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 วิทยานิพนธ์เรื่อง ปลาตะเพียนใบลาน : ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยากบความอยูรอดในระบบการตลาดแบบเสรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  ั ่ (1) เพื่อศึกษาถึง

ภูมิหลังและความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน (2) เพื่อศึกษาถึงการดํารงอยูในปัจจุบันของปลา่

ตะเพียนใบลาน (3) เพื่อศึกษาถึงแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลาน  

โดยผู้วิจัยกาหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะปลาตะเพียนใบลานหัตถกรรมพืนบ้านของํ ้

ชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกาหนดกลุมตัวอยาง  เฉพาะชาวบ้านในชุมชนหัวแหลม  ํ  ่ ่

ตําบลทาวาสุกรี่  อําเภอพระนครศรีอยุธยาเทานัน ่้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative 

Research) โดยใช้เครื่องมือวิจัยดังนี การศึกษาเอกสารที่เกยวข้อง้ ี่ (Documentary Research) การ

สังเกตแบบมีสวนรวม ่ (่Participatory action research) และการสัมภาษณ์บุคคลผู้ให้ข้อมูลสําคัญ

(Key  Informants  Interviews) จากผลการเกบรวบรวมข้อมูลการวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้็ อมูล

ดังกลาว พบวา  ่  ่

1) ปลาตะเพียนใบลานมีท่ีมาจากแนวคิดและความเชื่อของคนในสมัยโบราณวา่

คนในภาคใต้ใช้ใบต้นจากหรือใบมะพร้าวสดมาสานเป็นรูปปลาผูกไว้ท่ีปลายเสาหน้าบ้านของตน 

ในทุกครังที่คนในครอบครัวออกไปหาปลาในทะเลเพื่อบอกกลาวขอให้พระเจ้าคุ้มครองให้้ ่

ปลอดภัยกลับมาบ้าน แนวความเชื่อในพืนที่แถบภาคกลางที่เชื่อวาการสานปลาที่เลียนแบบรูปราง้ ่ ่

ของปลาตะเพียนที่พบมากในลุมแมนําภาคกลางแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และเจริญรุงเรือง  ่่ ่้



(4) 
 

นอกจากนนัยงัมีแนวความเช่ืออีกวาการสานปลาแลว้นาํมาแขวนไวเ้หนือเปลนอนของเด็กๆจะทาํ้ ่
ให้เด็กเลียงง้ ่ายโตเร็วเหมือนปลาและการแขวนปลาสานยงัชวยป้องกนภูตผีไมให้มารบกวนเด็กๆ่ ั ่
อีกดว้ย 

2) ชาวบา้นในชุมชนหัวแหลมท่ีสวนใหญเป็นมุสลิมสืบทอดงานฝีมือการทาํปลา่ ่
ตะเพียนใบลานมาจากรุนพอแมมายาวนานมากกวา ่ ่ ่ ่ 200 ปีมาแลว้ เม่ือกอนทาํขึนเพื่อแขวนประดบั่ ้
บา้นเรือนใหส้วยงาม ตอมามีผูนิ้ยมซือปลาตะเพียนใบลานไปแขวนในบา้นมากขึนจึงมีผูท่ี้ทาํอาชีพ่ ้ ้
สานปลาตะเพียนใบลานจาํหนายและมีการพฒันารูปแบบลวดลายสีสันใหส้วยงามขึนตามลาํดบั ใน่ ้
ปัจจุบนัคนรุนใหมไมนิยมทาํปลาตะเพียนใบลาน่ ่ ่  

3) แนวโนม้ในอนาคตจากผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเกยวขอ้งทงัปัจจยัภายในและี่ ้
ปัจจยัภายนอก  ปรากฏวา  มีแนวโนม้วาปัจจยัภายในทงั ผูผ้ลิต วตัถุดิบ รายได ้แหล่ ่ ่้ งจาํหนายและ่
ราคาจาํหนาย รวมถึงปัจจยัภายนอกทงัผูบ้ริโภค สินคา้ทดแทน คานิยมสมยัใหม นโยบายภาครัฐ่ ่ ่้
และความเช่ือเกยวกบปลาตะเพียนใบลานมีแนวโนม้ท่ีจะสงผลให้หัตถกรรมการสานปลาตะเพียนี่ ั ่
ใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยาไมสามารถดาํรงอยูไดแ้ล่ ่ ะ
อาจสูญหายไปจากสงัคมไทยไดใ้นท่ีสุด  

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
  1) ดา้นผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลาน หนวยงานราชการท่ีเกยวขอ้งตอ้งสงเสริมให้่ ี่ ่
ประชาชนในพืนท่ีตระหนกัถึงคุณคาของภูมิปัญญาทอ้งถินท่ีตอ้งอนุรักษดู์แลรักษาใหค้งอยคููสังคม้ ่ ่ ่่
ตอไป สงเสริมดา้นการทองเท่ียว่ ่ ่ เชิงวฒันธรรมชุมชนเพื่อใหป้ระชาชนมีสวนรวมและเพิมรายไดใ้ห้่ ่ ่
เพียงพอตอการดาํรงชีพ่  
  2) ดา้นวตัถุดิบท่ีใชใ้นการทาํปลาตะเพียนใบลาน หนวยงานราชการท่ีเกยวขอ้งกบ่ ี่ ั
การอนุรักษป่์าไมต้อ้งสงเสริมให้มีการปลูกตน้ลานทดแทนตน้ลานตามธรรมชาติให้มากขึนและ่ ้
ป้องกนการตดัทาํลายั ตน้ลานในธรรมชาติรวมถึงสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนคาํนึงถึงคุณคาทาง่
ธรรมชาติของตน้ลานตอไป่  
  3) ดา้นผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลาน หนวยงานดา้นการสงเสริมสินคา้หน่ึงตาํบล่ ่
หน่ึงผลิตภณัฑต์อ้งให้ความสาํคญักบการจดัทาํนโยบายเกยวกบสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ีมีอยเูป็นั ี่ ั ่
จาํนวนมากในแทบทุกพืนท่ีของประเทศไทย การสงเสริมสินคา้ชุมชนนอกจากเป็นการรักษาภูมิ้ ่
ปัญญาทอ้งถินของชาวบา้นทวัไปแลว้ยงัเป็นการสงเสริมอาชีพให้เกดแกชุมชนประชาชนเพิมมาก่ ่่ ่ ิ ่
ขึนอีกดว้ย้  
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The purposes of the study are aimed at: (1) To study the background and the 
 

 origin of  Plathapienbailan; (2) To study the current survival of  Plathapienbailan; 
 
(3) To study the future and the trend of Plathapienbailan. 
  

I have only scoped on Plathapienbailan , a handicraft village in Hualam, 
 
Ayutthaya Province by using qualitative research with written documents, interviews, 
 
 and participatory action research. A study has found as follows: 
 

1) Plathapienbailan came from ideas and beliefs of people in ancient times that 
 
 people in the south used toddy leaves or coconut leaves to weave in a fish shape, 
 
 hanging in front of their homes every time when members of a family out to sea in 
 
 order to pray for god’s protection and return home safely. People in the middle part 
 
 of Thailand believed that weaving  Plathapienbailan which found in the central basin 
 
 of river, indicating an abundant of food and prosperity. Moreover, it was believed 
 
 that hanging Plathapienbailan above the cradle could protect children from evil. 
 
 
 



(6) 
 
          2) People of Hualam community mostly Muslims have inherited 
 
 Plathapienbailan for more than 200 years. At first, making for decoration. Later on, it 
 
 becomes very poppular, people buy  Plathapienbailan to hang in the house. Later on, 
 
  Plathapienbailan are produced for sale with so many colors. In recent days,seem to 
 
 be Plathapienbailan ignored by a new generation. 
 
           3) An analyze the trend of  shows that Plathapienbailan there are both internal 
 
 and external factors of producers, materials, markets and price,Plathapienbailan 
 
 cannot survive and will fade away in Thai society. 
 
Recommendations 

1. Platapienbailan  Producers, government agencies have to encourage local 
 

 people to recognize the value of local intellects. Promote ecotourism to public 
 

 participation and increase revenues enough to make a living. 
 

2. The materials used to make Platapienbailan, government agencies involved in 
 

 forest conservation have to encourage replacement of Tonlan. Prevent Tonlan 
 

 cutting include public awareness to respect the value of Tonlan. 
 

3. The products, government agencies to promote OTOP need to focus on 
 

 making policies of community products which are a lot in almost every region 
 

 of Thailand. To support community products not only conserve local 
 

 intellects but also give local people careers.  
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 การศึกษาวิจยัในหัวขอ้เร่ือง ปลาตะเพียนใบลาน: ศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากบความอยูรอดในระบบการตลาดแบบเสรี สําเร็จลุลวงตรงตามั ่ ่
วตัถุประสงคข์องการวิจยัทุกประการไดน้นั เพราะผูว้ิจยัไดรั้บการสนบัสนุนชวยเหลือและความเอื้ ่ ้อ
อาทรจากคณะบุคคลท่ีเกยวขอ้งหลายทานี่ ่   

ขอขอบคุณรองศาสตราจารย ์ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ผูเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัในการทาํ
วิทยานิพนธ์ครังนี ท่ีทานอนุเคราะห์เวลาในการดูแลติดตามการวิจยัดว้ยความเอาใจใสอยางดียิงจน้ ้ ่ ่ ่ ่
สามารถคน้ควา้วิทยานิพนธ์เป็นผลสําเร็จตรงตามเป้าหมายทุกประการ   และขอขอบคุณอาจารย ์
ดร.เกษม บาํรุงเวช ท่ีกรุณาสละเวลาเป็นประธานกรรมการสอบทงัยงัใหค้าํแนะนาํท่ีดียงิในการวิจยั้ ่
พร้อมทงัคาํแนะนาํในการแกไขปรับปรุงจนเสร็จสมบูรณ์้ ้  
 ขอขอบพระคุณผูช้วยศาสตราจารย ์ดร่ . ไพโรจน์ ภทัรนรากลุ ท่ีเป็นกรรมการสอบในครังนี้ ้
เชนกน นอกจากนนัขอขอบคุณ่ ั ้ ผูช้วยศาสตราจารยย์ทุธนา  พนูทองและ่ ผูช้วยศาสตราจารยว์ิชชุกร ่
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รวมถึงอาจารยธ์าตรี  มหันตรัตน์ อาจารยป์ระจาํสาขานิติศาสตร์ท่ีผูว้ิจยัทาํงานอยดูว้ยท่ีชวย่ ่ เหลือ
เร่ืองเงินคาเลาเรียนตลอดมา ่ ่  

ผูว้ิจยัขอขอบคุณสาํหรับพี่โสภา(สตพร มุทาพร) เลขานุการทานอาจารยจุ์รี วิจิตรวาทการ   ่
และขอขอบคุณอยางยิงสําหรับพี่ออ้ย่ ่ (อจัฉรา ฐีระวงษ์)เจา้หน้าท่ีประสานงานนักศึกษาคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ ท่ีเป็นธุระติดตอประสานงานดาํเนินการตามระ่ เบียบขอ้กาหนดอยางดียิง  อีกทงัํ ่ ่ ้
ขอบคุณ อกัรอม  อาลี ท่ีชวยแปลบทคดัยอเป็นภาษาองักฤษไดอ้ยางถูกตอ้งสวยงาม ขอบคุณความ่ ่ ่
เช่ือมนัและคาํพดูดีๆท่ีเป็นกาลงัใจอยางมากจาก่ ํ ่ (นอ้งพลอย)พลอยชนก คลา้ยโอภาส  
 ขอบพระคุณ พอหลอและ่ ่ แมจวน ่ เรศสันเทียะ ผูมี้พระคุณอยางท่ีสุดท่ี่ สละแรงกายแรงใจ
ในการทาํงานอยางหนักอุม้ชูดูแลสงเสียให้ผูว้ิจยัไดมี้โอกาสในการศึกษามาโดย่ ่ ตลอด ขอบคุณ
น้องชายและน้องสาวรวมถึงลุงป้าน้าอาทงัหลาย  ท่ีสงเสริมเงินทุนการศึกษาให้กบผูว้ิจยัมาโดย้ ่ ั
ตลอดเชนกน  ทา้ยท่ีสุดผูว้ิจยัคงตอ้งยกผลแหงความสําเร็จทงัหมด่ ั ่ ้ ทงัปวง้ ในครังนีให้กบภรรยา้ ้ ั
(พิสมยั  เรศสันเทียะ)และบุตรชาย(อรรคเรศ)บุตรสาว(นีรชา)ท่ีอยเูคียงขา้งเป็นกาลงัใจใหก้บผูว้ิจยั่ ํ ั
ตลอดเวลา 
        บุญสง  เรศสันเทียะ่  
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 
 ในบทแรกนี้ ผู้ศึกษาจะได้อธิบายลักษณะสําคัญแห่งการศึกษาซ่ึงถือเป็นกรอบแห่ง

การศึกษาภาพรวมทั้งหมด เพ่ือให้เห็นถึงเร่ืองท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของปลาตะเพียนใบ

ลานหัตถกรรมพื้นบ้านของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การดํารงอยู่ในปัจจุบันท่ามกลาง

ระบบการตลาดแบบเสรี รวมถึงแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลาน โดยเนื้อหาในบทแรก

นี้เป็นการกล่าวถึงความสําคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์

ท่ีคาดว่าจะได้จากการศึกษา นิยามศัพท์ โดยผู้วิจัยจะได้พรรณนาและอธิบายไว้โดยละเอียด 

ดังต่อไปนี้ 

 

1.1  ความสําคัญของปัญหา 

 

  ความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมนั้นเป็นเคร่ืองบ่งบอกถึงความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของ

แทบทุกประเทศทั่วโลกเพราะความเป็นประเทศท่ีพัฒนาหรือไม่นั้นเราต้องดูท่ีความเจริญทางด้าน

อุตสาหกรรมของแต่ละประเทศเป็นสําคัญ  (ณรงค์ชัย อัครเศรณี, 2541: 6) ประเทศไทยนั้นถูกจัดอยู่

ในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาท่ีในช่วงระยะเวลาหลายสิบปี ท่ีผ่านมา ได้มุ่งไปท่ีการให้ความสําคัญกับ

การพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จาก

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ีผ่านมาต่างก็เน้นไปท่ีการให้ความสําคัญกับการพัฒนา

ด้านอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจของประเทศ 

(โฆสิต ปั้นเป่ี ยมรัษฎ์, 2551: 3-4)   

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้กําหนดนโยบายการพัฒนา

ทางด้านอุตสาหกรรมไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาโดยตลอด ซ่ึงทําให้

สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการขยายตัวของการลงทุนด้านอุตสาหกรรมของรัฐบาลท่ีมุ่ง

ส่งเสริมให้ธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมของประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว กระทรวง

อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในภาครัฐท่ีมีบทบาทในการกําหนดนโยบายการส่งเสริมการลงทุนด้าน 
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อุตสาหกรรมและมุ่งพฒันาใหก้ารเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง
โดยการขยายธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใหค้รอบคลุมไปในทุกพื้นท่ีของประเทศ 
(ชูศกัด์ิ จรูญสวสัด์ิ, 2548: 13) 
 เขตนิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นอีกหน่ึงนโยบายท่ีภาครัฐกาํหนดข้ึนเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ใหแ้ก่ภาคเอกช นและพฒันาความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรม อาทิ เขตนิคมอุตสาหกรรม
สมุทรปราการท่ีมุ่งส่งเสริมการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีกรุงเทพและปริมณฑล เขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคตะวนัออกท่ีมุ่งส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีระยอง ชลบุรี  
ตราดและจนัทบุรี รวมถึงเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือท่ีมุ่งส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีจงัหวดัลาํพนู ลาํปาง เชียงราย เชียงใหม่เป็นตน้ 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีถูกกาํหนดใหเ้ป็นเขตพื้นท่ีส่งเสริมการ
ลงทุนในภาคอุตสาหกรรมตั้งอยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคกลางท่ีประกอบดว้ย จงัหวดัปทุมธานี  
นนทบุรี พระนครศรีอยธุยา สระบุรี อ่างทองและสุพรรณบุรีเป็นตน้ ดว้ยเหตุท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเป็นเขตติดต่อท่ีไม่ไกลจากกรุงเทพฯการคมนาคมสะดวกรวดเร็วทั้งทางรถไฟ
รถยนตแ์ละทางนํ้าจึงเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมในหลายประเภท 
ดงันั้นในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจึงมีภาคเอกชนใหค้วามสนใจมาลงทุนดา้นอุตสาหกรรม
เป็นจาํนวนมากในหลายพื้นท่ี อาทิ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคตั้งอยู่
ในเขตอาํเภอบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดท่ี์อาํเภอวงันอ้ย  นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ
ท่ีอาํเภออุทยัและนิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครในพื้นท่ีอาํเภอนครหลวง   

เม่ือความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นอุตสาหกรรมขยายตวัเพิ่มมากข้ึนในหลายพื้นท่ีของจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในหลายๆดา้นจากสภาพสงัคมแบบเกษตรกรรมท่ีสืบ
ต่อกนัมาหลายชัว่อายคุนปรับเปล่ียนเป็นสงัคมภาคอุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ี ผูค้นในภาค
เกษตรกรรมหลัง่ไหลเขา้สู่การทาํงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่ม
สาวคนรุ่นใหม่ท่ีค่านิยมเปล่ียนไปตามสภาพความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรมจากสภาพเศรษฐกิจท่ี
เคยพึ่งพิงรายไดจ้ากภาคการเกษตรเป็นหลกัปรับเปล่ียนมาเป็นเศรษฐกิจท่ีตอ้งพึ่งพิงรายไดจ้าก
ภาคอุตสาหกรรมเปล่ียนวิถีชีวิตท่ีเคยสงบเรียบง่ายของสงัคมชนบท(ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา ,2551:24)  
เขา้มาสู่ภาพของสงัคมท่ีสบัสนวุน่วายมากมายดว้ยปัญหาของสภาพสงัคมเมืองเปล่ียนแปลงสภาพ
สงัคมของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จากเดิมท่ีเป็นเมืองเก่าโบราณมีประวติัศาสตร์อนัรุ่งเรืองมา
ยาวนานดว้ยขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วฒันธรรม ภูมิปัญญาท่ีดีงามสืบทอดกนัมาหลายร้อยปี
กไ็ม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 
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ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี
ความสาํคญัถูกส่งต่อสืบสานกนัมายาวนานจนเป็นวฒันธรรมประจาํในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นมรดกตก
ทอดจากคนรุ่นปู่ยา่ตายายมาสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นมีหลากหลายประเภทซ่ึง
เกิดจากการเรียนรู้สัง่สมของบรรพบุรุษตั้งแต่คร้ังอดีตถ่ายทอดมาสู่ปัจจุบนั ภูมิปัญญามีทั้งท่ีเป็นคาํ
สอนท่ีดีงามในการประพฤติปฏิบติัทั้งท่ีเป็นการประกอบสมัมาอาชีพ ทั้งท่ีเป็นอาหารการกินท่ีอยู่
อาศยัเคร่ืองใชไ้มส้อยในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ภูมิปัญญาดา้นการรักษาพยาบาลศิลปะบนัเทิงการ
แสดงทั้งหลายรวมถึงส่ิงของท่ีใชใ้นการประดบัประดาบา้นเรือนใหส้วยงาม ในแต่ละทอ้งถ่ินจะมี
ส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างกนัไป ภูมิปัญญาบางส่ิงบางอยา่ง
อาจมีใหพ้บเห็นไดท้ัว่ไปในหลายพื้นท่ีแต่ภูมิปัญญาบางอยา่งจะมีใหเ้ห็นไดเ้พียงเฉพาะในบางพื้นท่ี
เท่านั้น (ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา, 2540ก: 15) 

วฒันธรรมชุมชนเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาของคนในชุมชนทอ้งถ่ินท่ีถ่ายทอดสืบสานต่อ
กนัมาอยา่งมีระเบียบแบบแผนยาวนาน  เป็นคุณค่าของสงัคมในทอ้งถ่ินนั้นท่ีผูค้นในชุมชนเหล่านั้น
รู้สึกถึงความสาํคญัของภูมิปัญญาท่ีดาํรงอยูใ่นชุมชนพื้นท่ีของตนเอง วฒันธรรมของแต่ละชุมชน
เป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวใหค้นในชุมชนทอ้งถ่ินสานสามคัคีปองดองกนัและกนัในการดูแลรักษา
อนุรักษฟ้ื์นฟภููมิปัญญาท่ีมีอยูใ่นชุมชนของตนใหย้ ัง่ยนืสืบต่อไป ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงใน
กระแสโลกาภิวตัน์ของปัจจุบนัท่ีความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงกบัการ
ดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลายพื้นท่ี  ในบางทอ้งถ่ินบางชุมชนกย็งัคงดูแลรักษาภูมิปัญญาท่ี
เป็นวฒันธรรมชุมชนของตนใหค้งอยูไ่ดใ้นท่ามกลางการเปล่ียนแปลงทางสงัคมปัจจุบนั หากแต่ยงั
มีหลายพื้นท่ีหลายชุมชนท่ีไม่สามารถปกป้องดูแลรักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีดีงามของตนเอาไวไ้ด้
อีกต่อไป ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษท่ีดีงามและมีคุณค่าในอดีตตอ้งสูญหายไปจากสงัคมเพราะผูค้น
ในชุมชนทอ้งถ่ินเหล่านั้น ขาดจิตสาํนึกในการอนุรักษสื์บสานภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนสัง่สมเอาไว ้
ปล่อยใหก้ระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตัน์กลืนหายไปอยา่งน่าเสียดาย 
(ประเวศ  วะสี, 2548: 20-23) 
 การสูญหายไปของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลายส่ิงหลายอยา่งในหลายพื้นท่ี อาจเป็นสญัญาณ
ช้ีนาํใหผู้ค้นในสงัคมไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสงัคมและ
การเมืองอนัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นวฒันธรรมชุมชน
ท่ีสาํคญัต่อวิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสงัคม เพราะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นส่ิงแสดงถึงคุณ
ค่าท่ีสาํคญัยิง่ต่อชุมชนสงัคมในทอ้งถ่ินนั้นๆผูค้นในสงัคมยอ่มตอ้งตระหนกัถึงความสาํคญัของการ
ดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนการดูแลรักษาปกป้องอนุรักษใ์หด้าํรงคงอยูต่่อไปในชุมชน
ทอ้งถ่ินของตนเองนั้น ตอ้งเกิดจากจิตสาํนึกท่ีดีงามของผูค้นในชุมชนสงัคมท่ีหวงแหนส่ิงท่ีมีคุณค่า 
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ท่ีบรรพบุรุษสัง่สมมายาวนานและถ่ายทอดสืบต่อมายงัรุ่นลูกหลานในปัจจุบนั เพราะหากวา่ผูค้นใน
สงัคมรุ่นใหม่ไม่สาํนึกถึงคุณค่าความดีงามของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตนแลว้ ยอ่มส่งผลใหภู้มิ
ปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนสัง่สมถ่ายทอดสืบต่อมาขาดการดูแลเอาใจใส่สุดทา้ยตอ้งสูญหายไปจากสงัคม
ในท่ีสุด (ประเวศ วะสี, 2548: 25-27) 
 ปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นหน่ึงในหลากหลายผลผลิตท่ีบ่งบอกถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใน
ดา้นงานหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีสาํคญัของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ถือไดว้า่เป็น
ศิลปวฒันธรรมประจาํถ่ินท่ีสืบทอดงานฝีมือเชิงช่างกนัมายาวนานหลายร้อยปี  (ชาญวิทย ์เกษตรศิริ , 
2550: 32)กไ็ดรั้บผลกระทบจากการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาดว้ยเช่นเดียวกนัไม่ต่างไปจากงานฝีมือภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาอีกหลายอยา่งท่ีต่างกไ็ดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและ
เศรษฐกิจในช่วงเวลาหลายปีท่ีผา่นมา 
 การอนุรักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินใหด้าํรงคงอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืคู่กบัชุมชนสงัคมไดสื้บต่อไปจึง
เป็นจิตสาํนึกท่ีทุกคนในสงัคมชุมชนทอ้งถ่ินตอ้งสร้างสมใหเ้กิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อปกป้อง
รักษามรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษใหเ้จริญมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป กระบวนการในการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการอนุรักษเ์สริมสร้างใหภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินดาํรงคงอยูคู่่กบัสงัคมชุมชนในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน จึงจาํเป็นตอ้งศึกษาเรียนรู้องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งท่องแทถู้กตอ้งเพื่อท่ีจะสามารถนาํเอา
หลกัการวิชาการไปปรับใชก้บัการบริหารจดัการในการอนุรักษป์กป้องดูแลรักษาใหภู้มิปัญญา
ทอ้งถ่ินสามารถฟันฝ่ากระแสการเปล่ียนแปลงทางสงัคมในปัจจุบนัไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป   

การศึกษาวิจยัเร่ืองปลาตะเพียนใบลาน  : ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดั 
พระนครศรีอยธุยากบัความอยูร่อดในระบบการตลาดแบบเสรี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาถึงผลกระทบท่ีเกิดจาก
การเปล่ียนแปลงของสภาพสงัคมและเศรษฐกิจในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีมีผลต่องาน
หตัถกรรมพื้นบา้นประเภทเคร่ืองแขวนงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยไดศึ้กษาถึงภูมิหลงัความเป็นมาของงานหตัถกรรม
ปลาตะเพียนใบลานตั้งแต่คร้ังอดีต จนถึงปัจจุบนั ศึกษาถึงการดาํรงอยูข่องปลาตะเพียนใบลาน
ท่ามกลางกระแสความเจริญทางเศรษฐกิจในระบบการตลาดเสรีในปัจจุบนัและศึกษาถึงแนวโนม้
ในอนาคตของงานหตัถกรรมพื้นบา้นจกัสานปลาตะเพียนใบลาน ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจะสามารถดาํรงอยูไ่ดสื้บต่อไปหรือวา่จะสูญหายไปจากสงัคม
เช่นเดียวกบัภูมิปัญญาหลายอยา่งท่ีในปัจจุบนัไม่มีใหพ้บเห็นอีกต่อไปแลว้เหลือไวเ้พียงเร่ืองราวให้
เล่าขานสืบต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 

1.2.1   เพื่อศึกษาภูมิหลงัและความเป็นมาของงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลาน
ศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.2.2  เพื่อศึกษาถึงการดาํรงอยูข่องงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลานของชาวบา้น 
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบเสรีในปัจจุบนั 

1.2.3  เพื่อศึกษาถึงแนวโนม้ในอนาคตของงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลานศิลปะ
และภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

1.3   ขอบเขตในการวจิยั 

 

1.3.1  การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณีของปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นหน่ึงในงาน
หตัถกรรมพื้นบา้นของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเท่านั้น    เป็นงานฝีมือดา้นการจกัสาน
จากวสัดุธรรมชาติถือวา่เป็นงานหตัถกรรมท่ีเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากอดีตจนถึงปัจจุบนัมา
หลายร้อยปีแลว้โดยผูว้ิจยัมุ่งศึกษาเป็นการเฉพาะเจาะจงท่ีกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาซ่ึงเป็นชาวบา้น
ท่ีประกอบอาชีพเก่ียวกบัการทาํหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เพียงแห่งเดียว 

1.3.2 การวิจยัน้ีศึกษาเฉพาะงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลานเท่านั้นไม่ไดมุ่้งท่ีจะ
ศึกษาใหค้รอบ คลุมถึงงานหตัถกรรมพื้นบา้นและศิลปวฒันธรรมในดา้นอ่ืนๆ โดยมุ่งศึกษาถึงภูมิ
หลงัและความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน  การดาํรงอยูใ่นปัจจุบนัท่ามกลางการแข่งขนัใน
ระบบการตลาดแบบเสรีและศึกษาถึงแนวโนม้ในอนาคตของงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบ
ลานเท่านั้น 
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1.4   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้จากการวจิยั 

 

1.4.1  ทาํใหท้ราบถึงภูมิหลงัและความเป็นมาของงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบ
ลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

1.4.2  ทาํใหท้ราบถึงการดาํรงอยูข่องงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลานของกลุ่ม
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ามกลางการแข่งขนัในระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบเสรีใน 

1.4.3  ทาํใหท้ราบถึงแนวโนม้ในอนาคตของงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลาน
ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

1.5  นิยามศัพท์  

 

ภูมิหลงัและความเป็นมา หมายถึง เร่ืองราวเก่ียวกบัท่ีมาของปลาตะเพียนใบลานท่ีไดจ้าก
การบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการศึกษาวิจยัและขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การดาํรงอยู่  หมายถึง การท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดมีตวัตนหรือสถานะคงอยูใ่นปัจจุบนัสามารถพบ
เห็นไดโ้ดยทัว่ไปยงัไม่สูญหายไปจากโลกน้ี 
 แนวโนม้ในอนาคต  หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตโดยใชข้อ้มูลท่ีไดจ้าก
การวิเคราะห์ตวัแบบท่ีกาํหนดในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกท่ี
เก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลาน 

ปลาตะเพียนใบลาน  หมายถึง ผลผลิตท่ีไดจ้ากการสานใบลานเป็นรูปปลาตะเพียนของ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทั้งท่ีอยูใ่นรูปเป็นแต่ละตวัและเขา้ชุดเป็นพวงฝงูปลาตะเพียน
แลว้ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง พื้นเพรากฐานความรู้ของทอ้งถ่ินท่ีไดค้วามรู้จากการดาํเนิน
ชีวิตและสามารถสืบทอดภูมิปัญญาของพวกเขามาไดโ้ดยตลอด 

วฒันธรรมชุมชน  หมายถึง ระบบท่ีรวบรวมคุณค่าท่ีผา่นมาของชุมชนเป็นบทสรุปความคิด
และการปฏิบติัของชุมชนเป็นวิถีชีวิต และแนวทางการพฒันาของชุมชนท่ีชาวบา้นสรุปข้ึนมาดว้ย
ความคิดของคนในชุมชนแกนกลางของวฒันธรรมชุมชนคือการใหค้วามสาํคญัแก่ความเป็นคนและ
ความผสมกลมกลืนกนัในชุมชน 

หตัถกรรมพื้นบา้น  หมายถึง ผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากการทาํไดด้ว้ยมือของชาวบา้นในแต่ละ
ทอ้งถ่ินไม่ไดเ้กิดมาจากการผลิตดว้ยเคร่ืองจกัรกลใดๆทั้งส้ินอาจมีการใชเ้คร่ืองทุ่นแรงบางประเภท
เช่น  มีด  ขวาน  ฆอ้น  ส่ิว  เป็นตน้ 
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หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ หมายถึง นโยบายท่ีสาํคญัของรัฐบาลท่ีมุ่งเนน้ใหชุ้มชนและ
ประชาชนในทอ้งถ่ินไดใ้ชท้กัษะภูมิปัญญาความรู้ความสามารถ ในการประดิษฐคิ์ดคน้ผลิตภณัฑท่ี์
ใชส้อยไดเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถ่ินมีเอกลกัษณ์เฉพาะในแต่ละทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมใหเ้ป็น
ผลิตภณัฑป์ระจาํสร้างรายไดแ้ละความเขม้แขง็ใหเ้กิดแก่ชุมชนในแต่ละตาํบล 

หน่ึงหมู่บา้นหน่ึงผลิตภณัฑ ์หมายถึง นโยบายการพฒันาท่ีเกิดข้ึนในจงัหวดัโออิตะ
ประเทศญ่ีปุ่นซ่ึงเป็นการพฒันาจากภายในชุมชนอนัเป็นการพฒันาท่ีมิไดเ้กิดจากนโยบายของรัฐแต่
เกิดจากการริเร่ิมและผลกัดนัของคนในชุมชนเอง คือ การสร้างประโยชน์สูงสุดจากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินใหเ้กิดคุณค่าทางเศรษฐกิจ 
สร้างรายได ้ปรับปรุงมาตรฐานความเป็นอยูข่องคนในชุมชนโดยยงัคงวิถีชีวิตส่ิงแวดลอ้มทาง
ธรรมชาติอยูต่่อไป     

การตลาดแบบเสรี  หมายถึง การดาํเนินการทางธุรกิจไดแ้ก่  การแลกเปล่ียน   การกระจาย
ตวัของสินคา้  การอาํนวยความสะดวกทางการตลาด เพื่อท่ีจะทาํใหสิ้นคา้และบริการนั้นเคล่ือนยา้ย
จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคไดโ้ดยอิสระปราศจากการควบคุมผกูขาดใดๆ 

ความอยูร่อด  หมายถึง ความสามารถในการท่ีส่ิงหน่ึงส่ิงใดสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพ
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมไดดี้และยงัคงสถานะตวัตนอยูไ่ดใ้นปัจจุบนั 

ทุนทางสงัคม  หมายถึง ความเขม้แขง็ของชุมชนทอ้งถ่ินมีความสามคัคีรวมพลงัมีองคก์รมี
หน่วยการจดัการระบบต่างๆในชุมชนมีศิลปวฒันธรรมมีศูนยร์วมจิตใจมีศีลธรรมจริยธรรมมีความ
รักใคร่กลมเกลียวสมคัรสมานสามคัคีเป็นพื้นฐานใหชุ้มชนและทอ้งถ่ินพฒันาอยา่งเขม้แขง็ต่อเน่ือง   

พลงัชุมชน  หมายถึง ระบบคุณค่าทางสงัคม  ซ่ึงแสดงออกถึงการรวมตวัของประชาชนใน
ชุมชนเพื่อทาํกิจกรรมของชุมชนร่วมกนัดว้ยความสามคัคีเก้ือกลูกนั  มีการจดัการท่ีเหมาะสม
โดยเฉพาะอยา่งยิง่พลงัในการพฒันาชุมชน ซ่ึงตอ้งปรับเปล่ียนบทบาทหนา้ท่ีของประชาชนใน
ชุมชนโดยปล่อยใหชุ้มชนไดมี้โอกาสตดัสินใจและเลือกแนวทางในการแกปั้ญหาของชุมชนเอง  

เศรษฐกิจุชมชนพึ่งตนเอง   หมายถึง การประกอบสมัมาอาชีพของชาวบา้นท่ีเนน้การ
ร่วมมือกนัในรูปกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร  กิจกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตร  และกิจกรรมนอก
ภาคการเกษตรในระดบัครอบครัวเพื่อการพอกินพอใชแ้ละกิจกรรมกลุ่มอาจขยายสู่ระดบัชุมชน
และสู่ภูมิภาคในอนาคตในการน้ีไดเ้นน้จุดหมายเพื่อใหค้นมีความสุขและชุมชนมีความเขม้แขง้ 

อาชีพเสริม หมายถึง อาชีพท่ีบุคคลกระทาํเพื่อหารายไดเ้พิ่มเติมจากรายไดห้ลกัอาชีพท่ีทาํ
นอกเหนือจากการทาํนา เช่น ทอผา้ ทอเส่ือ เล้ียงไหมเป็นตน้อาชีพเหล่าน้ีจะใชเ้วลาวา่งท่ีเหลือจาก
การทาํนานอกจากน้ีแลว้ยงัมีคาํท่ีมีความหมายใกลเ้คียงกบัอาชีพเสริมเช่น อาชีพอิสระอาชีพส่วนตวั 

  



 

 

 

บทที่  2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิด 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยศึกษาเร่ือง ปลาตะเพียนใบลาน: ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับความอยู่รอดในระบบการตลาดแบบเสรี ซ่ึงผู้วิจัยได้ศึกษาและค้นคว้า

แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องจากเอกสารและงานวิจัยซ่ึงได้เสนอตามลําดับดังต่อไปนี้ 

 

2.1.1  แนวความคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน 
ความเป็นมาของการอนุรักษ์วัฒนธรรมชุมชน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก 

ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญ

ทางด้านพลังงาน ด้านเศรษฐกิจ ท่ีมุ่งเน้นการเร่งผลผลิตเพ่ือให้ทันต่อความต้องการของตลาด การ

ผลักดันให้ครัวไทยก้าวไกลไปสู่ครัวโลก ตลอดถึงการพัฒนาด้านการท่องเท่ียว ล้วนเป็นเหตุปัจจัย

ท่ีเข้ามาทําลายวิถีการทํามาหากินท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทําให้ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงด้านสังคม การเมือง ความงดงามของวัฒนธรรม และ

ขนบประเพณีท่ีดีงามของสังคมไทย เส่ือมลงอย่างน่าเป็นห่วง เกิดวิกฤติท่ีส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของประชาชนในสังคมชนบทของประเทศไทย อย่างรุนแรงนําไปสู่ปัญหาความขาดแคลนแหล่งนํ้า 

ความยากจน หนี้สิน ท่ีดินหลุดมือไปเป็นของนายทุน การตัดไม้ทําลายป่ า การบุกรุกยึดครองพื้นท่ี

สาธารณะ การอพยพแรงงาน ทิ้งถิ่น ครอบครัวแตกแยก เยาวชนขาดคุณภาพ ผู้สูงอายุขาดคนเหลียว

แล วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นถูกหลงลืม จากคนรุ่นหลัง ถูกปล่อยทิ้งให้ชํารุดเส่ือมสลายและ

สูญหายไปในท่ีสุด  

การอนุรักษ์ (Conservation) หมายถึง การรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีกําลังจะสูญหายไปและ

ไม่สามารถคล่ีคลายได้อีกเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังในการท่ีจะติดตามศึกษาค้นคว้าหา

ร่องรอยความเจริญทางวัฒนธรรมในอดีต (สุธีรา เผ่าโชคสถิตย์, 2537: 12) และการอนุรักษ์ยัง 

 



9 
 

หมายถึงการใชท้รัพยากรอยา่งชาญฉลาดเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัมหาชนมากท่ีสุดและยงัตอ้ง
สามารถใชไ้ดเ้ป็นเวลานานท่ีสุดโดยใหเ้กิดการสูญเสียนอ้ยท่ีสุดทั้งน้ีตอ้งเกิดการกระจายการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอยา่งทัว่ถึงอีกดว้ยดงันั้นการอนุรักษไ์ม่ไดห้มายถึงการเกบ็รักษาทรัพยากร
ไวเ้ฉยๆแต่อยา่งใด  (นิวติั เรืองพานิช , 2522:  18) นอกจากนั้นการอนุรักษย์งัหมายรวมถึงการใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการรักษาวฒันธรรมใหเ้ขม้แขง็และดาํรงอยูไ่ดต่้อไป 

ในส่วนความหมายของคาํวา่ “วฒันธรรม”ซ่ึงแผลงมาจากคาํในภาษาองักฤษวา่ “Culture”มี
การใหค้วามหมายและนาํมาใชแ้ตกต่างกนัไปทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศซ่ึงการให้
ความหมายและนาํไปใชท่ี้แตกต่างกนัออกไปกไ็ม่ไดเ้กิดปัญหาข้ึนแต่ประการใด ดว้ยเหตุน้ีจึงมี
นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมดงัน้ี พระเทพเวที  (อา้งถึงใน  รัตนะ บวัสนธ์  
และสุจริต บวัพิมพ์, 2535: 34)ไดอ้ธิบายถึงความหมายของวฒันธรรมวา่  (1) วฒันธรรมเป็นผลรวม
ของการสัง่สมส่ิงสร้างสรรคแ์ละภูมิธรรมภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดสืบต่อกนัมาของสงัคมนั้นๆ (2) 

วฒันธรรมมีความหมายรวมไปถึงชีวิตความเป็นอยูท่ ั้งหมดของสงัคมนั้นๆตั้งแต่ภายในจิตใจของ
ผูค้น ค่านิยม คุณค่าทางจิตใจ คุณธรรม ลกัษณะนิสยั แนวความคิดและสติปัญญาตลอดจนท่าทีและ
วิถีปฏิบติัของมนุษยต่์อจิตใจและร่างกายของตน ลกัษณะความสมัพนัธ์ระหวา่งมนุษยต์ลอดจน
ความรู้ความเขา้ใจท่าทีการมองและการปฏิบติัต่อธรรมชาติแวดลอ้ม (3)วฒันธรรมคือประสบการณ์
ความรู้ความสามารถท่ีสงัคมนั้นมีอยูห่รือเน้ือตวัทั้งหมดของสงัคมนัน่เอง 

ความสาํคญัของการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน วฒันธรรม คือ ส่ิงอนัเป็นวิถีชีวิตของคนใน
สงัคมคนในสงัคมมีส่วนร่วมจะคิดเห็นอยา่งไรมีความเช่ืออยา่งไรกแ็สดงออกใหป้รากฏเห็นเป็นรูป
ภาษา ประเพณี กิจการงาน การละเล่นการศาสนาเป็นตน้  ตลอดจนส่ิงต่างๆท่ีคนในสงัคมสร้างข้ึน  
เช่น ส่ิงอนัจาํเป็นต่อการดาํรงชีพและวิถีชีวิต ไดแ้ก่ ปัจจยัส่ี เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ความคิด  ความรู้สึก
ความเช่ือซ่ึงแสดงปรากฏใหเ้ห็นเป็นส่ิงต่างๆท่ีคนในสงัคมมีส่วนสร้างข้ึนสะสมเป็นความรู้ใน
ความทรงจาํจดไวใ้นหนงัสือและส่ิงต่างๆท่ีสร้างข้ึนและถ่ายทอดไวใ้หแ้ก่กนัเป็นมรดกตกทอดสืบ
ต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน  มีการเพิ่มเติมเสริมสร้างส่ิงใหม่และปรับปรุงส่ิงเก่าใหเ้ขา้กนัไดมี้ความ
เจริญกา้วหนา้ (ผจงจิตต ์อธิคมนนัทะ, 2531: 15)    

โดยวฒันธรรมมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี (1) เป็นแบบแผนพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนรู้การ
เรียนรู้เป็นเร่ืองสาํคญัท่ีทาํใหม้นุษยส์ร้างส่ิงท่ีเรียกวา่วฒันธรรมใหเ้กิดข้ึนมนุษยจ์ะต่างจากสตัว์
เน่ืองจากการกระทาํต่างๆเป็นเร่ืองของการเรียนรู้ส่วนสตัวจ์ะใชส้ญัชาตญาณ เช่น การแต่งกาย การ
หวีผม การแปรงฟัน การกินอาหาร การปลูกสร้างท่ีอยูอ่าศยัเป็นตน้      การเรียนรู้นั้นจะมีลกัษณะ
สัง่สมจากประสบการณ์ท่ีมนุษยเ์ผชิญในชีวิตไม่ไดถู้กถ่ายทอดทางชีวภาพหรือพนัธุกรรม การ
เรียนรู้นั้นเกิดจากการเป็นสมาชิกของกลุ่มในสงัคม 
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(2) เป็นส่ิงซ่ึงสืบทอดจากบรรพบุรุษเป็นมรดกทางสงัคมซ่ึงส่งต่อกนัมาหลายช่วงอายซ่ึุงคนรุ่น
ต่อมาไดน้าํมาใชป้ฏิบติัทาํใหค้งอยูไ่ม่สูญหายแต่อาจปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลาได ้เช่น ภาษา การ
แต่งกาย เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมนั้นจะข้ึนอยูก่บัภาวะทางสงัคมในขณะนั้นๆ (3) เป็น
ของส่วนรวมในสงัคมมิใช่เป็นของผูห้น่ึงผูใ้ดโดยเฉพาะช่วยกนัคิดสร้างสรรคร่์วมกนัปฏิบติัทาํให้
วฒันธรรมนั้นอยูย่นืยาว เช่น ภาษา การแต่งกาย วฒันธรรมจึงเป็นวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคน
จาํนวนมากหรือของสงัคมทั้งหมด 

แนวคิดเก่ียวกบัการอนุรักษ์วฒันธรรมชุมชน วฒันธรรมชุมชน เป็นระบบท่ีรวบรวมคุณค่า
ท่ีผา่นมาของชุมชนเป็นบทสรุปความคิดและการปฏิบติัของชุมชนเป็นวิถีชีวิตและแนวทางการ
พฒันาของชุมชนท่ีชาวบา้นสรุปข้ึนมา  แกนกลางของวฒันธรรมชุมชนคือการใหค้วามสาํคญัแก่
ความเป็นคนและความผสมกลมกลืนกนัในชุมชน  การท่ีชุมชนอยูก่นัมาไดย้าวนานกเ็พราะมีการ
ผสมกลมกลืนของคนในสงัคมนั้นๆ อยา่งเป็นวฒันธรรมเดียว กนัหรือหากนบัยอ้นกลบัไปในอดีต
ผูค้นในชุมชนนั้นๆ อาจมีเทือกเถาเหล่ากอบรรพบุรุษเดียวกนัดว้ย 

(นิพจน์  เทียรวิหาร อา้งถึงใน ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา, 2540ข: 35)  

วฒันธรรมชุมชนคือวิถีจดัการผลิตการถือครองท่ีดินการแลกเปล่ียนและการคา้รวมทั้ง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆจะเนน้ความสมัพนัธ์เพื่อผลประโยชน์ร่วมกนัของชุมชนและความยั้งยนื
ของส่วนรวมการมีนํ้าใจช่วยเหลือเก้ือกลูและการประสานประโยชน์วา่เป็นส่ิงท่ีมีความหมายมี
คุณค่าท่ีจะตอ้งสืบทอดมากกวา่ประโยชน์สูงสุดของผลผลิตต่อหน่วยระบบการผลิตและ
กระบวนการทางเศรษฐกิจเป็นเพียงส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของระบบคุณค่าและแนวคิดท่ีชุมชน
พฒันาข้ึนและสืบสานตกทอดต่อกนัมา ดว้ยเหตุน้ีเองการทาํนาจึงมิใช่เพื่อสร้างผลผลิตใหม้ากท่ี
สุดแต่เพียงอยา่งเดียวแต่เก่ียวพนักบัพิธีกรรมเซ่นสงัเวยส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆเช่น แม่โพสพหรือผเีจา้ท่ี
และเช่ือมโยงไปยงัพิธีกรรมและประเพณีต่างๆท่ีเนน้การสืบทอดการดาํรงอยูร่่วมกนัการพึ่งพาอาศยั
การปกป้องความเป็นชุมชนและแสดงใหเ้ห็นถึงวิธีคิดท่ีเป็นของตนเอง (ยศ  สนัตสมบติั, 2537ก: 9)   

จากพื้นฐานความแตกต่างทางวฒันธรรมของชุมชนโดยท่ีวิถีวฒันธรรมชุมชนเนน้ท่ีการ
กระจายผลผลิตส่วนเกินใหก้บัสงัคมหรือสะสมร่วมกนั เป็นการผลิตเพื่อบริโภคส่วนท่ีเหลือร่วมกนั
นาํไปทาํบุญและแบ่งปันผูอ่ื้นท่ีเดือดร้อนหากมีเหลืออีกกเ็กบ็สาํรองเพื่อเป็นหลกัประกนัในปีต่อไป  
ซ่ึงต่างกบัวฒันธรรมทุนนิยมท่ีเนน้การสะสมส่วนเกินหรือความมัง่คัง่ใหก้บัปัจเจกชนอนันาํไปสู่
การดูดซบัผลประโยชน์ไปสู่มือของคนกลุ่มนอ้ย  ทาํใหศ้กัยภาพของชุมชนท่ีจะพึ่งตนเองในระดบั
ปัจเจกชนนั้นมีจาํกดัและจากการท่ีชุมชนถึงแมจ้ะมีรายได ้  แต่กไ็ม่มีระบบการออมในส่วนเกินของ 

รายไดเ้พื่อเป็นหลกัประกนัในอนาคต     ประกอบกบัสภาวะทางเศรษฐกิจของชาวบา้นท่ีไม่เอ้ือใหมี้ 
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ของตวัเองเน่ือง จากการมีหน้ีสินชุมชนจาํตอ้งมีระบบการออมหรือระบบการสะสมร่วมกนัโดยยนื
หยดับนพื้นฐานของวิถีทางของวฒันธรรมชุมชน (วิชิต  นนัทสุวรรณ, 2546: 13) 

วฒันธรรมชุมชน เป็นแนวคิดการพฒันาท่ีมุ่งเนน้ใหค้นในชุมชนเป็นศูนยก์ลางโดยเช่ือวา่  
วฒันธรรมนั้นเป็นเอกลกัษณ์ของคนและชุมชน  หากเราไม่รู้จกัตนเองและชุมชนกไ็ม่อาจพฒันาได้
และวฒันธรรมเป็นพลงัสาํคญัในการพฒันา โดย กาญจนา แกว้เทพ  (2538 ก: 12) ไดเ้สนอวา่ 
การศึกษาตามแนวทางวฒันธรรมชุมชนอาจตอ้งเปล่ียนปรัชญาการพฒันาเพื่อ  “การกินดี อยูดี่” เป็น
การพฒันาเพื่อ “การกินพอดี อยูพ่อดี ” ยกระดบัจิตใจใหช้าวบา้นช่วยเหลือเก้ือกลูกนัสร้างศีลธรรม
ในหมู่บา้นใหเ้ขม้แขง็บาํรุงรักษาวฒันธรรมในแต่ละชุมชน  เช่ือมัน่ในศกัยภาพของชุมชนในพลงั
สร้างสรรคอ์นัจะสามารถแกปั้ญหาต่างๆใหลุ้ล่วงไปไดด้ว้ยตวัของชาวบา้นเองโดยอาจตอ้งอาศยั
ความร่วมมือหรือความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนจากบุคคลภายนอกแต่มิใช่รอคอยพึ่งพาการช่วยเหลือ
แกปั้ญหาจากผูอ่ื้นเป็นการพฒันาท่ีเร่ิมจากส่ิงท่ีชาวบา้นมีอยูแ่ลว้โดยการประสานพลงักายพลงั
ปัญญาจากผูค้นในสงัคม 

สรุป เก่ียวกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน เน่ืองจากมนุษยมี์พื้นฐานในการคิด
ความสามารถในการสร้างสรรคแ์ละสืบทอดพฒันาการแตกต่างกนัเพราะมนุษยมี์พื้นฐานถ่ินท่ีอยู่
อาศยัในดินแดนท่ีต่างกนั ซ่ึงมีพื้นฐานะและสภาพแวดลอ้มแตกต่างกนัวฒันธรรมของมนุษยจึ์ง
แตกต่างหลากหลายไปตามสภาพแวดลอ้ม ประสบการณ์สร้างสมและการดาํเนินชีวิตของผูค้นใน
สงัคมเหล่านั้นดว้ยปัจจุบนัวฒันธรรมชุมชนมีส่วนผสมของหลายส่ิงหลายอยา่งหลากหลายเน้ือหา  
เพราะมีการติดต่อกบัวฒันธรรมอ่ืนๆอยูต่ลอดเวลาซ่ึงจะพบทั้งคุณค่าท่ีดีและไม่ดีปะปนกนั จะพบ
ทั้งกระแสวฒันธรรมใหม่และกระแสวฒันธรรมดั้งเดิมปะปนกนั ดงันั้นเวลาท่ีทาํกิจกรรมในการ
พฒันาวฒันธรรมชุมชนบทบาทของนกัพฒันาวฒันธรรมชุมชนตอ้งพลิกกระแสร้ายใหก้ลายเป็น
กระแสดีใหไ้ดส้กดัเอาส่วนท่ีไม่ดีท้ิงไปเลือกเอาแต่ส่วนท่ีดีๆมาใชโ้ดยตอ้งสาํรวจศกัยภาพของการ
ปรับเปล่ียนของวฒันธรรมชุมชนเพราะคุณสมบติัประการหน่ึงของวฒันธรรม คือ ตอ้งสามารถ
ปรับเปล่ียนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มและความเป็นจริงท่ีเคล่ือนไหววฒันธรรมใดเกิดข้ึนมาแลว้แต่
ขาดคุณสมบติัในการปรับเปล่ียนกจ็ะสูญหายไปในท่ีสุด วฒันธรรมท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนัตอ้ง
มีพลงัในการปรับตวัทั้งนั้น (ฉตัรทิพย ์ นาถสุภา, 2541: 21)  

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอนุรักษว์ฒันธรรมชุมชน  

รัฐทิตยา หิรัญยหาด  (2544: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้  การศึกษาศกัยภาพชุมชนบา้นหนอง
ขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี เพื่อพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรม  พบวา่บา้น
หนองขาว 
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เป็นชุมชนโบราณท่ีมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์จึงเกิดการผสมผสานกันทางวัฒนธรรมของชน

หลายชาติพันธ์ุได้อย่างกลมกลืนจนเป็นวัฒนธรรมเฉพาะชุมชนขึ้น มีการสืบทอดทางวัฒนธรรม

และการดํารงเอกลักษณ์ของชุมชนไว้เป็นอย่างดีและจากการศึกษายังพบอีกว่า บ้านหนองขาวมี

ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดีเพราะชุมชนมีพื้นฐานทาง

วัฒนธรรมท่ีเหมาะสมหากแต่ทรัพยากรบุคคลของชุมชนยังต้องปรับปรุงการเรียนรู้

กระบวนการพัฒนาให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอยู่อีกมาก 

นิวัฒน์ อมาตยกุล (2549: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ การศึกษาวิจัยทางสังคม ผลกระทบและ

การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พบว่า  

ปัจจัยทางสังคมมีส่วนช่วยในการรักษาวัฒนธรรมชุมชนเกาะเกร็ดคือ เครือข่ายองค์กรทางสังคม  

กิจกรรมสําคัญทางศาสนา ความสามัคคี ความร่วมมือในชุมชนเป็นต้น สําหรับผลกระทบและความ

เปล่ียนแปลงทางสังคมพบว่าการเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจประชาชนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก

การพัฒนาชุมชนเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม ด้านสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคพื้นฐาน 

ถนน ไฟฟ้ า ประปา โทรศัพท์ มีอย่างเพียงพอด้านการมีส่วนร่วมประชาชนในชุมชนเกาะเกร็ดมี

ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอน 

 

2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

ความเป็นมาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันมนุษย์ล้วนต้องต่อสู้ดิ้นรน

เพ่ือให้มีชีวิตรอดในสังคมยุคนั้นๆอย่างสงบสุขและสบายใจในการดํารงชีวิตประจําวันความ

พยายามของมนุษย์มีทั้งเอาชนะธรรมชาติการปรับตัวให้กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมและการยอมรับนับ

ถือสิ่งท่ีมองไม่เห็นโดยถือว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติท่ีมีอํานาจเหนือสิ่งมีชีวิตทั้งปวงบนโลกใน

สังคมหรือชุมชนท่ีเจริญแล้วผู้คนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการทันสมัยก็มีการนําความรู้ความ

เข้าใจนั้นมาใช้หรือปรับประยุกต์  เพ่ือให้ชีวิตเป็นไปอย่างท่ีต้องการ ส่วนในสังคมหรือชุมชนท่ีอยู่

ห่างไกลความเจริญทางด้านวิทยาการต่างๆ ชาวบ้านต้องใช้ความพยายามของตนเองคิดค้นหาวิธี

สร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้หรือเทคนิควิธีการต่างๆท่ีจะทําให้ชีวิตรอดอยู่ในสังคมและมีความสุขสงบ

สะดวกสบายเท่าท่ีต้องการ  สิ่งท่ีเกิดจากความคิดของท้องถิ่นเช่นนี้เรียกกันว่า  “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” 

(งามพิศ  สัตย์สงวน, 2545: 16) สังคมท่ีดํารงอยู่ได้ด้วยตนเองมาเป็นเวลาช้านานจะต้องมีภูมิปัญญา

ของตัวเองความรู้ในภูมิปัญญาท้องถิ่นสะสมขึ้นมาจากประสบการณ์ของชีวิตสังคมและใน

สภาพแวดล้อมท่ีต่างกันและถ่ายทอดสืบต่อกันมาเป็นวัฒนธรรม เม่ือทศวรรษท่ีผ่านมาทั้งองค์กร

ภาครัฐและองค์กรในภาคเอกชนได้ให้ความสนใจในเร่ืองภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้นซ่ึงนับว่าเป็นสิ่ง 
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ท่ีสาํคญัในการทาํความเขา้ใจวฒันธรรมของทอ้งถ่ินและทาํใหเ้ขา้ใจภาพรวมวฒันธรรมของชาติได้
ดียิง่ข้ึนอีกดว้ย 

ความหมายของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  หมายถึง พื้นเพรากฐานความรู้ของ
ทอ้งถ่ินท่ีไดค้วามรู้จากการดาํเนินชีวิตและสามารถสืบทอดภูมิปัญญาของพวกเขามาไดโ้ดยตลอด
(เสรี พงศพ์ิศ, 2536: 17) และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นเป็นเร่ืองท่ีสัง่สมมาตั้งแต่อดีตและเป็นเร่ืองของ
การจดัความสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติส่ิงแวดลอ้มและคนกบัส่ิงท่ีเหนือธรรมชาติ 
โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณีวิถีชีวิตการทาํมาหากินและพิธีกรรมต่างๆทุกอยา่งเพื่อให้
เกิดความสมดุลระหวา่งความสมัพนัธ์เหล่าน้ี เป้าหมายกคื็อเพื่อใหเ้กิดความสงบสุขทั้งในส่วนท่ีเป็น
ชุมชนหมู่บา้นและในส่วนท่ีเป็นปัจเจกชนของชาวบา้นเอง แทบทั้งส้ิน (ปรีชา อุยตระกลู, 2531: 10) 

นอกจากนั้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินยงัเกิดจากการสะสมความรู้มาอยา่งยาวนานและมีลกัษณะเช่ือมโยง
กนัไปในทุกสาขาวิชาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นความรอบรู้ของชาวบา้นท่ีเรียนรู้และมี
ประสบการณ์สืบทอดกนัมาทั้งทางตรงคือเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัและโดยทางออ้มคือเรียนรู้จาก
ผูใ้หญ่หรือจากความรู้ท่ีถ่ายทอดกนัต่อมา  (ประเวศ วะสี , 2542: 13) กระบวนการปรับเปล่ียนแบบ
แผนการดาํเนินชีวิตของบุคคลในชุมชนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปจนเกิดเป็นการ
เรียนรู้ท่ีช่วยใหส้ามารถเอาตวัรอดไดใ้นสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนผา่นจากยคุหน่ึงไปสู่อีกยคุหน่ึง โดย
ผา่นกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมกอ็าจเรียกไดว้า่เป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินไดเ้ช่นเดียวกนันั้นเอง   

ความสาํคญัของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ความสาํคญัและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย มีดงัน้ี (รัตนะ บวัสนธ์, 2535: 21) 

1)  ภูมิปัญญาไทยแสดงใหเ้ห็นถึงการอนุรักษท่ี์ดีงาม ทั้งจารีตประเพณี วฒันธรรม 
และการประดิษฐคิ์ดคน้เพื่อใชป้ระโยชน์อยา่งใดอยา่งหน่ึงอยา่งมีคุณค่าเช่น  การนวดแผนไทย  

สมุนไพรไทย 

2)  ภูมิปัญญาไทยก่อก่อใหเ้กิดการคิดริเร่ิมสร้างสรรคคุ์ณค่าทางสงัคมใหม่ ทั้งใน
ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมเช่น ภูมิปัญญาการบวชป่าไม ้เป็นตน้ 

3)  ภูมิปัญญาไทยก่อใหเ้กิดการผลิตภณัฑ ์การแปรรูปและการสร้างอาชีพใหม่ ทั้ง
ดา้นการผลิตส่ิงใหม่และวิธีการผลิตส่ิงใหม่ๆเช่น การผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์เป็นตน้ 

4)  ภูมิปัญญาไทยก่อใหเ้กิดเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินเช่น  การทาํปลาตะเพียนดว้ยใบ
ลานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การทาํขนมหมอ้แกงของจงัหวดัเพชรบุรี เป็นตน้ 

5)  ภูมิปัญญาไทยก่อใหเ้กิดศิลปะของชาติ ซ่ึงบรรพบุรุษไดส้ร้างสรรคง์านศิลปะ
ไวม้าก เช่น จิตรกรรมลายไทยศิลปะกา รต่อสูม้วยไทย การฟ้อนรํา เคร่ืองดนตรีไทย เป็นตน้ ทาํให้
ประเทศไทยมีศิลปะเป็นของตนเองท่ีแสดงถึงความเป็นอารยะธรรมของชาติ 
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6)  ภูมิปัญญาไทยไดเ้สริมสร้างความสงบสุขในการดาํรงชีวิต โดยสามารถนาํม า
ปรับปรุงอุปนิสยัท่ีมีความโดดเด่นของคนไทย เช่น ยิม้สยาม ความมีนํ้าใจ การเอ้ือเผือ่แผ ่การรัก
ความสงบความขยนัและความอดทน เป็นตน้ 

7)  ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสงัคมได ้
เน่ืองจากไดรั้บการยอมรับและยกยอ่งจากชาวต่างชาติวา่มีขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม มีความ
สอดคลอ้งกบัการรักษาคุณค่าทางธรรมชาติ เช่น ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสงกรานต ์ เป็นตน้ 

8)  ภูมิปัญญาไทยสามารถสร้างชาติใหเ้ป็นปึกแผน่มัน่คง ทั้งท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมช่วยสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 

9)  ภูมิปัญญาไทยสามารถเสริมสร้างใหค้นไทยเกิดความภาคภูมิใจ ในศกัด์ิศรีและ
เกียรติภูมิในความเป็นไทย 

10)  ภูมิปัญญาไทยสามารถนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงและปรับปรุงวิถีชีวิตของคน
ไทยใหเ้กิดการดาํรงชีวิตเหมาะสมไดต้ามยคุตามสมยั 

คุณค่าและความสาํคญัของภูมิปัญญาไทยดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ภูมิปัญญาไทยท่ีบรรพบุรุษ
ไดส้ัง่สมความรู้ประสบการณ์ แลว้ถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นหลงันั้น เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า สมควรท่ีชาวไทย
ทุกคนมีส่วนร่วมในการศึกษา อนุรักษแ์ละเผยแพร่ภูมิปัญญาไทยใหอ้ยูคู่่กบัคนไทยเป็นประจกัษต่์อ
สายตาของชาวโลกต่อไป 

สรุปเก่ียวกบั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากความคิดของ
ชาวบา้นซ่ึงมีลกัษณะผสมผสานของความรู้ต่างๆ และไดถ่้ายทอดสืบกนัมาเป็นเวลานานเป็นความรู้
ท่ีชาวบา้นใชด้าํเนินชีวิตในการแกปั้ญหาต่างๆในชีวิตประจาํวนั 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

 นฤมล ปิยวิทย์  (2544: บทคดัยอ่)  วิจยัในหวัขอ้  การศึกษาภาษาวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินในคมัภีร์ใบลานเร่ืองปฐมมูลลี  พบวา่อกัษรท่ีบนัทึกในใบลานส่วนใหญ่เป็นสาํเนียงอีสาน 
ซ่ึงมีผลทาํใหก้ารใชพ้ยญัชนะ สระและเสียงวรรณยกุตแ์ตกต่างไปจากภาษาไทยภาคกลาง การใช้
ภาษาเป็นการใชต้ามภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีโวหารประกอบดว้ย สาํนวนโวหาร พรรณนาโวหาร 
เทศนาโวหาร อุปมาโวหารและสาธกโวหาร ศิลปะการใชค้าํศพัทภ์าษาบาลีเป็นคาํศพัทท่ี์มี
ความหมายลึกซ้ึง พบวา่คาํศพัทบ์างคาํปรากฏในวรรณกรรมสมยัสุโขทยัและวรรณกรรมลา้นนาอีก
ดว้ย นบัวา่เป็นการคน้พบการแพร่ขยายของวรรณกรรมลา้นนามาสู่อีสานแสดงถึงภูมิปัญญาของ
ชาวอีสานในดา้นภาษาศาสตร์ทั้งท่ีเป็นภาษาพดูและภาษาเขียน 
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 ทศัน์ ทศันียานนท์ (2546: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ ภูมิปัญญาชาวบา้นในการเพิ่มรายไดแ้ก่
ชุมชนกรณีการทาํเจ้ียกระดาษจากตน้ปอเต่าไห ้พบวา่ การนาํตน้เต่าไหม้าทาํเป็นเจ้ียกระดาษนั้นชาว
อีสานสืบทอดภูมิปัญญาการทาํมานานแลว้ โดยกระดาษท่ีไดน้ั้นจะนาํไปห่อผงธูปท่ีทาํมาจากขยุ
มะพร้าวผสมผงตงัตุ่นและใบอม้ใหมี้กล่ินหอมทาํเป็นมวนคลา้ยมวนบุหร่ียาเสน้ของชาวบา้นใน
อีสานนิยมสูบกนัจะนิยมทาํกนัในช่วงเทศกาลเขา้พรรษาเพื่อวตัถุประสงคน์าํไปจุดเป็นพทุธบูชา 

 วารุณี พงษภิ์ญโญ  (2548: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้  ภูมิปัญญาชาวบา้นต่อการพฒันาความ
เขม้แขง็ของชุมชนกรณีศึกษาบา้นอมัพะวนั หมู่ 8 ตาํบลสาํราญ อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  พบวา่  
ชาวบา้นนาํภูมิปัญญาชาวบา้นทางการเกษตรแบบดั้งเดิมผสมผสานกบัประสบการณ์ ประยกุตเ์ขา้
กบัแนวคิดใหม่ท่ีคน้พบมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มผลผลิตให้
มากข้ึนและมีรายไดม้ากข้ึน ทาํใหส้มาชิกในครอบครัวสามารถพึ่งตนเองไดส้ร้างความเป็นอยูท่ี่ดีแก่
ประชาชนในชุมชนและยงัมีการนาํภูมิปัญญาชาวบา้นดา้นการจดัการสวสัดิการและธุรกิจชุมชน มี
การรวมกลุ่มกนัโดยสมคัรเขา้เป็นสมาชิกกลุ่มดว้ยความสมคัรใจเลือกคณะกรรมการบริหาร จดัการ
กนัเองอยา่งเป็นระบบเคารพกฎระเบียบท่ีร่วมกนัตั้งข้ึนช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํและช่วยกนัแกปั้ญหา
ชาวบา้นมีความสามคัคีมีนํ้ าใจช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัจึงทาํใหเ้กิดอาํนาจต่อรองในการ
จาํหน่ายผลผลิต ทาํใหชุ้มชนมีพลงัในการเสริมสร้างพลงัในการพฒันาและสร้างประโยชน์แก่
ชุมชนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจสงัคมและวฒันธรรม 

 ธนพร เวทยศิ์ริยานนัท ์(2548: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ ภูมิปัญญาผา้ไหมของกลุ่มชาติพนัธ์
เขมรบา้นท่าสวา่ง  อาํเภอเมืองจงัหวดัสุรินทร์  พบวา่  กระบวนการคิดสร้างสรรคล์ายผา้ไหมของ
กลุ่มชาติพนัธ์เขมรบา้นท่าสวา่ง ไดรั้บอิทธิพลความคิดมาจากพทุธศาสนา จากส่ิงแวดลอ้ม
ธรรมชาติและจากส่ิงของเคร่ืองใชป้ระจาํวนั รวมถึงการแพร่กระจายจากอิทธิพลของวฒันธรรมต่าง
ถ่ิน ซ่ึงลวดลายท่ีปรากฏบนผนืผา้เกิดจากการยอ้มสีต่างๆแลว้นาํมาทอสลบัสีใหเ้กิดลวดลายตามท่ี
ตอ้งการ ซ่ึงภูมิปัญญาท่ีสาํคญัของการทอผา้ไหมของกลุ่มชาติพนัธ์เขมรบา้นท่าสวา่งคือการทอยกด
อกเช่น ผา้ลายลูกแกว้  ลายดอกพิกลุ  ลายเมด็พริกไทยเป็นตน้ สาํหรับบทบาทของผา้ไหมของกลุ่ม
ชาติพนัธ์เขมรบา้นท่าสวา่งนั้น พบวา่ เป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีสืบทอดกนัมา
นานแสดงถึงสถานภาพทางสงัคม  แสดงถึงคุณค่าทางจิตใจและแสดงถึงคุณค่าในทางเศรษฐกิจอีก
ดว้ยเช่นกนั 

 สุนิชา มีศิริ (2549:  บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ การศึกษาการจดัการผลิตภณัฑก์ลุ่มภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าวเพื่อการจดัการศึกษาเทศบาลเมืองตาคลี อาํเภอตาคลี จงัหวดั
นครสวรรค ์พบวา่ กลุ่มภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผลิตภณัฑก์ะลามะพร้าวในเขตเทศบาลตาคลี อาํเภอตาคลี  
จงัหวดันครสวรรค ์มีปัญหาในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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โดยมีปัญหาการส่งเสริมด้านการตลาดเป็นปัญหาใหญ่ รองลงมาเป็นปัญหาด้านราคา ด้านรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์และปัญหาด้านสถานท่ีจําหน่าย 

 นฤมล ปัญญาวชิโรภาส (2550: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ ไผ่กับวิถีชุมชนชาวเลย กรณีศึกษา

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าวบ้านนาอ้อ ตําบลนาอ้อ อําเภอเมือง จังหวัดเลย พบว่า 

ไผ่เป็นผลิตผลทางธรรมชาติท่ีทรงคุณค่าต่อวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเลย ทั้งในด้านท่ีเป็น

อาหารเคร่ืองใช้สอยในครัวเรือน สร้างท่ีอยู่อาศัย สร้างเศรษฐกิจในชุมชนชาวบ้านนาอ้อในจังหวัด

เลย  นําไผ่มาสร้างผลงานหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน โดยการใช้ไผ่สานกระติบข้าวเป็นสินค้าชุมชนท่ี

สามารถสร้างรายได้ให้เกิดแก่ผู้เกี่ยวข้องและชุมชนอย่างพอเพียงการสานกระติบข้าวจากไผ่ของ

ชาวบ้านนาอ้อ เป็นการแสดงถึงความรู้ความสามารถและภูมิปัญญาท่ีถ่ายทอดกันมายาวนานทั้งยัง

เป็นวิถีชีวิตชุมชนท่ีสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป 

อ้อยทิพย์ เกตุเอม (2547: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ ภูมิปัญญาชาวบ้านตาลโตนดเพ่ือการ

พัฒนาอาชีพ อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา พบว่าชาวบ้านตาลโตนดมีภูมิความรู้ท่ีเป็นทุน

ทางสังคมอยู่หลายอย่าง ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดภูมิปัญญาในการทํามาหากินมาหลายรุ่นมีอาชีพท่ี

คนในชุมชนยังคงสืบทอดและพัฒนาเป็นสินค้าประจําชุมชนบ้านตาลโตนดอาทิ การทําขนมตาล 

การทํานํ้าตาลสด การทํานํ้าตาลเมา การทํานํ้าตาลปึ ก การทําจักสานใบตาล การทําไม้กวาดเสี้ยนตาล

เป็นต้น 

 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับศิลปะและหัตถกรรมท้องถ่ิน 

ความเป็นมาของศิลปะและหัตถกรรมท้องถิ่น  ในประเทศไทยการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ต่างๆ ด้วยฝีมือซ่ึงเป็นงานหัตถกรรมมีอยู่มากมายหลายชนิดทําด้วยวัสดุและวัตถุดิบท่ีสามารถหาได้

ในท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากจะมุ่งเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักแล้ว ยังสอดใส่ศิลปะในการประดิษฐ์

ลงไปในสิ่งประดิษฐ์ให้ดูสวยงามทําให้ชิ้นงานต่างๆ ดูมีคุณค่าและความงามอย่างโดดเด่นทาง

ศิลปวัฒนธรรมของชนชาวไทยตลอดมาไม่แพ้ชนชาติอ่ืนๆหัตถกรรมไทยแต่ละประเภทมี ประวัติ

ความเป็นมาท่ีแตกต่างกันตาม วัตถุดิบทีใช้ ลักษณะการใช้สอยและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตัวอย่าง

ประวัติความเป็นมาของหัตถกรรมท่ีสําคัญ คือ 

2.1.3.1  เคร่ืองจักสานสมัยหินใหม่ท่ีมีลักษณะรูปทรงคล้ายคลึงกับเคร่ืองจักสาน 

ทําขึ้นด้วยวิธียาดินเหนียวภายในภาชนะเคร่ืองจักสาน ให้หนาพอแล้วนําไปเผา เม่ือเผาเสร็จแล้ว

ภาชนะเคร่ืองจักสานจะถูกไฟไหม้หมดไป เหลือแต่ลวดลายจักสานปรากฏอยู่บนภาชนะ

เคร่ืองปั้นดินเผานั้น นอกจากนี้ยังมีตํานานเกี่ยวกับบุญญาธิการของพระร่วงเจ้าแห่งอาณาจักร

