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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษา 1.) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา วิถี

ชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนบางน้้าผึ้ง 2.) เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 3.) 

เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีปรากฏในชุมชนบางน้้าผึ้งและตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

 ผลการศึกษาพบว่า 1.) วิถีชีวิตของคนบางน้้าผึ้งเป็นแบบกึ่งสังคมเมืองกึ่งสังคมชนบท คือ มี

การท้าการเกษตร ใช้ชีวิตริมคลอง มีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย แบบคนในสังคมชนบท แต่ก็มีการรับเอา

เทคโนโลยีและเครื่องอ้านวยความสะดวกต่างๆ และมีการประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมแบบ

คนในสังคมเมือง 2.) ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งสร้างขึ้นเมือปี พ.ศ. 2547 โดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบาง

น้้าผึ้งสร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นสถานที่รองรับสินค้าทางการเกษตรของคนในชุมชนเนื่องจากไม่สามารถหาที่

ตลาดวางขายสินค้าได้ 3.) ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ปรากฏในชุมชนบางน้้าผึ้งจะมี 3 รูปแบบ คือ ภูมิ

ปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญาประยุกต์ และภูมิปัญญาแบบใหม่ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความช่วยเหลือของอาจารย์ธัญธีรา ยิ้มอ้านวย 

อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งเป็นผู้ให้ค้าแนะน้าและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการท้างานวิจัยชิ้นนี้ 

อีกท้ังยังช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างด้าเนินงานวิจัยอีกด้วย จนท้าให้งานวิจัยนี้ส้าเร็จลุล่วงไป

ได้ด้วยดี ขอขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ขอขอบคุณ

เพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยเป็นก้าลังใจ และให้ความช่วยเหลือในการท้างานวิจัย และสุดท้ายนี้

ขอขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัว ที่ให้การสนับสนุน คอยช่วยเหลือและให้ก้าลังใจเสมอมาจน

ส้าเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ตลาด หมายถึง สถานที่ที่เป็นผู้คนมาพบปะพูดคุยเพ่ือซื้อและขายสินค้า ทั้งในรูปของวัตถุดิบ

และสินค้าส้าเร็จรูปซึ่งสามารถแบ่งประเภทของตลาดได้เป็น 3 ประเภท คือ ตลาดบก ตลาดน้้า และ

ตลาดนัด โดยที่ตั้งของตลาดอาจมีเพียงที่เดียว หรือหลายที่ที่ตั้งอยู่ใกล้กันในบริเวณที่มีท้าเลเหมาะสม 

เช่น เป็นศูนย์กลางของชุมชน และเหมาะจะเป็นที่นัดพบ หรือเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

ต่างๆของคนในชุมชนนั้นๆ ด้วยเหตุนี้เมื่อมีชุมชนอยู่ ณ ที่ใด ก็มักจะมีตลาดอยู่ ณ ที่นั้น ทุกสังคมจึงมี

ตลาดมาตั้งแต่ในสมัยโบราณ ซึ่งจะสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ตลาดบกตลาดนัด และตลาด

น้้า 

ตลาดบก เป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่ใช้ชุมนุมประกอบการค้าบนพ้ืนดิน ส่วนใหญ่

เป็นชุมชนริมถนน หรือแหล่งส้าคัญภายในชุมชน มักมีการติดตลาดทุกวัน อาจเป็นช่วงเช้ามืด และ

เลิกตลาดในช่วงสาย หรือเรื่องในช่วงบ่ายแล้วเลิกในช่วงเย็น หรือในบางที่อาจมีการติดตลาดตลอดทั้ง

วันก็ได้ ส่วนขนาดของตลาดนั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็กก็ขึ้นอยู่กับชุมชนนั้นๆ 

ตลาดนัด ถือเป็นตลาดที่มีความใกล้ชิดกับผู้คนในชนบทมากที่สุด การติดตลาดจะเปลี่ยนวัน

เวลาและสถานที่ไปเรื่อยๆ แล้วแต่นัด ตลาดนัดเกิดขึ้นในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ด้วยนโยบาย

ของรัฐที่ค้านึงถึงชาวบ้าน หรือเกษตรกรที่มักถูกพ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผล จึงได้มีการจัดตลาดนัด

ขึ้น เพ่ือให้พ่อค้าแม่ค้าได้น้าสินค้าของตนมาขายโดยไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และในบางชุมขนนั้น

ตลาดนัดจะเป็นตลาดที่เกิดขึ้นเพ่ือขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ตลาดนัดขายวัวทางภาคอีสาน หรือ

ตลาดนัดต้นไม้ เป็นต้น  

ตลาดน้้านั้น เป็นตลาดที่เกิดขึ้นในชุมชนที่มีชีวิตสัมพันธ์กับสายน้้าและมีการคมนาคมโดยการ

ใช้เรือ ในสมัยก่อนจะเรียกตลาดแบบนี้ว่า ตลาดเรือ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นตลาดน้้า ซึ่งตลาดน้้านี้จะ

เกิดข้ึนในขุมขนที่มีล้าคลองหลายสายไหลมาบรรจบกัน ล้าคลองเหล่านั้นจะไหลไปสู่แม่น้้าใหญ่ คลอง
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เหล่านี้อาจจะเป็นคลองตามธรรมชาติ คลองขุด คลองลัด หรือคลองเชื่อมแม่น้้าก็ได้ (สกุณี ณัฐ

พูลวัฒน์. 2541: 2-3) 

ในอดีตนั้นคนไทยมีความผูกพันกับสายน้้ามาก เวลาที่จะตั้งบ้านเรือนก็จะเลือกสร้างบ้านอยู่

บริเวณริมน้้าและมีท่าเทียบเรือเป็นของตนเองในแต่ละบ้าน การเดินทางก็นิยมเดินทางกันโดยใช้เรือ

เป็นพาหนะ การขนส่งสินค้าก็ใช้การขนส่งทางน้้าที่ถือได้ว่าเป็นการขนส่งที่สะดวกที่สุดเนื่องจากการ

คมนาคมทางบกนั้นมีความยากล้าบากเป็นอย่างมาก เพราะในสมัยก่อนยังไม่มีรถยนต์และการตัดถนน

เหมือนอย่างในปัจจุบันนี้ แต่ก่อนนั้นต้องเดินต้องหามหรือลากเกวียนที่บรรจุสินค้าไปตามป่าเขา 

เส้นทางลาดชัน การเดินทางทางน้้าโดยใช้เรือนั้นจึงที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสมัยนั้น ดังนั้นเมื่อการ

เดินทางไปมาหาสู่กัน การขนส่งสินค้าเกิดข้ึนโดยใช้แม่น้้าล้าคลองในการสัญจร การค้าขายแลกเปลี่ยน

จึงเกิดขึ้นบริเวณริมแม่น้้าล้าคลอง จึงก่อให้เกิดเป็นตลาดน้้าขึ้น ตลาดน้้าจึงถือได้ว่าเป็นตลาดที่อยู่คู่

กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต  

แต่เมื่อมีการเข้ามาของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมท้าให้สภาพสังคมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง

ไป และหลังจากที่ประเทศไทยได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

ในช่วงพ.ศ. 2504-2509 รัฐบาลได้สั่งให้เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้มากขึ้น เป็นผลิตเพ่ือการ

อุตสาหกรรมไม่ใช่เพ่ือการยังชีพที่มีเหลือแล้วน้ามาแลกเปลี่ยนกันอีกต่อไป เป็นผลท้าให้การค้าขาย

แลกเปลี่ยนสินค้าทางบกเข้ามามีบทบาทแทนที่การค้าทางน้้าไป ส่งผลให้ตลาดน้้านั้นค่อยๆเลือน

หายไปจากสังคม ในปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีตลาดน้้าหลงเหลืออยู่บ้าง แต่ตลาดน้้าเหล่านั้นส่วนมากมี

วัตถุประสงค์ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากกว่าที่จะด้ารงไว้ซึ่งวิถี

ชีวิตแบบเดิม (สกุณี ณัฐพูลวัฒน์. 2541: 2-5) 

จะเห็นได้ว่าตลาดนั้นอยู่คู่กับชุมชนมาเกือบทุกยุคทุกสมัย มีการตั้งชุมชนอยู่ที่ใดที่แห่งนั้น

จะต้องมีตลาดเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าและข้อมูลข่าวสารตั้งอยู่ด้วยเสมอ ซึ่งตลาดนั้นจะเป็น

สถานที่ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของคนในแต่ละสังคมได้ดีที่สุดแห่งหนึ่ง โดยจะสะท้อน

วิถีชีวิตภูมิปัญญาออกมาในรูปแบบของสินค้าต่างๆที่น้ามาขายในตลาดนั้นๆและยังยังสะท้อนให้เห็น

ถึงรูปแบบของสังคมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอีกด้วย “ภูมิปัญญา” เป็นสิ่งที่เราสามารถเห็นได้ในทุกๆ

สังคม เพราะภูมิปัญญา ก็คือความรู้ความสามรถของมนุษย์ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์
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คิดค้นเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ความรู้ในเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ หรือจะเป็นความเชื่อ

ความรู้ความสามารถต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นการได้เรียนรู้ ซึมซับ ฝึกฝน อบรมสั่งสอน และถ่ายทอด

มาจากบรรพบุรุษ หรือเป็นความรู้มาจากประสบการณ์ของตัวเอง ที่ได้สั่งสมมาจากการท้างาน การ

ปรับตัวและด้ารงชีพในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมที่ได้มีการ

พัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นเรื่องที่สั่งสมกันมาตั้งแต่อดีต และเป็นเรื่องของการจัดการ

ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม ภูมิปัญญานั้นเป็นความรู้ที่มีความส้าคัญต่อ

การด้ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น เพราะมีความเกี่ยวพันในทุกด้านของชีวิตอาจจะกล่าวได้ว่าภูมิปัญญา

นั้นเกิดขึ้นมาจากความต้องการในปัจจัย 4 ของมนุษย์นั้นเอง  ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ ท้าให้คนใช้ชีวิต

ร่วมกันอย่างสันติสุข ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ ทั้งยังสามารถช่วยให้คนด้ารงตน

และปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอก ตลอดจนช่วย

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เลี้ยงชีพ และช่วยสร้างความมั่นคงให้กับ

ประเทศชาติ  

ทุกสังคมนั้นจะมีภูมิปัญญาของตัวเองอยู่แต่จะแตกต่างไปสภาพแวดล้อมในแต่ละพ้ืนที่ ภูมิ

ปัญญาจะถูกถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่น และจะมีรักษาภูมิปัญญาแบบดั้ง เดิมไว้ให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งบางที่

อาจมีการปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ในเข้ากับยุคสมัยและสภาพแวดล้อมในขณะนั้นด้วย เราจะสามารถ

เห็นภูมิปัญญาต่างๆเหล่านั้นได้จากตลาด สถานที่ที่จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้นได้

อย่างชัดเจนที่สุดแห่งหนึ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและการคมนาคมทางบกที่

สะดวกและรวดเร็วกว่าการคมนาคมทางน้้าจึงท้าให้เกิดการถมคลองเพ่ือสร้างถนนอันมีผลให้วิถีชีวิต

การท้ามาหากินของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปด้วยอย่างไรก็ตามการค้าขายในรูปแบบของตลาดน้้า

ยังคงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานระดับท้องถิ่นตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลเพ่ือ

เป็นการส่งเสริมให้ราษฎรที่มีบ้านเรือนและเรือกสวนไร่นาตามริมแม่น้้าล้าคลองได้น้าผลิตผลทางการ

เกษตรตลอดจนงานหัตถกรรมพ้ืนบ้านออกมาจ้าหน่ายเป็นการช่วยเพ่ิมพูนรายได้ให้แก่ราษฎรอีกทาง

หนึ่งตลาดน้้าในปัจจุบันที่ยังคงมีอยู่และเป็นที่รู้จักได้แก่ตลาดน้้าคลองด้าเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

ตลาดน้้าอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามตลาดน้้าวัดไทรตลาดน้้าตลิ่งชันกรุงเทพมหานครและตลาดน้้า

บางน้้าผึ้งจังหวัดสมุทรปราการ (ชูสิทธิ์ชูชาติ 2547: 49) 
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ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการนั้นเป็นตลาดแห่งหนึ่งตลาดน้้า

บางน้้าผึ้งซึ่งเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา

ชุมชนและการสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2547 มีการเปิด

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งอย่างเป็นทางการโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งและชาวบ้านต้าบลบาง

น้้าผึ้งได้ร่วมกันปลุกวิถีชีวิตดั้งเดิมข้ึนมาใหม่อีกครั้งเนื่องจากในปี พ.ศ. 2527 เกิดปัญหาน้้าท่วมในช่วง

ฤดูน้้าหลากและปัญหาน้้าทะเลหนุนสูงจนชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมากท้าให้ต้องเลิก

อาชีพเกษตรกรรมไปในที่สุดจนกระทั่งปี พ.ศ. 2537 ได้มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบพ้ืนที่เพ่ือ

ไม่ให้น้้าท่วมตามนโยบายปอดแห่งสุดท้ายของคนกรุงเทพมหานครท้าให้ชาวบ้านหันกลับมาท้าอาชีพ

เกษตรกรรมตามเดิมจนเกิดผลผลิตล้นตลาดราคาผลผลิตตกต่้ารายได้ลดลงส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ชุมชนตกต่้าชาวบ้านเดือดร้อนเป็นสาเหตุให้เกิดการจัดเวทีประชาคมเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาจึงมี

แนวคิดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดในชุมชนโดยใช้ทรัพยากรและเอกลักษณ์ของชุมชนให้เกิด

ประโยชน์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลาดน้้าบางน้้าผึ้งมีการให้ชุมชนมาจัดจ้าหน่ายสินค้าต่างๆ 

(การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2544 : 5)  

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเป็นแหล่งให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตและคลังปัญญาของคนในสังคมที่

เกิดจากความเฉลียวฉลาดของชาวชุมชนที่ได้คิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้น พร้อมการ

ถ่ายทอดให้แก่ผู้มาเยือน  ณ  บริเวณตลาดน้้าบางน้้าผึ้งและส่วนอ่ืนภายในพ้ืนที่ชุมชน  ตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้งจะจัดเป็นซุ้มให้มีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร ขนานไปกับคลองซอยสายเล็ก ๆ ที่แตกแขนงจาก

แม่น้้าเจ้าพระยาเข้ามาในพ้ืนที่ที่ท้าการเกษตรของชาวบ้าน ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งจะเปิดท้าการในวัน

เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่ีมีช่วงเวลาติดต่อกับวันเสาร์-อาทิตย์ โดยจะเปิดตั้งแต่เวลาแปด

โมงเช้าถึงสี่โมงเย็น พ่อค้า-แม่ค้าที่มาขายของในตลาดนั้นโดยส่วนมากจะเป็นคนในพ้ืนที่คุ้งกระเพาะ

หมู 1แทบทั้งสิ้น มีเพียงส่วนน้อยที่จะมาจากพ้ืนที่อ่ืน ซึ่งของที่น้ามาขายในตลาดนั้นจะเป็นของที่

ชาวบ้านท้าขึ้นมาเอง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ภูมิปัญญาที่ปรากฏในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนั้นมีทั้งภูมิ

ปัญญาแบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาแบบประยุกต์ ในส่วนภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมนั้นโดยส่วนมากจะเป็น

ภูมิปัญญาในเรื่องของการท้าเกษตรกรรม ในพ้ืนที่ของต้าบลบางน้้าผึ้งนั้นในอดีตส่วนมากผู้คนมีอาชีพ

ท้าการเกษตร ปลูกผัก  ซึ่งผักที่ชาวบ้านในพ้ืนที่นี้ปลูกจะเป็นพืชผักสวนครัว เช่น มะนาว พริก 

                                                           
1
คุ้งกระเพาะหมู เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีรูปร่างคล้ายกระเพาะหมูหรือแอกวัวที่อยู่ในอ าเภอพระประแดง 
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กะเพรา ฯลฯ ผลไม้เพ่ือใช้ยังชีพและค้าขาย ผลไม้ที่เด่นๆของพ้ืนที่บริเวณนี้คือ มะพร้าวและกล้วย 

การท้าการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่นั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อม จึงท้าให้การปลูกพืช

ในแต่ละแห่งมีเทคนิควิธีการที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกับคนบางน้้าผึ้งก็มีเทคนิคที่ได้รับการ

ถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสามารถเรียนรู้เพ่ิมเติมได้ที่ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทางการเกษตร   ผลผลิตที่ได้มาก็น้ามาขายที่ตลาดน้้านั่นเอง นอกจากนั้นยังมีการขายต้นไม้ประดับ

อีกด้วย  

ส่วนภูมิปัญญาประยุกต์นั้นเป็นภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่น้ามาปรับในเข้ากับยุคสมัย โดยใช้ทุน

ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่คือ วัตถุดิบที่มีอยู่ในพ้ืนที่กับความรู้ที่ได้เรียนมา ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการ

ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษหรือการได้เรียนรู้ในสถานศึกษาน้ามาผนวกรวมเข้าด้วยก่อให้เกิดเป็นภูมิ

ปัญญาประยุกต์ซึ่งในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนั้นก็ปรากฏภูมิปัญญาเหล่านี้ให้เห็นอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น 

ผลิตภัณฑ์ที่ท้าจากผักตบชวา ที่น้ามาท้าเป็นกระเป๋า รองเท้า โคมไฟกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากลูก

ตีนเป็ด2 ที่ถูกน้ามาแปรรูปเป็นของใช้ประดับตกแต่งบ้าน   และ บ้านธูปหอมสมุนไพร ที่ ใช้พืช

สมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผสมเป็นธูป เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด สะเดา เป็นต้น นอกจากผลิตภัณฑ์

ด้านหัตถกรรมแล้ว ยังมีการแพทย์แผนไทยอย่าง การนวดแผนไทย ลูกประคบธัญพืช ที่มี

ส่วนประกอบของธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเขี้ยวงู3  เม็ดเดือย เม็ดถั่วเขียวฯลฯ ที่มีส่วนช่วยในการ

รักษาร่างกายและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และยังมีอาหารพ้ืนบ้านต่างๆให้เลือกซื้อเลือกรับประทานอีก

มากมาย อาทิเช่น น้้าพริกต่างๆ ไข่ปลาหมึกห่อใบตอง แจงลอน4 ข้าวหลาม หมูย่างตะไคร้ ฯลฯ ไม่ใช่

เพียงแต่อาหารคาวเท่านั้นยังมีขนมหวานแบบไทยๆให้เลือกซื้ออีกด้วย อย่างขนมไข่ปลา ขนมฟักทอง 

ขนมชั้น ฯลฯ และนอกจากนี้ยังมีมุมดนตรีในสวนที่สามารถนั่งพักผ่อนคลายความเม่ือยล้าพร้อมกับรับ

ฟังเพลงที่เปิดให้ชาวบ้านและผู้ที่มาท่องเที่ยวได้ขึ้นไปขับร้องบนเวทีที่ทางตลาดได้จัดไว้ให้ได้อีกด้วย 

และสามารถที่จะชมบริเวณโดยรอบของพ้ืนที่นี้ได้ด้วยการไปเช่าจักรยานที่บ้านธูปสมุนไพรมาปั่นชม

                                                           
2
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กชนิดหนึ่ง นยิมปลูกเป็นไม้ประดับ มีลักษณะเป็นทรงพุ่มกลม ใบแน่น เป็นไม้ไม่ผลัดใบ มีน้ ายางสีขาว 

กลีบดอกมีความสวยงาม มีสีขาว เป็นไม้ที่ปลูกได้ง่าย ขึ้นได้ดี ต้องการแดดและความชื้นสูง สูงเต็มที่ประมาณ 12 เมตร 
3
เป็นข้าวไวต่อช่วงแสง ออกดอกประมาณปลายเดือนตุลาคม ต้นแข็ง สูงประมาณ 150 เซนติเมตร ต้นแข็ง คอรวงยาว ระแง้

ห่าง รวงเล็ก เมล็ดเล็กเรียวยาว ข้าวที่นึ่งแล้วมีลักษณะเมล็ด เรียวยาว เป็นมันวาว นุ่ม และมีกลิ่นหอม 
4
ปลาหรือเนื้อโขลกป้ันเป็นก้อนหรือเป็นแผ่นเคี่ยวกับน ้ากะทิ ส าหรับกินกับขนมจีนซาวน ้า บางทีใช้โขลกปลาป้ันเป็นก้อน

เสียบไม้ป้ิงไฟ เรียกว่า แจงลอนแห้ง 
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บริเวณโดยรอบได้ กิจกรรมทางภูมิปัญญาเหล่านี้ท้าให้ชุมชนเข้มแข็ง  สามารถสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ส้าเร็จ นอกจากภูมิปัญญาของคนในพ้ืนที่แล้วยังมีภูมิสินค้า

จากภูมิปัญญาในที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการมาให้เลือกซื้อเลือกหาอีกด้วย ได้แก่ กุ้งเหยียดจาก

บ้านสาขลา ปลาสลิดจากบางบ่อ 

จากการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดน้้าบางน้้าผึ้งแบบสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วน

ร่วมทั้งการจากค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ท้าให้ทราบได้ว่าตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

แห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทั้งจากในเว็บไซต์แนะน้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รายการทาง

โทรทัศน์ที่เข้ามาถ่ายท้ารายการพาเที่ยว และจากการลงพ้ืนที่ เพ่ือสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม

เกี่ยวกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาเที่ยวในตลาดน้้าแห่งนี้ทั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่เป็นวัน

เปิดท้าการของตลาดน้้า ก็ได้เห็นว่าตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนั้นมีคนเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจ้านวนมากสามารถ

วัดได้จากจ้านวนของรถยนต์ในที่เข้ามาใช้บริการที่จอดรถในพ้ืนที่ที่ทางตลาดน้้าบางน้้าผึ้งได้มีการ

จัดเตรียมไว้ให้ซึ่งสามารถจอดได้ถึงเกือบ 100 คัน และปริมาณของรถยนต์ที่เข้ามาจอดในแต่ละวันนั้น

มีมากกว่า 60 คัน ทั้งนี้ยังมีผู้คนที่เดินทางมายังตลาดน้้าบางน้้าผึ้งโดยใช้บริการเรือข้ามฝากมาจาก

ท่าเรือวัดบางนานอกและต่อรถจักรยานยนต์เข้ามายังตลาดน้้าบางน้้าผึ้งอีกเป็นจ้านวนมาก ท้าให้

สามารถเห็นว่าตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนี้มีผู้มาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายและหมุนเวียนตลอดเวลา  

จะเห็นได้ว่าตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนั้นเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจ เหมาะที่จะเป็นสถานที่

ศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพราะเป็นที่ที่ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ถือได้ว่า

เป็นปอดของกรุงเทพฯและยังเป็นสถานที่ที่สามารถรักษาความเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิตแบบชนบทได้อยู่

ข้าพเจ้าจึงได้เลือกศึกษาตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเพ่ือให้ทราบถึงถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ว่าคนในชุมชนนี้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร 

สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และสภาพอากาศส่งผลต่อความคิด การด้าเนินชีวิต การปรับตัว และ

ก่อให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอะไรบ้าง และการถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญานั้น มีขั้นตอน

กระบวนการในการถ่ายทอดอย่างไรเพ่ือท้าความเข้าใจถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของของคนไทยและ

เรื่องราวของตลาดน้้าบางน้้าผึ้งในสังคมไทยปัจจุบัน 

โดยการศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการศึกษาดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนบางน้้าผึ้ง 

2. เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

3. เพ่ือศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีปรากฏในชุมชนบางน้้าผึ้งและตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท้าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้ง 

2. ได้ทราบถึงรูปแบบการจัดการตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

3. ได้ทราบภูมิปัญญาในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาที่

เกิดข้ึนในชุมชนตลาดน้้าบางผึ้ง 
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บทที่ 2 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการน้าเสนอ แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือให้เกิดการรับรู้บริบทของชุมชน ภูมิปัญญาและการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิปัญญาของตลาดน้้า

บางผึ้ง ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการโดยมีกรอบท่ีส้าคัญดังนี้ 

1. แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

3. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้ศึกษำ 

1. แนวคิดภูมิปัญญำท้องถิ่น 

1.1 ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จากอดีตถึงปัจจุบันชาวชนบทได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสมความรู้ เพ่ือการด้ารงชีวิตมาตลอด 

และมักถ่ายทอดสติปัญญาเหล่านั้น จากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จนกลายเป็นพ้ืนเพรากฐานของ

ความรู้ของชาวบ้านที่เรียกกันกว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น (สามารถ จันทรสูรย์ , 2536:146) โดยเรื่องของ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและด้ารงอยู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานและเป็นการด้ารงในชีวิตที่

เกี่ยวพันกับธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น โดยมีการปรับสภาพการด้าเนินชีวิตให้เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมตามกาลเวลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง คือ เป็นองค์ความรู้ที่มี

การเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม (ประเวศ วะสี, 2530: 

6) ค้าว่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ภูมิปัญญาชาวบ้าน เรียกชื่อแตกต่างกัน แต่มีความหมายเดียวกัน 

และเป็นแนวคิดที่มีการหยิบยกขึ้นมาอย่างจริงจังมามากกว่า  20 ปีโดยประมาณ ซึ่งกลุ่มพัฒนา

องค์การเอกชน ที่ท้างานในระดับหมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกที่เริ่มรื้อฟ้ืนเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ เพ่ือค้นหา

คุณค่าท่ีสามารถน้ามาเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาที่พวกเขารับผิดชอบอยู่ก่อนหน้าที่จะศึกษาเรื่อง

ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างจริงจังนั้น ได้มีการศึกษาเรื่องราวท้านองนี้ แต่เรียกชื่อว่า เป็นการศึกษา

วัฒนธรรมชุมชนหรือการพึ่งพาตนเองของชาวบ้าน ท้าให้ประเด็นส้าคัญในการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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จึงยังไม่ได้น้ามาใช้โดยตรงในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ความสนใจแรกเริ่มนี้จึงเป็นเพียง

การกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในภูมิปัญญาชาวบ้านและวัฒนธรรมท้องถิ่น (ชลทิตย์ เอ่ียมส้าองค์ 

และวิศนีศิลตระกูล, 2533: 241)แต่ในปัจจุบันได้มีนักวิชาการทั้ง ในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

ให้ความสนใจในเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านมากขึ้น เห็นได้จากจ้านวนชิ้งานวิจัยต่างๆ รวมไป

ถึงการน้ามาใช้ในการปรับหลักสูตรในทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษาในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

องค์การชุมชนอย่างชัดเจนเป็นจ้านวนมาก นอกจากนี้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท้าให้ชาติและชุมชนผ่านพ้น

วิกฤติและด้ารงความเป็นชาติหรือชุมชนได้ ซึ่งภูมิปัญญาเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าและความดีงามที่

จรรโลงชีวิตและวิถีชุมชนให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติและสภาวะแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและสมดุล อีก

ทั้งยังเป็นพ้ืนฐานการประกอบอาชีพและเป็นรากฐานการพัฒนาที่เริ่มจากการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเอง การพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการพัฒนาที่เกิดจากการผสมผสานองค์

ความรู้สากลบนฐานภูมิปัญญาเดิม เพื่อเกิดเป็นภูมิปัญญาใหม่ที่เหมาะสมกับยุคสมัยดังนั้น ภูมิปัญญา

จึงมีคุณค่าไม่เพียงแต่ต่อท้องถิ่นและผู้คนเท่านั้น แต่ยังเอ้ือประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อการวางแผน

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนอีกด้วย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2553) 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ความคิด ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุ่มชนได้จาก

ประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและการด้ารงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิปัญญาเป็นความรู้ 

ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชัดเจน ที่เป็นผลของการใช้สติปัญญาปรับตัวกับสภาวะต่างๆ 

ในพ้ืนที่กลุ่มชนนั้นตั้งหลักแหล่งถิ่นฐานอยู่ และได้แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน 

จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กันแล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนน้ามาสร้างประโยชน์

หรือแก้ปัญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชนนั้น ภูมิปัญญาจึงมีทั้งภูมิ

ปัญญาอันเกิดจากประสบการณ์ในพ้ืนที่ ภูมิปัญญาที่มาจากภายนอกและภูมิปัญญาที่ผลิตใหม่ หรือ

ผลิตซ้้าเพ่ือการแก้ปัญหา และการปรับตัวให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและความเปลี่ยนแปลง(เอก

วิทย์ ณ ถลาง,2540 : 11) ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นในบริบททางกายภาพและ

วัฒนธรรมของปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับระบบนิเวศชุดหนึ่ง การท้าลายระบบนิเวศท้องถิ่น เช่น การ

เปลี่ยนถิ่นที่อยู่ที่ท้ากิน หรือการอพยพชาวเขาลงจากดอย จึงอาจเป็นการท้าลายองค์ความรู้ และภูมิ

ปัญญาที่มีคุณค่ามหาศาลให้สูญหายไปอย่างไม่หวนกลับ (ยศ สันตสมบัติ, 2542: 48)  
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ดังนั้น “ภูมิปัญญา” จึงเป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนทุกคนเป็นความรู้ที่คุ้นเคยมาจาก

ประสบการณ์ การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจ้าวันที่สั่งสม สรุปบทเรียนซ้้าแล้วซ้้าเล่าจนกลายเป็นภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละพ้ืนๆที่ และส่งผลให้คนมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และมี

คุณค่า 

1.2 ประเภทและลักษณะของภูมิปัญญาชาวบ้าน                

 เสรี พงศ์พิศ (2529 : 145–146) กล่าวถึงลักษณะของภูมิปัญญาไทยมี 2 ลักษณะ คือ 

1. ลักษณะที่เป็นนามธรรม เป็นโลกทัศน์ชีวทัศน์ เป็นปรัชญาในการด้าเนินชีวิต เป็นเรื่อง

เกี่ยวกับการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย คุณค่า และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจ้าวัน 

2. ลักษณะที่ เป็นรูปธรรม เป็นเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น การท้ามาหากิน 

การเกษตร หัตถกรรม ศิลปดนตรี และอ่ืน ๆ 

ส้าหรับประเภทของภูมิปัญญามีด้วยกันหลายด้าน ซึ่งในท้องถิ่นหนึ่งๆ จะมีปรากฏให้เห็นใน

เรื่องของการประกอบอาชีพ การด้ารงชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ความคิด 

ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนสิ่งก่อสร้าง เครื่องใช้ เครื่องมือต่าง ๆ กันไปตามแต่ละท้องถิ่น จึงมี

ลักษณะเป็นทั้งรูปธรรมและนามธรรมที่ถ่ายทอดกันมา โดยสามารถประมวลได้เป็น 9 ประเภท (กัล

ยานี ปฏิมาพรเทพ, 2541: 20-25) ดังนี้ 

1) ด้านภาษาและวัฒนธรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานเพ่ือการสื่อสาร การ

ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมให้มีการเรียนรู้ สืบต่อและเผยแพร่แก่สังคม อ่ืนจนมีลักษณะเป็น

เอกลักษณ์ของตนเอง 

2) ด้านศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต์หลักธรรมค้าสอน ความ

เชื่อ ค่านิยม จารีต แบบแผนในการด้าเนินชีวิตและก่อสันติสุขขึ้นแก่สังคม 

3) ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม หมายถึง ความสามารถในการออกแบบสร้างสรรค์ 

ประดิษฐ์งานด้านศิลปะเพ่ือใช้จินตนาการให้เกิดสุนทรียภาพในสังคม ผลิตผลงานด้านสิ่งก่อสร้าง 
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รูปแบบ และรูปทรงต่าง ๆ ภาพเขียน ภาพวาด จิตรกรรม ประติมากรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงฝีมือ 

ความคิด ความเชื่อที่ถ่ายทอดไว้เป็นมรดกแก่สังคม 

4) ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบเพ่ือการเรียนรู้ มี

กระบวนการให้ความรู้ ถ่ายทอดแนวคิด ความเชื่อ ระเบียบแบบแผน การจัดการเรียนการสอน การให้

การศึกษาทั้งที่มีรูปแบบและไม่มีรูปแบบ การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้การจัดบรรยากาศและแหล่งที่

จะเอ้ืออ้านวยต่อการเรียนรู้ของคนในสังคม 

5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกัน ดูแล รักษา

สุขภาพ อนามัยของคนในสังคม มีการเรียนรู้ และถ่ายทอดเพ่ือบ้าบัดและขจัดโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ทั้ง 

ในส่วนบุคคลและสังคมส่วนรวม โดยใช้ความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และทรัพยากรธรรมชาติที่มี

อยู่ในสังคมให้เกิดประโยชน์ 

6) ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถในการจัดการ

สื่ออนุรักษ์ พัฒนา สงวนรักษา และน้าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมศึกษาและ

ส่งเสริมคุณค่าของทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

7) ด้านความเป็นอยู่และการด้ารงชีวิต หมายถึง ความสามารถในการจัดระบบการใช้

ชีวิตประจ้าวัน การเลี้ยงดูเด็ก การพักผ่อนหย่อนใจ การละเล่น การแสดง การแต่งกายการสังสรรค์ 

คติความเชื่อ พิธีกรรมเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข รวมทั้งข้อห้ามข้อละเว้นต่ างๆ ใน

การด้ารงชีวิต 

8) ด้านการปกครองและการบริหาร หมายถึง ความสามารถในการจัดสรรจัดระบบการดูแล

ระเบียบและองค์การที่ส้าคัญตามโครงสร้างของสังคม เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย มีความเป็นธรรม 

