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คณะกรรมการฝ่ายพิจารณาผลงานวิชาการ 
โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ ครั้งที่ 6 

  

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัย 

1 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

2 รองคณบดีฝ่ายวิจัย 

3 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว 

4 รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 

5 รองศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย  พสุนนท์ 

6 รองศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์  ศิริวงศ์ 

7 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา  ธาดานิติ 

8 รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา วงศ์ทิพย์ 

9 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร 

10 รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์  บุญคุ้ม 

11 รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  สโรบล 

12 รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  อรุโณทัย 

13 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยะพงษ์  จันทร์ใหม่มูล 

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 

15 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระวัฒน์  จันทึก 

16 รองศาสตราจารย์ สุเมธ พรหมอินทร ์  

17 รองศาสตราจารย์ เอมอร เจียรมาศ 

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา  พุฒจร 

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว 

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนมิิตกุล 
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22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภัทร วิศวะกุล 

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ 

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิภา  พจน์วาที 

25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี อึ้งโพธ์ิ 

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  ดีเลิศ 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์  เทวตา 

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทนุผล 

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตศักดิ์  พุฒจร 

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  สังข์เฉย 

31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภนนท์  หอมสุด 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษ์ธาวิน  พลโยธี 

33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตพนธ์  ชุมเกตุ 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภา  พึ่งบางกรวย 

35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนช่ืน  อัคคะวณิชชา 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสนันทน์  อัศวรักษ ์

37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญรดี จันทร์ภิวัฒน์ 

38 ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิรัตน์ กิตติพงษ์วิเศษ 

39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปริญญาสุทธินันท์ 

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระชานนท์ ทวีผล 

41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงพันธ์ ตันตระกูล 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์ ศิขิรัมย์ 

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทรงสุดา ภู่สว่าง 

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนัชกร  สิมะขจรบุญ 

45 อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ 

46 อาจารย์ ดร. อรยา พรเอี่ยมมงคล 

47 อาจารย์ ดร.ส่งเสริม  แสงทอง  



  

การประชุมวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชาติ คร้ังที่ 6 ประจำปี 2564 ญ 

 

  

Community Management Network for Sustainable Development 

National Conference 2021  Community Management Network for Sustainable Development  

                                                       National Conference 2021 

48 อาจารย์ ดร.ชิษณุพงศ์ ศิริโชตินิศากร 

49 อาจารย์ ดร.บุษริน วงศ์วิวัฒนา 

50 อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บุญเพียรผล 

51 อาจารย์ ดร.ประไพพมิพ์  สุธีวสินนนท์ 

52 อาจารย์ ดร.ปริญญา  หรุ่นโพธ์ิ 

53 อาจารย์ ดร.พลอย  สุดอ่อน 

54 อาจารย์ ดร.ภฤศญา  ปิยนุสรณ์ 

55 อาจารย์ ดร.ธิติพัทธ์ บุญปก 

56 อาจารย์ ดร.วงศ์ลัดดา วีระไพบูลย์ 

57 อาจารย์ ดร.สุนี  คำนวลศิลป์ 

58 อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม 

59 อาจารย์วันชัย เจือบุญ 

60 นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม 

61 นายณัฐวิชช์ ศรีธาดาสวัสดิ์ 
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กำหนดการประชมุวิชาการเครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืระดับชาติ ครั้งที่ 6 
“การมสี่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน : ความท้าทายในวิถีใหม่” 

จัดโดย 
สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ร่วมกับ 
สาขาวิชาชุมชนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันที่ 3 เมษายน 2564 

เวลา 08.00 – 08.25 น. เชิญผู้เข้าร่วมโครงการเข้าห้องประชุมออนไลน์ 
เวลา 08.25 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ 
   โดย อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม  หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการชุมชน 
เวลา 08.30 – 09.00 น. วีดีทัศน์แนะนำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ 
   กล่าวเปิดงาน 
   โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 
เวลา 09.00 – 10.30 น.  การบรรยายพิเศษ “การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อความยั่งยืน: ความท้าทายในวิถใีหม่” 
   โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุริชัย หวันแก้ว 
    ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.45 – 12.00 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาคเช้า)  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาคบ่าย)  
เวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.45 – 15.30 น. นำเสนอผลงานภาคบรรยาย (ภาคบ่าย ต่อ)  
เวลา 15.30 – 16.00 น. พิธีปิด   
หมายเหตุ : การมอบเกียรติบัตรจะดำเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความ  
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำห้อง

นำเสนอผลงาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร / อาจารย์ ดร.อรยา พรเอี่ยมมงคล 

/ รองศาสตราจารย์สุเมธ พรหมอินทร ์

ผู้ประสานงาน นายกันทรากร จรัสมาธุสร 

   

การนำเสนอผลงาน ภาคบ่าย 

เวลา รหัสผลงาน ชื่อผลงาน ผู้นำเสนอ 

13.00 - 13.20 น. 703 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและ
การออกกำลังกายในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 : กรณีศึกษา 
หมู่บ้านพฤกษา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

คุณพฤกษ์           
บุญญพัฒนากูล 

13.20 - 13.40 น. 712 การปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์ 
COVID-19 กรณ ีศ ึกษา ตลาดน ้ ำตล ิ ่ ง ชัน 
กรุงเทพมหานคร 

คุณเบญญา สุทธิสาร 

13.40 - 14.00 น. 690 การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของ
ชาวประมงพื ้นบ้านชายฝั ่งทะเล ชุมชนบาง
ไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด
เพชรบุรี จากสถานการณ์การระบาด ของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คุณฉัตรชัย ฤทธ์ิเดช 

14.00 - 14.20 น. 698 ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
กับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื ้อไวรัส     
โคโรนา 2019 ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คุณชลธิชา แสงมูล 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประจำห้อง

นำเสนอผลงาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์ แสงฉัตรแก้ว / อาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง /     

อาจารย์ ดร.ธิติพัทธ์  บุญปก  

ผู้ประสานงาน นางสาวหทัย อู่เงิน 
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สารบัญ  

 หน้า 
พฤติกรรมในการป้องกันอันตรายจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการชุมชน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

คุณศุภชัย คุ้มสว่าง และ คุณวิศรุต ศรีสัมพันธ์ 

244 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขอนามัยและการออกกำลังกายในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 : 

กรณีศึกษา หมู่บ้านพฤกษา เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 

คุณพฤกษ์ บุญญพัฒนากูล และ คุณเกศราพร พรหมนิมิตกุล 

256 

การปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์ COVID-19 กรณีศึกษา ตลาดน้ำตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

          คุณเบญญา สุทธิสาร คุณสุดารัตน์ เหมือนทิม และ คุณรชกร วชิรสิโรดม 

267 

การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านชายฝั่งทะเล ชุมชนบางไทรย้อย ตำบลชะอำ 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

คุณฉัตรชัย ฤทธิ์เดช คุณชนกพร พันธุ์จินดา และ คุณวันชัย เจือบุญ 

278 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวของชาวประมงพื้นบ&านชายฝdeงทะเล ชุมชนบางไทรย&อย 

