและพาย ุและจะมีค่าสัมปทานไร่ละ 400 บาทต่อปี โดยแต่ละครัวเรือนนั้นไดสิ้ทธิในการท าสัมปทานหอยแมลงภู่ 2 
ไร่ต่อครัวเรือน 
  ค่าใชจ่้ายในการรุนเคยนั้น จะมีค่าใชจ่้ายในการลงทุนของอุปกรณ์คือ เหล็กคานถ่างและอวนฟ้าท่ีใชใ้น
การรุนเคย โดยแบ่งเป็นเหล็กคานถ่างราคาคู่ละ 8,000 บาท จะมีอายุการใชง้านอยูท่ี่ 5-10  ปี และอวนฟ้าราคาผืนละ 
5,000 บาทโดยจะมีอายกุารใชง้านประมาณ5 ปี 
ค่าใชจ่้ายในการจบัสตัวน์ ้ าชายฝ่ังอ่ืนๆ นั้นจะมีค่าใชจ่้ายของอุปกรณ์จ าพวกอวนลอย ท่ีจะน าไปใชท้ าการประมง ข้ึนอยู่
กบัขนาดโดยจะมีราคาเร่ิมตน้อยูท่ี่ 500 – 2,000 บาท โดยอายกุารใชง้านอยูท่ี่ประมาณ 5 - 10 ปี  
  เงนิออม 
  เงินออม ในการท าประมงพ้ืนบา้นนั้น ชาวประมงจะมีรายไดท่ี้ไม่แน่นอนโดยข้ึนอยูห่ลากหลายปัจจยั 
ทั้งในเร่ืองของฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึง ช่วงฤดูปิดอ่าว ส่งผลให้ ชาวประมงพ้ืนบา้นจึงมีการวางแผนในการ
เก็บออม เพ่ือท่ีจะน ามาใชจ่้ายในช่วงฤดูลมมรสุมหรือช่วงเวลาอ่ืนๆท่ีไม่สามารถท าการประมงได ้และเป็นตน้ทุนใน
การน ามาลงทุนในการท าประมง โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ คือ การน ารายไดท่ี้ไดจ้ากการท าประมงไปฝากไวท่ี้
สถาบนัการเงิน ธนาคารต่าง ๆ โดยท่ีสามารถน าออกมาใชใ้นตลอดเวลา และการออมสะสมทรัพยข์องกองทุนหมู่บา้น 
ในกองทุนสจัจะ ซ่ึงจะสามารถกูย้มืน ามาลงทุนได ้ 
  ภาระหนีสิ้น 
  พบวา่ชาวประมงพ้ืนบา้นบางส่วนมีการกูย้มืเพ่ือน ามาลงทุนในการประกอบอาชีพ โดยกูเ้งินจากกองทุน
หมู่บา้น กองทุนสัจจะ ซ่ึงเป็นโครงการท่ีไดรั้บการปล่อยสินเช่ือจากธนาคารออมสิน ในการให้กูย้ืมเงินส าหรับในการ
น ามาลงทุนประกอบอาชีพโดยส่วนใหญ่ชาวประมงพ้ืนบ้านนั้นจะท าการกู้ยืมเพ่ือน ามาซ้ือไม้ไผ่มาท าหลกัเล้ียง
หอยแมลงภู่ ทั้งน้ีเง่ือนไขในการช าระนั้นข้ึนอยูก่บัวงเงินในการกูย้มื  

ทางด้านสังคม  
ชุมชนชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นชุมชนดั้งเดิมตั้งอยูริ่มน ้ าประกอบอาชีพประมงพ้ืนบา้นมา

ยาวนานนบัร้อยปี ชาวประมงพ้ืนบา้นมีความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ ภายในชุมชนมีความช่วยเหลือพ่ึงพาอาศยักนัทั้งใน
เร่ืองของการประกอบอาชีพและชีวติประจ าวนั ในอดีตนั้นช่วงเวลาวา่งหลงัจากการออกหาปลา ชาวประมงพ้ืนบา้นก็จะ
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มีการรวมกลุ่มพบปะพูดคุยแลกเปล่ียนประเด็นต่าง ๆท่ีพบเจอ ทั้งในเร่ืองการประกอบอาชีพและวิถีชีวิตประจ าวนั   
โดยชาวประมงในอดีตนั้นจะทราบข่าวสารจากการพูดคุยกนัในลกัษณะปากต่อปาก โดยประเด็นท่ีมีการกล่าวถึงเป็น
หลกัคือ เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพ เช่นแหล่งในการจบัสัตวน์ ้ า ช่วงเวลาท่ีจบัได ้ปริมาณ และราคาท่ี
น าไปจ าหน่ายให้กบัพ่อคา้คนกลาง แต่ในยคุปัจจุบนัน้ี ไดมี้เทคโนโลยีเขา้มามีบทบาทในชีวิตมากข้ึน มีแอพพลิเคชัน่
ช่องทางต่าง ๆในการติดต่อส่ือสารกนั โดยชาวประมงพ้ืนบา้นบา้นจงัหวดัสมุทรสาครมีการใชแ้อพพลิเคชัน่ไลน์(LINE) 
