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         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) 

_____________________________________________________________________ 
 

การสัมภาษณ์      :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ส าหรับสัมภาษณ์ :  ผู้บริหำรปกครองส่วนท้องถิ่น (นำยก อบต. ปลัด อบต. กองสวัสดิกำรและพัฒนำ   
         ชุมชน ตัวแทนสมำชิกสภำ อบต.)  

 

ข้อมูลเรื่อง : กระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………….. 
 

สถานที่ท างาน /สถานที่สัมภาษณ์ : 
............................................................................................................................. ....................................
............................................................... ..................................................................................................  
วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ :    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญกระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

ประเด็นค าถามเชิงลึก 
 “ท่ำนมีหน่วยงำนเพ่ือรวบรวมอำชีพและกลุ่มอำชีพชุมชนไว้หรือไม่และลักษณะของกำรท ำ

อำชีพในชุมชนนั้นเป็นอย่ำงไร 
 “ท่ำนคิดว่ำอำชีพใดในเขตพ้ืนที่ต ำบลบำงปลำมีควำมโดดเด่นที่สำมำรถสืบทอดต่อกันถึง

อนุชนรุ่นหลังได้และผู้ท ำอำชีพชุมชนอยู่ในช่วงวัยใด” 
  “ท่ำนได้ก ำหนดนโยบำยในสนับสนุนและส่งเสริมอำชีพชุมชนและอำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุใน

ชุมชนอย่ำงไร”   
   “กำรท ำให้กลุ่มอำชีพชุมชนมีควำมเข้มแข็งควรท ำอย่ำงไร”  
   “ท่ำนคิดว่ำวิธีกำรให้ที่จะส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับผู้สูงอำยุ” 
   “ท่ำนคิดว่ำ กิจกรรมหรือรูปแบบกำรส่งเสริมที่เหมำะสมกับอำชีพของกลุ่มผู้สูงอำยุควรเป็น

ลักษณะใดและเป็นอย่ำงไร” 
 

ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
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         คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) 

_____________________________________________________________________ 
 

การสัมภาษณ์      :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ส าหรับสัมภาษณ์ :  ผู้น ำชุมชนท้องถิ่น (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ประธำนสภำวัฒนธรรมต ำบลบำงปลำ) 

 

ข้อมูลเรื่อง : กระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………….. 
 

สถานที่ท างาน /สถานที่สัมภาษณ์ : 
............................................................................................................................. ....................................
........................................................................................................................................... ...................... 
 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ :    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญกระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

ประเด็นค าถามเชิงลึก 
 

“ท่ำนได้ท ำกำรเก็บรวบรวมอำชีพและกลุ่มอำชีพในชุมชนไว้หรือไม่ และลักษณะของกำรท ำ
อำชีพในชุมชนนั้นเป็นอย่ำงไร”  
  “อำชีพในชุมชนของท่ำน ที่มีควำมโดดเด่นสำมำรถเป็นเอกลักษณ์อำชีพชุมชนที่สำมำรถสืบ
ทอดต่อกันถึงอนุชนรุ่นหลังได้คืออำชีพใด และผู้ท ำอำชีพนั้นอยู่ในช่วงวัยใด” 

 “ท่ำนได้มีส่วนผลักดันและมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและส่งเสริมอำชีพให้กับชุมขนอย่ำงไร” 
 “กำรท ำให้กลุ่มอำชีพชุมชนมีควำมเข้มแข็งควรท ำอย่ำงไร”  
 “ท่ำนคิดว่ำ กิจกรรมหรือรูปแบบกำรส่งเสริมที่เหมำะสมกับอำชีพของกลุ่มผู้สูงอำยุควรเป็น

ลักษณะใดและเป็นอย่ำงไร” 
 
 

ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
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           คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
แนวค าถามสัมภาษณ์เชิงลึก (in-dept interview) 

_____________________________________________________________________ 
 

การสัมภาษณ์      :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ส าหรับสัมภาษณ์ :  ผู้น ำกลุ่มอำชีพ/สมำชิกของกลุ่มอำชีพ 

 

ข้อมูลเรื่อง : กระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………….. 
 

สถานที่ท างาน /สถานที่สัมภาษณ์ : 
............................................................................................................................. ....................................
.................................................................................................................................................................  
 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ :    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญกระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอ
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

ประเด็นค าถามเชิงลึก 
 

“อำชีพของท่ำนมีประวัติและควำมเป็นมำ รวมถึงได้รับกำรถ่ำยทอดอำชีพนั้นอย่ำงไร” 
 “ท่ำนคิดว่ำอำชีพของท่ำนมีควำมโดดเด่นที่จะเป็นเอกลักษณ์อำชีพของชุมชนได้หรือไม่” 

  “ลักษณะปัญหำหรืออุปสรรคในกำรท ำอำชีพและกลุ่มอำชีพของท่ำน เป็นอย่ำงไร” 
 “ท่ำนและสมำชิกในกลุ่มอำชีพของท่ำนมีข้อเสนอแนะในกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพ

อย่ำงไร” 
 “รูปแบบในกำรส่งเสริมที่เหมำะสมกับอำชีพของตนควรเป็นอย่ำงไร” 
 
 
 
 

ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
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                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 แบบแสดงความคิดเห็นปลายเปิด (opinion form) 
 _______________________________________________________________ 

 

ความคิดเห็น        :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ส าหรับรับความคิดเห็น :  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดย 
ชุมชน 

 

ข้อมูลเรื่อง : กระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
 

ชื่อผู้ใหค้วามคิดเห็น : …………………………………………………………….. 
 

สถานที่ท างาน /สถานที่อ่ืน ๆ  : 
............................................................................... ..................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

วัตถุประสงค์:    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญในผลทดสอบรูปแบบกระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ โดย
อิสระเพ่ือให้ได้ข้อควำมจริงอย่ำงตรงไปตรงมำ ด้วยกำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

ประเด็นค าถามปลายเปิด 
“ท่ำนมีควำมคิดเห็นอย่ำงไร จำกกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ

ด้วยกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนและโดยภำพรวมของกิจกรรมทั้งหมดเป็นอย่ำงไร”  
“ท่ำนคิดว่ำรูปแบบกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ จะน ำรำยได้ให้กับกลุ่ม

อำชีพให้พวกเข้ำได้มำกน้อยเพียงใด” 
“ท่ำนคิดว่ำกลุ่มเอกลักษณ์อำชีพมีควำมพร้อมและสำมำรถรองรับกำรส่งเสริมอำชีพด้วยกำร

จัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่ำงไร” 
“ท่ำนมีข้อเสนอแนะ(ข้อดีและข้อปรับปรุง) ต่อทำงเลือกรูปแบบกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพ

ส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร อย่ำงไร” 
 

ขอขอบคุณในการอนุเคราะห์ 
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ภาคผนวก ข 
แบบก าหนดค่าคะแนนระดับ การเปรียบเทียบรายคู่ 

        (pair wise comparison form) 
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               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
       แบบก าหนดค่าระดับคะแนน การเปรียบเทียบรายคู่  

        (pair wise comparison form) 
 _______________________________________________________________ 

 

ส าหรับก าหนดค่าคะแนน : ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
 

ข้อมูลเรื่อง : กระบวนกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่มผู้สูงอำยุ ในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร 
 

ผู้น าหรือตัวแทนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ : …………………………………………………………….. 
 

สถานที่ท างาน /สถานที่อ่ืน ๆ  : 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................... 
 

วัตถุประสงค์:    
     เพ่ือค ำนวณค่ำระดับกำรให้ควำมส ำคัญในแต่ละรูปแบบกำรส่งเสริมเอกลักษณ์อำชีพส ำหรับกลุ่ม
ผู้สูงอำยุ ได้แก่  (1) กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน (2) ตลำดนัดชุมชน (3) ตลำดชุมชนหรือ
ร้ำนค้ำชุมชน และ (4) ศูนย์แสดงสินค้ำชุมชนหรือ OTOP และน ำผลกำรให้ควำมส ำคัญที่ได้รูปแบบกำรส่งเสริม
เอกลักษณ์อำชีพจำกกำรค ำนวณที่มีค่ำสูงสุด มำท ำกำรทดสอบรูปแบบนั้น 
 

แบบก ำหนดค่ำระดับคะแนนกำรเปรียบเทียบรำยคู่   ดังนี้ 
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                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
       แบบก าหนดค่าระดับคะแนนการเปรียบเทียบรายคู่  

        (pair wise comparison form) 
 _______________________________________________________________ 

 

ค าชี้แจง:  1. แบบก าหนดค่าระดับคะแนน การเปรียบเทียบรายคู่ ตามความหมายของตัวเลขที่ได้ 
ก าหนดไว้   
 2.  โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องตารางที่ท่านเห็นว่าควรให้น้ าหนักระดับ
ความส าคัญของการเปรียบเทียบในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 
 ข้อมูลนี้น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกระท าต่อบุคคลหรือ การท าอาชีพ
ของท่านแต่ประการใด  
 

 ควำมหมำยของตัวเลขระดับควำมส ำคัญ 1-9 เพ่ือแทนค่ำน้ ำหนักในกำรเปรียบเทียบเกณฑ์แต่
ละคู่  
 

ระดับ
ความส าคัญ   

ความหมาย ค าอธิบาย 

1 ควำมส ำคัญเท่ำกัน เกณฑ์ที่ 1และเกณฑ์ที ่2 ส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยกำรตัดสินใจเท่ำ ๆ กัน  
2 ควำมส ำคัญเท่ำกันถึงปำนกลำง เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 เพียงเล็กน้อย 
3 ควำมส ำคัญปำนกลำง เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 ในระดับปำนกลำง 
4 ค ว ำ ม ส ำ คั ญ ป ำ น ก ล ำ ง ถึ ง

ค่อนข้ำงมำก 
เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 ในระดับปำนกลำงถึง
ค่อนข้ำงมำก 

5 ควำมส ำคัญค่อนข้ำงมำก เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 ค่อนข้ำงมำก 
6 ควำมส ำคัญค่อนข้ำงมำกถึ ง

มำกกว่ำ 
เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 ค่อนข้ำงมำกถึงมำกกว่ำ 

7 ควำมส ำคัญมำกกว่ำ เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 และปฏิบตัิได้จริง 
8 ควำมส ำคัญมำกกว่ำถึงมำกที่สุด เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 ในระดับมำกกว่ำถึงมำกที่สุด 

9 ควำมส ำคัญมำกท่ีสุด เกณฑ์ที่ 1 มีควำมส ำคัญมำกกว่ำเกณฑ์ที่ 2 ในระดับมำกอย่ำงเห็นได้ชัด 
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                คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
       แบบก าหนดค่าระดับคะแนนการเปรียบเทียบรายคู่  

        (pair wise comparison form) 
 _______________________________________________________________ 
 

โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในช่องตารางที่ท่านเห็นว่าควรให้น้ าหนักระดับความส าคัญของการ
เปรียบเทียบในแต่ละรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 
 

 ข้อมูลนี้น ามาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่มีผลกระท าต่อบุคคลหรือ การท าอาชีพ
ของท่านแต่ประการใด  
 

ตารางการเปรียบเทียบเกณฑ์แต่ละคู่  
 

 

การเปรียบเทียบรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ 
ระดับการให้ความส าคัญ 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน กับ ตลำดนัดชุมชน          

กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน กับ ตลำดชุมชนหรือ
ร้ำนค้ำชุมชน 

         

กำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน กับ ศูนย์แสดงสินค้ำ
ชุมชนหรือ OTOP 

         

ตลำดนัดชุมชน กับ ตลำดชุมชนหรือร้ำนค้ำชุมชน          

ตลำดนัดชุมชน กับ ศูนย์แสดงสินค้ำชุมชนหรือ OTOP          

ร้ำนค้ำชุมชน กับ ศูนย์แสดงสินค้ำชุมชนหรือ OTOP          
 

 
 
 

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครับ 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการสัมภาษณ์ การศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 

ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ 
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ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น 

                                 

 ก-1  สัมภาษณ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

      

 ก-2  สัมภาษณ์ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

           

ก-3  สัมภาษณ์หัวหน้างานกองสวัสดิการและพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
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ก-4  สัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 

          

ก-5  สัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 

ผู้น าชุมชนท้องถิ่น  

        

ก-6  สัมภาษณ์ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลา 
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ก-7  สัมภาษณ์ก านัน/หมู่ที่ 4 ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

                      

ก-8  สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 

       

ก-9  สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
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ก-10 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 

       

 ก-11 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

        

 ก-12 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 
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 ก-13 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 

       

 ก-14 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 

            

 ก-15 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 
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 ก-16 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 

       

 ก-17 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 

       

 ก-18 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 
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 ก-19  สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 

       

 ก-20  สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 

       

 ก-21 สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 
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ผู้น า/สมาชิกของแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 

       

 ก-22 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พาราอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
 

       

 ก-23 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพรับท าอาหารหมู่ที่ 3 
 

       

 ก-24 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกงหมู่ที่ 8 
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 ก-25 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนหมู่ที่ 9 
 

       

 ก-26 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดแดดเดียวหมู่ที่ 8 
 

       

 ก-27 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน-ชาลีวรรณหมู่ที่ 11 
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 ก-28 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14 
 

       

 ก-29 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มแม่บ้านบางปลา 8 
 

     
 

ก-30 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
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ก-31 สัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 
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         ก-32 รวมภาพการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่มอาชีพและสมาชิกกลุ่มอาชีพเพ่ือตรวจสอบข้อมูลสามเส้า 
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ภาคผนวก ง 
ข้อมูลการสัมภาษณ ์การศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ

ผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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ข้อมูลการสัมภาษณ์ การศึกษาวิจัยกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ 
ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

   
เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา มีรายละเอียด ดังนี้ 

เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลาที่ส่วนใหญ่ท าเป็นอาชีพหลัก พบว่า  
1. อาชีพประมงน้ าจืด ได้แก่ การเลี้ยงปลาสลิด ปลานิล ปลาเบญจพรรณ และกุ้งขาว  
2. อาชีพการเกษตร ได้แก่ การท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์  4 ที่มี

รสชาติความหวานที่ไม่เหมือนพ้ืนที่อ่ืนเป็นสายพันธุ์ที่สร้างชื่อเสียงกับต าบลบางปลาและปลูกกล้วย
น้ าว้า    

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ชนินทร์ รื่นเริง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหลัก

และเป็นอาชีพดั้งเดิมของชาวบางปลาว่า “ผมเป็นคนหนึ่งที่เห็นต าบลบางปลาได้รับการพัฒนามา  
เรื่อย ๆ จนมาถึงในขณะนี้พื้นที่ของต าบลได้รับการพัฒนาไปอย่างมากทั้งถนนหนทาง การค้าขาย การ
ขนส่งมีความสะดวกมากขึ้นมีการใช้รถมากกว่าเรือ  และการท าอาชีพของชาวบางปลามีความ
หลากหลายขึ้นกว่าเดิม ซ่ึงเดิมชาวบางปลาสว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกร เลี้ยงปลาซึ่งปลาที่นิยมเลี้ยงกัน
มากคือ ปลาสลิด ปลานิล ส่วนปลาหมอไม่ต้องเลี้ยงมีอยู่ในบ่อปลาแทบจะทุกบ่อ และท าสวนผลไม้ 
ซึ่งสวนผลไม้ท่ีนิยมคือ มะม่วงน้ าดอกไม ้มะม่วงเขียวใหญ่”  

ชนินทร์ รื่นเริง ให้ข้อมูลต่อไปว่า  “ในช่วงที่ผมเป็นนายก อบต.ได้ให้รองนายก อบต.        
เก็บข้อมูลอาชีพหลักของชาวบางปลาไว้เหมือนกัน และที่พอจะจ าข้อมูลได้อาชีพดั้งเดิมของชาวบาง
ปลาจริง ๆ เป็นอาชีพตัดไม้โกงกางและไม้แสมมาตัดเป็นท่อน ๆ ท าเป็นฟืนขายและการค้าขายใช้เรือ   
เป็นหลัก ต่อมาการตัดไม้เป็นฟืนไม่ได้รับความนิยมเพราะถูกจับและผิดกฎหมายและขายไม่ดี  ท าให้
ชาวบางปลาเปลี่ยนอาชีพไปท าบ่อปลาโดยน าพันธุ์ปลาสลิดมาทดลองเลี้ยงในบ่อจนได้ผล มีแม่ค้าจาก  
บางบ่อมารับซื้อเพ่ือไปขายต่อ ท าให้ชาวบางปลาหันมาท าอาชีพเลี้ยงปลาสลิดเป็นจ านวนหลายบ่อ
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา” (ชนินทร์ รื่นเริง, 2561: สัมภาษณ์) 

ธันยพัต แก้วนุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากล่าวเช่นเดียวกันว่า  “พ่ีได้มอง
ภาพรวมการท าอาชีพชุมชนของกลุ่มอาชีพในต าบลบางปลามีลักษณะการท าอาชีพที่แตกต่างกันตาม
สภาพพ้ืนที่กล่าวคือ มีทั้งกลุ่มอาชีพที่อยู่ในเขตตอนเหนือของต าบลเป็นชุมชนเมืองซึ่งส่วนใหญ่จะท า
อาชีพรับจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน และค้าขาย ส่วนท าอาชีพชุมชนจริง ๆ นั้นมีน้อย และกลุ่ม
อาชีพที่อยู่ในเขตตอนใต้ของต าบลเป็นเขตเกษตรกรรมหรือเป็นพื้นที่สีเขียวตามข้อก าหนดของผังเมือง
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของต าบลและกลุ่มอาชีพในเขตนี้ยังคงท าอาชีพหลักคือ การเกษตรและประมง
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น าจืดดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อาชีพของชาวบางปลาก็
ว่าได้”  

ธันยพัต แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ซึ่งพ่ีเห็นว่า กลุ่มอาชีพในเขตเกษตรกรรมนี้น่าจะเป็น
ภาพใหญ่ของการท าอาชีพในต าบลบางปลาคือ อาชีพท าบ่อปลาสลิด บ่อปลาเบญจพรรณ และท าบ่อ
กุ้งขาว รวมถึงการปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้และปลูกกล้วยน้ าว้าไว้ขาย ซึ่งผู้ที่ท าอาชีพเหล่านี้ล้วนแต่เป็น
ผู้สูงอายุ ในส่วนกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ นั้นทางเรามีกองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนเป็นผู้ที่ดูแลกลุ่ม
ผู้สูงอายุและกลุ่มอาชีพและรวบรวมข้อมูลรายชื่อหัวหน้ากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ทั้งที่มีการจดตั้งตั้งกลุ่มที่มี
ชื่อเป็นวิสาหกิจชุมชน และยังไม่ได้จดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ โดยทางหน่วยงานมีการประชุมเป็นระยะอยู่
แล้ว” (ธันยพัต แก้วนุ่ม, 2561: สัมภาษณ์)  

เช่นเดียวกับ นิยตา อนรรฆนนท์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนได้ให้ข้อมูลว่า 
“กองสวัสดิการของเรามีหน้าที่ในการจัดสวัสดิการและพัฒนาชุมชนในทุกด้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพในต าบลบางปลา ซึ่งรายชื่อกลุ่มอาชีพที่ทางกอง
สวัสดิการฯรวบรวมได้นั้นส่วนใหญ่ได้จากการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพต่าง ๆ อย่างเช่นกลุ่มสตรี
พัฒนาที่ท าอาชีพเกี่ยวกับกล้วยคลุกเนย ขนมกง กลุ่มสตรีคลองสี่ที่ท าอาชีพเกี่ยวกับเมี่ยงปลาสลิด 
ข้าวเกรียบปลาสลิด กลุ่มแม่บ้านบางกระสีที่ท าอาชีพเกี่ยวกับขนมเบื้องญวน ขนมจีบมะตะบะ กลุ่ม
แม่บ้านเก้าแสนที่ท าอาชีพเกี่ยวกับปลาร้าสับ แหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ท าจากเห็ด กลุ่มมุสลิม
หมู่ 10 ที่ท าอาชีพเกี่ยวกับข้าวหมกไก่ สร้อยคริสตัล กระเป๋าที่ท าจากพลาสติก และกลุ่มพัฒนาอาชีพ
คลองกู้พาราท าอาชีพเกี่ยวกับมะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง น้ าดื่มสมุนไพร เป็นต้น” 

นิยตา อนรรฆนนท์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ส่วนกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ทางเราจะไม่ทราบชัดเจนเพราะ
บางกลุ่มอาชีพไม่ได้มาจดตั้งอาชีพหรือแสดงตนขอความสนับสนุนซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท าอาชีพ
ดั้งเดิมของพวกเขาได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกผัก ท าสวนกล้วยเพ่ือขายหรืออาจมีการรวมกลุ่ม
อาชีพอ่ืน ๆ อีก” (นิยตา อนรรฆนนท์, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สมชาย ทับทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมได้เข้าร่วมประชุมอาชีพ
กับทางจังหวัดบ่อย ๆ อาชีพของชาวบางปลายังไม่เปลี่ยนไปมากนักถึงแม้ว่าจะเริ่มกลายเป็น ชุมชน
เมืองมากขึ้น อาชีพหลักก็คงเป็นการท าเกษตรอยู่ ผมเล่าเรื่องฟังแล้วน่าจะเป็นเรื่องตลก เวลาผมไป
ประชุมทุกครั้งนักวิชาการจะเหมารวมอาชีพของชาวบางปลามีอาชีพเกษตรกรรม ในความหมายก็คือ
ปลูกผักท าสวนและเลี้ยงปลา และพวกเขาจะได้สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐที่ให้กับกลุ่มเกษตรกร
จะได้ปุ๋ยมาตลอด แต่บางทีความต้องการของพวกเขาไม่ต้องการปุ๋ย แต่ต้องการพันธุ์ปลาเพราะส่วน
ใหญ่เลี้ยงปลา ท าบ่อปลา ท าสวนก็มีแต่เป็นสวนผสมเป็นส่วนมาก ผมก็เลยงงจริง ๆ” 

 สมชาย ทับทอง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมเลยหาวิธีแก้เวลาขอความส่งเสริมหรือความ
ช่วยเหลือจะบอกว่า อาชีพหลักของคนบางปลาท าประมงน้ าจืดชุมชน ได้แก่ เลี้ยงปลาสลิด ปลาเบญจ
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พรรณ และเลี้ยงกุ้ง ส่วนอาชีพเกษตร ได้แก่ ท าสวน ปลูกกล้วย ปลูกผัก เพ่ือจะได้เข้าใจให้ตรงกัน
ครับ”(สมชาย ทับทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ให้ข้อมูลว่า “ส่วนตัวผมมองว่า 
เป็นเรื่องยากที่ทางเราจะรวบรวมอาชีพดั้งเดิมหรือเอกลักษณ์อาชีพของชาวบางปลาได้ทั้งหมดเพราะ
อาชีพดั้งเดิมจริง ๆ แล้วอยู่กระจัดกระจายไปตามพ้ืนที่ในแต่ละหมู่บ้านคงเก็บข้อมูลได้จากประวัติการ
ท าอาชีพของสมาชิกในกลุ่มอาชีพที่เข้ามารวมกันเป็นกลุ่มอาชีพเพ่ือรับการพัฒนาต่อยอดจากอาชีพ
เดิมหรือต้องการรับการส่งเสริมอาชีพใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่การรวมกันเป็นกลุ่มเพ่ือท าอาชีพเสริมนอกจาก
อาชีพหลักของตน โดยสมาชิกในกลุ่มบางคนท าบ่อปลา บ่อกุ้ง ท าสวนมะม่วงและปลูกกล้วยไว้ขาย 
อยู่แล้ว” (ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ทรัพยมณ ี จั่นมุ้ย (ป้าเปี๊ยก) ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ  คลองกู้
พาราอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ได้ให้ข้อมูลว่า “ตั้งแต่ฉันเกิดมาจนมาเป็นผู้ใหญ่บ้านและเกษียณอายุ
แล้ว อาชีพหลักและเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนในพ้ืนที่คงหนีไม่พ้นการเลี้ยงปลา ปลูกผัก ปลูกผลไม้
หรอก เพราะพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังเหมาะกับการเกษตรอยู่ถึงแม้ว่าพ้ืนที่ส่วนจะสร้างอาคาร  หมู่บ้าน 
โรงงานก็ตาม อย่างฉันมีเนื้อที่ในการท าสวน เลี้ยงปลากว่า 60 ไร่และถูกโรงงานล้อมรอบอยู่ในขณะนี้ 
แต่ยังท าอาชีพนี้เพราะเราท ามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ของเรา ซึ่งถ้าสังเกตดูให้ดีแล้วคนที่ท าอาชีพนี้ส่วน
ใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ ลูกหลานไม่ค่อยใส่ใจท าตามหรอก หนีไปท าบริษัท ห้างร้าน โรงงานกันหมด ที่จะ
มาสืบทอดนั้นมีน้อย” 

ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ตอนที่ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้าน ฉันได้ร่วมกับพวกที่ท าอาชีพ
เดียวกันท าเป็นกลุ่มอาชีพเกษตรและจดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนและด าเนินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ของพ่อหลวงรัชการที่ 9 โดยเฉพาะท าเกษตรผสม ดังสวนของฉันในขณะนี้ จนท าให้กลุ่มวิสาหกิจฯ 
ของเรามีคนมาศึกษาดูงานเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะที่มาจากโครงการลูกพระดาบสและที่อ่ืน ๆ และ
ปัจจุบันนี้กลุ่มของฉันจะขึ้นชื่อเรื่องปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์  4 ที่มีความหวาน อร่อยที่สุดก็ว่าได้ 
อาจเป็นเพราะพ้ืนที่ดินของเราเหมาะส าหรับสายพันธุ์นี้  ของเราขึ้นชื่อจนเป็นหนึ่งในผลไม้ที่สามารถ
ถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้ถือเป็นความภาคภูมิใจต่อครอบครัวฉันและสมาชิกกลุ่มอย่างมาก”     
(ทรัพยมณ ี จั่นมุ้ย, 2561: สัมภาษณ์) 

 

เอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ท าเป็นอาชีพรองลงมาจากอาชีพหลัก พบว่า  
1. อาชีพประมงแปรรูป ประกอบด้วย เก็บรักษาและถนอมสัตว์น้ า ได้แก่ ปลาสลิดเค็มตาก

แห้งแดดเดียว ปลาสลิดหอมตากแห้ง  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
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ธันยพัต แก้วนุ่ม ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่กลุ่มผู้สูงอายุท านอกจากอาชีพหลักว่า “พ่ีเห็นว่า
นอกจากอาชีพท าบ่อปลา ท าสวนแล้ว ยังมีกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อีก จากข้อมูลการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพที่หน่วยงานได้รวบรวมกลุ่มอาชีพไว้ มีทั้งเป็นวิสาหกิจชุมชน และขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มสินค้า   
โอทอป ซึ่งผู้น ากลุ่มอาชีพและสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ  ที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการรวม
เป็นกลุ่มอาชีพขายปลาสลิดสดและร่วมกันท าปลาสลิดเค็มแดดเดียวไว้ขายบริเวณคลองบางปลา 
อย่างเช่น ปลาสลิดทิดเผือก ปลาสลิดทิดโต และปลาสลิดเจ๊แอ๋ว เป็นต้น” (ธันยพัต แก้วนุ่ม, 2561: 
สัมภาษณ์)  

เช่นเดียวกับ เฉลิม สามเสน (ร้านปลาสลิดทิดเผือก) ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดแดดเดียว
หมู่ที่ 8 ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมจะบอกให้คุณฟังว่า กลุ่มอาชีพหลักของผมค้าขายทั้งปลาน้ า
หรือปลาสดมาอย่างยาวนาน แต่ตอนนี้ไม่ค่อยเน้นขายปลาสดเท่าใดนัก หันมารวมกลุ่มกันท าปลาสลิด
เค็มตากแห้งไว้ขายและก็ขายได้ดีมาก อาจเป็นเพราะผมนะท าปลาสลิดเค็มตากแห้งที่ไม่เหมือนใคร 
ผมใช้อุปกรณ์เป็นเครื่องคนเคล้าปลา มากกว่าการใช้มือคนเคล้าท าให้ความเค็มกระจายในตัวปลา
ทั่วถึง นี่ก็เป็นเทคนิคบางส่วนเท่านั้นนะ ยังมีเทคนิคให้ปลาอร่อยอีก ถ้าคุณจะเรียนรู้ต้องมาคลุกคลี
กับอาชีพนี้ ผมจะสอนให้” 