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากสถานการณ8การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

STUDY OF THE IMPACT AND ADAPTATION OF COASTAL FISHERMEN, BANG SAI YOI COMMUNITY, 

CHA-AM SUBDISTRICT, CHA-AM DISTRICT, PHETCHARBURI PROVINCE, FROM THE PANDEMIC 

SITUATION OF   CORONAVIRUS (COVID-19) 

ฉัตรชัย ฤทธ์ิเดช 1 ชนกพร พันธุ̂จินดา 2 และ วันชัย เจือบุญ 3 

 

บทคัดยDอ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค5เพื่อศึกษาถึงผลกระทบและการปรับตัวจากการแพรLระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  ของชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  โดยใชAระเบียบ

วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดAวยวิธีวิทยาการศึกษากรณีเฉพาะ (Case Study Approach)  ใชAการสัมภาษณ5

แบบกึ่งโครงสรAาง (semi-structured interviews) การสังเกตุการณ5แบบไมLมีสLวนรLวม (Non-participated observation) 

และการสัมภาษณ5เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อใหAไดAขAอมูลที่ถูกครบถAวนสมบูรณ5 

 ผลการศึกษาพบวLา ไดAรับผลกระทบ ดAานมาตรการทางสังคม ดAานดAานสุขอนามัยและความปลอดภัยสLวนบุคคล     

ดAานรายไดAที่ลดลงรายจLายเพิ่มสูงขึ้น มีการปรับตัวในการอยูLรLวมกันจากมาตรการการป�องกัน เพื่อควบคุมการแพรLระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) กลุLมชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล ไดAปรับตัว ในการใชAชีวิตประจำวันตAองหา          

ซื ้อหนAากากอนามัย  เจลแอลกอฮอล5สำหรับทุกคนในครอบครัว การเวAนระยะหLาง การทำกิจกรรมรLวมกัน ดAานอาชีพ

ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลตAองปรับลดตAนทุนคLาใชAจLายในการทำประมง  ลดและเลิกจAางแรงงานชั่วคราว หันมาใชAแรงงาน

ของสมาชิกในครอบครัว  และหาชLองทางการสรAางรายไดAเพิ่มจากการแปรรูปอาหารทะเลและเป©ดชLองทางการตลาดยุคใหมL   

ซึ่งกลุLมชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลตAองมีการปรับตัวใหAเหมาะสมสอดคลAองกับ วิถีชีวิตใหมL (New normal) 

คำสำคัญ: ผลกระทบ, การปรับตัว, การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), กลุ0มชาวประมงพื้นบ3านชายฝ��งทะเล 

Abstract  

 The objective of this study was to study the impact and adaptation from the pandemic situation 

of COVID-19 of coastal fishermen, Bang Sai Yoi Community, Cha-am Subdistrict, Cha-am District, Phetchaburi 

Province by using qualitative research methodology with case study approach, semi- structured interviews, 

non-participated observation, and in-depth interview in order to obtain correct and complete information. 

 The results of the study showed that the coastal fishermen were affected in their Social measures, 

Personal hygiene and safety,  decreased income but increased expenses.  There is an adjustment in living 

 
1-2 นักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุร ี
3 อาจารยY ประจำคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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together from protective and control measures to prevent COVID- 19.  In daily life, a group of coastal 

fishermen adapted themselves to buy   face masks and hand sanitizers for the whole family, keep physically 

distance from others, and avoid doing activities.  In occupation, they had to reduce the cost of fishing, 

reduce and temporarily lay off workers, and turned to use family members as a worker, as well as finding 

ways to generate more income from seafood processing and opening up new marketing channels.  In the 

society, community- based activities, conferences, traditional festivals, and entertainment events avoided 

being organized.  Moreover, checkpoints for travel in and out with the community were established in 

cooperation with relevant government and private agencies to prevent COVID- 19 transmission, which 

coastal fishermen group must adapt themselves to suit the New Normal. 

Keywords:  IMPACT , ADAPTATION , COVID-19 , COASTAL FISHERMEN GROUP 

1. บทนำ 

 จากสถานการณ5ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นและแพรLระบาดอยLางรวดเร็วในประเทศจีน

อีกทั้งยังขยายวงกวAางออกไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย  สLงผลกระทบเป^นลูกโซLตLอสภาวะเศรษฐกิจการคAาโลกรวมถึงธุรกิจ

ดAานบริการและการทLองเที่ยว การประกอบอาชีพตLาง ๆของชาวบAาน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อชLวงปลายเดือนมกราคม 2563 (ณัฐิณี 

ลักษณานันท5,2563) ที่ผLานมา การเดินทางของนักทLองเที่ยว การคมนาคมขนสLงสินคAาทั้งภายใน  และภายนอกประเทศตAอง

หยุดชะงักลง  การสLงออกสินคAาอาหารทะเล สัตว5น้ำอื่น ๆ ของไทยที่เคยสLงไปยังประเทศจีน  ซึ่งเป^นตลาดหลักที่สำคัญรอง

จากสหรัฐอเมริกา และญี่ปุ�น เริ่มมีป�ญหาตามมา  เนื่องจากผลพวงการระบาดของไวรัสโคโรนLา 2019 (COVID -19) แตLละ

ประเทศจึงไดAออกมาตรการป�องกันและควบคุมมิใหAเกิดการแพรLกระจายของเชื้อโรคในวงกวAาง (วิชุตา ครุฑเหิน,263)  มีการ

ยกเลิก และปรับลดเที่ยวบินรวมทั้ง การคมนาคมขนสLงดAานอื่น ๆ  ทำใหAสLงผลกระทบโดยตรงตLอธุรกิจดAานบริการ การ

ทLองเที่ยว โรงแรม ที่พกั  รสีอร5ท รAานอาหาร และบริการดAานขนสLงตLาง ๆ (ประชาธรุกจิรวบรวม,2563)   โดยเฉพาะธุรกิจดAาน          

การทLองเที่ยวและบริการ ที่เป^นรายไดAหลักสำคัญของประเทศไทย  นอกจากนี้กลุLมอาชีพประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล ก็เป^นอีก

อาชีพหนึ่งที่ไดAรับผลกระทบดังกลLาวเชLนกัน  สาเหตุมาจากรัฐบาลไดAประกาศเคอร5ฟ©วกำหนดเวลาการออกจากเคหสถาน 

(พล.อ.ประยุทธ5  จ ันทร5โอชา ,2563) นักทLองเที ่ยวชาวตLางประเทศและชาวไทยไมLสามารถเดินทางทLองเที ่ยวไดA                     

ทำใหAชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลไมLสามารถสLงขายอาหารทะเล กุAง หอย ปู ปลา ใหAกับรAานอาหาร โรงแรม รีสอร5ท ที่พัก

ตLาง ๆ ไดA ตลาดซึ่งเคยเป^นแหลLงรับซื้ออาหารทะเลเดิมก็ลดปริมาณการสั่งซื้อ หรือบางแหLงก็หยุดรับซื้อ  ทำใหAกลุLมชาวประมง