กนัเป็นส่วนใหญ่ จะมีการแจง้ข่าวสารหรือบอกกล่าวเร่ืองราวกนัผ่านทางช่องทางน้ี  มีการสร้างกลุ่มไลน์ข้ึนมาอย่างไม่
เป็นทางการ เพ่ือไวใ้ชใ้นการบอกเล่าเร่ืองราวต่าง ๆ โดยประเด็นท่ีมีการแลกเปล่ียนกนัก็ยงัคงเป็นเร่ืองราวท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวถีิชีวติในการประกอบอาชีพ ชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้น จะมีการร่วมกลุ่มช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพประมงพ้ืนบา้น โดยในแต่ละเดือนนั้นจะมีการเก็บเงินของสมาชิกกลุ่มประมงพ้ืนบา้น โดยเก็บครัวเรือนละ 40 
บาท  โดยน าเก็บเขา้เป็นเงินกองกลางของชุมชน เพ่ือช่วยเหลือชาวประมงพ้ืนบา้นท่ีประสบเหตุเรือประมงล่ม จากการ
ขบัเรือชนตอไม ้ชนเข่ือน หรือเจอคล่ืนลมและเหตุต่าง ๆท่ีเกิดข้ึน โดยน าเงินส่วนน้ีท่ีเตรียมไวส้มทบและน าไปซ้ือ
เรือประมงพ้ืนบา้น  
  การปกครอง 
  ชุมชนชาวประมงพ้ืนบา้นมีความเป็นเมืองก่ึงชนบท เน่ืองมาจากจงัหวดัสมุทรสาครนั้น เป็นจงัหวดัท่ีอยู่
ในเขตปริมณฑล มีการกระจายความเจริญและการเขา้ถึงในดา้นการพฒันา ชาวบา้นท่ีน่ีมีการปกครองในรูปแบบ มีผูน้ า
ชุมชนท่ีเป็นทางการ ชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวดัสมุทรสาครมีรูปแบบการปกครองท่ีเป็นผูน้ าท่ีเป็นทางการ คือ
ผูใ้หญ่บ้านในการปกครองและดูแลความเรียบร้อยภายในชุมชน  โดยชาวประมงพ้ืนบ้านนั้นจะมีความใกลชิ้ดกบั
ผูใ้หญ่บา้น ในการรับทราบข่าวสารหรือการแจง้เหตุต่าง ๆ  
  กฎระเบียบ 
  ชาวประมงพ้ืนบา้นสมุทรสาครนั้นเป็นการอยูอ่าศยัร่วมกนัแบบเครือญาติ ทุกคนในชุมชนมีความสนิท
สนมไปมาหาสู่กนัอยูเ่ป็นประจ า กฎระเบียบในชุมชนของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้น ประเด็นส่วนใหญ่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถี
ชีวติ ท่ีทุกคนในชุมชนทุกคนยดึถือในการอยูร่่วมกนั จะมีเพียงเลก็นอ้ยไดแ้ก่ 
  1. การเดินเรือนั้น ทุกคนในชุมชนจะทราบดีว่าจะตอ้งเดินเรือในร่องน ้ าตรงกลางเท่านั้น และขบัดว้ย
ความระมดัระวงั ไม่ขบัเรือดว้ยความเร็ว  
  2. การวางอวนเพ่ือดกัจบัสัตวน์ ้ าชายฝ่ังนั้น จะตอ้งวางไม่กีดขวางทางน ้ าเพ่ือ ให้เรือท่ีสัญจรไปมานั้น 
สามารถสัญจรไดส้ะดวก และตอ้งมีการท าสัญลกัษณ์บอกอนาเขตเพื่อให ้เรือท่ีสัญจรไปมานั้นเห็นชดัเจนจะไดข้บัเรือ
เล่ียงไม่ใหใ้บพดัหางเรือไปโดนอวน 
 ด้านวฒันธรรม  
 วิถีชีวิตชาวประมงพ้ืนบา้นมิไดมี้เพียงแค่การประกอบอาชีพเท่านั้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าประมงพ้ืนบา้น เป็น
การแต่เป็นเสมือนการสร้างวิถีชีวิตท่ีสะท้อนถึงความเป็นประมงพ้ืนบ้านทั้ งในด้านต่าง ๆ ทั้ งในด้านการแต่งกาย 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือและความศรัทธา และการเรียนรู้ท่ีถูกส่งต่อกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  

ภูมปัิญญา  
  ภูมปัิญญาในการท าประมงพื้นบ้าน 
  วิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้น มีกระบวนการเรียนรู้ทั้งในเร่ืองของการประกอบอาชีพ และการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนั โดยมีองคค์วามรู้ท่ีถูกสั่งสมและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ถ่ายทอดออกมาเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ในการจบั
