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ของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือ
ของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร การวิจัยคร้ังนี้ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
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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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 การทํานาเกลือในประเทศไทยมีมานานหลายรอยปมาแลว  เพราะวาเกลือมีความสําคัญ
ตอชุมชนสมัยต้ังแตสมัยโบราณ  เกลือเปนส่ิงจําเปนในการแลกเปล่ียนทางเศรษฐกิจระหวางชุมชน  
สําหรับในประเทศไทยการทํานาเกลือเปนอาชีพท่ีรัฐบาลไทยสงวนไวสําหรับคนไทย (พระราชกฤษฎีกา
กําหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทํา พ.ศ.2522) เปนอาชีพท่ีแสดงถึงภูมิปญญา
ความรูท่ีไดจากประสบการณ  การสังเกต  การพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ  ภูมิปญญาเหลานี้ไดถูกถายทอด
จากบรรพบุรุษสูลูกหลานโดยการบอกเลาและถือปฏิบัติตอๆ กันมา (เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท 
จํากัด  2548 : 3-1) 
 จากการท่ีเกลือทะเลเปนเกลือท่ีผลิตจากน้ําทะเล  แหลงผลิตจึงอยูบริเวณใกลชายฝงทะเล  
แมวาประเทศไทยจะมีชายฝงทะเลยาวถึง 2,600 กิโลเมตร แตแหลงท่ีเหมาะสมสําหรับการผลิต
เกลือทะเลขางตนมีจํากัด  ท้ังนี้นอกจากจะตองอาศัยน้ําทะเลในการผลิตแลวยังตองอาศัยลักษณะ 
ภูมิประเทศ  สายลม  และแสงแดด เปนปจจัยสําคัญในการผลิตดวย  กลาวคือ  ลักษณะภูมิประเทศ
ตองเปนที่ราบ  ดินตองเปนดินเหนียวที่สามารถอุมน้ําไดดีปองกันมิใหน้ําเค็มซึมลงไป  และมิให
น้ําจืดซึมมาจากใตดิน  มีสายลมและแสงแดดชวยในการตกผลึกเกลือ  ซ่ึงลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศในลักษณะนี้มีเฉพาะบริเวณปากอาวไทยท่ีชลบุรี ฉะเชิงเทรา  สมุทรปราการ  สมุทรสาคร  
สมุทรสงคราม เพชรบุรี และทางภาคใตท่ีชายฝงทะเลอาวตะโลมาโปรจังหวัดปตตานีเทานั้น  
นอกจากนี้พื ้นที่บริเวณดังกลาว  ยังมีลักษณะชัยภูมิที่เอื ้อประโยชนตอวิธีการทํานาเกลือ  คือ     
ดินคอยๆ ลาดลงจากชายฝงเขามาเปนลําดับ  ทําใหการปรับพื้นท่ีเพื่อทํานาเกลือทําไดงาย  จังหวัด
ดังกลาวขางตนจึงเปนแหลงท่ีมีการผลิตเกลือมาชานาน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2538 : 7) 
 ในปจจุบันการใชท่ีดินไดเปล่ียนแปลงไป พื้นท่ีท่ีเคยเปนแหลงผลิตเกลือ ไดเปล่ียน
สภาพการใชท่ีดินไปสูการผลิตอ่ืนๆ ท่ีไดผลตอบแทนสูงกวา  เชน  การเล้ียงกุง  การใชท่ีดินเพื่อ
สรางโรงงานอุตสาหกรรมและท่ีอยูอาศัย ฯลฯ  รวมถึงปญหาในการผลิตเกลือทะเลซ่ึงมีท้ังหมด 5 
ประการ คือ  ประการท่ีหนึ่ง คือ  ความไมแนนอนของปริมาณผลผลิต  เกิดข้ึนเนื่องจากการผลิตตอง
อาศัยธรรมชาติ  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได  ถาปใดฝนแลงผลผลิตก็จะอยูในเกณฑดี  แต
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ถาปใดเกิดฝนตกชุกหรือตกในฤดูการผลิต  ผลผลิตเกลือก็จะไดรับนอย  ปริมาณผลผลิตเกลือใน  
แตละป  จึงไมแนนอน  การผลิตตองเปนไปตามฤดูกาลตองอาศัยธรรมชาติ  ลักษณะการผลิตเกลือ
ทะเลจึงเหมือนกับสินคาเกษตรทั่วไป  เกษตรกรไมสามารถกําหนดปริมาณผลผลิตเกลือท่ีออกสูตลาด
ในแตละปได 
 ประการท่ีสอง คือ ปญหาตนทุนการผลิต  จากรูปแบบการผลิตเกลือทะเลซึ่งเปนการ
ผลิตท่ีตองอาศัยแรงงานจํานวนมาก  โดยเฉพาะการรับจางร้ือและหาบเกลือ  ปจจุบันคาแรงงานสูง
และหายาก เนื่องจากแหลงผลิตอยูใกลกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลซ่ึงเปนยานโรงงานอุตสาหกรรม  
ทําใหแรงงานในทองถิ่นนิยมไปทํางานในโรงงาน ประกอบกับงานรับจางรื้อและหาบเกลือ เปน
งานหนักทําใหไมคอยมีใครอยากทํา  ความหายากของแรงงานทําใหคาจางมีแนวโนมสูงข้ึน  เม่ือ
รวมกับคาเสียโอกาสชองการใชท่ีดินแลว  ตนทุนการผลิตยิ่งสูง  ขณะท่ีราคาและปริมาณผลผลิตมี
ความไมแนนอน  ในบางปเกษตรกรจึงตองประสบปญหาการขาดทุน 
 ประการท่ีสาม  คือ ปญหาการถือครองท่ีดิน  การที่เกษตรกรถือครองท่ีดินในลักษณะ
การเชา  มีสวนทําใหตนทุนการผลิตสูงโดยเฉพาะการคิดคาเชาในรูปผลผลิตการถือครองท่ีดินใน
ลักษณะการเชาและการทํานาเวร  ยอมมีผลตอประสิทธิภาพการผลิต  ในอนาคตมีแนวโนมวา  พื้นท่ี
มีการถือครองในลักษณะนาเวรจะคอยๆ ลดลง  หากราคาที่ดินยังคงสูง  และเกลือราคาต่ํา  การขาย
ท่ีดินเพื่อนําเงินมาแบงปนกันเปนทางเลือกที่ดีกวาการผลัดการทํานาเกลือ 
 ปญหาท่ีส่ี คือ ทัศนคติ  ดังกลาวแลววาแหลงผลิตเกลือท่ีสําคัญจะอยูใกลกรุงเทพและ
ปริมณฑลซ่ึงเปนยานอุตสาหกรรม แรงงานวัยทํางานนิยมการทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
มากกวาการทํานาเกลือ  นอกจากนี้ยังมีทัศนคติท่ีวาการทํานาเกลือเปนงานหนักจึงไมคิดเจริญรอย
ตามตามบรรพบุรุษประกอบกับท่ีดินราคาสูง จึงมีแนวโนมวาในอนาคตเม่ือพื้นท่ีทํานาเกลือตกทอด
ถึงลูกหลานพื้นท่ีเหลานี้อาจเปล่ียนแปลงไปสูกิจกรรมอ่ืนๆ เพราะลูกหลานไมคิดจะประกอบอาชีพ
การทํานาเกลือตอไป  และการทํานาเกลือตองอาศัยความชํานาญ  ประสบการณ  สําหรับการจัดการ
เพื่อใหไดผลผลิตเกลือทะเล  ถาลูกหลานมิไดฝกหรือรับการถายทอดขณะท่ีพอ แมทํานาเกลืออยู 
เม่ือรุนลูกไดรับมรดกก็จะทําไมเปน  ตองจางผูดูแลอีกทอดหน่ึง  ซ่ึงอาจไมคุมกับการลงทุน  จึงเปน
ท่ีนาเสียดายอยางยิ่ง  หากในอนาคตอาชีพการทํานาเกลือจะหมดส้ินไป  เพราะอยางนอยท่ีสุดการ
ผลิตเกลือทะเลนับไดวาเปนการผลิตท่ีอาศัยธรรมชาติอยางแทจริง ไมตองอาศัยปจจัยการผลิตท่ี
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิง แวดลอมเชนการทํานากุง  อีกทั้งสภาวะแวดลอมท่ีใชเปนแหลงผลิต
เกลือเปนทรัพยากรที่มีลักษณะเฉพาะและมีพื้นท่ีคอนขางจํากัดในประเทศไทย (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร 2538 : 97-98) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3 

 ประการสุดทาย คือ การเขามาของเกลือสินเธาว มีการคนพบเกลือสินเธาวซ่ึงอยูใตดิน
ในแถบอีสานในปริมาณมาก เนื่องจากเกลือสินเธาวมีลักษณะขาวรวนนาใช มีความบริสุทธิ์ มี
ความเค็มสูงถึง 99.99 เปอรเซ็นต และมีองคประกอบของโซเดียมคลอไรดมากกวารอยละ 90 
ขณะที่เกลือทะเลมีโซเดียมคลอไรดเพียงรอยละ 85 เทานั้น อีกท้ังยังมีการเขามาของบริษัทขามชาติ
ขนาดใหญท่ีเขามาทําเหมืองโพแทชซ่ึงผลพลอยไดจากการสกัดแรโพแทชก็คือ เกลือสินเธาวซ่ึงมี
กําลังการผลิตถึง 2 ลานตัน   ทําใหมีการนําเกลือสินเธาวไปใชในทางอุตสาหกรรมและการบริโภค
อยางกวางขวาง  เปนเหตุใหราคาเกลือทะเลลดลงไปในท่ีสุด (กุลธิดา สามะพุทธิ 2551) 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนเหตุใหพื้นท่ีการทํานาเกลือลดลงเร่ือยๆ โดยเฉพาะ
จังหวัดสมุทรสาครท่ีสังเกตไดจาก พื้นท่ีการทํานาเกลือจากการสํารวจในป 2537 มีพื้นท่ีประมาณ 
43,314 ไร (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กองวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร 2538 : 15) เปรียบเทียบกับการสํารวจในป 2547 เหลือพ้ืนท่ีการทํานาเกลือเพียง 35,120 
ไร (เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด 2548 : 3-1) จากตัวเลขที่จะเห็นไดวาในระยะเวลา 
10 ปท่ีผานมามีพื้นท่ีลดลงจากเดิมจํานวน 8,194 ไร  คิดเปน 18.92% จากพื้นท่ีการทํานาเกลือท่ี
หายไป ทําใหจังหวัดสมุทรสาครเหลือแหลงทํานาเกลืออยูเพียง 8 ตําบลของอําเภอเมืองไดแก ตําบล
บานบอ บางหญาแพรก  นาโคก  กาหลง  บางโทรัด  บางกระเจา พันทายนรสิงห และโคกขาม                                     
 จะเห็นไดวาพื้นท่ีการทํานาเกลือนั้นมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก เพ่ือความตองการ
เพิ่มผลผลิตชาวนาเกลือจึงพยายามประดิษฐคิดคนเคร่ืองมือ เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีชวยทุนแรงงาน
โดยมีการนําเคร่ืองยนตรุนใหมๆ เขามาชวยงานแทนแรงงานมนุษย ใหวิถีการทํานาเกลือนั้น
เปล่ียนไปจากเดิม จากประสบการณของผูวิจัยเองท่ีมีถ่ินกําเนิดและภูมิประเทศของหมูบานติดทะเล  
และครอบครัวก็มีอาชีพทํานาเกลือในสวนหนึ่ง ทําใหเล็งเห็นความสําคัญของปญหาผูวิจัยจึงมี
ความสนใจการเปล่ียนแปลงในวิถีการผลิตของชาวนาเกลือจากอดีตจนถึงปจจุบัน วามีการเปล่ียนแปลง
ในวิถีการผลิตอยางไรบาง  ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทําการวิจัยคร้ังนี้ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. ศึกษาพลวัตการทํานาเกลือต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ อําเภอเมือง  
จังหวดัสมุทรสาคร 
 2. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือของตําบลบานบอ อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร 
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ขอบเขตการวจัิย 
 ในการศึกษาวจิัย “พลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร” ได
กําหนดขอบเขตของการศึกษาไวดังนี้คือ 
 1. ขอบเขตดานพื้นท่ี   
  โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไวเฉพาะพื้นท่ีของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร เพราะเปนพื้นท่ีท่ีทํานาเกลือมากท่ีสุดในจังหวัดสมุทรสาคร 
 2. ขอบเขตดานขอมูล  ในการศึกษาคร้ังนีผู้วิจัยใชขอมูล 2 ลักษณะ คือ 
  2.1 ขอมูลจากเอกสาร  เปนขอมูลท่ีไดจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ ไดแก 
   2.1.1 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับแนวคิดและทฤษฎี 
   2.1.2 เอกสารท่ีใหความรูเกีย่วของกับการทํานาเกลือ 
   2.1.3 เอกสารท่ีเกี่ยวของกับชุมชนตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวดัสมุทรสาคร 
  2.2 ขอมูลจากการสัมภาษณ  เปนขอมูลทีไ่ดจากการลงภาคสนามดวยวิธีการสัมภาษณ
บุคลากรในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด  โดยกําหนดคณุสมบัตขิองผูบอกขอมูลไวดังนี ้
   2.2.1 เปนผูประกอบอาชีพทํานาเกลือในพื้นท่ีท่ีกําหนด  ท้ังในอดีตและปจจุบัน 
จํานวน 14 คน 
   2.2.2 ผูประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการทํานาเกลือเชน แรงงานรับจาง, พอคาเกลือ 
และคนผลิตอุปกรณการทํานาเกลือ ในพ้ืนท่ีท่ีกําหนด  จํานวน 6 คน 
 3. ขอบเขตดานเน้ือหา  การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหาใน
การศึกษา มีประเด็นดังตอไปนี้ 
  3.1 พลวัตการทํานาเกลือต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  
  3.2 ปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือ   
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 การศึกษาคร้ังนี้ผูวิจยัใชระเบียบวิธีวจิัยเชิงคุณภาพ  โดยดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดบั
ดังนี ้
 1. ข้ันสํารวจและศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของ  ผูวิจัยสํารวจและศึกษาเอกสารท่ีใหความรู
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีศึกษาจากแหลงเอกสารตางๆ เพื่อเปนความรูพืน้ฐาน  ซ่ึงเปนขอมูลท่ีชวยใหผูวิจยัได
กําหนดกรอบความคิดในการศึกษา  และใชประกอบการเขียนเคาโครงวิจัย 
 2. ข้ันสํารวจพืน้ท่ี  โดยการสังเกตสภาพพ้ืนท่ีท่ัวๆ ไป  และสัมภาษณขอมูลอยางคราวๆ 
เพื่อเปนความรูพื้นฐานในการกําหนดกรอบแนวความคิด  และใชประกอบการเขียนเคาโครงวิจัย 
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 3. ข้ันเก็บรวบรวมขอมูล  โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองท่ีศึกษาดวยวิธีการ
ดังตอไปนี ้
  3.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการ
สัมภาษณบุคลากรที่กําหนดไวในขอบเขตดานขอมูล  ซ่ึงผูวิจัยจะใชวิธีการบันทึกเสียงลงในแถบ
บันทึกเสียง และ/หรือจดบันทึกตามความเหมาะสม 
  3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  โดยการเก็บรวบรวมจากเอกสารขั้นตน  เชน  
เอกสารจากหนวยงานตางๆ  
 4. ข้ันจัดกระทํากับขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนนิการดังตอไปนี ้
  4.1 นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณ  ซ่ึงไดบันทึกในแถบบันทึกเสียงมา
ถอดความโดยสรุปสาระสําคัญตามประเด็นท่ีศึกษา 
  4.2 นําขอมูลท่ีรวบรวมไดจากเอกสารตางๆ มาศึกษาเปรียบเทียบเพื่อหาความสัมพันธ
สอดคลองกับขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ  ตามประเด็นท่ีกําหนดไว 
  4.3 นําขอมูลท้ังท่ีเก็บรวบรวมไดจากการสัมภาษณและขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดจาก
เอกสาร  มาตรวจสอบความถูกตอง  สมบูรณ  และศึกษาตามขอบเขตดานเนื้อหาท่ีกาํหนดไว 
 5. ข้ันเสนอผลการศึกษาคนควา  ผูวิจัยจะเสนอผลการศึกษาคนควาดวยวิธีพรรณนา  
วิเคราะห  และมีภาพประกอบ 
 
ประโยชน 
 1. ทําใหทราบถึงพลวัตการทํานาเกลือต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ปญหาและอุปสรรคใน
การทํานาเกลือของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวดัสมุทรสาคร 
 2. มีงานวจิัยท่ีเปนองคความรูเกี่ยวกับวิวัฒนาการการทํานาเกลือ อันจะเปนประโยชน
ในการศึกษาคนควา และการอางอิงทางวิชาการตอไป 
 3. เปนขอมูลในการใชเปนเอกสารอางอิงทางวิชาการ ใหกับองคกรหรือหนวยงานตางๆ 
เพื่อนําไปใชในการหาแนวทางอนุรักษและสงเสริมอาชีพการทํานาเกลือตอไป 
 4. ผลของการวิจัยจะเปนองคความรูท่ีเปนพื้นฐานของสังคมทองถ่ิน  ซ่ึงสามารถนํา
ขอมูลสวนหนึง่ไปใชประโยชนในการพัฒนาใหแกชุมชนทองถ่ิน 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองพลวัตนาเกลือ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยไดศึกษาจาก
เอกสาร แนวคิด  ทฤษฎี  และผลการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย 
ดังนี้  
 1. แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรม 
 2. แนวคิดเกีย่วกับภูมิปญญา 
 3. แนวคิดเกีย่วกับวัฒนธรรมชุมชน 
 4. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
 5. ทฤษฎีภาวะทันสมัย  
 6. งานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

 
1. แนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
 การเปล่ียนแปลงจะเกี่ยวของหรือข้ึนอยูกับเวลาเสมอ  ไมวาจะเปนเวลาในรูปใด เชน 
วัน เดือน ป  หรือเวลาทางดาราศาสตรโดยนับเปนปเสมอ  รวมท้ังเวลาท่ีนับการครบรอบเหตุการณหนึ่ง 
เปนตนวา  ฤดูหนึ่งหรือปการเพาะปลูกหนึ่งก็ตาม  ลักษณะหรือสถานภาพของส่ิงนั้นจะแตกตาง  
ไปจากเดิมท่ีเปนอยู  โดยอาศัยองคประกอบดานเวลาเปนหลัก  ในสังคมมีเหตุการณท่ีไมมีการ
เปล่ียนแปลงอยูสองอยางเทานั้น นั่นคือ  การเกิดและการตาย  แตกระบวนการตั้งแตเกิดจนตาย 
นับเปนการเปล่ียนแปลงตอเน่ืองกันโดยอาศัยเวลาเปนเคร่ืองกําหนด (ผจงจิตต  อธิคมนันทะ 2545 : 
11) 
 สังคมและวัฒนธรรมยอมมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  เพราะความตองการของ
มนุษยไมมีท่ีส้ินสุด  และสภาพแวดลอมก็เปล่ียนไปเร่ือยๆ แตการเปล่ียนแปลงจะเร็วหรือชานั้น
ข้ึนอยูกับปจจัยที่มาเกี่ยวของ  เชน  ระดับการศึกษาของผูคนในสังคม  การส่ือสารคมนาคม  
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  การนําการเปล่ียนแปลง 
 สังคมและวัฒนธรรมเปนของคูกันและไปดวยกัน ถาสังคมเปล่ียนวัฒนธรรมก็จะเปล่ียน  
ถาวัฒนธรรมเปล่ียนสังคมก็เปล่ียนแปลง  และปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงก็เปนปจจัยตางๆ  
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ท่ีมีผลตอท้ังการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม  เชน  การคนพบ การประดิษฐ การขัดแยง
การแขงขัน (วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ 2549 : 73) 
 
 1.1 การเปล่ียนแปลงทางสังคม 
  1.1.1 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 , อางถึงใน 
ดารณี (บัญชรเทวกุล) ถวิลพิพัฒนกุล 2549 : 11) ใหคําจํากัดความการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  คือ  
การที่ระบบสังคม  กระบวนการ  แบบอยาง หรือรูปแบบทางสังคม  เชน  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  ระบบครอบครัว  ระบบการปกครองไดเปล่ียนแปลงไปไมวาจะเปนดานใดก็ตาม  การ
เปล่ียนแปลงทางสังคมนี้อาจจะเปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอยเปนไปอยางถาวรหรือช่ัวคราว  
โดยวางแผนใหเปนไปหรือเปนไปเอง  และท่ีเปนประโยชนหรือใหโทษไดท้ังส้ิน 
   วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ (2549 : 73) ไดใหความหมายการเปล่ียนแปลงทางสังคมวา  
หมายถึง  การที่ระบบสังคมกระบวนการแบบอยาง  หรือรูปแบบทางสังคม  เชน  ระบบครอบครัว  
ระบบการปกครองไดเปล่ียนแปลงไป  ไมวาจะเปนดานใดก็ตาม  การเปล่ียนแปลงทางสังคมน้ีอาจ
เปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอย  เปนไปอยางถาวรหรือช่ัวคราว  โดยวางแผนใหเปนไปหรือ
เปนไปเอง  และเปนประโยชนหรือโทษไดท้ังส้ิน 
   อุดม  เชยกีวงศ และคณะ (2548 : 36) กลาววา การเปล่ียนแปลงทางสังคม  
หมายถึง  ความสัมพันธดานตางๆ ของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไป  อาจเปล่ียนแปลงไปในทางดข้ึีน
หรือ   เลวลง  หรืออาจเปล่ียนแปลงอยางถาวรหรือช่ัวคราว หรือเปล่ียนอยางมีแผนกับเปล่ียนแปลง
ไปเองโดยไมมีแผนก็ได  แตละสังคมจะประกอบไปดวยระบบความสัมพันธยอยๆ หลายระบบ  
เชน  ระบบครอบครัว  ระบบเศรษฐกิจ  ระบบการศึกษา  ระบบการเมืองการปกครอง   ระบบสังคม  
เปนตน  ในแตละระบบสังคมยอยเหลานี้จะประกอบไปดวย หลักการ  กระบวนการ  แตเนื่องจาก
สังคมมีลักษณะคลายกับส่ิงมีชีวิต  คือไมอยูนิ่ง  มีการหมุนเวียนเปล่ียนไปเหมือนส่ิงธรรมชาติอ่ืน 
   นิเทศ  ตินณะกุล (2546 : 7)  ไดกลาวถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมหมายถึง  
การเปล่ียนแปลงของโครงสรางหรือของรูปแบบของความสัมพันธ และการปะทะสัมพันธกันทาง
สังคม  ซ่ึงเกี่ยวของกับบทบาท  ระเบียบ แบบแผน คานิยมและวัฒนธรรม  ความจริงแลวความ
เปล่ียนแปลงทางสังคมเปนปรากฏการณท่ีซับซอนมาก และเกี่ยวของกับความสัมพันธระหวางกัน
ของส่ิงตางๆ ในโครงสรางสังคม  รวมท้ังความสัมพันธกับปจจัยท่ีไมใชทางสังคมดวย  เชน  การ
เปล่ียนแปลงทางนิเวศวิทยา  ประชากรและเทคโนโลยี 
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   สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2546 : 5-6)  ไดกลาววาการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
หมายถึง  การเปล่ียนแปลงองคการทางสังคม ไดแก การเปล่ียนแปลงในเร่ือง 
   1. ขนาดขององคการสังคม (size) คือ ขนาดใหญข้ึนหรือเล็กลง 
   2. ประเภทขององคการสังคม (kind) เชน  จากกลุมเพื่อนไปเปน
ครอบครัว  จากครอบครัวเปนชุมชน เปนตน 
   3. ลักษณะขององคการสังคม (characteristics)  เชน  จากยึดเหนี่ยวกัน
หลวมๆ เปนยดึเหนีย่วกันเหนียวแนน  จากแบงแยกมาเปนสามัคคีสมานสามัคคี 
   4. สถานภาพและบทบาท (status-role)  เชน  เคยสถานภาพสูงมาเปนต่ําจาก
เคยตํ่ามาเปนสูง  จากเคยเปนเพื่อนกันมาเปนสามีภรรยากนั  บทบาทก็พลอยเปล่ียนไปดวย 
   Vago (1980 , อางถึงใน นิเทศ  ตินณะกุล 2546 : 10) กลาววาการเปล่ียนแปลง
ทางสังคม  คือ แนวคิดท่ีเปนขบวนการเปล่ียนแปลงแบบไมมีการวางแผน  หรือมีการวางแผนอยาง
มีคุณภาพ  หรือการเปล่ียนแปลงในปรากฏการณเกีย่วกับสังคมในเชิงปริมาณ 
   ผจงจิตต  อธิคมนันทะ (2545 : 12) ไดใหความหมายการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมวา  หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบความสัมพันธของบุคคล  ที่อยูรวมกันเปน
กลุมเปนพวกเดียวกัน และการเปล่ียนแปลงประเภทท่ีกลาวนี้ เกิดข้ึนเพราะมีการเปล่ียนแปลงใน
กรอบกําหนดขอบเขตสิทธิและหนาท่ี  ท่ีบุคคลจะปฏิบัติตอกันไดจากท่ีเคยกําหนดอยูกอน 
   จากความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ีกลาวมาท้ังหมดสรุปไดวา 
การเปล่ียนแปลงทางสังคม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงความสัมพันธหรือโครงสรางสังคม อัน
เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ระบบครอบครัว  และระบบการปกครอง  การเปล่ียนแปลง
ทางสังคมนี้อาจจะเปนไปในทางกาวหนาหรือถดถอย  มีแบบแผนหรือไมมีแบบแผนก็ได  
   ผจงจิตต  อธิคมนันทะ (2545 : 13) กลาววา  สังคมมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ
ท้ังในระดับ จุลภาค (Micro Level) และระดับ มหภาค (Macro Level)   
    1. ระดับจุลภาค   ไดแก     การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมสวนบุคคลท่ีเกิด
ข้ึนอยูเปนปกติแตในอัตราและความมากนอยแตกตางกันตามทองท่ี  และแลวแตโอกาสหรือ
กาลเวลา เชน 
    1.1 ในเร่ืองคานิยมหรือคุณคา (Values) ทางจริยธรรม 
    1.2 ในเร่ืองการแตงกาย 
    1.3 ในเร่ืองมารยาท 
    1.4 ในเร่ืองการใชภาษา 
    การเปล่ียนแปลงในระดับนี้จะคอยเปนคอยไป จะเปล่ียนไปอยางชา ๆ 
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    2. ระดับมหภาค ไดแกการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของสังคมการเปล่ียน- 
แปลงในระดบันี้เกิดจากการเปล่ียนแปลงสะสมในระดับจุลภาค 
    รูปแบบสังคมไดเปล่ียนจากสังคมท่ีมีความเปนอยูงาย ๆ (simple Society)  มา
เปนสังคมท่ีมีความซับซอน (Complex Society)  ในบางคร้ังจะเรียกสังคมท่ีมีความเปนอยูงายๆ วา
สังคมท่ีเก็บหาอาหาร (Food-Gathering Society)  สังคมท่ีไมมีตัวอักษรใช  (preliterate Society)  
หรือสังคมท่ีเปล่ียนแปลงชา (Sacred Society)  สวนสังคมซับซอน  ในบางคร้ังก็จะถูกเรียกวาสังคม
ผลิตอาหาร (Food-Producing Society)  สังคมท่ีรูจากใชตัวอักษร (Literate Society)  หรือสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงเร็ว (Secular Society) 
  1.1.2  ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   ทฤษฎีการเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้น ไดมีการกลาวถึงในลักษณะท่ีแตกตางกัน
ออกไปดังนี ้
   จากงานเขียนของนิเทศ  ตนิณะกุล (2546 : 19-41)  สามารถสรุปไดวา มี 5 
แนวคิดและทฤษฏีดังนี้ 
   1. ทฤษฏีวิวัฒนาการการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Evolutionary  Theories of 
social change) ซึ่งอธิบายวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมเปนกระบวนการที่เกิดข้ึนแบบคอยเปน
คอยไป  สะสมข้ึนเร่ือยๆ ตามระยะเวลาโดยมีแนวโนมเขาสูภาวะซับซอนและสามารถปรับตัวใน
สภาพแวดลอมไดดีข้ึน 
   2. ทฤษฏีความขัดแยงทางสังคม (Conflict Theory) อธิบายการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมวาเปนผลมาจากความขัดแยงท่ีเกิดข้ึนระหวางชนช้ันหรือกลุมบุคคลในสังคม 
   3. ทฤษฏีโครงสรางและหนาท่ีของสังคม (Structural-Functional Theory) 
อธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมวาเปนความสัมพันธเกีย่วโยงกับบุคคล กลุมองคกร สถาบัน  
ตลอดจนถึงชุมชนใหญนอยตางๆ ท่ีอพยพเขามาอยูในเมืองอยางตอเนือ่ง จนทําใหเกดิการขยายตวัใน
ชุมชนนั้นๆ  
   4. ระบบสังคม (social  System) โดยมองการเปล่ียนแปลงทางสังคมวา
เปนกระบวนการของวิวัฒนาการที่มีความสลับซับซอนมากขึ้น  เปรียบสังคมกับส่ิงมีชีวิต  
เนื่องจากมีการเติบโตข้ึนเร่ือยๆ ตลอดวงจรชีวิตของมัน 
   5. ทฤษฏีจิตวิทยาสังคม (Social Psychological Theories) อธิบายการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมวาเปนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในตัวบุคคล  เชน  บุคลิกภาพ  คานิยม  และ
ทัศนคติ จะสามารถสรางการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ซ่ึงทายท่ีสุดจะนําไปสูการพฒันาเศรษฐกิจ
ของประเทศ 
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   ผจงจิตต  อธิคมนันทะ (2545 : 38) กลาวไววา  มี 4 ทฤษฏีอันไดแก 
   1. ทฤษฏีการวิวัฒนาการ  (Evolutionary Theories) ซ่ึงมีสมมุติฐาน
ท่ีวาการเปล่ียนแปลงจะเปนไปอยางเชื่องชา คอยเปนคอยไป โดยมีการสะสมเพ่ิมพูนทีละเล็ก
ละนอย  เปนไปในทิศทางท่ีเพิ่มความสลับซับซอนและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
   2. ทฤษฏีแหงการสมดุล  (Equilibrium  Theory)   มีลักษณะเกี่ยวของกับ
ความคิดเร่ืองความสมดุล  โดยมีจดุมุงหมายสําคัญท่ีจะกอใหเกดิสภาพคงท่ีในสังคม 
   3. ทฤษฏีแหงการขัดแยง  (Conflict  Theory)    มีสมมติฐานท่ีวาการ
เปล่ียนแปลงเปนส่ิงท่ีส่ิงมีชีวิตทุกชนดิจะตองผานพบ  จุดสําคัญมีแนวโนมอยูท่ีความไมแนนอน
ของส่ิงตาง ๆ 
   4. ทฤษฏีแหงการข้ึนและลง (rise and Fall Theory) มีสมมติฐานท่ีวา
สังคม  วัฒนธรรมหรืออารยธรรมตางๆ (Civilization) จะมีท้ังความเส่ือมและความเจริญถึงท่ีสุด  
ซ่ึงสังคมท้ังหลายไมไดเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.1.3  สวนประกอบของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
    สวนประกอบที่มีความสัมพนัธระหวางกันของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
สามารถอธิบายไดดังนี้คือ Vago (1980 , อางถึงใน นิเทศ  ตินณะกุล 2546 : 10) 
    1. เอกลักษณของการเปล่ียนแปลง (Identity of change) หมายถึง 
ปรากฏการณเกี่ยวกับสังคมที่มีลักษณะเฉพาะภายใตการเปล่ียนแปลงตางๆ เชน การเปล่ียนในทาง
ปฏิบัติท่ีเดนชดั  พฤติกรรม  ทัศนคติ  การมีปฏิสัมพันธกัน  โครงสรางของอํานาจ อัตราเฉล่ียของ
ผลผลิต  รูปแบบการใชสิทธิออกเสียง  ความมีเกยีรติ  การจัดลําดับช้ันทางสังคม 
    2. ระดับการเปล่ียนแปลง (Level of change) ไดกลาวถึงสถานท่ีในระบบ
สังคมซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน  ระดับการเปล่ียนแปลงอาจจะถูกกําหนดเปนบุคคล  กลุม  
องคกร  สถาบัน  และสังคม 
    3. ชวงเวลาการเปล่ียนแปลง  (Duration)  หมายถึง  ระยะเวลาท่ีครอบคลุม
รูปแบบการเปล่ียนแปลง ชวงเวลาการเปล่ียนแปลงอาจหมายถึง ปรากฏการณของการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดขึ้นในระยะยาวหรือระยะส้ัน 
    4. ทิศทางการเปล่ียนแปลง  (Direction of change)  อาจแสดงถึงการพัฒนา
หรือการเส่ือมสลาย ความกาวหนาหรือดถอย  หมุนเวยีนไปตามวิวัฒนาการท่ีเกิดข้ึนเปนวัฏจักร
หรือข้ันตอน  หรือเปนปฏิกิริยาตอบรับรูปแบบอ่ืนๆ ทิศทางการเปล่ียนแปลงอาจมีการข้ึนลงหรือ
ผันแปรได 
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    5. ความสําคัญในการเปล่ียนแปลง  (Magnitude) อาจมีพื้นฐานมาจาก
โครงสราง     3   สวนจากการเพิ่มหรือการเปล่ียนแปลงในสวนสุดทายการเปล่ียนแปลงแบบเบ็ดเสร็จ
และการปฏิวัติการเปล่ียนแปลง 
    6. อัตราการเปล่ียนแปลง (Rate of change)  อาจมีพืน้ฐานมาจากมาตราวัด  
เชน  เร็วหรือชา  ตอเน่ืองหรือติดขัด  การลําดับข้ันอยางเปนระเบียบ  หรือการเอาแนไมได 
  1.1.4 ประเภทของการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   การจัดประเภทของการเปล่ียนแปลงทางสังคมนั้น ไดมีการกลาวถึงใน
ลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป  ดังนี ้
   อุดม  เชยกีวงศ และคณะ (2548 : 37-40) กลาววา  ถาจะจําแนกประเภทของ
การเปล่ียนแปลงทางสังคมตามแหลงท่ีมาของการเปล่ียนแปลงจําแนกได 2 ประเภท ดงัตอไปนี้  คือ 
   1. การเปล่ียนแปลงจากภายนอกสังคม  มีหลายสาเหตดุวยกัน คือ 
    1.1 การอพยพเคล่ือนยายเปนการเปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร  จะดวย
เหตุผลของสงคราม  การแสวงหาทรัพยากร  การประกอบอาชีพหรือการศึกษา  ทําใหองคประกอบ
ของประชากรเปล่ียนไป  ซ่ึงไดแก  อายุ  เพศ  ศาสนา  การศึกษา  ภาษา  เปนตน 
    1.2 การติดตอระหวางประเทศ  การส่ือสารคมนาคมทําใหคนตางสังคม
ติดตอกันไดสะดวกและรวดเร็ว นําไปสูการถายทอดหรือการแพรกระจายวัฒนธรรมจากสังคมท่ีมี
อารยธรรม และวัฒนธรรมสูงกวา  ไปสูสังคมท่ีมีอารยธรรมหรือวัฒนธรรมตํ่ากวา 
    1.3 สงคราม  หรือการตกเปนเมืองข้ึนแกตางชาติ  ผูแพสงครามจะถูกบังคับ
ใหเปล่ียนแปลงท้ังทางดานสังคมและวัฒนธรรม  เชน  สมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ฝายพันธมิตร คือ 
สหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และฝร่ังเศส  บังคับญ่ีปุนเปล่ียนระบบการเมืองใหม 
   2. การเปล่ียนแปลงจากภายในสังคม 
    2.1 สังคมเปดโอกาส  เปนสังคมประชาธิปไตยประชาชน  ประชาชนมี
สิทธิเสรีภาพอยางกวางขวาง  โดยเฉพาะสิทธิในการแสดงความคิดเห็น 
    2.2 การประดิษฐคิดคน  ความเจริญทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  มี
การประดิษฐคิดคน  จะนําไปสูการลบลางความเช่ือเกาๆ บางเร่ืองท่ีเช่ือกันมาอยางผิดๆ  
    2.3 ชนชั้นปกครอง  ใชอํานาจปกครองไมเปนธรรมกดข่ีขมเหงอยางไมเปน
ธรรม  ถาใชอํานาจอยางไรเหตุผลและละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากข้ึนนานๆ ไป  อาจถูก
ตอตานจากผูถูกปกครองและในท่ีสุด  อาจกอใหเกดิการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคมนั้นได 
    2.4 การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม  จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมดานตางๆ ได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