เป็นสุข มีการแบ่งสรรประโยชน์และทรัพยากรในสังคมร่วมกัน มีแนวคิดและวิธีการรั กษา ป้องกัน

อันตรายเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางสังคม 

9) ด้านการผลิตและบริโภค หมายถึง ความสามารถในการจัดหาและใช้วัสดุอุปกรณ์ในการท้า

มาหากิน การประกอบอาชีพ การประกอบอาหาร การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ืออ้านวย

ประโยชน์ในการผลิตสิ่งของ ส้าหรับอุปโภคบริโภคของคนในสังคม 
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แม้ว่าลักษณะของภูมิปัญญาดังกล่าวข้างต้นจะมีความแตกต่างกันเรื่องของคุณลักษณะแต่

พบว่าภูมิปัญญามีคุณสมบัติที่ส้าคัญที่มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ 1) เป็นองค์รวม (Holistic)คือมี

บูรณาการกับองค์ประกอบที่ส้าคัญ 3 ประการ คือ บุคคล สังคมและธรรมชาติ 2) ให้ความส้าคัญกับ

ดุลยภาพและเอกภาพ และเอกภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) มีความเชื่อมโยงกับระบบ

ต่างๆ ของสังคมทั้งระบบ 4) มีความหลากหลาย (Diversity) 5) มีพลวัต(Dynamic) คือ มีการ

เปลี่ยนแปลงและมีความยืดหยุ่นตามสภาพสังคมวัฒนธรรมที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา และ 6) มีการ

ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคมและปฏิสัมพันธ์ทาง

สังคม (พัชรินทร์สิรสุนทร, 2550: 19) 

สรุปได้ว่า ภูมิปัญญามีสองลักษณะ คือ ลักษณะที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ วัตถุและการกระท้า

ทั้งหลาย และอีกลักษณะหนึ่งที่เป็นนามธรรม คือ ความรู้ ความสามารถความเชื่อ หรือแนวทางในการ

แก้ปัญหาและป้องกันปัญหา รวมทั้งการสร้างความสุขสงบให้กับชีวิตมนุษย์นั้นเอง นอกจากนี้ ภูมิ

ปัญญาจะต้องประกอบด้วยกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซึ่งจะท้าให้เกิดความเข้าใจในเรื่อง

ภูมิปัญญา และรู้ว่าภูมิปัญญามีลักษณะเป็นการผสมผสานการเรียนรู้จากที่มาของความรู้ที่หลากหลาย 

โดยไม่ยึดติดอยู่กับความรู้ชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียว และการเรียนรู้ต้องมีการกระท้า อย่างต่อเนื่อง 

จึงเรียกว่าเป็น Situated Knowledge นั่นคือ ต้องเป็นสถานการณ์ที่มีกระบวนการต่อเนื่อง และต้อง

มีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถด้าเนินชีวิตอยู่ได้ด้วยความเข้าใจตนเอง เข้าใจโลก และมีความสามารถใน

การปรับตัวพร้อม ๆ กับมีจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคงในทางที่ดีงามและถูกต้อง 

1.3 การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาเป็นเรื่องของการสืบทอดประสบการณ์ จากอดีตถึงปัจจุบันที่เป็นไปอย่างต่อเนื่ อง

และไม่ขาดสาย เป็นธรรมชาติของชาวบ้านที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์สืบต่อกันมามิได้ขาด เป็นลักษณะ

ของความสัมพันธ์ภายในโดยชาวบ้านเอง ภูมิปัญญาจึงนับเป็นความคิดทางสังคม (Social Thought) 

ที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง ทั้ง ในลักษณะที่เป็นนามธรรม คือปรัชญาแนวทางในการ ด้าเนินชีวิ ต และใน

ลักษณะที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น การท้ามาหากินศิลปะ ดนตรี หัตถกรรม และสิ่ง

อ่ืน ๆ ซึ่งในสังคมใดที่มีการด้ารงอยู่มายาวนานย่อมจะต้องมีภูมิปัญญา ด้วยกันทุกสังคม ระบบ

ดังกล่าวจะประกอบด้วยลักษณะส้าคัญ 4 ประการ คือ ความรู้และระบบ ความรู้ การสั่ งสมและการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 

เข้าถึงความรู้ การถ่ายทอดความรู้และระบบความรู้ รวมทั้งการสร้างสรรค์และปรับปรุงภูมิปัญญา

ความรู้ นอกจากนี้ชาวบ้านทุกหมู่เหล่าได้ใช้สติปัญญาของตนสั่งสมความรู้และประสบการณ์เพ่ือการ

ด้ารงชีพมาโดยตลอดและย่อมถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการต่างๆ 

ที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยอาศัยศรัทธาทาง

ศาสนาความเชื่อถือผีสางต่างๆความทั้งความเชื่อบรรพบุรุษเป็นพ้ืนฐานในการถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อ

กันมาจากบรรพบุรุษในอดีตถึงลูกหลานในปัจจุบัน (ส้านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 

2533: 90) 

ดวงฤทัย อรรคแสง (2552: 23) อธิบายว่า การถ่ายทอดความรู้ของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ การ

บอกวิชาความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจและน้าไปปฏิบัติได้ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมักจะถ่ายทอดความรู้ให้กับ

ผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้เรียนวิชาการสอนมาจากสถาบันใดๆ คือการเรียนการ

สอนที่เกิดจาการเลียนแบบและการจดจ้าสืบทอดกันมาในครอบครัวและวิธีการถ่ายทอด 2 รูปแบบ 

คือ 1) ใช้วิธีสาธิตคือ ท้าให้ดูเป็นตัวอย่าง อธิบายทุกขั้นตอนให้ผู้เขียนเข้าใจและผู้เรียนปฏิบัติตาม 

และ 2) ใช้วิธีการปฏิบัติจริง คือฟังค้าบรรยาย อธิบาย การสาธิตแล้วน้าไปปฏิบัติจริง และปฏิบัติซ้้าๆ 

กันจนเกิดเป็นความช้านาญ เพราะผลงานที่จะใช้ด้ารงชีวิตได้ต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริง สามารถ

น้าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่ใช่ผลงานที่กล่าวอ้างไว้ในต้าราเท่านั้น ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายของภูมิปัญญา

ท้องถิ่นผู้เรียนหรือกลุ่มเป้าหมายที่รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในท้องถิ่นส่วนมากจะเป็นคนใน

ครอบครัว เป็นญาติโดยสายเลือด เนื่องจากความรู้บางอย่างผู้รู้ทั้งหลายมักหวงแหนและจะไม่แพร่ง

พรายให้คนอื่นๆรู ้

จากการศึกษาแนวคิดทางภูมิปัญญานี้จะช่วยให้เราเข้าใจถึงความหมายของภูมิปัญญา ภูมิ

ปัญญานั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร เกิดขึ้นเพ่ืออะไร และภูมิปัญญานั้นมีความส้าคัญและสามมารถแบ่ง

ประเภทเป็นด้านใดได้ด้านบ้าง ลักษณะวิธีการถ่ายทอดและจัดการกับภูมิปัญญามีรูปแบบการ

ถ่ายทอดและการจัดการอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้วิเคราะห์และท้าความเข้าใจเกี่ ยวกับ

การศึกษารายงานวิจัยชิ้นนี้ได้มากยิ่งข้ึน 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม 

 เมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมักจะหมายถึง การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างหรือของ

รูปแบบของความสัมพันธ์และการปะทะสัมพันธ์กันทางสังคม ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท ระเบียบแบบ

แผน ค่านิยมและวัฒนธรรม ความจริงแล้วความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อน

มาก และเกีย่วข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างกันของสิ่งต่างๆในโครงสร้างสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์กับ

ปัจจัยที่ไม่ใช่สังคมด้วย เช่น การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา ประชากรและเทคโนโลยี (นิเทศ ตินณะ

กุล, 2546)  

 พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532) ได้ให้ค้าจ้ากัดความการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมไว้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การที่ระบบสังคม กระบวนการแบบอย่าง

หรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบครอบครัว ระบบการปกครอง ได้

เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นด้านใดด้านก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมนี้จะเป็นในทางก้าวหน้า 

เป็นไปอย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้เป็นไปหรือเป็นไปเอง และที่เป็นประโยชน์หรือให้โทษ

ได้ทั้งสิ้น 

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจากค้านิยามข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งเปรียบเทียบความ

แตกต่างจากระยะเวลาหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปอีกระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบ

โครงสร้างและหน้าที่ของระบบความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์หรือกลุ่มคนในสังคม ตลอดจน

เป็นการเปลี่ยนแปลงการกระท้าระหว่างกันทางสังคม ในการติดต่อการกระท้าระหว่างมนุษย์หรือกลุ่ม

ทางสังคม  

สิ่งส้าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม คือ การพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา

ท้องถิ่น ชนบท หรือ เมือง ซึ่งเป้าหมายส้าคัญของการพัฒนาคือ ความทันสมัยที่เกิดข้ึน  

ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก กล่าวคือ  

ปัจจัยภายในหมายถึง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมภายในสังคม มี 2 

ลักษณะ 
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- ปัจจัยที่แสดงอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจกระท้าการเปลี่ยนแปลง เช่น กระบวนการเคลื่อนไหว

ทางสังคม การประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ การวางแผนทางสังคม 

- ปัจจัยที่ไม่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจ เช่น ความตึงเครียดภายในระบบสังคม การ

ขาดแคลนทรัพยากร เป็นต้น 

ปัจจัยภายนอก หมายถึง เป็นปัจจัยที่เกิดข้ึนภายนอกสังคม เช่น  

- การเปลี่ยนแปลงลักษณะประชากร ได้แก่ การย้ายถิ่นของประชากร ความแตกต่างของ

องค์ประกอบของประชากร เช่น อายุ เพศ และการศึกษา เป็นต้น 

- การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ สภาพสิ่งแวดล้อมธรรมชาติที่

เปลี่ยนแปลง เช่น ภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 

- การกระทบจากภายนอก ได้แก่ การล่าอาณานิคม และการโจมตีจากชาติอื่น  

- การยืมวัฒนธรรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชนชาติอ่ืน หรือการรับวัฒนธรรมอ่ืนมาใช้ 

วัฒนธรรมที่ได้รับจากการยืมวัฒนธรรมท้าให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

(สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,2536: 28-29) 

 Smelser(อ้างถึงในนิเทศ ตินณะกุล, 2546 :16) เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศ

ก้าลังพัฒนาว่าเป็นกระบวนการไปสู่ความทันสมัย ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 4 อย่างที่แตกต่างกัน

แต่มีความเก่ียวเนื่องกัน คือ  

1. ทางด้านเทคโนโลยี สังคมจะเปลี่ยนแปลงการใช้เทคนิคง่ายๆและดั้งเดิมไปสู่การใช้ความรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ 

2. ทางด้านเกษตรกรรม สังคมจะเปลี่ยนจากการท้าการเกษตรเพ่ือยังชีพไปสู้การลิตสินค้า

เกษตรกรรมเพื่อการค้า ซึ่งหมายรวมถึงการปลูกพืชที่ท้าเงินเฉพาะอย่าง การซื้อสินค้าที่ไม่ใช่

สินค้าการเกษตรในตลาดและว่าจ้างแรงงานเพื่อการเกษตร 
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3. ทางด้านอุตสาหกรรม จะเปลี่ยนจากการใช้แรงงานมนุษย์และสัตว์ไปสู่การท้าอุตสาหกรรม

อย่างแท้จริง นั่นคือ การที่คนท้างานเพ่ือค่าจ้างแรงงาน โดยการใช้เครื่องจักรเครื่องกลเพ่ือ

การท้าการผลิตสินค้าส่งตลาด 

4. ทางด้านการจัดการด้านนิเวศวิทยา จะเปลี่ยนแปลงจากการตั้งถิ่นฐานที่กระจายไปในพ้ืนที่

เพาะปลูกและหมู่บ้าน ไปสู่การตั้งถ่ินฐานในเมือง 

ในแต่ละสังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ไม่มีสังคมใด

ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในแต่ละที่ย่อมมีความช้า-เร็วต่างกันไป การศึกษาแนวคิด

เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมนี้จะน้ามาใช้ในการช่วยท้าความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่

เปลี่ยนแปลงไปในชุมชนตลาดบางน้้าผึ้งทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางปัจจัยทั้งภายในและภายนอก

ส่งผลต่อวิถีชีวิต แนวคิด วัฒนธรรมของคนในพื้นที่อย่างไร 

 

3. วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น การปรับตัวและการสร้างอาชีพของ

ชุมชนบางน้้าผึ้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 1. วรรณกรรมเกี่ยวกับ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2. วรรณกรรมเกี่ยวกับตลาด 3. วรรณกรรมเกี่ยวกับทุนทางวัฒนธรรม 4.

วรรณกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

3.1 วรรณกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นเป็นความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า 

ตา ยาย ญาติพ่ีน้อง และความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ 

ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่องการท้ามาหากินเช่น การท้าการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า ฯลฯ เป็น

เรื่องท่ีเกี่ยวกับการด้าเนินชีวิตในประจ้าวัน ซึ่งเรื่องภูมิปัญญาชาวบ้านนั้นก็ได้มีผู้ศึกษาไว้มากมาย แต่

อาจจะต่างกันไปในเรื่องของประเด็น วัตถุประสงค์และพ้ืนที่ที่จะศึกษา อย่างในหนังสือเรื่อง ใน 

OTOP เรื่องเล่า จากภูมิปัญญาชาวบ้าน ของส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

(ม.ป.ป.) ได้น้าเสนอสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ จ้านวน 50 ผลิตภัณฑ์ โดยได้เล่าให้เห็นถึงที่มา
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ของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดต่อๆมา จากรุ่นสู่รุ่น ท้าให้

เกิดผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงตัวตน วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้นๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งนอกจากสินค้า

หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชองคนในชุมชน ท้าให้คนในท้องถิ่นมีอาชีและ

ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ยังเป็นการอนุรักษ์ สนับสนุนภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ต่อไป ใน หนังสือเรื่อง

ภาพรวมภูมิปัญญา ของ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2544) ที่จะน้าเสนอภาพรวมของภูมิปัญญาไทย ที่จะบอก

เล่าเกี่ยวกับภูมิหลัง เจตนารมณ์ ความส้าคัญ ความหมาย และอธิบายความเชื่อโยงของสภาพแวดล้อม

และวัฒนธรรมที่เป็นเบ้าหลอมให้เกิดภูมิปัญญาขึ้น และอธิบายให้เห็นถึงพัฒนาการของภูมิปัญญา 

การสืบทอด และกระบวนการเรียนรู้ การปรับเปลี่ยน การผลิตซ้้า และการผลิตใหม่ทางวัฒนธรรมใน

สังคมไทย โดยได้บอกว่า ในช่วงเวลาสิบห้าปีมานี้ เรื่องภูมิปัญญาได้รับความส้าคัญ ได้รับการยกระดับ

คุณค่าสูงขึ้นอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นปลุกจิตส้านึก สร้างความตื่นตัว และ

ความตระหนักในคุณค่า เมื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องภูมิปัญญาได้ขยายกว้างขึ้น การตรวจสอบ

แสวงหาเนื้อหาสาระของภูมิปัญญาก็ขยายผลงอกเงยมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ของการศึกษาและการ

ปรับตัวของคนไทยในบริบทใหม่ แทนการสืบสานตามอัธยาศัยที่มีมาในสังคมประเพณี การเคลื่อนไหว 

เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาการดังกล่าวนี้เป็นไปอย่างกว้างขวาง ความสนใจเรื่องนี้ขยายผลไปสู่หลาย

แง่มุมของชีวิตวัฒนธรรมไทย หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ การแปลงภูมิปัญญาไทยมาเป็นองค์ความรู้ที่ผ่าน

การเลือกสรร การกลั่นกรอง และจัดเป็นระบบเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการเรียนรู้และการปรับตัว 

และยังได้อธิบายถึงลักษณะภูมิศาสตร์และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ

ของไทยในแต่ละภาคของไทยมีสภาพพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน บ้างเป็นที่ราบสูง บ้างเป็นที่ราบลุ่มแม่น้้า 

บ้างมีภูเขาเยอะ สภาพภูมิอากาศก็แตกต่างกันออกไป สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ท้าให้ภูมิปัญญาของ

แต่ละพ้ืนที่นั้นต่างกันออกไปตามสภาพแวดล้อม เพราะต้องมีการคิด และปรับปรุงให้เข้ากับพ้ืนที่ และ

วิถีชีวิตในช่วงนั้นๆ  

ในเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ ของ นิคม ชมพูหลง (2548) ผู้เขียนได้เขียนขึ้นเพ่ือใช้

ในการนิเทศการศึกษา ส้าหรับพัฒนาครูผู้สอน ผู้ปริการศึกษา และผู้ที่สนใจในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน้าไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการการ

เรียนรู้ท้องถิ่น โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท เนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นและการน้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา จากหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้
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สามารถท้าความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ดีมากขึ้น ว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นมีความส้าคัญต่อ

สังคมอย่างไรบ้าง ซึ่งในผู้เขียนได้บอกว่าความส้าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้น มีความส้าคัญต่อสังคม

หลายประการ สามารถสรุปได้ดังนี้คือ 1) ท้าให้เกิดความสงบสุขทั้งในชุมชน หมู่บ้าน หรือในส่วนตัว

ของชาวบ้านเอง และสามารถปรับประยุกต์หลักธรรมค้าสอนทางศาสนามาใช้กับวิถีชีวิตได้อย่าง

เหมาะสม 2) ท้าให้คนในชุมชนพ่ึงตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ประเพณีใน

การลดการพ่ึงพาตนเองจากสังคมภายนอก 3) ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสังคม และ

สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนและช่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยุคสมัย 

4) ใช้ในการก้าหนดแนวทางการท้างานของกลุ่มบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆให้

สอดคล้องและผสมกลมกลืนกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน 5) ท้าให้ผู้เรียนรู้จักท้องถิ่น รักและภาคภูมิใจใน

ท้องถิ่น เป็นการเชื่อมโยงความรู้ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่  

หรือในวัฒนธรรมในสังคมไทย ของแสงอรุณ กนกพงศ์ชัย (2548) เป็นหนังสือที่ว่าด้วยเรื่อง

วัฒนธรรมในหลายๆแง่มุม ในบทที่ 6 ได้เสนอในเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้

กล่าวว่า ทางรอดของสังคมไทยคือการพัฒนาที่ยั่งยืน และความยั่งยืนนั้นอาจเสาะแสวงหาได้จากภูมิ

ปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มักอิงข้อคิดทางศาสนาและวิถีชีวิต วัฒนธรรม อันมีลักษณะ

หลากหลายในสังคมไทย และจากทุนทางธรรมชาติที่มีในประเทศ ในท้องถิ่น ที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่

แล้ว ผ่านการสั่งสมทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน เป็นภูมิปัญญาที่เหมาะสม

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในบ้านเรา จะช่วยท้าให้การพัฒนานั้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น และในหนังสือ 

ปริศนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ของ ดร. ยุวนุช ทินนะลักษณ์ (2549) จะน้าเสนอเกี่ยวกับการท้าความ

เข้าใจในการบูรณาการของความรู้เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี โดยได้บอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นมรดกหรือสมบัติของชาติที่สามารถเปิดกรุขึ้นมาใช้ใน

ยามยากอย่างเช่นที่เป็นมาทุกครั้งในอดีต หากแต่ว่าความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

สมัยนี้ได้เปิดประตูของความเป็นไปได้ที่จะปรับความรู้ที่มาจากอดีตให้มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้

งานในโลกยุคใหม่ ทั้งยังไม่จ้ากัดอยู่เฉพาะในท้องถิ่น ใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น แต่สามารถขยายออกไป

ได้ภายใต้การพัดพาของกระแสโลกาภิวัตน์ ในยุคปัจจุบันภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับความสนใจจากทุก

ส่วนของสังคมในแง่มุมต่างๆกันไป แต่ที่ต่างออกไปจากเดิมคือ มีการบูรณาการความรู้เกี่ยวกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเข้ากับความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งการบูรณาการความรู้ทั้งสอง
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ประเภทนี้เข้าด้วยกันจะสามารถช่วยให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยได้แสดงศักยภาพและสามารถพัฒนา

ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้   

นอกจากนี้ยังมีบทความเชิงวิจัยและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องอีกหลายเรื่องคือ ในบทความ

ของกมลทิพย์ คงประเสริฐอมร (2548) เรื่อง "ภูมิปัญญาท้องถิ่น: นวัตกรรมของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต้าบลบางขุนไทร อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี” ได้ชี้ให้เห็นว่า 

ต้าบลบางขุนไทรเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งคน สัตว์  และพืช ในชุมชน

ประกอบด้วยไทย ลาว จีน และมุสลิม ซึ่งอยู่ร่วมกันมานับร้อยปี ได้ผสมผสานภูมิปัญญาในการจัดการ

ทัพยากร โดยค้านึงถึงคุณค่าของทรัพยากร แต่ในช่วงของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย หลังการเริ่ม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ซึ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และรัฐเข้ามามีอ้านาจในการจัดการ

ทรัพยากรในลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม ท้าให้เกิดการเสื่อมโทรมของทรัพยากรอย่างรวดเร็ว การ

เข้าไปกระตุ้นการท้าแผนต้าบลโดยชุมชนของมูลนิธิหมู่บ้าน ได้รื้อฟ้ืนภูมิปัญญาเดิมให้กลับมาภายใต้

สถานการณ์ใหม่ ซึ่งเกิดนวัตกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ประยุกต์เครื่องมือประมงไม่ให้ท้าลาย

สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และในบทความเรื่อง “การวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อ้าเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช” ของกัลป์ยานี ปฏิมาพรเทพ (2548) มีความคล้ายกับบทความของกมลทิพย์ในแง่ที่

ได้น้าเสนอเรื่องการแก้ปัญหาชุมชนที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงหลังเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ โดยศึกษาผ่านแนวคิดและปฏิบัติการของครูประยงค์ รณรงค์ ผู้น้าคนส้าคัญของชุมชนไม้

เรียง ซึ่งได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับภูมิปัญญาสมัยใหม่เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชุมชน โดย

มรการจัดท้าแผนพัฒนาต้าบล ตั้งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนไม้เรียง เพ่ือเปิดโอกาสทางการศึกษาและ

อาชีพให้กับชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี้ ยังได้ด้าเนินการจัดท้าวิสาหกิจชุมชน และสร้างเครือข่าย

อาชีพภายในต้าบลไม้เรียง เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบใหม่ที่ก้าหนดโดยคนไม้เรียงเอง  ใน

บทความ "ภูมิปัญญากว๊านพะเยา: บนเส้นทาง 'ผลิตภัณฑ์ชุมชน' ถึง 'คนแม่น้้าเดียวกัน'" ของ มนตรา 

พงษ์นิล (2548) ได้น้าเสนอให้เห็นว่า องค์กรของรัฐและองค์กรชาวบ้านได้พัฒนาภูมิปัญญาในการ

จัดการกว๊านพะเยาในทิศทางท่ีแตกต่างกัน ในทัศนะขององค์กรรัฐ กว๊านพะเยาคือแหล่งน้้าขนาดใหญ่

ที่มปีระโยชน์ในการอุปโภค บริโภค การเกษตรกรรม การประมง และการท่องเที่ยว การพัฒนาอาชีพ

ของชาวบ้านรอบกว๊านพะเยาเป็นสิ่งส้าคัญที่ท้าได้โดยการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนา
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ผลิตภัณฑ์หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ แต่จากอีกมุมมองหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวทางขององค์กรพัฒนาเอกชน 

การพัฒนากว๊านพะเยาน่าจะให้ความส้าคัญกับความสมดุลของระบบนิเวศ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการ ซึ่งปรากฏให้ เห็นเป็นรูปธรรมในการตั้ ง "ชมรมอนุรักษ์ป่าต้นน้้ากว๊านพะเยา" 

ประกอบด้วยองค์กรชาวบ้านกลุ่มต่างๆ ที่ในบางครั้งก็ทับซ้อนกับเครือข่ายกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ง

พัฒนาจากชุมชนของรัฐ จึงไม่เกิดความขัดแย้งอย่างชัดเจน และในรายงานการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญา

ไทยกับการส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างเสริมอาชีพ ของ ส้านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

(2541)  นั้นผู้เขียนได้ท้าการศึกษาสภาพการจัดการบริการถ่ายทอดความรู้ทั่วไปและความรู้ในการ

ประกอบอาชีพของครูภูมิปัญญาไทยโดยผ่านศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยในแต่ละด้าน ทั้งทางด้าน

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและหัตถกรรม การแพทย์แผนไทย การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กองทุนและธุรกิจชุมชน ศิลปกรรม ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญา ศาสนาและประเพณี 

และในด้านโภชนาการ ตลอดจนศึกษารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในศูนย์การศึกษาแต่ละแห่ง 

และแนวทางในการส่งเสริมครูภูมิปัญญาไทยได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือใช้ประกอบ

อาชีพของคนในขุมชน จะมีประเด็นส้าคัญ รายงานการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริมการ

เรียนรู้และการสร้างเสริมอาชีพ จะศึกษาภูมิปัญญาไทยครอบคลุมในทุกด้านแต่จะไม่ได้เจาะจงลงไป

ว่าท้าในบริเวณพ้ืนที่ไหน เป็นการศึกษาเรื่องภูมิปัญญาโดยรวมของประเทศไทย ซึ่งจะแตกต่างจากใน

รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ของประพันธ์ ภักดีกุล และคณะ (2549) ที่ได้ท้าการศึกษา

เฉพาะรูปแบบและปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ใน 4 ภาคและเลือกศึกษาภาคละ 1 ต้าบล คือ ภาคเหนือ ต้าบลแม่วิน ภาคตะวันเฉียงเหนือ 

ต้าบลท่าสว่าง ภาคกลาง ต้าบลคลองด่าน และภาคใต้ ต้าบลสมอทอง ซึ่งจะเข้าไปดูว่าภายในต้าบล

ของแต่ละภาคนั้นมีรูปแบบและปัจจัยในการความเข้มแข็งอย่างไร และในยศ สันตสมบัติ (2542) กับ

รายงานการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่

ได้ท้าการส้ารวจและรวบข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านอาหารและยา ระบบการผลิตและการจัดการ

ทรัพยากรของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน โดยเน้นมิติทางสังคมวัฒนธรรมของการใช้

พืชผักสมุนไพร เพ่ือสร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรชีวภาพ และ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อ

ศักยภาพของชุมชนในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
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จากการค้นคว้าวรรณกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาที่ได้ยกมาเป็นตัวอย่างในการศึกษา ท้าให้เข้าใจ

เกี่ยวกับภูมิปัญญาเพ่ิมมากข้ึน ว่าภูมิปัญญาในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละภูมิภาคนั้นมีความแตกต่างกันไปจาก

หลายๆปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพพ้ืนที่ สภาพภูมิอากาศ และวัตถุดิบที่มีอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ 

ก่อให้เกิดภูมิปัญญาที่ต่างกันไปในแต่ละสังคม ดังนั้นในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งจึงมีภูมิปัญญาที่แตกต่างไป

จากที่อ่ืนด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เช่นกัน 

 

3.2 วรรณกรรมเกี่ยวกับพัฒนาการตลาด 

มนุษย์นั้นต้องมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน จึงต้องอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นชุมชน มีการ

ติดต่อแลกเปลี่ยนและสร้างกิจกรรมร่วมกันในชุมชน และเกิดการขยายจากชุมชนหนึ่งไปสู่ชุมชนอ่ืน 

ในแต่ละชุมชนเองต่างก็มีการผลิต ทั้งเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ทอผ้า จักสาน และอ่ืนๆอีกมากมาย 

ตามแต่สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบที่มีในแต่ละท้องถิ่น เมื่อผลิตแล้วผลผลิตนั้นมีมากเกินความต้องการ 

หรือในบางที่ขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่างที่ไม่สามารถหาได้ในท้องถิ่นของตัวเอง ดังนั้ น เมื่อมีการ

ติดต่อกับชุมชนอ่ืนๆแล้วจึงมีการน้าผลผลิตที่ได้นั้นมาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งการแลกเปลี่ยนนี้มีมาตั้งแต่

สมัยโบราณแล้ว โดยในแต่ก่อนนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าต่อสินค้า (barter system) โดยไม่มี

เงินตราหรือมาตรวัดสากลในการแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับความพอใจและความใกล้ชิด

ผูกพันของพ่อค้าแม่ค้าแต่ละคน  

ในสังคมไทยนั้นเริ่มมีการใช้ระบบเงินตราในการแลกเปลี่ยนสมัยอยุธยาตอนปลาย แต่ก็ยังคง

เป็นการแลกเปลี่ยนเพ่ือยังชีพไม่ใช่เพ่ือการค้า ในช่วงยุครัตนโกสินทร์สมัยสมเด็จพระจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 วิถีการค้าของไทยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากระบบการค้าที่ท้าเพ่ือยังชีพ เป็นเพ่ือ

การค้าโดยตรง เมื่อระบบเงินตราเข้ามาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนท้าให้การแลกเปลี่ยนนั้นมีความ

เท่าเทียมมากขึ้น แต่ในทางเดียวกันก็ท้าให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ค้าที่เคยสนิทสนม กลายเป็นความ

ห่างเหินกันไป แต่ความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ได้ตัดขาดไปเลยทีเดียว เพราะสภาพตลาดของคนไทยนั้นยังคง

เอ้ืออ้านวยให้ลูกค้ากับคนขายสามารถต่อรองราคากันได้ 
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ในสังคมไทยภาคกลางที่มีลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นศูนย์กลางของชีวิต ทั้งกิน อยู่ หลับนอน 

ริมน้้าบ้าง หรือในน้้า ด้วยการอาศัยบนเรือนแพหรือในเรือ ที่สามารถล่องล้าบนสายน้้าได้นั้น จึงท้าให้

ตลาดที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนในภาคกลางหลายแห่งจึงเป็นตลาดน้้า (สกุณี ณัฐพูลวัฒน์. 2541) 

ในเรื่องของตลาดนั้นได้มีหนังสือหลายเล่มที่ได้เขียนเกี่ยวกับตลาดน้้าไว้หลายเรื่องด้วยกัน 

อย่างในหนังสือเรื่อง ตลาดบก ย่านชุมชนแห่งนครสยาม ของจิตติมา สุทธศรี และคณะ (2535) 

หนังสือเล่มนี้จะแสดงลักษณะของตลาดบก โดยทั่วไป และกล่าวถึงตลาดบกในเมืองโบราณ ซึ่งจะท้า

ให้สามารถเข้าใจถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมไทย จากยุคสมัยอดีตสืบมาจนถึงปัจจุบัน ค้าว่าตลาด

บกนั้นจะเป็นคล้ายกับภาพตัวแทนของวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ส่วนตลาดน้้านั้นเป็นจะแสดงให้เห็นถึง

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบสังคมชนบท ในหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายว่า ค้าว่าย่านตลาด กับค้าว่าตลาด แม้มี

ความหมายโดยรวมว่า แหล่งค้าขายแลกเปลี่ยน แต่ก็มีข้อแตกต่างในอีกหลายประการ ส้าคัญคือ ย่าน

ตลาด เป็นการค้าขายที่มีท้ังลักษณะถาวรและชั่วคราว คือ ค้าขายกันตลอดวันถึงพลบค่้า แล้วยังมีการ

ติดตลาดในช่วงเช้าหรือเย็น ในขณะที่ ตลาด จะมีการติดตลาดชั่วคราวเท่านั้น คือขายเฉพาะช่วงเช้า

หรือเย็น ร้านค้าในตลาดจึงเป็นร้านค้าแผงลอยที่สร้างขึ้นง่ายๆ เพียงเพ่ือวางสินค้าเท่านั้ น ต่างจาก

ร้านในย่านตลาด ที่จ้าเป็นต้องสร้างอาคารโรงเรือนให้แข็งแรงมั่นคง เพราะนอกจากจะใช้เป็นที่ค้าขาย

แล้วยังใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย อาคารหรือโรงเรือนในย่านตลาดนั้น จะตั้งเรียงรายหนาแน่นสองฟาก

ถนนเล็กๆ ที่ท้าหน้าที่เชื่อมเส้นทางการไปมาหาสู่ทั่วทั้งย่านนั้น ถนนเล็กนั้นจะพาดผ่านบริเวณต่างๆ 

ม้าให้เกิดการสื่อสารคมนาคมกันอย่างทั่วถึง เกิดสังคมที่มีลักษณะการอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพาอาศัยซึ่ง

กันและกันอย่างใกล้ชิด แต่ละร้านประกอบอาชีพหลากหลายต่างกันไป เฉพาะที่เกี่ยวกับการค้าขายก็

มีสินค้าหลากหลายประเภท หรืออาชีพให้บริการจากการเป็นช่างฝีมือ เช่น ช่างรองเท้า ช่างทอผ้า 

ช่างท้าเครื่องเงิน เป็นต้น   

ตลาดน้้า วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทย ของ สกุณี ณัฐพูลวัฒน์ (2541) ได้รวบรวมเรื่องราวของ

ตลาดน้้า ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนภาคกลางของประเทศทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยได้บอกว่า การ

เปลี่ยนแปลงไปของสภาพสังคมในแต่ละสมัย ท้าให้ภาพของตลาดน้้ามีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน 

อาชีพของพ่อค้าแม่ค้าที่ขายของโดยใช้แม่น้้าเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าก็เช่นเดียวกัน จากการที่

