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บทที่ 1 
บทนํา 

 

 

1.1   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ในอดีตที่ผานมาประเทศไทยไดดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อยกฐานะ 

ของประชากรใหมีงานทํา มีรายไดเพิ่มข้ึน มีเสรีภาพในการเลือกดําเนินชีวิตของบุคคล การยก

ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของบุคคลใหสูงขึ้นดังกลาวกระทําไดโดยการใชรูปแบบของการนํา

ทรัพยากรประเภทตาง ๆ มาใชทําการผลิตสินคาและบริการ ซึ่งเปนผลใหมีความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็ไดทําใหเกิดปญหาขึ้น กลาวคือ ทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ถูกใชในการพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะเรงรัด สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย ขาดแคลน

และเสื่อมคุณภาพ เนื่องจากการใชไมประหยัด ไมมีการซอมแซมบํารุงรักษาและอนุรักษ ตัวอยาง 

ที่เปนรูปธรรมของปญหานี้ไดแกการขาดแคลนน้ําตามธรรมชาติเพื่อการเพาะปลูก เลี้ยงคนและ

สัตว ที่ดินขาดแคลนและเสื่อมคุณภาพ ทําใหการพัฒนาดานการเกษตรมีปญหา น้ําตามธรรมชาติ      

ลําคลอง และในทะเลเกิดความเสียหาย เปนอันตรายตอมนุษยและสัตวในการดํารงชีวิตประจําวัน  

ดังนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) รัฐบาลไดมีการ    

จัดทํานโยบายและมาตรการพัฒนาสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงาน

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยใหความสําคัญตอการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือมุงหวังที่จะใหมีการใชทรัพยากรอยางชาญฉลาด ประหยัด และใหผลที่ยั่งยืนตลอดไป ซึ่งใน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 อันเปนกฎหมายสูงสุดที่เปนกรอบกําหนด

พฤติกรรมของคนไทย บัญญัติไววา “เปนหนาที่ของชนชาวไทยที่มีหนาที่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม” ทั้งนี้เนื่องจากปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนเรื่องใหญ             

สงผลกระทบตอความเปนอยูของทุกคนในชุมชน และใชงบประมาณในการแกไขเปนจํานวนมาก     

ดังนั้น วิธีการรักษาจึงมุงปองกันมากกวาการแกไขเมื่อเกิดปญหาและพยายามฟนฟูปรับปรุงสภาพ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่มีอยูใหดีข้ึน (ประสาน  สุขรังสรรค.  2539 : 17) ซึ่งใน      

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดสนับสนุนการมีสวนรวม

ของชุมชนและทองถิ่นในการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสให     

ประชาชนและชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน ตัดสินใจ และติดตามประเมินผล         
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(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2544 : 3) โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ท รัพยากรชายฝ งทะเล  นับวา เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญไมนอยไปกวา

ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เพราะนอกจากจะมีคุณคาทางเศรษฐกิจเปนอยางมากตอประเทศชาติ

แลว ยังคงเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของชาวประมง

ในทองถิ่น 

ในอดีตชายฝงทะเลของประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณสูงมาก แตจํานวนประชากร 

ที่เพิ่มมากขึ้นและการเรงรัดพัฒนาเศรษฐกิจโดยสวนรวมของประเทศ โดยขาดการคํานึงถึง 

ขีดจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติเปนเหตุใหทรัพยากรชายฝงในปจจุบันเริ่มเสื่อมโทรม และมี 

ศักยภาพลดลงตามลําดับ จนกระทั่งกลายเปนขอจํากัดในการพัฒนาประเทศในระยะตอไป  

การเสื่อมโทรมที่เกิดขึ้นนั้นเปนผลมาจากการกระทําของมนุษย ซึ่งพยายามเขาไปเปลี่ยนแปลง   

พื้นที่และทรัพยากรอยางเรงรีบตอเนื่องเปนเวลานาน จนเกินขีดความสามารถที่ธรรมชาติจะรักษา