12 

    2.5 การเพิ่มข้ึนของประชากร  เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึน  ความตองการดาน
ตางๆ จะเพิ่มตาม  เม่ือทรัพยากรไมพอหรือไดรับบริการจากสังคมไมดีการเรียกรองก็จะตามมา  
บางกรณีนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคมได 
    2.6 สังคมหรือรัฐปลอยปละละเลยหรือควบคุมไมดีพอ  ทําใหเกดิความ
เหล่ือมลํ้าระหวางชนช้ันในสังคม  ไดแก  เหล่ือมลํ้าในดานอํานาจ  อภิสิทธ์ิ  เกียรตยิศ  หรือรายได  
จนเกดิความสํานึกระหวางชนช้ันข้ึน  และนาํไปสูการตอสูระหวางชนช้ัน 
    2.7 เกดิจากการขัดเกลาทางสังคมทําใหวัฒนธรรมยอยหรือวัฒนธรรมรอง
แตกตางจากสังคมใหญ  อาจจะเปนเพราะสังคมนั้นมีชนกลุมนอยหรือมีชนหลายเช้ือชาติ  หรือคน
มาจากหลายภูมิภาค  หรือหลายอาชีพรวมกันอยู  แตละกลุมก็จะขัดเกลาสมาชิกตามวัฒนธรรม
ของตน  รวมท้ังเปาหมายทางสังคมอาจสูงเกินไป  ท่ีทําใหคนบางคนหรือบางกลุมไมมีโอกาสเขาสู
เปาหมายทางสังคมช้ันสูงได  ทําใหคนในสังคมนั้นไมเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน  และขาดเอกภาพ  
ทําใหมีความแตกตางทางวัฒนธรรมเกิดข้ึน 
    2.8 ภัยพิบัตติาง ๆ หรือการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  เชน  
ฝนแลง น้าํทวม ฯลฯ สวนส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติท่ีเปล่ียนแปลงไป เชนภูมิอากาศ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  บางคร้ังอาจทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดความขัดแยงของกลุม
ผลประโยชน สังคมประกอบไปดวยกลุมตางๆ แตละกลุมจะมีผลประโยชนเฉพาะตนเอง  เชน  
กลุมชาวนา  กลุมสนามกอลฟ  กลุมอุตสาหกรรม  กลุมนิสิตนักศึกษา ฯลฯ  ความขัดแยงระหวาง
กลุมอาจเกิดข้ึนได  เชน  กรณีการแยงทรัพยากรธรรมชาติระหวางกลุม  เชน  ชาวนาตองการน้ําเพือ่
ทําการเกษตรกรรม  กลุมสนามกอลฟก็ตองการน้ําเพื่อใชรดสนามหญาและตนไมในสนามกอลฟ
จะไดเขียวสวยงาม  ทําใหสนามกอลฟมีรายไดดี  ถาการจัดสรรน้ําไมเปนธรรมจะนําไปสูความ
ขัดแยงในสังคมและนําไปสูการเปล่ียนแปลงทางสังคมข้ึนได  เปนตน 
   สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2546 : 6-7)  กลาววา  การเปล่ียนแปลงในสังคมอาจแบง
ออกไดหลายประเภทสุดแตวาจะใชอะไรเปนเกณฑการแบง  หากใชเกณฑขนาดการเกี่ยวของของ
มนุษยตอการเปลี่ยนแปลงแลว  การเปล่ียนแปลงในสังคมก็อาจแบงได 2 ประเภท คือ 
    1. การเปล่ียนแปลงแบบเปนไปเอง (Spontaneous change)  ไดแก  การ
เปล่ียนแปลงชนิดที่มนุษย ไมมีสวนหรือมีสวนในการเปล่ียนแปลงนั้นนอย การเปล่ียนแปลง
ประเภทนี้ไดแกการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมาต้ังแตสมัยโบราณขณะท่ีมนุษยยังไมมีความเจริญทาง
วัตถุ  เชน  การเปล่ียนแปลงในธรรมชาติแวดลอมสังคม  เชน  ปาไม  ภูเขา  ดิน  น้ํา  แมน้ําลําคลอง  
สัตว พืช  หรือการเปล่ียนแปลงในสังคม  เชนการเพิม่หรือลดลงของประชากร  การเกิดภัยพบัิติ
ตางๆ การเกิดขาวยากหมากแพง  การเกิดโรคระบาด  เปนตน 
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    บางทีอาจเรียกวา การเปล่ียนแปลงตามธรรมชาติ (Natural change) หรือ
การเปล่ียนแปลงอยางไมมีแผน (unplanned change)  เพราะมนุษยมีสวนเกีย่วของนอยหรือไมมี
สวนทําใหมันเกิดข้ึนมาเลย 
    แมในโลกสมัยใหม การเปล่ียนแปลงในสังคมประเภทนี้ก็ยังมีอยูเชน วาต
ภัย  อุทกภัย  แผนดินไหว  ภูเขาไฟระเบิด  หิมะถลม  ดินเส่ือมคุณภาพ  น้ําอากาศเสีย  เปนตน  จะ
วานอยลงไปก็ไมอาจพูดได  ท่ีเปนเชนนี้  สวนหนึ่งเนื่องจากมนุษยยังเจริญไมเพียงพอที่จะ
ควบคุม   ส่ิงเหลานี้ใหอยูในอํานาจได 
    2. การเปล่ียนแปลงแบบวางแผน  (Planed change)  ไดแก  การเปล่ียนแปลง
ชนิดท่ีมนษุยจงใจกอใหเกิดข้ึน  ในการนีจ้ะกําหนดทิศทางของการเปล่ียนแปลง  คือใหเปล่ียนไป
ในทางดใีนทางที่ปรารถนา  กําหนดความเร็วเปน 3 ป 5 ป หรือ 10 ป  ใหเกิดการเปล่ียนแปลง
สมบูรณ  กําหนดส่ิงท่ีจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงมักจะมีท้ังคนและส่ิงแวดลอม กําหนดวิธีการดําเนนิการ
และกําหนดจดุหรือสถานท่ีการเปล่ียนแปลงจะเกดิข้ึน เปนตน  เรียกวา มีการเตรียมการกนัอยาง
รอบคอบรัดกุม  เพื่อใหตอบสนองเปาหมายท่ีวางไวลวงหนาใหมากท่ีสุด 
    การเปล่ียนแปลงประเภทนี้อาจเรียกไดอีกอยางวา การเปล่ียนแปลงแบบ
กําหนดทิศทางหรือแบบนําทาง (Direct change) ไมวาจะเรียกชื่อใดการเปล่ียนแปลงประเภทน้ี
มนุษยก็มีความเกี่ยวของดวยมากท่ีสุดและเปนการเปล่ียนแปลงชนิดท่ีแพรหลายอยูในสังคม
สมัยใหม  ท้ังนี้  ก็เพราะมนุษยสมัยนี้มีความรูความสามารถมากขึ้น แตก็เอาชนะไดยังไมหมด 
ปญหาจึงมีอยูกับมนุษยตอไป   
  1.1.5 สาเหตุของการเปล่ียนแปลง 
   สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2546 : 7-8)  กลาววา  อาจแบงสาเหตุของการ
เปล่ียนแปลงออกเปนสองกลุมใหญ  โดยยดึเอาความสัมพันธกับสังคมเปนหลักนัน่คือ 
   1. สาเหตุจากภายใน (Causes from within)  ส่ิงตางๆ ภายในสังคมท่ีเปนตัว
เหตุทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคมมีจํานวนมากดวยกนั   เชน 
    1.1 ปจจยัธรรมชาติ ท้ังยามปกติ เปนความอุดมสมบูรณหรือไมสมบูรณ
ของธรรมชาติ  และยามไมปกติ  เชน  วาตภัย  อุทกภยั  ไฟปา 
    1.2 ปจจัยทางสังคม  เชน  การเพิ่ม-ลดของประชากร  การขัดแยง  การ
แขงขัน  ความรวมมือ  รูปแบบตางๆ ความเขมแข็งหรือออนแอของพลเมือง 
    1.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจ  เชน  การประกอบอาชีพ  ความตองการวัสดุ
อุปกรณในการผลิตสินคาและบริการ 
    1.4 ปจจัยทางการเมือง  การออกกฎหมาย  การบริหาร  การทหาร 
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    1.5 ปจจัยทางวัฒนธรรม  เชน  ศาสนา  อุดมการณ  เทคโนโลยี 
   2. สาเหตุจากภายนอก (Causes from without) สาเหตุประเภทนี้ก็มีไมนอยเชน 
   2.1 ในยามสงบ มีการติดตอระหวางสังคมหลากหลายประเภท เชน  การ
ทองเท่ียวระหวางกัน การคาขายระหวางกัน  การศึกษาอบรมระหวางกัน การเผยแพรศาสนา
ระหวางกัน  เปนตน 
   2.2 ในยามสงคราม มีการกระทบกระท่ังระหวางสังคม  ตั้งแตการขัดแยง
ชายแดนระหวางสองประเทศ ความไมสงบระหวางประเทศ ไปจนถึงสงครามแบบตาง ๆ 
ตลอดจน   มหาสงคราม  ลวนเปนเหตุใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
  1.1.6 ส่ิงท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
   อุดม  เชยกีวงศ และคณะ (2548 : 37-40) กลาวไววา  การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมจะเกิดข้ึนไดตองมีปจจัยสนับสนุนตอการเปล่ียนแปลง ดังนี้ 
   1. การคมนาคม การคมนาคมภายในสังคมหรือจากตางสังคมท่ีสะดวก มี
ประสิทธิภาพ  จะทําใหเกดิการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดงาย 
   2. ส่ือสารมวลชน ปจจุบันส่ือสารมวลชน  ไดแก  วทิยุ  โทรทัศน  หนังสือพมิพ  
ฯลฯ  แพรหลายกาวหนามีความทันสมัย  และรวดเร็วในการสงขาวสารขอมูล  ขอมูลขาวสารที่
รวดเร็วจะชวยเรงการเปล่ียนแปลงทางสังคมใหเร็วข้ึน 
   3. พื้นฐานทางวัฒนธรรม ถาวัฒนธรรมใหมกับวัฒนธรรมเดิมสอดคลอง
กันการเปล่ียนแปลงจะเกิดไดงายและเร็วข้ึน  เชน  ชายไทยเดิมนิยมตัดผมทรงมหาดไทย  ตอมา
นิยมผมทรงอเมริกันซ่ึงมีลักษณะการตัดผมทรงสูง ทําใหคนไทยเปลี่ยนแปลงทรงผมใหมไดงาย 
เพราะลักษณะทรงผมใกลเคียงกัน  จึงรับวฒันธรรมทรงผมไดงาย 
   4. บทบาทของตัวแทนการเปล่ียนแปลงทางสังคม ผูนําทองถ่ินในชนบท  เชน 
กํานัน  ผูใหญบาน  ครูใหญ หรือเจาอาวาสเปนตัวแทนทางสังคมท่ีสําคัญจะชวยเรงการพัฒนา
หรือการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดเร็วข้ึน 
   5. การเพิ่มข้ึนของประชาชน ถาประชากรเพิม่ข้ึนอยางรวดเร็ว จะเปนเพราะ
การแพทยเจริญหรือการยายถ่ินฐาน จะทําใหประชากรเพิ่มข้ึน การเพิ่มข้ึนของประชากรจะเรง
ใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดเร็วข้ึน 
   6. ทัศนคตแิละคานิยม ทัศนคตแิละคานิยมของคนในสังคม ถาคนในสังคมมี
ลักษณะนิสัยชอบคนควาหาความรูจะงายตอการเปล่ียนแปลง  แตถาเปนคนไมชอบคนควาหา
ความรู  จะมีทัศนคติและคานิยมท่ีกลัวการเปล่ียนแปลง 
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   7. การศึกษา สังคมใดท่ีคนมีการศึกษาดี  และการศึกษาแพรหลาย  คนใน
สังคมนั้นจะไวและงายตอการเปล่ียนแปลง เพราะคนจะไมยึดติดในประเพณนีิยม กลาทดลองกับส่ิง
ใหม ๆ  ท่ีคิดวานาจะทําใหชีวิตดีข้ึน 
   8. สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ปกติสภาพแวดลอมทางธรรมชาติจะ
เปล่ียนแปลง ชามาก  แตในบางคร้ังถาเกิดการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติข้ึน  บางกรณีอาจกอใหเกิด
การเปล่ียนแปลงทางสังคมตามมาดวย  เชน  เกิดภยัแลงในภาคอีสานของประเทศไทย  จะนําไปสู
การอพยพจากภาคอีสานไปสูภาคอ่ืนๆ ของประเทศ  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมตามมา 
   9. ทรัพยากรธรรมชาติ สังคมท่ีมีทรัพยากรมากหรือมีวัตถุดิบมาก  ประกอบ
กับความเจริญดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูง ทรัพยากรมากหรือขาดแคลนทรัพยากรก็จะ
ชวยเรงการเปล่ียนแปลงทางสังคมได 
   10. ลักษณะของคนในสังคม ถาคนในสังคมนั้นๆ มีลักษณะทางสังคม
คลายหรือใกลเคียงกันมาก  เชน  ภาษา  ศาสนา  อาชีพ  ความเช่ือ  การศึกษา  คานิยม ฯลฯ  
ลักษณะท่ีคลายคลึงกันเหลานี้จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมไดงาย  และเร็วกวาสังคมท่ี
คนมีลักษณะทางสังคมแตกตางกัน 
 1.2 การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
  1.2.1 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม 
   คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 87) ไดให
ความหมายการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  หมายถึง  การไมหยุดนิ่ง  การเคล่ือนไหวอยูเสมอเปน
ธรรมชาติของมนุษยท่ีจะตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอด  ตองสรางส่ิงใหมๆ ตลอดเวลา  ชาหรือเร็ว
ข้ึนอยูท่ีความตองการการศึกษา  ความรู  ความรูสึกนึกคิด  และการยอมรับวัฒนธรรมใหมท่ีเขามา  
ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในสังคมของตน  ซ่ึงสังเกตไดจากวัตถุและพฤติกรรมของคนในสังคม
นั้นๆ  
   วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ (2549 : 73) ไดกลาวไววา การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  
หมายถึง  การเปล่ียนแปลงวถีิชีวิตของมนษุยในสังคมซ่ึงเปนส่ิงท่ีมนุษยในสังคมไดกําหนดใหมีข้ึน  
ท้ังท่ีเปนวัตถุและไมใชวัตถุท่ีนําเอามาใชเปนองคประกอบในการดําเนินชีวิตรวมกนัในสังคม  เชน  
ภาษา  ศิลปะ  ศาสนา  ระบบครอบครัว  อาชีพ  การเมือง  การศึกษา  นันทนาการ  และ
สวนประกอบอื่น ๆ ทางวัฒนธรรม                                                                                                                                  
   สนิท  สมัครการ  (2546 : 4) กลาววา การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม  
หมายถึง การเปล่ียนแปลงในแบบแผนของการดําเนินชีวิตของชนกลุมใดกลุมหนึง่ซ่ึงยอมจะมีวิถี
ชีวิต เปนของตนเอง 
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   สัญญา  สัญญาวิวัฒน (2546 : 6) กลาววา การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม 
หมายถึง การเปล่ียนแปลงในดานวัฒนธรรม  ซ่ึงอาจแบงเปน 3 รูปคือ 
   1.  ความคิด (Idea) ไดแก  ความเช่ือ  ความรู  คานิยม  อุดมการณ 
   2. การกระทํา (Behavior) ไดแก บรรทัดฐานทางสังคม  ซ่ึงอาจแบงยอย
ออกเปน วิถีประชา (Folkways)  จารีตประเพณี (Mores)  และกฎหมาย (Laws) 
   3. วัตถุ (Material)  ไดแก  สวนท่ีเปนวัตถุของวัฒนธรรม  เชน  บานเรือน  
เคร่ืองใช  เคร่ืองมือ  เคร่ืองประดับ 
   ผจงจิตต  อธิคมนันทะ (2545 : 12) ไดใหความหมายการเปล่ียนแปลงทาง
วัฒนธรรมวา  การเปล่ียนแปลงในความเช่ือ เชน ความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตรท่ีบุคคลเคยมีอยูได
เปล่ียนไป  การเปล่ียนแปลงในคานยิม เชน คานยิมของคนในสังคมในเร่ืองการชวยเหลือเพื่อนบานได
เปล่ียนไปเปนระบบ ตวัใครตัวมัน หรือในเร่ืองระบอบการปกครองของไทย  จากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย  มาเปนระบอบประชาธิปไตย  นอกจากนี ้ เปนการเปล่ียนแปลงใน  บรรทัด
ฐาน  เชน  จากการมีแตเพียงกฎเกณฑมาเปนกฎหมายอยางแทจริง                                                                                 
   จากความหมายของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่กลาวมาทั้งหมด
สรุปไดวา  การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงในแบบแผนการดําเนินชีวิต  
ท่ีเกี่ยวของกับ ความเช่ือ  คานิยม  บรรทัดฐาน จารีต  ประเพณี  วัตถุทางวัฒนธรรม  โดยมีการ
เคล่ือนไหวอยูเสมอ ไมหยุดนิ่ง  ขึ้นอยูกับความตองการ  ความรูสึกนึกคิด  การยอมรับวัฒนธรรม
ใหม  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิต 
  1.2.2 สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 
   ณรงค  เส็งประชา ( 2532 : 11-12)  กลาววา  วัฒนธรรมยอมเปล่ียนแปลงอยู
เสมอ  สาเหตุหลักเนื่องจากปญหาท่ีมนุษยประสบประกอบกับความตองการของมนุษย  และอาจ
จําแนกสาเหตุแหงการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมออกเปนขอยอยๆ ไดดังนี้ 
   1. เนื่องจากการทะนุบํารุงสงเสริมวัฒนธรรม  เพื่อปรุงแตงวัฒนธรรมของ
ตนใหเจริญงอกงามข้ึน  มีการคิดคนวัฒนธรรมใหม  มีการปรับปรุงดัดแปลงวัฒนธรรมเดิมให
เหมาะกับสังคมปจจุบัน  ซ่ึงทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
   2. การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติ  อันไดแก  สภาพของดินฟาอากาศซ่ึง
เปล่ียนแปลงอยูเสมอ  เชน  ความเส่ือมคุณภาพของเนื้อดิน  น้ําทวม  ลมพายุ  ความแหงแลงและ
ความหนาวเยน็  การเปล่ียนแปลงของธรรมชาติดงักลาวกระตุนใหมนุษยประดิษฐส่ิงใหม  ๆ เพื่อควบคุม
การเปล่ียนแปลงดังกลาว  เชน  ผลิตปุยเพื่อทําใหเนื้อดนิอุดมสมบูรณ  ประดิษฐเคร่ืองปรับอากาศ
เพื่อขจัดความรอนอบอาวของอากาศ  อันทําใหวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของมนุษยเปล่ียนแปลงไป 
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   3. การเปล่ียนแปลงในความตองการของมนุษย  โดยเหตุท่ีมนุษยมีเชาวน
ปญญาสูง  ความนึกคิดของมนุษยจึงเปนไปอยางกวางขวาง กลาวกันวามนุษยเปนทาสของความ
นึกคิดของตนเองอยูตลอดเวลา และความนึกคิดนี้ไดนําไปสูการเปล่ียนแปลงในความตองการ
ของมนุษย  ฉะนั้นมนุษยจําเปนตองแสวงหาส่ิงตอบสนองความตองกการของตนท่ีเพิ่มข้ึน
โดยลําดับ เชน  คิดคนใหม ๆ และวิธีการใหม ๆ ข้ึนมา  อันเปนผลใหวฒันธรรมเปล่ียนแปลงไป 
   4. การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมทางสังคม  สังคมมนุษยยอมอยูไมคงท่ี  มี
การเปล่ียนแปลงทางสังคมอยูตลอดเวลา  เชน  จํานวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําใหมีการแขงขัน
กันสูงข้ึน  ตลอดจนการขัดแยงระหวางชนชั้น (Class  Conflict)  เพิ่มมากข้ึน  อันเปนปญหา  มนุษย
จึงตองหาวิธีการและสรางระเบียบปฏิบัติเพื่อแกไขปญหายุงยากดังกลาว  ดังนั้นวัฒนธรรมของ
มนุษยยอมเปล่ียนแปลงไปดวย 
   5. การแลกเปล่ียนหยิบยืมวัฒนธรรม  มนุษยในสังคมตางๆ  มีการ
ติดตอส่ือสารอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้  การคมนาคมติดตอถึงกนัเปนไปอยาง
สะดวกรวดเร็ว  การแลกเปล่ียนหยิบยืมวฒันธรรมจึงเปนไปอยางกวางขวาง 
   6. วัฒนธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดจากพัฒนาการของความรูและเทคโนโลยี
ใหมๆ  ท่ีสังคมสรางข้ึนเองหรือรับเอาจากสังคมอ่ืนมาใช  เชน  จากการท่ีผูคนมีความรูมากข้ึนทําให
เปล่ียนทัศนคติและความเช่ือเดิม 
   7. วัฒนธรรมอาจเปล่ียนแปลงไดเนื่องจากความประสงคของผูมีอํานาจใน
สังคม  ดังตัวอยางของการเปล่ียนแปลงดานการแตงกาย  และดานอ่ืนๆ ในสมัยจอมพล ป.พิบูล
สงคราม  อดีตนายกรัฐมนตรีของไทย  เม่ือประมาณ พ.ศ.2481-2487 
   8. เนื่องจากการมองเห็นประโยชนและความจําเปนของส่ิงนั้นๆ ทําใหผูคน
รับเอาวัฒนธรรมนั้นๆ มาใชในการดําเนินชีวิต  เชน  เม่ือมีประชากรมากข้ึนก็จําเปนตองอาศัยการ
ผลิตแบบอุตสาหกรรม การใชเคร่ืองมือเครื่องจักรชวยในการผลิต การผลิตระบบโรงงาน 
(Factory System) 
  1.2.3 ผลท่ีไดรับจากการเปล่ียนแปลง 
   คณาจารย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2551 : 91) กลาววา การ
เปล่ียนแปลงของวัฒนธรรมไทยอันเนื่องมาจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรม การผสมผสานทาง
วัฒนธรรมท่ีสังคมไทยไดรับ  สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดชัดคือ 
   1.  ดานรูปธรรมหรือกายภาพ ไดแก  เคร่ืองมือเคร่ืองใช  ท่ีอยูอาศัย  ส่ิง
อํานวยความสะดวกตางๆ อันเปนผลิตกรรม  นวัตกรรมใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนจากผลงานของมนุษย 
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   2. ดานนามธรรม  กฎระเบียบตางๆ ของสังคม ท่ีถูกวางไวเพื่อเปน
ธรรมนูญของสังคม  เชน  ศาสนา  ระบบการปกครองเศรษฐกิจ  การเมือง  การศึกษา  ฯลฯ 
   3. ดานบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมของคนในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป  อัน
เนื่องมาจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมคร้ังแลวคร้ังเลา 
 จากแนวคิดการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีไดกลาวมาขางตน  สามารถ
สรุปไดวาการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเปนส่ิงท่ีคูกัน  หากสังคมเปลี่ยนวัฒนธรรมจะ
เปล่ียนไปดวย เชนเดียวกันเม่ือวัฒนธรรมเปล่ียนสังคมจะเปล่ียนแปลงไปดวย การเปล่ียนแปลงทาง
สังคมสามารถเกิดไดแบบคอยเปนคอยไป หรือเปล่ียนแปลงแบบฉับพลัน ขอบเขตของการ
เปล่ียนแปลงอาจเปล่ียนแปลงไดท้ังระดับจุลภาคซ่ึงเกิดในวงแคบ และระดับมหภาค ซ่ึงเกิดข้ึนใน
วงกวาง สาเหตุของการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนไดท้ังจากการเปล่ียนแปลงของธรรมชาติและความ
ตองการของมนุษย รวมท้ังจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมทางสังคม การแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม ความรูท่ีกาวหนาและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย  หรือนโยบาย  

 
2. แนวคิดเก่ียวกับภูมิปญญา 
 มนุษยเราทุกเผาพันธุยอมมีภูมิปญญาของตนเองท่ีคิดคนและใชในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยอาศัยวัสดุและอุปกรณตางๆ ท่ีหาได ในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมของ
เผาพันธุฉะนั้นภูมิปญญาของคน จึงมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามประวัติศาสตร  พัฒนาการ  
และสภาพปญหาของเผาพันธุนั้น จะสูงตํ่ามากมายเพียงใด ยอมข้ึนอยูกับประวัติศาสตรและ
พัฒนาการของสังคมนั้นๆ (คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 2547 : 68) 
 ภูมิปญญามีกระบวนการท่ีเกิดจากการสืบทอดถายทอดองคความรูท่ีมีอยูเดิมในชุมชน
ทองถ่ินตางๆ แลวพัฒนา  เลือกสรรปรับปรุงองคความรูเหลานั้นจนเกิดทักษะและความชํานาญท่ี
สามารถแกไขปญหาและพัฒนาชีวิตไดอยางเหมาะสมกับยุคสมัย  แลวเกิดภูมิปญญา (องคความรู
ใหม) ท่ีเหมาะสมและสืบทอดพัฒนาตอไปอยางไมมีท่ีส้ินสุด (กฤษณา  วงษาสันต 2542 : 261) 
 2.1  ความหมายของภูมิปญญา 
  จากการศึกษาความหมายท่ีผูเช่ียวชาญ  นักวิชาการตางๆ ซ่ึงครอบคลุมคําวา ภูมิ
ปญญา (wisdom)  หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular wisdom) หรือภูมิปญญาทองถ่ิน (Local 
wisdom) หรือภูมิปญญาไทย (Thai wisdom)  จะมีความหมายในแนวเดียวกันสามารถรวบรวมสรุป
ไดดังน้ี  
  สุชาดา  วราหพันธ (2550 : 117) ไดกลาวถึงภูมิปญญาของชาวบานวา หมายถึง  ส่ิง
ท่ีแสดงความรู  ความคิดและการกระทําของบรรพบุรุษหรือคนในทองถ่ินนั้นๆ ซ่ึงทองถ่ินในท่ีนี้
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หมายถึงคนในแตละภาคคิดคนข้ึนเพื่อท่ีจะดํารงชีวิตรอดอยางมีความสุข  ภูมิปญญาทองถ่ินจึงมี
ภาพเปนองครวมและมีคุณคาทางวัฒนธรรม 
  อภิชยา  นิเวศน (2550 : 42) ไดกลาววาภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความสามารถ ความ
เช่ือ ความสามารถทางพฤติกรรม และความสามารถในการแกปญหา เชน การท่ีชาวบานรูจักวิธีการทํา
นา  โดยนําควายมาใชไถนา  หรือการนําไมไผมาจักสานกระบุง  ตะกรา  เปนเคร่ืองใชใน
ชีวิตประจําวันจะเห็นไดวาภูมิปญญาจะเปนเร่ืองท่ีส่ังสมมาแตอดีตเปนเร่ืองของการจัดการ
ความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หรือคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 
โดยผานกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิต การทํามาหากินและพิธีกรรมตางๆ เพ่ือใหเกิดความ
สมดุลระหวางความสัมพันธเหลานั้น เชน พิธีกรรมแหนางแมวขอฝน 
  ประเวศ  วะสี (2532 : 75 , อางถึงใน วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ 2549 : 148) ไดใหแนวคิด
ของภูมิปญญาทองถ่ินวา ภูมิปญญาชาวบานเกิดจากการสะสมการเรียนรูมาเปนระยะเวลายาวนาน มี
ลักษณะท่ีเช่ือมโยงกันหมดในทุกสาขาวิชาไมแยกเปนวิชาๆ แบบที่เราเรียน ฉะนั้นวิชาเก่ียวกับ
เศรษฐกิจ  อาชีพ  ความเปนอยู  การศึกษา  วัฒนธรรม  จะผสมกลมกลืนเช่ือมโยงกันหมด 
  คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2547 : 70) ไดใหคําจํากัดความภูมิปญญา คือ 
ศาสตรและศิลปของการดําเนินชีวิต  ซ่ึงผูคนไดส่ังสมสืบทอดกันมาชานานจากพอแม  ปูยา  ตายาย  
สูลูกหลานจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง  จากอดีตถึงปจจุบัน 
  เปนความรูเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตปจจัย 4 การทํามาหากิน การอยูรวมกับธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอม  และการอยูรวมกันในสังคม 
  เปนความรูท่ีมีคุณคาท้ังดีและงามท่ีผูคนไดคิดคนข้ึนมา ไมใชดวยสมองแตเพียงอยาง
เดียว  แตดวยอารมณ  ความรูสึก  ญาณทัศนะ คือ ดวยจิตวิญญาณ 
  รุง  แกวแดง (2541 : 204-205 , อางถึงใน อนุรักษ  ปญญานุวัฒน) ไดใหความหมาย
ของภูมิปญญาวาเปนองคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจากการส่ังสม
ประสบการณ ท่ีผานกระบวนการเลือกสรร  เรียนรู  ปรุงแตง พัฒนาและถายทอดสืบตอกันมา  เพื่อ
ใชในการแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุค
สมัย 
  กรมวิชาการ (2539 : 15)  ไดใหความหมายวา ภูมิปญญาทองถ่ิน (Local wisdom) 
หรือภูมิปญญาชาวบาน (Popular wisdom)  คือ  ความรูท่ีเกิดจากประสบการณในชีวิตของคนเรา
ผานกระบวนการศึกษา  สังเกต  คิดวิเคราะหจนเกิดปญญาและตกผลึกมาเปนองคความรูท่ีประกอบ
กันข้ึนมาจากความรูเฉพาะหลายๆ เร่ือง  ความรูดังกลาวไมไดแยกยอยออกมาใหเห็นเปนศาสตร
เฉพาะสาขาวิชาตางๆ อาจกลาวไดวา  ภูมิปญญาทองถ่ินจัดเปนพื้นฐานขององคความรูสมัยใหมท่ี
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จะชวยในการเรียนรู  การแกปญหา  การจัดการและการปรับตัวในการดําเนินชีวิตของคนเรา  ภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนความรูท่ีมีอยูท่ัวไปในสังคม  ชุมชน  และในตัวของผูรูเอง  หากมีการสืบคนหา
เพื่อการศึกษาและนํามาใช  ก็จะเปนท่ีรูจักกัน  เกิดการยอมรับ  ถายทอดและพัฒนาไปสูคนรุนใหม
ตามยุคตามสมัยได 
  เอกวิทย ณ ถลาง (อางถึงใน ประชิด  สกุณะพัฒน 2538 :141) ไดอธิบายภูมิปญญา
ไทยวา  เปนผลของประสบการณส่ังสมของคนท่ีเรียนรูจากปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  ปฏิสัมพันธ
ในกลุมชนเดียวกัน  และระหวางกลุมชุมชนหลายๆ ชาติพันธุ  รวมทั้งไปถึงโลกทัศนท่ีมีตอส่ิง
เหนือธรรมชาติ  ภูมิปญญาเหลานี้เคยเอ้ืออํานวยใหคนไทยแกปญหาไดดํารงอยู และสรางสรรคอารย
ธรรมของเราเองไดอยางมีดุลยภาพกับส่ิงแวดลอม  โดยเฉพาะในระดับพื้นฐานหรือระดับชาวบานภูมิ
ปญญาในแผนดินนี้มิไดเกิดข้ึนเปนเอกเทศ  แตมีสวนแลกเปล่ียน  เลือกเฟน  และปรับใชภูมิปญญา
จากอารยธรรมอ่ืนตลอดเวลา 
  สามารถ จันทรสูรย (2536 : 146) ไดกลาววา ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึงทุกส่ิงทุก
อยางท่ีชาวบานคิดไดเองท่ีนํามาใชในการแกปญหา  เปนสติปญญา เปนองคความรูท้ังหมดของ
ชาวบาน  ท้ังกวาง  ท้ังลึก  ท่ีชาวบานสามารถคิดเอง ทําเอง  โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหาการ
ดําเนิน    วิถีชีวิตไดในทองถ่ินอยางสมสมัย 
  จากความหมายของภูมิปญญาท่ีกลาวมาท้ังหมดสรุปไดวา  ภูมิปญญา หมายถึง องค
ความรู  ความสามารถอันเกิดจากการส่ังสมประสบการณมาเปนระยะเวลายาวนาน  เพื่อท่ีจะ
ดํารงชีวิตรอดอยางมีความสุข  แลวถายทอดจากคนรุนหนึ่งสูอีกรุนหนึ่ง 
 2.2 ประเภทและลักษณะของภูมิปญญา 
  การจําแนกประเภทของภูมิปญญา ไดมีการกลาวถึงในลักษณะท่ีแตกตางกนัออกไป 
ดังนี ้
  ประชิด สกุณะพัฒน (2548 : 149-151) ไดกําหนดประเภทของภูมิปญญาไทยจํานวน   
10 แบบ ดังนี ้
  1. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  หมายถึง  ความสามารถเก่ียวกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ท้ังการอนุรักษ  พัฒนา  รวมถึงการใชประโยชน
จากคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล  และยั่งยนื 
  2. การแพทยแผนไทย  หมายถึง  ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษา
สุขภาพของคนในชุมชน  โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพ  และอนามัยได 
  3. อุตสาหกรรมและหัตถกรรม (ดานการผลิตและการบริโภค) หมายถึง การ
รูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการแปรรูปการผลิต เพื่อชะลอการนําเขาตลาด  เพื่อ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

21 

แกปญหาดานการบริโภคอยางปลอดภัยประหยัด  และเปนธรรมอันเปนขบวนการใหชุมชนทองถ่ิน
สามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกจิได  ตลอดท้ังการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม  เชน  การ
รวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา  กลุมโรงสี  กลุมหัตถกรรม  เปนตน 
  4. เกษตรกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานองคความรูทักษะ  และ
เทคนิคดานการเกษตรกับเทคโนโลยี  โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคาดั้งเดิม  ซ่ึงคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแกปญหาการเกษตรดาน
การตลาด  การแกปญหาดานการผลิต (เชน การแกไขโรคและแมลง) และการรูจักปรับใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการเกษตร  เปนตน 
  5. ศิลปกรรม  หมายถึง  ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตางๆ 
เชน  จิตรกรรม  ประติมากรรม  วรรณกรรม  ทัศนศิลป เปนตน 
  6. กองทุนและธุรกิจชุมชน  หมายถึง  ความสามารถในดานบริหารจดัการดานการ
สะสมและบริหารกองทุนและธุรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเปนเงินตราและโภคทรัพยเพ่ือเสริมชีวิตความ
เปนอยูของสมาชิกในชุมชน 
  7. สวัสดิการ  หมายถึง  ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพ
ชีวิตของคนใหเกิดความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
  8. ศาสนาและประเพณี  หมายถึง  ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคํา
สอนทางศาสนา ความเช่ือและประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณคาใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติให
บังเกิดผลดีตอบุคคลและส่ิงแวดลอม  เชน  การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา  การบวชปา  การ
ประยุกตประเพณีบุญประทายขาว  เปนตน 
  9. การจัดการ  หมายถึง  ความสามารถในการบริหาร  จัดการดําเนินงานดานตางๆ  
ท้ังองคกรชุมชน องคกรทางศาสนา องคกรทางการศึกษา ตลอดท้ังองคกรทางสังคมอ่ืนๆ ใน
สังคมไทย  เชน  การจัดการองคกรของกลุมแมบาน  ระบบผูเฒาผูแกในชุมชน  การจัดการศาสน
สถาน  การจัดการศึกษา  ตลอดท้ังการจัดการเรียนการสอน  เปนตน  กรณีของการจัดการศึกษา
เรียนรู  นับวาเปนภูมิปญญาสาขาการจัดการท่ีมีความสําคัญ เพราะการจัดการศึกษาเรียนรูที่ดี หมายถึง  
กระบวนการเรียนรูท่ีมีการพัฒนาและถายทอดอยางมีประสิทธิภาพ 
  10. ภาษาและวรรณกรรม  หมายถึง  ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษา 
ท้ังภาษาถ่ิน  ภาษาโบราณ  ภาษาไทย  และการใชภาษา  ตลอดท้ังดานวรรณกรรมทุกประเภท 
  เสรี  พงศพิศ (2536 : 147 , อางถึงใน วรวุธ  สุวรรณฤทธิ์ 2549 : 148-149)  ได
แบงภูมิปญญาไทยเปน 2 ระดับ  คือ  ระดับชาติและระดับทองถ่ิน 
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  1. ภูมิปญญาระดบัชาติ  เปนภมิูปญญาที่พัฒนาสังคมไทยใหรอดพนจากวกิฤตการณ
ตางๆ ในอดตี การเสียเอกราช  การสรางเสริมความศิวิไลซใหกับชาติตราบจนทุกวนันี ้  เชน  กรณกีาร
กอบกูเอกราชของสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช การปองกนัตนเองไมใหตกเปนเมืองข้ึนสมัยยุคลาอาณา
นิคม  เปนตน 
  2. ภูมิปญญาระดบัทองถ่ิน  หรือภูมิปญญาชาวบานเปนภมิูปญญาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะ
ทองถ่ินเพื่อแกปญหาท่ีเกิดข้ึนในทองถ่ินนั้น  เปนพื้นความรูของชาวบานในการคิดแกปญหาใน
ชีวิตของตนเอง  หรือสติปญญาอันเกิดจากการเรียนรู  สะสม  ถายทอดประสบการณท่ียาวนานของ
ผูคนในทองถ่ิน  ซ่ึงไดใชชีวิตถาวรกับปาเขา  น้ํา  ปลา  ฟา  นก  ดิน  หญา  สัตวปก  แมลง  และ
ธรรมชาติรอบตัวเปนองคความรูท้ังหมดของพวกเรา                   
  การจําแนกลักษณะของภูมิปญญา ไดมีการกลาวถึงในลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป 
ดังนี ้
  วรวุธ  สุวรรณฤทธ์ิ (2549 : 150)  ไดกลาววาลักษณะของภูมิปญญาไทย  มีดังนี ้
  1. ภูมิปญญาไทย  เปนเร่ืองของการใชความรู  (knowledge)  ทักษะ (Skill)  ความ
เช่ือ (Belief)  และพฤติกรรม (Behavior) 
  2. ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติ
ส่ิงแวดลอมและคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ 
  3. ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวติ 
  4. ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองของการแกปญหา  การจัดการ  การปรับตัว  การเรียนรู  
เพื่อความอยูรอดของบุคคล  ชุมชน  และสังคม 
  5. ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลัก  หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรู
ในเร่ืองตางๆ  
  6.  ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะหรือมีเอกลักษณในตวัเอง 
  7. ภูมิปญญาไทยมีการเปล่ียนแปลง เพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทาง
สังคมตลอดเวลา 
  เอกวิทย ณ ถลาง (อางถึงใน ประชิด  สกุณพัฒน  2548 :145)  ไดทําการวิจัยเร่ืองภูมิ
ปญญาและศึกษากระบวนการเรียนรูของชาวบานไทยในโครงการกิตติเมธี สาขาวิชาศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  โดยกําหนดหัวขอในการวิจัยภูมิปญญาไว 4 ลักษณะดังนี้ 
  1. ความเช่ือ โลกทัศนท่ีบงบอกความสัมพนัธระหวางมนุษยกับส่ิงแวดลอมใน
ธรรมชาติ  เหนือธรรมชาติ  และระหวางมนุษยดวยกนั 
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  2. วิถีการดําเนนิชีวิต  การแกปญหา  และการปรับตัวกับส่ิงแวดลอมและกระแส
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  3. ศิลปหัตถกรรม  ประดิษฐกรรม  ในรูปเคร่ืองมือ  ของใชศิลปวัตถุท่ีมีแรง
บันดาลใจ  จากส่ิงแวดลอมและวัฒนธรรมตามพ้ืนภูมิท่ีหลากหลายระหวางภูมิภาค 
  4. กระบวนการและพฤติกรรมการเรียนรู  การถายทอดภมิูปญญา  ประสบการณ  
การใหการศึกษาอบรม  และการแกปญหาตามพื้นฐานวฒันธรรมและปรีชาญาณของชาวบาน 
  สามารถ  จันทรสูรย (2536 : 147) ไดแบงลักษณะภูมิปญญาชาวบานไวดังนี ้
  1. ลักษณะท่ีเปนนามธรรม  เปนโลกทัศนชีวทัศน  เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต  
เปนเร่ืองเกีย่วกับการเกดิ  แก  เจ็บ  ตาย  คุณคาและความหมายของทุกส่ิงในชีวิตประจําวัน 
  2. ลักษณะท่ีเปนรูปธรรม  เปนเร่ืองเกี่ยวกับเฉพาะดานตางๆ เชนการทํามาหา
กิน  การเกษตร  หัตถกรรม  ศิลปะดนตรี  และอ่ืนๆ  
  ภูมิปญญาเหลานี้สะทอนออกมาใน 3 ลักษณะท่ีสัมพนัธใกลชิดกันคือ 
  1. ความสัมพนัธอยางใกลชิดกนั  คือ ความสัมพันธระหวางคนกับโลก  ส่ิงแวดลอม  
สัตว  พืช  ธรรมชาติ 
  2. ความสัมพันธกับคนอ่ืนๆ ท่ีรวมกันในสังคม  หรือในชุมชน 
  3.  ความสัมพันธกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ส่ิงเหนือธรรมชาติ  ส่ิงท่ีไมสามารถสัมผัสได
ท้ังหลาย 
  ทั้งสามลักษณะคือ  สามมิติของเรื่องเดียวกัน  คือชีวิตของชาวบานสะทอนออก
มาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพ  เหมือนสามมุมของรูปสามเหล่ียม  ภูมิปญญาจึง
เปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของชาวบาน 
 2.3 ความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 
  จากความหมาย  ตลอดจนประเภทและลักษณะของภูมิปญญาไทยตามท่ีไดศึกษา
มาแลวขางตน  วรวุธ สุวรรณฤทธ์ิ (2549 : 150-151) ไดสรุปวาภูมิปญญาไทยสามารถสะทอน
ออกมาใน    3  ลักษณะท่ีสัมพันธใกลชิดกัน คือ 
  1. ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางคนกับโลกส่ิงแวดลอม  สัตว  พืชธรรมชาติ 
  2.  ความสัมพันธของคนกับคนอื่นๆ ท่ีรวมกนัในสังคม  หรือในชุมชน 
  3.   ความสัมพนัธระหวางคนกบัส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ส่ิงเหนือธรรมชาติ  ตลอดท้ังส่ิงท่ีไม
สามารถสัมผัสไดท้ังหลาย 
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  ท้ัง 3 ลักษณะนี้  คือ  สามมิติของเร่ืองเดียวกัน  คือ  ชีวติของชาวบานสะทอนออก
มาถึงภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพ  เหมือนสามมุมของรูปสามเหล่ียม  ภูมิปญญา
จึงเปนรากฐานในการดําเนนิชีวิตของคนไทย  ซ่ึงสามารถแสดงใหเหน็ชัดเจนตามแผนภูมิท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 1 ความสัมพันธของภูมิปญญา 
 
  จากรูปภาพ จะเห็นไดวาลักษณะภูมิปญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับ
ธรรมชาติส่ิงแวดลอม  จะแสดงออกมาในลักษณะภูมิปญญาในการดําเนินวิถีชีวิตขั้นพื้นฐานดาน
ปจจัยส่ี  การบริหารจัดการองคกร  ตลอดท้ังการประกอบอาชีพตางๆ เปนตน 
  ภูมิปญญาท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางคนกับคนอ่ืนในสังคม  จะแสดงออกมา
ในลักษณะจารีต  ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  ศิลปะและนันทนาการ  ภาษาและวรรณกรรม  ตลอด
ท้ังการส่ือสารตางๆ เปนตน 
  ภูม ิป ญญาที ่เก ิดจากความสัมพันธระหวางคนกับสิ ่งศ ักดิ ์ส ิทธิ ์  สิ ่ง เหนือ
ธรรมชาติจะแสดงออกมาในลักษณะของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  ศาสนา  ความเช่ือตางๆ เปนตน 
 2.4 ความสําคญัของภูมิปญญาไทย 
 ประชิด  สกุณพัฒน  (2548 :145) ไดกลาวถึงความสําคัญของภูมิปญญาไทยมี 5 
ดานดังนี ้

 คน 
สังคม 

ธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอม 

สิ่งเหนือ 
สิ่งแวดลอม 

คน 

- อาชีพ 
- ปจจัยสี ่
- การจัดการ 

- ศิลปะและนันทนาการ 
- จารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
- ภาษาวรรณกรรม 