ผู้คนซึ่งอาศัยอยู่บริเวณริมน้้า มีการเพาะปลูกพืชผัก ท้าเรือกสวนไร่นา ผลหมากรากไม้ริมน้้า รวมถึงผู้

ที่จับปลา งมกุ้งและหอยในสายน้้า  มีผลผลิตที่มากมายเหลือกินเหลือบเก็บในครอบครัว จึงได้น้ามา
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แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้านตามอัธยาศัย และเกิดขยายใหญ่ขึ้นจนกลายมาเป็นตลาดน้้า แต่เมื่อมีการเข้า

เข้ามาของเทคโนโลยีที่อ้านวยความสะดวก เส้นทางการคมนาคมทางบกเข้ามาแทนที่การคมนาคม

ทางน้้า ชุมชนที่เคนเป็นสังคมริมน้้าก็กลายเป็นชุมชนที่อาศัยเส้นทางท้ามาหากินทางบกมากขึ้น คน

เริ่มที่จะจับจ่ายซื้อของในห้างมากขึ้น ท้าให้การตลาดน้้านั้นค่อยเปลี่ยนแปลงไป บางแห่งเลือนหายไป 

บางแห่งการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเริ่มห่างเหิน จากแต่ก่อนที่มีตลาดน้้าใน

ชุมชนท้าให้เกิดการพบปะพูดคุยกัน มีความสนิทสนม แต่เดี๋ยวนี้คนเลือกที่จะไปซื้อของในห้าง วิถีชีวิต

แบบนี้จึงค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทย  หรือจะเป็นงานของ อุดม เชยกีวงศ์ (2552) เรื่อง ตลาด

น้้า: วิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้้า ได้เขียนเกี่ยวกับตลาดน้้าในพ้ืนที่ต่างๆของประเทศไทย ได้

แบ่งตามจังหวัดว่าในแต่ละจังหวัดนั้นมีตลาดน้้าอยู่ที่ไหนบ้าง โดยจะน้าเสนอประวัติของตลาดน้้าแต่

ละแห่งว่ามีที่มาท่ีไปอย่างไรในตลาดน้้าแต่ละแห่งนั้นมีสิ่งใดที่น่าสนใจบ้าง วิธีการเดินทางไปตลาดน้้า

แต่ละแห่ง 

นอกจากในหนังมือยังมีรายวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดน้้าอีกหลายเรื่อง อย่างในงานวิจัย

ของสุจิรัตน์ แหลมหลวง (2549) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของการท่องเที่ยวในตลาดน้้าอัมพวาที่มี

ต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการฟื้นฟูตลาดน้้าอัมพวาที่มีต่อ

วิถีชีวิตของชุมชนอัมพวา ซึ่งจากการศึกษานั้นพบว่า การฟ้ืนฟูตลาดน้้าอัมพวาให้เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวในปัจจุบันได้ก่อให้เกิดผลกระทบใน 3 ด้าน คือ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านวัฒนธรรม ทั้งทางด้านบวกและด้านลบต่อวิถีชีวิตของ

คนในชุมชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในด้านบวก คือ การท่องเที่ยวท้าให้คนในชุมชนมี

อาชีพที่หลากหลายที่มีความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว ก่อให้เกิดรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชนมากขึ้น 

ท้าให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน เกิดการขยายตัวของการลงทุน ส่วนด้านลบ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง

คนในชุมชนน้อยลงเนื่องจากปัญหาความซ้้าซ้อนในการขายสินค้าและการแย่งชิงผลประโยชน์ 

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมด้านบวก คือ ชุมชนอัมพวาถือได้ว่าเป็นชุมชนที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์

ของระบบนิเวศ ส่วนผละทบในด้านลบ คือ เมื่อมีการท่องเที่ยวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

สิ่งแวดล้อมเริ่มถูกท้าลาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาขยะ ปัญหาเสียง ปัญหาในเรื่องกลิ่น ทั้งจากอาหารและ

ควันเรือ ปัญหาการจราจรติดขัดมากขึ้น ผลกระทบทางด้านวัฒนธรรม ในด้านวัฒนธรรมของชุมชน

อัมพวานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก เนื่องจากคนในชุมชนยังให้ความส้าคัญกับการปฏิบัติตาม
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ประเพณี มีการอนุรักษ์และรื้อฟ้ืนประเพณีดั้งเดิมให้มีขึ้นอีกครั้ง ส่วนผลกระทบทางด้านวัฒนธรรมใน

ด้านลบนั้นคือ การที่ร้านค้าเริ่มมีการน้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาขายมากขึ้น ซึ่งหากยังไม่มีการ

ควบคุมก็จะท้าให้ชุมชนเกิดความเสื่อมโทรม  

 หรือในงานวิจัยของนักรบ เถียรอ้่า (2552) เรื่องการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการ

ท่องเที่ยวตลาดน้้า: กรณีศึกษาตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จาก

การศึกษาพบว่าปัจจัยส้าคัญท่ีท้าให้การบริหารจัดการตลาดน้้าประสบความส้าเร็จ คือ 1) การมีผู้น้าที่

เข้มแข็ง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล กล้าคิด กล้าท้า กล้าที่จะตัดสินใจ ในการเปลี่ยนท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว 2) บทบาทและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง สนับสนุนด้านงบประมาณ 

สถานที่ และคอยให้ค้าปรึกษาด้วยการจัดการท่องเที่ยว รวมทั้งเปิดพ้ืนที่ให้ชุมชนมาร่วมกันประชุม

ประชาคม 3) การสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วม จะเป็นลักษณะของการท้าประชุมประชาคมทั้งที่

เป็นของต้าบลบางน้้าผึ้งและตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 4) การสร้างระเบียบและกฎเกณฑ์ เป็นข้อตกลง

ร่วมกันในการใช้ระเบียบว่าด้วยการบริหารกิจการตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง พ.ศ. 2550 5) การสร้าง

เครือข่าย ในระดับชุมชนจะมีลักษณะของการสร้างกลุ่มธุรกิจเป็นกลุ่ม ๆ นอกจากนี้ยังร่วมมือกับกลุ่ม

อาชีพอ่ืนเพ่ือประสานก้าลังในการบริการนักท่องเที่ยว และภายนอกชุมชนนั้นมีทั้งการสร้างพันธมิตร

กับแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงกันเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายทางการท่องเที่ยว และภาควิชาการเพ่ือ

ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยว และ 6) ความไว้เนื้อเชื่อใจ ตลาดน้้าเป็นตัวเชื่อมระบบความสัมพันธ์

ทางสังคมของผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยน ช่วยเหลือกันทั้งในเรื่องธุรกิจและเรื่องอ่ืน ขณะเดียวกัน 

การท่องเที่ยวตลาดน้้าบางน้้าผึ้งจะไม่ประสบความส้าเร็จเลย ถ้าตลาดน้้าฯ ไม่มีกระบวนการการสร้าง

ภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว ซึ่งตลาดน้้าฯ ได้ประกอบสร้างความหมายให้กับการท่องเที่ยว คือ 1) 

ความเป็นธรรมชาติ เป็นการพยายามดึงเอาความเป็นที่สุดด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 2) ความเป็น

ท้องถิ่น ยังไม่ชัดเจนมากนักเพราะตลาดน้้าที่อ่ืนก็น้าความเป็นท้องถิ่นของตนมาเป็นจุดขาย อย่างไรก็

ตามตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ได้ดึงเอาความเป็นชาวมอญ และการสร้างวิถีท้องถิ่นใหม่ 3) ความเป็น

มาตรฐาน เพื่อแสดงความต่างที่โดดเด่น แสดงความเป็นมืออาชีพโดยการแต่งกายของผู้ประกอบการที่

เหมือนกัน และบรรจุภัณฑ์สินค้า รวมถึงการสร้างความประทับโดยการบริการรับส่งนักท่องเที่ยว 4) 

ความหลากหลาย เพ่ิมกิจกรรมการท่องเที่ยวนอกเหนือไปจากการซื้อของ โดยการน้าเทศกาล

ต่างประเทศมาบรรจุไว้ในตลาดน้้า กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งจากการจัดการท่องเที่ยว จาก
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การศึกษาพบว่า ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ได้สร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน การสร้างบรรทัดฐานของการ

พ่ึงพาอาศัยกัน การรวมกลุ่มอาชีพ/ ธุรกิจ และการสะสมทุนและกระจายสวัสดิการ ตลอดจน

กระบวนการการมีส่วนร่วมของชาวบ้านบางน้้าผึ้ง เพ่ือเสนอข้อคิดเห็นความต้องการของตน และที่

ส้าคัญเพ่ือต่อรองผลประโยชน์จากรัฐท้องถิ่น รวมถึงชุมชนบางน้้าผึ้งได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชน 

การฟ้ืนฟู การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และในงานค้นคว้าของของ ราตรี โตเพ่งพัฒน์ 

(2553) ที่ได้ค้นคว้าเรื่อง ตลาดน้้า: วิถีชีวิตของเกษตรกรภาคกลาง ในการค้นคว้านี้จะท้าการศึกษา

เกี่ยวกับตลาดน้้าในพ้ืนที่ต่างๆของภากลาง ว่าในแต่ละพ้ืนที่นั้นสภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร มีการ

ท้ามาหากินอะไร ซึ่งส่วนใหญ่เมื่ออดีตนั้นแต่ละพ้ืนที่มีแม่น้้าล้าคลองเป็นเส้นทางในการคมนาคม และ

อาชีพที่พบนั้นจะเป็นอาชีพเกี่ยวกับการท้าการเกษตรกรรม แต่ต่อมาหลังจากที่มีการใช้แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) เป็นตัวก้าหนดบทบาทเป็นครั้งแรก ท้าให้

ระบบเศรษฐกิจของไทยเปลี่ยนไปจากระบบการค้าย่อย มาเป็นระบบการค้าสากล ซึ่งรัฐได้ให้

เกษตรกร หันไปผลิตพืชผลเพ่ือการอุตสาหกรรมและการส่งออก แทนการปลูกเพ่ือการอยู่กินอย่างพอ

มีพอใช้ตามวิถีสังคมเกษตรเช่นแต่ก่อน จึงท้าให้เกิดการคมนาคมทางบกขึ้น เพ่ือรองรับการผลิตที่มี

ขาดใหญ่ขึ้น และเมื่อถนนเข้ามามีบทบาทส้าคัญแทนแม่น้้าล้าคลอง การแลกเปลี่ยนทางท้องน้้าจึงไม่

จ้าเป็นอีกต่อไป แต่ดูเหมือนว่าการหาเลี้ยงชีพที่ด้าเนินไปอย่างเรียบง่าย ตามครรลองของธรรมชาติที่

มีสายน้้าเป็นตัวก้าหนดเช่นตลาดน้้านี้ กลับเป็นสิ่งดึงดูดผู้คนต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรมอยากที่จะมาเยี่ยม

ชมและสัมผัสวิถีชีวิตแบบนี้ จึงท้าให้ผู้ที่ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจึงเห็นประโยชน์ในการน้าระบบ

วิถีชีวิตของเกษตรกร มาโฆษณาประชาสัมพันธ์เพ่ือเป็นจุดขาย โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ และเท่อ

วัตถุประสงค์เปลี่ยนไปเช่นนี้ รูปลักษณ์ของตลาดน้้าจึงผิดแผกไปจากเดิม กลายเป็นตลาดที่สองต่อ

การกิจการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว และพ้ืนที่ที่เคยเป็นพ้ืนที่ทางการเกษตรนั้นก็ถูกน้าไปปรับเป็น

พ้ืนที่ที่ใช้ในการสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเกษตรกรและสภาพแวดล้อม

ในภาคกลาง ปัญหาที่เกิดจากการกลายเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรมนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้้าเสียที่โรรง

งานปล่อยออกมา การเกิดขึ้นของตึกแถว ชุมชนแออัด ที่เกิดขึ้นนั้นหากไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้น 

เกษตรกรก็จะละทิ้งอาชีพและเปลี่ยนสภาพที่ดิน ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทน เมื่อนั้นจะไม่มีสวน 

คลองใสสะอาดให้เห็นอีกต่อไปและอาจจะท้าให้วิถีชีวิตของเกษตรกรในภาคกลางเลือนหายไป  
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จากการค้นคว้าวรรณกรรมเกี่ยวกับตลาดที่ได้น้ามาใช้เป็นแนวทางการศึกษานี้ ท้าให้เข้าใจ

เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของตลาด การเกิดขึ้นของตลาดในแต่ละพ้ืนที่ ประเภทของตลาดว่าตลาด

นั้นสามารถแบ่งรูปแบบอกเป็นแบบใดได้บ้าง ซึ่งตลาดแต่ละแบบก็เปรียบเหมือนภาพตัวแทนของแค่

ละสังคม ตลาดบางน้้าผึ้งเองก็เป็นภาพตัวแทนที่ท้าให้เห็นถึงสภาพทางแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

และภูมิปัญญาของคนในชุมชนบางน้้าด้วยเช่นเดียวกัน 

3.4 วรรณกรรมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

สังคมและวัฒนธรรมนั้นก็ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ เป็นพลวัตหรือไม คงที่แต่ จะมีการ

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงท้าให้ โครงสร้างของสังคมและวิถีการด้ารงชีวิตหรือวัฒนธรรมของ

มนุษย์ในแต่ละสังคมเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยไมมีสังคมใดหยุดอยู่กับที่โดยแท้จริงในสังคมไทยเองก็มี

การเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับสังคมอ่ืนๆ โดยเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมมาสู่สังคมแบบ

อุตสาหกรรม และจากสังคมชนบทมาเป็นสังคมแบบเมืองมากข้ึนเรื่อยๆ  

การเปลี่ยนทางสังคมและวัฒนธรรมนี้ได้มีผู้ท้าการศึกษาไว้หลายเรื่องด้วยกันอย่างในปี พ.ศ. 

2537 ธริษตรี เพชรแก้ว ได้ท้าสารนิพนธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงและการสืบเนื่องทางเศรษฐกิจและ

สังคม ของชุมชนที่ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม ศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนสี่กั๊กพระยาศรี โดยได้

ท้าการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนสี่กั๊กพระยาศรีและวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน ซึ่งส่วนมากเป็นกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน โดยท้าการศึกษาในด้านของสภาพความเป็นอยู่ 

การศึกษา อาชีพ การปกครอง ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนด้วยกัน ซึ่งต่อมาได้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในชุมชนสี่กั๊กพระยาศรีขึ้น อันเนื่องมาจากความเจริญรุ่งเรือง

ของกรุงเทพมหานครได้ท้าให้รูปแบบวิถีชีวิตของคนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนสี่กั๊กพระยาศรีในด้าน

ต่างๆเปลี่ยนไปอย่างชัดเจน  ซึ่งชุมชนนี้ตั้งอยู่บริเวณริมคลองคูเมืองเดิม ท้าให้วิถีชีวิตในอดีตของคนที่

อาศัยอยู่ในชุมชนนี้มีความผูกพันอยู่กับสายน้้าตั้งแต่เกิด  แต่เมื่อความเจริญเข้ามา  ท้าให้ชุมชนมี

ทางเลือกใหม่ บทบาทของจึงลดความส้าคัญลงไปอย่างมากต่อมา ชวลิต พุฒิสุทธิ์(2540) ได้เขียนสาร

นิพนธ์เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ กรณีศึกษา ชุมชนคนจีนที่ตลาดห้วยพลู อ้าเภอ นคร

ชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งสารนิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาเก่ียวกับชุมชนห้วยพลูเป็นชุมชนคนจีนแต้จิ๋วที่ตั้งอยู่

ในเขตอ้าเภอนครชัยศรี ในเรื่องของประวัติและสถานที่ส้าคัญของชุมชน  สภาพทางเศรษฐกิจ อาหาร 
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ความเชื่อ พิธีกรรม รวมถึงเทศกาลต่างๆในชุมชนชาวจีนแห่งนี้  ซึ่งในอดีตตลาดห้วยพลูเคยเป็น

ศูนย์กลางการค้าขายทางน้้ามาก่อน เนื่องจากเป็นทางผ่านของการคมนาคม จึงท้าให้ชุมชนห้วยพลูนี้

เติบโตขึ้นเป็นตลาดริมน้้าและต่อมาเมื่อมีการสร้างถนนจึงท้าให้การค้าทางน้้าซบเซาลง เพราะคนหัน

มานิยมกการค้าบนบกแทน แต่ตลาดห้วยพลูไม่ได้ซบเซาลงเหมือนตลาดริมน้้าอ่ืนๆ มีการอยู่อาศัย

บริเวณตลาดริมน้้า เนื่องจากมีถนนตัดผ่านจึงท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้าจากทางน้้ามา

เป็นทางบก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจตามมา 

 จากการค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ท้าให้เห็นว่าในทุกๆสังคม

นั้นมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุกสังคม จะต่างที่ว่าเปลี่ยนไปช้าหรือเร็ว แต่ไม่มีสังคมใดที่ไม่เกิดการ

เปลี่ยนแปลง และจากการค้นคว้างานวิจัยยังท้าให้เข้าใจถึงปัจจัยและกระบวนการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมมากข้ึน ในบริเวณท่ีตั้งของตลาดน้้าบางน้้าผึ้งก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่อ่ืนๆ การ

ค้นคว้านี้จึงสามารถน้ามาเป็นแนวในการศึกษาท้าความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในบางน้้าผึ้งได้

มากขึ้น 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีวิจัยที่จะใช้ในการศึกษาข้อมูลเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบางน้้าผึ้ง

และตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยจะศึกษาบริบท

ชุมชนบางน้้าผึ้งทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีผลต่อการเกิดภูมิปัญญาและการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิปัญญานั้นโดยมีวิธีในการศึกษาดังนี้ 

ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้ได้ก้าหนดขอบเขตในการศึกษาดังนี้ในการศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายใน

การศึกษา คือ ชาวบ้านในชุมชนบางน้้าผึ้งหมู่ที่ 3 ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าทางภูมิปัญญาและน้าสินค้าไป

ขายยังตลาดบางน้้าผึ้ง รวมไปถึงผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง โดยจะศึกษาเกี่ยวกับวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิธีการถ่ายทอดวัฒนธรรม  

1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

ค้นคว้าของมูลจากเอกสาร บทความ หนังสือ งานวิจัย สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต โดยข้อมูลที่ศึกษาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ทุนวัฒนธรรม ประวัติตลาดน้้า ลักษณะของตลาดในไทย การเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

วัฒนธรรม เพ่ือน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลภาคสนาม 

2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

ในการศึกษาครั้งได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มี

ส่วนร่วม 

2.1 ในการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม 

ในการสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมนี้จะแบ่งเป็นการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ 
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2.1.1 การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ 

เป็นการเข้าไปสัมภาษณ์ปราชญ์เกษตร ผู้น้าชุมชน ผู้จัดการตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง และเจ้าของ

ภูมิปัญญาต่างๆในชุมชนบางน้้าผึ้งอย่างเป็นทางการและร่วมท้ากิจกรรมเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก

จ้านวน10 คน 

2.1.2 การสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ 

เป็นการสัมภาษณ์ทั่วไปเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของชุมชนบางน้้าผึ้งและตลาดน้้าบางน้้าผึ้งโดยจะ

เข้าไปพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับผู้ที่มาเยี่ยมชมตลาดน้้าบางน้้าผึ้งจ้านวน 10 คน ถึงความคิดเห็นที่

มีต่อตลาดน้้าบางน้้าผึ้งแห่งนี้ว่ารู้จักตลาดน้้าแห่งนี้ได้อย่างไร เมื่อมาแล้วมีความรู้สึกอย่างไรกับตลาด

น้้าแห่งนี้ 

2.2 ในการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม 

ในการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วมนี้ จะเป็นการสังเกตพฤติกรรม รูปแบบการค้าขาย การ

ด้าเนินชีวิตของคนในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาพ้ืนที่ คือ ชุมชนบางน้้าผึ้งหมู่ 3 ซึ่งเป็นหมู่บ้านหนึ่งต้าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ของต้าบลบางน้้าผึ้ง และตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ที่ตั้งอยู่หมู่ 10 ในต้าบลบางน้้าผึ้งอ้าเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากศึกษาชุมชนนี้เป็นสถานที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนและ

แหล่งผลิตสินค้าทางภูมิปัญญาต่างๆ และตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเป็นสถานที่ค้าขายผลผลิต อาหาร และ

ผลิตภัณฑ์ฝีมือชาวบ้านในพ้ืนที่ ซึ่งเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนบางน้้าผึ้ง สินค้าต่างๆที่

น้ามาขายในตลาดจะเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบภายในชุมชน 
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2. ขอบเขตด้านเนื้อหา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีการเก็บข้อมูล ด้านบริบทของชุมชน จากการสังเกตและการ

สัมภาษณ์โดยตรงกับผู้จัดการตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกในชุมชนบางน้้าผึ้งโดยมีกรอบ

เนื้อหาดังต่อไปนี้ 

2.1 ศึกษาบริบทชุมชนบางน้้าผึ้ง ข้อมูลพ้ืนฐาน ประวัติความเป็นมา สภาพภูมิศาสตร์ สังคม 

เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของชุมชน  ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

2.2 ศึกษาประวัติความเป็นมาของตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ของตลาดน้้ารวม

ไปถึงกระบวนการพัฒนากลุ่ม  

2.3 ศึกษาภูมิปัญญาในด้านต่างๆที่ปรากฏในชุมชนบางน้้าผึ้งหมู่ 3 ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งที่

แสดงออกมาในรูปแบบของสินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ชาวบ้านเป็นคนผลิต โดยจะศึกษาองค์ความรู้และ

วิธีการในการผลิตสินค้าต่างๆ 

3. ขอบเขตด้านประชากร 

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีกลุ่มเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งสิ้น คือ ผู้จัดการตลาด

น้้าบางน้้าผึ้งที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา รูปแบบการจัดการตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้ง ผู้น้าชุมชน ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับชุมชนบางน้้าผึ้ง ปราชญ์ชุมชนและเจ้าของร้านค้า

ภูมิปัญญาต่างๆในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาต่างๆที่อยู่ในชุมชนบาง

น้้าผึ้ง ทั้งความเป็นมาของภูมิปัญญา วิธีการท้า การจัดการและถ่ายทอดภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในชุมชน

บางน้้าผึ้งแห่งนี้ 

4. ขอบเขตด้านเวลา 

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก้าหนดระยะเวลาในการศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาคือ

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นระยะเวลา 10 เดือน โดยมีแผนการ

ด้าเนินงานดังนี้ 
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แผนกำรด ำเนินงำน 

ล้าดับที่ แผนการด้าเนินงาน ระยะเวลาในการด้าเนินงาน 

1 ศึกษาข้อมูลที่เก่ียวข้องจากเอกสาร 

-ความหมายของภูมิปัญญา 

-ภูมิปัญญาในสังคมไทย 

-ทุนวัฒนธรรม 

- การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

- ตลาดน้้า 

 

 

 

สิงหาคม – ตุลาคม 2557 

2 เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์  

2558 

3 สรุปและวิเคราะห์ข้อมูล มีนาคม – พฤษภาคม 2558 
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บทที่ 4 

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนบำงน้ ำผึ้งอ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 ในบทนี้จะกล่าวถึงข้อมูลพ้ืนฐานของข้อมูลอ้าเภอพระประแดง ต้าบลบางน้้าผึ้ง และชุมชน

หมู่ 3 บ้านบางน้้าผึ้ง ซึ่งประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาของชุมชน การตั้งถิ่นฐาน การคมนาคม 

ระบบสาธารณูปโภค การศึกษา ระบบเครือญาติและครอบครัว การปกครอง  ศาสนาและประเพณี 

รวมถึงระบบเศรษฐกิจและการท้าการเกษตรของชุมชน และน้าข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการศึกษา

เพ่ือให้มีความเข้าใจในชุมชนมากยิ่งขึ้น 

4.1.ข้อมูลอ ำเภอพระประแดง 

อ้าเภอพระประแดง เป็นอ้าเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการหรือที่

เรียกกันว่าเมืองปากน้้า ซึ่งเคยเป็นเมืองหน้าด่านทางที่ทะเลที่ส้าคัญในอดีต จังหวัดสมุทรปราการ

ตั้งอยู่ในภาคกลางของประเทศไทยสองฟากฝั่งตอนปลายสุดของแม่น้้าเจ้าพระยา บริเวณปากอ่าวไทย

(จิรัฐา, 2551 : ออนไลน์) 

4.1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต 

อ้าเภอพระประแดง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสมุทรปราการ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตพระโขนง และเขตบางนา  

 (กรุงเทพมหานคร) มีแนวกึ่งกลางแม่น้้าเจ้าพระยาเป็นเส้น 

แบ่งเขต 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการ มีถนนทางรถไฟเก่า (สายปากน้้า) เป็น 

 เส้นแบ่งเขต 

ทิศใต้   ติดต่อกับ อ้าเภอเมืองสมุทรปราการและอ้าเภอพระสมุทรเจดีย์ คลองขุด  

 คลองบางฝ้าย กึ่งกลางแม่น้้าเจ้าพระยา คลองท่าเกวียน และ 
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คลองบางจาก เป็นเส้นแบ่งเขต 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ เขตทุ่งครุและเขตราษฎร์บูรณะ (กรุงเทพมหานคร) คลองราง 

 ใหญ่ คลองขุดเจ้าเมือง ล้ารางสาธารณะ เป็นเส้นแบ่งเขต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 การแบ่งเขตการปกครอง 

การปกครองส่วนภูมิภาคอ้าเภอพระประแดงแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 15 ต้าบลได้แก่ 

1. ต้าบลตลาด(Talat) 

2. ต้าบลบางพ่ึง(Bang Phueng) 

3. ต้าบลบางจาก(Bang Chark) 

4. ต้าบลบางครุ(Bang Khru)  

5. ต้าบลบางหญ้าแพรก (Bang YaPhraek)    

6. ต้าบลบางหัวเสือ(Bang HuaSuea) 

7. ต้าบลส้าโรงใต้(Samrong Tai) 

ภาพที่ 4.1 แผนที่แสดงอาณาเขตอ้าเภอพระประแดง 
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8. ต้าบลบางยอ (Bang Yo) 

9. ต้าบลบางกระเจ้า (Bang Kachao) 

10. ต้าบลบางน้้าผึ้ง (Bang Namphueng) 

11. ต้าบลบางกระสอบ (Bang Krasop) 

12. ต้าบลบางกอบัว (Bang KoBua) 

13. ต้าบลทรงคนอง (Song Khanong) 

14. ต้าบลส้าโรง (Samrong) 

15. ต้าบลส้าโรงกลาง (SamrongKlang) 

 

การปกครองส่วนท้องถิ่นอ้าเภอพระประแดงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 แห่ง ได้แก่ 

1. เทศบาลเมืองพระประแดง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลตลาดทั้งต้าบล 

2. เทศบาลเมืองลัดหลวง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางพ่ึง ต้าบลบางจาก และต้าบลบางครุทั้ง

ต้าบล 

3. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางหญ้าแพรก ต้าบลบางหัวเสือ ต้าบล 

ส้าโรงใต้ ต้าบลส้าโรง และต้าบลส้าโรงกลางทั้งต้าบล 

4. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางยอ ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางยอทั้งต้าบล 

5. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางกะเจ้า ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางกะเจ้าทั้งต้าบล 

6. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางน้้าผึ้งทั้งต้าบล 

7. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางกระสอบ ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางกระสอบทั้งต้าบล 

8. องค์การบริหารส่วนต้าบลบางกอบัว ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลบางกอบัวทั้งต้าบล 

9. องค์การบริหารส่วนต้าบลทรงคนอง ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลทรงคนองทั้งต้าบล 
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4.2 ข้อมูลต ำบลบำงน้ ำผึ้ง 

ต้าบลบางน้้าผึ้ง เป็นชุมชนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการมี

จุดเด่น คือ เป็นพ้ืนที่สีเขียวอยู่ท่ามกลางความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร ล้อมรอบด้วยแม่น้้า

เจ้าพระยา และยังคงความสมบูรณ์ตามรูปแบบสวนเกษตรดั้งเดิมที่มีอยู่เพียงผืนเดียวและผืนสุดท้ายที่

อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยตั้งอยู่ในพ้ืนที่ที่เป็นคุ้งโอบล้อมด้วยแม่น้้าเจ้าพระยาท้าให้มี

ลักษณะคล้ายกับกระเพาะหมู พ้ืนที่สีเขียวแห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เกาะกระเพาะหมู” มี

อาณาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ต้าบล คือ ต้าบลทรงคะนอง ต้าบลบางยอ ต้าบลบางกะเจ้า ต้าบลบาง

น้้าผึ้ง ต้าบลบางกอบัว และต้าบลบางกระสอบ ซึ่งมีเนื้อที่รวมกัน ประมาณ 11,819 ไร่ 

สภาพพ้ืนที่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงริมแม่น้้าเจ้าพระยาท้าให้บริเวณนี้ได้รับอิทธิพลจากน้้า

ทะเลช่วงเวลาที่น้้าทะเลหนุน ในเวลาที่น้้าผ่านเข้ามาในบริเวณล้าคลองต่างๆ เข้าสู่พ้ืนที่ที่ชาวบ้านใช้

ท้าสวนเป็นส่วนใหญ่  ดินบริเวณต้าบลบางน้้าผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารของ

พืชนานาชนิด  อาชีพดั้งเดิมของชาวชุมชนบางน้้าผึ้งคืออาชีพท้าสวนผลไม้  น้้าหวานจากเกสรดอกไม้

นานาชนิดได้ดึงดูดให้ผึ้งมาอาศัยอยู่โดยทั่วไปในพ้ืนที่  ชาวบ้านได้น้าน้้าผึ้งมาตักบาตรจนเป็นวิถีชีวิต  

กลายเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  จึงได้ขนานนามพ้ืนที่นี้ว่า  “บางน้้าผึ้ง”  

ชาวบ้านในต้าบลบางน้้าผึ้งส่วนใหญ่เรียกต้าบลบางน้้าผึ้งว่ากระเพาะหมูเพราะเม่ืออดีตน้้ามันท่วมนาน  

ต้าบลต่างๆทั้ง  6  ต้าบล  ในอ้าเภอพระประแดงอยู่ติดแม่น้้าเจ้าพระยา  น้้าก็เลยไหลเข้ามาได้ทุก

ด้าน  พอน้้าลดก็เลยเป็นแอ่งกระทะ  จึงเรียกว่า  “กระเพาะหมู”  จึงท้าให้โดดเด่นและเป็น

เอกลักษณ์พิเศษเป็นของตน  ซึ่งคนในสมัยนั้นนิยมปลูกข้าว  จากประวัติศาสตร์ของชุมชน  น่าจะมี

อายุราวไม่ต่้ ากว่าร้อยกว่าปีที่แห่งนี้มี โฉนดที่ดินทุกแปลงดังปรากฏตามโฉนดที่ดินในสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ประกอบกับประวัติศาสตร์การสร้างเมืองศรีนครเขื่อนขัน

ขันธ์หรืออ้าเภอพระประแดงในปัจจุบัน  ชุมชนบางน้้าผึ้งมีอายุราว  200  กว่าปี  (คุณสุธาสินี ชัย

เขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2557) 

ต้าบลบางน้้าผึ้งมีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  คือ หมู่ 1 บ้านวัดบางน้้าผึ้งนอก, หมู่ 2 บ้านบาง

น้้าผึ้ง, หมู่ 3 บ้านบางน้้าผึ้ง, หมู่ 4 บ้านบางน้้าผึ้ง, หมู่ 5 บ้านบางน้้าผึ้ง, หมู่ 6 บ้านไฟไหม้, หมู่ 8 

บ้านคลองบางพวง, หมู่ 9 บ้านบางน้้าผึ้ง, หมู่ 10 บ้านคลองบางน้้าผึ้ง, หมู่ 11 บ้านบางน้้าผึ้ง แต่ละ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



36 

หมู่บ้านมีสภาพพ้ืนที่ทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของอ้าเภอพระ

ประแดง ระยะทางห่างจากตัวอ้าเภอ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 3.31 ตารางกิโลเมตรหรือ 1,936 

ไร่ มีล้าคลองขนาดเล็กไหลผ่าน 6 สาย และแต่ละสายเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้านก่อนจะไหลลงสู่แม่น้้า

เจ้าพระยา มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 4,774 คน โดยแยกเป็นเพศชาย 2,286 คน เพศหญิง 2,488 คน 

มีจ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,323 ครัวเรือน สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ยกพ้ืนตั้งเรียงรายอยู่

ริมแม่น้้าและบางหมู่บ้านก็เป็นบ้านเดี่ยวตั้งอยู่ริมทางเท้าสาธารณะที่มีอยู่รอบ ๆ ชุมชน  

ในอดีตประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีที่ดินเพ่ือการปลูกผลไม้

หลากหลายชนิด เพราะสภาพพ้ืนดินเกิดจากการทับถมของตะกอนปากแม่น้้าซึ่งมีแร่ธาตุอาหารมาก

ท้าให้มีความอุดมสมบูรณ์เพาะปลูกได้ผลผลิตดีมาก ไม่ว่าจะเป็น มะม่วงน้้าดอกไม้ มะพร้าวน้้าหอม 

หรือกล้วยหอม แต่เมื่อสภาพสังคมแต่ในปัจจุบันผลผลิตลดน้อยลงมากเพราะคนในชุมชนส่วนใหญ่

