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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ 
สามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 2. ผลการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 3. ผลการหาแนวทางการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 4. ผลการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ตําบลบางปลา 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ผลการศึกษาบริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 บริบทชุมชนในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลบนเว็บไซต์ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประกาศใช้เมื่อวันที่ 
13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ประกาศใช้เมื่อวันที่  
14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559 และข้อมูลจากแบบสอบถามสํารวจบริบทชุมชนโดยการสอบถาม
ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 15 หมู่ มีผลการศึกษาดังนี้ 
 
บริบทชุมชนภาพรวมในพืน้ที่ตําบลบางปลา  
 ประว้ติความเป็นมา 
 ตําบลบางปลาเป็น 1 ใน 6 ตําบลของอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีเนื้อที่ประมาณ
53.376 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 33,360 ไร่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน เดิมตําบลบางปลาหรือ
ที่เรียกกันว่าเกาะบางปลานั้น ประกอบไปด้วยบางส่วนของหมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 เป็นพื้นที่ด้ังเดิมที่มีการ
ย้ายถิ่นฐาน จากในเมืองหลวง (พระนคร) เมื่อครั้งที่มีการสร้างเมืองสมุทรปราการเมื่อประมาณ 
ร้อยกว่าปีที่ล่วงมา ข้อมูลจากผู้เฒ่าผู้แก่และจากเอกสารอ้างอิง พบว่าชุมชนเกาะบางปลาเดิมนั้นเป็น
ชุมชนเล็ก ๆ อยู่ริมทะเลที่มีมานานแล้ว ต้ังบ้านเรือนอยู่กันเป็นกลุ่มประมาณ 50 หลังคาเรือน  
เป็นพื้นที่ดอนมีลําคลองเล็ก ๆ คดเคี้ยวผ่านกลางชุมชนที่ต้ังบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลอง พื้นที่อยู่
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ระหว่างน้ําจืดกับน้ําเค็ม มีน้ําขึ้นน้ําลง ทางทิศใต้ของเกาะบางปลาเดิมเป็นป่าชายเลนเต็มไปด้วย 
ต้นโกงกาง ต้นแสม พืชน้ําเค็ม และมีสัตว์อาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ ลิงแสม เสือปลา สัตว์เลื้อยคลาน 
และงูหลายชนิด ในน้ําจะมีสัตว์ทะเลอาศัยอยู่อย่างชุกชุม ได้แก่ กุ้ง หอย ปู ปลา รวมทั้งปลาน้ําจืด
หลายชนิดที่มีชุกชุมมาก เล่ากันว่าในฤดูน้ําลดจะมีชาวลาวจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดินทางมา
กันเป็นกลุ่ม ๆ เพื่อจับปลาทําเค็มตากแห้งและทําปลาร้าสะสมไว้ เมื่อได้พอต้องการแล้วก็จะนํา
กลับไปบ้าน โดยมากันเป็นประจําทุกปีเนื่องจากความชุกชุมของปลา ด้านทิศเหนือของชุมชนพื้นที่
เป็นทุ่งหญ้าจรดริมคลองสําโรง เป็นที่ต้ังชุมชนผู้นับถือศาสนาอิสลามที่ย้ายถิ่นฐานมาจากพระนคร