- สิ่งศักด์ิสิทธิ ์
- ศาสนา 
- ความเช่ือ 
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 1. สรางความภาคภูมิใจ  และเกียรตภิูมิแกคนไทย คนไทยในอดีตมีความสามารถเปน
ท่ีปรากฏในประวัติศาสตรจํานวนมากและเปนท่ียอมรับของตางประเทศ  เชน  มวยไทยถือเปนภูมิ
ปญญาดานศิลปะปองกนัตัวช้ันเยีย่ม เปนท่ีนิยมฝกและแขงขันในหมูคนไทยและคนตางประเทศ  
นอกจากน้ีคนไทยยงัมีอักษรไทยเปนของตนเองมาต้ังแตสมัยสุโขทัย และวิวฒันาการมาจนถึงปจจุบัน
เปนภาษาที่มีท้ังภาษาพูดและภาษาเขียน  สามารถผันเสียงไดมากท่ีสุดภาษาหนึ่งของโลกและยังใช
เปนภาษาราชการของไทยดวย 
 2. ชวยสรางชาติใหเปนปกแผนม่ันคง พระมหากษัตริยไทยทรงใชภูมิปญญาใน
การสรางชาติสรางความเปนปกแผนของประเทศมาโดยตลอด ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงรัชกาล
ปจจุบัน  พระองคทรงใชภูมิปญญาสรางคุณประโยชนแกประเทศชาติและเหลาพสกนกิรมากมาย
เหลือคณานับ  ทรงใชพระปรีชาสามารถแกไขวิกฤตการณทางการเมืองใหรอดพนภยัพิบัติหลายคร้ัง 
 3. สรางความสมดุลระหวางคนกับสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ภูมิปญญา
ไทยมีความเดนชัดในการยอมรับนับถือ  และใหความสําคัญแกคน สังคม และธรรมชาติอยาง
ยิ่ง มีเคร่ืองช้ีที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนมากมาย เชน  ประเพณีไทย 12 เดือน  ตลอดปลวน
เคารพคุณคาของธรรมชาติ  เชน  ประเพณสีงกรานต  ประเพณีลอยกระทง ฯลฯ 
 4. สามารถปรับประยุกตหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาใชกับวิถีชีวิตไดอยาง
เหมาะสม โดยคนไทยไดนําหลักธรรมคําสอนทางศาสนามาปรับใชในวิถีชีวิตไดอยางเหมาะสมทํา
ใหคนไทยเปนผูออนนอมถอมตน  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  ประนีประนอม  รักสงบ  ใจเยน็  มีความอดทน
ใหอภยัแก  ผูสํานึกผิด  ดํารงชีวิตอยางเรียบงายปกติสุขทําใหคนในชุมชนพึ่งพากนัได 
 5. ชวยเปล่ียนแปลงปรับวิถีชีวิตคนไทยใหเหมาะสมไดตามยคุสมัย แมวาความรู
สมัยใหมจะหล่ังไหลเขามามาก  แตภูมิปญญาไทยก็สามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับยุคสมัย  
เชน  การรูจักทําการเกษตรแบบผสมผสานสามารถพลิกฟนธรรมชาติใหอุดมสมบูรณคืนแทน
สภาพปาเดิมท่ีถูกทําลายไป บางทองท่ีคนในชุมชนก็ใชภมิูปญญาในการรวมตวัเปนกลุมเพื่อรักษาปา
ชุมชน  รวมกนัสรางระเบียบกฎเกณฑกนัเองใหทุกคนถือปฏิบัติได 
 2.5 การถายทอดภูมิปญญาชาวบาน 
 พัชรินทร  สิรสุนทร (2550 : 20-21) กลาววา  วิธีการถายทอดภูมิปญญาท่ีสําคัญมี 2 
วิธี ดังนี ้
 1.  การถายทอดโดยตรง ไดแก  การถายทอดโดยการบอกเลาจากคนรุนหนึ่งไปสูคน
อีกรุนหนึ่ง  ซ่ึงอาจทําไดท้ังการบอกเลาโดยใชภาษาพูดและการเขียนเปนลายลักษณอักษร  เชน  
การถายทอดภูมิปญญาใหแกเด็ก  โดยการเลานิทานและการอบรมส่ังสอน  ในขณะท่ีการถายทอดภูมิ
ปญญาใหแกผูใหญ ในสังคมไทยใชพิธีแตงงานเพ่ือการขัดเกลาทางสังคม (Socialisation)  ดวยการ
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บอกเลาส่ังสอนโดยผูอาวุโสท่ีประสบความสําเร็จในชีวิตสมรส  ผานพิธีการใหศีลใหพรและ
พิธีกรรมตางๆ มากมาย  นอกจากพิธีมงคลสมรสแลว พิธีศพก็เปนอีกตัวอยางหนึ่งท่ีคนใน
สังคมไทยต้ังแตอดีตกาลใหเปนชองทางในการถายทอดภูมิปญญา  โดยอาศัยพิธีกรรมทางศาสนา  
การกระทําทางสังคม (Social Action)  และความเช่ือในเร่ืองอํานาจเหนือธรรมชาติ 
 2. การถายทอดโดยทางออม  การถายทอดภูมิปญญาโดยทางออมทําไดมากมาย
หลายวิธี  เชน  การสอดแทรกภูมิปญญาไวในรูปของความบันเทิงตางๆ เชน ภาพวาด  
สถาปตยกรรม  คํารองลิเกหรือลําตัดในภาคกลาง  หรือคํารองสะลอซอซึงของภาคเหนือ เปนตน  
นอกจากน้ี ยังพบการถายทอดภูมิปญญาท่ีอยูในรูปของจติรกรรม 
  พระครูวินยัธรประจักษ  จกกฺธมฺโม (2545 : 23-25 , อางถึงใน อัจฉรา ภาณุรัตน 
2549 : 113) ช้ีใหเห็นวาปจจยัท่ีเกื้อหนุนตอการสืบทอดพัฒนาภูมิปญญา  มีดังนี ้
 1. ความรูเดิมในเร่ืองนั้นๆ มาผสมผสานกับความรูใหมท่ีไดรับ 
 2. การส่ังสม  การสืบทอด  ของความรูในเร่ืองนั้น 
 3. ประสบการณเดิมท่ีสามารถเทียบเคียงกบัเหตุการณหรือประสบการณใหมได 
 4. สถานการณเดิมท่ีไมม่ันคงหรือมีปญหาท่ียังหาทางออกยังไมได 
 5. รากฐานทางพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและความเช่ือ 
 ท้ัง 5 ประการนี้ท่ีเปนปจจัยเกื้อหนุนใหภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาทองถ่ินและภูมิ
ปญญาชาวบานมีลักษณะเฉพาะกลาวคือ  ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองของการใชความรู (Knowledge) 
ทักษะ (Skill)  ความเช่ือ (Belief)  และพฤติกรรม (Behavior)  ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ
ระหวางคนกับคน  คนกับธรรมชาติแวดลอม  และคนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ  ภูมิปญญาไทยเปนองค
รวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต  ภูมิปญญาไทยเปนเร่ืองของการแกไขปญหา  การจัดการ  การ
ปรับตัว  การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของบุคคล  ชุมชน  และสังคม  ภูมิปญญาไทยเปนแกนหลัก
หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิตเปนพื้นความรูในเร่ืองตางๆ และภูมิปญญาไทยมีลักษณะหรือมี
เอกลักษณในตนเอง 
 สามารถ  จันทรสูรย (2536 : 150-151)  ไดกลาววา  ชาวบานทุกหมูเหลาไดใช
สติปญญาของตนส่ังสมความรูประสบการณเพื่อการดํารงชีพมาโดยตลอด  และยอมถายทอดจาก
คนรุนหนึ่งไปสูอีกรุนหนึ่งตลอดมา  ดวยวิธีการตางๆ ท่ีแตกตางกันไปตามสภาพแวดลอมของแต
ละทองถ่ิน  ท้ังทางตรงและทางออมซ่ึงพอจะจําแนกไดคือ 
 1. วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกเด็ก เด็กโดยท่ัวไปมีความสนใจในชวงเวลาส้ันใน
ส่ิงท่ีใกลตัว  ซ่ึงแตกตางจากผูใหญ  กจิกรรมการถายทอดตองงายไมซับซอน  สนุกสนาน  และ
ดึงดูดใจ  เชน  การละเลน  การเลานิทาน  การลองทํา (ตามตัวอยาง)  การเลนปริศนาคําทาย  เปนตน  
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วิธีการเหลานี้เปนการสรางเสริมนิสัยและบุคลิกภาพท่ีสังคมปรารถนา  ซ่ึงสวนใหญมุงเนน
จริยธรรมท่ีเปนส่ิงท่ีควรทําและไมควรทํา 
 2. วิธีการถายทอดภูมิปญญาแกผูใหญ  ผูใหญถือวาเปนผูที่ผานประสบการณตางๆ 
มาพอสมควรแลว  วิธีการถายทอดทําไดหลายรูปแบบ  เชน  วิธีการบอกเลาโดยตรงหรือบอกเลา
โดยผานพิธีสูขวัญ พิธีกรรมทางศาสนา พิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น
ตางๆ นอกจากนี้การถายทอดภูมิปญญายังออกมาในรูปของการบันเทิงท่ีสอดแทรกในกระบวนการ
และเนื้อหา   หรือคํารองของบันเ ทิง   คํ ารอง เหล านี้ จะกล าว ถึงประวัติศาสตรทอง ถ่ิน  
ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น  คติธรรม  คําสอนของศาสนา  การเมืองการปกครอง  การ
ประกอบอาชีพ     การรักษาโรคพื้นบาน  รวมท้ังการปฏิบัติตนตามจารีตประเพณีตางๆ  
 ถาจะแบงลักษณะการถายทอดภูมิปญญาในอดีตตามรูปแบบใหญๆ อาจจะได 2 
แบบ  คือ  แบบไมเปนลายลักษณอักษร กับแบบเปนลายลักษณอักษร 
 สําหรับแบบไมเปนลายลักษณอักษรไดกลาวมาขางตน  สวนแบบลายลักษณอักษร
นั้นในอดีตสวนใหญใชจารหรือเขียนใสใบลานหรือสมุดขอยท่ีชาวใตเรียกบุดดํา  บุดขาว  เพื่อให
ผูสนใจไดศึกษาเลาเรียนสืบตอมาไดวิธีหนึ่ง 
 สวนในปจจุบัน ในยุคท่ีการสื่อสารมวลชน การคมนาคม เทคโนโลยีมีความ
เจริญกาวหนา  ทันสมัย และรวดเร็ว ก็มีการถายทอดภูมิปญญาผานทางส่ือสารมวลชนทุกสาขา ไม
วาจะเปนหนังสือ   เอกสาร  สิ ่งพิมพ  วิทยุ  โทรทัศน  ภาพยนตร  อื ่นๆ จนทําใหเกิดการ
เลือกสรรรับหรือไมรับ การถายทอดดวยรูปแบบที่หลากหลายออกไปมากมายท่ีสะดวกตอ
ผูบริโภคมากยิ่งข้ึน 
 จากแนวคิดเร่ืองภูมิปญญาท่ีไดกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวาภูมิปญญานั้นมาจาก
ผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพ้ืนท่ีท่ีกลุมชนนั้นต้ังหลักแหลงถ่ินฐานอยู  และ
ไดแลกเปล่ียนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืน  จากพ้ืนท่ีส่ิงแวดลอมอ่ืนท่ีไดมีการติดตอ
สัมพันธกัน  แลวรับเอาหรือปรับน้ํามาสรางประโยชนหรือแกปญหาได  ในส่ิงแวดลอมและบริบท
ทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุมชนน้ัน  ภูมิปญญาจึงมีท้ังภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณใน
พื้นท่ี  ภูมิปญญาท่ีมาจากภายนอกและภูมิปญญาท่ีผลิตใหมหรือผลิตซํ้า  เพ่ือการแกปญหาและการ
ปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความเปล่ียนแปลง 
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3. แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมชุมชน 
 แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เปนเอกลักษณดั้งเดิมท่ีสืบทอดกันมาทางประวัติศาสตร ถูก
สรางข้ึนบนพ้ืนฐานขอเท็จจริงท่ีดํารงอยูในทองถ่ิน ซ่ึงไมตองการระบบความคิดแบบวิทยาศาสตร
มาพิสูจนแตอยางใดและประวัติศาสตรดังกลาวนี้ ไดมีอิทธิพลตอประชาชนในระดับลางของ
สังคมไทยทุกสวน  ไมวาจะเปนชาวนาหรือกรรมกร (กรรมกรไทยมีเช้ือสายมาจากชาวนา) เพราะ
ประชาชนระดับลางมีประวัติศาสตรท่ีเปนเนื้อเดียวกันท้ังสังคม  แนวคิดในงานพัฒนาวัฒนธรรม 
ชุมชมในสังคมไทยไดรับอิทธิพลมาจากแหลงใหญๆ 2 แหลงดวยกันไดแก (บํารุง  บุญปญญา  2549 : 
152)   
 1. ศาสนา  ซ่ึงมีท่ีมาแตกตางกันไปเชน ศาสนาพุทธ คริสตท้ังนิกายคาธอลิกและ
โปรแตสแตนท เปนตน แนวคิดจากแหลงดังกลาวนี้มีมานาน  ถือไดวาเปนพื้นฐานเดิมทางแนวคิด
ในการพัฒนาของสังคมไทย เชน การเขามาของพุทธศาสนาผานบทบาทของวัดในการพัฒนา เปนตน 
 2. แนวคิดสายตะวันตก หรือเรียกวา แนวคิดสมัยใหม ซ่ึงเนนการพัฒนาไปสูความ
ทันสมัย โดยมีแมแบบของประเทศทางตะวันตกเปนตัวต้ังหรือตัวช้ีวัด (indicator) แนวคิดดังกลาว
ไดเขามาและมีพัฒนาการมาเปนลําดับ ตัง้แตการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจ และในปจจุบันเปน
เร่ืองของความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ) 
 ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2547 :193-194) ไดสรุปวาแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนขยายตัวเฟองฟู
ในประเทศไทยเพราะแนวคิดนี้ซ่ึงสรางเปนระบบคิดมาจากระดับสากล โดยเฉพาะจากศาสนจักร
คาทอลิกและปญญาชนผูปฏิบัติงานกับชาวบานผูยากจนพบกับสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสมเปน
สภาพการณพิเศษท่ีไมปรากฏในประเทศอ่ืน คือไทยยังเปนสังคมที่ผูคนมีน้ําใจมีมิตรไมตรี 
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความรักเพื่อนมนุษย ในชนบทยังมีแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนอยูเขมขน
มากกวาท่ีอ่ืนใดในโลก และชุมชนหมูบานยังมีเสถียรภาพโดยเปรียบเทียบ แนวคิดของศาสนจักร
คาทอลิกกับองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศ จึงใชประยุกตไดดีท่ีนี่ ฝายไทยเองก็พรอมท่ีจะรับ
แนวคิดนี้เพราะชุมชนชนบทของเรามีวัฒนธรรมชนิดเดียวกันเปนพื้นฐานอยูกอน และเราประสบ
ปญหาวาอาจจะเสียไปเพราะการคุกคามของระบบทุนนิยม อีกประการหนึ่งปญญาชน นักวิชาการ 
และคนช้ันกลางของไทยกําลังตื่นตัวท่ีจะมีบทบาทและมีสวนรวมในการเมืองและกิจกรรม
วัฒนธรรมของประเทศ ขณะท่ีแนวทางของพรรคคอมมิวนิสตประสบความพายแพปญญาชน
นักวิชาการและคนช้ันกลางท่ีตองการหารากของตัวเอง และตองการแกปญหาของประเทศ จึงสนใจ
ท่ีจะเรียนรู และรวมแกไขปญหาไปกับประชาชนท้ังมวล  ขณะนี้ไทยจึงเปนประเทศที่แนวคิดการ
พัฒนาแบบแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนแพรหลาย และมีอิทธิพลสูง ในขณะท่ีในประเทศโลกท่ีสาม
อ่ืนๆ องคกรพัฒนาเอกชนยังชวยเหลือชาวบานทางเศรษฐกิจเปนสวนใหญ 
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 3.1 อุดมการณและหลักการของแนวคดิวัฒนธรรมชุมชน 
 บํารุง  บุญปญญา (2549 : 20-25)  ไดแบงอุดมการณและหลักการของแนวคิด
วัฒนธรรมชุมชนออกเปน 6 ขอดังนี้คือ 
 1. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลว  มีระบบคุณคาท่ีรวบรวมมาไดจากประวัติ
ความเปนมาอันยาวนานของชุมชน  คือใหคุณคาแกความเปน “คน”  และแก “ชุมชน”  ท่ีมีความ
ผสมกลมกลืน คุณคาของธรรมชาติการเช่ือส่ิงเหนือธรรมชาติ  และคุณธรรมจริยธรรมตามหลัก
ศาสนาวัฒนธรรมชุมชนยังคงอยูและมีอิทธิพลตอการดําเนินชวีิตของชาวบานเพราะชุมชนมีกลไก
ผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม   
 2. ชุมชนมีสถานะเปนสถาบันหนึ่ง ท่ีดํารงอยูอยางตอเนื่องในประวตัิศาสตรอัน
ยาวนาน  มีโครงสราง  กลไกภายในเปนระบบๆ หนึ่งของตัวเอง  เปนรูปแบบสังคมท่ีมีอายุยืนนาน  
มีความเปนสังคมในตัวของมันเอง  แสดงถึงความเปนสังคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม
ท่ีเปนอิสระ  มีแบบแผนระบบการผลิต  ระบบการจัดการทรัพยากร  ระบบสุขภาพ  ระบบความรู  
ระบบการเรียนรูศึกษา  ระบบการปกครอง  ระบบยุติธรรมของตนเอง   
 3. ชุมชนมีระบบเศรษฐกิจระบบหนึ่งของตัวเอง  มีครอบครัวและชุมชนเปนหนวย
การผลิต  มีเปาหมายของตัวเองคือมุงใหครอบครัวพอเพียงท่ีจะดํารงชีพไดและชุมชนอยูรอด  และ
ผลิตซํ้าตัวเองได  ผลิตเพื่อเล้ียงตัวเอง   
 4. ทางดานสังคมการเมือง ชาวบานมีความสัมพันธกันผานระบบเครือญาติ มีการ
ปกครองและการจัดการความสงบเรียบรอยภายในโดยระบบอาวุโส  มีผูนําท่ีมีบารมีไดรับการ
เคารพยกยองในชุมชน  สมาชิกชุมชนมีความผูกพันกลมเกลียว  พิธีกรรมและประเพณีของชุมชน
หลอหลอมใหสมาชิกชุมชนเปนคนบานเดียวกัน อยูรวมกันดวยความเอเฟอเผ่ือแผ 
ชวยเหลือเกื้อกูลและประนีประนอม 
 5. ชุมชนกับสังคมภายนอก  ชุมชนมิไดตั้งอยูอยางโดดเดี่ยวมีการเช่ือมโยง
แลกเปล่ียนกับชุมชนอ่ืนในทองถ่ินเดียวกันในลักษณะเครือขาย  และมีปฏิสัมพันธกับรัฐและทุน 
 6. ทางเลือกการพัฒนาตามแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน  เชื่อวาแมฐานเศรษฐกิจ
ของชุมชนและทรัพยากรจะถูกทําลายเสียหายลงไปบาง แตจิตสํานึกหรือพลังทางวัฒนธรรมนั้น
ยังคงอยูสามารถสรางความเขมแข็งของชุมชนข้ึนมาใหมได  โดยมีการเสนอแนวทางพัฒนาดังนี ้
 6.1 การพัฒนาตองเร่ิมจากฐานวฒันธรรมชุมชน  ตองร้ือฟนคุณคาดั้งเดิมท่ีชุมชน
มีมาประยุกตสรางสรรคทางเลือกข้ึนมาใหมใหสอดคลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 
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 6.2 การพัฒนาตองเนนกระบวนการกลุม  การรวมมือชวยเหลือซ่ึงกันและกันเพื่อ
คงความเปนชุมชนไว เพื่อสรางความเขมแข็งในการชวยเหลือกันและสรางอํานาจในการ
ตอรองกับภายนอก  สรางเครือขายระหวางชุมชนเพื่อแลกเปล่ียนการเรียนรูและรวมกันแกปญหา 
 6.3 ทางดานการผลิตน้ันควรอยูบนหลักการ ผลิตเพื่อใหทุกคนมีกินมีใช  แลว
คอยเอาสวนท่ีเหลือสงออก 
 6.4 ชุมชนตองมีความสัมพันธและใกลชิดกบัธรรมชาติ  ดูแลและรักษา  มิใช
ทําลายลางธรรมชาติเพราะธรรมชาติจะชวยคงความสามารถในการพ่ึงตนเองของชุมชนไวได 
 6.5 ขอเสนอทางเลือกสําหรับสังคมไทย  สํานักวัฒนธรรมชุมชน  ไดพัฒนา
ยกระดับขอเสนอทางนโยบายระดับชาติท่ีสําคัญ  คือ 
   6.5.1  การพัฒนาดานวัฒนธรรมและยกระดับสถาปนาวัฒนธรรมชุมชน
เปนวัฒนธรรมแหงชาติ  เพราะระบบชุมชนยังดํารงอยูเปนระบบใหญท่ีสุดของประเทศ 
   6.5.2  การประสานระบบเศรษฐกิจชุมชน  ประกอบข้ึนเปนระบบ
เศรษฐกิจแหงชาติเปนเศรษฐกิจสองระบบ 
   6.5.3 การกระจายอํานาจในการจัดการทรัพยากรทองถ่ินมาสูองคการ
บริหารของเครือขายชุมชนทองถ่ิน  หรือคืนอํานาจการตัดสินใจและการดําเนนิชีวติใหแกชาวบาน
นั่นเอง 
 ยุกติ  มุกดาวิจิตร (2548 : 113)  ไดกลาวถึงวัฒนธรรมชุมชนมิไดมุงศึกษาวิถีชีวิต
ของมนุษยกลุมใดๆ เพียงเพื่อเรียนรูแบบแผนการดํารงชีวิตของคนกลุมนั้น  แนวคิดวัฒนธรรม
ชุมชนมีเปาหมายทางสังคมอยางชัดเจนท่ีจะ  (1) สรางความเช่ือม่ันในศักยภาพของชุมชนทองถ่ินท่ี
จะอาศัยวิถีชีวิต  ความรู  และภูมิปญญาท่ีส่ังสมกันมา  เปนพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิตและการ
พัฒนาชีวิตสืบตอไปได  (2) ปฏิเสธอํานาจรัฐและเศรษฐกิจทุนนิยมท่ีจะเขาครอบงําทางความคิด  
ภูมิปญญา  และวิถีชีวิตของชุมชน  ดังนั้น  พรอมๆ กับท่ีแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนท่ีจะขยาย
ความหมายของ “วัฒนธรรม” จากเพียงศิลปะและอักษรไปสูวิถีชีวิตโดยรวม แนวคิดนี้ยังมุงท่ีจะ
คนหารูปแบบวิถีชีวิตในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีเรียกวา “ชาวบาน / ชนบท”  เพื่อเปนทางเลือกจาก 
“ทุนนิยม” และ “การครอบงําจากรัฐ” 
 ตามความคิดของบาทหลวงนิพจน  เทียนวิหาร (อางถึงใน ฉัตรทิพย  นาถสุภา 2547 
: 172-174)  อาจสรุปได 2 ประการคือ 
 1. ชุมชนมีวัฒนธรรมของตนอยูแลว  คือมีระบบคุณคาท่ีรวบรวมมาไดจาก
ประวัติศาสตร  เปนบทสรุปของความคิดและการปฏิบัติของชุมชนนั้นๆ เปนวิถีชีวิตและทิศทาง
ของการพัฒนาของชุมชนที่ชาวบานสรุปข้ึนมา  แกนกลางของวัฒนธรรมชุมชนคือการให
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ความสําคัญแกความเปนคน  และแกความผสมกลมกลืน Harmony)  กันในชุมชน  การที่ชุมชนหรือ
หมูบานอยูไดมาเปนเวลาชานาน  เพราะมีความผสมกลมกลืนกันในชุมชน  บาทหลวงนิพจนเช่ือวา
วัฒนธรรมชุมชนยังคงอยูเพราะชุมชนมีกลไกการผลิตซํ้า (Reproduction) ทางวัฒนธรรม  ซ่ึงแมวา
จะมีปจจัยใหมเขามาส่ิงเดิมก็ยังอยูและเม่ือปฏิบัติไปนานเขาก็กลายเปนวัฒนธรรม  ซ่ึงแมวาจะมี
ปจจัยใหมเขามาส่ิงเดิมก็ยังอยูและเม่ือปฏิบัติไปนานเขาก็กลายเปนพิธีกรรม  คงอยูคูกับชุมชน
ตลอดเวลายาวนาน 
 2. วัฒนธรรมชุมชนนี้เปนพลังผลักดันการพัฒนาชุมชนท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะเปน
ส่ิงท่ีประชาชนสรางข้ึนมาเอง การวิเคราะหประวัติศาสตรชุมชนจะชวยใหสามารถร้ือฟนคนหา
ไดวาการปฏิบัติและพิธีกรรมมีท่ีมาอยางไร  ทําใหชาวบานต่ืนและรับรู  รูเอกลักษณและคุณคาของ
ตัวเอง  คนพบจิตสํานึกอิสระของชุมชน  เห็นคุณคาของการรวมตัวเปนชุมชน  และซาบซ้ึงในประวิ
ติการตอสูรวมกันตลอดมา  เห็นภยัของการครอบงําของวัฒนธรรมแปลกปลอมจากภายนอกท่ีมุง
เพื่อเอารัดเอาเปรียบชาวบาน 
 ลักษณะเดนของความคิดของประเวศ  วะสี (อางถึงใน ฉัตรทิพย  นาถสุภา 2547 : 
180-182)  อาจสรุปได 2 ประการคือ 
 1. ตอตานรัฐ  ประเวศเห็นวารัฐหรือระบบราชการจะทําการพัฒนาไมสําเร็จ  
เพราะระบบราชการสรางมาเพ่ือปกครองและควบคุม  เพื่อเก็บภาษี  เปนระบบรวมศูนยอํานาจ  
บังคับบัญชาแนวต้ัง  ระบบราชการไมเขาใจชุมชนชนบท  รัฐไทยออกกฎระเบียบมากมาย  
กฎระเบียบเหลานี้ มัดประเทศ  ทําใหเปนอัมพาต เปนอุปสรรคตอการริเ ร่ิมใหมๆ  ปดกั้น
ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของประชาชน  ประเทศไทยเปนประเทศราชการมากเกินไป  
อะไรๆ ก็ตองให “ราชการรับรอง” จึงจะถือวาใชได 
 2. สงเสริมชุมชน  ในทัศนะของประเวศชุมชนชนบทน้ีจะพัฒนาความรู
ความสามารถจากความรูเดมิท่ีเรียกวาภูมิปญญาชาวบานหรือปรีชาญาณทองถ่ิน  ผสมเขากับวิชาการ
สากล  การผสมและการเชื่อมโยงวัฒนธรรมชุมชนเขากับวฒันธรรมสากลเปนกลวธีิท่ีสําคัญในการ
พัฒนาอยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ  ควรสงเสริมใหชุมชนชนบทมีความเขมแข็ง คือ เบญจขันธ 
อันไดแก 
 2.1 จิตใจท่ีมีธรรมะขยันหมั่นเพยีรและสันโดษ 

 2.2 แบบแผนการผลิตเปนแบบผลิตเพื่อกนิเองเปนเกษตรกรรมผสมผสาน 
 2.3 สมดุลกับธรรมชาติแวดลอม 
 2.4 พึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ  ไมตองพึ่งพาภายนอก  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

32 

 2.5 มีชีวิตชุมชน  มีสถาบันครอบครัวและวดัและวฒันธรรมชุมชนแหงการ
ชวยเหลือพึ่งพากัน 
 3. ใหมีศาสนธรรม  โดยเฉพาะพุทธศาสนาในการพัฒนา  คือการพัฒนาท่ีสมบูรณ
ตองพัฒนาท้ังทางจิตใจและส่ิงแวดลอมควบคูกันไป  มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนพื้นฐานท่ีแนน
หนา  ประเวศเช่ือวา หากปราศจากฐานคุณธรรมและจริยธรรมแลว  ก็ไมอาจพฒันาเพ่ือประชาชน
จริงๆ ได  เพราะมนุษยจะพัฒนาแบบสงเสริมตัวเอง  หรือเห็นแกตัว  มีกิเลสตัณหาซ่ึงจะบดบัง
ปญญาและความดี ศาสนาพุทธที่บริสุทธ์ิจะสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาที่มี
องคประกอบของศีล  สมาธิและปญญาจึงเปนการพัฒนาที่สมบูรณ 
 จากแนวคิดการเร่ืองวัฒนธรรมชุมชนท่ีไดกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวาวัฒนธรรม
ชุมชนเปนความสัมพันธท่ี เกิดจากการรวมตัวกันเพื่อตอสูใหทุกคนมีอยูมีกิน หรือเพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน ทําใหชุมชนเกิดศักยภาพ ในการพัฒนาทองถ่ิน เปนแนวคิดท่ีสัมพันธกันเปนโครงสรางอาจ
อยูในรูปแบบความรู การปฎิบัติ และความเช่ือท่ีเกิดการจัดระบบความสัมพันธกับธรรมชาติทําให
เกิดวัฒนธรรมการอยูรวมสัมพันธ กันเกิดเปนจารีตประเพณี กฎตางๆ 
 
4. แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน 
 แนวความคิดและการปฏิบัติของเศรษฐกิจชุมชน  ดํารงอยูในสังคมไทยมาชานาน  แต
ขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทน้ีคอนขางจํากัดและไมใครแพรหลายนัก  การดํารงอยู
ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบนี้ครอบคลุมท้ังท่ีอยูในโครงการพระราชดําริ  ปราชญชาวบาน  และ
หนวยงานราชการหลายหนวยงาน (ทรงจิต  พูลลาภ  2547 :27) 
 4.1 ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 
 เสรี  พงศพิศ  (2548 : 113) ไดใหความหมายเศรษฐกิจชุมชน  คือ  ระบบการจัดการ
ชีวิตความเปนอยูของชุมชน  โดยเฉพาะในดานการผลิต  การบริโภค  การจัดสรรแบงปนทรัพยากร
และรายได  การจัดการทรัพยากรและทุนชุมชนใหสามารถอยูไดอยางพอเพียง  พึ่งตนเองได  และ
เปนฐานรากสําหรับเศรษฐกิจมหภาคในฐานะระบบเล็กกับระบบใหญท่ีสัมพันธกันอยางเกื้อหนุน
และพ่ึงพาอาศัยกัน  เศรษฐกิจชุมชนท่ีเขมแข็งจะตองเปนระบบซ่ึงองคประกอบหรือสวนตางๆ ลวน
เช่ือมโยงและมีปฏิสัมพันธตอกัน (interaction) เกื้อกูลกัน ทําใหลดตนทุน ลดพลังงาน  ลดแรงงาน  
กอใหเกิดผลไมเพียงบวกแตเปนทวีคูณ (synergy) 
 ทรงจิต  พูลลาภ (2547 : 28)  ไดใหความหมายของเศรษฐกิจชุมชน คือ  ครอบครัว
และชุมชนเปนหนวยการผลิต  เปาหมายของการผลิตคือ  การดํารงอยู  การรักษาตัวใหอยูรอดของ
ครอบครัวและชุมชน  ใหสามารถเล้ียงตัวเองไดและผลิตซํ้าในครอบครัวและชุมชนได  การผลิตจึง
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มีลักษณะเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน  ผลิตเพื่อขายก็ได  แตเพื่อใหไดเงินมาซ้ือสินคาใหครอบครัว
ดํารงอยูไดและเล้ียงดูบุตรได  มากกวาท่ีจะคิดขยายการผลิตใหใหญโต  ใหมีกําไรสูงสุด  ใหรํ่ารวย  
ครัวเรือนมีลักษณะเปนผูผลิตเล็กอิสระ  ขายสินคาไมใชขายแรงงาน  วิธีการผลิตหลักคือ  ผูผลิตเล็ก
อิสระใชแรงงานของสมาชิกของครอบครัว  เพราะเปนส่ิงท่ีครอบครัวมีอยูแลวโดยธรรมชาติ  
โดยเฉพาะใชแรงงานครอบครัวท่ีบนท่ีดินเพ่ือใหเกิดเปนผลผลิตทางการเกษตร  เพื่อเล้ียงครอบครัว
ใหรอด 
 ฉัตรทิพย  นาถสุภา (2544 : 42)  ไดกลาววาเศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญ คือ 
ครอบครัวเปนหนวยการผลิต  แรงงานของสมาชิกของครอบครัวเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุด  เพราะ
แรงงานเปนส่ิงท่ีครอบครัวมีอยูโดยธรรมชาติ  ไมตองจาง  เปนส่ิงท่ีมีมากับสถาบันครอบครัว  
โดยท่ัวไปครอบครัวคิดถึงการอยูใหรอดกอน  แลวจึงสะสมและคาขาย  พึ่งแรงงานในครอบครัว  
พึ่งทรัพยากรทองถ่ิน  พึ่งตนเองและพึ่งกันเองในชุมชนกอน  และหากจะขายซ่ึงเปนข้ันตอนท่ี
สูงข้ึนก็ขายในตลาดใกลตัว  ตลาดภูมิภาค  ตลาดภายในประเทศ  เศรษฐกิจเปนสวนหนึ่งของสังคม
และวัฒนธรรม  เศรษฐกิจฝงตัวอยูในสังคมและวัฒนธรรม 
 ณรงค  เพ็ชรประเสริฐ  (2542 : 88)  ไดกลาวถึงเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจชุมชน  อันประกอบดวย  กิจกรรมทางการผลิต  กิจกรรมทางการขายผลผลิต  กิจกรรม
การซ้ือและการบริโภคของชุมชน  และกิจกรรมท่ีกอใหเกิดคาจาง  คาเชา  และกําไรของชุมชน  การ
ทําไรทํานา  เล้ียงสัตว  หรือการคาขายเล็กๆ นอยๆ ในชุมชน ก็ลวนแตเรียกไดวาเปนเศรษฐกิจ
ชุมชนไดท้ังส้ิน 
 จากความหมายของเศรษฐกิจชุมชนที่กลาวมาทั้งหมดสรุปไดวา เศรษฐกิจ
ชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของชุมชนเพ่ือประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  โดยมีเปาหมายเพ่ือ
การดํารงอยูของครอบครัว  แลวจึงสะสมและคาขาย   
 4.2 กรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชน 
 กรมการปกครอง (2541 : 93-94) ไดกลาวถึงกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจชุมชนตอง
ประกอบดวย 
 1. ปณิธาน  เศรษฐกิจชุมชนอันเปนสวนหน่ึงของเศรษฐกิจชาติเหมือนกับเร่ืองทาง
การเมือง  การศึกษา และการพัฒนาสังคม ชุมชนบนบทจะตองมีความสัมพันธกับการพฒันาเศรษฐกิจ
ระดับบนคือประเทศ  อีกทั้งตองสัมพันธกับการเมือง  การปกครอง  การศึกษา  วัฒนธรรมของคน
ท้ังประเทศ 
 2. ทําอะไร คือการทํางานเพื่อการดํารงชีพในแนวสัมมาชีพเพื่อการอยูรวมกันกับ
เพื่อมนุษยอ่ืนในหมูบาน  เชนการรวมกลุมในการ 
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 2.1 ปลูกพืช  เล้ียงปศุสัตว  และสัตวน้ําอยูรวมกันในพ้ืนท่ีผืนเดียวกนั 
 2.2 กิจกรรมการผลิตนอกการเกษตร เชน อิฐบล็อก  การตัดเย็บเส้ือผาสําเร็จรูป 
 2.3 กิจกรรมบริการ เชน การบูรณะโบราณสถานในพืน้ท่ี 
 3. ทํากับใคร  ชาวบานอาจรวมกลุมกันอยางไมเปนทางการหรือใชกลุมท่ีเปนนิติ
บุคคล  เปนศูนยกลางในการทํากิจกรรม  หรืออาจรวมกับนักพัฒนาเอกชน  เจาหนาท่ีพัฒนารัฐ  
นักวิชาการ 
 4. ทําอยางไร  โดยรวมกลุมดงักลาวแลวทําการผลิตแปรรูป  แลกเปล่ียนสินคา  
คาขาย  หรือบริการตางๆ  
 5. ทําทําไม  การรวมกลุมกันผลิตจึงอาจเพื่อความตั้งใจเพื่อใหเกิดพออยูพอกิน  
เพื่อความพึงพอใจ  เพื่อใหคุมกับการลงทุน  และเพื่อกําไร 
 6. เพื่ออะไร  เพื่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเกิดผลใหคนมีความสุข เม่ือ
ตางก็พึงพอใจแลวกจ็ะทําใหชุมชนเกดิความเขมแข็ง 
 4.3 ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบยอย 
 เสรี  พงศพิศ (2550 : 80)  กลาววา  ระบบเศรษฐกิจชุมชนประกอบดวยระบบยอยท่ี
สัมพันธกันแบบบูรณาการ  คือ  ระบบทรัพยากร  ระบบการจัดสรรแบงปนทรัพยากรและรายได  
ระบบวิถียังชีพ  (การทํากินทําใชเองพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติแบบดั้งเดิม)  ระบบสุขภาพ  ระบบทุน  
ระบบสวัสดิการ  และระบบวิสาหกิจชุมชน  ซ่ึงคอย ๆ พัฒนาข้ึนมาจากภายในชุมชน  ไมมีใครไป
สรางใหชุมชนได เพราะ การพัฒนายั่งยืนเกิดจากขางในเปนการระเบิดจากขางใน อยางท่ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบอก  ระบบนี้เกิดจากการเรียนรูและการจัดการ  คอยๆ พัฒนาไปสู
ระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบคอยเปนคอยไป  อยางเปนธรรมชาติ ดังแผนภูมิท่ี 2 
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แผนภูมิท่ี 2 ระบบเศรษฐกิจชุมชนและระบบยอย 
 
 1. องคประกอบ กิจกรรมตางๆ ในวิถีชุมชนลวนสัมพันธกันแบบบูรณาการ
โดยธรรมชาติไมวาจะเปนการทํามาหากิน   การอยู ร วมกัน   พิธีกรรมและจารีตประเพณี  
อยางไรก็ดีเพื่อใหเกิดความเขาใจในทัศนะวิชาการอาจแยกออกเปนระบบยอยท่ีสัมพันธกันและ
เกื้อกูลกันในระบบเศรษฐกิจของชุมชน  เปรียบเหมือนพืช สัตว ดิน น้ํา แรธาตุ อันเปนความ
หลากหลายทางชีวภาพในส่ิงท่ีเรียกวา “ปา” ระบบเศรษฐกิจชุมชนประกอบดวยระบบยอย คือ 
 1.1 ระบบทรัพยากร  การจัดการส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา ปา ทุนธรรมชาติของ
ชุมชน ระบบวิถียังชีพ การผลิตเพื่อเล้ียงตัวเองและการจัดการสวนเกิน  การเกษตรผสมผสาน  
หัตถกรรม  การคาขายภายในชุมชน 
 1.2 ระบบการจัดสรรและแบงปนทรัพยากรและรายได  ท้ังในระหวางสมาชิก
ชุมชนและกับหนวยงาน  บุคคลภายนอกท้ังของรัฐหรือเอกชน 
 1.3 ระบบสุขภาพ  การดูแลสุขภาพตัวเองในวิถีการกิน  การอยู  การทํางานซ่ึง
เปนท้ังการปองกันและรักษา 
 1.4 ระบบทุน  การสะสม  การออมทุนท่ีเปนเงิน  ผลผลิต  ทรัพยากร  เพื่อเปน
ตนทุน  เปนทุนหมุนเวยีน  และเปนฐานสวัสดิการ 

วิสาหกิจชุมชน 

เศรษฐกิจชุมชน 

ระเบิดจากขางใน 

การจัดการ 

การเรียนรู 

ระบบสวัสดิการ 

ระบบทุน 

ระบบสุขภาพ 
บูรณาการ 

การพัฒนายั่งยืน 
ยอมเกิดมาจากขางใน 

ระบบวิถียังชีพ 

ระบบจัดสรรแบงบัน
ทรัพยากรและรายได 

ระบบทรัพยากร 
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 1.5 ระบบสวัสดิการ  การจัดการกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  การผลิต  การแปรรูป  
การบริโภค  การตลาด  อยางเปนระบบและแบบผนึกพลัง (synergy) 
 2. การจัดการทรัพยากรและทุนชุมชน ระบบเศรษฐกิจชุมชนเปนการจัดการ
ทรัพยากรและทุนชุมชนซ่ึงมีลักษณะและเปาหมายท่ีสําคัญ 6 ประการ คือ 
  2.1 การผลิต  ตั้งแตการผลิตข้ันพื้นฐานไปถึงการแปรรูป  การดําเนินการเปน
กลุมรวมกันเปนวิสาหกิจชุมชน 
  2.2 การบริโภค  การผลิตเพื่อตอบสนองความจําเปนและความตองการของ
ชุมชนและทองถ่ิน และสงออกสวนท่ีเหลือไปนอกชุมชน ผลิตและแปรรูปเพื่อทดแทนการ
นําเขาจากนอกชุมชนเทาท่ีจะทําได 
  2.3 การตลาด  การจัดการการผลิตใหเหมาะสมกับศักยภาพของชุมชนและของ
ตลาด  สามารถแยกแยะผลผลิตท่ีเหมาะสมสําหรับตลาดแตละประเภท 
  2.4 การลงทุน  เนนท่ีการทําวิสาหกิจชุมชน  โดยการระดมทุนจากสมาชิกใน
ชุมชนเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมและเปนเจาของ 
 2.5 การออม  การออมรูปแบบตางๆ เพื่อเปนทุนและสวัสดกิาร 
  2.6 สวัสดิการ การจัดการใหเกิดความม่ันคง  อยางนอยความจําเปนข้ันพื้นฐาน
ดวยปจจัยท่ีเกดิจากการจดัการระบบเศรษฐกิจ  ทําใหอยูไดอยางมีศักดิ์ศรีมีโอกาสเรียนรูและพฒันา
ตนเอง 
 3. หลักคิดวาดวยเศรษฐกจิชุมชน 
  3.1 “เศรษฐกิจพอเพียง” เศรษฐกิจชุมชนเร่ิมจากการจัดการทรัพยากรและทุน
เพื่อใหครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางนอยในข้ันพื้นฐาน  มีการจัดการใหเกิดการเกื้อกูลกัน
ในชุมชนและเครือขายใหอยูไดอยางพอเพียง   และจัดการสวนท่ีเหลือและผลิตภัณฑท่ีมี
ลักษณะเฉพาะเพื่อนําไปสูตลาดภายนอก  การพึ่งตนเองในเศรษฐกิจชุมชนไมไดหมายถึงการสราง
ระบบปด  ผลิตเพ่ือกินเพื่อใชเองอยางเดียว  แตหมายถึงความสามารถในการจัดการทรัพยากรและ
ทุนของตนเองอยางมีประสิทธิภาพและอยางมีดุลยภาพ  ซ่ึงวัดไดดวยเกณฑ “ความสุข” (GDH) 
และเกณฑตัวเลขทางเศรษฐกิจ (GDP) และสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจมหภาค 
  3.2 “ศักยภาพ”  ชุมชนมี “คน ความรู ทรัพยากร” ไมได “โง จน เจ็บ” แตขาด
โอกาสในการเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง  ไมมีความรูในการจัดการทรัพยากรใหเกิด
ประโยชนแกชุมชนอยางยั่งยืน 
  3.3 “ทุนชุมชน”  ชุมชนมีทุนสําคัญอยางนอย 3 อยาง คือ 
   3.3.1 ทรัพยากรอันเปนความหลากหลายทางชีวภาพ 
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   3.3.2 ความรูภูมิปญญาของทองถ่ิน 
   3.3.3 ทุนทางสังคม หรือกฏเกณฑทางสังคมท่ีรอยรัดผูคนใหอยูรวมกันเปน
ชุมชน  พึ่งพาอาศัยกนั  รวมถึงจารีต  ประเพณี  ความเช่ือ  วัฒนธรรม  ถาจัดการอยางมี
ประสิทธิภาพก็เปนฐานเศรษฐกิจชุมชนไดอยางพอเพียงและยั่งยืนได 
   3.4 “ระบบ”  เปนการจัดความสัมพันธระหวางกิจกรรมทางเศรษฐกิจตางๆ 
ในลักษณะเกีย่วเนื่องกัน (cluster) แบบผนึกพลังท่ีใหผลทวีคูณ (synergy)  เกิดการเก้ือกูลกัน  เสริม
เติมกันใหสมบูรณ  ทําใหประหยดัแรงงาน  พลังงาน  ทุน  ทรัพยากรและทําใหเกิดประสิทธิภาพ
แบบทวีคูณ (1+1+1 ไมใช 3 แตอาจเปน 10, 20, 30) 
  3.5 “การเรียนรูและการจัดการ”  หัวใจของระบบเศรษฐกิจชุมชน  คือ การเรียนรูและ
การจัดการ  การเรียนรูดีท่ีสุด  คือเรียนรูจากประสบการณ  ความรูท่ีมีพลังเกิดจาก  “ขางใน”  เปน
การ  “ระเบิดจากขางใน”  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ชุมชนมี
ศักยภาพที่จะเรียนรูและจัดการชีวิตของตนเองได  ถาหากไดรับการสนับสนุนอยางเหมาะสมดวย
วิธีการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4.4 กระบวนการเศรษฐกิจชุมชน 
  กรมการปกครอง (2541 : 110-113) ไดจําแนกกระบวนการเศรษฐกิจชุมชนดังนี้
ตอไปนี้คือ 
 1. การเกษตร  ตอเน่ืองการเกษตร  และนอกการเกษตร ซ่ึงอาจจําแนกยอยลงอีกดังนี ้
 1.1 ผลิตภัณฑจากผา  เขน ผาฝายทอมือ  ผาไหม  ผาขาวมา 
 1.2 ผลิตภัณฑตัดเย็บเส้ือผา เชน การตัดเย็บผาเคร่ืองแบบของพนักงานบริษัท
และขาราชการ 
 1.3 ผลิตภัณฑจกัสานไมไผและหวาย  เชน ตะกรอ  กระจาด  กระดง 
 1.4 ผลิตภัณฑอาหารและการแปรรูป  เชน  ผักผลไมปลอดสารเคมี 
 1.5 ผลิตภัณฑวัสดุ  เชน  เคร่ืองปนดินเผา  เคร่ืองเงิน 
 1.6 กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
 2. กิจกรรมลานคาชุมชน  อันไดแก  การจัดหาพื้นท่ีท่ีชาวชนบทนําผลิตภัณฑ
ออกสูตลาดเพ่ือซ้ือ-ขายสินคา 
 3. กิจกรรมรานคาชุมชน  อันไดแก  การสงเสริมใหเกษตรกรรวมกลุมกนัต้ังรานคา
เพื่อขายผลิตภณัฑของตน 