สุโขทัย ซ่ึงเล่ากันต่อมาว่า สมัยหน่ึงอาณาจักรนี้ตกเป็นเมืองขึ้นของขอมและจะต้องส่งส่วยนํ้า 
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ศกัด์ิสิทธ์ิไปถวาย พระร่วงฯ ไดใ้หส้านกระออมครุหรือครุ เพื่อบรรจุนํ้าส่งไปถวาย โดยนํ้ามิได้
ร่ัวไหลแมแ้ต่นอ้ย ตวัอยา่งน้ีช้ีใหเ้ห็นไดว้า่เคร่ืองจกัสานอยูคู่่กบัชีวิตคนไทยมาเป็นเวลาชา้นานแม้
จะมีการจดัทาํเคร่ืองจกัสานในประเทศไทยมาเป็นเวลานานแลว้ แต่จากการศึกษาของ มาลินี สวยคา้
ขา้ว (2524 : 24) ผูศึ้กษาวิจยัเร่ือง "เคร่ืองจกัสานในประเทศไทย" ไดส้รุปไวว้า่กรรมวิธีในการจดัทาํ
เคร่ืองจกัสานในปัจจุบนักย็งัคงไม่แตกต่างไปจากกรรมวิธีการผลิตในอดีตมากนกั คือ จกั ถกั เยบ็ 
สานและทอ   เคร่ืองจกัสานในประเทศไทยมีอยูม่ากมายหลายชนิดแต่กส็ามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 

ประเภทใหญ่ๆคือ 

1)  เคร่ืองจกัสานสาํหรับใชส้อยในชีวิตประจาํวนัคือ 

(1)  ภาชนะต่างๆ เช่น กระบุง ตะกร้า กระจาด ตะแกรง กระเชา้ 
กระติบขา้ว เข่ง กระชุ  และกระเป๋าเป็นตน้ 

(2)  เคร่ืองสาํหรับดกัจบัสตัวน์ํ้ า เช่น ลอบไซ ขอ้ง อีจู ้สุ่ม เป็นตน้ 

(3)  เคร่ืองสาํหรับปูลาด ไดแ้ก่ เส่ือชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

(4)  เคร่ืองท่ีเป็นเคร่ืองสวมศีรษะ เช่น งอบ หมวก เป็นตน้ 

(5)  เคร่ืองท่ีเป็นส่ิงประดบัตกแต่ง เช่น ปลาตะเพียนสานดว้ยใบ
ลาน ตวัสตัวต่์างๆ ท่ีสานจากไมไ้ผแ่ละวสัดุอ่ืนๆ  เป็นตน้ 

2)  เคร่ืองจกัสานท่ีเป็นส่วนประกอบของอาคารบา้นเรือน เช่น ฝาเรือนท่ี
สานดว้ยตอกไมไ้ผ ่ไดแ้ก่ เส่ือลาํแพน ฝาไมข้ดัแตะ เป็นตน้  ลกัษณะรูปแบบของเคร่ืองจกัสานใน
ภาคต่างๆรูปแบบของเคร่ืองจกัสานท่ีผลิตในแต่ละภาคหรือทอ้งถ่ินต่างๆ จะมีรูปแบบลกัษณะเด่นท่ี
ไม่เหมือนกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนบธรรมเนียมวฒันธรรม ความนิยม วสัดุท่ีหาไดใ้นแต่ละทอ้งถ่ิน 
และจุดประสงคใ์นการใชส้อยเป็นตวักาํหนด  

2.1.3.2  ลกัษณะรูปแบบเคร่ืองจกัสานในแต่ละภาคดงัน้ี 

1)  ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เคร่ืองจกัสานท่ีผลิตใน
ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั คือ มีผลิตหวด ก่องขา้ว กระติบ
ขา้ว และโตก เป็นตน้ ทั้งน้ีเพราะมีวฒันธรรมการบริโภคขา้วเหนียวเหมือนกนั แต่เคร่ืองจกัสานท่ีมี
ลกัษณะเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของภาคเหนือคือ เคร่ืองจกัสานท่ีสานอยา่งละเอียดจนแทบไม่มีช่องวา่ง
เลย แลว้เคลือบดว้ยนํ้ายางรักและมีการวาดลวดลายสวยงามลงบนเคร่ืองจกัสานนั้นๆซ่ึงเรียกวา่  
"เคร่ืองเขิน" เคร่ืองเขินท่ีนิยมทาํกนัมากคือ ภาชนะ กล่องต่างๆเช่น กล่องเกบ็เมลด็พนัธ์ุพืชต่างๆ มี
ฝาครอบและหูห้ิวสาํหรับแขวน หีบหรือกล่องสาํหรับเกบ็เส้ือผา้ เป็นตน้ เคร่ืองจกัสานชนิดน้ีตาม
แบบเดิมหาดูไดย้าก เพราะปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยมกนัแลว้ เคร่ืองจกัสานท่ีมีลกัษณะเด่นของภาค 
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ กระเป๋าลายขิ ด ซ่ึงมีการประยกุตจ์ากลายผา้พื้นเมือง ขณะน้ีการผลิตมีอยู่
นอ้ยมากเพราะไม่ค่อยนิยมกนั 

2)  ภาคกลางและภาคตะวนัออก   เคร่ืองจกัสานท่ีผลิตในภาคกลางและ
ภาคตะวนัออกส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น 
กระบุง ตะกร้า งอบ และเส่ือ เป็นตน้ ลกัษณะเด่นของเคร่ืองจกัสานจากไมไ้ผใ่นภาคกลางอยูท่ี่สีสนั
ของเน้ือไมไ้ผซ่ึ่งมีสีเหลืองสุกโดยธรรมชาติ และหากมีการลงเชลแลก็และรมควนั กจ็ะมีสีนํ้ าตาล
ไหมส้วยงามแตกต่างจากเคร่ืองจกัสานของภาคอ่ืน 

3)  ภาคใต้   เคร่ืองจกัสานของภาคใตเ้ป็นเคร่ืองจกัสานท่ีมีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัไม่เหมือนภาคอ่ืน เพราะวสัดุท่ีใชใ้นการผลิตนอกจากไมไ้ผแ่ลว้ยงัมีพืชอ่ืนๆเช่น เถา
ยา่นลิเภา เคร่ืองจกัสานท่ีผลิตจากยา่นลิเภา ไดแ้ก่ กระเป๋า ท่ีใส่ปากกา ดินสอ และกล่องต่างๆเป็น
ตน้ นอกจากน้ียงันาํตน้กระจูดและใบลาํเจียกหรือปาหนนัมาใชส้านเส่ืออีกดว้ย 

ความหมายของศิลปะและหตัถกรรมทอ้งถ่ิน  ศิลปะเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงลกัษณะของ
วฒันธรรมประจาํชาติท่ีมนุษยไ์ดส้ร้างสรรคข้ึ์นเป็นลกัษณะของความเป็นอยูก่ารดาํรงชีวิต 
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาในอดีตในรูปของวรรณกรรม  ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม การแสดงเป็น
ตน้(สมชยั ใจดี , 2530:  24)และศิลปะเป็นส่ิงท่ีมนุษยเ์พียรสร้างข้ึนมาจากชีวิตจิตใจความรู้
ความสามารถและความชาํนาญของตวัเอง  แลว้ถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจนั้นออกมาเป็นผลงานท่ี
มีความงดงามและทรงคุณค่าแก่สงัคม ศิลปกรรมพื้นบา้นเป็นอีกหน่ึงภูมิปัญญาทางดา้นศิลปะท่ี
ชาวบา้นแสดงออกถึงความสาํเร็จบ่งบอกถึงคุณค่าความเฉลียวฉลาดในเชิงช่างของชาวบา้นท่ี
ถ่ายทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน(วิโรจน์ ศรีอุไรอา้งถึงใน องักรู  สมคะเนย์ , 2534:  17) ผูส้ร้างงาน
ศิลปะเรียกวา่เป็นศิลปินหรือช่างฝีมือซ่ึงศิลปินไทยส่วนใหญ่มกัสร้างสรรคง์านศิลปะข้ึนจากแรง
บนัดาลใจจากธรรมชาติบางทีเป็นการสร้างสรรคม์าจากความคิดความเช่ือในทางศาสนาและความ
เช่ือในทางไสยศาสตร์ท่ีเหนือธรรมชาติ ศิลปินเป็นผูส้ร้างสรรคน์ามธรรมใหเ้กิดเป็นรูปธรรมดว้ย
ฝีมือเชิงช่างศิลปะแขนงต่างๆเพื่อใหบุ้คคลอ่ืนช่ืนชมและสมัผสัได้ ความสาํคญัของศิลปหตัถกรรม
ทอ้งถ่ิน ศิลปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีจะเป็นตวับ่งช้ีท่ีสาํคญัต่อการแสดงออกถึงชนิดภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน ท่ีมีต่อการดาํรงชีวิตซ่ึงกคื็อผลงานหรือกิจกรรมท่ีเกิดจากความคิดของชาวบา้นท่ี
แสดงใหเ้ห็นคุณค่าแห่งการดาํเนินชีวิตวิถีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ไดรั้บการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาเฉพาะ
กลุ่มชนหรือทอ้งถ่ินนั้นๆซ่ึงเป็นการแสดงถึงความเจริญงอกงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
ชุมชน (มาลินี สวยคา้ขา้ว , 2538: 18) หตัถกรรมพื้นบา้นคือส่ิงท่ีชาวบา้นสร้างข้ึนดว้ยฝีมือและภูมิ
ปัญญาเพื่อใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีวิต โดยใชเ้คร่ืองมือเคร่ืองใชอ้ยา่งง่ายๆและเนน้ท่ีการใชมื้อใน 
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การทาํส่ิงต่างๆเหล่านั้นผลงานท่ีไดมี้ความประณีตสวยงามอยา่งเรียบง่ายมีความคิดสร้างสรรค์
สอดแทรกและสร้างรายไดใ้หก้บัชาวบา้น (วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, 2524: 23) 

ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมพื้นบา้นท่ีมีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกบัมนุษยม์าชา้นา นจดัเป็นงาน
หตัถกรรมเก่าแก่ท่ีสุดของโลกประเภทหน่ึง เพื่อสนองประโยชน์ใชส้อยการดาํรงชีวิตของมนุษย์
เคร่ืองจกัสานไมไ้ผแ่ละหวายของไทยก่อกาํเนิดข้ึนมาจากชีวิตของมนุษย ์เคร่ืองจกัสานไมไ้ผแ่ละ
หวายของไทยก่อกาํเนิดข้ึนมาจากชีวิตความเป็นอยูร่ะดบัพื้นบา้นในสงัคมเกษตรกรรมและ
วิวฒันาการเร่ือยมาจากคนรุ่นหน่ึงไปยงั อีกรุ่นหน่ึงต่อกนัไป เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์ไดดี้ท่ีสุด
มีการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามน่าใชใ้นการอุปโภคบริโภคหรือใชส้อยในพิธีกรรมทาง
ศาสนาและวฒันธรรมขนบธรรมเนียม ประเพณีของแต่ละทอ้งถ่ินในภูมิภาคต่าง ๆของประเทศเป็น
มรดกสืบทอดอนัยาวนานจนกลายเป็นหตัถกรรม 

ความสาํคญัของเคร่ืองจกัสานไมไ้ผแ่ละหวายของไทยไดป้ราก ฏหลกัฐานในตาํนานของ
ชาติไทยกล่าวถึงเคร่ืองจกัสานท่ีเรียกวา่ ชะลอม กระออมหรือครุไดมี้บทบาทสาํคญัในการต่อสูใ้ห้
พน้อาํนาจจากขอมจนไดอิ้สรภาพและเร่ิมตั้งประเทศไทยข้ึน ดงัปรากฏ ในบนัทึกพงศาวดารเหนือ
เร่ือง พระร่วง เป็นผูคิ้ดริเร่ิมทาํเคร่ืองจกัสานดว้ยไมไ้ผแ่ละหวายโดยสานเป็นตาถ่ี ท่ีเรียกวา่ชะลอม
หรือกระออมและมีชนัยาทาภายในโดยรอบเพื่อใชต้กันํ้ าไม่ร่ัว นํ้ าหนกัเบา ขนยา้ยง่ายสะดวกกวา่
การใชเ้คร่ืองป้ันดินเผา ในสมยันั้นกระออมหรือครุ จดัวา่เป็นผลิตภณัฑท่ี์คิดข้ึนใหม่ประชาชนจึง
ต่ืนเตน้เห็นเป็นของวิเศษ ส่งผลใหมี้ความเช่ือมัน่ในบุญบารมีของพระร่วงขา้ศึกขอมกลวัเกรงพากนั
หลบหนีไป พระร่วงจึงเป็นหวัหนา้ทาํการสงครามรบชนะขา้ศึก เป็นอิสรภาพพน้อาํนาจจากขอม
และตั้งประเทศไทยข้ึนเป็นกษตัริยป์กครอง โดยยกเมืองสุโขทยัเป็นราชธานีตั้งแต่นั้นมา    

นอกจากนั้นในสมยัโบราณมีการทาํเส้ือเกราะใหก้บันกัรบไทยสานดว้ยหวายเพื่อป้องกนัอาวธุของมี
คมไดพ้อสมควร รวมทั้งผลิตภณัฑโ์ล่หวายทั้งน้ีเพราะวสัดุหวายมีแรงยดืหยุน่สามารถผอ่นหนกัให้
เป็นเบาไดเ้หมาะในการทาํหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานมีความแขง็แรงทนทานดีหลกัฐานอ่ืนๆท่ีปราก ฏ
เร่ืองราวของเคร่ืองจกัสานคือภาพวาดจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัวาอารามหลายแห่งในประเทศไทย 
เช่นในอุโบสถวดัพระสิงห์ อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่เป็นตน้ ส่วนหลกัฐานท่ีสาํคญัซ่ึงเพิ่งคน้พบ
คือภาพเขียนบริเวณหนา้ผาท่ีมีแนวขนานไปกบัลาํนํ้าโขงเขตบา้นกุ่มอาํเภอโขงเจียม จงัหวดั
อุบลราชธานีเป็นภาพรูปสตัวแ์ละส่ิงของท่ีมีรูปร่างคลา้ยเคร่ือง จกัสานสาํหรับจบัสตัวน์ํ้ า พบเห็น
ไดต้ามลาํนํ้าโขงทัว่ไปคือ สุ่มหรือขอ้งจึงเป็นหลกัฐานเคร่ืองยนืยนัวา่เคร่ืองจกัสานไมไ้ผห่รือหวาย 
มีการทาํข้ึนในประเทศไทยตั้งแต่คร้ังโบราณกาลและสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบนั  (วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ, 

2551: 11) 
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การทาํงานหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานของไทย มีพื้นฐานมาจากสงัคมเกษตรกรรม ช่างสานคือ
เกษตรกรรมในชนบท จะใชช่้วงเวลาวา่งหลงัจากการทาํไร่ทาํนา เลือกใชท้รัพยากรธรรมชาติใน
ทอ้งถ่ินมาผลิตงานหตัถกรรมดว้ยใจรัก เพื่อความสุขความเพลิด เพลินตลอดจนสนองประโยชน์ใช้
สอยต่อตนเองและครอบครัว รูปแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานไมไ้ผแ่ละหวาย จึงเป็นศิลปหตัถกรรม 
พื้นบา้นท่ีมีความงามบริสุทธ์ิแบบธรรมชาติ สะทอ้นถึงความเป็นอิสระและการแสดงออกของ
ความคิดเฉลียวฉลาด ตลอดจนความ สามารถของช่างสานในการเขา้ใจวสัดุไมไ้ผแ่ละหวายผสาน
กลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้มของการดาํรงชีวิต ส่งผลใหมี้การพฒันารูป แบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกั
สานเป็นจาํนวนมาก ลกัษณะรูปแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองจกัสานไมไ้ผแ่ละหวายท่ีเป็นงาน
ศิลปหตัถกรรมพื้นบา้น แบ่งกลุ่มตามประโยชน์ใชส้อยของสงัคมชนบท 

สรุปเก่ียวกบัศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ิน   ศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ิน หมายถึง การสร้างสรรคง์าน
ศิลปะผา่นงานฝีมือชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ินท่ีเรียกวา่  “หตัถกรรมพื้นบา้น ” เป็นงานสร้างสรรคท่ี์
เกิดข้ึนจากความตอ้งการในการสร้างส่ิงของเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นในชุมชน
ทอ้งถ่ินท่ีเนน้ความเรียบง่ายสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ประจาํในแต่ละทอ้งถ่ินใชว้สัดุท่ีหาไดง่้ายใน
ทอ้งถ่ินมาสร้างสรรคเ์ป็นงานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีเกิดจากความตอ้งการในการประดิษฐ์
เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนพื้นฐาน ไปสู่งานหตัถกรรมชุมชนและเป็นศิลปหตัถกรรมท่ีเกิดจาก
ภูมิปัญญาของชาวบา้นในทอ้งถ่ินนัน่เอง 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัศิลปหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

 สมศกัด์ิ วชิรพนัธ์  (2537: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้  การถ่ายทอดความรู้หตัถกรรมทอ้งถ่ิน
กรณีการทาํกระดาษสา บา้นท่าลอ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัลาํปาง  พบวา่ ชาวบา้นท่าลอ้ อาํเภอเมือง  
จงัหวดัลาํปาง มีการประกอบอาชีพทาํกระดาษสามากท่ีสุดหมู่บา้นหน่ึงในภาคเหนือเป็นหมู่บา้นท่ี
ตั้งอยูบ่ริเวณเขตชานเมือง จึงประสบปัญหาการเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงัคมความเป็นอยู่
ในชุมชนอยา่งมาก การทาํกระดาษสาซ่ึงเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีชาวบา้นทาํสืบต่อกนัมานาน ไดถู้ก
ถ่ายทอดความรู้กรรมวิธีการผลิตจากรุ่นสู่รุ่นในครอบครัวมายาวนานเป็นภูมิปัญญาดา้นงาน
ศิลปหตัถกรรมท่ีสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้หค้นในชุมชนอยา่งมากมาย  ต่อมาองคก์รภาครัฐไดเ้ขา้
ส่งเสริมความรู้ดา้นเทคโนโลยสีมยัใหม่เก่ียวกบักระบวนการผลิตกระดาษสาส่งผลใหช้าวบา้น
สามารถผลิตกระดาษสาไดป้ริมาณมากข้ึน คุณภาพดีข้ึนและสร้างรายไดม้ากข้ึนดว้ย 

จาํลอง วิบูลยป่ิ์น  (2545:  บทคดัยอ่)  วิจยัในหวัขอ้  ศิลปหตัถกรรมผกัตบชวาในจงัหวดั
นครปฐม  พบวา่ ชาวบา้นในจงัหวดันครปฐมไดสื้บทอดภูมิปัญญาเร่ืองการจกัสานผกัตบชวา ทั้ง
รูปแบบกระบวนการผลิตลายสานจากการคิดคน้แบบใหม่ๆโดยดดัแปลงมาจากงานจกัสานไมไ้ผซ่ึ่ง
เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมมาประยกุตใ์ชก้บังานจกัสานผกัตบชวาซ่ึงเดิมทีเคยเป็นเพียงวชัพืชท่ีข้ึนปก 
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คลุมตามแม่นํ้าลําคลอง โดยนําผักตบชวามาตากให้แห้งแล้วนําก้านใบของผักตบชวา มาสานเป็น

งานหัตถกรรมรูปแบบต่างๆตามท่ีต้องการเป็นการนําเศษวัชพืชเหลือใช้มาสร้างคุณค่า ในทาง

เศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพในชุมชนเป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับวิถีชีวิตชุมชน ใน

การเกื้อกูลกันระหว่างธรรมชาติกับวิถีชีวิตของคนในชนบทและส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรม

ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป 

จินตนา กงเพชร (2549: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผากับวิถีชีวิต

กรณีศึกษาบ้านโค้งสวรรค์ ตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า ชาวบ้านโค้ง

สวรรค์มีการทําหัตถกรรม เคร่ืองปั้นดินเผาสืบต่อกันมาหลายรุ่น มีการถ่ายทอดศิลปะภูมิปัญญาใน

การออกแบบรูปทรงภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผาหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่นิยมทําเคร่ืองปั้นดินเผา 

ท่ีใช้งานในชีวิตประจําวันเป็นส่วนมาก 

อดุลย์ คามดิษฐ์ (2551: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ หัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ีบ้านเหล่าเหนือ 

อําเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น พบว่า พัฒนาการของหัตถกรรมผ้าไหมมัดหม่ีบ้านเหล่าเหนือ มี

พัฒนาการดีขึ้นในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงไหม วิธีการย้อมไหมและมัดหม่ี มีการนํา

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต จนสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น คุณภาพได้

มาตรฐานมากขึ้น โดยท่ีใช้เวลาเท่าเดิม เคร่ืองมือท่ีนํามาใช้ได้แก่ เคร่ืองกวักเส้นไหมท่ีมีขนาด

เคร่ืองใหญ่ขึ้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้ าในการขับเคล่ือนทําให้ประหยัดแรงงานจากคน จากพัฒนาการ

ดังกล่าวทําให้การผลิตผ้าไหมมัดหม่ี  ของชาวบ้านเหล่าเหนือมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นและยังคงอนุรักษ์

ภูมิปัญญาดั้งเดิมของการทําผ้าไหมเอาไว้ได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน 

 

2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของไทย 

ความเป็นมาของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  “หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์” มีช่ื อเรี ยก

เป็นภาษาอังกฤษว่า “One  Tumbon  One  Product” หรื อ  “OTOP” เป็นแนวคิดท่ีต้องการ

ดําเนินงานเพ่ือให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของชุมชน เพ่ือสามารถสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดแก่สินค้า

ของชุมชนมีตลาดรองรับและสามารถสร้างให้เกิดความเข้ม แข็งอย่างยั้งยืนได้ต่อไป 

คําว่า “ผลิตภัณฑ์” ในแนวคิดของโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้หมายความ

ถึงสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ยังหมายรวมถึงกระบวนการทางความคิด การบริหารจัดการ การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม การ

ท่องเท่ียว การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้กับชุมชนตําบลอ่ืนๆการสร้างจุดเด่น

จุดขายให้กับผลิตภัณฑ์ของตําบลเพ่ือให้สามารถจําหน่ายสร้างรายได้ทั้งตลาดภายในประเทศและ

ในตลาดต่างประเทศ   
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ประเทศไทยได้รับแนวคิดเกี่ยวกับหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์มาจากแนวคิด “หน่ึงหมู่บ้าน

หน่ึงสินค้า” ของจังหวัดโออิตะในประเทศญ่ีปุ่ นซ่ึงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะคิวชิวใกล้กับประเทศ

เกาหลีและประเทศไต้หวัน มีขนาดเนื้อท่ีประมาณ 6,337 ตารางกิโลเมตร มีประชากรประมาณ 1.2 

ล้านคน จังหวัดโออิตะมีช่ือเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะได้รับความสําเร็จในการพัฒนาท้องถิ่นด้วย

นโยบาย “หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงสินค้า” หรื อ “One Village One Product”  โดยนโยบายนี้เริ่มใช้ในปี  

พ.ศ. 2522 โดยมีผู้นําในการพัฒนาจังหวัดคือนายฮิรามัตสึ  ผู้ว่าราชการจังหวัดโออิตะ  โดยใช้คํา

ขวัญว่า “นําวิญญานชนบทมาสู่เมือง” ใช้หลักการ 3 ประการมาใช้ในการดําเนินงาน คือ 

ประการท่ี 1 คิดระดับโลกทําระดับหมู่บ้าน(Think Globally – Act Locally)  โดยค้นหา

ว่าในพื้นท่ีของจังหวัดมีสินค้าหรือสิ่งใดท่ีน่าจะมีช่ือเสียงท่ีสามารถดึงดูดลูกค้าทั้งในและ

ต่างประเทศให้มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการได้  โดยการนําวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในหมู่บ้านของ

ตนมาพัฒนาปรับปรุงสิ่งท่ีมีเหล่านั้นจนกลายเป็นท่ียอมรับและมีช่ือเสียงโด่งดังไปสู่ภายนอก

หมู่บ้านและในกรณีสิ่งท่ีมีอยู่ในหมู่บ้านยังไม่เหมาะสมเพียงพอท่ีจะนํามาใช้เป็นเอกลักษณ์ของ

ชุมชนก็จะต้องคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นในชุมชนของตน 

ประการท่ี 2 พ่ึงตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ ( Self-Reliance-Creativity) โดยการฝึกหัด

ให้ชาวบ้านคิดเป็นด้วยตัวเองรู้จักพ่ึงพาตนเองและรู้จักคิดหาวิธีสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆด้วยตนเองไม่

รอรับคําสั่งจากนายทุนหรือข้าราชการ โดยให้ประชาชนในหมู่บ้านต่างๆประชุมปรึกษาหารือหาตก

ลงร่วมกันเองว่าผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเขาเหล่านั้นท่ีจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ประจําหมู่บ้านควรเป็น

อะไร โดยส่วนราชการไม่ควรนําเงินไปแจกชาวบ้านเพื่อสร้างแรงจูง ใจให้ชาวบ้านคิดเห็นไป

ในทางท่ีหน่วยราชการต้องการให้ทํา เพราะเม่ือเงินหมดชาวบ้านอาจเลิกทําหรือไม่สามารถดําเนิน

โครงการต่อไปได้จึงควรให้ชาวบ้านได้ลงมือทํากันเองก่อนเม่ือถึงจุดหน่ึงท่ีชาวบ้านไม่สามารถ

พัฒนาหรือสร้างสรรค์ต่อไปได้  หน่วยราชการจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือทั้งในเร่ืองของวิชาการและ

เงินลงทุนเพ่ือให้กิจกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ประจําหมู่บ้านดําเนินต่อไปอย่างยั่งยืน 

ประการท่ี 3 การพัฒนาคน(Human  Resource  Development)เป็นเป้ าหมายสูงสุดของ

โครงการนี้ การพัฒนาผู้นําชุมชนระดับชาวบ้านเพราะการพัฒนาชุมชนนั้นจะสําเร็จไม่ได้ถ้าไม่มี

ผู้นําชุมชนท่ีมองการณ์ไกล เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาในสภาวะท่ียากลําบากได้ 

ความหมายของหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์  โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์หรือเรียก

สั้นๆว่า โอทอป (OTOP) มีการริเริ่มขึ้นในสมัยท่ีพันตํารวจโททักษิณ ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรี 

โดยเป็นโครงการท่ีรัฐบาลส่งเสริมให้ชาวบ้านในแต่ละตําบลสร้างอาชีพในการผลิตสินค้าเพ่ือ

ออกจําหน่าย โดยสร้างสินค้าท่ีเป็นสินค้าประจําตําบลนั้นๆในห้วงเวลาท่ีประเทศชาติกําลังเผชิญ 
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ปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและประชาชนทุกระดบัประสบปัญหาต่างๆปัญหาหน่ึงท่ีประชาชนระดบั
รากหญา้ซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกรุมเร้าคือปัญหาความยากจนรัฐบาลจึงไดป้ระกาศ
สงครามกบัความยากจนโดยไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาวา่ จะจดัใหมี้โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑเ์พื่อใหแ้ต่ละชุมชนไดใ้ชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชใ้นการพฒันาสินคา้โดยรัฐพร้อมท่ีจะเขา้
ช่วยเหลือในดา้นความรู้สมยัใหม่และการบริหารจดัการเพื่อเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนสู่ตลาดทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศดว้ยระบบร้านคา้เครือข่ายและอินเทอร์เน็ต   เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุน
กระบวนการพฒันาทอ้งถ่ินสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็พึ่งตนเองได ้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการสร้าง
รายไดด้ว้ยการนาํทรัพยากร ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีมีคุณภาพมี
จุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการ ของตลาดทั้งในและต่างประเทศและไดก้าํหนดระเบียบสาํนกั
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติพ.ศ.2544  

ประกาศ ณ วนัท่ี 7 กนัยายน 2544 ข้ึน โดยกาํหนดใหมี้คณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑแ์ห่งชาติหรือเรียกโดยยอ่วา่ กอ.นตผ ซ่ึงฯพณฯนายกรัฐมนตรีไดม้อบหมายใหร้อง
นายกรัฐมนตรี (นายปองพล อดิเรกสาร)เป็นประธานกรรมการ และใหค้ณะกรรมการ กอ.นตผ มี
อาํนาจหนา้ท่ีในการกาํหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และแผนแม่บทการดาํเนินงาน “หน่ึงตาํบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์” กาํหนดมาตรฐานและหลกัเกณฑก์ารคดัเลือกและข้ึนบญัชีผลิตภณัฑดี์เด่นของตาํบล
รวมทั้งสนบัสนุนใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามนโยบายยทุธศาสตร์และแผนแม่บทอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

“หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ” เป็นแนวทางประการหน่ึงท่ีจะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้
สามารถยกระดบัฐานะความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหดี้ข้ึน โดยการผลิตหรือจดัการทรัพยากรท่ีมี
อยูใ่นทอ้งถ่ินใหก้ลายเป็นสินคา้ท่ีมีคุณภาพมีจุดเด่นเป็นเอกลกัษณ์ของตนเองท่ีสอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน สามารถจาํหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลกัการ
พื้นฐาน 3 ประการ คือ 

1) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินสู่สากล (Local Yet Global) 

2) พึ่งตนเองและคิดอยา่งสร้างสรรค ์(Self-Reliance-Creativity) 

3) การสร้างทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) 

ผลิตภณัฑ ์ไม่ไดห้มายถึงตวัสินคา้เพียงอยา่งเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึง
การบริการการดูแลการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม การรักษาภูมิปัญญาไทย การ
ท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ินการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อให้
กลายเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายท่ีรู้จกักนัแพร่หลายไปทัว่ประเทศและทัว่โลก 
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วตัถุประสงคข์องหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์  จากนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภาและ
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยคณะกรรมการอาํนวยการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ์
แห่งชาติ พ.ศ. 2544 การดาํเนินงานตามโครงการหน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

1) สร้างงาน สร้างรายได ้แก่ชุมชน 

2) สร้างความเขม้แขง็แก่ชุมชน ใหส้ามารถคิดเอง ทาํเองได ้

3) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4) ส่งเสริมการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์

ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคข์องชุมชน ในการพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยสอดคลอ้งกบั วิถี
ชีวิตและวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน    สรุปเก่ียวกบัโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์   โครงการหน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องประเทศไทยยงัคงมีความจาํเป็นในการท่ีจะตอ้งพฒันากนัต่อไป  เพื่อให้
คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ถึงอุปสรรคปัญหาท่ีเกิดข้ึนและส่งเสริมการทาํงานร่วมกนัของคนใน
ชุมชน สร้างความสามคัคีในชุมชนสร้างงานสร้างรายไดใ้หเ้กิดแก่คนในชุมชนใหย้ ัง่ยนืสามารถ
ยกระดบัความเป็นอยูข่องคนในชุมชนใหสู้งข้ึน สร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดข้ึนในชีวิตของคนใน
ชุมชนหมู่บา้นตาํบลสงัคมและประเทศชาติ โดยการท่ีคนในชุมชนสามารถใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่น
ชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้กิดเป็นผลิตผลของชุมชนท่ีมีคุณภาพ สร้างงานสร้างรายไดใ้หเ้กิดกบัชุมชนเกิด
ผลิตภณัฑชุ์มชนท่ีมีจุดเด่นจุดขายท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละทอ้งถ่ินและสอดคลอ้งกบัวิถีการดาํเนิน
ชีวิตประเพณีวฒันธรรมท่ีมีอยูใ่นแต่ละชุมชนอยา่งกลมกลืนเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

 อาร์ม หรุ่นศิริ (2547: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ แนวนโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ละ
การพฒันาแบบยัง่ยนืกรณีศึกษากลุ่มจกัสานตาํบลบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธ์ิทอง จงัหวดัอ่างทอง  พบวา่ 
การรวมกลุ่มจกัสานเกิดข้ึนมาก่อนท่ีจะมีโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์โดยมีพื้นฐานอาชีพมา
เป็นองคป์ระกอบในการรวมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มจกัสาน พิพิธภณัฑไ์มไ้ผ่
ซ่ึงมีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการกลุ่มและกลุ่มแม่คา้รายยอ่ย โดยทั้ง 3 กลุ่มจะรวมตวักนั
ตามนโยบายของภาครัฐท่ีเขา้มาส่งเสริมการรวมกลุ่มในชุมชน แต่ยงัไม่สามารถท่ีจะรวมกนัเป็น
กลุ่มเดียวเพื่อผลิตผลงานและแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกนัได ้แนวทางการส่งเสริมจากภาครัฐได้
ดาํเนินการตามโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นชุมชนตาํบลบางเจา้ฉ่าข้ึน จากนโยบาย
ดงักล่าวทาํใหเ้กิดการคิดสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑร่์วมกนัวางแผนการผลิตและหาช่องทางจาํหน่าย
ผลิตภณัฑร่์วมกนั 
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พนัธ์เทพ สุลิสถิร (2550: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ พฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือของลูกคา้
ท่ีมีต่อการบริหารจดัการของกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองจกัสานสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดั
อ่างทอง พบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่นิยมซ้ือผลิตภณัฑต์ะกร้าสานเพราะเห็นวา่เป็นการสนบัสนุนสินคา้
หตัถกรรมฝีมือคนในทอ้งถ่ินไดรั้บขอ้มูลสินคา้ท่ีดีจากการประชาสมัพนัธ์ โดยเลือกซ้ือตะกร้าลาย
ดอกพิกลุมากท่ีสุดและชอบตะกร้าท่ีสานจากหวายเพราะทนทานดีลูกคา้มีระดบัการตดัสินใจซ้ือท่ี
ผกูพนัโดยตรงกบัรูปแบบและคุณภาพของสินคา้ การบริหารจดัการท่ีดีของกลุ่มกบัการ
ประชาสมัพนัธ์มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑจ์กัสานของกลุ่มผูผ้ลิตเคร่ืองจกัสานสินคา้หน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์นจงัหวดัอ่างทองเช่นกนั 

ฐิติกร สายสุดตา (2549: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ การศึกษากลยทุธ์การตลาดของผูป้ระกอบ
ธุรกิจหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑศึ์กษากรณี กลุ่มแม่บา้นทาํกลว้ยตาก บา้นท่ากกทนั ตาํบลเขมราฐ 
อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี  พบวา่ กลุ่มแม่บา้นท่ากกทนัใหค้วามสาํคญักบัการใชห้ลกักล
ยทุธ์ทางการตลาดกบัผลิตภณัฑเ์ป็นอยา่งมาก โดยมุ่งเนน้ท่ีตวัของผลิตภณัฑก์ลว้ยตากเป็นสาํคญั  
คุณค่าทางโภชนาการ ความสะอาด รสชาติอร่อยหอมหวาน เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของกลว้ยตาก
บา้นท่ากกทนั อาํเภอเขมราฐ จงัหวดัอุบลราชธานี  รองลงมาเป็นกลยทุธ์ดา้นช่องทางการจาํหน่าย
ผลิตภณัฑ ์ราคาและสถานท่ีจาํหน่ายผลิตภณัฑก์ลว้ยตากบา้นท่ากกทนัไดรั้บการรับรองคุณภาพจาก
องคก์ารอาหารและยา ไดรั้บรางวลัผลิตภณัฑดี์เด่นหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องจงัหวดั
อุบลราชธานี กลยทุธ์ดา้นการตลาดมีการทาํโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผา่นช่องทางวิทยชุุมชน แผน่พบั 
ใบปลิวและเอกสารราชการ 

นิภา ทองกอ้น  (2550:  บทคดัยอ่)  วิจยัในหวัขอ้  ปัจจยัท่ีส่งผลสาํเร็จตามเป้าหมายของ
โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสินคา้ OTOPจงัหวดัราชบุรี  พบวา่ ความสาํเร็จของ
โครงการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์องผูผ้ลิตสินคา้ OTOPจงัหวดัราชบุรี อยูใ่นระดบัสูงทั้งโดย
ภาพรวมและในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นการสร้างรายไดพ้น้เสน้ความยากจนตามเกณฑจ์ปฐ.ดา้นการ
พฒันาคุณภาพชีวิตและดา้นการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ชุดตวัแปรอิสระทั้ง 7 ตวั คือ 
ประสบการณ์ในการผลิตสินคา้ ส่ือท่ีใชใ้นการประชาสมัพนัธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
เครือข่าย แหล่งจาํหน่ายสินคา้ประจาํ การไดรั้บการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ การไดรั้บการ
ฝึกอบรมและมาตรฐานสินคา้ท่ีไดรั้บมีความสมัพนัธ์กบัความสาํเร็จของโครงการหน่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑ ์

สุมาลี ศรีสมาน  (2549: บทคดัยอ่)  วิจยัในหวัขอ้  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการมีส่วนร่วม
สนบัสนุนขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลกบัผลการจดัระดบัสินคา้ชุมชนหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ การมีส่วนร่วมทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน ดา้นการดาํเนิน 



26 
 

กิจกรรม ด้านการตรวจสอบและประเมินผลและด้านการร่วมรับผลประโยชน์ขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง ผลการจัดระดับคุณภาพสินค้าหน่ึงตําบล

หน่ึงผลิตภัณฑ์ปี  พ.ศ.2547 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการคัดสรรสุดยอด

ผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ระดับ 3-5 ดาว จํานวน 95 ผลิตภัณฑ์จากทั้งหมด 376 ผลิตภัณฑ์ 

คิดเป็นร้อยละ52 ในส่วนของการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น เป็นไปในลักษณะ

คล้อยตามกับผลการจัดระดับคุณภาพสินค้าหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์เช่นกัน 

 

2.1.5  แนวคิดเกี่ยวกับหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงสินค้าของญี่ปุ่ น 

ความเป็นมาของหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ของญ่ีปุ่ น  หน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์(One 

Village  One  Product )มีต้นกําเนิดมาจากหมู่บ้านโอยามาในจังหวัดโออิตะ ประเทศญ่ีปุ่ น โดย

หมู่บ้านโอยามาเป็นชุมชนมีพื้นท่ีการเกษตรจํากัดไม่มีอุตสาหกรรมหลักและอยู่ห่างไกลจากเขต

เมือง ในปี  พ.ศ.2504 ชาวบ้านประมาณ 1,000 ครัวเรือนรวมตัวกันริเริ่มโครงการส่งเสริมการปลูก

บ๊วยและเกาลัดแบบเกษตรผสมผสานเน่ืองจากบ๊วยและเกาลัดเป็นพืชท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี

และภูมิอากาศของหมู่บ้านใช้แรงงานน้อยให้ผลตอบแทนมากกว่าข้าวซ่ึงเป็นพืชดั้งเดิมของท้องถิ่น  

โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะประกอบด้วย 

ระยะท่ี 1  (พ.ศ.2504-2507)  เป็นการปลูกบ๊วยและเกาลัดทดแทนการปลูกข้าว 

ระยะท่ี 2  (พ.ศ.2508-2511)  เป็นการจัดกิจกรรมให้คนหนุ่มสาวไปดูงานใน

ต่างประเทศเพ่ือเปิ ดโลกทัศน์ 

ระยะท่ี 3  ( พ.ศ.2512 จนถึงปัจจุบัน)   เป็นการพัฒนาหมู่บ้านโดยปรับสภาพแวด 

ล้อมให้น่าอยู่และสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆเช่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์ข้อมูลชุมชนเพ่ือให้คน

ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นรูปแบบการพัฒนาของหมู่บ้านโอยามา ได้ถูกนําไปปรับใช้เป็น

นโยบายการพัฒนาของจังหวัดโออิตะในปี  2522 โดย Mr.  Morihiko  Hiramatsu ซ่ึงเป็นผู้ว่า

ราชการจังหวัดโออิตะในขณะนั้น 

แนวคิดพื้นฐานสําคัญ 3 ประการ 

1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล(Local  Yet    Global  :  Think  Globally,Act 

Locally)  คือ  การผลิตสินค้าท่ีคงความมีวัฒนธรรมท้องถิ่นซ่ึงไม่ใช่การผลิตท่ีตอบสนองความ

ต้องการของชุมชนเท่านั้น(Supply  Driven หรื อ Inside  – Out)  แต่เป็นการผลิตท่ีเข้าถึงรสนิยม

ของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศพิจารณาความต้องการพื้นฐานของตลาดเป็นสําคัญ 

(Demand  Driven หรื อ Outside  – In)ซ่ึงหมายความร่วมถึงการมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นท่ี

ยอมรับอีกด้วย  การท่ีสินค้ามีเอกลักษณ์เฉพาะจึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มซ่ึงนําไปสู่การมีรายได้ท่ี 
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เพิ่มขึ้น นอกจากผลิตภัณฑ์ท่ีจับต้องได้แล้วยังหมายความรวมถึง วัฒนธรรมประเพณีกิจกรรม

สร้างสรรค์ท่ีจัดขึ้นในท้องถิ่น โครงการหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ของญ่ีปุ่ นยังได้ส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชนในมิติของการท่องเท่ียวด้วย โดยได้พัฒนาการท่องเท่ียวในเมืองขนาดเล็กท่ีมีจุดเด่น

แตกต่างจากเมืองท่องเท่ียวขนาดใหญ่และนําเสนอจุดขายท่ีมีความเป็นชนบทธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมท่ีเมืองขนาดใหญ่ไม่มี   

2)  การพ่ึงพาตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์(Self – Reliance  and  Creativity)  

คือ การให้ประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของตนเองกิจกรรมต่างๆต้องมา

จากความต้องการของคนในชุมชนคนในท้องถิ่น จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าสิ่งใดของท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพ

สิ่งใดท่ีมีเฉพาะในท้องถิ่นรัฐควรมีบทบาท สนับสนุนให้ชุมชนประสบความสําเร็จในสิ่งท่ีชุมชน

ต้องการ การดําเนินการท่ีหมู่บ้านโอยามะ นับเป็นตัวอย่างของการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และ

พ่ึงตนเอง 

        3)   การพัฒนาบุคลากร(Human  Resource  Development) คือ การทําให้คนใน

ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องพัฒนาให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ค้นคว้าพัฒนาด้วยตนเอง  

จังหวัดโออิตะได้จัดตั้งโรงเรียนพัฒนาบุคลากร(Toyo-no-kuni  Tainning  School)สอนใน 6 

หลักสูตรโดยเปิ ดสอนภาคค่ําซ่ึงคนในท้องถิ่นสามารถเรียนได้ในช่วงหลังเลิกงาน วิทยากรผู้สอน

ได้เชิญผู้ท่ีมีความรู้ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆการเรียนทั้งหมดใช้เวลา 2 ปี   ปี แรกจะมุ่งเน้น

การเรียนรู้แนวคิดจากตัวอย่างจริงและในปี ท่ีสองจะมุ่งเน้นการนําความรู้ท่ีได้มาไปปฏิบัติ 

สรุปเกี่ยวกับโครงการหน่ึงหมู่บ้านหน่ึงผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่ น เป็นแนวทางการ

พัฒนาระดับจังหวัดซ่ึงขณะนี้มีหลายๆประเทศได้นําแนวคิดการพัฒนาดังกล่าวไปปรับประยุกต์ใช้

ทั้งนี้ความสําเร็จของการพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมและเศรษฐกิจ ข้อจํากัดทางด้าน

ทรัพยากรมนุษย์รวมถึงนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐของแต่ละประเทศเป็นสําคัญ 

 

2.1.6  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับระบบการตลาดแบบเสรี 

 ความเป็นมาของระบบการตลาด  ในอดีตสังคมมนุษย์มีระบบเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเอง แต่

ละครอบครัวสามารถผลิตพืชผลไว้รับประทานในครัวเรือนของตนได้ ข้าวของเคร่ืองใช้ใน

ครัวเรือนก็เป็นสิ่งท่ีทําได้ไม่ยาก เพราะอาศัยวัตถุดิบท่ีมีตามธรรมชาติเป็นหลักแม้แต่เสื้อผ้าก็ทอขึ้น

ใช้เอง เม่ือสังคมพัฒนาขึ้นและคนสามารถผลิตพืชพันธ์ุธัญญาหารตลอดจนสิ่งของเคร่ืองใช้ท่ี

จําเป็นได้ในปริมาณท่ีมากเกินกว่าความต้องการจนเหลือเป็นส่วนเกิน จึงนําผลผลิตส่วนเกินนั้นไป

แลกเปล่ียนกับสิ่งของหรืออาหารท่ีตนและครอบครัวไม่สามารถผลิตขึ้นมาได้ การแลกเปล่ียนนี้อาจ

เป็นการแลกเปล่ียนระหว่างหมู่บ้านหรือระหว่างเมืองท่ีอยู่ห่างไกลออกไป โดยอาศัยพ่อค้าวัวต่าง 
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หรือกองคาราวานหรืออาจจะนําผลผลิตนั้นไปแลกเปล่ียนด้วยตนเอง แหล่งซื้อขายแลกเปล่ียน

สินค้าในยุคสมัยนั้นจึงยังไม่เป็นสถานท่ีท่ีแน่นอน 

           ต่อมาเม่ือสังคมเจริญขึ้นเป็นเมืองใหญ่มีสภาพและฐานะเป็นสังคมเมือง การใช้เงินตราเริ่ม

แพร่หลายและการค้าขายมีการขยายตัวส่งผลให้ความต้องการสินค้าอุปโภคและบริโภคมีมากขึ้น

ตามไปด้วย จึงเกิดความจําเป็นท่ีจะต้องมีแหล่งหรือสถานท่ีสําหรับซื้อขายสินค้าเหล่านั้นนั่นคือ

ตลาด ซ่ึงมักจะเป็นท่ีท่ีคนในสังคมหรือชุมชนนั้นรู้จักและสามารถเดินทางไปมาได้สะดวก รวมทั้ง

เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมทั้งทางบกและทางนํ้า ขนาดของตลาดจะใหญ่หรือเล็กเพียงใดก็ขึ้นอยู่

กับขนาดของชุมชนท่ีตลาดนั้นตั้งอยู่ หรือจํานวนสินค้าท่ีนํามาวางขายในตลาดแห่งนั้น นอกจากนี้

แล้วลักษณะของตลาดยังขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนั้นๆเช่น ถ้าชุมชน

ใช้การคมนาคมทางนํ้าเป็นสําคัญตลาดของชุมชนนั้นก็เรียกว่า "ตลาดนํ้า"หรือถ้าใช้การคมนาคม

ทางบกในการติดต่อค้าขายก็เรียกว่า "ตลาดบก"ตลาดจึงเป็นสถานท่ีท่ีแสดงให้เห็นวัฒนธรรมความ

เป็นอยู่ของคนในสังคมอีกด้วย 

ความหมายของการตลาด  ในการศึกษาเกี่ยวกับการตลาดนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

คําจํากัดความของ “การตลาด” ไว ้ดังนี้ 

“การตลาด”  เป็นกระบวนการจัดการทางสังคมในอันท่ีจะทําให้ปัจเจกชนและกลุ่มบุคคล

ได้รับในสิ่งท่ีเขามีความจําเป็นและมีความต้องการ  โดยอาศัยการสร้างสรรค์และการแลกเปล่ียน

ผลิตภัณฑ์สิ่งท่ีมีคุณค่ากับคนอ่ืน (Kotler, 2000: 5) เป็นงานอย่างหน่ึงทางธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับลูกค้า

โดยตรงเป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง กว่างานในหน้าท่ีอ่ืนๆทั้งหมดในองค์กรดังนั้นการตลาดจึง

ไม่ใช่หน้าท่ีของแผนกการตลาดแต่เพียงฝ่ายเดียว (ศิริ วรรณ เสรี รัตน์, 2539ก: 23) การตลาดมี

ความหมายในเชิงสังคมศาสตร์อาจหมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะได้รับ

สิ่งท่ีต้องการผ่านกระบวนการในการสร้างการนําเสนอและการแลกเปล่ียนสินค้าหรือบริการ  

หากแต่ในอีกนัยหน่ึงการตลาดในความหมายเชิงการจัดการหมายถึง กระบวนการในการวางแผน 

การดําเนินการ การตั้งราคา การประชาสัมพันธ์และการจัดจําหน่ายของสินค้าหรือบริการโดยมีการ

แลกเปล่ียนเพ่ือตอบสนองความต้องการตามเป้ าหมายของแต่ละบุคคลหรือหน่วยงาน  งานด้าน

การตลาด คือ งานท่ีทําให้สินค้าหรือบริการท่ีผลิตเสร็จไปถึงมือผู้บริโภค งานด้านการตลาดท่ีสําคัญ 

เช่น การซื้อ การขาย การเก็บรักษา การโฆษณา การหีบห่อ การส่งเสริมการขาย เป็นต้น

วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ใช้สินค้าหรือบริการได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

คําว่า การตลาด (Marketing) ได้มีผู้ให้คําจํากัดความไว้ต่างๆกัน แต่ยังไม่มีผู้ใดสามารถให้

คําจํากัดความหรือความหมายของการตลาดจนเป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปอย่างถาวร ทั้งนี้มีเหตุผล

เน่ืองมาจาก 
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            1)   การตลาดได้พัฒนาไปตามพัฒนาของสังคม เศรษฐกิจ กล่าวคือเม่ือสังคมและ

เศรษฐกิจเปล่ียนไปคําจํากัดความของการตลาดซ่ึงครั้งหน่ึงอาจเป็นท่ียอมรับอย่างกว้างขวางในสมัย

นั้น แต่เม่ือกาลเวลาล่วงเลยไป สภาพของสังคมและเศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไปคําจํากัดความนั้นก็

ล้าสมัยตามไปด้วย 

            2)   การตลาดมีขอบเขตและความหมายกว้างขวางมาก จึงให้มีข้อโต้แย้งหรือ

ข้อพิจารณาท่ีท้าทายทําให้มีผู้มองการตลาดแตกต่างกันออกไปหลายแง่หลายมุมด้วยกัน 

ดังนั้นในท่ีนี้จะขอหยิบยกคําจํากัดความหมายของการตลาดท่ีให้ไว้โดยสมาคมการตลาด

แห่งสหรัฐอเมริกา (American  Marketing  Association  :  AMA) ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของนักการ

ตลาดทั่วไปในปัจจุบัน การตลาด หมายถึงการดําเนินกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ ซ่ึงจะมีผลทําให้สินค้า

หรือบริการเคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคหรือผู้ใช้ 

การตลาด (Marketing) ในความหมายทางธุรกิจคือกิจกรรมต่างๆท่ีนําเอาสินค้าและบริการ 

จากแหล่งผลิตหรือผู้ประกอบการไปถึงมือผู้บริโภคในเวลาและสถานท่ีท่ีต้องการหรือหมายถึงการ

ดําเนินกิจกรรมอันจะส่งผลให้สินค้าและบริการกระจายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเพื่อใช้อุปโภคหรือ

บริโภคในลักษณะท่ีต้องการตามความเหมาะสม ดังนั้นการตลาดจึงมีความหมายท่ีกว้างเป็นระบบท่ี

เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆมากมาย เช่น การวิจัยตลาด การวางแผน การส่งเสริมการขาย การจัด

จําหน่าย เป็นต้น 

ความสําคัญของการตลาดท่ีมีต่อสังคม  ปัจจุบันนี้หน่วยงานทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหน่วย

ธุรกิจท่ีผลิตและขายสินค้าหรือบริการหรือเป็นหน่วยงานท่ีตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกําไรก็ตาม ต่างก็

ได้นําวิธีทางการตลาดมาประยุกต์ใช้กับองค์การหรือหน่วยงานของตนไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะเป็น

องค์การกุศล เช่น สภากาชาด มูลนิธิสายใจไทย ได้ทําการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจให้

ประชาชนบริจาคสมทบทุน หรือแม้แต่องค์การของรัฐก็ได้นําไปใช้ เช่นกัน ท่ีรู้จักกันแพร่หลาย 

เช่น สมาคมวางแผนครอบครัว หน่วยควบคุมและต่อต้านยาเสพติด โครงการคุ้มครองและอนุรักษ์

สัตว์ป่ า องค์การส่งเสริมการท่องเท่ียว เป็นต้น ดังนั้นนอกจากหน่วยงานทุกประเภทต้องอาศัย

วิธีการทางการตลาดแล้ว การตลาดยังอํานวยประโยชน์ท่ีสําคัญแก่สังคมในด้านต่าง ๆ ดังนี้   

          1)   การตลาดช่วยเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชน การตลาดทําให้เกิดการ

พัฒนาเศรษฐกิจโดยส่วนรวม ทําให้ประชาชนกินดีอยู่ดี เกิดการขยายตัวในชุมชน ความเจริญด้าน

ต่างๆ ทําให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จากการวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบมาตรฐานความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ระหว่างประเทศสหภาพโซเวียต และสหรัฐอเมริกาพบว่า ประชาชนในสหรัฐอเมริกา

ต้องทํางาน 762 ชั่วโมงเพ่ือท่ีจะหาเงินมาซื้อรถยนต์ขนาดกลาง 1 คัน แต่ประชาชนในประเทศ

สหภาพโซเวียตต้องทํางานถึง 7,097 ชั่วโมงเพ่ือจะซื้อโทรทัศน์สี 1 เคร่ือง ดังนั้นจะเห็นได้ว่า 
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ประชาชนในประเทศท่ีมีระบบการค้าเสรี มีความเจริญทางเศรษฐกิจสูง มีความได้เปรียบในด้าน

มาตรฐานการครองชีพสูงกว่าประเทศสังคมนิยม ซ่ึงมีข้อจํากัดการตลาดและเศรษฐกิจค่อนข้างมาก 

ทําให้ประเทศสังคมนิยมหลายประเทศหันมาพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ การค้าให้เป็นแบบเสรีมาก

ขึ้น เพ่ือลดความขาดแคลน การปันส่วนอาหารสิ่งอุปโภคบริโภค ให้ประชาชนในประเทศมี

มาตรฐานความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น เช่นเดียวกับหลายประเทศในโลกเสรี 

          2)   การตลาดก่อให้เกิดการว่าจ้างแรงงาน เม่ือมีหน้าท่ีทางการตลาดเกิดขึ้นใน

หน่วยงานก็มีความจําเป็นท่ีหน่วยงานนั้นๆ จะต้องจ้างแรงงานเข้ามาช่วยปฏิบัติงานหน้าท่ีทางการ

ตลาดให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและจากผลของการปฏิบัติหน้าท่ีทางการตลาดดังกล่าวเท่ากับเป็นการ

สร้างความต้องการบริโภคให้มากขึ้น เม่ือมีความต้องการบริโภคสินค้าหรือบริการมากขึ้นก็ต้องเพิ่ม

ปริมาณผลิตสินค้าหรือบริการให้มากขึ้นตามไปด้วย ความจําเป็นท่ีต้องว่าจ้างแรงงานจึงต้องเพิ่มขึ้น

ผลก็คือทําให้ประชาชนมีงานทํามากขึ้น ทั้งแรงงานท่ีทําหน้าท่ีทางการตลาดโดยตรงซ่ึงท่ีเป็นหน้าท่ี

ทางการตลาดมีประมาณ 25-30 %ของงานในหน่วยธุรกิจ และแรงงานท่ีเพิ่มขึ้นจากผลของการทํา

หน้าท่ีทางการตลาด 

          3) การตลาดเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยแก้ไขความจนของประเทศโดยไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจ

ของประเทศเป็นไปตามยถากรรม ซ่ึงถ้าได้นําเอาระบบการตลาดเข้ามาสอดคล้องกับสภาพ

เศรษฐกิจและทรัพยากรของประเทศ เช่น ประเทศท่ีมีผลิตผลเป็นพืชผลทางการเกษตรเป็นหลัก 

กิจกรรมทางการตลาดก็ควรมุ่งเน้นหนักทางการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร การปรับปรุงระบบ

การผลิต และการจําหน่ายให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและประเทศนั้นๆก็สามารถแก้ไขปัญหา

ทางเศรษฐกิจและความยากจนของคนในประเทศได้ส่วนหน่ึง 

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  ส่วนประสมทางการตลาดหมายถึงตัวแปรทางการตลาด

ท่ีควบคุมได้ซ่ึงองค์กรใช้ร่วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้ าหมายส่วนประสมทาง

การตลาดประกอบด้วยเคร่ืองมือต่อไปนี้ 

1)   ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความ

ต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ท่ีจะเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ ผลิตภัณฑ์จึง

ประกอบไปด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานท่ี องค์กรหรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้องมี

อรรถประโยชน์และมีคุณค่าในสายตาของลูกค้าจึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

2)  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงินราคาเป็นต้นทุน (Cost) 

ของสินค้าผู้บริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นั้นถ้าคุณค่าสินค้าสูงกว่า

ราคาผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อสินค้า ดังนั้นผู้กําหนดกลยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคํานึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ใน

สายตาของลูกค้า 
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 3)   การจัดจําหน่าย (Place) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึงประกอบด้วย

สถาบันและกิจกรรมท่ีใช้เพ่ือเคล่ือนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด สถาบันท่ีนํา

ผลิตภัณฑ์ออกไปสู่ตลาดเป้ าหมายได้แก่ สถาบันการตลาด สําหรับกิจกรรมช่วยในการกระจายตัว

สินค้า  ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้าและการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การติดต่อส่ือสารข้อมูลระหว่าง

ผู้ขายกับผู้ซื้อเพ่ือสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดต่อส่ือสารอาจใช้พนักงานขายทําหรือ

อาจไม่ใช่พนักงานขายก็ได้  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันมีมากมายหลายประเภท 

ผู้ขายสามารถเลือกใช้เพียงเคร่ืองมือเดียวหรือหลายเคร่ืองมือแบบผสมผสานกัน  (Integrated 

Marketing Communication) ก็ได้เช่นกันจําเป็นท่ีจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมท่ีมีต่อลูกค้า   

พิจารณาผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือให้การเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารรูปแบบต่างๆบรรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกันได้ (เสรี วงษ์มณฑา, 2540: 23) 

สรุปเกี่ยวกับระบบการตลาดเสรี  การตลาดเป็นการดําเนินการทางธุรกิจ ได้แก่ การ

แลกเปล่ียน การกระจายตัวของสินค้า การอํานวยความสะดวกทางการตลาด เพ่ือท่ีจะทําให้สินค้า

และบริการนั้นเคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพจะสามารถมีอิทธิพล

ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง นั่นคือจะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจได้อย่าง

มากมายซ่ึงจะทําให้เกิดการพัฒนาโดยกว้างขวางออกไปตัวอย่างเช่น ถ้ากิจการรถไฟได้มุ่งการตลาด

มากขึ้นก็จะทําให้เกิดการขยายตัวของการใช้ประโยชน์ของการบริการเพ่ือการท่องเท่ียว การขนส่ง

สินค้า การศึกษา การหมุนเวียนของเงินตรา การไปมาหาสู่กันได้และอีกมากมาย ปัญหาอยู่ท่ีว่าทํา

อย่างไรจึงจะสามารถคิดค้นและพัฒนาประเภทของสินค้าและบริการท่ีดีท่ีสามารถสนองความ

ต้องการของคนกลุ่มต่างๆได้มากกลุ่มขึ้นเพ่ือให้การใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการตลาดเสรี 

 วสันต์ เดชะกัน (2546: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ ทัศนคติของนักท่องเท่ียวชาวไทยต่อกล

ยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหมู่บ้านถวาย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของหมู่บ้านถวายเป็นอย่างดี รับทราบ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากเพ่ือนมากท่ีสุด  ผลการศึกษาทัศนคติความชอบของผู้ซื้อท่ีมีต่อปัจจัยส่วน

ประสมด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์บ้านถวายพบว่า ด้านตัวผลิตภัณฑ์ผู้ซื้อพึงพอใจค่อนข้างมาก 

ด้านราคา  ด้านสถานท่ีจําหน่ายและด้านส่งเสริมการตลาดผู้ซื้อพึงพอใจในระดับปานกลาง ผล

การศึกษาพฤติกรรมของผู้ซื้อสินค้าพบว่า ส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าประเภทผ้า รองลงมาเป็นสินค้า

แกะสลักไม้และหมวดเคร่ืองจักสานเป็นต้น 
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ประภาพร ภูมิธรรมรัตน์ (2549: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีใช้

ในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยส่วน

ประสมการตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการ

จัดจําหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีใช้ในการตัดสินใจซื้อสินค้า มีสินค้าจําหน่าย

หลายประเภท หลายยี่ห้ออยู่ในระดับมากท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับ

ปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า มีค่าเฉล่ียปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคลมีนัยทางสถิติ

ท่ีสําคัญ 

 ทัศนีย์ ศิริดาพันธ์  (2550: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ

ร้านกาแฟรูปแบบสมัยใหม่ของผู้บริโภคในเขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  พบว่า ผู้ตอบแบบ 

สอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง20 –29 ปี  สถานภาพโสดเป็นส่วนใหญ่ การศึกษา

ปริญญาตรีขึ้นไป ทํางานบริษัทเอกชนเป็นส่วนมาก รายได้มากกว่า 10,000 บาท/เดือน มากับเพ่ือน

ร่วมงานเป็นส่วนมาก  สําหรับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจมาใช้บริการร้านกาแฟสมัยใหม่ การ

ตกแต่งร้านท่ีทันสมัยเป็นปัจจัยอันดับแรกท่ีเลือก รองลงมาเป็นรสชาติและกลิ่นกาแฟ ส่วนประสม

การตลาด  ผลิตภัณฑ์ ราคา การส่งเสริมการตลาดก็เป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมให้ผู้บริโภคตัดสินใจมาใช้

บริการร้านกาแฟรูปแบบใหม่มากขึ้นด้วย 

 

 2.1.7  แนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

 ความเป็นมาของการเปล่ียนแปลงทางสังคม  ปัจจุบันการเปล่ียนแปลงทางสังคมในประเทศ

ไทย  เปล่ียนไปตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  วิถีชีวิตในภาคการเกษตรท่ีเคยมีมาแต่

ดั้งเดิมเปล่ียนไปเป็นวิถีชีวิตแบบสังคมในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น จากวิถีการผลิตภาคเกษตร

เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนปรับเปล่ียนไปเป็นการผลิตเพ่ือการค้ามากยิ่งขึ้น วิถีการดําเนินชีวิตท่ีเคย

พึงพาอาศัยกันในชุมชนต้องปรับเปล่ียนไปเป็นวิถีชีวิตท่ีต้องดิ้นรนแข่งขันจากวิถีชุมชนท่ีเคยสงบ

สุขแวดล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีบริสุทธิ์  กลับกลายเป็นสังคมท่ีแวดล้อมไปด้วยปัญหามลพิษ

แวดล้อมมากมาย  จากผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางสังคมทําให้เกิดแนวคิดท่ีต้องการ

เห็นการเปล่ียน แปลงท่ีคํานึงถึงความเป็นอยู่ของชุมชนดั้งเดิม  การพัฒนาท่ีรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมชุมชนไว้อย่างยั่งยืนสืบไป “แนวคิดการพัฒนาท่ียั่งยืน” ถูกคิดค้นและนําไปใช้

ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างแพร่หลายทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนของไทยท่านพุทธทาสภิกขุกล่าวไว้

ว่า การพัฒนาท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยเราท่ีผ่านมานั้น “เป็นการพัฒนาแบบหมาหางด้วน”  (วาสนา 

บุญสม, 2548: 17) ปัญหาความเส่ือมทรามท่ีเกิดขึ้นในสังคมไทยล้วนแล้วแต่มีสาเหตุหลักๆดังนี้ 
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2.1.7.1  ความเส่ือมโทรมของคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีสาเหตุมาจากการพัฒนา

ทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ได้แก่ ควันพิษจากโรงงาน นํ้าเสียจากโรงงาน ปัญหาขยะเป็นพิษ 

ควันไอเสียจากรถยนต์  ปัญหาสารพิษตกค้างในภาคการเกษตร สารพิษจากยาฆ่าแมลงต่างๆรวมถึง

ปัญหาขยะจากการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้ าและเทคโนโลยีการส่ือสารต่างๆเป็นต้น 

2.1.7.2  การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมชุมชน  เม่ือมีการปรับเปล่ียนวิถี

ชีวิตจากภาคการเกษตรมาเป็นวิถีชีวิตแบบภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้น ส่งผลให้ผู้คนในภาค

การเกษตรต้องอพยพย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมืองมากขึ้นจากวิถีชีวิตท่ีสงบเรียบง่าย

ในชนบทไปสู่สภาพสังคมท่ีสบสนวุ่นวายแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น เพ่ือเอาตัวรอดในการดําเนิน

ชีวิตประจําวันก่อให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกเป็นจํานวนมากเช่น ปัญหาแหล่งเส่ือมโทรม  

ปัญหายาเสพติด  ปัญหาทางเพศ  ปัญหาทางอาชญากรรม  ปัญหาเด็กเร่ร่อนเป็นต้น 

นอกจากปัญหาดังท่ีกล่าวมาแล้วการขยายตัวเพิ่มขึ้นของพลเมืองโลกก็เป็นอีกหน่ึงปัญหาท่ี

ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพสังคมไทย  เพราะจํานวนคนท่ีเพิ่มมากขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดการแย่ง

ชิงทรัพยากรธรรมชาติกันมากขึ้นเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบในการแบ่งปันทรัพยากรท่ีเท่าเทียม

เป็นธรรม  ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  การพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งหมายให้เกิดความเจริญทางด้านวัตถุ

สิ่งของเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกลับส่งผลท่ีร้ายแรงตามมาด้วยปัญหาความเส่ือมโทรมทางสังคม  การ

เปล่ียนแปลงทางสังคมย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดีงามของวัฒนธรรมชุมชนเช่นกัน 

 ความหมายของการเปล่ียนแปลงทางสังคม  สังคมมนุษย์นั้นไม่ได้อยู่ในสภาพท่ีหยุดนิ่ง 

หากแต่จะเคล่ือนไหวตลอดเวลาดังนั้นแนวโน้มโดยทั่วไปของสังคมจึงอยู่ในสภาพท่ีจะ

เปล่ียนแปลงอยู่เสมอ โดยความหมายของการเปล่ียนแปลงแล้วเราพิจารณาในลักษณะของการ

เปรียบเทียบความแตกต่างของสิ่ง ๆ หน่ึงในเวลาต่างกัน การเปล่ียนแปลงจึงเกี่ยวข้องกับเวลา

หมายความว่าการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนี้เราพิจารณาในแง่การเปรีย บเทียบความ

แตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมหน่ึงในเวลาท่ีผ่านไป 

ประเวศ วะสี (2548: 25) ซ่ึงสนใจเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมเป็นพิเศษได้ให้คํา

นิยามของการเปล่ียนแปลงทางสังคมว่า “เป็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมอย่างมีนัยสําคัญ 

ซ่ึงหมายถึงการเปล่ียนแปลงในรูปแบบของการกระทําและการปะทะสังสรรค์รวมทั้งผลของการ

กระทําและโครงสร้างท่ีก่อให้เกิดปทัสถานอย่างเห็นได้ชัด ”อย่างไรก็ตามในเร่ืองของการ

เปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมนี้เราอาจจําแนกได้เป็น 2 ประการทั้งนี้เพ่ือให้ง่ายต่อการ

พิจารณารูปธรรม กล่าวคือถ้าพิจารณาในแง่ของการเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social  change) น ั้น

จะเกี่ยวข้องกับระดับพฤติกรรมเป็นสําคัญซ่ึงหมายถึงเป็นการพิจารณาการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับการ

ประพฤติปฏิบัติการแสดงออกต่างๆท่ีเกิดจากการปะทะสังสรรค์ของสมาชิกสังคม แต่ถ้าพิจารณาใน 
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แง่การเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม (Cultural  change) นั้นจะหมายถึงการเปล่ียนแปลงในระดับ

ปทัสถาน (Norms) อันได้แก่ การเปล่ียนแปลงของระบบกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีครอบคลุมสังคมนั้นและ

เม่ือเราพูดถึงการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมก็จะครอบคลุมไปถึงระเบียบกฎเกณฑ์ 

ทัศนคติ ค่านิยม แบบแผนของความสัมพันธ์ สถานภาพและบทบาทกฎหมายต่างๆซ่ึงการประพฤติ

ปฏิบัติไปตามปทัสถานเหล่านี้จะอยู่ในโครงสร้างของสังคม 

วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์ (2548: 34) อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การท่ี

ระบบสังคม กระบวนการ แบบอย่างหรือรูปแบบทางสังคม เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ระบบ

ครอบครัว ระบบการปกครอง ได้เปล่ียนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามการเปล่ียนแปลงทาง

สังคมนี้อาจจะเป็นไปในทางก้าวหน้าหรือถดถอย เป็นไปได้อย่างถาวรหรือชั่วคราว โดยวางแผนให้

เป็นไปหรือเป็นไปเอง และท่ีเป็นประโยชน์หรือให้โทษก็ได้ทั้งสิ้น 

วิทยากร เชียงกูล (2538: 23) อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม เป็นการเปล่ียนแปลง

ของระบบความสัมพันธ์ของคนท่ีอยู่ด้วยกัน อันเป็นผลมาจากระเบียบท่ีกําหนดการกระทํา และ

ความสัมพันธ์ของคน เช่น สิทธิและหน้าท่ี ขนบธรรมเนียมประเพณี บทบาทและสถานภาพ มีการ

เปล่ียนแปลง 

สุพัตรา สุภาพ (2541: 18)  อธิบายว่า การเปล่ียนแปลงทางสังคม หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ใด ๆ ท่ีมีผลทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเกิดมีความแตกต่างกันขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงแล้ว 

การเปล่ียนแปลงนั้นไม่ว่าจะเล็กน้อย หรือใหญ่โตเพียงไรก็ตามย่อมถือได้ว่าเป็นเปล่ียนแปลงทาง

สังคมได้ทั้งสิ้น 

อเนก นาคะบุตร (2545: 35) หมายถึง ความแตกต่างในส่วนใดส่วนหน่ึงท่ีเกิดขึ้นกับ

โครงสร้างของสังคมหรือการจัดระเบียบของสังคมระหว่างปัจจุบันกับอดีต 

โดยสรุป การเปล่ียนแปลงทางสังคม (Social change) หมายถึง ความแตกต่างท่ีเกิดขึ้นใน

สังคมระหว่างช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาคซ่ึงอาจเป็นผลดีหรือผลเสียก็

ได้ลักษณะการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธ รรม  โดยทั่วไปสังคมจะไม่เปล่ียนแปลงอย่าง

รวดเร็วแบบท่ีเรียกว่าเปล่ียนแปลงอย่างหน้ามือเป็นหลังมือหากการเปล่ียนแปลงนั้นจะมีลักษณะ

แบบค่อยเป็นค่อยไป การเปล่ียนแปลงดังกล่าวจึงเป็นการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ย่อยๆ

(Social relations)โดยทั่วไป ตัวอย่างเช่น ความเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างบิดา มารดากับ

บุตร ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ หรือความสัมพันธ์ระหว่างผู้น้อยกับผู้ใหญ่เป็นต้น และถ้า

ความสัมพันธ์ทั่วๆไปท่ีกล่าวถึงนี้ได้มีการเปล่ียนแปลงไปเร่ือยๆเป็นระยะเวลานานๆก็อาจมีผลทํา

ให้ความสัมพันธ์ท่ีเป็นแบบแผนหรือความสัมพันธ์ระดับโครงสร้างของสั งคมจริงๆ เปล่ียนแปลง

ไปได้ ซ่ึงก็ถือว่าได้มีการเปล่ียนแปลงในระดับสถาบันแล้ว 
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อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ย่อยนี้จะมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอแต่ความสัมพันธ์ในระดับ

โครงสร้างจะยังไม่เปล่ียนแปลงไปทั้งนี้เพราะว่าอาจมีความสัมพันธ์ใหม่ท่ีถือปฏิบัติเกิดขึ้นมา

แทนท่ีทําให้สังคมอยู่ในสภาพท่ีสมดุลเคล่ือนท่ีต่อไปได้ นอกจากนี้สังคมท่ีไม่มีการติดต่อกับสังคม

อ่ืนแล้วอาจไม่มีการเปล่ียนแปลงอะไรเลย ทั้งนี้เป็นเพราะยังไม่เห็นตัวอย่างการเปล่ียนแปลงไม่เห็น

ตัวอย่างของสังคมอ่ืนท่ีดีหรือท่ีแตกต่างไปจากตน การไม่เห็นตัวอย่างมีผลทําให้ไม่มีการแปลง

สภาพแวดล้อมดั้งเดิมของตนอีกด้วย อาทิเช่น สังคมดั้งเดิมในทวีปแอฟริกาหรือชาวเกาะบางแห่ง

ในมหาสมุทรแปซิฟิ ก เป็นต้น 

 

 2.1.8  แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมและพลังชุมชน 

 ความเป็นมาของทุนทางสังคมและพลังชุมชน  ทุนทางสังคมในประเทศไทย  มีการศึกษา

ของนักวิชาการทั้งท่ีเป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ ท่ีได้ศึกษาถึงโครงสร้างของสังคมไทยในแง่มุม

ต่างๆและได้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะความสัมพันธ์บางประการของประชาชนในชุมชนไทย ซ่ึง

เป็นเร่ืองท่ีใกล้เคียงกับความหมายของคําว่าทุนทางสังคมและมีความเกี่ยวข้องกับหลักการและวิถี

ชีวิต โดยเฉพาะนักวิชาการในสํานักคิดวัฒนธรรมชุมชนท่ีสนับสนุนให้คนท้องถิ่นศึกษา

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนตนเอง อันเป็นแนวคิดท่ีให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์

และการร่วมมือช่วยเหลือซ่ึงกันและกันของคนในชุมชน ถึงแม้ว่าแนวคิดดังกล่าวจะไม่ได้กล่าวถึง

คําว่าทุนทางสังคมโดยตรง แต่แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ทุน

ทางสังคมท่ีมีอยู่ในสังคมปรากฏการณ์ชัดเจนขึ้น โดยชี้ให้เห็นถึงระบบคิดท่ีอยู่ในรูปของคุณค่า

วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนหรือผนวกเอาแนวคิดและหลักการทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงเน้นการ

ยกระดับจิตใจเข้าไปใช้ โดยระบบคิดดังกล่าวได้ส่งผลถึงความสัมพันธ์ของสมาชิกในรูปแบบของ

ความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ไขปัญหา ซ่ึงส่งผลในทางปฏิบัติและผลลัพธ์ท่ีออกมาในลักษณะ

ของความเข้มแข็งของชุมชนในรูปของการรวมกลุ่มและเกิดเป็นเครือข่ายของชุมชน    

ส่วนแนวคิดทุนทางสังคมและคําว่าทุนทางสังคมในประเทศไทย เพิ่งเริ่มปรากฏขึ้นในปี  

2540 ภายหลังจากท่ีได้มีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) โครงการของกองทุนเพ่ือ

สังคมดังกล่าว ได้พยายามและทําให้สังคมไทยหันกลับไปมองคุณค่าท่ีเคยมีอยู่ท่ีเป็นทุนเดิมแต่อาจ

มองข้ามไป รวมทั้งสิ่งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล 

รวมไปถึงสิ่งท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพชน เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี ความเช่ือและวัฒนธรรม

ท่ีมีอยู่ในชุมชน รวมทั้งสิ่งท่ีเป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เช่น ผู้นํา กลุ่ม องค์กรประชาชน 

เครือข่าย เป็นต้น ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวได้เกิดการฟื้นฟูทุนทางสังคมท่ีมีอยู่และเริ่มสูญหายให้มี 

 



36 
 

การนาํกลบัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาในระดบัชุมชน และหลงัจากนั้น คาํวา่ทุนทางสงัคมใน
ประเทศไทยกไ็ดถู้กนาํมาใชอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงนกัวิชาการไทยหลายท่านอธิบายไว ้ดงัน้ี 

อาํภา จนัทรากาศ ( 2545: บทคดัยอ่) ได้ศึกษาวิทยานิพนธ์เร่ือง ทุนทางสงัคมท่ีส่งผลต่อ
ความเขม้แขง็ขององคก์รชุมชน  ไดอ้า้งนิยามทุนทางสงัคมของนกัวิชาการ เช่น ประเวศ วะสี
,ไพบูลย ์วฒันศิริธรรมเอาไว ้

ประเวศ วะสี (2548: 26)  ไดก้ล่าววา่  ทุนทางสงัคมคือความเป็นกลุ่มกอ้นทางสงัคม การมี
การศึกษาดี การมีวฒันธรรม การมีความซ่ือสตัยสุ์จริต การมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม การมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน การมีการเมืองและระบบราชการท่ีดี เม่ือนาํเอามารวมกนักเ็รียกไดว้า่
เป็นการเกิดทุนทางสงัคมซ่ึงนาํไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆ  

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม  (2540: 32) ไดก้ล่าวทุนทางสงัคมหมายถึงความเขม้แขง็ของชุมชน
ทอ้งถ่ิน ความสามคัคี รวมพลงั มีหน่วยท่ีจะจดัการ จดัระบบของชุมชน มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวม
ใจ มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความสมคัรสมานสามคัคีรักใคร่กลมเกลียวกนั ซ่ึงเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํให้
ในชุมชนมีการพฒันาท่ีเขม้แขง็และยัง่ยนื 

จุรี วิจิตรวาทการ ( 2545: 18) ไดก้ล่าววา่ทุนทางสงัคมหมายถึง สถาบนัทางสงัคม และ
รูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีมีอยูใ่นแต่ละชุมชนชนบทท่ีทาํหนา้ท่ีจดัระเบียบความสมัพนัธ์ ให้
ความชอบธรรม แก่แบบแผนของการจดัสรรแลกเปล่ียนทรัพยากร 

อุไรวรรณ พวงสายใจ (2545: 21)  ไดก้ล่าววา่ทุนทางสงัคม คือความสมัพนัธ์ทางสงัคมใน
แนวราบและแนวตั้ง ระหวา่งบุคคล สถาบนั/องคก์ร ทั้งในรูปปัจเจก กลุ่มและรูปเครือข่าย รวมทั้ง
ค่านิยม บรรทดัฐานท่ีสงัคมยดึถือ ซ่ึงมีผลต่อวิถีชีวิตและวิถีการผลิตในระดบัครอบครัว ชุมชนและ
ประชาสงัคม 

สุชาดา วิลาพนัธ์ ( 2549: 16)  กล่าววา่  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (สคช.) ไดก้าํหนดใหทุ้นทางสงัคม หมายถึงผลรวมของส่ิงดีงามต่าง ๆท่ีมีอยูใ่น
สงัคมทั้งในส่วนท่ีไดจ้ากากรสัง่สมและการต่อยอด รวมถึงการรวมตวัของคนท่ีมีคุณภาพเพื่อสร้าง
ประโยชน์ต่อส่วนรวม บนพื้นฐานของความไวเ้น้ือเช่ือใจสายใยแห่งความผกูพนัและวฒันธรรมท่ีดี
งาม 

อเนก นาคะบุตร (2545: 36)  กล่าววา่ทุนทางสงัคมคือวิธีคิดและระบบความรู้ในการจดัการ
วิถีของความเป็นชุมชน เช่น การจดัการทรัพยากร การจดัระบบความสมัพนัธ์ในการอยูร่่วมกนัใน
ชุมชน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัการคิดเชิงซอ้น และเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองระบบความรู้ และภูมิปัญญา อีก
ทั้งตอ้งอาศยักฎเกณฑม์ากาํกบัการใชค้วามรู้นั้น อาจเป็นรูปของจารีต กฎหมาย หรือเกณฑท์าง 
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สังคม พร้อมกันนั้นก็ต้องมีองค์กรท่ีเข้ามาทําหน้าท่ีจัดการเร่ืองนั้นๆอานันท์ยังมองว่าทุนทางสังคม

ในสังคมไทยนั้นอยู่ภายใต้หลักการท่ีสําคัญ 2 ประการ คือ 

1)  หลักการตอบแทนกัน (Teciprocity) ถือเป็นหลักการสร้างพันธะทางสังคมใน

การตอบแทนกัน เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเป็นหลักการท่ีเน้นความ

เท่าเทียม 

2)  หลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (Communality) คือการใช้พื้นท่ีส่วนรวมของ

ชุมชนในด้านต่างๆร่วมกัน 

จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นมาของคําว่าทุนทางสังคมท่ีเป็นทางการอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยเม่ือไม่นาน แต่ถ้าจะพิจารณาถึงปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงความช่วยเหลือเกื้อกูลกันของ

ผู้คนในสังคมไทย ความเห็นอกเห็นใจความเอื้ออาทรกันหรือความมีนํ้าใจต่อกัน จะพบถึงสิ่งท่ีเรา

เรียกว่าทุนทางสังคมได้มีปรากฏขึ้นในสังคมไทยมาช้านานแล้ว ซ่ึงอาจจะต้องศึกษาผ่านวิถีชีวิต

และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสังคมไทย อย่างไรก็ตามหากจะพิจารณาจากผลงานของ

วิชาการท่ีศึกษาเกี่ยวกับเร่ืองทุนทางสังคมในประเทศไทย จะเห็นได้ว่ามีวิวัฒนาการมาจากแนวคิด

วัฒนธรรมชุมชน แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับหลักคําสอนในทางพระพุทธศาสนาหรือแม้กระทั่งแนว

พระราชดําริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากท่ีประเทศไทยประสบกับวิกฤตทาง

เศรษฐกิจและมีโครงการกองทุนเพ่ือสังคม (SIF) เกิดขึ้นในสังคมไทย คําว่า ทุนทางสังคมก็ได้ถูก

นํามาใช้อย่างกว้างขวาง โดยมีความหมายท่ีครอบคลุมในบริบทหลากหลาย เช่น เร่ืองของ

วัฒนธรรม ได้แก่ เร่ืองของภูมิปัญญา ประเพณี ความเช่ือ หรือเร่ืองของความเป็นชุมชน ได้แก่ ความ

มีนํ้าใจ ความเอื้ออาทร การช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  

รวมทั้งในเร่ืองขององค์กรภาคประชาชน ผู้นํา เครือข่าย เป็นต้น ซ่ึงโดยภาพรวมจะเห็นได้

ว่า การศึกษาสังคมไทยของนักวิชาการไทยและต่างชาติ สะท้อนให้เห็นภาพของทุนทางสังคมไทยท่ี

เคยมีในอดีตอย่างชัดเจน รวมทั้งการชี้ให้เห็นถึงระบบคิดในสังคมไทยท่ีเกี่ยวกับคุณธรรมของ

ชุมชน ซ่ึงส่วนหน่ึงน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากหลักคําสอนทางพุทธศาสนา ค่านิยม ประเพณีอันดี

งามท่ีสืบทอดมาจากบรรพชนรวมทั้งระบบอุปถัมภ์ท่ีมีค่านิยมไม่เป็นทางการ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ได้

ส่งผลถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและส่งผลถึงความไว้เนื้อเช่ือใจกัน ความเอื้ออาทร

ระหว่างกันความเป็นกลุ่มเป็นก้อนและความเป็นเครือข่ายระหว่างกันของคนในสังคมไทย ซ่ึงมีผล

ต่อสภาพความเพียงพอหรือความพออยู่พอกินของคนในชุมชน ความสามารถพ่ึงพาอาศัยและการ

พ่ึงพาตนเองของชุมชนไทย (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 32-36) ความหมายของทุนทางสังคมคําว่า 

“ทุนทางสังคม” หรื อ “Social  Capital” ทั้งในส่วนคําและความหมายท่ีใช้กันอยู่พัฒนามาจากฐาน

คิดและประสบการณ์ทางตะวันตก เม่ือนําแนวคิดดังกล่าวมาวิเคราะห์กับสังคมไทย  จึงต้องใช้อย่าง 
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ระมัดระวังและปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยเพราะอันเป็นสังคมตะวันออก ท่ีมีรากฐาน

ประวัติศาสตร์และปรัชญาของสังคมท่ีแตกต่างออกไปซ่ึงในทัศนะของนักคิดนักวิชาการของไทย

ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทุนทางสังคมไว้มากมาย 

ด้วยเหตุท่ีคําว่า “ทุนทางสังคม” นั้นได้ถูกนํามาใช้ในหลายแง่มุมและในลีลาท่ีแตกต่างกัน

จึงต้องทําความเข้าใจกันเร่ืองทุนก่อนว่าทุนไม่ได้มีแต่เพียงเงินเท่านั้นแต่ยังมีทุนอ่ืนๆอีกมาก  เช่น  

ทุนทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรม  ทุนทางสิ่งแวดล้อม  ทุนทางปัญญา เป็นต้น ดังนั้น ทุนทางสังคม  

หมายถึง  ความเป็นกลุ่มก้อนทางสังคม  การมีการศึกษาดี  การมีวัฒนธรรมดี การมีความซ่ือสัตย์

สุจริต  การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมการมีประสิทธิภาพในการทํางาน การมีการเมืองและ

ระบบราชการท่ีดีทั้งนี้ทุนทางสังคมเป็นฐานท่ีทําให้เศรษฐกิจดี ประเทศใดท่ีมีทุนทางสังคมมาก

เศรษฐกิจย่อมดี  ญ่ีปุ่ นและสิงคโปร์เป็นตัวอย่างของประเทศท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับคํากล่าวข้างต้น  

จึงมีเศรษฐกิจดีกว่าประเทศท่ีมีทุนทางสังคมด้อยกว่า (ประเวศ วะสี, 2542: 16) ทุนทางสังคมมีความ

เป็นนามธรรมสูงหมายถึงความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  มีความสามัคคีรวมพลังมีองค์กรมีหน่วย

การจัดการระบบต่างๆในชุมชน  มีศิลปวัฒนธรรมมีศูนย์รวมจิตใจมีศีลธรรมจริยธรรม  มีความรัก

ใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีเป็นพื้นฐานให้ชุมชนและท้องถิ่นพัฒนาอย่างเข้มแข็งต่อเน่ือง

และยั่งยืน (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2541:  9)  ทุนทางสังคมสามารถวัดได้จากการสังเกต 

ปรากฏการณ์และได้จากการสํารวจการวัดจากระดับความร่วมมือของคนในชุมชนทั้งท่ีเป็นรูปธรรม

และนามธรรมรวมถึงการวัดในระดับปัจเจก เช่น การมีส่วนร่วมการมีการต่างตอบแทนความ

ไว้วางใจกันบรรทัดฐานทางสังคม นอกจากนี้การวัดทุนทางสังคมอาจดูได้จากตัวเลขสถิติต่างๆเช่น 

อัตราการเกิด อาชญากรรม การมีสุขภาพดี มีการศึกษาดีและมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ กลุ่มหรือ

ชุมชนท่ีมีทุนทางสังคมสูงอาจดูได้จากการตัวกันอย่างหนาแน่นของเครือข่ายทางสังคมพิจารณาจาก

การมารวมตัวกันมากๆในท่ีเดียวกัน (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548: 36)  

ทุนทางสังคมของสังคมไทยนั้นอยู่ภายใต้หลักท่ีสําคัญ 2 ประการคือ หลักต่างตอบแทน 

(Reciprocity) เป็นกลไกการสร้างความร่วมมือเพ่ือทํากิจกรรมต่างๆเช่น การแลกเปล่ียนแรงงาน

แบบลงแขก  เป็นการเน้นท่ีความเท่าเทียมกันเป็นบรรทัดฐานท่ีถูกผลิตซํ้าๆจนเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ี

สังคมยึดถือปฏิบัติและหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  (Communality) หมายถึงการใช้พื้นท่ี

ส่วนรวมของชุมชนในด้านต่างๆกล่าวคือ ให้คนในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยยังแฝงนัยของ

การกําหนดกฎเกณฑ์เพื่อควบคุมการใช้สอยพื้นท่ีอันเป็นการรักษาเพื่อส่วนร่วมนอกจากนี้ทุนทาง

สังคมยังเป็นเหมือนชุดความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน ท่ีมีผลมาจากพื้นฐานของความคาดหวัง

ในสิ่งท่ีต้องใช้ร่วมกันเป็นชุดของค่านิยมร่วมกันและมีสํานึกในการในความไว้วางใจร่วมกัน มี

ลักษณะเป็นทุนในรูปแบบอ่ืนๆเป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดผลดีและประสบ 
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ผลสําเร็จ (Coleman, 1961: 76) ทุนทางสังคมยังเป็นเสมือพื้นฐานท่ีมีอยู่ในทุกสังคมท่ีจะก่อให้เกิด

การกระทําท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน (Fukuyama, 2004:  34) และสามารถเพิ่มมูลค่าของทุนทาง

สังคมได้  โดยดูจากระดับจํานวนสมาชิกของกลุ่มท่ีเพิ่มขึ้นในสังคมและระดับความร่วมมือของ

สมาชิกในสังคมนั้นๆและยังสามารถวัดได้จากระดับรายได้ในครัวเรือนของกลุ่มทุนทางสังคมได้

อีกทางหน่ึงด้วย (Narayan , 1999: 123)     

สรุปเกี่ยวกับทุนทางสังคม  ทุนทางสังคมหมายถึง ทุนทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิตท่ีดี

งามของคนในสังคม เป็นกลุ่มก้อนทางสังคม การศึกษาท่ีดี ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ความ

ซ่ือสัตย์สุจริต คุณงามความดีท่ีส่งผลให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองยั่งยืนสืบไป 

“พลังชุมชน” เป็นระบบคุณค่าทางสังคม (Social  Value) ซ่ึงแสดงออกถึงการรวมตัวของ

ประชาชนในชุมชนเพ่ือทํากิจกรรมของชุมชนร่วมกันด้วยความสามัคคีเกื้อกูลกัน มีการจัดการท่ี

เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังในการพัฒนาชุมชนซ่ึงต้องปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีของ

ประชาชนในชุมชน โดยปล่อยให้ชุมชนได้มีโอกาสตัดสินใจและเลือกแนวทางในการแก้ปัญหาของ

ชุมชนเอง (พนัส พฤกษ์สุนันท์, 2548: 17) พลังชุมชนเป็นผลมาจากการผนึกรวมกันขององค์ความรู้

ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผนวกกับบทเรียนทางวิชาการ ประสบการณ์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ

ปฏิบัติตามหลักการพัฒนาต่างๆความพยายามในการพัฒนาชุมชนด้วยศักยภาพของบุคคลในชุมชน

แสดงออกในรูปแบบของการสร้างสรรค์แนวคิดวิธีการในการพัฒนาในชุมชน ด้วยกระบวนการ

สร้างพลังอันเป็นกระบวนการทางสังคมท่ีสําคัญ ท่ีส่งเสริมให้เห็นถึงพลังความร่วมมือร่วมใจของ

คนในชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในแนวทางท่ีคิดฝันแห่งพลังความคิด  การมีจิตสํานึกต่อ

ประโยชน์ของส่วนรวม เทคนิควิธีการท่ีนําเสนออย่างหลากหลายเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนา

สังคมและการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมสําหรับการเลือกใช้

เพ่ือความสําเร็จท่ีชุมชนคาดหวังต่อไป (จุรี  วิจิตรวาทการ, 2545: 12)  

ลักษณะและปัจจัยในการเป็นพลังชุมชน คือ ภูมิปัญญาระบบความเช่ือ ระบบคุณค่า ระบบ

ความคิดของชุมชน เป็นตัวชี้วัดท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  เพราะเป็น

เคร่ืองยึดเหน่ียวเช่ือมโยงคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกัน การชี้วัดว่าชุมชนใดมีภูมิปัญญาหรือไม่ดูได้จาก

การสืบทอดองค์ความรู้หรือการสร้างสรรค์ปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับยุคสมัย

และเง่ือนไขสภาพของชุมชน  ซ่ึงสามารถสังเกตได้จากผู้นําความคิดของสมาชิกในชุมชน เป็นผู้ท่ี

เช่ือมโยงสืบทอดภูมิปัญญามาสู่พิธีกรรมและกิจกรรมต่างๆท่ีควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจสังคม

วัฒนธรรมและการเมืองของสมาชิกในชุมชน  และสังเกตจากความคิดและพฤติกรรมของสมาชิกใน

ชุมชนซ่ึงสมาชิกในชุมชนจะสะท้อนได้ดีว่ามีการสืบทอดภูมิปัญญาหรือไม่ โดยดูจากทัศนคติหรือ

ความคิดเห็นและพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน  ในการถือปฏิบัติตามพิธีกรรมความเช่ือเหล่านั้น 
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การจดัการกลุ่มองคก์รชุมชนหรือกลุ่มชาวบา้นนบัเป็นกญุแจสาํคญัของความเขม้แขง็ของชุมชน  
เพราะเป็นรูปแบบของการรวมตวัทางสงัคมท่ีทาํใหเ้กิดอาํนาจทางสงัคมท่ีจะถ่วงดุลกบัอาํนาจรัฐ
และอาํนาจเงิน (จุรี วิจิตรวาทการ, 2536: 27) 

สรุป เก่ียวกบัพลงัชุมชน  พลงัชุมชนหมายถึง ระบบคุณค่าของสงัคมท่ีผูค้นในสงัคม
แสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจแนวคิดสติปัญญาในการสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีงามใหเ้กิดแก่ชุมชน  
พลงัชุมชนเป็นเคร่ืองแสดงถึงภูมิปัญญา  ความรู้ประสบการณ์ท่ีผา่นการถ่ายทอดสืบต่อกนัมาอนั
ส่งผลใหชุ้มชนเกิดการพฒันาเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรคเ์กิดความรักความสามคัคีในชุมชนเพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์จะสร้างสงัคมท่ีดีงาม 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุนทางสงัคมและพลงัชุมชน 

 วสนัต ์เทพสุริยานนท์  (2548: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ กระบวนการเสริมสร้างพลงัชุมชน
ทอ้งถ่ินในการจดัการโบราณสถาน โบราณวตัถุและศิลปวตัถุศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนวดัววัแดง  
ตาํบลแม่สา อาํเภอเวียงสา จงัหวดัน่าน พบวา่ ความเช่ือมโยงและความต่อเน่ืองของแต่ละกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนมีรูปแบบวิธีการขั้นตอนท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมของชุมชนทอ้งถ่ินวดัววัแดง ทาํให้
กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนวดัววัแดงทาํร่วมกนั ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการทาํ
กิจกรรมร่วมกนัทาํใหค้นในชุมชนเรียนรู้ถึงการคงอยูข่องวฒันธรรมชุมชนดั้งเดิมของทอ้งถ่ิน เกิด
ความตระหนกัในคุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการจดัสรรทรัพยากรวฒันธรรมภายในชุมชน
ทอ้งถ่ินของตนเอง เกิดความสุขความประทบัใจวิถีชีวิตชุมชนและพึงพอใจในการเขา้ร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 

อุไรวรรณ พวงสายใจ (2545: บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ ทุนทางสงัคมท่ีมีผลต่อความเขม้แขง็
ของชุมชน  พบวา่ ในชุมชนชนบทชาวบา้นสามารถดาํรงชีวิตอยูไ่ดด้ว้ยความเรียบง่าย พึ่งพิง
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใกลต้วั นบัวา่เป็นทุนทางสงัคมท่ีสาํคญัและเป็นพื้นฐานท่ีช่วยส่งเสริมให้
ชุมชนเกิดการรวมตวัเป็นกลุ่มหรือองคก์รและองคก์รนั้นเกิดความเขม้แขง็สามารถเผชิญปัญหา
อุปสรรคต่างๆได ้ ชุมชนบา้นสนัป่ายาง หมู่ท่ี 2 ตาํบลสนัป่ายาง อาํเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
เป็นชุมชนดั้งเดิมเก่าแก่มีการสืบทอดมรดก วฒันธรรม ประเพณี  ความเช่ือเดียวกนั มีความสมัพนัธ์
ระบบเครือญาติสูง มีคนต่างถ่ินยา้ยเขา้มาในชุมชนนอ้ยมากและเป็นไปในระบบเครือญาติเช่นกนั 
ทาํใหค้นในชุมชนพึ่งพาอาศยักนัแบบญาติพี่นอ้ง พึงพาธรรมชาติและใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชน ทุนทางสงัคมส่วนใหญ่เป็นทุนท่ีมาจากภายในชุมชนเองมากกวา่
ทุนท่ีมาจากภายนอกชุมชน  สามารถจดัการบริหารทุนทางสงัคมใหเ้กิดประโยชน์แก่คนในชุมชน
มากท่ีสุด 
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สุชาดา วิลาพันธ์ (2549: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ กระบวนการทุนทางสังคมในโครงการ

หมู่บ้านน่าอยู่กรณีศึกษาบ้านเกาะกลาง ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พบว่า พัฒนาการกระบวนการทุนทางสังคมบ้านเกาะกลางเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติของการเรียนรู้ใน

การปรับตัว ระบบความคิดและความสัมพันธ์ของคนในชุมชน จิตสํานึกรักถิ่นท่ีอยู่อาศัย ภาวะความ

เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นทําให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมและความสัมพันธ์ของคนในแต่ละช่วงเวลา

เพ่ือให้ชุมชนดํารงอยู่มาได้จนปัจจุบัน กระบวนการทุนทางสังคมท่ีเกิดขึ้น จะเปล่ียนไปตามสภาพ

ความเป็นอยู่ในแต่ละช่วง  ผลการศึกษาพบว่า ตั้งแต่เริ่มตั้งชุมชนบ้านเกาะกลางเป็นชุมชนท่ีน่าอยู่

เพราะทุนทางสังคมนั้นมีความชัดเจน  แต่ในช่วงท่ีชุมชนได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของ

กระแสทุนนิยมบทบาทของทุนทางสังคมลดน้อยลงมาก  แต่ทุนทางสังคมไม่ได้หายไปจากชุมชน

บ้านเกาะกลาง  หากแต่ช่วงหลังไม่ได้นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนเหมือนในอดีต   

 พิทักษ์ ศิริวงศ์  (2550: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านใต้ กระบวนการสร้าง

พลังชุมชนด้วยภูมิปัญญาทางชาติพันธ์ุ พบว่า กระบวนการในการสร้างพลังชุมชนของกลุ่มสตรีชาว

ไทยวนบ้านใต้ ตําบลคูบัว อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ท่ีดั้งเดิมบรรพบุรุษได้อพยพย้ายถิ่นฐานมา

จากเมืองเชียงแสน กลุ่มสตรีไทยวนบ้านใต้มีกระบวนการรวมกลุ่มกันเพ่ือสร้างอํานาจต่อรองกับ

ทางการและภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่ม กลุ่มสตรีบ้านใต้ได้มีการสร้างเครือข่าย

ชุมชนมีการจัดการภูมิความรู้โดยฟื้นฟูทุนทางวัฒนธรรมท่ีตกทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ ใช้ความ

ภูมิใจในรากเหง้าของวัฒนธรรมการทอผ้าตีนจก คิดค้นสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าตีนจก สร้าง

ลวดลายใหม่ๆมีการจัดประกวดผลิตภัณฑ์เพ่ือเพิ่มมูลค่า การจัดแสดงผลงานผ้าทอตีนจกของกลุ่ม

สตรีบ้านใต้ แลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมระหว่างกลุ่มต่างๆในชุมชน สร้างองค์ความรู้ในเร่ืองการ

ทอผ้าตีนจกแบบไทยวน สร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในชุมชน สร้างทุนทางสังคมและทุนทาง

วัฒนธรรมให้เป็นท่ียอมรับในสังคมภายนอกชุมชนได้อย่างยั่งยืนเข้มแข็ง 

 

 2.1.9  แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชน 

 ความเป็นมาของเศรษฐกิจชุมชน  ปัจจุบันปัญหาวิกฤติการทางเศรษฐกิจเป็นปัญหาสําคั ญ

ของชาติ ทุกฝ่ ายจะต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนเป็นผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจของประชาชนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือในชนบทกระทรวงมหาดไทย ได้

กําหนดยุทธศาสตร์เศร ษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศร ษฐกิจตกต่ํา

โดยประสานความมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนองค์กรชุมชนและประชาชนในชุมชน

เพื่อให้เป็น "เศรษฐกิจของชุมช นโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน" อย่างแท้จริงสังคมไทยควรจะก้าวไปสู่

ยุคแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดชะตากรรมชีวิตตนเองตั้งแต่ระดับชุมชน อําเภอ  
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จังหวัดและหลอมรวมเป็นแผนพัฒนาระดับชาติสร้างกระบวนการพัฒนาท่ีแท้จริงท่ีเป็นการพัฒนา

สังคมแบบองค์รวม โดยมีพื้นฐานอยู่ในระดับชุมชนความยั่งยืนของสังคมชนบทเป็นปัจจัยของ

ความยั่งยืนทั้งหมด เดิมเศรษฐกิจของชาวชนบทเป็นเศรษ ฐกิจพอเพียงคือมีสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติพอเพียงสามารถหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปตามปกติได้  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศไทยท่ีผ่านมาวางอยู่บนหลักทฤษฎีท่ีเสนอจากประเทศ

ตะวันตกท่ีว่าด้วยการทําให้ทันสมัย โดยใช้ตัวแบบการพัฒนาจากตะวันตกเป็นแม่แบบ กระแส

แนวคิดนี้ได้พัฒนาสืบทอดมาอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบัน เป็นทั้ง แนวคิดทฤษฏีและยุทธศาสตร์ 

ยุทธวิธีจากยุคท่ีช่ืนชมต่อสิ่งท่ีเรียกว่าอารย ะธรรมตะวันตก (Westerncivilization) สู่ยุค 

Modernization มาถึงยุค NICS และสืบทอดมาถึงคําว่า โลกาภิวั ตน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้มี

แนวทางท่ีสําคัญ 8 ประการ คือ (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม, 2541: 141)  

1)   ความเช่ือว่าวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสถาบันโบราณของไทยล้าหลังและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาจะพัฒนาก้าวหน้าได้ก็ต้องเลียนแบบโลกตะวันตก  

2)  เศรษฐกิจแบบทุนนิยมจะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประชาชน  

3)  แนวทางของการพัฒนาไม่ได้ถูกกําหนดจากความต้องการของประชาชนเป็น

หลัก แต่ถูกครอบงําโดยแนวทางท่ีนําเสนอโดย World Bank และ IMF  

4)   วางพื้นฐานการพัฒนาจากบนลงสู่ล่าง และใช้รัฐและนโยบายของรัฐเป็น

ศูนย์กลางของการวางแผนและดําเนินการในการพัฒนา      

5) วางอยู่บนพื้นฐานการสร้างเมืองหลวงหรือกรุงเทพฯ ให้เป็นศูนย์กลาง ทั้งด้าน

การค้า อุตสาหกรรม  การปกครอง  การคมนาคมและวัฒนธรรม  

6)  เป็นนโยบายท่ีคํานึงถึงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก ไม่ให้ความสําคัญต่อ

การพัฒนาด้านการเมืองวัฒนธรรมและการศึกษา  

7)  เป็นแผนพัฒนาท่ีไม่ให้ความสําคัญต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม (เริ่มมีการดําเนินการ

อย่างจริงจังด้านสิ่งแวดล้อม หลังจากนายอานันท์ ปันยารชุนได้จัดตั้งรัฐบาลเม่ือปี  2534)  

8)  เป็นแผนพัฒนาประเทศภายในขอบเขตของประเทศไทยเท่านั้น ขาดการวาง

ยุทธศาสตร์ในขอบเขตระดับโลก  

แนวคิดว่าด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) ประกอบแนวคิดท่ีสําคัญ 6 

ประการ คือ (ไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม, 2541: 148) 

1)  ต้องช่วยเหลือกลุ่มคนท่ียากจนท่ีสุด เพราะพวกเขาไม่มีทางออก นอกจาก

ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2)  เน้นการพัฒนาแบบพ่ึงพาตัวเอง ภายใต้ความจํากัดทางสภาพธรรมชาติ  
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3)  การพัฒนาจะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงด้านสิ่งแวดล้อม  

4) วางอยู่บนหลักการว่าด้วยการมีสุขภาพอนามัยท่ีดี การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

การมีอาหารท่ีเพียงพอแก่การบริโภค  

5)  วางอยู่บนหลักการท่ีว่าด้วยการส่งเสริมการริเริ่มของประชาชน  

6)  มนุษยชาติ คือ ศูนย์กลางและหัวใจของการพัฒนา  

ในช่วงเวลาเดียวกันกระแสวิกฤติในโลกท่ีสามได้ผลักดันให้นักวิชาการท่ีก้าวหน้าใน

ประเทศเสนอแนวการเปล่ียนผ่านกระบวนทัศน์ (Paradigm) ในการพัฒนาใหม่ ซ่ึงพอจะสรุปได้

ดังนี้  

1)  ต้องปลดปล่อยตัวเองออกจากการเป็นอาณานิคมทางวิชาการและต้องตระหนัก

ถึงคุณค่าของวัฒนธรรมของตนเอง  

2)  ต้องตระหนักชัดว่าลําพังทฤษฎีเศรษฐกิจเป็นการสร้างปัญหาและนําไปสู่ความ

ด้อยพัฒนาการพัฒนาต้องเน้น  

3)  ต่อต้านแนวคิดเร่ืองการค้าเสรี เงินเสรี และส่ือเสรี รวมทั้งการครอบโลกของ

กลุ่มทุนเก็งกําไรไร้พรมแดน  

4)  ประเทศโลกท่ีสามต้องมีทฤษฎี และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเป็นตัวของตัวเอง 

เพราะท่ีผ่านมาทฤษฎีและยุทธศาสตร์  

การพัฒนาประเทศล้วนแต่ถูกเสนอโดย World  Bank และ IMF ความล้มเหลวของการ

พัฒนาท่ีผ่านมาเป็นบทพิสูจน์ความผิดพลาดในการเดินตาม World  Bank กับ IMF อย่างชัดเจน 

"เศรษฐกิจพอเพียง"เป็นหลักปรัชญาท่ีใช้ในการดําเนินชีวิตให้อยู่รอดตามกระแสพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงการจะดําเนินชีวิตให้อยู่รอดในภาวะวิกฤติของประเทศเช่นนี้

จะต้องมีหลักปฏิบัติท่ีทําให้เกิดความเป็นจริงขึ้นมาให้ได้ คําว่า "เกษตรทฤษฎีใหม่" ได้ถูกกําหนด

ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติท่ีมีรากฐานมาจากปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"อันเป็นท่ีมาของแนวคิด

และยุทธศาสตร์"เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง"ของกระทรวงมหาดไทยซ่ึงใช้เป็นเคร่ืองมือและ

กระบวนกาพัฒนาความคิด ทัศนคติ พฤติกรรมและระบบการผลิตในการดํารงชีวิตของชุมชน  

ความหมายของเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง แบ่งออกเป็น 2 นัย คือ  

1) ความหมายเชิงวิชาการ หมายถึง การผลิต การแปรรูป การค้า และการบริหาร ท่ี

ผู้อยู่ในกระบวนการมุ่งหวังผลกําไรในรูปตัวเงิน แต่ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความพึงพอใจท่ี

แม้ว่าจะได้เงินเล็กน้อยแต่ตนเองและครอบครัวและชุมชนดํารงอยู่อย่างรู้รักสามัคคีมั่นคงปลอดภัย 

 2) ความหมายเชิงปฏิบัติหมายถึง การผลิตการแปรรูป การบริโภค การค้า และการ

บริหาร ท่ีเป็นการตัดสินใจดําเนินการของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเองจากแนวทางทฤษฎีใหม่ของกระทรวง 

มหาดไทยได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เป็นนโยบายหลัก 5 ประการและ

กิจกรรมหลัก 9 ประการคือ  

1)  ยึดชุมชนเป็นหลัก โดยเริ่มจากการส่งเสริมการผลิตขั้นพื้นฐานตามแนวทฤษฎี

ใหม่ขึ้นเป็นการทําการเกษตรผสมผสานและเป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นหลัก  

2)  การรวมกลุ่มจะใช้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นเคร่ืองมือ โดยเริ่มท่ีกองทุนชุมชน 

และนําทุนไปใช้ในกิจกรรมการแปรรูปผลผลิตหรือกลุ่มอาชีพ และมีร้านค้าหรือสหกรณ์ดําเนินการ

ค้าการซื้อและการขาย  

3)  ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของกลุ่มขึ้น และจัดทําผังองค์กรเครือข่าย และส่งเสริม

การเรียนรู้กระบวนการท่ีประสบผลสําเร็จ  

4)  จัดให้มีตลาดนัดชุมชนหรือลานค้าชุมชนในทุกอําเภอ เพื่อให้เกษตรกรหรือ

กลุ่มอาชีพนําผลผลิตออกจําหน่าย  

5)  จัดให้มีการประชุมประชาคมเศรษฐกิจหรือเวทีประชาชน เป็นเวทีแลกเปล่ียน

ความคิดเห็นปรึกษาหารือ ในลักษณะ"คิดเอง ทําเอง" ระหว่าง "เพ่ือน" ด้วยกัน  

ในส่วนของกิจกรรมหลัก 9 ประการประกอบด้วย  

1)  การเกษตรผสมผสาน (ทฤษฎีใหม่)  

2)  การจัดลานค้าชุมชนหรือตลาดนัดชุมชน  

3)  การสร้างเครือข่ายร้านค้าชุมชน  

4)  การพัฒนากลุ่มอาชีพ  

5)  การทําผังเครือข่ายองค์กรชุมชน  

6)  การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็ก โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน  

7)  การจัดทําประชาคมอําเภอ  

8)  จัดตั้งศูนย์บริการด้านการเกษตร  

9)  ดําเนินการกลุ่มออมทรัพย์ และจัดทุนหมุนเวียนในชนบท  

ความหมายของเศรษฐกิจชุมชน 

 ประเวศ  วะสี  (2542:  9) ได้ให้ความหมายของ เศรษฐกิจชุมชนพ่ึงตนเอง ไว้

ด้วยกันหลากหลายความหมายดังนี้   

 เศรษฐกิจุชมชนพ่ึงตนเอง( Self – Sufficient  Economy)หมายถึง การประกอบ

สัมมาอาชีพของชาวบ้านท่ีเน้นการร่วมมือกันในรูปกลุ่มกิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมต่อเน่ือง

จากการเกษตรและกิจกรรมนอกภาคการเกษตรในระดับครอบครัวเพื่อการพอกินพอใช้และ 
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กิจกรรมกลุ่มอาจขยายสู่ระดบัชุมชนและสู่ภูมิภาคในอนาคต  ในการน้ีไดเ้นน้จุดหมายเพื่อใหค้นมี
ความสุขแลชุมชนมีความเขม้แขง้ เศรษฐกิจชุมชนหรือเศรษฐกิจพื้นฐานเป็นระบบเศรษฐกิจท่ี
คาํนึงถึงการทะนุบาํรุงพื้นฐานของตวัใหเ้ขม้แขง็  ทั้งทางสงัคมวฒันธรรมส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ
พื้นฐานของสงัคมกคื็อชุมชน สาํหรับคาํวา่ เศรษฐกิจพอเพียง หมายความวา่พอเพียงสาํหรับทุกคนมี
ธรรมชาติแวดลอ้มมีความรักความเขา้ใจอยา่งเพียงพอ มีปัญญาความรู้พอเพียง เม่ือทุกอยา่งพอเพียง
กเ็กิดสมดุลจะเรียกวา่เศรษฐกิจสมดุลกไ็ด ้ เม่ือสมดุลกเ็ป็นปกติสบายไม่เจบ็ไขไ้ม่วิกฤติเศรษฐกิจ
พื้นฐานกบัเศรษฐกิจชุมชนลว้นมุ่งไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง ขอ้สาํคญัเม่ือพดูถึงเศรษฐกิจพื้นฐานตอ้ง
ไม่มองเร่ืองเศรษฐกิจแบบแยกส่วน แต่เป็นเศรษฐกิจท่ีอยูบ่นความเขม้แขง็ของชุมชนหรือสงัคม  
อาศยัการสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนเป็นเคร่ืองมือพฒันาเศรษฐกิจใหเ้ช่ือมโยงกบัวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอ้มอยา่งเป็นบูรณาการ    

มงคล  ด่านธารินทร์ (2541: 17) กล่าวถึงเร่ืองเศรษฐกิจชุมชนวา่ เป็นส่วนหน่ึงของ
เศรษฐกิจชาติกเ็หมือนกบัเร่ืองการเมือง การศึกษาการพฒันา สงัคมท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีความเขา้ใจและ
ความมุ่งมัน่ร่วมกนัวา่การกระทาํของเรานั้นกเ็พื่อความรุ่งเรืองและความอยูร่อดปลอดภยัของ
สงัคมไทยและประชาชาติไทยทั้งมวล การพฒันาเศรษฐกิจระดบัล่างคือชุมชนชนบทจะตอ้งมี
ความสมัพนัธ์กบัการพฒันาเศรษฐกิจระดบับนคือประเทศและเศรษฐกิจชุมชนไม่ใช่เร่ืองใหม่สุดขั้ว
แต่ประการใด  แทจ้ริงคือการทาํงานเพื่อการดาํรงชีพในแนวสมัมาชีพเพื่อการอยูร่่วมกนักบัเพื่อน
มนุษยอ่ื์นๆในหมู่บา้นนัน่เอง 

สรุปเก่ียวกบัเศรษฐกิจชุมชน  เศรษฐกิจชุมชนทาํใหเ้กิดความเขม้แขง็ไดอ้ยา่งย ั้งยนื ซ่ึงจะ
ไดเ้ห็นกระบวนการผลิต  การบริโภคการแปรรูปและการขายดาํเนินไปอยา่งเป็นรูปธรรมและหาก
พื้นท่ีชุมชนใดมีปัจจยัดงักล่าวครบครันเขม้แขง็กย็อ่มตอ้งไดเ้ห็นชุมชนนั้นมีระบบเศรษฐกิจชุมชน
ท่ีพฒันาอยา่งเขม้แขง้ถาวรมัน่คงย ั้งยนืต่อไป 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจชุมชน 

 มยรีุ พิมพพ์าท  (2546:  บทคดัยอ่) วิจยัในหวัขอ้ เศรษฐกิจชุมชนชาวนาแบบพึ่งตนเองโดย
ใชภู้มิปัญญาชุมชนศึกษาเฉพาะกรณี อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม  พบวา่ ชุมชนมีการบริหาร
จดัการแปลงนาอยา่งสมบูรณ์แบบและสามารถลดการพึ่งพาปัจจยัจากภายนอกชุมชนลงได ้การปลูก
ขา้วดว้ยเทคโนโลยชีีวภาพสามารถลดการพึ่งพาปัจจยัการผลิตจากภายนอกชุมชนและยงัส่งผลดีต่อ
การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนืและพบวา่ปัจจยัท่ีชาวนาอาํเภอดอนตูมประสบความสาํเร็จใ น
การใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินไดแ้ก่ ปัญหาการขาดภาวะสมดุลอนัเน่ืองมาจากผลของการพฒันาแบบ
ทนัสมยัและชาวนาตอ้งพึ่งพิงเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างเทคโนโลยมีากเกินไป 

 



46 
 

สมเดช บุญสาง (2546: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษาบ้านทุ่งนาง

โอก ตําบลทุ่งนางโอก อําเภอเมือง จังหวัดยโสธร พบว่า ระบบเศรษฐกิจในชุมชนบ้านทุ่งนางโอก มี

ความสัมพันธ์กันภูมิปัญญาของงานหัตถกรรมเคร่ืองจักสาน ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และวิถีการดําเนินชีวิตของคนในหมู่บ้านทุ่งนางโอกเป็นอย่างมาก โดยในชุมชนดังกล่าวมีผู้ท่ี

เกี่ยวข้องกับเคร่ืองจักสานอยู่เป็นจํานวนมากทั้งผู้ทรงภูมิความรู้ในเร่ืองจักสาน ผู้ประกอบอาชีพจัก

สาน ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์รายย่อย จากการศึกษาพบว่า นายอ่อน ทองปิ ว เป็นบุคคลแรกท่ีนํา

หัตถกรรมเคร่ืองจักสานมาทําเป็นอาชีพก่อนคนอ่ืนๆในหมู่บ้าน เม่ือกิจการก้าวหน้าสามารถสร้าง

รายได้ให้เกิดขึ้นมาก จึงมีคนอ่ืนทําตามแบบอย่างจนเกิดกระบวนการเรียนการสอนการจักสานใน

รูปแบบต่างๆเพิ่มมากขึ้น จึงมีการรวมกลุ่มกันขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างอํานาจต่อรองใน

การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ชุมชนบ้านทุ่งนางโอกในปัจจุบันมีสภาพเศรษฐกิจในชุมชนท่ี

เข้มแข็ง ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นมาก เป็นชุมชนท่ีมีระบบเศรษฐกิจ

ชุมชนท่ีมั่นคงแข็งแรงต่อไป 

 

2.1.10  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับอาชีพเสริม 

 ความเป็นมาของอาชีพเสริม การตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชีพของบุคคลนั้นมี

องค์ประกอบในการตัดสินใจอยู่หลายประการ เป็นกระบวรการท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน

ในแต่ละช่วงเวลาชองชีวิต  ซ่ึงแต่ละขั้นตอนมีความสัมพันธ์กับความเป็นไปของบุคคล  ซ่ึงการ

เลือกอาชีพจะต้องตอบสนองความต้อง การของชีวิตได้เป็นอย่างดีเม่ือเขามีข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ

ต่างๆท่ีมากเพียงพอ ในหลายคนเม่ือเลือกท่ีจะประกอบอาชีพใดเป็นหลักแล้วยังมีการเลือกอาชีพ

อย่างอ่ืนเป็นอาชีพเสริมอีกด้วย (สุมาลี คูสกุลนิรันดร์, 2531:  14) อาชีพเสริมเป็นอาชีพท่ีบุคคล

กระทําเพ่ือหารายได้เพิ่มเติมจากรายได้หลัก จากการศึกษาวิจัยเร่ือง การประกอบอาชีพเสริมของ

ชาวนาในภาคอีสานของชาวบ้านหมู่บ้านศรีฐาน  อําเภอป่ าติ้ว  จังหวัดยโสธร พบว่าอาชีพเสริม 

หมายถึงอาชีพท่ีทํานอกเหนือจากการทํานาเช่น ทอผ้า ทอเส่ือ เลี้ยงไหมเป็นต้น อาชีพเหล่านี้จะใช้

เวลาว่างท่ีเหลือจากการทํานานอกจากนี้แล้วยังมีคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงกับอาชีพเสริมเช่น อาชีพ

อิสระ อาชีพส่วนตัวเป็นต้น   

อาชีพอิสระ (Entrepreneurship) มีความหมายในทางกว้างมากยังมีอีกคําท่ีความหมาย

ใกล้เคียงกันนั่นคืออาชีพส่วนตัวหรือการจ้างงานตนเอง (Self –  Employment) หรือคําว่าการ

ประกอบธุรกิจขนาดย่อม (Small Enterprise) โดยมีความหมายท่ีเข้าใจเป็นการทั่วไปว่า  หมายถึง

อาชีพท่ีเป็นนายจ้างตัวเองมีความเป็นอิสระไม่รับเงินเดือนจากนายจ้าง  แต่รับค่าตอบแทนจาก

กิจการของตัวเอง(กรมอาชีวศึกษา)การประกอบอาชีพส่วนตัวคือ  การประกอบธุรกิจของส่วน 
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บุคคลหรือของครัวเรือนหรือระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันเพื่อมุ่งหวังสร้างรายได้และกําไรโดย

ผู้ประกอบการเป็นผู้ทํางานในกิจการของตน โดยทั่วไปการประกอบอาชีพส่วนตัวมีความหมาย

ครอบคลุมตั้งแต่การประกอบสาขาอาชีพท่ีเป็นระบบ (Formal Sector) เช่น อาชีพแพทย์  พยาบาล  

ทนายความ วิศวกรรมเป็นต้นและอาชีพท่ีไม่เป็นระบบ (Informal  Sector) เช่น หาบเร่ แผงลอย 

ขายอาหาร เกษตรกรเป็นต้น ผู้วิจัยขอกล่าวถึงผลการศึกษาเอกสารงานวิจัย ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพเสริม ซ่ึงมีนักวิชาการนักคิดจํานวนมากได้ให้แนวคิดทฤษฎีท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ

อาชีพเสริมได้เป็นอย่างดีดังนี้ 

 การเลือกอาชีพเป็นพัฒนาการท่ีต่อเน่ืองยาวนานหลายปี เป็นขั้นตอนเช่ือมโยงแต่ละวัยเม่ือ

เกิดการพัฒนาแล้วจะไม่กลับไปมีลักษณะเหมือนตอนเริ่มต้นอีก  การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการท่ี

ผสมผสานความต้องการของบุคคลท่ีจะเลือกอาชีพให้สนองความต้องการความสนใจและให้

เหมาะสมกับความสามารถของเขาให้มากท่ีสุด  โดยตระหนักถึงโอกาสท่ีจะได้ประกอบอาชีพ (Job 

Opportunity) พัฒนาการด้านอาชีพได้รับอิทธิพลจากองค์ประกอบหลายอย่างเช่น ความสามารถ

ความถนัด โอกาสในสังคม การศึกษา อารมณ์และค่านิยมของบุคคลเป็นต้น ซ่ึงความรู้พื้นฐาน

เกี่ยวกับการเลือกอาชีพตามทฤษฎีพัฒนาการด้านอาชีพนี้มี 3 ประการคือ  

1)  การเลือกอาชีพเป็นกระบวนการ (Process) 

2)  กระบวนการเลือกอาชีพไม่สามารถย้อนหลังได้ (Irreversible)   

 3 )  การเลือกอาชีพเป็นการประนีประนอม (Compromise) ระหว่างความสนใจ 

ความสามารถ และความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมในโลก 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับอาชีพเสริม 

กรรณิกา โพธิ์สามต้น (2549:  บทคัดย่อ)  วิจัยในหัวข้อ การศึกษาสภาพการผลิตและ

การตลาดไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ไก่พื้นเมืองของไทยในปัจจุบันมี

ความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของสังคมในชนบทมากเน่ืองจากเป็นอาชีพเสริมท่ีนิยมทํากันมานาน 

เป็นแหล่งอาหารโปรตีนท่ีหาง่ายต้นทุนการเลี้ยงต่ํา ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่หรือเนื้อไก่เป็นท่ีนิยม

รับประทานกันทั่วไปในชนบท   

เกียรติศักดิ์ แก้วมหาชัย (2550: บทคัดย่อ) วิจัยในหัวข้อ แรงจูงใจในการเลือกประกอบ

อาชีพเสริมของชาวนาในเขตตําบลเชียงหวาง อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่

เลือกท่ีจะทําอาชีพเสริมนอกฤดูทํานา สาเหตุมาจากการมีภาระหนี้สิน รายได้ไม่เพียงพอ ต้องการหา

ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลและส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม สําหรับแรงจูงใจท่ีส่งผลให้ชาวนาใน

เขตตําบลเชียงหวาง ตัดสินใจเลือกทําอาชีพเสริมมาจากปัจจัยด้านครอบครัว ด้านสังคม ความพึง

พอใจส่วนตัวและแรงจูงใจจากข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 



 

 

 

บทที ่ 3 

 

ระเบียบวธีิวจิัย 
 

 

จากแนวคิดท่ีกล่าวมาแลว้ในบทท่ี 2 การท่ีเราจะทราบถึงภูมิหลงัและความเป็นมาของงาน
หตัถกรรมปลาตะเพียนใบลาน การดาํรงอยูท่่ามกลางสภาวะการแข่งขนัในระบบการตลาดแบบเสรี
ในปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตของงานหตัถกรรมปลาตะเพียนใบลานนั้น จาํเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้ง
มีการศึกษาวิจยัเพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นอยา่งดี เพื่อท่ีจะทาํใหก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ศึกษาวิจยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ระเบียบการวิจยัเชิงคุณภาพจึงเป็นระเบียบวิธีวิจยัท่ีเหมาะสมสาํหรับ
การศึกษาในเร่ืองดงักล่าวโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
 

3.1  การเลอืกกรณตีวัอย่าง 

 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกกลุ่มชาวบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส้าํหรับการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี เพราะจากการ
สงัเกตและสอบถามผูรู้้ในชุมชนพบวา่ การสานปลาตะเพียนใบลานนั้นมีทาํกนัอยูเ่ฉพาะในกลุ่ม
ชาวบา้นท่ีเป็นมุสลิมในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเท่านั้น อีกทั้งผูว้ิจยัไดมี้โอกาสพบปะพดูคุย
กบัชาวบา้นในหมู่บา้นเดียวกนัท่ีมีอาชีพเสริมในการทาํปลาตะเพียนใบลานมานานอยูเ่ป็นประจาํจึง
เป็นเหตุผลท่ีทาํใหผู้ว้ิจยัสนใจในการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานในคร้ังน้ี 
 

3.2  วธีิการเกบ็ข้อมูล 

 

 ผูว้ิจยัไดเ้ร่ิมทาํการวิจยัเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน ซ่ึงเป็นศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาตั้งแต่วนัท่ี 23 มิถุนายน 2552 เป็นตน้มา โดยใชว้ิธีการเกบ็ขอ้มูลวิจยั
ดงัต่อไปน้ี 
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1)  การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น หตัถกรรมทอ้งถ่ิน
ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้น การท่องเท่ียว การเปล่ียนแปลงทางสงัคมเกษตรและอุตสาหกรรม 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในทุกดา้นเพื่อศึกษาถึงความเก่ียวขอ้งของการทาํปลาตะเพียนใบลานศิลปะและ
ภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยากบัความอยูร่อดในระบบการตลาดแบบเสรีใน
ปัจจุบนัและเพื่อหาคาํตอบในการวิจยัคร้ังน้ี   
  2 )  การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาวิจยัถึงกรรมวิธีในการทาํปลา
ตะเพียนใบลานในทุกขั้นตอนท่ีบา้นของป้าตุ๋ย (นางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์)  บา้นเลขท่ี 47/28 หมู่ท่ี  3    
หมู่บา้นกิตติลาวลัย ์ตาํบลบา้นกรด อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยการสงัเกตและ
สอบถามขั้นตอนในการทาํปลาตะเพียนใบลานตั้งแต่ตน้จนถึงขั้นตอนสุดทา้ยอยูเ่ป็นประจาํ รวมทั้ง
ใหพ้าลงพื้นท่ีวิจยัเพื่อไปดูการทาํปลาตะเพียนใบลานของคนอ่ืนๆในอีกหลายพื้นท่ีในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเพราะแทบทั้งหมดของกลุ่มชาวบา้นท่ีมีอาชีพทาํปลาตะเพียนใบลานลว้นเป็น
เครือญาติกนัทั้งนั้น  
  3 )  การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  ผูว้ิจยัไดท้าํการสมัภาษณ์บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการทาํปลาตะเพียนใบลานรวมถึงผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบัหตัถกรรมพื้นบา้นดงักล่าว จากปราชญ์
ทอ้งถ่ินผูสู้งอายท่ีุรู้จกังานหตัถกรรมปลาตะเพียนใบลาน นกัวิชาการดา้นประวติัศาสตร์
โบราณสถานโบราณวตัถุ ศิลปวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน เจา้หนา้ท่ีของภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
พฒันาวฒันธรรมชุมชน ผูบ้ริหารองคก์รทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารสถานศึกษา นกัธุรกิจพอ่คา้ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  ประชาชนทัว่ไปและนกัท่องเท่ียวต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยการ
ตั้งประเดน็คาํถามแบบกวา้งๆไม่เฉพาะเจาะจงและเปิดกวา้งในการตอบคาํถาม 
 

3.3  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

  
หลงัจากเกบ็รวบรวมขอ้มูลทุกๆดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัแลว้ ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูล

โดยอาศยัประสบการณ์จริงท่ีไดพ้บเห็นไดส้มัผสัพดูคุยรับฟังคาํบอกเล่าจากผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํ
ปลาตะเพียนใบลาน รวมถึงจากการสมัภาษณ์ผูรู้้นกัวิชาการดา้นต่างๆแลว้นาํขอ้มูลท่ีไดน้ั้นมา
ผสมผสานกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารงานเขียน ตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆรวมถึง
แบบสอบถามแบบสมัภาษณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัทั้งหมด การวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวไดใ้ชว้ิธีการ
พรรณนาและใหห้ลกัเหตุผลในการอธิบายตามขอ้มูลจริงท่ีปรากฏ โดยพยายามหลีกเล่ียงการใช้
ความรู้สึกส่วนตวัค่านิยมพื้นฐานและทศันคติส่วนตวัของผูว้ิจยัใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลอาศัยหลักฐานข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นสําคัญ

ผสมผสานกับข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการทําปลาตะเพียนใบลานและการ

สัมภาษณ์ผู้มีความรู้ในท้องถิ่นรวมถึงนักวิชาการในด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้องอีกด้วย     

 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นการนําข้อมูลท่ีได้จากเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิง

คุณภาพ เช่น แบบสอบถามปลายเปิ ด การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมี

ส่วนร่วม (PAR) เป็นต้น มาทําการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ มีเทคนิคท่ีสําคัญ 

ดังนี้  

       1) การจําแนกและจัดระบบข้อมูล ( Typology  and  Taxonomy) เป็นการนํา

ข้อมูลท่ีได้นํามาจําแนกและจัดหมวดหมู่ออกให้เป็นระบบ เช่น ข้อมูลหมวดบุคลากร ข้อมูลหมวด

งบประมาณ ข้อมูลหมวดวัสดุอุปกรณ์  ข้อมูลหมวดงบประมาณ เป็นต้น 

       2) การวิเคราะห์สรุปอุปนัย ( Analytic  Induction) เป็นการนําข้อมูลทีได้จาก

เหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น มาวิเคราะห์เพ่ือหาบทสรุปร่วมกันของเร่ืองนั้น 

       3) การเปรียบเทียบเหตุการณ์ ( Constant  Comparison) เป็นการนําข้อมูลท่ีได้มา

ไปเทียบเคียงหรือเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อ่ืน เพ่ือหาความเหมือนและความแตกต่างกันท่ีเกิดขึ้น 

เช่น เปรียบเทียบหน่วยงานหน่ึงกับอีกหน่วยงานหน่ึงท่ีประสบผลสําเร็จทางการบริหาร เป็นต้น 

       4) การวิเคราะห์ส่วนประกอบ ( Componential  Analysis) เป็นการนําข้อมูลที

ได้มาทําการวิเคราะห์ออกให้เห็นเป็นส่วนๆ เช่น วิเคราะห์การบริหารงานขององค์การออกเป็น 7 

หมวด ตามกรอบของ PMQA เป็นต้น 

       5) การวิเคราะห์ข้อมูลเอกสาร ( Content  Analysis)  เป็นการนําเอกสารหรือ

หลักฐานต่างๆ มาวิเคราะห์ให้เห็นว่า มุ่งพรรณนาและอธิบายปรากฏการณ์ทีเกิดขึ้น เช่น วิเคราะห์

การปกครองสมัย พ.ศ. 2475 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น         

6) การวิเคราะห์สาเหตุและผล (Cause and Effect  Analysis) เป็นการนําข้อมูล

ทีได้มาวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากผลมาจากเหตุ คือ วิเคราะห์ผลท่ีเกิดขึ้น ย้อนกลับมาให้เห็นว่าเกิดมา

จากเหตุปัจจัยใดบ้าง หรือวิเคราะห์เหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์จากเหตุไปหาผล คือ วิเคราะห์ให้เห็น

ว่าเม่ือเหตุนี้เกิดขึ้น ได้นําไปสู่ผลท่ีเกิดขึ้นอะไรบ้าง  

       7) การสร้างจินตนาการเชิงสังคมวิทยา ( Sociology  Imaginary)  เป็นการนํา

ข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์โดยเปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์ไปยังมุมมองอ่ืนๆ เพ่ือดูผลการวิเคราะห์ท่ี

เกิดขึ้นว่าเป็นเช่นใด เช่น เปล่ียนมุมมองการวิเคราะห์จากมุมมองค่านิยม มาเป็นการวิเคราะห์

มุมมองด้านวัฒนธรรม เป็นต้น 
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       ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคนิคใด ก่อนท่ีจะมีการนําเทคนิค

ท ั้ง  7 เทคนิคมาใช้นั้น จําเป็นอย่างมากท่ีจะต้องมีการการตรวจสอบข้อมูล เพ่ือให้ผู้วิจัยเกิดความ

มั่นใจว่าข้อมูลท่ีได้เก็บรวบรวมมานั้นมีความถูกต้องก่อน ทั้งนี้เพราะการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเน้น

การใช้อัตวิสัย (Subjectivity) ไม่เหมือนกับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเน้นการใช้วัตถุวิสัย 

(Objectivity)  

        การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ เรียกว่า “การตรวจสอบข้อมูล

สามเส้า (Triangulation)”โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล 

(Data  triangulation) 2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator  triangulation) และ 3) 

การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory triangulation) 

          1)   การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จะเน้นการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้มาจากแหล่ง

ต่างๆนั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซ่ึงถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่า

ข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง    

          2)   การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย จะเน้นการตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้เก็บ

ข้อมูลต่างคนกันว่าได้ค้นพบท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซ่ึงถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคน

พบว่าข้อค้นพบท่ีได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง    

          3)   การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี  จะเน้นการตรวจสอบว่าถ้ามีการใช้ทฤษฎีท่ี

หลากหลายแล้ว ข้อมูลท่ีได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้าผู้วิจัยพบว่าไม่ว่าจะนําทฤษฎีใด

มาใช้ ได้ข้อค้นพบท่ีเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง     
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3.4  ระยะเวลาในการทําวิจัย 

 

 การวิจัยเร่ืองนี้ใช้เวลาในการดําเนินการตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาจนกระทั่งจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม

ดังนี้ 

1) เขียนและเสนอโครงร่างของงานวิจัย 

(1 พฤษภาคม 2552- 15 มิถุนายน 2552) 

2) สํารวจเอกสารต่างๆท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือหาข้อมูลพื้นฐานและเตรียมการวิจัย  

(16 มิถุนายน 2552-20 กันยายน 2552)  

3)   ลงพื้นท่ีภาคสนามเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล  

                                  (25 ตุลาคม 2552-27 มกราคม 2553) 

  4 )   ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในส่วนท่ียังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์ 

                      (3 กุมภาพันธ์ 2553-12 มีนาคม 2553) 

   5)   จัดระเบียบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลขั้นสุดท้ายและเขียนผลการวิจัย 

                      (20 เมษายน 2553-15 พฤษภาคม 2553) 

   6)   จัดพิมพ์รายงานการวิจัยและแก้ไขปรับปรุง 

                                  (25 พฤษภาคม 2553-15 มิถุนายน 2553) 

   7)   นําเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ 

                                  (6 กรกฎาคม 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

บทที ่ 4 

 

ปลาตะเพยีนใบลาน : ศิลปะและภูมปัิญญาชาวบ้าน 

ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยากบัความอยู่รอดในระบบการตลาดแบบเสรี 

 

 4.1  ภูมหิลงัและความเป็นมาของปลาตะเพยีนใบลาน 

 

   สงัคมไทยในอดีตเป็นสงัคมเกษตรกรรมท่ีผูค้นสามารถผลิตปัจจยัในการดาํรงชีวิตไดเ้อง
เป็นส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเป็นอาหารการกินหรือเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบ
อาชีพหรือ คติความเช่ือในการดาํรงชีวิตประจาํวนักต็าม งานจกัสานหรือเคร่ืองจกัสานเป็นงาน
หตัถกรรมและศิลปะ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัเก่ียวกบัวฒันธรรมชุมชนของไทยในอดีตของ
ฉตัรทิพย ์นาถสุภา ในเร่ือง “ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมชุมชนและชนชาติไท” ท่ีกล่าวถึงการดาํรงอยู่
ของวิถีชีวิตแห่งภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีเก่ียวเน่ืองกบัวิถีชีวิตของคนไทยมาชา้นาน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่วิถีชีวิตของชาวชนบทในสงัคมเกษตรกรรม   

เพราะเคร่ืองจกัสานเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชท่ี้ทาํไดไ้ม่ยากและมกัใชว้ตัถุดิบท่ีหาไดง่้ายใน
ทอ้งถ่ินมาทาํเป็นเคร่ืองจกัสานใชเ้ป็นภาชนะใชใ้นครัวเรือนทาํเป็นเคร่ืองมือประกอบอาชีพและทาํ
เป็นเคร่ืองเล่นเคร่ืองแขวนเคร่ืองประดบัในบา้นเรือนไดอี้กดว้ย งานจกัสานเป็นงานหตัถกรรมท่ีเกิด
จากภูมิปัญญาท่ีชาวบา้นทาํข้ึนเพื่อใชใ้นชีวิตประจาํวนัมาแต่โบราณกาล  แมใ้นปัจจุบนัน้ีงานจกั
สานหรือเคร่ืองจกัสานกย็งัคงมีการทาํกนัอยูโ่ดยทัว่ไปในทุกภูมิภาคของประเทศหรืออาจจะพดูได้
วา่เคร่ืองจกัสานในเมืองไทยนั้นมีทาํมีใชก้นัในทุกแห่งหนตาํบลกเ็ห็นจะไดเ้ช่นกนั นอกเหนือจาก
ประโยชน์ใชส้อยแลว้งานจกัสานยงัสะทอ้นถึงวฒันธรรมภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรคข์อง
ชาวบา้นไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงวิบูลย ์ล้ีสุวรรณ  (2551: 24) ไดก้ล่าวไวใ้นผลงานเขียนทางวิชาการเร่ือง  

“เคร่ืองจกัสานในประเทศไทย ” วา่สงัคมชนบทของไทยชาวบา้นเรียนรู้การใชท้รัพยากรตาม
ธรรมชาติต่างๆมาประยกุตใ์ชเ้ป็นเคร่ืองมือในการทาํมาหากินกนัมาชา้นานแลว้จากหลกัฐานทาง
โบราณคดีใ นประเทศไทยทาํใหเ้ช่ือไดว้า่มนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์ท่ีเคยอาศยัอยูบ่ริเวณ
ประเทศไทยสามารถทาํเคร่ืองจกัสานมาตั้งแต่ยคุหินกลางเม่ือหลายหม่ืนปีมาแลว้  แต่หลกัฐานท่ี
สาํคญัอีกช้ินหน่ึง  ท่ีแสดงวา่มนุษยส์มยัก่อนประวติัศาสตร์เคยอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ีบริเวณ 
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บา้นเชียง อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี เม่ือประมาณ  4,000 ปีมาแลว้ไดแ้ก่  ภาชนะดินเผาช้ิน
หน่ึงรูปร่างคลา้ยชามหรืออ่างเลก็ๆผวิดา้นนอกมีรอยของลายจกัสานโดยรอบ แสดงใหเ้ห็นวา่มนุษย์
ในอดีตรู้จกัการทาํภาชนะจกัสานแน่นอน แต่ท่ีไม่สามารถหาหลกัฐานของเคร่ืองจกัสานโดยตรงได้
นั้นเพราะงานจกัสานส่วนใหญ่ทาํมาจากวตัถุดิบท่ีเป็นไมท่ี้มีอายขุยัเฉล่ียนอ้ยผผุงัไดง่้ายจึงยากท่ีจะ
มีอายยุนืยาวอยูไ่ดน้านๆหลายพนัหลายหม่ืนปีเช่นภาชนะท่ีทาํจากดินหินหรือโลหะอ่ืนๆสาํหรับ
งานจกัสานนั้นเป็นหตัถกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีการดาํเนินชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณ  

ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง “ชุมชนเป็นรากฐานของชาติ ” ของ  ฉตัรทิพย ์นาถสุภา  

(2541: 24) ท่ีกล่าวสรุปไวว้า่ ชุมชนบา้นเชียงเป็นหลกัฐานยนืยนัทางวิชาการไดเ้ป็นอยา่งดียิง่ถึงการ
ดาํรงอยูข่องชุมชนคนไทยมาตั้งแต่คร้ังอดีตเม่ือหลายพนัปีก่อน และโดยเฉพาะเคร่ืองจกัสานจากไม้
ไผท่ี่มีวิถีเก่ียวขอ้งกบัชีวิตคนไทยนบัตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตายเลยท่ีเดียว วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ  (2524: 17)

ไดศึ้กษาความเป็นมาของวิถีภูมิปัญญาของชาวบา้นในชนบทท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหตัถกรรมท่ีทาํมา
จากไมไ้ผ ่โดยเร่ิมตั้งแต่เกิดคนไทยในชนบทสมยัโบราณจะตอ้งทาํพิธี  “ตกฟาก” ใหก้บัเดก็ท่ีเกิด
ใหม่ทุกคนคือเม่ือเดก็ออกจากครรภม์ารดาจะตกใส่พื้นบา้นท่ีเรียกวา่  “ฟาก” ซ่ึงทาํดว้ยไมไ้ผส่บัให้
แตกแลว้แผเ่รียงกนัออกเป็นพื้นเรือนเคร่ืองผกูหรือเรือนไมไ้ผ ่ ดงันั้นเม้ือทารกแรกเกิดมาแลว้ตกลง
บนฟากหรือพื้นไมไ้ผค่นโบราณจึงเรียกเวลาท่ีเดก็เกิดวา่  “ตกฟาก” นัน่เอง  แมใ้นปัจจุบนัพื้นบา้น
ส่วนใหญ่ในเมืองหรือแมแ้ต่ในชนบทท่ีเจริญแลว้จะไม่มีพื้นบา้นท่ีทาํจากไมไ้ผห่รือฟากแลว้กย็งัคง
เรียกเวลาท่ีเดก็เกิดกนัวา่ “ตกฟาก” อยูเ่ช่นเคย    
 หลงัจากคลอดแลว้ “หมอตาํแย” จะทาํพิธี “ร่อนกระดง้” คือหลงัจากอาบนํ้าทาํความสะอาด
ใหเ้ดก็แรกเกิดท่ีผา่นการ “ตดัสายสะดือ” ดว้ยการใช ้“ร้ิวไมไ้ผ่” ท่ีใชแ้ทนมีดท่ีเป็นโลหะเพราะอาจ
ทาํใหเ้ดก็เกิดบาดทะยกัจากการใชมี้ดโลหะได ้ภูมิปัญญาชาวบา้นในสมยัโบราณจึงนิยมใช้  “ร้ิวไม้
ไผ่” ท่ีมีความคมเช่นเดียวกบัมีดโลหะมาตดัสายสะดือใหเ้ดก็แรกเกิดแทนนัน่เอง หมอตาํแยจะอุม้
เดก็นอนลงบนหลงักระดง้ท่ีมีลกัษณะนูนและนุ่มยดืหยุน่ไดดี้  จากนั้นหมอตาํแยจะยกกระดง้ข้ึนพอ
เป็นพิธีแลว้วางกระแทกลงเบาๆใหเ้ดก็ตกใจแลว้ร้องไห ้ ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาของคนสมยัโบราณท่ีทาํ
เพื่อใหเ้ดก็เกิดความคุน้เคยกบัการอุม้ของพอ่แม่เดก็นัน่เอง นอกจากการวางเดก็ลงบนกระดง้แลว้คน
โบราณยงันาํเอาแหท่ีใชใ้นการหาปลามาโยงคลุมกระดง้ท่ีเดก็นอนอยูอี่กดว้ย โดยมีความเช่ือวา่
ร่างแหจะป้องกนัภูตผไีม่ใหเ้ขา้มาทาํร้ายเดก็เกิดใหม่ไดแ้ต่โดยภูมิปัญญาดงักล่าวแลว้คนในสมยั
โบราณตอ้งการใหเ้ดก็คุน้เคยกบัการใชส้ายตามองดูส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดใ้กล้ๆ ตวัมากกวา่เป็น
การฝึกใหเ้ดก็สนใจในส่ิงท่ีมองเห็นรอบตวัและฝึกการใชส้ายตานัน่เอง 

นอกจากน้ีในชนบทบางทอ้งถ่ินในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานในสมยัโบราณ
นิยมสาน “เฉลว” ท่ีสานจากตอกไมไ้ผเ่ป็นแฉกๆคลา้ยดาวขนาดเท่าฝาบาตร แลว้ใชด้า้ยสีแดง ดาํ 
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และสีขาววงรอบๆมุมของเฉลวนาํไปผกูติดกบัปลายไมไ้ผปั่กไวเ้ชิงบนัไดบา้นเพื่อบอกกล่าวใหผู้ท่ี้
ผา่นไปมารู้วา่บา้นหลงัน้ีมีแม่ลูกอ่อนกาํลงัอยูไ่ฟ ใครจะไปจะมาเยีย่มเยอืนใหพ้ดูจาแต่ส่ิงท่ีเป็น
มงคล ไม่พดูจาในส่ิงท่ีอปัมงคล ท่ีอาจเกิดผลร้ายกบัแม่และเดก็เกิดใหม่ เป็นอีกหน่ึงในงาน
หตัถกรรมภูมิปัญญาของชาวบา้นในชนบทท่ีมีมาแต่คร้ังอดีตส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งงานจกัสานหรือเคร่ืองจกัสานกบัวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่คร้ังโบราณกาล
แลว้  พอเดก็เจริญเติบโตข้ึนมาอีกหน่อยคนโบราณกจ็ะทาํเปลแขวนใหเ้ดก็นอนโดยใชไ้มไ้ผม่าสาน
เป็นเปลกวา้งยาวพอเหมาะกบัตวัเดก็  ในขณะท่ีเดก็ลงนอนในเปลจะมีอีกหน่ึงในภูมิปัญญาท่ีเกิด
จากการสร้างสรรคแ์ละจินตนาการงานศิลปะและหตัถกรรมของชาวบา้นในชนบทมาแต่คร้ัง
โบราณไดแ้ก่  “ปลาตะเพียนใบลาน ” ท่ีนิยมนาํมาแขวนไวเ้หนือเปลเพื่อใหเ้ดก็ดูเล่นจนเพลินแลว้
หลบัไป 

 งานจกัสานเป็นงานหตัถกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตหรือวฒันธรรมของไทยในแทบทุกเพศ
ทุกวยัในทุกภูมิภาค  การดาํเนินชีวิตประจาํวนัของชาวบา้นในชนบทลว้นเก่ียวขอ้งกบังานจกัสาน
อยา่งหลีกไม่พน้เพราะเคร่ืองจกัสานเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดาํรงชีวิตแทบทั้งส้ิน ตั้งแต่
ภาชนะเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนประเภท กระบุง ตะกร้า กระจาด กระดง้ กระติบ หวด เป็นตน้ 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ นฤมล ปัญญาวชิโรภาส  (2550: บทคดัยอ่) ในเร่ือง“ไผไ่ผว่ิถีชุมชนชาวเลย 
กรณีศึกษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินกบัการจกัสานกระติบขา้ว บา้นนาออ้ อาํเภอเมือง จงัหวดัเลย ” ท่ี
กล่าวถึงภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัเลยท่ีนาํเอาไมไ้ผท่ี่เป็นพืชท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติมาประดิษฐ์
คิดคน้เป็นงานหตัถกรรมเคร่ืองใชใ้นครัวเรือน  