ปล่อยให้สวนรกล้างและหันไปท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมกันมากขึ้นประชาชนประกอบอาชีพ

ทางการเกษตร  รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัทเอกชน  รับราชการและอ่ืนๆ  และ

กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง  อ้าเภอพระประแดง  

จังหวัดสมุทรปราการ  เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับ

ประกาศท่ัวไป  เล่มที่ 113  ตอนพิเศษ  52  ง  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539  อีกทั้งยังเป็นพ้ืนที่ส่วน

หนึ่งของบางกะเจ้า หรือกระเพาะหมู  ที่ถือเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ใหญ่ที่สุดและอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครที่

ได้รับการอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้  (มติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  14  กันยายน  2520 ให้อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียว

บริเวณบางกะเจ้า)  

ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกับ ต้าบลบางกอบัว 

ทิศใต ้  ติดกับ ต้าบลบางกระสอบ 

ทิศตะวันออก ติดกับ แม่น้้าเจ้าพระยา  (ฝั่งตรงข้ามเขตบางนา  กรุงเทพมหานคร) 

ทิศตะวันตก ติดกับ ต้าบลบางยอและต้าบลบางกอบัว 
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ที่มา http://phrapradaeng.samutprakan.doae.go.th/info2.htm 

http://phrapradaeng.cdd.go.th/index3.html 

 

ในหัวข้อต่อไป ผู้ศึกษาจะน้าเสนอข้อมูลทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ที่
ผู้ศึกษาเลือกท้าการศึกษานั้นคือ หมู่ 3 บ้านบางน้้าผึ้ง ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ 

4.3 ประวัติควำมเป็นมำของบ้ำนบำงน้ ำผึ้ง หมู่ที่ 3 

บ้านบางน้้าผึ้ง หมู่ที่ 3 ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เป็นชุมชน

ดั้งเดิมท่ีตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 200 ปีมีขนาดพ้ืนที่ไม่กว้างใหญ่มากนัก โดยมีพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 70 

ไร่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นี้มีเป็นคนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน พ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับ

แม่น้้าเจ้าพระยา ท้าให้สภาพพ้ืนที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ (คุณอาภรณ์ พานทอง, วันที่สัมภาษณ์ 

27 มกราคม 2558) เมื่อประมาณปีพ.ศ. 2508 หรือประมาณ 40-50 ปีที่ผ่านมา ในช่วงนั้นบริเวณ

พ้ืนที่ตรงนี้ยังคงมีการคมนาคมโดยใช้การสัญจรทางน้้าเป็นเส้นทางหลัก เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นที่

ราบลุ่มแม่น้้าเจ้าพระยา มีล้าคลองอยู่ทั่วไป แต่ละคลองจะเชื่อมต่อกับแม่น้้าเจ้าพระยา ในอดีตนั้น

ภาพที่ 4.2 รูปภาพแสดงที่ตั้งแสดงอาณาเขตของต้าบลบางน้้าผึ้ง    ส
ำนกัหอ
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ชาวบ้านส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท้าสวนผลไม้ ดินในพ้ืนที่นี้จะมีความอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยแร่

ธาตุ น้้าท่าอุดมสมบูรณ์ ท้าให้ผลผลิตออกมาจ้านวนมากมาย อย่างเช่น ส้ม มะม่วง มะพร้าว หมาก 

กล้วย มะนาว เป็นต้น ชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันน้าผลผลิตใส่เรือมาจ้าหน่ายที่บริเวณปากคลอง

เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นแม่น้้าล้าคลองเชื่อมกันหมด ไม่มีถนนมาขวางกั้นการสัญจร ท้าให้บริเวณที่

ชาวบ้านน้าผลผลิตไปขายเกิดการชุมนุมแลกเปลี่ยนสินค้าจนกลายมาเป็นตลาดน้้า แต่ต่อมาเมื่อ

สภาพแวดล้อมและสภาพสังคมเปลี่ยนไปมีการพัฒนาชุมชน มีการสร้างถนนเกิดขึ้นวิถีชาวบ้านแบบ

ริมคลองจึงเปลี่ยนมาเป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท (คุณสุธาสินี้ ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 27 

พฤศจิกายน 2557) 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 

ทิศเหนือ ติดกับ หมู่ 4 บ้านบางน้้าผึ้ง 

ทิศใต ้  ติดกับ หมู่ 2 บ้านบางน้้าผึ้ง 

ทิศตะวันออก ติดกับ หมู่ 10 บ้านคลองบ้าน้้าผึ้ง 

ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้้าเจ้าพระยา 

ลักษณะภูมิอากาศ 

 บ้านบางน้้าผึ้งหมู่ที่ 3 มีลักษณะภูมิอากาศเหมือนกับภาคกลางคือมี 3 ฤดู ฤดูร้อนช่วงเดือน

กุมภาพันธ์ – เมษายน ฤดูฝนช่วงเดือนพฤษภาคม –ตุลาคม และฤดูหนาวช่วงเดือนพฤศจิกายน – 

มกราคม นอกจากนี้ชุมชนบางน้้าผึ้งยังได้รับอิทธิพลจากลมทะเลพัดผ่านตลอดเวลาท้าให้อากาศเย็น

สบายตลอดปี  เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ แต่งยัง

พบลักษณะของปริมาณฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน  -  ตุลาคม  ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของร่อง

ความกดอากาศต่้าท้าให้เกิดการก่อตัวของพายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนในทะเลจีนใต้ (คุณมะลิ พูน

สวัสดิ์, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 

ลักษณะประชากรและการตั้งบ้านเรือน 

 ในชุมชนบางน้้าผึ้งหมู่ 3 นี้มีจ้านวนประชากรทั้งสิ้น 325 คน แบ่งเป็นประชากรเพศชาย 152 

คน ประชากรเพศหญิง 173 คน จ้านวนครัวเรือนทั้งหมด 75 ครัวเรือน ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2485 คนพ้ืน

ถิ่นของชุมชนเป็นคนไทยตั้งแต่ยุคดั้งเดิมสมัยอยุธยามีวิถีความเป็นอยู่พ่ึงพิงกับธรรมชาติรอบตัว ความ

เป็นอยู่เรียบง่าย มีการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีกับกลุ่มชนชาติมอญที่ที่อพยพย้ายถิ่นจากปาก

เกร็ดลงมาอาศัยอยู่บริเวณเมืองหน้าด่านพระประแดงตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 2แต่คนบริเวณนี้ส่วนใหญ่

เป็นคนไทยดั้งเดิมที่มีการติดต่อค้าขายกับฝั่งด้านตะวันออกของแม่น้้าเจ้าพระยานอกจากชาวมอญ

แล้วยังมีชาวไทยเชื้อสายจีนที่เดินทางมาจากฉะเชิงเทราและชลบุรีที่อพยพเข้ามายังพ้ืนที่นี้เมื่อ 

ประมาณปี พ.ศ. 2486 คนไทยเชื้อสายจีนเหล่านี้ได้เข้ามาบุกเบิกการท้าสวนผลไม้ในพ้ืนที่ชุมชนบาง

น้้าผึ้งแห่งนี้จึงท้าให้พ้ืนที่ตรงนี้มีทั้งชาวไทย ชาวไทยเชื้อสายจีน และชาวไทยเชื้อมอญที่อาศัยอยู่ แต่
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ในปัจจุบันนี้กันเกที่หมู่ 3 บ้านบางน้้าผึ้งนั้นประชากรส่วนใหญ่จะคนไทยดั้งเดิมและคนไทยเชื้อสายจีน 

ส่วนคนไทยเชื้อสายมอญนั้นจะเข้าไปอาศัยอยู่ในบริเวณเทศบาลพระประแดงกันเกือบหมดแล้ว (คุณ

อาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 

ลักษณะการตั้งบ้านเรือนของคนในชุมชน จึงก่อให้ในอดีตนั้นการตั้งบ้านเรือนของคนใน

ชุมชนบางน้้าผึ้งส่วนใหญ่มี 2 ลักษณะคือ การตั้งบ้านเรือนที่เรียงรายอยู่ริมแม่น้้าเจ้าพระยาส่วนอีก

ลักษณะ คือการตั้งบ้านเรือนด้านในชุมชนบริเวณ ริมทางเดินสาธารณะ จากการที่พ้ืนที่บริเวณนี้เป็น

พ้ืนที่ที่อยู่ติดกับแม่น้้า เป็นที่ราบลุ่มแม่น้้า จึงท้าให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยธาตุอาหาร

มากมาย เหมาะแก่การเพาะปลูกเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีข้อเสียคือน้้าเหนือจะหลากลง

มาในบริเวณนี้ทุกปีประมาณช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน ท้าให้ เกิดปัญหาท่วมจึงส่งผลให้

ลักษณะของบ้านเรือนของชุมชนบางน้้าผึ้งนี้มีลักษณะเป็นเรือนไทย ที่จะยกใต้ถุนสูง โดยมีระเบียง

และนอกชานทอดรับในลักษณะไล่ระดับลดหลั่นกันไป  และปิดด้วยไม้ระแนงตีเว้นช่องโปร่ง สามารถ

มองลงมายังใต้ถุนด้านล่างได้ การสร้างแบบลดระดับพ้ืนเช่นนี้จะช่วยให้ลมพัดผ่านจากใต้ถุนขึ้นมา

ข้างบน ท้าให้เรือนไม่ร้อนอบอ้าว เพราะอากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก อีกทั้งการมีตัวเรือนที่สูง ท้า

ให้สามารถใช้พื้นที่ด้านล่างเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ในการท้าการเกษตร ป้องกันน้้าท่วม และยังป้องกัน

สัตว์ร้ายได้ หลังคาจะเป็นทรงจั่วสูง มีชายคายื่นยาวออกมา ใช้ไม้ท้าโครงและใช้จาก แฝกหรือ

กระเบื้องดินเผาเป็นวัสดุในการมุงหลังคา เนื่องวัสดุเหล่านี้ต้องใช้วิธีมุงตามระดับองศาที่สูงชันมาก

เพ่ือให้น้้าฝนไหลได้ เร็วและไม่เกิดอาการรั่ว การท้าหลังคาทรงสูงแบบนี้  จะช่วยลดความร้อนที่จะ

ถ่ายเทลงมายังตัวบ้านและกันฝนสาดเข้ามาในบ้านบ้านเรือนที่ปลูกอยู่ริมน้้าส่วนใหญ่จะมีบริเวณ

กว้างขวางและมีท่าเรืออยู่ประจ้าบ้านทุกหลัง เพราะจะใช้เรือในการสัญจรไปมา เรือที่ใช้ในการสัญจร

จะเป็นเรือส้าปั้น (คุณมะลิ พูนสวัสดิ์, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2558) 

ในปัจจุบันสภาพบ้านในชุมชนยังคงมีรูปแบบลักษณะการปลูกสร้างบ้านเป็นแบบบ้านไม้ทรง

ไทยอยู่ แต่มีการปรับเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ในการปลูกสร้างบ้าน จากแต่ก่อนที่หลังคาจะมุงด้วยใบจากและ

กระเบื้องดินเผาเป็นส่วนใหญ่ ก็เปลี่ยนมาเป็นการมุงหลังคาด้วยสังกะสีและกระเบื้องแบบสมัยใหม่ที่

ท้ามาจากปูนเพ่ิมมากขึ้น บางหลังก็ที่มีการซ่อมแซมบ้านก็จะหันมาใช้ปูนซีเมนต์ในการปูนพ้ืนบ้าน

เพราะดูแลรักษาได้ง่ายกว่าและมีราคาไม่แพง นอกจากนี้แต่ก่อนนั้นบริเวณหน้าบ้านจะหันมาทาง

บริเวณล้าคลองเพ่ือง่ายต่อการที่จะสัญจรไปมาโดยเรือ แต่เมื่อมีการสร้างถนนเข้ามาก็ได้มีการ
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ปรับปรุงย้ายบริเวณหน้าบ้านหันไปทางที่ถนนตัดผ่านเพราะสะดวกในการเข้าออก การเปลี่ยนแปลงนี้

เกิดมาจากการที่ความเจริญและสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากสังคมแบบเกษตรกรรมที่คนต้องพ่ึง

ตัวเอง ผลิตสินค้าแบบพออยู่พอกินและน้าสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกลายมาเป็น

สังคมอุตสาหกรรมที่คนหันไปพึ่งเทคโนโลยีมากขึ้น เพราะสะดวกและรวดเร็วประหยัดเวลามากกว่าที่

จะมาท้าเอง อย่างการหันมาใช้กระเบื้องปูนในการมุงหลังคาหรือสร้างบ้านด้วยปูนและอิฐของคนใน

ชุมชน (คุณอาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 
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ลักษณะครอบครัวและเครือญาต ิ

ในอดีตรูปแบบครอบครัวที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวขยายที่มีหลาย

ครอบครัว หลายรุ่น คือ รุ่นปู่ย่า - ตายาย พ่อแม่และลูกหลาน อาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน คือ

ที่ดินของครอบครัว เมื่อลูกหลานแต่งงานหรือมีเหย้ามีเรือน พ่อแม่ก็จะแบ่งที่ดินของตนออกไปเพ่ือ

มอบให้แก่ลูกๆที่แต่งงาน มีครอบครัว เพ่ือเอาไว้สร้างบ้านในพ้ืนที่เดียวกัน โดยฝ่ายชายและฝ่ายหญิง

จะตกลงกันเองว่าใครจะเป็นคนย้ายไปอยู่ที่บ้านของอีกฝ่าย ในกรณีที่คนในครอบครัวแต่งงานกับคน

ภายนอกชุนชนเป็นเรื่องที่ทั้งคู่จะต้องตกลงกันเองว่าจะย้ายเข้ามาอยู่หรือจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก

ส่วนการสืบสกุลนั้นจะสืบทอดทางฝั่งพ่อและการนับญาติจะนับทั้ง 2 ฝ่าย คือนับทั้งฝ่ายพ่อและฝ่าย

แม่ครอบครัวถือเป็นแหล่งที่มาของแรงงาน ทั้งในเรื่องของการท้าสวนปลูกผักหรือในการช่วยเหลือกัน

ในงานประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ในปัจจุบันนี้รูปแบบครอบครัวของชุมชนบางบางน้้าผึ้งยังคงมีลักษณะ

เป็นครอบครัวขยายอยู่ แต่บางบ้านก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวเดี่ยวจากการย้ายออกไป

ท้างานของลูกหลาน ท้าให้เหลือรุ่นปู่ยาตายายเท่านั้นที่ยังคงอยู่ที่นี่  (คุณวรรณกร นวลสอาด, 

สัมภาษณ์ 17ธันวาคม 2557) 

 

การศึกษา 

ภายในชุมชนของหมู่ 3 บ้านบางน้้าผึ้ง ไม่มีสถานศึกษาตั้งอยู่ ผู้ที่ต้องการจะเรียนจะต้องไป
เรียนยังหมู่บ้านใกล้เคียงแทน ซึ่งในต้าบลบางน้้าผึ้งมีโรงเรียนอยู่2 โรงเรียน ได้แก่ 

1. โรงเรียนวัดบางน้้าผึ้งนอก ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 1บ้านวัดบางน้้าผึ้งนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ท้า
การสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

2. โรงเรียนวัดบางน้้าผึ้งใน ตั้งอยู่ในพ้ืนที่หมู่ 10 บ้านคลองบางน้้าผึ้ง เป็นโรงเรียนรัฐบาลที่ท้า
การสอนในระดับอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ในอดีตชาวบ้านในชุมชนจึงมักที่จะส่งบุตรหลานไปศึกษายังโรงเรียนในต้าบลใกล้เคียง อย่าง
โรงเรียนวัดทรงธรรมในต้าบลตลาดหรือให้ข้ามฝากไปศึกษายังโรงเรียนที่อยู่ฝั่งบางนา แต่ต่อมาเมื่อปี 
พ.ศ.2476 พระครูสายบัว นิลพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดบางน้้าผึ้งในได้ริเริ่มที่จะท้าการก่อตั้งโรงเรียนขึ้นโดย
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนโรงเรียนวัดบางน้้าผึ้งในจึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ก่อตั้ง
ขึ้นในละแวกนี้ ในปีเดียวกันก็ได้มีการจัดตั้งโรงเรียนวัดบางน้้าผึ้งนอกข้ึนชาวบ้านในชุมชนจึงได้ส่งบุตร
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หลานของตนมาเรียนที่โรงเรียนสองแห่งนี้ แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ยังคงให้ลูกหลานของตนไปศึกษายัง
โรงเรียนนอกต้าบลอยู่ต้าบลบางน้้าผึ้งไม่มีโรงเรียนที่ท้าการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเด็กที่
ต้องการจะศึกษาต่อจึงต้องไปศึกษาเล่าเรียนที่โรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ในต้าบลใกล้เคียง อย่างโรงเรียนวัด
ทรงธรรม ในต้าบลตลาดที่เปิดท้าการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนใน
ระดับอุดมศึกษาก็จะไปเรียนในอ้าเภอเมืองสมุทรปราการหรือไปเรียนที่กรุงเทพฯ ส่วนชาวบ้านที่มี
อายุ 40 ปีขึ้นไป ส่วนมากจะจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีการส่งบุตรของตนให้ศึกษาจนจบ
ในระดับอุดมศึกษาด้วยเช่นเดียวกัน (คุณอาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 

การคมนาคม 

 ในอดีตนั้นการคมนาคมของชาวบางน้้าผึ้งจะใช้การสัญจรทางน้้าเป็นเส้นทางส้าคัญ เนื่องจาก

สภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้้าเจ้าพระยา มีล้าคลองอยู่ทั่วไปซึ่งแต่ละคลองจะเชื่อมต่อกับแม่น้้า

เจ้าพระยา เรือที่ใช้เดินทางในขณะนั้นจะเป็นเรือส้าปั้น ที่ชาวบ้านจะใส่ผลผลิตทางการเกษตรแล้ว

พายเรือไปขายยังปากคลองต่างๆ แต่เมื่อมีการเริ่มสร้างถนนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2528 หรือเมื่อ 30 

ปีที่แล้ว สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้การคมนาคมทางน้้าถูกลดความส้าคัญ ชาวบ้านไม่

สามารถที่จะใช้เรือในการสัญจรได้อีก จึงต้องเปลี่ยนมาใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในการเดินทาง

และขนส่งสินค้าแทนการเดินทางโดยใช้เรือนั้นก็ยังมีอยู่บ้าง แต่จะเป็นลักษณะของเรือข้ามฟากและ

เรือหางยาวที่จะใช้ในการรับส่งคนไปตามหมู่บ้านต่างๆ(คุณสมศักดิ์ ส้าลีรัตน์, สัมภาษณ์ 28 

กุมภาพันธ์ 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.5 เรือส้าปั้น เรือที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางในสมัยก่อน 
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ในปัจจุบันการคมนาคมสามารถเดินทางได้ 2 ทางคือ ทางบกใช้ถนนสายสุขสวัสดิ์ ตรงไปทาง

ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ถึงสามแยกพระประแดง แล้วเลี้ยวซ้ายไปแยกไฟแดงผ่านที่ว่าการอ้าเภอพระ

ประแดง เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์ ซึ่งเป็นถนนสายหลักประมาณ4กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าถนน

บัวผึ้งพัฒนา ผิวการจราจรอยู่ในสภาพดี และเป็นระเบียบเรียบร้อย การจราจรไม่หนาแน่นมีรถยนต์

ประจ้าทางผ่าน ได้แก่ สายพระประแดง–บางกอบัว ส่วนทางน้้าข้ามฝั่งจากท่าเรือสรรพาวุธ ขึ้นได้ 2 

ท่า คือ ท่าวัดบางน้้าผึ้งนอกและท่าตาเลื่อน ส่วนในชุมชนนั้นมี 56 ถนนสาย ที่ส้าคัญ 2 สาย สายแรก

คือ ถนนสายบัวผึ้งพัฒนาเป็นถนน สายหลักของต้าบลมีขนาดกว้าง8 เมตร ซึ่งเชื่อมต่อกับถนน

เพชรหึงษ์ไปสิ้นสุดที่เขตติดต่อต้าบลบางกอบัวรวมระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร สายที่ 2 คือถนน

สายซอยยิ่งอ้านวย แยกจากถนนบัวผึ้งพัฒนาบริเวณหมู่ท่ี 9 ไปสิ้นสุดบริเวณริมแม่น้้าเจ้าพระยาในหมู่

ที่ 6 ถนนมีขนาดกว้าง 4 เมตรเป็นระยะทาง 2 กิโมเมตร อีกทั้งในเขตชุมชนมีทางเท้าสาธารณะเชื่อม

ทุกหมู่บ้านเข้าด้วยกัน การคมนาคมทางบกและทางน้้าจึงน้ามาซึ่งการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมกับ

ภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว(คุณสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์, สัมภาษณ์ 27 พฤศจิกายน 2557) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.6 แผนที่เส้นทางถนนเพชรหึงษ์ 
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ระบบสาธารณูปโภค 

ในอดีตเป็นผู้คนในชุมชนจะใช้ตะเกียงในการให้แสงสว่างในตอนกลางคืนโดยจะแขวนตะเกียง
ไว้ตามมุมบ้านและริมทางเดิน ไฟฟ้าได้เข้ามาในชุมชนประมาณปี พ.ศ. 2510 ได้มีการต่อเติมให้
สามารถใช้ไฟฟ้าตามครัวเรือนได้ แต่ก็ยังไม่ครบทุกครัวเรือน แต่เมื่อเริ่มมีการสร้างถนน ก็มีการติดตั้ง
เสาไฟฟ้าอยู่ตามริมถนน ท้าให้ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงทกครัวเรือนได้ ในปัจจุบันนี้ทุกครัวเรือนในชุมชน
จึงมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 

ส่วนเรื่องการใช้น้้า ในอดีตคนในชุมชนจะน้าน้้าจากแม่น้้าล้าคลองมาใช้ในการอุปโภคแต่ไม่ได้

น้ามาบริโภค น้้าที่น้ามาบริโภคนั้นชาวบ้านจะใช้วิธีการต่อรางน้้าจากหลังคารองน้้าฝนมาใส่ไว้ในโอ่ง

เก็บไว้ใช้บริโภค ส่วนน้้าที่ใช้ในการท้าการเกษตรนั้นชาวบ้านจะอาศัยจากน้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาตัด

เป็นคลองเข้ามาตามร่องสวนเพ่ือใช้ในการท้าการเกษตรต่อมากรมประปานครหลวงก็เริ่มเข้ามาใน

พ้ืนที่ท้าให้คนในบางน้้าผึ้งเริ่มมีน้าประปาที่สะอาดใช้(คุณอาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 

2558) 

 

 

ภาพที่ 4.7 ท่าเรือวัดบางน้้าผึ้งนอก 
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ศาสนา 

ประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธโดยยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดจะ

เห็นได้จาก เมื่อถึงวันพระหรือเทศกาลส้าคัญทางพระพุทธศาสนา จะมีชาวบ้านมาท้าบุญที่วัดอย่าง

มากมาย ซึ่งในชุมชนมีวัดด้วยกัน 2 วัด คือ วัดบางน้้าผึ้งนอกและวัดบางน้้าผึ้งในวัดบางน้้าผึ้งนอก มี

สถานภาพเป็นโบราณสถานแห่งหนึ่งของประเทศตามราชกิจจานุเบกษาตั้งอยู่เลขที่  10  บ้านบาง

น้้าผึ้งหมู่ที่ 1ต้าบลบางน้้าผึ้ง  อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  

ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 37 ไร่ มีพระประธานในอุโบสถ ชื่อ หลวงพ่อโต (ใหญ่) สร้างมาพร้อมอุโบสถ (ไม่

ทราบประวัติแน่นอน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป 

วัดบางน้้าผึ้งนอก สร้างเมื่อไหร่ ใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏชัด แต่สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนกลาง เพราะมีสิ่งอ้างอิง คือ 

1.อุโบสถ 

2.วิหาร 

3.พระพุทธรูป (หลวงพ่อสุโขทัย) 

4.พระพุทธรูป (หลวงพ่ออู่ทอง) 

5. พระพุทธรูป (หลวงพ่อเพ็ชร) 

หรืออีกนัยหนึ่ง วัดบางน้้าผึ้งนอก ได้มีเจ้าพระยาท่านหนึ่ง ชื่อ ธรรมธิกรณ์ (มั่ง) มาท้าการ

บูรณปฏิสังขรณ์ (ได้หลักฐานจากศิลาจารึก) และมีพระรูปหนึ่ง ชื่อ วิชัย มาสร้างศาลาการเปรียญ เมื่อ 

พ.ศ. 2330 เพ่ือแทนศาลาหลังเก่า 

วัดบางน้้าผึ้งนอก ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2510 (อุโบสถหลังใหม่) สร้าง

แทนหลังเก่า โดยมีสมเด็จพระนางเจ้าร้าไพ พรรณี (ในรัชกาลที่ 7) เป็นผู้ตัดหวายลูกนิมิต  

มีเจ้าอาวาสปกครองที่มีหลักฐานปรากฏที่เชื่อถือได้ 9 รูป ดังรายนามต่อไปนี้ 

 1.  พระอธิการแดง  พ.ศ. 2330-ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด 

   ส
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 2.  พระอธิการรอด  พ.ศ. 2417-2457   (40 ปี) 

 3.  พระอธิการท้วม  พ.ศ. 2457-2466 (9 ปี) 

 4.  พระอธิการผาด  พ.ศ. 2467-2472 (5 ปี) 

 5.  พระอธิการหุ่น  พ.ศ. 2473-2480 (7 ปี) 

 6.  พระอธิการเหรียญ  พ.ศ. 2481-2485 (4 ปี) 

 7.  พะอธิการแช่ม  พ.ศ. 2486-2500 (14 ปี) 

 8.  พระครูสมุทรวุฒิกร (สายหยุด) พ.ศ. 2504-2541 (37 ปี) 

 9.  พระครูสังฆรักษ์ (เสนาะ) พ.ศ. 2542-2550 (8 ปี) 

 10.พระอธิการบุญเรนจนฺทว้โส พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน 

(ส้านักงานพระพุทธศาสนา, 2554 : ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 4.8 วัดบางน้้าผึ้งนอก 
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และวัดบางน้้าผึ้งใน ตั้งอยู่เลขที่ 21 ถนนเพชรหึงษ์ หมู่ที่ 10ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการซึ่งคาดว่าสร้างในยุคเดียวกันสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมี

เนื้อที่ 9 ไร่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับกับตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง วัดบางน้้าผึ้งใน เป็นวัดที่เก่าแก่ สร้างเมื่อ

ประมาณ พ.ศ. 2450 ปีเดียวกันกับวัดบางน้้าผึ้งนอก ต่อมาประชาชนในท้องถิ่น และต้าบลใกล้เคียง

ช่วยบูรณะกอบกู้ให้มีสภาพเป็นส้านักงานสงฆ์ขึ้น ได้อาราธนาพระอาจารย์ผ่อง(พระครูธรรมไพโรจน์) 

มาเป็นเจ้าอาวาส วัดบางน้้าผึ้งในได้เจริญมาเป็นล้าดับ มีพระครูสังฆรักษ์ไพชน สิริธมโม เป็นเจ้า

อาวาสองค์ปัจจุบันแต่เดิมนั้นวัดนี้มีชื่อว่า “วัดสุชาดา” ปัจจุบันมีชื่อเป็นทางการว่า“วัดบางน้้าผึ้งใน” 

สาเหตุที่เปลี่ยนชื่อ เพราะน่าจะมาจากการที่เรียกนิยมเรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้าน และต้องการที่จะให้

ชาวบ้านรู้สึกผูกพันกับวัดของตนประการที่สองเพ่ือให้ประชาชนชาวบางน้้าผึ้งมีความผูกพันกับวัดของ

ตน (ศูนย์ของมูลกลางวัฒนธรรม, 2554 : ออนไลน์) 

 

 

 

 

 

 

 

ประเพณีและวัฒนธรรม 

ในชุมชน ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดในละแวก

ใกล้เคียงมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในบริเวณหมู่ 3 นี้ไม่มีวัดตั้งอยู่ภายในหมู่บ้าน จึงต้องไปที่วัด

บางน้้าผึ้งใน ที่ตั้งอยู่ในหมู่ 10 และวัดบางน้้าผึ้งนอก ที่ตั้งอยู่ในหมู่ 1 ของต้าบลบางน้้าผึ้ง ซึ่งเป็นวัดที่

อยู่คู่ชุมชนมาอย่างยาวนาน จึงท้าให้วัดทั้งสองแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านมา

เป็นเวลานาน ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่รวมตัวกันของชาวบ้าน กล่าวคือเมื่อเป็นวันส้าคัญทาง

ภาพที่ 4.9 วัดบางน้้าผึ้งใน 
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ศาสนา มีงานบุญต่างๆชาวบ้านจะพาครอบครัวไปท้าบุญที่วัดอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา บุตรหลานซึ่ง

แม้จะย้ายออกไปอยู่ต่างถิ่นก็เป็นที่รู้กันว่าจะต้องกลับมาอย่างพร้อมเพรียง โดยเฉพาะโอกาสส้าคัญ

ต่าง ๆ เช่น พิธีอุปสมบทพิธีแต่งงาน พิธีขึ้นบ้านใหม่ และและในงานประเพณีประจ้าปีอย่าง ประเพณี

ตักบาตรน้้าผึ้ง ประเพณีสงกรานต์ประเพณีลอยกระทง ที่คนในชุมชนจะมาเข้าร่วมงาน 

ประเพณีของชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้มีความคล้ายคลึงกับประเพณีของชาวไทยภาคกลาง

ทั่วไป ทั้งประเพณีในรอบปี ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิต เช่น การแต่งงาน การบวช และงานศพเป็น

ต้น  

ประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต 

ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของคนในชุมชนนี้จะมีทั้ง การบวช การแต่งงาน และงานศพ ซึ่งถือได้

ว่าเป็นประเพณใีนการเปลี่ยนผ่านแต่ละช่วงวัย 

ประเพณีการบวช 

เมื่อชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ที่นับถือศาสนาพุทธ จะต้องบวชเพ่ือทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่

เลี้ยงมา โดยพ่อและแม่จะต้องไปหาฤกษ์บวชกับพระที่วัดก่อน การจัดงานบวชในอดีตจะจัดกัน 3 วัน

วันแรกจะเป็นพิธีรับนาค จะให้ชายที่จะท้าการบวชเข้าไปให้พระโกนผมให้และจะให้นาคมาอาบน้้าให้

พ่อแม่ เพ่ือความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง แล้วจึงให้พ่อแม่และญาติพ่ีน้องมาอาบน้้าให้นาค ในช่วงเย็น

จึงท้าพิธีท้าขวัญนาคต่อ วันที่สองเป็นวันที่ท้าพิธีอุปสมบท วันสุดท้าย ในช่วงเช้าจะจัดพิธีท้าบุญฉลอง

พระใหม่ ชาวบ้านจะมาช่วยกันท้าอาหารกันที่บ้านของนาคและร่วมกันรับประทานอาหาร  

ประเพณีแต่งงาน 

ประเพณีแต่งงานของคนในชุมชนนี้ก็จะพิธีการเหมือนกับประเพณีการแต่งงานของชาวพุทธ

เท่าไป คือ เริ่มต้นจากการทาบทามสู่ขอ โดยผู้ใหญ่ทางฝ่ายชายจะไปสู่ขอกับผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงและให้

พระดูฤกษ์ยามในการประกอบพิธีกัน ในวันแต่งงานฝ่ายชายจะเป็นฝ่ายเตรียมขบวนแห่ขันหมากไปสู่

ขอเจ้าสาวพร้อมท้าบุญตักบาตร ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย ก็จัดพิธีรดน้้าสังข์ โดยมีพ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ 

และเพ่ือนมาร่วมรดน้้าสังข์อวยพรให้แก่เจ้าบ่าวเจ้าสาว ถือเป็นอันเสร็จสิ้นส้าหรับพิธีการแต่งงาน

ในช่วงเช้า และช่วงเย็นจะเป็นการเลี้ยงอาหารแก่แขก พอช่วงกลางคืน ก็จะมีพิธีส่งตัวเจ้าสาว โดยมี
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พิธีปูที่นอน แล้วให้โอวาท และอวยพรแก่คู่บ่าวสาว โดยบิดามารดา หรือญาติผู้ใหญ่เช่นเดียวกันกับ

คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ และจากค้าบอกเล่าของแปะแดง คุณพ่อของคุณวรรณกร 

เจ้าของร้านไข่ปลาหมึกห่อใบตอง เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานของคนไทยเชื้อสายจีนในพ้ืนที่นี้ก็จะ

เป็นการแต่งงานแบบไทยหมดแล้ว  

ประเพณีงานศพ 

เมื่อในบ้านมีคนเสียชีวิต ญาติพ่ีน้องก็จะไปแจ้งให้ต้ารวจทราบแล้วน้าใบรับรองการตายมา

แจ้งเจ้าหน้าที่ส้านักทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือให้ออกใบมรณบัตรให้ แล้วจึงไปบอกกล่าวเพ่ือนบ้านให้ทราบ

และมาร่วมงาน จะจัดงานที่วัดโดยมีก้าหนดสวดศพ 3-7 วัน แล้วค่อยเผาวันสวดศพแล้วแต่เจ้าบ้านจะ

ก้าหนดมาจะตั้งสวดกี่วัน โดยจะมีการสวดศพในช่วงเย็น ก่อนวันฌาปนกิจศพ ก็จะมีการจัดท้าบุญ

ครบรอบวันตาย แล้วค่อยก้าหนดวันฌาปนกิจศพ 

 นอกจากประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้ว ยังมีประเพณีในรอบปีต่างๆที่