ตัวเองไดทันตอความตองการใชประโยชน หรือการทําลายที่มากข้ึนตามลําดับ จึงกอใหเกิด        

ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในเร่ืองปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสใน

การใชทรัพยากรชายฝงออกไปใหนานที่สุดเทาที่จะทําได จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองให

ความสําคัญในดานการอนุรักษและการแกไขความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝงไปพรอม ๆ กัน 

โดยเนนความสําคัญทางดานการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงทะเลใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่

ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อลดผลกระทบที่จะมีตอระบบนิเวศชายฝงใหเหลือนอยที่สุด ทั้งนี้หลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรชายฝงที่เกิดผลในทางปฏิบัติประการหนึ่ง คือการเปดโอกาสและสนับสนุน

ใหผูเกี่ยวของทั้งฝายราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนาตั้งแต

เร่ิมตนไปจนถึงขั้นบํารุงรักษาในระยะยาว (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ.  2544 : 3) 

ทรัพยากรชายฝงจัดวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในระบบนิเวศและ 

สภาพแวดลอมทางทะเล เนื่องจากชายฝงทะเลเปนที่รวมของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความ 

หลากหลายซับซอนและละเอยีดออนในดานระบบนิเวศ ตลอดจนมีคุณคาและคุณประโยชนอยาง

มากมายตอมนุษย เปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา โดยเฉพาะสัตวน้ําวัยออน ทั้งยังเปนแหลงประมง 

และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงอีกดวย  

ปญหาความเสื่อมโทรมของชายฝงทะเลในปจจุบันพบประเด็นปญหาที่สําคัญ     

เกี่ยวกับทรัพยากรชายฝงทะเล เชน พื้นที่ปาชายเลนถูกบุกรุกเพื่อใชประโยชนในกิจกรรมตาง ๆ   

จนทําใหเกิดผลเสียหายตอระบบนิเวศ  ซึ่งสาเหตุสวนใหญนอกเหนือจากศัตรูธรรมชาติแลว        
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ยังมาจากกิจกรรมประมง เชน การเบื่อปลา การใชอวนลาก การทอดสมอเรือ จากสภาพปญหา    

ดังกลาวจะเห็นไดวาทรัพยากรชายฝงไดรับผลกระทบสวนใหญลวนมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของ

มนุษยทั้งสิ้น (สันทัด  สมชีวิตา.  2535 : 3) 

ชายฝงบริเวณปากแมน้ําบางปะกง นับเปนพื้นที่หนึ่งที่เ ร่ิมประสบปญหาความ 

เสื่อมโทรมเนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตสูปจจุบันคอนขางมากจากการพัฒนา

ในภาคอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชน อันเนื่องมาจากการเพิ่มข้ึนของประชากรและ 

การจับสัตวน้ําเพื่อขายและยังชีพที่ดําเนินมาอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน รวมทั้งความ     

เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรชายฝง ปาชายเลนท่ีลดลงจากการเพาะเลี้ยงกุง  

คุณภาพน้ําทิ้งที่ปลอยออกมาจากกิจกรรมการใชประโยชนประเภทตาง ๆ จากกิจกรรมดาน 

อุตสาหกรรม ชุมชนกับกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การเกษตรอื่น ๆ และการประมง ทําให 

คุณภาพน้ําไมเหมาะแกการดํารงชีวิตของสัตวน้ําในแมน้ําตลอดจนอาวไทย ขยะและน้ําเสีย 

จากชุมชน มลพิษทางอากาศที่ เกิดจากโรงงาน  การขาดแคลนน้ํา  สภาพพื้นที่ชายฝงถูก 

เปลี่ยนแปลงไป 

ชาวประมงพื้นบานนับเปนกลุมบุคคลที่สําคัญใกลชิดคลุกคลีใชทรัพยากรและ           

มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหสามารถคงสภาพเดิม เพื่อใชประโยชนจากทรัพยากร