นอกจากนั้นยงัมีเคร่ืองมือในการจบัสตัวน์ํ้ าเช่น ลอบ ไซ อีจู ้ตะขอ้ง กระชงัเป็นตน้
ทั้งหลายทั้งส้ินลว้นเป็นผลงานจกัสานทั้งนั้น  ไม่เวน้แมแ้ต่เวลาท่ีตายไปแลว้กห็นีงานจกัสานไปไม่
พน้เช่น ชาวบา้นในภาคเหนือจะทาํเฉลวปักไวใ้นบริเวณบา้นท่ีมีคนตาย เม่ือยกศพออกไปจากบา้น
แลว้จะทาํใหผ้ไีม่สามารถจาํบา้นและกลบัมาบา้นไดอี้ก นอกจากน้ีชาวอีสานยงัใชไ้มไ้ผม่าสาน
ขดักนัเป็นแผงทาดว้ยยางไมใ้หห้นาเพื่อปิดฝาโลงศพเป็นตน้ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่งานจกั
สานเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตตั้งแต่เกิดจนกระทัง่ตายเลยทีเดียว งานจกัสานก็
เช่นเดียวกบังานหตัถกรรมประเภทอ่ืนๆของมนุษย ์ท่ีไดรั้บการพฒันาสืบต่อกนัเร่ือยมาและเพื่อให้
เหมาะสมกบัสภาพการใชส้อยในแต่ละดา้น  ดงันั้นประโยชน์ในการใชส้อยจึงเป็นจุดประสงคท่ี์
สาํคญัในการสร้างหตัถกรรมพื้นบา้นรวมทั้งงานจกัสานดว้ย   ซ่ึงงานวิจยัของ มาลินี สวยคา้ขา้ว  

(2524: 18) ไดก้ล่าวถึงในผลงานวิจยัเร่ือง “เคร่ืองจกัสานในประเทศไทย : รายงานวิจยั” กล่าววา่งาน
จกัสานพื้นบา้นนั้นอาจแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆตามลกัษณะของการใชส้อยไดด้งัน้ี งานจกัสานท่ี 
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ทาํเพื่อใชเ้ป็นภาชนะใชส้อยในครัวเรือน งานจกัสานท่ีใชใ้นการประกอบอาชีพ งานจกัสานท่ีใชใ้น
การประมงและงานจกัสานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัความเช่ือ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมเป็นตน้ 

 ปลาตะเพียนใบลาน   ถือไดว้า่เป็นงานหตัถกรรมประเภทงานจกัสาน   จากภูมิปัญญาของ
คนไทยในสมยัโบราณท่ีเกิดข้ึนมาจากความเช่ือของคนไทยในอดีต   เก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัและจากการทาํมาหากินในวิถีชีวิตชนบทของคนไทยมาแต่อดีตอีกดว้ย ใน
อดีตพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางจดัเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของประเทศไทยชาวชนบทใน
ภาคกลางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการทาํนา การประมงพื้นบา้นการหา
ปลาตามหว้ยหนองคลองบึงและในแม่นํ้าสายต่างๆกเ็ป็นอีกหน่ึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ีภาค
กลาง สมกบัคาํขวญัท่ีวา่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางนั้นอุดมสมบูรณ์ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ว วิถีชีวิต
ผูค้นผกูพนัอยูก่บัสายนํ้ามาโดยตลอดตั้งแต่คร้ังอดีตจนปัจจุบนั จากหลกัฐานงานเขียนเร่ืองพื้นบา้น
พื้นเมืองของงามพิศ สตัยส์งวน (2545: 25) ท่ีกล่าวไวว้า่สงัคมชนบทในพื้นท่ีภาคกลางตั้งแต่โบราณ
เป็นสงัคมเกษตรกรรมประชาชนมีวิถีชีวิตเก่ียวขอ้งกบัทอ้งนาและแม่นํ้ามาโดยตลอด เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัลว้นแต่เป็นงานหตัถกรรมจกัสานเสียเป็นส่วนใหญ่งานจกัสานในแทบ
พื้นท่ีภาคกลางนั้นนอกจากทาํเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพต่างๆแลว้  ยงัมีงานจกัสานประเภทท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิถีการเกิดแก่เจบ็ตายอีกมากมายดว้ย นอกจากน้ีความอุดมสมบูรณ์ของปลานํ้าจืดชนิด
ต่างๆในบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะปลาตะเพียน ซ่ึงเป็นปลานํ้าจืดประเภทปลามีเกลด็
ขนาดปานกลางชนิดหน่ึงท่ีมีชุกชุมในแหล่งนํ้าแทบทุกแห่งหนในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณท่ี
ราบลุ่มภาคกลางของไทย ปลาตะเพียนเป็นปลานํ้าจืดท่ีมีรสชาติอร่อยมากชนิดหน่ึงเป็นท่ีนิยม
บริโภคของชาวบา้นมานานตั้งแต่อดีต จากงานเขียนของชาญวิทย ์เกษตร ศิริ (2550: 37)  เร่ือง  

“ความรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา” ตอนหน่ึง กล่าววา่ “ในสมยัพระเจา้ทา้ยสระพระองคท์รงโปรด
ปรานการรับประทานปลาตะเพียนเป็นอยา่งมาก   จนถึงขนาดท่ีเคยออกกฎเอาไวว้า่หา้มผูใ้ดบริโภค
ปลาตะเพียนโดยเดด็ขาด   เพราะเกรงวา่ปลาตะเพียนจะหมดไปนัน่เอง ” แสดงถึงรสชาติความอร่อย
ของปลาตะเพียนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึงของไทย เน่ืองจากปลาตะเพียนเป็นปลาท่ีสามารถแพร่
ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็ว   จึงส่งผลใหมี้จาํนวนมากมายในธรรมชาติและเป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้นมานาน   

และดว้ยรูปร่างลกัษณะท่ีสวยงามของปลาตะเพียนท่ีมีรูปแบบคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีครีบ
บนและครีบล่างสวยงามและครีบปลายหางทั้งบนและล่างท่ีสวยสมส่วนอีกดว้ย จึงเป็นแรงบนัดาล
ใจใหเ้กิดงานหตัถกรรมภูมิปัญญาชาวบา้นจากการเลียนแบบรูปร่างปลาตะเพียนของชาวบา้นในท่ี
ลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัยาวนานกวา่ 200 

ปีมาแลว้ ในปลายรัชสมยัพระเจา้เอกทศัน์กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยท่ีปกครองกรุงศรีอยธุยาก่อนท่ีจะเสี ย
กรุงใหแ้ก่พม่าในปีพ.ศ. 2310 นั้น เป็นยคุท่ีรุ่งเรืองมากในทางเศรษฐกิจการคา้กบัชาวต่างประเทศ 
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มีชนชาติจากต่างประเทศอพยพเขา้มาทาํมาหากินในกรุงศรีอยธุยาเป็นจาํนวนมาก  ชนชาติมุสลิมก็
เป็นอีกหน่ึงชนชาติท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในกรุงศรีอยธุยามานาน  เดิมทีนั้นชาวมุสลิมอพยพมาทางเรือ
เพื่อมาคา้ขายกบัชาวพื้นเมืองในกรุงศรีอยธุยา โดยทั้งน้ีจากคาํบอกเล่าของนางกอลีเยาะ  ซูไฮมี 
(2553) ชาวบา้นท่ีเป็นลูกหลานของชาวมุสลิมดั้งเดิมท่ีปัจจุบนัตั้งรกรากอยูท่ี่จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามานานหลายชัว่อายคุนแลว้ เล่าใหฟั้งวา่เดิมทีเดียวชาวมุสลิมอพยพลงเรือข้ึนมา
จากภาคใตข้องไทยซ่ึงแต่ดั้งเดิมชาวมุสลิมในแทบภาคใตป้ระกอบอาชีพชาวประมงทางทะเลเป็น
ส่วนใหญ่ ตั้งบา้นเรือนอยูบ่ริเวณริมชายทะเลรวมกนัเป็นกลุ่มชนเลก็ๆเม่ือจะออกทะเลหาปลากจ็ะมี
พิธีบอกกล่าวพระอลัเลาะห์ ซ่ึงเป็นพระเจา้ท่ีคนมุสลิมนบัถือใหช่้วยคุม้ครองและบนัดาล ให้
ประสบความสาํเร็จในการหาปลาไดม้ากๆ ในการบอกกล่าวพระอลัเลาะห์ของชาวมุสลิมท่ีมีอาชีพ
ประมงในภาคใตน้ั้น จะนาํใบมะพร้าวใบจากหรือใบตาลมาจกัสานเป็นรูปปลาแลว้นาํไปแขวนไว้
บนปลายไมไ้ผปั่กไวห้นา้บา้นทุกคร้ังท่ีออกหาปลาเพื่อขอพรพระเจา้ท่ีตวัเองนบัถือ 

 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในสงัคมปัจจุบนั และจากคาํบอกเล่าในการสมัภาษณ์
นางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์ (2553) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี กล่าววา่ชาวบา้นท่ี
ประกอบอาชีพเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นลว้นแลว้แต่เป็นพี่นอ้ง
ชาวมุสลิมแทบทั้งส้ินนัน่เอง จากคาํบอกเล่าดงักล่าวเล่าต่อไปวา่เดิมทีพี่นอ้งชาวมุสลิมท่ีลงเรือล่อง
ข้ึนมาคา้ขายยงัพื้นท่ีอยธุยานั้นอาศยักินนอนอยูใ่นเรือเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงการเดินทางมาทางเรือนั้น
ใชร้ะยะเวลานานหลายวนัหลายเดือนและมากนัทั้งครอบครัว การอยูอ่าศยักนัในเรือบางครอบครัวก็
มีลูกเลก็เดก็แดงอาศยัมาดว้ยการดูแลเดก็เลก็ๆจึงเป็นปัญหาท่ีวุน่วายไม่นอ้ย  การหาวิธีท่ีจะทาํให้
เดก็เลก็อยูเ่ฉยและหลบันอนไดง่้ายข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งหาเคร่ืองมือเบ่ียงเบนความสนใจของเดก็เลก็ๆ
ในระหวา่งการเดินทางทางเรืองานจกัสานง่ายๆท่ีชาวมุสลิมท่ีอาศยัมากบัเรือคา้ขายในสถานท่ีต่างๆ
จึงทาํข้ึนมาเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองแขวนดึงดูดความสนใจของเดก็    งานหตัถกรรมการสานปลาตะเพียน
จากใบมะพร้าวจึงถูกทาํข้ึนมาใชใ้นการดงักล่าวเพราะแต่ดั้งเดิมกเ็ป็นงานจกัสานท่ีชาวบา้นมุสลิม
ในภาคใตท้าํข้ึนกนัอยูแ่ลว้  ศิลปะและภูมิปัญญาการจกัสานรูปปลาจากใบมะพร้าวทางภาคใตเ้พื่อ
ใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาขอพรพระเจา้ในยามท่ีตอ้งเดินทางออกทะเลหาปลาของพี่นอ้งมุสลิมในพื้นท่ี
ภาคใต ้ เม่ือตอ้งเดินทางมาคา้ขายในต่างแดนและตอ้งทาํเคร่ืองแขวนเพื่อใชใ้นกา รเล้ียงดู  เดก็เลก็ๆ
ในเรือท่ีอาศยัระหวา่งเดินทางงานจกัสานปลาจึงถูกทาํข้ึนมาอีกคร้ังหากแต่ การทาํนั้นวตัถุประสงค์
มิไดท้าํเพื่อตอบสนองความเช่ือเร่ืองพรจากพระเจา้เหมือนคร้ังในอดีตท่ีชาวประมงมุสลิมภาคใตท้าํ
กนัมาแต่คร้ังอดีตกาล ซ่ึงผลงานวิชาการของชาญวิทย ์เกษตรศิริ (2550 : 26) ไดก้ล่าวถึงการเดินทาง
ไปมาคา้ขายในสมยัอยธุยาตอนปลายไวว้า่ มีชาวมุสลิมอพยพเดินทางดว้ยเรือ 
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สินคา้ข้ึนมาจากภาคใตเ้พื่อติดต่อคา้ขายกบัอยธุยา ซ่ึงตรงกบัขอ้เทจ็จริงในปัจจุบนัท่ีวา่ชาวมุสลิมใน
อยธุยาปัจจุบนับางคนมีเช้ือสายมาจากมุสลิมภาคใตน้ัน่เอง  
 เม่ือภูมิปัญญาการทาํงานจกัสานปลาของพี่นอ้งชาวมุสลิมถูกนาํมาใชก้บัการทาํเคร่ืองแขวน
เพื่อหลอกใหเ้ดก็เลก็ๆหนัมาสนใจทาํใหอ้ยูใ่นความสงบและนอนหลบัพกัผอ่นเพื่อใหพ้อ่แม่มีเวลา
วา่งในการทาํกิจกรรมอ่ืนๆจากเหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานเขียน เร่ืองมรดกพื้นบา้นของวิบูลย ์ 
ล้ีสุวรรณท่ีกล่าววา่  เคร่ืองจกัสานอีกชนิดหน่ึงท่ีถือไดว้า่เป็นเคร่ืองจกัสานท่ีมีเฉพาะถ่ินของภาค
กลางคือปลาตะเพียนใบลาน สาํหรับแขวนไวเ้หนือเปลเดก็สานดว้ยใบลานหรือใบตาลเป็นรูปปลา
ตะเพียนตวัใหญ่หน่ึงตวัมีลูกปลาตวัเลก็ๆหอ้ยเป็นพวงอยูข่า้งล่าง รูปลกัษณะของปลาตะเพียน
เลียนแบบมาจากปลาตะเพียนจริงๆการสานปลาตะเพียนใบลานเป็นความเช่ืออยา่งหน่ึงของชาว
ชนบทท่ีมีมาแต่โบราณท่ีเช่ือวา่ ถา้แขวนปลาตะเพียนสานไวเ้หนือเปลและแขวนใหพ้อดีกบัระดบัท่ี
เดก็มองเห็นไดต้รงๆไม่ค่อนไปทางหวันอนหรือค่อนไปทางปลายเทา้ จะช่วยใหเ้ดก็มีสายตาปกติ
หากมองปลาตะเพียนสานนานๆนอกจากน้ีคนโบราณยงัเช่ือวา่ถา้แขวนปลาตะเพียนไปทางหวันอน
มากๆจะทาํใหเ้ดก็ตาชอ้นข้ึนเพราะถูก“แม่ซ้ือ”มารบกวนทาํใหเ้ดก็มีตาผดิปกติได ้  
 ในปัจจุบนัชาวชนบทกย็งันิยมเล้ียงเดก็ใหน้อนเปลไมไ้ผท่ี่แกวง่ไกวไดอ้ยูแ่ต่การนิยมใช้
ปลาตะเพียนสานไปแขวนเหนือเปลนั้นความนิยมกลบัค่อยเลือนหายไป จากคาํบอกเล่าท่ีไดจ้ากการ
สมัภาษณ์นางอุดม มจัฉาชีพ ท่ีทาํอาชีพคา้ขายปลาตะเพียนใบลานอยูท่ี่หนา้สวนสมเดจ็ในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยากล่าววา่  การทาํปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนันั้นยงัคงมีประชาชนในเขตอาํเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยายงัคงประกอบอาชีพดงักล่าวหลงเหลืออยูแ่ต่
วตัถุประสงคใ์นการทาํนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ีทาํเพื่อแขวนเหนือเปลไวใ้หเ้ดก็ดูเล่นแต่
ปัจจุบนัทาํเพื่อเป็นเคร่ืองแขวนประดบับา้นเรือนมีการปรับปรุงรูปแบบใหส้วยงามข้ึนสีสนัสวยงาม
ข้ึนมีการตกแต่งระบายสีสวยงามข้ึน รูปแบบพวงปลาตะเพียนใหญ่ข้ึนซ่ึงเป็นการประยกุตรู์ปแบบ
ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  
 อีกหน่ึงความเช่ือเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานงานจกัสานดา้นหตัถกรรมจากภูมิปัญญา
ชาวบา้นในแทบท่ีราบลุ่มภาคกลางของไทยกคื็อ ความเช่ือท่ีวา่ปลาตะเพียนเป็นปลาท่ีแพร่
ขยายพนัธ์ุไดง่้ายหากินเก่งชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงูใหญ่ซ่ึงแสดงถึงความรักความผกูพนัในกลุ่ม 
ดงันั้นการสานปลาตะเพียนเพื่อทาํเป็นของเล่นใหเ้ดก็ๆจะช่วยใหเ้ดก็เลก็ๆเล้ียงดูง่ายเจริญเติบโตได้
รวดเร็วเหมือนปลาตะเพียนและท่ีสาํคญัเดก็จะโตข้ึนแลว้มีความรักความผกูพนักนัภายในครอบครัว
เช่นเดียวกบัฝงูปลาตะเพียนนัน่เอง  แต่หากพิจารณาดูสภาพความเป็นจริงจะพบวา่รูปร่างลกัษณะ
ของปลาท่ีสานจากใบมะพร้าวหรือใบลานนั้นบงัเอิญท่ีมีรูปร่างลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกบัปลาตะเพียน 
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จริงๆมากกวา่ชาวบา้นในชนบทจึงมกัเรียกปลาสานจากใบมะพร้าวหรือใบลานวา่ “ปลาตะเพียน
สาน”  

ซ่ึงในผลงานวิจยัเร่ือง “วฒันธรรมขา้วในสงัคมไทย  : การคงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลง ” ของ
งามพิศ สตัยส์งวน  (2545: 28) ไดก้ล่าวถึงวฒันธรรมพื้นบา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตชาวนาในพื้นท่ี
ภาคกลางและไดพ้ดูถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นท่ีลุ่มนํ้าในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีเป็นศูนย์
รวมของแม่นํ้าหลายสายทาํใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์สมดงัคาํกล่าวท่ีวา่  “อยธุยาดินดีนํ้าชุ่มในนํ้ามี
ปลาในนามีขา้ว ” และจากความอุดมสมบูรณ์ของปลานํ้าจืดนานาชนิดท่ีมีตามลุ่มนํ้าในอยธุยา 
ชาวบา้นจึงคิดคน้งานหตัถกรรมพื้นบา้นสานปลาตะเพียนใบลานข้ึนมาเพื่อแสดงถึงความอุดม
สมบูรณ์ของอยธุยานัน่เอง 

 สาํหรับท่ีมาของคาํวา่  “ปลาตะเพียนใบลาน ” นั้น นายปัญญา นํ้าเพชร  (2553) ปราชญ์
ชาวบา้นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบังานจกัสานปลาตะเพียนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เล่าวา่ เดิมทีนั้นการจกัสานปลานิยมใชใ้บมะพร้าวสดท่ีมีความอ่อนนุ่มบิดงอเขา้รูปทรงไดง่้าย
สะดวกมาสานเป็นตวัปลาขนาดใหญ่เลก็แลว้แต่ความตอ้งการและตามขนาดของใบมะพร้าวท่ีนาํมา
สาน สาเหตุเพราะใบมะพร้าวหาไดง่้ายทัว่ไปตามบา้นเรือนต่างๆทุกแห่งหนของไทย หากแต่ขอ้เสีย
ของการใชใ้บมะพร้าวมาจกัสานปลานั้นกมี็อยูคื่อเม่ือเวลาผา่นไปหลายวนัใบมะพร้าวท่ีนาํมาสาน
ปลา จะเร่ิมเห่ียวเฉาและแหง้ในท่ีสุดจะส่งผลใหใ้บมะพร้าวกรอบบิดเบ้ียวรูปทรงปลาสานไม่
สวยงามและท่ีสาํคญัแตกหกัไดง่้ายไม่คงทนถาวร   

เม่ือใหเ้ดก็ๆเล่นจะเสียหายไดง่้ายจึงตอ้งเสียเวลาทาํใหใ้หม่อยูเ่ร่ือยๆเช่นเดียวกบัการใช้
ใบตาลสดกมี็ผลเช่นเดียวกนักบัการใชใ้บมะพร้าวสดนัน่เอง  แต่ในความจริงแลว้ยงัมีพืชอีกชนิด
หน่ึงท่ีอยูใ่นตระกลูพืชกลุ่มเดียวกนักบัมะพร้าวและตาลนัน่กคื็อ ตน้ลาน  รูปร่างลกัษณะของตน้
ลานจะเหมือนหรือคลา้ยคลึงกบัตน้ตาลมากกวา่ตน้มะพร้าวชอบข้ึนในสภาพภูมิประเทศท่ี
คลา้ยๆกนั ในขณะท่ีมะพร้าวเป็นพืชท่ีชาวบา้นนิยมปลูกในสวนใกลบ้า้นในทุกพื้นท่ีของประเทศ
ไทยตน้ตาลกลบันิยมปลูกกนัตามทอ้งทุ่งนามากกวา่ดงัจะเห็นไดจ้ากปัจจุบนัจะพบตน้ตาลปลูกบน
คนันาในทุ่งนาเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในแทบจงัหวดัเพชรบุรีท่ีถือไดว้า่เป็นแหล่งปลูกตาล
มากท่ีสุดในปัจจุบนัสมกบัช่ือท่ีเรียกวา่ “นํ้าตาลเมืองเพชร” นัน่เอง   

สาํหรับตน้ลานนั้นกลบัพบวา่นิยมปลูกกนัไวต้ามวดัวาอารามเสียเป็นส่วนมาก อาจเป็น
เพราะใบลานถูกนาํมาใชป้ระโยชน์ในทางท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระพทุธศาสนาเป็นส่วนมากกเ็ป็นไดเ้ช่น  
คมัภีร์ใบลานท่ีใชบ้นัทึกพระธรรมคาํสอนต่างๆเป็นตน้  เราจึงเห็นตน้ลานมกัจะปลูกกนัในบริเวณ
วดัในทุกพื้นท่ีของประเทศเป็นส่วนใหญ่มากกวา่ท่ีจะปลูกในเรือกสวนไร่นาของชาวบา้นทัว่ไป ซ่ึง
ตรงกบัผลงานวิจยัเร่ือง “การศึกษาภาษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในคมัภีร์ใบลานเร่ืองปฐม 
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มูลลี” ของนฤมล ปิยวิทย ์(2544: บทคดัยอ่) ท่ีกล่าวถึงการใชใ้บลานบนัทึกสรรพความรู้ต่างๆลงใน
ใบลานเพื่อเกบ็รักษาไวไ้ดน้านหลายปีแสดงถึงการใชป้ระโยชน์จากใบลานท่ีนอกเหนือจากการใช้
ทาํงานหตัถกรรมพื้นบา้นชนิดต่างๆแลว้ และในบางพื้นท่ีจะพบตน้ลานข้ึนอยูใ่นป่าเป็นจาํนวนมาก
ซ่ึงพบเห็นไดใ้นบางพื้นท่ี เช่น พื้นท่ีป่าลานในเขตอนุรักษป่์าทบัลาน อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี 
พื้นท่ีป่าดงลานในเขตอาํเภอสีชมพ ูจงัหวดัขอนแก่นเป็นตน้  หากแต่พื้นท่ีป่าตน้ลานตามธรรมชาติ
เหลือพื้นท่ีไม่มากนกัในปัจจุบนัเพราะพื้นท่ีดั้งเดิมของป่าลานถูกบุกรุกแผว้ถางนาํพื้นท่ีไปทาํ
ประโยชน์ดา้นเกษตรกรรมอยา่งอ่ืนแทน ซ่ึงเป็นปัญหาวา่ในอนาคตในประเทศไทยจะยงัหลงเหลือ
พื้นท่ีป่าตน้ลานธรรมชาติอยูอี่กหรือไม่ ซ่ึงจากบทความของประมวล มาหาร  (2553) หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการอุทยานแห่งชาติทบัลาน เล่าเร่ืองลานป่าใหฟั้งวา่ในประเทศไทยเหลือป่าลานหลายจงัหวดั 
ทั้งท่ี จ.ลพบุรี จ.ชยัภูมิ กมี็ แต่วา่ในจุดท่ีเคยมีไม่ไดเ้ป็นป่าท่ีสมบูรณ์เหมือนในจุดน้ีเป็นลานหวัไร่
ปลายนาในพื้นท่ีทาํกินของชาวบา้น 

ลูกลานเหล่าน้ีคือความหวงัและลมหายใจของป่าลานต่างจากท่ีทบัลานแต่ลานท่ีเป็นผนื
ใหญ่และอุดมสมบูรณ์ท่ีสุดท่ีทบัลานมีคือลานป่า ระบบนิเวศน์ของลานชอบดินเหนียวทรายระบาย
นํ้าไดดี้ เป็นป่าดิบแลง้ แต่โครงสร้างของป่าลานกมี็ตน้ไมอ่ื้นข้ึนดว้ย ลานสามารถยดึพื้นดินตาม
ไหล่เขาเพราะรากท่ีแผก่ระจายออกไป อุม้นํ้ าไดดี้ "ลานมีวงจรชีวิตเม่ือไหร่เห็นลานออกดอกแสดง
วา่ระสุดทา้ยของลานมาถึงแลว้ ในช่วงชีวิตของลานจะมีการติดดอกออกผลไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้น
ต่อหน่ึงตน้ แต่อายใุนช่วงท่ีจะออกดอกไดน้ั้นกต็อ้งอยูใ่นช่วงอาย ุ 60-80 ปี เห็นตน้ไหนออกดอกปี
หนา้กย็นืตน้ตายเรากป็ล่อยใหผ้พุงัไปตามธรรมชาติ ตน้ลานจะออกดอกเป็นช่อ ขนาดใหญ่คลา้ย
รูปปิรามิดตรงส่วนยอดของลาํตน้ ช่อดอกหน่ึงจะมีดอกเป็นจาํนวนลา้นๆดอก   สีเหลืองอ่อน   และ
มีกล่ินหอม นบัตั้งแต่เร่ิมออกช่อดอกและบานกลายเป็นผลกินเวลาประมาณ 1 ปีข้ึนไป"  ประมวล  

มาหาร  เล่าเร่ืองวงจรชีวิตของลานใหฟั้ง 

นอกจากนั้นยงักล่าวต่อไปอีกวา่ป่าลานท่ีเหลืออยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติหา้มใครบุกรุกจึง
เป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยัอีกส่วนหน่ึงคือตน้ลานท่ีออกตน้ในหมู่บา้นส่วนใหญ่ชาวบา้นกย็งัเห็น
ความสาํคญันอ้ยไม่สนใจ พอลานตน้หน่ึงออกลูกกจ็ะมีหลายหม่ืนหลายพนัลูก  ทางอุทยานสงสาร
ลูกลานเลยไดป้ระชุมกนัตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548วา่อยากช่วยเหลือลูกลาน เลยขอชาวบา้นแลว้นาํลูกลาน
เหล่านั้นมาปลูกในพื้นท่ีของอุทยานเป็นจุดเร่ิมตน้ของ "โครงการคืนลานสู่ป่า" โดยใหชุ้มชนเห็น
ความสาํคญัใหช้าวบา้นรู้วา่ป่าลานมีความสาํคญั เหลือนอ้ย ไม่ใช่วา่เคยชินต่ืนมากเ็ห็นตน้ลานอยู่
หนา้บา้นแต่ตอ้งใหรู้้วา่ป่าลานท่ีมีอยู ่เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีทัว่ไปแลว้มนัเหลือนอ้ยเราใชโ้ครงการคืน
ลานสู่ป่า ประชาสมัพนัธ์ใหชุ้มชนเห็นวา่ลานเป็นไมส้าํคญั เป็นไมท่ี้โดดเด่นของผนืป่ามรดกโลก
อีกชนิดหน่ึงมีสมบูรณ์เฉพาะ ต.บุพราหมณ์ เพื่อใหช้าวบา้นรู้สึกภูมิใจกบับา้นเกิดของเขาดว้ย  ยงิ 
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ลูกลานดว้ยหนงัยางเป็นอีกหน่ึงวิธีปลูกลาน "ป่าลานท่ีน่ีน่าจะเป็นป่าลานผนืสุดทา้ยท่ีจะสมบูรณ์อยู่
และเป็นแห่งเดียวของเอเชียเสียดว้ยซํ้า" ประมวล มาหาร (2553)  กล่าวถึงถ่ินพกัพิงอนันอ้ยนิดท่ียงั
สมบูรณ์ของป่าลาน 

ผลสาํเร็จของการกระตุน้ใหค้นในชุมชนหนัมาสนใจลาน คือ มีชุมชนบางส่วนท่ีไดใ้ช้
ประโยชน์จากใบลาน โครงการคืนลานสู่ป่าสร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชนพอควร จากท่ีคร้ังแรกก็
จะมีเสียงแวว่เขา้มาวา่ จะทาํไปทาํไมมีในท่ีเขาเองยงัตอ้งตดัท้ิงเสียดว้ยซํ้าไป แต่ขณะน้ีคนบุ
พราหมณ์มองวา่อนาคตเราพยายามจะปลูกตน้ลานใหริ้มฝ่ังสองขา้งทางถนนเป็นตาํบลเดียวในไทย  
ดา้นเร่ืองของประโยชน์ใชส้อยท่ีสร้างมูลค่าใหแ้ก่ลานและชุมชน ประมวลมองวา่การแปรรูปจาก
ลานในปัจจุบนันิยมใชใ้บอ่อนของลานเพียงอยา่งเดียว แมแ้ต่การนาํลูกลานอ่อนมาทาํขนมหวานก็
ยงัมีทาํกินเฉพาะในครัวเรือน ทาํใหก้ารทาํลูกลานเป็นของหวานหากินยาก ทาํยากเพราะ เปลือกท่ี
ติดเมด็ตอ้งเอาออกใหห้มดไม่ฉะนั้นอาจจะทอ้งเสีย แต่สาํหรับนกัพิทกัษแ์ลว้เขากลบัมองวา่ เป็น
การดีเพราะเม่ือไหร่ท่ีชุมชนเอาลูกลานมากินมากๆป่าลานกห็มด ตน้แม่กต็ายเม่ือนั้นลานคงสูญ
พนัธ์ุเร็วข้ึน  

ใบลานนั้นเดิมทีชาวบา้นนาํมาทาํหตัถกรรมพื้นบา้นในงานจกัสานประเภทเคร่ืองใชส้อย
ในครัวเรือนไดแ้ก่ งอบ หมวก ร่ม สาํหรับกนัแดดกนัฝนของชาวบา้นชาวไร่ชาวนาซ่ึงนิยมทาํใชก้นั
ในแทบทุกภูมิภาคของประเทศไทยและงานจกัสานจาํพวกเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนท่ีทาํมาจากใบลาน
นั้นพบวา่มีการทาํสืบกนัมานานแลว้ตั้งแต่คร้ังในอดีตกาล  จนถึงในปัจจุบนัหตัถกรรมงานจกัสาน
จากใบลานประเภทเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนกย็งัเป็นท่ีนิยมในชนบทอีกหลายพื้นท่ีอยูม่ากเช่นกนั  

ในบางพื้นท่ีไดพ้ฒันาข้ึนเป็นสินคา้ชุมชนและผลิตเพื่อการคา้ไปบา้งแลว้  เหตุผลสาํคญัท่ี
ใบลานถูกนาํมาใชใ้นการทาํหตัถกรรมพื้นบา้นเป็นจาํนวนมากในหลากหลายชนิดสินคา้กเ็พราะ
คุณสมบติัทางกายภาพท่ีใบลานมีความเหนียวทนทานไม่แตกหกัง่าย  ยดืหยุน่ปรับเปล่ียนรูปแบบได้
สะดวกสามารถนาํมาทาํผลิตภณัฑไ์ดห้ลากหลายรูปแบบจึงเป็นท่ีนิยมของชาวบา้นในการนาํ
ใบลานมาทาํงานจกัสานประเภทต่างๆ        

ซ่ึง สมเดช บุญสาง  (2546 : 24)  กล่าวไวใ้นงานวิจยัเร่ือง “เศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา
เคร่ืองจกัสานบา้นทุ่งนางโอก ตาํบลทุ่งนางโอก อาํเภอเมือง จงัหวดัยโสธร ” ท่ีกล่าวถึงการใชภู้มิ
ปัญญาของชาวบา้นในการทาํหตัถกรรมเคร่ืองจกัสานท่ีใชว้สัดุดิบจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใ่น
พื้นท่ีในการทาํมาหากินเล้ียงครอบครัว ปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรมประเภทจกัสานของ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาแรกเร่ิมกใ็ชใ้บมะพร้าวสดหรือใบตาลสดมาสานปลาตะเพียน
เช่นกนัเพราะเป็นวสัดุท่ีหาไดง่้ายในธรรมชาติใกลบ้า้นแต่ดว้ยเหตุผลทางดา้นคุณสมบติัทาง
กายภาพท่ีเปราะบางไม่คงทนแตกหกัง่ายอายกุารใชง้านสั้น ต่อมาจึงไดมี้การนาํใบลานซ่ึงปกติใช ้
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ในงานหตัถกรรมจกัสานประเภทเคร่ืองใชใ้นครัวเรือนชนิดต่างๆอยูแ่ลว้นาํมาประยกุตใ์ชส้านปลา
ตะเพียนแทนใบมะพร้าวและใบตาลสดปรากฏวา่ใบลานมีความเหนียวทนทานยดืหยุน่ง่ายกวา่
ปรับเปล่ียนรูปร่างไดดี้และมีอายกุารใชง้านนานกวา่มาก  จากนั้นมาใบลานจึงถูกนาํมาใชใ้นการทาํ
หตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนและเรียกงานจกัสานปลาตะเพียนซ่ึงเป็นงานจกัสานประเภทเคร่ือง
แขวนเคร่ืองประดบับา้นนั้นวา่  “ปลาตะเพียนใบลาน ”  นบัแต่นั้นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั จากคาํ
บอกเล่าในการสมัภาษณ์ของนายปัญญา นํ้าเพชร (2553) ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยั 

แต่หากจะนบัวา่งานจกัสานปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น  มีมาตั้งแต่เม่ือใดใครเป็นผูริ้เร่ิมดาํเนินการและทาํกนัในสถานท่ี
ใดบา้ง  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ทั้งจากเอกสารหลกัฐานต่างๆเท่าท่ีจะแสวงหาไดแ้ละจากการท่ี
ไดส้อบถามพดูคุยสมัภาษณ์ ผูท่ี้มีภูมิความรู้เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรมพื้นบา้นของ
ชาวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดค้วามดงัน้ี ป้าตุ๋ย  อาย ุ58 ปี ชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม  ตาํบลท่า
วาสุกรี  อาํเภอพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ซ่ึงพื้นเพเดิมเป็นคนท่ีเกิดและเติบโต
ท่ีน่ีพอ่แม่พี่นอ้งสืบเช้ือสายมุสลิมมาแต่คร้ังอดีตกาล หากนบัในตน้ตระกลูเดียวกนัน้ีและนบัไดว้า่
เป็นลูกหลานในตระกลูลาํดบัท่ี 5 ของเครือญาติตระกลูน้ีเลยทีเดียว ป้าตุ๋ยมีพี่นอ้งร่วมทอ้งเดียวกนั 5  

คนเป็นผูช้าย 2 คนและผูห้ญิง 3 คนและยงัเป็นลูกคนโตของบา้นน้ี 

นบัตั้งแต่จาํความไดเ้ม่ือก่อนท่ีบา้นแม่จะทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานอยูทุ่กวนัป้าตุ๋ย
ซ่ึงเป็นคนโตท่ีสุดของบา้นตอ้งมีหนา้ท่ีคอยช่วยแม่ทาํงานจกัสานปลาตะเพียนอยูโ่ดยตลอดในแทบ
ทุกขั้นตอนการทาํเท่าท่ีพอจะช่วยได ้ ชีวิตจึงตอ้งผกูพนัอยูก่บัการทาํปลาตะเพียนใบลานมาตั้งแต่ยงั
เดก็ๆและในจาํนวนคนท่ีทาํเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานในแทบบริเวณชุมชนหวัแหลมนั้นยงัมีอยู่
อีกหลายบา้นซ่ึงลว้นแลว้แต่เป็นบา้นญาติๆกนักบัแม่  ซ่ึงจากคาํบอกเล่านั้นเท่าท่ีทราบจะมีผูห้ญิง
เสียเป็นส่วนมากท่ีทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลาน ผูช้ายมีบา้งแต่ไม่มากนกัเพราะผูช้ายส่วนใหญ่
มีงานอยา่งอ่ืนทาํกนัอยูแ่ลว้ ในสมยัท่ียงัเดก็อยูน่ั้นการทาํปลาตะเพียนสานนิยมใชใ้บลานกนัแลว้แต่
จะใชใ้บลานมาทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานเม่ือใดนั้นไม่ทราบไดว้า่เร่ิมมาตั้งแต่เม่ือไหร่   

เม่ือสอบถามวา่ใบลานท่ีใชใ้นการสานปลาตะเพียนนั้นมาจากท่ีไหน ป้าตุ๋ยเล่าวา่แม่จะพา
ไปซ้ือใบลานจากพอ่คา้เร่ท่ีล่องเรือมาคา้ขายสินคา้ต่างๆตามแม่นํ้าในเขตเกาะเมืองอยธุยาแถวๆท่า
นํ้าหนา้วดัจีนหรือวดัรัตนชยัช่ือในปัจจุบนั บริเวณท่าเรือหนา้วดัจีนในสมยันั้นจะมีเรือเร่ของพอ่คา้
จากถ่ินต่างๆล่องมาจอดเพื่อขายสินคา้อยูเ่ป็นจาํนวนมากในหลายชนิดสินคา้และใบลานกเ็ป็นหน่ึง
ในสินคา้ท่ีพอ่คา้เร่นาํล่องเรือมาขายในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในสมยันั้นดว้ยเช่นกนั ใบลาน 
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นั้นจะซ้ือขายกนัเป็นมดัๆละประมาณขนาดหน่ึงคนโอบราคาในสมยันั้นตกประมาณมดัละ  10 บาท
ซ่ึงถือวา่ยงัไม่แพงเท่าไหร่นกั  จากการสอบถามป้าตุ๋ยวา่ใบลานในสมยันั้นพอ่คา้เร่นาํมาจากท่ีไหน
กนั ท่านบอกวา่พอ่คา้เรือเร่นาํใบลานส่วนใหญ่มาจากป่าแถวจงัหวดัสระบุรี ลพบุรีและแถวจงัหวดั
เพชรบูรณ์ล่องลงมาตามแม่นํ้าลพบุรีแม่นํ้าป่าสกัและมาเขา้สู่แม่นํ้าเจา้พระยาท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยานัน่เอง 

ใบลานท่ีใชใ้นการสานปลาตะเพียนใบลานของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น
เป็นใบลานอ่อนหรือยอดอ่อนของใบลานท่ียงัคงเป็นสีขาวหรือเหลืองอ่อนอยูแ่ละเป็นส่วนของยอด
อ่อนท่ียงัไม่กางออกเป็นใบลาน  ซ่ึงตอ้งตดัยอดอ่อนของตน้ลานเป็นจาํนวนมากในแต่ละคร้ังเพื่อจาํ
นาํมาขายในแต่ละคร้ังซ่ึงหากมองเพียงผวิเผนิกอ็ดเป็นห่วงไม่ไดว้า่เม่ือตน้ลานถูกตดัยอดอ่อนเป็น
จาํนวนมากอยูเ่ป็นประจาํอาจเป็นสาเหตุทาํใหต้น้ลานตายไดเ้ช่นกนั แต่ในสภาพความเป็นจริงแลว้
ยอดอ่อนของพืชจาํพวกตน้ตาล ตน้ลานและตน้มะพร้าวนั้นจะแทงยอดอ่อนเพื่อสร้างเป็นใบแก่แผ่
ก่ิงกา้นอยูต่ลอดเวลาถึงแมจ้ะถูกตดัยอดอ่อนไปบา้งกส็ามารถออกยอดอ่อนใหม่มาทดแทนได้
ตลอดเวลานัน่เองเม่ือไดย้อดอ่อนของใบลานแลว้ตอ้งนาํมาตากแดดใหแ้หง้สนิทอยา่งดีก่อนแลว้จึง
นาํมามดัรวมกนัใหไ้ดข้นาดท่ีตอ้งการก่อนท่ีจะส่งไปขายใหก้บัชาวบา้นท่ีทาํงานจกัสานประเภท
ต่างๆต่อไป 

ในขณะท่ีป้าตุ๋ยยงัเป็นเดก็นั้นยายกย็งัมีชีวิตอยูแ่ละเล่าใหฟั้งวา่คนรุ่นปู่ยา่ตายายท่ีอาศยัอยู่
ในชุมชนหวัแหลมแห่งน้ี ทาํอาชีพเก่ียวกบัการสานปลาตะเพียนใบลานสืบต่อกนัมานานมากแลว้  
นบัตั้งแต่คร้ังแรกเร่ิมท่ีกลุ่มชนชาวมุสลิมจากภาคใตท่ี้ล่องเรือมาคา้ขายท่ีอยธุยาในสมยัโบราณเม่ือ
อยูน่านวนัเขา้เกิดความรักความผกูพนักบัอยธุยาจึงพากนัอพยพครอบครัวข้ึนจากเรือมาตั้งหลกั
แหล่งลงหลกัปักฐานปลูกสร้างบา้นเรือนรวมกนัอยูบ่ริเวณหวัแหลมตั้งแต่คร้ังนั้นจนปัจจุบนั จึงเกิด
เป็นชุมชนมุสลิมท่ีขยายใหญ่โตมาจนถึงทุกวนัน้ี  จากการศึกษาคน้ควา้เก่ียวกบัหลกัฐานการสร้าง
บา้นแปลงเมืองของชุมชนมุสลิมหวัแหลมพบหลกัฐานของการสร้างมสัยดิและสุเหร่าท่ีบริเวณ
หวัแหลมระบุวา่ สร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2365 ซ่ึงหากเปรียบเทียบปีกนัดูกบัปีพ.ศ.ท่ีสร้าง
กรุงเทพมหานครในปีพ.ศ. 2325  จะพบวา่ชุมชนมุสลิมหวัแหลมสร้างบา้นเรือนกนัมาใกลเ้คียงกบั
การสร้างกรุงเทพมหานครในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลท่ี 1 ของ
ราชวงศจ์กัรีเลยทีเดียว      

จากงานวิจยัของชาญวิทย ์เกษตรศิริ  (2551 : 35)  เร่ือง “อยธุยาศึกษา ตลาดวิชาสาํหรับครู-

อาจารย์” ไดก้ล่าวถึงการเดินทางข้ึนมาคา้ขายของชาวมุสลิมจากภาคใตใ้นตอนปลายอยธุยาและ
ต่อมาไดอ้พยพยา้ยครอบครัวมาตั้งถ่ินฐานในอยธุยาเป็นการถาวรเช่นในปัจจุบนั ดงันั้นจากขอ้มูล
หลกัฐานท่ีคน้พบอาจพอทาํใหเ้ราสรุปไดถึ้งระยะเวลาของการก่อกาํเนิดของงานหตัถกรรมจกัสาน 
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ปลาตะเพียนใบลานของชาวบ้านชุมชนมุสลิมท่ีหัวแหลมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเริ่มมีการ

ทํางานจักสานปลาตะเพียนใบลานกันท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเม่ือชาวมุสลิมกลุ่มแรกๆเริ่ม

อพยพครอบครัวขึ้นจากเรือมาอยู่บนฝั่งแม่นํ้าท่ีบริเวณหัวแหลมหากเทียบปี พ.ศ.ก็น่าจะมีอายุ

มากกว่า 200 ปี มาแล้วนั่นเอง จากคําให้สัมภาษณ์ของ นายปัญญา นํ้าเพชร (2553) ปราชญ์ชาวบ้าน

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัย 

 

4.2   การดํารงอยู่ของปลาตะเพียนใบลานในท่ามกลางระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี  

 

 4.2.1  สภาพทั่วไปของชุมชนหัวแหลม 

            ชุมชนหัวแหลมตั้งอยู่ในเขตพื้นท่ีการปกครองของตําบลท่าวาสุกรี อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับพื้นท่ีตําบลคลองสระ

บัว  อําเภอพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ติดกับพื้นท่ีตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา ทิศ

ตะวันออกติดกับพื้นท่ีตําบลหัวรอ อําเภอพระนครศรีอยุธยาและทิศตะวันตกติดกับพื้นท่ีตําบลบ้าน

ป้ อม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชุมชนหัวแหลมมีประชากรโดยประมาณ 1,300 คนจากจํานวนประชากรทั้งหมดของตําบล

ท่าวาสุกรีทั้งสิ้น 7,846  คน ประชากรส่วนใหญ่ท่ีหัวแหลมในปัจจุบันประกอบอาชีพค้าขาย สถาน

ท่ีตั้งชุมชนเป็นร้านค้าตึกแถวเป็นจํานวนมากมีสถานศึกษาในพื้นท่ีหลายแห่งเช่นโรงเรียนพานิชย

การอยุธยา โรงเรียนเทคโนโลยีอโยธยา  วิทยาลัยเทคนิคอยุธยา  นอกจากนั้นยังมีหน่วยงานราชการ

ต่างๆอาทิ ศูนย์ซ่อมสร้างยางทหารบกอยุธยา  ศูนย์สรรพสามิตทางนํ้าอยุธยาและสถานท่ีสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์  อาทิ  อนุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย  และอนุสรณ์สถานท่านปรีดี พนมยงค์เป็น

ต้น   

 สําหรับอาชีพของคนในชุมชนหัวแหลมในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย  

รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป รับราชการมีจํานวนไม่มากนัก อาชีพทาง

เกษตรกรรมไม่พบว่ายังมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนหัวแหลมอีกต่อไป อาชีพประมงตามแม่นํ้ายังพอมี

อยู่บ้างแต่ไม่มากเช่นกัน สําหรับผู้ท่ียังประกอบอาชีพทําปลาตะเพียนใบลานในชุมชนหัวแหลมนั้น 

พบว่า  ยังคงมีเหลืออยู่เฉพาะในกลุ่มเครือญาติพ่ีน้องของป้ าตุ๋ยเพียงแค่ประมาณ 10 ครัวเรือนเท่านั้น 

หากนับเป็นจํานวนคนท่ียังเกี่ยวข้องกับการทํางานจักสานปลาตะเพียนใบลานในชุมชนหัวแหลม

แล้วมีเหลืออยู่ประมาณ 40 –50 คนเท่านั้นเองเครือญาติของป้ าตุ๋ย ท่ียังประกอบอาชีพสานปลา

ตะเพียนใบลานอยู่ในปัจจุบัน  มีดังนี้  
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  1 )  ครอบครัวแม่ป้าตุ๋ย ซ่ึงในปัจจุบนัแม่ป้าตุ๋ยเสียชีวิตไปแลว้แต่กย็งัคงใชส้ถานท่ี
ในการทาํปลาตะเพียนอยูโ่ดยมีหลานสาวท่ีเป็นลูกของนอ้งสาวคนเลก็ของป้าตุ๋ยอยูอ่าศยัในปัจจุบนั 

  2 )  ครอบครัวป้าตุ๋ย มีสมาชิกทั้งหมด 9 คน ประกอบดว้ยป้าตุ๋ย ลุงฤทธ์ิ(สามีป้าตุ๋ย)  

นายรัตน์(ลูกชายคนโต) นายระ(ลูกชายคนรอง)และนายริน(ลูกชายคนสุดทอ้ง) นอกจากนั้นยงัมีนาง
กอ้ย(ภรรยานายรัตน์) นางป๋อม(ภรรยานายระ) เดก็ชายพริกไทยและเดก็หญิงนํ้าหวาน(ลูกชายและ
ลูกสาวของนายรัตน์)ในครอบครัวของป้าตุ๋ยนั้น ปัจจุบนัลุงฤทธ์ิทาํงานท่ีหนงัสือพิมพไ์ทยรัฐ นาย
รัตน์ทาํงานท่ีบริษทัเอเอน็ไอ นางกอ้ยทาํงานท่ีบริษทัซนัโย นายระรับจา้งทัว่ไป นายรินขบัรถ
รับจา้ง นางป๋อมทาํงานซกัรีดเส้ือผา้ มีเพียงป้าตุ๋ยเพียงคนเดียวท่ียงัคงทาํอาชีพปลาตะเพียนใบลาน
เป็นอาชีพเสริมจากการทาํงานบา้นทัว่ไปอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ครอบครัวของป้าตุ๋ยไม่มีลูกหลานเหลน
คนไหนเลยท่ีสืบทอดการทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานแมแ้ต่คนเดียว 

  3 )  ครอบครัวนอ้งสาวคนรอง(นางต๋ิม) มีสมาชิกทั้งหมด 7 คนประกอบดว้ย นาง
ต๋ิม นายสุชิน(สามีนางต๋ิม) นายบนัเทิง(ลูกชายคนโต) นายบรรเทา(ลูกชายคนรอง) นายบณัฑิต(ลูก
ชายคนท่ีสาม) นางสาวปิยะดา(ลูกสาวคนโต) นางสาวปิยเนตร(ลูกสาวคนท่ีสอง)ปัจจุบนัสมาชิกใน
ครอบครัวนางต๋ิม นายสุชินทาํงานเป็นพนกังานเทศบาล นายบนัเทิงทาํงานบริษทัแคนนอน นาย
บรรเทาเรียนหนงัสือในมหาวิทยาลยั นางสาวปิยดาเรียนหนงัสือระดบัอาชีวะ นายบณัฑิตขบัรถ
รับจา้ง นางสาวปิยเนตรเรียนชั้นมธัยมตน้ มีนางต๋ิมท่ียงัคงทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานอยูเ่ป็น
ประจาํโดยมีลูกสาวทั้งสองคอยช่วยเหลือในยามท่ีวา่งจากการเรียนหนงัสือและนางต๋ิมยงัเปิดร้าน
จาํหน่ายผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอีกดว้ย โดยมีร้านคา้อยู่
สองแห่งคือ ท่ีบริเวณหนา้สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ตรงขา้มวดัพทุไธสวรรค ์1 แห่งและท่ีบริเวณ
หนา้โรงเรียนประตูชยัอีกหน่ึงแห่ง  อาจถือไดว้า่ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานของนางต๋ิม เป็น
ศูนยร์วมท่ีสาํคญัของงานหตัถกรรมจกัสานปลาตะเพียนใบลานของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเลย
ทีเดียว เพราะทางจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจดัใหเ้ป็นร้านจาํหน่ายสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ์
ของจงัหวดัมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 ท่ีผา่นมา 

  4 )  ครอบครัวนางแต๋ว(นอ้งสาวคนท่ีสองของป้าตุ๋ย)มีสมาชิกทั้งหมด 5 คน  
ประกอบดว้ย นางแต๋ว นายบุญมาก(สามีนางแต๋ว) นายอภิชาต(ลูกชายคนโต) นายสมลาภ(ลูกชาย
คนรอง) นางสาวอภิชญา(ลูกสาวคนสุดทอ้ง)ครอบครัวนางแต๋วจดัไดว้า่เป็นครอบครัวท่ีมีฝีมือใน
การสร้างสรรลวดลายปลาตะเพียนท่ีดีท่ีสุดในจาํนวนพี่นอ้งทั้งหมดของป้าตุ๋ยเพราะนายบุญมาก
สามีนางแต๋วเคยเรียนศิลปะมาก่อน  ตอนท่ีเรียนท่ีวิทยาลยัอาชีวะและปัจจุบนัเป็นครูสอนศิลปะ จึง
มีหวักา้วหนา้มากในการออกแบบลวดลายบนปลาตะเพียนมากกวา่คนอ่ืนๆและมีการถ่ายทอดการ
ออกแบบลวดลาย  บนปลาตะเพียนไปสู่พี่นอ้งครอบครัวอ่ืนๆสืบกนัมาและนางแต๋วเองกมี็ทกัษะใน 
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การออกแบบระบายสี  และการเลือกใชสี้สนัท่ีสวยงามแปลกตามากกวา่คนอ่ืนๆจึงทาํใหป้ลา
ตะเพียนใบลานในยคุหลงัๆ ออกมามีสีสนัสวยงามแปลกตามากกวา่เม่ือก่อน  ท่ีมกัจะใชสี้พื้นๆ
ธรรมดาไม่มีลวดลายวิจิตรบรรจงเหมือนในปัจจุบนัน้ี   จากการท่ีมีทกัษะฝีมือท่ีเหนือกวา่คนอ่ืนๆ
และการออกแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของนางแต๋วส่งผลใหไ้ดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นช่างฝีมือ
ดีเด่นในงานหตัถกรรมสานปลาตะเพียนใบลานของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเม่ือคร้ังจดังานเฉลิม
ฉลองอยธุยามรดกโลกในปีพ.ศ.2546 และมีชาวต่างประเทศท่ีมาเท่ียวชมในงานช่ืนชอบฝีมือการ
ออกแบบระบายสีบนปลาตะเพียนใบลานของนางแต๋ว  ติดต่อใหเ้ดินทางไปสอนการออกแบบ
ตกแต่งระบายสีปลาตะเพียนใบลานท่ีประเทศองักฤษในปีพ.ศ.2547 มาแลว้และเป็นช่องทางใหป้ลา
ตะเพียนใบลานงานจกัสานฝีมือชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ไดมี้โอกาสเดินทางไปแสดง
อวดโฉมชาวต่างชาติท่ีประเทศองักฤษในเวลาต่อมาและเปิดตลาดการคา้ส่งออกงานหตัถกรรมจกั
สานปลาตะเพียนใบลานงานฝีมือจากภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสามารถ
ส่งออกเป็นสินคา้ไปยงัต่างประเทศไดเ้ป็นผลสาํเร็จตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา   

5)  ครอบครัวนายโตง้(นอ้งชายป้าตุ๋ยคนโต)มีสมาชิกทั้งหมด 6 คนประกอบดว้ย 
นายโตง้ นางสมพร(ภรรยานายโตง้) นายสามารถ(ลูกชายคนโต) นางสาวสมร(ลูกสาวคนรอง) 

นางสาวจิตรา(ลูกสาวคนสุดทอ้ง) เดก็ชายสมบติั(ลูกชายคนเลก็) นายโตง้มีอาชีพเป็นช่างซ่อม
รถยนตท์ัว่ไป  นายสามารถลูกชายคนโตทาํงานบริษทั นางสาวสมรทาํงานหา้งสรรพสินคา้ นางสาว
จิตราเรียนหนงัสือในมหาวิทยาลยั เดก็ชายสมบติัเรียนชั้นมธัยมตน้ นางสมพรภรรยานายโตง้ทาํ
อาชีพเสริมปลาตะเพียนใบลานจากการคา้ขายอาหารท่ีถือเป็นงานประจาํมีลูกสาวทั้งสองคนมา
ช่วยเหลือในบางคร้ัง  แต่ไม่ไดท้าํปลาตะเพียนในทุกขั้นตอนนางสมพรจะรับปลาตะเพียนใบลานท่ี
สานเป็นตวัแลว้มาระบายสีใหส้วยงามตามท่ีนางแต๋วท่ีมาวา่จา้งใหร้ะบายสีปลาตะเพียนใบลาน คิด
ค่าระบายสีเป็นตวัๆละเท่าไหร่แลว้แต่ขนาดใหญ่เลก็อยา่งไรเป็นสาํคญั ครอบครัวนางแต๋วจะทาํ
ปลาตะเพียนใบลานครบทุกขั้นตอนทั้งแต่การสานตวัปลาตะเพียนทุกขนาดท่ีตอ้งการ นาํมาระบาย
สีตามลวดลายท่ีออกแบบไวน้าํตวัปลาตะเพียนใบลานท่ีระบายสีแหง้แลว้ มาร้อยเป็นพวงปลา
ตะเพียนใบลานตามขนาดและจาํนวนท่ีกาํหนดและตามท่ีลูกคา้สัง่ทาํอีกดว้ย 

  6 )  ครอบครัวนายตี(นอ้งชายป้าตุ๋ยอีกคน)มีสมาชิกทั้งส้ิน 5 คนประกอบดว้ย นาย
ตี  นางสาํเภา(ภรรยานายตี) นายสุรชาติ(ลูกชายคนโต) นายสุรเชษฐ(์ลูกชายคนรอง) นางสาวสินีนาถ
(ลูกสาวคนสุดทอ้ง) นายตีทาํกระชงัเล้ียงปลาในแม่นํ้า นางสาํเภาช่วยงานในการเล้ียงปลาและใช้
เวลาวา่งทาํปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเสริม นายสุรชาติทาํงานในหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง 
นายสุรเชษฐเ์ป็นพนกังานเกบ็ค่าโดยสารรถบขส. นางสาวสินีนาถเรียนหนงัสือในมหาวิทยาลยั นาง
สาํเภารับจา้งระบายสีปลาตะเพียนใบลานเช่นเดียวกนัซ่ึงรับปลาตะเพียนสานมาจากนางแต๋ว 
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เช่นเดียวกนัดว้ย ในเวลาวา่งลูกสาวนางสาํเภากจ็ะมาช่วยแม่ระบายสีปลาตะเพียนใบลานดว้ย
เช่นกนั 

  7 )  ครอบครัวนายบนัเทิง(ลูกชายนางต๋ิม)หลงัจากแต่งงานแยกครอบครัวจากพอ่
แม่แลว้  กย็งัคงใหภ้รรยาของนายบนัเทิงคือนางสมใจ ทาํอาชีพรับจา้งระบายสีปลาตะเพียนใบลาน
เป็นอาชีพเสริมไปดว้ยเช่นเดียวกนั นายบนัเทิงและนางสมใจมีอาชีพหลกัในการเป็นลูกจา้งชัว่คราว
ของโรงพยาบาลแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยายงัไม่มีลูกจึงใชเ้วลาวา่งจากการทาํงาน
ประจาํ มารับจา้งระบายสีปลาตะเพียนใบลานเพื่อเป็นรายไดเ้สริมของครอบครัวอีกทางหน่ึง 

  8 )  ครอบครัวนายอภิชาติ(ลูกชายคนโตนางแต๋ว)แต่งงานมีครอบครัวใหม่กบันาง
จินตนาทั้งสองคนทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรมใกลบ้า้น แต่กย็งัใช้
เวลาท่ีวา่งจากการทาํงานในโรงงานมาช่วยงานของท่ีบา้นพอ่แม่คือนางแต๋วท่ีเปิดเป็นร้านจาํหน่าย
ผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานถึง 2 แห่งและยงัผลิตปลาตะเพียนใบลานแบบครบวงจรอีกดว้ย จึงใช้
แรงงานมากกวา่ท่ีอ่ืนๆซ่ึงกท็าํใหค้รอบครัวนายอภิชาติมีรายไดเ้สริม  จากการรับจา้งทาํพวงปลา
ตะเพียนใบลานเป็นชุดตามท่ีลูกคา้ตอ้งการแลว้แต่ขนาดใหญ่เลก็แตกต่างกนัไป 

  9 )  ครอบครัวนางสาวสมร(ลูกสาวนายโตง้)หลงัจากแต่งงานกบันายอนุชิตกแ็ยก
ครอบครัวมาจากพอ่แม่สร้างครอบครัวใหม่ทั้งสองคนทาํงานเป็นพนกังานเทศบาลเป็นอาชีพหลกั  
แต่กย็งัคงใชเ้วลาวา่งมารับจา้งระบายสีปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเสริมอยูเ่พราะนางสาวสมรเคย
ช่วยแม่ทาํมาก่อนจึงรู้วิธีการทาํอยา่งดีและเห็นวา่การทาํปลาตะเพียนใบลานนั้นถึงแมจ้ะมีรายไดไ้ม่
มากมายนกั  แต่กเ็ป็นอาชีพท่ีคนรุ่นปู่ยา่ตายายทาํสืบทอดต่อกนัมาจึงยงัคงยดึอาชีพทาํปลาตะเพียน
ใบลานกนัอยูต่่อไป 

  10 )  ครอบครัวนางสาวสินีนาถ(ลูกสาวนายตี) หลงัเรียนจบมหาวิทยาลยักแ็ต่งงาน
กบัขา้ราชการครูคนหน่ึงและทาํงานในศูนยดู์แลเดก็อ่อนของวดัแห่งหน่ึงเป็นอาชีพประจาํแต่กย็งัคง
ใชเ้วลาวา่งจากการทาํงานประจาํมารับจา้งทาํปลาตะเพียนใบลานช่วยแม่อยูต่่อไป 

จากขอ้มูลดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ ป้าตุ๋ยนั้นไม่มีลูกหลานสืบทอดภูมิปัญญาการทาํปลา
ตะเพียนใบลานในรุ่นต่อมาเลย ลูกๆทุกคนรวมถึงครอบครัวกไ็ม่มีใครสนใจท่ีจะทาํปลาตะเพียนใบ
ลานงานหตัถกรรมพื้นบา้น ศิลปะและภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนๆถ่ายทอดวิชาความรู้เอาไวใ้หแ้ต่อยา่ง
ใด  เท่าท่ีสอบถามเหตุผลจากลูกๆทุกคนตอบเกือบเหมือนกนัวา่ งานสานปลาตะเพียนใบลานของ
แม่เสียเวลามากตอ้งใชค้วามอดทนสูง ซํ้ ายงัตอ้งใชท้กัษะในเชิงช่างศิลป์ในการระบายสีใหป้ลา
สวยงามใชเ้วลานานกวา่จะไดแ้ต่ละตวั ทาํซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกหลายเท่ียวกวา่จะเสร็จส้ินครบขั้นตอนท่ี
สาํคญัรายไดไ้ม่มากเท่าทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมจึงไม่เกิดแรงจูงใจใหท้าํปลาตะเพียนใบลาน 
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ตามอยา่งแม่ ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอนวา่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีคนสืบทอดศิลปะและภูมิปัญญาการทาํปลา
ตะเพียนใบลานต่อจากป้าตุ๋ยอยา่งแน่นอน  
 ในส่วนของครอบครัวนอ้งๆของป้าตุ๋ยยงัโชคดีกวา่มากท่ียงัมีลูกๆในทุกครอบครัวสืบทอด
ศิลปะการทาํปลาตะเพียนใบลานสืบต่อไปอีกหน่ึงช่วงอายคุน  แต่ส่วนใหญ่กท็าํไดเ้พียงการทาํเป็น
อาชีพเสริมเพื่อสร้างรายไดจุ้นเจือครอบครัวเท่านั้นเอง ไม่มีใครหรือครอบครัวไหนท่ีตั้งใจทาํให้
เป็นกิจจะลกัษณะอยา่งจริงจงัเหมือนในรุ่นพอ่แม่และนอ้งๆโดยเฉพาะนอ้งสาวทั้งสองครอบครัว
และโดยอยา่งยิง่นอ้งสาวท่ีช่ือแต๋ว นั้นดูจะทาํอยา่งจริงจงัและมุ่งมัน่ในการสืบสานศิลปะภูมิปัญญา
แขนงน้ีอยา่งทุ่มเทมุ่งมัน่สืบต่อไปอาจเป็นเพราะมีคู่ชีวิตท่ีมีความรู้ทางดา้นงานศิลปะรวมทั้งมี
ความชอบในศาสตร์และศิลป์ดา้นการทาํปลาตะเพียนใบลานอยูก่เ็ป็นไปได ้

 จึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบังานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ปลาตะเพียนใบลานมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนวา่จะร่วมมือกนัดาํเนินการ
กนัอยา่งไรต่อไป  เพื่อรักษาภูมิปัญญาเก่าแก่ดา้นงานฝีมือช้ินน้ีใหค้งอยูไ่ดสื้บต่อไป  เพื่อเป็นมรดก
ตกทอดสืบต่อใหแ้ก่คนรุ่นลูกหลานในปัจจุบนั  อีกทั้งยงัเป็นการพฒันาปรับปรุงงานฝีมือการสาน
ปลาตะเพียนใบลานใหท้นัสมยัเป็นท่ีตอ้งการของผูบ้ริโภคยคุใหม่  และช่วยเหลือผูท่ี้ประกอบอาชีพ
งานหตัถกรรมพื้นบา้นใหมี้แรงจูงใจและขวญักาํลงัใจท่ีจะสืบสานงานศิลปะและภูมิปัญญาอยา่งเช่น
ปลาตะเพียนใบลานกนัต่อไป 

 เพราะวา่ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณค่าของชุมชนในทอ้งถ่ินท่ี
ความสาํคญัถูกส่งต่อสืบสานกนัมายาวนานจนเป็นวฒันธรรมประจาํในแต่ละทอ้งถ่ิน เป็นมรดกตก
ทอดจากคนรุ่นปู่ยา่ตายายมาสู่รุ่นลูกหลานในปัจจุบนั ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินนั้นมีหลากหลายประเภทซ่ึง
เกิดจากการเรียนรู้สัง่สมของบรรพบุรุษตั้งแต่คร้ังอดีตถ่ายทอดมาสู่ปัจจุบนั ภูมิปัญญามีทั้งท่ีเป็นคาํ
สอนท่ีดีงามในการประพฤติปฏิบติัทั้งท่ีเป็นการประกอบสมัมาอาชีพ ทั้งท่ีเป็นอาหารการกินท่ีอยู่
อาศยัเคร่ืองใชไ้มส้อยในการดาํรงชีวิตประจาํวนั ภูมิปัญญาดา้นการรักษาพยาบาลศิลปะบนัเทิงการ
แสดงทั้งหลายรวมถึงส่ิงของท่ีใชใ้นการประดบัประดาบา้นเรือนใหส้วยงาม ในแต่ละทอ้งถ่ินจะมี
ส่ิงท่ีแสดงถึงภูมิปัญญาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเองแตกต่างกนัไป ภูมิปัญญาบางส่ิงบางอยา่ง
อาจมีใหพ้บเห็นไดท้ัว่ไปในหลายพื้นท่ีแต่ภูมิปัญญาบางอยา่งจะมีใหเ้ห็นไดเ้พียงเฉพาะในบางพื้นท่ี
เท่านั้น 
 บางทีการสูญหายไปของภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในหลายส่ิงหลายอยา่งในหลายพื้นท่ี อาจเป็น
สญัญาณช้ีนาํใหผู้ค้นในสงัคมไดต้ระหนกัถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
สงัคมและการเมืองอนัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงต่อการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็น
วฒันธรรมชุมชนท่ีสาํคญัต่อวิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนัของผูค้นในสงัคมไทยไดเ้ช่นเดียวกนั 



69 
 

4.2.2  รายได้ของครอบครัวผู้ผลิตปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบันในรอบหน่ึงปี 

ตารางที่ 4.1   แสดงรายได้ของครอบครัวผู้ผลิตปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบันในแต่ละเดือน 

 

ครอบครัว    1         2   3 4          5         6       7          8    9 10  

มกราคม      3,100  3,300  10,600  3,600  3,400  3,400  2,800  3,100   2,300 2,600  

กุมภาพันธ์  3,400   3,700   9,200  3,200  2,900  3,100  2,500  2,800   2,900 2,800  

มีนาคม       3,200   4,100   7,800  3,900  2,800  3,200  2,600  2,600   2,400 2,500  

เมษายน      4,500   5,400  16,000  4,100  3,200  3,800  3,300  3,200   2,900 3,000  

พฤษภาคม  3,100   3,200   7,600  2,800  2,500  3,100  2,700  2,400   2,200 2,500  

มิถุนายน    2,800   3,200   8,800  3,000  2,700  2,600  2,900  2,500   2,300 2,400  

กรกฎาคม   2,900  3,300    8,700  2,800  2,900  2,700  2,600  2,800   2,500 2,300  

สิงหาคม     3,200  4,100    9,900  3,200  3,100  3,000  2,800  3,300   2,700 2,800  

กันยายน     3,400  4,400 10,200 3,500   3,200  3,300  3,100  3,200   3,000 3,300  

ตุลาคม       3,600  4,600 11,000   3,800  3,600  3,500  3,300  3,500   3,100 3,200  

พฤศจิกายน4,100  4,800 11,200   3,800  3,700  3,800  3,500  3,800   3,600 3,400  

ธันวาคม    4,800    5,400 18,900   4,100  4,200  4,300  3,900  4,200   3,700 3,900  

รวม         42,100  49,500 129,900  41,800 38,200 39,800 36,000 37,600 33,600 34,700 
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 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า  ครอบครัวโดยส่วนใหญ่มีรายได้จากการทําปลาตะเพียนใบลาน

เฉล่ียเดือนละตั้งแต่ 2 ,800 –4,100 บาท ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ําของจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาท่ีอยู่ท่ีประมาณ 5,300  บาท/เดือนแล้ว จะเห็นได้ว่ารายได้จากการทําปลาตะเพียน

ใบลานของแต่ละครอบครัวนั้นต่ํากว่ารายได้ขั้นต่ําของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมเสียอีก  

ยกเว้นเพียงแค่ครอบครัวของนางติ๋วเท่านั้นท่ีมีรายได้เฉล่ียมากกว่า 10,000 บาท/เดือน เพราะว่ามี

ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานด้วยรายได้รวมจึงดูมากกว่าครอบครัวอ่ืน 

 4.2.3  ระบบการตลาดของปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบัน  

           การจัดจําหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบัน มีสถานท่ีจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังนี้ 

           1 )  ร้านค้าท่ีจําหน่ายปลาตะเพียนใบลานอยู่ 2 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ได้แก่  ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเภทงาน

จักสานปลาตะเพียนใบลานท่ีริมถนนหน้าโรงพยาบาลไปชุมชนหัวแหลมตรงข้ามสวนสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ซ่ึงเป็นร้านเดียวกับร้านของนางติ๋วนั่นเองอีกหน่ึงร้านตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียน

ประตูชัย ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญแห่งหน่ึงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

           2 )  ปลาตะเพียนใบลานยังมีวางขายตามแผงร้านค้าเล็กๆอีกหลายแห่ง เช่น ในตลาด

เจ้าพรหม  ตลาดหัวรอ  ตลาดหน้าวังจันทร์เกษม ตลาดแกรนด์และในศูนย์การค้าท่ีสําคัญในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เช่น เทสโก้โลตัส ห้างบิ๊กซี ห้างแอมโปมอลล์ ห้างอัมพรสรรพสินค้า เป็นต้น  

           3 )  ออกร้านจําหน่ายตามงานเทศกาลต่างๆท่ีทางจังหวัดจัดขึ้นเป็นประจําในทุกปี   

เช่น งานอยุธยามรดกโลก งานวันขึ้นปี ใหม่ งานวันสงกรานต์ งานวันลอยกระทง งานออกพรรษา

และงานเทศกาลอ่ืนๆและในบางครั้งก็ไปออกงานแสดงของหน่วยราชการทั้งในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอ่ืนๆ 

            4)  ร้านค้านารายณ์ภัณฑ์ท่ีกรุงเทพมหานครรับสินค้าปลาตะเพียนใบลานไปวาง

จําหน่าย ให้แก่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ 

           5 )  ร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญในแต่ละจังหวัด โดย

การส่งเสริมของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 

 การโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าปลาตะเพียนใบลานนั้นใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์

สินค้าดังนี้ 

            1 )  ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ โดยเฉพาะการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ท่ีนํา

ปลาตะเพียนใบลานไปลงโฆษณาในใบประกาศท่องเท่ียวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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  2)  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  จดัทาํหนงัสือแนะนาํแหล่ง
ท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  

             3)  วารสารประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานราชการในพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

             4)  ร่วมงานกิจกรรมของสถานศึกษาในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

             5)  จดัทาํปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกท่ีบริเวณหนา้มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  เน่ืองในวโรกาสเฉลิมฉลองครบรอบวนัประสูติ 1 พระชนัษาของพระเจา้
หลานเธอพระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ 

             6)   เวบ็ไซดใ์นอินเตอร์เน็ทหลายเวบ็ไซทล์งโฆษณาประชาสมัพนัธ์ใหโ้ดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย  
         7)   คณะกรรมการหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติใชรู้ปปลาตะเพียนใบลาน
ศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นรูปโลโกข้องผลิตภณัฑห์น่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑเ์ป็นการประชาสมัพนัธ์ใหค้นทัว่ไปรู้จกัปลาตะเพียนใบลานกนัอยา่งแพร่หลาย  
 การทาํบรรจุภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั  มีการออกแบบบรรจุภณัฑเ์พื่อให้
เหมาะสมกบัขนาดของปลาตะเพียนใบลานดงัน้ี 

             1 )   ปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่ ใชบ้รรจุภณัฑก์ล่องกระดาษท่ีออกแบบมา
เฉพาะใส่ปลาตะเพียนใบลานโดยเฉพาะตามขนาดท่ีกาํหนด 

             2 )   ปลาตะเพียนใบลานขนาดกลาง  ใชถุ้งพลาสติกตามขนาดพวงปลาตะเพียนใบ
ลานใส่บรรจุมดัปากถุง 

             3 )   ปลาตะเพียนใบลานขนาดเลก็   ทาํเช่นเดียวกบัปลาตะเพียนใบลานขนาดกลาง 

             4 )   เฉพาะกรณีท่ีชาวต่างชาติซ้ือสินคา้จะบรรจุใส่กล่องกระดาษใหอ้ยา่งดี  ในทุก
ขนาดของปลาตะเพียนใบลานเพื่อความสะดวกในการขนส่งเดินทางของชาวต่างชาติ 

 ราคาปลาตะเพียนใบลานท่ีจาํหน่ายในปัจจุบนั  

            1 )   ปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่พิเศษเรียกวา่ ชุด 15 ตวั ประกอบดว้ย ปลา
ตะเพียนตวัแม่ขนาดใหญ่ 1 ตวั  ลูกปลาตะเพียน 3 แถวๆละ 5 ตวั ราคาชุดละประมาณ 2,000-3,500 