ชาวบ้านบางน้้าผึ้งจะเข้าร่วมและปฏิบัติตนตามธรรมเนียมที่ได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก 

ประเพณีรอบปีในเดือนต่างๆของชุมชนบางน้้าผึ้ง 

เดือนมีนาคม การท้าบุญในวันมาฆบูชา 

ในวันมาฆบูชา ชาวบ้านบางน้้าผึ้งนิยมที่จะท้าอาหารและน้าไปท้าบุญร่วมกันที่วัด โดยจะตื่น

ขึ้นมาประมาณตี 5 เพ่ือท้าอาหารเตรียมไว้ อาหารที่ท้านั้นส่วนมากก็จะเป็นอาหารที่ตนเองชอบ 

เนื่องจากมีความเชื่อว่าหากตายไปก็จะได้ทานอาหารเหล่านี้เช่นกัน ในช่วงบ่ายมีชาวบ้านบางส่วนมา

ถือศีลในโบสถ์วัด เช่น การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ถวายสังฆทาน รวมถึงฟังเทศน์ เมื่อถึงเวลาค่้า ชาวบ้าน

ก็จะกลับมารวมตัวอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือมาร่วมพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์จะมีการเข้าร่วมท้าบุญที่วัดทั้งสอง

แห่งคือทั้งวัดน้้าผึ้งในและบางน้้าผึ้งนอกแล้วแต่ว่าใครอยากจะไปท้าบุญที่วัดไหน 

เดือนเมษายน ประเพณีสงกรานต์ 

งานประเพณีสงกรานต์จะจัดขึ้นในวันที่ 13 – 15เมษายนของทุกปี ชาวบ้านในชุมชนจะ

มาร่วมด้วยช่วยกันจัดเตรียมงานประเพณีและมาเข้าร่วมกิจกรรต่างๆที่ทางชุมชนได้จัดขึ้น  ในงานจะ
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มีการแห่ขบวนสงกรานต์จากวัดบางน้้าผึ้งในไปบางน้้าผึ้งนอก หรือแห่จากวัดบางน้้าผึ้งนอกมาวัดบาง

น้้าผึ้งใน โดยจะสลับๆกันไปในแต่ละปีขบวนแห่นี้จะได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนในการช่วยกัน

จัดเตรนอกจากมีการแห่ขบวนสงกรานต์ยังกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นในคนในชุมชนได้เข้าร่วม คือ การ

ท้าบุญตักบาตรในวันปีใหม่ไทย การสรงน้้าพระ การรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่เพ่ือเป็นการ

ขอพรจากผู้ใหญ่ โดยชุมชนละเชิญผู้สูงอายุในชุมชนมาให้ลูกหลานในชุมชนได้รดน้้า ขออโหสิกรรมกับ

สิ่งไม่ดีที่เคยท้าลงไปและเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต กิจกรรมเหล่านี้จะจัดขึ้นในช่วงเช้า ส่วนในช่วง

เย็นนั้น จะเป็นกิจกรรมนันทนาการต่างๆ มีการแสดงตลก มีการน้าการละเล่นพ้ืนบ้าน การการแสดง

ดนตรี(คุณสมศักดิ์ ส้าลีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2558)  

เดือนมิถุนายน การท้าบุญในวันวิสาขบูชา 

วันขึ้น  15  ค่้า  เดือน 6 หรือวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ, ตรัสรู้ และ

ปรินิพพาน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชาวบ้านบางน้้าผึ้งนิยมที่จะไปท้าบุญตักบาตรกันใน

ตอนเช้า มีการถือศีล ฟังเทศน์ฟังธรรม และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่้าเพ่ือถวายเป็นพุทธ

บูชา (คุณอาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558)  

เดือนกรกฎาคม การท้าบุญในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 

 ในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชานั้น จะมีลักษณะการท้าบุญเช่นเดียวกันกับ

การท้าบุญในวันส้าคัญทางศาสนาต่างๆ กล่าวคือมีการท้าบุญตักบาตรในช่วงเช้าโดยมีการตื่นขึ้นมา

เพ่ือท้าอาหารเตรียมไว้และน้าอาหารมาท้าบุญร่วมกัน มีการฟังเทศน์ฟังธรรม ถือศีลและปฏิบัติธรรม 

ในช่วงค่้า ชาวบ้านจะมารวมตัวกันร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์ 

 ส่วนในวันแรม 1 ค่้า เดือน 2 หรือวันเข้าพรรษาของทุกปี พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจ้า ณ วัด

ใดวัดหนึ่งระหว่างฤดูฝนในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวัน ชาวบ้านจะมีการจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ 

ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน มาถวายพระภิกษุ สามเณร ที่ วัดและมีประเพณีที่ส้าคัญคือ

ประเพณีหล่อเทียนพรรษาเพ่ือให้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์อยู่ได้ตลอด 3 เดือน ถึงแม้ในปัจจุบันนี้

ไม่จ้าเป็นจะต้องพ่ึงเทียนแล้วเพราะมีไฟฟ้าเข้าถึง แต่ชาวบ้านก็ยังคงมีการถวายเทียนพรรษา เพราะ

เป็นความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาว่า การถวายเทียนจะช่วยท้าให้ชีวิตโชติช่วงพบเจอแต่สิ่งดีๆ แต่บางคนก็
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เปลี่ยนเป็นการถวายหลอดไฟแทนเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัย (คุณสมศักดิ์ ส้าลีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 

2558) 

เดือนตุลาคม การท้าบุญวันออกพรรษาและประเพณีตักบาตรน้้าผึ้ง 

 วันขึ้น  15 ค่้า  เดือน  11หรือวันออกพรรษา จะมีลักษณะการท้าบุญเช่นเดียวกันกับการ

ท้าบุญในวันส้าคัญทางศาสนาต่างๆ คือ จะมีการท้าบุญตักบาตร บริจาคทานปฏิบัติธรรมที่วัด รักษา

ศีล ไหว้พระสวดมนต์ ฟังธรรมเจริญภาวนา 

ประเพณีตักบาตรน้้าผึ้ง แต่เดิมงานประเพณีนี้เป็นงานของชาวมอญที่มาอาศัยอยู่ยังบริเวณนี้

งานนี้จะจัดในวันขึ้น 15 ค่้า เดือน 11 จะมีการน้าอาหารคาวหวานไปท้าบุญที่วัดใกล้บ้านและจะมีการ

น้าน้้าผึ้งที่บริสุทธิ์ใส่ในภาชนะไปรินลงในบาตร มีการน้าผ้าผืนเล็ก ๆ ซึ่งอาจเป็นผ้าเช็ดหน้าไปท้าบุญ

ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพ่ือให้พระน้าผึ้งไปท้าน้้ากระสายยาสมุนไพร หรือคลุกปั้นเข้ากับยาผงท้าเป็นยา

ลูกกลอนซึ่งเชื่อว่าฉันแล้วจะเป็นยาอายุวัฒนะงานประเพณีนี้ได้เลือนหายไปจากชุมชนอยู่ช่วงหนึ่ง 

เนื่องจากชาวมอญได้ย้ายที่อยู่ไปยังบริเวณเทศบาลพระประแดงและสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของ

บ้านเมืองท้าให้ชาวบ้านที่ยังอยู่ในพ้ืนที่ตรงนี้ไม่ได้สืบต่อประเพณีนี้อีก แต่ทางองค์การบริหารส่วน

ต้าบลบางน้้าผึ้งก็ได้รื้อฟ้ืนประเพณีขึ้นมาใหม่ เพราะเห็นว่าเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์และควรค่าแก่

การรักษาไว้ ประเพณีตักบาตรน้้าผึ้งที่ถูกรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่นี้ยังคงมีรูปแบบประเพณีที่เหมือนเดิม คือมี

การน้าอาหารไปท้าบุญที่วัดใกล้บ้านและการท้าบุญโดยใช้น้้าผึ้ง แต่เดิมน้้าผึ้งที่น้ามาตักบาตรจะเป็น

น้้าผึ้งที่ชาวบ้านไปเก็บมาสวนของตนเองด้วยพ้ืนที่ที่เป็นสวนผลไม้จึงท้าให้มีผึ้งเข้ามาอาศัยอยู่เยอะ 

ปัจจุบันนี้น้้าผึ้งที่น้ามาใช้ตักบาตรจะเป็นน้าผึ้งที่ถูกซื้อมา และการตักบาตรน้้าผึ้งในปัจจุบันจะท้าโดย

การน้าน้้าผึ้งมาใส่ในถุงหรือหลอดแก้วเล็กๆแล้วค่อยน้าไปใส่ในบาตรพระ ไม่ได้รินลงไปในบาตรโดย

พระตรงเหมือนเมื่อก่อน เพ่ือไม่ให้บาตรพระสกปรก ส่วนน้้าผึ้งที่น้าไปตักบาตรนั้นพระท่านก็จะเอาไป

ใช้ตามแต่ที่ท่านต้องการ (คุณสมศักดิ์ ส้าลีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2558) 

เดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทง 

วันขึ้น  15  ค่้าเดือน  11  ของทุกปีจะมีการจัดประเพณีลอยกระทง เป็นประเพณีที่สืบทอด

มาแต่โบราณโดยมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเช่นลอยเคราะห์บูชาพระพุทธเจ้าแต่ปัจจุบันนิยมท้าเพ่ือ

ขอขมา และระลึกถึงคุณแม่พระคงคา ที่ได้อ้านวยประโยชน์ต่าง ๆ แก่มนุษย์ ในสมัยก่อนก็จะเป็นการ
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ท้าบุญตักบาตรในตอนเช้าและลอยกระทงกันในตอนเย็นซึ่งชาวบ้านจะมาเข้าร่วมงานที่วัด ซึ่งกระทง

ที่น้ามาลอยนั้นจะเป็นกระทงที่ชาวบ้านท้าขึ้นมาเองจากวัสดุในชุมชน ในปัจจุบันช่วงเช้าจะมีการตัก

บาตรอาหารแห้ง เพื่อถวายพระกุศลแด่พระสังฆราชที่ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง จากนั้นจะมีการประกวดหนู

น้อยนพมาศ การประกวดกระทง และในตอนเย็นชาวบ้านก็จะออกมาลอยกระทงร่วมกันกระทงที่

น้ามาลอยจะมีทั้งกระทงที่ชาวบ้านท้าขึ้นมาเองล้าน้ามาลอยกับกระทงที่ชาวบ้านท้าและน้ามาขายใน

บริเวณงานให้แก่ผู้ที่ไม่สะดวกจะท้าเอง (คุณอาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 

จะเห็นได้ว่าคนไทยนั้นมีความผูกพันกับวัดมาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งวัดยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการ

พบปะพูดคุยกันหรือเป็นที่พักผ่อน และเป็นที่พ่ึงทางใจของคนในชุมชนอีกด้วยดังนั้นวัดกับชุมชนจึงไม่

สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ แต่กลับเป็นองค์ประกอบที่เก้ือกูลซึ่งกันและกันตลอดมา 

นอกงานประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยแล้ว คนไทยเชื้อสายจีนก็จะมีการสืบทอดและ

ปฏิบัติตัวตามประเพณีวัฒนธรรมของตนด้วย เช่น การไหว้เจ้า ไหว้บรรพบุรุษ การจัดงานแต่งงานที่

จะมีรูปแบบพิธีกรรมตามเชื้อสายตนมาผนวกรวมกับพิธีกรรมแบบคนไทย เป็นการผสมผสานกันทาง

วัฒนธรรม จากการได้สัมภาษณ์แปะแดง ซึ่งเป็นคุณพ่อของคุณวรรณกร เจ้าของร้านไข่ปลาหมึกห่อ

ใบตอง ได้บอกว่า คนไทยเชื้อสายจีนที่อยู่ที่ยี่ก็ยังคงมีการปฏิบัติตนตามธรรมเนียมประเพณีของเชื้อ

สายตนอยู่ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบ้าง  

ประเพณีท่ีส้าคัญของคนไทยเชื้อสายจีน 

ตรุษจีน 

เป็นประเพณีท่ีส้าคัญของชาวจีนรวมถึงคนไทยเชื้อสายจีน เนื่องจากเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาว

จีน จะมีการท้าความสะอาดบ้านเพ่ือปัดกวาดโชคร้ายด้วยและเปิดรับโชคดีเข้ามามีการจัดเตรียม

อาหารเพ่ือไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว มีการตั้งโต๊ะไหว้เจ้าหน้าบ้าน อาหารที่น้ามา

ไหว้ส่วนมากจะเป็นหมู เป็ดและไก่ ส่วนขนมก็จะเป็นขนมจันอับ ขนมเข่ง ขนมเทียน และผลไม้แต่

ก่อนจะมีการไหว้ด้วยกันสามเวลา ตอนเช้ามืดจะเป็นการไหว้เทพเจ้าต่างๆตอนสายจะการไหว้บรรพ

บุรุษ พ่อแม่ญาติพ่ีน้องที่ถึงแก่กรรมไปแล้วและตอนบ่ายจะเป็นการไหว้ผีไม่มีญาติ เป็นการตามแบบ

ประเพณีพิธีกรรมดั้งเดิม แต่ในปัจจุบันการไหว้ในวันตรุษจีนนั้น ก็มีการปรับเปลี่ยนไปบ้างตาม

กาลเวลา อย่างขั้นตอนการไหว้ตรุษจีนที่แต่ก่อนไหว้สามครั้งก็ก็มีการรับรวดขึ้นเหลือแต่การไหว้เจ้าที่
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และบรรพบุรุษ เนื่องจากสิ้นเปลืองเวลาและทรัพย์สิน อาหารถ้าไม่สะดวกท้าก็จะไปซื้อจากตลาดมา

ไหว้แทน และการเผากงเต็กให้แก่บรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว เพราะชาวจีนมีความเชื่อว่าบรรพบุรุษจะ

ได้รับสิ่งที่ลูกหลานได้เผาไปส่งไปให้เพ่ือเอาไปใช้ในโลกที่พวกเขาอยู่อย่าง เช่น เผากระดาษเงิน

กระดาษทอง เสื้อผ้ารองเท้าที่ท้ามาจากกระดาษ และวันนี้ยังเป็นวันที่คนในครอบครัวจะกลับมา

รวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าเพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน 

สารทจีน 

เป็นวันไหว้บรรพบุรุษของชาวจีน โดยจะจัดพิธีไหว้เจ้าที่ บรรพบุรุษ และสัมภเวสี การจัด

อาหารเครื่องเซ่นไหว้จะมีการจัดเตรียมเช่นเดียวกับวันตรุษจีน ส้าหรับการไหว้นั้นจะเริ่มไหว้เจ้าที่เจ้า

ทางก่อนในช่วงเช้า ต่อจากนั้นจะเป็นการไหว้บรรพบุรุษและมีการเผากระดาษเงินกระดาษทอง 

ต่อจากนั้นก็จะเป็นการไหว้สัมภเวสี โดยจะท้าพิธีการไหว้นอกบ้าน เมื่อเสร็จพิธีคนในครอบครัวก็จะ

น้าอาหารที่ไหว้มารับประทานอาหารร่วมกัน 

กินเจ 

เริ่มในช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม โดยการกินเจนั้นจะกินกันประมาณ 9 วัน โดยเป็น

การละเว้นเนื้อสัตว์ ถือเป็นวิธีการท้าบุญอีกทางหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันไม่ได้มีแค่คนไทยเชื้อสายจีนเท่านั้น

ที่กินเจ แต่ยังมีคนไทยบางส่วนที่หันมากินเจด้วยเช่นกัน โดยหวังในเรื่องของสุขภาพและการท้าบุญ

ด้วยเช่นกัน 

ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของชุมชนบางน้้าผึ้งนั้น ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม

ท้องถิ่นของชุมชน ที่จะมีการให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงาน มีส่วนร่วมในการช่วย

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและท้านุบ้ารุงศาสนา และนอกจากคนในชุมชนคนนอกชุมชนก็สามารถที่

จะมาเข้าร่วมงานด้วยได้ เป็นการเผยแพร่วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวบางน้้าผึ้งอีกทางหนึ่ง  
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ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน 

ประชากรส่วนใหญ่ในอดีตประกอบอาชีพท้าสวนผลไม้เนื่องจากความเป็นอยู่ในสมัยนั้นความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างเหลือกินเหลือใช้ เพราะได้รับอิทธิพลจากน้้าทะเลจึงเป็น

พ้ืนที่ 3 น้้า คือมีน้้าเค็ม น้้าจืด และน้้ากร่อย มีป่าชายเลนรายล้อมริมแม่น้้า เหมาะแก่การท้า

การเกษตร การเกษตรแบบดั้งเดิมที่นี่จะเป็นการปลูกไม้เบญจพรรณ คือ มีการปลูกพืชหลายๆ สาย

พันธุ์ไว้ในพ้ืนที่เดียวกัน ในชุมชนนี้จะมีการปลูกมะพร้าว หมาก กล้วยหอม มะนาว และส้มเขียวหวาน

นอกจากผลไม้แล้ว ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรจ้าพวกขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา ที่สามารถน้ามาใช้ใน

ประกอบอาหารและรักษาโรคได้ อาหารการกินทั้งจากทะเลและจากน้้าจืดที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์มาก 

เนื่องจากการท้าสวนท้าให้บริเวณพ้ืนที่นี้ในสมัยก่อนมีล้าคลองหลายสาย มีท้องร่องสวน มีการ

หมุนเวียนของน้้าทะเลจากภายนอกเข้ามา ส่งผลให้ท้องร่องและล้าคลองเหล่านั้นมีสัตว์น้้าจ้าพวกปลา 

กุ้ง หอย มาอาศัยอยู่ท้าให้ที่ชาวบ้านสามารถจับสัตว์น้้าได้ตลอดทั้งปีผลผลิตทางการเกษตรที่ได้เหล่านี้

ชาวบ้านจะน้าใส่เรือไปขายยังปากคลองต่างๆ 

แต่เมื่อปี พ.ศ. 2520 ได้มีการประกาศให้พ้ืนที่พระประแดงเป็นพ้ืนที่อุตสาหกรรม ยกเว้น

เกาะกระเพาะหมู และให้มีการพัฒนาท่าเรือคลองเตยเป็นท่าเรือสินค้าของประเทศ โดยท้าการขุด

แม่น้้าเจ้าพระยาให้ลึก ขุดปากอ่าวให้กว้างขึ้นเพ่ือการขนถ่ายสินค้า ส่งผลท้าให้เกิดการทะลักของน้้า

ทะเลเข้ามาในพ้ืนที่ท้าให้สวนไม้เบญจพรรณล่มสลาย และเกิดความเสียหายอย่างหนักส้าหรับ

ชาวสวนผลไม้ท้าให้คนในพ้ืนที่บางส่วนเริ่มมีการขายที่และย้ายออกไปอยู่ที่ คนที่ยังท้าสวนอยู่ก็ได้มี

การปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการท้าสวนไม้เบญจพรรณมาเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยว โดยเน้นการปลูก

กล้วยเป็นหลัก 

ต่อมาในปีพ.ศ. 2527 เกิดปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูน้้าหลากและปัญหาน้้าทะเลหนุนสูง จน

ชาวบ้านได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมากท้าให้ต้องเลิกอาชีพเกษตรกรรมไปในที่สุดช่วงนั้นจึงมีคน

เริ่มหันไปประกอบอาชีพอย่างอ่ืน เช่น รับราชการ ท้างานในโรงงาน ฯลฯเป็นจ้านวนมาก จนกระทั่งปี 

พ.ศ.2538 ได้มีการสร้างเขื่อนคอนกรีตล้อมรอบพ้ืนที่ เพ่ือไม่ให้น้้าท่วมตามนโยบาย ปอดแห่งสุดท้าย

ของคนกรุงเทพมหานครประกอบกับในปี พ.ศ. 2540 ช่วงนั้นเป็นยุคฟองสบู่แตก มีคนตกงานเป็น

จ้านวนมาก ชาวบ้านในพ้ืนที่นี้ก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ชาวบ้านบางส่วนจึงหันกลับมาท้าสวนและ
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ปลูกผักเหมือนเมื่อก่อนโดยจะปลูกกล้วยหอม มะม่วงน้้าดอกไม้ และพืชผักสวนครัวเป็นส่วนใหญ่ แต่

ก็ไม่ได้ท้าเป็นสวนขนาดใหญ่เหมือนเมื่อก่อน จะเป็นไปในลักษณะใครมีพ้ืนที่เท่าไหร่ก็ท้าเท่านั้น และ

เมื่อยุคฟองสบู่แตกผ่านพ้นไป คนในชุมชนบางส่วนก็กลับไปท้างานในโรงงานอุตสาหกรรม แต่

ส่วนมากจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่อายุยังไม่มากนักช่วง 25-30 ปี 

ในปีพ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งได้จัดตั้งตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้งขึ้นเพ่ือรองรับผลผลิตทางเกษตรของชาวบ้านที่ไม่สามารถหาสถานที่วางขายผลผลิตนั้นได้ ตลาด

น้้าผึ้งจึงกลายมาเป็นแหล่งกระจายรายได้อีกแห่งหนึ่งของชาวชุมชนบางน้้าผึ้ง 

ทรัพยากร 

 อย่างที่ได้กล่าวไปในข้างต้นแล้วว่าชุมชนบางน้้าผึ้งเป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดินและ

น้้า ท้าให้พื้นที่เหมาะแก่การท้าการเกษตร ในพ้ืนที่นี้เต็มไปด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นต้น

กก ต้นจาก ต้นโกงกาง ต้นล้าพู ที่เป็นไม้พ้ืนถิ่นของที่นี่ ชาวบ้านบางน้้าผึ้งได้มีการใช้ประโยชน์จากพืช

ถิ่นที่มีในพ้ืนที่นี้มาตั้งแต่ในอดีตอย่างการน้าเอาใบจากมาใช้ในการมุงหลังคา หรือน้าผลมาใช้ในการ

ประกอบอาหาร ต้นกก น้ามาใช้ในการสานเสื่อ ต้นโกงกาง มีประโยชน์ในการช่วยกันน้้ากัดเซาะ

ชายฝั่งและใบยังน้ามาใช้ในการห้ามเลือด หรือเปลือกต้นน้ามาต้มกับน้้าใช้ในการรักษาคลื่นไส้อาเจียน

เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสมุนไพรนานาชนิดที่ขึ้นอยู่ในพ้ืนที่ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ เป็นสมุนไพรที่ชาวบ้าน

จะน้ามาใช้ในการประกอบอาหาร ต้นเหงือกปลาหมอ เป็นสมุนไพรชายน้้ามีสรรพคุณในการรักษา

สามารถน้ามาท้าประโยชน์ได้ทั้งต้น มีสรรพคุณในการช่วยให้ เลือดลมไหลเวียนดี เส้นเลือดไม่อุดตัน 

บ้ารุงผิวพรรณ ฯลฯ ต้นส้ามะงา มีสรรพคุณในการช่วยรักษาอาการต่างๆ มากมาย อาทิ แก้อาการ

หวัด แก้ไข้ตัวร้อนเป็นต้น 

นอกจากต้นไม้ในพ้ืนที่และต้นมะพร้าว ต้นกล้วย ต้นส้ม มะนาว หมาก ที่ชาวบ้านในปลูกขึ้น

เพ่ือใช้ในการหาเลี้ยงชีพ พืชต่างๆ เหล่านี้ได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์ในการด้ารงชีวิตของคนในชุมชน

ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นน้ามาใช้ในการสร้างที่อยู่อาศัย ใช้ในการประกอบอาหาร ใช้ในการรักษาโรค หรือ

น้ามาท้าเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวัน ด้วยระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบนี้จึงก่อให้เกิดเป็นวิถี

ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีจะพูดถึงในบทถัดไป 
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บทที่ 5 

ควำมเป็นมำ วิถีชีวิต และภูมิปัญญำในชุมชนบำงน้ ำผึ้งที่ปรำกฏในของตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง 

ในบทที่ 5 นี้ ผู้วิจัยน้าข้อมูลที่ได้มาจัดล้าดับและเสนอผลการศึกษา เรื่องภูมิปัญญาในตลาด

น้้าบางน้้าผึ้ง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาตามประเด็นต่าง ๆ คือความเป็นมาของตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้งวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชนบางน้้าผึ้งที่ปรากฏในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

ประวัติควำมเป็นมำของตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากการให้สัมภาษณ์ของคุณสุธาสินี ชัยเขื่อนขันธ์ อายุ 47 ปี ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนและ

ผู้จัดการตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ได้บอกว่า ตลาดบางน้้าผึ้งนั้นมี

จุดประสงค์ในการสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสถานที่วางขายผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน เนื่องจาก

การเกิดปัญหาผลผลิตล้นตลาดชาวบ้านไม่สามารถหาสถานที่วางขายสินค้าได้ ทางองค์การบริหาร

ภาพท่ี 5.1 ภาพตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง 
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ส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งจึงได้เกิดความคิดที่จะหาพ้ืนที่ที่สามารถให้ชาวบ้านน้าผลผลิตออกมาวางขายได้  

จึงได้คิดที่จะสร้างตลาดน้้าบางน้้าผึ้งขึ้นเป็นน้ามาเป็นมาเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าของ

ชาวบ้านขึ้น ทางองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งจึงได้น้าแนวคิดนี้เข้าร่วมประชุมกับประชาคม 11 

หมู่บ้าน เพ่ือให้ช่วยกันแสดงความคิดเห็นและร่วมกันตัดสินใจ และผลการประชุมได้ผลสรุปออกมาว่า 

องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งและประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเห็นพ้องต้องกันว่า ต้องการท้า

ตลาดน้้าขึ้นมาเพ่ือจ้าหน่ายผลผลิตทางการเกษตร  

“ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนี้เป็นแนวคิดของทางอบต.ที่ต้องการจะช่วยชาวบ้านในการหาที่วางขาย

ผลผลิตทางการเกษตร เลยได้มีการเข้าร่วมประชุมกันของประชาคม 11 หมู่บ้านทางอบต.กับทาง

ประชาคมมีความเห็นตรงกันเลยได้สร้างตลาดน้้าบางน้้าผึ้งขึ้นในช่วงแรกนั้นตลาดน้้าบางน้้าผึ้งแห่งนี้

ได้เปิดให้แก่คนในพื้นทีมาขายได้เท่านั้น แต่ต่อมาได้มีการขยายการด้าเนินงานโดยน้าสินค้าหนึ่งต้าบล

หนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการเข้ามาด้วย” 

แนวคิดการสร้างตลาดน้้าขึ้นในพ้ืนที่นี้ได้รับผลการตอบรับและมีการขยายกรอบการ

ด้าเนินงานให้กว้างขึ้น คือจากแต่เดิมที่คิดว่าจะขายเพียงสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฝีมือ

ชาวบ้านในชุมชนเท่านั้น ก็ได้ขยายกรอบการด้าเนินงานโดยมีการจ้าหน่ายสินค้า OTOP ภายใน

จังหวัดสมุทรปราการด้วยซึ่งพ้ืนที่ที่น้ามาใช้เป็นสถานที่จัดตั้งตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนั้นเป็นพ้ืนที่ที่ของคน

ในชุมชนที่ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนต้าบลมาใช้จัดตั้งตลาดน้้าขึ้นตลาดบางบางน้้าผึ้งนี้เปิดครั้ง

แรกเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2547 และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2547 ซึ่งทาง

องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งนั้นต้องการที่จะให้ตลาดบางน้้าผึ้งเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วิถี

ชุมชน วิถีชาวบ้าน ที่จะบ่งบอกถึงเสน่ห์ของท้องถิ่นที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

ในตลาดบางน้้าผึ้งนี้จะมีอาหารคาวหวานซึ่งเป็นฝีมือของชาวบ้านมาจ้าหน่าย ผลผลิตทางการเกษตรที่

ชาวบ้านปลูก ซึ่งจะเป็นผักและผลไม้ตามฤดูกาล ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์ OTOP ของต้าบลบาง

น้้าผึ้ง และจังหวัดสมุทรปราการ พ่อค้า-แม่ค้าส่วนใหญ่ที่ค้าขายอยู่ในตลาดนี้จะเป็นคนในพ้ืนที่เกือบ

ทั้งหมด มีเพียงส่วนน้อยที่เป็นคนจากนอกพ้ืนที่มาขาย  

 นอกจากนี้คุณสุธาสินียังได้ให้ข้อมูลว่า ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเป็นสถานที่ที่ช่วยในการกระจาย

รายได้และผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชน ดังนั้นคนในชุมชนจึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์
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ทรัพยากรในแหล่งท่องเที่ยว  ช่วยกันลดปริมาณของเสียที่จะเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการสร้าง

บ่อดักขยะ บ่อดักไขมันก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้้า  และในวันส้าคัญที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทางชุมชน

และองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งจะมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้  เทปุ๋ยน้้าจุลินทรีย์  และปา

จุลินทรีย์บอลต่อเนื่องทุกปีซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งคนในท้องถิ่นและ

องค์กรต่างๆที่เข้ามาดูแล  มีการประชุมวางแผนในการดูแลรักษาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน

อยู่สม่้าเสมอ  โดยมีการประสานความร่วมมือ  กับภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

“ตลาดน้้าของเราจะเปิดให้ชาวบ้านที่เป็นคนในพ้ืนที่น้าของมาขายโดยไม่ต้องเสียค่าเช่าพ้ืนที่

ในการขาย แต่อาจจะมีการเก็บเป็นค่าในการพัฒนาตลาดวันละ 20 บาทและจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ที่มา

ช่วยในการโบกรถ นอกจากนี้ทางตลาดเรามีการช่วยกันรณรงค์ให้รักษาทรัพยากร มีการปาจุลินทรี ย์

บอลเพ่ือเป็นการช่วยกันไม่ให้น้้าเน่าเสีย จะมีการจัดการปาจุลินทรีย์บอลในช่วงวันส้าคัญๆทาง

สิ่งแวดล้อม อย่างในวันสิ่งแวดล้อมโลก แต่จริงๆก็มีการท้าอยู่เรื่อยๆนะ เดือนละครั้งสองครั้ง”  

จากการสังเกตและสอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งได้ความว่า ตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้งจัดเป็นซุ้มให้มีทางเดินยาวกว่า 2 กิโลเมตร มีร้านค้ามากกว่า 50 ร้าน โดยจะแบ่งจะมีการแบ่ง

โซนการค้า คือ ทางฝั่งที่ติดกับองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งจะเป็นโซนที่ให้คนนอกพ้ืนที่เข้ามา

ขาย ขายสินค้า OTOP ของพ้ืนที่อ่ืนในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนโซนตรงปากทางเข้าตลาดน้้าบาง

น้้าผึ้งยาวตรงไปจนถึงถนนจะเป็นโซนร้านค้าของคนในพื้นที่ ร้านค้าที่ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งจะเป็นร้าน

ขายผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านในพ้ืนที่ อาทิ มะพร้าว มะม่วง กล้วย พืชผักสวนครัว ไม้

ดอกไม้ประดับ ฯลฯ ร้ายขายอาหารฝีมือชาวบ้าน มีทั้งของคาวของหวาน เช่น ไข่ปลากหมึกห่อใบตอง 

ก๋วยเตี๋ยว ห่อหมก น้้าพริก ขนมไทยต่างๆ เป็นต้น และยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นงานฝีมือของชาวบ้าน

น้ามาขายด้วย เช่น โคมไฟจากกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา ธูปหอมสมุนไพร เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีร้านขายสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสมุทรปราการ และร้านขายของ

ทั่วไปอย่างเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ ซึ่งร้านค้าจ้าพวกนี้จะขายอยู่บริเวณโซนทางเดินรอบ

องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง 

 จากค้าบอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตลาดน้้าบางน้้าผึ้งจะเห็นได้ว่า การเกิดของขึ้นของ

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งในช่วงแรกนั้นเป็นการเกิดขึ้นเพ่ือที่จะใช้เป็นสถานที่ในการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า
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ทางการเกษตรของชาวบ้านในพ้ืนที่ เป็นการสร้างขึ้นเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านให้มีพ้ืนที่ในการวางขาย

สินค้าและผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน แต่ในปัจจุบันนี้ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งได้กลับกลายมาเป็น

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีส้าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการไปแล้ว จากการช่วยกันรักษาและ

พัฒนาชุมชนของคนในพ้ืนที่และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้ง ท้าให้

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง 

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งสามารถพัฒนาจนกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนี้เป็นผลมาจากปัจจัย

ภายนอกซึ่งได้แก่กระแสการส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ ของภาครัฐ ที่สร้างความต้องการใน

การท่องเที่ยวของภาคประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นนั้น 

ท้าให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นท้าให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติให้ความสนใจและปัจจัยภายในของแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้้าบางน้้าผึ้งที่ส่งผลต่อ

ความส้าเร็จในการพัฒนาคือ พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติมีเอกลักษณ์ทางท้องถิ่นเพราะเป็น

พ้ืนที่สวนเกษตรดั้งเดิมแบบยกท้องร่อง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ของภาครัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  2520 และ

การมีผู้น้าที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และเป็นผู้น้าอย่างเป็นทางการคือด้ารงต้าแหน่ง นายก

อบต.นั้น สามารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถ

ขยายผลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆได้อย่างกว้างขวาง 

เช่น การพัฒนาด้านคมนาคมที่สะดวกซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่าย สาธารณูปโภคต่างๆ การรื้อฟ้ืน

วัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น และผู้จ้าหน่ายสินค้าในตลาดน้้าส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดเป็นผู้ มี