ชายฝงอยางคุมคา ผูวิจัยในฐานะที่ปฏิบัติงานในสังกัดกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี   

(กรมเจาทาเดิม) ซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งของรัฐบาลที่มีหนาที่ในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมทางน้ําใน   

นานน้ําไทย ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พระพุทธศักราช 2456 (แกไขเพิ่มเติม 

พ.ศ.2535) มาตรา 119, มาตรา 119 ทวิ และมาตรา 204 รวมทั้งทํางานใกลชิดและเกี่ยวของกับ

ชาวประมงพื้นบานในเขตพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง จึงสนใจที่จะศึกษาวามปีจจัยใดบางทีส่งผลตอ

การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ํา          

บางปะกง และศึกษาปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร     

ชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  

 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
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1.2.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

1.2.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน       

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 
    

 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

1.3.1 ทราบถึงระดับของการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

1.3.2 ทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

1.3.3 ทราบถึงปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง เพื่อนําขอมูลที่ไดรับไปเปนแนวทางในการ

สงเสริมการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

1.3.4 ไดขอมูลพื้นฐานที่เปนประโยชนในการกําหนดขอบเขต การใหความรวมมือ

ของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง และเปน

ประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใชเปนสวนประกอบในการวางแผนพัฒนาการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงและเปนแนวทางใหกับพื้นที่อ่ืน ๆ ที่มีลักษณะผลกระทบคลายคลึงกัน 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1.4.1   ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 

        1)   ประชากร 

                    ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้   คือ ชาวประมงพื้นบานซึ่งอาศัยในพืน้ที่

ชายฝง บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง  ในระยะเวลาไมต่ํากวา  1  ป       

ไดแก เขตอําเภอบางปะกง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  

โดยจังหวัดฉะเชิงเทรากําหนดเฉพาะตําบลที่ประชาชนประกอบอาชีพการประมงพื้นบาน ซึ่งไดแก 

ตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง และตําบลทาขาม จํานวน 641 ครัวเรือน และบริเวณพื้นที่     
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เกี่ยวเนื่อง  คือตําบลคลองตําหรุ  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  จํานวน  133 ครัวเรือน  รวมจํานวน

ประชากรที่เปนชาวประมงพื้นบานทั้งสิ้น 774  ครัวเรือน   

  2)    กลุมตัวอยาง 

              กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวประมงพื้นบานซึ่งอาศัยใน

พื้นที่ชายฝง บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง ในระยะเวลาไมต่ํากวา 1 ป  

ไดแก เขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

โดยจังหวัดฉะเชิงเทรากําหนดเฉพาะตําบลที่ประชาชนประกอบอาชีพการประมงพื้นบาน ซึ่งไดแก 

ตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง และตําบลทาขาม จํานวน 192 ครัวเรือน และบริเวณพื้นที่    

เกี่ยวเนื่อง คือตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 40 ครัวเรือน ซึ่งแตละตําบล

กําหนดหมูบานที่มีครัวเรือนของชาวประมงพื้นบาน จากนั้นหาจํานวนครัวเรือนตวัอยางของแตละ

ตําบลโดยวิธีเทียบสัดสวน เมื่อคํานวณจํานวนครัวเรือนกลุมตัวอยาง ไดแลวนํามาสุมตัวอยาง โดย

วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling)  โดยการจับฉลากบานเลขที่ตาม

สัดสวนตัวอยางในแตละตําบลและแตละหมูบานที่จะสุมเพื่อเปนตัวแทนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

จํานวน  232  ครัวเรือน 

    1.4.2   พื้นที่ที่ศึกษา 

       พื้นที่ที่ศึกษาไดแก พื้นที่ชายฝง บริเวณปากแมน้ําบางปะกง และบรเิวณพืน้ที่

เกี่ยวเนื่อง คือในอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ  อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี โดยจังหวัดฉะเชิงเทรากําหนดเฉพาะตําบลที่ประชาชนประกอบอาชีพการประมงพื้นบาน   