เฉลิม สามเสน ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ถ้าให้ผมคิดว่าอาชีพนี้เป็นเอกลักษณ์ของบางปลาได้หรือไม่
นั้น ขอบอกเลยว่าอาจจะใช่ก็ได้ แต่ก็มีการท าอาชีพอย่างนี้อยู่มากเหมือนกันนะครับ บางพลี  ก็มี บาง
บ่อก็ม ีที่อ่ืน ๆ ก็มี แต่ถ้าจะเป็นเอกลักษณ์รสชาติเฉพาะของปลาสลิดตากแห้งละก็ บางปลาเป็นที่แรก 
ๆ ที่ข้ึนชื่อในเรื่องความอร่อยนะกินแล้วจะติดใจ คุณต้องลองซ้ือและเทียบรสชาติที่อ่ืนดูนะ... อีกอย่าง
กลุ่มอาชีพนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุนะครับ และท าร่วมกันมานาน (เฉลิม สามเสน, 2561: สัมภาษณ์)  

เช่นเดียวกับ ทองก้อน สอนใจ (ร้านปลาสลิดทิดโต) หมู่ที ่14 ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิด
ปลีกและส่ง ได้ให้ข้อมูลว่า “กลุ่มของฉันท าปลาสลิดเค็มแดดเดียวขายส่งและขายปลีก เราท ากัน
มานานแล้วส่วนใหญ่ปลาที่เราจะมาท าเค็มและตากแห้งนั้นจะรับมาจากบ่อในบางปลาและบ่ออื่น  
ๆ หรือบางส่วนมาจากบ่อของคนกลุ่มพวกเราเอง ท าให้สามารถคัดขนาดได้มีมาตรฐานตามราคาที่
ขาย เช่น ปลาสลิดตากเค็มและปลาหอมมีตั้งแต่ 7-8 ตัวต่อกิโลกรัม และ 10-11 ตัวต่อกิโลกรัม 
ราคามีตั้งแต่ กิโลกรัมละ 200-300 บาท ราคาปลีกและราคาส่งมีความแตกต่างกันในตามจ านวน
สั่งซื้อนะ” 

ทองก้อน สอนใจ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ฉันไม่รู้ว่าอาชีพของฉันจะเป็นเอกลักษณ์ของบาง
ปลาหรือไม่แต่ฉันท ากันมานานและที่คุณเห็นเราจะท ากันเป็นกลุ่มแบ่งหน้าที่กันท า ส่วนใหญ่จะ  
เป็นผู้สูงวัย ลูกหลานที่นี้ไม่สนใจจะท าอาชีพนี้  พวกเขาว่ามันเหม็น ก็ต้องปล่อยพวกเขาไป สักวัน
หนึ่งพวกเขาหนี้ไม่พ้นหรอกที่จะต้องมาท าอาชีพนี้เหมือนพวกเรา” (ทองก้อน สอนใจ, 2561:
สัมภาษณ์)  
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เช่นเดียวกับ พรประภา ทั่งนาค (ร้านปลาสลิดเจ๊แอ๋ว) ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดหมู่ที่ 
14 ได้ให้ข้อมูลว่า “ร้านที่ขายปลาสลิดแถวคลองบางปลานี้  ส่วนใหญ่จะรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะ
ในบางทีปลาสลิดที่ส่งมาน้อยท าให้เราไม่สามารถท าเค็มแดดเดียวส่งของให้กับลูกค้าทัน  ฉันก็จะไป
เอาของทิดเผือกหรือทิดโตไปพลางก่อนเพราะเรามีคุณภาพปลาตากแห้งแดดเดียวเหมือน ๆ กัน” 

 พรประภา ทั่งนาค ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ถ้าถามฉันว่า กลุ่มอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองและถือว่า
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาชีพได้หรือไม่นั้น ฉันบอกเลยว่าฉันก็ท ามาเป็นอาชีพที่ต่อยอดมาจาก
การขายปลาสดและท าอาชีพนี้มาเป็นเวลานาน ฉันมีทั้งลูกค้าขาประจ าและขาจร ส่วนใหญ่ลูกค้า
เมื่อได้กินปลาของกลุ่มเราแล้วจะติดใจและลูกค้ายังนิยมกินปลาอยู่แต่ราคาไม่สามารถปรับเพิ่มได้  
คุณจะเห็นว่าราคามีตั้งแต่ 180-350 บาทต่อกิโลกรัมขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาสลิด ซึ่งตอนนี้ฉัน
ทั้งท าบ่อเองและเช่าบ่อในการเลี้ยงปลาสลิด เพื่อจะได้มีปลาขายได้ตลอด” (พรประภา ทั่งนาค, 
2561: สัมภาษณ์) 

 

2. แปรรูปสัตว์น้ าให้เป็นส่วนประกอบส าคัญในตัวผลิตภัณฑ์ต่าง  ๆ ได้แก่ ปลาสลิดกรอบ
สามรส ปลาสลิดเนื้อทอง ปลาสลิดซอยทอดกรอบ ข้าวเกรียบปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดผสม
พริกเผา  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ท าอาชีพที่แปรรูปสัตว์น้ าว่า “ผมเห็น

ว่ากลุ่มอาชีพที่แปรรูปสัตว์น้ าและจดทะเบียนสินค้าโอทอปที่เห็นได้ชัดเจนคือ กลุ่มสตรีคลองสี่หมู่ที่ 
14 ที่มีป้าปุ๊เป็นผู้น ากลุ่มท าอาชีพนี้ ซึ่งมีสินค้าอยู่ในระดับสามดาวและมีสินค้าที่ขึ้นชื่อ ได้แก่ เมี่ยง
ปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดผสมพริกเผา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชาลี-วรรณ 
หมู่ที่ 11 ที่มีคุณจิ๋วเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีพซึ่งมีสินค้าโอทอป ที่มีดาวตั้งแต่สามดาวจนถึงห้าดาวและ
สินค้าที่ขึ้นชื่อในกลุ่มอาชีพนี้ ได้แก่ ปลาสลิดกรอบสามรส  ปลาสลิดเนื้อทอง ปลาสลิดซอยทอด
กรอบ เป็นต้น (ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561: สัมภาษณ์) 

สุนี สุขม ี(ป้าปุ๊) ผู้น ากลุ่มสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14 ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ฉันรวมกลุ่มกันท า
อาชีพแปรรูปปลาสลิดอย่างที่คุณพูดเป็นทางการนั้นมานานแล้ว ถ้าถามถึงชื่อฉัน ทุกคนในบางปลาก็
น่าจะรู้จัก เริ่มแรกกลุ่มของฉันก็ซื้อปลาสดมาท าตากเค็มขายเหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่เป็นคนแก่จึงไม่
ค่อยได้นั่งท าปลาแตกแห้งกันแต่หันมาท าเมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดผสม
พริกเผาและได้พัฒนาเป็นสินค้าโอทอป...ฉันก็ยังท าอยู่นะ ท าร่วมอยู่กับกลุ่มอาชีพของทิดโตปลาสลิด
ไงละท่ีข้างคลองบางปลา ซึ่งตอนเมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดผสมพริกเผา
นี้ได้สามดาวและก าลังจะพัฒนาให้เป็นสี่ดาวและห้าดาว แต่ตรงไปถึงห้าดาวคงจะท าไม่ไหว เพราะฟัง
มาว่าต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ฉันเป็นผู้สูงอายุจะลงทุนไหวหรือเปล่าก็
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ไม่รู้ ลองถามลูก ๆ ลูกก็ตอบว่า ต้องการท างานในงานที่เขาชอบมากกว่า แต่ตอนนี้ตัวฉันเอาแค่สาม
ดาวก็พอที่จะขายได้ดีอยู่ เช่น กลุ่มฉันขายดีมากที่ไปเมืองทองธานี หรือตามงานที่เขาจัดให้เราไป”  

สุนี สุขม ี(ป้าปุ๊) ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ถ้าจะมีหน่วยงานได้ท าให้อาชีพที่กลุ่มของฉันท าอยู่นี้เป็น
เอกลักษณ์ของบางปลาก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะกว่าจะเป็นเมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดทางเราลอง
ผิดลองถูกกันมาตอนที่ทดลองก็เคยเสียและทิ้งไปก็เยอะกว่าจะมาเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนี้ ตอนนี้ 
ซึ่งฉันไปขายของไหนฉันมีกลุ่ม Face book ลงรูปสินค้าของฉันให้ดูทุกครั้ง ลองเปิดดูสินค้าเราก็ได้”
(สุนี สุขม,ี 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ วรวรรณ หนูงาม (พ่ีจิ๋วโอทอปแปรรูปปลาสลิด) ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน-ชา
ลีวรรณหมู่ที่ 11 ได้ให้ข้อมูลว่า “กลุ่มของเราพัฒนาเป็นสินค้าโอทอปห้าดาวแล้ว ซึ่งตอนนี้ทาง
กลุ่มเรามีเครื่องและอุปกรณ์ในการแปรรูปปลาสลิด อย่างสินค้าขึ้นชื่อของเรา คือ ปลาสลิดกรอบ
สามรส ปลาสลิดซอยทอดกรอบ ปลาสลิดเนื้อทอง เราใช้เครื่องและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานในการ
แปรรูปสินค้า และการตรวจสอบเป็นประจ าจากหน่วยงานดูแลสินค้าของพัฒนาชุมชนตามเกณฑ์
โอทอปห้าดาว และทางเรามีความพร้อมหากมีกลุ่มอาชีพกลุ ่มอื่นต้องการจะมาใช้เครื ่องและ
อุปกรณ์ของเราในการแปรรูปปลาสลิด” 

วรวรรณ หนูงาม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “เราวางขายสินค้าที่วัดหลวงพ่อโตบางพลีจนเป็นที่
รู้จักของคนที่มามนัสการขอบุญบารมีหลวงพ่อโตก็จะแวะมาซื้อสินค้าของทางกลุ่มเรา  แต่ถ้าจะ
เป็นเอกลักษณ์อาชีพของบางปลานั้นทางเราก็ยินดีเพราะทางกลุ่มของเราท ากันมานานจนได้เป็น
สินค้าโอทอปห้าดาว และจะท าให้เราได้ขายดีมีก าลังใจในการท าอาชีพนี้ที่สมาชิกส่วนใหญ่ของ
กลุ่มอาชีพเราล้วนแต่เป็นผู้สูงอายุ แต่พื้นที่ท าอาชีพในกลุ่มอาชีพของเราคาบเกี่ยวกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลากับเทศบางบางพลีเวลาเราขอความช่วยเหลือเราจะขอไปที่เทศบางบาง
พลีมากกว่าองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา แต่ทางเรายินดีให้ความร่วมมืออยู่แล้ว ... เกือบลืม
ไปแล้วกลุ่มของเราก าลังปรับปรุงให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แปรรูปปลาสลิดตามเครื่องมือและอุปกรณ์
ของเราเพื่อให้กลุ่มอาชีพอื่น ๆ ที่ต้องการจะเรียนรู้การแปรรูปสินค้าได้เข้ามาใช้ได้” (วรวรรณ     
หนูงาม, 2561: สัมภาษณ์) 

 

3. อาชีพเกษตรแปรรูป ได้แก่ มะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง กล้วยอบเนย กล้วย
คลุกเนย 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย (ป้าเปี๊ยก) ได้ให้ข้อมูลว่า “ที่ศูนย์การเรียนรู้ ฉันและสมาชิกในกลุ่มมีสูตร

เฉพาะตัวในการมูลข้าวเหนียวที่มีความอร่อยหวานมัน ไม่ใช่จะคุย และมากินกับมะม่วงน้ าดอกไม้
สุกที่ฉันชอบเรียกว่าพันธุ์เบอร์สี่ ไม่ใช่พันธุ์สีทองในสวนของฉันจะหาทานยากทีเดียวในรสชาติแบบ
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นี้ และฉันท ามะม่วงน้ าปลาหวานที่มีรสชาติไม่เหมือนใครเช่นเดียวกัน  โดยส่วนใหญ่พวกเราจะท า
ไว้ส าหรับต้อนรับคนที่มาศึกษาดูงานทั้งของบริษัท โรงงาน และการศึกษาดูงานของหน่วยงานของ
รัฐ บางคนติดใจก็ซื้อกลับบ้านไปเลย” 

ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย (ป้าเปี๊ยก) ให้ข้อมูลต่อไปว่า “กลุ่มอาชีพที่ฉันเป็นผู้น ากลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะ
น ามะม่วงสุกและมะม่วงดิบในสวนหรือปลาในบ่อของแต่ละคนมาท าเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้กล่าวไป
แล้วนะ แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลานั้น ฉันจะขายยกบ่ออย่างเดียว ไม่ท าแปรรูปเป็นแดดเดียวหรือ
ท าอย่างอื่นอย่างที่กลุ่มอาชีพอื่นเขาท ากัน และทางกลุ่มของเรานั้นจะมุ่งเน้นการขายของในสวน
และแปรรูปของในสวนเท่านั้น ได้แก่  มะม่วงน้ าดอกไม้ กล้วยน้ าว้า มะม่วงน้ าปลาหวาน มูลข้าว
เหนียวกับมะม่วงน้ าดอกไม้เท่านั้นก็เพียงพอ ขายแทบไม่ทันแล้วจ้า” (ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย, 2561: 
สัมภาษณ์) 

จินดา แผ้วฉ่ า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ก่อนที่ฉันจะได้รับเลือก
เป็นผู้ใหญ่บ้านฉันเป็นหัวหน้ากลุ่มอาชีพแปรรูปกล้วยน้ าว้ามาก่อน  ได้แก่ ท ากล้วยอบเนย และ
กล้วยคลุกเนยโดยที่สืบทอดมากจากรุ่นพ่อแม่ สาเหตุที่รวมกันเป็นกลุ่มท าอาชีพนี ้ เป็นเพาะ
สมาชิกของกลุ่มเราส่วนใหญ่จะท าบ่อปลาและบริเวณขอบบ่อในแต่ละรายจะปลูกกล้วยน้ าว้าเป็น
หลักและบางคนก็ท าเป็นสวนกล้วยผสมไปกับการเลี้ยงปลา ดังนั้นนอกจากจะขายปลาแล้วเจ้าของ
บ่อเหล่านั้นยังขายกล้วยน้ าว้าไปด้วย เหมือนบ่อของฉันเองก็เหมือนกันขอบบ่อก็ปลูกกล้วยเช่นกัน 
แต่เมื่อกล้วยออกมากันเป็นจ านวนมากและออกมาพร้อม ๆ กันท าให้กล้วยราคาถูกหวี ละ 10 
บาทก็เคยมี ไม่ขายไม่ได้เพราะมันเสียง่าย จึงเป็นที่มาการท าอาชีพนี้อย่างที่เล่าให้ฟัง”  

จินดา แผ้วฉ่ า ให้ข ้อมูลต่อไปว่า  “ตอนนี ้ฉันได้ร ับเลือกเป็นผู ้ใหญ่แล้ว  ก็ย ังท าและ
สนับสนุนกลุ่มอาชีพนี้อยู่ แต่ให้ยายที่เคยท าอาชีพร่วมกันเป็นหัวหน้ากลุ่มต่อไป  ถ้าจะอธิบาย
ขั้นตอนการท านั้นไม่ยากแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ ไม่อย่างนั้นกล้วยอบเนยจะไม่หอมอร่อย 
อยากให้ลองกินดูรสชาติจะไม่เหมือนในพ้ืนที่อ่ืน ราคาต่อถุงทางกลุ่มก็ขายไม่แพงมากมาติดต่อได้ที่
ร้านคู่คลองบางปลา เพราะที่นี้เป็นที่รวมกลุ่มท าอาชีพและพัฒนาอาชีพ” (จินดา แผ้วฉ่ า, 2561: 
สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ เอกธณัช สุขแสงเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมขอเล่าหน่อยนะ 
สมัยผมเรียนหนังสือบ้านผมหลังบ้านติดกับคลองบางปลา ผมจะได้ยินเสียงเรือแทบจะทุก ๆ เวลา
เพราะที่นี้ใช้เรือในการเดินทางจนร าคาญและเคยชินเสียงไปเอง แต่มาปัจจุบันผมนั่งฟังและตื่นเต้น
ทุกครั้งเมื่อมีเสียงเรือผ่านหลังบ้านผม นั่นหมายความว่าการใช้เรือเดินทางน้อยลงไปและเรือก็ไม่ได้
ใช้อีก ตั้งแต่วันที่ผมได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านยังมีความตั้งใจว่าอยากจะเห็นชาวบางปลามาใช้เรือ
แทนรถกันให้มากขึ้น ที่ผมพูดนี้เพราะต าบลบางปลาของเรายังมีล าคลองที่ใช้สัญจรได้มีน้ าตลอดทั้ง
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ปี และอาชีพดังเดิมของเราก็ท าการเลี้ยงปลา ปลูกผลไม้ ปลูกกล้วย ซึ่งยังเป็นพื้นที่ส่วน ใหญ่ของ
ต าบลแม้ว่าจะมีบางส่วนของต าบลเป็นชุมชนเมืองความเจริญเข้ามาพอสมควร” 

เอกธณัช สุขแสงเนตร ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมได้ประชุมเพื่อก าหนดกลุ่มอาชีพในหมู่ของ
ผมเหมือนกันโดยทางเราจะใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วมาส่งเสริมและพัฒนา  คือ แปรรูปกล้วยน้ าว้าที่มี
ปลูกอยู่มากเป็นกล้วยอบเนย กล้วยคลุกเนย เพราะเป็นอาชีพที่เคยท ามาหลายรุ่นแล้วและผมคิด
ว่าเรามีกล้วยทั้งปี ส่วนถ้าถามว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของบางปลาได้หรือไม่นั้นในความเห็นของผมคิด
ว่าเรื่องสูตรและรสชาติเป็นเอกลักษณ์แน่นอน แต่กลัวว่าจะไม่มีใครสนใจท าเพราะคนรุ่นใหม่อย่าง
ผมนี้มีน้อยที่จะสนใจต่อยอดอาชีพ ซึ่งผมสังเกตได้จากประชุมในแต่ละครั้งส่วนใหญ่คนที่มาประชุม
ร่วมกับทางเราจะเป็นผู้สูงอายุ ที่ต าบลของเรามีอยู่เป็นจ านวนมากเหมือนกันและส่วนใหญ่ท า
อาชีพหลักอยู่คือท าบ่อ เลี้ยงปลา ท าสวน” (เอกธณัช สุขแสงเนตร, 2561: สัมภาษณ์) 

 

4. อาชีพอาหารคาว ได้แก่ แกงส้ม แกงส้มมะละกอปลาตะเพียน แกงคั่วปลาหมอ ฉู่ฉี่ปลา
หมอ ต้มกะปิปลาหมอ (สูตรดั้งเดิม)  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ชนินทร์ รื่นเริง ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพท าอาหารในต าบลบางปลาว่า “ผมมองว่าอาชีพที่

เด่นและมีชื่อเสียงของต าบลบางปลาอีกอาชีพหนึ่ง  คือ อาชีพท าอาหารที่ผมกินมาตั้งแต่เด็ก 
โดยเฉพาะแกงส้ม แกงคั่วปลาหมอ และฉู่ฉี่ปลาหมอ อร่อยมาก แต่ปัญหาของอาชีพนี้คือไม่มีขาย
ทั่วไป โดยส่วนใหญ่ท าอาหารตามสั่งตามงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น 
และคนท าอาชีพนี้จะเป็นผู้สูงอายุที่มีข้อจ ากัดด้านสุขภาพจะไม่ท าอาหารวางขายทั่วไป แต่ท าอาหาร
ตามท่ีเจ้าของงานจะเรียกใช้บริการ” (ชนินทร์ รื่นเริง, 2561: สัมภาษณ์)  

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลไว้เช่นเดียวกันว่า “ท่านคงไม่ลืมนะ เมื่อก่อนต าบลนี้ 
เรียกว่า “บางลาว” ก่อนที่จะเป็น “บางปลา” เพราะมีเรื่องเล่าว่า ใครก็ตามที่มาถึงต าบลนี้ถ้าได้กิน
อาหารแล้วจะติดใจเป็นอย่างมากเพราะมีอาหารที่อร่อยโดยเฉพาะอาหารที่ท าด้วยปลาโดดเด่นที่สุด
อย่างเช่น แกงส้ม แกงคั่วปลาหมอ ฉู ่ฉี ่ปลาหมอ ต้มกะปิปลาหมอ(สูตรดั ้งเดิม) ท าให้ต าบลนี้
กลายเป็นต าบล “บางปลา” เป็นต้นมา และตอนนี้คนที่ท าอาหารได้อร่อยที่สืบทอดอาชีพ
ท าอาหารที่ผมเห็นและรู้จักคือ ป้าโฉมยงค์อยู่หมู่ที่ 3  ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าอาหารจะเป็นเอกลักษณ์ของ
ต าบลได้หรือเปล่า เพราะเกิดจากการเรียนรู้สืบทอดกันมา แต่ไม่มีใครจดเป็นสูตรไว้เป็นหลักฐานเลย 
ในส่วนน้ าแกงส้มส าเร็จรูปและแกงส้มมะละกอปลาตะเพียนของผม ได้รับการถ่ายทอดและพัฒนาสูตร
มาจากอาหารดั้งเดิมเหมือนกัน ก าลังได้รับความนิยมมากขึ้น (ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561: 
สัมภาษณ์)  
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เช่นเดียวกับ โฉมยงค์ แย้มเพียร (ป้าโฉมยงค์) ผู้น ากลุ่มอาชีพรับท าอาหารหมู่ที่ 3 ได้ให้ข้อมูล
ว่า “ฉันจ าวิธีท าอาหารมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของฉันและฉันเป็นรุ่นที่ 3 ตอนนี้อายุร่วม 64 แล้ว และ
ฉันไม่รู้อาชีพท าอาหารของฉันจะเป็นเอกลักษณ์ได้หรือไม่  ซึ่งตอนนี้รับจ้างท าอาหารตามงานต่าง ๆ 
เพียงอย่างเดียว ซึ่งแล้วแต่เจ้าภาพจะให้ท าอาหารประเภทอะไรฉันท าได้ทุกประเภทตามก าลังของ
เจ้าภาพ แต่อาหารที่ขึ้นชื่อของฉันคือ แกงส้มปลาต่าง ๆ แกงคั่วปลาหมอ และฉู่ฉี่ปลาหมอ แต่ถ้าไม่มี
ปลาหมอปลาอะไรก็ได้ เพราะฉันมั่นใจว่าเครื่องแกงของฉันนั้นเข้มข้นและอร่อย ส่วนวิธีการท านั้นฉัน
พยายามถ่ายทอดให้คนที่ช่วยเหลือฉันอยู่เพื่อจะไม่ได้สูญไป” (โฉมยงค์ แย้มเพียร, 2561: สัมภาษณ์)  

 

5. อาชีพท าอาหารหวาน ได้แก่ ขนมกง ขนมถังแตกพระจันทร์ข้างแรม ขนมเบื้องญวน ขนม
จีบ มะตะบะ เฉาก๊วยเห็ด และขนมไทย อาทิ ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยอด และเม็ด
ขนุน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับอาชีพท าขนมในต าบลบางปลาว่า     

“ผมก็ได้พูดคุยกับผู้สูงอายุบางคนในกลุ่มอาชีพที่เข้ามาจดตั้งทะเบียนกลุ่มว่ายังมีอาชีพดั้งเดิม
นอกจากการการท าบ่อปลาและท าสวนหรือไม่ ซึ่งก็ได้รับค าตอบว่ายังมีผู้สูงอายุบางคนท าอาชีพท า
ขนมไทยที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และยังคงท าอยู่แต่มีจ านวนไม่มากนัก อย่างเช่น ขนมกงป้า
เสถียร ขนมถังแตกพระจันทร์ข้างแรมในหมู่ที่ 8 ขนมไทยของป้าแจ๊สในหมู่ที ่5 ขนมไทยของป้าจิ๋มใน
สวนสนหมู่ที่ 2 ได้แก่ ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน และขนมเบื้องญวน 
ขนมจีบ มะตะบะของกลุ่มสตรีวากัฟในหมู่ที ่10 โดยเฉพาะการท าขนมกงจะไม่ค่อยได้เห็นการท าและ
วางขายมากนักเพราะส่วนใหญ่จะร่วมกันท าตามเทศกาล ซึ่งในความคิดเห็นของผมคิดว่า ขนมกงและ
ขนมเบื้องญวนน่าจะเป็นอาชีพที่มีความโดดเด่นและเป็นลักษณะเฉพาะของชาวบางปลาหรือที่เรียกว่า
เป็นเอกลักษณ์อาชีพก็ว่าได้” (ชิษณุพงศ ์สินชัยวราธรณ์, 2561: สัมภาษณ์)  

ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกงหมู่ที่ 8 ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า 
“เมื่อครั้งฉันยังเด็กเห็นแม่ฉันท าขนมไปท าบุญและวางขายตามร้านที่แม่รู้จัก ตอนนั้นยังไม่รู้อะไรมาก
นักหลังจากนั้นแม่ฉันได้สอนการท าขนมที่เรียกว่า “ขนมกง” ที่มีรูปร่างเหมือนกับโลโก้รถเมล์ขาวใน
สมัยนั้น” 

ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ให้ข้อมูลต่อไปว่า “การท าขนมกงนั้นจะท าในช่วงเทศกาล
เข้าพรรษาโดยจะมีการรวมกลุ่มกันท า ช่วยกันท าเพ่ืองานบุญ หากใครต้องการหรือจะมาซื้อเพ่ือขาย
ต้องสั่งท าล่วงหน้า และตอนนี้ฉันอายุมากแล้วถึงแม้ว่ามีกลุ่มผู้สูงวัยเหมือนกันมาร่วมกันท าแต่ก็ท าได้
ไม่มากนัก เพราะการจะท าขนมกงให้มีความอร่อยนั้นมีกระบวนการท าที่ดูเหมือนไม่ยากแต่มี
รายละเอียดและเทคนิคเหมือนกัน ตั้งแต่การเตรียมน้ าตาลต้องเป็นน้ าตาลแท้จากสมุทรสาคร การ
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ผสม การปั้น การทอด ล้วนแต่ต้องใช้ประสบการณ์ และฉันก็พร้อมที่จะถ่ายทอดอาชีพนี้ให้แก่คนที่
สนใจนะ รับรองได้ว่าขนมกงของกลุ่มฉันมีความอร่อยไม่แพ้ที่อ่ืนแน่นอนส่วนว่าจะเป็นเอกลักษณ์ของ
บางปลาได้นั้น ฉันบอกเลยว่ากลุ่มเราท าขนมกงมายาวนานและทางเราพยายามที่จะรักษารสชาติขนม
กงให้คงท่ี แต่ปัญหาที่เกิดข้ึนคือตัวน้ าตาลแท้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและยากที่จะควบคุม รวมถึงคนที่จะมา
รับการสืบทอดและพัฒนาขนมกงต่อไป” (ธนันภรณ์ พ่วงข า, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับสมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมคิดว่า ขนมที่น่าจะ
เป็นเอกลักษณ์ของบางปลาที่นอกเหนือจากขนมกง ก็คงจะเป็นขนมเบื้องญวนและขนมจีบของกลุ่ม
อาชีพไทยมุสลิมหมู่ที่ 10 โดยป้าลอมะหะซันที่เป็นหัวหน้ากลุ่มเพราะเป็นต้นฉบับที่สืบทอดกันมามี
รสชาติและความอร่อยและเป็นขนมที่คู่กับชาวบางปลามานาน และยังมีขนมที่ขึ้นชื่ออีกประเภทหนึ่ง
คือ มะตะบะของกลุ่มแม่บ้านบางกระสีไทยมุสลิมหมู่ที่ 9 ที่ผมดูแลอยู่โดยมีพ่ีอรุโณทัย ประเสริฐอาภา 
เป็นหัวหน้ากลุ่มนี้ท าได้อร่อยเช่นเดียวกัน” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ขนมดั้งเดิมในต าบลบางปลา ส่วนใหญ่จะไม่ท าไว้
ขายแต่จะท าเฉพาะเทศกาลงานส าคัญ ๆ เท่านั้น จึงจะไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนัก จริง ๆ แล้วในสมัยก่อน
เขาท าขายกันพอมาปัจจุบันความนิยมอาจน้อยลงไป แต่ก็ถือว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมได้ครับ” (สมเดช 
ทรัพย์ประเสริฐ, 2561: สัมภาษณ์) 

 

 6. อาชีพนาฏศิลป์ ได้แก่ ละครชาตรี และปี่พาทย์มโหรีไทย 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