อัธยาศัยดี มีน้้าใจ พูดคุยตอบค้าถามนักท่องเที่ยวอย่างเต็มใจ จนเป็นที่ประทับใจของนักท่องเที่ยว 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5.2 แผนที่แสดงที่ตั้งของตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 
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5.2 ด้ำนวิถีชีวิตของคนบำงน้ ำผึ้ง 

 ในอดีตชุมชนบางน้้าผึ้งแห่งนี้ประกอบด้วยคน 3 ชาติพันธุ์ คือ ชาวไทย ชาวจีน และชาวมอญ 

ซ่ึงแต่เดิมพ้ืนท่ีแถบนีเ้คยเปน็ถ่ินฐานของชาวไทยที่อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา มีแม่น้้าสายส้าคัญคือ 

แม่น้้าเจ้าพระยาไหลผ่าน จนเมื่อในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย รัชกาลที่ 2หลังจาก

ได้มีการสร้างนครเขื่อนขันธ์หรือเมืองพระประแดงแล้ว จึงโปรดให้ชาวมอญอพยพย้ายถิ่นจาก

ปทุมธานีมาอาศัยอยู่ที่นี่แทน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2486 คนจีนจากสระบุรีและฉะเชิงเทราได้อพยพเข้า

เข้ามาตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีนี่ 

“เรื่องนี้ป้าก็ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่าเข้าเล่าให้ฟังมานะว่า แต่เดิมคนพ้ืนที่นี่เป็นคนไทยอยู่กันมาเป็น

ร้อยสองร้อยปีแล้ว แล้วเมื่อสมัยรัชกาลที่ 2 ก็มีคนมอญอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่ หลังจากนั้นก็เริ่มมี

คนจีนที่ล่องเรือผ่านมาทางนี้แล้วเห็นว่าพ้ืนที่บริเวณนี้มีความอุดุมสมบูรณ์ จึงได้ตัดสินที่ จะเข้ามา

อาศัยอยู่ ที่บางน้้าผึ้งนี้เลยมีทั้งคนไทย คนจีน แล้วคนมอญซึ่งทั้งสามกลุ่มต่างก็มีวิถีชีวิต มีวัฒนธรรม

เป็นของตนเอง” 

(คุณอาภรณ์ พานทอง, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558) 

ด้วยสภาพพ้ืนที่ที่พ้ืนดินเต็มไปด้วยแร่ธาตุ ทั้งอยู่ติดกับแม่น้้าเจ้าพระยา ส่งผลให้ที่นี่มีความ

อุดมสมบูรณ์มากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ท้าให้ในอดีตวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่นี้มีวิถีชีวิตแบบสังคมชนบท 

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าการเกษตรและท้าสวนชาวบ้านต้องพ่ึงพาฝนฟ้าและธรรมชาติ

เพ่ือการเพาะปลูก 

“สมัยก่อนที่นี่อุดุมสมบูรณ์มากนะ บรรพบุรุษส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวน ปลูกมะพร้าว 

กล้วย ส้ม ที่บ้านของป้าแต่ก่อนก็ท้าสวนมะพร้าว ปลูกมะพร้าวขายบ้าง เก็บไว้กินเองบ้าง บางส่วนก็

เอาไปแปรรูปท้าน้้าตาลมะพร้าว ที่บ้านแต่ก่อนรอบบ้านนี่เป็นพ้ืนที่สวนหมดเลยนะ มีท้องร่อง มีคลอง

รอบล้อม” 

(คุณเอ้ือมพร บรรจงเพียร, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

“แต่ก่อนคนในพ้ืนที่นี้สวนมากจะท้าอาชีพชาวสวนกัน ปลูกกล้วยหอม ส้มเขียวหวาน 

มะพร้าว มะนาว น้้าที่มีจะเป็นน้้าที่เข้ามาจากทะเลไหลเข้าสู่แม่น้้าเจ้าพระยา ท้าให้น้้าในพ้ืนที่เป็น
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น้้าเค็ม 8 เดือน จืด 4 เดือน ส่วนมากเวลาท้าสวนก็จะท้ากันช่วงที่เป็นน้้าจืด เพราะช่วงน้้าเค็มเข้ามา

มันปลูกพืชไม่ขึ้น มีการท้าคันกั้นน้้ากันน้้าท่วมสวน ดินบริเวณนี้จะเป็นดินน้้าท่วม ในดินจะมีเกลือ

แทรกอยู่ส่งผลให้ปลูกพืชได้ยากและต้นไม้มีอายุสั้นกว่าที่อ่ืน” 

 (แปะแดง, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2558) 

 แต่ในปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นวิถีชีวิตแบบกึ่งสังคม

เมืองกึ่งสังคมชนบทคือยังมีการใช้ชีวิตแบบชาวบ้านริมคลองที่จะใช้เรือส้าปั้นในการคมนาคม ที่มี

ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย เน้นการพ่ึงพาตนเอง และอยู่อย่างพอเพียง มีการท้าการเกษตร ปลูกผัก

สวนครัว บางบ้านก็ยังมีการปลูกกล้วย มะพร้าว และมะม่วง แต่ก็ไม่ได้ปลูกมากเท่าแต่ก่อนแล้ว ส่วน

ลักษณะของสังคมเมืองเข้ามา คือ มีการรับเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้อย่าง รถยนต์ 

โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องอ้านวยความสะดวกต่างๆ และเรื่องการประกอบอาชีพที่คน

ในชุมชนเริ่มหันไปประกอบอาชีพรับราชการ ท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากข้ึน 

 “เดี๋ยวนี้วิถีชีวิตที่นี่ก็เปลี่ยนไปไปจากแต่ก่อนแล้วล่ะ วิถีชีวิตวัฒนธรรมแบบเดิมก็ยังมีอยู่แต่ก็

ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมแบบใหม่มาด้วย จะให้ชีวิตแบบเดิมตลอดไปก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ก็ต้องมีการ

ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพ่ือให้ใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้ ที่นี่ก็เจริญขึ้นจากแต่ก่อนเยอะนะ แต่ก่อนนี่ไม่มี

ทั้งไฟฟ้าทั้งประปา ใช้จุดตะเกียง รองน้้าฝนไว้กิน รถยนต์ก็ไม่มีใช้เรือในการเดินทางไม่ก็เดินเท้า” 

(คุณมะลิ พูนสวัสดิ์, สัมภาษณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2558) 

 “คนที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยท้าการสวนแบบแต่ก่อนแล้วล่ะ เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยน อะไรๆ

มันก็เลยเปลี่ยนตามไปหมด เดี๋ยวนี้คนที่นี่เริ่มหันไปท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ิมมากขึ้น เพราะ

มันใกล้แล้วก็มีหลายที่ให้เลือก เงินเดือนก็แน่นอนกว่ารายได้จากการท้าสวน ท้าการเกษตร แต่ก็ใช่ว่า

จะไม่มีเลยนะ มันก็ยังมีท้าอยู่ แต่ไม่ได้ปลูกเยอะเท่าแต่ก่อนเพราะไม่มีที่ให้ท้าแล้ว การเดินทางของ

ที่นี่ก็เปลี่ยนนะ แต่ก่อนจะไปไหนพ่ึงเรือเอา เพราะพ้ืนที่แถวนี้เป็นคลอง เป็นท้องร่องสวนหมด แต่

เดี๋ยวนี้มีถนนเข้ามา มีการสร้างทางเดินปูนซีเมนต์คร่อมท้องร่อง ท้าให้ไม่สามารถใช้เรือได้อีก ตอนนี้

เลยเดินทางโดยใช้รถยนต์กับรถมอไซด์อย่างตัวผมท้างานอาชีพหลักเป็นวิศวกร อาชีพรองคือท้าสวน 

สมัยก่อนจะปลูกกล้วยหอม กล้วยน้้าว้า ส้มเขียวหวาน แต่ต่อมาก็เลิกท้าสวนส้มไปแล้วเหลือแต่ปลูก

กล้วยอย่างเดียว เพราะมีการตัดถนนเข้ามาท้าให้ไม่สามารถท้าสวนต่อได้จึงเปลี่ยนมาหาท้าอย่างอ่ืน
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แทน ตอนนี้ผมก็ออกจากงานแล้วมาเปิดร้านขายของช้าอยู่บ้าน กับท้าไข่ปลากหมึกห่อใบตองขาย 

เงินที่ได้ก็ดีนะพอยู่ได้ เดือนหนึ่งก็ตกประมาณหมื่นกว่าสองหมื่นบาท” 

(คุณแปะแดง, สัมภาษณ์ 4 กุมภาพันธ์ 2558) 

“ป้าเองอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดแล้ว คนที่นี่ส่วนใหญ่แต่ก่อนเขาก็ท้าสวนผลไม้ปลูกผักกันนี่แหละ 

แต่มันก็มีปัญหาน้้าทะเลหนุน น้้าท่วมบ้าง ท้าให้ผลผลิตมันเสียหาย คนเขาก็เลยเปลี่ยนอาชีพไปท้า

อย่างอ่ืน บางออกย้ายออกไป จนเมื่อปี พ.ศ.2540 ยุคฟองสบู่แตก คนก็หันกลับมาท้าการเกษตรกัน 

แต่ก็ไม่มากเท่าแต่ก่อนหรอกนะ พวกกล้วย มะพร้าว มะม่วง นี่ยังปลูกกันอยู่ แต่ก็ไม่ได้ปลูกเป็นสวน

แบบแต่ก่อนแล้ว เดี๋ยวนี้หันมาปลูกพวกพืชสวนครัวมากขึ้นกับท้าพวกไม้ดอกไม้ประดับกัน การ

เดินทางแต่ก่อนเขาพายเรือไปมาหาสู่กัน จนเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้วมีการท้าถนนคร่อมคลอง คร่อมร่อง

สวนมันเลยเดินทางทางน้้าไม่ได้อีก ก็หันไปใช้รถ ใช้มอเตอร์ไซค์กันมากขึ้น การเดินทางทางเรือยังมี

อยู่แต่กลายเป็นเรือข้ามฝาก เรือรับจ้าง สภาพบ้านเรือนก็เปลี่ยนนะ แต่ก่อนเป็นบ้านไม้หันหน้าเข้าหา

คลองเดี๋ยวนี้บ้านที่อยู่ริมถนนก็เริ่มกลายเป็นบ้านปูนกันเกือบหมดแล้วแต่บ้านที่อยู่ในๆกับที่อยู่ริม

คลองก็ยังมีรูปแบบเดิมอยู่นะ” 

(วิมลรัตน์ แสงอุไร, สัมภาษณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2558) 

 ในเรื่องของการนับถือศาสนา คนในบางน้้าผึ้งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่า

จะเป็นชาวไทย ชาวจีน หรือชาวมอญ วัดในพ้ืนที่ชุมชนบางน้้าผึ้งนั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 แห่งคือวัดบาง

น้้าผึ้งในและวัดบางน้้าผึ้งนอก ทั้งสองวัดนี้เป็นวัดที่อยู่คู่ชุมชนมาตั้งแต่ในอดีต เมื่อถึงวันพระหรือวัน

ส้าคัญทางศาสนา ชาวบ้านก็จะไปท้าบุญตักบาตรกันที่วัดทั้งสองแห่งนี้ รวมไปถึงการจัดงานประเพณี

ก็จะไปจัดที่วัดด้วยเช่นกัน 

 “คนที่ส่วนใหญ่นับพุทธกันทั้งนั้นแหละ ตอนเช้าๆคนที่นี่เขาก็ตื่นมาท้าบุญตักบาตรกัน 

อาหารที่น้ามาใส่บาตรก็เป็นฝีมือชาวบ้านเอง เวลาที่เป็นวันพระใหญ่ อย่างวันวิสาขบูชา มาฆบูชา 

ชาวบ้านเขาก็ไปท้าบุญที่วัดกันตอนเช้าก็ไปท้าบุญตักบาตร ตอนเย็นก็ไปเวียนเทียน” 

(คุณมะลิ พูนสวัสดิ์, สัมภาษณ์ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ) 
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“ที่นี่ก็มีประเพณีพิธีกรรมแบบชาวพุทธทั่วไปนั้นล่ะ พวกงานแต่ง งานบวช ก็จะประกอบพิธี

แบบชาวพุทธ งานประเพณีต่างๆ สงกรานต์ ลอยกระทง เราก็จะไปจัดงานที่วัดกัน ท้าแบบนี้กันมา

ตั้งแต่ในอดีตแล้วอย่างงานแต่งนี่ก็จัดแบบคนไทยทั่วไปนะ มีการสู่ขอโดยเจ้าบ่าวจะยกขันหมากมาสู่

ขอเจ้าสาวที่บ้านของฝ่ายหญิง จากนั้นก็จะเป็นการท้าบุญตักบาตร รดน้้าสังข์ แล้วก็เลี้ยงแขก” 

(คุณศิริพร พูลสุข, สัมภาษณ์ 23 กุมภาพันธ์ 2558) 

 

“งานประเพณีท่ีนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นประเพณีแบบชาวพุทธทั่วไป มีงานสงกรานต์งานลอยกระทง 

อย่างงานสงกรานต์ที่ชุมชนบางน้้าผึ้งนี้ก็มีจัดงานทุกปีในวันที่13 เมษายน  - 15 เมษายน  ก็จัดกันที่

ตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนี่ล่ะ งานนี้เป็นงานที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็มาช่วยกันจัดช่วยกันท้าในงานก็จะจัด

กิจกรรมต่างๆ มีการแห่ขบวนสงกรานต์จากวัดบางน้้าผึ้งในไปวัดบางน้้าผึ้งนอกไม่ก็แห่จากวัดวัดบาง

น้้าผึ้งนอกไปวัดบางน้้าผึ้งใน สลับๆ กันไปในแต่ละปี มีการรดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ ประกวดนางสงกรานต์ 

ประกวดธิดาช้าง ประกวดธิดาช้างนี่แต่ก่อนก็ไม่มีหรอกแต่ก็ปรับเพ่ิมขึ้นมาให้เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่ง

แล้วก็มีพวกการแสดงดนตรี การแสดงตลก ชมการละเล่นพ้ืนบ้านอย่างสะบ้ามอญ แต่จริงๆแล้วสะบ้า

มอญนี่ที่นี่ก็ไม่ได้มีเล่นแล้วนะ เป็นของทางพระประแดงเขา เราไปยืมมาใช้ในการแสดง” 

(คุณสมศักดิ์ ส้าลีรัตน์, สัมภาษณ์ 1 มีนาคม 2558) 

  

 

5.3 ภูมิปัญญำในชุมชนบำงน้ ำผึ้ง 

 จากการสัมภาษณ์อาจารย์สมศักดิ์  ส้าลีรัตน์ อายุ 54 ปี ปราชญ์เกษตรของจั งหวัด

สมุทรปราการ ที่เป็นหนึ่งในกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลบาง

น้้าผึ้งถึงภาพรวมเกี่ยวกับภูมิปัญญาในบางน้้าผึ้งนั้น อาจารย์สมศักดิ์ได้บอกว่า “ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชุมชนบางน้้าผึ้งมีด้วยกันหลายหลายด้านด้วยกัน ทั้งด้านการเกษตร การด้ารงชีวิต ศาสนาประเพณี

ด้านศิลปวัฒนธรรม การแพทย์ และการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อย่างเรื่องของการท้าเกษตร 
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ที่เป็นชุมชนที่มีการท้าการเกษตรการท้าสวนกันมาตั้งแต่ในอดีต การเกษตรแบบดั้งเดิมที่นี่จะเป็นการ

ปลูกไม้เบญจพรรณ คือ ปลูก มะพร้าว หมาก กล้วย มะนาว ส้มเขียวหวาน ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน 

แต่ปัจจุบันนี้ก็ลดน้อยลงมีประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ที่ยังท้าอยู่ การท้าสวนจริงๆจังๆน้อยลง เพราะ

สภาพพ้ืนที่ สภาพอากาศเปลี่ยนไป บวกกับการที่คนเก่าแก่ก็ตายไป คนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยท้าสวนกันหัน

ไปรับราชการ ท้างานบริษัท ท้างานโรงงานอุตสาหกรรมกันซะเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้าถามว่ามีการท้า

การเกษตรอยู่ไหม มันก็ยังมีการท้าการเกษตรอยู่ แต่รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปเป็นการท้าการเกษตรแบบ

ผสมผสานประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ คือ เป็นท้าเกษตรริมรั้ว การท้าเกษตรข้างบ้าน ที่ท้าเป็นแบบนี้

เพราะมีพ้ืนทีน่้อย มีการแบ่งพ้ืนที่ให้ลูก เมื่อลูกโตแต่งงานก็แบ่งที่ดินให้ไป ตอนนี้ก็เป็นการปลูกพืชผัก

สวนครัวไว้ใช้กินเอง และน้าที่เหลือไปขายที่ตลาด ความรู้ในการท้าการเกษตรปลูกผักสวนครัว หรือ

บางบ้านที่ยังปลูกมะพร้าวปลูกกล้วย ก็ได้รับความรู้สืบทอดมาจากรุ่นปู่ รุ่นย่านั้นแหละ และก็ได้รับ

การศึกษาการให้ความรู้จากท่ีต่างๆมันก็ท้าให้สามารถได้ผลผลิตที่ดีขึ้น” 

การท้าการเกษตรท้าสวนของคนในพ้ืนที่นี้จะท้ากันช่วงเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคมเพราะจะ

มีน้้าทะเลหนุนเข้ามา แต่หากช่วงใดที่ที่น้้าทะเลหนุนเข้ามานานเกินไปไม่มีน้้าจากทางเหนือไหลลงมา

ก็จะท้าให้ประสบปัญหา ท้าให้ไม่สามารถท้าการเกษตรได้ เนื่องจากเวลาที่ท้าการเกษตรคนในพ้ืนที่นี้

จะใช้น้้าจากแม่น้้าเจ้าพระยาที่ไหลเข้ามายังคลองภายในชุมชนในการท้าการเกษตรหากใช้น้้าประปา

จะท้าให้เสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป 

 จะเห็นได้ว่าภูมิปัญญาดั้งเดิมของที่นี่จะเป็นเรื่องของภูมิปัญญาทางด้านการเกษตรเพราะ

พ้ืนที่นี้เหมาะแก่การท้าการเกษตร คนในอดีตส่วนมากจึงเลือกที่จะประกอบอาชีพท้าสวน ปลูกพืชผัก 

ความรู้ต่างๆจากท่ีได้ท้าการทดลอง แก้ไขปัญหา และซึมซับมาจากประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้น กลาย

มาเป็นภูมิปัญญาด้านการท้าการเกษตรที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น แม้จะมีการท้าการเกษตรลดน้อยลง

ไปแต่ภูมิปัญญาด้านนี้ก็ยังคงอยู่ในชุมชนบางน้้าผึ้ง 

นอกจากภูมิปัญญาด้านการเกษตรแล้วยังมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการพับกระดาษ ตัดกระดาษ 

ฉลุกระดาษ ใช้ประดับขบวนแห่ในงานประเพณีสงกรานต์ หรือประดับตกแต่งสถานที่ในงานวัด งาน

บุญบวชนาค การท้าพวงมโหตรมาใช้ในการประดับตกแต่งนั้นในงานบุญนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่ใน

สมัยก่อนโดยจะมีรูปแบบดอกไม้ที่ใช้ 2 แบบ คือ 1. พวงมโหตร จะตัดจากกระดาษแก้วหลายสี มี
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ลักษณะเป็นพวงยาวผูกติดกับไม้ แล้วเสียบกับต้นกล้วยหรือต้นมะละกอ เพ่ือตกแต่งประกอบเป็นต้น

ดอกไม้ หรือประดับตกแต่งสถานที่ 2. ดอกไม้ ตัดกระดาษแก้วพับเสียบกับไม้ท้าเป็นก้านดอก มี

ลักษณะเป็นวงกลมซ้อนกันหลายชั้น หลายสี ตามความต้องการ ใช้ประกอบต้นดอกไม้ หรือประดับ

ตกแต่งสถานที ่

“การท้าพวงมโหตรนี่มีมานานแล้วนะตั้งแต่ร้อยกว่าปีก่อนโน้น เขาเอามาใช้ในการประดับ

ตกแต่งเวลามีงานบุญกัน อย่างพวกงานบวช งานประเพณีสงกรานต์ที่มีขบวนแห่นี่ก็มีการใช้ใช้

พวงมโหตรตกแต่งนะ นอกจากการท้าพวงมโหตรแล้วก็มีงานพับใบไม้อย่างพับใบมะพร้าว ใบจาก ให้

เป็นรูปทรงต่างๆ เช่น พับเป็นดอกไม้ใช้ประดับตกแต่ง พับเป็นรูปทรงกระเป๋าเพ่ือเอาไว้ใส่ผลไม้ นี่ก็

เกี่ยวข้องกับการท้าสวน เพราะพวกใบจาก ใบมะพร้าว เขาจะเอามาพับเป็นกระโปง เป็นเครื่องมือที่

ใช้ในการท้าสวนแบบหนึ่ง จะมีรูปร่างคล้ายๆกับกระเป๋าในปัจจุบัน ใช้ใส่ผลไม้เวลาเข้าสวน”  

ส่วนในด้านของศิลปวัฒนธรรม ชาวบ้านบางน้้าผึ้งยังคงมีการสืบทอดและอนุรักษ์ประเพณี

และวัฒนธรรมดั้งเดิมกันอยู่ อย่างดนตรีไทย ก็ยังมีครูเก่าที่มีความถนัดทางด้านนี้ๆสอนดนตรีให้แก้

เด็กและคนที่สนใจเรียนอยู่ มีศูนย์ให้เรียนตามหมู่บ้าน ประเพณีงานบุญก็ยังคงปฏิบัติสืบทอดอยู่ 

บางอย่างที่เลือนหายไป อย่างประเพณีตักบาตรน้้าผึ้งก็มีการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ พวกศิลปะจะเห็นตาม

จิตรกรรมฝาผนังของวัดทั้งสองแห่งคือ วัดบางน้้าผึ้งและวัดบางน้้าผึ้งนอก ทางองค์การบริหารส่วน

ต้าบลบางน้้าผึ้งและชาวบ้านในพ้ืนที่ก็ช่วยบ้ารุงรักษากันเรื่อยมา 

การจัดการทรัพยากรของชุมชนบางน้้าผึ้งมีการดูแลและอนุรักษ์กันอย่างจริงจัง มีการจัดตั้ง

กลุ่มเพ่ือดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยมีคนรุ่นเก่าเป็นแกนน้าและชวนคนรุ่นใหม่มาเข้าร่วม มีการ

ประชุมพูดคุยเพ่ือหาวิธีการในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรเพ่ือให้อยู่คู่ชุมชนไปอย่างยืนยาว การ

จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรนี้ทางชาวบ้านบางน้้าผึ้งได้ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนต้าบลบาง

น้้าผึ้งในการดูแลจัดการและมีบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุน 

“ในเรื่องการจัดการทรัพยากร ตอนนี้เน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีแกนน้าเป็นคนรุ่นเก่าเป็น

ผู้ริเริ่ม และมีการชักชวนคนรุ่นใหม่ให้มาเข้าร่วมช่วยกันดูแลรักษา เรื่องป่าเรื่องน้้า ในชุมชนก็มีป่า

ชุมชน ป่านี้เป็นของส่วนร่วมที่ใครจะมาใช้ก็ได้ จะเข้าไปเก็บของป่า เก็บสมุนไพรมาใช้ก็ได้ แต่ต้อง

ช่วยกันดูแลรักษา และเมื่อเอาไปใช้แล้วก็ต้องมีการปลูกทดแทน ต้นไม้ ในป่าชุมชนจะเป็นไม้พ้ืนถิ่น
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พวก ต้นตีนเป็ด ไม้ชายเลน ต้นล้าพู ต้นจากของป่าพวกนี้ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชนด้วย

เหมือนกัน นอกจากไม้พ้ืนบ้านยังมีการเอาไม้ป่ามาปลูกอย่าง ต้นตะเคียน ต้นตะแบก เอามาปลูกเพ่ือ

อนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเอาไว้ มีป่าล้าพูให้หิ่งห้อยอยู่ มีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูหิ่งห้อยมีสปอนเซอร์คือบริษัท 

ปตท. จ้ากัด (มหาชน) มีอาจารย์ด้านกีฏวิทยา ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแมลงมาช่วยให้ความรู้และ

ช่วยฟ้ืนฟู และมีชาวบ้านช่วยกันรักษาดูแล ด้านสิ่งแวดล้อมนี้แม้ไม่ใช่ภูมิปัญญาโดยตรงแต่เป็นสิ่งที่

อนุรักษ์ สืบทอด ในเรื่องของการจัดการทรัพยากรน้้า พ้ืนที่  3 น้้า จืด กร่อย เค็มท้าให้บางทีมันก็เกิด

น้้าเสียได้ หรือจากขยะท่ีคนเขากันกัน ก็ก่อให้เกิดน้้าเสีย ชาวบ้านแถวนี้จึงช่วยกันรณรงค์และช่วยกัน

รักษาความสะอาดของแม่น้้า ล้าคลอง นอกการช่วยกันดูแล จะมีการโยนจุลินทรีย์บอล ที่ทางชาวบ้าน

ได้เรียนรู้และท้าข้ึนมา ช่วยในการบ้าบัดน้้าเสียอีกทาง”  

ภูมิปัญญาทางด้านอาหาร ชุมชนบางน้้าผึ้งตั้งอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศ ดังนั้นด้าน

อาหารการกินจึงมีลักษณะคล้ายกับคนส่วนใหญ่ในภาคกลางที่จะทานอาหารจ้าพวกแกงต่างๆ น้้าพริก 

โดยจะไม่กินรสชาติที่เผ็ดมากอย่างภาคใต้หรือภาคอีสาน 

“ส่วนเรื่องภูมิปัญญาอาหาร คงสภาพเกือบจะเหมือนเดิม มีการประกอบอาหารกินเอง 

อาหารก็จะเป็นอาหารภาคกลาง พวกแกง มัสมั่น แกงบอน กะปิคั่ว ของหวานก็ยังท้ากันได้อยู่ 

ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ขนมลืมกลืน พวกนี้ยังมีการสืบทอดสูตรกันในครอบครัวมาตั้งแต่สมัย

โบราณ วัตถุดิบทีน่้ามาประกอบอาหารก็มาจากสิ่งที่ตัวเองปลูก ไปเก็บได้จากป่าเอง”  

จากค้าบอกเล่าของอาจารย์สมศักดิ์จะท้าให้เห็นถึงภาพรวมของภูมิปัญญาของชาวบ้านบาง

น้้าผึ้งว่ามีภูมิปัญญาในด้านได้บ้างและแม้สภาพแวดทางสังคมและสิ่งแวดล้อมได้เปลี่ยนตามกาลเวลา

แต่ภูมิปัญญาของคนในบางน้้าผึ้งนั้นก็ยังอยู่ ถึงจะมีเลือนหายไปบ้างแต่ก็ได้รับการรื้อฟ้ืนขึ้นมาใหม่ 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นยังได้รับการสนับสนุนและมีการพัฒนาต่อยอดออกไปอีก 

 

 

 

 ภาพที่ 5.3 ภาพร้านค้าในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 
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สินค้าในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งแบ่งออกะได้เป็น 4 ประเภท คือ สินค้าทางการเกษตร อาหาร 

สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และสินค้าทั่วไป 

สินค้าด้านการเกษตร 

ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งมีร้านขายสินค้าทางการเกษตรอยู่หลายร้าน ส่วนมากจะจ้าหน่ายพืชผัก

ผลไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นอย่างเช่น ผักบุ้ง สะเดา ชะอม ต้าลึง หมาก มะพร้าวอ่อน เป็นต้น โดยคนที่

ขายจะเป็นคนในชุมชนมาขายเอง หรือบางคนที่ไม่มีร้านที่ตลาดก็จะเอาผลผลิตที่ตนได้มาฝากขายกับ

ร้านที่รับฝากแทน ราคาของสินค้าที่น้ามาจ้าหน่ายนั้นก็ไม่แพงมาก เพราะเป็นสินค้าที่ชาวบ้านปลูก

กันเอง เอามาขายแบบไม่มุ่งหวังเอาก้าไร 

“สินค้าในร้านนี้มีทั้งที่เป็นของที่ป้าปลูกเองอย่างพวกมะนาว มะพร้าว กับที่มีคนอ่ืนฝากมา

ขายอย่างพวกกล้วยน้้าว้า มะม่วง ร้านขายพืชผักที่นี่บางทีก็ไม่ใช่สินค้าของเจ้าของร้านคนเดียวหรอก 

เป็นสินค้าของคนใช่ชุมชนเขามาฝากวางชายกัน เราก็คิดค่าร้อยละสิบห้าอย่างขายได้ 100 บาทก็คิด 

15 บาท แต่ถ้าสนิทกันมาก บางทีก็ไม่คิด” 

 (คุณดวงมาลย์, สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2558) 

นอกจากนี้ยังมีการขายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสินค้าทางการเกษตรอย่างกลุ่มบางน้้าผึ้ง

พอเพียงกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่รวมตัวขึ้นเพื่อผลิตสินค้าต่างๆที่ได้เรียนรู้มาจากศูนย์การเรียนรู้ทางเกษตร 

ที่จะวิธีในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น สินค้าที่น้ามาวางขายจะเป็น

สินค้าที่ชาวบ้านทั้ง 11 หมู่ได้ผลิตขึ้นมาอาทิเช่น สบู่ฟักข้าว แชมพูจากสมุนไพร น้้ายาล้ างจาน ฯลฯ 

ชาวบ้านจะผลิตสินค้าต่างๆแล้วน้ามาฝากขาย มีการคิดค่าฝากร้อยละสิบห้าจากราคาสินค้าที่ขายได้ 

อย่างขายได้ 100 บาท จะคิดค่าฝาก 15 บาท เพ่ือน้ามาเป็นค่าจ้างให้แก่คนที่มาเฝ้าร้านในวันที่มีการ

เปิดตลาด โดยคนเฝ้าร้านในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอาทิตย์ละ 2 คน ใคร

ว่างก็มาท้า จะไม่มีการจ้างให้มาเฝ้าประจ้าเพ่ือเป็นการกระจายรายได้ให้แก่สมาชิกในกลุ่มด้วย 

จากการได้สัมภาษณ์คุณเอ้ือมพร บรรจงเพียร อายุ 62 ปี และคุณวิมลรัตน์ แสงอุไร อายุ 56 

ปี สมาชิกกลุ่มบางน้้าผึ้งพอเพียงทั้งสองท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่า “โครงการนี้เริ่มมาจากการที่ปตท. ได้

สร้างโครงการ 84 ต้าบล วิถีพอเพียงขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีการลงพ้ืนที่เพ่ือหาคนมาร่วม ตอนแรกมี
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การท้าบัญชีครัวเรือน และท้าตามแนวพระราชด้าริ ชวนกลุ่มคนเข้าร่วม แล้วพาไปดูงานและกลับมา

ลองท้าเอง ก็ลองท้าผิดถูกดูก่อน ทั้ง 11 หมู่ แล้วแต่หมู่ไหนจะท้าอะไรออกมา แต่ก็ไม่ได้ท้าออกมาทุก

หมู่ โดยจะเอาสูตรที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ขายก็จะมีสบู่ฟักข้าว 

น้้ายาจุลินทรีย์ แชมพูจากสมุนไพร น้้ายาถูพ้ืน น้้ายาล้างจาน ฯลฯ โดยตอนแรกที่ท้าก็ท้าเองใช้เอง

ก่อน ต่อมาก็มีการผลิตเพ่ิมขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปขายที่ไหนทางอบต.เลยให้มาขายที่ตลาดน้้านี้ โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย โดยจะจ้างให้คนมาขาย โดยคนที่มาขายจะเป็นสมาชิกในกลุ่ม มีรายได้วันละ 200 บาท 

คนที่เป็นสมาชิกสามารถน้าของที่ตนท้ามาฝากขายที่ร้าน นอกจากพวกแชมพู สบู่ แล้วที่ร้านยังมี 

พืชผักสวนครัว ที่ชาวบ้านปลูกน้ามาวางขายอีกด้วย โดยทางร้านจะเป็นค่าวาง ร้อยละสิบห้า ขายได้ 

100 บาท คิดค่าวาง 15 บาท นอกจากนี้คนที่สนใจสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่

ภายในต้าบลใกล้กับบริเวณตลาดน้้าได้”  

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าเก่ียวกับอาหาร 

นอกจากสินค้าด้านการเกษตรแล้วยังมีร้านขายอาหารมากมายหลายหลายอย่างให้ได้เลือก

ซื้อและเลือกรับประทานอย่างร้านก๋วยเตี๋ยว ข้าวขาหมู ส้มต้า น้้าพริก ไข่ปลาหมึกห่อใบตอง แกงบอน 

ปลาทูต้มเค็ม ฯลฯ หรือจะเป็นร้านขายของหวานต่างๆอย่างขนมถ้วย ขนมจาก ลูกจากลอยแก้ว

ทองหยิบ ทองหยอด เป็นต้น ซึ่งอาหารที่ขายอยู่ในตลาดน้้านั้นก็เป็นอาหารฝีมือชาวบ้านที่ท้าเองขาย

เอง เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน วัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหารก็เป็นวัตถุท่ีมีอยู่ในชุมชน 

ภาพท่ี 5.4 ภาพร้านบางน้ าผึง้พอเพียง 
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อย่างร้านไข่ปลาหมึกห่อใบตองของคุณวรรณกรนวลสะอาด อายุ 38 ปี ได้เล่าว่า “การขาย