เหลLานี้จำตAองมีการปรับตัวใหAสอดคลAองและเหมาะสมเพื่อการดำรงอยูLรอดทLามกลางวิกฤติการณ5การแพรLกระจายและระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และมาตรการป�องกันควบคุมของรัฐบาลอยLางเขAมงวด  ทำใหAเกิดการเปลี่ยนแปลง  

ของวิถีชีวิตแบบเดิมและการประกอบอาชีพของกลุLมชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล    ดAวยเหตุผลดังกลLาวผูAศึกษาจึงมีความ

สนใจศึกษาถึงกลุLมอาชีพชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล ที่ไดAรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ดั่งกลLาว วLาไดAมีการปรับตัวเพื่อการอยูLรอดและดำรงอยูLในการประกอบอาชีพประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลไดA

อยLางไร โดยไดAเลือกพื้นที่ศึกษาและกลุLมเป�าหมายหลัก คือ กลุLมประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  ชุมชนบางไทรยAอยหรือหมูLบAานบางควาย ประกอบดAวย 5 หมูLบAาน เรียกตามลักษณะของพื้นที่ตั้ง

ของหมูLบAาน คือ หมูLบAานหัววัด หมูLบAานบAานใหญL หรือหมูLบAานกลาง หมูLบAานในตะกาด หมูLบAานรวมญาติ(บริเวณติดชายทะเล) 

และหมูLบAานสี่แยกบางไทรยAอย(บางควาย) ประชาชนสLวนใหญLของชุมชนแหLงนี ้จะประกอบอาชีพประมง และทำธุรกิจ        

การประมง จนเป^นที่รูAจักของชาวชะอำและบุคคลทั่วไป 
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2. วัตถุประสงคXการศึกษา 

 เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นและการปรับตัวของชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ 

อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี จากสถาณการณ5การแพรLระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)  

3. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวขdอง 

การศึกษาครั้งนี้ ผูAศึกษาไดAคAนควAา แนวความคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวขAองจากหนังสือ ตำรา บทความ

วิชาการ และระบบสืบคAนทางอินเตอร5เน็ต เพื่อเป^นแนวทางการศึกษา ดังนี ้

3.1 สถานการณXการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019  

การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบในประเทศไทย ตั้งแตL 13 มกราคม 2563 โดยประเทศไทยเป^นประเทศที่

มีผูAป�วยยืนยันรายแรกนอกประเทศจีน จากนั้น เริ่มมีการเฝ�าระวังผูAที่เดินทางมาจากประเทศจีนในเดือนกุมภาพันธ5 ยังพบ

ผูAป�วยจำนวนนAอย ยืนยันประมาณ 35 ราย ตLอมาพบวLามีผูAป�วยมากขึ้น ในกลางเดือนมีนาคม โดยเกิดการแพLเชื้อเป^นกลุLมใหญL

ที่พบผูAป�วยมาก จากสนามมวยลุมพินี และสถานบันเทิงจากยLานทองหลLอ จากนั้น 1 สัปดาห5ตLอมาในประเทศพบสถานการณ5

ผูAป�วยยืนยันเกิน 100 คนตLอวัน ทำใหAรัฐบาลตAองประกาศสถานการณ5ฉุกเฉิน ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศหAามออก

นอกเคหะสถานยามวิกาล ตั้งแตL 3 เมษายน 2563 เป^นตAนมา จากการที่รัฐบาลประกาศสั่งป©ดธุรกิจ หAางรAาน สLงเสริมใหA

ประชาชนอยูLบAานหAามการเดินทางเขAาประเทศทางอากาศ และลดการเดินทางระหวLางเมือง และเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรอง

กลุLมเสี่ยงเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย5ใหAกับสถานบริการภาครัฐในระดับตLาง ๆ ทำใหAสถานการณ5การระบาดโรคโค

วิด – 19 ในประเทศ มีแนวโนAมดีขึ ้นในชLวงปลายเดือน เมษายน 2563 นั้น โดยมีตัวเลขผูAติดเชื้อรายใหมLต่ำกวLา 10 คน        

ในปลายเดือนเมษายน 2563 นั้น  

3.2 แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy’s  Adaptation Model) 

 ไดAกลLาวถึงวLาการปรับตัวเป^นกระบวนการและผลลัพธ5ที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลมี ความคิดและความรูAสึก จากการใชA

ความตระหนักรูAทางป�ญญา และการสรAางสรรค5ในการบูรณาการ ระหวLางบุคคลกับสิ่งแวดลAอมใหAกลมกลืน โดยใชAแนวคิดจาก

ทฤษฎีระบบมาอธิบายระบบการ ปรับตัวของบุคคลวLา บุคคลเป^นเหมือนระบบการปรับตัวที ่ม ีความเป^นองค5รวม          

(Holistic adaptive system) และเป^นระบบเป©ด ประกอบดAวยสิ่งนำเขAา (Input) กระบวนการเผชิญป�ญหาCoping process) 

สิ่งนำออก (Output) และกระบวนการป�อนกลับ( Feedback process) แตLละสLวนนี้จะทำงาน สัมพันธ5กันเป^นหนึ่งเดียว      

โดยเมื่อสิ่งเรAาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลAอมทั้งภายนอกและ ภายในผLานเขAาสูL Lระบบการปรับตัว จะกระตุAนใหA

บุคคลมีการปรับตัวตอบสนองตLอสิ่งเรAานั้น โดยใชA กระบวนการเผชิญป�ญหา 2 กลไก คือ กลไกการควบคุม และกลไกการคิดรูA 

กลไกทั้งสองนี้จะ ทำงานควบคูLกันเสมอ สLงผลใหAบุคคลแสดงพฤติกรรมการปรับตัวออกมา 4 ดAาน คือ ดAานรLางกาย ดAานอัต

มโนทัศน5 ดAานบทบาทหนAาที่ และดAานการพึ่งพาระหวLางกัน ผลลัพธ5การปรับตัวมี 2 ลักษณะ คือ ปรับตัวไดAและปรับตัวไมLมี

ประสิทธ ิภาพ โดยสิ ่งนำออกจากระบบนี ้จะป�อนกลับไปเป ^นส ิ ่ง นำเข Aาระบบเพื ่อการปร ับต ัวท ี ่ เหมาะสมตLอไป                   

ทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวของแตLละบุคคลจะ แตกตLางกันโดยขึ้นอยูLกับความรุนแรงของสิ่งเรAา และระดับความสามารถ

ในการปรับตัวของบุคคล ในขณะนั้น  

 นอกจากแนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย ยังมีอีกหลายทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปรับตัว เชLน Rogers (1972) ผูAนำ

ทฤษฎีวLาดAวยตนและทฤษฎีการใหAคำปรึกษาแบบผูAรับคำปรึกษาเป^นศูนย5กลางเขาไดAพิจารณาการปรับตัวในแงLของการปรับตัว

ภายในตนเองโดยเขาเชื ่อวLามนุษย5ทุกคน เป^นศูนย5กลางของประสบการณ5ตLาง ๆ รอบตัวซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูLตลอดเวลา       