บาท ราคาข้ึนอยูก่บัลวดลายสีสนัและความยากง่ายในการระบายสีปลาตะเพียนใบลานแต่ละตวั 

            2 )   ปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่เรียกวา่ ชุด 12 ตวั ประกอบดว้ย ปลาตะเพียนตวั
แม่ขนาดใหญ่ 1 ตวั  ลูกปลาตะเพียน 3 แถวๆละ 4 ตวั ราคาชุดละประมาณ 1,000-2,000 บาท 

            3 )   ปลาตะเพียนใบลานขนาดกลางเรียกวา่ ชุด 9 ตวั ประกอบดว้ย ปลาตะเพียนตวั
แม่ขนาดกลาง 1 ตวั  ลูกปลาตะเพียน 3 แถวๆละ 3 ตวั  ราคาชุดละประมาณ 500-1,000 บาท 



72 
 

   4)   ปลาตะเพียนใบลานขนาดเล็กเรียกว่า ชุด 6 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนตัว

แม่ขนาดเล็ก 1 ตัว ลูกปลาตะเพียน 3 แถวๆละ 2 ตัว ราคาชุดละประมาณ 100-500  บาท 

               5)   ปลาตะเพียนใบลานขนาดต่างๆจําหน่ายเป็นตัว ราคาตั้งแต่ตัวละ10-100 บาท  

แล้วแต่ขนาดใหญ่เล็กและความยากในการระบายสีรวมถึงลวดลายท่ีแตกต่างกันไป  

 

 4.2.4  ตารางแสดงรายละเอียดราคาจําหน่ายปลาตะเพียนใบลาน 

 

ตารางที่  4.2   แสดงรายการชนิดสินค้าปลาตะเพียนใบลานและราคาจําหน่ายปลาตะเพียนใบลาน 

 

 

 ชนิดสินค้า  ช่ือเรียกสินค้า  ราคาสินค้า 

 

ปลาตะเพียนใบลานขนาดพิเศษ   ชุด  15  ตัว       2,000 – 3,500  บาท 

ปลาตะเพียนใบลานขนาดใหญ่   ชุด  12  ตัว       1,000 – 2,000  บาท 

ปลาตะเพียนใบลานขนาดกลาง   ชุด  9 ตัว          500  – 1,000  บาท 

ปลาตะเพียนใบลานขนาดเล็ก   ชุด  6 ตัว             100 – 500  บาท 

ปลาตะเพียนใบลานเป็นตัว         -                           10 – 100  บาท 

 

 

 4.2.5  ข้ันตอนวิธีในการทําปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบัน  

 ปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีขั้นตอน

และวิธีการทําดังนี้ 

    4.2.5.1  การเตรียมใบลาน วัตถุดิบท่ีใช้ในการสานปลาตะเพียนในปัจจุบันของ

ชาวบ้านในชุมชนหัวแหลม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ใบลาน ซ่ึงเป็นส่วนยอดอ่อนของต้น

ลานพืชใบเลี้ยงเด่ียวในตระกูลปาล์มเช่นเดียวกับต้นตาล  ต้นลานสามารถขึ้นได้ในทุกพื้นท่ีของ

ประเทศไทย ต้นลานแบ่งตามสภาพภูมิประเทศท่ีพบในประเทศไทยได้ 3 ชนิดดังนี้ 

      1)  ลานวัด เป็นต้นลานท่ีนิยมปลูกกันโดยทั่วไปภายในบริเวณวัด  

เช่นเดียวกับต้นตาลพบว่าในหลายพื้นท่ีของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและอีสานมักจะปลูก

ต้นตาลและต้นลานไว้ในวัดเพ่ือใช้ใบตาล ผลตาล กาบใบตาล รวมถึงลําต้นของตาลในประโยชน์

ด้านต่างๆมากมาย  ในขณะท่ีต้นลานนั้นใบลานมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมทนทาจึงมักใช้ใบลานในการ 
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จดบนัทึกเร่ืองราวต่างๆทางพระพทุธศาสนารวมถึงสรรพความรู้ทางดา้นอ่ืนๆไวใ้นใบลานตั้งแต่
คร้ังในอดีตท่ีผา่นมา 

   2)   ลานดาํหรือลานพร้าว  เป็นตน้ลานพนัธ์ุดั้งเดิมของไทยพบไดใ้นแทบ
ทุกพื้นท่ีและมีช่ือเรียกแตกต่างกนัออกไปตามพื้นท่ีต่างๆชาวบา้นใชป้ระโยชน์จากตน้ลานในการ
ทาํงานจกัสานประเภทเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัต่างๆเช่น งอบ หมวก หลงัคาเป็นตน้ 

   3)   ลานพรุ  พบมากในภาคใตใ้นพื้นท่ีป่าพรุไม่ค่อยพบเห็นในภูมิภาค
อ่ืนๆของประเทศไทยจึงมีช่ือเรียกวา่ ลานพรุ 

 ใบลานท่ีนาํมาใชใ้นการจกัสานตอ้งใชส่้วนท่ีเป็นยอดอ่อนของตน้ลานเท่านั้นตดัใบลาน
อ่อนในขณะท่ียงัไม่คล่ีกาบใบออกจากกนั นาํมาฉีกแยกออกทีละกาบใบแลว้ตากแดดใหแ้หง้
จากนั้นแยกใบลานตามขนาดใหญ่เลก็เพื่อความสะดวกในการเลือกใชส้านปลาตะเพียนใบลาน
ต่อไป 

 ตามปกติใบลานจะมีลกัษณะดา้นโคนใบจะกวา้งและหนาจากนั้นจะเรียวค่อนไปดา้นปลาย
ใบ ในการเตรียมใบลานจึงตอ้งมีการวดัขนาดท่ีพอเหมาะแลว้ตดัหวัตดัทา้ยดว้ยมีด เม่ือไดใ้บลาน
ตามขนาดท่ีตอ้งการแลว้ใชมี้ดปลายแหลมคม กรีดใบลานออกจากกา้นใบในหน่ึงกา้นใบลาน เม่ือ
กรีดแยกออกจากกนัแลว้จะไดใ้บลาน 2 ช้ิน จากนั้นนาํใบลานท่ีกรีดแยกออกมาแลว้ไปตดัแต่ง
ขนาดใหเ้ป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาดเท่าๆกนัโดยใชเ้คร่ืองมือเฉพาะกิจท่ีมีช่ือเรียกวา่ “เลียด”เป็น
เคร่ืองมือท่ีชาวบา้นในชุมชนหวัแหลมใชใ้นการกาํหนดขนาดเสน้ขอบของใบลานใหไ้ดข้นาด
ตามท่ีตอ้งการ  “เลียด” ทาํหนา้ท่ีในการตดัแต่งขอบใบลานใหเ้ป็นเสน้ตรงตามขนาดท่ีกาํหนดเพื่อ
ความสวยงามและสะดวกเวลานาํไปสานข้ึนรูปปลาตะเพียนใบลานต่อไป 

  4.2.5.2   การสานปลาตะเพียนใบลาน ในขั้นตอนการสานปลาตะเพียนใบลานนั้น
มีส่วนท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

   1)   กระโจมปลาหรือกระจงับนคือ ส่วนท่ีอยูบ่นสุดของพวงปลาตะเพียน
ใบลานในแต่ละชุด มีลกัษณะคลา้ยดาวแปดแฉกมีส่วนนูนข้ึนทั้งสองดา้นทั้งดา้นบนและดา้นล่าง 
กระโจมปลาใชส้าํหรับเป็นท่ีแขวนแม่ปลาตะเพียนใบลานตวัใหญ่ โดยใหเ้ชือกหรือดา้ยแขวนแม่
ปลาตะเพียนใบลานตวัใหญ่ตรงจุดนูนก่ึงกลางของกระโจมปลานัน่เอง ซ่ึงจากการแขวนดงักล่าวจ ะ
ทาํใหแ้ม่ปลาตะเพียนใบลานแขวนอยูใ่ตก้ระโจมปลาห่างพอประมาณส่วนดา้นบนของกระโจมปลา
ทาํเชือกใหเ้ป็นท่ีสาํหรับผกูหรือแขวนปลาตะเพียนใบลานไดท้ั้งชุดหรือทั้งพวง ในส่วนของแฉกทั้ง
แปดของกระโจมปลาใชเ้ป็นท่ีสาํหรับแขวนปักเป้าหรือเมด็ซ่ึงเป็นเคร่ืองตกแต่งเขา้ชุดปลาตะเพียน
ใบลานใหดู้สวยงาม 
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   2)   ปลาตะเพียนใบลานตวัแม่ เป็นส่วนท่ีสาํคญัท่ีสุดของการทาํปลา
ตะเพียนใบลานเพราะเป็นตวัแม่ท่ีทาํหนา้ท่ีโชวห์รือแขวนลูกปลาเขา้ชุดรวมถึงเคร่ืองประดบั
ตกแต่งอ่ืนๆใหดู้กลมกลืนสวยงาม ขนาดของปลาตะเพียนใบลานตวัแม่จะเป็นตวักาํหนดจาํนวน
ของลูกปลาตะเพียนต่อไปวา่ ปลาตะเพียนใบลานชุดดงักล่าวจะเป็นชุดใหญ่พิเศษ ชุดใหญ่ ชุดกลาง
หรือชุดเลก็ 

   3)   หางปลาตะเพียนใบลานนบัวา่เป็นอีกส่วนท่ีสาํคญัของการสานปลา
ตะเพียนใบลาน  เพราะวา่โดยปกติในการสานปลาตะเพียนใบลานนั้นไม่วา่จะเป็นปลาตะเพียน
ขนาดใดใหญ่หรือเลก็ ท่ีตอ้งใชใ้บลานสองช้ินมาข้ึนรูปสอดประสานกนัไปมาตามกรรมวิธีของการ
สานปลาตะเพียนใบลานท่ีทาํกนัทัว่ไป  แต่สุดทา้ยเม่ือเสร็จส้ินขั้นตอนการสานจะไดป้ลาตะเพียน
ใบลานกลมๆมีครีบบนและครีบล่างดา้นละ 2 ครีบ  แต่ปลาตะเพียนใบลานท่ีไดน้ั้นจะไม่มีส่วนของ
หางปลาท่ีมีลกัษณะแบนๆมีครีบสองขา้งทั้งดา้นบนและดา้นล่างเหมือนหางปลาตะเพียนใน
ธรรมชาติ  ดงันั้นขั้นตอนต่อจากการสานตวัปลาตะเพียนใบลานเสร็จแลว้ตอ้งสานในส่วนหาง
ต่อไปทุกคร้ังในทุกตวั  เพราะในส่วนของหางปลาตะเพียนตวันั้นๆตอ้งใชใ้บลานขนาดเดียวกนัมา
เยบ็ต่อกนัดา้นกวา้งสองใบจึงจะดูสมดุลสวยงาม 

   4)   การสานกระทงเกลือหรือดาวหา้แฉกเป็นส่วนท่ีใชส้าํหรับแขวนลูก
ปลาตะเพียนใบลานเพื่อเขา้ชุดหรือเขา้พวงปลานัน่เอง โดยการแขวนลูกปลาต่อจากแม่ปลาตะเพียน
ในพวง โดยใหห่้างจากตวัแม่ปลาพอประมาณ การแขวนลูกปลาตะเพียนกแ็ขวนดา้นใตก้ระทงเกลือ
เหมือนกบัการแขวนแม่ปลาดา้นใตก้ระโจมปลานัน่เอง ในส่วนของแฉกทั้งหา้แฉกกใ็ชเ้คร่ือง
ตกแต่งแขวนประดบัใหส้วยงามเช่นเดียวกบักระโจมปลาเช่นกนั 

   5)   การสานปักเป้าหรือเมด็เป็นส่วนตกแต่งท่ีสาํคญัอยา่งหน่ึงของการเขา้
ชุดปลาตะเพียนใบลาน เพราะปักเป้าหรือเมด็ใชเ้ป็นเคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองกาํหนดระยะห่าง
ระหวา่งปลาตะเพียนตวัแม่กบักระโจมปลาและกาํหนกระยะห่างระหวา่งลูกปลาตะเพียนกบักระทง
เกลือและใชส้าํหรับตกแต่งบริเวณปลายแฉก ทั้งในส่วนของปลายกระโจมปลาและท่ีปลายกระทง
เกลือรวมถึงตกแต่งดา้นล่างของลูกปลาตะเพียนอีกดว้ย 

   6)   ใบโพธ์ิ เป็นเคร่ืองตกแต่งอีกอยา่งหน่ึงท่ีช่วยใหชุ้ดปลาตะเพียนใบ
ลานดูสวยงามมีสีสนัมากข้ึน ใบโพธ์ิจะนาํมาแขวนไวใ้ตปั้กเป้าหรือเมด็ท่ีประดบัอยูบ่ริเวณปลาย
แฉกทั้งของกระโจมปลาและปลายกระทงเกลือรวมถึงใตท้อ้งของลูกปลาตะเพียนอีกดว้ยเช่นกนั 

   7)   ลูกปลาตะเพียนใบลาน เป็นส่วนท่ีใชป้ระกอบกบัตวัแม่ปลาตะเพียน
นัน่เอง ลูกปลาตะเพียนท่ีสาํคญันั้นตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัตวัแม่ปลาตะเพียน เพื่อใหเ้กิดความ 
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สมดุลเวลาท่ีนาํไปเขา้ชุดดว้ยกนัลูกปลาตะเพียนจะมากหรือนอ้ยก่ีตวันั้นจะข้ึนอยูว่า่ปลาตะเพียนตวั
แม่มีขนาดเท่าใดใหญ่หรือเลก็ดงัท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ 

  4.2.5.3   การระบายสีปลาตะเพียนใบลาน  ในขั้นตอนน้ีจะประกอบดว้ยขั้นตอนท่ี
สาํคญัอยู ่2 ขั้นตอนดว้ยกนัดงัน้ี  
   1)   ขั้นตอนการลงสีพื้น เป็นการระบายสีปลาตะเพียนทั้งตวัดว้ยสีเดียว
เป็นการเพิ่มสีสนัใหส้วยงามและลบรอยตาํหนิต่างๆท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนการสานปลาตะเพียน สีลง
พื้นท่ีนิยมกนัในอดีตมกัเป็นสีโทนแก่สีเขม้จดัเช่น สีแดง สีเหลือง สีนํ้ าเงิน สีทอง สีเงิน เป็นตน้ 
ต่อมาในยคุปัจจุบนัการใชสี้ลงพื้นปรับเปล่ียนไปตามความนิยมของผูบ้ริโภคมากข้ึนมีการใชสี้ลง
พื้นท่ีแปลกตามากยิง่ข้ึนเกือบทุกเฉดสีทีเดียว 

   2)   ขั้นตอนการเขียนลวดลาย  นบัเป็นอีกหน่ึงขั้นตอนท่ีสาํคญัมากของ
การทาํปลาตะเพียนใบลานทีเดียวเพราะในปัจจุบนัการเขียนลวดลายรวมถึงการระบายสีในตวัปลา
ตะเพียนเป็นจุดขายท่ีสาํคญัของปลาตะเพียนใบลานในยดุการแข่งขนัระบบการตลาดเสรีขั้นตอน
การเขียนลวดลายบนตวัปลาตะเพียนมีดงัน้ี 

    (1)   การวาดเกลด็ปลา เม่ือก่อนในอดีตมกันิยมใชพู้ก่นัเลก็ปลาย
แหลมจุ่มสีขาวหรือสีเงินระบายเป็นรูปวงโคง้ซอ้นสลบัเหมือนเกลด็ปลาตะเพียนจริงทัว่ทั้งตวั  
ยกเวน้ท่ีบริเวณหางปลาและดา้นหวัปลาสาํหรับการระบายสีในช่องเกลด็ปลานั้น ใชพู้ก่นัเลก็ปลาย
แหลมเช่นเคยจุ่มสีท่ีระบายแลว้ตดักบัสีลงพื้นไดดี้หรือสีโทนตรงขา้มกบัสีลงพื้น จะทาํใหสี้ระบาย
เกลด็ดูโดดเด่นสวยงามตดักบัสีลงพื้นอยา่งลงตวั ในการระบายสีเกลด็ปลาตะเพียนใชพู้ก่นัระบาย
คลา้ยรูปพดัในทุกเกลด็ของปลาจนทัว่ทั้งตวั  แต่ในปัจจุบนันิยมใชป้ากกาเมจิกสีดาํหรือนํ้าเงินวาด
เสน้ลายเกลด็ปลาแทนการใชพู้ก่นัเหมือนในอดีต 

    (2)   การวาดลวดลายหวัปลาตะเพียน บริเวณหวัปลาตะเพียนจะมี
ลวดลายลกัษณะพิเศษโดยการวาดลายเสน้โคง้ ออกจากตวัปลาจาํนวนสองเสน้ห่างกนัพอประมาณ  
ระบายสีเป็นแนวเสน้ตั้งเหมือนเหงือกปลาซอ้นกนัทั้งสองเสน้โคง้ ส่วนบริเวณปลายปากของตวั
ปลาตะเพียนระบายสีเป็นวงกลมเลก็ๆคลา้ยลูกตาของปลาทั้งสองขา้ง แลว้ใชป้ลายพูก่นัระบายสีดาํ
เป็นจุดตรงกลางเป็นตาดาํของปลา  ปัจจุบนันิยมใชป้ากกาเมจิกสีดาํระบายแทนการใชพู้ก่นัเพราะ
หาง่ายและใชส้ะดวกกวา่มาก 

    (3)   การวาดลวดลายบนหางปลาตะเพียน หางปลาตะเพียนส่วน
ใหญ่มกัจะใชใ้บลานสองใบมาเยบ็ต่อกนัดา้นกวา้งแลว้พบัข้ึนรูปเป็นหางปลา ซ่ึงจะทาํใหไ้ดห้าง
ปลาตะเพียนท่ีใหญ่กวา้งมากข้ึน ดูสมส่วนและโดดเด่นเวลาเขา้ชุดพวงปลาตะเพียนใบลานครบ 
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ชุด การวาดลวดลายบริเวณหางปลา รวมถึงการระบายสีจะมีลวดลายท่ีนิยมใชก้นัอยูห่ลายลวดลาย 
แลว้แต่วา่จะกาํหนดรูปแบบอยา่งไรใหดู้สวยงามสะดุดตา รวมถึงการเลือกใชสี้สนัระบายหางปลา
อีกดว้ยเช่นกนั แต่โดยส่วนใหญ่ท่ีนิยมทาํกนัมาคือการเลือกใชสี้สนัท่ีกลมกลืนใกลเ้คียงหรือใชสี้
เดียวกนักบัสีระบายลวดลายเกลด็ปลานัน่เอง 

    (4)   การระบายสีท่ีปลายหางและปลายครีบปลาตะเพียนมกันิยม
ใชสี้เดียวกบัสีระบายเกลด็ปลา หรืออาจใชสี้ทองระบายท่ีส่วนปลายของหางปลาและครีบปลา
ทั้งหมด  เพื่อช่วยขบัใหล้วดลายบนตวัปลาและหางปลาดูสวยงามโดดเด่นมากข้ึน 

    (5)   การระบายสีกระโจมปลา พื้นสีของกระโจมปลามกัใชสี้
เดียวกบัสีลงพื้นตวัปลาระบายจนทัว่กระโจม สาํหรับบริเวณจุดยอดก่ึงกลางของกระโจม ทั้ง
ดา้นบนและดา้นล่างระบายดว้ยสีทองหรือสีเหลือง หรืออาจใชสี้เดียวกบัท่ีระบายเกลด็ปลากไ็ด ้ 
ระบายสีเป็นวงกลมรอบๆจุดก่ึงกลางกระโจมคลา้ยดอกทานตะวนัทั้งสองดา้น 

    (6)   การระบายสีกระทงเกลือ ระบายสีเช่นเดียวกบักระโจมปลา
ทุกอยา่ง  ยกเวน้เพียงแค่จุดก่ึงกลางของกระทงเกลือท่ีระบายเฉพาะดา้นบนเท่านั้น  
    (7)   การระบายสีปักเป้า   ระบายทั้งเมด็ดว้ยสีเดียวกนักบัสี
ระบายเกลด็ปลาและบริเวณหางปลากบัปลายครีบทั้งหมด 

    (8)   การระบายสีลูกปลาตะเพียน  การใชสี้ทั้งสีลงพื้น  สีระบาย
เกลด็ สีปลายหางปลายครีบใชสี้เหมือนกนั อาจจะแตกต่างบา้งท่ีการสร้างลวดลาย หรือระบายสี
ลวดลายบนตวัลูกปลาเท่านั้น   

  4.2.5.4   การเขา้พวงปลาตะเพียนใบลาน ขั้นตอนการเขา้ชุดหรือเขา้พวงปลา
ตะเพียนนั้นมีขั้นตอนดงัน้ี 

   1)   นาํกระโจมปลามาร้อยเชือกหรือดา้ยดา้นบนก่อน โดยร้อยเมด็ปักเป้า
จาํนวน 3 ลูกไวด้า้นบนของกระโจมปลา เพื่อใหดู้สวยงามไม่วา่งเปล่าเกินไป มดัเชือกหรือดา้ยให้
เรียบร้อยแขง็แรงไม่หลุดไดง่้าย 

   2)   นาํเชือกหรือดา้ยมาร้อยดา้นล่างของกระโจมปลา นาํเมด็ปักเป้ามาร้อย
ลงมาจาํนวน 3 ลูก จากนั้นนาํกระทงเกลือหน่ึงอนัมาร้อยต่อจากเมด็ปักเป้ามดัใหแ้น่น นาํเมด็ปักเป้า
มาร้อยต่อลงมาอีก 3 ลูกมดัใหแ้น่นเช่นกนั 

   3)   นาํปลาตะเพียนตวัแม่มาร้อยต่อจากเมด็ปักเป้า ในการร้อยเชือกหรือ
ดา้ยของปลาตวัแม่ตอ้งคาํนึงถึงความมัน่คงแน่นหนาเป็นพิเศษ เพราะตวัปลาตะเพียนตวัแม่มีขนาด
ใหญ่และนํ้าหนกัมาก และยงัตอ้งนาํเอาลูกปลาตะเพียนทั้งหมดมาร้อยแขวนต่อจากปลาตวัแม่อีก  
จึงทาํใหมี้นํ้าหนกัมากข้ึนไปอีกหลายเท่าตวั 
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   4)   การร้อยฝงูปลาตะเพียนตวัลูกในการร้อยลูกปลาตะเพียนจะแบ่ง
ออกเป็น 3 แถวดว้ยกนัโดยเร่ิมจากการร้อยฝงูลูกปลาตรงบริเวณกลางตวัของแม่ปลาตะเพียนก่อน
เป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นการถ่วงนํ้าหนกัหาจุดสมดุลระหวา่งช่วงหวัและช่วงหางของแม่ปลา
ตะเพียนนัน่เอง ใชเ้ชือกหรือดา้ยร้อยใหต้รงกบัเสน้เชือกหรือดา้ยท่ีร้อยมาจากขา้งบน นาํเมด็ปักเป้า
มาร้อยเสน้ตรงกลางจาํนวน 4 เมด็ จากนั้นนาํเอากระทงเกลือหน่ึงอนัมาร้อยต่อ จากนั้นนาํเมด็
ปักเป้ามาร้อยต่ออีก 3 เมด็ จึงนาํลูกปลาตะเพียนหน่ึงตวัมาร้อยต่อลงมา  แลว้นาํเมด็ปักเป้ามาร้อยต่อ
อีก 3 เมด็นาํลูกปลาตะเพียนมาร้อยต่ออีกหน่ึงตวั  ทาํแบบเดียวกนัจนไดลู้กปลาตะเพียนครบ 3 ตวั  
เม่ือลูกปลาตะเพียนครบ 3 ตวั ร้อยเมด็ปักเป้าต่ออีก 3 เมด็แลว้จึงร้อยใบโพธ์ิหน่ึงใบเป็นการปิดทา้ย 

   5)   การร้อยลูกปลาตะเพียนในอีกสองฝงูท่ีเหลือ  ฝงูท่ี  1 ร้อยบริเวณปลาย
ปากของลูกปลาตะเพียน ขอ้แตกต่าง บริเวณปลายปากปลาตะเพียนตวัลูกจะใชเ้มด็ปักเป้าจาํนวน 6 

เมด็ และในส่วนปลายหางของปลาตะเพียนตวัลูก ใหค้าดคะเนในจุดท่ีร้อยฝงูปลาตะเพียนตวัลูก
แลว้จะเกิดความสมดุลของพวงปลาตะเพียนทั้งชุด และใชเ้มด็ปักเป้าเพียงแค่ 2 เมด็เท่านั้น  
นอกจากนั้นทาํกรรมวิธีเหมือนกนักบัฝงูลูกปลาตะเพียนตรงกลางทุกประการ 

   6)   การร้อยเมด็ปักเป้าและใบโพธ์ิ  ในส่วนท่ีเหลือท่ีตอ้งมีการตกแต่งให้
พวงปลาตะเพียนใบลานชุดน้ีดูสวยงามสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน โดยการนาํเมด็ปักเป้าจาํนวน2 เมด็มาร้อย
แลว้ปิดทา้ยดว้ยใบโพธ์ิ ท่ีบริเวณปลายของกระโจมปลาทุกแฉก ปลายของกระทงเกลือทุกแฉก ท่ี
บริเวณปากและปลายหางของลูกปลาตะเพียนทุกตวัจนครบ จะไดชุ้ดปลาตะเพียนใบลานท่ีระบายสี
สวยงามประดบัประดาตกแต่งอยา่งสวยงามพร้อมท่ีจะจาํหน่ายใหผู้ท่ี้สนใจในงานหตัถกรรม
พื้นบา้น ศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในโอกาสต่อไป 

   7)   การบรรจุพวงปลาตะเพียนใบลานใส่ถุงพลาสติก นาํถุงพลาสติก
ขนาดใหญ่พอท่ีจะใส่พวงปลาตะเพียนใบลานทั้งพวงไดม้าใส่ใหเ้รียบร้อยมดัปากถุงใหแ้น่นหนา
มัน่คง ป้องกนัฝุ่ นท่ีจะทาํใหเ้กิดความสกปรกกบัปลาตะเพียนใบลานทั้งหมดไดแ้ละเป็นการรักษา
สีสนัใหส้ดใสอยูต่ลอดเวลาอีกดว้ย  เพราะถา้ไม่รักษาความสะอาดใหดี้จะส่งผลใหป้ลาตะเพียน
สกปรกจากฝุ่ นทาํความสะอาดยากและท่ีสาํคญัขายไม่ไดร้าคาเสียเวลาทาํมาก จึงตอ้งรักษาใหดู้ดี
สะอาดอยูเ่สมอ 

 

 

 

 

 



78 
 

 4.2.6  การขนส่งผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลาน    

            เน่ืองจากปลาตะเพียนใบลานมีรูปทรงผลิตภัณฑ์เป็นพวงห้อยระย้า จึงต้องแขวนไว้

ในท่ีสูงตลอดเวลาไม่สามารถพับเก็บได้จึงเป็นข้อจํากัดอย่างหน่ึง ท่ีต้องหาสถานท่ีเก็บท่ีกว้างขวาง

พอสมควร และต้องมีหลังคาสูงเพียงพอสําหรับการแขวนพวงปลาตะเพียนใบลาทั้งหมดทั้งพวง

ใหญ่พวงเล็ก นอกจากปัญหาเกี่ยวกับสถานท่ีเก็บผลิตภัณฑ์แล้ว การขนส่งผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียน

ใบลานก็เป็นอีกหน่ึง ปัญหาท่ีต้องหาทางแก้ไข ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลานไม่

สามารถให้โดนแรงลมปะทะในขณะท่ีขนส่งได้ เพราะอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์

ดังกล่าว  ดังนั้นในการขนส่งจึงต้องออกแบบรถสําหรับการขนส่งปลาตะเพียนใบลานเป็นการ

เฉพาะดังนี้ 

      4.2.6.1  สถานท่ีใกล้กับแหล่งผลิต ใช้รถมอเตอร์ไซค์ตัดแปลงเป็นรถพ่วง

ข้างเหมือนรถขายผลไม้ เพียงแต่ด้านพ่วงข้างทําโครงสร้างเหล็กให้สูงประมาณ 1.50 เมตร และปิ ด

กั้นผนังด้านข้างทั้งหมดให้มิดชิดรวมถึงด้านและด้านล่างอีกด้วยให้เป็นห้องทึบลมเข้าไม่ได้ 

ด้านข้างด้านนอกทําเป็นประตูปิ ดเปิ ดได้ทั้งสองบาน ภายในตู้ตรงกลางทําราวสําหรับแขวนพวง

ปลาตะเพียนเหมือนตู้แขวนเสื้อผ้าเวลาขนส่งก็นําพวงปลาตะเพียนใบลาน มาแขวนไว้ท่ีราวจนเต็ม

พื้นท่ีปิ ดประตูให้แน่นเวลารถวิ่งพวงปลาตะเพียนท่ีอยู่ภายในตู้ทึบจะไม่โดนลมจากภายนอกตู้

ขณะท่ีรถวิ่งจึงไม่เกิดความเสียหายกับพวงปลาตะเพียนใบลานทั้งหมด ถึงท่ีหมายโดยปลอดภัย

สินค้าไม่เสียหายจําหน่ายได้ราคาดี 

      4.2.6.2  สถานท่ีไกลแหล่งผลิต ใช้รถยนต์บรรทุกขนาดเล็กหรือรถปิ กอัพ

มาต่อตู้ทึบเหมือนรถห้องเย็นทุกอย่าง เพียงแต่ไม่ต้องติดเคร่ืองปรับอากาศเท่านั้นเอง ภายในตู้ทํา

ราวแขวนสําหรับแขวนปลาตะเพียนใบลาย  3 ราวเวลาขนส่งก็นําปลาตะเพียนใบลานมาแขวนให้

เต็มทุกราวมัดให้แน่น  ปิ ดประตูให้แน่นสนิทแล้วขนส่งไปยังลูกค้าในต่างต่างจังหวัดได้โดยสะดวก

ประหยัดสินค้าไม่เสียหายลูกค้าพึงพอใจสินค้าจําหน่ายต่อได้ราคา 

      4.2.6.3  ส่งออกต่างประเทศ นําผลิตภัณฑ์ปลาตะเพียนใบลาน ห่อใส่

ถุงพลาสติกมัดให้แน่น  แล้วนําลงบรรจุในกล่องกระดาษให้แน่นหนาแข็งแรง สามารถขนส่งทาง

เรือหรือทางเคร่ืองบินได้โดยสะดวกและถูกต้องตามท่ีกฎหมายระหว่างประเทศกําหนดทุกประการ 
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4.3  การปรับตวัเพือ่ความอยู่รอดของปลาตะเพยีนใบลานในระบบการตลาดแบบเสรี 

 

        ปลาตะเพียนใบลานเป็นสินคา้อีกประเภทหน่ึงเช่นกนัท่ีไดรั้บผลกระทบจากสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในทุกคร้ังท่ีผา่นมา  การปรับตวัใหท้นัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มทาง
สงัคมท่ีเปล่ียนไปกเ็ป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหป้ลาตะเพียนใบลานสินคา้ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  สามารถฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆและอยูร่อดมาไดใ้น
ท่ามกลางระบบการตลาดแบบเสรีในปัจจุบนั  ปัจจยัสาํคญัท่ีเกิดจากกระบวนการในการปรับตวัเพื่อ
ความอยูร่อดในสงัคมมาไดจ้นทุกวนัน้ีของปลาตะเพียนใบลานมีดงัน้ี 
 

 4.3.1  ผู้ผลติ  

         ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานแต่เดิมนั้นมี
เพียงกลุ่มชาวมุสลิมท่ีชุมชนหวัแหลมเท่านั้นท่ียงัยดึอาชีพดงักล่าวสืบทอดต่อกนัมา นบัตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนักวา่ 200 ปีมาแลว้  หากแต่ในปัจจุบนัยงัคงมีครอบครัวชาวมุสลิมท่ีหวัแหลมทาํอาชีพ
สานปลาตะเพียนใบลานกนัอยูไ่ม่มากนกัเพราะลูกหลานคนรุ่นใหม่มองวา่การเขา้ทาํงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมมีรายไดดี้กวา่มากกวา่และสบายกวา่อาชีพทาํปลาตะเพียนใบลาน ท่ีตอ้งใชค้วาม
อดทนและเสียเวลามากในการทาํ  ประกอบกบัรายไดท่ี้ไม่มากพอจึงไม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้
คนรุ่นใหม่หนัมาใหค้วามสนใจอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั 

          หากแต่ในท่ามกลางปัญหาจาํนวนคนท่ีทาํในกลุ่มชาวมุสลิมท่ีหวัแหลมเร่ิมลด
ปริมาณลงแต่กลบัมีความหวงัท่ีเรืองรองข้ึนมาในกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบหตัถกรรมปลาตะเพียนใบลานข
องชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เม่ือปรากฏขอ้คน้พบจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีวา่ ในกลุ่ม
คนท่ีทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น ยงัมีคนท่ีไม่ใช่พี่นอ้งมุสลิม
เฉพาะท่ีชุมชนหวัแหลมหนัมายดึอาชีพทาํปลาตะเพียนใบลานกนัมากข้ึน โดยเฉพาะในกลุ่มคนท่ีมา
จากภาคอีสานท่ีมาขายแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  พอไดรั้บผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย
ในปัจจุบนัตอ้งออกจากงานประจาํท่ีโรงงานกห็นัมาทาํอาชีพเสริมรับจา้งสานปลาตะเพียนใบลาน
ร่วมกบัพี่นอ้งชาวมุสลิมท่ีหวัแหลมกบัคนอีกกลุ่มหน่ึงท่ีหนัมาทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานทั้ง
ท่ีไม่ใช่มุสลิมดั้งเดิมไดแ้ก่คนท่ีแต่งงานมีครอบครัวกบัชาวมุสลิมท่ีหวัแหลมแลว้หนัมานบัถือ
ศาสนาอิสลามกห็นัมาทาํอาชีพดงักล่าวเป็นงานเสริมเช่นเดียวกนั 

         จากการสาํรวจขอ้มูลของศูนยช่์วยเหลือแรงงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์พบวา่ มีจาํนวน 
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ผูถู้กเลิกจา้งจากภาคอุตสาหกรรมจาํนวนหลายหม่ืนคนจากการดาํเนินโครงการตน้กลา้อาชีพของ
สาํนกังานพฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาร่วมกบัสถาบนัการศึกษาในจงัหวดัเช่น
วิทยาลยัการอาชีพเสนา วิทยาลยัอาชีวะศึกษา วิทยาลยัสารพดัช่าง ไดเ้ปิดอบรมแรงงานท่ีถูกเลิกจา้ง
ในภาคอุตสาหกรรม เขา้มาฝึกอาชีพตามโครงการสร้างอาชีพใหผู้ท่ี้ไดรั้บผลกระทบดงักล่าว พบวา่
มีจาํนวนผูท่ี้สนใจเขา้รับการฝึกอาชีพตามโครงการตน้กลา้อาชีพในสาขาการทาํหตัถกรรมพื้นบา้น
สานปลาตะเพียนใบลาน ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นจาํนวนมาก  
โดยเชิญชาวบา้นท่ีทาํอาชีพดงักล่าวมานานและเป็นผูมี้ความรู้ทกัษะประสบการณ์ดา้นการสานปลา
ตะเพียนใบลานมาเป็นวิทยากรฝึกอาชีพการสานปลาตะเพียนใบลานในโครงการดงักล่าว จากผล
การดาํเนินโครงการดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหผู้ท่ี้เขา้รับการฝึกอบรมจาํนวนมากหนัมาประกอบอาชีพ
ในการทาํหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพหลกักนัต่อไป 

 

 4.3.2  วตัถุดิบ  

          ปลาตะเพียนใบลานเป็นหตัถกรรมภูมิปัญญาประเภทจกัสานเคร่ืองแขวน
เคร่ืองประดบับา้นเรือนท่ีใชว้ตัถุดิบจากธรรมชาติในการผลิตและไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั
คือใบลาน  ใบลานเป็นพืชตระกลูปาลม์เช่นเดียวกบัตน้ตาลและตน้มะพร้าวชอบข้ึนในเขตป่าดิบช้ืน
ปัจจุบนัพบมากท่ีเขตอุทยานแห่งชาติทบัลานจงัหวดัปราจีนบุรี ใบลานมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ี
เหมาะแก่การนาํมาทาํปลาตะเพียนใบลานเพราะ เหนียวนุ่ม ยดืหยุน่ง่ายไม่แตกหกัเปราะบาง จดัข้ึน
รูปไดส้ะดวกจึงเป็นท่ีนิยมนาํมาทาํเป็นงานจกัสานหลานชนิดเช่น หมวก งอบ ร่ม หลงัคา รูปสตัว์
ต่างๆรวมถึงคมัภีร์ใบลานทางพทุธศาสนาอีกดว้ยเช่นกนั 

          ใบลานถูกนาํมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสานปลาตะเพียนใบลานมานานแลว้ ปัจจุบนัก็
ยงัคงใชใ้บลานสานปลาตะเพียนอยูเ่ช่นเคย หากแต่ปรากฏวา่ยงัมีคนท่ีคิดปรับเปล่ียนใชว้สัดุชนิด
อ่ืนๆมาสานปลาตะเพียนเช่นกนัอาทิ ใชริ้บบ้ิน พลาสติกเสน้ สายนํ้าเกลือ หลอดกาแฟเป็นตน้  
หากแต่ไม่วา่จะใชว้สัดุชนิดใดมาทาํปลาตะเพียนรูปแบบการสานปลาตะเพียนไม่เคยเปล่ียนแปลง
ไปจากเดิมเลย เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของปลาตะเพียนสานไปแลว้เพราะดว้ยรูปร่างของปลาสาน
จากวสัดุธรรมชาติท่ีออกมาแลว้รูปร่างคลา้ยคลึงกบัปลาตะเพียนในธรรมชาติมาก จึงเรียกกนัติด
ปากวา่ “ปลาตะเพียนสาน ”  และดว้ยเหตุท่ีนิยมใชใ้บลานมาสานปลาตะเพียนกนัมากจึงเรียกวา่
“ปลาตะเพียนใบลาน”ในท่ีสุด  แต่จากสถานการณ์ในปัจจุบนัท่ีตน้ลานตามธรรมชาติยงัมีหลงเหลือ
อยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย แหล่งใหญ่ท่ีสุดในปัจจุบนัอยูท่ี่อุทยานแห่งชาติทบัลาน อาํเภอนาดี 
จงัหวดัปราจีนบุรีนั้น เหลือพื้นท่ีป่าตน้ลานเพียงไม่ก่ีร้อยไร่เพราะตน้ลานบางส่วนลม้ตายไปตาม 
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ธรรมชาติ  จากขอ้มูลของนายประมวล มาหาร หวัหนา้ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติทบัลาน ไดก้ล่าว
วา่ “ลานมีวงจรชีวิตเม่ือไหร่เห็นลานออกดอกแสดงวา่ระสุดทา้ยของลานมาถึงแลว้ ในช่วงชีวิตของ
ลานจะมีการติดดอกออกผลไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้นต่อหน่ึงตน้ แต่อายใุนช่วงท่ีจะออกดอกไดน้ั้นก็
ตอ้งอยูใ่นช่วงอาย ุ60-80ปี เห็นตน้ไหนออกดอกปีหนา้กย็นืตน้ตายเรากป็ล่อยใหผ้พุงัไปตาม
ธรรมชาติ”  

          ดงันั้นในปัจจุบนัจึงมีการคิดคน้นาํเอาวสัดุเหลือใชน้าํกลบัมาใชท้าํเป็นวตัถุดิบในการ
สานปลาตะเพียนแทนใบลาน วิทยาลยัอาชีวะศึกษาริเร่ิมในการนาํฟิลม์พลาสติกท่ีเหลือท้ิงมาจาก
กระบวนการผลิตกล่องใส่อุปกรณ์ช้ินส่วนคอมพิวเตอร์จากโรงงานอุตสาหกรรมซ่ึงมีลกัษณะ
เหมือนฟิลม์ภาพยนตร์มาใชใ้นการสานปลาตะเพียนพบวา่ สามารถทดแทนใบลานจากธรรมชาติได้
ดี  สานข้ึนรูปไดส้ะดวกคงทนถาวรมากกวา่ใบลานเพราะเป็นสารเคมีประเภทพลาสติก แต่มีขอ้เสีย
ท่ีเป็นวสัดุสีดาํเพียงสีเดียวไม่สามารถระบายเป็นสีอ่ืนไดเ้พราะพื้นผวิของฟิลม์ล่ืนเป็นมนัวาวไม่ยดึ
ติดสีท่ีระบายลงไป ไม่เหมือนกบัใบลานท่ียดึเกาะกบัสีท่ีระบายไดดี้กวา่ และพบวา่ฟิลม์ท่ีนาํมาสาน
ปลาตะเพียนนั้นมีกล่ินของสารเคมีอยูด่ว้ย ซ่ึงอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและเป็นมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มไดอี้กดว้ย 

          นอกจากน้ียงัจากการสมัภาษณ์  นายสมเดช รักษาสตัย์  (2553) นกัศึกษาระดบัอาชีวะ 
พบอีกวา่วิทยาลยัสารพดัช่างพระนครศรีอยธุยา ไดคิ้ดคน้การใชส้ายนํ้าเกลือท่ีเหลือท้ิงจาก
สถานพยาบาลมาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการสานปลาตะเพียนแทนใบลานเช่นกนั โดยทาํเป็นปลา
ตะเพียนแต่ละตวัไม่เขา้พวงใหญ่เหมือนปลาตะเพียนใบลาน ส่วนใหญ่ปลาตะเพียนท่ีสานจากสาย
นํ้าเกลือนั้นจะนาํไปทาํเป็นพวงกญุแจมากกวา่ นอกจากน้ียงัพบวา่มีการนาํขวดนํ้าด่ืมเปล่าสีขาวมา
ตดัแต่งเป็นรูปปลาตะเพียนอีกดว้ย จากการสอบถาม  นางสาย แกว้ทอง  (2553) ชาวบา้นในตาํบล
คลองสวนพลู อาํเภอพระนครศรีอยธุยา ท่ีทาํปลาตะเพียนจากขวดนํ้าด่ืมพบวา่ การใชว้สัดุดงักล่าว
นั้นเป็นการนาํส่ิงของเหลือท้ิงในครัวเรือนมาปรับประยกุตท์าํเป็นเคร่ืองแขวนประดบับา้นเพื่อ
ความสวยงามเพลิดเพลินมากกวา่ท่ีจะทาํเป็นอาชีพอยา่งจริงจงั ซ่ึงจากการสงัเกตในขณะท่ีลงพื้นท่ี
สาํรวจขอ้มูลวิจยัยงัพบวา่ มีบา้นเรือนในบริเวณใกลเ้คียงกบับา้นของนางสาย  แกว้ทอง มีปลา
ตะเพียนท่ีทาํมาจากขวดนํ้าเปล่าแขวนท่ีบา้นหลายครอบครัว 

          การใชห้ลอดกาแฟมาสานเป็นรูปส่ีเหล่ียมปลายแหลมแลว้นาํมาร้อยเรียงกนัเป็นรูป
ปลาตะเพียน พบวา่มีแขวนอยูต่ามหนา้รถยนตโ์ดยสารในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จากการ
ลงพื้นท่ีศึกษาวิจยัสอบถาม  นายสมใจ ขนัมาลี  (2553) อาย ุ56 ปี อาชีพขบัรถโดยสารประจาํทาง
สายอยธุยา-สุพรรณบุรี กล่าววา่ ลูกสาวท่ีกาํลงัเรียนหนงัสือท่ีวิทยาลยัการอาชีพเสนาเป็นคนทาํมา
ใหแ้ขวนท่ีหนา้รถ สอบถามไดค้วามวา่มีการเรียนการสอนวิชาชีพเก่ียวกบัการทาํหตัถกรรมพื้นบา้น 
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ปลาตะเพียนใบลานของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จึงคิดคน้ใชว้สัดุอยา่งอ่ืนมาทดแทนใบลานใน
การสานปลาตะเพียน จึงไดน้าํเอาหลอดกาแฟท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปนาํมาทาํความสะอาดใชมี้ดคมๆ
ปาดออกเป็นแผน่ยาวนาํมาสานเป็นรูปส่ีเหล่ียมปลายแหลมแลว้นาํมาร้อยเรียงกนัเป็นรูปปลา
ตะเพียนแทนใบลาน 

 

 4.3.3  ผลติภัณฑ์  

         ปลาตะเพียนใบลานสินคา้หตัถกรรมพื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวชุมชนมุสลิม
หวัแหลมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา แต่เดิมนั้นเป็นการสานข้ึนรูปร่างคลา้ยปลาตะเพียนไม่มี
สีสนัลวดลายใดๆบนตวัปลาแต่อยา่งใด ใชสี้ธรรมชาติของใบลานสีขาวออกเหลืองร้อยดว้ยดา้ย
แขวนกบัปลายไมเ้รียวแหลมปักแขวนตน้กลว้ยหน่ึงไมแ้ขวนปลาตะเพียนหน่ึงตวัยงัไม่ไดร้้อยเป็น
พวงชุดเหมือนในปัจจุบนัน้ี จากคาํบอกเล่าของ นางอุดม มจัฉาชีพ  (2553) ท่ีทาํอาชีพสานปลา
ตะเพียนใบลานและมีร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเล่าวา่  
ในระยะเวลาต่อมากเ็ร่ิมมีการปรับปรุงสีสนัเพิ่มมากข้ึนโดยระบายสีปลาตะเพียนใบลานเป็นสีเดียว
ทั้งตวัในตอนนั้นนิยมใชสี้สดสะดุดตาเช่น สีแดง สีเหลือง สีนํ้ าเงิน ซ่ึงไดรั้บความนิยมจาก
ประชาชนมากข้ึน   
         ต่อมาเม่ือผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานเป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคมากข้ึนจึงมีคนคิด
รูปแบบลวดลายสีสนับนตวัปลาตะเพียนใบลาน ใหมี้ความสวยงามวิจิตรบรรจงมากข้ึนไปอีกซ่ึง
บุคคลท่ีมีส่วนในการเปล่ียนแปลงรูปแบบลวดลายสีสนับนปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัเป็นคนท่ี
เก่ียวขอ้งในคนมุสลิมชุมชนหวัแหลมโดยตรง  เป็นลูกเขยของครอบครัวมุสลิมในชุมชนหวัแหลม
เอง  เม่ือก่อนเคยเรียนในวิทยาลยัอาชีวะดา้นศิลปะจึงมีทกัษะดา้นการออกแบบลวดลายสีสนั
ทางดา้นจิตรกรรม  ปลาตะเพียนใบลานในระยะเวลาต่อมาจึงมีรูปแบบลวดลายสีสนัสวยงามมาก
ยิง่ข้ึนเช่นในปัจจุบนั 

          ปลาตะเพียนใบลานนั้นนอกจากมีการพฒันาปรับปรุงในเร่ืองสีสนัลวดลายท่ีวิจิตร
บนัจงมากยิง่ข้ึน มีการนาํสีท่ีแตกต่างกนัมาระบายบนตวัปลาตะเพียนใบลานเพื่อสร้างเป็นงาน
ศิลปะท่ีสวยงามเพิ่มมากข้ึนแลว้  ในปัจจุบนัยงัมีการปรับเปล่ียนขนาดรูปร่างของผลิตภณัฑป์ลา
ตะเพียนใบลานใหมี้หลากหลายขนาดมากยิง่ข้ึนอีกดว้ย  การปรับเปล่ียนขนาดรูปร่างทาํให้
เหมาะสมกบัการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภคมากข้ึน จากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่านหน่ึงท่ีเดินทางมา
จากกรุงเทพมหานคร มาเท่ียวท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยากบัครอบครัวดว้ยรถยนตส่์วนตวั พบวา่ 
ปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหต้ดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลานนั้นมาจากขนาดรูปร่างท่ีมีใหเ้ลือกหลากหลาย 
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มากข้ึน รวมถึงเร่ืองราคาท่ีพอเหมาะพอดีกบัขนาดของผลิตภณัฑอี์กดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํบอก
เล่าของเจา้ของร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานท่ีอยธุยาท่านหน่ึงบอกวา่ ขนาดของปลาตะเพียนใบ
ลานท่ีมีหลายขนาดเป็นเหตุผลท่ีผูซ้ื้อส่วนใหญ่ใชต้ดัสินใจในการซ้ือผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลาน  

สาํหรับปลาตะเพียนใบลานท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีเคยมีการทาํกนัมามีขนาดความยาวจากหวัจด
ปลายหาง 3.19 เมตรและความกวา้งจากครีบบนถึงครีบล่าง 2 .59 เมตร จดัทาํข้ึนเน่ืองในโอกาส
เฉลิมฉลองวนัครบรอบหน่ึงชนัษาของพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ 

          จดัทาํโดยเทศบาลนครพระนครศรีอยธุยาร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยาและหน่วยงานราชการอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เป็นปลาตะเพียนใบลานท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดท่ีเคยปรากฏใหพ้บเห็นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  แขวนบนเสาท่ีหนา้ประตูมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยาในปีพ.ศ. 2548 เป็นงานหตัถกรรมฝีมือของชาวบา้นชุมชนหวัแหลม 
ตาํบลท่าวาสุกรี อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทั้งส้ิน    
          ในขณะท่ีปลาตะเพียนใบลานขนาดเลก็ท่ีสุดนั้นสามารถนาํไปแขวนในขวดปากกวา้ง
ไดส้าํหรับใชเ้ป็นส่ิงตกแต่งหอ้งทาํงานหอ้งนัง่เล่นหรือประดบัในหอ้งนอนได ้การปรับเปล่ียน
รูปแบบและขนาดรูปร่างของผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลาน  มาจากปัจจยัทางดา้นผูบ้ริโภคเป็นส่วน
ใหญ่การตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคมนปัจจุบนัทาํใหผู้ท่ี้ทาํอาชีพปลาตะเพียนใบลาน
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตอ้งปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์และขนาดของปลาตะเพียนใบลานตามไป
ดว้ย 

           รูปลกัษณ์ของปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัถึงแมว้า่ส่วนใหญ่จะยงัคงรูปร่าง
แบบเดิมเอาไว ้แต่กมี็การปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์เปล่ียนไปบา้งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูซ้ื้อ 
เช่นในปัจจุบนัพบวา่ มีการปรับเปล่ียนรูปแบบของหางปลาตะเพียนใบลานซ่ึงแต่เดิมเคยใชรู้ปแบบ
เป็นรูปแฉกสองดา้นข้ึนบนหน่ึงแฉกและลงล่างอีกหน่ึงแฉกเหมือนท่ีพบเห็นกนัทัว่ไป แต่ท่ีมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบใหม่นั้นทาํใหห้างปลาตะเพียนใบลานคลา้ยกบัหางของปลากดัไทยมากยิง่ข้ึนคือ 
ทาํเป็นร้ิวๆแลว้หอ้ยลงดา้นล่างเพียงอยา่งเดียวเหมือนกบัหางปลากดัตามธรรมชาติท่ีพบเห็น
โดยทัว่ไปนัน่เอง จากการสอบถามนางอุดม  มจัฉาชีพ  (2553)  เจา้ของร้านจาํหน่ายปลาตะเพียน
ใบลานบอกวา่ ลูกคา้ท่ีเป็นเดก็รุ่นลูกหลานจะช่ืนชอบปลาตะเพียนใบลานท่ีมีรูปหางคลา้ยปลากดั
มากกวา่รูปแบบของหางปลาตะเพียนแบบเดิมๆและนิยมนาํไปทาํเป็นพวงกญุแจเป็นตวัๆมากกวา่
การเขา้พวงใหญ่ๆเหมือนในอดีต  
          แต่กย็งัเป็นการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์เฉพาะในส่วนของหางปลาตะเพียนใบลาน
เท่านั้น รูปร่างส่วนตวัปลายงัเหมือนเดิมจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีไม่พบวา่มีการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์
การสานตวัปลาตะเพียนใบลานไปเป็นรูปแบบอ่ืนๆเลยยงัคงลกัษณะการสานในรูปแบบเป็น 
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ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนอยูเ่ช่นเดิมคือมีลกัษณะหวัแหลมหางแหลมมีครีบบนและครีบล่างแหลม
เหมือนในอดีตไม่เปล่ียนแปลงแต่ประการใด จากการสมัภาษณ์ นางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์  (2553) 

ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยักล่าววา่ รูปแบบการสานปลาตะเพียนใบลานตั้งแต่คร้ังอดีตจนถึง
ปัจจุบนัเหมือนเดิมทุกอยา่งไม่เปล่ียนแปลงเพราะไม่สามารถท่ีจะสานใหเ้ป็นรูปแบบอ่ืนๆได ้ซ่ึง
สอดคลอ้งตรงกนักบัคาํใหส้มัภาษณ์ของนางกอลีเยาะ ซูไฮมี (2553) ชาวบา้นในชุมชนหวัแหลมอีก
คนท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยัท่ีกล่าวสนบัสนุนคาํพดูดงักล่าว 

          นอกจากนั้นยงัมีสถานศึกษาระดบัวิทยาลยัทั้งอาชีวะและสารพดัช่างในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาการออกแบบลวดลายปลาตะเพียนใบลาน
เพื่อใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดมี้โอกาสในการเรียนรู้  สร้างสรรครู์ปแบบผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบ
ลานเพิ่มมูลค่าของผลิตภณัฑชุ์มชนปลาตะเพียนใบลานใหม้ากข้ึน นอกจากเป็นการเรียนการสอน
ในหอ้งเรียนแลว้ยงัสามารถนาํความรู้ท่ีไดใ้นหอ้งเรียนไปประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริงอีกดว้ยการบรรจุ
หลกัสูตรการเรียนการสอนในสถาบนัการศึกษานบัเป็นอีกกา้วหน่ึงของการอนุรักษสื์บสาน
วฒันธรรมชุมชนผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานใหย้งัคงอยูไ่ดต่้อไปในท่ามกลางการแข่งขนัทาง
ธุรกิจการคา้ในระบบการตลาดแบบเสรีในปัจจุบนั  
            ซ่ึงตรงตามวิสยัทศัน์และเป้าหมายทางการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยา ท่ีเห็นคุณค่าของวฒันธรรมชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จึงกาํหนดนโยบายในการอนุรักษฟ้ื์นฟงูานหตัถกรรมปลาตะเพียนใบลานมาโดย
ตลอด สาขาวิชาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  เป็นหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการ
ดาํเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดงักล่าว สอดคลอ้งกบัปรัชญาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยาท่ีกล่าววา่ “มหาวิทยาลยัเพื่อพฒันาทอ้งถ่ินบนฐานความรู้คู่มรดกโลก” 

 

 4.3.4  ระบบการตลาด  

         ชาวบา้นท่ีทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานในชุมชนหวัแหลมจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ทาํงานกนัในระบบครอบครัวเป็นส่วนใหญ่แทบทุกครัวเรือนท่ีทาํปลาตะเพียน
ใบลานลว้นเป็นเครือญาติกนัทั้งนั้น ในทุกขั้นตอนของการผลิตปลาตะเพียนใบลานจะมีคนท่ี
รับผดิชอบในแต่ละส่วน ตั้งแต่ขั้นตอนการหาวตัถุดิบใบลาน การปรับแต่งใบลานใหเ้หมาะกบัการ
สานปลาตะเพียน ขั้นตอนการสานข้ึนรูปปลาตะเพียนใบลาน การระบายสีลวดลายปลาตะเพียนใบ
ลานรูปแบบต่างๆ การนาํปลาตะเพียนขนาดต่างๆมาเขา้พว่งหรือเขา้ชุดตามขนาดท่ีกาํหนด การ
รวบรวมปลาตะเพียนใบลานท่ีทาํเสร็จแลว้ไปจาํหน่าย ร้านคา้ท่ีจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลาน 
ทั้งหมดในทุกขั้นตอนจะจดัแบ่งงานกนัทาํตามความถนดัของแต่ละคน ราคาค่าแรงงานในการทาํ 
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ปลาตะเพียนใบลาน  จะกาํหนดตามความยากง่ายของการทาํในแต่ละอยา่งท่ีกล่าวมาท่ีค่าแรงแพง
ท่ีสุดไดแ้ก่ ขั้นตอนการระบายสีลวดลายตวัปลาตะเพียนใบลานเพราะวา่เป็นงานฝีมือท่ีตอ้งใช้
เทคนิคความชาํนาญอยา่งสูงในการระบายสีลวดลายใหอ้อกมาสวยงามวิจิตรบรรจงในหลากหลาย
รูปแบบลวดลายตามท่ีกาํหนดขอ้มูลจากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจยัโดยการสมัภาษณ์บุคคลกลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยัท่ีทาํปลาตะเพียนใบลานในชุมชนหวัแหลม พบวา่ กระบวนการขั้นตอนในการทาํปลา
ตะเพียนใบลานนั้น เก่ียวขอ้งกบับุคลหลายคนในหลายครอบครัว แต่ทั้งหมดลว้นเก่ียวขอ้งเป็นเครือ
ญาติกนัจึงค่อนขา้งท่ีจะสนิทสนมรู้จกักนัมานานหลายปีการทาํงานท่ีตอ้งประสานขั้นตอนการทาํ
ปลาตะเพียนใบลานจึงเป็นไปดว้ยความเป็นกนัเองและคุน้เคยซ่ึงกนัและกนั มากยิง่ข้ึน นางมาลีรัตน์ 
วงชยัวรรณ์  (2553) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเป็นผูท่ี้ช่วยเหลือผูว้ิจยัในการลงพื้นท่ีสาํรวจขอ้มูลการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 

            การจดัสรรรายไดใ้หแ้ต่ละคนท่ีเก่ียวขอ้งจึงคิดราคากนัตามแต่ความยากหรือง่ายของ
กระบวนการในการทาํปลาตะเพียนใบลานตั้งแต่ตน้จนครบกระบวนการผลิต ในขั้นตอนการสาน
ปลาตะเพียนใบลานนั้นมกัจะเป็นผูสู้งวยัท่ีมีความชาํนาญในการสานปลาตะเพียนใบลานมายาวนาน
เป็นกลุ่มท่ีทาํในกระบวนการดงักล่าว เพราะการสานปลาตะเพียนใบลานเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ท่ี
ตอ้งใชท้กัษะความชาํนาญอยา่งเพียงพอในการทาํแต่ละคร้ัง ขั้นตอนต่อมาไดแ้ก่ขั้นตอนระบายสี
ลวดลายบนตวัปลาตะเพียนใบลานนั้นจะมีทั้งท่ีเป็นผูสู้งวยัและคนรุ่นหนุ่มสาวท่ีมีฝีมือทางดา้น
ศิลปะมาพอสมควร รวมถึงตอ้งมีทกัษะในการใชสี้และเทคนิคการระบายสีไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย
เช่นกนัและจากการสมัภาษณ์นายอาํนวย  การะเกด  (2553) อาชีพช่างเขียนภาพศิลป์มายาวนาน
หลายปีเจา้ของร้านจาํหน่ายผลงานทางศิลปะในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กล่าววา่ทกัษะการระบาย
สีบนปลาตะเพียนใบลานของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นเป็นรูปแบบของการเรียนรู้
จากการทาํบ่อยๆมากกวา่ท่ีจะเรียนรู้อยา่งถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ   
           จึงส่งผลใหผ้ลงานศิลปะท่ีปรากฏบนปลาตะเพียนใบลานไม่ละเอียดอ่อนเพียงพอ 
รวมถึงขาดจินตนาการในการใชสี้ท่ีถูกตอ้งส่งผลใหล้วดลายท่ีอยูบ่นปลาตะเพียนใบลานไม่เป็นท่ี
นิยมในมุมมองของนกัศิลปะท่ีเป็นมืออาชีพในงานทางดา้นน้ี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาท่ีพบวา่
กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัคร้ังน้ีไม่มีบุคคลท่ีเรียนทางดา้นศิลปะในสถานศึกษามาก่อนเลย  ส่วนใหญ่
เรียนรู้เร่ืองการระบายสีบนปลาตะเพียนใบลานมาจากการทดลองทาํมาอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดความ
ชาํนาญมากกวา่ ดงันั้นจึงส่งผลใหง้านศิลปะท่ีเกิดจากทกัษะฝีมือของชาวบา้นในการทาํปลา
ตะเพียนใบลานไม่สวยงามวิจิตรบรรจงเหมือนงานศิลปะของนกัศิลปะอาชีพนัน่เอง 

           ระบบการจดัจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามี
ร้านคา้ท่ีเป็นจุดจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานใหญ่ๆอยู ่2 แห่งดงัน้ี ร้านคา้ท่ีหนา้โรงเรียนประตูชยั  
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ตาํบลประตูชยัทางออกไปอ่างทองและสุพรรณบุรี อีกหน่ึงร้านอยูท่ี่หนา้สวนสมเดจ็พระศรี
นครินทร์ถนนหนา้โรงพยาบาลพระนครศรีอยธุยาออกไปวดักษตัราธิราชอีกหน่ึงแห่ง นอกจากนั้น
กมี็แขวนจาํหน่ายตามร้านคา้ในตลาดเจา้พรหม ตลาดแกรนด ์ตลาดหวัรอหวัแหลม ตาม
หา้งสรรพสินคา้ต่างๆในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและตามจุดท่องเท่ียวสาํคญัในอยธุยากมี็ปลา
ตะเพียนใบลานวางจาํหน่าย จาํนวนร้านคา้ท่ีจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามีท่ีเป็นศูนยก์ลางใหญ่ๆอยูเ่พียง 2 แห่ง เป็นผลดีท่ีส่งผลใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้
จาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานมีคู่แข่งขนัในตลาดไม่มากส่งผลใหมี้รายไดใ้นแต่ละเดือนมากพอท่ีจะ
ดาํเนินกิจการร้านคา้อยูไ่ดต่้อไป  ถึงแมว้า่รายไดท่ี้ขายปลาตะเพียนใบลานจะไม่สูงมากนกัหาก
เทียบกบัสินคา้ประเภทอ่ืนๆแต่การท่ีคู่แข่งขนัไม่มากกท็าํใหมี้รายไดเ้หลือเกบ็พอสมควรในแต่ละ
เดือน นางอุดม  มจัฉาชีพ (2553)  เจา้ของร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานท่ีใหญ่ท่ีสุดในอยธุยา
กล่าวกบัผูว้ิจยัวา่ ดาํเนินกิจการร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานต่อจากคุณแม่  เม่ือก่อน
ตนเองกท็าํงานในโรงงานอุตสาหกรรมเช่นเดียวกนัแต่เม่ือคุณแม่อายมุากข้ึนร่างกายไม่แขง็แรง
ตนเองเป็นลูกสาวคนเดียวจึงตอ้งลาออกจากงานในภาคอุตสาหกรรมมาดาํเนินกิจการร้านคา้ปลา
ตะเพียนใบลานแทนคุณแม่ต่อไป 

           ตาํแหน่งและสถานท่ีตั้งร้านคา้ปลาตะเพียนใบลานกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหร้้านคา้
ปลาตะเพียนใบลานมีลูกคา้แวะเวียนมาซ้ือปลาตะเพียนใบลานอยูเ่ป็นประจาํ  โดยเฉพาะในวนัหยดุ
เสาร์อาทิตยจ์ะมีนกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตามวดัต่างๆในอยธุยา  มกัจะแวะมาซ้ือปลา
ตะเพียนใบลานเป็นของฝากติดมือกลบับา้นไปดว้ย จากการลงพื้นท่ีวิจยัพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ี
เดินทางมาซ้ือปลาตะเพียนใบลานเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากนัเป็นครอบครัวดว้ยรถยนต์
ส่วนตวัมากกวา่ท่ีจะเดินทางมาดว้ยรถโดยสารประจาํทางและส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทย
มากกวา่นกัท่องเท่ียวต่างชาติ  ร้านคา้ปลาตะเพียนใบลานของนางอุดม  มจัฉาชี พ ตั้งอยูบ่นเสน้ทาง
ท่ีสวนสมเดจ็จะออกไปเสน้ทางเขา้กรุงเทพมหานครและไปจงัหวดัสุพรรณบุรีได ้ จึงทาํใหใ้นแต่ละ
วนัมีจาํนวนรถยนตเ์ดินทางผา่นหนา้ร้านจาํนวนมาก  ทาํใหมี้จาํนวนนกัท่องเท่ียวแวะซ้ือปลา
ตะเพียนใบลานกลบับา้นไปดว้ยจาํนวนมาก  จากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีแวะซ้ือปลาตะเพียน
ใบลานท่ีร้านของ  นางอุดม  มจัฉาชีพ  ท่ีหนา้สวนสมเดจ็พบวา่ ส่วนใหญ่บอกวา่เป็นเสน้ทางผา่น
จึงแวะซ้ือติดรถกลบับา้นไปฝากเพื่อนๆท่ีบา้นใกลก้นั  สอดคลอ้งกบัการสงัเกตของผูว้ิจยัท่ีพบวา่
ส่วนใหญ่ผูท่ี้ซ้ือปลาตะเพียนใบลานจะขบัรถยนตม์าจอดแวะซ้ือแลว้จึงเดินทางกลบัต่อไป 

             การปรับตวัของผูจ้าํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนันอกจากร้านจาํหน่าย
ผลิตภณัฑท่ี์มีอยูเ่ดิมแลว้  พบวา่  มีนกัธุรกิจเอกชนเขา้มาดาํเนินกิจการจดัสร้างสถานท่ีท่องเท่ียว
รูปแบบของตลาดนํ้าข้ึนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อใหเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวสมยัใหม่ 
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นอกเหนือไปจากแหล่งท่องเท่ียวเดิมท่ีเป็นโบราณสถานวดัวาอารามต่างๆ จึงทาํใหมี้จาํนวน
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวชมสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพิ่ม
มากข้ึนและนิยม ท่ีจะแวะเท่ียวชมสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่   ท่ีสร้างข้ึนโดยภาคเอกชนคือตลาด
นํ้าอโยธยาในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเม่ือมีแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวมาก
ข้ึน ผูป้ระกอบการร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานจึงขยายเพิ่มร้านจาํหน่ายไปท่ีตลาดนํ้าดว้ย
เช่นกนั  ส่งผลใหป้ริมาณการจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานมีมากยิง่ข้ึนส่งผลดีกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
กระบวนการทาํปลาตะเพียนใบลานในทุกส่วน มียอดการสัง่ทาํปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากข้ึนมี
รายไดม้ากข้ึน จากการสมัภาษณ์  นางอุดม  มจัฉาชีพ  (2553) เจา้ของร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบ
ลานท่ีขยายกิจการมาเปิดร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานแห่งใหม่ท่ีบริเวณตลาดนํ้าบอกวา่ มี
รายไดจ้ากการจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากข้ึนกวา่เม่ือก่อนมาก จึงตอ้งสัง่เพิ่มจาํนวนปลา
ตะเพียนใบลานใหเ้พิ่มมากข้ึนไปดว้ย สอดคลอ้งกบัคาํใหส้มัภาษณ์ของนางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์  

(2553) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยัท่ีเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งในกระบวนการทาํปลาตะเพียนใบลาน กล่าว
วา่  ในปัจจุบนัจาํนวนการสัง่เพิ่มการผลิตปลาตะเพียนใบลานมีมากข้ึนโดยเฉพาะหลงัจากมีการเปิด
แหล่งท่องเท่ียวตลาดนํ้าข้ึนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีสงัเกตของผูว้ิจยัพบวา่ 
ในวนัหยดุราชการจะมีจาํนวนนกัท่องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวท่ีตลาดนํ้าในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
จาํนวนมากเช่นเดียวกนั 

           ท่ีกรุงเทพฯมีจาํหน่ายท่ีร้านนารายภณัฑแ์ละตามแหล่งท่องเท่ียวในต่างจงัหวดักจ็ะมี
ปลาตะเพียนใบลานวางจาํหน่ายเช่นกนั  นอกจากน้ีในต่างประเทศท่ีมีคนไทยไปเปิดร้านอาหารไทย  
กส็ัง่ซ้ือปลาตะเพียนใบลานไปประดบัร้านคา้และวางจาํหน่ายดว้ยทั้งในญ่ีปุ่น อเมริกา ยโุรปและ
องักฤษเป็นตน้ ในระบบอินเตอร์เน็ทกมี็หลายเวบ็ไซดท่ี์ลงโฆษณาขายสินคา้ปลาตะเพียนใบลาน
และมีหลายเวบ็ไซด ์ท่ีลงรายละเอียดเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานทาํใหป้ลาตะเพียนใบลาน
หตัถกรรมพื้นบา้นศิลปะและภูมิปัญญาของชาวอยธุยาโด่งดงัไปทัว่โลกดว้ยระบบเทคโนโลยี
สมยัใหม่ท่ีไร้พรมแดนส่งผลใหใ้นปัจจุบนัสินคา้ปลาตะเพียนใบลาน จากจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เป็นท่ีรู้จกัทั้งในประเทศไทยและโด่งดงัไกลไปถึงต่างประเทศทัว่โลก 

 

 4.3.5  ความเช่ือในเร่ืองปลาตะเพยีนใบลาน   

         เป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการทาํใหเ้ดก็เล้ียงง่ายโตเร็วมีความขยนัหมัน่เพียรเหมือนช่ือปลา
ตะเพียนและอ่อนโยนปรับตวัเก่งเหมือนใบลานท่ีมีความเหนียวทนทานยดืหยุน่ไปไดทุ้กทิศทาง 
จากความเช่ือดั้งเดิมในอดีตของคนโบราณในเร่ืองดงักล่าว  ท่ีในปัจจุบนักาํลงัเลือนหายไปจาก
จิตสาํนึกของคนในสงัคมไทยมากข้ึนทุกที จากการสมัภาษณ์  นายปัญญา  นํ้ าเพชร (2553) ปราชญ ์
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ชาวบา้นท่ีเป็นผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัท่ีมีภูมิความรู้ในเร่ืองความเช่ือท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานมา
ตั้งแต่คร้ังในอดีต กล่าววา่  คนโบราณมีความเช่ือในเร่ืองดงักล่าวกนัมากทุกคร้ังท่ีครอบครัวใดมีลูก
เลก็ๆเกิดมา ญาติพี่นอ้งจะสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวสด ใบตาลสดหรือใบลาน นาํมาแขวน
ไวท่ี้เปลท่ีเดก็นอนดว้ยความเช่ือท่ีวา่จะทาํใหเ้ดก็เล้ียงง่ายโตเร็วฉลาดปราดเปรียวเหมือนปลา
ตะเพียน  สอดคลอ้งกบังานเขียนทางวิชาการของชาญวิทย ์เกษตรศิริ  (2550: 27) ท่ีกล่าวถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของอยธุยาในอดีตท่ีเป็นอู่ขา้วอู่นํ้ าอุดมสมบูรณ์ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ว และคนในสมยั
โบราณมีความเช่ือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานมานานเช่นนั้น 

            จากความเช่ือดงักล่าวในโอกาสท่ีมีการจดักิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบหน่ึงปี
ของพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้ทีปังกรรัศมีโชติ  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งจึงไดจ้ดัทาํปลา
ตะเพียนใบลานขนาดใหญ่ข้ึนนาํมาแขวนประดบัไวท่ี้บริเวณหนา้มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยาในปีพ.ศ.2548 ผลจากการจดักิจกรรมในคร้ังนั้นส่งผลใหผู้ค้นในสงัคมไทยหนั
กลบัมาใหค้วามสนใจในปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากยิง่ข้ึน เพราะความเช่ือในเร่ืองปลาตะเพียนใบ
ลานกบัการเล้ียงดูเดก็เลก็ของคนไทยในอดีตมีการกล่าวถึงมากข้ึน มีประชาชนใหค้วามสนใจซ้ือ
ปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเพิ่มมากข้ึนไปดว้ย 
ทาํใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานมีรายไดเ้พิ่มมากข้ึนเช่นกนั 

            นอกจากนั้นจากการวิจยัคร้ังน้ีพบอีกวา่  ความเช่ือท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานเป็น
ส่ิงท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและการขยายเผา่พนัธ์ุท่ีรวดเร็วของปลาตะเพียน
ตามธรรมชาติ  ทาํใหน้กัธุรกิจท่ีเปิดกิจการใหม่หรือท่ีทาํการใหม่ในปัจจุบนันิยมซ้ือปลาตะเพียนใบ
ลานนาํไปแขวนไวท่ี้ทาํงานหรือท่ีบา้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของตนเองและกิจการท่ีดาํเนินการ 
และจากการสอบถามนายสมศกัด์ิ จงัโสพานิช  ( 2553) เจา้ของร้านจาํหน่ายคอมพิวเตอร์ใน
หา้งสรรพสินคา้โลตสั  ท่ีเปิดกิจการใหม่ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา กล่าวถึงความเช่ือในเร่ือง
ดงักล่าววา่ตนเองเป็นคนเช้ือสายจีนมีความเช่ือในเร่ืองน้ีมานานจากรุ่นพอ่แม่แลว้  การดาํเนิน
กิจการใหม่ๆทุกคร้ังจะนาํส่ิงท่ีเป็นมงคลมาประดบัตกแต่งในท่ีทาํงานอยูเ่สมอ พอมาเปิดกิจการ
ใหม่ท่ีอยธุยาจึงนาํปลาตะเพียนใบลานหตัถกรรมภูมิปัญญาของชาวบา้นมาประดบัท่ีร้านดว้ย 