4. การทองเท่ียว  อันไดแก  แหลงโบราณสถาน  น้ําตก  แมน้ํา  ลําคลอง 
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 5. ศูนยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  ศูนยนี้จะเปนการจัดต้ังเพื่อเจริญรอยตาม
พระราชดําริท่ีวาควรมีสถานท่ีท่ีเกษตรกรสามารถแสวงหาขอมูล คําแนะนําในการทําเกษตรกรรม 
 4.5 ปจจัยผลักดันเศรษฐกิจชุมชน 
 กรมการปกครอง (2541 : 108-109) ไดถือวาปจจยัตอไปนี้เปนปจจัยท่ีจําเปนในการ
ผลักดันใหเกิดเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี 
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนษุย 
 1.1 การพัฒนาผูนาํเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ี  ใหมีความรูและความสามารถใน
การบริหารจัดการ 
 1.2 การพัฒนาชาวบานท่ีสนใจในกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนใหมีความรูและ
ความสามารถดานเทคนิค 
 1.3 การพัฒนาเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของ  ใหรูอยางลึกซ้ึงในอุดมการณและเทคนิค
การกระตุนเช่ือมประสานเพ่ือเศรษฐกิจชุมชน 
 2. การพัฒนากลุม / องคกรชุมชน  การสรางกลุมและดําเนินกิจกรรม  รวมกัน
ทํางานเปนหัวใจของเศรษฐกิจชุมชน  ซ่ึงการทํางานโดยวิธีการนี้สอดคลองกับวัฒนธรรมไทยท่ีคน
ชนบทยังเกื้อหนุนจนุเจือซ่ึงกันและกัน  และสอดคลองกับขอจํากัดทางเศรษฐกิจของคนในชนบท 
 3. การพัฒนาพื้นฐานเศรษฐกิจ  เฉพาะอยางยิ่งการไดมาซ่ึงเงินทุน  โดยการระดม
ทุนภายในหมูบาน ชาวบานจะนําไปใชอยางสมเหตุสมผล  การไดมาซ่ึงเงินทุนอาจไดจาก
กิจกรรมออมทรัพย  การระดมหุน  การตั้งธนาคารหมูบาน  
 4. การพัฒนาพ้ืนฐานกายภาพ  ในชวงฤดแูลงชาวบานจะใชเวลาในการหาน้ําเพื่อกิน
เพื่อใชดวยความลําเค็ญ  คนที่ยังรางกายแข็งแรงก็จะอพยพหางานทํานอกพ้ืนท่ี  ดังนั้นจะหวัง
ใหชาวบานทํากิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนอยางตอเนื่องนั้นยอมเปนไปไดยากยิง่ 
 4.6 ความสัมพันธกับเศรษฐกิจมหภาค 
 เสรี  พงศพิศ (2548 : 116) ไดทัศนะเกี่ยวกบัความสัมพันธกับเศรษฐกจิมหภาคดังนี้ 
คือ 
 1. เศรษฐกิจชุมชนมี 2 ลักษณะ คือ พื้นฐาน และกาวหนา พืน้ฐานคือการดําเนินการ
ผลิต  การแปรรูป  การจัดการทุนของชุมชนเพื่อใหพึ่งตนเองและพอเพียงกาวหนา  คือการ
ดําเนินการผลิตและแปรรูปท่ีสัมพันธกับเศรษฐกิจโดยตรง  การปลูกพืชเศรษฐกิจ  เล้ียงสัตวเศรษฐกจิ  
การประกอบวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME เชน อุตสาหกรรมในครัวเรือน  การผลิตงาน
ศิลปะ  งานชางฝมือ  งานหัตถกรรม โรงงานเล็กๆ เปนตน)  ท่ีมุงตลาดกวางจนถึงการสงออก 
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 2. ระบบเศรษฐกจิมหภาคตองเกื้อกูลระบบเศรษฐกิจชุมชน  เปรียบเหมือนการ
สงเสริมการปลูกขาว  มันสําปะหลัง  ยางพารา  และพืชเศรษฐกจิตางๆ จะตองไมทําลาย “ปา
ธรรมชาติ”  ใหคงความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเกื้อระบบนิเวศโดยรวมใหเกิดความ
สมบูรณในระบบใหญ  ทําใหคนอยูได พืช สัตว ส่ิงมีชีวิตและสรรพส่ิงอยูรวมกนัได 
 3. ระบบเศรษฐกิจชุมชนก็เชนเดียวกับปาธรรมชาติ  มีความหลากหลายในกิจกรรม
ตางๆ   ท่ีชุมชนดําเนินการเพื่อใหอยูรอด  แตละแหงลวนแตกตางในกิจกรรมตามศักยภาพของตนเอง  
ทําใหชุมชนหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจ เล้ียงสัตวเศรษฐกิจหมดก็เทากับทําใหประเทศมีระบบเศรษฐกิจ
เดียว    ท่ีรวมศูนยและครอบงําทุกสวน  ก็จะทําลายความหลากหลายของระบบเศรษฐกิจชุมชน  ซ่ึง
อยูบนฐานทรัพยากรทองถ่ิน ความรูภูมิปญญา และความสัมพันธระหวางผูคนในลักษณะเครือขาย
ทางสังคม 
 4. ขณะท่ีเศรษฐกิจตลาด (market economy) เนนการแขงขันและกําไรเศรษฐกิจ
ชุมชนเนนความรวมมือและความพอเพียงโดยไมไดปฏิเสธตลาดเสรีและไมไดปฏิเสธกําไร เพียงแต
จัดใหเกดิความสมดุลระหวางกําไรกับความพอเพียง 
 4.7 ยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชน 
 เสรี  พงศพิศ (2548 : 116-119) ไดกลาวถึงยุทธศาสตรเศรษฐกิจชุมชน (ชุมชนม่ัง
ค่ัง สังคมม่ันคง : สวนหนึ่งของยุทธศาสตรท่ีเสนอกระทรวงมหาดไทย) 
 1. ยุทธศาสตรการเรียนรูของชุมชน 
 1.1 สงเสริมการทําแผนแมบทชุมชน โดยวิธีการ “ประชาพิจัย” และบูรณาการ
แผนแมบทชุมชนกับแผนของ อบต./เทศบาล 
 1.2 สรางนักวิจยัชุมชนและนกัวสิาหกิจชุมชน 
 1.3 สงเสริมการเรียนรูตอเน่ืองเพื่อการนําแผนไปสูการปฏิบัติ 
 1.4 สงเสริมการจัดการทุกข้ันตอน  พัฒนาคุณภาพการผลิต  การตลาดโดย
ไดรับการสงเสริมจากมืออาชีพ 
 1.5 สงเสริมตนแบบการเรียนรู (ตําบลตนแบบ)  ข้ึนมาใหไดอยางนอยจังหวัด
ละ 1 ตําบล โดยหนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชนรวมกับอบต. และภาคีอ่ืน 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชมุชน 
 2.1 เช่ือมโยงเศรษฐกิจครอบครัวชุมชนเครือขายใหเกดิระบบเศรษฐกจิชุมชนท่ี
กิจกรรมตางๆ ลวนเกีย่วเนื่องกัน (cluster) แบบผนึกผลังใหผลทวีคูณ (synergy) 
 2.2 สรางระเบียบกฎเกณฑเพื่อการจัดการจัดสรรแบงปนผลประโยชนของ
หุนสวนสังคม (social partners) ท่ีเกี่ยวของท้ังหมด 
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 2.3 สงเสริมแผนการผลิต  การบริโภค การผลิตทดแทนการนําเขาจากนอก
ชุมชน รวมถึงการสงออกไปนอกชุมชน 
 2.4 สงเสริมการสราง “ตลาดผูกพัน” และตลาดแลกเปล่ียนในระดับทองถ่ิน
และระหวางจงัหวัด และการนําเขาสูตลาดใหญ 
 2.5 สรางความเขมแข็งใหกองทุนชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน  
หลากหลายรูปแบบ รวมทั้งทุนสมทบ ไปจนถึงการสงเสริมใหเกดิสถาบันการเงินของทองถ่ินใน
ระดับตําบลและเครือขาย เพื่อการออม การลงทุน และเพ่ือสวัสดิการชุมชน 
 2.6 สรางระบบเศรษฐกิจชุมชนตนแบบอยางนอยข้ันพื้นฐานในระดับตําบล 
ระดับทองถ่ิน (ระหวางตําบล) และในระดับจังหวดัทุกจังหวัด ซ่ึงมีท้ังเครือขายระหวางชุมชน 
ตําบลและเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน ตําบล กับประชาสังคมในเมือง ในภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีสัมพันธแบบเกือ้กูลกันในทุกข้ันตอนการผลิต การบริโภค การตลาด 
 3. ยุทธศาสตรการประสานความคิด ขอมูล และแผน 
 3.1 จัดทําเคาโครงเศรษฐกิจชุมชน  ซ่ึงประกอบดวยแนวคิดนโยบาย
ยุทธศาสตร แผนงาน เพื่อใหทุกฝายเขาใจรวมกนัจัดสัมมนาสําหรับผูวาฯ รองผูวาฯ ปลัดจังหวดั 
นายอําเภอ หัวหนาสวนราชการตางๆ ทําความเขาใจรวมกันเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนแผนแมบท
ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ท้ังโดยผานหลักสูตรท่ีดําเนินการอยู (วิทยาลัยการปกครอง) และที่
จัดข้ึนมาโดยเฉพาะ 
 3.2 จัดสัมมนาและการฝกอบรมเร่ืองเศรษฐกิจชุมชน แผนแมบทชุมชน 
วิสาหกิจชุมชนใหกับอบต. เพื่อประสานความคิด ขอมูลแผน และเพื่อใหอบต. รวมมือกับคณะทํา
แผนแมบทชุมชนในตําบล ท้ังนี้โดยรวมมือกับสถาบันการศึกษาในทองถ่ินและหนวยงานตางๆ ท่ี
เกี่ยวของท่ีดําเนินการอยู 
 3.3 จัดฝกอบรมการทําแผนแมบทชุมชนดวยวิธีการทําประชาพิจัยให
เจาหนาท่ีหนวยงานราชการตางๆ ใหดําเนินการสงเสริมในพื้นท่ีรวมกับภาคีอื่นๆ และให
อบต.เปนผูดําเนินการเองในระยะยาว 
 4. ยุทธศาสตรการพัฒนานโยบายและกระจายความรูสูสังคม 
  4.1 ติดตามและมีสวนรวมในกระบวนการออก พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน 
  4.2 ปรับปรุงระเบียบกฏเกณฑของกระทรวงมหาดไทยเพื่อสนับสนุนการทํา
แมบทชุมชน วิสาหกจิชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน 
  4.3 จัดทําเอกสารหนังสือและวีดีโอเสนอเคาโครงเศรษฐกิจชุมชนรวมท้ัง
กรอบการสงเสริมสนับสนุนเศรษฐกจิชุมชนสําหรับขาราชการทุกระดับ รวมท้ังขาราชการการเมือง 
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  4.4 พัฒนาแผนการผลิตส่ือ  ท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศนอยางเปนระบบ
และตอเน่ือง เพื่อเผยแพรแนวคิดและประสบการณของเศรษฐกิจชุมชนอยางตอเนื่อง 
 จากแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนท่ีไดกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวาวัฒธรรมชุมชน
เปนระบบความสัมพันธของฐานทรัพยากร  (ดิน  น้ํา  ปา ฯลฯ)  ระบบการผลิต  ระบบการบริโภค 
ระบบการจัดการทุน (ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไมใชเงิน) โดยอาศัยกิจกรรมกลุมเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรู  เพื่อพัฒนาศักยภาพหรือฟนฟูสภาพแวดลอม/คน/ครอบครัว/ชุมชนและอาชีพ  เพื่อชวย
ยกระดับการกินดีอยูดี  และการทํามาคาขายของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของชุมชน 

 
5. ทฤษฎีภาวะทันสมัย 
 ทฤษฏีภาวะทันสมัยเกิดจากความสําเร็จอยางรวดเร็วของโครงการมารแชลล (Marshall 
Plan) ท่ีสหรัฐอเมริกาชวยเหลือประเทศตางๆ ในยุโรปเพื่อฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลัง
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 และนักวิชาการดานเศรษฐศาสตร รัฐศาสตร และสังคมวิทยาไดประยุกตใช
เปนแนวทางในการอธิบายการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (สนธยา พลศรี 2545 : 211) 
 แนวโนมท่ีกําลังเปนไปในขณะน้ีคือ  การแพรกระจายของเทคโนโลยีและระบบ
เศรษฐกิจจากสังคมที่ “พัฒนาแลว” ไปสูสังคมท่ี “ดอยพัฒนา” หรือ “กําลังพัฒนา” ท่ัวโลก หรือท่ี
เรียกวา “โลกาภิวัตน” นักสังคมวิทยามองการเปล่ียนแปลงในสังคมสวนใหญรวมท้ังสังคมไทยใน
ปจจุบันวา  เปนการเปล่ียนแปลงจากสภาพสังคมแบบประเพณีดั้งเดิมไปสูสังคมแบบใหม เรียก
กระบวนการเปล่ียนแปลงดังกลาววา “การเปล่ียนแปลงเปนความทันสมัย (Modernization)  
 อยางไรก็ตามเราอาจเรียกไดวา การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและมิอาจหลีกเล่ียงไดใน
สังคม  อาจเปนผลมาจากการแพรกระจายของเทคโนโลยีและระบบเศรษฐกิจ  การเปล่ียนแปลงเปน
ความทันสมัยจนทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของโครงสรางทางสังคมและพฤติกรรมทาง
สังคมลักษณะของการเปล่ียนแปลงมีท้ังการเพิ่มส่ิงใหมข้ึนและการสูญสลายไปของส่ิงเกา  มีท้ัง
พลังท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงและพลังท่ีตอตานการเปล่ียนแปลง  บางสวนเปล่ียนแปลงชาใน
ขณะท่ีบางสวนเปล่ียนแปลงไดเร็ว  การเปล่ียนแปลงในสวนหนึ่งมักสงผลกระทบตอสวนอ่ืนๆ ดวย 
 ปจจัยสําคัญท่ีมีผลใหสังคมตางๆ เปล่ียนแปลงหรือพัฒนาจนเปนความทันสมัยท่ีเร็ว
หรือชาแตกตางกัน  ไดแก  สภาพแวดลอมธรรมชาติ  การเพิ่มข้ึนของจํานวนประชากร โลกทัศน 
นวัตกรรม และการเคล่ือนไหวของขบวนการทางสังคม 
 ทิศทางของการเปล่ียนแปลงของบางสังคมหรือบางดานของสังคมเปนแบบวัฏจักรท่ี
หมุนเวียนซํ้ารูปแบบเดิม หรือมีความเจริญและความเส่ือมสลับกัน แตสังคมสวนใหญมีแนวโนม
เปล่ียนแปลงแบบวิวัฒนาการท่ีเพิ่มความซับซอนข้ึนเร่ือยๆ การเปล่ียนแปลงสวนใหญเปนการ
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ปรับตัวทีละนอยไปตามธรรมชาติ  แตบางสวนเปนการเปล่ียนแปลงแบบการพัฒนาสังคมตางๆ ใน
โลกปจจุบันมีแนวโนมเปล่ียนแปลงสูความทันสมัย  สังคมท่ีทันสมัยสวนใหญมีความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจดานอุตสาหกรรมและการคา  มีการขยายตัวของเมือง  มีระบบการเมืองแบบ
ประชาธิปไตย มีระบบความคิดและบรรทัดฐานท่ียึดถือหลักเหตุผลเปนสําคัญ (นิเทศ  ติณะกุล 
2546 : 32-33) 
 5.1 คําจํากัดความ 
 Smelser (1970 , อางถึงใน จามะรี  เชียงทอง 2549 : 32) กลาววา หมายถึง 
กระบวนการ 4 กระบวนการซ่ึงมีความสัมพันธเกี่ยวของแกกนัและกัน อันไดแก 
 1. การเปล่ียนจากการใชเทคโนโลยีท่ีเรียบงายมาเปนเทคโนโลยีท่ีมีพื้นฐานอยูบน
ความรูทางวิทยาศาสตร 
 2. การเปล่ียนแปลงจากการทําการเกษตรเปนการผลิตเพื่อยังชีพมาเปนการผลิตเพื่อ
เปนการคา ท้ังนี้รวมไปถึงการรูจักปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อขาย (Cash Crop) การท่ีเกษตรกรซ้ือสินคา
จากตลาด (แทนท่ีจะผลิตเอง) และการใชแรงงานรับจาง (Wage Labour) 
 3. การเปล่ียนแปลงจากการใชแรงงานคนและสัตวมาเปนการใชเคร่ืองจักรกล
เพื่อทําการผลิตสินคา (อุตสาหกรรม) ปอนตลาดท่ีมีขอบเขตกวางกวาชุมชนท่ีทําการผลิตสินคา
นั้นๆ  
 4. การเปล่ียนแปลงสภาพทางนเิวศวทิยาการชมุชนชนบทมาเปนชุมชนเมืองหนาแนน
ข้ึน 
 ดังนั้น คําวา การสรางความทันสมัย (Modernization) จึงมิใชกระบวนการทาง
เศรษฐกิจอยางเดียว  แตรวมไปถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ระบบนิเวศ และสังคมวฒันธรรม 
 Syed Hussein Alatas (1972 , อางถึงใน สิทธิพันธ  พุทธหุน 2542 : 39) กลาววา คือ 
กระบวนการที่นําเอาความรูทางวิทยาศาสตรแผนใหมอันเกี่ยวโยงครอบคลุมในทุกแงของชีวิต
มนุษยมาใชในระดับตางๆ กัน คร้ังแรกเกิดข้ึนในโลกตะวันตก และตอมาไดขยายออกไปยังซีกโลก
อ่ืนๆ โดยวิธีการและจากกลุมตางๆ อันมีเปาหมายท่ีสําคัญยิ่ง คือ ตองการใหมีชีวิตท่ีดีและเปนท่ีนา
พึงพอใจอันเปนท่ียอมรับของคนในสังคมนั้นๆ  
 David E.Apter (1965 , อางถึงใน สิทธิพันธ  พุทธหุน 2542 : 40) อางวาเปนกรณี
หนึ่งของการพฒันา หมายถึงสภาพการณ 3 ประการคือ 
 1. ระบบสังคมท่ีสามารถสรางส่ิงใหมๆ ข้ึนมาโดยท่ีระบบไมลมสลาย (ส่ิงใหมๆ 
นี้รวมถึงความเช่ือท่ีสําคัญๆ ท่ียอมรับการเปล่ียนแปลงดวย) 
 2. โครงสรางทางสังคมท่ีแตกตางหลากหลายและมีความยืดหยุน 
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 3. ขอบขายทางสังคมเอ้ืออํานวยตอการใหเกิดความรูและความชํานาญซ่ึงจําเปนตอ
การดํารงชีวิตในโลกที่เจริญทางดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 James O’Connell (1976 , อางถึงใน สิทธิพันธ  พุทธหุน 2542 : 40) กลาววา อาจ
แยกเปนประเด็นตางๆ ได 3 ประเด็น คือ 
 1. มีการคิดคนแสวงหาความรูแบบใหมอยางตอเนื่อง เชื่อในความเปนเหตุเปนผล
ของสรรพส่ิง ไมเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีปราศจากเหตุผล หรือมีสปริตทางวิทยาศาสตร เช่ือในวิธีการ
แบบวิทยาศาสตร เชน มีการตั้งขอสมมุติฐาน หาขอมูลเพื่อพิสูจนขอสมมุติฐานนั้น เปนตน 
 2. มีการใชเคร่ืองมือและเทคนิคท่ีทันสมัยมากมาย 
 3. มีโครงสรางทางสังคมท่ียืดหยุนและมีเอกลักษณท่ีคงอยู นั่นคือ สังคมที่มีความ
เปนทันสมัยแลวนั้นจะมีโครงสรางทางสังคมท่ีสามารถตอบสนองความตองการแปลกๆ ใหมๆ ได
โดยท่ีไมแตกสลาย 
 5.2 สาระสําคัญของทฤษฎ ี
 สนธยา  พลศรี (2545 : 211-213)  ไดกลาวไววา ทฤษฎีภาวะทันสมัย สาระสําคัญ 
ดังนี ้
 1. การพัฒนาประเทศใหมีความทันสมัย เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสังคม
ท่ียังไมเจริญกาวหนา ระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมลาหลัง ไปสูสังคมท่ีมีความเจริญกาวหนา
ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และมีเทคโนโลยีระดับสูงเชนเดยีวกับประเทศในกลุมยุโรปตะวนัตก
และอเมริกาเหนือ 
 2. เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และชีวิตสวนตัวบุคคลในแตละประเทศ จะมีภาวะแตกตาง
กัน  2 ประการ คือ ภาวะเกาแกโบราณ ท่ีลาหลังกับภาวะทันสมัยท่ีมีความเจริญกาวหนา ตองสราง
ความทันสมัยแทนท่ีความลาหลังโบราณ  ประเทศจึงเจริญกาวหนา 
 3. ประเทศท่ีพัฒนาแลวสามารถกาวสูภาวะทันสมัยไดดวยตัวเอง  แตประเทศ
ดอยพัฒนาไมสามารถที่จะดาํเนินการไดสําเร็จ  อาจจะสรางความทันสมัยไดเพยีงบางสวนเทานัน้ 
ทําใหเกิดความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองข้ึน 
 4. กระบวนการสรางภาวะทันสมัยของประเทศดอยพัฒนา ตองเปนไป
เชนเดียวกับลักษณะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามลําดับข้ัน และการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจท่ีกลาวมาแลว ซ่ึงความเจริญกาวหนาตามลําดบัข้ันนี้เกดิจากการท่ีสังคมยอมรับ
เทคโนโลยีทันสมัยในแตละข้ันโดยไมขามข้ันตอน 
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 5. ภาวะทันสมัยทางเศรษฐกิจ คือ การสรางโครงสรางเศรษฐกิจท่ีทันสมัยแบบ
สังคมอุตสาหกรรม และการสรางชุมชนเมืองใหเกิดข้ึนโดยกระบวนการที่สําคัญ คือ การ
กลายเปนอุตสาหกรรม (Industrialzation) และการกลายเปนเมือง (Urbanization) 
 6. ภาวะทันสมัยในทางการเมือง คือ การนําการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยมีตัวแทน (Representative Democracy) ตามแบบกลุมประเทศในยุโรปตะวันตกและอเมริกา
เหนือมาใช 
 7. ภาวะทันสมัยทางวัฒนธรรม คือ การใชแนวความคิดแบบสมเหตุสมผลเปน
บรรทัดฐานในการตัดสินระบบคานิยม บรรทัดฐาน เจตคติและเปาหมายของสังคม โดยการวาง
ขอกําหนดเกีย่วกับกจิกรรมทางสังคมของบุคคล และการจัดรูปองคกรของสถาบันตางๆ เปนองคกร
ขนาดใหญ (Bereaucracy) แบบตะวันตก 
 8. บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคมทันสมัย (Modern Man) แบบชาวตะวันตก เชน 
มีควมรับผิดชอบ มุงความสําเร็จเปนสําคัญ มีระบบคานิยมและการเรียนรูเกี่ยวกับการเขามีสวน
รวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคมอยางมีประสิทธิภาพ (Effective Participation) 
 9. ผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสรางภาวะทันสมัย คือ ผูเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี
สมัยใหม ผูเชี่ยวชาญทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองแบบตะวันตก ซ่ึงอาจจะเปนคนใน
ประเทศหรือตางประเทศก็ได 
 10. รัฐตองมีบทบาทในการวางแผนเพ่ือผลักดันใหเกิดภาวะทันสมัย ดวยการ
จัดต้ังองคกรตางๆ ข้ึนดําเนินงานอยางจริงจัง ขอความชวยเหลือจากประชาชนในประเทศและ
ความรวมมือกับรัฐบาลตางประเทศ ท้ังในดานเงินทุน เทคโนโลยี การตลาดและผูเช่ียวชาญในสาขา
ตางๆ 
 สิทธิพันธ พุทธหุน (2542 : 46-47) กลาววา กระบวนการสรางความเปนทันสมัยนี้
เปนสะพานท่ีเช่ือมโยงระหวางสังคมเกากับสังคมใหม ซ่ึงลักษณะโดยท่ัวไปพอจะจําแนกไดเปน 9 
ประการ ดังตอไปนี้ 
 1. เปนกระบวนการปฏิวัติ กลาวคือ กระบวนการเปล่ียนแปลงนี้จะยังผลใหวิถี
การดําเนินชีวิตของมนุษยถูกแปรเปล่ียนไปอยางหนามือเปนหลังมือ คนจะประสบกับส่ิงแปลกๆ 
ใหมๆ อยางท่ีไมเคยปรากฏมากอนและการเปล่ียนแปลงนี้เปนการเปล่ียนแปลงท่ีพื้นฐานของ
ความคิด เศรษฐกิจและสังคมของมวลมนุษยชาติ 
 2. เปนกระบวนการที่สลับซับซอน เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในแทบทุก
เรื่อง ครอบคลุมถึงความคิดตลอดจนพฤติกรรมของมนุษยมีปจจัยตางๆ เกี่ยวของอยูมากมาย เชน 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมการสรางชุมชนเมือง การเปล่ียนแปลงจิตสํานึกทางสังคม (Social 
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Mobilization) การเขามีสวนรวมทางการเมือง การพัฒนาเศรษฐกิจ และการมีโครงสรางทางสังคมท่ี
แตกตางซับซอนกัน เปนตน 
 3. เปนกระบวนการท่ีเปนระบบ เม่ือดานใดดานหนึ่งของชีวิตสังคมแปร
เปล่ียนไปจะยังผลใหอีกดานตางๆ กระทบกระเทือนแปรเปล่ียนไปดวย สาระสําคัญของ
กระบวนการสรางความเปนทันสมัยจึงเกี่ยวเนื่องกันเปนอยางมาก 
 4. เปนกระบวนการที่ครอบคลุมท้ังโลก กระบวนการนี้เร่ิมข้ึนในประเทศยุโรป
กอน ตอมาไดขยายความคิดรูปแบบพฤตกิรรมไปยังประเทศตางๆ ท่ัวโลก จนถือไดวาการสราง
ความเปนทันสมัยนี้เปนปรากฏการณท่ียอมรับกันในทุกสังคม 
 5. เปนกระบวนการท่ียาวนาน การเปลี่ยนแปลงชนิดนี้เปนกระบวนการที่ตองการ
เวลา แมวาการสรางความเปนทันสมัยจะมีลักษณะของการปฏิวัติเม่ือเปรียบเทียบกับสังคมเกา แตก็
มีลักษณะเปนวิวัฒนาการ เม่ือคํานึงถึงระยะเวลาท่ีเปล่ียนแปลงเหลานี้จะเกิดข้ึน สังคมตะวันตกใช
เวลาหลายศตวรรษกวาท่ีจะสรางความเปนทันสมัยข้ึนมาได แมวาสังคมปจจุบันจะใชเวลาในการ
เปล่ียนแปลงนอยลง แตระยะเวลาท่ีจะเปล่ียนจากสังคมเกาไปสูสังคมใหมยังตอใชวัดกันดวยชวง
อายุของคนเปนเกณฑ 
 6. เปนกระบวนการท่ีมีลําดับข้ันตอน นั่นคือเปนการเปล่ียนแปลงจากลักษณะ
ดั้งเดิมไปสูลักษณะท่ีเปนทันสมัยอยางเปนลําดับ ซ่ึงอาจแบงออกไดเปนชวงๆ หลายชวง บางสังคม
อาจเปล่ียนแปลงไปสูความเปนทันสมัยหลายชวงกวาอีกสังคมหน่ึง ท้ังนี้ก็โดยพิจารณาจากจุดตางๆ 
ท่ีอยูระหวางความเปนดั้งเดมิกับความเปนทันสมัยนั่นเอง 
 7. เปนกระบวนการท่ีสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมท่ีทันสมัยนั้น
จะมีปจจัยหลายประการที่มีลักษณะคลายคลึงกัน จงึเปนท่ีเช่ือกันวากระบวนการสรางความเปน
ทันสมัยนี้มีแนวโนมท่ีจะนําสังคมตางๆ ไปสูการรวมตัวกันอยางเปนเอกภาพ 
 8. เปนกระบวนการที่กลับสูสภาพเดิมไมไดนั่นคือ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงไปสู
ความเปนทันสมัยแลว กระบวนการนี้ก็จะดําเนินรุดหนาตอไปเร่ือยๆ อาจจะมีการหยุดชะงักบางแต
จะไมมีวันถอยหลังกลับสูภาวะเกาเปนอันขาด เชน สังคมท่ีมีคนอานออกเขียนไดสูงมีชุมชนเมือง
และการพัฒนาอุตสาหกรรมแลวจะไมแปรเปล่ียนไปสูสภาพเกาท่ีคนไมรูหนังสือหรือเกิดเปนสังคม
เกษตรแบบเดิม 
 9. เปนกระบวนการท่ีกาวหนา ผลกระทบของการสรางความเปนทันสมัย อาจเปน
เร่ืองลึกซ้ึงในหลายดาน แตในระยะยาวแลวกระบวนการนี้เปนกระบวนการท่ีไมอาจจะหลีกเล่ียงได 
และยังเปนส่ิงท่ีพึงปรารถนาของทุกสังคมดวย ในชวงแรกๆ ของการเปล่ียนแปลงนี้คาของความ
สูญเสียอาจจะสูงมาก แตความสัมฤทธิภาพของการจัดระเบียบสังคม การเมือง และเศรษฐกิจแบบ
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สมัยใหมเปนส่ิงท่ีคุมคาในระยะยาว กระบวนการนี้จะทําใหมนษุยกนิดีอยูดีข้ึนท้ังในดานวัตถุและ
จิตใจ 
 5.3 ขั้นตอนของ Modernization 
 สิทธิพันธ พุทธหุน (2542 : 47-48) ไดกลาววา กระบวนการสรางความเปนทันสมัย
นี้เปนไปดวยข้ันตอนและประเด็นตางๆ ท่ีเปนปญหามีความตึงเครียด และความเส่ียงในอัตราสูง 
ข้ันตอนท่ีเปนปญหาท่ีสําคัญยิ่งซ่ึงชาติตางๆ ท่ัวโลกสวนใหญจะประสบ จําแนกออกเปน 4 ข้ันตอน
ดวยกันดังตอไปนี้ 
 1. การทาทายของความเปนทันสมัย ทุกสังคมจะประสบกับการทาทายจากความ
เปนทันสมัย สังคมที่สรางความเปนทันสมัยในระยะแรกๆ จะไมคอยประสบปญหามากนัก 
เพราะสามารถที่จะนําเอาวทิยาการความรูแปลกๆ ใหมๆ มาประยุกตใชไดเปนอยางมาก ซ่ึงความรู
และเทคนิคสมัยใหมนี้เกดิข้ึนในชวงศตวรรษท่ี 15 และมีการปฏิวัติทางวิทยาศาสตรอยางกวางขวาง
ในศตวรรษท่ี 16 ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ การสรางชุมชนและการเล่ือนข้ันทางสังคมมีมาก
และนําไปสูการสรางองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาวิธีการคมนาคมส่ือสาร การพัฒนาธุรกิจ
และมีการรวมกลุมทางการเมืองข้ึน กษตัริยในสังคมเกาจําตองขยายพระราชอํานาจปรับระบบการ
บริหารและระบบการเก็บภาษีเสียใหมเพื่อใหเขากับสถานการณใหมๆ อันเปนผลใหอํานาจของขุน
นางลดนอยถอยลง 
 แต ท้ังๆ  ท่ี มีการยอมรับทัศนคติ ท่ี เปนวิทยาศาสตรตลอดจนท่ี เกิดจาก
กระบวนการนี้กันอยางกวางขวางก็ตาม วิถีการดําเนินชีวิตสมัยใหมก็หาไดซึมซาบเขาไปในทกุสวน
ของสังคมไม ผูปกครองนั้นจะยอมรับในความจําเปนท่ีตองปฏิรูป ซ่ึงโดยปกติผูปกครองจะพิทักษ
ผลประโยชนของพวกพอคา ผูผลิตและชาวเมืองจากผูมีอิทธิพลท่ีอยูตางจังหวัดหรือในชนบทซ่ึงมี
พื้นฐานจากชาวนา แตการปฏิรูปนี้คงอยูในลักษณะท่ีไมเปล่ียนแปลงอะไรมากเกินขอบเขตของ
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมนัก กลาวคือ คงรักษาไวซ่ึงอภิสิทธ์ิและความม่ังค่ังของกลุม
ผูปกครอง เม่ือสถานการณบังคับผูปกครองอาจจะเปล่ียนไปบางโดยอาจสนองตอบตอความ
ตองการท่ีเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว แตก็ไดมีการคํานวณไวลวงหนาแลววาการตอบสนองน้ีจะไมไป
ทําลายอภิสิทธ์ิท่ีพวกตนมีอยูแตเกากอน 
 2. ความเปนปกแผนของผูนําท่ีเปนทันสมัย ถือไดวาวิกฤติการณท่ีสําคัญยิ่งของ
ความเปนทันสมัยทางการเมืองคือเร่ืองราวของการเปล่ียนแปลงเม่ืออํานาจผูนําดั้งเดมิไปสูผูนํา
ดั้งเดิมไปสูผูนาํสมัยใหม การตอสูเพื่อแยงชิงอํานาจทางการเมืองเราอาจสรุปไดเปน 3 ข้ันตอน คือ 
ข้ันแรกผูนําทางการเมืองมีความต้ังใจอันแนวแนในการที่จะนําสังคมไปสูความทันสมัย ผูนําพวกนี้
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อาจจะเปนสมาชิกของผูนําเกาหรืออาจเปนผูนําใหมซ่ึงเปนตัวแทนของผลประโยชนท่ีเกิดข้ึนใหมก็
ได  
 กระบวนการนี้อาจใชเวลานับศตวรรษในการท่ีจะทําใหความเปนทันสมัยใน
รูปแบบตางๆ เปนท่ียอมรับอยางกวางขวางและกลายเปนฐานสนับสนุนใหผูนําสมัยใหมได ข้ันท่ี
สองประชาชนละท้ิงสถาบันดั้งเดิมซ่ึงเกี่ยวโยงกับการดําเนินชีวิตแบบเกาๆ หันมายอมรับวิถีชีวิตใน
สังคมอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน การเกษตรกรรมในตัวมันเองลดความสําคัญลงเม่ือเปรียบเทียบกับการคา 
การบริการและการอุตสาหกรรมข้ันสุดทาย ในสังคมท่ีสถาบันทางการเมืองยังไมมีก็จะมีการสราง
สถาบันนี้ข้ึนมาสรางองคกรทางการเมืองอ่ืนๆ ข้ึนมา มีการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและมี
เสถียรภาพพอสมควร 
 3. การปฏิรูปทางเศรษฐกิจและสังคม เปนภาวะที่เกิดขึ้นในชวงหลังจากการ
ปฏิวัติรัฐประหาร การทําสงครามปลดแอกและการรวมชาติ ชวงนี้เปนการเปล่ียนคานิยมและวิถี
ชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดานอยางท่ีไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตร มีการปฏิวัติในทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางกวางขวาง ผลจากการนี้ทําใหผูคนผูกพันกับชุมชนระดับชาติ
มากกวาชุมชนทองถ่ิน ประชากรมากกวาคร่ึงท่ีเปล่ียนอาชีพจากเกษตรกรรมไปเปนผูผลิตสินคา
อุตสาหกรรมประกอบอาชีพขนสง การคาและบริการ และมีการยายท่ีอยูอาศัยเขาสูตัวเมืองเพ่ิมมาก
ข้ึน 
 นอกจากนี้ผลกระทบของการปฏิรูปยังกอใหเกิดท้ังประโยชนและภาระอันหนัก
หนวงอีกดวย กลาวคือ ประชากรสวนใหญไดรับการศึกษาและการสาธารณสุขดีข้ึนกวาเดิมสภาพ
ความเปนอยูดีกวาเดิมและจะนําไปสูการขยับฐานะและชนช้ันใหม ฐานะทางการเมืองตลอดจน
อํานาจทางการเมืองจึงตองแปรเปล่ียนตามไปดวย ในสมัยกอนหรือแมในชวงตนๆ ของการปฏิรูป
นั้นบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีอยูในอํานาจมีอยูไมมาก ไมกี่กลุมโดยเฉพาะพวกเจาของท่ีดิน ตอมาเม่ือ
มีการปฏิรูปแลวชนชั้นนักธุรกิจ การคา ผูเช่ียวชาญสาขาตางๆ เร่ิมเขามามีบทบาท มีอํานาจในการ
ตอรองมากข้ึน ประชากรท่ีของเก่ียวในทางการเมืองอันเปนผลมากจากระบบการศึกษาก็ดี จากการ
เปนสมาชิกขององคกรหรือสถาบันทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองใดๆ ก็ดีจะเพิ่มมากข้ึน รัฐบาล
จึงจําเปนตองเพิ่มภาระในการสนองตอบความตองการตางๆ ท่ีเพิ่มข้ึนมาน้ีดวย 
 4. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของสังคม สังคมท่ีมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนั
นี้เปนสังคมท่ีมีการรวมกลุมแบบเกาๆ โดยอาศัยทองถ่ิน อาชีพ หรือความผูกพันสวนตัวเปนฐาน
นั้นสลายตัวไป คนจะผูกพนัอยูกับเมืองและขายงานอุตสาหกรรมท่ีกวางและสับสนข้ึน คนในสังคม
อุตสาหกรรมจึงมักจะคอนขางโดดเด่ียว แตก็มีโอกาสท่ีดีกวา ไดรับสวนแบงจากการแบงสรร
ทรัพยากรหรือส่ิงท่ีมีคุณคาของสังคม เชน การศึกษา สินคา และบริการท่ีดีกวาเกา 
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 ดรรชนีท่ีใชวัดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมมีอยูหลายประการ
ดวยกัน เชน สัดสวนประชากรที่ของเกี่ยวกับการผลิตสินคาและบริการตอประชากรท่ีทําการเกษตร
และผลิตสินคาข้ันปฐมอ่ืนๆ และเม่ือพัฒนาไป ความม่ันคงจะกระจายไปท่ัวท้ังสังคมอยางถวนถึง
มาตรฐานการศึกษาขั้นมัธยมศึกษากวา 4 ใน 5 สวน และในจํานวนนี้มากกวา 1 ใน 3 สวนท่ีศึกษา
ตอในข้ันอุดมศึกษา หรือเราอาจจะสรุปไดวาข้ันสูงสุดของสังคมท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือ
สังคมพระศรีอารยนั่นเอง 
 จากทฤษฏีภาวะทันสมัยท่ีไดกลาวมาขางตน  สามารถสรุปไดวาเปนทฤษฏีของการ
พัฒนาสังคมท่ีเปนกระบวนการของการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ียังไมเจริญ ซ่ึงมีระบบเศรษฐกิจ
การเมืองและสังคมยังลาหลัง เปล่ียนไปสูสังคมที่มีความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม และมีเทคโนโลยีระดับสูง   ในสังคมท่ีลาสมัย ก็จะมีขบวนการปรับเปล่ียนหรือโยกยาย และ
ผสมผสานกลมกลืนกัน ปรับสภาวะของสังคมใหมีรูปแบบตามส่ิงท่ีนําเขา  จึงมีการพัฒนาข้ึนเร่ือยๆ 
มีการปรับตัวไปในทางท่ีดีข้ึน  
 