สLวนหนึ่งของ ประสบการณ5ที่บุคคลไดAรับรูAและมีการปฏิสัมพันธ5กับผูAอื ่น รวมทั้งการประเมินผลจากการมีปฏิสัมพันธ5นั้น

กLอใหAเกิดตัวเรา (Self) หรือ “โครงสรAางของตน” ขึ้นมาเป^นการรับรูAเกี่ยวกับตนในดAานตLาง ๆ เชLน บุคลิกลักษณะความสามารถ
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ของตน บทบาทตLาง ๆ ของตนในการเกี่ยวขAองกับผูAอื่น และ สิ่งแวดลAอมทัศนคติและคLานิยมตLาง ๆ ของตัวเราประสบการณ5ที่

แตLละบุคคลไดAรับจึงมีสLวน สำคัญในการกำหนดบุคลิกภาพ ของบุคคลใหAแตกตLางกันโดยที่แตLละคนจะเขAาใจและรูAจักโลก

สLวนตัวของเขาไดAดีที่สุด บุคคลที่ปรับตัวไดAคือ บุคคลที่เป^นตัวของตัวเอง เขAาใจและยอมรับตนเอง และผูAอื่นรวมทั้งสามารถรับรูA

ประสบการณ5ตLาง ๆ ตามความ เป^นจริง นำประสบการณ5นำ มาจัดใหA สอดคลAองกับโครงสรAางหรือบุคลิกลักษณะของตนอยLาง 

ไมLขัดแยAงหรือบิดเบือน จะมีการรับรูAและ ความคิดเกี่ยวกับตนเองในทางบวกสLวนบุคคลที่ปรับตัวไมLไดAจะมีความขัดแยAง

ระหวLางความคิด เกี่ยวกับตนกับประสบการณ5ที่เกิดขึ้นมาใหมLอยLางมาก ทำใหAเกิดความตึงเครียด วิตกกังวล สับสน ไมLแนLใจ 

สูญเสียความเป^นตัวของตัวเองและมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ตนจะเป^นไปในทางลบ 

 3.3 ประเภทของการปรับตวั 

 ธวัลกร อินอุดร (2549) ไดAกลLาวถึงการปรับตัวของมนุษย5เรานั้นลAวนเกิดจากการที่สิ่งตLาง ๆ ในชีวิตประจำวันไดAมี  

การเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเกิดขึ้นอยLางคLอยๆเป^นคLอยๆไป หรือเกิดขึ้นอยLางรวดเร็ว การที่มนุษย5       

เรามีความสุขและสามารถดำเนินชีวิตไดAอยLางปกติสุขรวมทั้งใชAชีวิตอยูLไดAในสังคมเหมือนกับมนุษย5คนอื่นเนื่องจากเรามีการ

ปรับตัว โดยจำแนกการปรับตัวไวA 3 ดAานคือ  

1. การปรับตัวดAานการประกอบอาชีพ มนุษย5ทุกคนที่เขAาสูLวัยทำงานเนื่องจากการทำงานเป^นสิ่งที่สำคัญอยLางมาก 

สำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย5 เพราะนอกจากงานจะเป^นเครื่องบLงชี้สถานะทางสังคมของมนุษย5แลAวงานยังเป^นแหลLงพบปะ

ทางสังคมและมนุษย5ไมLไดAใหAคุณคLากับการทำงานเพียงเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจเทLานั้นแตLมนุษย5ลAวนตะหนักวLางานเป^นสLวน

หนึ่งที่สำคัญของชีวิตซึ่งในการทำงานนั้นมนุษย5จะมีความสามารถในการปรับตัวใหAเขAากับงานไดA 

2. การปรับตัวดAานสุขภาพรLางกาย เมื่อสภาพแวดลAอมรอบ ๆ มีการเปลี่ยนแปลง ที่จะสLงผลกระทบตLอสุขภาพ

รLางกาย โดยการปรับตัวจึงเป^นสิ่งสำคัญแมAวLารLางกายจะยังไมLมีป�ญหา แตLเมื่ออยูLในสถานการณ5ที่นLาจะเป^นป�ญหาก็ตAองมี  การ

ป�องกันกLอนที่จะเกิดป�ญหาขึ้น และในขณะเดียวกันนั้นแมAวLารLางกายจะเกิดป�ญหาดAานสุขภาพแลAวนั้นการลดอัตราเสี่ยงหรือ

การเพิ่มความตAานทานใหAกับรLางกายก็เป^นสิ่งที่สำคัญ 

3. การปรับตัวดAานสุขภาพจิต มนุษย5เราเมื่อมีความเคียดเกิดขึ้นสิ่งที่จำเป^นคือ ตAองปรับตัวใหAไดAเพื่อรักษาสมดุลทาง

จิตใจเอาไวAทำใหAสภาพของความเป^นตัวของตัวเองดำรงอยูLตLอไป คนที่ปรับตัวไมLไดAก็จะสูญเสียความเป^นตัวของตัวเองไป  

 3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวขdอง 

 ณัฐทิตา โรจน5ประศาสน (2561)  ไดAศึกษาวLาการปรับตัวของกลุLมสตรีบAานเกาะมุกด5  ในการแปรรูป  สัตว5น้ำเพื่อลด

ป�ญหาเศรษฐกิจของครัวเรือน ในการลดป�ญหาเศรษฐกิจของครอบครัวกลุLมสตรี ไดAมีปรับตัว โดยสรAางอาชีพเสริมที่มาจาก

ความตAองการ ความสนใจ และความถนัดของตน คือ การแปรรูปสัตว5น้ำ และผลิตภัณฑ5ที่ใชAวัตถุดิบใน 

 ตฤน สุขนวล ( 2555 ) ไดAศึกษาพบวLาความสามารถในการปรับตัวของชาวประมงพื้นบAาน จะมีความแตกตLางขึ้นอยูL

กับเงื่อนไขตLาง ๆ  เงื ่อนไขที่สำคัญคือ เงื ่อนไขทางทรัพยากร เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ เงื ่อนไขทางสังคมและอื่น ๆ ซึ่งจาก

การศึกษาพบวLา ชาวประมงพื้นบAานมีเงื่อนไขที่แตกตLางกันทำใหAแตLละครัวเรือนของชาวประมงมีศักยภาพในการปรับตัวที่

แตกตLางกัน อยLางไรก็ตามชุมชนก็พยายามปรับตัวเพื่อความอยูLรอด ภายใตAสภาพแวดลAอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีทั้งครัวเรือนที่

มีศักยภาพในการปรับตัวสูง ปานกลาง และต่ำ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีศักยภาพการปรับตัวต่ำและปานกลางบางสLวนไมL

สามารถปรับตัวใหAดำรงอยูLในชุมชน ไดAจึงตAองอพยพยAายออกจากพื้นที่ในที่สุด การปรับตัวมีทั้งสามารถปรับตัวไมLไดAและที่

สามารถปรับตัวใหAสอดคลAองกับพื้นที่ไดA  
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4. วิธีดำเนินการศึกษา 

ผูAศึกษาไดAใชAระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดAวยวิธีวิทยาการศึกษากรณีเฉพาะ (Case Study 