 พรพนา พัดทอง ก านันต าบลบางปลาและดูแลพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพละคร
ชาตรีในต าบลบางปลาว่า “ต าบลบางปลาของเรายังคณะละครชาตรีอยู่หลายคณะอยู่กันบริเวณที่
เรียกว่าเกาะบางปลา คือ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 โดยเฉพาะที่หมู่ที่ 4 ที่ดิฉันมีคณะสุดประเสริฐที่ยัง
มีสืบทอดต่อกันมานาน ดิฉันเห็นต้องแต่ยังเล็กส่วนใหญ่ชาวบางปลานิยมหามาแสดงงานแก้บนหรือ
งานเทศกาลต่าง ๆ ในส่วนปี่พาทย์มโหรีนั้นส่วนนี้มีการสืบทอดน้อยลงไปแต่ยังมีความส าคัญในการ
ท างานร่วมกับละครชาตรีทั้งด้านการซ้อม การแสดง การเล่นดนตรี” 
  พรพนา พัดทอง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ดิฉันเห็นว่าน่าจะเป็นอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของต าบล
ในด้านศิลปะการแสดงได้นะ ซึ่งก็เหมือนลิเกของภาคกลางนั้นละแต่ละครชาตรีมีที่เดียวและยังคงอยู่
ในต าบล” (พรพนา พัดทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมเห็นว่านอกจากอาชีพดั้งเดิมของ
ชาวบางปลาแล้วยังมีอาชีพละครชาตรีที่เป็นคณะอยู่หลายคณะนะครับ อันนี้สืบทอดกันมานาน
เหมือนกัน และที่ผมรู้คณะสุดประเสริฐและอีกหลายคณะในหมู่ที่  3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ครับ ส่วน
จ าเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวนั้น ผมว่าตอนนี้ละครชาตรีมีเด็ก เยาวชน และวัยกลางคน
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ก าลังนิยม ขาดแต่ต้องเวทีที่ชัดเจนเพ่ือความมั่นคงในอาชีพนี้” (ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561: 
สัมภาษณ์)   

เช่นเดียวกับ พิชัย จันทสาร ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลาได้ให้ข้อมูลว่า “ผมเห็นว่า 
อาชีพของชาวบางปลาไม่ได้มีแต่กลุ่มอาชีพเท่านั้น ยังคงมีอาชีพนาฏศิลป์ที่ส าคัญของชาวบางปลาคือ 
ละครชาตรี และวงปี่พาทย์ที่ยังคงมีอยู่หลายคณะด้วยกันในต าบลนี้ ถือว่าเป็นอาชีพที่ยังคงอยู่จนถึง
ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าความนิยมดูละครชาตรีจะลดน้อยไปตามยุคสมัยก็ตาม และจะเห็นได้ว่าคนที่ แสดง
และร าละครชาตรีเมื่อก่อนจะเป็นคนที่มีอายุ แต่เดียวนี้เด็กและเยาวชนก็สามารถแสดงและร าได้ ซึ่ง
ผมมีความเชื่อว่า ถ้าเราช่วยกันอนุรักษ์และช่วยกันสร้างคุณค่าเพ่ิมขึ้นจะไม่สูญไปจากต าบลของเรา
แน่นอน” (พิชัย จันทสาร, 2561: สัมภาษณ์) 

 

เอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุที่พบเป็นส่วนน้อย พบว่า  
1. อาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูป ได้แก่ เครื่องแกงส้ม น้ าพริกปลาสลิด น้ าพริกปลานิล น้ าพริก

เห็ด 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ศิวพล อินทร์พรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพท าเครื่องแกง

ส าเร็จรูปว่า “ผมมีกลุ่มอาชีพที่ร่วมกันท าเครื่องแกงส าเร็จรูปและน้ าพริกโดยมี ป้าเพ็ญเป็นผู้น า
กลุ่มอาชีพนี้และท ากันมานาน โดยใช้ปลาสลิดและปลาจากบ่อที่เราเลี้ยงกันมาแปรรูปเป็นพริกแกง
และน้ าพริกต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อในหมู่ของผมคือน้ าพริกปลาสลิด น้ าพริกปลานิล น้ าพริกนรก” 

ศิวพล อินทร์พรหม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “อาชีพท าน้ าพริกของกลุ่มผมคู่แข่งมาก จะต้องท า
ให้มีความอร่อย รสชาติดี ถึงจะอยู่รอด วิธีท าดูเหมือนง่ายแต่ยากตรงที่ท าแพ็กเกจนี้ละยากส าหรับ
กลุ่มพวกเรา และความสะอาดก็เป็นเรื่องส าคัญจึงท าให้สมาชิกที่จะสนใจท าน้ าพริกมีน้อยนอกจาก
จะท ากันเวลาไปแสดงในงานโอทอปหรืองานที่ทางจังหวัดขอความร่วมมือแสดงสินค้าชุมชนเท่านั้น 
ส่วนท าส าหรับวางขายนั้นมีไม่มากนัก”(ศิวพล อินทร์พรหม, 2561: สัมภาษณ์) 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมเป็นคนหนึ่งที่ท าพริกแกงส้มขาย 
ต้องยอมรับเลยว่ากระบวนการท านั้นยากทั้งเรื่องความสะอาด ความกลมกล่อม รสชาติที่ต้องคุ้น
ลิ้นคนไทยนะ และที่ส าคัญการรักษาให้มีอายุนานกว่า 7 วันเป็นเรื่องยากเพราะเราไม่ใส่สารกันบูด 
ผมกับทางสมาชิกกลุ่มยังต้องต่อสู้พัฒนาพริกแกงส้มต่อไปอีก  ซึ่งตอนนี้คนก าลังนิยมอาจต้องใช้
อุปกรณ์และเครื่องในการท าพริกแกงส้มให้ทันกับความต้องการครับ” 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ให้ข้อมูลต่อไปอีกว่า “ผมมีความต้องการให้รสชาติพริกแกงส้ม
ของกลุ ่มผมเป็นเอกลักษณ์บางปลา เพราะต าบลมีบ่อปลายังมีอยู ่หลายบ่อ  คิดว่าต้องสร้าง
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มาตรฐานน้ าพริกให้ได้ แต่ตอนนี้สมาชิกยังท ากันน้อยรายอยู่” (ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561:   
สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับพรพิศ ศรีสมวงษ์ ผู้น ากลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนหมู่ที่ 9 ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การท าอาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูปและอาชีพทั่วไปว่า “กลุ่มของเรานับว่าเข้มแข็งที่สุดเพราะเรารวมตัว
กันท าอาชีพมานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ สมาชิกในกลุ่มของเรานั้นจะอยู่ในชุมชนเมืองมีส่วนน้อย
ที่ท าอาชีพเลี้ยงปลา ท าบ่อ หรือท าสวน กลุ่มของเรามุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพตามความถนัดของ
สมาชิกบางคนท าน้ าพริก บางคนท าปลาร้า บางคนท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด เป็นแหนมเห็ดและ
ตอนนี้ก าลังสร้างเอกลักษณ์ของกลุ่มเองด้วยการพัฒนาอาชีพที่มีลักษณะเฉพาะขึ้นมานอกเหนือจากที่
สมาชิกกลุ่มได้ท าอยู่” 

พรพิศ ศรีสมวงษ์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “สมาชิกในกลุ่มของเรามีความพร้อมในการท าอาชีพแต่
ปัญหาเกิดจากเราได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน จนในบางครั้งท าหลายอาชีพจนไม่สามารถพัฒนา
ให้เข้มแข็งเฉพาะทางได้ แต่ก็ได้พยายามท าโดยตลอดเวลาเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มมีอาชีพที่ถนัดและ
มั่นคง ส่วนเครื่องแกงส าเร็จรูปทางกลุ่มก็ยังคงท าอยู่แต่มีไม่มากนักเนื่องจากเราอยู่ในเขตเมืองการ
สั่งซื้อวัตถุดิบนั้นไม่ง่ายและควบคุมได้ยากจนท าให้ขาดความต่อเนื่องในการท าอาชีพนี้” (พรพิศ        
ศรีสมวงษ,์ 2561: สัมภาษณ์) 

 

 2. อาชีพหัตถกรรมจักสาน ได้แก่ งานจักสานที่ท าจากหวาย ไม่ไผ่ พลาสติก ต้นธูปฤาษี 
(กกช้าง) และผักตบชวา 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพว่า “ผมขอเล่าให้ฟังว่า กลุ่มอาชีพของ

หมู่ที่ 9 นี้มีกลุ่มอาชีพมากกว่า 10 กลุ่มอาชีพด้วยกัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มอาชีพฝั่งไทยพุทธที่
เข้มแข็งมากที่สุดกลุ่มอาชีพของพ่ีมุ้ยหรือพ่ีพรพิศ ศรีสมวงษ์กลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนและกลุ่ม
อาชีพไทยมุสสลิมชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านบางกะสีโดยมีพ่ีอรุโณทัย ประเสริฐ
อาภา เป็นหัวหน้ากลุ่มดังที่ได้บอกไว้ครับ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีกลุ่มย่อยอีกนับสิบกลุ่มในการท าอาชีพ
ตามท่ีถนัด” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “กลุ่มบางกะสีก็ท าอาชีพจักสานเหมือนกันแต่ใช้
พลาสติกมาจักสานเป็นกระเป๋า สวยงามเหมือนกันครับ แต่ยังต้องพัฒนาสีสันและรูปแบบต่าง ๆ ให้
เป็นที่นิยมอยู่ ถ้าถามว่าท างานจักสานกันมากหรือเปล่า ผมตอบได้เลยครับว่ามีสมาชิกที่เอาไปท าไม่
มากเพราะต้องหาวัสดุมาจักสานนี้ละ ตัวปัญหาละครับเส้นพลาสติกบางที่ขาดและหายากขึ้นอยู่กับ
ช่วงเวลาที่จะหานั้นเอง สิ่งเหล่านี้ท าให้สมาชิกในกลุ่มไม่ค่อยสนใจท าจักสานกันแล้วหันมาท าอาชีพ
อ่ืน ดีกว่าซึ่งทางกลุ่มก็มีให้เลือกมากมาย” (สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ, 2561: สัมภาษณ์) 
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ไกรสอน ปัญญาคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมได้ไปดูงานจักสานที่
ภาคใต้และเพ่ือนที่ท าจักสานได้ส่งตัวอย่างมาให้ดูแล้วเกิดความสนใจจึงจ ามาให้กลุ่มอาชีพในหมู่ของ
ผมทดลองท าดู เมื่อท าแล้วก็สวยงามแต่ราคาขายยังสูงอยู่เพราะจักสานท าด้วยมือ และเมื่อน าออก
ขายแล้วค่อนข้างจะขายยาก อาจเป็นเพราะคนไม่นิยมหรือแบบเราไม่เป็นที่ถูกใจ อาจต้องใช้เวลาซัก
หน่อยครับ ซึ่งผมอาจจะเปลี่ยนจากสานด้วยไม้ไผ่มาเป็นผักตบชวาหรือต้นปรือ  (กกช้างหรือต้น
ธูปฤาษี) ที่มีอยู่มากในพ้ืนที่บางปลา” (ไกรสอน ปัญญาคง, 2561: สัมภาษณ์) 

 

กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วมในต าบล บางปลา 
อ าเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้วิจัยใช้แนวค าถามที่ก าหนดไว้ในการสัมภาษณ์   เชิงลึก (in-depth interview) และแยก
ข้อมูลส าคัญตามการให้ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informant)  จ านวน 31 คน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

 

 1. ข้อมูลส าคัญของผู้บริหารปกครองท้องถิ่นที่มีผลต่อกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ
ประกอบด้วย (1) การมีนโยบายในสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุใน
ชุมชน (2) การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง (3) การมีวิธีการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ และ (4) รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ 

และผู้ที่จะสามารถให้ความชัดเจน ตรงไปตรงมาของข้อมูลเหล่านี้  คือ อดีตนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางปลา จ านวน 1 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา จ านวน 1 คน หัวหน้ากองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
จ านวน 1 คน และสมาชิกสภาต าบล จ านวน 2 คน และประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลา 
จ านวน 1 คน ผลของข้อมูลส าคัญ ดังนี้  

1.1 การมีนโยบายในสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพชุมชนและอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
ได้แก่  

     1.1.1 การจัดประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อนที่จะด าเนิน
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ  

     1.1.2 ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมในต าบลบางปลาลงในทุก
กิจกรรมของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมร่วมกัน 

     1.1.3 จัดท างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่โดดเด่นของต าบลลงในแผนพัฒนาสี่ปี
เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องทั้งการค้นหา สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพดังกล่าว 

     1.1.4 จัดท าเป็นแผนกิจกรรมและประเมินผลแผนกิจกรรมในการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพส าหรับผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องโดยกองสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแลหลัก 
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     1.1.5 สร้างตัวชี้วัดในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพในชุมชนเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จเป็นที่
ประจักษ์ 

     1.1.6 จัดท าเป็นโครงการน าร่องเพ่ือการส่งเสริมอาชีพดั้งเดิมหรืออาชีพที่เป็นเอกลักษณ์
ของชุมชน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ธันยพัต แก้วนุ่ม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

บางปลาได้ให้ข้อมูลว่า “พ่ีเคยเป็นพัฒนาชุมชนมาก่อนพอจะรู้ปัญหาของการท าอาชีพในชุมชน
พอสมควร ในบางครั้งนโยบายที่ส่งมาให้ท ากิจกรรมอาชีพต่าง ๆ กับการปฏิบัติจริงไม่ค่อยจะตรงกัน
มากนัก แต่พอมาท างานท้องถิ่นก็เข้าใจมากขึ้นและจะต้องท าให้กิจกรรมส่งเสริมอาชีพนั้นตรงกับ
ความต้องการของคนในชุมชนที่แท้จริง” 

ธันยพัต แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “พ่ีให้แนวทางหรือเป็นหลักการไว้ว่า ก่อนที่จะท ากิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพชุมชนใด ๆ ทางเราจะจัดประชุมร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสมาชิกกลุ่มอาชีพก่อน 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและความต้องการที่แท้จริงของสมาชิกในกลุ่มอาชีพซึ่งพ่ีเห็นว่าเป็น
เรื่องจ าเป็นมากกว่าการจัดกิจกรรมโดยที่สมาชิกที่เข้าร่วมไม่ได้รับรู้ถึงผลส าเร็จของกิจกรรมนั้น เรา
จะมีกองสวัสดิการและพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดูแลและนัดหมายผู้น ากลุ่มอาชีพและสมาชิกกลุ่ม และทาง
กองสวัสดิการฯ นี้ ยังดูแลกิจกรรมของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโรงเรียนผู้ สูงอายุ 
การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอาย และการส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ  อย่างที่พูดไว้นะ ทุกอย่าง
จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมก่อนจัดกิจกรรม ...คุณจะเห็นได้จากทางเรามีการจัดประชุมกันแทบจะ 
1 ถึง 2 ครั้งต่อทุกเดือน ก็ว่าได้” 

ธันยพัต แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “ส่วนนโยบายส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ นั้นได้ถูกก าหนดเป็น
ภารกิจหลักของหน่วยงานเราอยู่แล้ว เช่น การจดตั้งกลุ่มอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ซึ่งจะมี
วิธีการ ขั้นตอนที่ชัดเจนในการสนับสนุนและส่งเสริมอยู่แล้ว แต่พี่ยังไม่เห็นนโยบายจากส่วนกลางที่ลง
มายังพ้ืนที่ว่า ให้ค้นหาและสนับสนุนอาชีพที่โดดเด่นเป็นการเฉพาะหรือที่คุณใช้ค าว่า “เอกลักษณ์” 
อาจเป็นภารกิจของหน่วยงานอื่นก็เป็นไปได้ แต่พ่ีก าลังคิดว่าแนวทางที่ช่วยเหล่านี้อาจตั้งงบประมาณ
ไว้ในแผนการพัฒนาฯ สี่ปี เพ่ือใช้ในการนี้โดยเฉพาะในการสนับสนุนอาชีพเหล่านี้ ซึ่ งพ่ีก็พอจะมอง
ออกว่าจะท าอย่างไร ซึ่งต้องใช้เวลา และที่รู้มาว่าอาชีพเอกลักษณ์เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นอาชีพดั้งเดิม
ของคนบางปลาและส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ท าอาชีพเหล่านี้” (ธันยพัต แก้วนุ่ม, 2561: สัมภาษณ์) 

นิยตา อนรรฆนนท์ หัวหน้ากองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า 
“กองสวัสดิการฯ ของเรามีหน้าที่โดยตรงอยู่แล้วในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะกับอาชีพ
ของผู้สูงอายุที่เราดูแลอยู่ และรับนโยบายด้านนี้โดยเฉพาะ สิ่งที่ทางกองสวัสดิการฯ ของเราท า
นอกจากจะเป็นเรื่องเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุในต าบลของเราแล้ว เรายังจัดสวัสดิการในการส่งเสริมและ
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พัฒนาอาชีพให้กับชุมชนและผู้สูงอายุอีก ซึ่งเราท าร่วมกันเป็นเครือข่ายกับพัฒนาชุมชนเมืองและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนาสินค้าเป็นโอทอปตาม
นโยบายของพัฒนาชุมชน และฝึกอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐที่จัดเม็ดเงินสนับสนุนลงมาเพ่ือเพ่ิม
รายได้ของชุมชน เป็นต้น” 

นิยตา อนรรฆนนท์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในขณะนี้ต้องยอมรับว่ากองสวัสดิการฯ มีกิจกรรม
ส่งเสริมอาชีพชุมชนจ านวนมากแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นส่วน
ใหญ่ น่าจะเป็นไปตามนโยบายที่กล่าวข้างต้น ซึ่งทางท่านปลัดฯก็ให้แนวทางชัดเจนว่าต้องมีการจัด
ประชุมร่วมกันทุกครั้งที่จะมีกิจกรรม ซึ่งก็มองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพ่ือจะให้กิจกรรมนั้นลุล่วงไปได้ด้วยความ
ร่วมมือทุกฝ่าย ดังนั้นทางกองสวัสดิการฯต้องจัดแผนกิจกรรมให้ดีและทางเรายังมีการติดตามรวมถึง
ยังบูรณาการกิจกรรมร่วมกันกับภาคเครือข่ายอีกด้วย” (นิยตา อนรรฆนนท์, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ นักพัฒนาชุมชนท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “เราท าอะไรได้ไม่ได้มากนักในเรื่อง
การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีความต่อเนื่องจนสามารถยืนด้วยตัวเองนั้น เพราะนโยบายใน
การสนับสนุนเป็นการสนับสนุนเบื้องต้นเท่านั้น และมีข้อจ ากัดที่คนของเราไม่พอรวมถึงงบประมาณที่
ให้หน่วยของเรามีไม่มากนักจะให้ท าอาชีพต่อเนื่องนั้นยากอยู่ โดยหลักการแล้วเราจะเป็นผู้เริ่มต้น
ก่อนหลังจากนั้นการต่อยอดอาชีพนั้นจะเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่ต้องรับช่วงต่อ
ซึ่งสามารถน ากลุ่มอาชีพนี้ไปลงในแผนพัฒนาฯของเขาต่อไป” (นักพัฒนาชุมชน, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สนั่น พ่วงข า สมาชิกสภาต าบลบางปลาอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
บางปลา ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมเคยเป็นรองนายก อบต. ในสมัยท่านชนินทร์ เป็นนายก อบต.และตอนนี้
ผมยังเป็นสมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 อยู่ ตอนนั้นทางเราจะก าหนดนโยบายชัดเจนในเรื่องการท า
อาชีพชุมชนให้เข็มแข็งโดยก าหนดตัวชี้วัดเป็นจ านวนร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนและ
พัฒนาที่มีความเข้มแข็งและยืนด้วยตนเอง ลงในแผนการพัฒนาชุมชนและจัดสรรงบประมาณให้เกิด
กิจกรรมในการสร้างงานสร้างอาชีพ”  

สนั่น พ่วงข า ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในขณะนี้นโยบายเร่งด่วนจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน
ต าบลซึ่งมีจ านวนค่อนข้างมากแล้ว แต่ด้วยความโชคดีของต าบลเราผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังสามารถ
ท างานได้ และผู้เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเห็นทางสาธารสุขเขาเรียกว่า “ติดเตียง” ต าบลเรา
มีไม่มากนัก อีกทั้งส่วนใหญ่ยังแข็งแรงท าอาชีพท าบ่อเลี้ยงปลา และติดสังคมอยู่ ผมจะสังเกตจากเวลา
มีการประชุมหรือฝึกอาชีพจะมีคนสูงอายุมากกว่าวัยกลางคนเสียด้วยซ้ า”(สนั่น พ่วงข า, 2561: 
สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธวัช แผ้วฉ่ า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ได้ให้ข้อมูลว่า “ผม
เป็นคนหนึ่งที่ร่วมผลักดันนโยบายที่จะพัฒนาอาชีพดั้งเดิมของชาวบางปลา และทุกครั้งในการเข้าร่วม
ประชุมสภา อบต.เรื่องพวกนี้พวกเราจะพูดถึงอยู่เสมอ แต่บางครั้งยังติดอยู่ที่เราต้องอิงกับนโยบาย
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ส่วนกลางในเรื่องการจัดสรรงบประมาณลงมาในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเรา ซึ่งยังไม่คล่องตัวนัก อาจ
เป็นเพราะเรายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนกับกลุ่มอาชีพเหล่านี้ก็เป็นไปได้ ก็ท าได้แค่เพียงยกมือสนับสนุน
ส่งเสริมอาชีพทั่ว ๆ  จึงท าให้มีความหลากหลายของอาชีพที่ไม่สามารถเจาะจงอาชีพใดอาชีพหนึ่งได้ 

ธวัช แผ้วฉ่ า ให้ข้อมูลต่อไปว่า “อีกอย่างหนึ่ง ผมมองว่าเป็นเรื่องที่ยากที่จะก าหนดนโยบาย
ไปก่อนมีความชัดเจนในการก าหนดให้อาชีพใดเป็นอาชีพเอกลักษณ์ของต าบล เพราะต้องมีขั้นตอนใน
การคัดเลือกอาชีพ ยกเว้นจะท าโครงการน าร่องพัฒนาอาชีพให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลบาง
ปลา แต่ต้องมาเลือกกันว่าจะเอาอาชีพอะไรน าร่องนั้น” (ธวัช แผ้วฉ่ า, 2561: สัมภาษณ์) 

1.2 การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง ได้แก่ 
    1.2.1 สมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือร่วมใจกันและทุกคนล้วนสามารถเป็นผู้น ากลุ่มแทนกัน

ได้ 
    1.2.2 สมาชิกในกลุ่มอาชีพโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นผู้สูงอายุมีความต้องการที่จะท าอาชีพ

อย่างแท้จริง 
    1.2.3 สมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็นอย่างดี 
    1.2.4 ผู้น ากลุ่มอาชีพต้องมีศิลปะในการจูงใจให้สมาชิกได้ท ากิจกรรมได้อย่างมีความสุข

โดยไม่ควรเน้นการมีรายได้จนเกินไป 
    1.2.5 ผู้น ากลุ่มอาชีพมีทักษะในการแก้ปัญหาและเรียนรู้วิธีการที่จะท าให้ปัญหาในการท า

กิจกรรมกลุ่มอาชีพน้อยลงด้วยการเป็นผู้น าในการพูดจาเวลามีปัญหาขับข้องใจกันของสมาชิกกลุ่ม 
    1.2.6 ผู้น ากลุ่มอาชีพเป็นคนที่มีเคยท าอาชีพดั้งเดิมเหล่านั้นมาก่อนและคนในกลุ่มให้

ความนับถือ 
    1.2.7 กลุ่มอาชีพมีกิจกรรมในการขายสินค้าใหม่ ๆ เช่น facebook line เช่น กิจกรรม

ขายสินค้าทางออนไลน์ ผ่าน facebook line และ website เป็นต้น 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ธันยพัต แก้วนุ่ม ได้ให้ข้อมูลว่า “พ่ีมองว่า ความเข้มแข็งอยู่ที่ความร่วมมือร่วมใจกันของคนที่

อยู่ในกลุ่มมากกว่าให้คนที่เป็นผู้น ากลุ่มก าหนดแต่เพียงฝ่ายเดียว และพ่ียังคิดว่าการรวมกลุ่มอาชีพนั้น
มีทั้งดีและเสียนะ ข้อดีไม่ต้องพูดถึงมากเพราะเป็นไปตามหลักการนั้นละ แต่ที่น่าสนใจคือข้อเสียนี้ละ 
บางทีมีข้อเสียแค่จุดเดียวก็ท าให้ไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้เลยนะ จะยกตัวอย่างให้ฟัง มีคนในกลุ่มบาง
คนไม่พอใจเรื่องเขาไม่มีของมาท าหรือหายากเพราะที่เขาอยู่ไกล ท าให้ท าสินค้าออกมาไม่มากนัก
เหมือนกับคนในกลุ่มอีกหลาย ๆ คน และคนที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพยายามช่วยเหลือแต่อีกหลาย ๆ คน
ในกลุ่มเริ่มไม่พอใจจนน าไปสู่การเลิกท าร่วมกันไปเลยทีเดียว นี่เป็นตัวอย่างเดียวนะยังมีอีกหลาย ๆ 
อย่างที่ท าให้กลุ่มอาชีพไม่ประสบความส าเร็จ” 
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ธันยพัต แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “การท างานกันในกลุ่มอาชีพชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพ
ของคนสูงอายุไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและการจะท าให้กลุ่มอาชีพมีความเข้มเข็งนั้ นต้องเกิดจากความ
ต้องการจริง ๆ ของคนในกลุ่ม และตัวผู้น ากลุ่มอาชีพเองจะต้องมีความพร้อมหลาย ๆ เรื่องรวมถึงต้อง
ไม่เอารายได้มาเป็นตัวตั้งต้น และต้องมีความเข้าใจว่าอาชีพของพวกเขาท าอยู่นั้นไม่ได้สร้างรายได้
มากมายเพราะจะถูกก าหนดด้วยแรงก าลังของแต่ละคน แต่พวกเขาจะมี อาชีพเลี้ยงตัวเองได้           
มีความสุขกับการท าอาชีพนั้น ซึ่งสิ่งที่พ่ีพูดนี้พ่ีคิดว่าจะท าให้การบริหารจัดการกลุ่มอาชีพมีความ
เข้มแข็งและมั่นคง แต่ก็คงจะมีอีกหลายอย่างนะที่จะท าให้กลุ่มอาชีพเข้มแข็งได้” (ธันยพัต แก้วนุ่ม, 
2561: สัมภาษณ์) 

นิยตา อนรรฆนนท์ ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “จากที่ได้เห็นและท างานร่วมกับกลุ่มอาชีพมา
มากพอควร ในบางครั้งอาจจะมองว่าการรวมกันท าเป็นกลุ่มอาชีพจะมีผลดีท าให้เกิดความเข้มแข็งแต่
ในทางกลับกันจะไม่คล่องตัวหรืออาจท าให้ช้าลงไปอีกโดยเฉพาะสมาชิกที่เป็นคนสูงอายุที่มีข้อจ ากัด
ด้วยวัย แรงของพวกเขาเอง แต่ถ้ามีผู้น ากลุ่มที่มีศิลปะในการท างานร่วมกันแล้ว อาชีพของกลุ่ม
ผู้สูงอายุนี้ จะมั่นคงมากที่สุดเพราะพวกเขาจะท ากันอย่างจริงจังและมีความรับผิดชอบ ซึ่งก็ดูจาก
เวลาเมื่อทางเราเชิญประชุมชี้แจงกิจกรรมกลุ่มอาชีพ กลุ่มสูงวัยนี้ละจะเข้าร่วมเป็นประจ าและเวลามี
การฝึกอบรมอาชีพใหม่หรือเพ่ิมเติมจากอาชีพเดิม พวกเขาจะเข้าร่วมประชุมไม่เคยขาดเว้นแต่จะเจ็บ
ป่ายเท่านั้น” (นิยตา อนรรฆนนท์, 2561: สัมภาษณ์)  