ปลาหมึกนี้เริ่มจากคุณแม่กับคุณพ่อเป็นคนท้ามาก่อนเป็นเวลาเก้าปี แต่ก่อนที่ท่านทั้งสองจะมาขายไข่

ปลาหมึกนั้นที่บ้านเคยท้าการเกษตรควบคู่ไปกับงานส่วนตัวมาก่อน คุณพ่อท้างานอาชีพหลักเป็น

วิศวกร อาชีพรองคือท้าสวน สมัยก่อนจะปลูกกล้วยหอม กล้วยน้้าว้า ส้มเขียวหวาน แต่ต่อมาก็เลิกท้า

สวนไปเหลือแต่ปลูกกล้วยอย่างเดียว เพราะมีการตัดถนนเข้ามาท้าให้ไม่สามารถท้าสวนต่อได้จึง

เปลี่ยนมาหาท้าอย่างอ่ืนแทน” 

ก่อนที่จะมาขายไข่ปลาหมึกนี้คุณพ่อของคุณวรรณกรได้เริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลเก็บไว้

ว่าจะท้าอะไรที่สามมารถน้ามาใช้กับวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นท่ีของเองได้บ้าง จึงเกิดความคิดมาว่าจะท้าไข่

ปลาหมึกห่อใบตอง เพราะใบตองนั้นหาง่าย มีคุณประโยชน์มากมายอย่างแต่ก่อนนั้นก็มีการน้าใบตอง

มาใช้เป็นภาชนะส้าหรับใส่ขนมหรืออาหารต่างๆเนื่องจากมีความทนทานต่อความร้อน และมีหลาย

ขนาดให้เลือกใช้ได้ตามต้องการ และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายได้อีกจึงมีความคิดที่ว่าควรจะน้าใบตองมาใช้

ในการห่อไข่ปลาหมึกเพ่ือน้าไปปิ้ง ซึ่งความคิดนี้ก็ประสบผลส้าเร็จเพราะใบตองนอกจากจะทนร้อน

แล้วน้้าทีอ่ยู่ในใบตองน่าจะท้าให้ผิวไข่ปลาหมึกไม่แห้งและนุ่มน่าทาน นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมอีกด้วย 

โดยจะใช้ใบตองจากกล้วยน้าว้ามาท้าเพราะว่าใบตองจากกล้วยมียางจะท้าให้รสชาติเปลี่ยน ไข่

ปลาหมึกที่ใช้นั้นจะใช้ไข่ปลาหมึกกล้วยท้าเท่านั้น เพราะได้มีการลองน้าไข่ปลาหมึกชนิดอ่ืนมาท้าดู

แล้วแต่ไข่ปลาหมึกชนิดอ่ืนนั้นจะมีกลิ่นคาวกว่าไข่ปลาหมึกกล้วย ท้าให้มีกลิ่นไม่น่ารับประทาน ไข่

ปลาหมึกจะสั่งผ่านพ่อค้าคนกลางหมด โดยจะสั่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้างและประเทศอินเดีย

บ้าง โดยจะไปรับที่ท่าเรือคลองเตย ในตอนแรกที่เริ่มขายไข่ปลาหมึกห่อใบตองนั้นคุณพ่อกับคุณแม่

เป็นคนติดต่อหาลูกค้าและสถานที่ขายเองทั้งหมด ท้ามาก่อนที่จะมีตลาดบางน้้าผึ้งเกิดขึ้น ต่อมาเมื่อมี

ตลาดน้้าผึ้งเกิดขึ้นจึงได้น้ามาขายที่ตลาดด้วย ในวันธรรมดาจะเตรียมท้าของไปขายที่จะตลาด จะ

เริ่มท้าวันอังคาร พุธ จะน้าไข่ปลากหมึกมาห่อใบตองเสียบไม้ไว้เตรียมน้าไปปิ้งขายในวันเสาร์-อาทิตย์

ที่ตลาดน้้าเปิดท้าการ ช่วยกันท้าในครอบครัว การขายไข่ปลากหมึกนี้ถือเป็นรายได้หลักของครอบครัว 

นอกจากนี้ที่บ้านยังเปิดร้านขายของช้าหารายได้เสริมอีกทางหนึ่งด้วย ปัจจุบันนี้ตัวเองเป็นคนไปขาย

ไข่ปลาหมึกท่ีตลาด คุณพ่อกับคุณแม่จะอยู่ที่บ้านขายของที่ร้าน 
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ร้านขนมถ้วยแม่ประคองของคุณประคอง รอดคลองตัน อายุ 83 ปีร้านขนมถ้วยของคุณยาย

ประคองเปิดขายครั้งแรกในตลาดน้้าบางผึ้ง แต่เดิมที่บ้านของคุณยายประคองมีการท าขนมไทย

โบราณหลายชนิดอย่างขนมถ้วย ขนมต้ม ขนมใส่ไส้ เป็นต้น สูตรในการท าขนมเป็นสูตรที่คุณยาย

ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ขนมที่คุณยายท าส่วนมากจะท ากินกันเองในครอบครัว และ

ท าไปช่วยตามงานต่าง ๆ เช่น งานวัด งานบวชนาค งานศพ คนที่ได้ชิมขนมที่คุณยายท าต่างบอก

กันว่าอร่อย คุณยายและลูกจึงมีความคิดที่จะเปิดร้านขายขนมแต่ไม่ที่ขายและเมื่อปี พ.ศ. 2547 มี

การเปิดตลาดน้ าบางน้ าผึ้ง คุณยายประคองและลูกหลานจึงได้ท าการเปิดร้านจ าหน่ายขนมไทยที่

ตลาดนั้นเอง เพื่อให้บุคคลอ่ืนได้ทาน เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้ังเดิม และสร้างรายได้เสริม

ให้กับครอบครัว” 

“ที่บ้านท้าขนมมานานแล้วล่ะ สูตรขนมเป็นสูตรโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่น 

จริงๆ ยายก็ท้าขนมได้หลายอย่างนะ แต่ถนัดท้าขนมถ้วยมากที่สุด ขนมที่ท้าก็ท้ากินกันเองใน

ครอบครัว มีเอาไปช่วยงานศพบ้าง งานบวชบ้าง จนเมื่อมีการเปิดตลาดน้้าบางน้้าผึ้งนี่ล่ะ ถึงได้เปิด

ร้านขาย” 

ภาพที่ 5.5 ภาพร้านขายไข่ปลาหมึกห่อ

ใบตองในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

ภาพที่ 5.6 ภาพตอนคุณวรรณกรก้าลังห่อไข่

ปลาหมึก 
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ส่วนในการท้าขนมถ้วยจะมี 1. แป้งข้าวเจ้า 2. มะพร้าวขูด 3. น้ าตาลมะพร้าว4.น้ าใบเตย

5. น้ าสะอาด 6. เกลือ 

 ขั้นตอนการท าขนมถ้วย คือ เริ่มจากผสมแป้งข้าวเจ้า น้ าสะอาด น้ าใบเตย และน้ าตาล

มะพร้าว นวดให้ละเอียดอย่าให้จับเป็นก้อน ให้มีความข้นพอหยอดได้ ค้ันกะทิในน้ าสะอาดให้ได้ 2 

ถ้วยตวง ใส่เกลือป่น ชิมรสให้มีความเค็มเล็กน้อยโดยผสมแป้งข้าวเจ้าเล็กน้อยคนให้ละลายจนเข้า

กัน จึงตักแป้งที่ผสมแล้วหยอดใส่ถ้วย (ที่เตรียมไว้ในลังถึง) เพียงครึ่งถ้วย ยกขึ้นต้ังบนเตาไฟ (ใช้

ความร้อนปานกลาง) ประมาณ 15 นาที เมื่อตัวแป้งสุกแล้ว ตักกะทิหยอดหน้าให้เต็มถ้วย นึ่งต่อ

ให้สุกใช้เวลาอีกประมาณ 15 นาที ดูให้หน้ากะทิแห้ง และแตกมัน เวลารับประทานใช้ไม้ไผ่แคะ

ออกจากถ้วย 

สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   

 ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งมีร้านขายสินค้าที่เป็นร้านผลิตภัณฑ์ทางภูมิปัญญาของคนในชุมชนอยู่

ด้วยกันหลายร้านและยังมีสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนอ่ืนในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย แต่ใน

ที่นี้จะยกมาเฉพาะร้านที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชน อย่างร้านผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของคุณกัน

ตา สืบวงษ์ อายุ 47 ปี ที่จะขายผลิตภัณฑ์ที่ท้ามาจากผักตบชวา ซึ่งการท้าผลิตภัณฑ์นี้ขายได้นั้น คุณ

กันตา ได้บอกว่า “ที่มาท้าผลิตภัณฑ์นี้ขายก็เพราะในสมัยเด็กนั้นได้เห็นและได้เรียนรู้การสานเสื่อกก

มาจากคุณยายเลยซึมซับ ท้าให้รู้สึกว่าชอบงานด้านนี้ ท้าแล้วมีความสุข มีความภาคภูมิใจกับสิ่งที่

ตัวเองท้า เพราะเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น เป็นความภูมิใจที่ได้รักษาภูมิปัญญา

นี้ไว้ต่อไป”  

คุณกันตาได้รับความรู้และการฝึกฝนในเรื่องการทอเสื่อนี้มาจากคุณยาย แต่เมื่อปัจจุบันกกหา

ได้ยากขึ้นจึงได้เปลี่ยนมาเป็นการน้าผักตบชวามาใช้สานเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆแทน ที่คุณกันตาหันมา

เลือกใช้ผักตบชวาในการสร้างผลิตภัณฑ์ก็เพราะผักตบชวานั้นมีเส้นใยสูง เข้ารูปได้ง่ายกว่า นิ่มกว่า 

และสามารถย้อมสีได้ง่ายกว่า ต่างจากกกที่ไม่สามารถดัดรูปได้ ต้องท้าเป็นทรงตรงๆอย่างเดียว และ

ผักตบชวาเมื่อน้ามาท้าเป็นเกลียวจะแน่นกว่า แต่ก็มีปัญหาบ้างในเรื่องของการน้ามาท้าเป็นหูหิ้ว

กระเป๋า เพราะเมื่อใช้ไปนานๆเส้นใยของผักตบชวาจะมีการยืดท้าให้หิ้วล้าบาก เสียทรงไปบ้า ง จึงมี

การน้าหนังเข้ามาช่วยในการท้าเป็นหูหิ้วกระเป๋า ผักตบชวานั้น แต่ก่อนก็เอามาจากในบริเวณพ้ืนที่แต่
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เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วจึงต้องสั่งมาจากสุพรรณที่มีการเพาะปลูกผักตบชวาส่งขายโดยเฉพาะ ซึ่ง

ผักตบชวาที่ปลูกส่งขายนี้จะมีลักษณะและคุณภาพที่ดีกว่าที่ขึ้นตามธรรมชาติทั่วไป เพราะที่ปลูกส่ง

ขายนั้นเขาจะปลูกเป็นบล็อก ท้าให้ผักตบชวาก็เป็นกลุ่มและโตขึ้นไปในแนวสูง ไม่กระจัดกระจายแบบ

โตตามธรรมชาติ ท้าให้น้ามาผลิตสินค้าได้มากกว่า ในเรื่องของกระบวนการผลิตคุณกันตาได้เล่าว่า 

“การสานกระเป๋า สานรองเท้า ก็มีรูปแบบและวิธีการคล้ายกับการสานเสื่อกกนั่นแหละ เวลาสาน

กระเป๋าก็จะใช้มือเปล่าในการสานและสานเป็นลวดลายต่างๆตามแต่ที่เราต้องการขั้ นตอนการท้าจะ

คล้ายๆกับตอนน้ากกมาสานเสื่อเหมือนกันนะ ต้องเอาผักตบชวาที่ได้มานั้นมาตากแล้วอบ จากนั้นก็

จะน้ามาย้อมสี โดยใช้สีย้อมกกในการย้อม ไม่สามารถใช้สีย้อมผ้าได้ เพราะมันซึมแต่เส้นใยไม่ซึมผิว 

มันมีเคมีจะท้าให้สีที่ได้ออกมาเป็นทูโทน ดูไม่สวย แต่ก็มีคนชอบสีแบบนี้อยู่นะ” 

วิธีการท้ากระเป๋าจากผักตบชวานั้นจะมีวิธีการท้าที่คล้ายกับการสานเสื่อกกคือ จะใช้มือเปล่า

ในการท้าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ใดช่วย ผักตบชวาที่น้ามาสานนั้นควรเลือกล้าต้นที่มีคุณภาพมีขนาดตั้งแต่ 

60 เซนติเมตร ขึ้นไป ความอ่อนแก่ของล้าต้นจะมีผลต่อสีผิวของผลิตภัณฑ์ ถ้าเป็นต้นแก่เมื่อตากแห้ง

แล้วจะเป็นสีน้้าตาลแก่ ถ้าต้นอ่อนเมื่อตากแห้งแล้วจะเป็นสีขาวนวล ตัดล้าต้นมาใช้ควรตัดถึงปลาย

โคนและตัดให้ถึงปลายใบเพ่ือจะได้ก้านของผักตบชวายาวเต็มที่ จากนั้นก็น้ามาล้างด้วยน้้าสะอาด 

น้ามาไปตากให้แห้ง แล้วน้ามารีดให้เรียบ 

วิธีการท้ากระเป๋านั้นคุณกันตาได้เรียนมาจากศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร สาขา

มหาวิทยาลัยราค้าแหง ต่อมาก็ได้น้าความรู้นั้นมาปรับเปลี่ยน ปรับแบบ พัฒนาไปเรื่อยๆ มีการขยาย

ขอบเขตผลิตภัณฑ์จากกระเป๋าไปเป็นรองเท้าเป็นหมวกในการถ่ายทอดความรู้ มีการเปิดให้คนทั่วไป

เข้ามาเรียนได้ คนที่สนใจจะมาเรียนสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้ไว้ใน

บริเวณหน้าร้านที่ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ส่วนใหญ่ที่คนที่มาเรียนนั้นจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่มาท้า

โครงงานหรืองานวิจัยเกี่ยวผลิตภัณฑ์เครื่องจักรสาน ส่วนใหญ่จะมาเรียนในวันเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งเป็นวัน

เปิดท้าการของตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ดังนั้นจึงมีการเรียนการสอน ณ ร้านที่ขายผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในตลาด

น้้าบางน้้าผึ้ง จะใช้เวลาในการสอนประมาณหนึ่งวัน ลายที่สอนจะเป็นรายพ้ืนฐานทั่วๆ ไป โดยจะเริ่ม

สอนตั้งแต่เช้าประมาณ 9.00 นาฬิกานอกจากจะสอนที่ตลาดน้้าแล้วก็มีรับจ้างไปสอนตามโรงเรียน 

ตามสถานที่ต่างๆ ราคาก็คิดตามราคาของที่น้าไปใช้ในการสอน เช่น ราคาทุนอยู่ที่ 10 บาท ก็คิดค่า

สอน 40 บาท เพราะของที่น้าไปประกอบการสอนนั้นจะยกให้แก่ผู้เรียนไปเลย ในเขตพ้ืนที่นี้ก็ได้ไป
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สอนในโรงเรียนวัดบางน้้าผึ้ง เมื่อสอนเสร็จบางทีเด็กก็จะน้าความรู้ที่ได้น้าไปสอนมาท้าสินค้าแล้ว

น้ามาฝากขายที่ร้านด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มวิสาหกิจบ้านธูปสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านต้าบลบางน้้าผึ้งโดยการน้าของคุณกัญญาพร 

นวลสะอาด เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมและการตอบรับจากตลาดภายนอกเป็นอย่างมาก จนได้รับ

รางวัลสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ระดับ 4 ดาว เมื่อปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 

11 คน มีวัตถุประสงค์ 1.)เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและคนในชุมชน 2.) เพ่ือน้าสมุนไพรที่

มีอยู่ในท้องถิ่นมาแปรรูปให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.) เพ่ือสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นใน

ชุมชนและสร้างแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 4.) เพ่ือสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองให้เกิดขึ้น

ในชุมชน สถานที่ท้าการตั้งอยู่บ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 3 ต้าบลบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า บ้านธูปสมุนไพร 

“กลุ่มนี้ตั้งข้ึนมาก็เพ่ือที่จะช่วยชาวบ้านให้มีรายได้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองนี่เป็นจุดประสงค์

อย่างแรกเลยนะ เพราะจะช่วยให้คนมีงานท้า คนแก่ที่อยู่ที่บ้านเฉยๆก็ท้าได้ เป็นการหารายได้เสริม 

เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเป็นการอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้านที่มีประโยชน์เอาไว้” 

ภาพที่ 5.7 ภาพคุณกันตาและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาของทางร้าน 
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กลุ่มวิสาหกิจบ้านธูปสมุนไพรนี้ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2524 ที่ หมู่ที่ 10 ต้าบลบางน้้าผึ้ง มี

สมาชิกครั้งแรก 20 คนแต่การด้าเนินงานและกิจกรรมของกลุ่มยังไม่ต่อเนื่องเพราะเกิดจากปัจจัย

หลายประการ เช่นสมาชิกมีการย้ายถิ่นฐาน สมาชิกไม่มีความถนัดในกิจกรรมบางอย่าง จนกระทั่งปี 

พ.ศ. 2542 ภายใต้การด้าเนินงานของ คุณกัญญาพร นวลสะอาด ซึ่งเป็นผู้น้ากลุ่มได้เข้าไปศึกษาดูงาน

ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจึงเกิดความคิดริเริ่มผลิตภัณฑ์อบตัวด้วยสมุนไพรและได้ด้าเนินการสักระยะ

หนึ่งจนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 คุณกัญญาพร ได้ไปเรียนวิธีการท้าธูปหอมสมุนไพรโดยมีวิทยากรจาก

หน่วยงานภาครัฐมาให้การฝึกอบรม และได้น้ามาลองฝึกท้าดู ในช่วงเริ่มแรกนั้นยังไม่สมารถท้าได้

ส้าเร็จเพราะสมุนไพรที่น้ามาใช้มีราคาสูงจึงท้าให้ต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นตามไปด้วย จึงได้ลองคิด

ค้นหาวิธีใหม่โดยคิดว่าควรน้าสมุนไพรที่หาได้ง่ายและมีจ้านวนมากในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เช่น 

ตะไคร้ มะกรูด สะเดา ขมิ้นชัน และมะนาวมาท้าเป็นส่วนผสมแทน เพ่ือช่วยลดต้นทุนและท้าให้สินค้า

มีความแตกต่างไม่เหมือนที่อ่ืน จึงได้เสนอความเห็นกับทางกลุ่ม ซึ่งเมื่อได้มาประชุมปรึกษากัน ต่างมี

ความคิดเห็นตรงกันว่าการที่จะท้าให้ผลิตภัณฑ์แตกต่างไม่เหมือนที่อ่ืนก็น่าจะเพ่ิมสรรพคุณบางอย่าง

ลงไปในตัวธูป ให้นอกเหนือไปจากการท้าให้ธูปมีกลิ่นหอมเพียงอย่างเดียว จึงมีความคิดว่าควรจะท้า

เป็นธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง เพราะวิธีการไล่ยุงในสมัยก่อนนั้นเป็นการน้ากากมะพร้าวมาจุดสุมควันไล่

ยุง และก็มีการน้าสมุนไพรมาใช้ไล่ยุง โดยจะน้าเปลือกส้ม มะกรูด หรือมะนาวมาตากแห้งแล้วเอาไป

เผาในช่วงเย็นท้าให้เกิดควันไฟเพ่ือไล่ยุง  แต่การท้าแบบนี้จะท้าให้เสี่ยงต่อการเกิดไฟไหม้และ

ก่อให้เกิดมลพิษได้ เลยน้าเอาความรู้นี้มาผนวกรวมกับความรู้เรื่องการท้าธูปที่ได้เรียนมาท้าเป็น

ผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุงขึ้นหลังจากได้ลงมือทดลองท้าเสร็จแล้วก็แจกให้ชาวบ้านให้ไปทดลอง

ใช้ดูว่าผลิตภัณฑ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างเพ่ือที่จะได้น้าค้าติชมเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

ให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานที่ดีขึ้น หลังจากการลองผิดลองถูกหลายครั้ง จึงมาลงตัวที่รูปทรงกรวยใหญ่

เนื่องจากติดไฟง่าย จุดแล้วไม่มียุง เพราะกลิ่นแรง ใช้ได้ดีที่สุดในที่โล่งแจ้งแล้วมาคิดต่อว่า จะท้า

อย่างไรให้กลิ่นเบา เพื่อใช้ในบ้าน จึงท้าธูปหอมสมุนไพรแบบเส้นขึ้น โดยให้กลุ่มสมาชิก ท้าเป็นอาชีพ

เสริม ธูปหอมสมุนไพรแบบเส้นที่กลุ่มสมาชิกท้านี้จะมีลักษณะเป็นเส้นยาวคล้าย ๆ ธูปแต่ใหญ่กว่า

และมีความสวยงามมากกว่าเพราะปั้นด้วยมือไม่เหมือนธูปทั่วไปที่ผลิตด้วย 

“เริ่มแรกเลยกลุ่มเราไม่ได้ท้าธูปสมุนไพรมาตั้งแต่แรกหรอกนะ เป็นการก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือ

อนุรักษ์พืชสมุนไพรในท้องถิ่นและหาทางพัฒนาต่อยอดความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรว่าสามารถจะน้าเอา
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มาท้าอะไรได้มากว่า แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นัก เพราะว่ามีปัญหาหลายอย่าง จนเมื่อปี 

พ.ศ. 2542 ช่วงนั้นได้ไปดูงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมา จึงมีการเริ่มท้าผลิตภัณฑ์ผงอบตัวด้วย

สมุนไพรที่ได้เอาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาใช้ เช่น ขมิ้น ตะไคร้ มะกรูด แต่พอท้ามาได้

สักระยะก็รู้สึกว่าคนไม่ค่อยนิยมใช้กัน พอดีกับช่วงนั้นได้ไปเรียนวิธีการท้าธูปหอมสมุนไพรจาก

หน่วยงานภาครัฐมาให้การฝึกอบรม เลยได้น้ามาลองท้าดู ช่วงแรกก็ท้าตามสูตรที่เขาสอนมาเลย แต่ก็

ท้าไม่ได้เพราะส่วนผสมของสูตรที่เขาให้มามีราคาแพง เลยคิดหาวิธีใหม่ โดยการน้าสมุนไพรที่มีอยู่ใน

พ้ืนที่ที่เคยน้ามาใช้ท้าผงอบตัวเอามาลองท้าดู ก็ลองผิดลองถูกปรับวิธีท้าอยู่นานจนออกมาเป็นธูป

หอมสมุนไพรแบบปัจจุบันนี่ล่ะ” 

(คุณกัญญาพร นวลสะอาด, สัมภาษณ์ 14 ธันวาคม 2558) 

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต คือ สมุนไพรต่าง ๆ ที่มีอยู่ท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 1.ผิวมะกรูดป่น

25%2. ตะไคร้หอมป่น 25%3.ใบสะเดาแห้งบดละเอียด 20% 4.จันทน์เหนียว 5% (เป็นยางไม้ชนิด

หนึ่งบดละเอียด เมื่อถูกน้้าจะเหนียว) 5.จันทน์ขาว 10% (เนื้อธูป) 6.ผงกะลามะพร้าว 5% 7.พิมเสน 

5% (กลิ่นหอมท้าให้หายใจโล่ง)  8.) สีผสมอาหารเล็กน้อย 

ในกรรมวิธีการผลิต จากการสัมภาษณ์ คุณป้าสมคิด สันนาค อายุ 57 ปี และคุณป้าวงเดือน 

ประดิษฐ์ดี อายุ 59 ปี ที่เป็นสมาชิกของแม่บ้านต้าบลบางน้้าผึ้งท้าให้ทราบกรรมวิธีและขั้นตอนในการ

ผลิตโดยละเอียด ดังนี้เริ่มจากน้าส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากันและนวดกับน้้าให้นุ่มมือเหมือนกับแป้ง

ขนมอย่าให้เปียกแฉะจนเกินไป สาเหตุที่ใส่สีผสมอาหารแทนสีเคมีเนื่องจากในการนวดต้องใช้มือและ

ถ้าใช้สีเคมีอาจซึมเข้าทางผิวหนังเป็นอันตรายได้ และเมื่อนวดได้ที่แล้วน้าไปท้าเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น 

ท้าเป็นรูปกรวย ขนาดเล็ก ใหญ่ตามต้องการ โดยท้าแบบพิมพ์คือการใช้เสื่อน้้ามันท้าเป็นรูปกรวย

ความยาวประมาณ 3 นิ้ว เส้นผ่าศูนย์กลางของปากกรวยประมาณ 1.5 นิ้ว จากนั้นตักส่วนผสมที่นวด

ได้ใส่ลงไปในกรวย แล้วท้าให้บริเวณปากกรวยเป็นโพรงเล็กน้อย จากนั้นน้าไปคว่้าตากแดดไว้ 2 - 3 

แดดให้แห้ง น้าไปอบในตู้อบอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 ชั่วโมง บรรจุหีบห่อ 10 ชิ้น 

ขายส่งราคา 15 บาท(ขายปลีก 20 บาท) แต่ละชิ้นจุดไล่ยุงได้ประมาณ 30 นาที หรือหากต้องการท้า

เป็นเส้นก็น้าไม้ไผ่ส้าหรับท้าเป็นแกนธูปจุ่มน้้า แล้วจุ่มจันทน์เหนียวกับขี้เลื่อย แล้วน้าไปตากแดดให้
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แห้ง หลังจากนั้นน้าส่วนผสมที่นวดได้ที่แล้วมาพันกับแกนไม้ไผ่ แล้วน้าไปตากแดดและอบให้แห้ง

บรรจุในภาชนะเพ่ือจะจ้าหน่ายต่อไป 

“วิธีท้าธูปนี้ก็ไม่ยากหรอก ก่อนอ่ืนเราก็ต้องเอาส่วนผสมทั้งหมดมานวดเข้ากับน้้าจนได้ที่ 

แล้วเอาส่วนผสมที่นวดจนได้ที่แล้วไปท้าเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่เราต้องการ จากนั้นก็น้าไปตากแดด

ให้แห้ง แล้วเอาไปอบต่อ ถาจะท้าเป็นธูปแท่งยาวๆ ก็เอาไม้ไผ่ไปจุ่มน้้าแล้วก็เอาไปจุ่มจันทร์เหนียวกับ

ขี้เลื่อย แล้วเอาไปตากให้แห้ง จันทร์เหนียวกับจันทร์ขาวนี่เราสั่งซื้อเอาจากร้านขายเครื่องสมุนไพร

แถวเยาวราชนะ ไม่ได้ท้าเอง” 

(คุณสมคิด สันนาค, สัมภาษณ์ 14 ธันวาคม 2557) 

กลุ่มธูปหอมสมุนไพรมีแหล่งจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์อยู่ 3 ประเภท คือ ตลาดในชุมชน ตลาดนอก

ชุมชน ตลาดในระดับประเทศตลาดในชุมชนนั้น จะเป็นตลาดที่ขายให้เฉพาะกับคนในพ้ืนที่ คนใน

ชุมชนเมื่อมีการต้องการที่จะบริโภค ส่วนใหญ่จะมาซื้อที่บ้านธูปสมุนไพรเอง แต่ทางกลุ่มได้ฝากขาย

ตามร้านค้าต่างๆที่อยู่ห่างจากชุมชนด้วย เพ่ือเป็นการอ้านวยความสะดวกให้แก่คนที่อยู่ห่างจากบ้าน

ธูปสมุนไพร ส่วนตลาดนอกชุมชน ส่วนใหญ่จะเป็นการขายส่งให้กับผู้ประกอบการภายนอกโดยผู้ซื้อ

จะเข้ามารับผลิตภัณฑ์ที่บ้านธูปสมุนไพรเอง โดยไม่ต้องมีการบรรจุภัณฑ์ด้วย เพราะผู้ซื้อน้าไปบรรจุ

ภัณฑ์และติดยี่ห้อเป็นของเขาเอง และตลาดที่จ้าหน่ายให้กับคนนอกอีกที่หนึ่ง คือ ตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

ส่วนใหญ่จะจ้าหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดน้้า และตลาดในระดับประเทศ ทางกลุ่มมี

การจัดจ้าหน่ายในงานแสดงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐจัดแสดงขึ้น นอกจากนี้ ยังมี

ผู้ประกอบการบางรายน้าผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งไปจ้าหน่ายถึงต่างประเทศ 

กลุ่มธูปหอมสมุนไพรเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกซึ่งเป็นชาวบ้านในชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นและมี

ชื่อเสียงด้านการท้าธูปหอมสมุนไพร นอกจากนี้ บ้านธูปสมุนไพรถือได้ว่าเป็นสถานที่หลักที่ใช้ในการ

สาธิตและถ่ายทอดภูมิปัญญาของอีกด้วย เช่น การท้าธูปหอมสมุนไพร การท้าผ้าบาติก การท้าพวงมะ

โหตร การจักสานผักตบชวา โดยจะมีชาวบ้านที่มีองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาในด้านต่างๆมาเป็น

วิทยากร สถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาต่างๆนั้นจะเป็นบ้านของคุณกัญญาพร

เอง โดยบ้านธูปถูกจัดสัดส่วนออกให้เป็น 3 ส่วนมี ชั้นบนของบ้านจะเป็นที่อยู่อาศัย ใต้ถุนบ้าน

แบ่งเป็นส่วนเอาไว้โชว์ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในชุมชน และมีส่วนของจักรยานที่เอาไว้ให้เช่าอีก 
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ส่วนหลังบ้านมีเรือนรับรองและโต๊ะอาหารยาว เพ่ือไว้รับแขกได้ประมาณ 30 คน และถัดออกไป

ด้านหลังบ้านจะเป็นที่ส้าหรับผลิตธูปหอมสถานที่นี้จึงเป็นแหล่งศึกษาดูงานส้าหรับนักเรียน นักศึกษา 

ผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเยี่ยมชมอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้าท่ัวไป 

สินค้าท่ัวไปที่ขายในบางน้้าผึ้งนี้ จะเป็นสินค้าจ้าพวกเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ 

และอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เป็นสินค้าที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 

นอกจากการสัมภาษณ์พูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้งแล้ว ผู้วิจัยยังได้

สัมภาษณ์ผู้ที่มาท่องเที่ยวตลาดน้้าแห่งนี้อีกด้วย โดยนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่นี้นั้นส่วนใหญ่จะมากัน

เป็นครอบครัวหรือมากับกลุ่มเพ่ือน ที่มาเพราะได้ยินว่าเป็นตลาดน้้าที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ เป็น

สถานที่ที่มีความร่มรื่น และยังสามารถรักษาวิถีชีวิตแบบริมคลองเอาไว้ได้  

“บ้านอยู่สมุทรปราการ แถวถนนเทพารักษ์ รู้จักตลาดบางน้้าผึ้ง จากรายการโทรทัศน์ ตลาด

สดสนามเป้าเลยอยากมาลองเที่ยวดูว่ามีอะไรบ้าง ที่น่าสนใจ ส่วนของที่ได้ซื้อและได้ลองชิม ก็มีไข่

ปลาหมึกห่อใบตอง น้้าพริกต่างๆ ขนมหวาน ส่วนตัวแล้วรู้สึกประทับใจตลาดแห่งนี้เพราะผู้คนเป็น

มิตร ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นกันเองกับลูกค้า มีสิ่งที่น่าสนใจ มีความเป็นธรรมชาติ ร่มรื่น” 

ภาพที่ 5.8 ผลิตภัณฑ์ธูปหอมสมุนไพร 
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       (จารุพัฒน์, สัมภาษณ์ 2 พฤษภาคม 2558) 

 

“ที่พักส่วนตัวอาศัยอยู่คอนโดแถวอุดมสุข รู้จักตลาดบางน้้าผึ้งเพราะเพ่ือนชวนมาเดิน ครั้ง

แรกท่ีมาก็ไม่ได้รู้จักเท่าไหร่แต่พอได้มาเดินก็รู้สึกชอบ เนื่องจากตลาดมีความเป็นธรรมชาติ เป็นตลาด

ที่ยังอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม มีการน้าใบตองมาห่อ อาหารท้าจากธรรมชาติ ส่วนที่ชอบมาเดินก็จะเน้นเป็น

พวกของกิน เช่น ข้าวเหนียวมูลหลายสี ที่น้าสีจากธรรมชาติมาใช้ในการท้า ขนมจาก ของทานเล่น 

ส่วนมากก็จะมาประมานเดือนละครั้งหรือสองถึงสามเดือนครั้งถ้ามีเวลา” 

 (กุลกาญจน์, สัมภาษณ์ 2 พฤษภาคม 2558) 

 

“พักอาศัยอยู่แถวอ่อนนุช เป็นคนนครปฐม แต่มาท้างานแถวบางนา เลยได้มีโอกาส รู้จัก

ตลาดแห่งนี้เพราะเพ่ือนที่ท้างานพามา มาครั้งนี้เป็นครั้งแรก โดยส่วนตัวแล้วจะชอบมาเที่ยวพวก

ตลาดหรือตามวัดมากกว่าเดินห้าง มาที่นี่ครั้งแรกก็รู้สึกประทับใจ เพราะชาวบ้านแม่ค้าใจดี มีของ

ต่างๆ ให้ลองชิม บางอย่างก็ไม่เห็นทั่วไป เช่น ขนมม้าฮ่อ หอยทอดขนมครก แล้วตัวตลาดมีคลองไหล

ผ่าน มีต้นไม้เยอะมีที่นั่งให้พัก มีดนตรีให้ฟัง ถ้ามีโอกาสคราวหน้าส่วนตัวก็คิดว่าจะมาที่นี่อีกครั้ง ”  