             จากการศึกษางานวิชาการของวาสนา บุญสม (2548: 34)  เร่ือง“ศิลปวฒันธรรมไทย
สายใยจากอดีต” กล่าวถึงความเช่ือในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานวา่ คนไทยผกูพนักบัความ
เช่ือทางจิตใจมายาวนานจนหล่อหลอมมาเป็นประเพณีวฒันธรรมของชุมชนและยดึถือปฏิบติัมา
จนถึงปัจจุบนั แมใ้นบางความเช่ือจะเปล่ียนแปลงไปหรือสูญหายไปจากสงัคมไทยแลว้ แต่ในส่วน
ของความเช่ือท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานของอยธุยานั้น  ยงัคงปรากฏวา่ความเช่ือดงักล่าวยงัมี
อิทธิพลในระดบัท่ีมาก  เน่ืองมาจากปลาตะเพียนใบลานยงัคงสืบทอดสืบสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา 
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ไดอ้ยา่งย ัง่ยนืจนถึงปัจจุบนั ความเช่ือเร่ืองปลาตะเพียนใบลานเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
เจริญรุ่งเรืองยงัไดรั้บการถ่ายทอดมาสู่คนรุ่นใหม่ในหลายกิจกรรมท่ีผา่นมา ความเช่ือกบัสงัคมไทย
ยงัคงปรากฏใหเ้ห็นกนัอยูใ่นหลายพื้นท่ีแตกต่างกนัไป  หลายแห่งกย็งัคงประเพณีวฒันธรรมตาม
ความเช่ือแบบเดิมๆหากแต่หลายพื้นท่ีกป็รับประยกุตรู์ปแบบของประเพณีวฒันธรรมใหเ้ขา้กบัยคุ
สมยัของสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปเพื่อใหส้ามารถท่ีจะอยูร่อดไดใ้นสงัคมปัจจุบนั 

  สอดคลอ้งกบัผลงานวิชาการของสมชยั ใจดี  (2530: 27) เร่ือง “ประเพณีและ
วฒันธรรมไทย” ไดก้ล่าวถึงความเช่ือของชาวบา้นในชนบทของไทยก่อใหเ้กิดการประพฤติปฏิบติั
ตามความเช่ือนั้นจนกระทัง่กลายมาเป็นประเพณีท่ีดีงามและสืบทอดต่อกนัมาจนเป็นวฒันธรรม
ประจาํชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ิน  เช่นเดียวกบัวฒันธรรมประเพณีของชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ท่ีหลายส่ิงหลายอยา่งมีท่ีมาจากความเช่ือของคนในสมยัโบราณ  ปลาตะเพียนใบ
ลานศิลปหตัถกรรมพื้นบา้นของอยธุยาในปัจจุบนักเ็ป็นหน่ึงในส่ิงทั้งหลายท่ีปรากฏใหเ้ห็นใน
ปัจจุบนัน้ีกมี็ท่ีมาจากความเช่ือของผูค้นในอดีตเช่นเดียวกนักบัวฒันธรรมประเพณีในอีกหลายๆ
พื้นท่ีหลายๆชุมชนในแต่ละทอ้งถ่ินแตกต่างกนัไป ซ่ึงตรงกนักบัคาํบอกเล่าของนางกอลีเยาะ  ซูไฮมี 

(2553) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัอีกท่านหน่ึงท่ีกล่าววา่ ปลาตะเพียนใบลานนั้นมีท่ีมาจากความเช่ือของ
ชาวประมงพื้นบา้นในภาคใตท่ี้ทาํข้ึนมาเพื่อบอกพระเจา้ใหคุ้ม้ครองคนในครอบครัวท่ีออกทะเลหา
ปลาใหป้ลอดภยักลบัมาและต่อมาจึงมีการปรับเปล่ียนมาทาํเป็นงานหตัถกรรมพื้นบา้นเหมือนเช่น
ในปัจจุบนัน้ี 

 

 4.3.6   บทบาททางสังคมในปัจจุบัน  

          จากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ปลาตะเพียนใบลานถูกนาํเขา้มามีส่วนร่วมทาง
สงัคมมากข้ึน จากผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งจากผูท่ี้ทาํอาชีพเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานเองหน่วยงานราชการ
ในพื้นท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง หน่วยงานราชการส่วนกลางองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถาบนัการศึกษา
ในพื้นท่ี  ท่ีใหค้วามสนใจนาํเอาปลาตะเพียนใบลานมาสร้างบทบาทในทางสงัคมเพิ่มมากข้ึน จาก
คาํบรรยายทางวิชาการของดาํรง พฒุตาล  ( 2553) ในการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม่ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาในปีพ.ศ.2553 กล่าวถึง การ
ใชป้ลาตะเพียนใบลานเป็นเคร่ืองมือในการประชาสมัพนัธ์ใหผู้ค้นทัว่ไปรู้จกักบัจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  ส่งผลใหป้ลาตะเพียนใบลานเขา้มามีบทบาททางสงัคมเพิ่มมากข้ึนและทาํใหค้น
ในสงัคมหนัมาใหค้วามสนใจปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

          การจดักิจกรรมในโอกาสวนัเฉลิมฉลองครบรอบหน่ึงปีพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้
ทีปังกรรัศมีโชติ ท่ีหน่วยงานราชการต่างๆใชป้ลาตะเพียนใบลานเป็นสญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงการดูแล 
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เลี้ยงดูบุตรหลานในสังคมไทยก็เป็นบทบาทหน่ึงท่ีสําคัญของปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิ

ปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่ีปรากฏให้คนในสังคมไทยและทั่วโลกได้รู้จัก

ปลาตะเพียนใบลานมากยิ่งขึ้น การส่ือสารในยุคโลกาภิวั ตน์ทําให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวกับปลา

ตะเพียนใบลานของอยุธยาแพร่หลายไปยังสถานท่ีต่างๆทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประชาคม

โลกเริ่มให้ความสนใจในเร่ืองราวของปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากขึ้นไปด้วย จากการศึกษาข้อมูล

ทางระบบอินเตอร์เน็ทพบว่าปรากฏเร่ืองราวท่ีเกี่ยวข้องกับปลาตะเพียนใบลานมากขึ้นในปัจจุบัน

รวมถึงข้อมูลปลาตะเพียนใบลานท่ีปรากฏตามส่ือสิ่งพิมพ์ต่างๆให้พบเห็นได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน 

   กิจกรรมในงานแสดงแสงสีเสียงของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาในทุกปี  ท่ี

เรียกว่า “ยอยศยิ่งฟ้ าอยุธยามรดกโลก” เป็นงานท่ีจัดขึ้นฉลองโอกาสในการท่ีพื้นท่ีเกาะเมืองอยุธยา

ถูกประกาศให้เป็นพื้นท่ีมรดกโลกจาก UNESSCO ในปี พ.ศ.2535 การจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว

นอกมีมหรสพต่างๆมาจัดแสดงแล้ว  ยังมีการจัดกิจกรรมย้อนยุคแสดงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

และวัฒนธรรมท่ีดีงามของอยุธยามาแสดงไว้ในงานทุกปี  ปลาตะเพียนใบลานเป็นหน่ึงในภูมิปัญญา

ท้องถิ่นท่ีจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ศึกษาประวัติความเป็นมาและการดํารงอยู่ในปัจจุบัน    

และจากการสัมภาษณ์นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล  (2553) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการดังกล่าวด้วยว่า องค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความ

สนใจอย่างยิ่งในการดูแลรักษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาโดย

ตลอด  โดยเฉพาะปลาตะเพียนใบลานนั้นเราขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอประดับห้าดาวเลยทีเดียว  

นอกจากนี้ยังจัดตั้งกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการทําปลาตะเพียนใบลานให้อีกด้วย 

   จากข้อมูลทั้งหมดท่ีได้จากการศึกษาวิจัยในข้างต้น จะพบว่า ปลาตะเพียนใบลาน

ในปัจจุบันมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถท่ีจะอยู่รอดได้ในสภาพเศรษฐกิจแบบเสรีในปัจจุบันด้วย

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  ผู้ผลิต วัสดุดิบ รูปแบบผลิตภัณฑ์ ระบบการตลาด  ความเช่ือเร่ืองปลา

ตะเพียนใบลานและบทบาทในสังคมปัจจุบันของปลาตะเพียนใบลาน ส่งผลให้ปลาตะเพียนใบลาน

สามารถท่ีจะปรับตัวให้อยู่รอดในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงได้ในปัจจุบันในระดับท่ีน่าพึงพอใจ 
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4.4  แนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัด   

       พระนครศรีอยุธยา 
 

 

 แม้ว่าในปัจจุบันปลาตะเพียนใบลานงานหัตถกรรมศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  จะยังคงสามารถยืนยัดอยู่ได้ท่ามกลางกระแสการค้าในระบบการตลาดแบบเสรี

ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ  เพราะไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจภายนอกทั้งท่ีเป็นปัญหาจากระบบเศรษฐกิจ

ภายในของประเทศไทยเองหรือเกิดจากผลกระทบจากสภาวะของเศรษฐกิจจากนอกประเทศ ใน

หลายๆครั้งท่ีผ่านมางานหัตถกรรมพื้นบ้านซ่ึงเป็นงานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบ้านท้องถิ่นของ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็สามารถฝันฝ่าอุปสรรคปัญหาเหล่านั้นมาได้ในทุกๆครั้งหากแต่ในความ

ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นทั้งท่ีเป็นปัจจัยภายในของงานปลาตะเพียนใบลานเองและ

จากปัจจัยแวดล้อมภายนอก  ดังนั้นเพ่ือศึกษาหาทิศทางและแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบ

ลานงานหัตถกรรมศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือท่ีจะได้ทราบ

ว่าหนทางข้างหน้าในอนาคตปลาตะเพียนใบลานจะสามารถดํารงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมชุมชน

ท้องถิ่นของชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมรดกทางสังคมให้กับคนไทยต่อไปได้หรือไม่

อย่างไร  ในการศึกษาวิเคราะห์หาแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลานนั้น ผู้วิจัยได้ศึกษา

ปัจจัยแวดล้อม โดยแบ่งเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกดังนี้ 

 

 4.4.1    ปัจจัยภายในที่ใช้ศึกษาแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลาน 

    4.4.1.1  แหล่งวัตถุดิบ  

  ปลาตะเพียนใบลานใช้วัตถุดิบท่ีสําคัญในการทําหัตถกรรมงานฝีมือท่ีเกิดจากภูมิ

ปัญญาของชาวบ้านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่ ใบลาน ซ่ึงจากข้อมูลท่ีผู้วิจัยได้สอบถามผู้ท่ี

ทําอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบันถึงแหล่งท่ีมาของใบลาน พบว่า ปัจจุบันใบลานท่ีใช้กัน

อยู่นั้นนํามาจาก 2 แหล่งสําคัญด้วยกันคือ จากแหล่งต้นลานท่ีเขตอําเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี  ซ่ึงมี

ระยะทางห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ 350 กิโลเมตร ถ้าเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

ในสภาวะราคานํ้ามันปัจจุบันต้องใช้เงินค่านํ้ามันไป-กลับประมาณ 700 บาทต่อครั้ง หากรวมกับค่า

ซื้อใบลานด้วยซ่ึงในปัจจุบันใบลานแห้งขายเป็นกิโลกรัมละ  100 บาท ในหน่ึงมัดนํ้าหนัก 10 

กิโลกรัมราคา 1,000 บาท ในหน่ึงครั้งท่ีเดินทางไปซื้อใบลาน บรรทุกเต็มคันรถได้ประมาณ 200 มัด

หรือประมาณ 2,000 กิโลกรัมคิดเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 20,000 บาทต่อหน่ึง 
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เท่ียวแต่ถา้หากใหพ้อ่คา้คนกลางนาํใบลานจากอาํเภอนาดีมาส่งท่ีอยธุยาเองจะเสียค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ือใบลานประมาณ 25,000 บาทต่อเท่ียวจากจาํนวนมดัใบลานเท่ากนั 

  แหล่งท่ีสองจากเขตอาํเภอสีชมภู จงัหวดัขอนแก่น ระยะทางห่างจากจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาประมาณ 450 กิโลเมตร หากเดินทางไปซ้ือใบลานเองจะเสียค่านํ้ามนัไป-กลบั
ประมาณ 1,000 บาทต่อเท่ียวราคาใบลานใกลเ้คียงกนั ดงันั้นหากพิจารณาดูจากแหล่งท่ีมาของ
วตัถุดิบใบลานจากทั้งสองแหล่งลว้นแต่มีค่าใชจ่้ายใกลเ้คียงกนั จะเห็นไดว้า่ตน้ทุนในการซ้ือ
วตัถุดิบใบลานสูงอยูไ่ม่ใช่นอ้ยเพราะในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น จากการสอบถามผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานเล่าวา่ ไม่ปรากฏวา่มีตน้ลานอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาเลยซ่ึงคงจะนาํไปเป็นประเดน็ศึกษาต่อไปวา่แทท่ี้จริงแลว้ในเขตจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยามีตน้ลานหรือไม่ 

  หากแต่พื้นท่ีป่าตน้ลานตามธรรมชาติเหลือพื้นท่ีไม่มากนกัในปัจจุบนัเพราะพื้นท่ี
ดั้งเดิมของป่าลานถูกบุกรุกแผว้ถางนาํพื้นท่ีไปทาํประโยชน์ดา้นเกษตรกรรมอยา่งอ่ืนแทน ซ่ึงเป็น
ปัญหาวา่ในอนาคตในประเทศไทยจะยงัหลงเหลือพื้นท่ีป่าตน้ลานธรรมชาติอยูอี่กหรือไม่ ซ่ึงจาก
บทความของ  ประมวล มาหาร (2553)  หวัหนา้ฝ่ายวิชาการอุทยานแห่งชาติทบัลาน เล่าเร่ืองลานป่า
ใหฟั้งวา่ในประเทศไทยเหลือป่าลานหลายจงัหวดั ทั้งท่ี จ.ลพบุรี จ.ชยัภูมิ กมี็ แต่วา่ในจุดท่ีเคยมี
ไม่ไดเ้ป็นป่าท่ีสมบูรณ์เหมือนในจุดน้ีเป็นลานหวัไร่ปลายนาในพื้นท่ีทาํกินของชาวบา้น ลูกลาน
เหล่าน้ีคือความหวงัและลมหายใจของป่าลานต่างจากท่ีทบัลานแต่ลานท่ีเป็นผนืใหญ่และอุดม
สมบูรณ์ท่ีสุดท่ีทบัลานมีคือลานป่า ระบบนิเวศน์ของลานชอบดินเหนียวทรายระบายนํ้าไดดี้ เป็นป่า
ดิบแลง้ แต่โครงสร้างของป่าลานกมี็ตน้ไมอ่ื้นข้ึนดว้ย ลานสามารถยดึพื้นดินตามไหล่เขาเพราะราก
ท่ีแผก่ระจายออกไป อุม้นํ้ าไดดี้ "ลานมีวงจรชีวิตเม่ือไหร่เห็นลานออกดอกแสดงวา่ระสุดทา้ยของ
ลานมาถึงแลว้ ในช่วงชีวิตของลานจะมีการติดดอกออกผลไดเ้พียงคร้ังเดียวเท่านั้นต่อหน่ึงตน้ แต่
อายใุนช่วงท่ีจะออกดอกไดน้ั้นกต็อ้งอยูใ่นช่วงอาย ุ60-80ปี เห็นตน้ไหนออกดอกปีหนา้กย็นืตน้ตาย
เรากป็ล่อยใหผ้พุงัไปตามธรรมชาติ ตน้ลานจะออกดอกเป็นช่อใหญ่คลา้ยรูปปิรามิดตรงส่วนยอด
ของลาํตน้ ช่อดอกหน่ึงจะมีดอกเป็นจาํนวนลา้น ๆ ดอก สีเหลืองอ่อน มีกล่ินหอม นบัตั้งแต่เร่ิมออก
ช่อดอกและบานกลายเป็นผลกินเวลาประมาณ 1 ปีข้ึนไป"ประมวลเล่าเร่ืองวงจรชีวิตของลานใหฟั้ง 

  ดงันั้นหากพิจารณาถึงเหตุผลจากขอ้มูลขา้งตน้อาจพอสรุปไดว้า่ แหล่งวตัถุดิบใบ
ลานท่ีนาํมาทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้น มี
ระยะทางท่ีไกลมากและเสียค่าใชจ่้ายมากในแต่ละคร้ังท่ีไปซ้ือใบลาน ทาํใหมี้ตน้ทุนในการทาํปลา
ตะเพียนใบลานสูงมากอาจเป็นปัญหาในอนาคตวา่ หากตน้ลานลดนอ้ยลงจากในปัจจุบนัทั้งโดย
ธรรมชาติท่ีเม่ือถึงช่วงอายเุวลาหน่ึง ตน้ลานจะออกดอกแลว้กต็ายไปเองโดยธรรมชาติหรือจากฝีมือ 
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การตดัทาํลายของมนุษยเ์องอาจทาํใหร้าคาใบลานสูงกวา่ในปัจจุบนัอยา่งมาก จนกระทัง่ผูผ้ลิตปลา
ตะเพียนใบลานไม่สามารถสูก้บัตน้ทุนการทาํปลาตะเพียนท่ีสูงต่อไปไดแ้ละเลิกกิจการในการ
ทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานในท่ีสุด 

  4.4.1.2  ผูผ้ลิต  
  จากขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ในขา้งตน้ พบวา่ปัจจุบนัผูผ้ลิตงานจกัสานปลา
ตะเพียนใบลานท่ีชุมชนหวัแหลมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นยงัคงมีทาํกนัอยูเ่ฉพาะในครอบครัว
ตระกลูของนางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์หรือป้าตุ๋ยกบัพี่นอ้งลูกหลานท่ีเก่ียวขอ้งกนัเท่านั้น หาก
พิจารณาดูจากขอ้มูลท่ีมีจะพบอีกวา่ ครอบครัวป้าตุ๋ยเองนั้นในปัจจุบนัไม่มีลูกชายหรือลูกสาวลูกเขย
หรือลูกสะใภท้าํอาชีพเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานกนัเลย ดงันั้นจึงมีความเป็นไปไดว้า่ใน
อนาคตหากหมดส้ินยคุสมยัน้ีแลว้ งานหตัถกรรมสานปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นศิลปะและภูมิ
ปัญญาท่ีคนรุ่นปู่ยา่ตายายถ่ายทอดฝีมือในการทาํงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานมากวา่ 200 ปี
มาแลว้กค็งจะหมดส้ินคนท่ีสืบทอดงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานอีกต่อไป 

  แต่ถา้หากพิจารณาดูขอ้มูลจากครอบครัวอ่ืนๆจะพบวา่ ในครอบครัวนอ้งชายและ
นอ้งสาวของป้าตุ๋ยทั้งหมด  ยงัคงมีลูกสืบสานงานศิลปะและภูมิปัญญาดา้นการจกัสานปลาตะเพียน
ใบลานกนัต่อมาอีกรุ่นหน่ึง  แต่หากดูใหดี้กพ็บวา่มีเพียงครอบครัวนางแต๋วครอบครัวเดียวเท่านั้น ท่ี
ทาํกิจการงานสานปลาตะเพียนใบลานอยา่งเอาจริงเอาจงัและมีธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนอยู่
ต่อไป  และสามารถสร้างรายไดใ้นครอบครัวอยา่งเป็นกอบเป็นกาํกอ็าจถือวา่เป็นอาชีพหลกัเลยกไ็ด้
นอกจากนั้นทั้งหมดแทบจะเรียกไดว้า่ทาํเพียงเพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวเท่านั้น แต่กย็งัดีกวา่
ครอบครัวป้าตุ๋ยท่ีไม่มีคนรุ่นต่อมาสืบทอดแลว้แต่ยงัไม่รู้วา่ในอนาคตครอบครัวของหลานๆของจะ
ยงัทาํงานสานปลาตะเพียนใบลานอยูต่่อไปหรือไม่ 

  “พวกนอ้งๆยงัพอมีลูกหลานสืบต่อนะ ส่วนของป้าไม่มีลูกหลานคนไหน สืบทอด
การทาํปลาตะเพียนใบลานกนัเลย  ทาํงานโรงงานอุตสาหกรรมกนัหมดลูกสะใภด้ว้ยหลานกย็งัเลก็
อยูโ่ตข้ึนมนักไ็ม่ทาํกนัหรอกกค็งจะหมดยคุของป้าน่ีแหละ ไม่มีคนสืบทอดมรดกของปู่ยา่ตายายอีก
ต่อไปกเ็สียดายนะถา้มนัจะสูญหายไปจากวฒันธรรมชุมชนอยธุยากห็วงัวา่จะมีคนรุ่นใหม่สานต่อ
มรดกทางวฒันธรรมศิลปะและภูมิปัญญาของพอ่แม่เอาไวสื้บต่อไป ” จากถอ้ยคาํใหส้มัภาษณ์ของ  

นางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์ (2553) ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยัคร้ังน้ี 

  ป้าตุ๋ยนั้นไม่มีลูกหลานสืบทอดภูมิปัญญาการทาํปลาตะเพียนใบลานในรุ่นต่อมา
เลย ลูกๆทุกคนรวมถึงครอบครัวกไ็ม่มีใครสนใจท่ีจะทาํปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรมพื้นบา้น 
ศิลปะและภูมิปัญญาท่ีคนรุ่นก่อนๆถ่ายทอดวิชาความรู้เอาไวใ้หแ้ต่อยา่งใด  เท่าท่ีสอบถามเหตุผล
จากลูกๆทุกคนตอบเกือบเหมือนกนัวา่ งานสานปลาตะเพียนใบลานของแม่เสียเวลามากตอ้งใช ้
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ความอดทนสูง ซํ้ ายงัตอ้งใชท้กัษะในเชิงช่างศิลป์ในการระบายสีใหป้ลาสวยงามใชเ้วลานานกวา่จะ
ไดแ้ต่ละตวั  ทาํซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกหลายเท่ียวกวา่จะเสร็จส้ินครบขั้นตอนท่ีสาํคญัรายไดไ้ม่มากเท่าทาํงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงไม่เกิดแรงจูงใจใหท้าํปลาตะเพียนใบลานตามอยา่งแม่  ซ่ึงเป็นท่ีแน่นอน
วา่รุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีคนสืบทอดศิลปะและภูมิปัญญาการทาํปลาตะเพียนใบลานต่อไปอยา่ง
แน่นอน 

  “พดูถึงอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานน้ีนะ อนัท่ีจริงรายไดไ้ม่มากเท่าไหร่หรอก
ในแต่ละเดือน  เทียบกบัค่าแรงในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ท่ีโนน้ดีกวา่เยอะ ไหนจะค่าแรง ค่ากะ 
ค่าโอที  ค่านูน้ค่าน้ีอีกจิปาถะเดือนๆหน่ึงไดม้ากกวา่ทาํปลาตะเพียนเยอะ  อยา่งน้ีเม่ือก่อนตอนเดก็ๆ
อยูก่ช่็วยแม่ท่ีบา้นทาํปลาตะเพียนใบลานมาก่อนเหมือนกนั แต่พอเรียนจบกเ็ขา้ไปทาํงานท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมเหมือนคนอ่ืนๆแต่แม่ท่ีบา้นกย็งัทาํปลาตะเพียนอยูน่ะไม่ไดท้ิ้งไปไหนแต่เราเห็นวา่ได้
เงินนอ้ยสูไ้ปทาํงานในโรงงานไม่ได้” จากคาํสมัภาษณ์ของนางอุดม มจัฉาชีพ เจา้ของร้านจาํหน่าย
ปลาตะเพียนใบลานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีกล่าวกบัผูว้ิจยัในการลงพื้นท่ีสาํรวจขอ้มูลวิจยัใน
คร้ังน้ี 

  “จากเม่ือก่อนตอนท่ีข้ึนมาปลูกบา้นเรือนบนฝ่ังแม่นํ้าชาวบา้นชุมชนหวัแหลมส่วน
หน่ึงกเ็ร่ิมทาํปลาตะเพียนใบลานออกขายกนัเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว และมารุ่งเร่ืองซกัเม่ือ
ประมาณยีสิ่บปีใหห้ลงัหละมั้ง  ท่ีเห็นแทบทุกครอบครัวทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานกนัเป็นลํ่า
เป็นสนัทีเดียว  แต่ระยะหลงัๆมาน่ีหายไปเยอะเหมือนกนัเด๋ียวน้ีเหลือท่ีทาํอยูไ่ม่ก่ีครอบครัวแลว้ 
ส่วนใหญ่ลูกหลานคนรุ่นใหม่หนีไปทาํงานโรงงานอุตสาหกรรมกนัหมดนบัตั้งแต่เร่ิมมีโรงงานมา
ตั้งในเขตอยธุยานะ ” จากคาํบอกเล่าของนายสาํริด วงษส์รรค์  (2553)  อาชีพขายของท่ีระลึกให้
นกัท่องเท่ียวในบริเวณวดัแห่งหน่ึงในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

  ดงันั้นหากพิจารณาดูจากขอ้มูลท่ีมีพอจะคาดเดาไดว้า่ในอนาคตถา้หากหมดยคุ
สมยัการสานปลาตะเพียนใบลานของครอบครัวพี่นอ้งลูกหลานของป้าตุ๋ยไปแลว้ จะยงัมีใครท่ีสืบ
สานงานหตัถกรรมสานปลาตะเพียนใบลานน้ีอยูต่่อไปอีก ซ่ึงผูว้ิจยัเองกรู้็สึกไดถึ้งแนวโนม้ใน
อนาคตของปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาวา่ คง
มีแนวโนม้ท่ีจะสูญหายไปจากสงัคมไทยเหมือนเช่นเดียวกนักบังานมรดกทางวฒันธรรมของไทย
อีกมากมายท่ีไม่สามารถปรับเปล่ียนบทบาทและสร้างคุณค่าใหเ้กิดข้ึนมาไดใ้หม่ในยคุสมยัท่ีกระแส
โลกาภิวตัน์โถมกระหนํ่าสงัคมวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามของคนไทยใหต้อ้งหมดส้ินไปอยา่งน่า
ใจหาย 
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  4.4.1.3  รายได ้ 
  จากการศึกษาในเบ้ืองตน้พบวา่ ผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานแทบทุกครอบครัวมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ประมาณ 2,800-4,500 บาทต่อเดือน ซ่ึงเม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัรายไดข้ั้น
ตํ่าของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมแลว้ ยงัพบอีกวา่ผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเสริมเป็น
ส่วนใหญ่นั้นมีรายไดจ้ากการทาํงานเก่ียวกบัการสานปลาตะเพียนใบลานเฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่
รายไดจ้ากการทาํงานรับจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 5,300 บาทต่อเดือน ซ่ึง
จากการสมัภาษณ์นางอุดม มจัฉาชีพ  (2553) เจา้ของร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานถึงประเดน็
รายไดจ้ากการทาํปลาตะเพียนกล่าววา่ “พดูถึงอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานน้ีนะ อนัท่ีจริงรายได้
ไม่มากเท่าไหร่หรอกในแต่ละเดือน  เทียบกบัค่าแรงในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ท่ีโนน้ดีกวา่เยอะ 
ไหนจะค่าแรง  ค่ากะ  ค่าโอที  ค่านูน้ค่าน้ีอีกจิปาถะเดือนๆหน่ึงไดม้ากกวา่ทาํปลาตะเพียนเยอะ 
อยา่งน้ีเม่ือก่อนตอนเดก็ๆอยูก่ช่็วยแม่ท่ีบา้นทาํปลาตะเพียนใบลานมาก่อนเหมือนกนั แต่พอเรียนจบ
กเ็ขา้ไปทาํงานท่ีโรงงานอุตสาหกรรมเหมือนคนอ่ืนๆแต่แม่ท่ีบา้นกย็งัทาํปลาตะเพียนอยูน่ะไม่ได้
ท้ิงไปไหนแต่เราเห็นวา่ไดเ้งินนอ้ยสูไ้ปทาํงานในโรงงานไม่ได ้

  แต่พออายมุากเขา้กเ็ลิกทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม กลบัมาอยูบ่า้นเฉยๆไม่ได้
ทาํอะไรกก็ลบัมาทาํปลาตะเพียนใบลานอีก  มนักเ็ป็นอาชีพเสริมไดน้ะคุณเดือนๆหน่ึงกไ็ดห้ลาย
พนับาทอยูห่รอก  รวมๆกบัของแฟนของลูกกช่็วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวไปไดเ้หมือนกนั แต่
ถา้มีงานอ่ืนใหเ้ลือกทาํนะฉนักเ็ลือกไปทาํอยา่งอ่ืนดีกวา่ทาํปลาตะเพียนนะ มนัเหน่ือยนัง่หลงัขด
หลงัแขง็ทั้งวนักวา่จะไดแ้ต่ละตวัอยา่งระบายสีน่ีนะ ตวัหน่ึงตอ้งทาํซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกตั้งหลายเท่ียวกวา่
จะเสร็จ บางทีกต็าลายไปเลยแหละเหมน็กล่ินสีกล่ินทินเนอร์ไหนจะกล่ินนํ้ามนัเบนซินเขา้ไปอีก
ปวดหวัไปเลยเหมือนกนั คนหนุ่มสาวถึงไม่ค่อยนิยมเขา้มาทาํปลาตะเพียนใบลานกนัเลยในปัจจุบนั
คิดวา่ในอนาคตปลาตะเพียนใบลานกย็งัจะมีคนใหม่ๆเขา้มาทาํต่อไปนะ แต่อาจจะไม่ใช่คนมุสลิม
อีกแลว้กไ็ด ้ เพราะเห็นมีพวกคนทางอีสานท่ีมาเป็นสะใภอ้ยธุยากท็าํกนัเยอะแลว้ ฉนัวา่มนักค็งอยู่
ไดต่้อไปนะ  แต่ไม่รู้วา่จะนานแค่ไหนชัว่ชีวิตพวกเราคงยงัไม่สูญหายไปหมดหรอกถา้ส่งเสริมให้
ราคาดีๆและมีคนมาซ้ือเยอะๆกอ็าจอยูไ่ดต่้อไปในอนาคตนะ” 

  ในส่วนความคิดเห็นจากการสอบถามนายบงัลีม กอซนั  (2553) อาชีพขบัรถรับจา้ง
บริการนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยากล่าววา่ “ปลาตะเพียนใบลานนะเหรอผมเห็นมา
ตั้งแต่เป็นเดก็แลว้แถวบา้นผมเขาทาํกนัมานานมากหลายปีแลว้  ทุกวนักย็งัมีทาํกนัอยูบ่า้งแต่ไม่มาก
เหมือนเม่ือก่อน ท่ีบา้นผมไม่เคยทาํปลาตะเพียนใบลานหรอกทุกวนัน้ีผมกย็งัเห็นวา่ยงัทาํกนัอยูไ่ด้
นะ มีร้านคา้ขายปลาตะเพียนใบลานในอยธุยาใหญ่ๆสองสามท่ี  แถวหนา้สวนสมเดจ็ท่ีหน่ึง บริเวณ
หนา้โรงเรียนประตูชยัท่ีหน่ึงแลว้กท่ี็ตลาดใกล้ๆ วิหารหลวงพอ่พระมงคลบพิตรอีกท่ีหน่ึง กพ็อขาย 
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ไดบ้า้งนะผมเห็นพวกนกัท่องเท่ียวกช็อบซ้ือนะทั้งคนไทยคนต่างชาตินัน่แหละคนไทยท่ีมาเท่ียวจะ
ซ้ือพวงใหญ่นะแต่คนต่างชาติชอบซ้ือพวงเลก็ๆหรือเป็นตวัๆไปมากกวา่”   

  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานดงักล่าว ผูว้ิจยั
มีความเห็นสรุปวา่รายไดจ้ากการทาํปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัยงันอ้ยกวา่มากเม่ือเปรียบเทียบ
กบัรายไดจ้ากภาคอุตสาหกรรมจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหค้นรุ่นใหม่ในวยัทาํงานไม่นิยมหนัมาให้
ความสนใจในการทาํปลาตะเพียนใบลาน ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ ส่วนใหญ่ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานจะเป็นผูสู้งอายมุากกวา่ท่ีจะเห็นเดก็คนรุ่นใหม่ในวยัทาํงาน
มาทาํปลาตะเพียนใบลาน จึงเป็นท่ีน่ากงัวลวา่ในอนาคตเม่ือหมดยคุสมยัของผูสู้งอายท่ีุยงัคงทาํปลา
ตะเพียนใบลานในปัจจุบนัน้ีแลว้  หากไม่มีคนรุ่นลูกหลานของชาวอยธุยาเขา้มาสืบทอดศิลปะและ
ภูมิปัญญางานหตัถกรรมปลาตะเพียนใบลานกนัต่อไป  กอ็าจทาํใหป้ลาตะเพียนใบลานสูญหายไป
จากสงัคมไทยไดเ้ช่นกนั 

  4.4.1.4  แหล่งจาํหน่ายสินคา้  
  ในปัจจุบนัปลาตะเพียนใบลานมีสถานท่ีจาํหน่ายท่ีเป็นหลกัแหล่งอยู ่ 2 ท่ีดว้ยกนั
คือ ท่ีบริเวณริมถนนสายโรงพยาบาลไปชุมชนหวัแหลมตรงขา้มสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ ซ่ึง
เป็นร้านคา้ของนางแต๋วและเป็นศูนยจ์าํหน่ายผลิตภณัฑชุ์มชนหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑป์ระเภท
งานจกัสานปลาตะเพียนใบลานสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑร์ะดบั 5 ดาวของจงัหวดัอีกดว้ย  อีก
หน่ึงแห่งเป็นร้านคา้จาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานท่ีบริเวณดา้นหนา้โรงเรียนประตูชยัซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีสาํคญัอีกแห่งหน่ึงของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นอกจากนั้นกเ็ป็นไปในลกัษณะ
บางคร้ังบางคราวแลว้แต่โอกาสไม่แน่นอน แต่ส่วนใหญ่กเ็ป็นสถานท่ีในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
นัน่เองในต่างจงัหวดักไ็ปตามงานแสดงสินคา้ตามเทศกาลหรือท่ีหน่วยงานราชการจดัข้ึน อาจมีร้าน
ในกรุงเทพมหานครมาสัง่สินคา้ไปจาํหน่ายบา้งแต่นานๆคร้ังจะสัง่สินคา้มาทีหน่ึงกแ็ลว้แตว้า่สินคา้
นั้นขายไดเ้ร็วเพียงใด 

  การขยายกิจการเพิ่มจาํนวนร้านคา้ปลาตะเพียนใบลานนั้นทาํไดค่้อนขา้งยากมาก
เพราะปัจจยัเร่ืองรายไดใ้นการจาํหน่ายจะเป็นตวักาํหนดทิศทางในขยายตวัของร้านคา้และผูจ้าํหน่าย
ปลาตะเพียนใบลานในอนาคต  ตน้ทุนในการสร้างร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานค่อนขา้งสูงและ
การเลือกสถานท่ีตั้งร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานกเ็ป็นปัจจยัในการตดัสินใจขยายกิจการซ่ึงนาง
อุดม มจัฉาชีพ เจา้ของร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานท่ีบริเวณหนา้สวนสมเดจ็กล่าววา่ “ตาํแหน่ง
และสถานท่ีตั้งร้านคา้ปลาตะเพียนใบลานกเ็ป็นปัจจยัหน่ึงท่ีทาํใหร้้านคา้ปลาตะเพียนใบลานมีลูกคา้
แวะเวียนมาซ้ือปลาตะเพียนใบลานอยูเ่ป็นประจาํ โดยเฉพาะในวนัหยดุเสาร์อาทิตยจ์ะมี
นกัท่องเท่ียวเดินทางมาท่องเท่ียวตามวดัต่างๆในอยธุยา มกัจะแวะมาซ้ือปลาตะเพียนใบลานเป็น 
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ของฝากติดมือกลบับา้นไปดว้ย จากการลงพื้นท่ีวิจยัพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีเดินทางมาซ้ือปลา
ตะเพียนใบลานเป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมากนัเป็นครอบครัวดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากกวา่ท่ีจะ
เดินทางมาดว้ยรถโดยสารประจาํทางและส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวชาวไทยมากกวา่นกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ  ร้านคา้ปลาตะเพียนใบลานของนางอุดม  มจัฉาชีพตั้งอยูบ่นเสน้ทางท่ีสวนสมเดจ็จะ
ออกไปเสน้ทางเขา้กรุงเทพมหานครและไปจงัหวดัสุพรรณบุรีได ้ จึงทาํใหใ้นแต่ละวนัมีจาํนวน
รถยนตเ์ดินทางผา่นหนา้ร้านจาํนวนมาก  ทาํใหมี้จาํนวนนกัท่องเท่ียวแวะซ้ือปลาตะเพียนใบลานก
ลบับา้นไปดว้ยจาํนวนมาก” จากการสมัภาษณ์นกัท่องเท่ียวท่ีแวะซ้ือปลาตะเพียนใบลานท่ีร้านของ  

นางอุดม  มจัฉาชีพ  ท่ีหนา้สวนสมเดจ็พบวา่ ส่วนใหญ่บอกวา่เป็นเสน้ทางผา่นจึงแวะซ้ือติดรถกลบั
บา้นไปฝากเพื่อนๆท่ีบา้นใกลก้นั สอดคลอ้งกบัการสงัเกตของผูว้ิจยัท่ีพบวา่ส่วนใหญ่ผูท่ี้ซ้ือปลา
ตะเพียนใบลานจะขบัรถยนตม์าจอดแวะซ้ือแลว้จึงเดินทางกลบัต่อไป 

  ดงันั้นหากพิจารณาดูจากแหล่งจาํหน่ายสินคา้กถื็อไดว้า่ ปลาตะเพียนใบลานมี
สถานท่ีจาํหน่ายไม่มากนกัในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา และในต่างจงัหวดัคงตอ้งจดัหา
สถานท่ีจาํหน่ายสินคา้เพิ่มเติมไดย้ากยิง่ข้ึนไปอีก ซ่ึงแนวโนม้สินคา้ปลาตะเพียนใบลานมีโอกาสหา
ตลาดจาํหน่ายไดเ้พิ่มยากข้ึนทุกทีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงเป็นผลมาจากรายไดจ้าก
การจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานไม่มากหากเปรียบเทียบกบัการจาํหน่ายสินคา้อ่ืนๆจึงไม่จูงใจให้
ผูค้นหนัมาทาํร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในอนาคตเม่ือจาํนวนร้านคา้จาํหน่ายปลาตะเพียนใบ
ลานไม่เพิ่มมากข้ึนไปกวา่ในปัจจุบนั กอ็าจเป็นสาเหตุใหร้้านคา้ท่ีมีอยูเ่ลิกกิจการไปในท่ีสุดเม่ือ
รายไดไ้ม่เพียงพอต่อการดาํเนินกิจการหนัไปทาํมาคา้ขายสินคา้อ่ืนๆท่ีใหผ้ลตอบแทนมากกวา่การ
ขายปลาตะเพียนใบลาน 

  4.4.1.5 ราคาสินคา้   
  ปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรมดา้นจกัสานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้น
ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วางจาํหน่ายเฉพาะท่ีร้านจาํหน่ายเท่านั้นหาซ้ือจากท่ีอ่ืนๆเหมือนสินคา้
อุปโภคบริโภคทัว่ไปไม่ได ้ ประกอบกบัสินคา้มีหลายขนาดหลายราคาใหเ้ลือกซ้ือตั้งแต่ขนาดใหญ่
พิเศษท่ีมีราคาหลกัพนับาทไปถึงหลายพนับาทต่อชุด ขนาดใหญ่ธรรมดาราคาอยูท่ี่หลกัพนับาทต่อ
ชุด  ขนาดปานกลางราคาตั้งแต่หลกัร้อยไปถึงหลกัพนับาทต่อชุดและขนาดเลก็ราคาประหยดัตั้งแต่
หลกัสิบบาทไปถึงหลกัร้อยบาทต่อชุด  จะเห็นไดว้า่ปลาตะเพียนใบลานมีราคาท่ีค่อนขา้งสูงถึง
เกือบสูงมากในบางช้ินซ่ึงโดยปกติคนทัว่ไปไม่มีแรงจูงใจท่ีจะซ้ือสินคา้เหล่าน้ี  นอกจากบุคคล
พิเศษท่ีตอ้งการซ้ือไปใชใ้นโอกาสสาํคญัอยา่งใดอยา่งหน่ึงแต่ดว้ยเหตุผลหลายอยา่งท่ีทาํใหร้าคา
ของปลาตะเพียนใบลานมีราคาแพง ตน้ทุนดา้นวตัถุดิบ แรงงานฝีมือ ระยะเวลาในการทาํนานและ 
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อ่ืนๆจึงทาํใหร้าคาของปลาตะเพียนใบลานแพงกวา่สินคา้บางอยา่งในทอ้งตลาดทัว่ไป ดงันั้นปัจจยั
ดา้นราคากอ็าจเป็นอีกเหตุผลหน่ึงท่ีทาํใหค้นทัว่ไปไม่นิยมซ้ือปลาตะเพียนใบลานกนัในปัจจุบนัน้ี 

  จากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจยัในประเดน็แรงจูงใจของผูท่ี้ซ้ือปลาตะเพียนใบลานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่  ผูท่ี้ปลาตะเพียนใบลานซ้ือส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวกนัเป็นครอบครัวดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุด  และตดัสินใจซ้ือพวงปลาขนาดปานกลางและ
ขนาดเลก็มากกวา่ท่ีจะซ้ือปลาพวงใหญ่ท่ีมีราคาแพง จึงทาํใหป้ลาตะเพียนใบลานขนาดเลก็และ
กลางจะขายดีกวา่ขนาดใหญ่  ประเดน็ในเร่ืองราคาปลาตะเพียนใบลานท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนๆกเ็ป็นปัจจยัท่ีหน่ึงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไม่นิยมซ้ือปลาตะเพียนใบลาน เม่ือ
ผูว้ิจยัสอบถามลูกคา้ท่ีซ้ือปลาตะเพียนใบลานท่ีร้านคา้ของนางอุดม  มจัฉาชีพท่ีบริเวณหนา้สวน
สมเดจ็ถึงเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลาน พบวา่ ผูท่ี้ซ้ือปลาตะเพียนใบลานใหเ้หตุผล
วา่เพราะเช่ือวา่ปลาตะเพียนใบลานเม่ือนาํไปแขวนท่ีบา้นจะทาํใหเ้จริญกา้วหนา้อุดมสมบูรณ์ร่ํารวย
ในการดาํเนินกิจการร้านคา้มากกวา่เหตุผลในเร่ืองส่ิงสวยงามท่ีใชป้ระดบับา้นเรือน แต่เม่ือผูว้ิจยั
สอบถามเดก็ๆวยัรุ่นท่ีเดินทางไปเท่ียวตามหา้งสรรพสินคา้ถึงประเดน็การซ้ือปลาตะเพียนใบลาน 
พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบไปในทิศทางเดียวกนัวา่ไม่รู้จะซ้ือไปทาํอะไรแถมราคากแ็พงมากกวา่สินคา้
ตามสมยันิยมอ่ืนๆท่ีมีขายตามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  ดงันั้นผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ราคาของปลาตะเพียนใบลานท่ีจาํหน่ายในปัจจุบนัมี
ราคาแพงกวา่สินคา้ใชส้อยในชีวิตประจาํวนัอีกหลายอยา่งตามทอ้งตลาดทัว่ไป จึงทาํใหไ้ม่เป็นท่ี
นิยมซ้ือของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ ราคาแพงจึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลใหป้ลาตะเพียนใบลานไม่เป็นท่ี
นิยมในสมยัน้ีและจะทาํใหผู้ป้ระกอบการเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ
ดาํรงชีพและเลิกทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานในอนาคต 

  สรุปไดว้า่ จากการศึกษาปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลาน ทั้งในเร่ือง  
วตัถุดิบ ผูผ้ลิต รายได ้แหล่งจาํหน่ายและราคาสินคา้ ลว้นแลว้แต่ส่งผลต่ออนาคตการดาํรงอยูข่อง
ปลาตะเพียนใบลานเป็นอยา่งมากเลยทีเดียว มีแนวโนม้วา่ในอนาคตจากปัจจยัแวดลอ้มภายในของ
ปลาตะเพียนใบลานดงัท่ีกล่าวมา อาจเป็นไปไดว้า่ปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นชุมชนหวัแหลมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนมา
นานกวา่ 200 ปีจะสูญหายไปจากสงัคมไทยและสงัคมโลกในท่ีสุด 
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 4.4.2     ปัจจัยภายนอกที่ใช้ในการศึกษาแนวโน้มในอนาคตของปลาตะเพียนใบลาน   

    4.4.2.1  ผู้บริโภค  

  ในปัจจุบันจากการศึกษาค้นคว้าลงพื้นท่ีสอบถามผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับปลาตะเพียนใบ

ลานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีซื้อสินค้าปลาตะเพียนใบลาน 

พบว่า คนท่ีตัดสินใจซื้อปลาตะเพียนใบลานท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ปรากฏว่าจากการ

สํารวจข้อมูลโดยการสังเกตและสอบถามผู้ท่ีซื้อปลาตะเพียนใบลานเป็นคนจากต่างพื้นท่ีต่างจังหวัด

ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาท่ีวิจัยในเร่ืองนี้ไม่ปรากฏว่าพบคนท่ีมีพื้นเพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซื้อ

ปลาตะเพียนใบลานเลยแม้แต่คนเดียว จากการสังเกตพฤติกรรมการซื้อปลาตะเพียนใบลานส่วน

ใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร์มากันเป็นครอบครัวโดย

รถยนต์ส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่และเป็นคนค่อนข้างมีฐานะทางสังคมพอสมควรถ้าเป็นนักท่องเท่ียว

ชาวต่างชาติท่ีซื้อปลาตะเพียนใบลานมักจะเป็นนักท่องเท่ียว ท่ีเดินทางมาโดยรถโดยสารรับจ้างเป็น

ส่วนใหญ่ ท่ีเป็นนักท่องเท่ียวแบกสะพายกระเป๋ าไม่พบว่าซื้อปลาตะเพียนใบลานเป็นชุดแต่นิยมซื้อ

เป็นตัวๆท่ีเก็บรักษาได้ง่ายกว่าเป็นพวงหรือเป็นชุด 

  จากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจัยในประเด็นแรงจูงใจของผู้ท่ีซื้อปลาตะเพียนใบลานใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้ท่ีปลาตะเพียนใบลานซื้อส่วนใหญ่เป็นนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา

เท่ียวกันเป็นครอบครัวด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากท่ีสุด และตัดสินใจซื้อพวงปลาขนาดปานกลางและ

ขนาดเล็กมากกว่าท่ีจะซื้อปลาพวงใหญ่ท่ีมีราคาแพง จึงทําให้ปลาตะเพียนใบลานขนาดเล็กและ

กลางจะขายดีกว่าขนาดใหญ่ ประเด็นในเร่ืองราคาปลาตะเพียนใบลานท่ีมีราคาค่อนข้างสูงเม่ือ

เปรียบเทียบกับสินค้าอ่ืนๆก็เป็นปัจจัยท่ีหน่ึงท่ีทําให้ผู้บริโภคไม่นิยมซื้อปลาตะเพียนใบลาน เม่ือ

ผู้วิจัยสอบถามลูกค้าท่ีซื้อปลาตะเพียนใบลานท่ีร้านค้าของนางอุดม มัจฉาชีพ  ท่ีบริเวณหน้าสวน

สมเด็จถึงเหตุผลในการตัดสินใจซื้อปลาตะเพียนใบลาน พบว่า ผู้ท่ีซื้อปลาตะเพียนใบลานให้เหตุผล

ว่าเพราะเช่ือว่าปลาตะเพียนใบลานเม่ือนําไปแขวนท่ีบ้านจะทําให้เจริญก้าวหน้าอุดมสมบูรณ์ร่ํารวย

ในการดําเนินกิจการร้านค้ามากกว่าเหตุผลในเร่ืองสิ่งสวยงามท่ีใช้ประดับบ้านเรือน แต่เม่ือผู้วิจัย

สอบถามเด็กๆวัยรุ่นท่ีเดินทางไปเท่ียวตามห้างสรรพสินค้าถึงประเด็นการซื้อปลาตะเพียนใบลาน  

  พบว่า ส่วนใหญ่ตอบไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่รู้จะซื้อไปทําอะไรแถมราคาก็แพง

มากกว่าสินค้าตามสมัยนิยมอ่ืนๆท่ีมีขายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป  จากการสัมภาษณ์ นายบังลีม 

กอซัน (2553) อาชีพขับรถรับจ้างบริการนักท่องเท่ียวได้กล่าวว่า“ผมมีอาชีพขับรถตุ๊กๆรับจ้างพา

นักท่องเท่ียว ไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆในอยุธยามานานหลายปี แล้ว ตั้งแต่ผมยังเป็นหนุ่มจนทุกวันนี้

เกือบหกสิบแล้ว ขับรถตุ๊กๆรับจ้างส่งให้ลูกๆสองคนเรียนจนจบมหาวิทยาลัยได้นั่นแหละ ผมก็

ภูมิใจนะกับอาชีพขับรถรับจ้างท่ีน่ีได้เห็นผู้คนแปลกหน้ามากมายทั้งคนไทยคนต่างประเทศท่ี 
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เดินทางมาเท่ียวในอยธุยา  ผมดีใจท่ีเห็นคนต่างถ่ินต่างบา้นต่างเมืองมาเท่ียวท่ีอยธุยาบา้นผม ช่วยให้
ความเจริญในการทาํมาหากินของผมพออยูไ่ดจ้นทุกวนัน้ี จาํนวนนกัท่องเท่ียวกมี็มากมีนอ้ยตาม
สภาพเศรษฐกิจนัน่แหละ ปีไหนเศรษฐกิจดีๆกเ็ขา้มาเท่ียวเยอะปีไหนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกม็าเท่ียว
นอ้ยเป็นเร่ืองปกติข้ึนลงตามธรรมชาติ ปลาตะเพียนใบลานนะเหรอผมเห็นมาตั้งแต่เป็นเดก็แลว้แถว
บา้นผมเขาทาํกนัมานานมากหลายปีแลว้ ทุกวนักย็งัมีทาํกนัอยูบ่า้งแต่ไม่มากเหมือนเม่ือก่อน ท่ีบา้น
ผมไม่เคยทาํปลาตะเพียนใบลานหรอกทุกวนัน้ีผมกย็งัเห็นวา่ยงัทาํกนัอยูไ่ดน้ะ มีร้านคา้ขายปลา
ตะเพียนใบลานในอยธุยาใหญ่ๆสองสามท่ี แถวหนา้สวนสมเดจ็ท่ีหน่ึง  บริเวณหนา้โรงเรียน
ประตูชยัท่ีหน่ึงแลว้กท่ี็ตลาดใกล้ๆ วิหารหลวงพอ่พระมงคลบพิตรอีกท่ีหน่ึง กค็งพอขายไดผ้มเห็น
พวกนกัท่องเท่ียวกช็อบซ้ือนะทั้งคนไทยคนต่างชาตินัน่แหละคนไทยท่ีมาเท่ียวจะซ้ือพวงใหญ่นะ
แต่คนต่างชาติชอบซ้ือพวงเลก็ๆหรือเป็นตวัๆไปมากกวา่”  

  ดงันั้นจากการสงัเกตพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลานนั้น 
พบวา่เป็นคนจากต่างจงัหวดัและเป็นนกัท่องเท่ียวมีฐานะครอบครัวดี จึงพอสรุปไดว้า่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือ
ปลาตะเพียนใบลานนั้น เป็นคนมีฐานะดีสามารถซ้ือปลาตะเพียนใบลานในราคาท่ีแพงๆได ้แต่กลบั
พบวา่คนในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเองกลบัไม่นิยมซ้ือปลาตะเพียนใบลานกนัเลย ทั้งท่ีเป็นสินคา้
ในทอ้งถ่ินของตวัเองแท้ๆ ซ่ึงหากวา่ไม่สามารถจะรณรงคใ์หค้นอยธุยาหนัมาสนใจในงาน
หตัถกรรมภูมิปัญญาของชาวอยธุยาเองได ้ กอ็าจจะทาํใหศิ้ลปะและภูมิปัญญางานสานปลาตะเพียน
ใบลานของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสูญหายไปไดใ้นอนาคต 

  4.4.2.2   สินคา้ทดแทนหรือคู่แข่ง  
  หากพิจารณาในประเดน็น้ีอาจถือไดว้า่ ปลาตะเพียนใบลานยงัคงมีปัจจยัเส่ียงอยู่
มากท่ีจะสูญหายไปจากสงัคมไดเ้พราะในสภาพปัจจุบนัมีสินคา้ท่ีผลิตจากอุตสาหกรรมเขา้มา
ทดแทนตลาดสินคา้ตกแต่งประดบับา้นเรือนแทนปลาตะเพียนใบลานเป็นจาํนวนมากทั้งท่ีเป็น
สินคา้ในประเทศและท่ีเป็นสินคา้จากต่างประเทศ จึงมีแนวโนม้ท่ีปลาตะเพียนใบลานงาน
หตัถกรรมพื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จะถูกสินคา้จาก
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีรูปทรงทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกวา่เขา้มาทดแทนหรือ
เป็นคู่แข่งทางการตลาดของปลาตะเพียนใบลานจนอาจส่งผลใหผ้ลิตภณัฑชุ์มชนชนิดน้ีไม่เป็นท่ี
นิยมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัอีกต่อไปและอาจส่งผลใหผู้ผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั หนั
ไปทาํกิจการดา้นอ่ืนๆแทนการทาํปลาตะเพียนใบลานในท่ีสุด 

  จากการลงพื้นท่ีศึกษาวิจยัในประเดน็แรงจูงใจของผูท่ี้ซ้ือปลาตะเพียนใบลานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พบวา่ ผูท่ี้ปลาตะเพียนใบลานซ้ือส่วนใหญ่เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางมา
เท่ียวกนัเป็นครอบครัวดว้ยรถยนตส่์วนตวัมากท่ีสุด และตดัสินใจซ้ือพวงปลาขนาดปานกลางและ 
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ขนาดเลก็มากกวา่ท่ีจะซ้ือปลาพวงใหญ่ท่ีมีราคาแพง จึงทาํใหป้ลาตะเพียนใบลานขนาดเลก็และ
กลางจะขายดีกวา่ขนาดใหญ่ ประเดน็ในเร่ืองราคาปลาตะเพียนใบลานท่ีมีราคาค่อนขา้งสูงเม่ือ
เปรียบเทียบกบัสินคา้อ่ืนๆกเ็ป็นปัจจยัท่ีหน่ึงท่ีทาํใหผู้บ้ริโภคไม่นิยมซ้ือปลาตะเพียนใบลาน เม่ือ
ผูว้ิจยัสอบถามลูกคา้ท่ีซ้ือปลาตะเพียนใบลานท่ีร้านคา้ของนางอุดม มจัฉาชีพ  ท่ีบริเวณหนา้สวน
สมเดจ็ถึงเหตุผลในการตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลาน พบวา่ ผูท่ี้ซ้ือปลาตะเพียนใบลานใหเ้หตุผล
วา่เพราะเช่ือวา่ปลาตะเพียนใบลานเม่ือนาํไปแขวนท่ีบา้นจะทาํใหเ้จริญกา้วหนา้อุดมสมบูรณ์ร่ํารวย
ในการดาํเนินกิจการร้านคา้มากกวา่เหตุผลในเร่ืองส่ิงสวยงามท่ีใชป้ระดบับา้นเรือน แต่เม่ือผูว้ิจยั
สอบถามเดก็ๆวยัรุ่นท่ีเดินทางไปเท่ียวตามหา้งสรรพสินคา้ถึงประเดน็การซ้ือปลาตะเพียนใบลาน 
พบวา่ ส่วนใหญ่ตอบไปในทิศทางเดียวกนัวา่ไม่รู้จะซ้ือไปทาํอะไรแถมราคากแ็พงมากกวา่สินคา้
ตามสมยันิยมอ่ืนๆท่ีมีขายตามหา้งสรรพสินคา้ทัว่ไป 

  ในปัจจุบนัมีสินคา้ท่ีผลิตจากภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมากทั้งท่ีเป็นสินคา้ท่ีใชใ้น
ครัวเรือนประจาํวนัประเภทสินคา้อุปโภคบริโภคทั้งหลายและทั้งท่ีเป็นสินคา้ตกแต่งเพื่อความ
สวยงามทั้งในบา้นเรือนและตามร่างกายเส้ือผา้เคร่ืองประดบัต่างๆท่ีภาคอุตสาหกรรมผลิตออกสู่
ตลาดเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคตามสมยันิยม ปลาตะเพียนใบลานจดัอยูใ่นประเภท
เคร่ืองตกแต่งประดบับา้นเรือนมากกวา่การใชส้อยในชีวิตประจาํวนัหรือสาํหรับการอุปโภคบริโภค
ในครัวเรือน  จึงมีสินคา้ในประเภทเดียวกนัท่ีเป็นสินคา้อุตสาหกรรมผลิตข้ึนมาแข่งขนัและทดแทน
ปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากยิง่ข้ึน มีรูปลกัษณ์รูปร่างท่ีแตกต่างมากมายหลายชนิดใหเ้ลือกซ้ือตาม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคน ต่างจากปลาตะเพียนใบลานท่ีมีรูปลกัษณ์แบบเดียวจะแตกต่าง
กนับา้งกเ็ฉพาะขนาดและลวดลายสีสนัของตวัปลาตะเพียนใบลานเท่านั้น จากการสอบถามนาง
อุดม  มจัฉาชีพ เจา้ของร้านคา้ท่ีจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเล่าวา่
“ลูกคา้ท่ีซ้ือปลาตะเพียนใบลานส่วนใหญ่เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีครอบครัวแลว้ ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่วยัรุ่น
นิยมมาซ้ือปลาตะเพียนใบลานแต่อยา่งใด” 

  ดงันั้นจึงพอสรุปไดว้า่ปลาตะเพียนใบลานมีคู่แข่งหรือสินคา้ทดแทนจาํนวนมาก
จากผลิตภณัฑท์างดา้นอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัตรงตามค่านิยมของผูบ้ริโภคยคุใหม่มากกวา่และอาจ
ส่งผลใหป้ลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสูญหายไป
จากสงัคมไทยในท่ีสุด 

  4.4.2.3  ค่านิยมสมยัใหม่  

  สงัคมในยคุโลกาภิวั ตน์มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมประเพณีหลาย
อยา่งท่ีตอ้งปรับปรุงใหพ้ฒันาข้ึน เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูค้นในสงัคมสมยั
ใหไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที วฒันธรรมในสงัคมหลายอยา่งในหลายแห่งทัว่โลกท่ีไม่สามารถปรับตวัใหเ้ขา้ 
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กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปไดอ้ยา่งทนัเวลาทนัความตอ้งการของคนในสงัคมนั้นๆกจ็ะถึงกาลสูญหายไป
ไม่สามารถดาํรงคงอยูไ่ด ้ปลาตะเพียนใบลานเป็นอีกหน่ึงในจาํนวนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทาง
สงัคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคม การดาํรงอยูข่องปลาตะเพียนใบลานใน
ปัจจุบนันั้นเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้พื้นบา้นชนิดน้ี  ผูผ้ลิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัคงยดึ
อาชีพการทาํปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัแมจ้ะมีความผกูพนัในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรม
มากเพียงใดกต็าม  แต่หากความนิยมของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ไม่ใหค้วามสนใจท่ีจะซ้ือหาผลิตภณัฑ์
ชุมชนชนิดน้ีแลว้ยอ่มส่งผลต่อรายไดก้ารดาํรงชีพประจาํวนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการทาํปลาตะเพียน
ใบลาน อยา่งหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ม่ือผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัหนัไปใหค้วามสาํคญักบัสินคา้ทดแทนชนิด
อ่ืนมากเท่าใดกย็อ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่องานหตัถกรรมสานปลาตะเพียนใบลานอยา่งแน่นอน 

  สุพตัรา สุภาพ  (2541: 28) กล่าวไวใ้นผลงานทางวิชาการเร่ือง “สงัคมวฒันธรรม
ไทย ค่านิยม  ครอบครัว  ศาสนา  ประเพณี ” วา่ ค่านิยมของคนไทยในปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปตาม
สภาพของเศรษฐกิจและวฒันธรรมจากตะวนัตกท่ีมีอิทธิพลมากกวา่ส่งผลใหก้ารประพฤติปฏิบติัท่ีดี
งาม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมชุมชนของไทยหลายอยา่งเปล่ียนแปลงไปและสูญ
หายไปเป็นจาํนวนมาก  วฒันธรรมชุมชนหลายอยา่งในหลายพื้นท่ีของไทยสูญหายไปอยา่งน่า
เสียดาย  เพราะคนรุ่นใหม่ไม่เห็นคุณค่าและความสาํคญัของวฒันธรรมภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของตน ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิชาการของศิริวรรณ  เสรีรัตน์  (2538: 34) เร่ือง “พฤติกรรมผูบ้ริโภค ” ท่ี
กล่าวถึงพฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนไทยมีอิทธิพลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
สมยัทุนเสรีนิยมในปัจจุบนั สินคา้ในภาคอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัส่งผลต่อค่านิยมของผูบ้ริโภคให้
เปล่ียนไปช่ืนชอบกบัสินคา้จากภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ท่ีจะนิยมสินคา้ท่ีมาจากภูมิปัญญาของ
ชุมชนคนไทยเหมือนคร้ังอดีต  นอกจากน้ียงัรวมถึงผลงานวิชาการของ ประเวศ วะสี  (2548: 31)  

เร่ือง“การพฒันาตอ้งเอาวฒันธรรมเป็นท่ีตั้ง ” กล่าวถึงผลของความเจริญทางดา้นเศรษฐกิจท่ีส่งผล
กระทบต่อวฒันธรรมชุมชนวา่เป็นเพราะความสะดวกสบายในการดาํเนินชีวิตในปัจจุบนัท่ีไดรั้บ
อิทธิพลจากความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรม จึงส่งผลใหผู้ค้นในสงัคมหลงลืมรากฐานความเจริญ
ทางวฒันธรรมชุมชนท่ีมีมายาวนานไปหมด ดงันั้นการพฒันาท่ีดีจึงตอ้งรักษาวฒันธรรมทางสงัคมท่ี
ดีเอาไวด้ว้ยเช่นเดียวกนั 

  ดงันั้นผูว้ิจยัขอสรุปวา่ค่านิยมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิต
ปลาตะเพียนใบลานอยา่งยิง่ ซ่ึงเม่ือมีจาํนวนผูบ้ริโภคยคุใหม่ลดจาํนวนลงและผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบ
ลานมีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั อาจเป็นไปไดว้า่ในอนาคตผูผ้ลิตปลาตะเพียน
ใบลานท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาคงลดจาํนวนลงและไม่มีใครสนใจในการทาํปลาตะเพียนใบลาน
อีกต่อไป 
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    4.4.2.4 นโยบายของภาครัฐ  

  นโยบายของภาครัฐท่ีชัดเจนท่ีสุดเกี่ยวกับงานหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีผ่านมาเห็นจะมี

เพียงแค่นโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าประจําชุมชนในแต่ละตําบลท่ีผ่านมามีช่ือเรียกว่า นโยบาย

หน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์น่ีแหละท่ีถือว่าเป็นนโยบายของภาครัฐท่ีตรงกับความต้องการของ

ชาวบ้านมากท่ีสุด  เพราะมุ่งเน้นให้ชาวบ้านในแต่ละตําบลสร้างสรรค์พัฒนางานฝีมือทางหัตถกรรม

ด้านต่างๆ ออกจําหน่ายเป็นสินค้าประจําท้องถิ่นแล้วแต่ว่าท้องถิ่นไหนถนัดหรือเช่ียวชาญในงาน

หัตถกรรมในด้านใด  ปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นงานฝีมือจากภูมิปัญญาด้านจักสานของชาวบ้านใน

ชุมชนหัวแหลมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็เป็นอีกหน่ึงในงานหัตถกรรมด้านจักสานท่ีได้รับ

การคัดเลือกให้เป็นสินค้าประจําตําบลและเป็นสินค้าประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกด้วย

เช่นกัน 

   แต่เม่ือระยะเวลาผ่านมาหลายปี ปรากฏว่าหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องทั้งใน

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น กลับปล่อยปละละเลยท่ีจะส่งเสริม

สนับสนุนอย่างจริงจังกับงานหัตถกรรมพื้นบ้านในแทบทุกพื้นท่ีของประเทศไทย ทําให้ผู้ผลิต

สินค้าประจําตําบลหรือชุมชนต่างๆประสบปัญหาทางด้านการตลาดเป็นอย่างมาก สินค้าหลายอย่าง

ผลิตออกมาแล้วไม่สามารถหาตลาดจําหน่ายท่ีแน่นอนได้  รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณจาก

หน่วยงานภาครัฐก็หดหายไปอีกด้วยในปัจจุบันจึงพบว่าผู้ผลิตสินค้าชุมชนต้องยืนหยัดอยู่ด้วยลํา

แข้งของตัวเอง  ทําให้ผู้ผลิตจํานวนมากไม่สามารถดํารงอยู่ได้ท่ามกลางการตลาดแบบเสรีใน

ปัจจุบันท่ีมีคู่แข่งขันในตลาดจํานวนมากและมีสินค้าทดแทนท่ีตรงตามรสนิยมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

   ปัญหา OTOP ปัญหาวิธีคิดจากบทความของเสรี พงศ์พิศ (2553) กล่าวว่า“การ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านผลิตนั้นง่ายแต่ให้ขายได้ขายดีนั้นยากขายไม่ออกก็เจ๊ง คนเจ๊งคือชาวบ้านไม่ใช่

หน่วยงานราชการท่ีไปส่งเสริม วันนี้มีOTOPเต็มไปหมด อะไรท่ีออกจากหมู่บ้านเรียกโอทอปกัน

ทั้งนั้น แทบจะหน่ึงหมู่บ้านหลายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว  งานแสดงสินค้าโอทอปก็มีไม่ขาดพลาดงานนี้ก็

มีงานใหม่ แต่ปัญหาผลผลิตล้นตลาดก็ยังแก้ไม่ได้  ผ้าไหมผ้าฝ้ าย สมุนไพร ไวน์ท้องถิ่น หัตถกรรม

สารพัด ข้าวปลา สุราพื้นบ้าน อาหารแปรรูป ปลายปี ท่ีแล้วโฆษณาว่ามีเป็นล้านชิ้น 

  วันนี้กลุ่มแม่บ้านกลุ่มชาวบ้านหลายแห่งเริ่มท้อ หลายกลุ่มเลิกไป อย่างกลุ่มท่ีจด

ทะเบียนผลิตสุราพื้นบ้านตั้งแต่กลางปี  2545 มีจํานวนประมาณ 1,200 กลุ่มทั่วประเทศ หน่ึงปี ต่อมา

เหลือเพียง 5 เปอร์เซ็นต์ คือเหลือไม่ถึงร้อยกลุ่มเท่านั้น ปัญหาสําคัญของโอทอปเป็นปัญหาเก่าท่ีเอา

มาเล่าใหม่หรือเหมือนเหล้าเก่าในขวดใหม่  คือ ตั้งโจทย์ผิดจะทําอะไรทีก็ตั้งคําถามว่า "ทําอย่างไร" 

มีเทคนิควิธีการอะไรดีๆมีสูตรสําเร็จอะไรบ้าง  ทําอย่างไรจึงจะทําได้เยอะๆเพ่ือจะได้ขายมากๆ 
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ไม่ได้ถามว่า "ทําไปทําไม" ส่วนใหญ่เริ่มต้นก็ตั้งหน้าตั้งตาผลิตเพ่ือขายในตลาดใหญ่ จะรวยเลยว่า

งั้นวิ่งหาตลาดกันหน้าดําคร่ําเครียด ทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันตายเพราะแย่งกันไปขายท่ีอิมแพคเมือง

ทองธานีหรืองานใหญ่ๆท่ีกรุงเทพฯโดยเฉพาะงานท่ีไม่ต้องเสียค่าสถานท่ีท่ีตั้งโจทย์กันผิดก็เพราะ

หน่วยงานท่ีส่งเสริมคิดแบบแยกส่วน คิดเป็นเร่ืองๆตามหน้าท่ีของหน่วยงานของตนเอง ซ่ึงความ

จริงมีอยู่หลายหน่วยทับซ้อนและแข่งขันกันอ้างความเป็น "เจ้าของ" กลุ่มโน้นกลุ่มนี้ท่ีมีโอทอปดีๆ

ทั้งๆท่ีก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันและชาวบ้านก็คนเดียวกันเพียงแต่ใส่เสื้อวันละสีเพื่อให้เข้ากับ

หน่วยงานท่ีไปส่งเสริมเท่านั้น นอกจากคิดแบบแยกส่วนแล้วยังไม่มีแผนอะไรมากไปกว่าการผลิต

ส่วนการตลาดนั้นให้ "ไปตายเอาดาบหน้า" ซ่ึงส่วนใหญ่ก็ได้ตายตามความตั้งใจ  จะมีสักกี่รายท่ีขาย

ดีจน "ผลิตไม่ทัน" ก้าวไกลไปถึงส่งออกเพราะท่ีส่งออกได้ก็เพราะการดําเนินการโดยข้าราชการ

บางคนท่ีหาลําไพ่พิเศษ อาศัยหน่วยงานตนเองทํางานใกล้ชิดกับชาวบ้านและบริษัทเอกชนนักธุรกิจ

ท่ี "ต่อยอด" (รวมทั้ง "เด็ดยอด" ในบางกรณี) 

  โอทอปวันนี้อาจจะมี "ล้านชิ้น" แต่ท่ีเป็น "นวัตกรรม" จริงๆ มีสักกี่ชิ้น ดูเหมือนว่า

ส่วนใหญ่เป็นอะไรท่ีเลียนแบบกันมากกว่า แชมพูดอกอัญชัน มะคําดีควายไปไหนก็เจอ แต่ก็ไม่เห็น

มีสูตรอะไรพิเศษไปกว่าของคนอ่ืนต่างกันแต่ขวดและข้อความข้างขวดเท่านั้น  ท่ีพอจะเรียกโอทอป

จริงๆ ก็เป็น "มรดก" เก่าแก่ดั้งเดิมของท้องถิ่นท่ีเอามาปรับประยุกต์บ้างเล็กน้อยเท่านั้น  จะเรียกว่า

เอาของเก่ามาขายกินก็ไม่ผิดนักยังหาโอทอปนวัตกรรมจริงๆน้อยเกินไป เพราะจะเกิดนวัตกรรมได้

ก็ต่อเม่ือมี "การเรียนรู้" ไม่ใช่ "การเลียนแบบ"อย่างท่ีทํากันวันนี้   ถ้าจะส่งเสริมโอทอปให้เป็น 

"วิสาหกิจชุมชน" ไม่ใช่ "ธุรกิจชุมชน" ก็ต้องส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ต้องใช้เวลาไม่ใช่เรียนรู้

เทคนิคอย่างเดียว แต่เรียนรู้วิธีคิดวิธีวางแผนวิธีทําแผนพัฒนาชุมชนทั้งหมด ทํากันทั้งกระบวนอย่าง

มีแบบมีแผนอย่างมีข้อมูลใช้ความรู้ไม่ใช้ความเห็นหรือความอยากเห็นใครทําอะไรแล้วรวยก็จะเอา

อย่างเขาบ้าง  

   ถ้าโอทอปเป็นผลของวิสาหกิจชุมชน โอทอปต้องมาจากกระบวนการเรียนรู้ 

เพราะถ้าไม่มีกระบวนการเรียนรู้ท่ีดี ไม่มีแผนแม่บทชุมชนเป็นฐาน ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญา ไม่เอาการพ่ึงพาตนเองเป็นเป้ าหมาย โอทอปก็ไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชนทั่วไป เป็น 

SME ท่ีคนในชุมชนบางคนหรือนักธุรกิจจากนอกชุมชนเข้าไปจัดการและดําเนินการแบบธุรกิจ  

คนท่ีได้กําไรได้ประโยชน์จากโอทอปจริงๆ กลายเป็นพ่อค้าท่ีมีความรู้ ทุน ตลาด ส่วนชาวบ้านก็

ยังคงเป็นแรงงานถูกๆอยู่เหมือนเดิมไม่ได้อะไรท่ีควรได้จากความรู้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น  

               วิสาหกิจชุมชน การประกอบการท่ีดําเนินการโดยกลุ่มชาวบ้านในชุมชนไม่ได้

ปฏิเสธตลาด ไม่ได้ปฏิเสธการส่งออกไปขายในตลาดใหญ่รวมทั้งต่างประเทศ  แต่วิสาหกิจชุมชน