สัตวน์ ้ านั้น ในอดีตนั้นชาวประมงพ้ืนบา้นเร่ิมจากการจบัสัตวน์ ้ าดว้ยวิธีการง่ายๆ ท่ีมีในทอ้งถ่ินเช่นการงมหอยแครง 
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หอยพิมพ์ และการลอยอวนจับปลา ในระหว่างท่ีท าการจับปลานั้ น ชาวประมงพ้ืนบ้านได้มีการสังเกตและเกิด
กระบวนการเรียนรู้วา่สัตวน์ ้ าสวนใหญ่นั้นมกัจะอาศยับริเวณท่ีมีก าบงั ใตก้องก่ิงไม ้วชัพืช เป็นตน้ ชาวประมงพ้ืนบา้น
จึงไดมี้การคิดคน้การวางกบัดกั เรียกวธีิการดงักล่าวน้ีวา่ การวางกร ่ าปลา โดยมีกระบวนการคือ น าไมไ้ผม่าปักเป็นหลกั
โดยรอบ จากนั้นหาเศษก่ิงไมท่ี้มีมาสุมกองรวมกนั เพ่ือใหป้ลามาอาศยัอยูแ่ละหลงัจากนั้น 1 – 2 เดือน ใชเ้ฝือกมาลอ้ม
แลว้น าก่ิงไมอ้อก จึงจะใชส้วงิตกัปลาข้ึน โดยหลงัจากตกัปลาจนหมด ก็จะน าก่ิงไมท่ี้น าออกไปมากองไวท่ี้เดิม โดยวน
เป็นวงจรในรูปแบบน้ี โดยปลาท่ีไดส่้วนใหญ่นั้นจะเป็นปลาจ าพวกปลาดุก ปลากด ปลาแขยง โดยจากการวางกร ่ าปลา
นั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นสังเกตเห็นวา่มีหอยแมลงภู่มาเกาะท่ีหลกัไมไ้ผ่รอบกร ่ า จึงไดจ้บัมาขายเป็นการสร้างรายไดอี้ก
ช่องทางหน่ึง หลังจากนั้ นชาวประมงพ้ืนบ้านได้เกิดกระบวนการรู้ว่าหอยแมลงภู่จะมาเกาะตามหลักไมท่ี้ปักไว ้
ชาวประมงพ้ืนบา้นบางส่วนจึงไดมี้การริเร่ิมในการท ากร ่ าหอยแมลงภู่  โดยการท ากร ่ าหอยแมลงภู่นั้น จะเป็นการลงทุน
ในส่วนของการซ้ือไมม้าปักหลกัเพ่ือให้หอยแมลงภู่มาเกาะ โดยเลือกปักไวต้ามจุดต่าง ๆ เป็นการศึกษาเพ่ือสร้าง
กระบวนการเรียนรู้วา่จุดใดนั้นเหมาะสมต่อการท ากร ่ าหอย และไดเ้กิดการเรียนรู้วา่ การปักกร ่ าในทะเลถา้มีความลึก
หอยแมลงภู่จะสามารถเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว  หลงัจากนั้นชาวประมงพ้ืนบา้นไดเ้ร่ิมหันมาท าหอยแมลงภู่กนัมากข้ึน 
ส่งผลใหชุ้มชนชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครกวา่ร้อยละ 50 ท ากร ่ าแมลงภู่เป็นการสร้างรายไดห้ลกั 
  จากการท ากร ่ าหอยแมลงภู่นั้นไดส้ร้างองคค์วามรู้ส าคญัใหก้บัชาวบา้นสองประเด็นคือประเด็นแรกนั้น
การปักกร ่ าหอยแมลงภู่นั้นจะสามารถช่วยป้องกนัคล่ืน ท่ีมากระทบและกดัเซาะชายฝ่ัง จึงเป็นท่ีมาของการปักไมไ้ผ่
ชะลอคล่ืนอีกทั้งยงัช่วยใหเ้กิดการทบัถมของตะกอนดินท่ีบริเวณแนวไมไ้ผ่ จึงเกิดพ้ืนท่ีป่าชายเลนเพ่ิมข้ึน และสองคือ
ในอดีตนั้นหลงัจากการจบัหอยแมลงภู่ เม่ือน ามาถึงฝ่ังทุกคนในครอบครัวจะช่วยกนัลา้งท าความสะอาดดว้ยการย  ่า
เพ่ือใหห้อยแมลงภู่ท่ีเกาะกนัอยูน่ั้นหลุดออกจากกนัระหวา่งนั้นจึงฉีดน ้ าเพ่ือลา้งคราบส่ิงสกปรกออก แต่ในปัจจุบนันั้น 
ไดมี้การคิดคน้และพฒันาเคร่ืองลา้งหอยแมลงภู่โดยใชเ้คร่ืองจกัรแทนแรงงานคนเกิดข้ึน โดนชาวประมงพ้ืนบา้นรุ่น
ใหม่นั้นไดมี้การคิดคน้และมีการทดลองโดยช่วยกนัภายในชุมชน และจากการใชง้านเม่ือพบขอ้เสีย ก็ไดน้ าจุดบกพร่อง
มาแกไ้ขพฒันาและปรับปรุง โดยมีการบอกกล่าวกนัเพ่ือท่ีจะน าไปปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองของแต่ละบา้นท่ีใชอ้ยูน่ั้น
ใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
  ภูมปัิญญาในการถนอมอาหาร 
  ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นเม่ือมีการจบัสัตวน์ ้ าส่วนหน่ึงจะถูกน าไปบริโภคภายในครัวเรือน อีกอีกส่วนจะ
ถูกน าไปจ าหน่ายเป็นอาหารทะเลสด แต่ถา้หากมีปริมาณท่ีเหลือหลงัจากการจ าหน่ายในรูปแบบของอาหารทะเลสด จะ
ถูกน าไปแปรูปผา่นระบบการถนอมอาหาร ซ่ึงจะมีกระบวนการท่ีผา่นกรรมวธีิทางธรรมชาติ เช่นการหมกัดอง หรือ การ
ตากแดด จึงเป็นท่ีมาของการแปรรูปอาหารเช่น การท ากะปิ หอยดอง กุง้แหง้ และ ปลาเคม็เป็นตน้ 
  การท ากุง้แห้งนั้นจะใชกุ้ง้สดโดยท่ีไม่มีการปอกเปลือกมาลา้งน ้ าเพ่ือน าเอาส่ิงปลอมปนออกจากนั้น
น าไปคลุกเคลา้เกลือและน ามาตม้จนสุกและน าไปตากแดด จนแห้งสนิท จากนั้นน าสามารถน าไปเก็บไวรั้บประทาน
เป็นกุ้งแห้ง หรือจ าหน่ายสร้างรายได้อีกช่องทางหน่ึง โดยกระบวนการท านั้นครอบครัวชาวประมงทุกบา้นจะถูก
ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษของตน โดยภาพท่ีพบเห็นทุกบา้นจะมีตระแกรงไวส้ าหรับตากกุง้หรือตากปลาไวเ้ป็นเร่ือง
ทัว่ไป 
  การท าปลาเค็มนั้น จะน าปลาสดมาลา้งท าความสะอาดโดยน าอวยัวะภายในออก และน าไปหมกัเกลือ 
โดยระยะเวลาจะส่งผลต่อรสชาติความเคม็ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของแต่ละครัวเรือนซ่ึงจะแตกต่างกนัออกไป ซ่ึง
จะสามารถน าเก็บไวท้านไดใ้นระยะท่ียาวนานข้ึนหรือน าไปจ าหน่ายให้กบัพอ่คา้คนกลางภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้
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อีกช่องทางหน่ึง โดยปลาส่วนใหญ่ท่ีเป็นท่ีนิยมน ามาท าปลาเคม็บริโภคกนันั้นจะเป็นปลากระบอกและปลากเุลา ซ่ึงเป็น
ปลาพ้ืนถ่ินของจงัหวดัสมุทรสาคร 
  การรุนเคยเป็นการผสมผสานในภูมิปัญญาระหวา่งการจบัเคยและการถนอมอาหาร ท่ีไดมี้การถ่ายทอด
ออกมาเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน โดยชาวประมงพ้ืนบา้นจะออกไปรุนเคยในช่วงเชา้และหลงัจากเขา้ชายฝ่ังก็จะน าเคยท่ี
ไดม้าลา้งท าความสะอาดและน าไปผา่นกระบวนการถนอมอาหารท่ีเป็นภูมิปัญญาจนอกมาเป็นผลผลิตท่ีเรียกกนัวา่กะปิ 
โดยในอดีตนั้นการท ากะปิส่วนใหญ่จะท ากนัทุกครัวเรือน แต่เน่ืองมาจากปัจจุบนัไดมี้ก าหนดคุณภาพและมาตรฐาน
ของการผลิตอาหาร ท าให้เกิดภาคอุตสาหกรรมทางด้านการผลิตข้ึน ชาวประมงพ้ืนบา้นจึงไดน้ าเคยท่ีจบัมาไดน้ั้น
จ าหน่ายใหก้บับา้นท่ีเคา้ท ากะปิจ าหน่าย ท่ีซ่ึงในชุมชนมีอยูป่ระมาณ 3-4 หลงัคาเรือน 
  ภูมปัิญญาการประดษิฐ์และการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประกอบอาชีพ 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นชาวประมงพ้ืนบ้านมีการประดิษฐ์เคร่ืองอย่างง่าย เ พ่ือในการท าประมง
เพราะฉะนั้นชาวประมงพ้ืนบา้นจึงมีทกัษะในการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพอยูเ่ป็น
พ้ืนฐาน  โดยทุกครัวเรือนนั้นจะสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์เคร่ืองมือทุกชนิดได ้เช่นการซ่อมอวน หลงัจากท่ีน าปลา