6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 สราธิป  ชัยชนะ  (2551) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การเปล่ียนแปลงภูมิปญญาทองถ่ินใน
กระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลง  อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย”  การวิจัยนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลง  และปจจัยท่ีทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงในการใชภูมิปญญาและการใชเทคโนโลยีการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง  
อําเภอเวียงปาเปา  จังหวัดเชียงราย  ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ คือ  การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียง
กาหลงในอดีตกับปจจุบันพบวา มีส่ิงท่ีแตกตางกันคือ ดิน  ในปจจุบันผูผลิตบางรายไดนําดิน
สําเร็จรูปมาทดแทนดินท่ีมีอยูในชุมชน  มีการใชเคร่ืองจักรเขามาแทนแรงงานมนุษยในข้ันตอนการ
เตรียมดิน  ไดแก  การบดดิน  การรีดน้ําออกจากดินและการนวดดิน  และข้ันตอนการข้ึนรูป สวนสี
ในการเขียนลายและเคลือบจะใชท้ังท่ีเปนธรรมชาติและแบบสําเร็จรูป  สําหรับเตาเผาเปล่ียนมาใช
เตาแกสเปนเช้ือเพลิง  ในสวนผลิตภัณฑไดมีพัฒนารูปแบบและลวดลายของผลิตภัณฑตามสมัย
นิยม  เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคเปนหลัก  แลวปจจัยท่ีสงผลตอการเปล่ียนแปลงใน
การใชภูมิปญญาและการใชเทคโนโลยีในการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาเวียงกาหลง  อําเภอเวียงปา
เปา  จังหวัดเชียงราย  พบวามี 2 ปจจัย คือปจจัยภายใน ไดแก  การขาดแคลนชางฝมือและแรงงาน  
ความพอใจของเจาของสถานประกอบการ  การขาดแคลน วัตถุดิบ  และปจจัยภายนอก  ไดแก  การ
ผลิตตามความตองการของลูกคา  กระแสความนิยมของลูกคาหรือแนวโนมของตลาดในปจจุบัน  มี
คูแขงทางดานการตลาดและการผลิตมาก 
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 วชิรศักดิ์ มัชฌิมาภิโร (2549)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “การดํารงอยูและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมชาวนาในบริบทของกระแสโลกาภิวัตน: กรณีศึกษาผูผลิตสุราพื้นบานใน จังหวัดเชียงใหม”  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของระบบโลกภายใตกระแสโลกาภิวัตน
ท่ีสงผลตอการผลิตสุราพื้นบานของสังคมชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 2) เพื่อศึกษาเง่ือนไข
บริบทของสังคมชาวนาในจังหวัดเชียงใหมท่ีนําไปสูการเรียกรองสิทธิในการผลิตสุราพื้นบานอยาง
เสรี 3) เพ่ือศึกษาถึงภูมิปญญาทองถ่ินในพ้ืนท่ีวามีความเกี่ยวพันอยางไรตอชาวนาท่ีผลิตสุราพื้นบาน 
ในพื้นท่ี จ.เชียงใหม และ4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางพื้นท่ีทางสังคมกับการสรางอํานาจใน
การตอสูของชาวนาเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเรียกรองสิทธิในการผลิตสุราพื้นบานอยางเสรี   
 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการผลิตสุราพื้นบานไดมีการเปล่ียนแปลงจากอดีต เนื่องจาก
การเขามาคุกคามของอํานาจรัฐท่ียืดเอาสิทธิในการผลิตของชาวนาไปไวกับนายทุนและการเปลี่ยนแปลง
ในรูปแบบของการดิ้นรนเพื่อท่ีจะสามารถดํารงชีวิตอยูไดในระบบโลกาภิวัตน ซ่ึงสงผลตอลักษณะ
ทางการผลิตท่ีตองการผลิตเพื่อยังชีพ และนําไปสูการตอสูเรียกรองในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดสิทธิ
ในการผลิตสุรากล่ันพื้นบานอยางเสรีดังเชนในอดีต 
 ในกระบวนการตอสูเพื่อเรียกรองสิทธิในการผลิตสุรากล่ันพื้นบานอยางเสรี ชาวนาได
นําภูมิปญญาทองถ่ินมาเปนเคร่ืองมือในการตอสูกับอํานาจรัฐ ไดมีการสรางอํานาจในการตอรองใน
หลายรูปแบบ เชน การสรางสัญลักษณ การสรางวาทกรรม และการสรางเครือขาย ทําใหเกิดการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะรูปแบบของเครือขาย ในนามเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย 
ซ่ึงเปนผลใหเกิดอํานาจในการตอรองกับรัฐอยางเปนรูปธรรมจนสามารถผลักดันใหเกิดการเปดเสรี
ในการผลิตสุรากล่ันในป พ.ศ. 2546 เปนผลสําเร็จ 
 การเปลี่ยนแปลงของระบบโลกในยุคโลกาภิวัตนเปนการเปลี่ยนแปลงที่มีความ
สลับซับซอนกวาทุกยุคท่ีผานมาในอดีต ชาวนาซ่ึงเปนชนช้ันท่ีถูกเอาเปรียบจากชนช้ันอ่ืนๆ ก็
พยายามท่ีจะเอาชนะหรือพยายามท่ีจะดํารงอยูในยุคโลกาภิวัตนนี้ใหได การตอสูนี้เปนเสมือน
สัญลักษณท่ีแสดงถึงการพยายามด้ินรนเอาตัวรอดจากระบบโลกไดเปนอยางดี แตถึงอยางไรความ
รายกาจของระบบทุนนิยมในยุคโลกาภิวัตนก็ยังทําลายชนช้ันชาวนาไดอยางนากลัว จากการตอสู
ของชาวนาผูผลิตเหลาพื้นบานภายใตกลุมเครือขายเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย ไดตอสูกับอํานาจ
ของระบบทุนท่ีผานมาทางอํานาจของรัฐ จนสามารถผลักดันใหกฎหมายเปดเสรีในการผลิตสุราเปน
รูปธรรมและใชไดจริง แตผลท่ีตามมาคือการลมสลายของกลุมเครือเหลาพื้นบานแหงประเทศไทย
เพราะเมื่อชาวนาสามารถผลิตเหลาไดเองอยางถูกกฎหมายแลว ความเปนเครือขายและความแข็งแกรง
ของกลุมก็หมดความสําคัญ เพราะตางคนก็ตางที่จะทําเหลาของตนเองเพื่อจําหนาย เหลาเถื่อน 
ถูกนําเขาระบบกลายเปนเหลาเสียภาษีถูกกฎหมาย เกิดการแขงขันกันในรูปแบบการคาเสรีเขาสู
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กระบวนการของระบบทุนนิยมอยางเต็มรูปแบบ เม่ือกลุมลมสลายในไมชาชาวนาท่ีไมอาจจะตอกร
กับกลไกของการตลาด การตอสูแขงขันกันในตลาดก็ตองลมเลิกการทําเหลาพื้นบานไปโดยปริยาย 
ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสืบตอกันมาต้ังแตอดีตก็ตองลมเลิกไปในท่ีสุด เหลือเพียงชาวนาบางสวนท่ี
สามารถพยุงตนเองใหเดินอยูไดในระบบ 
 ครรชิต  พิระภาค (2549)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “พลวัตของภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและท่ีดินในเขตปาบุงปาทามในลุมน้ํามูลตอนกลาง”  มีวัตถุประสงคสามประการคือ  
1) ศึกษากระบวนการพัฒนาของรัฐท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตผูคน  ตลอดจนระบบ
นิเวศ  และทรัพยากรในพื้นท่ีปาบุงปาทาม  2) ศึกษาพลวัตของภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรน้ําและท่ีดินภายใตกระบวนการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  
และ 3) ศึกษาความสลับซับซอนและความขัดแยงเกี่ยวกับสิทธิ  ในการจัดการทรัพยากรน้ําและท่ีดนิ
ในพื้นที่ปาบุงปาทามในบริเวณลุมน้ํามูลตอนกลาง 
 ผลการศึกษามีสามประการคือ  ประการแรกโครงการชลประทานฝายราษีไศลทําให
เกิดผลกระทบและปญหาตามมาหลายประการ  ไมวาจะเปนปญหาการสูญเสียท่ีดินทํากิน  พื้นท่ีปา
บุงปาทาม  แหลงน้ํา  พื้นท่ีเล้ียงวัวควาย  แหลงหาปลา  แหลงหาไมฟน  แหลงตมเกลือ  และการ
แพรกระจายของดินเค็ม  สงผลใหวิถีชีวิตท่ีเคยพึ่งพาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในพ้ืนท่ีปาบุง
ปาทามของชาวบานตองเปล่ียนไป  ประการท่ีสอง การใชประโยชนในเขตพื้นท่ีปาบุงปาทามของ
ชาวบานวางอยูบนพื้นฐานของระบอบกรรมสิทธ์ิรวมของชุมชนท่ีมีความสลับซับซอนและยึดโยง
กับแนวคิดของระบอบกรรมสิทธ์ิในการจัดการทรัพยากรที่วางอยูบนหลักการของสิทธ์ิการเขาถึง  
สิทธิการใช  สิทธิการควบคุมและการจัดการสิทธิการเปล่ียนถายใหกับคนอ่ืน  และสิทธิการกีดกัน  
อยางไรก็ตามการละเลยมุมมองความสลับซับซอนของสิทธิ  ไดนําไปสูประเด็นความขัดแยงในการ
จัดการทรัพยากรน้ําและท่ีดินในเขตปาบุงปาทาม อยางนอย 5 ลักษณะคือ  1) ความขัดแยงระหวาง
ชุมชนกับรัฐ  2)ความขัดแยงระหวางชุมชนกับผูมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ  3) ความขัดแยงระหวาง
ชุมชนใกลเคียง  4) ความขัดแยงภายในชุมชนตนเอง  และ  5) ความขัดแยงในครอบครัวและ      
วงศตระกูล  ประการสุดทาย  ชุมชนทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบมีการปรับใชความรูในหลายระดับ 
ไมวาจะเปน  ความรูในระดับทรัพยากร  ระดับระบบการผลิตและการจัดการทรัพยากร  ระดับความ
เช่ือและพิธีกรรม  และระดับวิธีคิด  ความรูในแตละระดับยังมีการปรับใชและเปล่ียนแปลงไปตาม
สถานการณเพื่อใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดตามวิถีชีวิต ภายใตกระบวนการเปล่ียนแปลงท้ังเศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง 
 แสงระวี  โหเฉ่ือย (2545)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม : 
กรณีศึกษาบานทาเรือ  ตําบลเข่ือนอุบลรัตน  อําเภออุบลรัตน  จังหวัดขอนแกน”  มีวัตถุประสงค
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เพื่อศึกษาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม  ศักยภาพของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
การทองเท่ียว  ผลการวิจัยพบวาพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรม มีปจจัย 2 ประการ  คือ  ปจจัย
ภายนอกและปจจัยภายใน  ปจจัยภายนอกไดแก  บทบาทของรัฐหรือราชการ  ส่ิงแวดลอมทาง
ธรรมชาติ  การจับปลา  การคาขายในแหลงทองเท่ียว  สวนปจจัยภายในคือ  สภาพภูมิศาสตรท่ีเปน
พื้นท่ีเปด  ขอจํากัดทางทรัพยากร  และการปรับตัวใหสัมพันธกับปจจัยภายนอก  ผลกระทบของ
พลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเกิดข้ึน  คือ  ความสัมพันธท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสังคมชนบทไปสู
สังคมเมือง  ตลอดจนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีใชประกอบการ  สวนศักยภาพของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการทองเท่ียว  พบวามีลักษณะท่ีแสดงถึงศักยภาพ  คือมีกิจกรรมท่ีตอบสนองความ
ตองการของสมาชิก  มีการตัดสินใจและดําเนินการท่ีเปนอิสระ  การปรับตัวเพื่อความมั่นคง  และมี
ผลกําไรจากการประกอบการ  ปจจัยท่ีสงเสริมใหชุมชนมีศักยภาพ  คือดานผูนํา  การบริหาร  
จัดการ  สมาชิกในกลุม  และสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมใน
ชุมชน  

 
 
 

 
 
 
 

 
 



52 

 
บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองพลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ ผูวิจัยไดดําเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 
 
การเลือกพื้นท่ีศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ไดเลือกพื้นที่ศึกษาแบบเจาะจง (Purposive Selective) โดยเลือกตําบล
บานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร ดวยเหตุผลสําคัญคือ เปนตําบลที่ประกอบอาชีพการทํานา
เกลือมาเปนระยะเวลายาวนาน  และในปจจุบันยังคงมีการสืบทอดและประกอบอาชีพทํานาเกลือกนั
อยู  โดยมีจํานวนพื้นท่ีทํานาเกลือจํานวน 50% ของพื้นท่ีท้ังหมด  นอกจากนี้ยังเปนชุมชนท่ีอยูใกล
กับท่ีพักอาศัยของผูวิจัยและมีความคุนเคยกันบางพอสมควร  ซ่ึงผูวิจัยสามารถเขาไปเก็บขอมูลได
สะดวก รวดเร็ว รวมท้ังสภาพโดยทั่วไปของชุมชนมีความปลอดภัยเพียงพอท่ีผูวิจัยจะเขาไปเก็บ
ขอมูลในชุมชนเปนเวลานานได 
 
ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูลหลักท่ีผูวิจยัเลือกสัมภาษณและเก็บรวบรวมขอมูล  คัดเลือกมาโดยวิธีเจาะจง 
รวมผูใหขอมูลหลักท้ังหมด 20 คน แบงออกเปน 2 กลุม  ดังนี ้
 1. ผูประกอบอาชีพทํานาเกลือ  ผูวิจัยไดคัดเลือกมาจํานวน 14 คน เพื่อเปนตัวแทน
ประชากรในการศึกษา 
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ตารางท่ี 1 รายช่ือผูใหขอมูลท่ีประกอบอาชีพทํานาเกลือ 
 

ลําดับ ชื่อ อายุ ท่ีอยู 
1 นายบุญลอม  แกวจุนันท 68 10/5 หมูท่ี 8 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
2 นายสมเกียรติ  ครุฑบุญยงค 63 3 หมูท่ี 4 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
3 นายสมุทร  เพ็งสมุทร 60 4/5 หมูท่ี 3 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
4 นายนอย  สุดสาคร 57 50/3 หมูท่ี 5 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
5 นายอดุลย  กล่ินประทุม 56 11หมูท่ี 5 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
6 นายสมบูรณ  ชุนต่ิง 53 15 หมูท่ี 7 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
7 นายสมหมาย  บริสุทธ์ินฤดม 53 16 หมูท่ี 8 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
8 นายสุภาพ  ปุนคร้ืน 52 30/4 หมูท่ี 2 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
9 นายสมพงษ  สุขปาน 51 43 หมูท่ี 7 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
10 นายจักรพล  กรังพานิช 50 27/5 หมูท่ี 8 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
11 นายวันชัย  กลัดกลีบ 48 14/1 หมูท่ี 2 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
12 นายรังสรรค  เช้ียวบางยาง 45 21/2 หมูท่ี 4 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
13 นายมาโนช  เกสิน 44 107 หมูท่ี 1 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
14 นายภาณุวัฒน  ทองอรุณ 33 64/3 หมูท่ี 6 ต.บานบอ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 

 
 2. ผูประกอบอาชีพที่เกี่ยวของกับการทํานาเกลือ  ผูวจิัยไดคัดเลือกมาจํานวน 6 คน  โดย
เลือกเฉพาะอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํานาเกลือเปนหลัก  ตั้งแตกระบวนการผลิตจนถึงจําหนาย 
 
ตารางท่ี 2 รายช่ือผูใหขอมูลท่ีผูประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํานาเกลือ 
 

ลําดับ ชื่อ อาชีพ 
1 นายสําเริง  รอดเจริญ อดีตผูใหญบานหมู 6 
2 นายสมชาย  จอยเอม พอคาเกลือ 
3 นายประทีป  ทองพยงค พอคาเกลือ 
4 นายปราโมทย  นักรบ ผลิตเคร่ืองมือในการทํานาเกลือ 
5 นายบุญม่ัน  ทองมาก รับจางร้ือเกลือ เข็นเกลือ 
6 นางฉลอง  นาคทรัพย รับจางร้ือเกลือ เข็นเกลือ 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 
 1. แบบสัมภาษณ ซ่ึงผูวิจัยสรางข้ึนจากการศึกษางานวิจัย วิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ  
ตํารา  เอกสาร  รายงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกบัพลวัตการทํานาเกลือ  เพื่อใชเปนขอมูลในการศึกษาวิจยั
และนํามาเปนแนวทางในการจัดทําแบบสัมภาษณ   
 2. อุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล 
  2.1 สมุดบันทึก  เพื่อบันทึกขอมูลจากการซักถามและการสังเกตประจาํวัน 
  2.2 แฟมเก็บขอมูล  เพื่อแยกขอมูลออกเปนประเภทตางๆ เพื่อความสะดวกและ
เรียบรอยในการนําขอมูลมาใช 
  2.3 เทปบันทึกเสียง  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บขอมูล  และสามารถ
บันทึกขอมูลเนื้อหาไดอยางครบถวน  โดยเฉพาะขอมูลบางอยางท่ีผูวิจยัไมสามารถบันทึกไวไดทัน 
  2.4 กลองถายรูป  เพื่อใชบันทึกภาพเหตุการณและกิจกรรมตางๆ  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลไว 3 สวนดังนี ้
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเอกสารตางๆ เชน วารสาร งานวิจัย วิทยานิพนธ หนังสืออางอิง เปนตน ซ่ึงจากการ
ทบทวนเอกสารตางๆ เหลานี้ ชวยใหผูวิจัยไดรับขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับบริบทชุมชนและผลจาก
การศึกษาของนักวิชาการท่ีเกี่ยวของหรือใกลเคียงกับเร่ืองท่ีตองการจะศึกษาวามีขอคนพบอยางไร
บาง เพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาปรากฏการณในชุมชนและยังชวยใหผูวิจัยไดนํามาพัฒนาเปน
แนวทางการสัมภาษณ 
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนการรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม 
ซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ (Interview) และ การสังเกต (Observation) โดยมี
วิธีการดังนี ้
  2.1 การสัมภาษณ (Interview) ผูวิจัยใชหลักในการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) โดยผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลในพ้ืนที่ศึกษา โดยการสรางแนวคําถามอยางกวางๆ 
เพื่อเปนแนวทางการสัมภาษณไวลวงหนา  ซ่ึงขอคําถามตางๆ สามารถยืดหยุนไดไมกําหนดตายตัว  
การซักถามในประเดน็และขอคําถามตางๆ จะมีการปรับเปล่ียนลําดับไปไดตลอดเวลาตามสถานการณ
หรือความเหมาะสม  โดยการสัมภาษณผูวจิัยใชการซักถาม  พูดคุยสนทนาแบบเปนกันเองมากท่ีสุด 
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เพื่อปองกันมิใหบุคคลที่เปนแหลงขอมูลเกิดความกังวลใจ ทําใหไดขอมูลระดับลึกท่ีเขาถึงความ
เปนจริงมากท่ีสุด 
  2.2 การสังเกต (Observation) ผูวิจัยใชหลักการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant 
Observation) โดยผูวิจัยเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ท่ีผูถูกสังเกตกําลังกระทําอยู เชน การรื้อ
เกลือ การขนเกลือไปเก็บท่ียุงเกลือ  เปนตน  นอกจากนี้จะใชการสังเกตในระหวางการสัมภาษณ 
โดยจะรวมสังเกตน้ําเสียง พฤติกรรมของผูใหขอมูลท้ังทางดานอารมณ ความรูสึกของผูใหขอมูล
ดวย 
 3. การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation) คือการ
ใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ กันเพื่อรวบรวมขอมูลเร่ืองเดียวกัน โดยวิธีการสังเกตควบคูกับการ
สัมภาษณซักถามพรอมกันนัน้ก็ศึกษาขอมูลจากแหลงเอกสารประกอบดวย 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยเนนการวิเคราะหขอมูลใหเปนข้ันตอน
และเปนระบบมากท่ีสุดเพื่องายตอการจัดหมวดหมูและลําดับความสําคัญของขอมูล โดยแบงได
ดังนี ้
 1. การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ การสังเกต จะทําการ
วิเคราะหไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูล  โดยจะนําขอมูลท่ีไดจากการจดบันทึกและการถอดเทป
บันทึกเสียง มาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็นตางๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง และความ
สมบูรณของขอมูลเพื่อทําใหทราบวาขอมูลอะไรบางท่ียังตองตรวจสอบเพ่ิมเติม และขอมูลดานใดท่ี
ยังหายไป ซ่ึงทําใหสามารถศึกษาเจาะจงในระดับลึกตอไปได 
 2. การตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีพบ โดยตรวจสอบวาขอมูลท่ีเก็บรวบรวมนั้นถูกตอง
หรือไม  ซ่ึงผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลท่ีไดมากับชาวบานคนอ่ืนๆ ในชุมชนวาขอมูลมีทิศทาง
หรือแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันหรือไม กรณีขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกัน  
ผูวิจัยจะนําคําถามเดิมไปถามผูใหขอมูลอีกคร้ังเพื่อเปนการยืนยันและหาขอสรุปของขอมูลนั้นให
เกิดความชัดเจน 
 3. ทําการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการ
สัมภาษณ สังเกต ใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเปนภาพรวมที่สามารถตอบคําถามได ตีความหมายวาส่ิงท่ี
ศึกษานั้นมีความหมายหรือมีความสําคัญตอผูใหขอมูลอยางไร 
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 เมื่อไดวิเคราะหขอมูลตามขั้นตอนขางตนแลว ผูวิจัยไดประมวลขอมูลทั้งหมดเขา
ดวยกันเพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเปนภาพรวมท่ีสามารถตอบคําถามไดจึงเขียนบรรยายเพ่ือนําเสนอ
รายงานตอไป 
 
เวลาท่ีใชในการวิจัย 
 ระยะเวลาในการวิจัยท้ังส้ิน 18 เดือน  โดยแบงเปน 4 ระยะคือ 
 ระยะท่ี 1 เร่ิมต้ังแตเดือน กนัยายน 2552 – ธันวาคม 2552 รวมท้ังส้ิน 4 เดือน  ในระยะน้ี
ผูวิจัยไดดําเนินการสํารวจและศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ และเขาสํารวจพื้นท่ีเปนคร้ังคราว เพื่อ
รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนนํามาเขียนโครงการ 
 ระยะท่ี 2  เร่ิมต้ังแตเดือน มกราคม 2553 –  กรกฎาคม 2553 รวมท้ังส้ิน 7 เดือน  ใน
ระยะนี้ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและเอกสาร  โดยการเขาไปพบปะพูดคุย  
สังเกต  สัมภาษณ  พรอมท้ังทําการบันทึกภาคสนามทุกคร้ังท่ีเขาไปเกบ็ขอมูล 
 ระยะท่ี 3  เร่ิมต้ังแตเดือน สิงหาคม 2553 –  ธันวาคม 2553 รวมท้ังส้ิน 5 เดือน ในระยะ
นี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรวบรวมมา  พรอมท้ังนํามาเปรียบเทียบกับเอกสารตางๆ ท่ี
คนความาได  พรอมท้ังนําเสนอใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธตรวจทานและปรับปรุงแกไขเปน
ระยะๆ  
 ระยะท่ี 4  เร่ิมต้ังแตเดือน  มกราคม 2554 – กุมภาพันธ 2554 รวมท้ังส้ิน 2 เดือน ใน
ระยะนี้ผูวิจยัไดทําการสรุปผลการศึกษาจนเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ 
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ตารางที่  3 ชารตแสดงเวลาที่ใชในการวิจัย  

 
 
 
 
 

เดือน/ระยะ ก.ย.52 ต.ค.52 พ.ย.52 ธ.ค.52 ม.ค.53 ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 ม.ค.54 ก.พ.54 

สํารวจและ
ศึกษาเอกสาร 

               

เก็บรวบรวม
ขอมูล 

            

วิเคราะห
ขอมูล 

              

สรุปผล
การศึกษา 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห 
 

 จากการวิจัยเร่ืองพลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร ผูวิจัยขอ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอนดังนี ้
 ตอนท่ี 1 ประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปขอมูลพื้นฐานของตําบลบานบอ 
 ตอนท่ี 2 พลวัตการทํานาเกลือต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  
จังหวดัสมุทรสาคร 
 ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
ตอนท่ี 1 ประวัติความเปนมาและสภาพท่ัวไปขอมูลพืน้ฐานของตําบลบานบอ 
 1. ประวัติความเปนมาตาํบลบานบอ 
  จากการสัมภาษณสําเริง รอดเจริญอดีตผูใหญบานหมู 6 สามารถสรุปไดวาตําบล
บานบอเกิดขึ้นในสมัยโบราณประชาชนเปนคนไทย คําวาบานบอสัณนิษฐานวาเกิดจากน้ําทะเล
ข้ึนมาทวมแลวแหงตามปนหนาและกลายเปนบอเกลือ ประกอบกับท่ีหลังวัดใหญบานบอมีบอน้ํา
โบราณสมัยกอนชาวบานนยิมนําเรือไปบรรทุกเพื่อเอาน้ํามาใช จึงนําช่ือมาเรียกรวมกันวาเปนตําบล
บานบอ 
  ความสําคัญของตําบลบานบอนั้นไดถูกกลาวขานอยูในเอกสารประเภทนิราศ
หลายตอหลายเร่ือง เนื่องจากตําบลนี้ตั้งอยูในเสนทางน้ําท่ีสําคัญท่ีใชเปนเสนทางคมนาคมติดตอ
ระหวางเมืองสมุทรสาคร เมืองสมุทรสงคราม และเมืองราชบุรี อีกท้ังเปนแหลงชุมชนท่ีมีคนมาอยู
อาศัยคอนขางมากเปนจุดแวะพักที่สําคัญอีกจุดหนึ่งมาต้ังแตคร้ังโบราณ เชน นิราศรบพมาท่ีทาดินแดง 
แตงข้ึนราวป พ.ศ.2329 กลาวไววา  
  ระกําเดยีวเปล่ียวดิน้ฤดีแด   จนลวงกระแสสาครบุรีไป 
  ลุสถานบานบอนาขวาง  ใหอางขนางรอนรนกมลไหม  (พระบาทสมเด็จพระพุทธ
ยอดฟาจุฬาโลก 2329) 
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  สมัยรัชกาลท่ี 2 สมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย สุนทรภูไดมาถึงบานบอไดแตง
นิราศเมืองเพชรความดังนี้คือ   

            ในลําคลองสองฟากลวนจากปลูก         ทะลายลูกดอกจากข้ึนฝากแฝง 
  ตนจากลูกชิดนั้นติดแพง           เขาชางแปลงช่ือถูกเรียกลูกชิด 
  ถึงบานบอกอจากมิอยากสิ้น           เหมือนจากถิ่นทองเท่ียวมาเปลี่ยวจิต 
  อันใบจากรากกอไมขอชิด           แตลูกชิดชอบใจจะใครชม (สุนทรภู  2388) 

  นิราศนรินทร  ของนายนรินทรธิเบศร (อิน) มหาดเล็กหุมแพร แตงไวราวป พ.ศ.
2352 กลาวไววา 

        บานบอน้ําบกแหง ไปเห็น 
  บอเนตรคงขังเปน  เลือดไล 
  อาโฉมแมแบบเบญ-  จลักษณ เรียมเอย 
  มาชับอัสสุชลให  พี่แลวจักลา (นายนรินทรธิเบศร(อิน) 2352) 

  ในอดีตตําบลบานบอเปนท่ีตั้งของกิ่งอําเภอบานบอ ตอมาเม่ือวันท่ี 23 กันยายน 2464 
ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหเปล่ียนช่ือกิ่งอําเภอบานบอ เปนอําเภอบานบอแทน  
  จากจดหมายเหตุของกระทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2468 แจงวา ไดทรงทราบ
ใตฝาละอองธุลีพระบาทวาอําเภอบานบอ  จังหวัดสมุทรสาคร  มณฑลนครไชยศรี แตเดิมนั้น
อําเภอบานบอเปนท่ีชุมนุมของราษฎรในเรื่องการคาขาย แตภายหลังการคาของราษฎรนั้นได
เปล่ียนไปชุมนุมกันท่ีคลองดําเนินสะดวก ตําบลบานแพวแทน จึงทําใหตําบลบานแพวกลายเปน
ตําบลท่ีสําคัญยิ่ง อีกท้ังตําบลบานแพว และอําเภอบานบอนั้นสามารถเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาคร
ไดสะดวก รวดเร็ว เพราะมีทางรถไฟ อีกประการหนึ่งอําเภอสามพรานไดแบงทองท่ีการปกครอง
ข้ึนอีกหลายตําบล จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหรวมทองท่ีตางๆ คือ แยกตําบลดอนไผ, 
ตําบลเจ็ดร้ิวและตําบลคลองตัน จากอําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรวมกับตําบลโรงเขและ
ตําบลหลักสามของอําเภอบานบอ  รวมเปน 6 ตําบลเขาดวยกันต้ังข้ึนเปนอําเภอเรียกวา “อําเภอบาน
แพว” ขึ้นกับจังหวัดสมุทรสาคร  สวนอําเภอบานบอมีความสําคัญนอยลงใหเรียกวา “กิ่งอําเภอ
บานบอ” 
  ตอมาวันท่ี 19 พฤษภาคม 2469 สมุหเทศาภิบาลสําเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี  ได
ไปตรวจราชการพบวากิ่งอําเภอบานบอแผนกงานมีนอยจึงใหรวมแผนกมหาดไทยและแผนกอัยการ
เขาดวยกันกับอําเภอเมืองสมุทรสาคร  สวนกิ่งอําเภอบานบอใหมีเจาพนักงานสรรพากร 2 คน       
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ตั้งดานเก็บภาษีเทานั้น  และในวันท่ี 16 มีนาคม 2470 มีคําส่ังใหยุบกิ่งอําเภอบานบอรวมเขากับ
อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาครจึงมี 3 อําเภอจวบจนทุกวันนี้ 
  การคมนาคมติดตอระหวางจงัหวัด สมัยกอนมีรถไฟมากวา 100 ป เรือยนตโดยสาร 
เรือแจว เรือพายและการเดินเทา มีโรงสีขาว 2 แหง โรงเล่ือย 1 แหง โรงยา วิกลิเก 2 แหง และรานคา
คนจีน 4 ราน 
  1. รานเถาแกค้ี 
  2. รานเถาแกไล 
  3. รานเถาแกเฮง 
  4. รานเถาแกฮัว่อัง  
  บุคคลท่ีควรยกยอง คือหลวงปูอุนเจาอาวาสวัดบางขุด ไดยกท่ีดินหลายไรใหทาง
ราชการสรางสถานีตํารวจภูธรบานบอ เม่ือ พ.ศ.2475 และสรางสุขศาลาวัฒนานุพล ซ่ึงไดรับเงิน
จากทางราชการเปนเงิน 300 บาท เปนคากอสรางตอมาไดเปล่ียนเปนสถานีอามัยบานบอ 
  ถนนสายบางขุดซ่ึงมีพอโตะ แมปุย กําเนิดนอยยกท่ีดินใหสรางและตอมาหลวงพอ
แคลวไดพัฒนาตอมาจนถึงวัดบางขุดผานท่ีดินหลายเจา ถนนสายยายทิมมียายทิมเปนผูบริจาคท่ีดิน
สราง พออ๋ัน แมทวนถวายที่ดินนาเกลือใหวัดใหญบานบอ พอบุญชวย แมปน สาธร ถวายท่ีดินสวน
มะพราว ตําบลชัยมงคลใหวัดใหญบานบอ  ท่ีติดทางเขาวัดบางน้ําวน 40 กวาไรไมทราบวาใครเปน
คนถวายใหวัดใหญบานบอ ทางสายแรกถูกพัฒนาขึ้นในสมัยนายจรัส เทศวิศาลเปนผูวาราชการ
จังหวัด เม่ือ พ.ศ.2514  คือสายริมคลองหลวงเชื่อมสายธนบุรี-ปากทอ โดยการนําของผูใหญสําเริง 
รอดเจริญ และประชาชนหลายรอยคนมีการพัฒนาถึง 3 คร้ัง สายท่ีสองคือสายทายวัดใหญ มีหลวง
พอพระประสาทศีลคุณและกํานันออง แกวจุนันทเปนหัวหนา รวมกับประชาชนในทองถ่ิน  และ
สายท่ีสาม คือสายหมูท่ี 3-6 พัฒนาข้ึนเม่ือวันท่ี 21 กรกฏาคม 2517 ระยะทาง 1,800 เมตร โดยผูใหญ
สําเริง รอดเจริญ และถูกพัฒนาข้ึนมาเร่ือยๆตอมาไดลาดยางโดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของบมา
ใหเม่ือ พ.ศ.2520 
  หลวงพอพระประสาทศีลคุณรวมกับผูใหญสําเริง รอดเจริญ ทองหลอ จอยเอม กํานัน
และคณะครูไดดําเนินการนําไฟฟาเขาสูตําบล โดยการหาเงินจากชาวบานและสมทบกับสายวัดเกตุ
มดี เปนเงิน 50,000 บาท โดยทางภาครัฐออก 70% ชาวบาน 30% จนชาวบานมีไฟฟาใชกันถวน
หนา และเม่ือป พ.ศ. 2514 พอแล-แมพุม กล่ินทุมไดเปนหัวหนาฌาปนสถาน โดยการออกเงิน
สวนตัว 90,000 บาท รวมดวยเงินบริจาคจากประชาชนจนสรางเสร็จ ตอมามีการประชุมเร่ืองการ
สรางกุฏิหลังใหม 12 หลัง หอฉัน หอสวดมนต กุฏิเจาอาวาสโดยมีหลวงปูแกว วัดสุทธิวาตวราราม
เปนผูออกแบบ และมีหลวงพอพระประสาท ศีลคุณเจาอาวาสเปนผูดําเนินการ ตอมาเม่ือหลวงพอ
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มรณภาพมีการพระราชทานเพลิงศพวันท่ี 15 กุมภาพันธ พ.ศ.2530 พระปลัดสําราญเปนเจาอาวาส
องคตอมาและไดเล่ือนยศเปนพระครูสาครวิริยาภรณ ตอมามีการสรางหอฉัน หอสวดมนต สราง
เข่ือน สรางศาลาทานํ้าหลายหลังเปนจํานวนเงินหลายลานบาท 
  พ.ศ.2534 พี่นองชาวตําบลบานบอ ไดรวมใจสรางสะพานขามคลองสุนัขหอนข้ึน
โดยมีผูใหญสําเริง รอดเจริญเปนหัวหนาในการดําเนินการเร่ียไรผูบริจาค โดยไมไดของบจากทาง
ราชการ ในการสรางสะพานใชเงินบริจาคจากชาวบานจํานวน 2,500,000 บาท โดยมีพอแปะ แมล้ี 
เฟองฟุง  คุณประจวบ คุณสมถวิล เปยมนิเวศน บริจาคที่ดิน ในการกอสรางคร้ังนั้นพี่นองชาวนา
เกลือ ตําบลบางโทรัด กาหลง นาขวาง นาโคก มารองวาชองระหวางเสาแคบเกินไปไมสามารถ
เดินเรือได ใหดําเนินการร้ือถอนไปเสียแลวกอสรางชองใหมใหระยะหางถึง 10 เมตร เทากับสะพาน
กาหลง ทําใหพี่นองชาวตําบลบานบอตองไปประชุมท่ีอําเภอหลายคร้ัง แลวสรางตอมาจนสําเร็จ
และเปดใชมาจนถึงทุกวันนี้โดยไมมีอันตรายตอชาวเรือแตอยางใด เม่ือแลวเสร็จพระศรีธีระพงศเจา
คณะจังหวัด ไดดําเนินการกราบเรียนทูลเชิญสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร มาเปนองคประธานเปดสะพานทูลเกลาถวายสมเด็จยา 90 พรรษา เม่ือวันท่ี 
7 ตุลาคม พ.ศ.2535 ยังความดีใจมาสูชาวบานตําบลบานบอและตําบลใกลเคียง และในทุกๆปเม่ือถึง
วันท่ี 7 ตุลาคม ตองมีพิธีทําบุญใสบาตรเล้ียงพระเชาจํานวน 9 รูป ชาวบานนําขาวขันแกงโถมารวม
ใจถวายพระโดยพรอมเพรียงกัน  
  ตอมาคุณมณฑล ไกรวัฒนุสรณ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ไดขบงบประมาณจาก
โยธาจังหวัด เปนเงินจํานวน 14 ลานบาท สรางสะพานหลวงพอคุณโขนอีกแหงหนึ่งซ่ึงเปนสะพาน
มาตรฐาน ทําใหการเดินทางไปกระซาขาว มหาชัย บางกระเจา บางขุด ไปออกทาจีน ทาฉลอม 
สะดวกและรวดเร็วอีกท้ังเปนทางขนสงสินคาเขาออก เชน เกลือ กุง ปลา กะป อิฐ หิน ปูน ทราย 
ยอนกลับไปเม่ือ พ.ศ.2475 ท่ีหลวงพออุนใหท่ีกอสรางสถานีตํารวจบานบอมาเปนระยะเวลา 60 ป 
ในป พ.ศ.2534 มีขาวออกมาวาจะยายสถานีตํารวจบานบอไปอยูบางโทรัด พี่นองชาวตําบลบานบอ
ไดคัดคานไมใหยาย โดยรองเรียนไปยังกระทรวงมหาดไทยถึง 2 คร้ัง แตคานเทาไหรก็ไมสําเร็จ 
เหลือเพียงบานพักตํารวจแตไมสามารถรับแจงความได การปกครองมีกํานันผูใหญบาน แพทย
ประจําตําบล ระยะเวลา 80 ป มีกํานันมาหลายคนดังน้ี คือ 
  1. กํานันสอน   แกวจุนนัท 
  2. กํานันออง   แกวจุนนัท 
  3. กํานันธีระ   จอยเอม 
  4. กํานันออง   แกวจุนนัท 
  5. กํานันทองยอย   แกวจนุันท 
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  6. กํานันธนพล   วิโรจนกิจจา 
  7. กํานันสนม   อุยยาหาญ 
  8. กํานันวิมล   ครุฑธา 
  ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีชาวบานกราบไหวและนับถือในตําบลบานบอคือหลวงพอปาเลไลย 
หลวงพอคุณโขน หลวงพอเขาตก หลวงพอนอย และศาลแปะกง ท่ีหมูบานชายทะเลกระซาขาว หมู 9 
ติดกับอาวไทย มีอาชีพออกทะเลเพ่ือรุนเคยมาทํากะป และมีไตเรือออกทะเลซ่ึงเปนคนไทยเช้ือสาย
จีน ประชาชนสวนมากนับถือศาสนาพุทธมีการใสบาตรทุกเชา และวันพระ 8 คํ่า 15 คํ่า ไปถือศีล
เปนประจํา วันสําคัญ วันข้ึนปใหม วันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา วันออกพรรษา วัน
ข้ึนปใหม วันตรุษสงกรานต แตละวัดจะจัดงานประจําป มีมหรสพปดทองรอยพระพุทธบาท ซ้ือ
สํารับถวายพระและทอดผาปา ทอดกฐิน บางวัดมีการจัดประเพณีลอยกระทงวันเพ็ญกลางเดือน  
สิบสอง มีการประกวดหนูนอยนพมาศ แขงเรือ วันสารทไทย วันตรุษ วันสงกรานต มีการสรงน้ํา
พระพุทธ พระสงฆ และผูใหญเพื่อขอพรเปนประเพณี งานบวช งานแตง และงานศพมีการชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน มีวัดอยู 4 วัดคือ 
  1. วัดใหญบานบอ 