Approach) ใชAการสัมภาษณ5แบบกึ่งโครงสรAาง (semi-structured interviews) การสังเกตุการณ5แบบไมLมีสLวนรLวม (Non-

participated observation) และการสัมภาษณ5เชิงลึก (In-depth interview)  เพื่อใหAไดAขAอมูลถูกตAองครบถAวนสมบูรณ5 และ

ตรงตามวัตถุประสงค5 โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการศึกษาดังนี้ 

 4.1 การเลือกพื้นที่ในการศึกษา 

ผูAศึกษาไดAเลือกหมูLบAานชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล ชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

เป^นกรณีศึกษาเนื่องจากเป^นชุมชนที่ผลิตอาหารทะเลสดแหลLงใหญLของพื้นที่ชาวบAานประกอบอาชีพประมงพื้นบAานชายฝ�±ง

ทะเลเป^นอาชีพหลักมาแตLดั้งเดิม   

 4.2 กลุDมเป}าหมาย 

     กลุLมเป�าหมายการศึกษา คือ ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัด

เพชรบุร ี

 4.3 การเก็บรวบรวมขdอมูล 

ในชLวงแรกผูAศึกษาไดAทำการเก็บรวบรวมขAอมูลจากเอกสารงานวิจัยตLาง ๆ ที่เกี่ยวขAองกับผลกระทบและการปรับตัว

ของชาวประมงพื้นบAานที่นLาสนใจ เพื่อเป^นแนวทางการศึกษาดังกลLาว  จากนั้นลงพื้นที่เก็บขAอมูลภาคสนามกับกลุLมเป�าหมาย

คือ กลุLมชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ใชAการสัมภาษณ5แบบกึ่ง

โครงสร Aาง (semi-structured interviews)การส ัง เกต ุการณ 5แบบไม Lม ีส Lวนร Lวม (Non-participated observation)           

และการสัมภาษณ5เชิงลึก(In-depth interview) โดยมีการจดบันทึกขAอมูล ภาพและเสียง เพื่อที่ขAอมูลไดAครบถAวนถูกตAอง

สมบูรณ5มากที่สุดและใชAวิธีการสัมภาษณ5เชิงลึกแบบเจาะจงบุคคล ตามความสะดวกของผูAใหAขAอมูล ไดAแกL ประธานกลุLม

ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย จำนวน 1 คน ชาวบAานที่เป^นสมาชิกกลุLมประกอบอาชีพประมงพื้นบAาน

ชายฝ�±งทะเล จำนวน 15 คน และพLอคAาแมLคAาคนกลางที่รับซื้อสัตว5น้ำในพื้นที่ จำนวน 3 คน รวมทั้งหมดจำนวน 18 คน ซึ่ง    

ผูAศึกษาไดAเตรียมแนวคำถามเพื่อการสัมภาษณ5โดยกำหนดประเด็นคำถามตามวัตถุประสงค5การศึกษาไวAลLวงหนAา   

 4.4 ระยะเวลาการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ เริ่มตั้งแตLเดือนกันยายน พ.ศ.2563 จนถึงชLวงเดือนกุมภาพันธ5 พ.ศ.2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน 

 4.5 เครื่องมือที่ใชdในการศึกษา 

1. แนวคำถามเพื่อการสัมภาษณ5เชิงลึก เพื่อชLวยใหAไดAขAอมูลเกี่ยวกับ การใชAชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ      

ประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล และผลกระทบและการปรับตัวจากการณ5การแพรLระบาด เชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) 

2. การสนทนากลุLมเพื่อใหAไดAขAอมูลความเป^นจริงที่เกิดขึ้น ขAอคิดเห็นและขAอเสนอแนะของกลุLม 

3. การสังเกตการณ5แบบไมLมีสLวนรLวม เพื่อชLวยใหAไดAขAอมูลเกี่ยวกับ พฤติกรรมตLาง ๆ ของกลุLมประมงพื้นบAานชายฝ�±ง

ทะเลชุมชนบางไทรยAอยแหLงนี้  

 4.6 การวิเคราะหXขdอมูล  

เมื ่อผู AศึกษาไดAทำการคAนควAาเก็บรวบรวมขAอมูล จากเอกสารงานวิจัย บทความวิชาการที่เกี ่ยวขAองตLางๆ การ

สัมภาษณ5เชิงลึก การสนทนากลุ Lม (Group discussion) และการสังเกตการณ5แบบไมLมีสLวนรLวม (Non-participated 

observation) จากนั้นนำมาตรวจสอบความถูกตAองครบถAวนสมบูรณ5ของขAอมูลดAวยวิธีการแบบสามเสAา (Triangulation) 

จากนั้นนำมาจำแนกแยกเป^นหมวดหมูL และวิเคราะห5เนื ้อหาตามวัตถุประสงค5ของการศึกษา จากนั้นมาเขียนบรรยาย       

สรุปผลการศึกษาเชิงพรรณนาตLอไป 
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5. สรุปผลการศึกษา  

 ผลการศึกษาเรื่อง “การศึกษาผลกระทบและการปรับตัวจากสถานการณ5การปรับตัวจากสถานการณ5   การระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประกอบอาชีพของชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลชุมชนบางไทรยAอย 

ตำบลชะอำ  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี”  ดังนี้  

  5.1. ดdานผลกระทบ  

ดAานมาตรการทางสังคม  

   เมื่อกLอนยังไมLมีการประกาศมาตรการตLางๆ ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลสามารถออกเรือจับสัตว5น้ำไดAตามความ

สะดวกแตLเม ื ่อร ัฐบาลประกาศขAอบังคับใหAประชาชนมีการปฏิบัต ิตามอยLางเขAมงวดและเครLงครัดโดยมีมาตรการ                

“อยูLบAาน หยุดเชื้อ   เพื่อชาติ” ประกาศเคอร5ฟ©วทั่วราชอาณาจักร หAามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแตLเวลา 22.00 - 04.00น. 

และหAามนั่งรับประทานอาหารที่รAานอนุญาตใหAเพียงสั่งกลับบAานเทLานั้นและในกรณี ที่มีเหตุจำเป^นตAองเดินทางขAามจังหวัด

จะตAองมีหนังสือที่รับรองการเดินทาง และเมื่อถึงจังหวัดปลายทางจะตAองแจAงไปยังผูAใหญLบAานในพื้นที่ปลายทางวLาเดินทางมา

จากจังหวัดใด ดAวยเหตุใด ซึ่งในบางกรณีจะตAองมีการกักตัวอยLางนAอย 14 วัน จากเมื่อกLอน ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลเมื่อ

กลับจากการออกเรือ ชาวประมงสLวนใหญLจะมีการนั่งรวมกลุLมพูดคุย พบปะสังสรรค5กัน แตLเมื่อมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ทำใหAไมLสามารถทำแบบเมื่อกLอนไดA ทำใหAตAองงดจัดกิจกรรมทางสังคมตLาง ๆ เชLน งานเลี้ยงพบปะสังสรรค5    

งานบุญ การประชุมประจำเดือน หลีกเลี่ยงการรวมกลุLมหรือหากมีความจำเป^นที่ตAองเขAารLวม  จะตAองมีการเวAนระยะหLาง