ข้ึนมาบนฝ่ังแลว้นั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นจะมีการลา้งท าความสะอาดและเช็คเคร่ืองมือทุกช้ิน เพ่ือท่ีจะซ่อมแซมเตรียม
ความพร้อมท่ีจะใช้ในการออกท าประมงคร้ังต่อไป  หรือ เรือและเคร่ืองยนต์ท่ีใช้ในการท าการประมง ชาวประมง
พ้ืนบา้นนั้นจะตอ้งพบเจอกบัปัญหาเคร่ืองยนตข์ดัขอ้ง ซ่ึง ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นจะมีเคร่ืองมือท่ีใชง้านหลากหลาย ใน
การท าประมง การถ่ายทอดการดูแลและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพในลกัษณะการซึม
ซบัจากการพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั ชาวประมงพ้ืนบา้นในรุ่นใหม่นั้นจะมีการเรียนรู้ในการดูแลรักษาเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์จากรุ่นพอ่แม่ 
  ภูมปัิญญาการสร้างบ้านเรือน 
  การปลูกสร้างบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั จากผลการศึกษาพบวา่ ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นมีการสร้างท่ีพกัอาศยั
โดยยึดสภาพแวดลอ้มเป็นหลกัต่อการสร้างบา้นเรือน โดยในอดีตนั้นชาวประมงพ้ืนบา้นจะปลูกสร้างบา้นเรือนดว้ย
วสัดุธรรมชาติท่ีหาไดจ้ากในทอ้งถ่ินของตน ท่ีเรียกกนัติดปากว่าบา้นจาก แต่เน่ืองในยุคปัจจุบนัมีการคิดคน้วสัดุท่ี
หลากหลายตอบสนองต่อความตอ้งการต่างๆไดอ้ยา่งครอบคลุม เพราะเน่ืองมาจากสภาพแวดลอ้มการสร้างบา้นของ
ชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นเป็นท่ีราบริมชายฝ่ัง ลกัษณะเป็นดินท่ีอ่อน ติดกบัน ้ าทะเล อีกทั้งมีการกดัเซาะชายฝ่ัง ซ่ึงเส่ียงต่อ
การทรุดตวั โดยตอ้งเลือกใชว้สัดุท่ีสามารถใชง้านทดแทนกนัไดคื้อตอ้งมีน ้ าหนกัเบา และเหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศ 
ซ่ึงในปัจจุบนัมีค่อนขา้งหลากหลายให้เลือกใช ้แต่ทั้ งน้ี รูปทรงและลกัษณะของตวับา้นนั้นยงัคงเป็นการสร้างบา้นท่ี
เหมาะสมต่อสภาพแวดลอ้มเสมือนในอดีตคือ บา้นชั้นเดียว ยกพ้ืนสูง เพ่ือป้องกนัน ้ าท่วมถึงและโครงสร้างเบาไม่มีการ
รับน ้ าหนกัท่ีจะส่งผลใหเ้กิดการทรุดตวั 
  ความเช่ือและความเคารพศรัทธา 
  ชาวประมงพ้ืนบา้นส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ มีประเพณีและความเช่ือในทางพุทธศาสนาเช่นการ
ท าบุญบา้น การแต่งงานประเพณีส าคญัต่างๆทางพระพุทธศาสนา เขา้วดัท าบุญตามวิถีของชาวพุทธ แต่ทั้งนั้นยงัคงมี
ประเพณีหรือความเคารพศรัทธาของชุมชนชาวประมงพ้ืนบา้นโดยเฉพาะคือ ในแต่ละชุมชนประมงพ้ืนบา้นจะมีศาล
ประจ าหมู่บา้นท่ีเป็นท่ีเคารพและศรัทธาของชาวประมงพ้ืนบา้น ซ่ึงจะมีการท าบุญปีละคร้ัง โดยการท าบุญจะเป็น
รูปแบบของการจดัเตรียมอาหารคาวหวาน ของแต่ละบา้นมาไหวท่ี้ศาลและกินเล้ียงร่วมกนั โดยหลงัจากการท าบุญศาล
ประจ าหมู่บา้นนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นจะน าธงท่ีไดจ้ากการท าบุญศาลประจ าปีนั้นมาบูชาท่ีบา้นและน าไปติดเรือท่ีเรือ
ทุกล า ซ่ึงเป็นความเคารพและความศรัทธา ท่ีชาวบา้นมีการนบัถือมาอยา่งยาวนาน  