  2. วัดใตบานบอ 
  3. วัดบางขุด 

  4. วัดกระซาขาว 
  ประวัติวัดใหญบานบอ มีเนื้อท่ีจํานวน 68 ไร สรางข้ึนสมัยอยุธยาตอนกลาง ใน
สมัยกอนเปนวัดคูมีสมภารมาแลวจํานวน 12 รูป มีเสมาคูเปนศิลาแลงในพระอุโบสถ ท่ีกําแพงมี
เจดียหลายองค มีหลวงพอปาเลไลยอยูหนาอุโบสถ ขางในมีหลวงพอพระประธานท่ีสวยงาม มีพระ
โมคลาพระสารีบุตร และพระปญจวัคคีย 5 องคท่ีหนาบรรณพระอุโบสถ มีการซอมบํารุงมุง
กระเบ้ืองและซุมประตูใหมเม่ือพ.ศ.2512 โดยพอเล็ก แมหมา โพธ์ิบุญเปนผูสราง สวนเพลัย
ดานหนาและดานหลังมีพอบุญสง แมทองคํา ทองมากเปนผูบริจาคเงินจํานวน 550,000 บาท ตอมา
ซอมดานในพระอุโบสถในป พ.ศ.2542 และซอมปดทองพระประธาน 
  ประวัติวัดบางขุด เกาช่ือวาวัดคลองขุด มีเนื้อท่ีจํานวน 35 ไร สรางถวายโดยพี่นอง
ชาวบางขุด มีคลองบางขุดไหลผานหมู 7 หมู 8 มีโรงเรียนจํานวน 2 หลัง ในสมัยแรกมีสมภาร
มาแลว 3 รูป ตอมาหลวงพออุนหรือพระครูศรีสมุทรเขตเปนเจาอาวาส ไดดําเนินการสรางพระ
อุโบสถข้ึนในปพ.ศ.2492  ตอมาหลวงพออุนมรณภาพเม่ือป พ.ศ.2496 ไดแตงต้ังหลวงพอแคลว
ข้ึนมาเปนเจาอาวาส ตอมาไดสมณศักดิ์เปนพระครูเกษมธรรมสาคร ไดทําการพัฒนากุฏิ หอฉัน หอ
สวดมนต ศาลาการเปรียญ ฌาปนสถาน ทําการขยายถนน ในปพ.ศ.2525 พระครูเกษมธรรมสาคร
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ไดมรณภาพ ไดมีหลวงพอเช่ือมเปนเจาอาวาสรูปตอมาจึงทําการพัฒนาสรางวิหาร สรางพระโอสถ
หลังใหมและทําการปดทองลูกนิมิตเม่ือปพ.ศ.2547 ตอมาในปพ.ศ.2545 หลวงพอเช่ือมไดมรณภาพ
แลวจึงแตงตั้งพระครูสมุห อาจารยุตโตขึ้นเปนเจาอาวาส ไดชวยหาเงินขอดินจากคุณสมพงศ  
คุณประทุม พุกาพันธ ถมบริเวณสนามหนาพระอุโบสถหลังเกาจนเต็ม เปนจํานวนเงินกวา 
หนึ่งแสนบาท ตอมาไดพัฒนาทําสะพานและทําถนนเชื่อมทางสายยายทิมโดยงบประมาณจาก 
สจ.และอบต.  
  ประวัติวัดใตบานบอ ตั้งอยูหมู 1 ติดกับตําบลบางกระเจา มีเนื้อท่ีจํานวน 35 ไร มี
คลองสุนัขหอนไหลผาน ถือวาเปนวัดเกาอีกวัดหนึ่ง มีอาคารเรียนจํานวน 3 หลัง ในสมัยแรกมี
หลวงตาปล้ืมเปนเจาอาวาสทําการสรางพระอุโบสถหลังเกา ตอมาหลวงตาปล้ืมมรณภาพ ไดมีการ
แตงตั้งหลวงตาเปา ตอจากหลวงตาเปาก็มีหลวงตาเตี้ย เมื่อหลวงตาเตี้ยมรณภาพลงจึงแตงตั้ง
พระวิเชียรหรือพระครูสาครวชิรธรรม เจาคณะตําบลบานบอเปนเจาอาวาส และไดพัฒนาวัดสราง
กุฏิ หอฉัน ศาลา โรงครัว ฌาปนสถาน และวางเสาเข็มพระอุโบสถโดยมีนายพัด ทองธวัชเปน        
ผูเร่ียไรเงินบริจาค ตอมาพระครูสาครวชิรธรรมมรณภาพจึงไดแตงต้ังพระอธิการเล็กเปนเจาอาวาส 
และเล่ือนสมณศักดิ์เปนพระครูสาครธรรมวัตรไดดําเนินการสรางพระอุโบสถตอ สรางศาลาการเปรียญ 
ขอตัดถนนเขาวัด สรางหองน้ําหองสุขา ยายอนุสาวรีย ถมดินถมลูกรังบริเวณวัด สวนศาลา    
การเปรียญมีแมบุญรวย เฉลิมชัยเปนหัวหนาหาเงินเร่ียไร ศาลาทาน้ําและหอระฆังมีจาสุน นางสาหราย
เปนผูจัดสรางถวาย มีคณะกรรมการดําเนินการสรางสะพานขามคลองสุนัขหอนไปหลวงพอเขาตก
หมู 2  
  ประวัติวัดกระซาขาว ตั้งอยูหมูท่ี 9 ติดกับอาวไทย มีผูใหญฮวด แมกิมฮวย แมหมา 
หอมทอง เต่ียงวนสุน แมทองดี พิพัฒนกุล ชาวบานกระซาขาวถวายท่ีดินสรางวัดจํานวน 85 ไร มี
หลวงตาผอนไปจากวัดใหญบานบอไปเปนเจาอาวาสในชวงแรก ตอมามีพระหมอ หลวงตาถัน 
หลวงตากั่ว เปนเจาอาวาสตามลําดับ ตอมามีหลวงพอชาซ่ึงไปจากวัดบางขุดเปนเจาอาวาส ไดทํา
การพัฒนาวัด พระอุโบสถหลังเกา มีโรงเรียนจํานวน 3 หลัง จากน้ันหลวงพอชาไดลาสิกขาบท
ชาวบานไดนิมนตหลวงพอทองยอยจากวัดบางขุดไปเปนเจาอาวาสไดรับแตงตั้งสมณศักดิ์เปน
พระครูพิพัฒนประชากิจ เม่ือพ.ศ.2517 หลวงพอไดเล็งเห็นความยากลําบากของพี่นองชาวกระซาขาว
ท่ีจะเดินทางเขาสูตัวจังหวัดตองลองเรือออกทะเลโตคล่ืนลม เปยกเนื้อเปยกตัว รวมท้ังไปหมูอ่ืนใน
ตําบลบานบอตองเดินเทาหรือใชเรือเปนเวลาหลายช่ัวโมงกวาจะถึง จึงเร่ิมพัฒนาสรางถนนจากทาง
สายทาจีนใกลกับวัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดชองลม เปนระยะทาง 12 กิโลเมตร โดยมีคุณวิบูลย 
ปวงกิจจา หลวงตากุยผูชวยเจาอาวาส กรรมศาลศาลแปะกง ชาวบานโรงลาง โรงบน และไตเรือรวม
ชวยกันสราง ตอมาไดงบจากรัฐบาลเขามาพัฒนาโดยเปล่ียนจากสะพานไมเปนสะพานปูน หลวงพอ
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ไดพัฒนาถาวรวัตถุไดแก ศาลาการเปรียญ ฌาปนสถาน พระอุโบสถหลังใหม หลอพระพุทธรูป 
หองสมุด หองน้ําหองสุขา โรงเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และพิพิธภัณฑเก็บซากปลาวาฬ 
  การศึกษาเร่ิมท่ีวัดใหญบานบอเม่ือ พ.ศ. 2465 หรือ 80 กวาปท่ีแลว คร้ังแรกเร่ิมเรียน
ท่ีศาลาวัดใหญบานบอ และตอมาไดสรางโรงเรียนหลังแรก (โรงเรียนวัดใหญบานบอ บานบอ
ราษฎรบํารุง) โดยมีอาจารยเท่ียง บัวเพียร เปนอาจารยคนแรก คนท่ีสองช่ืออาจารยเช้ือ ทวมสมบูรณ 
อาจารยวีรพงษ อาจารยบุญชวย แกวจุนันท อาจารยศุภชัย สนธิวงศ เงินเดือนสมัยนั้นไดรับ
เงินเดือนๆ ละ 20 บาทการสอบไลประจําปตองมาสอบรวมท่ีโรงเรียนวัดใหญบานบอ เชน โรงเรียน
วัดบางนํ้าวน โรงเรียนวัดบางขุด โรงเรียนวัดใตบานบอ โรงเรียนวัดกระซาขาว ซ่ึงแตกตางจากสมัย
นี้ท่ีโรงเรียนตางๆจัดสอบกันเอง ในป พ.ศ.2545 พระครูสาครวิริยาภรณ เปนประธาน และ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร คุณมณฑล ไกรวัฒนุสรณ เปนรองประธาน สจ. อบต. กํานัน ผูใหญบาน 
และกรรมการการศึกษารวมกันทอดผาปาหาทุนกอสรางไดเงิน 330,000 บาท แลวจึงนํามาสราง
หองสมุด  
  ยอนกลับไปเม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ พ.ศ.2539 อธิบดีกรมอาชีวะศึกษาไดตกลงเชาท่ี
วัดธรณีสงฆจาํนวน 25 ไร กําหนดระยะเวลา 30 ป คาเชาปละ 27,210 บาทตอป เพื่อสราง
วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสาครแหงท่ี 2 เปนอาคารสูง 6 ช้ัน สรางความเจริญมาสูตําบลบานบอยิ่งนกั 
  สภาพท่ัวไปขอมูลพื้นฐานของตําบลบานบอ 
  ที่ตั้ง ตําบลบานบอ ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของที่วาการอําเภอเมืองสมุทรสาคร 
หางจากท่ีวาการอําเภอเมืองฯ ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยทางรถยนต (ถนนพระราม 2) มีเนื้อท่ี
ท้ังหมด 9,168 ไร หรือ 14.67 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตําบลเปนท่ีราบ
ชายฝงทะเลโดยมีพื้นที่ติดชายทะเลดานอาวไทยรวม 3 หมูบานคือ หมู 7, หมู 8 และ หมู 9 ดิน
สวนใหญเปนดินเค็มจึงเหมาะกับอาชีพทํานาเกลือและการประมง (องคการบริหารสวนตําบลบานบอ, 
สวนงานวิเคราะหนโยบายและแผน 2551 : 3-6) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



65 
 

แผนภูมิท่ี 3 แผนท่ีตําบลบานบอ 
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  ทิศเหนือ   จดตําบลชัยมงคล (ถนนพระราม 2) 
  ทิศตะวันอออก จดตําบลบางกระเจา 
  ทิศใต  จดชายทะเลอาวไทย 
  ทิศตะวันตก จดตําบลบางโทรัด 
  ตําบลบานบอมีหมูบานท้ังหมด 9 หมูบาน มีจํานวนประชากรทั้งหมด 7,909 คน 
แยกเปนชาย 3,885 คน แยกเปนหญิง 4,024 คน ครัวเรือนท้ังส้ิน 2,642 ครัวเรือน 
 
ตารางท่ี 4 ขอมูลประชากรในตําบลบานบอ 
 

จํานวนประชากร (คน) 
หมูท่ี ช่ือหมูบาน 

ชาย หญิง รวม 
จํานวน
ครัวเรือน 

1 บานวัดใตบานบอ 435 464 899 204 
2 บานทายวัดใหญบานบอ 942 973 1,915 954 
3 บานวัดใหญบานบอ 520 535 1,055 482 
4 บานทองคุง 118 114 232 86 
5 บานใหมทองคุง 426 469 895 227 
6 บานแหลมเจริญสุข 278 283 561 139 
7 บานบางยี่พระ 280 266 546 123 
8 บานบางขุด 360 382 742 163 
9 บานกระซาขาว 526 538 1,064 264 

รวม 3,885 4,024 7,909 2,642 
 

ท่ีมา  :  องคการบริหารสวนตําบลบานบอ, สวนงานวิเคราะหนโยบายและแผน, “แผนพัฒนา 3 ป
ประจําป 2553-2555,”  มิถุนายน  2551. 
 
  สภาพเศรษฐกจิ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทํานาเกลือ การประมง การ
รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และคาขาย หนวยงานธุรกิจในตําบลบานบอมีการขยายตัวของ
โรงงานอุตสาหกรรม สถานประกอบการ รานอาหาร รานคา หนาแนนบริเวณ ริมถนนสายหลักใน
ตําบล เศรษฐกิจของตําบลบานบอสวนใหญเปนเศรษฐกิจ ท่ีมาจากภาคพ้ืนทางการเกษตรและการ
ประมงเปนสวนใหญ ซ่ึงประชากรสวนใหญประกอบอาชีพและดําเนินธุรกิจทางดานนี้เร่ือยมา 
จนมาถึงใน ปจจุบัน ไดมีการขยายตัวทางดานอุตสาหกรรม การคา และการพาณิชยเพิ่มมากข้ึน 
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ทําใหการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจของตําบลมีทางเลือกเพิ่มมากข้ึน การใชท่ีดินไมไดใชในการทาํ
ประมงหรือการเกษตรอยางเดียว ถูกใชประโยชนในการกอสรางอาคารบานเรือน  เพื่อประกอบ
ธุรกิจการคาดงันี้ 
  1. โรงแรม/รีสอรท   5 แหง 
  2. ปมน้ํามันและกาซ  2 แหง 
  3. โรงงานอุตสาหกรรม  6 แหง 
  4. มินิมารท    1 แหง 
  สภาพสังคม  
  ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประชาชนภายในตําบลมีความสัมพันธกัน
อยางใกลชิด มีการตั้งบานเรือนอยูริมเสนทางการคมนาคม แหลงน้ํา วัดและโรงงานอุตสาหกรรม 
และบางสวนกระจัดกระจายอยูในพื้นท่ีการเกษตร สามารถแบงไดดังนี้ 
  1. การศึกษา 
   1.1 โรงเรียนประถมศึกษา  4 แหง 
   1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา   2 แหง 
   1.3 โรงเรียนอาชีวศึกษา   1 แหง 
   1.4 โรงเรียน/สถาบันช้ันสูง  1 แหง 
   1.5 ศูนย ศรช.ตําบลบานบอ  1 แหง 
   1.6 หอกระจายเสียง   4 แหง 
  2. สถาบันและองคกรทางศาสนา 
   2.1 วัด     4 แหง 
   2.2 สํานักสงฆ    1 แหง 
   2.3 ศาลเจา    5 แหง 
  3. สาธารณสุข 
   3.1 สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 2 แหง 
   3.2 สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)  1 แหง 
   3.3 รานขายยาแผนปจจุบัน  1 แหง 
   3.4 อัตราการมีและใชสวมราดน้ํารอยละ 100 
  4. ความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 
   4.1 ท่ีทําการตํารวจชุมชนตําบลบานบอ 1 แหง 
   4.2 รถดับเพลิง (ท่ีทําการ อบต.)  1  แหง 
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  5. การบริการพื้นฐาน 
   5.1 การคมนาคมมี 2 เสนทาง คือ 

   5.1.1 ทางรถยนตสายธนบุรีปากทอ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 35) ผาน
พื้นที่ตําบลบานบอบางสวน 
    5.1.2  ทางรถไฟจากตําบลทาฉลอม-จังหวดัสมุทรสงคราม (ผานตําบลบานบอ 
ระยะทาง 10 กโิลเมตร) 
   5.2  โทรคมนาคม  โทรศัพทสาธารณะ  9 หมูบาน 
   5.3  การไฟฟา เขาถึงครบทุกหมูบาน และมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 
   5.4  แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน มีบอน้ําบาดาลจํานวน 19 แหง 
   5.5  แหลงน้ําธรรมชาติ ลําน้ํา,ลําหวย,คลอง จํานวน 7 สาย 
  6.  ขอมูลอ่ืนๆ 
   6.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ไดแก ลําคลองสุนัขหอนและชายทะเลกระซาขาว 
   6.2  มวลชนจัดต้ัง 
    6.2.1  ลูกเสือชาวบาน 1 รุน 100 คน 
    6.2.2  กลุมสตรี 1 รุน 25 คน 
    6.2.3  กลุม อสม. 9 รุน 84 คน 
    6.2.4  กลุมเยาวชน 1 รุน 80 คน 
    6.2.5  อ่ืนๆ (อปพร.) 1 รุน 30 คน 

 
ตอนท่ี 2 พลวัตการทํานาเกลือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 
 ประวัติการทํานาเกลือของตําบลบานบอ  อ.เมือง  จ.สมุทรสาคร  จากการสัมภาษณ
ชาวนาเกลืออาวุโสที่อยูในหมูบาน พบวาชาวนาเริ่มทํานาเกลือโดยการนําของขุนสมุทรมณีรัตน
ประมาณปพุทธศักราช 2478  โดยเล็งเห็นประโยชนในการนําท่ีวางเปลามาพัฒนา เร่ิมจากตําบลบาง
หญาแพรกและขยายมาสูตําบลบานบอตามลําดับ การทํานาเกลือเปนอาชีพท่ีอาศัยภูมิปญญาทองถ่ิน
สืบทอดกันมาจากรุนสูรุน  ทําใหมีบางอยางปรับเปล่ียนไปตามความทันสมัยเพื่อปรับตัวใหเขากับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน  สามารถแบงยุคของพลวัตนาเกลือออกเปน 2 ยุค ไดแก 
ยุคดั้งเดิมและยุคปจจุบัน สรุปไดดังนี้ 
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 1. พื้นท่ีทํานา 
  การทํานาเกลือตองใชพื้นทีข่นาดใหญเพือ่ใชเปนพืน้ท่ีตากนํ้าทะเล  พื้นที่ขนาดกวาง
ใหญทําใหผิวน้ํากวาง  น้ําไดลมและแสงแดดมากตามขนาดของพ้ืนท่ี  ทําใหน้ําทะเลที่อยูในแปลง
นาเค็มในเวลาอันรวดเร็วและทําใหเกลือตกผลึกเร็วมากข้ึน 
  ตั้งแตยุคดั้งเดิมถึงยุคปจจุบันมีการแบงพ้ืนท่ีทํานาออกเปนแปลงแตละแปลงเรียกวา
นา 1 แถบ  มีพื้นท่ีนาประมาณ 30-40 ไร  กวางประมาณ 40 เมตร  ยาวประมาณ 1,200-1,600 เมตร 
ความกวางความยาวนี้ข้ึนอยูกับพื้นท่ีระหวางชายฝงทะเลจนถึงเสนทางการขนถายเกลือหรือยุงเก็บ
เกลือ  โดยนาแตละแถบมีการแบงลักษณะการทํานาออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 นายืน  ลักษณะของนาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาตามแนวต้ังมีการแบงพื้นท่ีนาเพื่อ
ตากนํ้าทะเลในระดับความเค็มตางๆ เปนลําดับ ตามแผนภูมิท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 4 ลักษณะนายืน 
 
  1.2 นาวน  ลักษณะของนาไมเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  เนื่องจากมีพื้นทีจ่ํากัดดานขนาด
ของพื้นท่ีการจัดรูปแบบนาใหครบวงจรการตากนํ้าทะเล  ตามแผนภูมิท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิท่ี 5 ลักษณะนาวน 

1. วังกักน้ํา 

2. นาประเทียบ 

3. นาตากน้ํา 

4. นาเชื้อ 

5. นาปลง 

1. วังตากน้ํา 

2. นาประเทียบ 3. นาตากน้ํา 

5. นาปลง 4. นาเชื้อ 
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   จากรูปแบบการแบงลักษณะการทํานาเกลือนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบลักษณะของท่ีดิน  
ถาพื้นท่ีมีลักษณะแคบและยาวตองเลือกทําแบบนายืน  ถามีลักษณะหนากวางจึงเลือกทําแบบนาวน  
การทํานาทั้ง 2 ลักษณะนี้ไดผลผลิตเกลือในปริมาณเทาๆกัน เปรียบเทียบจากพ้ืนท่ีกระทงนา
เทาๆกัน  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสะดวกของแตละพื้นท่ีมากกวา  ในปจจุบันนี้รูปแบบการทํานาเกลือ
แบบนาวนไดรับความนิยมมากกวาเพราะวาใชตนทุนในการทํานอยกวา เนื่องจากรูปแบบนายืนใน
สวนของนาปลงอยูไกลจากยุงเก็บเกลือมากกวานาวน  ทําใหเสียคาใชจายในการเข็นเกลือเพ่ิมข้ึน 
   รูปแบบการแบงกระทงนาเกลือแบงไดเปนสองแบบ คือ นายืนและนาวน นายืน
จะมีลักษณะเปนไรเดยีวตรงข้ึนไปมีมากไดถึง 5 ช้ัน สวนนาวนจะมีสองไรคูขนานกัน ไมเกิน 3 ช้ัน 
ข้ึนอยูกับเนื้อท่ีถาหนาท่ีกวางก็ทําเปนนาวนได หนาท่ีแคบก็ทํานายนื สวนมากชาวนากจ็ะเลือกทํา
แบบนาวนมากกวาเพราะชวยประหยัดคาใชจายไดเยอะ (สมุทร เพ็งสมุทร 2553) 
   การแบงนาเกลือจะดูลักษณะทางกายภาพของที่นา  โดยยึดดานท่ีติดแมน้ําลําคลอง
เปนหลัก  เวลาสรางยุงฉางเก็บเกลือตองสรางติดลําคลองเพื่อเวลาขนเกลือจะไดสะดวก แลวก็ตอง
ใหนาปลงอยูติดกับยุงจะไดไมตองเดินไปไกล ถาท่ีใครมีดานท่ีติดคลองกวางก็จะเลือกทําแบบนาวน
เพราะนาปลงจะอยูติดกับยุงมากกวานายืน ยิ่งนาปลงอยูไกลยุงมากเทาไหรคาหาบก็จะแพงข้ึน
ตามไปดวย (สมพงษ สุขปาน 2553) 
   ในนา 1 แถบมีการแบงพื้นท่ีออกเปนสวนๆ ประมาณ 5 สวน  หรือท่ีเรียกวา 
กระทง เพ่ือใชตากน้ําทะเลท่ีมีความเค็มในระดับตางๆ กัน โดยใชดินทําคันกั้นน้ําทะเลออกจากกัน
ท้ังนายืนและนาวนสองขางนามีคูสงน้ําขางหนึ่งสําหรับนําน้ําทะเลเขาสูกระทงนาและอีกขางหนึ่ง
เปนคูระบายนํ้าออกจากกระทงนา  คูระบายน้ํานี้มีลักษณะเปนคันดินกวางประมาณ 50 เซนติเมตร  
และลึกประมาณ 20 เซนติเมตร รูปแบบการแบงพื้นท่ีการทํานาเกลือตามแผนภูมิท่ี 6  โดยแตละ
กระทงมีประโยชนและวิธีการใชสอยท่ีแตกตางกันดังนี้ 
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แผนภูมิท่ี 6 รูปแบบการแบงพื้นท่ีการทํานาเกลือ 
 
   1. สวนท่ี 1 เรียกวา “วังกักน้ํา”  เปนกระทงที่มีขนาดใหญและลึก  โดยมีคันดิน
กวางและสูงกวากระทงอ่ืนๆ ใชเปนท่ีสําหรับเก็บกักน้ําทะเลจากลํารางเขาสูผืนนา  น้ําทะเลที่นํามา
เก็บขังไวในวังกักน้ํา เรียกวาน้ําออนเปนน้ําท่ีเก็บกักไวใชตลอดฤดูการทํานาเกลือ  โดยระบายให
แปลงนาสวนอ่ืนๆ ในกระทงที่อยูถัดเขาไป  น้ําทะเลที่นํามาเก็บไวในวังกักน้ําในยุคดั้งเดิมใชระหัด
วิดน้ํากับกังหันลมรวมกันฉุดน้ําเขาสูวังกักน้ํา แตในยุคปจจุบันมีการพัฒนาใชเคร่ืองยนตสูบน้ําแทน
เพราะสะดวกกวา  แตมีคาน้ํามันเพิ่มคาใชจายมากข้ึนกวาเกาท่ีใชเพียงพลังงานลมทําใหพัดลมหมุน
ฉุดระหัดวิดน้ําใหทํางาน  ในวังกักน้ํานี้ชาวนาเกลือยังใชเปนที่เพาะเล้ียงสัตวน้ํา เชน กุง ปู ปลา 
ฯลฯ แตดั้งเดิมนั้นสัตวน้ํามักมาจากธรรมชาติ  โดยลูกกุงลูกปูและลูกปลาเขามาพรอมกับน้ําทะเล  
แตในยุคปจจุบันดวยสภาพน้ําทะเลที่เปล่ียนแปลงไปทําใหลูกกุงลูกปูลูกปลาท่ีมีอยูในธรรมชาติมี
ปริมาณนอยลงไมคุมคากับการดูแล  จึงไมมีการเล้ียงเปนกิจจะลักษณะตอไป 
    เดี๋ยวนี้น้ําทะเลมันเสียมากกวาแตกอนแยะ เม่ือกอนในวังกักน้ํามีกุงมีปลาเขามา
เกิดตามธรรมชาติ  ก็เล้ียงไปตามมีตามเกิดเม่ือถึงเวลาก็มาดักไปกิน กินไมหมดก็เอาไปขายไดเงิน

20-25 วัน 

10 วัน 

10-15 วัน 

2 

1 

3 

4 

5 

วังกักนํ้า 

นาประเทียบ 

นาตากนํ้า

นาเช้ือ 

นาปลง คูระบายนํ้าออก 

เครื่องสูบนํ้าจากคู
นํ้าเขานาเช้ือ 

ต้ังระหัดวิดนํ้าเขานา 
คลองสงนํ้า 

คูสงนํ้า 

ทะเล 
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มาชวยเหลือครอบครัว แตเดี ๋ยวนี้เปดน้ําเขามาไมมีตัวอะไรเกิดเลยเชื้อในทะเลมันไมมี ก็เลย
ปลอยท้ิงไวเฉยๆ (สมหมาย บริสุทธ์ินฤดม 2553) 
   2. สวนท่ี 2 เรียกวา “นาประเทียบ”  ซ่ึงใชพื้นท่ีคอนขางมากเชนเดียวกับวังกักน้ํา  
แตแบงเปนกระทงยอยๆ กระทงละ 1-3 ไร  คันดินเล็กกวาวังกักน้ํา  พื้นท่ีสวนใหญใชเปนท่ีตากนํ้า  
โดยระบายน้ําจากวังกักน้ําเขาสูแปลงนาในแตละกระทง ผานชองท่ีเรียกวา “หูนา” ท่ีมีลักษณะเปน
ไมกระดานยาว 60-70 ซม. ค่ันระหวางคันดินทําเปนชองใหน้ําไหลผานกวางประมาณ 20-30 ซม.  
เพ่ือกั้นน้ําไมใหน้ําไหลเขาออกได  การระบายนํ้าออกจากวังกักน้ําในยุคดั้งเดิมใชระหัดวิดน้ําเปน
ตัวฉุดน้ําใหไหลออกจากกระทงนา  แตในยุคปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีเขามาใชงานโดยติดต้ังเปน
เคร่ืองยนตสูบน้ําแทน  เชนเดียวกับวังกักน้ําน้ําท่ีขังไวในนาตากนํ้าลึกประมาณ 20-25 ซม.  การตาก
น้ําในสวนนี้เปนการแผน้ําทะเลใหบางๆ เพ่ือใหน้ําทะเลไดรับแสงแดด  ทําใหน้ําระเหยไดรวดเร็ว  
สวนความเค็มของน้ําสูงกวาน้ําในวังกักน้ํา 
   3. สวนท่ี 3 เรียกวา “นาตากน้ํา”  ใชพื้นทีน่อยกวาวังกักน้ําและนาประเทียบ  เม่ือ
น้ําในนาประเทียบมีความเขมขนประมาณ 15 ดีกรี ชาวนาเกลือระบายน้าํเกลือเขาสูนาตากนํ้าผาน
หูนา  น้าํท่ีอยูในนาตากน้ําลึกประมาณ 15-20 ซม.  ตากจนกระท่ังมีความเค็มตามท่ีกําหนดไวแลวจึง
ระบายลงสวนอ่ืนๆ ตอไป 
   4. สวนท่ี 4 เรียกวา “นาเช้ือ” นาเช้ือแบงเปนกระทงขนาดประมาณ 1-2 ไร มี
จํานวนประมาณ 1-3 กระทง  นาเช้ือเปนสวนท่ีใชเพาะเชื้อเกลือแตน้ําในนาเชื้อไมสามารถตกผลึก
เปนเกลือได  น้ําท่ีอยูในนาเช้ือมีหนาท่ีหลอเล้ียงผลึกเกลือท่ีอยูในนาปลง  เม่ือน้ําในนาเช้ือมีความ
เขมขนประมาณ 24 ดีกรี  จึงระบายนํ้าเขาสูนาปลงตอไป  น้ําท่ีอยูในนาเชื้อนี้เรียกวา น้าํแก 
   5. สวนท่ี 5 เรียกวา “นาปลง” ในพ้ืนท่ีทํานาเกลือท้ังหมด 30-40 ไรนั้น สามารถ
แบงเปนนาปลงได 6 ไร แยกเปนกระทง กระทงละ 1 ไร รวม 6 กระทง  จํานวนกระทงนาปลงมี
จํานวนใกลเคียงกับกระทงนาตากน้ําและนาเชื้อรวมกนั พืน้ท่ีนาปลงใชเปนสวนท่ีใหน้าํทะเลตกผลึก
เปนเกลือเม็ด  ผลผลิตจากการทํานาเกลือท่ีมีอยูไดจากนาปลงเทานั้น 
    สัดสวนของพ้ืนท่ีการทํานาเกลือในแตละสวน ท่ีระดับความเค็มตางๆ ตาม
ระยะเวลาในการตากนํ้าตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ระยะเวลาการตากนํ้าทะเลและระดับความเค็มในแตละสวนของพ้ืนท่ีนาเกลือ 
 
สวนท่ี สัดสวนพื้นท่ี (%) ระดับความเค็ม (ดีกรี) ระยะเวลาตาก (วัน) 

1. วังกักน้ํา 20 5  
2. นาประเทียบ 20 15 30 
3. นาตากน้ํา 30 20 15 
4. นาเช้ือ 15 24 5 
5. นาปลง 15 26 25 

รวม 100  75 
 

 2.  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทํานาเกลือ 
  2.1  เคร่ืองมือในการขุดลอกรองน้ําและปรับแตงคันนา 
 2.1.1 เตาโกยดิน ใชสําหรับขุดดินจากรองน้ํามาทําคันดิน ใชไดเฉพาะดินเหลว
เทานั้น สมัยกอนทําจากถังปปผาคร่ึงพับเปนขอบ แลวนําไมมาเปนดามจับ ชาวนาเกลือนิยมทํากัน
ใชเอง ปจจุบันนี้ทํามาจากสังกะสีหลอสวนดามจับยังคงเปนไม สามารถหาซ้ือไดตามทองตลาด
ท่ัวไป 
 2.1.2  พล่ัวสาด ใชหรับขุดดินลอกรองน้ํา ใชกับดินแข็งท่ีเตาโกยดนิไมสามารถ
ขุดได สมัยกอนไมนยิมใชเพราะมีแตดนิเหลวไมมีดินแข็ง ใชเตาโกยดนิอยางเดยีวก็เพียงพอแลว แต
ปจจุบันดินแข็งตัวมากข้ึนจึงนําพล่ัวสาดเขามาชวยทําใหขุดดินไดงายข้ึน โดยตัวพล่ัวสาดทําจาก 
สแตนเลสดามจับเปนไม ความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร หาซ้ือไดตามทองตลาดราคา 150 บาท 
 2.1.3  ร่ัวขุดนา ใชสําหรับขุดดินจากขานามาเสริมปรับแตงคันนา ตัวร่ัวขุดนาทํา
จากไมกระบูนดามจับทําจากไมโพธ์ิ หนากวาง 10 นิว้ ยาว 2 เมตร เม่ือกอนชาวนาเกลือนิยมทํากัน
ใชเองแตปจจบัุนนี้มีชางทําขายราคาอันละ 1,600 บาท 
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ภาพท่ี 1 ร่ัวขุดนา 

 
  2.2.  เคร่ืองมือในการปลอยน้าํเขา-ออกแปลงนา 
   2.2.1 ระหัดวิดน้ํา ใชสําหรับวิดน้ําจากลํารางเขาสูวังกักน้ํา ตัวและใบทําจากไมสัก 
ขอทําจากไมแดงหรือไมประดู ยาว 4 เมตร กวาง 7 นิ้ว สูง 70 เซนติเมตร ใชเทาเหยียบจักรถีบน้ําให
ระหัดหมุนแลวใชพดัลมเปนตัวขับเคล่ือน ชาวนาเกลือนยิมทํากันใชเอง ปจจุบันถูกเลิกใชงานแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ระหดัวิดน้ํา 
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   2.2.2  พัดลม ใชพลังงานลมใหหมุนเพื่อเปนแรงขับเคล่ือนระหดัวิดน้ํา ใบพดัลม
สามารถทําจากวัสดุไดหลายชนิด เชน รําแพนไมไผสาน ผา ถุงปุย พลาสติก เปนตน ตัดเปน
สามเหล่ียมจํานวน 6 ใบ  เสาสูง 6 เมตร 2 ตน แกนพดัลมยาว 5 เมตร แกนใบยาว 4 เมตร ชาวนา
เกลือนิยมทํากนัใชเอง ปจจุบันไมมีการใชงานแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 3 พัดลม 
 
   2.2.3  ทอสูบน้ําพญานาค ใชสําหรับวิดน้ําทะเลจากลํารางเขาสูวังกักน้ํา ทอกวาง 
6 นิ้ว ยาว 3 เมตร ทําจากสแตนเลส ติดต้ังพรอมเคร่ืองยนต 5 แรง ปจจุบันถูกนํามาใชแทนระหัดวดิ
น้ําและพดัลม 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ทอสูบน้ําพญานาค 
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   2.2.4  ระหดัน้ําตก ใชสําหรับวิดน้ําเขานาประเทียบ นาตากนํ้า นาเช้ือและนาปลง 
ในอดีตลักษณะเหมือนกับระหัดวดิน้ํา แตปจจุบันมีปรับเปล่ียนตัวใบทําดวยพีวีซีแทน ติดต้ังพรอม
เคร่ืองยนต 5 แรง  
 

 
 
ภาพท่ี 5 ระหดัน้ําตก 
 
  2.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการปรับพื้นท่ี 
   2.3.1  ลูกกล้ิงนา ใชสําหรับบดทับทองนาใหเรียบแนน ตัวลูกกล้ิงทําจากไม
ประดู ยาว 2 เมตร มือกล้ิงทําจากไมกระบูน ยาว 2 เมตร มือกล้ิงเอาไวจับลูกกล้ิงเวลากล้ิงตองใช
คนลาก 2 คน ปจจุบันไมมีการใชงานแลวเปล่ียนไปใชรถกล้ิงนาแทน 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ลูกกล้ิงนา 
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   2.3.2  รถกล้ิงนา ใชสําหรับกล้ิงทองนาใหเรียบแนน มีลูกกล้ิงจํานวน 2 ลูก ลูก
หนากวาง 1 เมตร ลูกหลัง 2 เมตร รถประกอบข้ึนดวยโครงเหล็กติดต้ังพรอมเคร่ืองยนต 5 แรง มี
จําหนายราคาคันละ 30,000 บาท 
 

 
 

ภาพท่ี 7 รถกล้ิงนา 
 

  2.4  เคร่ืองมือท่ีใชในการร้ือเกลือ 
   2.4.1  อีรุน ใชสําหรับรุนเกลือใหแตกรวนเปนเม็ด เม่ือกอนทําจากไมไผผาคร่ึง
เจาะรูตรงกลางใสดาม ปจจบัุนทําจากไมประดูยาว 15 นิ้ว กวาง 3 นิ้ว ดามไมไผยาว 2 เมตร มี
จําหนายราคาอันละ 600 บาท 
 

 
 
ภาพท่ี 8  อีรุน 
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   2.4.2  พล่ัวซอย ใชสําหรับซอยเกลือแบงเกลือเปนชอง เม่ือกอนทําจากสังกะสี
แลวใชไมตอดามชาวนาเกลือนิยมทําข้ึนเอง ปจจุบันตวัทําดวยสแตนเลสหนากวาง 6 นิ้ว ดามจบั  
ไมไผยาว 2 เมตร มีจําหนายราคาอันละ 800 บาท 
 

 
 

ภาพท่ี 9 พล่ัวซอย 
 

   2.4.3  คทาชักแถว สําหรับชักเกลือมารวมตัวกันเปนแถว ตัวทําจากไมประดูยาว 
1.5 เมตร หนากวาง 10 นิ้ว ดามจับไมกระบอกยาว 4 เมตร ในยุคเกาและยุคปจจุบันยังนิยมใชกันอยู
ไมมีการเปล่ียนแปลง มีขายราคาอันละ 800 บาท 
 

 
 

ภาพท่ี 10 คทาชักแถว 
 

   2.4.4  คทาสุม สําหรับแบงเกลือออกเปนกองแหลมลักษณะคลายเจดยี ตัวยาว 50 
เซนติเมตร กวาง 10 นิ้ว ดามจับไมกระบอกยาว 3 เมตร สมัยกอนนิยมใชไมประดูทําเปนตัวแต
ปจจุบันเปล่ียนมาทําจากพวีซีีแทน มีจําหนายราคาอันละ 600 บาท 
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ภาพท่ี 11 คทาสุม 
 
  2.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการขนเกลือเขายุงฉาง 
   2.5.1 คทาโกย ใชสําหรับโกยเกลือเขาบุงกี ๋ตัวยาว 40 เซนติเมตร กวาง 10 นิ้ว 
ดามจับไมกระบอกยาว 2 เมตร ปจจุบันไมมีการใชงานแลว 
 

 
 

ภาพท่ี 12 คทาโกย 
 
   2.5.2 บุงกี๋ ใชสําหรับขนเกลือเขาสูยุงฉาง วัสดุทําจากไมไผสาน ความจุ 20 ลิตร 
ใชคูกับไมคานหาบ ปจจุบันนี้ไมมีการใชงานแลวเปล่ียนไปใชรถเข็นเกลือแทน 
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ภาพท่ี 13 คนหาบเกลือ 
 

   2.5.3 รถเข็นเกลือ ใชสําหรับเข็นเกลือเขาสูยุงฉาง ความจุ 80 ลิตร วัสดุท่ีใชมีท้ัง
ท่ีเปนสแตนเลสและเหล็กแลวแตงบประมาณของแตละคน ราคาจําหนายสแตนเลสอยูท่ี 6,000 บาท 
เหล็ก 3,000 บาท 
 

 
 

ภาพท่ี 14 รถเข็นเกลือ 
 
   2.5.4  เตาโกยเกลือ ใชตักเกลือข้ึนรถเข็นเกลือ ทําจากแกลลอนพลาสติกผาครึ่ง 
ดามจับเปนไม ชาวนาเกลือนยิมทําข้ึนใชเอง 
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ภาพท่ี 15 เตาโกยเกลือ 
 
   2.5.5  กระดานปูทองนา สําหรับปูพื้นทองนาเพ่ือปองกันรอยเทาคนเดนิและรอย
ลอรถเข็นเกลือ ทําจากไมยาง หนากวาง 6-8 นิ้ว หนา 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร ปจจุบันยังใชอยูเหมือนเดิม
ไมมีการเปล่ียนแปลง 
 

 
 

ภาพท่ี 16 กระดานปูทองนา 
 

  2.6  เคร่ืองมือในการทํากอง 
   2.6.1  คทาทํากอง สําหรับทํากองเกลือใหไดเปนรูปทรงส่ีเหล่ียม ตัวทําจากไม
ประดู หนากวาง 6 นิ้ว ยาว 18 นิ้ว ดามจับไมกระบอกยาว 3 เมตร ในยุคเกาและยุคปจจุบันยังนิยมใช
กันอยูไมมีการเปล่ียนแปลง มีขายราคาอันละ 700 บาท 
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ภาพท่ี 17 คทาทํากอง 
 
   2.6.2  ไมวาวดัเกลือ ใชสําหรับวัดความยาวของกองเกลือ ทําจากไมไผยาว 1 วา 
หรือ 84 นิ้ว ปจจุบันยังใชอยูเหมือนเดิมไมมีการเปล่ียนแปลง 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ไมวาวัดเกลือ 
 
  2.7  เคร่ืองมือวัดความเค็ม ในยุคดั้งเดิมใชขาวสุกในการวัดความเค็มของน้ํา วิธี
ทดสอบคือโปรยขาวสุกลงไปในน้ําถาขาวสุกลอยแสดงวาน้ําแกไดท่ีแลวสามารถนําไปปลงได แต
ถาขาวสุกจมแสดงวาน้ํายังไมแกจัดพอ ในปจจุบันนี้เปล่ียนเปนใชเคร่ืองไฮโดรมิเตอรหรือปรอทวัด
ความเค็มแทน เนื่องจากใหคาท่ีแนนอนกวา 
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ภาพท่ี 19 ไฮโดรมิเตอร 
 
 3. กระบวนการทํานาเกลือ 
  จากการสัมภาษณชาวนาเกลือสามารถสรุปไดวากระบวนการทํานาเกลือต้ังแตอดีต
ถึงปจจุบันมีกระบวนการทํานาเกลือท่ีเหมือนกัน  แตมีประเด็นปลีกยอยท่ีแตกตางกันไป เชน การ
เปล่ียนมาใชเคร่ืองมือและอุปกรณท่ีมีเทคโนโลยีเพิ่มข้ึนเพื่อชวยทุนแรงคน ทําใหใชเวลาในการทํา
นาเกลือแตละข้ันตอนลดลง ท้ังนี้ยังข้ึนอยูกับความชํานาญของชาวนาเกลือ การเอาใจใส ความขยัน
ของชาวนาเกลือ และความคาดหวังตอคุณภาพของผลผลิตเกลือซ่ึงชาวนาเกลือบางรายมีการดูแลเอา
ใจใสแปลงนาเกลือเปนอยางดีตลอดระยะเวลาท่ีทํานาเกลือ จึงไดผลผลิตเกลือท่ีดีซ่ึงทําใหขายเกลือ
ไดราคาดีตามไปดวย ข้ันตอนการทํานาเกลือประกอบดวย 7 ข้ันตอนดังนี้คือ 

  3.1  การขุดลอกลําราง 
  การขุดลอกลํารางตองทําทุกปเพราะลํารางต้ืนเขินทําใหน้ําไมเขาลําราง ลําราง

ทําหนาท่ีสงน้ํามาจากทะเลใหเขาสูวังกักน้ํา ในอดีตใชแรงงานคนในครอบครัวเปนผูขุด แตใน
ปจจุบันสวนใหญใชจางแรงงานคนขุด มีเพียงบางสวนเทานั้นใชรถแบ็คโฮเพราะมีราคาแพงกวา 
โดยคิดคาจางขุดเปนเสน  (1 เสนยาว 400 เมตร) ราคาเสนละ 500 บาท ความยาวของลํารางไมมี
ขนาดแนนอนข้ึนอยูกับความไกลของนา ความกวางอยูท่ี 1-1.5 เมตร  ลักษณะของลํารางเปนรองน้ํา
แลวเอาดินในทองรองมาทําคันดินท้ัง 2 ขาง 
  3.2  การตกแตงคันนา 
   การตกแตงคันนาตองทําทุกป โดยใหลูกนองนาหรือผูชวยนายนา เปนคนขุดเร่ิม
จากใชทอสูบน้ํา สูบน้ําทะเลข้ึนมาจากลํารางเขาสูวังกักน้ํา แลวปลอยน้ําเขาสูนาท่ีขุดตามลําดับดังนี้ 
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นาประเทียบ นาตากน้ํา นาเช้ือ นาปลง น้ําท่ีปลอยเขาไปเพื่อใหนาเปยกนิ่มสามารถขุดไดงายสบาย
ไมแข็ง จากนั้นใชร่ัวขุดนาแซะผิวหนาของทองนาเพียงต้ืนๆ ใหมีขานา (รอง)เพื่อนําดินข้ึนมาทําคัน 
แลวใชร่ัวตบดินใหเรียบแนนเม่ือเวลาดินแหงแลวน้ําไดไมไหลออกมา โดยขุดเปนขานารอบๆ คัน
นาท้ัง 4 ดานลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร กวางประมาณ 50 เซนติเมตร ขานามีไวเพื่อรองรับน้ําท่ี
ตกลงมาจากทองนา เพื่อท่ีทองนาไดแหงสนิทมากข้ึน  
  3.3  การนําน้ําทะเลเขาสูพื้นท่ีนา 
   การทํานาเกลือจําเปนตองเก็บสะสมน้ําทะเลไวใชใหเพียงพอตลอดฤดูการผลิต 
น้ําทะเลที่ใชในการทํานาเกลือตองไมท้ิงไปโดยเปลาประโยชนแตยังคงหมุนเวียนใชไปเร่ือยๆ  และ
ตองคอยสังเกตระดับน้ํา วิดนํ้า ไขน้ําเติมใหไดระดับอยูเสมอเพ่ือไมใหวงจรการผลิตตองหยุดชะงัก
ในอดีตมีการใชกังหันลมเพื่อชวยผอนแรงในการวิดน้ํา  แตในปจจุบันกังหันลมมีความสําคัญลดลง  
เนื่องจากชาวนาเกลือหันไปใชเคร่ืองเครื่องสูบน้ําแทน  เพราะสะดวกไมตองเสียเวลารอแรงลมซ่ึงมี
บางไมมีบางในบางวัน จากนั้นสูบน้ําทะเลเขาวังกักน้ําใหเต็มท่ี เม่ือเต็มแลวไขเขาสูนาประเทียบ นา
ตากนํ้า นาเช้ือ และนาปลงตามลําดับ โดยมีข้ันตอนดังนี้คือ 
   3.3.1 ไขน้ําจากวังกกัน้ําไปยงันาประเทียบใหเต็มตากแดดท้ิงไวประมาณ 30 วัน 
ความเค็มประมาณ 15 ดีกรี 
   3.3.2 ไขน้ําจากนาประเทียบไปยังนาตากน้ําใหเต็มตากแดดท้ิงไวประมาณ 15 
วัน ความเค็มประมาณ 20 ดกีรี 
   3.3.3 ไขน้ําจากนาตากน้ําไปยังนาเช้ือใหเต็มตากแดดท้ิงไวประมาณ 5 วนั ความ
เค็มประมาณ 24 ดีกรี 
   3.3.4 ไขน้ําจากนาเช้ือเขานาปลงใหเต็มตากแดดท้ิงไวประมาณ 25 วัน (รุนแรก) 
ความเค็มประมาณ 26 ดีกรี และในรุนตอๆ ไปใชเวลาตากนํ้า 15-20 วัน ข้ึนอยูกบัสภาพแสงแดด
และกระแสลม 
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ภาพท่ี 20 ระหดัวิดน้ํากําลังวดิน้ําเขาสูพื้นทีน่า 

 

 
 