ซึ่งไดแก ตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง และตําบลทาขาม 

1.4.3 ตัวแปรในการวิจัย 

1)  ตัวแปรอิสระ : 

         ปจจัยทางประชากร ไดแก 

  -   เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาที่อาศัยอยู 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
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   ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ ไดแก 

- รายได 

- สถานภาพทางสังคม 

- เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู 

  ปจจัยเกี่ยวกับการรับรูของบุคคล ไดแก 

- ความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

- การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

2)  ตัวแปรตาม :  

 การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 

1.5   กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

                            ในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย ตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 กลุมปจจัย 10 ตัวแปร ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได สถานภาพ         

ทางสังคม เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง และความรู

เร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง โดยมีตัวแปรตาม ไดแก การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน  

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง  โดยสรุปมาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพ 1 
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             ตัวแปรอิสระ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 

ปจจัยทางประชากร 
  

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาที่อาศัยอยู 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

 

ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ 
 

- รายได 

- สถานภาพทางสังคม 

- เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู 

 

 

ปจจัยเกี่ยวกับการรับรูของบุคคล 
 

- ความรูเรื่องการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง 

- การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง 

 

 

การมสีวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรกัษทรัพยากรชายฝง 
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1.6  สมมติฐานในการวิจัย  
 

ปจจัยทางประชากร ปจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ และปจจัยเกี่ยวกับการรับรูของบุคคล 

เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 
 

1.7  นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 การมีสวนรวม หมายถึง  กระบวนการที่ชาวประมงพื้นบานไดเขาไปเกี่ยวของกับ       

กิจกรรมในองคกร โดยรวมแสดงความคิดเห็นและกระทําในสิ่งที่เห็นพองตองกัน ตลอดจนรวม

พิจารณากําหนดปญหาความตองการในทองถิ่นของตน รวมทั้งการจัดการใชทรัพยากรเพื่อใหเกิด

การพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ตองการ ซึ่งจะมีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของตน 

 การอนุรักษ หมายถึง การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดตอมนุษยและพยายาม 

ที่จะใชทรัพยากรนั้นใหมีอายุยืนยาวที่สุด โดยมีการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชนนอยที่สุด

และเปนการประหยัดไว เพื่อใชในอนาคตและกระจายการใชประโยชนจากทรัพยากร                 

โดยทั่วถึงกัน 

 ทรัพยากรชายฝง หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูบริเวณชายฝงซึ่งมีความสําคัญ

ตอระบบนิเวศ โดยศึกษาเฉพาะทรัพยากรปาชายเลน และทรัพยากรประมง 

 การมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง หมายถึง การที่

ชาวประมงพื้นบานแตละบุคคลเขาไปใชประโยชนจากทรัพยากรชายฝงในการดํารงชีวิต และการ

ประกอบอาชีพอยางประหยัด รูคุณคา ตลอดจนการกระทํากิจกรรม หรือรวมกระทํากิจกรรมตาง ๆ 

ในการปองกันความเสื่อมโทรม การบํารุงรักษา และการฟนฟูทรัพยากรชายฝง  

 ชาวประมงพื้นบาน หมายถึง ชาวประมงที่ทําการประมงแบบดั้งเดิม โดยใชเครื่องมือ

ขนาดเล็กไมทันสมัย ใชเรือขนาดเล็กความยาวไมเกิน 14 เมตร ทําการประมงในบริเวณไมเกิน      

3  กิโลเมตรจากชายฝง โดยอาศัยแรงงานสวนใหญในครัวเรือน ซึ่งอาศัยอยูในตําบล สองคลอง 

ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง 

จังหวัดชลบุรี  

พื้นที่บ ริ เวณปากแมน้ํ าบางปะกง  หมายถึง  พื้นที่ที่ตั้ งอยูทางทิศตะวันออก 

เฉียงเหนือของอาวไทย หรือทางตอนใตของจังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางละติจูดที่ 13 องศาเหนือ 