                                                               (อลิษา ,  สัมภาษณ์  2 พฤษภาคม 2558) 

 

“บ้านอยู่แถวกรุงเทพ ถนนสุขุมวิท มาที่นี่เป็นครั้งที่สาม เนื่องจากประทับใจครั้งแรกที่มา

ส่วนตัวชอบเพราะ เป็นคนชอบต้นไม้ ชอบท้าสวน มาที่นี่เห็นมีต้นไม้ขาย เลยอยากมาเดินเลือกดูและ

ซื้อของเกี่ยวกับต้นไม้ ดอกไม้ และยาอาหารเสริมต่างๆ พวกน้้ายา จุลลินทรีย์รดต้นไม้ คนขายต้นไม้

ที่นี่มีความรู้เกี่ยวกับต้นไม้เป็นอย่างดี ให้ความรู้ในการปลูกและดูแลรักษาต้นไม้ดอกไม้ได้ เพราะ

ส่วนตัวคนขายเองก็ปลูก เลยชอบมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ที่ตลาดแห่งนี้ อีกทั้งราคา

ไ ม่ แ พ ง  ถ้ า เ ที ย บ กั บ ที่ อ่ื น  แ ถ ม คุ ณ ภ า พ ยั ง ดี ก ว่ า กั น ห ล า ย เ ท่ า ตั ว ”  

                                                                 (นาวา,  สัมภาษณ์ 2 พฤษภาคม 2558) 
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“อาศัยอยู่แถวบางนา ส่วนตัวมาเดินตลาดที่นี่ หลายครั้งแล้ว รู้จักตลาดบางน้้าผึ้งจาก

รายการโทรทัศน์ เลยลองเดินทางมาเที่ยวชมตลาด ตามที่รายการแนะน้า โดยส่วนตัวมาครั้งแรกก็

ประทับใจเพราะชอบบรรยากาศของตลาดมีความเป็นธรรมชาติ วิถีชีวิตผู้คนยังเป็นแบบเดิม ชอบมา

หาของกินและเดินเล่นดูของพวก ธูปหอม เทียนหอม ที่เป็นเอกลักษณ์ของเค้า สินค้าพวกโอท็อป จะ

ชอบดูและซื้อกลับไปเกือบทุกครั้ง และที่ชอบอีกอย่างก็คือเวลาเดินเหนื่อยๆ ก็มีสวนเล็กๆ ที่จัดไว้ให้

นั่งพักพร้อมกับมีดนตรีให้ฟังมีนักร้องมาร้องเพลง โดยนักร้องที่ร้องก็คือชาวบ้านที่นั่นเอง” 

(รัฐพร, สัมภาษณ์ 2 พฤษภาคม 2558) 
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บทที่ 6 

วิเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง ต้าบลบางน้้าผึ้ง 

อ้าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สภาพสังคม 

เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่ปรากฏอยู่ในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง โดยเครื่องมือที่ใช้ใน

การเก็บข้อมูล คือ การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วน

ร่วม และอาศัยข้อมูลจากเอกสารที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

6.1 ข้อมูลบริบทชุมชน สภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 

6.1.1 สภาพสังคมและเศรษฐกิจ พบว่าชุมชนบางน้้าผึ้งแต่เดิมนั้นเป็นชุมชนเกษตรกรรม

เนื่องจากชุมชนบางน้้าผึ้งมีพ้ืนที่ติดแม่น้าเจ้าพระยา มีล้าคลองมากมายไหลผ่าน ท้าให้พ้ืนที่มีความ

อุดมสมบูรณ์และมีทัศนียภาพที่สวยงาม ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพท้าสวนผลไม้เป็นหลัก

อาทิ มะม่วง มะพร้าว หมาก กล้วย ฯลฯแต่ในปัจจุบันมีการหันมาประกอบอาชีพอ่ืนๆเพ่ิมมากขึ้น 

ได้แก่ รับราชการ (ต้ารวจ ทหาร ครู) ท้างานบริษัทและธุรกิจส่วนตัว และรับจ้างในโรงงาน

อุตสาหกรรมกัน สาเหตุที่มีการเปลี่ยนอาชีพสืบเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีน้้า

ทะเลหนุนสูงท้าให้เกิดความเสียหายในการท้าการเกษตรและการเปลี่ยนแปลงของสภาพพ้ืนที่ที่ใน

ปัจจุบันพื้นที่บริเวณโดยรอบชุมชนมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากมาย ท้าให้การประกอบอาชีพของ

คนในชุมชนเปลี่ยนไป ปัจจุบันในวันเสาร์-อาทิตย์ ชาวบ้านจะน้าผลิตผลทางเกษตรและภูมิปัญญาใน

การท้าอาหารคาว-หวาน มาผลิตเป็นสินค้าขายในตลาดน้าบางน้าผึ้ง เพ่ือเป็นรายได้เสริมของ

ครัวเรือนและชุมชนประชากรส่วนใหญ่จึงมีฐานะดี เพราะมีรายได้มาจากหลายทาง  

6.1.2 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม พบว่า ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนบางน้้าผึ้งนั้นมีวิถีชีวิตแบบ

กึ่งสังคมเมืองกึ่งสังคมชนบท คือ ยังคงมีการด้ารงชีวิตในรูปแบบสังคมชนบทที่คนในสังคมยังคงมี

ความเอ้ืออาทร มีความสามัคคี เคารพผู้ใหญ่ ยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด และมี

จิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลง 

คือ มีการรับวิถีชีวิตแบบคนเมืองมาใช้ในการด้ารงชีวิตด้วย คือ ชีวิตคนเริ่มถูกผูกติดกับเทคโนโลยีมาก
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ขึ้น มีโทรศัพท์มือถือ มีคอมพิวเตอร์ มีการใช้รถยนต์ในการเดินทาง การใช้ชีวิตต้องค้านึงถึงเวลา ไม่

สามารถท้าอะไรเรื่อยๆ แบบค่อยเป็นค่อยไปแบบแต่ก่อนได้  

 6.2 การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบางน้้าผึ้ง  

6.2.1 ปัจจัยภายในที่เกิดจากการที่มีการวางแผนพัฒนาสังคม ในปีพ.ศ.2555-2556 ทาง

องค์การบริหารส่วนต้าบลบางน้้าผึ้งได้มีการจัดท้าแผนการพัฒนาต้าบลในด้านการท่องเที่ยว โดยมี

นโยบาย “ต้าบลสีเขียว” และจัดการระบบการจัดการขยะที่เป็นระบบมากขึ้น บรรจุในแผนการ

พัฒนาการท่องเที่ยวของต้าบลบางน้้าผึ้ง เริ่มต้นจากการมีการท่องเที่ยวของต้าบลบางน้้าผึ้ง ในปี พ.ศ. 

2543 ต่อมามีการพัฒนาโดยการท้าโฮมสเตย์เพ่ือเป็นที่พักส้าหรับผู้มาใช้บริการสถานที่ส้าหรับการ

อบรม หรือท้าวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการและมหาวิทยาลัย องค์การบริหารส่วนต้าบลได้ริเริ่ม

จัดท้าตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ มีการ

จ้าหน่ายสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวทาง  

6.2.2 ปัจจัยภายนอก คือ การที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ. 2504 ที่รัฐบาลได้มีการสั่งให้เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรท้าให้รูปแบบการท้า

การเกษตรของสังคมไทยเปลี่ยนไปจากการท้าการเกษตรเพ่ือยังชีพเปลี่ยนมาเป็นการผลิตแบบ

อุตสาหกรรมเพ่ือการค้า มีการสร้างถนนขึ้นเพ่ือให้การขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถ

ขนส่งได้เป็นจ้านวนมาก ชุมชนบางน้้าผึ้งเองก็ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้เช่นกัน การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลในสภาพสังคมและวัฒนธรรมของบางน้้าผึ้งได้เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

รูปแบบวัฒนธรรมแต่เดิมของชุมชนบางน้้าผึ้งคือวัฒนธรรมแบบสังคมชนบทแบบเต็มตัว ชาวบ้านท้า

การเกษตรท้าสวน มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านริมคลอง ใช้เรือในการเดินทาง แต่รูปแบบการทางวัฒนธรรม

เหล่านั้นต้องเปลี่ยนไป เพราะพ้ืนที่โดยรอบของชุมชนกลายไปเป็นสังคมเมืองกันหมดแล้ว คนใน

ชุมชนบางน้้าผึ้งเลยต้องวัฒนธรรมแบบสังคมเมืองมาปรับใช้เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตสืบต่อไปได้  

6.3 ภูมิปัญญาในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง 

จากการเปลี่ยนแปลงของของบริบทชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสังคม เศรษฐกิจ วิถี

ชีวิตและวัฒนธรรม ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อภูมิปัญญาของคนในชุมชนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นความรู้ที่มี
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อยู่ในตัวคนทุกคนเป็นความรู้ที่คุ้นเคยมาจากประสบการณ์ การปฏิบัติจริงในวิถีชีวิตประจ้าวันที่ถูกสั่ง

สมจนกลายมาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละพ้ืนๆที่ ภูมิปัญญานั้นมีทั้ง

แบบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม และมีด้วยกันหลากหลายด้านหลากหลายสาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ของชาวบางน้้าผึ้งเองก็มีมีทั้งแบบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมภูมิปัญญาแบบนามธรรมที่จับต้องไม่ได้

ในบางน้้าผึ้งนั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต การเกิด แก่ เจ็บ ตาย 

ส่วนรูปธรรมที่จับต้องได้นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยววัตถุและการกระท้า เช่น การท้ามาหากิน เกษตรกรรม 

หัตถกรรม ฯลฯ 

ภูมิปัญญาของบางน้้าผึ้งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทคือ ภูมิปัญญาดั้งเดิม ภูมิปัญญา

ประยุกต์ และภูมิปัญญาแบบใหม่  

6.2.1 ภูมิปัญญาดั้งเดิม จะเป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้

ภูมิปัญญานี้อยู่ เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานไว้ 

  6.2.1.1 ภูมิปัญญาด้านการเกษตร เพราะมีพ้ืนที่ติดแม่น้้าส่งผลให้สภาพดินในชุมชนอุดมไป

ด้วยแร่ธาตุและสามารถดึงน้าจากแม่น้้ามาใช้ในการเกษตรได้จึงส่งผลให้คนในชุมชนบางน้้าผึ้งส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพท้าสวนผลไม้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยในอดีตจะเป็นการท้าสวนไม้เบญจ

พรรณ คือ มีการปลูกพืชหลายหลายสายพันธุ์ไว้ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน แต่ต่อมาก็ได้เลิกท้าไป เพราะ

ประสบปัญหาน้้าทะเลหนุนจากการขุดเจาะแม่น้้าเจ้าพระยาเพ่ือขยายเส้นทางในการขนส่งสินค้า 

ส่งผลให้การท้าสวนไม้เบญจพรรณเสียหายอย่างหนัก จึงเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวแทนแต่

ต่อมาได้ประสบกับปัญหาน้้าท่วมใหญ่อีกครั้งหนึ่ง พ้ืนที่ท้าการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างมาก 

ประกอบกับในช่วงนั้นเริ่มมีการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นบริเวณรอบพ้ืนที่เกาะกระเพาะหมู คนใน

ชุมชนจึงหันไปรับจ้างท้างานในโรงงานอุตสาหกรรมและมีการรับราชการเพ่ิมมากขึ้น แต่ก็ได้หัน

กลับมาท้าการเกษตรอีกครั้งในช่วงยุคฟองสบู่แตก การท้าเกษตรในช่วงนี้จะเป็นการเกษตรแบบ

เชิงเดี่ยว ปลูกพืชเพียงอย่างเดียว และมีการท้าการเกษตรแบบริมรั้วปลูกพืชผักสวนครัว เนื่องจากมี

พ้ืนที่ไม่เพียงพอต่อการท้าสวนขนาดใหญ่ นอกจากนี้การเกษตรยังส่งผลให้เกิดภูมิปัญญาอย่างอ่ืน

อย่างเช่นในด้านงานหัตถกรรม ที่จะมีการน้าส่วนต่างๆ ของพืชที่ปลูกและที่ขึ้นในพ้ืนที่มาท้าเป็น
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เครื่องมือเครื่องต่างๆ อย่างการน้าใบจากมาสานเป็นภาชนะไว้ใช้ใส่ผลไม้ ใบตองน้ามาห่ออาหาร หรือ

น้ามาพับเพื่อใช้ในการประดับ เป็นต้น 

6.2.1.2 ภูมิปัญญาเกี่ยวกับอาหารก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาพพ้ืนที่ ถ้าสภาพพ้ืนที่มีความ

อุดมสมบูรณ์ย่อมส่งผลให้อาหารหารกินดีตามไปด้วย คนในชุมชนบางน้้าผึ้งจะมีการน้าผลผลิตที่ได้

จากการท้าเกษตรในชุมชนและวัตถุดิบภายในพ้ืนที่มาใช้ในการประกอบอาหาร อาหารของชาวบ้าน

บางน้้าผึ้งเป็นอาหารแบบภาคกลางที่จะนิยมทานแกงกะทิต่างๆ น้้าพริก ที่มีรสชาติไม่เผ็ดจัดแบบที่

ชาวอีสานหรือชาวใต้นิยมทาน 

6.2.2 ภูมิปัญญาประยุกต์ภูมิปัญญาด้านนี้จะเป็นการน้าเอาความรู้ทางภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่

มาผนวกรวมกับความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือพัฒนาภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น หรือ

อ้านวยความสะดวกให้กับชาวบ้านในท้องถิ่นได้มากขึ้นภูมิปัญญาในรูปแบบนี้จะพบเห็นได้ในสินค้า

หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของชุมชน ที่จะเป็นการน้าเอาภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่มาพัฒนาต่อยอดเพ่ิม

สร้างมูลค่า อย่างเช่น ผลิตภัณฑ์บ้านธูปหอมสมุนไพร ที่มีการน้าความรู้เรื่องสรรพคุณของสมุนไพรพ้ืน

ถิ่นต่างๆ มาประยุกต์ใช้กับความรู้ในเรื่องการท้าธูปที่ได้ไปเรียนมา มาผนวกรวมเข้าด้วยกันจนกลาย

มาเป็น ธูปหอมสมุนไพรไล่ยุง สินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของต้าบลบางน้้าผึ้ง 

6.2.3 ภูมิปัญญาแบบใหม่ จะเป็นภูมิปัญญาที่ เพ่ิงเกิดขึ้นภายในชุมชน ซึ่งเป็นการน้าเอา

ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาสร้างเป็นภูมิปัญญาอย่างการท้าน้้าจุลินทรีย์และจุลินทรีย์บอล ที่ใช้

ในการช่วยบ้าบัดน้้าเสีย แต่เดิมในชุมชนนี้ไม่ได้ใช้น้้าจุลินทรีย์ในการบ้าบัดน้้าเสีย น้้าจุลินทรีย์นี้เพ่ิงจะ

มีมาหลังจากเปิดตลาดได้ไม่นานนัก การท้าน้้าจุลินทรีย์เป็นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถือว่าเป้นค

วามรู้สมัยใหม่ไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในชุมชน 

6.3 ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในบางน้้าผึ้งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของชาวบางน้้าผึ้งที่มีต่อ

ธรรมชาติ ภูมิปัญญาด้านนี้จะสะท้อนออกมาให้เห็นด้านความต้องการในปัจจัย 4 คือ อาหารยารักษา

โรค เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องการท้ามาหากิน การผลิตและบริโภค คนใน

บางน้้าผึ้งมีการน้าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของตนมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือ มีการใช้พ้ืนที่ใน

การท้าการเกษตรท้าสวนปลูกผลไม้  มีการใช้พ้ืนที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยของชาวบ้านบางน้้าผึ้งมีการ

สร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพ คือ จะมีการสร้างบ้านแบบยกเสาสูง มีใต้
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ถุนไว้ใช้ในการเก็บผลผลิตทางการเกษตร และแต่ละบ้านจะหันหน้าบ้านมาทางฝั่งคลอง เพ่ือสะดวก

ในการสัญจร ตัวบ้านจะสร้างด้วยไม้และมุงหลังคาด้วยใบจาก ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีอยู่มากในพ้ืนที่ภูมิ

ปัญญาในด้านการประกอบอาหาร อาหารจะเป็นตัวแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนมีองค์ความรู้คุณค่าทาง

อาหารของพืชและสัตว์ของคนในท้องถิ่น และสามารถน้าความรู้นั้นมาปรับตัวในเข้ากับสภาพแวดล้อม

และการด้าเนินชีวิต คือมีการน้าเอาพืชสมุนไพรต่างๆ ที่มีอยู่ภายในชุมชน เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ ขมิ้นชัน 

มาใช้ในการประกอบอาหาร และเป็นส่วนประกอบในการสร้างสินค้าต่างๆ ทั้งน้ามาเป็นส่วนผสมใน

การท้าธูปหอมสมุนไพร น้ามาท้าเป็นแชมพู หรือน้ามาท้าเป็นยารักษาโรค 

6.4 ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในบางน้้าผึ้งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนภูมิ

ปัญญาในด้านนี้จะแสดงออกมาในลักษณะของจารีตประเพณี นันทนาการ การสื่อสารต่างๆเช่น ใน

งานประเพณีต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ หรืองานประเพณีตักบาตรน้้าผึ้ง

ประเพณีท้องถิ่นของชาวบางน้้าผึ้งเอง ประเพณีต่างๆเหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคน

ในชุมชนเพราะเมื่อมีการจัดงานประเพณีชาวบ้านจะมาช่วยกันจัดงานและเข้าร่วมงานประเพณีต่างๆ 

อย่างงานประเพณีสงกรานต์ บางน้้าผึ้งจะมีการจัดงานสงกรานต์ จะมีขบวนแห่นางสงกรานต์จากวัด

บางน้้าผึ้งในไปวัดบางน้้าผึ้งหรืออาจจะสลับกันไปในแต่ละปี มีการสรงน้้าพระ รดน้้าด้าหัวผู้ใหญ่ งาน

ประเพณีต่างๆจะเป็นตัวชักน้าในคนได้มาพบปะพูดคุยสังสรรค์กัน และการออกมาช่วยกันจัดงานก็จะ

ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันในชุมชน 

6.5 ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นในบางน้้าผึ้งสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งเหนือ

ธรรมชาติ มนุษย์นั้นมักจะกลัวในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และหาค้าให้ไม่ได้ ดังนั้นจึงต้องสร้างตัวแทนหรือ

สัญลักษณ์อะไรบ้างอย่างขึ้นมาเพ่ือสนองความกลัวนั้น ซึ่งจะถูกแสดงออกมาในลักษณะของสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ ศาสนาและความเชื่อ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพ่ือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจต่อผู้ศรัทธาและผู้

นับถือคนในบางน้้าผึ้งส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ในชุมชนบางน้้าผึ้งมีวัดอยู่ 2 แห่งด้วยกันคือ วัด

น้้าผึ้งในและวัดบางน้้าผึ้งนอก ทุกวันพระหรือวันส้าคัญทางศาสนา ชาวบ้านในชุมชนจะออกมาท้าบุญ

ตักบาตรกันที่วัดอย่างเนื่องแน่น อย่างในวันวิสาขบูชา มาฆบูชา อาฬสาหบูชา คนในชุมชนจะออกมา

ไปท้าบุญตักบาตรที่วัดกันในตอนเช้า ช่วงสายๆ ก็จะไปฟังเทศน์ ฟังธรรม นั่งสมาธิ พอช่วงเย็น

ชาวบ้านก็จะออกมาเวียนเทียนรอบโบสถ์ร่วมกัน นอกจากนี้วัดยังเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรม

ต่างๆ เพราะชาวบ้านในบางน้้าผึ้งนับถือพุทธศาสนา ดังนั้นพิธีกรรมต่างๆ จึงเป็นไปในรูปแบบของชาว
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พุทธ อย่างในงานแต่ง งานขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีการนิมนต์พระมาสวดให้ศีลให้พร เพ่ือความเป็นสิริ

มงคล และวัดยังเป็นสถานที่หนึ่งที่คนบางน้้าผึ้งจะหันมาพ่ึงพิงเมื่อคนในบางน้้าผึ้งเกิดความรู้สึกไม่

สบายใจ ทุกข์ใจ เพราะเชื่อว่าการมากราบไหว้ขอพร จะท้าให้จิตใจสงบขึ้นเกิดความมั่นใจ มีพลัง 

สามารถมองเห็นทางออกของปัญหานั้นๆ และท้าให้สามารถด้าเนินชีวิตต่อไปได้ 

6.6 การถ่ายทอดภูมิปัญญาของชาวบ้านบางน้้าผึ้ง ชาวบ้านบางน้้าจะมีการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญากันรุ่นสู่รุ่น เป็นการสอนสั่งและสืบทอดกันภายในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก โดยการสืบ

ทอดทางครอบครัวจะเป็นการสืบทอดในเรื่องของวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อ จากนั้น

สามารถศึกษาภูมิปัญญาในด้านอ่ืนๆ ได้ตามสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทอดภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่นของคนในชุมชนอย่างบ้านธูปหอมสมุนไพร ศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตร โฮมส

เตย์ ซึ่งไม่ได้ถ่ายทอดให้แค่เพียงคนในชุมชนเท่านั้นแต่หากคนภายนอกที่สวนใจก็สามารถเข้ามา

เรียนรู้ได้ 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าตลาดน้้าบางน้้าผึ้งเป็นตลาดที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ของ

คนในขุมขนที่มีการเอาทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนตนมาใช้ในเกิดประโยชน์ และมีการการพัฒนาทุน

ความรู้ต่างๆ เหล่านั้นให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดเป็นภูมิปัญญา

ประยุกต์ที่สร้างคุณค่าและรายได้ให้แก่คนในชุมชนสืบไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

สรุปผลกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในตลาดน้้าบางน้้าผึ้ง อ้าเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ผลจากการศึกษา พบว่า บริบทของชุมชนล้วนเป็นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดภูมิปัญญา

ในด้านต่างๆ ของคนในบางน้้าผึ้ง จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงทางสภาพสังคมและวัฒนธรรมของ

ชุมชนบางน้้าทีเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพพ้ืนที่ การ

เปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร และการพัฒนาขึ้นของเทคโนโลยี ส่งผลต่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของ

คนในพ้ืนที่ ท้าให้ภูมิปัญญาในบางน้้าผึ้งสามารถพบได้ใน 3 รูปแบบ คือ 1. ภูมิปัญญาแบบดั้งเดิม จะ

เป็นภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่ในอดีตและในปัจจุบันก็ยังคงมีการใช้ภูมิปัญญานี้อยู่ เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับ

การอนุรักษ์และสืบสานไว้ เช่น ภูมิปัญญาด้านการเกษตรและการท้าอาหาร 2. ภูมิปัญญาประยุกต์ 

ภูมิปัญญาด้านนี้จะเป็นการน้าเอาความรู้ทางภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่มาผนวกรวมกับความรู้ และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้น เช่น สินค้าโอท๊อปต่างๆ 3. ภูมิปัญญา

แบบใหม่ จะเป็นภูมิปัญญาที่เพ่ิงเกิดขึ้นภายในชุมชน เป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการน้าความรู้สมัยใหม่ที่

ได้เรียนมา มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ในการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ตน ซึ่งภูมิปัญญาทั้ง 3 รูปแบบนั้นล้วน

แล้วแต่เก่ียวข้องกับรูปแบบการด้าเนินชีวิตของคนในบางน้้าผึ้งทั้งสิ้น  

ภูมิปัญญาจะเข้ามาช่วยให้คนใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข ช่วยสร้างความสมดุลระหว่างคน

กับธรรมชาติ คนกับคน และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ทั้งยังสามารถช่วยให้คนด้ารงตนและ

ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสังคมภายนอก ตลอดจนช่วย

ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของประชาชนให้มีรายได้เลี้ยงชีพ  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

บรรณำนุกรม 

หนังสือและบทควำม 

กมลทิพย์ คงประเสริฐอมร.  (2548).  ภูมิปัญญาท้องถิ่น: นวัตกรรมของชุมชนในการจัดการ

ทรัพยากรอย่างยั่งยืนกรณีศึกษาต้าบลบางขุนไทร อ้าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี . ภูมิ

ปัญญำกับกำรสร้ำงพลังชุมชน.  กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

กัลป์ยานี ปฏิมาพรเทพ.  (2548).  การวิจัยและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: 

กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อ้าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช .  ภูมิปัญญำกับกำรสร้ำงพลัง

ชุมชน.  กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). 

เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม.  (2547).  OTOP นักสู้ชำวบ้ำน นักกำรตลำดชุมชน.  กรุงเทพฯ : เอ.อาร์.

บิซิเนส เพรส. 

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว.  (2544).  “เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ ทุนวัฒนธรรมและโอกำสทำงธุรกิจ Creative  

economy, cultural capital and business opportunity,” วารสารนักบริหาร. 

31(1) : 32-37. 

จารุวรรณ ธรรมวัตร.  (2538).  วิเครำะห์ภูมิปัญญำอีสำน.  มหาสารคาม : โรงพิมพ์สิริธรรออฟเซ็ท. 

จิตติมา สุทธศรี และคณะ.  (2535).  ตลำดบก ย่ำนชุมชนแห่งนครสยำม.  กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ. 

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์.  (2547).  ความสัมพันธ์ระหว่างทุนวัฒนธรรมกับการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง

เศรษฐกิจ กรอบความคิดและประเด็นการวิจัย . ทุนสังคม และทุนวัฒนธรรมในระบบ

เศรษฐกิจ และกำรจัดกำรยุคใหม่.  กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง. 

นิคม ชมพูหลง. (2548).  ภูมิปัญญำท้องถิ่นสู่กำรเรียนรู้.  มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์. 

นิเวศ ตินณะกุล. (2546).  กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมและวัฒนธรรม.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

ประพันธ์ ภักดีกุล และคณะ.  (2549).  รูปแบบและปัจจัยในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน

ด้วยศักยภำพ และภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไอเดียส

แควร์. 

ประเวศ วะสี.  (2530).  กำรสร้ำงภูมิปัญญำไทยเพื่อกำรพัฒนำ.  กรุงเทพมหานคร : 

อัมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ. 

_______. (2536).  กำรศึกษำชำติกับภูมิปัญญำท้องถิ่น : ภูมิปัญญำชำวบ้ำนกับกำร 

พัฒนำชนบท.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง. 

พัชรินทร์ สิรสุนทร.  (2550).  ชุมชนปฏิบัติกำรด้ำนกำรเรียนรู้ : แนวคิด เทคนิคและวิธีกำร. 

กรุงเทพมหานคร : ส้านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

มนตรา พงษ์นิล.  (2548).  ภูมิปัญญากว๊านพะเยา : บนเส้นทาง 'ผลิตภัณฑ์ชุมชน' ถึง 'คนแม่น้้า

เดียวกัน.   ภูมิปัญญำกับกำรสร้ำงพลังชุมชน.   กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 

(องค์การมหาชน). 

ยุวนุช ทินนะลักษณ์.  (2549).  ปริศนำภูมิปัญญำท้องถิ่น.  กรุงเทพฯ : สถาบันวิถีทรรศน์. 

ยศ สันตสมบัติ.  (2542).  ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและภูมิปัญญำท้องถิ่นเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง

ยั่งยืน.  เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์. 

ราตรี โตเพ่งพัฒน์.  (2553).  ตลำดน้ ำ : วิถีชีวิตเกษตรกรภำคกลำง.  กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร 

สกุณี ณัฐพูลวัฒน์.  (2541).  ตลำดน้ ำ วิถีชีวิตพ่อค้ำ-แม่ขำยไทย.  กรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์. 

สิริมาส เฮงรัศมี.  (2547).  ภูมิปัญญาชาวบ้าน ทรรศนะใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน. ทุนสังคม และทุน

วัฒนธรรมในระบบเศรษฐกิจ และกำรจัดกำรยุคใหม่.  กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลิฟวิ่ง. 

เสรี พงศ์พิศ.  (2536).  ภูมิปัญญำชำวบ้ำนกับกำรพัฒนำชนบท.  กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา. 

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.  (2548).  วัฒนธรรมในสังคมไทย. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

ส้านักงานคณะกรรมการการวัฒนธรรมแห่งชาติ.  (2533).  รำยงำนกำรสัมมนำเชิงวิชำกำร 

เรื่อง ภูมิปัญญำชำวบ้ำน.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา. 

ส้านักงานเลขาธิการการศึกษาแห่งชาติ.  (2541). แนวทำวส่งเสริมภูมิปัญญำไทยในกำรจัดกำร

ปัญหำ. กรุงเทพฯ : เอกสารอัดส้าเนา 

ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.  (ม.ป.ป.).  OTOP เรื่องเล่ำ จำกภูมิปัญญำ

ชำวบ้ำน.  กรุงเทพฯ : ส้านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. 

อานันท์ กาญจนพันธ์.  (2544).  มิติชุมชน : วิธีคิดท้องถิ่นว่ำด้วย สิทธิ อ ำนำจ และกำร 

จัดกำรทรัพยำกร.  กรุงเทพมหานคร : ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการท้าวิจัย. 

เอกวิทย์ ณ ถลาง.  (2540).  ภูมิปัญญำชำวบ้ำนสี่ภูมิภำค : วิถีชีวิตและกระบวนกำรเรียนรู้ของ 

ชำวบ้ำนไทย.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  

_______.  (2544).  ภำพรวมภูมิปัญญำไทย.  หนังสือชุดภูมิปัญญาชาวบ้านกับกระบวนการเรียนรู้

และการปรับตัวของชาวบ้านไทย.  กรุงเทพฯ : อมรินทร์. 

อุดม เชยกีวงศ์.  (2552).  ตลำดน้ ำ : วิถีชีวิตของชุมชนที่อำศัยอยู่ริมแม่น้ ำ.  กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา 

สร้างสรรค์. 

สำรนิพนธ์และวิทยำนิพนธ์ 

ชวลิต พุฒิสุทธิ์.  (2540).  “กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเศรษฐกิจ กรณีศึกษำ ชุมชนคนจีนที่ตลำด

ห้วยพลู อ ำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”. สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต 

(มานุษยวิทยา) โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

ดวงฤทัย อรรคแสง.  (2552).  “กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ภูมิปัญญำท้องถิ่นผ้ำไหมมัดหม่ี 

ย้อมสีธรรมชำติ”.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



91 

ธริษตรี เพชรแก้ว.  (2537). “กำรเปลี่ยนแปลงและกำรสืบเนื่องทำงเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชน

ที่ตั้งอยู่ริมคลองคูเมืองเดิม ศึกษำเฉพำะกรณี ชุมชนสี่กั๊กพระยำศรี”.  สารนิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (มานุษยวิทยา) โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

นักรบ เถียรอ่้า. (2252). “กำรสร้ำงชุมชนเข้มแข็งจำกกำรจัดกำรท่องเที่ยวตลำดน้ ำ : กรณีศึกษำ 

ตลำดน้ ำบำงน้ ำผึ้ง อ ำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปรำกำร”.  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี

บัณฑิต ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก. 

ศุจิรัตน์ แหลมหลวง.  (2549).  “ผลกระทบของกำรท่องเที่ยวในตลำดน้ ำอัมพวำที่มีต่อวิถีขีวิตของ

ชุมชน”.  สารนิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

เว็บไซต์ 

ลูกล้าดวน.  (2553).  บางน้้าผึ้ง ตลาดมีชีวิต...(Market Life).  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : 

http://www.oknation.net/blog/FriendlygirL/2010/03/03/entry-2.  (วันที่สืบค้น 3 

พฤศจิกายน 2557). 

วิธุดา คงมณี. (2554). กำรศึกษำภูมิปัญญำชำวบ้ำนด้ำนหัตถกรรมกำรท ำผ้ำไหม ชุมชนบ้ำนครัว

เ ห นื อ  เ ข ต ร ำ ช เ ท วี  ก รุ ง เ ท พ ม ห ำ น ค ร .  [อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

https://www.l3nr.org/posts/503134.  (วันที่สืบค้น 22 สิงหาคม 2557). 

สถาบันการท่องเที่ยวในชุมชน.  (ม.ป.ป.)  ชุมชนต ำบลบำงน้ ำผึ้ง.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา :   
http://www.cbti.org/?ge=travel&travel_ge=show_travel&gen_lang=2301201321
0703&id_category=11072012170044.  (วันที่สืบค้น 3 พฤศจิกายน 2557). 

 
ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชน (2555).  บำงน้ ำผึ้ง.  [ออนไลน์].  แหล่งที่มา :                                   

 
https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com/cbtcommunity/ce
ntralcommunity/bangnumphaung/.  (วันที่สืบค้น  3 พฤศจิกายน 2257). 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.oknation.net/blog/FriendlygirL/2010/03/03/entry-2
https://www.l3nr.org/posts/503134
http://www.cbti.org/?ge=travel&travel_ge=show_travel&gen_lang=23012013210703&id_category=11072012170044
http://www.cbti.org/?ge=travel&travel_ge=show_travel&gen_lang=23012013210703&id_category=11072012170044
https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com/cbtcommunity/centralcommunity/bangnumphaung/
https://thaicommunitybasedtourismnetwork.wordpress.com/cbtcommunity/centralcommunity/bangnumphaung/

	หน้าปก1
	ใบเซ็น
	บทคัดย่อ1
	ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง(เต็ม)