ภาพท่ี 21 การไขน้ําเขาสูพื้นที่นา 
 
  3.4  การปรับสภาพพื้นท่ีนา 
   การปรับสภาพพื้นท่ีนาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญมาก  ชาวนาจึงเริ่มกลิ้งนาโดยใช
เคร่ืองกล้ิงนาเพื่อบดทับพื้นท่ีนาปลงใหเรียบ แนน ปองกันการเกิดนายน ทําใหน้ําใตดินซ่ึงเปนน้ํา
จืดไมข้ึนมาปะปนกับน้ําท่ีเขมขนพรอมตกผลึกเกลือเจือจางลง ถาพื้นนาไมแนนเวลาร้ือเกลือจะมี
เศษดินโคลนจากทองนาหลุดข้ึนมาปะปนกับเกลือทําใหเกลือดําสกปรกขายไมไดราคา โดยเร่ิมจาก
ไขน้ําจากนาเช้ือเขามาในนาปลง เรียกวา “ลาดนา” จนน้ําเต็มคันนากักน้ําไวประมาณ 5-6 วัน แลว
จึงไขน้ําออกจากนา เรียกวา “ถอดนํ้า”  ลงรองน้ําแลวใชระหัดวิดเขาไปพักไวในนาเช้ือ เม่ือปลอย
น้ําจนแหงสนิทดีแลวจึงกล้ิงนาซ่ึงในอดีตนั้นการกล้ิงนาใชแรงงานคน 2 คนในการลากลูกกล้ิง  แต
ในปจจุบันมีการประดิษฐคิดคนรถกล้ิงนาใชพลังงานจากเคร่ืองยนตแทนแรงงานคนลาก การกล้ิง
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นาตองกล้ิง 2-3 คร้ังข้ึนอยูกับสภาพของทองนา โดยการกล้ิงนาคร้ังท่ี 1 ใชเวลากล้ิงประมาณ 2 วัน 
วันละ 2 หลบ (การกล้ิงท่ัวพื้นท่ีนา 1 รอบเรียกวา 1 หลบ) ชวงเวลาเชา-บาย เม่ือกล้ิงจนครบตาม
กําหนดแลวจึงไขน้ําเขามาในนาปลงใหเต็มขังน้ําไวประมาณ 3 วันแลวไขน้ําออกจากนาปลงวิดเขา
สูนาเชื้อ จากนั้นจึงกล้ิงนาเปนคร้ังท่ี 2  ใชเวลากล้ิง 2 วัน วันละ 2 หลบ เม่ือแหงดีแลวจึงนําน้ําเขา
ไปในนาปลงอีกคร้ังท้ิงน้ําเอาไวประมาณ 3 วัน แลวถอดน้ําออก เม่ือน้ําแหงพอหมาดๆกล้ิงนาเปน
คร้ังท่ี 3 ระยะเวลา 3-4 วันเปนอยางนอย กล้ิงวันละ 2 หลบ กล้ิงไปจนกวาทองนาแก สังเกตทองนา
แกตองมีเกล็ดดินสีขาวข้ึนมา เม่ือเกล็ดดินสีขาวข้ึนมาก็เปนอันวาทองนานั้นใชไดแลว จากนัน้ไขน้าํ
แกจากนาเช้ือท่ีมีความเขมขนอยูในระดับ 20-22 ดีกรี ลงสูทองนาปลงท่ีไดเตรียมไว  แลวท้ิงไว
เกลือตกเปนเม็ดหนาขึ้นเรื่อยๆ ทิ้งไวจนมีความหนาประมาณ 1 นิ้วจึงทําการรื้อเกลือได ปกติ
ความหนาของเกลือไมเทากันท่ัวท้ังกระทงนาทางดานเหนือลมบางกวาทางดานใตลม กระแสลมพัด
เกลือมาตกผลึกทางดานใตลมมากกวา ในระหวางนี้ตองคอยเติมน้ําอยูเร่ือยๆ เพื่อปองกันไมใหน้ํา
ในนาปลงแหง ตองรักษาระดับน้ําอยูเสมอ  
   การรักษาระดับน้ํามีสวนสําคัญ ตองอาศัยผูท่ีเรียกวา “นายนา”หรือผูจัดการนา 
ทําหนาท่ีดูแลและรับผิดชอบทุกข้ันตอนการผลิตเกลือ  เปนผูมีหนาท่ีในการเดินน้ํา คนเดินน้ําตอง
อาศัยผูท่ีมีความชํานาญ และมีการตัดสินใจท่ีถูกตองในการพิจารณาวาควรลาดนาหรือถอดน้ําใน
เวลาใด เชน เม่ือฝนตกบางครั้งอาจไมจําเปนตองถอดน้ําเพื่อกล้ิงนาใหม เพราะความเขมขนของน้ํา
ยังพอใชได โดยพิจารณาวาเม่ือฝนตกนายนขนาดไหน ถานายนมากตองถอดนํ้าออก แตถานายน
นอยยังพอทิ้งไวตอไปได ความชํานาญเหลานี้เปนเร่ืองของประสบการณของแตละบุคคลการดูแล
การตัดสินใจอาจไมเหมือนกัน 
   ในชวงท่ีรอแปลงนาปลงชุดแรกตกผลึกเกลือจึงเร่ิมทําแปลงนาปลงในกระทง
ถัดไป เพราะตองกะใหไดผลผลิตแบบหมุนเวียน เม่ือเก็บเกี่ยวผลผลิตนาแปลงแรกไดแลว การทํานา
ในรุนท่ีสองนี้ใชเวลาในการเตรียมพื้นท่ีนานอยกวารุนแรกเพราะทองนาแนนและเรียบมากกวาเดิม 
ระยะเวลาในการเตรียมพื้นที่นาอยูประมาณ 10 วัน รวมทั้งใชระยะเวลาในการตากน้ํานอยกวา   
รุนแรก ท้ังนี้เพราะวาน้ําทะเลท่ีขังไวไดตากแดดมาต้ังแตตนฤดูทําใหน้ํามีความเขมเพ่ิมมากข้ึน ใช
เวลาในการตากน้ําประมาณ 15 วัน ระยะเวลาในการตากนํ้าแตละรุนพิจารณาจากฝนฟา ถาชวงไหน
ฝนตกเพื่อลดความเสี่ยงจากความเสียหายจึงตองเก็บเกลือกอนถึงกําหนดไมรอใหไดเกลือเต็มท่ี
กะใหเพียงพอแคคาร้ือและคาเข็นเกลือ ระยะเวลาตากนํ้าในนาปลงอาจลดลงเหลือเพียง 5-7 วัน
เทานั้น 
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ภาพท่ี 22 การกล้ิงนาโดยใชเคร่ืองกล้ิงนา 
 

 
 

ภาพท่ี 23 นาปลงกําลังตกผลึกเกลือ 
 
  3.5  การร้ือเกลือ 
   เม่ือเกลือตกผลึกเปนแผนท่ัวท้ังกระทงนา มีปริมาณมากพอชาวนาจึงทําการร้ือ
เกลือโดยใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวา อีรุน มาไถครูดไปบนแผนเกลือจนท่ัวนาเพื่อใหเกลือรวนแตก
ออกเปนเม็ด ถาหากมีเกลือหนาอีรุนไมสามารถไถครูดไดตองใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวาพล่ัวซอยชวย
ซอยเกลือออกเปนชองตารางแลวคอยใชอีรุนไถครูดอีกคร้ัง เม่ือเกลือแตกเม็ดท่ัวท้ังนาแลวจึงใช
คทาชักแถวชักเกลือใหรวมกันเปนแถวยาวตลอดความยาวของนาปลง เม่ือชักแถวเสร็จแลวจึงใช
คทาสุมแบงเกลือออกเปนกองเล็กๆ เทาๆกัน เหมือนเจดีย เพื่อความสะดวกในการลําเลียงเขาสู     
ยุงฉางเก็บเกลือ  จากนั้นไขน้ําออกใหแหงท้ิงไวประมาณ 3-4 ช่ัวโมง 
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ภาพท่ี 24 การรุนเกลือ 
 

 
 
ภาพท่ี 25 การชักแถวเกลือใหเปนแถว 
 

 
 

ภาพท่ี 26 การแบงเกลือใหเปนกองเจดีย 
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  3.6  การเข็นเกลือเขาไปเก็บในยุงเก็บเกลือ 
   เปนข้ันตอนตอเนื่องจากการร้ือเกลือ ชาวนานํากระดานแผนยาวๆ เรียกวา 
กระดานปูทองนามาปูตามแถวของกองเกลือ เพื่อใชเปนทางสําหรับคนเดินและรถเข็นลําเลียงเกลือ
เขายุงเก็บเกลือ ปองกันไมใหทองนายุบหรือเกิดเปนหลุมเปนบอจากรอยการเข็นเกลือ ในอดีตการ
ขนยายใชแรงงานคนหาบเกลือเขาไปเก็บในยุงเก็บเกลือ ในปจจุบันมีการนํารถเข็นเกลือเขามาชวย
ทุนแรงแทนโดยคนเข็นเกลือใชเคร่ืองมือท่ีเรียกวาเตาตักเกลือตักเกลือข้ึนรถเข็นแลวจึงเข็นรถเขา
ไปเก็บในยุงเก็บเกลือ เม่ือนําเขาไปเก็บยุงแลวตองทําเกลือใหเปนกองเพ่ือคํานวณปริมาณเกลือได 
โดยใชไมวาวัดเกลือมาวัดเกลือ 1 เกวียน มีความสูง 2 ศอก ยาว  1 วา  

 

 
 

ภาพท่ี 27 นําแผนกระดานมาปูทอง 
 

 
 
ภาพท่ี 28 การตักเกลือใสรถเข็น 
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ภาพท่ี 29 การเข็นเกลือเขายุงเก็บเกลือ 
 

 
 
ภาพท่ี 30 การทํากองเกลือ 
 

 
 
ภาพท่ี 31 กองเกลือท่ีทําเสร็จแลว 
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  3.7  การลางทองนา 
   เม่ือเข็นเกลือเขาไปเก็บในยุงเสร็จหมดแลว ชาวนานําน้ําออนจากนาตากน้ําไข
ลงมาใสในนาปลง เรียกวา “ลางทองนา” เพื่อทําความสะอาดพื้นนาขจัดเศษเกลือท่ีอยูใหหมด โดย
ขังท้ิงไว 1 คืน เม่ือทองนาสะอาดดีแลวจึงวิดน้ําข้ึนไปเก็บไวในนาเชื้อเพื่อหมุนเวียนใชตอไป 
จากนั้นเร่ิมกล้ิงนาเพื่อเตรียมทําทองนาปลงตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 32 การลางทองนา 
 
 4.  กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
  ลักษณะของกรรมสิทธ์ิท่ีดินในอดีตนั้นใหราษฎรสามารถจับจองท่ีดินเพื่อใชเปนท่ี
ทํามาหากินของตนเองได  โดยใชตนไมเปนแนวเขตแดน  หากไมมีตนไมก็ใชไมปกเปนเขตแดนไว  
สวนคนอ่ืนๆ จับจองที่ดินในแปลงถัดๆไปเพ่ือไมใหซํ้ากับพื้นท่ีท่ีมีผูจับจองไวแลว  เม่ือจับจอง
ท่ีดินแลวตองดําเนินการแพวถางหญาและคันนาเพ่ือเปนการแสดงการจับจองเพื่อปองกันคนอ่ืน
เขาใจผิดจับจองซํ้ากัน  หลังจากจับจองท่ีดินเปนของตนเองแลว  ตอมารัฐไดจัดทําเอกสารสิทธ์ิตรา
จองท่ีดินใหแกเจาของท่ีดินเพ่ือใชเปนหลักฐานของการถือครองท่ีดิน โดยชาวนาเกลือผูครอบครอง
ตองเสียอากรคานาทุกๆ ป ทําใหชาวนาเกลือสามารถแบงแยกมรดกใหแกลูกหลานหรือขายท่ีนา
ใหแกผูอ่ืนได  แตชาวนาไมนิยมขายเพราะมีความเชื่อวาการขายท่ีนากินเปนเร่ืองนาละอายและเสีย
ศักดิ์ศรีมาก  ทําใหกรรมสิทธ์ิในท่ีดินมีเจาของเพียงคนเดียวเทานั้น 
  สมัยพอแมเคยเลาใหฟงวาเม่ือกอนจะจับจองท่ีดินตรงไหนก็ได เอาไมท่ีแข็งแรงหนอย
ไปปกแสดงเขตกัน  เม่ือเห็นแปลงไหนมีคนจองแลวก็ขยับจับจองกันไปเรื่อยๆ ไมใหซอนทับกับ
คนอ่ืน สวนใหญก็จับจองใกลบานตัวเองกอนจะไดไมตองเดินไปไหนไกล  หากไปจับจองไดท่ีไกลๆ 
ก็ยายบานกันไปอยูใกลท่ีนาเลยก็มี จากน้ันก็แพวถางหญาใหโลงยกดินทําเปนคันนากั้นน้ําแบงเปน
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แปลงๆ เม่ือทํานาไปเร่ือยๆรัฐก็ออกสิทธ์ิใหเปน นส3. แลวเปล่ียนมาเปนตราจองใหภายหลัง 
(สมเกียรติ ครุฑบุญยงค 2553) 
  คนรุนกอนเคาไมนิยมขายที่ดินกันหรอก  เคาถือวาแผนดินมีพระคุณชวยทําใหมีกิน
มีใช  จะรูสึกบาปหากขายแมพระธรณี ท่ีนาจะตกทอดไปสูลูกหลาน หรือยกใหคนอ่ืนตามความชอบใจ  
(สมุทร เพ็งสมุทร 2553) 
  ในยุคปจจุบันกรรมสิทธ์ิของท่ีดินมีโฉนดท่ีดินเปนเอกสารหลักฐานในการถือครอง  
ทําใหชาวนาสามารถแบงแยกเปนมรดกใหแกลูกหลานหรือขายท่ีนาใหกับผูอ่ืนได  เพื่อนําเงินมาใช
จายเพ่ือส่ิงท่ีจําเปนสําหรับครอบครัว  การขายท่ีนาอันเนื่องมาจากที่ชาวนาตองการใชเงินมากข้ึน  
การขายท่ีนาจึงเปนทางออกในการแกปญหาดังกลาว  โดยมีท้ังการนําท่ีดินไปจํานองท่ีดินกับคนมี
ฐานะดีในทองถ่ิน  โดยใชท่ีนาเปนหลักประกันในการกูยืม  หากชาวนาไมมีเงินไถถอนเม่ือกําหนด
ท่ีนาเหลานั้นจึงถูกยึด  กรรมสิทธ์ิในการถือครองท่ีนาตกเปนของผูรับจํานอง  เม่ือชาวนาไมมีท่ีทํา
นาจึงไปเชาท่ีนาของคนอ่ืน  โดยการเชาถือท่ีนานั้นคาเชาเปนไปตามตกลงกันระหวางผูเชาและผูให
เชา  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความตองการของเจาของนา  มีท้ังท่ีเปนตัวเงินและเปนจํานวนเกลือ  สวนการ
แบงแยกกรรมสิทธ์ิใหแกลูกหลานนั้น  ชาวนาใชวิจารณญาณดูตามความเหมาะสมใหแกลูกหลาน
แตละคน  โดยปกติพื้นท่ีทํานาเกลือไมสามารถแบงออกเปนแปลงๆ เหมือนเรือกสวนไรนาแบบ
อ่ืนๆได  เพราะการทํานาเกลือนั้นใชพื้นท่ีดินในปริมาณมากทําใหไมสามารถแบงออกมาไดอยาง
ชัดเจน ดังนั้นลักษณะการแบงกรรมสิทธ์ิการทํานาตั้งเปน “นาเวร” หรือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิใน
การทํานาต้ังแต 2 คนข้ึนไป  โดยสับเปล่ียนกันมาทํานาตามปท่ีไดตกลงกัน  เชน  ชาวนามีลูก
ท้ังหมด 5 คน แบงใหลูกแตละคนเทาๆ กัน  ลูกแตละคนมีกรรมสิทธ์ิการทํานาคนละ 1 ป ไลเรียง
กันไปตั้งแตคนท่ี 1 ถึงคนท่ี 5 เม่ือจบแลวก็วนกลับมาคนท่ี 1 อีกคร้ังเปนแบบนี้ไปเร่ือยๆ เปนตน   
  รุนพอรุนแมบุกเบิกทํานามาดวยความเหนื่อยยาก  พอมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน   
ก็เห็นรวมหัวกันขายเอาเงินมาแบงกัน พอใชเงินหมดไมรูจะไปทําอะไรก็กลับไปเชาที่นาของ
คนเคาทํา  คาเชาก็มีหลายแบบแลวแตจะตกลงกัน สวนใหญจะอยูประมาณ 40,000-150,000 บาท/ป 
หรือบางทีก็จายเปนจํานวนเกลือแตก็มีนอยไมคอยนิยมทํากัน (วันชัย กลัดกลีบ 2553) 
  เม่ือไดรับมรดกท่ีนาจากพอแมก็ไมสามารถแบงไดเหมือนพื้นท่ีอยางอ่ืน ตองแบง
โดยต้ังเปนนาเวรสลับทํานาคนละหนึ่งปจนครบทุกคน อยางท่ีครอบครัวมีพี่นองอยูท้ังหมด 4 คน  
ก็แบงออกเปน 4 เวร ส่ีปถึงไดทําหนึ่งคร้ัง พี่นองบางคนเคาไมอยากทําก็ขายเวรใหคนอ่ืนไป 
(อดุลย กล่ินประทุม 2553) 
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 5. ปริมาณท่ีดนิ 
  ในยุคดั้งเดิมชาวนาเกลือมีท่ีดินสําหรับทํานาเกลือเพียงพอกับความสามารถที่ทําได  
กลาวคือ ถาครอบครัวใดมีปริมาณสมาชิกมากจึงมีปริมาณท่ีดินมากข้ึนตามไปดวย  ดวยเหตุนี้
ชาวนาเกลือจึงนิยมมีลูกมากเพื่อนําแรงงานมาชวยในการทํานาเกลือ  โดยแตละครอบครัวมีลูก
ประมาณ 5-10 คน ยิ่งมีลูกมากเทาไหรยิ่งดีเพราะสามารถทํานาเกลือไดจํานวนปละมากๆ ปริมาณ
ท่ีดินเฉล่ียอยูท่ี 50-100 ไร ปริมาณของท่ีดินจึงข้ึนอยูกับจํานวนแรงงานในครอบครัว  อีกท้ังการทํา
นาเกลือยังตองสัมพันธกับฤดูกาล ถาทํานาเกลือไมทันกับฤดูกาลไมสามารถไดผลผลิตท่ีดีได  ทําให
การทํานาเกลือสามารถทําไดในชวงระยะเวลาเดียวกันในรอบปเทานั้น  ชาวนาเกลือจึงไมนิยมมีท่ี
นาเยอะเกินแรงงานของตนเพราะถามีปริมาณมากเกินไปทําใหทําไมทันและทําไดไมดีอีกดวย 
  เม่ือกอนมีท่ีดินทําเทาพอแรง มีเยอะไปก็ทําไมไหว แลวตองทําใหทันฝนดวย ทํานา
เกลือก็ตองใชแตแรงงานคนท้ังนั้น ถาอยากไดเกลือปริมาณมากก็ตองอาศัยมีลูกเยอะๆ จะไดมา
ชวยกันทําได เปนลูกคนโตก็ตองรับหนาท่ีหนักหนอยเปนหัวเร่ียวหัวแรงชวยพอแม สวนคนนองๆ
เกิดมาทีหลังก็สบายข้ึนเยอะ (รังสรรค เช้ียวบางยาง 2553) 
  ในปจจุบันปริมาณท่ีดินสําหรับทํานาเกลือมีการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วมาก 
เพราะปจจุบันการทํานาเกลือไดถูกนําไปพัฒนาทํานากุง กอสรางบานเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม 
ทําใหปริมาณท่ีดินในการทํานาเกลือลดนอยลง ประกอบกับการทํานาเกลือประสบปญหาหลายๆ 
ประการทําใหไดผลผลิตนอย และราคาเกลือตกตํ่าลง  ดังนั้นครอบครัวชาวนาเกลือท่ียังคงทํานา
เกลือกันอยูก็เปล่ียนแปลงมาใชแรงงานจากเครื่องจักรแทนแรงงานคน  ทําใหชาวนาเกลือสามารถ
ทํานาเกลือไดในพื้นท่ีจํานวนมากๆ ดังนั้นปริมาณของท่ีดินในแตละครอบครัวจึงแตกตางกันมากข้ึน  
บางครอบครัวมีท่ีดินเพียง 50-100 ไร แตบางครอบครัวอาจมีถึง 200-300 ไรเลยทีเดียว  บาง
ครอบครัวไมมีท่ีดินทํากินเปนของตนเองตองไปเชาท่ีนาของคนอ่ืนทํา อัตราคาเชานาเกลืออยู
ระหวาง 40,000 – 150,000 บาทตอป ข้ึนอยูกับขนาดของท่ีดิน 
  เม่ือสมัยท่ีนิยมเล้ียงกุงกุลาดําก็ลมนาเกลือไปทํานากุงกันเยอะแยะ กุงมันไดเงินดี  
จับทีคร้ังละเปนแสนเปนลาน ดีกวาทํานาเกลือมากมาย แตก็ทําอยูไดไมนานก็เจงกันไปหมด ท่ีดิน
ท่ีเคยเปนนากุงก็ถูกแปรเปล่ียนไปทําอยางอ่ืน เอาไปเล้ียงปลาบาง เอาไปขายสรางโรงงานบาง ท่ีทํา
นาเกลือมันก็เลยลดจํานวนลงไปจากแตกอน (สุภาพ ปุนคร้ืน 2553) 
  ทํานาเกลือเดี๋ยวนี้สบายไมลําบากเหมือนเม่ือกอน สามารถทํานาไดทีละหลายแหง มี
เงินก็ซ้ือเคร่ืองจักรเขามาชวยทุนแรง จางลูกจางมาชวยทํานาไมตองลงมือไปทําเอง  (มาโนช เกสิน 
2553) 
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 6.  แรงงานท่ีใชในการทํานาเกลือ 
  แรงงานท่ีใชในการทํานาเกลือต้ังแตข้ันตอนการขุดลอกลํารางไปจนถึงการร้ือเกลือ
และนําเกลือเขาไปเก็บในยุงฉางเก็บเกลือ แรงงานท่ีใชในการทํานาเกลือในอดีตมีเพียงแรงงานคน
เพียงอยางเดียว  แตในปจจุบันมีการใชแรงงานจากเคร่ืองจักรเพิ่มข้ึนในบางข้ันตอน 
  การใชแรงงานคนในอดีตใชแรงงานของทุกคนในครอบครัว ซ่ึงแตละคนมีหนาท่ี
แตกตางกันไป เนื่องจากพื้นท่ีทํานานอยและมีสมาชิกในครัวเรือนมาก  พอแมทํางานในทุกข้ันตอน
ของการทํานาเกลือ สวนลูกๆหากโตพอทํานาไดจึงสามารถเรียนรูการทํานาจากพอแมจนสามารถ
ชวยกันทํานาในทุกข้ันตอนเชนเดียวกับพอแม  แตเนื่องจากการทํานายังตองอาศัยธรรมชาติเปน
ปจจัยหลักจึงตองมีแรงงานใหเพียงพอและทันกับฤดูกาลทํานาเกลือ ดวยสภาวะการณของธรรมชาติ 
ภาวะเรงรัดเรงดวนบางโอกาส  ซ่ึงแรงงานเฉพาะคนในครอบครัวไมสามารถทํางานไดทัน จึง
จําเปนตองแสวงหาแรงงานจากนอกครอบครัวมาชวยโดยการขอชวยแรงงานระหวางนาเพื่อนบาน 
ดังนั้นชาวนาเกลือจึงตองสรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ ในพื้นท่ีใกลเคียงกัน  ในลักษณะ
แลกเปล่ียนแรงงานซ่ึงกันและกัน 
  มีพี่นองอยู 9 คน ก็ไดลูกคนโตๆนี่ละ ท่ีเปนหัวเร่ียวหัวแรงหลักชวยพอแมทํานา 
หนังสือหนังหาก็ไมไดเรียน เรียนจบป.4 ก็ตองออกมาชวยกันทํานา ถาทําไมทันก็ขอแรงงานจากนา
ขางๆ บางเปนบางโอกาส เพราะทําไมพรอมกันอยูแลว เวลาท่ีเคาทําไมทันก็ขอแรงจากเรา  ก็อยูกัน
แบบพึ่งพาอาศัยกัน เคาชวยเราเราชวยเคา (สมบูรณ ชุนติ่ง 2553) 
  ในปจจุบันแรงงานของแตละครอบครัวจํานวนลดลง เหลือเพียงครอบครัวละ 2-3 คน
เทานั้นทําใหตองจางแรงงานจากภายนอกครอบครัว  อีกท้ังคานิยมในการขอแรงงานระหวางนา
เพื่อนบานลดความนิยมลง  เม่ือใดท่ีแรงงานไมพอจึงตองจางแรงงานจากภายนอกข้ึน  
  คนทํานาเดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแคพอกับแม สวนลูกๆจะถูกสงใหไปเรียนหนังสือกันหมด 
ถาทําไมไหวก็จางคนอ่ืนเคาทํา  เวลาร้ือเกลือเข็นเกลือท่ีตองใชคนเยอะๆ ก็ตองจางคนอ่ืนเคามาชวย
ทําไมอยางง้ันทําไมไหว  (กอบทรัพย ธรรมสังวาลย 2553) 
  ตอมาเม่ือมีเทคโนโลยีและวทิยาการสมัยใหมเร่ิมแพรหลายเขามา  ประกอบกับมี
แรงงานลดนอยลง จึงเปดโอกาสใหเคร่ืองจักรเขามามีบทบาทมากข้ึน  ยกเวนบางข้ันตอนของการ
ทํานาเกลือยังคงตองใชแรงงานคน  เชน  การตกแตงคันนา  การเดนิน้าํ เปนตน  สวนเคร่ืองทุนแรง
ในการทํานาเกลือตั้งแตข้ันตอนแรก คือ การขุดลอกลํารางโดยใชรถแบ็คโฮเขามาขุดดิน  การวิดน้ํา
เขาสูวังกักน้ําโดยติดต้ังเคร่ืองสูบน้ํา  การขนยายเกลือเขาสูยุงฉางเก็บเกลือเปล่ียนมาใชรถเข็นเกลือ 
เปนตน ดวยประสิทธิภาพของแรงงานจากเคร่ืองจักรเหลานี้มีบทบาททดแทนแรงงานคนไดอยางดี
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ยิ่ง ยอมชวยชาวนาเกลือทํานาในระยะเวลาที่รวดเร็วข้ึน  สะดวกสบายมากข้ึน ผลผลิตจากการทํานา
เกลือจึงเพิ่มข้ึนตาม 
  สมัยกอนใชแรงงานคน 2-3 คนลากลูกกล้ิง เพ่ือใหทองนาแนน ตอมาก็มีนาบุญชวย 
ทองมาก คิดคนสรางรถกล้ิงเปนคนแรก และก็ปรับปรุงกันมาเร่ือยๆ จนเดี๋ยวนี้เปล่ียนมาใชรถกล้ิง
นากันหมดแลว (สําเริง รอดเจริญ 2553) 
 7. เงินทุนท่ีใชในการทํานาเกลือ 
  จากการสอบถามชาวนาเกลือสามารถสรุปไดวา เงินทุนท่ีใชในการทํานาเกลือในยุค
ดั้งเดิมมาจากทุนของตนเองท่ีเก็บสะสมเอาไว  ซ่ึงในยุคปจจุบันแหลงเงินทุนมาจากทุนของตนเอง
และมาจากแหลงเงินกูตางๆ เชน สหกรณการเกษตรนาเกลือสมุทรสาคร  ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร เปนตน 
  ใยยุคดั้งเดิมการลงทุนการทํานาเกลือใชเงินทุนจํานวนนอย  เนื่องจากใชทุนประเภท
เคร่ืองมือเคร่ืองใชเปนสวนใหญ เงินท่ีใชเพื่อการผลิตในอดีตคือการใชเงินเพื่อเสียอากรคาท่ีนา  
เจาของนาตองจายคาอากรตามท่ีทางราชการกําหนดไว  ซ่ึงแตกตางจากยุคปจจุบันท่ีการทํานาเกลือ
จําเปนตองใชเงินทุนในทุกข้ันตอนของการทํานาเกลือ สามารถอธิบายองคประกอบของตนทุนท่ี
สําคัญไดดังนี้คือ 
  7.1 คาจางนายนา ในอดีตไมมีการจางนายนาเพราะสวนใหญเจาของนาทําเองดูแลเอง 
แตปจจุบันมีการจางนายนาเพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะชาวนาเกลือท่ีมีพื้นท่ีทํานาจํานวนมาก  คาจาง
นายนาสามารถแบงไดเปนหลายประเภท คือ เปนจํานวนเงินประมาณ 12,000-25,000 บาทตอป เปน
จํานวนเกลือมีตั้งแต 10 เกวียนข้ึนไป  และแบงเปนเปอรเซ็นตระหวางนายจางและนายนาต้ังแต 
10% ข้ึนไป ข้ึนอยูกับการตกลงกันท้ังสองฝาย รวมท้ังเม่ือส้ินปมีการแบงเกลือ “ลําไพ” คือ เกลือท่ี
นายจางยกใหนายนาเพื่อเปนคาจางนอกเหนือจากการจางปกติ โดยสวนใหญแบงเม่ือส้ินเดือน 5 
สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทคือ แบงโดยยกแปลงนาให 1-2 แปลง ลักษณะคือนายนาตองรวมกัน
ทํากับลูกนาโดยผลผลิตท่ีไดไมตองแบงใหกับเจาของนา สวนคาใชจายลูกจางตองเปนผูรับผิดชอบเอง 
และการแบงโดยหารผลประโยชนระหวางนายจางและลูกจางคนละ 50:50 ซ่ึงนายจางและลูกจาง
ตองชวยกันออกคาใชจายคนละคร่ึง 
  7.2 คาจางลูกนา ในอดีตลูกนาเปนคนในครอบครัวเปนสวนใหญ เชน พอเปนนายนา 
แมและลูกๆ เปนลูกนา เปนตน แตในปจจุบันชาวนาเกลือสวนใหญมักนิยมสงลูกหลานไปเรียน
หนังสือหรือไมก็ไปทํางานท่ีอ่ืน จึงจําเปนตองจางลูกนา ซ่ึงการทํานาเกลือ 1 แปลงมีลูกนาตั้งแต 1-4 
คน คาจางคนละ 8,000-10,000 บาทตอป และสวนแบงอ่ืนๆ เหมือนท่ีนายนาไดรับ สวนหนาท่ีของ
ลูกนาคือ เปนผูชวยนายนาคอยตกแตงคันนา กล้ิงนา วดิน้ําเขานา และอ่ืนๆ ตามท่ีเจาของนาส่ัง 
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  7.3 คาจางคนงานร้ือเกลือ  คนงานร้ือเกลือใชวิธีเหมาคาแรงเปนกระทง กระทงละ 
800-1,500 บาท 
  7.4  คาจางคนงานเข็นเกลือ มีหัวหนาคนงานเข็นเกลือคอยทําหนาท่ีจดัสรรวาคนงาน
คนไหนควรเข็นเกลือตรงจุดไหนบาง  โดยแบงเกลือออกเปนแถวๆ ในแตละแถวแบงเปนกองๆ ซ่ึง
แตละแถวมีกองไมเทากัน  หัวหนางานตองใชวิธีการจบัฉลากหรือจบัเบอรเพื่อปองกันการเอารัดเอา
เปรียบ สําหรับคาแรงสามารถแบงไดดังนีคื้อ 
   7.4.1 นาช้ันตน คือ กระทงนาท่ีอยูติดยุงเก็บเกลือท่ีสุด คาเข็นเกลืออยูท่ี 120-150 
บาท ตอกระทง 
   7.4.2 นาช้ันสอง คือ กระทงนาท่ีอยูถัดจากนาช้ันตนมา 1 กระทง คาเข็นเกลืออยู
ท่ี 160-180 บาท ตอกระทง 
   7.4.3 นาช้ันสาม คือ กระทงนาท่ีอยูถัดจากนาช้ันสอง คาเข็นเกลืออยูท่ี 210-230 
บาท ตอกระทง 
   7.4.4 นาช้ันส่ี คือ กระทงนาท่ีอยูถัดจากนาช้ันสาม คาเข็นเกลืออยูท่ี 250-280 
บาท ตอกระทง 
   7.4.5 คาปนยุง คือ คาเข็นเกลือเขาไปเก็บในยุงฉางในระดับท่ีสูงกวาปกติ ตั้งแต 
3 ศอก (150 เซนติเมตร) ข้ึนไป เพราะตองใชพลังงานมากกวาปกติ ดังนั้นคนงานจึงคิดคาแรงสูง
กวาธรรมดา โดยคิดราคาอยูท่ี 10-20 บาทตอเกวยีน 
  7.5 คาน้ํามันเช้ือเพลิง ดังท่ีกลาวมาแลวในตอนตนวาการทํานาเกลือในปจจุบันตอง
ใชเคร่ืองยนตสูบน้ําและรถกล้ิงนา ทําใหตนทุนตองหมดไปกับคาน้ํามันเช้ือเพลิงเปนจํานวนมาก 
ซ่ึงแตกตางจากยุคดั้งเดิมท่ีไมมีคาใชจายในสวนนี ้
  7.6 คาใชจายเบ็ดเตล็ด  เชน คาจางแรงงานท่ีใชในการขุดลอกลําราง  คาทําขวัญนา 
และคาซอมบํารุงเคร่ืองไมเคร่ืองมือตางๆ  
   เม่ือพิจารณาตนทุนการทํานาเกลือแลว  ทําใหเห็นวาในการทํานาเกลือชาวนาเกลือ
ตองเสียคาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงานจางลูกจางและคาน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งตนทุนในการจาง
แรงงานนั้นสูงมากข้ึนกวาสมัยดั้งเดิมหลายเทาตัว  แรงงานหายากข้ึน เนื่องจากการทํานาเกลือเปน
งานหนัก  
   สมัยนี้ตนทุนการทํานาสูงขึ้นกวาแตกอน แรงงานก็ตองจางคนอื่นเคาทํา 
เครื่องมือท่ีเอามาชวยทุนแรงก็ตองใชน้ํามัน ใชเงินในทุกข้ันตอน ไมจําเปนตองทําเอง (ภาณุวัฒน  
ทองอรุณ 2553) 
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 8.  สภาพภูมิอากาศ 
  สภาพภูมิอากาศเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดการทําเกลืออยางเปนลํ่าเปนสันและยึด
มาเปนอาชีพมาต้ังแตบรรพบุรุษ สภาพภูมิอากาศจึงถือไดวามีผลตอการทํานาเกลือเปนอยางมาก 
กลาวคือ ถาหากปไหนมีฤดูรอนยาวนานการทํานาเกลือจึงไดผลผลิตมากข้ึนตามไปดวย แตถา       
ปไหนมีฝนตกชุกผลผลิตที่ไดลดนอยลง สวนความเขมของแสงก็ถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
การตกผลึกเกลือ การตกผลึกเกลือใหไดผลดีจึงตองการแสงแดดท่ีแรงและจา  ถามีเมฆมากทําให
ความเขมของแสงลดนอยลง การตกผลึกเกลือเปนไปไดนอย ดังนั้นแปลงนาเกลือจึงควรอยูใหหางจาก 
รมไมหรือส่ิงกอสรางชนิดอ่ืนๆ นอกจากสภาพการมีฝนตกที่มีผลตอการทํานาเกลือแลวความหนาวเย็น
ของอากาศมีสวนตอการตกผลึกเกลือ ในตนฤดูการผลิตซ่ึงเปนชวงฤดูหนาวการตกผลึกเกลือจึงชา
และใชระยะเวลาในการตากนํ้าจนไดผลผลิตนานกวาในฤดูรอน 
  สภาพภูมิอากาศในทองท่ีของตําบลบานบอมีลักษณะภูมิอากาศแบบฝนเมืองรอน 
เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากลมบกลมทะเลและมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานในชวงฤดูรอนจึง
ทําใหมีความช้ืนในอากาศสูง อากาศโดยท่ัวไปเย็นสบายอุณหภูมิเฉล่ียตลอดท้ังป 28-30 องศา
เซลเซียส ฝนตกเกือบตลอดทั้งป ตกมากประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม โดยท่ีชาวนาเกลือ
ตองทํานาเกลือใหสอดคลองกับสภาพภูมิอากาศคือเร่ิมทํานาเกลือในชวงหมดฤดูฝนหรือหลังวัน
ออกพรรษาเล็กนอยประมาณปลายเดือนตุลาคมของทุกป ระยะเวลาในการทํานาเกลือประมาณ 9 
เดือนโดยประมาณ แลวจึงหยุดทํานาเกลือในชวงเดือนมิถุนายนหรือเม่ือยางเขาสูฤดูฝน สวนใหญ
เร่ิมเก็บเกี่ยวครั้งแรกในชวงตนเดือนมกราคม การเก็บเกี่ยวผลผลิตเกลือในพืน้ท่ีเดยีวกนัทําไดไมเกนิ 5 
คร้ังตอป 
  เคยมีสํานวนเปรียบเทียบไววาถาขาวเหลือเกลือจะแพงมันมีความหมายวา ชาวนา
ขาวชอบหนาฝนถาฝนฟาตกมากขาวจะไดเยอะราคาจะถูก ชาวนาเกลือชอบแดดและลมถาฝนตกชุก
เกลือจะไดนอยราคาก็เลยแพง (สมหมาย บริสุทธ์ินฤดม 2553) 
  สภาพภูมิอากาศในปจจุบันไดแปรเปล่ียนไปอยูในลักษณะไมคงท่ี ไมสามารถ
คาดการณลวงหนาไดเหมือนในอดีต ฝนไมตกตองตามฤดูกาลมีฝนหลงฤดูคอนขางบอย จากสภาพ
ภูมิอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นเปนเหตุใหชาวนาเกลือตองปรับสภาพการทํานาเกลือไปดวยเพื่อให
สามารถยังคงทํานาเกลืออยูได กลาวคือ ถาชวงไหนมีฝนตกชุกชาวนาตองเรงทํานาเกลือไมรอท้ิง
ระยะเวลาตากน้ํานาน เม่ือมองเห็นวาเกลือเร่ิมตกผลึกพอร้ือไดก็ตองรีบร้ือเพราะถาฝนตกจะทําให
เกลือละลายไปกับน้ําฝนไมสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได 
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  สภาพอากาศในทุกวันนี้แปรปรวนคอนขางบอย ฝนตกไมตรงตามฤดูกาลทําใหตอง
ปรับตัวตามฝน หากเห็นฝนตั้งเคามานาไหนท่ีพอจะร้ือไดก็ตองรีบร้ือเอาแคคาร้ือคาเข็นก็พอ ดีกวา
ไมไดอะไรเลย (นอย  สุดสาคร 2553) 
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แผนภูมิท่ี 7 แสดงปริมาณนํ้าฝนในรอบ 10 ป จังหวดัสมุทรสาคร 
ท่ีมา : กรมอุตนุิยมวทิยา, สํานักพฒันาอุตุนยิมวิทยา,  หนวยงานบริการขอมูลกลุมภูมิอากาศ, “ปริมาณ
น้ําฝน (มิลลิเมตร) รายวนั,”   ณ  เดือนพฤศจิกายน  2553. 
  
  จากแผนภูมิท่ี 7 แสดงใหเห็นวา ปริมาณนํ้าฝนเฉล่ียของจังหวัดสมุทรสาคร ปพ.ศ.
2544 มีปริมาณน้ําฝนสูงสุด 1749.9 มิลลิเมตร รองลงมาป พ.ศ.2546 ปริมาณนํ้าฝน 1659.6  และป
พ.ศ. 2550 ปริมาณนํ้าฝนนอยท่ีสุด 1128.5 มิลลิเมตร  
 9. ประเพณีและพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานาเกลือ 
  จากการสัมภาษณชาวนาเกลือสามารถสรุปไดวา การทํานาเกลือเปนอาชีพท่ีตองพึ่งพา
อาศัยธรรมชาติและใหความเคารพส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ  มีประเพณีและพิธีกรรมตางๆ เพื่อเปนการแสดง
การขอบคุณ การขอขมา สรางสัมพันธระหวางจิตใจและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในธรรมชาติท้ังหมด  ไมทาทาย
กับธรรมชาติและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ มีความออนนอมถอมตน รูจักอยูรวมกับธรรมชาติและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 
โดยมีประเพณีท่ีชาวนาเกลือยึดถือปฏิบัติสืบทอดตอกันมาดังนี้ 

ปริมาณนํ้าฝน (มม.) 