และลองกิจูดที่ 100 องศาตะวันออก โดยมีพื้นที่อยูในเขตเชื่อมตอระหวางจังหวัดฉะเชิงเทรากับ
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จังหวัดชลบุรี พื้นที่สวนใหญอยูในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครอบคลุมพื้นที่ในเขตอําเภอบางปะกง

และพื้นที่เกี่ยวเนื่องบางสวนอยูในเขตตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รวมเนื้อที่ 

ทั้งหมดประมาณ 295.61 ตารางกิโลเมตร หรือ 189,095 ไร มีความยาวติดชายฝงทะเลประมาณ 

17.5 กิโลเมตร (พรพมิล  นอยเจริญ.  2540 : 30) 

 อายุ หมายถึง อายุจริงของชาวประมงพื้นบานที่อาศัยอยูในพื้นที่ปากแมน้ําบางปะกง   

 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาสูงสุดที่ชาวประมงพื้นบานจบการศึกษา 

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 ประเภท คือ ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา 

ตอนปลายขึ้นไป 

 ระยะเวลาที่อาศัยอยู หมายถึง ระยะเวลาที่ชาวประมงพื้นบานอาศัยอยูในพื้นที่

บริเวณปากแมน้ําบางปะกง 

 จํานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จํานวนสมาชิกในครอบครัวของชาวประมง       

พื้นบานที่อาศัยอยูในพื้นที่บริเวณปากแมน้ําบางปะกงที่อาศัยอยูจริง (ไมใชตามสํานะโนครัว) 

 รายได หมายถึง รายไดที่ไดจากการประกอบอาชีพทําการประมงพื้นบานที่เปน

จํานวนเงินสดของครอบครัว โดยยังไมหักคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น ในรอบ 1 ป 

 สถานภาพทางสังคม หมายถึง ฐานะการดํารงตําแหนงตาง ๆ ในสังคมหรือชุมชน    

ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ไมดํารงตําแหนงทางสังคม และดํารงตําแหนงทาง

สังคม ประกอบดวย กํานัน ผูใหญบาน สมาชิก อ.บ.ต. และคณะกรรมการหมูบาน 

 เขตพื้นที่ที่อาศัยอยู หมายถึง พื้นที่ชายฝง บริเวณปากแมน้ําบางปะกง และบริเวณ   

พื้นที่เกี่ยวเนื่อง แบงออกเปน 2 พื้นที่ คือเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตจังหวัดชลบุรี 

 ความรูเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรชายฝง   หมายถึง  ความรูของบุคคลที่มีตอการใช

ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝงซึ่งมีความสําคัญตอระบบนิเวศใหเกิดประโยชนสูงสุด และ

พยายามที่จะใชทรัพยากรนั้นใหมีอายุยืนยาวที่สุด มีการสูญเสียทรัพยากรโดยเปลาประโยชน   

นอยที่สุด และเปนการประหยัดไวเพื่อใชในอนาคต รวมทั้งจะตองกระจายการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรโดยทั่วถึงกัน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ศึกษาเฉพาะทรัพยากรปาชายเลนและทรัพยากรประมง 

 การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง หมายถึง ความถี่ในการไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝงจากการฟงวิทยุ ดูโทรทัศน อานหนังสือพิมพ         

อานวารสาร/นิตยสาร  จากแผนพับ/โปสเตอร เอกสารของทางราชการ การรับฟงจากเจาหนาที่ 

ของรัฐ ผูนําหมูบาน ผูนํากลุม รวมทั้งการสนทนากับบุคคลอื่น ๆ และการเขารับการอบรมหรือ

สัมมนา 