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  แต่ชาวประมงพ้ืนบา้นชุมชนพนัทา้ยนรสิงห์ ดว้ยลกัษณะพ้ืนท่ีโดยมีคลองขนาดเล็กกั้นอยู่ตรงกลาง 
โดยจะมีประเพณีในการท าบุญคลองของชุมชนทุกปี มีการท าบุญโดยมีการนิมนต์พระ เป็นการท าบุญร่วมกนัของ
ชาวประมงพ้ืนบา้นสองฝ่ังคลอง  
 ด้านส่ิงแวดล้อม  
  การอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาต ิ 
  จากการศึกษาพบวา่ชาวประมงพ้ืนบา้นมีวถีิชีวติท่ีมีการพ่ึงพาทรัพยากรทางธรรมชาติในการด าเนินชีวิต
เป็นส่วนใหญ่ แต่ในบางประเด็นนั้นชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นยงัขาดความรู้และความเขา้ใจท่ีเก่ียวกบัการใชท้รัพยากรทาง
ธรรมชาติท่ีย ัง่ยนือยา่งถูกตอ้ง  โดยจากการสมัภาษณ์พบวา่การท าประมงในช่วงก่อนหนา้การปรับปรุงและการบงัคบัใช้
พระราชก าหนดประมง พ.ศ.2558 นั้นชาวประมงพ้ืนบา้นมีการเลือกใชเ้คร่ืองมือท่ีใชท้ าการประมงใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึน 
เพ่ือจบัสัตวน์ ้ าไดม้ากข้ึน โดยมีการน าอวนแดงเขา้มาใชใ้นการรุนเคย ซ่ึงจะส่งผลให้สัตวน์ ้ าขนาดเล็ก เช่นปลาตวัเล็ก 
หรือกุง้ตวัเลก็ ติดอวนมาดว้ย อีกความตอ้งการในการบริโภคสตัวน์ ้ าสูงข้ึน ท าใหส้ตัวน์ ้ าทุกชนิดสามารถน าไปจ าหน่าย
เพ่ือสร้างรายไดไ้ดท้ั้งส้ิน  แต่เม่ือภายหลงัมีการปรับปรุง และประกาศใชพ้ระราชก าหนดการประมง พ.ศ.2558  ถูกน ามา
บงัคบัใชอ้ยา่งจริงจงั เช่นในการสัง่หา้มน าอวนแดงมาใชรุ้นเคย  การจ ากดัขนาดเคร่ืองมือ และการใชอ้วนตาถ่ีในการจบั
สัตวน์ ้ า พบวา่ชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครมีการปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัดในส่วนของการอนุรักษท์รัพยากร
เช่นการปลูกป่าชายเลนและการปักไม่ไผ่ชะลอคล่ืนนั้น ไดมี้หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มารณรงค ์จดั
กิจกรรมโดยร่วมกบัชาวบา้นและภาคเอกชนในการปลูกป่าชายเลน เป็นประจ า 
  การดูแลการจดัการของเสียในพื้นที ่
  ชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร มีการจัดการของเสียในพ้ืนท่ี โดยแบ่งของเสียออกเป็นสอง
ประเภท คือของเสียท่ีเกิดข้ึนจากภายในชุมชนและของเสียท่ีมาจากภายนอกชุมชน ของเสียท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชน 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นสองรูปแบบ ของเสียท่ีเกิดข้ึนภาคครัวเรือน และของเสียท่ีมาจากการท าประมง  
  ของเสียท่ีมาจากภาคครัวเรือนของเสียท่ีมาจากภาคครัวเรือนส่วนใหญ่จะเป็นของเสียประเภทเศษอาหาร 
ขยะจ าพวกพลาสติกต่างๆจะถูกน าไปท้ิงท่ีถงัขยะ ท่ีถูกจดัเตรียมไวข้องแต่ละครัวเรือน  โดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน
จะเขา้บทบาทในการบริหารจดัการขยะส่วนน้ี  
  ของเสียท่ีมาจากการท าประมง สัตวท์ะเลท่ีหาได้จากการท าประมงนั้น ปลาทุกชนิดสามารถน าไป
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด ในรูปของอาหารทะเลสด หรือผ่านกระบวนการแปรรูปดว้ยกรรมวิธีต่างๆแต่ทั้งน้ียงัคงมีของเสีย
อ่ืนๆ ท่ีมาจากภาคการประมงซ่ึงจะเป็นของเสียประเภทท่ีไม่สามารถน าไปบริโภคไดเ้ช่น โดยส่วนใหญ่จะเป็นของเสีย