ป พ.ศ. 
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  9.1 พิธีแรกนา ชาวนาเกลือมีความเช่ือวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกนี้ลวนแคมีส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ
เปนผูดูแลรักษา การกระทําใดๆ ท่ีเปนการลบหลูดูหม่ินไมรูคุณของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ นอกจากไมไดรับ
ความชวยเหลือดูแลจากส่ิงศักดิ์สิทธ์ิแลวยังใหโทษอีกดวย ชาวนาเกลือถือวาการขุดนาเปนการเร่ิมตน
การทํานาเกลือ  โดยท่ีมีพิธีแรกนากอนฤดูทํานาเกลือในแตละปประมาณเดือนตุลาคม เพ่ือเปนการ
สรางขวัญและกําลังใจ บอกกลาวเจาที่เจาทางตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ถือวาเปนการเอาฤกษ 
เอาชัยกอนเร่ิมลงมือนํานาเกลือ ชาวนาเกลือเช่ือวาพิธีแรกนานี้สงผลใหการทํานาเกลือไดผลผลิตดี 
   การทําพิธีแรกนา ชาวนาเกลือนําดอกไมธูปเทียนไปไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิตรงบริเวณ 
“หูนา” ของนาตากเช้ือ  แลวใชพล่ัวขุดนาขุดดินในบริเวณน้ัน 3 คร้ัง เปนการบงบอกสัญญาณวาฤดู
การทํานาเกลือไดเร่ิมข้ึนแลว  พิธีแรกนานี้ชาวนาเกลือยังคงยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมาจากถึงปจจุบัน  
  9.2  พิธีทําขวัญนา  ชาวนาเกลือสวนใหญประกอบพิธีกันในชวงท่ีการทํานาเกลือ
กําลังใหผลผลิตเต็มท่ี  โดยการต้ังศาลเพียงตาข้ึนกลางแจงใกลๆ กับยุงฉางเก็บเกลือ  ศาลเพียงตานัน้
ลดหล่ันเปน  2 ระดับ ช้ันบนเปนที่ตั้ง “เจว็ด” ซ่ึงอาจใชไมแผนเล็กๆ ทําเปนรูปคลายใบเสมาหรือ
พระกําแพงศอกเปนสัญลักษณแทนเจาท่ีเจาทางหรือเทพารักษ สวนช้ันลางของศาลเปนท่ีตั้งของ
เคร่ืองเซนท่ีชาวนาเกลือนํามาถวาย 
   การทําพิธีทําขวัญนา  ชาวนาเกลือนําหัวหมู ขนมตมแดง ขนมตมขาว ขนมข้ีหนู 
ดอกไมสีขาว มาวางไวช้ันลางของศาลแลวนําธงกระดาษอันเล็กๆ หลากสีมาปกท่ีเสาของศาล 
จากนั้นจุดธูปเทียนบอกกลาวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิเพื่อขอบคุณและขอพรใหประสบความสําเร็จในการทํานา
เกลือ  เม่ือเสร็จพิธีตรงนี้ชาวนาเกลือจึงนําขนมข้ีหนูสวนหนึ่งจัดใสกระทงอันเล็กๆ ไปไหวตรงหูนา
ของนาทุกแปลงพรอมกับปกธง 1 อัน สาเหตุท่ีใชขนมข้ีหนูเพราะวามีลักษณะรวนเปนเม็ด ๆ คลาย
เกลือ และการใชดอกไมสีขาวเพื่อใหไดเกลือท่ีขาวสะอาด  ปลอดจากส่ิงสกปรก ทําใหจําหนายได
ราคาดี  ในปจจุบันนี้การประกอบพิธีทําขวัญนาไดลดนอยลงไป  ไมไดรับความยอมรับนับถือจาก
ชาวนาเกลืออีกตอไป ดวยเพราะวาการประกอบพิธีนั้นมีความยุงยากตองเตรียมของเซนไหวหลาย
อยาง อีกท้ังของเซนไหวก็หายากมากข้ึน 
   เม่ือกอนท่ีจะมีการทํานาจะมีการทําพิธีแรกนาและพิธีทําขวัญนา แตเดี๋ยวนี้พิธี
ทําขวัญนาไมไดทําแลว เหลือพิธีแรกนาเพียงอยางเดียว  เนื่องจากการทําพิธีทําขวัญนาตองหาของ
เซนไหวหลายอยางซ่ึงของเหลานี้ก็หาไดลําบากในปจจุบันนี้ (จักรพล  กรังพานิช 2553) 
 10.  การจัดจําหนาย 
     ในอดีตท่ีดินในการทํานาเกลือสําหรับทํานาเกลือสวนใหญติดแมน้ําลําคลองไมมี
ถนนตัดผาน  จึงนิยมสัญจรเดินทางคมนาคมทางนํ้ามากกวาทางบก  โดยมีพอคาคนกลางเขามารับ
ซ้ือเกลือถึงท่ีนา  การซ้ือขายพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคาเกลือหากชาวนาเกลือพอใจจึงเร่ิมการ
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ซ้ือขายได  พอคาเกลือตองเขาไปวัดเกลือในยุงฉางวามีจํานวนเทาไหร  โดยเกลือ 1 เกวียนมีขนาด 
สูง 1 วา กวาง 1 วา และสูง 1 วา สวนใหญตองวางเงินมัดจําคร่ึงนึงของจํานวนเงินท้ังหมดกอนการ
ขนเกลือ  เม่ือขนเกลือหมดแลวจึงนําเงินท่ีเหลือมาชําระใหชาวนาเกลือ  ซ่ึงบางคร้ังชาวนาเกลือก็
โดนโกงจากพอคาคนกลางบาง  การขนเกลือใชเรือเปนพาหนะในการขนสงมีความจุหลายขนาด
ตั้งแต 11 เกวียน 15 เกวียนไปจนถึง 20 เกวียน โดยพอคาตองนําแรงงานขนเกลือมาเอง พอคาคน
กลางมักเปนผูท่ีอยูในแหลงการผลิต  มีหนาท่ีรวบรวมเกลือจากชาวนาเกลือมาขายใหกับพอคาสงท่ี
มีหนาท่ีรวบรวมสงไปขายในจังหวัดตางๆ หรือขายสงใหกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชเกลือ 
     ปจจุบันนี้พื้นท่ีทํานาเกลือบางแหงมีถนนหนทางเขาถึงจึงมีการขายทางรถยนต
เกิดข้ึน  โดยใชรถสิบลอในการบรรทุก  โดยพอคาตองนําแรงงานของตนเองมาบรรจุเกลือลง
กระสอบปุย  กระสอบละ 50 กิโลกรัม ราคาขายเกลือทางรถมีราคาแพงกวาทางเรือประมาณเกวียน
ละ 500 บาท และยังมีท่ีนาบางสวนท่ีถนนยังเขาไมถึงจึงมีการขนสงทางเรืออยูเหมือนเดิม 
      ในอดีตการคาเกลือจะทําผานพอคาคนกลางมารับซ้ือเกลือท่ีนา  ใชเรือในการขน
เพราะวานาเกลือสวนใหญจะอยูติดแมน้ําลําคลองเพื่อใหขนยายไดอยางสะดวกสบาย เม่ือมีการตก
ลงกันเรียบรอยแลวพอคาจะนําสีสเปรยมาพนไวท่ีผนังยุง เวลาขนเกลือไปหมดแลวจึงคํานวณจาก
รอยสีท่ีฉีดไวตั้งแตตอนแรก แตในปจจุบันมีถนนหนทางเขามาในพ้ืนท่ีนาเกลือเยอะข้ึนทําใหมีการ
ขนสงผานทางรถยนตเพิ่มข้ึนอีกทางหนึ่ง  (ประทีป  ทองพยงค 2553) 
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     จากแผนภูมิท่ี 8 แสดงใหเห็นวา  ราคาขายเกลือน้ันมีราคาไมแนนอน โดยปกติจะ
เคล่ือนไหวข้ึนลงตามอุปสงคและอุปทาน  ปพ.ศ.2549 ราคาขายเกลือแพงท่ีสุด 3000 บาทตอเกวยีน  
รองลงมาปพ.ศ.2532 มีราคา 2500 บาทตอเกวยีน และปพ.ศ.2522 มีราคาถูกท่ีสุด 300 บาทตอเกวยีน 
      “ราคาขายเกลือมีข้ึนมีลงทุกปถาปไหนฝนตกชุกเกลือไดนอยราคาก็จะแพง แตถา
ปไหนแลงจัดไดเกลือจํานวนมากราคาก็จะถูกตามไปดวย  แตก็มีบางปท่ีราคาเกลือแพงแลวพอคา
คนกลางเอาเกลือนอกเขามาก็จะทําใหราคาถูกลง” (สมบูรณ  ชุนต่ิง 2553) 
 
ตอนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
 จากการสัมภาษณชาวนาเกลือสามารถสรุปปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือได
ดังนี้คือ 
 1. แรงงานขาดแคลน  เนื่องจากปจจุบันแรงงานคนหายากมากขึ้น  แรงงานในทองถิ่น
นิยมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน ประกอบกับงานรับจางร้ือนาและเข็นเกลือเปนงานหนัก
และรอนทําใหไมคอยมีใครอยากทํา  อีกท้ังยังมีปญหาการจางลูกจางท่ีเรียกวา “นายนา” ท่ีตองใช
คนท่ีมีความชํานาญและมีการตัดสินใจท่ีถูกตอง เปนคนท่ีมีประสบการณ ดังนั้นการจางนายนาจึงมี
ผลกระทบกับปริมาณของผลผลิต นายนาที่สามารถทํานาเกลือใหไดผลผลิตมากนั้นหายากมาก 
เนื่องจากไมมีผูสืบทอด 
 2. ราคาเกลือตกตํ่าลง  เนื่องจากในปจจุบันฤดูรอนยาวนานกวาปกติ ทําใหมีผลผลิตใน
ทองตลาดจํานวนมากเกินความตองการของผูบริโภค  พอคาคนกลางไมมารับซ้ือ อีกท้ังยังเผชิญการ
เขามาของเกลือสินเธาวท่ีมีการนําไปใชในทางอุตสาหกรรมและการบริโภคอยางกวางขวาง เปนเหตุ
ใหราคาเกลือทะเลลดลงไปในท่ีสุด 
 3. ตนทุนการผลิตสูงข้ึน  ในการทํานาเกลือมีตนทุนหลักอยาง 2 สวน คือ คาจาง
แรงงานคน ซ่ึงจากรูปแบบของการทํานาเกลือนั้นเปนการผลิตที่ตองอาศัยแรงงานคนเปนหลัก
โดยเฉพาะการรับจางร้ือนาและเข็นเกลือ  ในปจจุบันนีแ้รงงานมีราคาสูงข้ึนเนื่องจากตองมีการปรับ
คาแรงตามคาครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน  และตนทุนอีกสวนหนึ่งคือ
คาน้ํามันเช้ือเพลิงท่ีมีการปรับราคาข้ึนอยูตลอดเวลา ดังนั้นตนทุนการผลิตจึงเพิ่มสูงข้ึนทุกป 
 4. ความไมแนนอนของปริมาณผลผลิต  ลักษณะของการทํานาเกลือเหมือนกับการผลิต
สินคาเกษตรโดยท่ัวไป ท่ีไมสามารถกําหนดปริมาณของผลผลิตท่ีออกสูตลาดในแตละปได  เนื่องจาก
การผลิตเกลือตองอาศัยธรรมชาติ  ซ่ึงเปนปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได  ผลผลิตเกลือจะไดมากหรือ
ไดนอยข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศ  ถาปใดฝนแลงผลผลิตจะอยูในเกณฑดี  แตถาปใดเกดิฝนตกชุก
หรือน้ําทวมระหวางท่ีรอน้ําในกระทงนาปลงตกผลึก  ชาวนาเกลือจึงตองระบายนํ้าออกอีกคร้ังและ
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ตองปรับพื้นท่ีใหม  ทําใหเสียเวลาเร่ิมตนใหม  ในบางคร้ังเม่ือชาวนาเกลือเห็นวาฝนทําทาจะตกจงึ
ตองร้ือเกลือกอนครบกําหนดทําใหไดรับผลผลิตเกลือลดนอยลง  ดังนั้นปริมาณผลผลิตเกลือใน
แตละปจึงมีจํานวนไมแนนอน 
 5. ทัศนคติ เนื่องจากแรงงานในวัยทํางานนิยมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
มากกวาการทํานาเกลือ  เพราะมีทัศนคติท่ีวาการทํานาเกลือเปนงานหนักและเหนือ่ยจึงไมคิดเจริญรอย
ตามบรรพบุรุษ ซ่ึงการทํานาเกลือตองอาศัยความชํานาญ ประสบการณสําหรับการจัดการเพ่ือให
ไดผลผลิตเกลือ  ถาลูกหลานมิไดฝกหรือรับการถายทอดขณะท่ีพอแมทํานาเกลืออยู เม่ือรุนลูกไดรับ
มรดกจึงทํานาเกลือไมเปน  ตองจางผูดูแลอีกทอดหน่ึงซ่ึงอาจไมคุมกับการลงทุน  ประกอบกับท่ีดิน
มีราคาสูงจึงมีแนวโนมวาในอนาคตเม่ือพื้นท่ีทํานาเกลือตกทอดถึงลูกหลาน พืน้ที่เหลานี้อาจ
เปล่ียนแปลงไปสูกิจกรรมอ่ืนๆ เพราะลูกหลานไมคิดจะประกอบอาชีพการทํานาเกลือตอไป 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
  
 การศึกษาวิจัยเร่ืองพลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เปน
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซ่ึงผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  โดยเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามเปนหลักและรวบรวมขอมูลเอกสารเปนสวนประกอบ  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษา ดังนี้ 
 1. ศึกษาพลวัตการทํานาเกลือต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  
จังหวดัสมุทรสาคร   
 2. ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 
 กลุมตัวอยางท่ีใชคัดเลือกมาโดยวิธีเจาะจง รวมผูใหขอมูลท้ังหมด 30 คน แบงออกเปน 
2 กลุม  ดังนี้  1) ผูประกอบอาชีพทํานาเกลือ  ผูวิจัยไดคัดเลือกมาจํานวน 20 คน เพื่อเปนตัวแทน
ประชากรในการศึกษา  2) ผูประกอบอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํานาเกลือ  ผูวิจัยไดคัดเลือกมา
จํานวน 10 คน  โดยเลือกเฉพาะอาชีพท่ีเกี่ยวของกับการทํานาเกลือเปนหลัก  ตั้งแตกระบวนการ
ผลิตจนถึงจําหนาย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก 1) แนวคําถามในการสัมภาษณระดับลึก 2) 
อุปกรณชวยเก็บรวบรวมขอมูล เชน สมุดบันทึก  แฟมเก็บขอมูล  เทปบันทึกเสียง  กลองถายรูป  ใน
การวิเคราะหขอมูลการวิจัย แบงไดดังนี้ 1) การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ 
การสังเกต จะทําการวิเคราะหไปพรอมๆ กับการเก็บขอมูลมาจัดแยกเปนหมวดหมูตามประเด็น
ตางๆ เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง  2) การตรวจสอบขอเท็จจริงท่ีพบ โดยตรวจสอบวาขอมูลท่ีเก็บ
รวบรวมนั้นถูกตองหรือไมผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลวาขอมูลมีทิศทางหรือแนวโนมไปใน
ทิศทางเดียวกันหรือไมกรณีขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณมีความขัดแยงไมตรงกัน  ผูวิจัยจึงนํา
คําถามเดิมไปถามผูใหขอมูลอีกคร้ังเพื่อเปนการยืนยันและหาขอสรุปของขอมูล  3) ทําการวิเคราะห
และสังเคราะหขอมูล ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ สังเกต ใหไดขอมูลท่ี
ชัดเจนเปนภาพรวมท่ีสามารถตอบคําถามได ตีความหมายวาส่ิงท่ีศึกษานั้นมีความหมายหรือมี
ความสําคัญตอผูใหขอมูลอยางไร เม่ือไดวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนขางตนแลว  ผูวิจัยไดประมวล
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ขอมูลท้ังหมดเขาดวยกันเพื่อใหไดขอมูลท่ีชัดเจนเปนภาพรวมท่ีสามารถตอบคําถามไดจึงเขียน
บรรยายเพ่ือนําเสนอรายงานตอไป 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1.  พลวัตการทํานาเกลือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 
  จากผลการศึกษาพลวัตการทํานาเกลือตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันของตําบลบานบอ  
สามารถสรุปผลการศึกษา ตามเปนประเด็นตางๆ ไดดังน้ี 
  1.1 พืน้ที่ทํานา  ตั้งแตยุคดั้งเดิมถึงยุคปจจบัุนมีการแบงพื้นท่ีทํานาออกเปนแปลง มี
พื้นที่นาประมาณ 30-40 โดยนาแตละแปลงมีการแบงลักษณะการทํานาออกเปน 2 ลักษณะคือ 
   1.1.1 นายืน  ลักษณะของนาเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผาตามแนวต้ังมีการแบงพื้นท่ีนา
เพื่อตากนํ้าทะเลในระดับความเค็มตางๆ เปนลําดับ 
   1.1.2 นาวน  ลักษณะของนาไมเปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา  เนื่องจากมีพืน้ท่ีจํากัดดาน
ขนาดของพ้ืนท่ีการจัดรูปแบบนาใหครบวงจรการตากน้ําทะเล 
   จากรูปแบบการแบงลักษณะการทํานาเกลือนี้ข้ึนอยูกับรูปแบบลักษณะของท่ีดิน  
ถาพื้นท่ีมีลักษณะแคบและยาวตองเลือกทําแบบนายืน  ถามีลักษณะหนากวางจึงเลือกทําแบบนาวน  
การทํานาท้ัง 2 ลักษณะนี้ไดผลผลิตเกลือในปริมาณเทาๆกัน แตนาวนใชตนทุนในการทํานอยกวา 
   ในนา 1 แถบมีการแบงพื้นท่ีออกเปนสวนๆ ประมาณ 5 สวน  หรือท่ีเรียกวา 
กระทง เพ่ือใชตากน้ําทะเลท่ีมีความเค็มในระดับตางๆ กัน โดยใชดินทําคันกั้นน้ําทะเลออกจากกัน 
โดยแตละกระทงมีประโยชนและวิธีการใชสอยท่ีแตกตางกันดังนี้ 
   สวนที่ 1 เรียกวา “วังกักน้ํา”  ใชเปนที่สําหรับเก็บกักน้ําทะเลจากลํารางเขาสู
ผืนนา  น้ําทะเลที่นํามาเก็บไวในวังกักน้ําในยุคดั้งเดิมใชระหัดวิดน้ํากับกังหันลมรวมกันฉุดน้ําเขาสู
วังกักน้ํา  แตในยุคปจจุบันมีการพัฒนาใชเคร่ืองยนตสูบน้ําแทนเพราะรวดเร็วมากกวา 
   สวนท่ี 2 เรียกวา “นาประเทยีบ”  แบงเปนกระทงยอยๆ กระทงละ 1-3 ไร  โดย
ระบายนํ้าจากวังกักน้ําเขาสูแปลงนาในแตละกระทง ผานหูนาการระบายนํ้าออกจากวังกกัน้ําในยุค
ดั้งเดิมใชระหัดวิดน้ําเปนตัวฉุดน้าํใหไหลออกจากกระทงนา  แตในยุคปจจุบันมีการนําเคร่ืองยนต
มาสูบน้ําแทน   
   สวนท่ี 3 เรียกวา “นาตากน้ํา”  ใชพื้นท่ีนอยกวาวังกักน้ําและนาประเทียบ  โดย
ระบายนํ้าเกลือเขาสูนาตากน้ําผานหูนา   ตากจนกระท่ังมีความเค็มตามท่ีกําหนดไวแลวจึงระบายลง
สวนอ่ืนๆ ตอไป 
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   สวนท่ี 4 เรียกวา “นาเช้ือ” นาเช้ือแบงเปนกระทงขนาดประมาณ 1-2 ไร มีจํานวน
ประมาณ 1-3 กระทง  นาเช้ือเปนสวนท่ีใชเพาะเช้ือเกลือ  น้ําในนาเช้ือมีหนาท่ีหลอเล้ียงผลึกเกลือท่ี
อยูในนาปลง  เม่ือน้ําในนาเช้ือมีความเขมขน 24 ดีกรี  จึงระบายนํ้าเขาสูนาปลงตอไป   
   สวนท่ี 5 เรียกวา “นาปลง” สามารถแบงเปนนาปลงได 6 กระทง  พื้นที่นาปลงใช
เปนสวนท่ีใหน้ําทะเลตกผลึกเปนเกลือเม็ด  ผลผลิตจากการทํานาเกลือท่ีมีอยูไดจากนาปลงเทานั้น 
  1.2  เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทํานาเกลือ  มีการนําวิทยาการและเทคโนโลยี
สมัยใหมเขามาใชในการทํานาเกลือ  ใชเคร่ืองมือและอุปกรณเปล่ียนไปเปนเคร่ืองจักรมากข้ึน หรือ
ใชวัสดุท่ีทนทานแข็งแรงเพิ่มมากข้ึนและนับวันจะพัฒนาเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ซ่ึงสามารถ
สรุปขอมูลไดดังนี ้
   1.2.1 เคร่ืองมือในการขุดลอกรองน้ําและปรับแตงคันนา  เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี
ลักษณะเชนเดยีวกบัในอดีต ไมไดเปล่ียนแปลงมากมายนัก มีเพยีงเปล่ียนใชวัสดใุหแข็งแรงทนทาน
ใชไดนานมากข้ึน 
   1.2.2 เคร่ืองมือในการปลอยน้ําเขา-ออกแปลงนา  มีการเปล่ียนแปลงไปอยาง
ส้ินเชิง จากเดมิท่ีใชระหดัวดิน้ํารวมกับพัดลมเปนตัวฉุดน้ําเปล่ียนเปนนําเคร่ืองยนตสูบน้ําเขามา
แทนท่ี 
   1.2.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการปรับพื้นท่ี  มีการพัฒนานําเทคโนโลยีเขาใช  โดยจาก
เดิมใชแรงงานคนเปล่ียนไปใชเคร่ืองทุนแรงเปนรถกล้ิงแทน 
   1.2.4 เคร่ืองมือท่ีใชในการรื้อเกลือ มีลักษณะเชนเดียวกันกับในอดีต มีการใช
เปล่ียนวัสดุท่ีใชทําใหแข็งแรงมากขึ้น 
   1.2.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการขนเกลือเขายุงฉาง  มีการเลิกบุงกี๋หาบเกลือแลวนํา
รถเข็นเกลือเขามาแทนท่ี 
   1.2.6 เคร่ืองมือในการทํากอง ไมมีการเปล่ียนแปลงจากอดีต 
   1.2.7 เคร่ืองมือวัดความเค็ม ในยุคดั้งเดิมใชขาวสุกโปรยลงไปในน้ําแลวใชสายตา
คาดคะเนดู ในปจจุบันนีเ้ปล่ียนเปนใชเคร่ืองไฮโดรมิเตอรหรือปรอทวัดความเค็มแทน 
  1.3 กระบวนการทํานาเกลือ 
   1.3.1การขุดลอกลําราง  เพื่อนําน้ําทะเลเขาสูพื้นท่ี ตองทําทุกปเพื่อใหน้ําไหล
เขาออกไดอยางสะดวก 
   1.3.2 การตกแตงคันนา  เปนการซอมเสริมคันนาใหมีสภาพแข็งแรงเพ่ือใชเก็บกัก
น้ําทะเล รวมทั้งตกแตงรองท่ีอยูในกระทงนาปลงสําหรับใหน้ําตก เพือ่ใหพื้นนาในกระทงแหงสนิท 
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   1.3.3 การนําน้าํทะเลเขาสูพืน้ท่ีนาโดยใชเคร่ืองสูบน้ํา สูบน้ําทะเลจากลํารางเขาสู
วังกักน้ําเปนอันดับแรก เม่ือเต็มและมีความเค็มตามท่ีกาํหนดไวจึงไขเขาสูนาประเทียบ  นาตากนํ้า  
นาเช้ือและนาปลงตามลําดับ 
   1.3.4 การปรับสภาพพื้นท่ีนาโดยใชเคร่ืองกล้ิงนาเพ่ือบดทับพื้นท่ีนาปลงใหเรียบ 
แนน จากน้ันไขน้ําจากนาเชื้อเขามาในนาปลงจนน้ําเต็มคันนากักน้ําไวประมาณ 5-6 วัน แลวจึงไข
น้ําออกเม่ือปลอยน้ําจนแหงสนิทดีแลวจึงกล้ิงนา  การกล้ิงนาในแตละคร้ังใชเวลา 2-3 วัน จากน้ันทํา
สลับไปมาอีกประมาณ 2 คร้ัง เม่ือทองนาแกไดท่ีแลวจึงไขน้ําแกจากนาเช้ือลงสูทองนาปลงท่ีได
เตรียมไว  ท้ิงไวเกลือตกเปนเม็ดหนาข้ึนเร่ือยๆ จึงทําการร้ือเกลือได 
   1.3.5 การร้ือเกลือโดยใชอีรุนมาไถครูดไปบนแผนเกลือจนท่ัวนาเพื่อใหเกลือ
รวนแตกออกเปนเม็ด แลวจงึใชคทาชักแถวชักเกลือใหรวมกันเปนแถวยาว เม่ือชักแถวเสร็จแลวจงึ
ใชคทาสุมแบงเกลือออกเปนกองเล็กๆ เทาๆกัน เหมือนเจดีย 
   1.3.6 การเข็นเกลือเขาไปเก็บในยุงเก็บเกลือโดยนํากระดานปูทองนา มาปูตาม
แถวของกองเกลือ เพื่อใชเปนทางสําหรับคนเดินและรถเข็นลําเลียงเกลือเขายุงเก็บเกลือ จากนั้น
คนงานเข็นเกลือใชเตาตักเกลือตักเกลือข้ึนรถเข็นแลวจึงเข็นรถเขาไปเกบ็ในยุงเก็บเกลือ 
   1.3.7  การลางทองนาโดยนําน้ําออนจากนาตากน้ําไขลงมาใสในนา เพื่อทําความ
สะอาดพ้ืนนาขจัดเศษเกลือท่ีอยูใหหมด ขังท้ิงไว 1 คืน แลวจึงวิดน้ําข้ึนไปเก็บไวในนาเช้ือเพื่อ
หมุนเวียนใชตอไป 
  1.4 กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ในอดีตน้ันราษฎรสามารถจับจองท่ีดินเพื่อใชเปนท่ีทํามาหา
กินของตนเองได  โดยไมซํ้ากับพื้นท่ีท่ีมีผูจับจองไวแลว  ตอมารัฐไดจัดทําเอกสารสิทธ์ิตราจอง
ท่ีดินใหแกเจาของท่ีดินเพื่อใชเปนหลักฐานของการถือครองท่ีดิน ในยุคปจจุบันกรรมสิทธ์ิของ
ที่ดินมีโฉนดท่ีดินเปนเอกสารหลักฐานในการถือครอง ทําใหชาวนาสามารถแบงแยกเปนมรดก
ใหแกลูกหลานหรือขายท่ีนาใหกับผูอ่ืนได ทําใหเกิดลักษณะการแบงกรรมสิทธ์ิการทํานาเปนนา
เวรหรือเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในการทํานาตั้งแต 2 คนข้ึนไป 
  1.5 ปริมาณท่ีดิน  ในยุคดั้งเดิมปริมาณของท่ีดินขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกภายใน
ครอบครัว  หากครอบครัวใดมีปริมาณสมาชิกมากจึงมีปริมาณท่ีดินมากข้ึนตามไปดวย  ในปจจุบัน
การทํานาเกลือเปล่ียนแปลงมาใชแรงงานจากเคร่ืองจักรแทนแรงงานคน ทําใหสามารถทํานาเกลือ
ไดในพื้นท่ีจํานวนมากๆ ปริมาณท่ีดินจึงมีจํานวนแตกตางกันข้ึนอยูกับความตองการของแตละ
ครอบครัว  
  1.6 แรงงานท่ีใชในการทํานาเกลือ  ในอดตีมีเพยีงแรงงานคนเพยีงอยางเดียว  แรงงาน
มาจากทุกคนในครอบครัว ซ่ึงแตละคนมีหนาท่ีแตกตางกันไป ในปจจุบันมีการใชแรงงานจาก
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เคร่ืองจักรเพิ่มข้ึนในบางข้ันตอน  รวมท้ังแรงงานของแตละครอบครัวลดจํานวนลง ทําใหตองจาง
แรงงานจากภายนอกครอบครัวแทน 
  1.7 เงินทุนท่ีใชในการทํานาเกลือ  ในยุคดั้งเดิมมาจากทุนของตนเองและใชเงินทุน
จํานวนนอย  ในยุคปจจุบันแหลงเงินทุนมาจากทุนของตนเองและมาจากแหลงเงินกูตางๆเพราะตอง
ใชเงินปริมาณมากข้ึนในทุกข้ันตอนของการทํานาเกลือ คาใชจายสวนใหญเปนคาแรงงานจาง
ลูกจางและคาน้ํามันเช้ือเพลิง  ซ่ึงตนทุนในการจางแรงงานนั้นสูงมาก  มีองคประกอบของตนทุน
ท่ีสําคัญดังนี้คือ 1) คาจางนายนา  2) คาจางลูกนา 3) คาจางคนงานร้ือเกลือ 4) คาจางคนงานเข็น
เกลือ  5) คาน้ํามันเช้ือเพลิง 6) คาใชจายเบ็ดเตล็ด 
  1.8 สภาพภูมิอากาศ  สภาพภูมิอากาศในปจจุบันไดแปรเปล่ียนไปอยูในลักษณะ
ไมคงท่ี ไมสามารถคาดการณลวงหนาไดเหมือนในอดีต เปนเหตุใหชาวนาเกลือตองปรับสภาพการ
ทํานาเกลือไปดวยเพื่อใหสามารถยังคงทํานาเกลืออยูได 
  1.9 ประเพณแีละพิธีกรรมเก่ียวกับการทํานาเกลือ  จากอดีตท่ีมีการประกอบพิธีกรรม 
2 พิธี คือ พิธีแรกนาและพิธีทําขวัญนา  ในปจจุบันพิธีทําขวัญนาไดสูญหายไปเพราะวาการประกอบ
พิธีนั้นมีความยุงยาก  อีกท้ังของเซนไหวกห็ายากมากข้ึน 
  1.10 การจัดจาํหนาย ในอดตีท่ีดินในการทํานาเกลือสําหรับทํานาเกลือสวนใหญติด
แมน้ําลําคลอง การขนเกลือตองใชเรือเปนพาหนะ การซ้ือขายพอคาคนกลางเปนผูกําหนดราคาเกลือ
จนพอใจท้ังสองฝาย ปจจุบันพื้นท่ีทํานาเกลือบางแหงมีถนนหนทางเขาถึงจึงมีการขายทางรถยนต
เกิดข้ึนและยังมีท่ีนาบางสวนท่ีถนนยังเขาไมถึงจึงมีการขนสงทางเรืออยูเหมือนเดิม 
 2. ปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือของตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 
  2.1 แรงงานขาดแคลน  เนื่องจากปจจุบันแรงงานคนหายากมากข้ึน แรงงานใน
ทองถ่ินนิยมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแทน 
  2.2 ราคาเกลือตกตํ่าลง  เนื่องจากในปจจุบันฤดูรอนยาวนานกวาปกติ ทําใหมีผลผลิต
ในทองตลาดจาํนวนมากเกนิความตองการของผูบริโภค  พอคาคนกลางไมมารับซ้ือ 
  2.3 ตนทุนการผลิตสูง  เนื่องจากคาจางแรงงานคนและคาน้ํามันเช้ือเพลิงมีการปรับ
ราคาอยูตลอดเวลา 
  2.4 ความไมแนนอนของปริมาณผลผลิต  เนื่องจากการผลิตเกลือตองอาศัยธรรมชาติ  
ซ่ึงเปนปจจยัท่ีไมสามารถควบคุมได 
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  2.5 ทัศนคติ เนื่องจากแรงงานในวัยทํางานนิยมไปทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม
มากกวาการทํานาเกลือ  เพราะมีทัศนคติท่ีวาการทํานาเกลือเปนงานหนักจึงไมคิดเจริญรอยตาม
บรรพบุรุษ 
 
อภิปรายผล 
         จากผลการวิจัยพบวาพลวัตนาเกลือต้ังแตอดีตถึงปจจุบันสอดคลองกับแนวคิดการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม คือ สังคมและวัฒนธรรมของชาวนาเกลือมีการเปล่ียนแปลง
แบบคอยเปนคอยไป ปจจัยท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง เชน  การคนพบ การประดิษฐ  การแขงขัน 
เปนตน และสอดคลองกับแนวความคิดวัฒนธรรมชุมชน คือชาวนาเกลือจะมีวัฒนธรรมชุมชน     
ไมแตกตางกัน เปนเอกลักษณดั้งเดิมท่ีตกทอดสืบตอกันเปนเวลาหลายสิบปจากรุนสูรุน  จากการ
เปล่ียนแปลงสงผลกระทบในดานตอไปน้ีคือ  ดานสังคมและวัฒนธรรมทําใหระบบความสัมพันธ
ในสังคมเปล่ียนแปลงไป ท้ังระบบความสัมพันธในครอบครัว ระบบเครือญาติ และระบบ
ความสัมพันธระหวางคนในพื้นท่ี ท้ังยังทําใหความเช่ือ พิธีกรรมตางๆ ตลอดถึงประเพณี
เปล่ียนแปลงไปดวย   
 การถายทอดภูมิปญญาสวนใหญเกิดข้ึนภายในครอบครัว  ผูถายทอดความรูสวนใหญได
ถายทอดความรูใหกับลูกหลาน  การถายทอดอยูในวงจํากัดของบุคคลในครอบครัวหรือเครือญาติ  
การถายทอดไมมีรูปแบบที่แนนอนเปนไปตามธรรมชาติ  แนบเนียนกลมกลืนอยูในการทํางานและ
การดําเนินชีวิตประจําวัน  เปนการศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติ โดยใชอุปกรณเคร่ืองมือจริงในการ
ทํางาน  ผูถายทอดและผูรับการถายทอดมีความใกลชิดกัน ผูรับการถายทอดจึงยึดถือความรู การ
กระทําและความรูสึกนึกคิดของผูถายทอดเปนแบบอยางในการปฏิบัติ  ใชการจดจําแทนการบันทึก  
ซ่ึงผูรับการถายทอดสวนใหญตองมีความอดทนมานะพยายาม  อาศัยระยะเวลายาวนานเปนแรมป
เพื่อสะสมความรูประสบการณและฝกฝนจนเกิดความชํานาญ ซ่ึงความรูท่ีไดเปนไปอยางละเอียดละออ 
และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 
 ชวยสงเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชน  โดยชาวนาเกลือมีรายไดจากการขายเกลือเปนส่ิงท่ี
ชวยใหสถานภาพเศรษฐกิจของครอบครัวชาวนาเกลือมีความม่ันคงสงผลใหชาวนาเกลือพ่ึงตนเอง
ได  เม่ือครอบครัวมีรายไดจาการประกอบอาชีพจึงมีเงินใชจายในครอบครัวและยังมีเงินนําไปซ้ือส่ิง
อํานวยความสะดวก เคร่ืองมือ เคร่ืองใช เคร่ืองทุนแรง รวมท้ังมีเงินออมในยามจําเปน ทําให
เศรษฐกิจของครอบครัวดีข้ึน มีฐานะม่ันคง  อีกท้ังยังชวยสรางอาชีพท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ใหเพ่ิมข้ึนอีก
หลายอาชีพ ไดแก ลูกจางทํานาเกลือ อาชีพรับจางร้ือเกลือ เข็นเกลือ อาชีพคาเกลือ  อาชีพผลิต
เคร่ืองมือในการทํานาเกลือ เปนตน จึงชวยสรางงานและกระจายรายไดใหกับชุมชน  ทําใหคน
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จํานวนหนึ่งในชุมชนมีงานทําและมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  มีเงินทุนหมุนเวียนอยูภายในชุมชน ดังนั้น
เม่ือครอบครัวและชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดแลวก็จะสงผลตอเศรษฐกิจชุมชนไปขณะเดียวกัน 
 จากภาวะความทันสมัยท่ีเขามาภายในชุมชน ทําใหประชากรภายในตําบลมีการเพิ่มลด
และเคล่ือนยายตามวิถีทางของอาชีพหรือเหตุผลอ่ืน  ทําใหแรงงานท่ีใชในการทํานามีจํานวนลดลง  
ดั้งนั้นชาวนาเกลือจึงตองนําความรูและเทคโนโลยีเขามาใชในทุกข้ันตอนของการผลิตเพื่อทดแทน
แรงงานท่ีลดลง  จุดประสงคเพื่อใหได ผลผลิตเกลือจํานวนมากข้ึน ทําใหมีเคร่ืองมือบางอยางหด
หายไปเครื่องมือบางอยางถูกประดิษฐข้ึนมาแทนท่ีมากมาย เคร่ืองมือเคร่ืองจักรในปจจุบันมีศักยภาพ
ในการทํางานดีกวาการใชแรงงานคน  ทําใหชาวนาเกลือมีความพึงพอใจเพราะไมตองใชเวลามาก
นักและไมเหน็ดเหน่ือยเหมือนกับการทํานาเกลือในอดีต  สามารถทํานาเกลือไดเร็วข้ึนจึงขายเกลือ
ไดเร็วมากข้ึน  และผลพวงของความทันสมัยนั้นเปนสาเหตุทําใหจํานวนพื้นท่ีในการทํานาเกลือ
ลดลงอยางตอเนื่องจากการพัฒนาของชุมชนเมือง  และอุตสาหกรรมท่ีขยายพื้นท่ีรุกเขามาในเขต
พื้นท่ีทํานาเกลือ สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม เชน ไมมีการบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูแมน้ําลํา
คลอง การท้ิงขยะจากภาคครัวเรือน ทําใหเกิดปญหาส่ิงแวดลอม ไดแก คลองสงน้ํามีสภาพตื้นเขิน
และเนาเสีย ซ่ึงการทํานาเกลือจําเปนตองอาศัยคลองสงน้ําประสบปญหาในการใชน้ําเพื่อทํานาเกลือ 
 การดํารงอยูของชาวนาเกลือสามารถดํารงอยูไดเนื่องจากทรัพยากรท่ีมีอยูภายในพื้นท่ีนั้น
เอ้ืออํานวยใหสามารถผลิตเกลือทะเลไดอยางดีมีปริมาณมาก  รวมถึงชาวนาเกลือเขาใจถึงการปรับตัว
ใหเขากับโลกปจจุบัน  เศรษฐกิจในภาพรวมเปนอยางไรทุกอยางก็เปนไปตามวัฏจักร เชน เศรษฐกิจ
ไมดีทองตลาดมีความจําเปนในการใชเกลือนอยลง  เกลือก็จะราคาถูกลงตามไปดวย  และจาก
สภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปวิธีการทํานาเกลือก็ตองมีการยืดหยุนปรับเปลี่ยนตามสภาพ   
ดินฟาอากาศดวยเหมือนกัน 
      จากการทีภ่าครัฐไมไดใหความสําคัญกับอาชีพทํานาเกลือเทาท่ีควร  ควรแกไขดวยการ
สนับสนุนระบบสหกรณท่ีมีอยูใหมีความเข็มแข็ง  และสามารถเปนท่ีพึ่งใหกับชาวนาเกลือได เพือ่ท่ี
ชาวนาเกลือจะไดมีแหลงเงินทุนท่ีไมตองถูกเอารัดเอาเปรียบหรือตองถูกกดราคา  รวมท้ังใหความรู
ในเร่ืองเพิ่มมูลคาใหกับเกลือในรูปแบบตาง ๆ เชน การแปรรูปเปนเกลือขัดผิวหรือเกลือสปา 
เปนตน 

     
ขอเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษาเร่ืองพลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ  อําเภอเมือง  จังหวดัสมุทรสาครผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังนี ้
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 1. มีขอคนพบวาความรูภูมิปญญาท่ีถายทอดจากรุนสูรุนยงัไมการจดบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรเทาท่ีควร  จึงเสนอแนะวาควรมีการรวบรวมความรูภูมิปญญาท่ีไดมาจากการส่ิงสมและไดรับ
การทดสอบมาเปนอยางดแีลว นํามาจัดทําเปนลายลักษณอักษรในรูปแบบของตํารา เพื่อใชเปนส่ือ
ในการถายทอดไปยังเด็กนักเรียนในชุมชน เพื่อสรางความรูความเขาใจ ใหเกิดความภาคภูมิใจใน
ชุมชนของตนเอง  
 2. มีขอคนพบวาข้ันตอนในการทํานาเกลือบางข้ันตอนยังใชระยะเวลาและแรงงานคน
เปนจํานวนมากอยู จึงมีขอเสนอแนะควรปรับปรุงวิธีการผลิตและนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เขามาใช
ในบางข้ันตอนท่ีตองใชระยะเวลานานซ่ึงเปนงานท่ีหนักและเหนื่อย เพื่อยนระยะเวลาและชวยทุน
แรง เพื่อจูงใจใหคนรุนใหมเกิดความสนใจที่จะสืบทอดในอาชีพนี ้
 3. มีขอคนพบวาทางรัฐบาลยังขาดการสงเสริมอาชีพการทํานาเกลืออยางปนรูปธรรม
นามธรรม จึงขอเสนอแนะใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรมีการสงเสริมสนับสนุนอาชีพการทํานาเกลือ
จากภาครัฐ  ซ่ึงภาครัฐควรใหการสนับสนุนระบบสหกรณท่ีมีอยูนัน้ใหมีความเขมแข็งและสามารถ
เปนท่ีพึ่งของชาวนาเกลือไดอยางแทจริง  เพื่อมีแหลงเงินทุนท่ีไมถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมท้ังควรมี
การประกันราคาจากทางภาครัฐในกรณท่ีีราคาเกลือตกตํ่า  เพื่อใหชาวนาเกลือไมตองถูกกดราคาจาก
พอคาคนกลาง 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศกึษาวจิัยเกี่ยวกบัภูมิปญญาของชาวนาเกลือท่ีใชในการทํานาเกลือนํามา
วิเคราะห เลือกสรร ภูมิปญญาท่ีสามารถนํามาใชหรือนํามาปรับใชใหเหมาะสมกบัการทํานาเกลือ
ในยุคปจจุบัน 
 2. ควรมีการศึกษาวิจยัถึงระบบการศึกษาในปจจุบันวามีผลกระทบตอการเรียนรูและ
สืบทอดอาชีพทํานาเกลือมากนอยแคไหน เนื่องจากในปจจุบันเด็กลูกหลานชาวนาเกลือสวนมาก
จะทํานาไมเปน 
 3. ควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกับวิธีการทํานาเกลือท้ังท่ีเปนการเปรียบเทียบใน
ประเด็นตางๆ และในตางทองถ่ินอ่ืนๆ 
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แนวคําถามในการสัมภาษณ (Research Guideline) 
ผูประกอบอาชพีทํานาเกลือ 

เร่ือง พลวัตนาเกลือ ตําบลบานบอ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 
 แนวคําถามในการสัมภาษณชุดนี้ใชสัมภาษณผูประกอบอาชีพการทํานาเกลือและ
ผูประกอบอาชีพเกี่ยวของกับการทํานาเกลือ ซ่ึงประกอบไปดวยขอมูลดังนี้ 
 1. ขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ 
  1.1 ช่ือ-นามสกุล อายุ เพศ 
  1.2 บานเลขท่ี หมูท่ี ตําบล อําเภอ จังหวดั 
  1.3 วันท่ีสัมภาษณ เวลา สถานท่ี 
 2. ประวัติความเปนมาของตําบลบานบอ 

3. พลวัตการทํานาเกลือ 
  3.1 กระบวนการทํานาเกลือ 
  3.2 พลวัตการทํานาเกลือต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
   3.2.1 พื้นที่ทํานา 
   3.2.2 กรรมสิทธ์ิในท่ีดิน 
   3.2.3 ปริมาณท่ีดิน 
   3.2.4 แรงงานท่ีใชในการทํานาเกลือ 
   3.2.5 เงินทุนท่ีใชในการทํานาเกลือ 
   3.2.6 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีใชในการทํานาเกลือ 
   3.2.7 สภาพภมิูอากาศ 
   3.2.8 ประเพณแีละพิธีกรรมเกี่ยวกับการทํานาเกลือ 
   3.2.9 การจัดจาํหนาย 
 4. ปญหาและอุปสรรคในการทํานาเกลือของตําบลบานบอ 
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