และเมืองมีน ซึ่งปัจจุบัน คือ มีนบุรีด้านอาชีพเดิมคนในชุมชนมีอาชีพตัดไม้โกงกาง ไม้แสม นํามาทํา
ฟืนโดยตัดเป็นท่อน บรรทุกเรือล่องขึ้นไปขายในพระนคร เมืองมีน และส่วนบนปัจจุบัน คือ คลอง
บางกอกน้อย ซึ่งเป็นถิ่นฐานเดิม โดยจะซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ และของกินของใช้อื่น ๆ 
กลับมาบ้าน เนื่องจากพ้ืนดินเป็นดินเค็มไม่สามารถทําการเพาะปลูกพืชประเภทข้าว ผัก และผลไม้ได้ 
คนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธตามบรรพบุรุษ เดิมไม่มีวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ตามประวัติของวัด
บางปลามีพระธุดงค์คาดว่าเดินทางมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นเดียวกับกลุ่มชาวลาวที่
เดินทางมาจับปลาตามฤดูกาล ชาวบ้านเรียกพระรูปนี้ว่าหลวงพ่อลาวตามที่เข้าใจว่ามาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนิมนต์ให้เป็นเจ้าอาวาส และเรียกช่ือวัดตามช่ือที่เรียกพระรูปดังกล่าวว่าวัด
บางลาว คนทั่วไปจึงเรียกชุมชนนี้ว่าบางลาวตั้งแต่นั้นมาสําหรับทางตอนเหนือของตําบลด้านริมคลอง
สําโรงก็จะมีชุมชนชาวอิสลามย้ายมาจากพระนครเมืองมีนซึ่งปัจจุบันคือมีนบุรี มาต้ังถิ่นฐานบริเวณ
ระหว่างปากคลองบางเอนถึงปากคลองลัดเรียกว่าสุเหร่าบางลาว และแหล่งชุมชนปากคลองบางกะสี
เรียกว่า สุเหร่าบางกะสีเดิม สภาพพื้นที่ในฤดูน้ําหลากในเดือน 11 และเดือน 12 น้ําจะท่วมเหลืออยู่
เฉพาะเกาะบางลาว ซึ่งเป็นที่ดอนเท่านั้น ต่อมามีการก่อสร้างถนนสุขุมวิทขึ้นทําให้ระบบนิเวศน์
เปลี่ยนไป ถนนสุขุมวิทเป็นเหมือนเขื่อนกั้นน้ําทําให้พื้นที่ตําบลบางปลาเปลี่ยนเป็นพื้นที่น้ําจืด  
ป่าชายเลนหมดสภาพไป ประชาชนปรับพ้ืนที่มาทํานาและปลูกพืชผล หลังจากนั้นได้มีการทําบ่อเลี้ยง
ปลาและได้มีผลตอบแทนที่ดีกว่า ประชาชนจึงเปลี่ยนนาข้าวเป็นบ่อและประกอบอาชีพเลี้ยงปลาและ
สัตว์น้ํามาจนถึงทุกวันนี้ เมื่อมีการปรับปรุงการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น กํานันตําบลบางปลาคนแรกชื่อ ขุนสมานพลีราษฎร์ ช่ือเดิม นายหยวย 
ฟักทอง การเปลี่ยนการเรียกช่ือจากบางลาวเป็นบางปลา เนื่องจากมีการประกวดแกงที่อําเภอบางพลี 
สมัยนายอําเภอเช่ือม ศิริสนธิ ชาวบางลาวได้แกงปลาหลายชนิดรวมทั้งแกงปลาหมอไปร่วมประกวด
แกงที่ทําไปประกวดมีรสชาติอร่อยมากเป็นที่กล่าวขานกันจึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียกตําบลบางลาว  
เป็นตําบลบางปลา ต้ังแต่นั้นมาชุมชนบางปลาเป็นชุมชนที่มีการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นยึดถือ
ประเพณีวัฒนธรรมโบราณสืบทอดกันมาจนปัจจุบัน ได้แก่ ประเพณีงานประจําปีศาลเจ้าพ่อพระราม 
พระลักษณ์ศาลเจ้าพ่อเสือ พิธีสรงน้ําเจว็ด ซึ่งเป็นตัวแทนองค์เจ้าพ่อ ที่ประชาชนเคารพนับถือ
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มากกว่า 30 
พื้นบ้าน มีคณ
ชุมชนบางปล
ตําบลบางปล
ที่โดยสังเขปข
 