เช่นเดียวกับ สนั่น พ่วงข า ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมคิดว่า อาชีพทุกอาชีพมันมีปัญหาหมดละครับ 
เพียงแต่ว่าทักษะในการแก้ปัญหาของผู้น ากลุ่มอาชีพแต่ละคนไม่เหมือนกัน จากประสบการณ์ของผม
ที่คลุกคลีกับท างานของกลุ่มอาชีพมาก่อนท าให้เห็นว่า ในบางครั้งไม่สามารถรวมกลุ่มกันได้เป็นเพราะ
เวลาเกิดปัญหาระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกันหรือเกิดความไม่พอใจกัน ผู้น ากลุ่มจะไม่ค่อยเป็นผู้น าที่จะ
พูดจาหรือพูดคุยกัน ส่วนใหญ่ผู้น ากลุ่มจะลงมือท าเสียเองเลย หรือเรียกว่าใครไม่ท าฉันก็ท าให้เอง
เสียเลย ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ทางแก้ปัญหากับจะท าให้ปัญหาจุกแน่นยิ่งขึ้น นานไปก็เกิดการระเบิด
ออกมาจนท าให้ควบคุมดูแลคนในกลุ่มไม่อยู่” 

สนั่น พ่วงข า ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในส่วนตัวผมกลับมองว่า อาชีพเลี้ยงปลา ท าสวน ท าปลา
เค็มตากแห้ง อะไรพวกนี้ ที่พวกเขาได้ท ากันมานานแล้วมันจะมีความเข้มแข็งในตัวของมันเอง กลุ่ม
อาชีพนี้เกิดขึ้นจากการรวมตัวที่มีความใกล้ชิดกันทางเครือญาติกัน พ่ีน้อง ลูกพ่ีลูกน้องกันมาท า
ร่วมกันหรือผมจะชอบพูดว่า กลุ่มอาชีพของคนในครอบครัวก่อนที่จะมีการให้คนอ่ืน ๆ เข้ามาร่วมกัน
ท าอาชีพ ยกตัวอย่างง่าย ๆ ใกล้ตัวผมก็ท ากับกลุ่มเครือญาติของผมเหมือนกัน บางทีความเข้มแข็ง
ของกลุ่มอาชีพเหล่านี้อาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้เพราะผู้น ากลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่คนในกลุ่มให้
ความนับถือเป็นผู้สูงอายุหรืออาวุโสผ่านการท าอาชีพเหล่านั้นมาก่อน” (สนั่น พ่วงข า, 2561: 
สัมภาษณ์) 
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เช่นเดียวกับ ธวัช แผ้วฉ่ า ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมขอพูดสั้น ๆ ครับ กลุ่มอาชีพของคนสูงอายุอาจ
ต้องมีความพิเศษมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอาชีพที่กลุ่มพวกเขาท ามานานนั้น พวกเขาจะ
ยังคงท าในแบบเดิม ๆ ตามความคิดของพวกเขาก่อน ถ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามต้องให้คนในกลุ่ม
นี้เข้าใจให้มากจนพวกเขาคิดว่ามันดีกว่าวิธีที่พวกเขาท า นั่นละจะท าให้พวกเขาท าตาม ในความคิด
ของผมนะ ถ้าจะให้กลุ่มอาชีพของพวกป้า ๆ เหล่านี้มีความเข้มแข็งและมั่นคง การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบกิจกรรมของพวกเขาเป็นเรื่องที่ยาก ควรท ากิจกรรมต่อยอดจากกลุ่มอาชีพของพวกเขาจะ
ดีกว่าและพวกเขาจะชอบ เช่น กิจกรรมขายทางออนไลน์ สอนให้เล่น facebook  เล่น line ถ่ายรูป
สินค้าเพ่ือขายให้กับกลุ่มพวกเขาจะท าให้พวกเขาตื่นเต้นและให้ความร่วมมือ” (ธวัช แผ้วฉ่ า, 2561:
สัมภาษณ์) 

1.3 การมวีิธีส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 
     1.3.1 การจดจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม 
     1.3.2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าชุมชนและส่งประกวดเพ่ือสร้างการ

ยอมรับกับสินค้านั้น 
     1.3.3 จัดกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการซื้อการขายในรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับกลุ่ม

อาชีพส าหรับผู้สูงอายุตามความสมัครใจของพวกเขา 
     1.3.4 จัดเวทีเล่าเรื่องอาชีพชุมชนโดยเชิญผู้น ากลุ่มอาชีพหรือสมาชิกในกลุ่มอาชีพเป็นผู้

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการท าอาชีพของพวกเขา 
     1.3.5 จัดสรรงบประมาณเพ่ือท าโครงการฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจ

อาชีพดั้งเดิม ด้วยการคัดเลือกคนรุ่นใหม่เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มอาชีพโดยมีพวกตา ๆ ยาย ๆ 
เป็นพี่เลี้ยงและถ่ายทอดกระบวนการท าอาชีพนั้น  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ชนินทร์ รื่นเริง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาได้ให้ข้อมูลว่า “เอกลักษณ์อาชีพ

ในต าบลปลาที่คุณว่ามานี้ ส่วนใหญ่คนท าอาชีพนี้จะเป็นสูงวัยอายุรุ่น ๆ เดียวกันกับผม ตอนนั้นผมใช้
วิธีส่งเสริมที่มุ่งเน้นการอบรมให้ความรู้ ด้วยการท าสินค้าให้มีคุณภาพก่อน ขายได้หรือไม่นั้นค่อยว่ากัน 
เราจะมีการน าสินค้าไปประกวดในงานโอทอป จังหวัดต่าง ๆ และสินค้าของชาวบางปลาก็ได้รางวัล
โดยเฉพาะมะม่วงน้ าดอกไม้ ปลาสลิดเค็มแตกแห้งแดดเดียว แต่ตอนนั้นเราส่งไปในนามอ าเภอบางพลี 
เวลาได้รางวัลจะเป็นในนามอ าเภอบางพลีมากกว่าต าบลบางปลา” 

ชนินทร์ รื่นเริง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ถ้าคุณลองมาท างานกับกลุ่มอาชีพของคนแก่เหล่านี้    
คุณจะรู้สึกชอบและสนุก เพราะพวกเขานิยมท าไปเล่าประสบการณ์ท าอาชีพให้ฟังไป บางครั้งข้อมูลที่
บันทึกในหนังสือต่าง ๆ อาจจะไม่ใช่ข้อมูลที่จริงทั้งหมดเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะและความถนัด
ของพวกเขาเท่านั้น” (ชนินทร์ รื่นเริง, 2561: สัมภาษณ์) 
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ธันยพัต แก้วนุ่ม ได้ให้ข้อมูลว่าเช่นเดียวกันว่า “พ่ีมีความเข้าใจว่าวิธีที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับ
กลุ่มอาชีพของสูงอายุนั้นมีความแตกต่างกันกับวิธีส่งเสริมอาชีพให้กับคนโดยทั่วไป ซึ่งพ่ีมองว่ากลุ่มคน
สูงอายุที่ท าอยู่อาชีพของพวกเขาอยู่ อาจไม่ต้องการให้ทางเราเข้ามาก้าวก่ายในการท าอาชีพของพวก
เขามากนัก เพราะพวกเขาท ากันมานานมีลูกค้าที่เป็นขาประจ าและขาจรในการซื้อสินค้าของพวกเขา
และพวกเขามีข้อจ ากัดในการท างาน เพราะเป็นเรื่องสุขภาพของพวกเขาเป็นหลักจะให้พวกเขาท า
แบบหนัก ๆ คงไม่ไหว ซึ่งผิดกับกลุ่มอาชีพของกลุ่มคนโดยทั่วไปที่มีแรงบู้และท างานหนักได้” 

 ธันยพัต แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “พ่ีคิดว่า วิธีที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มอาชีพของคน
สูงอายุนี้ ควรจะเป็นการให้ความรู้แก่พวกเขาเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้ถ้าพวกเขาได้แสดงตัวตนให้
ชัดเจน ด้วยการน าเอาอาชีพที่พวกเขาท าอยู่มานานนั้น มาจดตั้งเป็นชื่อกลุ่มอาชีพเพ่ือเป็นข้อมูลที่จะ
ได้รับการสนับสนุน พัฒนาและช่วยเหลือเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมีความต้องการ ซึ่งขั้นตอนในการจดตั้ง
กลุ่มอาชีพนั้นก็ไม่ยุ่งยากเหมือนเมื่อก่อนทางเรามีความพร้อมที่จะอ านวยความสะดวก มีน้อง ๆ จาก
กองสวัสดิการและพัฒนาชุมชนให้ความสะดวกอย่างเต็มที่” (ธันยพัต แก้วนุ่ม, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ นิยตา อนรรฆนนท์ ได้ให้ข้อมูลว่า “ทางเราก็ค้นหากลุ่มอาชีพที่ลุง ๆ ป้า ๆ ที่ท า
กันอยู่ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพหลักของพวกเขา เลี้ยงปลา ท าสวน แปรรูป ซึ่งทางกองสวัสดิการฯ จะ
ใช้วิธีส่งเสริมด้วยวิธีให้ความรู้ในการตลาดหรือจัดกิจกรรมเกี่ยวการการซื้อการขายในรูปแบบใหม่ ๆ 
เป็นหลักมากกว่าการให้ความรู้ในวิธีท าอาชีพของพวกเขาเพราะพวกเขาท ากันจนเคยชินจะ
เปลี่ยนแปลงวิธีหรือกรรมวิธีใหม่ ๆ ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยการเชิญพวกเขามาร่วมในกิจกรรมให้คว ามรู้
เกี่ยวกับการตลาดตามความสมัครใจแต่ถ้าพวกเขามาร่วมจากการบังคับแล้วคนกลุ่มนี้จะไม่สนใจ
เท่าใดนัก” (นิยตา อนรรฆนนท์, 2561: สัมภาษณ์)  

เช่นเดียวกับ สนั่น พ่วงข า ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมอาจจะมองวิธีส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพที่ไม่
เหมือนคนอ่ืนครับคือ คนที่ท าอาชีพนี้ได้ต้องมีประสบการณ์และผ่านการลองผิดลองถูกมาพอสมควร 
ถ้าได้พูดคุยกับพวกเขาแล้วจะเห็นว่าพวกเขาจะเป็นนักสังเกตและนักเล่าเรื่องได้เป็นอย่างดี อย่างเช่น 
พวกเขาจะดูความผิดปกติของน้ าในบ่อปลา ถ้าน้ าในบ่อปลามีสีเขียวเขารู้ทันมีค่าน้ าในบ่อมีปัญหา
พวกเขาจะเรียกนักวิชาการประมงมีตรวจค่าทันที และจะรู้วิธีให้อาหารปลาในเวลาไหนปลาถึงจะกิน
แล้วอ้วนไม่แย่งกัน และพวกเขาจะชอบมากถ้าได้เล่าประวัติในการท าอาชีพของเขาโดยเฉพาะความ
ยากล าบากกว่าจะมาเป็นอาชีพท่ีพวกเขาทั้งหลายได้ท าอยู่ทุกวันนี้” (สนั่น พ่วงข า, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ พิชัย จันทสาร ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลาได้ให้ข้อมูลว่า “คนมีอายุ
ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเล่าเรื่องที่ดี เล่าจากประสบการณ์ของตนเองที่ได้ท าอาชีพที่ตนท ามาตั้งแต่ต้น
ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็ตามพวกเขาจะมีความจดจ าและต้องการถ่ายทอดความรู้สึกให้คนอ่ืนได้รับรู้
และได้รับฟัง แต.่..พวกเขาจะไม่ใช่คนแก่หลงลืมหรอกนะ และบางคนยังคิดเลขได้เก่งยิ่งกว่าผมเสียอีก
ที่ต้องใช้เครื่องคิดเลขตลอด” (พิชัย จันทสาร, 2561: สัมภาษณ์) 
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เช่นเดียวกับ ธวัช แผ้วฉ่ า ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมคิดว่า วิธีส่งเสริมอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์พวกนี้
ต้องท าให้มีการส่งอาชีพต่อยังรุ่นต่อไปให้ได้อาจท าเป็นโครงการให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจอาชีพดั้งเดิมด้วย
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือคัดเลือกคนรุ่นใหม่ให้ท ากิจกรรมร่วมกับกลุ่มอาชีพที่พวกเขาสนใจและ
พวกเขาเหล่านั้นจะได้คลุกคลีการท าอาชีพร่วมกันโดยมีพวกตา ๆ ยาย ๆ เป็นพ่ีเลี้ยงและถ่ายทอด
กระบวนการท าอาชีพนั้นเหมือนการท าเป็นหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งผมคิดว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่จะ
ท าให้อาชีพดั้งเดิมของคนเหล่านี้ไม่สูญหายไปในชุมชนของเรา” (ธวัช แผ้วฉ่ า, 2561: สัมภาษณ์) 

1.4 รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่ 
     1.4.1 จัดสถานที่ในรูปแบบตลาดนัดชุมชนที่ไม่ต้องเสียค่าเช่าที่ท าให้กลุ่มอาชีพได้มีที่ใน

การวางขายสินค้าเหมือนการท าตลาดนัดแตกต่างตรงที่ว่าตลาดชุมชนจะเน้นการขายสินค้าชุมชนและ
ไม่เสียค่าเช่าที่ในการวางขาย 

     1.4.2 น าสินค้าจากกลุ่มอาชีพส าหรับผู้สูงอายุในต าบลไปขายในงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัด
และนอกจังหวัดทั้งที่จัดโดยภาครัฐและภาคเอกชน เช่น งานแสดงสินค้าโอทอป งานแสงสินค้าชุมชน
ตามศูนย์แสดงสินค้า งานแสดงของดีชุมชนในจังหวัดและต่างจังหวัด เป็นต้น 

     1.4.3 สร้างความเป็นเอกลักษณ์ชุมชนที่มีอาชีพเป็นตัวน า มีคุณภาพสินค้าและสถานที่ ที่
โดดเด่นเพือ่น าเสนอและรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนที่มีคนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ 

     1.4.4 การพัฒนาร้านค้าชุมชนหรือตลาดชุมชนเพ่ือให้มีความหลากหลายในสินค้าและ
เป็นที่รวมของสินค้าชุมชนที่เกิดจากการรวมกลุ่มกันท ากลุ่มอาชีพ 

      1.4.5 ท าเป็นสถานที่ท้องเที่ยวชุมชนและแหล่งการเรียนรู้อาชีพดั้งเดิมของชุมขน เพ่ือ
เป็นก าลังใจกับกลุ่มอาชีพให้ด ารงอยู่และสืบทอดกันต่อไป 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ธันยพัต แก้วนุ่ม ได้ให้ข้อมูลว่า “พ่ีก าลังที่จะหาหลาย ๆ ช่องทางที่จะท าให้กลุ่มอาชีพเหล่านี้

มีที่วางขายสินค้าของพวกเขา เพราะพวกเรารู้ดีว่า ถ้าขายของไม่ได้ความมั่นคงในการท าอาชีพก็ย่อม
น้อยลงไปและท่ีส าคัญอาชีพเดิมของพวกเขาก็จะไม่มีลูกหลานสนใจมาสืบทอดอาชีพของพวกเขา และ
ตอนที่ท าในขณะนี้เราแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยจัดสถานที่วางขายสินค้าชุมชนในพ้ืนที่บริเวณรอบ     
อบต.นี้ละ โดยประกาศให้กลุ่มอาชีพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพเดิมหรือกลุ่มอาชีพกลุ่มใหม่ได้น า
สินค้ามาขายโดยท าเป็นจุด ๆ ไว้เหมือนกับท าตลาดนัดแต่ไม่ใหญ่มากนัก เพราะพ้ืนที่เรานั้นมีไม่
เพียงพอแต่ก็น าร่องท าไปเรียบร้อยและก าลังให้หน่วยงานของเราประเมินผลว่าท าให้กลุ่มอาชีพนั้น
ขายได้หรือให้ความร่วมมืออย่างไร” 

 ธันยพัต แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในอนาคตอันใกล้นี้เราได้เตรียมการไว้ส าหรับการสร้าง
เศรษฐกิจในชุมชนด้วยการเปิดแหล่งท่องเที่ยวเป็นตลาดน้ าบางปลา เพราะพ่ีดูแล้วว่า เราสามารถท า
ได้เรามีคลองบางปลาและน้ าที่ไหลอยู่ทั้งปี ซึ่งก าลังศึกษาเรื่องดังกล่าวและลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นเรา
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ในเบื้องต้นได้จัดสรรงบประมาณไปแล้วและลงในหมู่ที่ 8 มองว่าจะมีความพร้อมในเรื่องของการท า
เป็นตลาดน้ าบางปี ในปี 2562 นี้ เพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลของเรา แต่อาจจะน าร่อง
ศึกษาก่อนที่จะท าจริงนะ นอกจากนี้ก าลังหาพ้ืนที่ส าหรับท าตลาดนัดชุมชนจริง ๆ อยู่ ซึ่งสิ่งที่พ่ีกล่าว
มานี้น่าจะเป็นอีกช่องทางในการส่งเสริมอาชีพ” (ธันยพัต แก้วนุ่ม, 2561: สัมภาษณ์) 

นิยตา อนรรฆนนท์ ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “เราพยายามที่จะช่วยเหลือให้กับกลุ่มอาชีพ
เหล่านี้ได้น าสินค้ามาวางขายให้มีลูกค้าเพ่ิมมากขึ้นไม่ใช่จะท าแล้วซื้อขายกันเอง ซึ่งรูปแบบที่เราใช้กับ
กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ในการส่งเสริมนั้น เราจะร่วมมือกับพัฒนาชุมชนที่หน่วยงานของเขาจะมีก าหนด
กิจกรรมแสดงสินค้าและก าหนดการจัดงานแสดงสินค้าโอทอปต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดโดย
เราจะท าการประกาศและแจ้งให้บรรดากลุ่มอาชีพในต าบลให้รับรู้เพื่อเป็นช่องทางให้พวกเขาน าสินค้า
ในกลุ่มอาชีพของตนไปแสดงออกงานนั้น ๆ” 

นิยตา อนรรฆนนท์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ก็เป็นผลดีของกลุ่มอาชีพเหมือนกันนะ ที่พวกเขาจะ
ได้น าสินค้าไปจ าหน่าย อย่างเช่นงานใหญ่ ๆ ในการงานแสดงมหกรรมสินค้าชุมชน (โอทอป) ที่จัดเป็น
ประจ าที่เมืองทองธานี สมาชิกในกลุ่มมาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาก็ขายสินค้าได้ดีเหมือนกัน” (นิยตา 
อนรรฆนนท์, 2561: สัมภาษณ์)  

สอดคล้องกับ นักพัฒนาชุมชนท่านหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “กรมพัฒนาชุมชนมีนโยบายที่ชัดเจน
ในเรื่องการส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพให้มารวมกันจ าหน่ายสินค้าในศูนย์โอทอป กลุ่มอาชีพในต าบลไหนมี
ความโดดเด่นก็น ามาจ าหน่วยหรือแสดงได้เลย ซึ่งมีทุกจังหวัดภายในศูนย์ฯไม่ใช่มีแต่การค้าขายสินค้า
ของแต่ละกลุ่มอาชีพเพียงอย่างเดียวยังมีการให้ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพสินค้า นวัตกรรมแปรรูป
ใหม่ ๆ รวมถึงให้ความรู้ในการค้าขายในโลกโซเซียล ซึ่งบางศูนย์ฯได้สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยเป็น
สถานที่รวมสินค้าชุมชน สินค้าโอทอป เป็นสินค้าที่ไม่มีดาวจนถึงเป็นสินค้าโอทอปห้าดาว  อย่างเช่น 
โอทอปเซ็นเตอร์ จังหวัดสมุทรปราการที่อยู่ถนนกิ่งแก้วใกล้วัดหลวงพ่อโต แล้วอย่าลืมไปแวะ ชิม ชิว 
ซื้อกลับบ้านกันนะ”  (นักพัฒนาชุมชน, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สนั่น พ่วงข า ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมพยายามจัดหาที่วางขายให้กับกลุ่มอาชีพด้วย
การใช้ร้านค้าชุมชนโดยร้านค้านี้จะน าสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มาวางขายซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็น
ร้านค้าประชารัฐ ซึ่งตอนนี้มีหลายร้านพอสมควร แต่ส่วนมากจะมุ่งเน้นขายของใช้จ าเป็นมากกว่า
สินค้าในชุมชนและคนก็ไม่ค่อยซื้อ ท าให้ไม่ค่อยมีใครนิยมเอาสินค้ามาวางขายกันมากนัก   คุณลองไป
ดูบริเวณวัดหลวงพ่อโต จะเห็นได้ว่าสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของบางปลาที่กลุ่มคนสูงอายุเป็นคนท านั้น 
ไม่ว่าจะเป็นขนมกง น้ าพริก น้ าแกงส้ม ปลาสลิดเค็มแดดเดียว กล้วยน้ าว้า และมะม่วง จะถูกน าไป
วางขายที่นั้น” 

สนั่น พ่วงข า ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ที่ผมพูดนั้นหมายความว่า ถ้าให้กลุ่มอาชีพเอาสินค้ามาฝาก
ขายหรือวางขายในร้านค้าชุมชนมันจะขายไม่ได้ดีเพราะลูกค้ามาซื้อจะมุ่งแต่สินค้าจ าเป็น เช่นน้ าปลา 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

159 
 

อาหารแห้ง น้ ามัน ผงซักฟอก ยาสีฟัน และอ่ืน ๆ เป็นหลักส่วนสินค้ากล้วย สินค้าแปรรูป ขนม นั้นซื้อ
น้อยหรือไม่ซื้อเลยเพราะพวกเขามองว่าญาติพี่น้องก็ท าอยู่ แต่รูปแบบนี้ซิน่าสนใจคือ ท าอย่างไรให้คน
เข้ามาท่องในชุมชนของเรา เราจะได้เอาสินค้าที่กลุ่มอาชีพท าอยู่มาขายได้อย่างที่เขาเรียกกันว่า
ท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้ท ากันเอง จัดการสถานที่และน าสินค้าเด่น ๆ มาขาย มาโชว์ อันนี้จะ
เยี่ยมกว่าครับ” (สนั่น พ่วงข า, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธวัช แผ้วฉ่ า ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมกลับคิดว่า ถ้าเราพัฒนาร้านค้าชุมชนในหมู่บ้าน
ให้ดีเสียหน่อยผมว่าจะเป็นช่องทางขายที่ดีนะ เพราะเราก็ทราบดีว่าคนท าอาชีพดั้งเดิมใน   บางปลา
ส่วนใหญ่เป็นคนสูงอายุ อย่าว่าให้เคลื่อนย้ายสินค้าและอุปกรณ์ท าอาชีพเลย บางครั้งสุขภาพตัวเองก็
ไม่อยากไปขายไกลหรอกครับ การส่งเสริมให้ขายอยู่ใกล้ ๆ ที่ท าอาชีพก็ย่อมดีกว่าแน่นอนครับ” (ธวัช 
แผ้วฉ่ า, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ พิชัย จันทสาร ได้ให้ข้อมูลว่า “ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมอาชีพในรูปแบบใด เรา
ต้องไม่ลืมว่าทุกอาชีพที่คนเหล่านี้ท าอยู่ ได้ช่วยให้พวกเขาส่งลูก หลาน เหลน เรียนจนจบนะครับ 
แม้ว่าสภาพการณ์จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของมัน ผมก็เชื่อว่ากลุ่มคนสูงอายุเหล่านี้ยังคงศรัทธาใน
อาชีพของเขา และพวกเขาน่าจะรอให้หน่วยงานหรือคนใดคนหนึ่งหยิบยกอาชีพของพวกเขาขึ้นมาให้
เห็นคุณค่าไม่มากก็น้อย ผู้สูงอายุที่ท าอาชีพบางคนไม่มีก าลังพอที่จะเคลื่อนย้ายไปขายสินค้าไกล ๆ ได้ 
พวกเขาคงท าอาชีพในสถานที่ของตนเองและอาจจะมารวมกันท าอาชีพร่วมกันบ้างเสร็จแล้วก็กลับ
บ้านใครบ้านมัน เป็นอย่างนี้มานานแล้ว และที่พูดอย่างนี้ก็หมายความว่า ถ้าพวกเขามีลูกค้ามาถึง
สถานที่ของพวกเขาก็จะดีใจ และขายสินค้าได้ก็ไม่ต้องไปขายไกล การมีลูกค้ามาเยี่ยมชมและซื้อสินค้า
ถึงท่ีมันจะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาอย่างมากและจะท าให้พวกเขามีก าลังใจในการท าอาชีพ
ตามมาเช่นกัน”  

พิชัย จันทสาร ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมได้ท างานด้านวัฒนธรรมประจ าต าบลนี้ จะท าอาชีพให้
เป็นเอกลักษณ์ประจ าต าบลได้ต้องอาศัยความเชื่อและศรัทธา ตามที่ได้พูดไว้ข้างต้น ผมว่าทุกกลุ่ม
อาชีพนะที่ต้องการแบบนี้ แต่ผมจะขอพูดเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรง และเป็นอาชีพที่
น่าสนใจซึ่งควรจะยกขึ้นเป็นอาชีพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะบางปลา คือ ละครชาตรีครับ ซึ่งเป็นนาฏ
ศิลปะท่ียังคงมีอยู่ในต าบลนี้และยังมีหลายคณะที่สืบทอดกันมา การจะสร้างคุณค่าของอาชีพในกลุ่มนี้
ต้องท าให้คนรู้จักเหมือนกับคณะลิเกต่าง ๆ เหมือนกันครับ ส่วนวิธีส่งเสริมนั้นผมคิดว่าต้องท าให้เกิด
เป็นค าที่ติดปากว่า ใครที่มาเที่ยวต าบลบางปลาต้องมาชมละครชาตรี ต้องร่วมด้วยช่วยกันผมก็ฝาก
และตั้งใจจะเห็นเป็นอย่างค าที่ติดปากนั้น เช่นกันครับ” (พิชัย จันทสาร, 2561: สัมภาษณ์) 
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  2. ข้อมูลส าคัญของผู้น าชุมชนท้องถิ่นที่มีผลต่อกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ
ประกอบด้วย (1) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพให้กับชุมขน (2) การท าให้
กลุ่มอาชีพชุมชนมีความเข้มแข็ง และ (3) รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ 
 และผู้ที่จะสามารถให้ความชัดเจน ตรงไปตรงมาของข้อมูลเหล่านี้ คือ ก านันต าบลบางปลา 
จ านวน 1 คน และผู้ใหญ่บ้านจ านวน 14 หมู่บ้าน จ านวน 14 คน ผลของข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 

    2.1 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพให้กับชุมขน ได้แก่ 
          2.1.1 การสื่อสารตามสายและการใช้ line กลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มของแต่ละ

หมู่บ้านได้รับรู้ร่วมกันจากการมีนโยบายส่งเสริมอาชีพชุมชนต่าง ๆ ที่มาจากส่วนกลางและร่วมเข้ารับ
ฟังและแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการท าอาชีพของคนในชุมชน 

          2.1.2 จัดท าโครงการและจัดกิจกรรมน าร่องคัดเลือกเอกลักษณ์อาชีพในต าบลบาง
ปลาเพ่ือให้กลุ่มคนที่ท าอาชีพเช่นนี้อยู่มีความตื่นตัวและได้รับความส าคัญในอาชีพของพวกเขา 
  2.1.3  จัดท าเป็นข้อมูลประวัติอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคนบางปลาโดยผู้น า
ชุมชนเป็นผู้ที่รวบรวมและด าเนินการให้เป็นรูปธรรม 
  2.1.4 จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในหมู่ที่มีเครือข่ายนักวิชาการมาให้ความรู้และ
แก้ปัญหาจากการท าเกษตร การเลี้ยงปลา ท าสวนมะม่วง ปลูกกล้วย เพื่อให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและการ
เปิดช่องทางขายใหม่ ๆ 
  2.1.5 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่ใช้วัตถุดิบพ้ืนบ้านที่มีอยู่เป็นจ านวนมากในแต่
ละหมู่บ้านและพัฒนาปรับปรุงรูปร่างหน้าตาของสินค้าให้ดีขึ้น เช่น ท ากล้วยอบเนย กล้วยคลุกเนย 
เป็นต้น 
  2.1.6 จัดตั้งเป็นศูนย์การจัดการความรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยเฉพาะการท าเกษตร
ผสมตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ือให้เกิดแนวคิดการเกษตรที่ยั่งยืน 
  2.1.7 สนับสนุนในการจัดท าเป็นกลุ่มการบริการให้ความรู้เกี่ยวกับซ่อมเครื่องมือ
ทางการเกษตร เช่น เครื่องเรือ เครื่องสูบน้ า เครื่องปั่นน้ า เป็นต้น เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นแต่สมาชิก
กลุ่มอาชีพโดยเฉพาะคนสูงอายุที่ต้องใช้ในการท าอาชีพของตน 