ระหวLางกัน ใชAการสื่อสารประชาสัมพันธ5เสียงตามสาย การป©ดประกาศโฆษณาเขAามาแทนการจัดประชุมรLวมกัน ผูAนำชุมชน

กรรมการหมูLบAานรLวมกับฝ�ายปกครอง  ตำรวจและเจAาหนAาที่สาธารณะสุข จัดตั้งจุดตรวจการเขAา – ออกชุมชนอยLางเขAมงวด 

ดAานสุขอนามัยและความปลอดภัยสLวนบุคคล 

  เมื่อกLอนตอนที่ยังไมLมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล ไมLมีการสวม

หนAากากอานามัย ใชAชีวิตตามปกติ เดินทางไปไหนมาไหนไดAตามความสะดวกของแตLบุคคล เมื่อมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัส          

โคโรนา 2019 (COVID-19) สLงผลใหAชาวประมงพื้นบAาน จะตAองสวมใสLหนAากากอนามัย ลAางมือดAวยเจลแอลกอฮอล5ตลอดเวลา

แมAกระทั้งการออกทะเลไปจับปลา เพิ่มเวลาดูแลบุตรหลานที่บAานมากขึ้นเนื่องจากโรงเรียนประกาศป©ด  และตAองเรียนผLาน

ระบบออนไลน5ซึ่งบุตรหลานที่มีอายุนAอยยังตAองการการดูแลเอาใจใสLและแนะนำการเรียนอยLางใกลAชิด ซึ่งเหตุนี้จำเป^น      

ตAองปรับเปลี่ยนเวลาในการออกเดินเรือเพื่อประกอบอาชีพ  

ดAานรายไดA 

  เมื่อกLอนราคาสัตว5น้ำมีราคาสูง เนื่องจากนักทLองเที่ยวสามารถเดินทางทLองเที่ยวไดA ภาระคLาใชAจLายตLางๆไมLเยอะเทLา

ตอนนี้ มีเงินเหลือเก็บบAาง แตLเมื่อมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 สLงผลกระทบตLอการคAาขายสัตว5น้ำเป^นอยLาง

มากเนื่องจาก มีการงดการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อลดการสัมผัสและ การแพรLเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) ทำใหA

ตลาดการคAาขายสLงสัตว5น้ำ มีราคาลดลง รายไดAก็ลดลง จากเมื่อกLอน ราคาปูมAา กิโลกรัมละ 350-500 บาท แตLเมื่อเกิด

สถานการณ5แพรLระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหลือพียงกิโลกรัมละ 250-300 บาท เชLนกันกับราคา ปลากุแล ที่เมื่อกLอน

ราคา 8-10บาท แตLเมื่อมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัส ทำใหAเหลือเพียง 6-7 บาทตLอกิโลกรัม แตLในทางกลับกันรายจLายกลับมี

เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตAองมีการซื้อหนAากากอนามัย  ซื้อเจลแอลกอฮอล5 หนAากากเฟสชิว อุปกรณ5ป�องกันตนเองจากการแพรL

ระบาด เครื่องมือในการเรียนออนไลน5ของบุตรหลาน เชLน ตAองซื้อโทรศัพท5เครื่องใหมLใหAบุตรหลาน เติมเงินเพื่อซื้ออินเทอร5เน็ต        

ซึ่งเป^นสิ่งจำเป^นอยLางยิ่งในป�จจุบัน ทำใหAมีการใชAจLายที่มากขึ้น ไดAสLงผลกระทบเป^นอยLางมากตLอการดำรงชีวิตประจำวันของ

ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลแหLงนี้  
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  5.2 ดdานการปรับตัว 

  ดAานมาตรการทางสังคม 

  จากมาตรการของรัฐบาลสLงผลใหAในพื้นที่แหLงนี้มีการปรับตัวใหAเขAากับสถานการณ5โดยการปฏิบัติตามมาตรการของ

รัฐบาลอยLางเครLงครัดโดยเมื่อจำเป^นตAองออกจากเคหสถานเพื่อประกอบอาชีพชาวประมงและตAองออกเดินเรือหลังจากเวลา

เคอร5ฟ©วจำเป^นตAองมีการขอหนังสืออนุญาตออกเดินเรือในเวลาเคอร5ฟ©ว จากฝ�ายปกครองเพื่อเป^นการทำตามมกฏขAอบังคับ

อยLางเครLงครัดแลAวจึงจะสามารถออกเดินเรือจับสัตว5น้ำไดA 

  ดAานรายไดA 

  จากผลกระทบในเรื่องของราคาสัตว5น้ำที่ถูกกวLาปกติจากพLอคAาคนกลางที่มีการผูกขาด สLงผลใหAชาวประมงพื้นบAาน

ชายฝ�±งทะเลแหLงนี้ ไดAมีการปรับตัว โดยการยอมรับกับราคาสัตว5น้ำที่ราคาต่ำ และทำกิจกรรมอื่น  เพื่อเป^นการเสริมรายไดA          

เชLน การหันมาขายปลีก โดยการแปรรูปทำปลาตากแหAง ปลาเค็ม  เพิ่มมูลคLาใหAกับสินคAาและเพิ่มชLองทางการขายโดยการขาย

ปลีกตามสถานที่ตLาง ๆ เชLน ตลาดนัดบางควาย หรือตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ เนื่องจากตAองเปลี่ยนกลุLมเป�าหมายจากเดิมที่

ขายใหAกับนักทLองเที่ยวเป^นหลัก เปลี่ยนเป^นการขายใหAกับคนในพื้นที่มากขึ้น หรือปรับเปลี่ยนการขายจากเดิมที่เคยขายอยูLกับ

ที่เป^นการนำสัตว5น้ำที่ผLานการแปรรูปแลAวและสัตว5น้ำสดนำมาใสLรถเพื่อนำไปขายตามสถานที่ ตLาง ๆ เชLน  หมูLบAานขAางเคียง   

ในเมืองชะอำ  เพื่อใหAรายไดAเพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวและเป^นคLาใชAจLายในการออกเดินเรอืในวันตLอไปไดA   และมีการ

ปรับลดคLาใชAจLายในสLวนที่ไมLจำเป^นเชLน การซื้ออาหารเพื่อบริโภค จากเดิมที่ซื้อผลไมAครั้งละ 3-4 ครั้งตLอสัปดาห5 เมื่อเกิดการ

แพรLระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำเป^นตAองปรับลดเหลือเพียงสัปดาห5ละ 1 ครั้ง  เทLานั้น เพื่อเป^นการประหยัด

ใหAเพียงพอตLอคAาใชAจLายในสLวน  อื่น ๆ ที่เพิ่มมาจากการแพรLระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หรือในบางราย   

ก็เปลี่ยนแปลงอาชีพจากเดิมที่ทำประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลเป^นหลัก ไดAหันมาประกรอบอาชีพอื่นแทน เชLน อาชีพคAาขายตาม

ตลาดนัดชุมชน อาชีพรับจAางทัว่ไป  เป^นจำนวน 5 รายดAวยกัน 

ดAานสุขอนามัยและความปลอดภัยสLวนบุคคล 

  ชาวประมงพื้นบAานแหLงนี ้ไดAมีการปรับตัวใหAเขAากับสถานการณ5โดยการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอยLาง

เครLงครัด เมื่อมีความจำเป^นตAองออกจากเคหสถานเพื่อไปดำเนินกิจกรรมตLาง ๆ เชLน การรับ-สLงบุตรหลานจากโรงเรียน การ

เดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำเป^นตAองมีการสวมหนAากากอนามัย หนAากากเฟสชิว ลAางมือดAวยเจลแอลกอฮอล5 

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่คนแออัด หรือเดินทางขAามจังหวัดโดยที่ไมLมีเหตุจำเป^น และงดกิจกรรมที่มีการ

รวมกลุLม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

  จากการศึกษาของผูAศึกษาพบวLา กลุLมชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล ชุมชนบางไทรยAอย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี ไดAรับผลกระทบและปรับตัวใน 3 ดAาน คือ  

   ดdานผลกระทบ 

   1. ผลกระทบดAานมาตรการทางสังคม 

    รัฐบาลประกาศขAอบังคับใหAประชาชนมีการปฏิบัติตามอยLางเขAมงวดและเครLงครัดโดยมีมาตรการ “อยูLบAาน หยุดเชื้อ   

เพื่อชาติ” ประกาศเคอร5ฟ©วทั่วราชอาณาจักร หAามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแตLเวลา 22.00 - 04.00น. และหAามนั่ง

รับประทานอาหารที่รAานอนุญาตใหAเพียงสั่งกลับบAานเทLานั้นและในกรณี ที่มีเหตุจำเป^นตAองเดินทางขAามจังหวัดจะตAองมีหนังสือ

ที่รับรองการเดินทาง และเมื่อถึงจังหวัดปลายทางจะตAองแจAงไปยังผูAใหญLบAานในพื้นที่ปลายทางวLาเดินทางมาจากจังหวัดใด 

ดAวยเหตุใด ซึ่งในบางกรณีจะตAองมีการกักตัวอยLางนAอย 14 วัน จากเมื่อกLอน ชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลเมื่อกลับจากการ
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ออกเร ือ ชาวประมงส LวนใหญLจะม ีการนั ่งรวมกลุ Lมพ ูดค ุย พบปะสังสรรค 5ก ัน แต Lเม ื ่อม ีการแพร Lระบาดของเชื้อ                        

ไวรัสโคโรนา 2019 ทำใหAไมLสามารถทำแบบเมื่อกLอนไดA  

   2. ผลกระทบดAานสุขอนามัยและความปลอดภัยสLวนบุคคล 

   เมื่อมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สLงผลใหAชาวประมงพื้นบAาน จะตAองสวมใสLหนAากาก

อนามัย ลAางมือดAวยเจลแอลกอฮอล5ตลอดเวลาแมAกระทั้งการออกทะเลไปจับปลา เพิ่มเวลาดูแลบุตรหลานที่บAานมากขึ้น

เนื่องจากโรงเรียนประกาศป©ด  และตAองเรียนผLานระบบออนไลน5ซึ่งบุตรหลานที่มีอายุนAอยยังตAองการการดูแลเอาใจใสLและ

แนะนำ   การเรียนอยLางใกลAชิด ซึ่งเหตุนี้จำเป^นตAองปรับเปลีย่นเวลาในการออกเดินเรือเพื่อประกอบอาชีพ   

   3. ผลกระทบดAานรายไดA 

   สLงผลกระทบตLอการคAาขายสัตว5น้ำเป^นอยLางมากเนื่องจาก มีการงดการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อลดการสัมผัสและ   

การแพรLเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   (COVID-19) ทำใหAตลาดการคAาขายสLงสัตว5น้ำ มีราคาลดลง รายไดAก็ลดลง จากเมื่อกLอน 

ราคาปูมAา กิโลกรัมละ 350-500 บาท แตLเมื่อเกิดสถานการณ5แพรLระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เหลือพียงกิโลกรัมละ     

250-300 บาท เชLนกันกับราคา ปลาสีกุน ที่เมื่อกLอนราคา 8-10บาท แตLเมื่อมีการแพรLระบาดของเชื้อไวรัส ทำใหAเหลือเพียง  

6-7 บาทตLอกิโลกรัม แตLในทางกลับกันรายจLายกลับมีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากตAองมีการซื้อหนAากากอนามัย  ซื้อเจลแอลกอฮอล5   

หนAากากเฟสชิว อุปกรณ5ป�องกันตนเองจากการแพรLระบาด เครื่องมือในการเรียนออนไลน5ของบุตรหลาน เชLน ตAองซื้อโทรศพัท5

เครื ่องใหมLใหAบุตรหลาน เติมเงินเพื่อซื้ออินเทอร5เน็ต  ซึ ่งเป^นสิ่งจำเป^นอยLางยิ่งในป�จจุบัน ทำใหAมีการใชAจLายที่มากขึ้น           

ไดAสLงผลกระทบเป^นอยLางมากตLอการดำรงชีวิตประจำวันของชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลแหLงนี ้

   ดdานการปรับตัว 

   1. การปรับดAานมาตรการทางสังคม 

   จากมาตรการของรัฐบาลสLงผลใหAในพื้นที่แหLงนี้มีการปรับตัวใหAเขAากับสถานการณ5โดยการปฏิบัติตามมาตรการของ

รัฐบาลอยLางเครLงครัดโดยเมื่อจำเป^นตAองออกจากเคหสถานเพื่อประกอบอาชีพชาวประมงและตAองออกเดินเรือหลังจากเวลา

เคอร5ฟ©วจำเป^นตAองมีการขอหนังสืออนุญาตออกเดินเรือในเวลาเคอร5ฟ©ว จากฝ�ายปกครองเพื่อเป^นการทำตามมกฏขAอบังคับ

อยLางเครLงครัดแลAวจึงจะสามารถออกเดินเรือจับสัตว5น้ำไดA 

   2. การปรับดAานรายไดA 

   จากผลกระทบในเรื่องของราคาสัตว5น้ำที่ถูกกวLาปกติจากพLอคAาคนกลางที่มีการผูกขาด สLงผลใหAชาวประมงพื้นบAาน

ชายฝ�±งทะเลแหLงนี้ ไดAมีการปรับตัว โดยชาวประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลไดAมีปรับลดตAนทุนคLาใชAจLายในการทำประมงพื้นบAาน         

ลดและเลิกจAางแรงงานชั่วคราว หันมาใชAแรงงานของสมาชิกในครอบครัว ยอมรับกับราคาสัตว5น้ำที่ราคาต่ำ และทำกิจกรรม

อื่น  เพื่อเป^นการเสริมรายไดA เชLน   การหันมาขายปลีก โดยการแปรรูปทำปลาตากแหAง ปลาเค็ม  เพิ่มมูลคLาใหAกับสินคAาและ

เพิ ่มชLองทางการขายโดยการขายปลีกตามสถานที ่ต Lาง ๆ เชLน ตลาดนัดบางควาย หรือตลาดสดเทศบาลเมืองชะอำ         