ภาพ 4.1 แผ
ที่มา: องค์กา
 
 
 
 
 
 
 
 

 องค์ เป็นประ
ณะละครชาตรี
ลาเป็นชุมชนเ
า, แผนพัฒนา
ของตําบลบาง

ผนที่โดยสังเขป
รบริหารส่วนต

ะเพณีท้องถิ่น
รี และเครื่องด
เก่าแก่ที่มีเอก
าสามปี (พ.ศ. 
ปลาได้ดังภาพ

ปตําบลบางปล
ตําบลบางปลา
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นที่หาดูได้ยาก
ดนตรีไทย (ป่ีพ
กลักษณ์ของต
 2560 -2562
พ 4.1 

 
ลา 
า, แผนพัฒนา

กในปัจจุบัน น
พาทย์) มากกว
นเองที่แท้จริ
2), 2559; ไทย

าสามปี (พ.ศ. 

นอกจากนี้ยังเ
ว่า 10 คณะ ซึ
งมาแต่ด้ังเดิม
ยตําบลดอทค

 2560 -2562

เป็นชุมชนที่มี
 ซึ่งเป็นเครื่องบ
ม (องค์การบริ
คอม, 2558) แ

 

2), (2559 หน้

นาฏศิลป์
บ่งบอกว่า
ริหารส่วน
แสดงแผน

้า 94) 
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ใ

 ตรา
 

 
ภาพ 4.2 ตร
ที่มา: องค์กา
 
 ควา
มีความหมาย
บางปลา อําเภ
 สาย
บางปลามีลํา
เป็นแหล่งทรั
ประกอบอาชี
หมู่บ้านในตํา
ของพรายน้ํา
ตรงกลาง เพื
ดังคําพังเพยที
ท้อถอยเป็นป
สู่ที่สูงสุดคือท้
ให้สูงส่งเจรญิ
เยี่ยงปลาหมอ
 ปัจจุ
ถนนเทพารัก
บางพลีจังหวัด
 

สญัลักษณ์ขอ

าสัญลักษณ์ข
รบริหารส่วนต

มหมายของ 
ยถึงความกลม
ภอบางพลี จัง
น้ําด้านล่าง มี
าคลองอยู่มา
รัพยากรธรรม
ชีพทําให้มีเศร
าบลบางปลาจ
แม้จะเกิดขึ้นจ
พื่อให้สอดคล้
ที่กล่าวว่าชาติ
ปลาที่มีอํานาจ
ท้องฟ้าซึ่งสูงเที
ญรุดหน้าอย่างไ
อ (องค์การบริ
จุบันสํานักงาน
กษ์ตําบลบางป
ัดสมุทรปราก

ององค์การบริ

ององค์การบริ
ตําบลบางปลา

 “ตราสัญลัก
มเกลียวรักใคร
งหวัดสมุทรปร
มีความหมาย
กมายแตกต่
มชาติที่มีปลา
รษฐกิจและคว
จํานวน 15 ห
จากแหล่งน้ําใ
้องกับช่ือบาง
ติปลาหมอต้อง
จในตัว แม้ช้าง
ทียมเมฆ หมา
ไม่ย่อท้อด้วยพ
ริหารส่วนตําบ
นองค์การบริห
ปลา อําเภอบ
ารระยะห่างจ
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รหิารส่วนตาํบ

ริหารส่วนตําบ
า, แผนพัฒนา

กษณ์” เส้นข
ร่ สามัคคีของ
ราการภาพภา
ถึงความร่มเย็
างจากท้องถิ
าอยู่อย่างชุกช
วามเป็นอยู่ที่ดี
หมู่บ้าน  ที่ต้อ
ใดก็ตามจะต้อ
งปลาคุณสมบ
งสู้กลิ้งเกลือก
งยังเกรงกลัวป
ายถึง  ความพ
พลังกายพลังใ
บลบางปลา, แ
หารส่วนตําบล
างพลีจังหวัด

จากที่ว่าการอํา

บลบางปลา 

 

บลบางปลา 
าสามปี (พ.ศ. 

อบวงรูปวงก
ชาวบ้านบางป
ายในวงกลม  
ย็น เนื่องจากพ
ถิ่นอื่น ๆ รูปป
ชุม แสดงถึงค
ดี ภาพพรายน
องมีความสะอ
องมีรูปสัญลัก
บัติของปลาห
กจนเหงือกแห้
ปลาหมอในต
พยายามของช
ใจ พลังสติปัญ
แผนพัฒนาสาม
ลบางปลาต้ังอ
สมุทรปรากา
าเภอบางพลปี

 

 2560 -2562

กลมของตรา
ปลา และองค
 
พ้ืนที่ขององค์
ปลาแหวกว่า
ความอุดมสม
น้ําบนผิวน้ําจํ
อาด โปร่งใส ด
กษณ์ที่โปร่งใส
หมอเป็นปลา
ห้ง คือมีการต่อ
ราสัญลักษณ์
ชาวบางปลาที
ญญา ด้วยควา
มปี (พ.ศ. 256
อยู่อาคารเลข
รจากจํานวน

ประมาณ 6 กิโ

2), (2559 หน้

สัญลักษณ์ 2
ค์การบริหารส

ค์การบริหารส
ายในสายน้ํา 
มบูรณ์ประชา
านวน 15 วง

 ดุจพรายน้ํา ค
สเสมอภาพปล
ที่มีความทรห
อสู้ต่ออุปสรร
์เป็นรูปปลาที

ที่จะสรรค์สร้าง
ามอดทน และ
60 -2562), 2
ขที่ 43/2 
 6 ตําบลข
โลเมตร  

้า 97) 

