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 วนิชา  เดชะบญุ : พลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร. อาจารย
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.พิทักษ  ศิริวงศ. 117 หนา. 
  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพลวัตการทํานาเกลือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
ของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือ
ของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยคร้ังนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผูใหขอมูลหลักไดแก ผูประกอบอาชีพทํานาเกลือและผูประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํานาเกลือ 
จํานวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณและอุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็นของการวิจัย นําเสนอแบบบรรยายความ 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. พลวัตการทํานาเกลือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร ประกอบดวย 10 ประเด็นดังนี้คือ  1) พื้นท่ีทํานา แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ นาวน
และนายืน สามารถแบงพื้นที่นาออกเปนสวนๆ ประมาณ 5 สวนดังนี้คือ วังกักน้ํา นาประเทียบ 
นาตากน้ํา นาเช้ือ นาปลง 2) เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทํานาเกลือ แบงได 7 ประเภทดังนี้คือ 
เคร่ืองมือในการขุดลอกรองน้ําและปรับแตงคันนา เคร่ืองมือในการปลอยน้าํเขา-ออกแปลงนา  
เครื่องมือที่ใชในการปรับพื้นที่ เครื่องมือที่ใชในการรื้อเกลือ เครื่องมือที่ใชในการขนเกลือ 
เคร่ืองมือในการทํากอง เคร่ืองมือวัดความเค็ม  3) กระบวนการทํานาเกลือมี 7 ข้ันตอนไดแก การขุดลอก
ลําราง การตกแตงคันนา  การนําน้ําทะเลเขาสูพื้นท่ีนา การปรับสภาพพ้ืนท่ีนา การร้ือเกลือ การเข็นเกลือ 
การลางทองนา  4)  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน  5) ปริมาณท่ีดิน   6) แรงงานท่ีใชในการทํานาเกลือ  7) เงินทุน
ที่ใชในการทํานาเกลือ  8) สภาพภูมิอากาศ  9) ประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับการทํานาเกลือ   
10) การจัดจําหนาย 
 2. ปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือ สรุปไดดงันี้ 1) แรงงานขาดแคลน 2)ราคาเกลือ
ตกตํ่าลง 3) ตนทุนการผลิตสูงข้ึนสูง 4)ความไมแนนอนของปริมาณผลผลิต 5)ทัศนคติ  
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 The purposes of this research 1) to study the dynamics of salt farming from the 
past year to the current year for Tambon Banbor, Amphoe Mueang , Changwat Samut 
Sakhon 2) to examine the problems and difficulties in salt farming for Tambon Banbor, 
Amphoe Mueang , Changwat Samut Sakhon. The qualitative research methods were utilized, 
with in-depth interviews and field observation. The main respondents were salt farmers and 
the persons who were involved in the salt farming, totally 20 persons. The instruments used in 
this study were the questionnaire, and the supporting equipment for data collection. Data 
analysis was conducted by content analysis, conclusions of the study, and  describe 
presentation. 
 The results of the research were as follow: 
 1. the dynamics of salt farming from the past year to the current year for Tumbon 
Banbor, Amphoe Mueang , Changwat Samutsakhon consisted of 10 issues: 1) The area of 
salt farm, dividing into 2 types: continuous salt fields and uncontinuous salt fields, can be 
divided the farm area into 5 sections: field for storing salt water; field for exposing salt water to 
the sun; field for exposing strong salt ; field for Gypsum precipitation; field for salt content 
crystallization;   2) The tools and the equipment used in salt farming were divided into 7 types: 
tools for dredging and modifying the fields; tools for releasing the water out-in the fields; tools 
for preparing the field; tools for removing salt content; tools for carryings the salt content; tools 
for piling, and tools for measuring the salinity   3) The salt farming process has 7 stages: 
dredging; modifying the fields; channeling the water to the fields; modifying the fields, 
removing the salt content; transporting the salt content, and cleansing the fields 4) The 
ownership of the land 5) The amount of the land 6) The labor force in salt farming 7) The 
funds for salt farming 8) The climate 9) The traditions and the rituals associated with salt 
farming, and 10) The distribution. 
 2. Problems and obstacles in salt farming can be summarized as follows: 1) The 
labor shortages 2) Salt price decrease 3) High production costs 4) The uncertainty of the 
product quantity, and 5) The attitude. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการให
คําปรึกษาแนะนําและปรับปรุงแกไขของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ  ศิริวงศ อาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ  นาวาเอกหญิง  ดร.ธนพร   แยมสุดา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และอาจารย ดร.ธนินทรัฐ  
รัตนพงศภิญโญ ประธานกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ  ท่ีไดกรุณาเสียสละเวลาใหคําแนะนํา
ปรึกษารวมท้ังตรวจสอบแกไขวิทยานิพนธมาตลอดระยะเวลาดําเนินการวิจัย  ซ่ึงผูวิจัยซาบซ้ึงและ
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณผูผูประกอบอาชีพทํานาเกลือ และชาวบานในตําบลบานบอทุกทานท่ีให
ความรวมมือชวยเหลือ และใหขอมูลตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอผูวิจัยดวยอัธยาศัยไมตรีอันดีจนทําให
ประเด็นเร่ือง “พลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” ฉบับนี้มีความสมบูรณ
และสําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตามเปาหมายท่ีผูวิจัยวางไว โดยผูวิจัยหวังวาความรูท่ีไดจากการศึกษา
ในครั้งนี้จะมีสวนชวยเหลือใหภูมิปญญาการทํานาเกลือดํารงอยูสืบตอไปในตําบลแหงนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมและครอบครัวท่ีใหความชวยเหลือและสนับสนุนในดาน
ทุนการศึกษาและเปนกําลังใจในการทําวิทยานิพนธคร้ังน้ีดวยดีตลอดมา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