ต้องมีฐานคิดท่ีหนักแน่นมีเป้ าหมายชัดเจนว่าต้องการพ่ึงตนเองเป็นอันดับแรก เม่ือมีฐานแน่นจะทํา  
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"ธุรกิจ" ต่อไปกไ็ม่มีปัญหาไม่เส่ียงจนเกินไปและถา้หากพลาดพลั้งขายไม่ไดก้ไ็ม่ไดรั้บผลกระทบ
มากนกั ไม่ใช่เป็นหน้ีเป็นสินแทบจะลม้ละลายอยา่งท่ีหลายกลุ่มกาํลงัเผชิญวนัน้ี    การทาํวิสาหกิจ
ชุมชนเป็นการสร้างฐานท่ีนาํไปสู่การผลิตโอทอปไดแ้ละจะเป็นโอทอปท่ีมาจากการเรียนรู้ ไม่ใช่
เลียนแบบ เป็นนวตักรรมเป็นส่ิงสร้างสรรคใ์หม่ท่ีมีคุณค่าและมูลค่า 

  โอทอปท่ีมาจากระบวนการเรียนรู้เช่นน้ีจะมีจาํนวนมากข้ึนเร่ือยๆไม่จาํเป็นตอ้งหา
กินแต่กบัของเก่าอยา่งเดียวอีกต่อไป เพราะถา้มีการเรียนรู้การจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินบนฐาน
ภูมิปัญญา อาศยัเทคโนโลยสีมยัใหม่และไดค้วามคิดสร้างสรรคเ์ป็นแรงขบัเคล่ือนจะเกิดส่ิงใหม่ๆ
อยา่งไม่รู้จบ เหมือนโออิตะ ตน้ตาํรับโอทอปซ่ึงเป็นตน้แบบ "วธิีคิด" ดงักล่าว ท่ีมะนาวลูกเดียวทาํ
ได ้ 500 อยา่งหรือเครือข่ายอินแปงท่ีสกลนคร ยมนาท่ีนครศรีธรรมราช เป็นตน้  นอกจากนั้น 
กระบวนการเรียนรู้การทาํแผนแม่บทชุมชน ทาํใหชุ้มชนแยกแยะไดว้า่พวกเขาจะผลิตอะไรเพื่อการ
บริโภคภายในชุมชนในตาํบลในเครือข่ายทอ้งถ่ิน จะผลิตอะไรออกไปขายตลาดภายนอกอยา่ง
แชมพ ูนํ้ายาลา้งจาน สมุนไพร ปุ๋ยชีวภาพ นํ้าปลาและอ่ืนๆท่ีตอ้งกินตอ้งใชทุ้กวนัพวกเขากท็าํกิน
เองใชเ้องเพื่อลดรายจ่ายซ่ึงเท่ากบัเพิ่มรายได ้   ถา้บางแห่งมีผลิตภณัฑท่ี์เป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ินมี
คุณลกัษณะพิเศษกอ็าจจะผลิตออกไปขายขา้งนอกไดเ้พราะเช่ือวา่ไปแข่งขนักบัของคนอ่ืนได ้

  การทาํงานอยา่งมีแบบมีแผนเช่นน้ีไม่มีการตลาดแบบ "ไปตายเอาดาบหนา้" อยา่ง
แน่นอน เพราะการทาํแผนแม่บทชุมชนเป็นการจดัระเบียบชีวิตของชุมชนใหม่ จดัระเบียบการผลิต
การบริโภค การตลาดการลงทุน ทาํใหเ้กิดระบบเศรษฐกิจชุมชนระบบสวสัดิการระบบสุขภาพและ
ระบบยอ่ยอ่ืนๆท่ีทาํใหชุ้มชนพึ่งตนเองไดอ้อกจากวฒันธรรมอุปถมัภเ์ขา้สู่วฒันธรรมขอ้มูลและ
ความรู้  การจดัระเบียบชีวิตเช่นน้ีชุมชนตอ้งพฒันาตนเองไปเป็น "มืออาชีพ" มากยิง่ข้ึน จะคิดวา่ 
"ยงัไงกไ็ด"้ ไม่ไดแ้ลว้สงัคมวนัน้ีเปล่ียนไปมีความสลบัซบัซอ้นมากยิง่ข้ึนชาวบา้นท่ีไม่มีความรู้ไม่
เป็นมืออาชีพอยูไ่ม่ไดต้อ้งเรียนรู้และจดัการชีวิตใหเ้ป็นเพราะชีวิตในชุมชนเองกไ็ม่ไดเ้รียบง่ายจะ
พึ่งพาอาศยัธรรมชาติและภูมิปัญญาของปู่ยา่ตายายอยา่งเดียวเหมือนเม่ือก่อนไม่ไดแ้ลว้ 

  ส่ิงท่ีหน่วยงานต่างๆท่ีส่งเสริมโอทอปตอ้งทาํวนัน้ีไม่ใช่ไปบอกชาวบา้นใหผ้ลิต
เยอะๆแต่ไปช่วยใหพ้วกเขาไดเ้รียนรู้การจดัการชีวิตของตนเองก่อน เรียนรู้จกัคิดก่อนจะรู้จกัทาํถาม
ตวัเองก่อนวา่ "ทาํไปทาํไม"ก่อนจะถามวา่ "ทาํอยา่งไร" ถา้คิดถูกกจ็ะทาํถูก วนัน้ีตาํบลต่างๆกาํลงั
เร่ิมทาํแผนแม่บทชุมชน ถา้ทาํไดดี้มีประสิทธิภาพชาวบา้นกจ็ะไดเ้รียนรู้และอยูอ่ยา่งมีแบบมีแผน
ตาํบลจะเป็นพื้นท่ีเป้าหมายของการพฒันา โดยชุมชนเป็นผูว้างแผนและเป็นผูด้าํเนินการหลกัในทุก
ขั้นตอนมีหน่วยงานราชการ เอกชน วิชาการ และอ่ืนๆจากภายนอกไปช่วยใหก้ารส่งเสริมสนบัสนุน  
น่ีคือหวัใจของแผนและแนวคิดท่ีวา่ดว้ยการพฒันาบูรณาการการเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้งและทุกฝ่าย
ประสานพลงักนัทาํงานไม่แบ่งเขาแบ่งเราอีกต่อไป  เม่ือทุกตาํบลมีแผนแม่บทของตนเองแลว้ พวก 
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เขาจะเป็นตวัของตวัเอง ไม่ใช่ "สมบติั" ผลดักนัชมของหน่วยงานต่างๆอีกต่อไปและคงถึงเวลาท่ี
ชุมชนจะตอ้งเลิกกลุ่มท่ีใส่เส้ือสีต่างๆท่ีหน่วยงานของรัฐอา้งเป็น "เจา้ของ"  เลิกระบบอุปถมัภแ์ละ
ระบบไมใ้นกระถาง ทุบกระถางท้ิงและใหไ้มล้งดินจะไดเ้ติบโตเป็นไมใ้หญ่เกิดดอกออกผลเป็นตวั
ของมนัเองถึงเวลาคืนงานพฒันาใหชุ้มชนใหพ้วกเขาพฒันาศกัยภาพของตนเอง   เม่ือเป็นตวัของ
ตวัเองพึ่งตนเองไดก้เ็ป็นอิสระทางความคิด คนท่ีเป็นอิสระทางความคิดสามารถสร้างสรรคส่ิ์ง
ใหม่ๆไดอ้ยา่งน่าอศัจรรยด์งักรณีชุมชนหลายแห่งทัว่ประเทศวนัน้ี”   

  ดงันั้นจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีเกิดจากนโยบายท่ีไม่แน่นอนคงเสน้คงวาและขาด
ความจริงจงัต่อเน่ืองของหน่วยงานราชการหรือจากรัฐบาลท่ีผา่นมา ส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวง
ต่องานหตัถกรรมพื้นบา้นในทุกภูมิภาคของไทยรวมถึงผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาดว้ย 

  4.4.2.5  ความเช่ือเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน  
  ปลาตะเพียนใบลานถือไดว้า่เป็นงานหตัถกรรมประเภทงานจกัสานจากภูมิปัญญา
ของคนไทยในสมยัโบราณท่ีเกิดข้ึนมาจากความเช่ือของคนไทยในอดีตเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในการ
ดาํเนินชีวิตประจาํวนัและจากการทาํมาหากินในวิถีชีวิตชนบทของคนไทยมาแต่อดีตอีกดว้ย ใน
อดีตพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางจดัเป็นพื้นท่ีท่ีอุดมสมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของประเทศไทยชาวชนบทใน
ภาคกลางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะการทาํนา การประมงพื้นบา้นการหา
ปลาตามหว้ยหนองคลองบึงและในแม่นํ้าสายต่างๆกเ็ป็นอีกหน่ึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ีภาค
กลาง สมกบัคาํขวญัท่ีวา่บริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางนั้นอุดมสมบูรณ์ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ว  
  วิถีชีวิตผูค้นผกูพนัอยูก่บัสายนํ้ามาโดยตลอดตั้งแต่คร้ังอดีตจนปัจจุบนัจาก
หลกัฐานงานเขียนเร่ืองพื้นบา้นพื้นเมืองของ วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ (2524 : 32) ท่ีกล่าวไวว้า่สงัคมชนบท
ในพื้นท่ีภาคกลางตั้งแต่โบราณเป็นสงัคมเกษตรกรรมประชาชนมีวิถีชีวิตเก่ียวขอ้งกบัทอ้งนาและ
แม่นํ้ามาโดยตลอด เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนัลว้นแต่เป็นงานหตัถกรรมจกัสานเสียเป็น
ส่วนใหญ่งานจกัสานในแทบพื้นท่ีภาคกลางนั้นนอกจากทาํเพื่อใชใ้นการประกอบอาชีพต่างๆแลว้ 
ยงัมีงานจกัสานประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีการเกิดแก่เจบ็ตายอีกมากมายดว้ย นอกจากน้ีงานเขียนของ
วิบูลย ์ล้ีสุวรรณ เร่ืองมรดกวฒันธรรมพื้นบา้นยงักล่าวถึงความอุดมสมบูรณ์ของปลานํ้าจืดชนิด
ต่างๆในบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะปลาตะเพียน ซ่ึงเป็นปลานํ้าจืดประเภทปลามีเกลด็
ขนาดปานกลางชนิดหน่ึงท่ีมีชุกชุมในแหล่งนํ้าแทบทุกแห่งหนในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณท่ี
ราบลุ่มภาคกลางของไทย ปลาตะเพียนเป็นปลานํ้าจืดท่ีมีรสชาติอร่อยมากชนิดหน่ึงเป็นท่ีนิยม
บริโภคของชาวบา้นมานานตั้งแต่อดีต จากงานเขียนของชาญวิทย ์เกษตรสิริ  (2550 : 45) เร่ือง 
“ความรุ่งเรืองของอาณาจกัรอยธุยา” ตอนหน่ึงกล่าววา่“ในสมยัพระเจา้ทา้ยสระพระองคท์รงโปรด 
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ปรานการรับประทานปลาตะเพียนเป็นอยา่งมากจนถึงขนาดท่ีเคยออกกฎเอาไวว้า่หา้มผูใ้ดบริโภค
ปลาตะเพียนโดยเดด็ขาดเพราะเกรงวา่ปลาตะเพียนจะหมดไปนัน่เอง ”แสดงถึงรสชาติความอร่อย
ของปลาตะเพียนปลานํ้าจืดชนิดหน่ึงของไทย   
  เน่ืองจากปลาตะเพียนเป็นปลาท่ีสามารถแพร่ขยายพนัธ์ุไดร้วดเร็วจึงส่งผลใหมี้
จาํนวนมากมายในธรรมชาติและเป็นท่ีรู้จกัของชาวบา้นมานานและดว้ยรูปร่างลกัษณะท่ีสวยงาม
ของปลาตะเพียนท่ีมีรูปแบบคลา้ยรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูนมีครีบบนและครีบล่างสวยงามและครีบ
ปลายหางทั้งบนและล่างท่ีสวยสมส่วนอีกดว้ย จึงเป็นแรงบนัดาลใจใหเ้กิดงานหตัถกรรมภูมิปัญญา
ชาวบา้นจากการเลียนแบบรูปร่างปลาตะเพียนของชาวบา้น ในท่ีลุ่มภาคกลางโดยเฉพาะในพื้นท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบนัยาวนานกวา่ 200 ปีมาแลว้ ในปลายรัชสมยัพระ
เจา้เอกทศัน์กษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยท่ีปกครองกรุงศรีอยธุยาก่อนท่ีจะเสียกรุงใหแ้ก่พม่าในปีพ.ศ. 2310

นั้น เป็นยคุท่ีรุ่งเรืองมากในทางเศรษฐกิจการคา้กบัชาวต่างประเทศมีชนชาติจากต่างประเทศอพยพ
เขา้มาทาํมาหากินในกรุงศรีอยธุยาเป็นจาํนวนมาก   
  ชนชาติมุสลิมกเ็ป็นอีกหน่ึงชนชาติท่ีเขา้มาอยูอ่าศยัในกรุงศรีอยธุยามานาน เดิมที
นั้นชาวมุสลิมอพยพมาทางเรือเพื่อมาคา้ขายกบัชาวพื้นเมืองในกรุงศรีอยธุยา จากคาํบอกเล่าของ
ชาวบา้นท่ีเป็นลูกหลานของชาวมุสลิมดั้งเดิมท่ีปัจจุบนัตั้งรกรากอยูท่ี่จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามา
นานหลายชัว่อายคุนแลว้  เล่าใหฟั้งวา่เดิมทีเดียวชาวมุสลิมอพยพลงเรือข้ึนมาจากภาคใตข้องไทยซ่ึง
แต่ดั้งเดิมชาวมุสลิมในแทบภาคใตป้ระกอบอาชีพชาวประมงทางทะเลเป็นส่วนใหญ่ ตั้งบา้นเรือน
อยูบ่ริเวณริมชายทะเลรวมกนัเป็นกลุ่มชนเลก็ๆเม่ือจะออกทะเลหาปลากจ็ะมีพิธีบอกกล่าวพระอลั
เลาะห์ ซ่ึงเป็นพระเจา้ท่ีคนมุสลิมนบัถือใหช่้วยคุม้ครองและบนัดาล ใหป้ระสบความสาํเร็จในการ
หาปลาไดม้ากๆ ในการบอกกล่าวพระอลัเลาะห์ของชาวมุสลิมท่ีมีอาชีพประมงในภาคใตน้ั้น จะนาํ
ใบมะพร้าวใบจากหรือใบตาลมาจกัสานเป็นรูปปลาแลว้นาํไปแขวนไวบ้นปลายไมไ้ผปั่กไวห้นา้
บา้นทุกคร้ังท่ีออกหาปลาเพื่อขอพรพระเจา้ท่ีตวัเองนบัถือ 

  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปัจจุบนัท่ีวา่ชาวบา้นท่ีประกอบอาชีพ
เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นลว้นแลว้แต่เป็นพี่นอ้งชาวมุสลิมแทบ
ทั้งส้ินนัน่เอง  จากคาํบอกเล่าดงักล่าวเล่าต่อไปวา่เดิมทีพี่นอ้งชาวมุสลิมท่ีลงเรือล่องข้ึนมาคา้ขายยงั
พื้นท่ีอยธุยานั้นอาศยักินนอนอยูใ่นเรือเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงการเดินทางมาทางเรือนั้นใชร้ะยะเวลานาน
หลายวนัหลายเดือนและมากนัทั้งครอบครัว  การอยูอ่าศยักนัในเรือบางครอบครัวกมี็ลูกเลก็เดก็แดง
อาศยัมาดว้ยการดูแลเดก็เลก็ๆจึงเป็นปัญหาท่ีวุน่วายไม่นอ้ย  การหาวิธีท่ีจะทาํใหเ้ดก็เลก็อยูเ่ฉยและ
หลบันอนไดง่้ายข้ึนจึงจาํเป็นตอ้งหาเคร่ืองมือเบ่ียงเบนความสนใจของเดก็เลก็ๆในระหวา่งการ 
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เดินทางทางเรือ  งานจกัสานง่ายๆท่ีชาวมุสลิมท่ีอาศยัมากบัเรือคา้ขายในสถานท่ีต่างๆจึงทาํข้ึนมา
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองแขวนดึงดูดความสนใจของเดก็   
  หตัถกรรมการสานปลาตะเพียนจากใบมะพร้าวจึงถูกทาํข้ึนมาใชใ้นการดงักล่าว
เพราะแต่ดั้งเดิมกเ็ป็นงานจกัสานท่ีชาวบา้นมุสลิมในภาคใตท้าํข้ึนกนัอยูแ่ลว้  ศิลปะและภูมิปัญญา
งานจกัสานรูปปลาจากใบมะพร้าวทางภาคใตเ้พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองบูชาขอพรพระเจา้ในยามท่ีตอ้ง
เดินทางออกทะเลหาปลาของพี่นอ้งมุสลิมในพื้นท่ีภาคใต ้ เม่ือตอ้งเดินทางมาคา้ขายในต่างแดนและ
ตอ้งทาํเคร่ืองแขวนเพื่อใชใ้นการเล้ียงดู  เดก็เลก็ๆในเรือท่ีอาศยัระหวา่งเดินทางงานจกัสานปลาจึง
ถูกทาํข้ึนมาอีกคร้ังหากแต่วตัถุประสงคมิ์ไดท้าํเพื่อตอบสนองความเช่ือเร่ืองพรจากพระเจา้เหมือน
คร้ังในอดีตท่ีชาวประมงมุสลิมภาคใตท้าํกนัมาแต่คร้ังอดีตกาล   
  เม่ือภูมิปัญญาการทาํงานจกัสานปลาของพี่นอ้งชาวมุสลิมถูกนาํมาใชก้บัการทาํ
เคร่ืองแขวนเพื่อหลอกใหเ้ดก็เลก็ๆหนัมาสนใจทาํใหอ้ยูใ่นความสงบและนอนหลบัพกัผอ่นเพื่อให้
พอ่แม่มีเวลาวา่งในการทาํกิจกรรมอ่ืนๆจากเหตุผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานเขียน เร่ืองมรดก
พื้นบา้นของวิบูลย ์ ล้ีสุวรรณ  (2524: 36) ท่ีกล่าววา่  เคร่ืองจกัสานอีกชนิดหน่ึงท่ีถือไดว้า่เป็นเคร่ือง
จกัสานท่ีมีเฉพาะถ่ินของภาคกลางคือปลาตะเพียนใบลาน สาํหรับแขวนไวเ้หนือเปลเดก็สานดว้ยใบ
ลานหรือใบตาลเป็นรูปปลาตะเพียนตวัใหญ่หน่ึงตวัมีลูกปลาตวัเลก็ๆหอ้ยเป็นพวงอยูข่า้งล่าง 
รูปลกัษณะของปลาตะเพียนเลียนแบบมาจากปลาตะเพียนจริงๆการสานปลาตะเพียนใบลานเป็น
ความเช่ืออยา่งหน่ึงของชาวชนบทท่ีมีมาแต่โบราณท่ีเช่ือวา่ ถา้แขวนปลาตะเพียนสานไวเ้หนือเปล
และแขวนใหพ้อดีกบัระดบัท่ีเดก็มองเห็นไดต้รงๆไม่ค่อนไปทางหวันอนหรือค่อนไปทางปลายเทา้ 
จะช่วยใหเ้ดก็มีสายตาปกติหากมองปลาตะเพียนสานนานๆนอกจากน้ีคนโบราณยงัเช่ือวา่ถา้แขวน
ปลาตะเพียนไปทางหวันอนมากๆจะทาํใหเ้ดก็ตาชอ้นข้ึนเพราะถูก “แม่ซ้ือ”มารบกวนทาํใหเ้ดก็มีตา
ผดิปกติได ้  
  จากคาํใหส้มัภาษณ์ของนางกอลีเยาะ ซูไฮมี  (2553)  กล่าววา่ “ดิฉนัไดย้นิคุณแม่
เล่าใหฟั้งเม่ือตอนเป็นเดก็วา่  การสานปลาดว้ยใบมะพร้าวสดมีมานานแลว้คุณแม่เล่าวา่ไดฟั้งมาจาก
คุณยายอีกทีหน่ึงถึงเร่ืองความเช่ือบางอยา่งของคนทางภาคใตท่ี้อยูอ่าศยัแถวชายทะเลท่ีประกอบ
อาชีพออกทะเลหาปลา  ก่อนท่ีจะออกทะเลหาปลาทุกคร้ังจะขอพรพระผูเ้ป็นเจา้หมายถึงพระอลั
เลาะห์ ช่วยคุม้ครองใหป้ลอดภยักลบัมาเขา้ฝ่ังและหาปลาไดม้ากๆกจ็ะทาํเคร่ืองหมายบอกแก่พระผู ้
เป็นเจา้ เพื่อใหรู้้วา่วนัน้ีนั้นบา้นไหนออกไปหาปลาในทะเลบา้งคนท่ีบา้นกจ็ะสานปลาจากใบ
มะพร้าว  แลว้นาํไปแขวนท่ีปลายไมไ้ผปั่กไวท่ี้หนา้บา้นเป็นการบอกใหพ้ระเจา้รู้วา่บา้นน้ีกาํลงัออก
ทะเลไปหาปลาอยูช่่วยดูแลคุม้ครองใหป้ลอดภยัดว้ย ” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคาํบอกเล่าของนายวิเชียร 
สมบติักลุ (2553)  ท่ีกล่าววา่ “คนโบราณเช่ือวา่การสานปลาตะเพียนใบลานแลว้นาํไปแขวนไวท่ี้ 
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บา้นจะทาํใหค้รอบครัวไม่อดอยากหากินสะดวก  ลูกหลานเล้ียงดูง่ายเจริญเติบโตเร็วไดเ้หมือนปลา
ตะเพียนในธรรมชาติ ไม่รู้นะครับผมไม่เช่ืออยา่งนั้นแต่กเ็ห็นท่ีบา้นผมคุณแม่กซ้ื็อปลาตะเพียนใบ
ลานมาแขวนประดบัท่ีบา้นเหมือนกนัแม่แกอาจจะเช่ืออยา่งวา่กเ็ป็นได”้ 

  ในปัจจุบนัชาวชนบทกย็งันิยมเล้ียงเดก็ใหน้อนเปลไมไ้ผท่ี่แกวง่ไกวไดอ้ยูแ่ต่การ
นิยมใชป้ลาตะเพียนสานไปแขวนเหนือเปลนั้นความนิยมกลบัค่อยเลือนหายไป การทาํปลาตะเพียน
ใบลานในปัจจุบนันั้นยงัคงมีประชาชนในเขตอาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ยงัคงประกอบอาชีพดงักล่าวหลงเหลืออยูแ่ต่วตัถุประสงคใ์นการทาํนั้นเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ท่ี
ทาํเพื่อแขวนเหนือเปลไวใ้หเ้ดก็ดูเล่นแต่ปัจจุบนัทาํเพื่อเป็นเคร่ืองแขวนประดบับา้นเรือนมีการ
ปรับปรุงรูปแบบใหส้วยงามข้ึนสีสนัสวยงามข้ึนมีการตกแต่งระบายสีสวยงามข้ึน รูปแบบพวงปลา
ตะเพียนใหญ่ข้ึนซ่ึงเป็นการประยกุตรู์ปแบบใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั  
  สรุปไดว้า่ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค สินคา้ทดแทนหรือคู่แข่ง ค่านิยมสมยัใหม่  
นโยบายภาครัฐ และความเช่ือเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน มีผลกระทบโดยตรงต่อการดาํรงอยูห่รือ
การสูญหายของปลาตะเพียนใบลานอยา่งยิง่ 

  ดงันั้นปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรมพื้นบา้นศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  มีแนวโนม้ท่ีจะสูญหายไปในอนาคตดว้ยเหตุปัจจยัท่ีมาจาก
ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานเองทั้งส้ินไดแ้ก่ วตัถุดิบ ผูผ้ลิต รายได ้แหล่งจาํหน่าย
สินคา้และราคาของปลาตะเพียนใบลานท่ีลว้นส่งผลใหป้ลาตะเพียนใบลานอาจพบจุดวิกฤติและสูญ
หายไปในท่ีสุดเช่นเดียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนไทยหลายอยา่งท่ีผา่นมาในอดีต รวมถึง
ในส่วนของปัจจยัจากภายนอกเองกส่็งผลกระทบเป็นอยา่งมากต่อการดาํรงอยูห่รือสูญหายไปของ
ปลาตะเพียนใบลานงานฝีมือหตัถกรรมพื้นบา้นของชาวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 
 



 

 

บทที ่ 5 

 

สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปการดาํเนินการวจิยั 

 

 การศึกษาเร่ือง ปลาตะเพียนใบลาน  : ศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยากบัความอยูร่อดในระบบการตลาดแบบเสรีในคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อท่ีจะ
ศึกษาหาคาํตอบเก่ียวกบัภูมิหลงัและความเป็นมาของปลาตะเพียนใบลาน ซ่ึงเป็นงานหตัถกรรมใน
ดา้นการจกัสานประเภทเคร่ืองแขวนประดบับา้นเรือนของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใน
ปัจจุบนั ท่ีสืบทอดทกัษะฝีมือการทาํปลาตะเพียนใบลานจากคนรุ่นปู่ยา่ตายายต่อกนัมาหลายชัว่อายุ
คน ศึกษาถึงการดาํรงอยูใ่นปัจจุบนัท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในระบบการตลาดแบบเสรี ซ่ึงปลา
ตะเพียนใบลานสินคา้หตัถกรรมพื้นบา้นผลงานฝีมือชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกเป็นผลิตภณัฑป์ระจาํชุมชนหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์รวมถึงศึกษาแนวโนม้ในอนาคต
ของปลาตะเพียนใบลานต่อไปอีกวา่ปลาตะเพียนใบลานจะดาํรงอยูไ่ดต่้อไปหรือสูญหายไปจาก
สงัคมไทย 

 ในการศึกษาวิจยันั้น ผูว้ิจยัไดก้าํหนดแนวทางการวิจยัเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลขอ้เทจ็จริงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปลาตะเพียนใบลานใหม้ากท่ีสุด จึงไดใ้ชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองมือในการ
ศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี โดยการกาํหนดเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม  
โดยผูว้ิจยัไดใ้ชเ้วลาลงพื้นท่ีเกบ็ขอ้มูลดว้ยตวัเองในชุมชนท่ีมีการทาํปลาตะเพียนใบลานเป็นระยะ
เวลานานหลายเดือนเพื่อสงัเกตวิถีชีวิตประจาํวนั ขั้นตอนกระบวนการทาํปลาตะเพียนใบลาน
สถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลาน พบปะพดูคุยแลกเปล่ียนความรู้ความคิดเห็นต่างๆท่ี
เก่ียวกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานสร้างความคุน้เคยกบักลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั การสมัภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้างเป็นอีกหน่ึงวิธีวิจยัท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีดว้ยผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีสอบถามผูท่ี้มีความรู้
เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน ผูสู้งอายท่ีุมีช่วงชีวิตเดียวกบัปลาตะเพียนใบลาน ปราชญช์าวบา้นดา้น
วฒันธรรมชุมชน 
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 นกัวิชาการเก่ียวกบัประวติัศาสตร์โบราณคดี นกัการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาในทอ้งถ่ิน 
ประชาชนทัว่ไปรวมถึงนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปลาตะเพียนใบลาน 

 โดยการใชป้ระเดน็คาํถามแบบไม่มีโครงสร้างคาํถามแบบกวา้งๆปลายเปิดท่ีผูต้อบสามารถ
ตอบไดต้ามท่ีตอ้งการและสุดทา้ยผูว้ิจยัใชว้ิธีการศึกษาเอกสารหลกัฐาน งานเขียน งานวิจยัท่ี
เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานมาใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั เพื่อความถูกตอ้งแม่นยาํ
และทาํใหผู้ว้ิจยัสามารถวิเคราะห์ผลไดต้รงประเดน็สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั 

  

5.2  อภปิรายผล 

 

เม่ือเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีศึกษาวิจยัครบถว้นตามท่ีตอ้งการแลว้ นาํขอ้มูลท่ีไดจ้ากการ
ศึกษาวิจยั เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้คิดเห็นขอ้เทจ็จริง สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการวิจยั  
ขอ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะของท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวิจยัท่ีไดจ้ากการพดูคุย สอบถาม สมัภาษณ์ มา
ประกอบวิเคราะห์ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

 

5.2.1  จากการศึกษาพบว่า   

                     ปลาตะเพียนใบลานมีท่ีมาจากความเช่ือของคนมุสลิมในภาคใตข้องไทยในอดีตท่ี
อาศยัอยูต่ามชายฝ่ังทะเลประกอบอาชีพหาปลาในทะเลเพื่อบริโภคและคา้ขายมานาน  ชาวมุสลิม
อาศยัอยูร่วมกนัเป็นชุมชนเลก็ๆเลียบตามแนวชายฝ่ังทะเลมีความเช่ือความศรัทธาในพระเจา้องคอ์ลั
เลาะห์ทาํใหช้าวมุสลิมท่ีออกทะเลหาปลาเช่ือวา่ไดรั้บพรจากพระเจา้ท่ีนบัถือ ดงันั้นทุกคร้ังท่ีจะออก
ทะเลหาปลาเพื่อเป็นการบอกกล่าวและขอพรพระเจา้ท่ีตนเองนบัถือ ชาวมุสลิมท่ีทาํอาชีพหาปลาใน
ทะเลจึงคิดหาวิธีในการบอกกล่าวพระเจา้ใหรั้บรู้และประทานพรใหป้ระสบโชคดีและปลอดภยั
กลบัมา  ดงันั้นจึงคิดประดิษฐง์านจกัสานรูปปลาจากใบมะพร้าวท่ีหาไดง่้ายในชุมชนใชเ้ป็นส่ิงบูชา
บอกกล่าวพระเจา้ใหรั้บรู้เวลาออกทะเลหาปลาสืบต่อกนัมา 

          และเม่ือชาวมุสลิมตอ้งเดินทางเพื่อไปติดต่อคา้ขายกบัดินแดนห่างไกลซ่ึงในการ
เดินทางนั้นตอ้งอาศยัเรือในการขนสินคา้บรรทุกล่องไปตามแม่นํ้าลาํคลองต่างๆการเดินทางไปทาํ
มาคา้ขายยงัต่างถ่ินจึงตอ้งเดินทางกนัไปทั้งครอบครัว โดยอาศยักนัในเรือขนสินคา้นัน่เองในช่วง
ปลายสมยักรุงศรีอยธุยาเจริญรุ่งเรืองในทางการคา้มากมีพอ่คา้วานิชจากต่างแดนเดินทางมาติดต่อ
คา้ขายอยูเ่ป็นประจาํ ชาวมุสลิมกเ็ป็นอีกกลุ่มท่ีเดินทางมาคา้ขายยงักรุงศรีอยธุยานบัแต่นั้นเร่ือยมา
เม่ือตอ้งเดินทางรอนแรมในเรือเป็นระยะเวลานาน ในบางครอบครัวกมี็ลูกเลก็เดก็แดงอาศยัมาดว้ย 
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การเล้ียงดูเดก็ๆเป็นเร่ืองท่ีวุน่วายสบัสนยุง่ยากมากพอ่แม่ตอ้งใชเ้วลาในการดูแลเดก็ๆมากมาย
เสียเวลาทาํกิจกรรมอยา่งอ่ืนเพื่อใหเ้ดก็อยูใ่นความสงบและนอนหลบัพกัผอ่นไดง่้าย จึงนาํเอางาน
จกัสานปลาดว้ยใบมะพร้าวมาทาํเป็นเคร่ืองแขวนหลอกใหเ้ดก็ดูเล่นเพลินตาเบ่ียงเบนความสนใจ
ของเดก็ๆใหเ้พลิดเพลินกบัการมองดูปลาสานใบมะพร้าวทาํใหเ้ดก็ไม่ซุกซนและนอนหลบัไดใ้น
ท่ีสุด   
        ซ่ึงจากการใชป้ลาสานใบมะพร้าวในการหลอกใหเ้ดก็ดูในระหวา่งเดินทางของชาว
มุสลิมท่ีเดินทางมาคา้ขายยงักรุงศรีอยธุยาในสมยันั้น ตรงกบัความเช่ือของคนไทยในหลายพื้นท่ีท่ีมี
ความเช่ือในเร่ืองเก่ียวกบัเดก็เกิดใหม่ๆในสมยัก่อนนิยมใหเ้ดก็นอนในเปลท่ีสานจากไมไ้ผแ่กวง่
ไกวไปมาคนโบราณมีความเช่ือวา่เดก็เกิดใหม่แต่ละคนจะมีเทวดาหรือภูตผคุีม้ครองดูแลทุกคน 
ดงันั้นเพื่อทาํใหเ้ดก็เกิดใหม่เป็นลูกคนไม่ใช่ลูกของเทวดาหรือภูตผพีอ่แม่จึงตอ้งทาํเคร่ืองหมายมา
แขวนไวบ้นเปลท่ีเดก็นอนเพื่อบอกกล่าวเหล่าเทวดาหรือภูตผวีา่เดก็คนน้ีเป็นลูกคนแลว้ไม่ตอ้งมา
รบกวนดูแลอีกต่อไป  แต่ในทางภูมิปัญญาชาวบา้นในชนบทเช่ือวา่ สานปลาจากใบมะพร้าวมา
แขวนบนเปลนอนกเ็พื่อใหเ้ดก็ไดดู้ในขณะท่ีเดก็นอนใหเ้ดก็สนใจมองท่ีปลาสานใบมะพร้าวท่ี
แขวนเหนือเปลเพื่อฝึกสายตาจะทาํใหเ้ดก็ตาปกติมากกวา่   
        ส่วนในความเช่ือของคนในแถบลุ่มนํ้าภาคกลางของไทยซ่ึงอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยแม่นํ้า
ลาํคลอง หนองบึงต่างๆมากมายเพราะเป็นท่ีราบลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์มากชาวบา้นในอดีตมีอาชีพ
ทาํนาเป็นส่วนใหญ่  นอกจากนั้นยงัทาํอาชีพประมงพื้นบา้นอีกดว้ยเพราะในแถบลุ่มนํ้าภาคกลางมี
ปลามากมายหลายชนิดโดยเฉพาะปลาตะเพียนชาวบา้นในชนบทภาคกลางเช่ือวา่การสานปลาจาก
ใบมะพร้าวนั้นจะทาํใหเ้ดก็เจริญเติบโตรวดเร็วเหมือนปลา รักใคร่ปองดองสามคัคีกนัเหมือนปลา
ในนํ้า แต่เน่ืองดว้ยวา่ปลาสานจากใบมะพร้าวท่ีทาํใหเ้ดก็ดูนั้นมีรูปร่างลกัษณะท่ีคลา้ยปลาตะเพียน
มากท่ีสุดกวา่ปลาอ่ืนๆงานสานปลาจากใบมะพร้าวจึงมีช่ือเรียกวา่ “ปลาตะเพียนสาน ”นบัตั้งแต่บดั
นั้นเป็นตน้มา 

        ปลาตะเพียนใบลานมีท่ีมาจากวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตปลาสานนัน่เอง แต่เดิมชาวบา้น
นิยมใชใ้บมะพร้าวสานปลา เพราะหาไดง่้ายในชุมชนหมู่บา้นโดยทัว่ไป ใบมะพร้าวสดมีความอ่อน
นุ่มบิดงอปรับเปล่ียนรูปแบบไดส้ะดวกจึงเหมาะกบัการนาํมาสานปลาตะเพียน แต่ใบมะพร้าวกมี็
ขอ้เสียท่ีเม่ืออยูน่านๆจะแหง้เห่ียวเสียรูปทรงและแตกหกัไดง่้ายเช่นกนัจึงตอ้งท้ิงและทาํใหม่อยู่
เร่ือยๆนอกจากใบมะพร้าวแลว้ ยงัมีการนาํใบตาลมาทาํปลาตะเพียนสานดว้ย แต่คุณสมบติัคลา้ยกบั
ใบมะพร้าวคือเม่ือแหง้แลว้แตกหกัไดง่้ายไม่คงทน แต่ปรากฏวา่ใบลานพืชตระกลูปาลม์
เช่นเดียวกบัตน้มะพร้าวและตน้ตาลกลบัมีคุณสมบติัท่ีต่างออกไปจากใบมะพร้าวและใบตาลนัน่คือ 
ใบลานมีคุณสมบติัเหนียวนุ่มไม่แตกหกัง่ายเม่ือใบแหง้จึงเหมาะแก่การนาํมาทาํงานจกัสานปลา 
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ตะเพียนและในขณะเดียวกนัใบลานยงัถูกนาํไปใชใ้นการจดบนัทึกเร่ืองราวต่างๆทางพทุธศาสนา
อีกดว้ย เม่ือพบวา่ใบลานเหมาะกบัการสานปลาตะเพียนมากท่ีสุดชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาจึงใชใ้บลานมาทาํงานจกัสานปลาตะเพียนแทนใบมะพร้าวและใบตาลจึงเป็น
ท่ีมาของคาํวา่ “ปลาตะเพียนใบลาน” เช่นในปัจจุบนัน้ีเอง 

 

5.2.2  จากการศึกษาพบว่า  

         ปลาตะเพียนใบลานสามารถดาํรงอยูไ่ดใ้นปัจจุบนัมานานกวา่  200 ปีมาแลว้ โดยมี
ชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี อาํเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาซ่ึง
เป็นมุสลิมท่ีมาตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่บริเวณริมชายฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาท่ีเรียกวา่  หวัแหลมในปัจจุบนั มี
ครอบครัวมุสลิมท่ีเป็นเครือญาติกนัประมาณ  10 ครอบครัวในชุมชนหวัแหลมท่ียงัคงทาํอาชีพการ
สานปลาตะเพียนใบลานอยูใ่นปัจจุบนั  

        โดยมีครอบครัวป้าตุ๋ย  (นางมาลีรัตน์  วงษช์ยัวรรณ์)  เป็นครอบครัวของผูพ้ีค่นโตของ
ตระกลูน้ีท่ียงัคงสืบทอดงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานมาจากรุ่นพอ่แม่ปู่ยา่ตายายตั้งแต่คร้ังยงัเป็น
เดก็ ป้าตุ๋ยมีพี่นอ้งทอ้งเดียวกนั 5 คนเป็นหญิง 3 คนและชาย 2 คน ทั้งหมดทุกครอบครัวยงัคงยดึ
อาชีพทาํปลาตะเพียนสานกนัอยูใ่นปัจจุบนั  ครอบครัวนางแต๋วมีสมาชิก 7 คนเป็นนอ้งสาวคนโต
ของป้าตุ๋ยท่ียงัทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวอยูค่รอบครัวนางแต๋วมี
สมาชิก 5 คนเป็นนอ้งสาวคนรองของป้าตุ๋ย  ท่ีทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานอยา่งจริงจงัทั้ง
ครอบครัว  เพราะนางแต๋วมีร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานทุกขนาดจาํหน่าย   

        นางแต๋วจดัไดว้า่เป็นคนท่ีมีทกัษะฝีมือการทาํปลาตะเพียนใบลานท่ีดีท่ีสุดในกลุ่ม สามี
นางแต๋วเคยเรียนศิลปะมาก่อนจึงใชว้ิชาความรู้ทางศิลปะมาออกแบบลวดลายสีสนัปลาตะเพียนใบ
ลานใหท้นัสมยั ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมากท่ีสุด ดว้ยฝีมือท่ีปราณีตบรรจง
สวยงามของนางแต๋วจึงทาํใหเ้ป็นท่ีสนใจของนกัท่องเท่ียวชาวองักฤษติดต่อวา่จา้งใหน้างแต๋ว
เดินทางไปสอนการทาํปลาตะเพียนใบลานใหท่ี้ประเทศองักฤษและเป็นคร้ังแรกท่ีงานหตัถกรรม
พื้นบา้นศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  ไดมี้โอกาสเผยแพร่สู่สายตา
ชาวโลกในต่างประเทศและเป็นจุดเร่ิมตน้ของการส่งออกสินคา้หตัถกรรมปลาตะเพียนใบลานไป
ขายต่างประเทศในเวลาต่อมา   

         ครอบครัวนายโตง้มีสมาชิก 6 คนเป็นนอ้งชายคนโตของป้าตุ๋ยทาํอาชีพเปิดอู่ซ่อม
รถยนตเ์ป็นอาชีพหลกั  แต่กย็งัคงใหภ้รรยาและลูกๆทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพ
เสริมอยูใ่นปัจจุบนัครอบครัวนายตีมีสมาชิก 5 คนเป็นนอ้งชายคนสุดทอ้งของป้าตุ๋ยทาํอาชีพเล้ียง
ปลาในกระชงัในแม่นํ้าเจา้พระยา  ภรรยาและลูกๆยงัทาํอาชีพเสริมสานปลาตะเพียนใบลานอยู ่  
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ครอบครัวนายบนัเทิงลูกชายคนโตของนายโตง้หลงัจากแต่งงานแยกครอบครัวแลว้  ทาํงานในเป็น
ลูกจา้งโรงพยาบาลทั้งคู่แต่ยงัคงใหภ้รรยารับจา้งระบายสีปลาตะเพียนใบลาน ใหน้างแต๋วอยูเ่ป็น
รายไดเ้สริมของครอบครัว  ครอบครัวนายอภิชาติลูกชายนายตี  เช่นกนัเม่ือแต่งงานมีครอบครัวแลว้
เขา้ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมทั้งคู่ แต่ยงัคงใชเ้วลาวา่งมารับจา้งทาํปลาตะเพียนใบลานเป็น
อาชีพเสริมสร้างรายไดใ้นครอบครัวต่อไป  เช่นเดียวกบัครอบครัวนางสาวสมรและนางสาวสินีนาถ
หลานป้าตุ๋ยท่ีเม่ือมีครอบครัวแลว้ทาํงานในภาคเอกชนกย็งัคงมาทาํอาชีพเสริมปลาตะเพียนใบลาน
หารายไดเ้สริมอยูเ่ป็นประจาํ   

       จากขอ้มูลท่ีศึกษาพบวา่ ครอบครัวท่ีทาํอาชีพปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 2,800-4,500 บาทต่อเดือน ซ่ึงเม่ือนาํรายไดด้งักล่าวไปเปรียบเทียบกบัรายได้
ขั้นตํ่าของผูใ้ชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรมในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีมีรายไดป้ระมาณ 
5,300 บาทต่อเดือนแลว้พบวา่  รายไดท่ี้แต่ละครอบครัวท่ีทาํปลาตะเพียนใบลานไดรั้บนั้นตํ่ากวา่
รายไดต่้อเดือนของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมอยูม่าก  ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลท่ีทาํใหใ้นปัจจุบนัคน
หนุ่มสาวรุ่นใหม่ไม่นิยมทาํอาชีพปลาตะเพียนใบลาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาวา่
ครอบครัวป้าตุ๋ยไม่มีลูกหลานคนใดสืบทอดงานฝีมือศิลปะและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเลยแมแ้ต่
คนเดียว  แต่จากการศึกษายงัพบอีกวา่  แมร้ายไดเ้สริมจากการทาํปลาตะเพียนใบลานในแต่ละ
ครอบครัวจะตํ่ามากแต่เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัสดัส่วนรายไดร้วมทั้งครอบครัวกพ็บวา่รายไดจ้าก
การทาํปลาตะเพียนใบลานนั้น  มีสดัส่วนของรายไดร้วมในครอบครัวถึง 1ใน6 ส่วนเลยทีเดียว อาจ
พอเป็นแรงจูงใจใหค้นในครอบครัวดงักล่าวยงัยดึอาชีพการทาํปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเสริม
อยูต่่อไป 

 

5.2.3  จากการศึกษาพบว่า  

         แนวโนม้ในอนาคตของปลาตะเพียนใบลานเม่ือศึกษาจากประเดน็ปัจจยัทั้งภายใน
และภายนอก  โดยปัจจยัภายในท่ีศึกษาไดแ้ก่ วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต ผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลาน 
รายไดจ้ากการผลิต  แหล่งจาํหน่ายสินคา้และราคาของสินคา้ ไดผ้ลการศึกษาเม่ือนาํไปวิเคราะห์
แลว้ดงัน้ี  
  5.2.3.1  ปัจจยัภายในท่ีใชศึ้กษา 

1)  วตัถุดิบ ใบลานท่ีใชใ้นการผลิตปลาตะเพียนใบลานนั้น มีแหล่งปลูก
หรือกาํเนิดท่ีสาํคญั 2 แหล่งคือท่ีอาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ซ่ึงอยูห่่างจากจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาประมาณ 350 กิโลเมตรและท่ีแหล่งอาํเภอสีชมภู จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงอยูห่่างไป
ประมาณ 450 กิโลเมตร ซ่ึงจากขอ้มูลจะเห็นวา่แหล่งใบลานท่ีนาํมาทาํปลาตะเพียนใบลานของ 
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ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นตอ้งนาํมาจากแหล่งท่ีไกลมากเสียค่าใช่จ่ายมากในการ
เดินทางไปซ้ือใบลานแต่ละคร้ังในจาํนวนใบลาน 2,000 กิโลกรัมต่อเท่ียวจะเสียค่าใชจ่้ายประมาณ 
20,000 บาทต่อเท่ียวและถา้หากสัง่ใหผู้ข้ายมาส่งสินคา้ใหท่ี้จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตอ้งเสีย
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเป็นเกือบ 25,000 บาทต่อเท่ียวเลยทีเดียว ซ่ึงจากปัจจยัดา้นวตัถุดิบในอนาคตอาจทาํให้
ใบลานขาดแคลนไดเ้น่ือง จากตน้ลานมีอายขุยัท่ีในช่วงเวลาหน่ึงจะแก่ตวัและออกดอกแลว้กต็ายไป
ตามธรรมชาติ  ประกอบกบัราคาใบลานท่ีอาจแพงมากข้ึนกวา่ปัจจุบนัอีกจะส่งผลใหผู้ผ้ลิตปลา
ตะเพียนใบลานไม่สามารถต่อสูก้บัราคาวตัถุดิบท่ีสูงเกินไปไดแ้ละเลิกทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบ
ลานไดใ้นอนาคต 

 2)  ผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
เหลือผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานในชุมชนหวัแหลมอยูเ่พียงแค่ 10 ครอบครัวเท่านั้น ทั้งหมดเป็นคน
ในตระกลูเดียวกนัท่ีสืบทอดภูมิปัญญางานจกัสานปลาตะเพียนใบลานมาจากคนรุ่นก่อนๆแต่ใน
ปัจจุบนัปรากฏวา่คนรุ่นลูกหลานไม่มีเขา้มาสืบทอดงานหตัถกรรมพื้นบา้นงานสานปลาตะเพียนใบ
ลานกนัต่อไป โดยเฉพาะครอบครัวป้าตุ๋ยท่ีไม่มีลูกหลานสืบทอดอีกต่อไปแลว้ ยงัมีเพียงครอบครัว
นอ้งสาวและนอ้งชายป้าตุ๋ยท่ียงัมีรุ่นลูกสืบทอดต่อมาอีกหน่ึงรุ่น ซ่ึงกไ็ม่อาจประกนัไดว้า่ทุกคนใน
รุ่นลูกจะยงัคงทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานอยูต่่อไปอีกนานเท่าไหร่ ดงันั้นในอนาคตปลา
ตะเพียนใบลานงานจกัสานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา คงจะไม่
สามารถยนืยงคงอยูไ่ดท่้ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบนัและสูญหายไปเหมือนเช่นมรดกทาง
วฒันธรรมชุมชนในหลายอยา่งท่ีผา่นมา 

3)  รายได ้รายไดจ้ากการทาํปลาตะเพียนใบลานนั้นในแต่ละเดือนตํ่ากวา่
รายไดข้ั้นตํ่าของผูใ้ชแ้รงงานในภาคอุตสาหกรรมอีกจึงไม่จูงใจใหค้นรุ่นใหม่หนัมาทาํอาชีพสาน
ปลาตะเพียนใบลาน ประกอบกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานเป็นงานหตัถกรรมท่ีตอ้งใชท้กัษะฝีมือ
ในดา้นศิลปะอยูม่าก รวมถึงตอ้งใชค้วามอดทนระยะเวลาท่ียาวนานในแต่ละขั้นตอนกเ็ป็นเหตุผลท่ี
ทาํใหไ้ม่มีลูกหลานคนรุ่นใหม่ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานกนั
เลย  เหลือเพียงครอบครัวในตระกลูป้าตุ๋ยกบัญาติพี่นอ้งไม่ก่ีครอบครัวเท่านั้นท่ียงัสืบทอดมรดกทาง
วฒันธรรมชุมชนแขนงน้ีอยูต่่อไป  ในอนาคตปลาตะเพียนใบลานอาจสูญสลายไปจากสงัคมไทย
เช่นเดียวกบังานหตัถกรรมดา้นอ่ืนๆอีกหลายอยา่งท่ีปัจจุบนัไม่หลงเหลืออยูแ่ลว้ในสงัคมไทย 

4)  แหล่งจาํหน่ายสินคา้ ปัจจุบนัมีร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบ
ลานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 2 แห่งคือ ร้านคา้ริมถนนสายหนา้โรงพยาบาลไปชุมชนหวัแหลม
ตรงขา้มกบัสวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ เป็นสถานท่ีเดียวกบัร้านจาํหน่ายผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึง
ผลิตภณัฑป์ระจาํจงัหวดัอีกดว้ย  อีกแห่งตั้งอยูท่ี่ร้านคา้ใกล้ๆ กบัหนา้โรงเรียนประตูชยัสถานท่ี 



116 
 

ท่องเท่ียวข้ึนช่ือแห่งหน่ึงของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สาํหรับในต่างจงัหวดัยงัไม่มีร้านคา้
จาํหน่ายปลาตะเพียนใบลาน ส่วนใหญ่จะเป็นการไปออกร้านตามงานเทศกาลต่างๆหรือตามงานท่ี
หน่วยราชการจดัแสดงสินคา้เป็นตน้  ดงันั้นในอนาคตหากกิจการจาํหน่าย   ปลาตะเพียนใบลาน  

รายไดไ้ม่ดีผูจ้าํหน่ายอาจเปล่ียนไปขายสินคา้อยา่งอ่ืนท่ีตลาดผูบ้ริโภคมีมากกวา่กไ็ด ้

 5)  ราคาของปลาตะเพียนใบลาน ปัจจุบนัปลาตะเพียนใบลานท่ีจาํหน่าย
ในทอ้งตลาดมีราคาตามขนาดดงัน้ี  ชุดใหญ่พิเศษเรียกวา่ ชุด 15 ตวัราคาประมาณ 2,000– 3,500 

บาทต่อชุด  ชุดใหญ่เรียกวา่ ชุด 12 ตวั ราคาประมาณ 1,000–2,000 บาทต่อชุด ชุดกลางเรียกวา่  ชุด 
9 ตวั ราคาประมาณ 300–1,000 บาทต่อชุดและชุดเลก็เรียกวา่ ชุด 6 ตวัราคาประมาณ 50–300 บาท
ต่อชุด  จากขอ้มูลจะเห็นวา่ราคาปลาตะเพียนใบลานค่อนขา้งมีราคาแพงมาก ซ่ึงหากเทียบกบัราคา
สินคา้ทัว่ไปในทอ้งตลาดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ไม่มีแรงจูงใจท่ีจะตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลาน 
นอกจากผูท่ี้ช่ืนชอบในงานหตัถกรรมพื้นบา้นจริงๆหรือมีจุดประสงคท่ี์พิเศษส่วนตวับางประการ
เท่านั้นท่ีจะซ้ือปลาตะเพียนใบลาน  ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือปลาตะเพียนใบลานเป็นนกัท่องเท่ียว
จากต่างจงัหวดัหรือชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเท่านั้น ดงันั้น
ปัจจยัดา้นราคาปลาตะเพียนใบลานท่ีแพงเกินไปไม่ดึงดูดใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ือและดว้ยเหตุท่ี
ปลาตะเพียนใบลานเป็นงานหตัถกรรมประเภทเคร่ืองแขวนประดบับา้นเรือนไม่ใช่สินคา้ท่ีจาํเป็น
ในชีวิตประจาํวนัผูบ้ริโภคจึงไม่นิยมซ้ือปลาตะเพียนใบลาน 

  5.2.3.2  ปัจจยัภายนอกท่ีใชศึ้กษา 

1)  ผูบ้ริโภค ปัจจุบนัปลาตะเพียนใบลานยงัคงจาํหน่ายไดเ้พราะเป็นท่ี
ตอ้งการของนกัท่องเท่ียวจากต่างจงัหวดัท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ส่วน
ใหญ่มากนัทั้งครอบครัวโดยรถยนตส่์วนตวัและมีฐานะชนชั้นกลางอนัพอมีกิน จึงตดัสินใจซ้ือปลา
ตะเพียนใบลานเป็นของฝากของท่ีระลึกในราคาท่ีแพงได ้นอกจากนั้นยงัเป็นนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติ ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวกนัเป็นหมู่คณะโดยรถโดยสารรับจา้งจะนิยมซ้ือปลาตะเพียน
ใบลานกลบัไปดว้ย ดงันั้นหากมองในประเดน็ผูบ้ริโภคปลาตะเพียนใบลานมีกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีเป็น
นกัท่องเท่ียวมากกวา่คนในพื้นท่ี 

2)  สินคา้ทดแทนหรือคู่แข่งหากพิจารณาในประเดน็น้ี ปลาตะเพียนใบ
ลานยงัคงมีปัจจยัเส่ียงมากท่ีจะสูญหายไปจากสงัคมไดเ้พราะในสภาพปัจจุบนัมีสินคา้ท่ีผลิตจาก
อุตสาหกรรมเขา้มาทดแทนตลาดสินคา้ตกแต่งประดบับา้นเรือนแทนปลาตะเพียนใบลานเป็น
จาํนวนมาก ทั้งท่ีเป็นสินคา้ในประเทศและท่ีเป็นสินคา้จากต่างประเทศ จึงมีแนวโนม้ท่ีปลาตะเพียน
ใบลานงานหตัถกรรมพื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จะถูก
สินคา้จากภาคอุตสาหกรรมท่ีมีรูปทรงทนัสมยัตรงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากกวา่ เขา้มา 
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ทดแทนหรือเป็นคู่แข่งทางการตลาดของปลาตะเพียนใบลานจนอาจส่งผลใหผ้ลิตภณัฑชุ์มชนชนิด
น้ีไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัอีกต่อไปและอาจส่งผลใหผู้ผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานใน
ปัจจุบนัหนัไปทาํกิจการดา้นอ่ืนๆแทนการทาํปลาตะเพียนใบลานในท่ีสุด 

 ดงันั้นจึงพอสรุปไดว้า่ปลาตะเพียนใบลานมีคู่แข่งหรือสินคา้ทดแทนจาํนวนมากจาก
ผลิตภณัฑท์างดา้นอุตสาหกรรมท่ีทนัสมยัตรงตามค่านิยมของผูบ้ริโภคยคุใหม่มากกวา่และอาจ
ส่งผลใหป้ลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสูญหายไป
จากสงัคมไทยในท่ีสุด 

3)  ค่านิยมสมยัใหม่ สงัคมในยคุโลกาภิวั ตน์มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคม
วฒันธรรมประเพณีหลายอยา่งท่ีตอ้งปรับปรุงใหพ้ฒันาข้ึน เพื่อใหส้ามารถตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูค้นในสงัคมสมยัใหไ้ดอ้ยา่งทนัท่วงที วฒันธรรมในสงัคมหลายอยา่งในหลายแห่งทัว่
โลกท่ีไม่สามารถปรับตวั ใหเ้ขา้กบัยคุสมยัท่ีเปล่ียนไปไดอ้ยา่งทนัเวลา ทนัความตอ้งการของคนใน
สงัคมนั้นๆกจ็ะถึงกาลสูญสลายไปไม่สามารถดาํรงคงอยูไ่ด ้ปลาตะเพียนใบลานเป็นอีกหน่ึงใน
จาํนวนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทางสงัคมท่ีไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงทางสงัคม  การ
ดาํรงอยูข่องปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนันั้นเก่ียวขอ้งกบัรายไดจ้ากการจาํหน่ายสินคา้พื้นบา้น
ชนิดน้ี ผูผ้ลิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัคงยดึอาชีพการทาํปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนัแมจ้ะมีความผกูพนั
ในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมมากเพียงใดกต็าม แต่หากความนิยมของผูบ้ริโภคสมยัใหม่ไม่ให้
ความสนใจท่ีจะซ้ือหาผลิตภณัฑชุ์มชนชนิดน้ีแลว้  ยอ่มส่งผลต่อรายไดก้ารดาํรงชีพประจาํวนัของผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เม่ือผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัหนัไปให้
ความสาํคญักบัสินคา้ทดแทนชนิดอ่ืนมากเท่าใด กย็อ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่องานหตัถกรรมสาน
ปลาตะเพียนใบลานอยา่งแน่นอน 

ดงันั้นค่านิยมของผูบ้ริโภคในยคุปัจจุบนัจึงส่งผลกระทบต่อผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลาน 
อยา่งยิง่ซ่ึงเม่ือมีจาํนวนผูบ้ริโภคยคุใหม่ลดจาํนวนลงมากข้ึนและผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานมีรายได้
ไม่เพียงพอต่อการดาํรงชีวิตในปัจจุบนั อาจเป็นไปไดว้า่ในอนาคตผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานท่ี
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาคงลดจาํนวนลงและไม่มีใครสนใจในการทาํปลาตะเพียนใบลานอีกต่อไป 

4)  นโยบายของภาครัฐ นโยบายของภาครัฐท่ีชดัเจนท่ีสุดเก่ียวกบังาน
หตัถกรรมพื้นบา้นท่ีผา่นมาเห็นจะมีเพียงแค่ นโยบายส่งเสริมการผลิตสินคา้ประจาํชุมชนในแต่ละ
ตาํบลท่ีผา่นมามีช่ือเรียกวา่ นโยบายหน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์น่ีแหละท่ีถือวา่เป็นนโยบายของ
ภาครัฐ ท่ีตรงกบัความตอ้งการของชาวบา้นมากท่ีสุด เพราะมุ่งเนน้ใหช้าวบา้นในแต่ละตาํบ ล
สร้างสรรคพ์ฒันางานฝีมือ ทางหตัถกรรมดา้นต่างๆออกจาํหน่ายเป็นสินคา้ประจาํทอ้งถ่ิน แลว้แต่
วา่ทอ้งถ่ินไหนถนดั หรือเช่ียวชาญในงานหตัถกรรมในดา้นใดปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นงานฝีมือ 
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จากภูมิปัญญาดา้นจกัสานของชาวบา้นในชุมชนหวัแหลมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยากเ็ป็นอีก
หน่ึงในงานหตัถกรรมดา้นจกัสานท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสินคา้ประจาํตาํบลและเป็นสินคา้
ประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาอีกดว้ย 

 แต่เม่ือระยะเวลาผา่นมาหลายปีปรากฏวา่หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถ่ิน กลบัปล่อยปละละเลยท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุน
อยา่งจริงจงักบังานหตัถกรรมพื้นบา้นในแทบทุกพื้นท่ีของประเทศไทย ทาํใหผู้ผ้ลิตสินคา้ประจาํ
ตาํบลหรือชุมชนต่างๆประสบปัญหาทางดา้นการตลาดเป็นอยา่งมาก สินคา้หลายอยา่งผลิตออก
มาแลว้ไม่สามารถหาตลาดจาํหน่ายท่ีแน่นอนได ้รวมถึงการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐกห็ดหายไปอีกดว้ย ในปัจจุบนัจึงพบวา่ผูผ้ลิตสินคา้ชุมชนตอ้งยนืหยดัอยูด่ว้ยลาํแขง้ของ
ตวัเองทาํใหผู้ผ้ลิตจาํนวนมากไม่สามารถดาํรงอยูไ่ดท่้ามกลางการตลาดแบบเสรีในปัจจุบนัท่ีมีคู่
แข่งขนัในตลาดจาํนวนมากและมีสินคา้ทดแทนท่ีตรงตามรสนิยมของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมาก
ยิง่ข้ึน  ดงันั้นจึงเป็นปัญหาสาํคญัท่ีเกิดจากนโยบายท่ีไม่แน่นอนคงเสน้คงวาและขาดความจริงจงั
ต่อเน่ืองของหน่วยงานราชการหรือจากรัฐบาลท่ีผา่นมาส่งผลกระทบอยา่งใหญ่หลวงต่องาน
หตัถกรรมพื้นบา้นในทุกภูมิภาคของไทยรวมถึงผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาดว้ย 

5)  ความเช่ือเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน ปลาตะเพียนใบลานถือไดว้า่
เป็นงานหตัถกรรมประเภทงานจกัสานจากภูมิปัญญาของคนไทยในสมยัโบราณท่ีเกิดข้ึนมาจาก
ความเช่ือของคนไทยในอดีตเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัและจากการทาํมาหา
กินในวิถีชีวิตชนบทของคนไทยมาแต่อดีตอีกดว้ย ในอดีตพื้นท่ีราบลุ่มภาคกลางจดัเป็นพื้นท่ีท่ีอุดม
สมบูรณ์มากแห่งหน่ึงของประเทศไทยชาวชนบทในภาคกลางประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วน
ใหญ่โดยเฉพาะการทาํนา การประมงพื้นบา้นการหาปลาตามหว้ยหนองคลองบึงและในแม่นํ้าสาย
ต่างๆกเ็ป็นอีกหน่ึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในพื้นท่ีภาคกลาง สมกบัคาํขวญัท่ีวา่บริเวณท่ีราบลุ่มภาค
กลางนั้นอุดมสมบูรณ์ในนํ้ามีปลาในนามีขา้ว หากแต่ในปัจจุบนัคนรุ่นใหม่ไม่มีความเช่ือดงักล่าว
แลว้จึงไม่นิยมซ้ือปลาตะเพียนใบลานตามความเช่ืออีกต่อไป 

สรุปไดว้า่ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ ผูบ้ริโภค สินคา้ทดแทนหรือคู่แข่ง  ค่านิยมสมยัใหม่  
นโยบายภาครัฐและความเช่ือเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน มีผลกระทบโดยตรงต่อการดาํรงอยูห่รือ
การสูญหายของปลาตะเพียนใบลานอยา่งยิง่ดงันั้นปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรมพื้นบา้นศิลปะ
และภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มีแนวโนม้ท่ีจะสูญหายไปในอนาคต  ดว้ย
เหตุท่ีมาจากปัจจยัภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานเองทั้งส้ินไดแ้ก่ วตัถุดิบ ผูผ้ลิต รายได ้
แหล่งจาํหน่ายสินคา้และราคาของปลาตะเพียนใบลานลว้นส่งผลใหป้ลาตะเพียนใบลานอาจพบจุด 
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วิกฤติและสูญหายไปในท่ีสุดเช่นเดียวกบัมรดกทางวฒันธรรมของชุมชนไทยหลายอยา่งท่ีผา่นมาใน
อดีต   รวมถึงในส่วนของปัจจยัจากภายนอกเองกส่็งผลกระทบเป็นอยา่งมากต่อการดาํรงอยูห่รือสูญ
หายไปของปลาตะเพียนใบลานงานฝีมือหตัถกรรมพื้นบา้นของชาวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

5.3  ข้อคดิเห็นสําหรับบทบาทหน้าทีท่างสังคมของปลาตะเพยีนใบลาน 

 

จากผลการวิจยัดงักล่าว ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่ปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นมีคุณสมบติัในหลายประการท่ีสามารถอธิบายไดว้า่ ปลา
ตะเพียนใบลานมีบทบาทท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดในดา้นต่างๆไดอี้กหลายฐานะดงัต่อไปน้ี 

   

5.3.1  ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะวฒันธรรมชุมชน   

         เป็นงานหตัถกรรมพื้นบา้นดา้นงานจกัสานประเภทเคร่ืองแขวนประดบั บา้นเรือนท่ีมี
ประวติัภูมิหลงัและความเป็นมาท่ียาวนานมากกวา่  200 ปีมาแลว้ถือวา่เป็นงานฝีมือชาวบา้นใน
ทอ้งถ่ินเป็นศิลปะและภูมิปัญญาประจาํถ่ินของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นวฒันธรรมชุมชนท่ี
สาํคญัท่ีควรค่าแก่การอนุรักษรั์กษาไว ้ ใหค้งอยูก่บัสงัคมไทยสืบต่อไปใหน้านเท่านานไวใ้ห้
ลูกหลานรุ่นหลงัไดศึ้กษาคน้ควา้เพื่อแสวงหาภูมิความรู้เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานมรดกทาง
วฒันธรรมศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใหด้าํรงคงอยูคู่่
สงัคมไทยเป็นแนวทางในงานฝีมือดา้นการจกัสานสืบสานหตัถกรรมพื้นบา้นแขนงน้ีใหอ้ยูไ่ดใ้น
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปในโลกยคุโลกาภิวตัน์ตลอดไป 

 

5.3.2  ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะภูมิปัญญาท้องถิ่น   

         คนรุ่นพอ่แม่ปู่ยา่ตายายคร้ังในอดีตไดป้ระดิษฐคิ์ดคน้งานฝีมือท่ีมีคุณค่าเกิดมาจาก
ความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อธรรมชาติรอบตวั สัง่สมทกัษะฝีมือถ่ายทอดสืบต่อกนัมาจนเกิดเป็นภูมิ
ปัญญาท่ีทรงคุณค่าสืบทอดต่อกนัเร่ือยมาในหลายช่วงอายคุนจนในปัจจุบนัตกทอดมาสู่รุ่นลูกรุ่น
หลานเป็นงานจกัสานปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นมุสลิมในชุมชน
หวัแหลมของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ียงัคงทาํอาชีพดงักล่าวอยูเ่ป็นอาชีพสร้างรายได ้เล้ียง
ครอบครัวกนัอยูใ่นปัจจุบนัซ่ึงลว้นแลว้แต่เกิดมาจากความคิดสร้างสรรคข์องคนรุ่นก่อนในคร้ังอดีต
ท่ีส่งผลสืบทอดคุณประโยชน์อนัมากมายมหาศาลใหแ้ก่ลูกหลานใชป้ระกอบอาชีพทาํมาหากินสืบ
ต่อกนัมาและจะยงัคงมีการถ่ายทอดศิลปะภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดงักล่าวต่อๆไป 
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5.3.3  ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะหัตถกรรมพืน้บ้าน  

ในประเทศไทยมีงานหตัถกรรมพื้นบา้นอยูม่ากมายในทุกพื้นท่ีของประเทศ แบ่งออกได้
ตามการทาํประโยชน์ใชส้อยทั้งท่ีเป็นเคร่ือง  มือเคร่ืองใชป้ระจาํวนัเป็นเคร่ืองประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาเป็นตน้ สาํหรับปลาตะเพียนใบลานจดัอยูใ่นประเภทงานหตัถกรรมประเภทเคร่ืองแขวน
ประดบับา้นเรือนใหส้วยงาม ซ่ึงทาํมาจากวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติวตัถุประสงคเ์พื่อใชส้อย
ตกแต่งบา้นเรือนใหส้วยงาม ซ่ึงหตัถกรรมประเภทตกแต่งยงัมีอีกมากในทุกทอ้งถ่ินแตกต่างกนัไป
สาํหรับปลาตะเพียนใบลานเป็นหตัถกรรมพื้นบา้นของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีสืบ
ทอดเป็นมรดกทางวฒันธรรมชุมชนมายาวนาน 

 

5.3. 4 ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะผลติภัณฑ์หน่ึงตําบลหน่ึงผลติภัณฑ์ของจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา   

        ท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการผลิตภณัฑห์น่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑแ์ห่งชาติให้
ปลาตะเพียนใบลานเป็นหน่ึงในสินคา้โอทอปประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในประเภท
หตัถกรรมงานจกัสานทอ้งถ่ิน ท่ีไดรั้บความนิยมในหมู่นกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวสถานท่ีสาํคญัทางประวติัศาสตร์ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตอ้งตดัสินใจซ้ือ
ปลาตะเพียนใบลานเป็นของขวญัของฝากกลบับา้นไปฝากญาติสนิทมิตรสหายและใชเ้ป็นท่ีระลึก
อีกดว้ย  นอกจากน้ีปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยายงัถูกคดัเลือกใชเ้ป็นรูปเคร่ืองหมายของสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑข์อง
ประเทศไทยอีกดว้ย 

   

5.3.5  ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะทุนทางสังคม  

         สงัคมไทยเป็นสงัคมท่ีมีทุนทางสงัคมท่ีดีงามอยูม่ากมายส่ิงใดท่ีเกิดข้ึนดาํรงอยูแ่ลว้
เป็นประโยชน์กบัส่วนรวม ใหคุ้ณค่ากบัคนอ่ืนโดยไม่มีส่ิงตอบแทน ทุกส่ิงเกิดข้ึนดว้ยความสมคัร
ใจท่ีจะทาํใหเ้กิดความรักความหวงัดีความสุขสงบในสงัคม ทุกอยา่งท่ีกล่าวลว้นเป็นทุนทางสงัคมท่ี
ไม่ตอ้งลงทุนซ้ือหามาแต่อยา่งใด เพียงรู้จกัการนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์มีคุณค่าต่อสงัคม ดงันั้นส่ิง
ดีงามในสงัคมไทยจึงตอ้งรักษาไวใ้หด้าํรงคงอยูสื่บต่อไป ปลาตะเพียนใบลานเป็นทุนทางสงัคม
อยา่งหน่ึงท่ีทรงคุณค่าและมีประโยชน์อนัลน้เหลือแก่สงัคม ทั้งในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาและ
ประเทศชาติบา้นเมืองการดาํรงอยูข่องหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลานส่งผลใหท้อ้งถ่ิน
ชนบทท่ีราบลุ่มภาคกลางอยา่งอยธุยา เป็นท่ีรู้จกัของคนไทยทัว่ไปจากทุกทิศหรือแมแ้ต่ในหมู่ 
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ชาวต่างชาติกเ็คยไดย้นิเคยรู้จกัช่ือเสียงของปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยามายาวนาน 

 

5.3.6  ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะพลงัชุมชน   

         ทอ้งถ่ินท่ีประชาชนสามารถสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายไดไ้ดด้ว้ยคนในทอ้งถ่ิน
ของตนถือวา่เป็นชุมชนพึ่งตนเองได ้จากการท่ีคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจในการพฒันาสร้างสรรค์
ส่ิงท่ีดีงามใหเ้กิดแก่ชุมชนของตนเรียกวา่ พลงัชุมชน เพราะหากสามารถท่ีจะส่งเสริมพลงัความรัก
ความสามคัคีใหก้ระจายไปสู่ชุมชนอ่ืนๆขา้งเคียงดว้ยจะยิง่แสดงถึงพลงัของชุมชนท่ีทรง
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนไปอีก  ชาวบา้นในชุมชนมุสลิมหวัแหลมในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาได้
แสดงใหเ้ห็นถึงพลงัความรักความสามคัคีท่ีคนในชุมชนร่วมมือร่วมใจกนัสร้างงานสร้างอาชีพสร้าง
รายไดใ้หเ้กิดแก่ตนเอง ครอบครัวและสร้างความเขม้แขง็ใหเ้กิดแก่ชุมชนและทอ้งถ่ินของตนเองได ้
จึงถือวา่คนในชุมชนหวัแหลมจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างใหเ้กิดพลงั
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง 

 

5.3.7  ปลาตะเพยีนใบลานในฐานะอาชีพเสริม   

         ในชุมชนหวัแหลมปัจจุบนัมีครอบครัวท่ียงัทาํอาชีพเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานอยู ่
10 ครอบครัวทั้งหมดยดึอาชีพการสานปลาตะเพียนใบลานเป็นอาชีพเสริมแทบทั้งส้ิน เพราะในทุก
ครอบครัวสมาชิกส่วนใหญ่มีหนา้ท่ีการงานทาํประจาํอยูแ่ลว้แต่กย็งัคงยดึอาชีพการทาํปลาตะเพียน
ใบลานเป็นอาชีพเพื่อเสริมรายไดใ้นครอบครัวอยูป่ระจาํและจากการสร้างงานสร้างอาชีพเสริมจาก
การทาํปลาตะเพียนใบลาน จึงอาจเป็นส่ิงท่ีดึงดูดใจใหค้รอบครัวอ่ืนหนัมาใหค้วามสนใจในการทาํ
ปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  เป็นอาชีพเสริม
มากยิง่ข้ึนในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบนัอนัอาจจะเป็นการร่วมสืบสานงานหตัถกรรมพื้นบา้นจากภูมิ
ปัญญาของคนรุ่นก่อนๆใหด้าํรงคงอยูต่่อไปไดอี้กนานเท่านานในสงัคมไทย 

 

5.4. ข้อเสนอแนะสําหรับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

 

หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลาน ผลงานฝีมือ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีแสดงถึงศิลปะและภูมิปัญญาท่ีสืบทอดเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมต่อกนัมาอยา่งยาวนานหลายร้อยปี  ทั้งท่ีเป็นหน่วยงานในพื้นท่ีและหน่วยงานส่วนกลาง
ท่ีตอ้งแสดงออกถึงความจริงใจท่ีจะอนุรักษรั์กษางานหตัถกรรมพื้นบา้นประจาํทอ้งถ่ินอยธุยาช้ินน้ี 
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ใหค้งอยูสื่บต่อไปโดย ซ่ึงผูว้ิจยัขอเสนอแนะผลการวิจยัในคร้ังน้ีใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ปลาตะเพียนใบลานไดน้าํขอ้เสนอแนะดงักล่าวน้ีไปปรับใชเ้พื่อใหเ้กิดประโยชน์ในการอนุรักษ์
รักษาฟ้ืนฟสู่งเสริมใหง้านหตัถกรรมพื้นบา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยาใหด้าํรงอยูไ่ดใ้นสงัคมสืบต่อไปดงัน้ี 