เนื่องจากตAองเปลี่ยนกลุLมเป�าหมายจากเดิมที่ขายใหAกับนักทLองเที่ยวเป^นหลัก เปลี่ยนเป^นการขายใหAกับคนในพื้นที่มากขึ้น  

หรือปรับเปลี่ยนการขายจากเดิมที่เคยขายอยูLกับที่เป^นการนำสัตว5น้ำที่ผLานการแปรรูปแลAวและสัตว5น้ำสดนำมาใสLรถเพื่อนำไป

ขายตามสถานที่ ตLาง ๆ เชLน  หมูLบAานขAางเคียง   ในเมืองชะอำ  เพื่อใหAรายไดAเพิ่มมากขึ้นสามารถเลี้ยงครอบครัวและเป^น

คLาใชAจLายในการออกเดินเรือในวันตLอไปไดA และมีการปรับลดคLาใชAจLายในสLวนที่ไมLจำเป^นเชLน การซื้ออาหารเพื่อบริโภค      

จากเดิมที่ซื้อผลไมAครั้งละ 3-4 ครั้งตLอสัปดาห5 เมื่อเกิดการแพรLระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จำเป^นตAองปรับลด

เหลือเพียงสัปดาห5ละ 1 ครั้ง  เทLานั้น เพื่อเป^นการประหยัดใหAเพียงพอตLอคAาใชAจLายในสLวน  อื่น ๆ ที่เพิ่มมาจากการแพรLระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) หรือในบางรายก็เปลี่ยนแปลงอาชีพจากเดิมที่ทำประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเลเป^นหลัก 

ไดAหันมาประกรอบอาชีพอื่นแทน เชLน อาชีพคAาขายตามตลาดนัดชุมชน อาชีพรับจAางทั่วไป  การปรับตัวของชาวประมง
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พื้นบAานชายฝ�±งทะเลแหLงนี้ไดAมีการปรับสอดคลAองกับความหมายของการรับตัวของ (ลัดดาวัลย5 เกษมเนตรและทัศนา ทองภักดี 

2543) ไดAกลLาววLาการปรับตัว หมายถึง การที่บุคคลพยายามปรับสภาพป�ญหาที่เกิดขึ้นแกLตน และพยายามปรับเปลี่ยน 

พฤติกรรมของตนใหAเขAากับสภาพแวดลAอมและความตAองการของตนเอง จนสามารถดำเนินชีวิตไดAอยLางมีความสุขปราศ      

จากความคับขAองใจ 

   3.การปรับดAานสุขอนามัยและความปลอดภัยสLวนบุคคล 

   ชาวประมงพื้นบAานแหLงนี ้ไดAมีการปรับตัวใหAเขAากับสถานการณ5โดยการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลอยLาง

เครLงครัด เมื่อมีความจำเป^นตAองออกจากเคหสถานเพื่อไปดำเนินกิจกรรมตLาง ๆ เชLน การรับ-สLงบุตรหลานจากโรงเรียน การ

เดินทางเพื่อซื้อเครื่องอุปโภค บริโภค จำเป^นตAองมีการสวมหนAากากอนามัย หนAากากเฟสชิว ลAางมือดAวยเจลแอลกอฮอล5 

หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่คนแออัด หรือเดินทางขAามจังหวัดโดยที่ไมLมีเหตุจำเปน̂ และงดกิจกรรมที่มีการ

รวมกลุLม เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล เพื่อป�องกันการติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแสดงใหAเห็นถึงชาวประมงพื้นบAานของชุมชนบางไทรยAอย มีการปรับตัวและสอดคลAอง

กับงานวิจัยของ ตฤน สุขนวล ( 2555 ) ที่ไดAศึกษาวLาความสามารถในการปรับตัวของชาวประมงพื้นบAานมีความแตกตLางกัน

ขึ้นอยูLกับเงื่อนไขตLาง ๆ เชLน เงื่อนไขทางทรัพยากร ทางเศรษฐกิจ ทางสังคม เป^นตAน  ชาวประมงพื้นบAานนั้นก็มีเงื่อนไขที่

ตLางกัน   ทำใหAแตLละครัวเรือนของชาวประมงพื้นบAาน  มีศักยภาพในการปรับตัวที่แตกตLางกัน อยLางไรก็ตามชุมชนก็พยายาม

ปรับตัวเพื่อความอยูLรอด  ภายใตAสภาพแวดลAอมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งแตLละครอบครัวก็จะมีการปรับตัวใหAตัวเองสามารถอยูL

รอดตLอไปในสถานการณ5นั้น ๆ ไดA 

7 ขdอเสนอแนะจากการวิจัย และขdอเสนอแนะการวิจัยครั้งตDอไป 

7.1 ขdอเสนอแนะจากการวิจัย 

7.1.1 หนLวยงานที่เกี่ยวขAองกับการประกอบอาชีพประมงควรขAาไปใหAการชLวยเหลือและเยียวชาวประมง

พื้นบAานชายฝ�±งทะเลที่ไดAรับผลกระทบจากการแพรLระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

7.1.2 กรมประมงควรเขAามาใหAการชLวยเหลือในเรื่องของการควบคุมราคาการซื้อขายสัตว5น้ำใหAมีความเปน̂

ธรรมและเขAามาใหAคำแนะนำในแปรรูปสัตว5น้ำที่มีคุณภาพมากขึ้น 

7.1.3 หนLวยงานที่เกี่ยวขAองกับการสLงเสริมอาชีพ ควรเขAามาใหAคำแนะนำในการขายสินคAาออนไลน5และ เขAามา

ชLวยในการออกแบบผลิตภัณฑ5ที่แปรรูปใหAมีความสวยงามและนLาซื้อมากขึ้น 

7.1.4 ชาวประมงพื้นบAานควรรวมกลุLมกันจัดทำสินคAาแปรูปจากสัตว5น้ำขาย เพื่อเป^นชLองทางเพิ่มรายไดAใหAกับ

ชุมชนอีกชLองทางหนึ่ง 

7.2 ขdอเสนอในการศึกษาครั้งตDอไป 

7.2.1 ควรศึกษาในเรื่องการวิถีชีวิตในการออกเรือวLา ในการออกเรือแตLครั้งเขาจะตAองมีการเตรียมอะไร มี

คLาใชAจLายอยLางไร ออกเรือครั้งหนึ่งคุมกับคLาใชAจLายที่เสียไปหรอืไมL  

7.2.2 ควรศึกษาในเรื่องของทำไมคนรุLนใหมLถึงไมLทำอาชีพประมงพื้นบAานชายฝ�±งทะเล 

8.   รายการอdางอิง 

โชคครรชิตไชยส. (2563). การระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในประเทศไทย. สืบคAนจาก https://he01.tci-

thaijo.org/index.php/JPMAT/article/view/242185. 

ณ ัฐ ิณ ี  ล ักษณาน ันท 5 .  (2563). สถานการณXโรคโคว ิด-19 ป �จจ ุบ ัน และคำแนะนำการปฏ ิบ ัต ิต ัว . ส ืบค Aนจาก 

https://sriphat.med.cmu.ac.th/th/knowledge-503. 
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