2.1.8 สนับสนุนในการจัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้ของดีในหมู่บ้านโดยมีชื่อกลุ่มอาชีพและ
สมาชิกในกลุ่มทุกคนทุกอาชีพอยู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 

2.1.9 จัดท าโครงการน าร่องทดลองผลิตและขายสินค้าเพ่ือให้สมาชิกได้เป็นตัวอย่าง
เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท าอาชีพหลักของพวกเขา  

2.1.10 จัดสถานที่ เพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้มีที่ผลิตสินค้าและท าให้สถานที่นั้นมี
บรรยากาศร้านค้าเพ่ือให้สินค้าท่ีกลุ่มอาชีพมีช่องทางในการวางขายไปพร้อม ๆ กัน 
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2.1.11 สร้างความไว้ใจและความเชื่อใจกันโดยการเข้าร่วมในการท ากิจกรรมต่อยอด
เอกลักษณ์อาชีพด้วยการข้อมูลที่ตรงไปตรงมา 

  2.1.12 ร่วมกันท ากิจกรรมในการผลิตสินค้าชุมชนและคิดวิธีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
สินค้า รวมถึงแก้ปัญหาร่วมกันกับสมาชิกในกลุ่มอาชีพ 

  2.1.13 มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่สนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มอาชีพชุมชน
และท าความเข้าใจให้กับสมาชิกในกลุ่มอาชีพถึงข้อจ ากัดที่แต่ละหน่วยงาน 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
พรพนา พัดทอง ก านันต าบลบางปลาและดูแลพ้ืนที่หมู่ที่ 4 ได้ให้ข้อมูลว่า “เราต้องยอมรับ

อยู่เรื่องหนึ่งว่า ต าบลบางปลาของเรานี้เริ่มที่จะเข้าสู่ชุมชนเมืองมากยิ่งขึ้นท าให้กลุ่มอาชีพบางกลุ่มก็
เริ่มที่จะลดน้อยตามไปจะไม่ท าอาชีพปลูกผัก เลี้ยงปลา ท าสวนเมื่อมีการผลักดันอาชุมชนตาม
นโยบายของรัฐ ดิฉันก็ต้องช่วยผลักดันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการผลักดันอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมี
เพ่ิมมากขึ้นทุกวันในต าบลของเรา เวลาเราเข้าไปรับนโยบายจากการประชุมจังหวัดที่เกี่ยวกับการ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากตามโครงการส่งเสริมของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงสู่ชุมชน ดิฉันก็จะท าการออก
ประกาศให้กับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ได้รับรู้ร่วมกัน และบางทีเราก็ใช้การโทรหากัน และใช้ line กลุ่ม
ในการสื่อการถึงกัน ส่วนพวกเขาก็จะท าการสื่อสารตามสายซึ่งยังคงใช้สื่อสารเสียงในแต่ละหมู่บ้าน  
ให้ลูกบ้านของตนเองได้รับรู้ถึงนโยบายหรือข่าวสารนั้น” 

พรพนา พัดทอง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “หน้าที่ของกลุ่มดิฉัน จะเป็นเรื่องการปกครองส่วนใหญ่
แต่ชาวบ้านหรือสมาชิกในกลุ่มอาชีพ เวลามีปัญหาเรื่องการท าอาชีพของพวกเขาจะมาหาพวกเราเป็น
คนแรก จะเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านจะรับเรื่องทุกเรื่องก่อนแล้วค่อยหาทางออกว่าจะไปให้หน่วยงานไหนที่
เกี่ยวข้องให้ช่วยเหลือต่อ อย่างกรณีมีปัญหาน้ าเน่าเสียท าให้ปลาของพวกเขาตายหรือช็อกน้ า 
ผู้ใหญ่บ้านในหมู่นั้นจะต้องรับเรื่องร้องเรียน แล้วค่อยไปปรึกษากองสาธารสุขหรือกองช่าง อบต.และ
นักวิชาการประมงเพ่ือด าเนินการแก้ปัญหาต่อไป” (พรพนา พัดทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 (ผู้ใหญ่เดียร์) ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมได้
เริ่มท าเป็นโครงการเล็ก ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปลาร่วมวัฒนธรรมต าบลบาง
ปลา และกองการศึกษาและวัฒนธรรมของ อบต.โดยจะเริ่มที่กลุ่มอาชีพดั้งเดิมที่พวกเราได้เลือกก่อน
ในเบื้องต้นเลือกกลุ่มอาชีพท าขนมกงและละครชาตรีและเครื่องแกงส้มส าเร็จรูปของกลุ่มอาชีพของ  
ผมก่อน ถ้าส าเร็จแล้วค่อยขยายไปกลุ่มอาชีพกลุ่มอ่ืน ๆ  ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะทางเรามองเห็นถึง
ศักยภาพกลุ่มอาชีพในต าบลนี้ที่มีอยู่มากและหลากหลายด้วย คนในกลุ่มนี้ท าอาชีพของตนมาอย่าง
น้อย 1- 2 รุ่นแล้วมีความเข้มแข็งพอควร ขาดแต่การก าหนดทิศทางที่จะยกระดับอาชีพนี้ให้เป็นที่รู้จัก
ของคนหรือลูกค้าทั่วไปไม่ใช่แต่รู้จักในเขตพ้ืนที่นี้เท่านั้น” 
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 ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์  ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ถ้าเราไม่คิดจะท าอะไรกับอาชีพในต าบลเลย
นั้นรับรองได้เลยว่าอาชีพดี ๆ ที่เคยเล่าฟังนั้นหายไปอย่างแน่นอนเพราะคนที่ท าเป็นผู้สูงวัยทั้งนั้น 
นับวันจะลดการท าอาชีพของพวกเขาลงไปถ้าไม่มีการยกระดับขึ้นมาให้ลู กหลานอยากสืบทอดหาย   
ไปแน่ ๆ ครับ อันนี้เป็นเรื่องนากลัวอยู่เหมือนกัน และถึงแม้ว่าผมจะเป็นผู้ใหญ่บ้านที่คนเรียกว่าเป็น
ผู้น าชุมชนนั้นถ้าไม่ได้มีส่วนร่วมและลงมือท าอาชีพเองผมก็ไม่สามารถจะบอกให้คนที่ท าอาชีพนั้นว่า
ต้องท าอะไรบ้าง นั่นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ” 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “การจะผลักดันอาชีพที่มีเอกลักษณ์นี้ให้ดีต้อง
มีการเก็บประวัติและรวบรวมอาชีพที่เด่น ๆ ที่ไม่ค่อยจะเหมือนใครและท ากันมานานก่อน ผมว่ามัน
จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเขาครับ” (ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ รุ่งอรุณ แจ่มจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ได้ให้ข้อมูลว่า “ถ้าถามผมในเรื่องนี้ ผมก็
ตอบว่าช่วยทุกเรื่องไม่ว่าจะท าประกาศบอกกล่าวให้กับกลุ่มอาชีพที่ยังคงมีอยู่และต้องการพัฒนาหรือ
ได้รับการส่งเสริมได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ภาครัฐจัดมาให้ครับ แต่ผมจะเจอปัญหากับการให้
ความร่วมมือของกลุ่มอาชีพ ท่านต้องไม่ลืมว่าชุมชนที่ผมดูแลอยู่ตอนนี้มันกลายเป็นชุมชนเมืองไปแล้ว 
จะมีกลุ่มอาชีพดั้งเดิมที่ท ากันก็ไม่มากนัก จะเห็นว่าบ่อปลา สวนกล้วย ได้ถูกถมที่แล้วท าเป็นห้องเช่า 
ห้องแถวหมดแล้วครับ จะมีอยู่เพียงอาชีพที่สืบทอดกันมาก็คือ ละครชาตรี และการท าอาหารของป้า
โฉมยงค์เท่านั้น ส่วนป้าโฉมยงค์ก็หาคนสืบทอดอยู่จะท าเพ่ือขายไม่ไหวแล้ว คงท าตามการจ้าง       
ในงานต่าง ๆ เท่านั้น แต่เลี้ยงไก่ชนคงไม่ใช่เอกลักษณ์อาชีพแน่นอน” (รุ่งอรุณ แจ่มจันทร์, 2561: 
สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ โยธิน แก้วนุ่ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมได้ท าเป็นศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนในหมู่ของผมที่มีเครือข่ายนักวิชาการมาให้ความรู้และแก้ปัญหาโดยจะเป็นการให้ความรู้ในเรื่อง
จากการท าเกษตร การเลี้ยงปลา ให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นและการเปิดช่องทางขายใหม่ ๆ ซึ่งพ้ืนที่ของผม
ยังมีการท าอาชีพเกษตรอยู่มากพอสมควร อย่างตัวผมและกลุ่มของผมก็เลี้ยงปลาเบญจพรรณไว้ขาย
และจะคิดหาเทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ในการท าให้ปลามีน้ าหนักมากขึ้น  แต่อย่างว่าครับ ผมคงต้อง
พ่ึงศูนย์กลางเรียนรู้เหมือนกับสมาชิกในกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ครับ” (โยธิน แก้วนุ่ม, 2561: สัมภาษณ)์ 

สอดคล้องกับ เอกธณัช สุขแสงเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมได้ตั้งกลุ่มอาชีพ
ท ากล้วยอบเนย กล้วยคลุกเนยโดยใช้สูตรดั้งเดิมที่คนสูงอายุได้ท ามาก่อนหน้านี้ แต่มาปรับให้รูปร่าง
หน้าตาให้ดีขึ้นและผมจะสนับสนุนให้ท ากันเป็นหมู่บ้านเลย เพราะในพ้ืนที่ที่ผมดูแลอยู่ส่วนใหญ่จะ
ปลูกกล้วยน้ าว้ารอบขอบบ่อเป็นจ านวนมาก ผมเห็นว่าอาชีพนี้ละจะเหมาะสมอันเนื่องจากมีกล้วย
เพียงพอในการท าอาชีพทั้งหมู่บ้านครับ” (เอกธณัช สุขแสงเนตร, 2561: สัมภาษณ์) 

และสอดคล้องกับ กิตติพงษ์ แก้วบางพลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ได้ให้ข้อมูลว่า “หมู่ของผมมี
พ้ืนที่คาบเก่ียวกับหมู่ 5 กับ 7 เป็นส่วนใหญ่กลุ่มอาชีพของผมที่ท าอยู่คงหนีไม่พ้นอาชีพขายปลา ขาย
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กล้วย และขายมะม่วงอย่างที่ว่าครับ พ้ืนที่ของผมโชคดีตรงที่มีคลองส่งน้ ากั้นกลางอยู่ท าให้เกิดพ้ืนที่
สองฝั่ง ซึ่งทั้งสองฝั่งสามารถท าอาชีพเกษตรได้อย่างสะดวก มีทั้งการใช้น้ าและป้องกันน้ าท่วม เวลามี
การส่งเสริมอาชีพหรือพัฒนาอาชีพผมจะท างานร่วมกับหมู่ที่ 5 เป็นส่วนใหญ่เพราะเป็นแนวความคิด
เดียวกันที่ต้องสนับสนุนอาชีพที่ใช้ของพ้ืนบ้านมาเป็นอาชีพครับ”(กิตติพงษ์ แก้วบางพลี, 2561: 
สัมภาษณ์)  

 เช่นเดียวกับ ธีรพงษ์ ฟักอ่อน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ได้ให้ข้อมูลว่า “พ้ืนที่ของผมยังมีการใช้เรือ
ในการเดินทางกันอยู่ พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะติดกับเพราะติดคลองส าโรงครับ และยังมีพ้ืนที่ในการ
การเกษตรและท าประมงน าจืดเป็นจ านวนหลายร้อยไร่ คนสูงอายุยังเลี้ยงปลา ปลูกกล้วย อยู่หลาย
บ่ออยู่ครับ ซึ่งผมในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผมได้ตั้งเป็นศูนย์การจัดการความรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โดยเฉพาะการท าเกษตรผสมตามทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เพ่ือให้คนที่ท าอาชีพนี้ได้น าไป
ปรับไปใช้กับการท าอาชีพของพวกเขาครับ” 

ธีรพงษ์ ฟักอ่อน ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในพ้ืนที่หมู่ 7 ยังเป็นพ้ืนที่สีเขียวอยู่ท าให้ไม่ถูกกลืนด้วย
โรงงานต่าง ๆ เว้นแต่ข้างคลองส่งน้ าที่มีโกดังให้เช่าของหลาย ๆ บริษัทโลจิสติกส์ทั้งของคนไทยและ
คนต่างชาติ จึงท าให้เราสามารถคงอาชีพนี้ได้อยู่ แต่จะได้มากหรือน้อยก็ต้องดูในอนาคตว่าผังเมืองจะ
เปลี่ยนสีของพ้ืนที่หรือไม่ขนาดตอนนี้ตกไร่ 7-9 ล้านกันแล้วครับ”(ธีรพงษ์ ฟักอ่อน, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธนพล ภูนุช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมมองว่ากลุ่มคนที่ท าอาชีพ
เลี้ยงปลาขาย และท าสวน ในหมู่บ้านของผมมักจะมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ปั่นน้ า เครื่อง
สูบน้ าที่เป็นอุปกรณ์ส าคัญ แม้กับเครื่องเดินเรือก็เช่นกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญในการท าอาชีพ
ของพวกเขา และพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถซ่อมเองได้ และเมื่อจะถอดเอาไปซ่อมตัวเองก็ไม่มีก าลังที่
น าไปซ่อมเพราะเป็นคนสูงอายุหรือจะหาซื้อใหม่ก็ไม่คุ้มกับรายได้ที่พวกเขาได้รับ”  

ธนพล ภูนุช ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมก็ได้หาวิธีช่วยเหลือโดยจัดท าเป็นกลุ่มการบริการให้
ความรู้เกี่ยวกับซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร ที่เน้นให้ความรู้แก่สมาชิกในกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับการแก้ไข
เบื้องต้นก่อนน าไปส่งร้านซ่อม แต่ถ้ามีอาการเสียหนักมากก็สามารถเรียกบริการได้ แต่ไม่ได้ซ่อมฟรี      
นะครับเสียค่าใช้จ่ายตามความจริงเป็นการบริการเท่านั้น ซึ่งวิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท าให้พวกเขาสบาย
ใจและไม่ต้องกังวลมากนักกับอุปกรณ์การท าอาชีพของพวกเขา” (ธนพล ภูนุช, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ ณรงค์ เมืองรอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมกับหมู (ผู้ใหญ่หมู่ที่ 8) 
เห็นตรงกันครับ ว่าคนอาชีพของคนสูงอายุนั้นเครื่องมือในการท าอาชีพมีความส าคัญจะให้พวกเขามา
จับปลา วิดปลา ท าด้วยแรงแล้วค่อนข้างจะเป็นไปได้ยาก และถ้าเครื่องมือเสียหรือเครื่องปั่นเสีย งาน
ของพวกเขาย่อมจะสะดุดลงส่งผลให้ขาดรายได้เช่นเดียวกัน ผมจึงเห็นด้วยกับการมีผู้ให้บริการแนะน า
ซ่อมเบื้องต้นละดีที่สุดแล้ว” (ณรงค์ เมืองรอง, 2561: สัมภาษณ์) 
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เช่นเดียวกับ สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้ให้ข้อมูลว่า “งานที่ผมจะท า
เร่งด่วน ผมจะต้องกระตุ้นให้คนท าอาชีพนี้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพของตนก่อน ด้วยการจัดเป็น
แหล่งเรียนรู้ของดีในหมู่บ้านโดยมีชื่อของพวกเขาทุกคนทุกอาชีพ เวลาคนมาเยี่ยมชมหมู่บ้านจะได้
เห็นว่ามีของดีท้องถิ่นของเราอย่างไร ซึ่งตอนนี้หาดูแหล่งเรียนรู้ของหมู่ที่ 9 ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียงในสุเหร่าบางกะสี” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมขออธิบายของดีหมู่บ้านผมหน่อยนะ พ้ืนที่ของ
หมู่ที่ 9 ที่ผมดูแลอยู่นี้ค่อนข้างจะเป็นชุมชนเมืองไม่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมากนัก มีหมู่บ้านจัดสรร 
บริษัท ห้างร้าน โรงงาน อาคารพาณิชย์ เป็นส่วนใหญ่และแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีถนนเทพารักษ์
เป็นที่กั้นกลางซึ่งกลุ่มอาชีพจะมีอยู่ทั้งสองฝั่งคือฝั่งทางขวามือเมื่อเดินทางไปตามถนนเทพรักษ์ตรงไป
ทางวัดหลวงพ่อโตวัดบางพลี จะมีกลุ่มอาชีพของไทยพุทธ และตรงกันข้ามจะเป็นกลุ่มอาชีพไทย
มุสลิม” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “หมู่บ้านของผมมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่า เรามีกลุ่ม
อาชีพดั้งเดิมที่ไม่ใช่การเลี้ยงปลา ท าสวนกล้วยหรือสวนมะม่วง แต่จะเป็นในเรื่องของการท าอาชีพ
ดั้งเดิมในด้านอาหารคาวและหวาน ได้แก่ ข้าวหมกไก่ ขนมจีบ มะตะบะ ขนมเบื้องญวน ซึ่งเป็นอาชีพ
ทางฝั่งของไทยมุสลิมส่วนใหญ่และกลุ่มอาชีพจะเป็นที่รวมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าจะอยู่ที่
สุเหร่าบางกะสี ส่วนกลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งที่เป็นชาวไทยพุทธจะอยู่ที่หมู่บ้านเก้าแสน โดยมี  
พ่ีมุ้ยเป็นผู้น ากลุ่มอาชีพและกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่จะอยู่ที่หมู่บ้านจัดสรรเก้าแสนนี้ ซึ่งกลุ่มของพ่ีมุ้ยจะมี
ความเข้มแข็งในการท ากิจกรรมอาชีพต่าง ๆ ตอนนี้ก าลังท าผ้ามัดย้อมที่มีลายเป็นเอกลักษณ์ของบาง
ปลาอยู่ นอกจากนี้ยังแปรรูปเห็ดเป็นน้ าพริกเห็ด และน้ ายาล้างจานที่ท ามาจากมะขามอีกด้วย”     
(สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ มนตรี คล้ายสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมมาได้รับเลือกมา
เป็นผู้ใหญ่บ้านก็รู้ถึงความรับผิดชอบมันมากจริง ๆ เพราะต้องจัดสรรโครงการส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ที่
รัฐได้จัดมาให้และยังต้องส่งเสริมอาชีพเดิมของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านของเราด้วย แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่อง
ท้าทายโดยเฉพาะที่ต้องท าให้กลุ่มอาชีพดั้งเดิมท่ีมีอยู่ให้มีความมั่นคง” 

มนตรี คล้ายสมบูรณ์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมก็ได้ท าโครงการส่งเสริมให้กับกลุ่มอาชีพ
เหมือนกันคือผมเริ่มท าในสถานที่ท าการของผมก่อน โดยท าเป็นสถานที่ทดลองผลิตและจ าหน่าย
สินค้าเพ่ือน าร่องลองผิดลองถูกอันดับแรก อย่างเช่น ท าโรงเรือนเพราะจิ้งหรีดตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืนที่ให้งบประมาณในการท าอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน การแนะน าให้กลุ่มอาชีพมาท าไข่เค็มที่
ผู้ช่วยของผมได้ท าน าร่องจนสามารถได้รับรางวัล อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในแรงจูงใน
ให้กับคนที่ท าอาชีพเดิมอยู่แล้วได้ท าอาชีพเสริมมากขึ้น โดยทางเราจะเป็นตัวอย่างน าทางให้พวกเขา
ก่อนครับ” (มนตรี คล้ายสมบูรณ์, 2561: สัมภาษณ์) 
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และสอดคล้องกับ จินดา แผ้วฉ่ า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ได้ให้ข้อมูลว่า “ทางฉันก็ใช้สถานที่ท า
การผู้ใหญ่บ้านเป็นแหล่งรวมกลุ่มอาชีพเช่นเดียวกันคะ โดยเราเป็นเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มอาชีพ
กลุ่มต่าง ๆ ได้ใช้สถานที่ของเราด้วย เช่น ท ากล้วยคลุกเนย การท ากุ้งหวานได้ใช้เป็นแหล่งการผลิต 
ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งเรียนรู้พัฒนาอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย นอกจากนั้นเราเห็นว่าถ้าไม่ท าให้เป็น
บรรยากาศของร้านค้าก็จะขายไม่ออก ฉันจึงท าร้านอาหารคู่คลองไปด้วยและเป็นที่วางสินค้าชุมชนอีก
ด้วย” (จินดา แผ้วฉ่ า, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สุเมธ รอดดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ได้ให้ข้อมูลว่า “ก่อนมารับต าแหน่งผมก็ท า
อาชีพเลี้ยงปลา ท าสวนมาก่อนท าให้รู้ว่าคนที่จะส่งเสริมอาชีพนี้จะต้องเรียนรู้การท าอาชีพนี้หรือมี
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มอาชีพนี้จึงจะเป็นที่ยอมรับ เพราะคนที่ท าอาชีพนี้จะเป็น
ผู้สูงอายุและพวกเขาก็มีประสบการณ์ท ามาท้ังชีวิต” 

 สุเมธ รอดดี ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมใช้คติว่า ท าให้เขาดูก่อนแล้วเขาจะท าตามที่เราส่งเสริม
ให้เขาพอมาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ต้องรับนโยบายมาก็ต้องท าให้กลุ่มอาชีพดั้งเดิมนี้คงอยู่ต่อไป ด้วยผม    
จะเข้าไปท าความเข้าใจกับคนท าอาชีพซึ่งผมก็รู้จักกันดีตอนท าอาชีพร่วมกัน เพียงแต่เราต้องให้ใจ     
พวกเขาพอสมควรเขาจึงจะไว้วางใจให้เราได้เสริมกิจกรรมต่อยอดในด้านต่าง ๆ ได้” (สุเมธ รอดดี, 
2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ไกรสอน ปัญญาคง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ได้ให้ข้อมูลว่า “ในช่วงหนึ่งที่ผมจะต้อง
ลงมาเป็นผู้น าในการท าอาชีพเสียเองซึ่งในตอนนั้นปลาสลิดสดขายไม่ดี ผมจ าต้องบอกกับทางกลุ่ม
อาชีพว่าต้องร่วมกันการแปรรูปปลาสลิด จนเป็นที่มาของการท าปลาสลิดตากแห้งและให้กลุ่มอาชีพ
แปรรูปเป็นปลาสลิดทอดกรอบ โดยอาศัยความรู้ของป้าปุ๊ผู้น ากลุ่มสตรีคลองสี่มาช่วยให้ความรู้อีกแรง
หนึ่ง” 

ไกรสอน ปัญญาคง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในตอนนี้แม่บ้านผมก็เป็นหัวหน้ากลุ่มท าอาชีพจักสาน
ตะกร้าในรูปทรงต่าง ๆ ที่ท ามาจากไม้ไผ่ ซึ่งทางกลุ่มน ามาจากพนัสนิคม ชลบุรี ในเบื้องต้นเอาแบบ
มาจากเพ่ือนที่ท ากลุ่มอาชีพในภาคใต้ และตอนนี้คนในกลุ่มให้ความเห็นว่า เราควรจะท าลวดลายเป็น
ของต าบลเราเอง อาจจะเป็นลายปลาสลิดหรือปลาหมอ ก าลังออกแบบอยู่ แต่ผมก าลังเจอปัญหาอยู่
เหมือนกันคือไม่รู้ว่าจะขายให้ใคร คงไปวางขายตามมหกรรมสินค้าชุมชนในที่เขาจัดต่าง ๆ แต่ก็ขายไม่
ค่อยได้เพราะราคามันสูงอยู่ จะขายราคาไม่สูงก็ไม่ได้เพราะมันเป็นงานท าด้วยมือ ถึงอย่างไรเราก็ต้อง
ให้ก าลังใจในการท าอาชีพและพยายามต่อไปครับ” (ไกรสอน ปัญญาคง, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สมชาย ทับทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 ได้ให้ข้อมูลว่า ว่า “ทุกครั้งที่ผมได้เข้าร่วม
ประชุมกับนักวิชาการเกษตรในการแก้ปัญหาผลผลิตในชุมชนตกต่ าและการได้รับผลกระทบการความ
เน่าเสียของน้ าท าให้ปลาตาย ดินเกิดความเค็มท าให้ สวนกล้วย สวนมะม่วงมีปัญหาอย่างหนักนั้น 
เวลาได้รับการชดเชยหรือช่วยเหลือในบางครั้งก็จะได้ปุ๋ยมาเป็นส่วนมาก ซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์กับการ
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ที่ปลาตายเลย ถ้าจะชดเชยควรแบ่งประเภทให้ชัดว่าปุ๋ยเป็นเรื่องเกษตร และช่วยเหลือหรือชดเชยลูก
ปลาหรืออะไรก็ตามเป็นเรื่องของการท าประมงน้ าจืด ในความคิดเห็นนั่นจะเป็นที่ถูกต้องเพราะเวลา
ปลาตายเราไม่ต้องปุ๋ยหรอกครับ” 

สมชาย ทับทอง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “สิ่งที่ดีที่สุดในการส่งเสริมกลุ่มอาชีพนี้ควรมีการบูรณา
การช่วยเหลือที่แบ่งกันชัดเจนว่าจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดผลสูงสุดอย่างไร และสมาชิกในกลุ่มอาชีพ
ให้ความร่วมมือมากหรือน้อยเพียงไร แต่ผมมีความเชื่อว่าทุกหน่วยงานที่มาส่งเสริมอาชีพชุมชนมี
ความปรารถนาดีทั้งนั้นเพียงแต่ว่า ผมเองต้องบอกให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพให้เข้าใจในข้อจ ากัดที่มีต่อ
การช่วยเหลือและส่งเสริมนั้น อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง” (สมชาย ทับทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

    2.2 การท าให้กลุ่มอาชีพชุมชนเกิดความเข้มแข็ง ได้แก่ 
 2.2.1 มีที่ขายสินค้าที่ชัดเจน และสินค้าเป็นที่รู้จักและมีลูกค้าเขามาซื้อหรือสั่งซื้อ

เป็นประจ าท าให้มีรายได้แน่นอน 
 2.2.2  การแบ่งปันรายได้และผลประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่มอาชีพมีความเท่าเทียม

กัน 
 2.2.3 การถอดบทเรียนเพ่ือน าสิ่งที่ดีที่เด่นหรือกิจกรรมที่ได้จากการศึกษาดูงานมา

ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสิ่งที่กลุ่มอาชีพมีหรือกิจกรรมของกลุ่มอาชีพท่ีท าอยู่ 
2.2.4 มีกลไกทางการตลาดทั้งสถานที่ขายและช่องทางการขายต่าง ๆ มารองรับ

กลุ่มอาชีพ 
2.2.5 ความชัดเจนในค่าใช้จ่ายและแสดงรายได้กันอย่างตรงไปตรงมามีความพอดี 

พอประมาณ ไม่เกินตัวตามแนวทาวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2.6 กลุ่มอาชีพมีความเป็นมาและเรื่องราวที่ชัดเจนที่ท าให้ลูกค้าหรือผู้ซื้อสินค้า

เกิดความสนใจเพราะนอกจากลูกค้าจะซื้อสินค้าแล้วยังได้เรียนรู้ประวัติอาชีพนั้น ๆ ด้วย 
2.2.7 กลุ่มอาชีพมีผู้น าที่เป็นนักเล่าเรื่องและมีศิลปะในการเล่าเรื่องอาชีพของตน  
2.7.8 ความมีอัธยาศัยที่ดีของคนท าอาชีพกับกลุ่มลูกค้า ท าให้เกิดความประทับใจ

และเกิดความเชื่อมั่นเชื่อถือในสินค้าน าไปสู่การเป็นลูกค้าประจ า 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลว่า “ก่อนจะถามผมว่ากลุ่มอาชีพของเรานี้จะเข้มแข็งได้