ประเภทเศษซากเปลือกหอยแมลงภู่ และเศษดินโคลนท่ีติดมากบัอุปกรณ์ท่ีใชท้ าการประมง ทั้งน้ีเน่ืองมาจากสภาพท่ีพกั
อาศยัของชาวประมงพ้ืนบา้นนั้น อยูติ่ดริมน ้ าส่งผลใหห้นา้ดินถูกกดัเซาะ ชาวประมงพ้ืนบา้นจึงไดน้ าของเสียท่ีมาจาก
การท าประมง มาใช้ประโยชน์ในการถมทดแทนดินท่ีถูกกัดเซาะ อีกทั้ งมีนักศึกษาได้เขา้มาศึกษาการน าเปลือก
หอยแมลงภู่ไปใชป้ระโยชน์ในการถมทดแทนดินท่ีถูกกดัเซาะ  
  ของเสียท่ีมาจากภายนอกชุมชน เน่ืองจากชาวประมงพ้ืนบา้นนั้นจะมีการตั้งถ่ินฐานอาศยัริมน ้ า ส่ิงหน่ึง
ท่ีเป็นปัญหาใหก้บัชาวประมงพ้ืนบา้นคือขยะท่ีมาทางน ้ า ช่วงเวลาท่ีน ้ าข้ึนนั้นขยะจะถูกพดัพามาตามน ้ าแต่เม่ือช่วงเวลา
ท่ีน ้ าลดนั้นขยะจะติดคา้งอยู่ในบริเวณริมชายฝ่ัง แต่จะมีชาวบ้านคอยพายเรือเก็บขยะบางประเภทท่ีสามารถน าไป
จ าหน่ายใหก้บัร้านรับซ้ือของเก่า ซ่ึงจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะในเบ้ืองตน้ลงไปได ้แต่ทั้งน้ีจะมีขยะอีกจ านวนหน่ึง
ซ่ึงไม่สามารถสร้างรายได้ จึงถูกท้ิงไวใ้นบริเวณริมชายฝ่ัง จึงได้มีการร่วมมือกันระหว่างชาวประมงพ้ืนบ้านและ
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หน่วยงานศูนยอ์นุรักษป่์าชายเลนโคกขาม เก็บขยะกนัในช่วงเวลาท่ีน ้ าลด โดยจะมีการจดัตั้งกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน
ร่วมกนัในการเก็บขยะ หรือการจดักิจกรรมจากหน่วยงานทางภาครัฐ  
  ปัญหาและอุปสรรคต่อการด าเนินชีวติของชาวประมงพื้นบ้าน  
  จากการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้านจังหวดั
สมุทรสาครนั้น เป็นปัญหาท่ีเป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ท่ีเรียกวา่ “น ้ าเบียด น ้ ากนั” ซ่ึงเป็นปรากฏการณ์
ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยจะเกิดข้ึนในช่วงปลายฤดูฝนประมาณเดือนตุลาคม โดยมีน ้ าจืดปริมาณมากท่ีไหลมาจาก
แม่น ้ าสายต่างๆลงสู่ปากแม่น ้ า เพ่ือออกสู่ทะเล ส่งผลให้แบคทีเรีย แพลงตอนและส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กในน ้ านั้ นตาย
เน่ืองมาจากไม่สามารถปรับตวัไดท้นัต่อสภาวะการเปล่ียนแปลงของสภาพน ้ า อีกทั้งการลกัลอบปล่อยน ้ าเสียจากโรงงานใน
บริเวณ ริมน ้ า ท าใหน้ ้ าในบริเวณปากแม่น ้ าและในบริเวณใกลเ้คียงเน่าเสียและส่งกล่ินเหม็น ระยะเวลาในการเกิดเหตุการณ์
ดงักล่าว ประมาณ 2 – 3 วนั โดยส่งผลกระทบต่อชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาคร เน่ืองจากการตั้งถ่ินฐานริมน ้ า ท าให้
ไดรั้บกล่ินเหมน็ของน ้ าเสียในบริเวณดงักล่าว อีกทั้งสตัวน์ ้ าตวัเลก็ริมชายฝ่ัง จ าพวกปลาตวัเลก็ๆ และหอยแมลงภู่ท่ีชาวบา้น
เล้ียงไวใ้นกร ่ าหอยตาย ไม่สามารถน าไปจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ท าใหช้าวประมงพ้ืนบา้นจะประสบปัญหาดา้นสุขภาพและดา้น
เศรษฐกิจขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ ไปช่วงเวลาหน่ึง  โดยชาวประมงพ้ืนบ้านนั้นจะมีป้องกัน ได้เพียงแค่น า
หอยแมลงภู่ท่ีเล้ียงไวใ้นกร ่ านั้นข้ึนทั้งหมด ก่อนปลายเดือนตุลาคมเพ่ือป้องกนัปัญหาดงักล่าว 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
 จากการศึกษาวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบา้นจงัหวดัสมุทรสาครนั้น ไดมี้การแยกออกพิจารณารายดา้น คือ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวฒันธรรม และด้านส่ิงแวดลอ้ม และน ามาวิเคราะห์ ร่วมกับกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุม้กนั ภายใตเ้ง่ือนไขความมรู้และเง่ือนไขคุณธรรม  

ดา้นเศรษฐกิจนั้น ชาวประมงพ้ืนบา้นมีการด าเนินวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ มี
การด าเนินภายใตห้ลกั รายรับ รายจ่าย มีความพอประมาณ และภาระหน้ีมีเหตุผลในการกูย้ืมมาลงทุน และ มีการออม
เงินซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนั โดยเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

ดา้นสังคมชาวประมงพ้ืนบา้นมีการด าเนินวิถีชีวิตท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการ
ด าเนินภายใตห้ลกั มีการก าหนดราคาสินคา้ท่ีเท่าเทียมกนัไม่มีการแข่งกนั เพ่ือแยง่ลูกคา้ คือมีความพอประมาณ และมี
เหตุผล และ มีการออมเงินกลุ่มซ่ึงเป็นภูมิคุม้กนั โดยเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

ดา้นวฒันธรรมชาวประมงพ้ืนบา้นมีการด าเนินวถีิชีวติท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ มีการ
ด าเนินภายใตห้ลกั มีการด าเนินวถีิชีวติต่างๆ การแต่งกาย การถนอมอาหาร และอ่ืนๆท่ีมีความพอประมาณ และมีเหตุผล 
และ มีการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่นเป็นภูมิคุม้กนั โดยเกิดข้ึนภายใตเ้ง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มชาวประมงพ้ืนบา้นมีการด าเนินวถีิชีวติท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
ประเด็นเง่ือนไขความรู้ และคุณธรรม คือขาดความเขา้ใจต่อการจบัสัตวน์ ้ าท่ีส่งผลต่อการยงัยืน ถือแมมี้กฎหมายการ
บงัคบัยกเลิกการใชเ้คร่ืองมือบางชนิด แต่จากการสมัภาษณ์พบวา่ ยงัคงมีการเขา้ใจผิดต่อการใชท้รัพยากรทางธรรมชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานทางภาครัฐควรมีการจดัอบรมสร้างความรู้และความเขา้ใจแก่ชาวประมงพ้ืนบา้นเป็นระยะเพ่ือการ

สร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อการร่วมกนัอนุรักษท์รัพยากรอยา่งย ัง่ยืน และควรมีการสร้างเครือข่ายของชุมชนริมฝ่ังน ้ า
ในการเฝ้าระวงัสถานการณ์สถานการณ์น ้ าเบียด น ้ ากนั เพ่ือป้องกนัการสูญเสียผลผลิตสตัวน์ ้ า 
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กติตกิรรมประกาศ 
ผูว้ิจยัขอขอบคุณ กลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน ในต าบลพนัทา้ยนรสิงห์และ ต าบลบางหญา้แพรก อ าเภอเมือง

จงัหวดัสมุทรสาครเป็นอย่างยิ่ง ท่ียินดีให้ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี และขอกราบขอบพระคุณท่าน ผศ.ดร.สุภาภรณ์  
สงค์ประชา ท่านผศ.ดร.วิลาสินี อโนมะศิริ และ ท่านผศ.ดร.คนางค์ คนัธมธุรพจน์ เป็นอย่างสูงท่ีช่วยให้ค  าแนะน า
ตลอดจนงานวจิยัส าเร็จลุล่วง  
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