 

5.4.1  ด้านผู้ผลติปลาตะเพยีนใบลาน 

5.4.1.1  หน่วยงานดา้นวฒันธรรมประจาํจงัหวดั 

             ควรจดัทาํนโยบายดา้นการส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นท่ีใหค้วามสนใจ
ศึกษาเรียนรู้การทาํปลาตะเพียนใบลานใหเ้พิ่มมากข้ึน เพื่อสืบทอดใหค้นรุ่นใหม่หนัมาสนใจทาํ
อาชีพการสานปลาตะเพียนใบลาน  รวมถึงการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานหตัถกรรมปลาตะเพียน
ใบลานข้ึนเป็นประจาํทุกปีใหเ้ป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกวา้งขวางของประชาชนทั้งในพื้นท่ีและนอกพื้นท่ี
ทาํใหเ้กิดกระแสการอนุรักษ์      และส่งเสริมงานหตัถกรรมปลาตะเพียนใบล านของชาวบา้นใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใหเ้ป็นวฒันธรรมประจาํจงัหวดัท่ีประชาชนทัว่ไปรู้จกัและคุน้เคยจดจาํได้
เป็นอยา่งดีวา่ปลาตะเพียนใบลานเป็นศิลปะและภูมิปัญญาของชาวพระนครศรีอยธุยากนัทุกคน
ต่อไป 

5.4.1.2  หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียว 

             ส่งเสริมดา้นการประชาสมัพนัธ์เพื่อใหน้กัท่องเท่ียวรู้จกัปลาตะเพียนใบ
ลานมากยิง่ข้ึนและสนใจเดินทางมาท่องเท่ียวชมสถานท่ีผลิตและเลือกซ้ือสินคา้ปลาตะเพียนใบลาน
เพิ่มมากข้ึนช่วยเหลือกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้ปลาตะเพียนใบลานใหมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึนสามารถดาํรงอยู่
ไดสื้บต่อไปในส่วนของการประชาสมัพนัธ์นั้น หน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีทั้งในส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ตอ้งจดัทาํเอกสารเผยแพร่เร่ืองราวของปลาตะเพียนใบ
ลานใหแ้พร่หลายมากข้ึนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  เพื่อประชาสมัพนัธ์ใหป้ระชาชนชาวไทย
รู้จกังานหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลานและเห็นคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมช้ินน้ีสืบ
ต่อไป  รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานรวมถึงคุณประโยชน์ทางดา้น
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของสงัคมไทยใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึนสืบไป 

  5.4.1.3  หน่วยงานดา้นการพฒันาชุมชน 

                         ควรส่งเสริมใหก้ลุ่มผูผ้ลิตปลาตะเพียนใบลานรวมตวักนัจดัตั้งเป็นกลุ่ม
อาชีพดา้นหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลานและทาํใหเ้กิดเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป  เพื่อ
ส่งเสริมใหเ้กิดความเขม้แขง็ในชุมชนเกิดความร่วมมือในการอนุรักษฟ้ื์นฟรัูกษาศิลปะและภูมิ
ปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาใหม้ัน่คงยนืยาวตลอดไป  ส่งเสริมให ้
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ผูป้ระกอบการปลาตะเพียนใบลานมีรายไดท่ี้มัน่คงเพียงพอต่อการดาํรงชีพเพื่อเป็นแรงจูงใจใหค้น
ในชุมชนอ่ืนๆหนัมาประกอบอาชีพผลิตปลาตะเพียนใบลานกนัมากข้ึนเพื่อใหก้ารสืบสานศิลปะ
และภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาดาํรงอยูไ่ดต่้อไป 

   5.4.1.4  หน่วยงานดา้นอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

                                     ตอ้งใหค้วามใส่ใจกบัผลกระทบท่ีเกิดกบัสงัคมและวฒันธรรมในพื้นท่ี 
เพราะการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของภาคอุตสาหกรรมก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอยา่งมาก 
รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัมรดกทางวฒันธรรมพื้นบา้นอีกดว้ย ความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรม
ในพื้นท่ีก่อใหเ้กิดค่านิยมของคนรุ่นใหม่ท่ีใชว้ิถีชีวิตและแนวคิดแบบสงัคมเมืองสมยัใหม่ หลงลืม
รากเหงา้ของวฒันธรรมทางสงัคมท่ีดีงามซ่ึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนกบัปลาตะเพียนใบลานศิลปะและ
ภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนัท่ีคนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจในการสืบทอดงาน
ฝีมือของบรรพบุรุษดั้งเดิมท่ีทาํสืบทอดต่อกนัมามากกวา่สองร้อยปีเน่ืองจากนิยมไปทาํงานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากกวา่เพราะรายไดท่ี้มากกวา่รวมถึงสวสัดิการต่างๆท่ีดีกวา่  กลุ่มผูป้ระกอบการ
ดา้นอุตสาหกรรมในพื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตอ้งส่งเสริม  และปลูกฝังค่านิยมใหก้บัคนรุ่น
ใหม่ท่ีอยูใ่นแวดวงธุรกิจภาคอุตสาหกรรมใหต้ระหนกัถึงคุณค่าของมรดกทางวฒันธรรมของตนเอง
ควบคู่ไปกบัความเจริญทางดา้นอุตสาหกรรม 

 

 

 5.4.2  ด้านวตัถุดิบทีใ่ช้ในการทาํปลาตะเพยีนใบลาน 

  5.4.2.1  หน่วยงานดา้นการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

                         กรมอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม ้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตอ้งพยายาม
รักษาพื้นท่ีป่าไมต้ามธรรมชาติใหเ้หลือมากท่ีสุด โดยเฉพาะพื้นท่ีป่าธรรมชาติท่ีมีตน้ลานข้ึนอยูใ่น
พื้นท่ีซ่ึงในปัจจุบนัมีพื้นท่ีป่าตน้ลานอยูเ่พียงไม่ก่ีแห่งในประเทศไทยในพื้นท่ีเขตอุทยานแห่งชาติ
ทบัลาน อาํเภอนาดี จงัหวดัปราจีนบุรี ท่ีเป็นป่าตน้ลานท่ีมีพื้นท่ีมากท่ีสุดในประเทศไทยแต่ใน
ปัจจุบนัพบวา่มีการบุกรุกทาํลายพื้นท่ีตน้ลานเป็นจาํนวนมาก ประกอบกบัตน้ลานตามธรรมชาตินั้น
มีช่วงอายท่ีุออกดอกตามธรรมชาติและตายในท่ีสุด ดงันั้นหากไม่มีการอนุรักษพ์ื้นท่ีป่าตน้ลานตาม
ธรรมชาติไวแ้ละไม่มีการปลูกเพิ่มเติมอาจส่งผลใหพ้ื้นท่ีป่าตน้ลานตามธรรมชาติหมดส้ินไปไดใ้น
ท่ีสุด ส่งเสริมใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจกบัตน้ลานใหม้ากข้ึนส่งเสริมการปลูกตน้ลานในพื้นท่ีหวั
ไร่ปลายนาท่ีดอนนํ้าท่วมไม่ถึงสามารถปลูกตน้ลานไดเ้ช่นเดียวกบัตน้ตาลหรือมะพร้าว  เพื่อใหมี้
พื้นท่ีป่าลานเพิ่มมากข้ึนทดแทนตน้ลานธรรมชาติท่ีลม้ตายลงไปตามธรรมชาติและจากการตดั
ทาํลายของคน  เพื่อใหมี้ตน้ลานเอาไวท้าํปลาตะเพียนใบลานกนัต่อไป เพราะหากยงัไม่รีบ 
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ดาํเนินการปลูกทดแทนตน้ลานในอนาคตประเทศไทยอาจไม่มีตน้ลานหลงเหลืออยูใ่นธรรมชาติอีก
ต่อไปและปลาตะเพียนใบลานของชาวอยธุยากจ็ะสูญหายตามไปอีกดว้ย 

  5.4.2.2  หน่วยงานราชการของกระทรวงมหาดไทย 

                         ท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมทัว่ประเทศ โดยเฉพาะองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ต่างๆตอ้งจดัทาํนโยบายส่งเสริมใหป้ระชาชนในพื้นท่ีปลูกตน้ลานไวใ้นทุกชุมชนทุกหมู่บา้น  เพื่อ
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตสินคา้หตัถกรรมชุมชนชนิดต่างๆท่ีใชใ้บลานเป็นวตัถุดิบในการผลิตเช่น
หมวก งอบ ร่ม รวมถึงปลาตะเพียนใบลานดว้ย หากมีการส่งเสริมใหป้ระชาชนปลูกตน้ลานทัว่ทุก
หมู่บา้นตาํบลทัว่ประเทศจะมีพื้นท่ีตน้ลานเพิ่มข้ึนอีกหลายร้อยหลายพนัตน้ทีเดียวอนัจะส่งผลให้
ตน้ลานมีเหลืออยูท่ดแทนตน้ลานท่ีตายไปตามธรรมชาติ 

 

5.4.3  ด้านผลติภัณฑ์ปลาตะเพยีนใบลาน 

  5.4.3.1  หน่วยงานดา้นการส่งเสริมสินคา้หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์

                         ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัการจดัทาํนโยบายเก่ียวกบัสินคา้ผลิตภณัฑชุ์มชน ท่ี
มีอยูเ่ป็นจาํนวนมากในแทบทุกพื้นท่ีของประเทศไทย การส่งเสริมสินคา้ชุมชนนอกจากเป็นการ
รักษาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นทัว่ไปแลว้ยงัเป็นการส่งเสริมอาชีพใหเ้กิดแก่ชุมชนประชาชน
เพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย เพิ่มการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายไดใ้หแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินต่างๆทัว่
ประเทศ ผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นงานฝีมือท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบา้นท่ีมีสืบทอดกนัมานานเป็น
ผลผลิตจากความคิดสร้างสรรคข์องบรรพบุรุษท่ีส่งผา่นมายงัคนรุ่นต่อๆมาเป็นเวลานานหลายสิบ
หลายร้อยปีมาแลว้ การส่งเสริมใหป้ระชาชนไดน้าํภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาสร้างรายไดห้ล่อเล้ียง
ตนเองและครอบครัวจึงน่าจะเป็นหนทางท่ีสามารถทาํใหม้รดกทางวฒันธรรมประจาํทอ้งถ่ินต่างๆ
ของประเทศไทยยงัคงยนืหยดัอยูไ่ดสื้บต่อไป 

  5.4.3.2  หน่วยงานดา้นอาชีวะศึกษาในพื้นท่ี 

                         วิทยาลยัอาชีวะศึกษา วิทยาลยัเทคนิคพระนครศรีอยธุยา  วิทยาลยัสารพดั
ช่างพระนครศรีอยธุยา     รวมถึง วิทยาลยัการอาชีพเสนา และศูนยพ์ฒันาฝีมือแรงงานจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  ตอ้งจดัทาํหลกัสูตรการออกแบบผลิตภณัฑป์ลาตะเพียนใบลานใหมี้ความแปลก
ใหม่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิม เพื่อสร้างทางเลือกในการตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลานของ
ผูบ้ริโภค การสร้างรูปลกัษณ์สินคา้ใหห้ลากหลายรูปทรงทางกายภาพจะส่งผลต่ออาํนาจการ
ตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลานเพิ่มมากข้ึน ในปัจจุบนัประชาชนท่ีทาํปลาตะเพียนใบลานใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยานั้นเป็นเพียงชาวบา้นท่ีไม่มีโอกาสในการเรียนรู้การออกแบบผลิตภณัฑ ์
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ตามหลกัวิชาการแต่อยา่งใด รูปแบบปลาตะเพียนใบลานเป็นรูปแบบดั้งเดิมท่ีคนรุ่นปู่ยา่ตายาย
คิดคน้และถ่ายทอดสืบต่อกนัมายาวนานหลายร้อยปีแลว้ 

  5.4.3.3  หน่วยงานดา้นการศึกษาในพื้นท่ี 

                         ทั้งในระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาตอ้งจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
การเรียนการสอนเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ทาํการเรียนการสอนเพื่อปลูกฝังจิตสาํนึกความรักความผกูพนัในภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินของตน สร้างแรงกระตุน้ใหเ้กิดการเรียนรู้เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานในทุก
ระดบัชั้นของสถานศึกษาในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพราะเม่ือมีการเรียนการสอนท่ีเป็นหลกั
วิชาการอยา่งเป็นระบบในสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง จะสร้างพลงัความคิดความรักความศรัทธาใน
จิตใจของเดก็เก่ียวกบัความสาํคญัทางภูมิปัญญาและมรดกทางวฒันธรรมของทอ้งถ่ินตนเองให้
เกิดข้ึนและดาํรงอยูอ่ยา่งมัน่คงสืบไป 

 

5.4.4  ด้านการตลาดของปลาตะเพยีนใบลาน 

  5.4.4.1  หน่วยงานดา้นพาณิชยจ์งัหวดั 

                         ตอ้งจดัหาสถานท่ีจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานใหเ้ป็นศูนยก์ลางการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางมาเลือกซ้ือสินคา้ต่างๆได้
สะดวกสบายเดินทางไปมาไดอ้ยา่งรวดเร็วและอยูใ่กลเ้สน้ทางคมนาคมขนส่ง การจดัสถานท่ี
จาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานใหน้กัท่องเท่ียวสามารถเดินทางไดส้ะดวกจะส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ปลาตะเพียนใบลานรวมถึงสินคา้หตัถกรรมอ่ืนๆท่ีเป็นผลผลิตของชาวบา้นอีกดว้ย ในการส่งเสริม
กิจกรรมดา้นการตลาดจะทาํใหป้ลาตะเพียนใบลานเป็นท่ีรู้จกัของประชาชนทัว่ไปทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ จะส่งผลดีต่อผูป้ระกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานต่อไป 

5.4.4.2  หน่วยงานดา้นการท่องเท่ียวทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

              ตอ้งจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวในเชิงนิเวศน์ในสถานท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัปลาตะเพียนใบลานท่ีชุมชนหวัแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เพื่อให้
นกัท่องเท่ียวไดศึ้กษาถึงวิถีชีวิตความเป็นมาและสภาพในปัจจุบนัของพี่นอ้งมุสลิมท่ีอาศยัอยูใ่น
พื้นท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ียงัคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมรวมทั้งวิถีการอนุรักษศิ์ลปะและภูมิปัญญา
งานหตัถกรรมพื้นบา้นปลาตะเพียนใบลานใหอ้ยูร่อดมาไดจ้นถึงปัจจุบนั การจดัทาํเอกสารการ
ท่องเท่ียวจะตอ้งบรรจุรายละเอียดท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานของอยธุยาเพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนทัว่ไปไดรั้บรู้รับทราบและใหค้วามสนใจท่ีจะซ้ือปลาตะเพียนใบลานเพื่อประดบัตกแต่ง
บา้นเรือนตามคติความเช่ือท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังโบราณสืบไป 
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  5.4.4.3  หน่วยงานการการส่งเสริมการส่งออก 

                         ตอ้งจดักิจกรรมในต่างประเทศเพื่อประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่เร่ืองราวท่ี
เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานผลผลิตของชาวบา้นงานฝีมือหตัถกรรมจากภูมิปัญญาท่ีมีการสืบทอด
เป็นมรดกทางวฒันธรรมมายาวนานหลายร้อยปีของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา การ
เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานในแพร่หลายใน
ต่างประเทศ จะทาํใหช้าวต่างชาติรู้จกัและเรียนรู้เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานไดอ้ยา่งถูกตอ้งมาก
ยิง่ข้ึน รวมถึงสร้างแรงจูงใจใหช้าวต่างชาติเลง็เห็นถึงคุณค่าทางวฒันธรรมชุมชนท่ีสาํคญัของปลา
ตะเพียนใบลานมากยิง่ข้ึน และส่งผลใหช้าวต่างชาติตดัสินใจเลือกซ้ือปลาตะเพียนใบลานไป
ประดบัตกแต่งบา้นเรือนใหส้วยงามและเชิดชูคุณค่าทางมรดกจากภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของชาวบา้นใน
อยธุยาใหแ้พร่หลายต่อไป 

 

 5.4.5  ด้านความเช่ือเกีย่วกบัปลาตะเพยีนใบลาน 

  5.4.5.1  หน่วยงานดา้นวฒันธรรม 

                          ตอ้งสร้างกระแสเก่ียวกบัความเช่ือท่ีมีมาตั้งแต่คร้ังโบราณของปลา
ตะเพียนใบลานท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองความอุดมสมบูรณ์ เม่ือนาํปลาตะเพียนใบ
ลานมาแขวนประดบัไวท่ี้บา้นท่ีทาํงานจะช่วยใหก้ารดาํเนินกิจการหรือชีวิตประสบความสาํเร็จ
เจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ยิง่ข้ึนไป ความเช่ือดงักล่าวจะส่งผลใหผู้ค้นหนัมาใหค้วามสนใจซ้ือปลา
ตะเพียนใบลานมากยิง่ข้ึนเพราะปลาตะเพียนใบลานเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงพลงัศรัทธาในความเช่ือท่ีมีมา
ตั้งแต่คร้ังโบราณ และปลาตะเพียนใบลานเป็นผลผลิตจากความเช่ือผา่นการคิดประดิษฐจ์ากภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินถ่ายทอดสืบต่อกนัมายาวนานจนเป็นวฒันธรรมของชุมชนในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา 

5.4.5.2  หน่วยงานดา้นศาสนา 

             ตอ้งสัง่สอนใหค้วามรู้ประชาชนทัว่ไปเก่ียวกบัคุณค่าทางจิตใจท่ีเกิดจาก
ความเช่ือความศรัทธาท่ีมาจากปลาตะเพียนใบลาน เพื่อเผยแพร่ใหป้ระชาชนทุกคนมัน่ทาํความดีให้
เจริญกา้วหนา้ทั้งแก่ตนเองและผูอ่ื้น เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผมี่นํ้ าใจโอบออ้มอารีขยนัหมัน่เพียรดุจดงัปลา
ตะเพียนท่ีแหวกวา่ยไปมาในสายนํ้าเป็นหมู่คณะดว้ยความเก้ือกลูปกป้องอนัตรายจากส่ิงรอบตวั
แสดงถึงความรักความสามคัคีใหเ้กิดในชุมชนต่างๆทัว่ไป  การใชป้ลาตะเพียนใบลานเป็นเคร่ือง
แสดงถึงพลงัแห่งความรักความสามคัคีในหมู่คณะจะช่วยใหส้งัคมเกิดความสงบสุขข้ึนไดต่้อไป 
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  5.4.5.3  หน่วยงานดา้นประชาสมัพนัธ์ 

                                      กรมประชาสมัพนัธ์ ตอ้งจดัทาํส่ือโฆษณาทางส่ือสารมวลชนทั้งของรัฐและ
ส่ือของเอกชน เพื่อสร้างจิตสาํนึกถึงคุณค่าทางจิตใจและความเช่ือในส่ิงท่ีดีงามเก่ียวกบัปลาตะเพียน
ใบลาน รณรงคใ์หป้ระชาชนหนัมาซ้ือปลาตะเพียนใบลานไปประดบัตกแต่งบา้นเรือน  ร้านคา้  
สาํนกังาน สถานท่ีราชการ  โรงงาน  หา้งร้านต่างๆเพื่อใหเ้กิดความเจริญรุ่งเรืองกา้วหนา้ในอาชีพ
การงาน  คา้ขายร่ํารวย  อยูเ่ยน็เป็นสุข  ครอบครัวอบอุ่นรักใคร่กลมเกลียวเหมือนฝงูปลาตะเพียนใบ
ลาน  ท่ีอยูด่ว้ยกนัดว้ยความรักความเอ้ืออาทรต่อกนั  การสร้างความเช่ือความศรัทธาท่ีมีต่อปลา
ตะเพียนใบลานจะส่งเสริมใหป้ระชาชนสนใจซ้ือปลาตะเพียนใบลานมากข้ึน จะส่งผลดีต่อรายได้
ของผูป้ระกอบการปลาตะเพียนใบลาน และทาํใหค้นรุ่นใหม่หนัมาสนใจในการทาํปลาตะเพียนใบ
ลานเพิ่มมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

 
 

5.5  ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.5.1  ควรศึกษา 

        ในประเดน็ ศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีเก่ียวกบัแรงจูงใจของผูท่ี้ทาํเก่ียวกบังานหตัถกรรมพื้นบา้น
ปลาตะเพียนใบลานวา่มีเหตุปัจจยัอะไรบา้งท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจทาํอาชีพเก่ียวกบัการสานปลา
ตะเพียนใบลานอยูใ่นปัจจุบนั 

 

5.5.2  ควรศึกษา 

           ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภควา่มีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือปลาตะเพียนใบลาน  เพื่อศึกษาวา่ผูบ้ริโภคท่ีตดัสินใจซ้ือนั้นมีเหตุผลหรือมีปัจจยัอะไร
ท่ีใชใ้นการตดัสินใจเช่นนั้น รวมถึงแรงจูงใจของผูบ้ริโภควา่มีผลอยา่งไรบา้งหลงัจากการตดัสินใจ
ซ้ือปลาตะเพียนใบลาน 

 

5.5.3  ควรศึกษา 

        ในประเดน็ท่ีเก่ียวกบับทบาทของปลาตะเพียนใบลานท่ีมีต่อจิตสาธารณะของ
ประชาชนในสงัคมไทย  เพื่อศึกษาวา่หตัถกรรมพื้นบา้นประจาํทอ้งถ่ินของชาวบา้นในจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยานั้นจะมีบทบาทท่ีสาํคญัในการสร้างจิตสาธารณะของประชาชนไดห้รือไม่ 
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ของผู้บริโภค.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ฝ่ ายตําราและอุปกรณ์การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  



132 
 

ผาสุก  พงษไ์พจิตร.  2544.   ธรรมาภบิาลการมีส่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการ

ทางด้านส่ิงแวดล้อม.  กรุงเทพมหานคร: สายธาร. 
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  กรุงเทพมหานคร: กรมส่งเสริมสุขภาพ. 
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  กรุงเทพมหานคร: สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั. 
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สถาบนัชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา. 
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วรวฒิุ  โรมรัตนพนัธ์.  2546.   โครงการศึกษาทุนทางสังคมในฐานะปัจจัยการผลติของ
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มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี. 
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ภาพประกอบท่ี 1 ตราสญัลกัษณ์ประจาํจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 2 วดัพระศรีสรรเพชรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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ภาพประกอบท่ี 3 ภาพในอดีตของมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 4 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั 
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ภาพประกอบท่ี 5 สถานท่ีฝังศพเจา้พระยาบวรราชนายก(เฉกอะหมดั)จุฬาราชมนตรีคนแรก 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 6 ชุมชนหวัแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปัจจุบนั 
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ภาพประกอบท่ี 7 บา้นเรือนชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 8 บา้นเรือนของชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม 
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ภาพประกอบท่ี 9 ปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นในอยธุยา 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 10 ชาวบา้นชุมชนหวัแหลมกาํลงัสานปลาตะเพียนใบลาน 
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ภาพประกอบท่ี 11 ชาวบา้นนัง่ขายปลาตะเพียนใบลานในสมยัอดีต 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 12 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในสมยัอดีต 
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ภาพประกอบท่ี 13 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในอดีต 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 14 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในอดีต 
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ภาพประกอบท่ี 15 นางมาลีรัตน์  วงชยัวรรณ์  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัในการวิจยั 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 16  ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั 
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ภาพประกอบท่ี 17 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี 18 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั 
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ภาพประกอบท่ี 19 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั 

 

 

 

ภาพประกอบท่ี  20 ร้านจาํหน่ายปลาตะเพียนใบลานในปัจจุบนั 
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ดร.เกษม  บาํรุงเวช 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “ผมขอพดูในฐานะของคนท่ีเกือบคร่ึงหน่ึงของชีวิต  ท่ีตอ้งมาทาํมาหากินท่ีอยธุยานบัตั้งแต่
ผมมาเป็นอาจารยส์อนหนงัสืออยูท่ี่น่ี ผมไดเ้ห็นถึงสภาพความเป็นไปของสงัคมในอยธุยาท่ี
เปล่ียนแปลงไปเป็นอยา่งมากในรอบหลายสิบปีท่ีผา่นมา  เม่ือสามสิบกวา่ปีท่ีแลว้อยธุยายงัคงเป็น
สงัคมเกษตรกรรมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก การทาํมาหากินยงัพึงพิงการทาํนาเป็นอาชีพหลกัทาํการ
ประมงตามแม่นํ้าลาํคลอง  ทอ้งทุ่งเป็นอาชีพเสริมตามฤดูกาลสภาพสงัคมยงัคงความเป็นสงัคม
ชนบทอยูม่าก 

 แต่เม่ือประมาณยีสิ่บกวา่ปีท่ีแลว้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีรุนแรง อีกคร้ังหน่ึงของ
เมืองอยธุยา  เม่ือรัฐบาลมีการดาํเนินการขยายโครงสร้างทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ท่ีสาํคญัของ
ประเทศไทยอยธุยาถูกผลกัดนัใหเ้ป็นหน่ึงในเมืองอุตสาหกรรมสมยัใหม่เปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี
การเกษตร ใหเ้ป็นพื้นท่ีสาํหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมมีการจดัพื้นท่ีอยธุยาออกเป็นเขตนิคม
อุตสาหกรรมในหลายพื้นท่ี  อาทิเช่น นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินและนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคท่ี
อาํเภอบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมโรจนะท่ีอาํเภออุทยั นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนครท่ีอาํเภอ
นครหลวงและนิคมอุตสาหกรรมแฟคตอร่ีแลนดท่ี์อาํเภอวงันอ้ย   
 สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไปของอยธุยาส่งผลกระทบอยา่งมากกบัวฒันธรรมชุมชน
หลายๆอยา่งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได ้ ส่ิงดีงามท่ีบรรพบุรุษในคร้ังอดีตเคยสัง่สมไวแ้ลว้ถ่ายทอดเป็น
มรดกทางวฒันธรรมใหแ้ก่คนรุ่นหลงักลบัถูกละเลย  เพราะกระแสความเจริญท่ีหลัง่ไหลเขา้มาใน
อยธุยา งานศิลปะและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีทรงคุณค่าหลายอยา่งไดสู้ญหายไปจากสงัคมอยธุยา  
หตัถกรรมพื้นบา้นหลายส่ิงไดรั้บการทอดท้ิงจากคนรุ่นหลงัอยา่งไม่รู้ถึงความสาํคญัแต่อยา่งใด 



152 
 

ในฐานะท่ีผมเป็นนกัวิชาการทอ้งถ่ินรู้สึกไดถึ้งความสูญเสียของมรดกทางวฒันธรรมชุมชนท่ีกาํลงั
เกิดข้ึนในสงัคมอยธุยาในปัจจุบนั  หากแต่ในความส้ินหวงักลบัพบวา่ยงัคงมีความดีงามท่ีเกิดข้ึน
ท่ามกลางวิกฤติของวฒันธรรมชุมชนของชาวบา้นในอยธุยาปลาตะเพียนใบลานงานหตัถกรรม
พื้นบา้นของชาวมุสลิมหวัแหลมเป็นอีกหน่ึงในความพยายามรักษาสืบทอดศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวอยธุยาในการปกปักรักษาส่ิงท่ีทรงคุณค่าทางวฒันธรรมชุมชนใหค้งอยูสื่บไป 

 ผมดีใจท่ีไดเ้ห็นงานวิจยัของคุณบุญส่ง เรศสนัเทียะนกัศึกษาปริญญาโท  จากคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ท่ีไดศึ้กษาคน้ควา้ในเร่ืองปลาตะเพียนใบลาน
ศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยากบัความอยูร่อดในระบบการตลาด
แบบเสรี ซ่ึงจะทาํใหเ้ราทราบถึงท่ีมาของปลาตะเพียนใบลานในคร้ังอดีตรวมถึงสภาพการดาํรงอยู่
ในปัจจุบนัท่ามกลางระบบการคา้แบบเสรีและศึกษาถึงแนวโนม้ทิศทางในอนาคตของปลาตะเพียน
ใบลาน ไวใ้หเ้ป็นขอ้มูลหลกัฐานใหค้นทัว่ไปไดรู้้จกัและเขา้ใจถึงงานหตัถกรรมพื้นบา้นของชาว
อยธุยาซ่ึงถือเป็นศิลปะและภูมิปัญญาของชาวอยธุยาท่ีทรงคุณค่าทางวฒันธรรมชุมชนสืบต่อไป” 
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นายปัญญา  นํ้ าเพชร 

ประธานมูลนิธิพระมงคลบพิตร  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “พอ่ดีใจมากเลยนะท่ีลูกๆมาถามในเร่ืองราวท่ีเก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลาน ซ่ึงถือวา่เป็น
ของเก่าแก่คู่บา้นเมืองเรามานานหลายร้อยปีแลว้ ตั้งแต่พอ่ยงัเป็นเดก็บา้นพอ่อยูแ่ถวโรงเรียน
ประตูชยัในปัจจุบนัน่ีแหละเห็นชาวบา้นแถวนั้นเขาสานปลาตะเพียนใบลานกนัมาตั้งแต่พอ่จาํความ
ไดเ้ม่ือตอนพอ่เป็นเดก็กเ็คยเล่นปลาตะเพียนสานใบลานเหมือนกนั 

 เห็นมาตั้งแต่เลก็จนโตแมว้า่ท่ีบา้นพอ่เองไม่ไดมี้อาชีพทาํปลาตะเพียนใบลานหรอกนะ   
แต่กรู้็สึกถึงคุณค่าของปลาตะเพียนใบลานมาตั้งแต่บดันั้นเรียนจบออกมาเป็นครูสอนหนงัสือ อยูท่ี่
อยธุยามาตั้งแต่ โรงเรียนประชาบาลจนถึงในมหาวิทยาลยัไดเ้ห็นพฒันาการของงานหตัถกรรมปลา
ตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวอยธุยาเปล่ียนแปลงไปมากทีเดียวเม่ือก่อนปลาตะเพียน
ใบลานจะทาํกนัแบบพื้นๆสีสนักไ็ม่วิจิตรบรรจงเหมือนทุกวนัน้ี   
 พอ่วา่นัน่เป็นการปรับตวัเพื่อใหง้านหตัถกรรมพื้นบา้นของเรา สามารถอยูร่อดไดม้าจนทุก
วนัน้ี ไม่วา่จะผา่นยคุสมยัมานานแค่ไหนแต่งานสานปลาตะเพียนใบลานกย็งัคงอยูคู่่อยธุยามาไดก้็
คงตอ้งฝากพวกลูกๆคนรุ่นหลงัน่ีหละใหช่้วยกนัสืบทอดมรดกภูมิปัญญาท่ีดีงามของบา้นเราให้
ยงัคงอยูสื่บต่อไป” 
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อ.สุธรรม  ชาตะสิงห์ 

ประธานกลุ่มการเมืองภาคประชาชนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “เคยเห็นเหมือนกนัตอนเดก็ๆแม่กบัยายผมท่ีบา้นนอก กเ็คยสานปลาจากใบมะพร้าวมา
แขวนท่ีเปลใหดู้เล่นตอนท่ีนอนในเปลไม่รู้วา่เก่ียวกบัความเช่ืออะไรหรือเปล่านะ แต่เคยเห็นเคย
นอนดูเม่ือตอนท่ีเป็นเดก็ตวัเลก็ๆเม่ือก่อนนานมาแลว้ส่ีหา้สิบปีมาแลว้  ตอนท่ีผมกบัภรรยาเล้ียงลูก
ไม่ไดแ้ขวนปลาสานแลว้ไม่มีเปลแลว้เล้ียงในกรุงเทพดว้ยไม่รู้จะไปหาซ้ือท่ีไหน 

 เด๋ียวน้ีลูกๆโตกนัหมดแลว้เรียนหนงัสือในมหาวิทยาลยักนัทุกคนแลว้ ผมมารู้จกัปลา
ตะเพียนใบลานจริงๆจงัๆกเ็ม่ือตอนท่ีผมยา้ยมาสอนหนงัสือท่ีอยธุยาน่ีเอง เห็นคุณป้าท่านหน่ึงท่ี
บา้นอยูใ่กล้ๆ กนัในหมู่บา้นเดียวกนัทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานอยูท่ี่บา้นเป็นประจาํ เคยเขา้ไป
นัง่ดูแกทาํสอบถามความเป็นไปเป็นมาของการสานปลาตะเพียนใบลาน ถึงไดรู้้จกัรายละเอียดต่างๆ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํปลาตะเพียนใบลานตั้งแต่นั้นมา   
 ยิง่ไดเ้ห็นขั้นตอนวิธีการทาํยิง่น่าสนใจถึงศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้น ท่ีคิดคน้
ลวดลายสีสนั เขียนระบายลงบนตวัปลาตะเพียนใบลานความสวยงามท่ีเกิดจากฝีมือของชาวบา้นท่ี
ผา่นการสัง่สมมายาวนานหลายสิบปี ทาํใหทุ้กวนัน้ีปลาตะเพียนใบลานเป็นงานศิลปะท่ีเกิดจากภูมิ
ปัญญามากกวา่ ท่ีจะมองวา่เป็นแค่สินคา้ธรรมดาตามทอ้งตลาดทัว่ๆไปแต่คุณค่าของปลาตะเพียนใบ
ลานน่าจะมาจากการถ่ายทอดความรู้ท่ีสืบทอดการทาํปลาตะเพียนใบลานมาอยา่งยาวนา นมี
ประวติัศาสตร์ของตวัเองท่ีไม่สามารถหาดูไดจ้ากท่ีอ่ืนๆในประเทศไทยและต่างประเทศมากกวา่” 
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นางสมทรง  พนัธ์เจริญวรกลุ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

“ในความรับผดิชอบขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เราเลง็เห็นถึง
ความสาํคญัของงานหตัถกรรมจากภูมิปัญญาของชาวบา้นมาโดยตลอด นบัตั้งดิฉนัไดเ้ขา้มา
บริหารงานในองคก์รทอ้งถ่ินแห่งน้ี  มีวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจนในการอนุรักษฟ้ื์นฟศิูลปวฒันธรรม
ประเพณีอนัดีงามของอยธุยาในทุกรูปแบบ 

ดงัจะเห็นไดจ้ากการจดังานส่งเสริมวฒันธรรมประเพณีในหลายคร้ังท่ีผา่นมา องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไดส้นบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการมาโดยตลอด การ
ส่งเสริมอาชีพงานหตัถกรรมพื้นบา้นกเ็ช่นเดียวกนัเราจดังบประมาณใหก้ลุ่มอาชีพต่างๆในทุกพื้นท่ี
ของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาท่ีรวมกลุ่มกนัประกอบอาชีพทางดา้นงานหตัถกรรมทอ้งถ่ิน 

ปลาตะเพียนใบลานงานศิลปะและภูมิปัญญาของชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม กเ็ป็นอีกหน่ึง
ในกลุ่มอาชีพหตัถกรรมพื้นบา้นท่ีเราสนบัสนุน  จนไดรั้บการคดัเลือกเป็นสินคา้โอทอปของจงัหวดั  
เราเห็นคุณค่างานหตัถกรรมทุกอยา่งของชาวอยธุยามาโดยตลอด   จึงเป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีท่ีงาน
หตัถกรรมท่ีทรงคุณค่าของอยธุยาจะไดรั้บการศึกษาวิจยัเพื่อใหเ้ป็นแหล่งความรู้สาํหรับคนทัว่ไป
ไดมี้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งเป็นหลกัฐานอา้งอิงไดใ้นอนาคตต่อไป” 
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นางมาลีรัตน์ วงชยัวรรณ์ 

อาชีพสานปลาตะเพียนใบลาน ชุมชนหวัแหลม จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “ป้าทาํมาตั้งนานหลายปีแลว้ตั้งแต่เป็นเดก็กช่็วยแม่ช่วยยายทาํมาตลอด ถา้นบัตั้งแต่ป้า
เร่ิมทาํถึงวนัน้ีกเ็กือบหา้สิบปีแลว้  ตอนน้ีอายตุั้ง 58 ปีเขา้ไปแลว้ทุกวนัน้ีกย็งัทาํอยูไ่ม่เคยวา่งเวน้สกั
วนั  กเ็ราเป็นแม่บา้นอยูก่บับา้นเล้ียงลูกเล้ียงหลาน  พอมีเวลาวา่งกท็าํปลาตะเพียนใบลานน้ีแหละ
เป็นอาชีพเสริมหารายไดช่้วยเหลือครอบครัวจะมวัรอแต่เงินรายไดข้องแฟนป้ากบัลูกๆกไ็ม่ไหว
รายจ่ายในครอบครัวกเ็ยอะในแต่ละเดือน 

 ป้าทาํมาทุกวนัน้ีน่าจะเป็นรุ่นท่ีหา้แลว้ในครอบครัวของป้าเองนะ ตอนน้ีกเ็หลือครอบครัว
นอ้งสาวนอ้งชายลูกๆหลานๆกน่็าจะประมาณสิบครอบครัวท่ียงัเหลืออยูใ่นวนัน้ี ทาํกนัเป็นอาชีพ
เสริมกนัทุกครอบครัวนัน่แหละคนอ่ืนๆในครอบครัวกไ็ปทาํงานอยา่งอ่ืนกนั เหลือพวกเราผูห้ญิงอยู่
บา้นกท็าํปลาตะเพียนใบลานหารายไดเ้สริมไปเร่ือยๆทุกวนัน้ีท่ีทาํกนัอยูน่่าจะสกัเกือบหา้สิบคนได ้

 พวกนอ้งๆยงัพอมีลูกหลานสืบต่อนะ ส่วนของป้าไม่มีลูกหลานคนไหน สืบทอดการทาํ
ปลาตะเพียนใบลานกนัเลย  ทาํงานโรงงานอุตสาหกรรมกนัหมดลูกสะใภด้ว้ยหลานกย็งัเลก็อยูโ่ต
ข้ึนมนักไ็ม่ทาํกนัหรอกกค็งจะหมดยคุของป้าน่ีแหละ ไม่มีคนสืบทอดมรดกช้ินน้ีของปู่ยา่ตายายอีก
ต่อไปกเ็สียดายนะถา้มนัจะสูญหายไปจากวฒันธรรมชุมชนอยธุยา  กห็วงัวา่จะมีคนรุ่นใหม่สานต่อ
มรดกทางวฒันธรรมศิลปะและภูมิปัญญาของพอ่แม่เอาไวสื้บต่อไป” 
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นางกอลีเยาะ  ซูไฮมี 

ชาวชุมชนหวัแหลม  ผูใ้หข้อ้มูลสาํคญัเก่ียวกบัท่ีมาของปลาตะเพียนใบลาน 

 

 “ดิฉนัไดย้นิคุณแม่เล่าใหฟั้งเม่ือตอนเป็นเดก็วา่  การสานปลาดว้ยใบมะพร้าวสดมีมานาน
แลว้คุณแม่เล่าวา่ไดฟั้งมาจากคุณยายอีกทีหน่ึงถึงเร่ืองความเช่ือบางอยา่งของคนทางภาคใตท่ี้อยู่
อาศยัแถวชายทะเลท่ีประกอบอาชีพออกทะเลหาปลา ก่อนท่ีจะออกทะเลหาปลาทุกคร้ังจะขอพร
พระผูเ้ป็นเจา้หมายถึงพระอลัเลาะห์ช่วยคุม้ครองใหป้ลอดภยักลบัมาเขา้ฝ่ังและหาปลาไดม้ากๆกจ็ะ
ทาํเคร่ืองหมายบอกแก่พระผูเ้ป็นเจา้ เพื่อใหรู้้วา่วนัน้ีนั้นบา้นไหนออกไปหาปลาในทะเลบา้งคนท่ี
บา้นกจ็ะสานปลาจากใบมะพร้าว  แลว้นาํไปแขวนท่ีปลายไมไ้ผปั่กไวท่ี้หนา้บา้นเป็นการบอกให้
พระเจา้รู้วา่บา้นน้ีกาํลงัออกทะเลไปหาปลาอยูช่่วยดูแลคุม้ครองใหป้ลอดภยัดว้ย 

 เป็นเร่ืองท่ีคุณแม่เล่าวา่เคยไดย้นิคนเก่าคนแก่เล่าต่อกนัมา ซ่ึงโดยส่วนตวักไ็ม่เคยเห็นหรือ
อ่านเจอท่ีไหนถึงเร่ืองราวท่ีวา่น้ีเพียงแต่ไดย้นิคุณแม่เล่าใหฟั้งต่อมาเท่านั้นเอง เม่ือมีคนมาถามวา่
ปลาตะเพียนใบลานท่ีอยธุยามีท่ีมาจากไหนตั้งแต่เม่ือไหร่กเ็ลยคิดข้ึนมาไดว้า่เร่ืองอยา่งน้ีเราเองเคย
ไดย้นิคุณแม่เล่าใหฟั้งอยูน่ะ แต่เป็นเร่ืองราวท่ีแถวภาคใตแ้ถบชายฝ่ังทะเลนานมาแลว้ แต่กเ็คยถาม
คุณแม่วา่คนรุ่นปู่ยา่ตายายของเรามุสลิมอยธุยามาจากไหน คุณแม่กบ็อกวา่มีพื้นเพมาจากคนมุสลิม
จากแถวภาคใตโ้นน้แหละอพยพมาคา้ขายทางเรือตั้งนานหลายร้อยปีมาแลว้เอาเฉพาะท่ีมาตั้งรกราก
รวมกนัท่ีชุมชนหวัแหลมท่ีอยธุยากน่็าจะนานกวา่ 200 ปีแลว้ 

 ตอนน้ีท่ีบา้นเองกไ็ม่ไดท้าํปลาตะเพียนใบลานแลว้ มาขายอาหารอิสลามท่ีในมหาวิทยาลยั
ราชภฏัพระนครศรีอยธุยาตั้งนานหลายปีมาแลว้ คุณแม่กม็าช่วยขายดว้ยเลยไม่มีเวลากลบัไปทาํปลา
ตะเพียนแต่ญาติคนอ่ืนๆกย็งัมีทาํกนัอยูบ่า้งเหมือนกนั” 
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นางอุดม มจัฉาชีพ 

เจา้ของร้านคา้จาํหน่ายปลาตะเพียนใบลาน หนา้สวนสมเดจ็พระศรีนครินทร์ 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
 

 “พดูถึงอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานน้ีนะ อนัท่ีจริงรายไดไ้ม่มากเท่าไหร่หรอกในแต่ละ
เดือน เทียบกบัค่าแรงในโรงงานอุตสาหกรรมแลว้ท่ีโนน้ดีกวา่เยอะ ไหนจะค่าแรง ค่ากะ ค่าโอที  ค่า
นูน้ค่าน้ีอีกจิปาถะเดือนๆหน่ึงไดม้ากกวา่ทาํปลาตะเพียนเยอะ อยา่งน้ีเม่ือก่อนตอนเดก็ๆอยูก่ช่็วยแม่
ท่ีบา้นทาํปลาตะเพียนใบลานมาก่อนเหมือนกนั แต่พอเรียนจบกเ็ขา้ไปทาํงานท่ีโรงงาน
อุตสาหกรรมเหมือนคนอ่ืนๆแต่แม่ท่ีบา้นกย็งัทาํปลาตะเพียนอยูน่ะไม่ไดท้ิ้งไปไหนแต่เราเห็นวา่ได้
เงินนอ้ยสูไ้ปทาํงานในโรงงานไม่ได ้

 แต่พออายมุากเขา้กเ็ลิกทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  กลบัมาอยูบ่า้นเฉยๆไม่ไดท้าํอะไรก็
กลบัมาทาํปลาตะเพียนใบลานอีก  มนักเ็ป็นอาชีพเสริมไดน้ะคุณเดือนๆหน่ึงกไ็ดห้ลายพนับาทอยู่
หรอก  รวมๆกบัของแฟนของลูกกช่็วยแบ่งเบาภาระทางครอบครัวไปไดเ้หมือนกนั แต่ถา้มีงานอ่ืน
ใหเ้ลือกทาํนะฉนักเ็ลือกไปทาํอยา่งอ่ืนดีกวา่ทาํปลาตะเพียนนะ มนัเหน่ือยนัง่หลงัขดหลงัแขง็ทั้งวนั
กวา่จะไดแ้ต่ละตวัอยา่งระบายสีน่ีนะ ตวัหน่ึงตอ้งทาํซํ้ าแลว้ซํ้ าอีกตั้งหลายเท่ียวกวา่จะเสร็จ บางทีก็
ตาลายไปเลยแหละเหมน็กล่ินสีกล่ินทินเนอร์ ไหนจะกล่ินนํ้ามนัเบนซินเขา้ไปอีกปวดหวัไปเลย
เหมือนกนั  คนหนุ่มสาวถึงไม่ค่อยเขา้มาทาํปลาตะเพียนกนั 

 คิดวา่ในอนาคตปลาตะเพียนใบลานกย็งัจะมีคนใหม่ๆเขา้มาทาํต่อไปนะ แต่อาจจะไม่ใช่
คนมุสลิมอีกแลว้กไ็ด ้ เพราะเห็นมีพวกคนทางอีสานท่ีมาเป็นสะใภอ้ยธุยากท็าํกนัเยอะแลว้ ฉนัวา่
มนักค็งอยูไ่ดต่้อไปนะ แต่ไม่รู้วา่จะนานแค่ไหนชัว่ชีวิตพวกเราคงยงัไม่สูญหายไปหมดหรอกถา้
ส่งเสริมใหร้าคาดีๆและมีคนมาซ้ือเยอะๆกอ็าจอยูไ่ดต่้อไปในอนาคตนะ” 
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นายสาํริด  วงษส์รรค ์

อาชีพขายของท่ีระลึกนกัท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “ก่อนท่ีคนมุสลิมจะมาตั้งบา้นเรือนกนัท่ีชุมชนหวัแหลมน้ีนะ เคยทาํอาชีพล่องเรือขาย
สินคา้ประเภทเคร่ืองเทศท่ีนิยมในหมู่ชาวมุสลิม เดินทางข้ึนล่องระหวา่งอยธุยากบัแถบภาคใต้
เพราะแถวภาคใตเ้คร่ืองเทศมีมาก ในขณะท่ีอยธุยามีงานหตัถกรรมพื้นบา้นมากในการเดินทาง
คา้ขายทางเรือกจ็ะไปกนัเป็นครอบครัว คํ่าไหนนอนนั้นไปเร่ือยๆบางลาํเรือมีลูกเลก็ๆมาดว้ยกจ็ะ
สานปลาใหลู้กดูเล่นในระหวา่งท่ีเรือเดินทางทาํใหเ้ดก็เพลิดเพลินกบัการเดินทางในเรืออีกดว้ย   
 และเม่ือการเดินทางไปมาคา้ขายระหวา่งภาคใตก้บัอยธุยา เร่ิมไม่สะดวกหรืออาจเพราะไม่
อยากเดินทางไกลๆอีกแลว้กไ็ด ้ คนมุสลิมบางครอบครัวจึงอพยพข้ึนมาปลูกสร้างบา้นเรือนบนริม
ฝ่ังแม่นํ้าเจา้พระยาเม่ือกวา่ 200 ปีมาแลว้ในบริเวณใกล้ๆ แม่นํ้าเช่นเคย ปัจจุบนัไดแ้ก่ชุมชนมุสลิม
หวัแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี อาํเภอพระนครศรีอยธุยาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาน้ีเอง 

 จากเม่ือก่อนตอนท่ีข้ึนมาปลูกบา้นเรือนบนฝ่ังแม่นํ้าชาวบา้นชุมชนหวัแหลมส่วนหน่ึงก็
เร่ิมทาํปลาตะเพียนใบลานออกขายกนัเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว และมารุ่งเร่ืองซกัเม่ือประมาณ
ยีสิ่บปีใหห้ลงั ท่ีเห็นแทบทุกครอบครัวทาํอาชีพสานปลาตะเพียนใบลานกนัเป็นลํ่าเป็นสนัทีเดียว  
แต่ระยะหลงัๆมาน่ีหายไปเยอะเหมือนกนัเด๋ียวน้ีเหลือท่ีทาํอยูไ่ม่ก่ีครอบครัวแลว้ ส่วนใหญ่
ลูกหลานคนรุ่นใหม่หนีไปทาํงานโรงงานอุตสาหกรรมกนัหมดนบัตั้งแต่เร่ิมมีโรงงานมาตั้งในเขต
อยธุยานะ” 
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นายวิเชียร สมบติักลุ 

ชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม ตาํบลท่าวาสุกรี จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

“ผมเคยไดย้นิมาวา่การสานปลาตะเพียนใบลานของอยธุยา มีท่ีมาจากการท่ีบริเวณท่ีราบลุ่ม
ภาคกลาง  มีแม่นํ้าลาํคลองมากหลายสายพื้นท่ีตํ่านํ้ าท่วมถึง  เลยทาํใหมี้ปลาเยอะมากมายหลายชนิด
ชาวบา้นในอดีตหรือแมแ้ต่ทุกวนัน้ียงัคงมีอาชีพหาปลาจากแม่นํ้ามาขาย ผมกย็งัทาํอาชีพน้ีอยูใ่น
วนัหยดุท่ีไม่ไดไ้ปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม  ผมกม็าหาปลาท่ีแม่นํ้าไปขายพอ่คา้ท่ีตลาดบาง
วนัโชคดีหน่อยกไ็ดเ้ยอะเหมือนกนั 

 ไดย้นิวา่ปลาท่ีมีมากและเป็นท่ีนิยมกินกนัมากคือปลาตะเพียนผมกว็า่จริงนะปลาตะเพียน
แม่นํ้าเน้ือนุ่มหวานอร่อยจริงๆแลว้กมี็มากดว้ย ไดแ้ทบทุกคร้ังนะแหละมนัออกลูกเก่งเล้ียงง่ายโต
เร็วและท่ีสาํคญันะผมวา่รูปร่างมนัเหมือนกบัปลาตะเพียนท่ีสานจากใบลานของอยธุยามากท่ีสุดเลย
แหละกค็งจะใช่ท่ีเขาเรียกวา่ ปลาตะเพียนใบลานน่าจะมาจากรูปร่างท่ีเหมือนกนัน่ีหล่ะ 

 คนโบราณเช่ือวา่การสานปลาตะเพียนใบลานแลว้นาํไปแขวนไวท่ี้บา้นจะทาํใหค้รอบครัว
ไม่อดอยากหากินสะดวก ลูกหลานเล้ียงดูง่ายเจริญเติบโตเร็วไดเ้หมือนปลาตะเพียนในธรรมชาติ  
ไม่รู้นะครับผมไม่เช่ืออยา่งนั้นแต่กเ็ห็นท่ีบา้นผมคุณแม่กซ้ื็อปลาตะเพียนใบลานมาแขวนประดบัท่ี
บา้นเหมือนกนัแม่แกอาจจะเช่ืออยา่งวา่กเ็ป็นได”้ 
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นายบงัลีม กอซนั 

อาชีพขบัรถตุก๊ๆรับจา้งบริเวณวดัมหาธาตุ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “ผมมีอาชีพขบัรถตุก๊ๆรับจา้งพานกัท่องเท่ียว ไปเท่ียวสถานท่ีต่างๆในอยธุยามานานหลาย
ปีแลว้ ตั้งแต่ผมยงัเป็นหนุ่มจนทุกวนัน้ีเกือบหกสิบแลว้  ขบัรถตุก๊ๆรับจา้งส่งใหลู้กๆสองคนเรียน
จนจบมหาวิทยาลยัไดน้ัน่แหล  ผมกภู็มิใจนะกบัอาชีพขบัรถรับจา้งท่ีน่ีไดเ้ห็นผูค้นแปลกหนา้
มากมายทั้งคนไทยคนต่างประเทศท่ีเดินทางมาเท่ียวในอยธุยา 

 ผมดีใจท่ีเห็นคนต่างถ่ินต่างบา้นต่างเมืองมาเท่ียวท่ีอยธุยาบา้นผม ช่วยใหค้วามเจริญในการ
ทาํมาหากินของผมพออยูไ่ดจ้นทุกวนัน้ี จาํนวนนกัท่องเท่ียวกมี็มากมีนอ้ยตามสภาพเศรษฐกิจนัน่
แหละ ปีไหนเศรษฐกิจดีๆกเ็ขา้มาเท่ียวเยอะปีไหนเศรษฐกิจไม่ค่อยดีกม็าเท่ียวนอ้ยเป็นเร่ืองปกติข้ึน
ลงตามธรรมชาตินะ 

 ปลาตะเพียนใบลานนะเหรอผมเห็นมาตั้งแต่เป็นเดก็แลว้แถวบา้นผมเขาทาํกนัมานานมาก
หลายปีแลว้ ทุกวนักย็งัมีทาํกนัอยูบ่า้งแต่ไม่มากเหมือนเม่ือก่อน ท่ีบา้นผมไม่เคยทาํปลาตะเพียนใบ
ลานหรอกทุกวนัน้ีผมกย็งัเห็นวา่ยงัทาํกนัอยูไ่ดน้ะ มีร้านคา้ขายปลาตะเพียนใบลานในอยธุยาใหญ่ๆ
สองสามท่ี  แถวหนา้สวนสมเดจ็ท่ีหน่ึงบริเวณหนา้โรงเรียนประตูชยัท่ีหน่ึงแลว้กท่ี็ตลาดใกล้ๆ วิหาร
หลวงพอ่พระมงคลบพิตรอีกท่ีหน่ึง กพ็อขายไดผ้มเห็นพวกนกัท่องเท่ียวกช็อบซ้ือนะทั้งคนไทยคน
ต่างชาตินัน่แหละคนไทยท่ีมาเท่ียวจะซ้ือพวงใหญ่นะแต่คนต่างชาติชอบซ้ือพวงเลก็ๆหรือเป็นตวัๆ
ไปมากกวา่”   
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นายสุรัตน์ สุขลาภกิจ 

อาชีพขบัรถมอเตอร์ไซครั์บจา้งวินปากทางวดัสุทธิ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “ผมเป็นลูกหลานชาวอยธุยาโดยกาํเนิดบา้นเดิมพอ่แม่ผมอยูท่ี่อาํเภอเสนา  แต่ทุกวนัน้ีผมมี
ครอบครัวแลว้มาซ้ือบา้นอยูแ่ถวปากทางเขา้วดัสุทธิ อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
เม่ือก่อนผมทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคมานานหลายปี ตอนหลงัๆ
สภาพเศรษฐกิจไม่ค่อยดีโรงงานเลยปลดคนงานออกเป็นจาํนวนมากผมกต็กงานตั้งแต่คร้ังนั้น 

 ผมมายดึอาชีพขบัมอเตอร์ไซครั์บจา้งหนา้ปากทางเขา้วดัสุทธิเป็นงานประจาํ  ผมเองกเ็ป็น
คนรุ่นใหม่ท่ีไม่ค่อยใส่ใจในวฒันธรรมชุมชนของบา้นตวัเองเท่าไหร่ อาจจะเป็นความเคยชินท่ีรู้
เห็นมาตั้งแต่เดก็กเ็ป็นไปได ้  แต่เม่ือพี่เขาไดม้าศึกษาเร่ืองราวของปลาตะเพียนใบลานซ่ึงเป็นศิลปะ
และภูมิปัญญาของชาวอยธุยา ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จกักนัทัว่ไปทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 ผมถึงเกิดความรู้สึกวา่ผมเองละเลยคุณค่าของส่ิงท่ีดีๆประจาํทอ้งถ่ินตวัเอง ไปอยา่งน่า
เสียดายเพราะวา่พี่ท่ีเขามาศึกษาวิจยั เร่ืองราวของปลาตะเพียนใบลานนั้นเขา้มาอยูท่ี่อยธุยาเม่ือไม่ก่ีปี
มาน้ีเอง แต่ทาํไมพี่เขาถึงไดส้นใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้เร่ืองราวดงักล่าว  ผมคิดวา่เป็นความโชคดีท่ีผม
ไดมี้โอกาสแสดงความรักความศรัทธา ในวฒันธรรมชุมชนของอยธุยาอยา่งจริงจงัเพราะไดรั้บแรง
บนัดาลใจจากพี่เขาน่ีแหละครับ” 
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เดก็หญิงอภสัสร คาํนึง 

              นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนอยธุยาวิทยาลยั  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “หนูเป็นนกัเรียนโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยัค่ะ เป็นโรงเรียนประจาํจงัหวดัท่ีมีช่ือเสียงมานาน
เกินกวา่ร้อยปีมาแลว้  หนูเลือกมาเรียนท่ีน่ีเพราะมีประวติัเก่าแก่ท่ีน่าสนใจศึกษาหาความรู้ท่ีมากกวา่
ในหนงัสือ โรงเรียนตั้งอยูใ่จกลางเกาะเมืองลอ้มรอบดว้ยเร่ืองราวในอดีตท่ีผา่นมาหลายร้อยปี เม่ือ
ตอนท่ีเรียนชั้นประถมท่ีโรงเรียนต่างจงัหวดั หนูไดเ้รียนวิชาประวติัศาสตร์ของชาติไทยหนูได้
เรียนรู้เก่ียวกบัความเป็นมาของกรุงศรีอยธุยาแต่คร้ังในอดีต   
 พอเรียนจบชั้นประถมหนูจึงขอคุณแม่มาเรียนต่อชั้นมธัยมท่ีโรงเรียนอยธุยาวิทยาลยัแห่งน้ี  
เพราะหนูตอ้งการศึกษาเร่ืองราวต่างๆของอยธุยาจากสถานท่ีจริง มากกวา่การเรียนรู้ในหนงัสือเพียง
อยา่งเดียว  หนูไดรั้บความรู้มากมายเก่ียวกบัอยธุยาทาํใหย้ิง่รู้สึกอยากศึกษาใหลึ้กมากยิง่ข้ึนไปอีก  
พี่เขาถามวา่หนูรู้จกัปลาตะเพียนใบลานมั้ย  แน่นอนหนูรู้จกัหนูเคยเห็นตอนท่ีทางโรงเรียนพาไป
ทศันะศึกษาแหล่งวฒันธรรมชุมชนท่ีสาํคญัของอยธุยา  คุณครูพาไปเท่ียวชมสถานท่ีทาํปลาตะเพียน
ใบลานท่ีชุมชนหวัแหลมดว้ยเช่นกนั   
 และหนูยงัชอบไปดูท่ีร้านขายปลาตะเพียนใบลานท่ีหนา้สวนสมเดจ็อีกดว้ย ท่ีร้านเขา
ตกแต่งสวยดีมีปลาตะเพียนใบลานหลายรูปแบบสีสวยงามมากหนูชอบ อยากซ้ือไปเกบ็ท่ีบา้น
เหมือนกนัแต่ราคาแพงเลยซ้ือไม่ไดต้อนน้ี ถา้เกบ็เงินไดพ้อหนูจะซ้ือแน่นอนค่ะหนูชอบปลา
ตะเพียนใบลานเป็นพวงเวลาแขวนลมพดัแกร่งไหวๆสวยดี” 
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นายสมศักดิ์  จังโสพานิช 

กรรมการผู้จัดการบริษัท BC2000Technology&Computer จํากัด 

 

  “ในมุมมองของผมนะผมว่าอยุธยาวันนี้ไม่ใช่เมืองเก่าเมืองโบราณหรือเมืองเกษตรกรรม

เป็นหลักอีกแล้วเม่ือก่อนอาจจะใช่ว่าสังคมดั้งเดิมของอยุธยา ยังเป็นสังคมการเกษตรท่ีคนส่วนใหญ่

ยังทํามาหากินในท้องทุ่งนาหรือแม่นํ้าลําคลองสายต่างๆท่ีมีอยู่มากมายรายได้หลักของครอบครัวยัง

พึงพาภาคการเกษตรผู้คนส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม มีเวลาว่างจากการทํานาก็ทําอาชีพ

เสริมอ่ืนๆอีกในหลายรูปแบบแต่วันนี้ผมว่าไม่ใช่แล้วอยุธยาวันนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ท่ีสุดในรอบหลายปี มานี้อยุธยาขยายเมืองรองรับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกปี ในหลายพื้นท่ีหลาย

อําเภอมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งเท่าไหร่ โรงงานเข้ามาตั้งอีกกี่พันกี่หม่ืนโรงในปัจจุบันนี้ แรงงานท่ีอยู่

ในภาคอุตสาหกรรมมีตั้งกี่แสนกี่ล้านคนในจํานวนนั้นมีลูกหลานคนอยุธยาท่ีหลั่งไหลเข้าสู่

ภาคอุตสาหกรรมตั้งกี่คน 

 ความเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมชุมชนท่ีคุณว่าทุกวันนี้จะเหลือคนรุ่นใหม่ท่ีเป็นคนอยุธยาสัก

กี่คน ท่ียังเห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท่ีหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน  เพราะพวกเขามีรายได้เลี้ยง

ปากเลี้ยงท้องทุกวันนี้เพราะภาคอุตสาหกรรมแทบทั้งนั้น แต่สําหรับผมนะยังมีความเช่ือในเร่ืองปลา

ตะเพียนใบลานท่ีว่า เม่ือนํามาแขวนประดับท่ีบ้านท่ีทํางานจะทําให้การค้าขายเจริญรุ่งเร่ือง อยู่เย็น

เป็นสุขตามคําโบราณ ผมมาเปิ ดร้านใหม่ท่ีอยุธยาก็ซื้อปลาตะเพียนใบลานมาแขวนประดับท่ีร้าน

เหมือนกันครับ” 
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นายอาํนวย การะเกตุ 

ศิลปินชาวอยธุยา เจา้ของร้านจาํหน่ายงานศิลปะอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “ชีวิตผมอยูก่บังานศิลปะมาตลอดตั้งแต่เรียนประถมจนจบท่ีเพาะช่าง ผมช่ืนชอบงานศิลปะ
แทบทุกประเภท แต่ท่ีถนดัมากท่ีสุดคือการเขียนภาพทั้งสีนํ้ าและสีนํ้ามนั เม่ือก่อนงานของผม
ออกมาหลากหลายรูปแบบแลว้แต่วา่ใครจะจา้งใหท้าํไม่มีจุดมุ่งหมายในการทาํงานศิลปะ เพราะผม
มองงานศิลปะเป็นอาชีพท่ีสร้างรายไดม้ากกวา่ท่ีจะมองวา่งานศิลปะคือมรดกทางวฒันธรรมภูมิ
ปัญญาท่ีตอ้งรักษาเอาไวสื้บต่อไป 

 ผมทาํงานศิลปะขายทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายหลายสิบหลายร้อยช้ินใน
ระยะเวลากวา่สามสิบปีมาน้ี  แต่ผมเองกย็งัคงมองวา่งานศิลปะของผมเองกเ็ป็นเพียงแค่งานท่ีผลิต
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยูดี่ ทาํตามท่ีมีคนอยากไดอ้ยากซ้ือทาํมาขายไปใหไ้ดเ้งิน
กพ็อจบกนัไป ไม่เคยคิดวา่งานศิลปะท่ีผมทาํข้ึนมาจะเป็นวฒันธรรมชุมชนของอยธุยาได ้จนวนั
หน่ึงมีคนมาพดูกบัผมวา่เขาอยากศึกษาวิจยัเร่ืองปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของ
ชาวบา้นในอยธุยาน้ีแหละ เขาอยากไดภ้าพเขียนลายเสน้เก่ียวกบัปลาตะเพียนใบลานไปประกอบ
งานวิจยั 

 จากจุดเร่ิมตน้น้ีเองท่ีทาํใหผ้มรู้สึกถึงคุณค่าของคาํวา่ศิลปะท่ีสามารถ่ายทอดเป็นวฒันธรรม
ชุมชนไดก้คื็อปลาตะเพียนใบลานน้ีเอง ความสวยงามลวดลายสีสนัท่ีระบายอยูบ่นตวัปลาตะเพียน
ใบลานนัน่ต่างหากท่ีส่ือความเป็นศิลปะและภูมิปัญญาทางวฒันธรรมชุมชนท่ีแทจ้ริง ทั้งท่ีผมเองได้
เห็นไดรู้้จกัปลาตะเพียนใบลานมาตั้งแต่จาํความไดทุ้กวนักย็งัซ้ือมาแขวนไวท่ี้บา้น จากการพดูคุย
กนัวนันั้นเป็นตน้มาทาํใหผ้มเกิดความคิดท่ีจะสร้างสรรคง์านศิลปะของผมในอนาคต ใหเ้ป็นงาน
ศิลปะและสืบทอดเป็นวฒันธรรมชุมชนท่ีส่ือถึงความเป็นอยธุยาใหไ้ดสื้บต่อไป” 
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นางสาวสุพตัรา หิรัญชโลธร 

นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “หนูเป็นเดก็จากต่างจงัหวดัค่ะบา้นอยูอุ่ทยัธานี  ท่ีเลือกมาเรียนท่ีอยธุยาดว้ยเหตุผลขอ้แรก
คืออยากสมัผสับรรยากาศของเมืองหลวงเก่าในอดีต ท่ีเคยไดเ้รียนในวิชาประวติัศาสตร์ตอนมธัยม  
ขอ้สองมีพี่สาวมาทาํงานโรงงานอยูท่ี่อยธุยาน้ีค่ะ หนูคิดวา่เลือกท่ีเรียนไม่ผดินะเพราะนอกจากเรียน
ในหอ้งเรียน ในตาํราแลว้ยงัไดเ้ดินทางไปเท่ียวชมสถานท่ีต่างๆในอยธุยาไดเ้รียนรู้ศึกษาถึงความ
เป็นมาตั้งแต่อดีต 

 หนูชอบบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีน่ีค่ะไดเ้ห็นไดรู้้ในเร่ืองราวอีกมากมายท่ีไม่มีให้
ศึกษาในหอ้งเรียนในตาํราเรียน ไดค้วามรู้สึกถึงความเจริญรุ่งเรืองของอยธุยาท่ีผา่นมาในอดีตหลาย
ร้อยปีมาแลว้ ไดย้นิไดฟั้งเร่ืองราวเก่าๆในอดีตท่ีหาฟังท่ีอ่ืนไม่มี สาํหรับปลาตะเพียนใบลานงานจกั
สานฝีมือชาวบา้นในอยธุยา หนูเคยไดอ่้านในหนงัสือวา่มีทาํกนัอยูท่ี่เดียวในอยธุยาน้ีเท่านั้น พอ
ไดม้าเห็นกบัตาตวัเองยอมรับวา่ปลาตะเพียนใบลานสีสนัลวดลายสวยงามจริงๆค่ะ 

 เพื่อนๆพาไปดูการทาํปลาตะเพียนใบลานท่ีชุมชนหวัแหลมมาแลว้ค่ะ  น่าท่ึงในวิธีการทาํ
นะค่ะตั้งแต่การสานการระบายสีลวดลายต่างๆการนาํมาเขา้ชุดเป็นพวงปลาตะเพียนใบลานหนูวา่
น่าจะมีการนาํไปสอนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลยับา้งนะ เพราะคนท่ีทาํอยูเ่ล่าวา่เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมี
คนรุ่นใหม่มาทาํกนัแลว้ รายไดไ้ม่ดีเลยหนีไปทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมกนัหมด หนูวา่น่า
เสียดายนะค่ะถา้การสานปลาตะเพียนใบลานศิลปะและภูมิปัญญาของคนอยธุยาจะสูญหายไปจริงๆ
ในอนาคตน้ี”   
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นางสาวภสัสร เจริญสม 

นกัศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

 

 “หนูเป็นคนอยธุยาโดยกาํเนิดเลยค่ะ บา้นอยูแ่ถววดัพระญาติการามใกล้ๆ กบัสนามกีฬา
กลางจงัหวดัน่ีเอง หนูเกิดท่ีน่ีโตท่ีน่ีเรียนหนงัสือตั้งแต่อนุบาลท่ีโรงเรียนวดัพระญาติ ชั้นมธัยมท่ี
โรงเรียนจอมสุรางคซ่ึ์งเป็นโรงเรียนหญิงประจาํจงัหวดั ปัจจุบนัเรียนท่ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรีอยธุยาในสาขานิติศาสตร์ค่ะ 

 หนูภูมิใจท่ีไดเ้กิดเป็นลูกหลานชาวอยธุยามากเลยค่ะ เพราะวา่อยธุยามีเร่ืองราวท่ีดีงาม
ในทางประวติัศาสตร์มากมายหลายอยา่ง ท่ีคนรุ่นลูกรุ่นหลานตอ้งศึกษาเรียนรู้และรักษาส่ิงท่ีดีงาม
เหล่านั้นไวสื้บต่อไป วดัวาอารามส่ิงปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมอนัทรงคุณค่าในอดีต ยงัคงยนืเด่น
เป็นสง่าอวดสายตาชาวโลกในปัจจุบนัในฐานะท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของโลกอีกแห่งหน่ึงท่ีเรา
ภาคภูมิใจ 

 ความดีงามแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษชาวอยธุยายงัมีใหเ้ห็นในอีกหลายดา้น งาน
หตัถกรรมฝีมือชาวบา้นในทอ้งถ่ินอยธุยากเ็ป็นอีกหน่ึงในความดีงามท่ีสัง่สมสืบทอดต่อกนัมาหลาย
ชัว่อายคุนแลว้ ส่ิงต่างๆเหล่าน้ีลว้นเป็นเคร่ืองบ่งช้ีใหค้นรุ่นหลงัอยา่งพวกเรา ตอ้งปกป้องดูแลรักษา
ใหส่ิ้งท่ีดีงามในอดีตไดค้งอยูอ่ยา่งมัน่คงต่อไป 

 ปลาตะเพียนใบลานงานศิลปะแห่งภูมิปัญญาของชาวบา้นในชุมชนหวัแหลม จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา กเ็ป็นอีกหน่ึงในผลงานท่ีทรงคุณค่าทางจิตใจท่ีคนรุ่นก่อนตกทอดเป็นมรดกทาง
วฒันธรรมมาสู่ยคุปัจจุบนัน้ีเช่นเดียวกนั” 

 

 



 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

 ช่ือ-นามสกลุ  นายบุญส่ง เรศสนัเทียะ 

 วนั เดือน ปีเกดิ  วนัจนัทร์ ท่ี 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2508 

 ประวตักิารศึกษา  พ.ศ. 2520 ประถมศึกษาปีท่ี 7 ร.ร. ชุมชนบา้นหว้ยยาง 
    ต.หว้ยยาง อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ  
    พ.ศ. 2523 มธัยมศึกษาตอนตน้  ร.ร. คอนสารวทิยาคม 
    ต.นาเลา อ.คอนสาร จ.ชยัภูมิ  
    พ.ศ. 2525 มธัยมศึกษาตอนปลาย  ร.ร. ชุมแพศึกษา  
    ต.หนองขาม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  
    พ.ศ. 2550 รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต(รป.บ.)  
    มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
    พ.ศ. 2553 รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต(รป.ม.)  
    สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์( NIDA) กรุงเทพมหานคร 
 
ตําแหน่ง / ประสบการณ์  พ.ศ. 2530  วิทยากรพฒันานุรักษศู์นยป์ระสานงานโครงการ 
                                                      พระราชดาํริสวนสตัวธ์รรมชาติภูเขียว(ศปภ.) อาํเภอคอนสาร 
    จงัหวดัชยัภูมิ  
    พ.ศ. 2540  อาสาสมคัรสาธารณสุขดีเด่นอนัดบั 2  
                                                      จงัหวดัอุบลราชธานี 
    พ.ศ. 2542  ตวัแทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปท่ีดิน  
                                                      จงัหวดัอุบลราชธานี 
    พ.ศ. 2544  ประธานกองทุนหมู่บา้นคาํหนามแท่ง ตาํบลนาคาย  
    อาํเภอตาลสุม จงัหวดัอุบลราชธานี  
    พ.ศ. 2545  หวัหนา้แผนกขนส่งบริษทั  
                                                      อดมัแพค(ประเทศไทย)จาํกดั จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
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    พ.ศ. 2546  หวัหนา้แผนกคลงัสินคา้ บริษทั ซูมิแคริเออร์ จาํกดั  
    นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
    พ.ศ. 2548  รองประธานชมรมนกัจดัรายการวิทยชุุมชน  
    จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  
    พ.ศ. 2550  อาสาสมคัรใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัเอดส์ของ  
                                                      มูลนิธิธรรมรักษ ์วดัพระบาทนํ้าพ ุ จงัหวดัลพบุรี 
    พ.ศ. 2551  ผูช่้วยงานอาจารยส์าขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลยั  
                                                      ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
    พ.ศ. 2553  อาจารยพ์ิเศษสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยั              
                                                      ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน   เลขท่ี 59/336  หมู่บา้นรักไทย หมู่ท่ี 2 ตาํบลบา้นกรด 
    อาํเภอบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13160  
 
ผลงานทางวชิาการ  พ.ศ. 2553 วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 
    เร่ือง ปลาตะเพียนใบลาน : ศิลปะและภูมิปัญญาชาวบา้นใน  
                                                      จงัหวดัพระนครศรีอยธุยากบัความอยูร่อดในระบบการตลาดเสรี 
    คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
 
 

 