หรือไม่  ในส่วนตัวผมคิดว่าต้องท าให้พวกเขาขายได้ มีรายได้อย่างแน่นอน สิ่งนี้ผมมองเป็นอันดับแรก
เลย นั่นเป็นเพราะรายได้จะเป็นตัวก าหนดให้พวกเขาได้ท าอาชีพต่อไปได้หรือไม่ ถึงแม้ว่าพวกเขาจะ
ท าต่อแต่ลูกหลานพวกเขาจะเห็นว่าอาชีพนี้มีรายได้ไม่แน่นอนพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ให้ความส าคัญใน
อาชีพพ่อแม่เขาอย่างแน่นอน” 
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ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “เราต้องช่วยกันหาช่องทางให้พวกเขาได้มีเวทีที่
เป็นรูปธรรมในการค้าขายของพวกเขา นอกจากการน าสินค้าไปออกงาน ออกบูธต่าง ๆ ซึ่งในบางครั้ง
ในได้ไปฟรี ในบางที่มีค่าเช่าด้วยนะครับ ยกตัวอย่างกลุ่มอาชีพผมขายแกงส้ม  และเครื่องแกงส้ม
ส าเร็จรูป พอไปขายมีมหกรรมสินค้าชุมชนโอทอป ในเมืองทองก็เสียค่าเช่าที่หลักหมื่นบาทเลยที่เดียว
ครับ แต่เราต้องไปเพราะต้องผลิตแล้วต้องขายให้ได้ครับ นั่นเป็นวิถีชีวิตอาชีพของพวกเราไปเสียแล้ว” 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า “ผมมีความเห็นอีกเช่นกันครับ สิ่งที่จะท าให้
กลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งได้คงไม่ใช่แต่ใช้นโยบายแต่เพียงอย่างเดียวการรู้จักการท างานกันเป็นทีม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิกในกลุ่มเป็นเรื่องส าคัญ ผมเคยไปศึกษาดูงานมาหลายที่และแต่ละที่
ก็จะไปพร้อมกับผู้น ากลุ่มอาชีพและสมาชิก ส่วนใหญ่เมื่อกลับจากดูงานแล้วเราไม่ค่อยเก็บมาพูดคุย
กันและต่างคนก็ต่างไปดูบางทีไม่มีเป้าหมายเลย ท าให้ไม่เห็นภาพจุดเด่นจุดขายของสถานที่นั้น ฉะนั้น
ผมจึงมองเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพในเรื่องการมาถอดบทเรียนเพ่ือปรับให้เข้ากับอาชีพของ
กลุ่มว่า สามารถน ากิจกรรมของเขามาใช้กับกิจกรรมของเรานั้นมากน้อยเพียงไร” (ชิษณุพงศ์ สินชัย  
วราธรณ์, 2561: สัมภาษณ์) 

โยธิน แก้วนุ่ม ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมคิดว่า โดยทั่วไปการรวมกลุ่มอาชีพสมาชิกใน
กลุ่มจะเป็นเครือญาติกันเป็นส่วนใหญ่และคนในกลุ่มอาชีพจะเป็นคนสูงอายุที่พวกเขารู้ จักมักคุ้นเคย
กันดีอยู่แล้ว ความเข้มแข็งในกลุ่มอาชีพจึงมีอยู่ในตัวของมันเอง แต่ประสบการณ์ของผมการที่กลุ่ม
อาชีพที่ไม่เข้มแข็งมักเกิดจากการปันรายได้ไม่เท่ากัน และในตอนนี้การปันรายได้หรือการให้มีรายได้
อย่างทั่วถึงเมื่อมีการขายสินค้ามีความส าคัญมาก และเริ่มที่จะลามมาจนท าให้ความเป็นญาติกันลด
น้อยลงไปด้วย อันนี้ก็น่ากลัวเช่นกันครับ ซึ่งสิ่งนี้จะท าให้กลุ่มไม่มีความเข้มแข็งเลยและสมาชิกในกลุ่ม
อาจไม่ท าหรือแยกกันท าอาชีพไปเลยก็มี” (โยธิน แก้วนุ่ม, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธีรพงษ์ ฟักอ่อน ได้ให้ข้อมูลว่า “ถ้าจะให้ผมมองความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพที่
มีหลักของพวกหรืออาชีพดั้งเดิม ความเห็นของผมมองว่า มันมีความเข้มแข็งตามธรรมชาตินะ เพราะ
พวกเขาเลี้ยงปลา ท าสวน และปลูกกล้วยปลูกผักซึ่งเป็นธรรมชาติของคนบางปลาที่ยังมีพ้ืนที่อยู่ครับ 
คนที่ท าร่วมกันส่วนมากก็เป็นญาติ พี่ ๆ น้อง ๆ กัน  

ธีรพงษ์ ฟักอ่อน ให้ข้อมูลต่อไปว่า “แต่กลุ่มอาชีพที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดในเวลานี้ คือกลุ่ม
อาชีพที่แปรรูปสินค้าจากอาชีพหลักนี้และกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ นี่ซิ อาจต้องหาวิธีสร้างความเข้มแข็ง
เพราะกลุ่มนี้มองเห็นว่าต้องมีตลาดหรือมีแหล่งที่พวกเขาขายของได้เป็นเรื่องส าคัญเลยที่เดียว ถ้ากลุ่ม
ผลิตสินค้าแต่ขายไม่ออกหรือขายไม่ได้ราคา คนในสมาชิกกลุ่มก็จะไม่มีก าลังใจและอาจเลิกท าอาชีพก็
ว่าได้ ซึ่งผมว่าช่องทางการตลาดกับการท าอาชีพในกลุ่มนี้มีความส าคัญเป็นอย่างมากครับ” (ธีรพงษ์ 
ฟักอ่อน, 2561: สัมภาษณ์) 
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สอดคล้องกับ เอกธณัช สุขแสงเนตร ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านน้องใหม่แต่ผม
ก็ศึกษาอาชีพชุมชนตั้งแต่เดินตามพ่อของผมซึ่งเป็นอดีตก านันบางปลาที่ต้องเข้าถึงใจของกลุ่มอาชีพ
ของลุง ๆ ป้า ๆ นี้เพราะอาชีพดั้งเดิมของเรามันสืบทอดกันรุ่นสู่รุ่นครับ ซึ่งกลุ่มอาชีพนี้พวกเขาอดทน
และสู้กันมาทั้งชีวิต ผมจึงมองว่าด้วยตัวของอาชีพเองนี่ มันเข็มแข็งอยู่แต่สิ่งที่ควรเพ่ิมก็น่าจะเป็นมี
ตลาดที่ชัดเจน ที่พวกเขาสามารถน าสินค้าออกไปขายได้อย่างสะดวกท าให้พวกเขามั่นใจว่าผลิตสินค้า
มาแล้วสามารถมีท่ีวางและสามารถขายได้แน่นอน ซึ่งในส่วนนี้ต้องยอมรับว่าทั้งผมและพวกเขาไม่ถนัด
ในเรื่องนี้เท่าไร แม้ว่าจะมีการอบรมสมาชิกในกลุ่มในเรื่องการใช้สื่อใหม่ขายออนไลน์ได้ก็ตาม” 
(เอกธณัช สุขแสงเนตร, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ได้ให้ข้อมูลว่า “กลุ่มอาชีพจะเข้มแข็งไม่ใช่เพราะมีผู้น า
กลุ่มเก่งอย่างเดียว การที่ปักหลักขายได้และมีลูกค้ารู้จักมาสั่งซื้อจะท าให้สมาชิกกลุ่มมีก าลังใจมาก
เมื่อมีก าลังใจความเข้มแข็งย่อมเกิดขึ้นเองครับ ซึ่งในส่วนของกลุ่มอาชีพที่อยู่ในหมู่บ้านของผมพวก
เขาจะต้องการมากก็คือ การให้สินค้าของพวกเขาสามารถขายของออนไลน์ได้เพราะมันจะช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการน าสินค้าออกไปขายได้เป็นอย่างดี และผมก็ได้หาช่องทางอบรมให้กับสมาชิกในกลุ่ม 
ซึ่งตอนนี้ผู้น ากลุ่มและสมาชิกก็สามารถใช้โซเซียลได้แล้ว มีกลุ่ม facebook มี line กลุ่ม เพ่ือโพสต์ตัว
สินค้า และโพสต์สถานที่ที่พวกเขาไปขายส่งต่อกันไป” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “อย่างที่กล่าวไว้ครับ ตอนแรกก็ตื่นเต้นลองโพสต์
ขายกันอย่างสนุกสนานยังไม่ต้องการว่าขายได้หรือขายไม่ได้ แต่มาพบกับปัญหาว่า ถ้าจะให้ขายได้ดี
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเดือนด้วยหรือเขาเรียกว่ามีค่าโฆษณา อันนี้ละครับก าลังเป็นปัญหาหนักใจกับ
การท างานในกลุ่มอาชีพเพราะตอ้งมาเฉลี่ยค่าโฆษณานี้ ท่านก็ทราบครับแรก ๆ ก็ร่วมใจกันครับแต่พอ
สมาชิกบางคนขายได้ บางคนขายไม่ได้ก็เริ่มที่จะไม่จ่ายกันแล้ว ผมต้องหาวิธีช่วยโดยรวมค่าใช้จ่าย
และต้นทุนและรายได้ซึ่งเราต้องใช้บัญชีมาจับกันเลยทีเดียว” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพผมจึงมองว่า ต้องมี
ความชัดเจนในค่าใช้จ่ายและแสดงรายได้กันอย่างตรงไปตรงมา และต้องมองเป้าหมายเดียวกันโดย
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ พอดี พอประมาณ ไม่เกินตัว ผมว่าสิ่งนี้จะท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็ง
และอยู่รอดครับ” (สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ จินดา แผ้วฉ่ า ได้ให้ข้อมูลว่า “ฉันว่า ต้องเรียนรู้ตัวตนของอาชีพนี้ให้แน่ชัดว่ามี
ท าให้พวกเขาต้องท าอาชีพนี้ ฉันเกิดมาฉันเห็นพ่อแม่ท าบ่อปลาเลี้ยงปลาขาย ปลูกกล้วยไว้ขาย ปลูก
ผักขายถ้าเมื่อไร ปลาสดขายไม่ได้ราคาหรือไม่มีคนซื้อ พวกเขาจะหาวิธีแปรรูปเป็นสินค้าต่าง ๆ เพ่ือ
ชดเชยรายได้ของพวกเขาและไม่ท าให้เน่าเสียโดยไม่มีประโยชน์ ซึ่งพวกเขาจะพูดว่าเสียหาย     ถ้าทิ้ง
ไป อย่างเช่น ท าปลาตากแห้งไว้ขาย ทั้งปลาสลิด ปลาช่อน ในบ่อมีปลาหมดก็มาท าเป็นอาหารต่าง ๆ 
หรือเอากล้วยมาทอดขายหรือท าเป็นกล้วยฉาบ กล้วยคลุกเนยในเวลาที่กล้วยออกมาพร้อม ๆ กันท า
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ให้ล้นตลาดและราคาตก ทีแรกก็ต่างคนต่างท าและพัฒนามารวมกันเป็นกลุ่มอาชีพจนกลายเป็นสินค้า
เฉพาะของชาวบางปลา” 

 จินดา แผ้วฉ่ า ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ฉันพูดอย่างนี้ก็เพราะต้องการให้ศึกษาประวัติของอาชีพที่
เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของต าบลเสียก่อน เมื่อมีการพัฒนาหรือจะส่งเสริมกลุ่มอาชีพนี้จะได้มีเรื่องราว
หรือที่มาของอาชีพ น่าจะเป็นที่สนใจของลูกค้าหรือคนซื้อซึ่งพวกเขาย่อมมีความสนใจในสินค้าของ
กลุ่มอาชีพนี้มากยิ่งขึ้น” (จินดา แผ้วฉ่ า, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ สมชาย ทับทอง ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมว่า กลุ่มอาชีพที่มีความเข้มแข็งจะต้องมี
ผู้น าที่เป็นนักเล่าเรื่องได้ด้วยเพราะในยุคนี้ ลูกค้าบางคนที่เป็นขาประจ ามาซื้อปลาสลิดตากแห้ง หรือ
น้ าพริกปลาสลิด ไม่ใช่เพราะมีที่เราที่เดียว แต่พวกเขามาซื้อเพราะรู้ว่าเราท ากันมานานมีรสชาติที่ไม่
เหมือนที่อ่ืน ซึ่งก็มีขายกันอยู่หลายที่ทีเดียว” 

สมชาย ทับทอง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “อีกอย่างหนึ่ง ผมยังเห็นว่าบรรยากาศในการซื้อขายสินค้า
ก็มีส่วนส าคัญเช่นเดียวกัน อย่างกลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิดในย่านนี้ คนขายและสมาชิกท าปลาสลิด
เค็มแดดเดียวพวกเขาจะมีความเป็นกันเองกับลูกค้าและให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง ท าให้ร้านปลา
สลิดในแต่ละร้านจะมีลูกค้าประจ ามากกว่าลูกค้าจรเสียด้วยซ้ า ผมว่าเป็นเสน่ห์ของคนท าอาชีพในบาง
ปลาครับ” (สมชาย ทับทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

     2.3 รูปแบบการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของกลุ่มผู้สูงอายุ ได้แก่  
  2.3.1 การท าให้สินค้าเปน็ที่รู้จักด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านการน าสินค้าไปประกวด
ในเวทีประกวดสินค้าชุมชนต่าง ๆ  
  2.3.2 ประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าในชุมชนท าให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ท าอาชีพอยู่
ไม่ต้องน าสินค้าของตนเองออกไปขาย 
  2.3.3 เสริมการขายสินค้าชุมชนด้วยการท าเป็นท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุ 
  2.3.4 สร้างตลาดกลางหรือตลาดนัดสินค้าทางการเกษตรเพ่ือรองรับผลผลิตจากการ
ท าเกษตร และสินค้าประมงน้ าจืด เป็นแหล่งรวมสินค้าทางการเกษตรและจากการท าอาชีพประมงน้ า
จืด 
  2.3.5 การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพด้วยการสร้างเป็นบ้านพัก 
(home stay)  
  2.3.6 การพัฒนาคลองและการเชื่อมคลองในการท าเส้นทางท่องเที่ยวทางเรือเพ่ือ
เป็นช่องทางหนึ่งของการท่องเที่ยวชุมชน 
  2.3.7 การส่งเสริมการขายสินค้าของกลุ่มอาชีพด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เปิดหน้า
เว็บเพจ เว็บไซด์  facebook  และ line เป็นต้น 
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  2.3.8 เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อาชีพชุมชนและมีรูปแบบกิจกรรมในการศึกษาดูงาน 
  2.3.9 เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือท าเป็นตลาดน้ าที่มีกลุ่มอาชีพหรือผู้น า
ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
พรพนา พัดทอง ได้ให้ข้อมูลว่า “พูดตรง ๆ เลยนะ ดิฉันเห็นกลุ่มคนสูงอายุที่เขาท าอาชีพ

หลักส่วนใหญ่พวกเขาต้องการขายของอยู่ที่บ้านไม่อยากออกไปขายข้างนอกหรอกคะ เช่นจะมีคนมา
รับซื้อปลาสดที่บ่อ หรือรับซื้อมะม่วงที่สวนเลย ยกเว้นจะมีการท าแปรรูปสินค้าและมีเป็นส่วนน้อยนะ
ที่จะน าสินค้าไปวางขาย ไปออกงานต่าง ๆ ซึ่งที่เห็นจะเป็นการท ากลุ่มอาชีพท าสินค้าโอทอป สินค้า
แปรรูปต่าง ๆ ถ้าจะส่งเสริมอาชีพหลักเหล่านี้คิดว่ารูปแบบที่เหมาะสมคือต้องดึงคนเข้ามาในชุมชนซึ่ง
เราอาจต้องประชาสัมพันธ์ให้สินค้าเป็นที่รู้จัก อาจจะน าสินค้าไปประกวดในนามของต าบลเรา ซึ่งดิฉัน
ก็ส่งเสริมในเรื่องนี้อยู่คะ” (พรพนา พัดทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมคิดว่า รูปแบบที่จะส่งเสริมให้กับ
กลุ่มอาชีพของผู้สูงอายุเปรียบเสมือนสามเหลี่ยมแห่งความต้องการที่มีด้าน 3 ด้านครับ คือ ด้านคนซื้อ
ก็ต้องการมีสินค้าให้เลือกอย่างหลากหลายและมีความสะดวกในการซื้อและซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ด้าน
คนขายที่เป็นผู้สูงอายุก็ต้องการขาย ณ ที่ตัวเองท าอยู่ต้องการขายให้ได้มากมีก าไร มีรายได้ไม่ต้องการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์การท าอาชีพ และด้านสินค้า ผมมองในส่วนต้นทุนสินค้าไม่สูงที่คนท าอาชีพ
สามารถน าไปแปรรูปได้” 

 ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ในมุมมองของผมว่า รูปแบบที่จะเหมาะสม
อาชีพดั้งเดิมที่มีผู้สูงอายุเป็นคนท านั้น มีอยู่สองถึงสามทางคือ แนวทางที่หนึ่งมีสถานที่พวกเขาได้น า
สินค้าไปขายที่ไม่ไกลจากที่ท างานของพวกเขามากนักน่าจะเป็นการวางสินค้าขายในร้านค้าชุมชนหรือ
ตลาดชุมชน อย่างเช่นร้านค้าชุมชนของป้าเสถียรหรือคนอ่ืน ๆ หรือตลาดนัดชุมชนอย่างเช่น ตลาด
เรือบินซึ่งเป็นของเอกชนและต้องมีค่าใช้จ่ายในการเช่าแผง เป็นต้น แนวทางที่สองหาคนเข้ามาซื้อ
สินค้าของพวกเขาโดยที่พวกเขาไม่ต้องน าสินค้าไปวางขายแนวทางที่ผมว่าดูจะเหมาะสมกับอาชีพของ
คนสูงอายุมีลูกค้ามาหาถึงบ้าน แต่ปัญหาก็คือจะท าอะไรให้คนเข้ามาในชุมชนและซื้อสินค้าของเรา 
ส่วนอีกแนวทางคือ การน าสินค้าออกไปขายตามศูนย์โอทอป หรือศูนย์แสดงสินค้า แนวทางนี้คน
สูงอายุมีเป็นส่วนน้อยที่ต้องการจะออกไปขาย เพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและบางที่ก็มีค่าเช่าถ้า
ไม่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และสุขภาพของพวกเขาก็มีส่วนที่ไม่อยากออกไปขายสินค้าของตน” 
(ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์, 2561: สัมภาษณ์)  

สอดคล้องกับ โยธิน แก้วนุ่ม ได้ให้ข้อมูลว่า “สิ่งที่ผมต้องการมานานก็คือต้องการเห็น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาส่งเสริมกลุ่มอาชีพดั้งเดิมของเราอย่างแท้จริง ปัญหาของกลุ่มอาชีพ
โดยตรงนั้นคือการมีรายได้จากการขายผลผลิตและใครจะเป็นคนซื้อหรือถ้าจะเรียกว่าผลิตออกมาแล้ว
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ตลาดนั้นมีไหม เพราะทุกครั้งที่ผมได้รับให้เชิญชวนคนมาฝึกอาชีพตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐ เราจะ
พบว่า เมื่อฝึกอาชีพเสร็จแล้วจะท าอย่างไรต่อไปละ ได้แค่สินค้าตามโครงการแต่ไม่รู้จะขายให้ใครและ
เมื่อขายได้จะท าอย่างไร” 

โยธิน แก้วนุ่ม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมเห็นดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง ถ้าจะมีการรูปแบบการส่งเสริม
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างน้อยก็ท าให้ผมได้มองออกว่ารูปแบบใดที่จะเหมาะสมกับกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน
ของผม และยังจะช่วยจุดประกายความหวังของกลุ่มอาชีพขึ้นมาครับ ส่วนรูปแบบที่ผมคิดว่าเหมาะ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ผมให้ว่าเน้นในเรื่องการจัดท าตลาดนัดชุมชนหรือท าเป็นตลาดกลางจ าหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรจะเหมาะสมกับหมู่ของผมมากที่สุด พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในหมู่ของผมยังเป็นการท า
การเกษตร สินค้าทางการเกษตรต้องมีที่วางขายครับ แต่ผมก็สนใจเรื่องการท าท่องเที่ยวชุมชน
เหมือนกัน ถ้าท าได้จริงและร่วมมือกันจริง ๆ ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกัน” (โยธิน แก้วนุ่ม, 2561: 
สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ เอกธณัช สุขแสงเนตร ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมว่าสถานที่เราพร้อมนะ ถ้าจะส่งเสริม
ในรูปแบบให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชม อย่างที่ผมกล่าวไว้ ตอนผมเป็นเด็กผมเห็นการซื้อขาย
สินค้าทางเรือ ถ้าภาพนั้นกลับมาอีกครั้งผมก็ว่าดีมากครับ แต่ปัญหาอยู่ที่จะท าอะไรดึงดูดใจพวกเข้า 
และผมก็คิดว่าหมู่บ้านของผมที่มีกลุ่มอาชีพท ากล้วยอบเนยนี่ละ จะเป็นสินค้าที่ดึงดูดอีกอาชีพหนึ่งที่
ท าให้พวกเขาสนใจได้” (เอกธณัช สุขแสงเนตร, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ รุ่งอรุณ แจ่มจันทร์ ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมเห็นด้วยเลยครับ ถ้าจะท าการส่งเสริม
ในรูปแบบท่องเที่ยวในชุมชน เพราะหมู่บ้านผมเป็นชุมขนเมืองถ้าประชาสัมพันธ์ให้ดีมีคนมาซื้อสินค้า
ของกลุ่มอาชีพหรือขายได้อย่างแน่นอนครับ และเวลาผมพัฒนาอาชีพหรือฝึกอาชีพจะได้มีสถานที่
รองรับในการน าสินค้าไปวางขาย” (รุ่งอรุณ แจ่มจันทร์, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ กิตติพงษ์ แก้วบางพลี ได้ให้ข้อมูลว่า “ในพ้ืนที่ของผมนี้ก็เหมาะกับการท าเป็น
แหล่งท่องเที่ยว ของเรามีคลองส่งน้ าสุวรรณภูมิที่ยาวถึง 12 กิโลเมตรและเป็นคลองตรงแต่ติดอยู่ที่ว่า
อยู่ในความดูแลของชลประทานและถ้าท ามันยังไม่มีความเด่นพอครับ แต่ถ้าอบต. ท าเป็นตลาดนัด
เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์น่าจะดีกว่า กลุ่มอาชีพจะเอาของออกมาขายได้” (กิตติพงษ์ แก้วบางพลี
, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธีรพงษ์ ฟักอ่อน ได้ให้ข้อมูลว่า “ส่วนตัวผมคิดจะลงทุนสร้างท าโฮมสเตย์กลาง
น้ า หรือท าแบบห้อยขา กินกุ้ง กินปลา เพราะผมมีบ่อเลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุ้งที่กว้างและยาวพอที่จะท า
ได้ ก าลังศึกษาดูงานอยู่หลายที่ครับ ถ้าผมท าได้และมีคนมาใช้บริการกลุ่มอาชีพที่อยู่ในพ้ืนที่ของผมก็
จะสามารถน าสินค้ามาขาย มาโชว์สินค้าได้ แต่ก็ต้องใช้ทุนส่วนตัวไปก่อน อย่างไรก็ตามถ้ามีการจัด
ท่องเที่ยวทางเรือและเชื่อมโยงกันระหว่างคลองด้วยกันจะเป็นที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยวเหมือนกัน
ครับ” (ธีรพงษ์ ฟักอ่อน, 2561: สัมภาษณ์) 
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สอดคล้องกับ ธนพล ภูนุช ได้ให้ข้อมูลว่า “ถ้าจะให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหมู่ที่ 8 ของผม
ก็เหมาะที่สุดครับ เพราะเป็นที่ติดคลองและมีสิ่งสักการะของคนบางปลาคือศาลเจ้าพ่อเสือ และมีกลุ่ม
ขายปลาสลิดทั้งสด กุ้งสด ปลาสลิดตากแห้ง และมีกลุ่มอาชีพดั้งเดิมท าขนมกง คนพวกนี้เป็นคนสูงวัย
จะได้ขายสินค้าของพวกเขาได้ หรือจะท าเป็นท่องเที่ยวทางเรือด้วยก็เหมาะสมหมู่ของเราติดคลองบาง
ปลามีน้ าทั้งปี ธรรมชาติสวยงามอยู่แล้ว การส่งเสริมอาชีพด้วยท่องเที่ยวชุมชนคิดว่าดีมาก ๆ ครับ”
(ธนพล ภูนุช, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ จินดา แผ้วฉ่ า ได้ให้ข้อมูลว่า “ฉันเห็นด้วยเลยคะ ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาใน
ชุมชนของเรา และไม่ต้องกังวลว่าจะไม่มีสินค้าชุมชนมาขายเพียงแต่ให้บอกมาว่าจะมาเมื่อไร ทาง
กลุ่มอาชีพของเราพร้อมที่จะลงทุนเพ่ิมในการผลิตสินค้าซึ่งพวกพวกเราก็ลงทุนกันอยู่แล้ว” จินดา 
แผ้วฉ่ า, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ สมชาย ทับทอง ได้ให้ข้อมูลว่า “เรามีคลองบางปลาเป็นท าเลที่ดีที่เหมาะกับ
การท าท่องเที่ยวหรือจะท าเป็นตลาดน้ าก็ได้กลุ่มอาชีพขายปลาสดและท าแปรรูปปลาสลิดก็อยู่ข้าง
คลองจ านวนมากคนที่มาเที่ยวเลือกซื้อได้ตามแต่ความถนัดและความชอบ ถ้าจะให้เลือกรูปแบบ
ส่งเสริมผมว่า ท าว่าท าตลาดน้ าหรือท่องเที่ยวชุมชนจะดีกว่าลงทุนเป็นร้านค้าชุมชนที่เวลาท าจริง ๆ 
จะเป็นที่วางของใช้จ าเป็นมากกว่าวางสินค้าในชุมชน” (สมชาย ทับทอง, 2561: สัมภาษณ์) 

สมชาย ทับทอง ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ความเห็นผมนะครับ ชุมชนควรจะต้องบริหารจัดการ
กันเองเพ่ือให้เป็นประโยชน์ต่อคนในกลุ่มอาชีพและลูกบ้านในแต่ละหมู่บ้านครับ สินค้าที่วางขายต้องมี
สัดส่วนสินค้าชุมชนหรือสินค้าดั้งเดิมของเราเป็นหลักแต่จะมีสินค้าทั่วๆ บ้างก็ต้องจัดสรรให้ดี จะได้ไม่
เป็นสินค้าของตลาดนัดมากกว่าสินค้าที่เกิดจากกลุ่มอาชีพในชุมชน” (สมชาย ทับทอง, 2561: 
สัมภาษณ์) 

และสอดคล้องกับ ไกรสอน ปัญญาคง ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมว่าความได้เปรียบของกลุ่มอาชีพนี้
น่าจะเป็นเรื่องพวกเขามีกลุ่มท าอาชีพที่ยังเหนียวแน่นอยู่และสมาชิกกลุ่มอยู่ไม่ไกลกันมากนักและ
สถานที่ท าอาชีพก็ไม่ห่างไกลจากบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่บริเวณข้างคลองบางปลานี้ละ เวลาขึ้นปลา กุ้ง 
หรือส่งทั้งสดและแปรรูปเราก็มีท่าเรื่อเพ่ือส่งอยู่แล้ว มันจังง่ายต่อการท าท่องเที่ยวหรือตลาดน้ า
เหมือนกันนะครับ และถ้าท าได้จะยิ่งให้คนสูงวัยอย่างป้า ๆ ลุงนี้  มีก าลังใจท าอาชีพกันต่อไป”      
(ไกรสอน ปัญญาคง, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมเป็นห่วงเรื่องการเดินทางของคนที่
จะเข้ามาหรือนักท่องเที่ยว เพราะพ้ืนที่นี้เป็นชุมชนเมืองมีถนนเทพารักษ์เป็นถนนหลักที่เชื่อมระหว่าง
ต าบลท าให้ทั้งสองฝั่งรถติดจะไม่ค่อยมีความสะดวกในการเดินทางมากนัก คงจะท าเป็นการท่องเที่ยว
ชุมชนได้ยากหน่อย รูปแบบที่จะส่งเสริมกลุ่มอาชีพของชุมชนนี้ ผมคิดว่าน่าจะเป็นการเข้ามาศึกษาดู
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งานเป็นกลุ่มหรือก าหนดนัดหมายเวลาไว้ เพราะเรามีกลุ่มอาชีพที่มีอยู่มากกว่า 20 กลุ่มอาชีพทั้งกลุ่ม
อาชีพไทยพุทธและไทยมุสลิมดังที่ผมกล่าวไว้นะครับ” 

สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “สิ่งที่ผมให้ความส าคัญในการส่งเสริมอาชีพที่จะ
ช่วยให้กลุ่มอาชีพสามารถสินค้าขายได้คงจะใช้สื่อออนไลน์ที่น่าจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งมาช่วย เพราะ
เราได้เรียนรู้การขายสินค้าออนไลน์จากการได้รับการอบรมพอสมควร ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ของผมสามารถใช้
สื่อพวกนี้เบื้องต้นสามารถใช้เป็นแล้ว ขาดแต่การลงลึกให้มากกว่านี้ ถึงอย่างไรถ้าท าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวจริง ๆ การท าแผนที่ท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั้งต าบล หมู่บ้านของผมก็เป็นหนึ่งที่น่าสนในนะ
ครับ เพราะมีความเข้มแข็งของกลุ่มอาชีพและมีอาชีพที่หลากหลายทั้งอาชีพดั้งเดิมและอาชีพที่พัฒนา
ให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ชมเหมือนกันครับ” (สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ, 2561: 
สัมภาษณ์) 

 

 3. ข้อมูลส าคัญของผู้น า/สมาชิกของกลุ่มอาชีพที่มีผลต่อกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์
อาชีพประกอบด้วย (1) ปัญหาและอุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพ (2) ข้อเสนอแนะในการ
ส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ และ (3) รูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน 

    และผู้ที่จะสามารถให้ความชัดเจน ตรงไปตรงมาของข้อมูลเหล่านี้ คือ ผู้น ากลุ่มอาชีพ
ชุมชน จ านวน 10 คน ผลของข้อมูลส าคัญ ดังนี้ 
     3.1 ปัญหาและอุปสรรคในการท าอาชีพและกลุ่มอาชีพ ได้แก่ 

 3.1.1 สมาชิกในกลุ่มอาชีพน าสินค้าออกไปขายกันเองโดยไม่รวมกลุ่มกันขายสินค้า
ท าให้เกิดการเกิดการตัดราคากันเองและการน าสินค้าที่ไม่มีคุณภาพมาปนกันโดยไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้า 

 3.1.2 การแข่งขันกันเองระหว่างกลุ่มอาชีพที่ท าอาชีพเหมือนกันจนเกินไปท าให้เป็น
ผลผลิตออกมาล้นตลาดและราคาถูกจนบางครั้งต้องยอมให้เน่าเสียเพราะขายไม่สามารถขายได้ 

 3.1.3 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอันเกิดจากชุมชนมีโรงงานมากขึ้นซึ่งบางครั้งส่งผล
กระทบต่อกลุ่มอาชีพท าการประมงน้ าจืดและท าการเกษตรที่ต้องมั่นตรวจสอบคุณภาพของน้ าอย่าง
สม่ าเสมอ 

 3.1.4 การขาดการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับปัญหาของการท าอาชีพ
การเกษตรและการท าประมงน้ าจืด ท าให้การแก้ปัญหาไม่ทันท่วงที 

 3.1.5 การมีจ านวนสินค้าที่ไม่เพียงพอต่อการน าไปขายหรือน าไปแปรรูปเพ่ือขายท า
ให้ไม่สามารถส่งสินค้าต่อความต้องการของลูกค้า 

 3.1.6 ขาดการแยกระดับมาตรฐานสินค้าที่ชัดเจนเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าได้เห็นชัดตัวเช่น 
ไม่จัดโซนนิ่งสินค้าที่ได้รับมาตรฐานในแต่ละระดับ ไม่แสดงระดับดาวในการขายสินค้า เป็นต้น 
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 3.1.7 ขาดการติดตามประเมินผลระดับมาตรฐานกับกลุ่มอาชีพที่มาจดตั้งเป็นสินค้า
โอทอป 

 3.1.8 ขาดการให้ความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมจากการจดตั้งเป็น
สินค้าโอทอปและขาดการให้ความรู้ในระดับของแต่ละดาวอย่างแท้จริง ซึ่งควรจะมีสิทธิประโยชน์
ก ากับมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับการเป็นสินค้าโอทอป 

 3.1.9 ขาดการส่งเสริมอาชีพอย่างต่อเนื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริม 
 3.1.10 สถานที่ท าอาชีพของบางกลุ่มอาชีพมีข้อจ ากัดในการเดินทางของคนท าอาชีพ

และลูกค้าที่จะเข้ามาซื้อหรือจะมาศึกษาดูงาน 
 3.1.11 ขาดการมีสถานที่หรือเวทีในการขายสินค้าชุมชนที่เป็นรูปธรรม 
 3.1.12 ขาดการบันทึกหรือจัดท าเป็นข้อมูลสูตรอาหารดั้งเดิมและสูตรขนมที่มี

เอกลักษณ์ของต าบลบางปลา 
 3.1.13 ขาดความสนใจที่จะต่อยอดอาชีพของคนรุ่นหลังที่จะการสืบทอดของอาชีพ

ดั้งเดิม  
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย  ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พาราอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่

ที่ 11 ได้ให้ข้อมูลว่า “เมื่อครั้งฉันเป็นผู้ใหญ่บ้าน ฉันได้แก้ปัญหาราคาของปลาสดและมะม่วง
น้ าดอกไม้ตกต่ าโดยร่วมกลุ่มกันจัดตั้งกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลา และท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้เพ่ือให้สมาชิก
ได้รวมผลผลิตกันเพ่ือขายในราคาที่เหมาะสม ดีกว่าต่างคนต่างน าไปขายท าให้แข่งกันเอง ซึ่งในตอน
นั้นคนก าลังนิยมเป็นอย่างมาก ท าให้สมาชิกในกลุ่มบางคนไม่รวมกลุ่มกันขายแต่กลับออกไปขายเอง 
ท้ายสุดตัดราคากันจนขายไม่ออกแต่มันก็เป็นโอกาสของคนซื้อที่จะเลือกซื้อได้ตามสะดวก” 

ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย  ให้ข้อมูลต่อไปว่า “พอคนไปท าอาชีพที่ฉันว่ามาก ๆ ก็เลยลืมคุณภาพของ
สินค้าไปเลย อย่างกลุ่มที่ฉันท านี่ เวลาเอามะม่วงน้ าดอกไม้สุกไปขายฉันจะบอกเลยว่าราคามันจะสูง
หน่อยนะ เพราะของฉันหวานและอร่อยจริง โดยจะแยกเอาไว้ให้เห็นชัดเจนไม่เอามะม่วงน้ าดอกไม้อ่ืน
มาปนแล้วขายให้กับลูกค้าโดยเด็ดขาด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้มันรับประกันด้วยตัวของมันเอง และทางเราจะไม่
ขายราคาถูก ถ้าต้องการจะกินจริง ๆ ก็ให้ไปเลย”  

ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย  ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “กลุ่มอาชีพของฉันดีกว่าคนอ่ืนหน่อยตรงที่ว่าฉันเป็น
ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ทางการเกษตรที่จะมีหน่วยงานอ่ืน ๆ มาศึกษาดูงานเป็นประจ า โดยทางเรา
ร่วมกับโครงการลูกพระดาบส โดยน าความรู้ทั้งของฉันเองและทางพระดาบส มาแลกเปลี่ยนกันเสมอ
เพ่ือพัฒนาสายพันธ์และแก้ปัญหาสินค้าการเกษตรต่าง ๆ ส่วนปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือฉันต้องระวังก็
เรื่องน้ านี้ละ ที่แก้ยากเพราะกลุ่มอาชีพของเรามีโรงงานและชุมชนเมืองล้อมรอบต้องมั่นสังเกตสีของ
น้ าอยู่เสมอ” (ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย, 2561: สัมภาษณ์) 
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ศิวพล อินทร์พรหม  ผู้น ากลุ่มอาชีพเกษตรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  3 ได้ให้ข้อมูล
เช่นเดียวกันว่า “ปัญหาของคนท าเกษตรอย่างพวกเรา มักจะเจอปัญหาเดิม ๆ คือไม่สินค้าล้นตลาด
ออกมาพร้อมกันจนขายไม่ออก ก็ต้องเจอกับน้ าเสียที่ไม่รู้ว่าต้นตอมาจากไหน ได้แต่แก้เฉพาะหน้ากัน
ไป นักวิชาการการเกษตรก็พยายามหาทางช่วยเหลือตามท่ีเราแจ้งปัญหาไป เป็นอย่างนี้ประจ าครับ” 

ศิวพล อินทร์พรหม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “อีกอันหนึ่งครับ หน่วยงานที่เข้ามาแก้ปัญหา พวกเขา
ก็มีความตั้งใจช่วยครับ แต่เวลาแก้ปัญหาได้แล้วแต่มันจะต้องไปผ่านอีกหน่วยงานหนึ่ง ๆ เรียกกันว่า
ปัญหาอย่างเดียวแต่ต้องใช้หน่วยงานหลาย ๆ หน่วยเข้ามาช่วยเหลือ และบางครั้งก็มาแก้ปัญหาไม่
พร้อมกันหรอกครับ บางทีผมต้องฉายหนังเรื่องเดียวกันวนหลายรอบให้แต่ละหน่วยงาน แต่ก็ยังดีที่
พวกเขามีความตั้งใจมาแก้ปัญหาให้จริง ๆ ครับ ซึ่งบางครั้งมันก็ช้า ในบางครั้งธรรมชาติมันแก้ตัวมัน
เองไปแล้ว” (ศิวพล อินทร์พรหม, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ เฉลิม สามเสน (ร้านปลาสลิดทิดเผือก) ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดแดดเดียว
หมู่ที่ 8 ได้ให้ข้อมูลว่า “ผมไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องการขายไม่ได้หรอกครับเพราะเราท ามานานจน     
มีลูกค้าประจ ามาซื้อไปกินเองและไปขายต่อเพราะกลุ่มเราไม่ขึ้นราคาปลาสลิดเค็มแดดเดียวเลย     
ถ้าข้ึนราคามันก็ขายยากโดยเฉพาะคนที่ซื้อเราไปท าต่อหรือขายต่อ  

เฉลิม สามเสน ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ปัญหาอย่างเดียวของผมคือ ไม่มีปลาสดมาให้กลุ่มพวกเรา
ท าหรือไม่ขึ้นปลามาให้ผมก็ส่งขายและเราควบคุมอันนี้ไม่ได้ ท าให้ท าทันตามที่ลูกค้าสั่ง ในการ
แก้ปัญหาผมก็ใช้บ่อปลาของคนในสมาชิกกลุ่มที่ส่วนใหญ่ก็เลี้ยงปลาอยู่มาร่วมกันและแบ่งรายได้ให้กัน
ก็ช่วยได้ในระดับเท่านั้น เพราะลูกค้ามาสั่งจ านวนเป็นตันในแต่ละวัน ท าให้ยังต้องการมีปลาสดใน
จ านวนมากต่อวัน” (เฉลิม สามเสน , 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ วรวรรณ หนูงาม (พี่จิ๋วโอทอปแปรรูปปลาสลิด) ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน-  
ชาลีวรรณ หมู่ที่ 11 ได้ให้ข้อมูลว่า “ขอเล่าปัญหาเป็นเรื่อง ๆ นะ เอาเรื่องที่หนึ่งปัญหาเรื่องท าปลา
สลิดเค็มตากแห้งทางกลุ่มอาชีพเราจะรับมาจากปลาสลิดสดที่ผ่านการเอาเกร็ดเอาเครื่องในออกแล้ว
มาจากร้านทิดเผือกในกรณีท่ีทางเราไม่มีปลาขึ้นแล้วมาใช้สูตรการท าเค็มของกลุ่มเราโดยเฉพาะ ท าให้
เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องปลาสลิดเค็มไม่มีขายเท่าไรนัก จะมีเป็นบางช่วงเท่านั้นที่ปลาขาดตลาดแต่เรา
ก็มีแปรรูปตัวอ่ืนทดแทนรายได้ที่ขาดอยู่  ส่วนปัญหาที่สองนี่นะเป็นปัญหามากที่สุดในตอนนี้คือ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ขึ้นทะเบียน โอทอป” 

วรวรรณ หนูงาม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “เรานะ น าผลิตภัณฑ์แปรรูป ได้แก่ ปลาสลิดทอดกรอบ 
ปลาสลิดซอยทอดกรอบ ปลาสลิดเนื้อทอง ไปจดตั้งและท าตามเกณฑ์สินค้าโอทอปทุกขั้นตอนและ
ตอนนี้เราก็ท าได้ถึงห้าดาวแล้ว แต่ขอระบายหน่อยนะ ปัญหาก็คือ การที่เราจะได้สามดาวจนถึงห้า
ดาว เราต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน (อย.) และต้องมีเครื่องและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบ
มาตรฐานในการแปรรูปสินค้าอีกด้วย แต่หลังจากที่เราได้สิ่งเหล่านี้แล้ว ฉันเห็นว่าเวลาน าผลิตภัณฑ์
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ไปขายในงานมหกรรมสินค้าหรือตามศูนย์แสดงสินค้าต่าง ๆ ก็ไม่เห็นว่าจะมีความแตกต่างกันกับกลุ่ม
อาชีพที่จดตั้งเป็นโอทอปเหมือนกันแต่ไม่ได้ท ามาตรฐานจนถึงห้าดาว บางคนไม่มีดาวเลย ก็เห็นว่า
พวกเขาก็ขายได้และขายดีเช่นเดียวกัน แต่ทางเราต้องถูกตรวจสอบเป็นประจ าเพ่ือรักษามาตรฐาน
หรือห้าดาว” 

วรวรรณ หนูงาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เดี่ยวนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะแก้ปัญหาด้วยท าเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ที่บ้านของตนเสียเลย เพ่ือคนสนใจต้องการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการท าอยู่แล้วทั้ง เครื่องซีล 
และแพคเกจจิ้ง อุปกรณ์ต่าง ๆ จะได้เป็นประโยชน์และสามารถให้คนสนใจน าของเราไปใช้ได้หรือ
ศึกษาได้” (วรวรรณ หนูงาม, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ สุนี สุขมี (ป้าปุ๊) ผู้น ากลุ่มสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14 ได้ให้ข้อมูลว่า “กลุ่มของฉันก็เป็น
สินค้าโอทอป แปรรูปปลาสลิด เป็นเมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิดที่เราขึ้นชื่อมานาน และ
ผลิตภัณฑ์ของเราที่กล่าวมานี้ได้เป็นสินค้าโอทอปสามดาวแล้ว แต่ปัญหาของกลุ่มเราคือเราไม่ต้องการ
ห้าดาวแล้วละ เพราะถึงเราจะได้ห้าดาวเราก็ต้องท าอะไรอีกมากทั้งต้องท าเป็นสถานที่มีมาตรฐาน
สะอาดมากกว่าที่ฉันท าอยู่” 

สุนี สุขมี ให้ข้อมูลต่อไปว่า “มีหน่วยงานจะมาพัฒนาอยู่เหมือนกันแต่คุณก็รู้ว่า กลุ่มของเรา
เป็นผู้สูงอายุทั้งนั้น จะให้ท าโน่นท านี่คงจะไม่ไหว แต่ก็ให้ความร่วมมือตลอด เมื่อมีงานสินค้าชุมชนเรา
ก็รวมกลุ่มกันน าผลิตภัณฑ์ของเราไปขาย ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อน าไปขายเราก็ขายได้หมด ถ้าบางงานขายไม่
หมดฉันก็ต้องเอาของนั่งมอเตอร์ไซด์ไปขายตามหมู่บ้านก็เป็นการแก้ปัญหาเพราะเราไม่ต้องการให้
ของที่เราท าแล้วค้างอยู่ มันก็เสียง่ายเหมือนกัน” (สุนี สุขม,ี 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ พรพิศ ศรีสมวงษ์ ผู้น ากลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนหมู่ที่ 9 ได้ให้ข้อมูลว่า “คน
ในกลุ่มอาชีพเราให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีและยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะเข้ามา
ส่งเสริมและสนับสนุน และในบางครั้งเราก็ขอสนับสนุนให้กับกลุ่มอาชีพของเราเช่นเดียวกัน เวลาท า
กิจกรรมอะไรที่ช่วยสังคมพวกเราจะมีคนในกลุ่มอย่างน้อย 30-40 ในการเข้าไปร่วมตลอด แต่ส่วน
ใหญ่ก็จะเป็นคนสูงอายุคะ” 

พรพิศ ศรีสมวงษ์ ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ปัญหากลุ่มอาชีพของเราจะเป็นเงินลงทุนและวิธีการหา
ตลาดหรือที่วางขายที่ชัดเจนที่จะท าให้กลุ่มเราท าอาชีพอย่างต่อเนื่อง เราก็เข้าใจว่าเวลามีการอบรม
อาชีพให้พวกเราได้เลือก พวกเราก็ท าและฝึกจนส าเร็จ เรามักจะมีปัญหาเรื่องการไปต่อของสินค้าที่
เราท านั่น แต่ก็มีหน่วยงานมาช่วยสนับสนุนเหมือนกัน อย่างมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งก็มาอบรมให้เราท า
การขายออนไลน์และอบรมท าบัญชีให้กับทางกลุ่ม ก็เนื่องจากคนของกลุ่มเราเป็นวัยสูงก็รู้ ในเบื้องต้น
เวลาท าจริง ๆ ก็งง เหมือนกัน” 

พรพิศ ศรีสมวงษ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือ การเดินทางมาที่กลุ่มอาชีพเรา
นั้นตอนนี้ไม่ค่อยจะสะดวก เพราะศูนย์การเรียนรู้และสถานที่ของเราอยู่ในชุมชนเมืองรถติดมากและ
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ในเวลาเร่งด่วนก็จะติดมากที่สุดอยู่ ในบางครั้งก็ท าให้เสียโอกาส ถ้าจะย้ายไปไหนก็ไกลกับคนท า
อาชีพเพราะพวกเขาส่วนใหญ่พักอยู่บริเวณใกล้ ๆ นี้ มีงานก็น าสินค้าออกไปขาย ถ้าจะน ามาวางขาย
ในศูนย์ของเราก็จะไม่ค่อยมีคนมาซื้อมาอุดหนุน” (พรพิศ ศรีสมวงษ,์ 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ กาญจนา ปะอีกูล ผู้น ากลุ่มแม่บ้านบางปลา 8 ได้ให้ข้อมูลว่า “เราเป็นกลุ่ม
อาชีพที่มีท่ีตั้ง ที่อยู่ในย่านรถติดมากเหมือนกันท าให้การเดินทางของสมาชิกท่ีจะมาร่วมกันท าอาชีพไม่
มีความสะดวกและบางคนเป็นผู้สูงอายุก็มาไม่ไหว ซึ่งน่าจะเป็นปัญหาที่ส าคัญอยู่ในกลุ่มเรา แต่ก็
แก้ปัญหาว่า เวลาจะนัดกันเพ่ือร่วมท ากลุ่มอาชีพเราก็ใช้ facebook line กลุ่ม เพ่ือบอกกล่าวและ
สื่อสารระหว่างคนในกลุ่ม และลูกค้าประจ าของกลุ่มเราจะเป็นลูกค้าในชุมชนเมืองและคนในหมู่บ้าน
มากกว่าลูกค้าที่มาจากที่อ่ืน” 

 กาญจนา ปะอีกูล ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ฉันว่ากลุ่มของฉันมีความเข้มแข็งในการร่วมกันท า
อาชีพเราท าอาหารอิสลาม ข้าวมัน ข้าวหมกไก่อร่อยไม่แพ้ที่อ่ืน ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ ที่ได้รับการส่งเสริม
ฉันมีความกังวลเหมือนกันว่าจะขายได้หรือไม่ เพราะสถานที่เราไม่อ านวยเท่าไรนักเราก็พ่ึงการน า
สินค้าไปขายในงานสินค้าต่าง ๆ เป็นหลัก” (กาญจนา ปะอีกูล, 2561: สัมภาษณ์) 

และสอดคล้องกับ ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม ผู้น ากลุ่มอาชีพและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ได้ให้
ข้อมูลว่า “ผมได้ลงมือมาท าอาชีพจึงรู้ว่า ปัญหาของความมั่นคงของกลุ่มอาชีพเป็นเรื่องของการผลิต
สินค้าออกมาแล้วและขายได้ นั่นหมายถึงสินค้าต้องมีตลาดรองรับนะ อย่างเช่นกลุ่มของผมก็ท าไข่เค็ม
ขาย ซึ่งคุณภาพของไข่เค็มผมมีความไม่เค็มมากนักและอร่อยสามารถกินเล่นได้เลยจนได้รางวัลในงาน
ประกวดสินค  าเกษตรของต าบลบางพลี ได้รางวัลมาสามปีซ้อนเลยทีเดียว แต่ปัญหาของผมกับเป็น
เรื่องตลาดที่เราจะส่งขายกับคุณภาพของไข่ดิบที่ท าจะมาท าเป็นไข่เค็ม” 

ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ตอนนี้ผมเริ่มเข้าใจแล้วว่าเราต้องศึกษาสิ่งที่ส าคัญ
สองอย่าง คือ ต้องศึกษาแหล่งผลิตไข่เป็ดที่สามารถให้คุณภาพและจ านวนเพียงพอแก่เรากับศึกษา
ตลาดที่จะรองรับไข่เค็มของกลุ่มเราเพื่อให้ท าแล้วขายได้ครับ แนวทางนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมต้องจ า
ไปเลยในการจะท าอาชีพชุมชนต่อไปครับ” (ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกงหมู่ที่ 8 ได้ให้ข้อมูลว่า 
“ฉันจะบอกปัญหาของการท าอาชีพขนมกงว่า เมื่อก่อนกลุ่มของเราไม่ได้ท าขนมกงเป็นอาชีพและ
ไม่ได้ท าเพ่ือขายเป็นหลักเพราะพวกเราก็มีอาชีพหลักอยู่แล้ว ก็อย่างที่กล่าวไปแล้ว เลี้ยงปลา ปลูกผัก 
ท าสวน ปลูกกล้วย ซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเรา แต่ที่รวมกลุ่มกันมาท าขนมกงเพราะสืบทอดมาตั้งแต่
รุ่นพ่อ รุ่นแม่ ที่พวกท าขนมกงในเทศกาลงานประจ าปีของต าบลเรา จนมาถึงรุ่นฉัน ก็ได้ทดลอง
วางขายและก็ขายได้ดีด้วย” 

ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ปัญหาของการท าขนมกงตอนนี้จะเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับกลุ่มของพวกเราเริ่มไม่มีเรี่ยวแรงท าและต้องการสืบทอดหาคนมาท าต่อซึ่งก็ยินดีจะสอนจน
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ท าให้เป็นนะ อีกปัญหาหนึ่ง พวกเราจะสู้ราคาของน้ าตาลและคุณภาพของน้ าตาลที่มีรสชาติเปลี่ยนไป
ตลอดซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ และฉันยังมองไปอีกว่า ถ้าจะรักษาอาชีพนี้ต้องหาคนมาจดเป็นสูตร
ไว้ก็จะดีนะ เป็นต าราไว้ให้คนรุ่นต่อไปถ้าพวกเขายังต้องการจะอนุรักษ์อาชีพนี้ไว้” (ธนันภรณ์ พ่วงข า, 
2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ โฉมยงค์ แย้มเพียร (ป้าโฉมยงค์) ผู้น ากลุ่มอาชีพรับท าอาหารหมู่ที่ 3 ได้ให้
ข้อมูลว่า “ฉันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มอาชีพท าอาหารของฉันในขณะนี้ มีเรื่องเดียวไม่คนที่ท าอาชีพ
นี้อย่างจริง ๆ จัง ๆ เพราะเขามองว่ามันเหนื่อย มีรายละเอียดมากรวมถึงขั้นตอนการท าก็เยอะจึงท า
ให้คนไม่ยากจะท าอาชีพนี้ บางคนมาลองท าแล้วก็ไม่ท าอีกยกเว้นคนที่ความสนใจจริง ๆ เท่านั้น ฉัน
ขอพูดหน่อย ฉันท าอาหารได้อร่อยเรียกว่าทุกอย่างที่ขึ้นชื่ออาหารของฉันก็คือ ฉู่ฉี่ปลาหมอ และแกง
ส้มปลานี่ละที่ฉันเป็นต้นฉบับและรับสูตรมาจากพ่อแม่ของฉัน” 

โฉมยงค์ แย้มเพียร (ป้าโฉมยงค์) ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ฉันไม่ห่วงสูตรหรอก ใครมาช่วยก็บอก
ทั้งนั้นแต่ส่วนใหญ่ไม่จ าและไม่ใส่ใจกับมัน แต่ฉันว่ามีคนที่ฉันเห็นว่าจะต่อจากฉันได้แล้วอย่างน้อยก็
คนหนึ่งละที่ช่วยฉันเวลารับท าอาหารงานต่าง ๆ และฉันก็สุขภาพไม่ค่อยดีมากนักถ้ามีใครให้สอนก็จะ
สอนให้โดยไม่คิดค่าครูเลย” (โฉมยงค์ แย้มเพียร, 2561: สัมภาษณ์) 

    3.2 ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ ได้แก่  
 3.2.1 จัดล าดับความส าคัญของอาชีพก่อนการสนับสนุนงบประมาณลงไปสู่อาชีพ   

นั้น ๆ  
 3.2.2 ควรมีการบูรณาการหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมอาชีพ ให้มีกระบวนการส่งเสริม

อาชีพร่วมกันเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง 
 3.2.3 ควรมีรูปแบบในส่งเสริมการขายหรือช่องทางในการขายที่เห็นได้ชัดและกลุ่ม

อาชีพสามารถน าสินค้าของตนไปขายได้ 
 3.2.4 การให้ความรู้กับสมาชิกกลุ่มอาชีพทั้งการขายและการคัดหาคู่ค้าเพ่ือที่จะได้

คุมคุณภาพวัตถุดิบ โดยการอบรมหรือการศึกษาดูงานในอาชีพนั้น ๆ  
 3.2.5 การจัดรูปแบบการขายที่หลากหลายที่ท าให้กลุ่มอาชีพมีทางเลือกในการน า

สินค้าของตนไปขาย 
 3.2.6 การหาช่องทางในการสืบทอดเอกลักษณ์อาชีพ ด้วยการจดบันทึกหรือจัดท า

เป็นสูตรผลิตสินค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และส่งเสริมให้ผู้สนใจเข้ามาฝึกท าหรือฝึกอบรมการท าอาชีพ
เหล่านี้ 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย  ได้ให้ข้อมูลว่า “ตอนที่ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้าน เวลาฉันจะของบประมาณเพ่ือ

ใช้ในการส่งเสริมอาชีพใดก็ตาม ฉันจะต้องจัดล าดับความจ าเป็นของอาชีพที่จะต้องได้รับการสนับสนุน
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ก่อน ซึ่งฉันจะเริ่มตั้งแต่อาชีพที่ยังไม่สามารถจะยืนด้วยตัวเองมากนัก อย่างเช่นกลุ่มอาชีพแปรรูป
สินค้าเกษตร การน ามะม่วงไปกวน หรือแปรรูปกล้วยเป็นกล้วยฉาบ ซึ่งกลุ่มนี้ต้องหาที่วางขายและ
บางทีกลุ่มอาชีพนี้ไม่รู้จะท าตลาดได้อย่างไร ฉันก็จะให้กลุ่มอาชีพนี้ก่อนเสมอ แต่กลุ่มอาชีพดั้งเดิม 
เลี้ยงปลา ขายปลา พวกเขาท ากันมานานมีตลาดรองรับอยู่แล้วมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุ่มอาชีพที่ฉัน
กล่าวข้างต้น” (ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย, 2561: สัมภาษณ์) 

ศิวพล อินทร์พรหม ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ผมว่าการส่งเสริมอาชีพนั้นต้องเหมาะสม  
กับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มอาชีพนี้ด้วยโดยเฉพาะคนสูงอายุนี่  ซึ่งตอนนี้หลายหน่วยงานได้เข้า
มาท าการอบรมอาชีพให้กับชุมชนจ านวนมาก จนบางครั้งเราก็จัดคนเข้าร่วมอบรมแทบไม่ทันเลยที่
เดียว ผมจะยกตัวอย่างนะ พัฒนาชุมชนก็น าอาชีพเข้ามา มหาวิทยาลัยก็เข้ามาอบรมอาชีพ
เช่นเดียวกัน และยังมีงบของรัฐไทยนิยมยั่งยืนอีก มีทั้งเฟสหนึ่งและเฟสสองอีก สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ดี
นะครับแต่เป็นหลากอาชีพจนเกินก าลังคนแก่นะครับ”  

ศิวพล อินทร์พรหม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ผมว่าการมีงบประมาณลงมาอบรมอาชีพก็เป็นสิ่งที่ดี 
แต่ต้องท าให้เกิดเป็นอาชีพที่ได้สินค้าออกมาอย่างชัดเจนก่อนครับ หลังจากนั้นต่อยอดสินค้าให้อีก
หน่อยให้พวกเขามีก าลังใจและสามารถขายสินค้าของพวกเขาได้  อันนี้ผมว่าจะประสบความส าเร็จ
ส่วนการหาที่ขายหรือซื้อวัตถุดิบมาท าอย่างไรนั้นหน่วยงานที่มีความถนัดจะได้อบรมต่อยอด       
ต่อไปครับ” (ศิวพล อินทร์พรหม, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ พรพิศ ศรีสมวงษ์ ได้ให้ข้อมูลว่า “เราเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้ถูกพัฒนาและอบรม
การท าอาชีพที่หลากหลายมาพอสมควร แต่เราก็พยายามที่จะจับอาชีพที่ทางกลุ่มเราถนัดมากและ
เหมาะสมกับพวกเรามากที่สุด จนขณะนี้กลุ่มเราคิดว่าการท ามัดย้อมเป็นที่สนใจของสมาชิกแต่เรา
ต้องการให้มีงบประมาณมาสนับสนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้ทุกคนท าได้ในระดับหนึ่งแล้ว” (พรพิศ   
ศรีสมวงษ,์ 2561: สัมภาษณ์) 

และสอดคล้องกับ กาญจนา ปะอีกูล ได้ให้ข้อมูลว่า “กลุ่มของฉันตอนนี้ได้จดเป็นกลุ่มอาชีพ
ใหม่ข้ึนมาแต่สมาชิกกลุ่มก็ยังเป็นคนเดิมและยังคงท าอาชีพเดิมอยู่ ก็ยังที่พูดไว้นะ กลุ่มของเราต้องการ
มีสถานที่ขายสินค้าให้ชัดเจนเพราะทุกวันนี้เราจะออกขายตามตลาดนัดบ้าง ตามงานต่าง ๆ บ้างและ
ตามศูนย์แสดงสินค้า ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้หน่วยงานที่ส่งเสริมอาชีพลองหารูปแบบให้พวกกลุ่มอาชีพ
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพของที่ฉันท าอยู่หรือกลุ่มอ่ืน ๆ ได้เห็นชัดว่า เราจะไปขายกันที่ไหนได้บ้าง ซึ่งถ้า
ไม่มีเราก็ขายกันไปตามที่เราจะสะดวก ซึ่งฉันเห็นว่ารูปแบบและช่องทางการขายมันยังไม่ชัด ถ้าจะ
สนับสนุนให้ทางเราแล้วเราก็ต้องการท าแล้วขายได้นะ” (กาญจนา ปะอีกูล, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม ได้ให้ข้อมูลว่า “ในความเห็นของผม การที่จะสนับสนุน
อาชีพหรือต่อยอดอาชีพนั้น หน่วยงานต้องศึกษาข้อมูลอาชีพให้ชัดเจนก่อนครับ อย่างเช่นกลุ่มของผม
นี้ได้รับการสนับสนุนให้ท าไข่เค็ม ผมก็รวมกลุ่มกันท าจนส าเร็จและได้วางขายไปแล้ว แต่พอจะมีการ
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สั่งในจ านวนที่พอสมควรกับมีปัญหาเรื่องหาไข่เป็ดที่มีคุณภาพมาท าไม่ได้หรือหาได้ราคาก็สูง ท าให้
การขายยากยิ่งขึ้น อย่างที่อาจารย์ท่านหนึ่งได้พูดไว้ในเรื่องของขายเป็นปลายน้ าแต่ต้องมีต้นน้ ารองรับ
ให้ดีนะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นเรื่องจริง ตอนแรกเราคิดว่าเรามีคนท าเป็ดไร่ทุ่งที่สามารถส่งไข่เป็ดให้เราได้ 
และก็ส่งได้จริง ๆ แต่คุณภาพไข่นี่ซิเราไม่สามารถคุมได้เลย” (ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ วรวรรณ หนูงาม ได้ให้ข้อมูลว่า “กลุ่มอาชีพของเรานั้น ท าอาชีพแปรรูปปลา
สลิดและเป็นสินค้าโอทอปห้าดาวของเรา ไม่ขออะไรมากแต่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาสถานที่
ขายให้ชัดเจน ไม่ว่าจะใช้การส่งเสริมการขายในรูปแบบใดช่องทางใดเราก็ให้ความร่วมมือขอให้เรา
ได้กระจายสินค้าได้เพราะเป็นอาชีพถาวรของพวกเราไปแล้ว  ทุกวันนี้พวกเราเช่าสถานที่ขายที่วัด
หลวงพ่อโตอยู่ มาหากันและเลือกซื้อ ชิม กันได้นะ” (วรวรรณ หนูงาม, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ สุนี สุขมี ได้ให้ข้อมูลว่า “ฉันก็อายุมากแล้วนะ จะให้ไปขายตามงาน  บ่อย ๆ 
จะไม่เหมือนตอนมีก าลังหรอก ถ้าจะส่งเสริมอาชีพนี้ต้องหาที่หรือมีคนเข้ามาซื้อกันบ้าง อย่างตอนนี้
ฉันสร้างที่ขายไว้ที่หน้าบ้านแล้วละ ถ้าอย่างไรก็มาแวะซื้อของดีบางปลาไปกินกันนะ มีเมี่ยงปลาสลิด 
ปลาสลิดเค็มก็มีเหมือนกัน อันนี้จะเป็นทางเลือกของกลุ่มฉัน แต่เมื่อเวลามีงานฉันก็ยังคงต้องไป
เหมือนเดิม จนกว่าจะไม่สามารถไปได้” (สุนี สุขมี, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ได้ให้ข้อมูลว่า “ถ้าจะส่งเสริมอาชีพที่กลุ่มฉันท า
อยู่นี้ เอาว่าหาคนมาสืบทอดอาชีพท าขนมกงนี้ดีกว่า จะได้สอนให้ไม่ว่าจะมาที่นี่หรือจะให้เราไปเป็นผู้
แนะน าก็ได้นะแล้วแต่สะดวก แต่ต้องบอกก่อนล่วงหน้า และถ้าจะมาเรียนรู้กันที่นี่ ฉันจะเริ่มต้องแต่
การจัดเตรียมอุปกรณ์ มะพร้าว น้ าตาลและกระบวนการท าเลย สอนจนท าเป็นนะ” (ธนันภรณ์ พ่วง
ข า, 2561: สัมภาษณ์)  

สอดคล้องกับ โฉมยงค์ แย้ม ได้ให้ข้อมูลว่า “ฉันต้องการให้อาหารที่มีรสชาติดั้งเดิมของฉันได้
คงอยู่ และฉันจะดีใจมาก ถ้าจะมีผู้สนใจเข้ามาลองท าหรือฝึกการท าอาหาร และถ้าพวกเขาท าเป็น
แล้วก็จะเป็นโอกาสให้ต าหรับอาหารของฉันก็ไม่สูญไป” (โฉมยงค์ แย้มเพียร, 2561: สัมภาษณ์) 

    3.3 รูปแบบในการส่งเสริมที่เหมาะสมกับอาชีพของตน ได้แก่ 
3.3.1 ท าเป็นศูนย์การเรียนรู้และมีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้คนเข้ามาซื้อสินค้าใน 

ชุมชน 
  3.3.2 ท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยใช้ศักยภาพที่มีอยู่เดิม เช่น ความสวยงาม
ของคลอง กลุ่มอาชีพที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของต าบลบางปลามาเป็นจุดขาย 
  3.3.3 พัฒนาร้านค้าชุมชนที่มีอยู่ในต าบลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับกลุ่มอาชีพได้
น าผลิตภัณฑ์ชุมชน มาวางขายได้มากขึ้น 
  3.3.4 การท าเป็นตลาดนัดในชุมชนเพ่ือให้กลุ่มอาชีพได้มีช่องทางที่ชัดเจนในการน า
ผลิตภัณฑ์มาวางขายภายในตลาดแห่งนั้น 
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  3.3.5 การจัดพ้ืนที่ภายในศูนย์แสดงสินค้าโอทอป เพ่ือให้กลุ่มอาชีพมีสถานที่
จ าหน่ายที่แน่นอน ไม่ต้องขนย้ายอุปกรณ์การท าอาชีพและตัวผลิตภัณฑ์ชุมชน  
  3.3.6 บูรณาการรูปแบบในการส่งเสริมการขายสินค้าชุมชนให้กับสมาชิกในกลุ่ม
อาชีพได้เลือกช่องทางขายตามความถนัดของพวกเขา 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ทรัพยมณี  จั่นมุ้ย ได้ให้ข้อมูลว่า “ฉันนะไม่ค่อยจะสนใจที่จะออกงานตามงานแสดงสินค้า

ต่าง ๆ เราเคยออกไปแล้วมีแต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสารพัดและบางทีก็ต้องจ่ายให้กับสมาชิกในกลุ่มอีก
ต่างหากในฐานะท่ีเป็นผู้น ากลุ่มเอาสินค้าไปขาย เรียกว่าทั้งเหนื่อยและเสียเงินในบางงานก็มี จนฉันท า
เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วนี้ พอคนรู้จักและเริ่มเข้ามาซื้อก็ท าให้กลุ่มเราอยู่กับที่ได้ก็ยังดีนะ” 

ทรัพย์มณี จั่นมุ้ย ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ส าหรับกลุ่มของฉันแล้ว ถ้าจะมีการท ารูปแบบการ
ส่งเสริมอะไรก็ตาม ควรค านึงถึงคนท าอาชีพที่เป็นคนสูงอายุด้วยนะ จะเดินทางไปไกล ๆ ก็คงไปไม่
ไหวเท่าไรนักหรอก” (ทรัพยมณ ี จั่นมุ้ย, 2561: สัมภาษณ์) 

ศิวพล อินทร์พรหม ได้ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันว่า “ที่ผมคิดได้อยู่อย่างหนึ่ง ต าบลของเรามี
คลองสวยหลายคลองและเชื่อมต่อกัน และยังมีการเดินทางทางเรืออยู่ถ้าจะท าเป็นการท่องเที่ยวทาง
เรือหรือเหมือนตลาดน้ าบางพลีก็คงจะดี กลุ่มอาชีพในชุมชนจะได้เอาสินค้าทั้งเกษตรออกมาขายได้ 
ผมว่าจะหน่วยงานที่น่าจะเริ่มต้นน่าจะเป็น อบต.” (ศิวพล อินทร์พรหม, 2561: สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับ สุนี สุขมี ได้ให้ข้อมูลว่า “ฉันว่าถ้าจะส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้ขายได้ แบบที่ไป
ออกงาน ออกบูธ นั้นกลุ่มฉันท ามาเยอะแล้วและมันก็เหนื่อยด้วย ลองหาวิธีใหม่ ๆ บ้างก็ได้ เช่น ท า
เป็นที่ท้องเที่ยวไปเลยก็ดี เพราะกลุ่มอาชีพและเครือญาติของฉันก็อยู่ติดกับคลองบางปลาพวกเขามี
กลุ่มท าอาชีพขายกุ้งสด ปลาสลิดสดและท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว และยังกลุ่มท าอาชีพเมี่ยงปลาสลิด 
และข้าวเกรียบปลาสลิดที่ฉันท าอยู่ จะท าเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ได้เรามีของดีย่างที่พูดมานี้” (สุนี สุขมี, 
2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ได้ให้ข้อมูลว่า “ของดีบ้านเรามันมีเยอะ ถ้า
ส ารวจให้ดีก็จะได้ข้อมูลของดีในต าบลบางปลาที่ชัดเจนทีเดียว ส่วนฉันก็ท าอาชีพทั้งท าบ่อเลี้ยงปลา
เช่นเดียวกับคนอื่น ๆในแถวนี้ แต่ฉันอาจจะมีความช านาญในเรื่องท าขนมกงก็อย่างที่บอกไว้นั่นละ” 

 ธนันภรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ให้ข้อมูลต่อไปว่า “ฉันว่า ถ้าจะส่งเสริมอาชีพที่ท าอยู่ใน
ลักษณะไหนนั้นฉันว่าเป็นแบบไหนก็ได้ ซึ่งตอนนี้ฉันเลิกขายตามงานแสดงสินค้าชุมชนต่าง ๆ แล้ว 
เพราะอายุมากและส่วนใหญ่จะมีคนมาสั่งท าขนมกงและกลุ่มของเราท าได้ไม่มากนัก อีกอย่างหนึ่ง
ตอนนี้ ฉันก็ท าร้านค้าชุมชนอยู่ถ้าจะมาพัฒนาร้านค้าชุมชนให้ดีกว่าเดิม ฉันจะได้บอกให้กลุ่มอาชีพมา
วางขายสินค้าได้ในร้านค้าชุมชนนี้ แต่ถ้าจะมีรูปแบบการส่งเสริมแบบการท่องเที่ยวชุมชนก็เป็นการดี 
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ร้านค้าของเราจะได้ขายกับนักท่องเที่ยวได้นอกเหนือ  จากขายให้คนในชุมชนของเรา” (ธนันภรณ์ 
พ่วงข า, 2561: สัมภาษณ์)  

เช่นเดียวกับ โฉมยงค์ แย้มเพียร ได้ให้ข้อมูลว่า “จะส่งเสริมแบบไหนก็ได้ ฉันขอเพียงให้คนที่
เขาท าร่วมกับฉันเขามีที่วางขายอาหาร ถ้ามีหน่วยงานไหนก็ตามถ้ามาจัดพื้นที่ให้เป็นตลาดนัดใกล้บ้าน
ก็คงจะดีแต่จะต้องอยู่ในชุมชน จะมีการขายในวันเสาร์ อาทิตย์หรือทุกเย็นก็ได้ เพราะกลุ่มเราจะได้
ท าอาหารไปวางขายหรืออาจจะท าเหมือนร้านขายข้าวราดแกง ซึ่งรูปแบบนี้ก็ดีจะได้มีแหล่งขาย
ชัดเจนหน่อยนะ” (โฉมยงค์ แย้มเพียร, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ พรพิศ ศรีสมวงษ์ ได้ให้ข้อมูลว่า “สมาชิกในกลุ่มอาชีพของเราส่วนใหญ่เป็นคน
ในหมู่บ้านเก้าแสน แต่ที่เป็นเสน่ห์ของคนท าอาชีพในที่นี่ จะเป็นกลุ่มคนสูงอายุที่ชอบเดินทาง พวก
เขาจะชอบน าผลิตภัณฑ์ไปออกบูธในงานหรือในศูนย์แสดงสินค้าที่ทางโอทอปได้จัดพ้ืนที่ให้ พวกเขา
จะสนุกที่ได้ออกพ้ืนที่ได้พูดคุยกับลูกค้าของพวกเขา คุณจะเห็นว่าเวลามีการอบรมหรือประชุมกลุ่ม
อาชีพพวกเราจะไปกันพร้อมเพรียงมากที่สุด และกลุ่มของเราก็ยอมรับกับการพัฒนาอาชีพใหม่ ๆ 
เสมอ” (พรพิศ ศรีสมวงษ์, 2561: สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกับ วรวรรณ หนูงาม ได้ให้ข้อมูลว่า “ถ้าจะพูดถึงจะส่งเสริมในรูปแบบไหนที่จะ
เหมาะสมกับกลุ่มอาชีพของเรานั้น ต้องตอบว่า กลุ่มอาชีพของเรานั้นไม่ต้องการเดินทางหรอกแต่
ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนว่าเราจะได้ขายอยู่กับที่  หรืออยู่กับบ้านของเราเลย ทุกวันนี้ยังต้องท าทุกอย่าง
เพ่ือให้ขายสินค้าได้ทั้งเช่าที่วัดขาย ไปตามออกบูธตามงานต่าง ๆ และยังเน้นขายในออนไลน์ เราก็
ท าทุกอย่างไม่ว่าจะช่องทางไหน” 

วรวรรณ หนูงาม ให้ข้อมูลต่อไปว่า “เอาเถอะนะ ถ้าต าบลของเราจะมีทางเลือกในการ
ส่งเสริมอาชีพอีกรูปแบบหนึ่งที่พัฒนาชุมชน (พช.) ก าลังผลักดันการท่องเที ่ยวชุมชนโดยการ
จัดการของชุมชน ฉันเห็นดีด้วยอย่างยิ่ง แต่ตอนนี้หารายได้จากการช่องทางขายหลาย ๆ ช่องทาง
ไปก่อนก็แล้วกัน” (วรวรรณ หนูงาม, 2561: สัมภาษณ์) 
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กิจกรรม การจัดการทอ่งเที่ยวชุมชนโดยชุมขนในต าบลบางปลา            

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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กิจกรรม การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมขน ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ 

 _______________________________________________________________ 
 

ชื่อกิจกรรม “one day trip: ท่องเที่ยวชุมชนตามต านานของดีบางปลา เอกลักษณ์อาชีพชุมชน” 
 

คณะผู้จัดกิจกรรม  ผู้บริหารปกครองท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มอาชีพ/สมาชิกกลุ่มอาชีพและผู้ส่วน    
   เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ  
 

หลักการและเหตุผล 
 จากผลการเลือกรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา

ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (key informants) โดยค่าคะแนนให้ความส าคัญที่มีค่ามากที่สุด คือ การจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการของรัฐโดยกรมพัฒนาชุมชนที่ส่งเสริมให้อาชีพ
ในชุมชนเข้มแข็งด้วยการจัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน โอทอปนวัตวิธี เพ่ือให้กับกลุ่มอาชีพในชุมชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นโดยน าการท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นผู้ร่วมกันจัดการท่องเที่ยว
ชุมชนด้วยพวกเขาเอง 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงร่วมกับผู้น าชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอาชีพชุมชน โดยน า
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวชุมชนท าการทดสอบขึ้น เพ่ือวิเคราะห์รายได้และความพร้อมของกลุ่ม
เอกลักษณ์อาชีพในชุมชนรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือน าไปปรับปรุงและ
พัฒนาการส่งเสริมอาชีพรูปแบบเช่นว่านี้ให้ดีต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือทดสอบรูปแบบการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุด้วยการจัดการ
ท่องเทีย่วชุมชนโดยชุมชนชุมขน 
 2. เพ่ือให้เกิดการกระตุ้นคุณค่าของเอกลักษณ์อาชีพและความร่วมมือร่วมใจในการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการ และสามารถก่อให้เกิดรายได้และความพร้อมในการรองรับการ
ท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 
  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนทั้งหมด จ านวน 80 คน โดยแบ่งเป็นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องโดยตรง จ านวน 20 คน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย จ านวน 60 คน 
 

สถานที/่วัน/เวลา 
  

 วันอาทิตย์ที่  20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (ก าหนดสถานที่ตามก าหนดการท่องเที่ยวชุมชน) 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 ผู้บริหารชุมชนและกลุ่มอาชีพมีประสบการณ์ในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชมชนและ
ความพร้อมในการจัดการด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับจ านวนนักท่องเที่ยวชุมชนตามกิจกรรมเช่นว่านี้   

 

ก าหนดการ “one day trip: ท่องเที่ยวชุมชนตามต านานของดีบางปลา เอกลักษณ์อาชีพชุมชน”               
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ จุดรวมพลทางเข้าคลองบางปลา ถนนสุขุมวิทเก่า  
_______________________________________________________________ 

 

09.00น.   นักท่องเที่ยวรวมพล ณ บริเวณทางเข้าคลองบางปลา ถนนสุขุมวิทเก่า 
09.30-10.00น.  จุดที่ 1 เข้าเชี่ยมชมอาชีพชุมชนการท าปลาสลิดดั้งเดิม  
10.00-10.30น. จุดที่ 2 ไหว้พระ ขอพร รูปปั้นหลวงปู่เผือก วัดคลองสี่ แวะช้อป ชิม ขนม

ไทยดั้งเดิมขนมถังทองพระจันทร์ข้างแรม 
10.30-10.40น. จุดที่ 3 เข้าเชี่ยมชมอาชีพชุมชนการท าปลาสลิดดั้งเดิม ปลาสลิดตากแห้ง

และปลาต่าง ๆ  
10.50-11.10น.  จดุที ่4 เข้าเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพชุมชน กล้วยอบเนย กุ้งหวาน (ร้านกาแฟ 

คู-่คลอง) 
11.15-11.40น.  จุดที่ 5 สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ต าบลบางปลา ศาลเจ้าพ่อเสือ 
11.50-12.10น. จุดที่ 6 เข้าเชี่ยมชมอาชีพชุมชนการท าปลาสลิดดั้งเดิม ปลาสลิดตากแห้ง

และปลาต่าง ๆ  
12.15-12.25น.  จุดที่ 7 เข้าเยี่ยมชมอาชีพท าขนมดั้งเดิม ขนมกง “ป้าเสถียรขนมกง”   
12.30-13.10น.  จุดที่ 8 รับประทานอาหารกลางวัน แกงส้ม ปลาสลิด..(สนั่น ฟิชชิ่งปารค์) 
13.15-13.25น.  จุดที่ 9 เข้าเยี่ยมชมละครชาตรีพื้นบ้านโดยคณะเพลินใจ แก้วสมนึก 
13.30-14.00น.  จุดที่ 10 - ไหว้พระ ขอพร พระพุทธศายกยมุนีศรีมหาโพธิ์  

 - สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์ศาลเจ้าพ่อพระลักษณ์     
   พระรามณ์(วัดบางปลา)  

 14.15-15.00น. จุดที่ 11 เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ผู้ใหญ่ทรัพย์มณี (การเลี้ยงปลา มะม่วง
น้ าดอกไม ้ข้าวเหนียวมะม่วง น้ าพริกปลาหวาน) 

  
หมายเหตุ   - เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 - รูปแบบการจัดประดับอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพ่ือความสวยงาม 
     - อาจเพ่ิมเติมกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
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แผนที่ตามจุดท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน ต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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ภาพกิจกรรม การจัดการท่องเที่ยวชุมชนโดยชุมชน 
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  ข-1 จุดที่ 1 เข้าชมกลุ่มอาชีพแปรรูปปลาสลิดแดดเดียว เมี่ยงปลาสลิด ข้าวเกรียบปลาสลิด น  าพริกปลาสลิด 
 

        

        

  ข-2 จุดที่ 2 ไหว้พระขอพรรูปปั้นหลวงปู่เผือกที่ใหญ่ที่สุด วัดคลองสี่ 
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  ข-3 จุดที่ 3 เข้าชมกลุ่มอาชีพท าปลาสลิดดั งเดิม ปลาสลิดตากแห้ง  
 

        
 

        
 

   ข-4 จุดที่ 4 เข้าชมกลุ่มอาชีพชุมชน ท ากล้วยอบเนย ขนมถังทองพระจันทร์ข้างแรม กุ้งหวาน 
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  ข-5 จุดที่ 5 ขอพรสักการะศาลเจ้าพ่อเสือ  
 

      
 

     
 

  ข-6 จุดที่ 6 เข้าชมกลุ่มอาชีพขายปลาสด ปลาสลิดเค็มแดดเดียว ปลาสลิดหอม 
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      ข-7 จุดที่ 7 เข้าชมกลุ่มอาชีพท าขนมกงดั งเดิม 
 

       
 

       
 

      ข-8 จุดที่ 8 เข้าชมกลุ่มอาชีพเข้าชมกลุ่มอาชีพท าแกงส้ม แกงส้มส าเร็จรูป น  าด่ืมสมุนไพร ไข่เค็ม  
     (ชนะการประกวด) ขนมเบื องญวน ขนมจีบ มะตะบะ เฉาก๊วยเห็ด ขนมไทย  
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      ข-9 จุดที่ 9 เข้าชมละครชาตรี นาฏศิลปะในต าบลบางปลา  
 

          

                                              

       ข-10 จุดที่ 10 ไหว้พระพุทธศากยะมุนีศรีมหาโพธิ์และขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อพระลักษณ์พระราม 
     (วัดบางปลา) 
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   ข-10 จุดที่ 10 จุดที่ 11 เข้าชมศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพเกษตร การเลี ยงปลาสลิด มะม่วงน  าดอกไม้ มะม่วง 
    น  าปลาหวานข้าวเหนียวมะม่วง   
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ภาคผนวก ฌ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)ต่อกระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพ
ส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 5 คน 
 

ชนินทร์ รื่นเริง      อดีตนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
ธันยพัต แก้วนุ่ม      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
นิยตา อนรรฆนนท์     หัวหน้ากองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
สนั่น พ่วงข า      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
ธวัช แผ้วฉ่ า      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
      
กลุ่มที่ 2 ผู้น าชุมชนท้องถิ่น    จ านวน 16 คน 
พิชัย  จันทสาร      ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลา 

พรพนา พัดทอง      ก านันต าบลบางปลาและดูแลพื้นที่หมู่ที่ 4  
ชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   
รุ่งอรุณ แจ่มจันทร์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2  
โยธิน แก้วนุ่ม      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
เอกธณัช สุขแสงเนตร    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5  
แก้วบางพลี      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6  
ธีรพงษ์  ฟักอ่อน     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  
ธนพล ภูนุช      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  
สมเดช ทรัพย์ประเสริฐ     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  
ณรงค์ เมืองรอง      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10  
มนตรี คล้ายสมบูรณ์     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  
จินดา  แผ้วฉ่ า      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  
สุเมธ  รอดดี      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  
ไกรสอน ปัญญาคง     ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  
สมชาย ทับทอง      ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15  
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กลุ่มที่ 3 ผู้น า/สมาชิกของแต่ละกลุ่มอาชีพ  จ านวน 10 คน 
 

ทรัพยมณ ี จั่นมุ้ย       ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา  
ศิวพล อินทร์พรหม      ผู้น ากลุ่มอาชีพเกษตรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
เฉลิม สามเสน     ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดแดดเดียวหมู่ที่ 8  
วรวรรณ หนูงาม     ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน- ชาลีวรรณ หมู่ที่ 11  
สุนี สุขมี (ป้าปุ๊)      ผู้น ากลุ่มสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14  
พรพิศ ศรีสมวงษ์     ผู้น ากลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนหมู่ที่ 9  
กาญจนา ปะอีกูล     ผู้น ากลุ่มแม่บ้านบางปลา 8 
ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม     ผู้น ากลุ่มอาชีพและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
ธนันภรณ์ พ่วงข า     ผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกง 
โฉมยงค์ แย้มเพียร    ผู้น ากลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14  
1 
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ภาคผนวก ญ 
ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ธัชกร ภัทรพันปี  การวิจัย 100% 
          มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ 
          59/1 หมู่ 14 ซอยเทศบาลบางปู 119 ถนน สุขุมวิท ต าบลบางปลา 
 อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 
 

การศึกษา 
 ค.บ.  (ธุรกิจศึกษา) 
        คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏจันทรเกษม 
          บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
        สาขาวิชาเอก การจัดการทั่วไป 
        คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี 
 

ผลงานวิชาการ 
 

หนังสือ 
ธัชกร ภัทรพันปี. (2560). จริยธรรมทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ:  แดเน็กซ์, 265 หน้า.  
ธัชกร ภัทรพันปี. (2559). การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล. แดเน็กซ์, 264 หน้า. 
 

การวิจัย  
ธัชกร  ภัทรพันปี. (2556). ประเมินผลผู้ที่ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างผู้ประกอบการ 

ใหม่ตามโครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจชุมชนตามแนว
พระราชด าริ ปี 2556, รายงานการวิจัย ทุนสนับสนุนจากโครงการลูกพระดาบส 
สมุทรปราการ 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2557). การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด รอบสนามบินสุวรรณภูมิ . 
รายงานการวิจัย. ทุนสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราขภัฏธนบุรี. 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2559).  การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ, รายงานการวิจัย. ทุนสนับสนุน
งบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
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ธัชกร ภัทรพันปี และคณะ. (2560). แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพ
สามล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ . รายงานการวิจัย . ทุนสนับสนุนงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  
ธัชกร ภัทรพันปี. (2557). “การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจขนาด 

กลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด รอบสนามบินสุวรรณภูมิ”.การ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557 “การวิจัยรับใช้ชุมขน สร้าง
สังคมฐานความรู้” ยูโอเพ่น : 471-484. 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2559). “การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ” ”.การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ 2559 “การวิจัยรับใช้ชุมขน สร้างสังคมฐานความรู้” ยูโอเพ่น : 
419-429. 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2559). “ความเข้าใจปฏิบัติตามคุณลักษณะมาตรฐานในการเป็นอุตสาหกรรมเชิง 
  นิเวศของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม”.ศรีวนาลัยวิจัย ปีที6่ ฉบับพิเศษ:     
         70-78. 
ธัชกร ภัทรพันปี และคณะ. (2561). “การยกระดับรายได้ของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัด

สมุทรปราการ”.การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557 “การวิจัย
รับใช้ชุมขน สร้างสังคมฐานความรู้” ยูโอเพ่น : 355-364. 
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