2 วงคู่กัน 
ส่วนตําบล

ส่วนตําบล
 หมายถึง  
ชนอาศัย
 หมายถึง 
คุณสมบัติ
ลาหมออยู่
หดอดทน 
คอย่างไม่

ที่ทยานขึ้น 
งบางปลา
ะพยายาม
2559) 

หมู่ 2  
องอําเภอ 
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 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ เทศบาลตําบลบางพลีและ 
    องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง 
  ทิศใต้ ติดต่อ เทศบาลตําบลบางปู 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธงและ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลบางเพรียง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตําบลบางพลีใหญ่และ 
   องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ 
 เขตการปกครอง 
 โดยแบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้านได้แก่ 
  หมู่ที ่1  บ้านพัฒนา 
  หมู่ที ่2 บ้านพัฒนา 
  หมู่ที ่3 บ้านพัฒนา 
  หมู่ที ่4 บ้านพัฒนา 
  หมู่ที ่5 บ้านพัฒนา 
  หมู่ที ่6 บ้านพัฒนา 
  หมู่ที ่7 บ้านบางกะสี 
  หมู่ที ่8 บ้านคลองบางกะอี่ 
  หมู่ที ่9 บ้านคลองสําโรง 
  หมู่ที ่10 บ้านสุเหร่าบางปลา 
  หมู่ที ่12 บ้านคลองบางปลา 
  หมู่ที ่13 บ้านคลองบางกะอี่ 
  หมู่ที ่14 บ้านคลองสี่ 
  หมู่ที ่15 บ้านคลองสอง 
 และในเขตเทศบาลบางส่วน 1 หมู่บ้านได้แก่ 
  หมู่ที ่11 บ้านคลองบางปลา 
 ลักษณะภูมิประเทศ 
 พื้นที่ตําบลบางปลาเป็นพื้นที่ราบลุ่มกวางใหญ่ดินอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทําสวนผลไม้
เลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงกุ้งมีลําคลองซึ่งมีน้ําไหลผ่านตลอดทั้งปี โดยแบ่งเป็น 2 เขตตามลักษณะอาชีพ
และชุมชน คือ เขตตอนเหนือของตําบลเป็นชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพค้าขาย
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และรับจ้างทั่วไป มีโรงงานอุตสาหกรรม บ้านจัดสรร และอาคารพาณิชย์ ส่วนเขตตอนใต้ของตําบล
เป็นเขตเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงกุ้ง และทําสวนผลไม้ 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 สภาพภูมิอากาศมีลักษณะร้อนชื้นอากาศไม่คงที่มีความช้ืนในอากาศสูงเนื่องจากได้รับอิทธิพล
จากลมทะเลของอ่าวไทยและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตมี 3 ฤดูดังนี้ 
  1. ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่ ปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 
  2.  ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่ เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
  3.  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่ เดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
 ลักษณะของดิน 
 สภาพพื้นดินเป็นดินเหนียวอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเลี้ยงปลาสลิดและเลี้ยงกุ้ง 
 ลักษณะของแหล่งน้ํา 
 พื้นที่ตําบลบางปลามีลําคลองสําคัญได้แก่ 
  1.  คลองสําโรง 2.  คลองกู้พารา (คลองบางปลาร้า) 
  3.  คลองลัดบางปลา 4.  คลองอ้อมวัดบางปลา(คลองบางปลา
      เก่า) 
  5.  คลองบางเรือน 6.  คลองคุ้ง 
  7.  คลองบางอีแขละ 8.  คลองตาลอย 
  9.  คลองศาลเจาพ่อปู่ 10. คลองน้ําค้าง 
  11. คลองบางปลา (คลองตรง) 12. คลองบางกะสี (คลองลาดหวาย) 
  13. คลองเจ๊ก  14.  คลองบางคา 
  15. คลองบางระกาศ 16. คลองบางกะสีเล็ก 
  17. คลองสุเหร่าบางกะสี 18. คลองสี่ศอก 
  19. คลองโก่งประทุน 20. คลองกะสา 
  21. คลองบางบ่อ 22. คลองหลวง 
  23. คลองทรงวิชัย 24. คลองหนึ่ง (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก) 
  25. คลองบางเหี้ยน้อย (คลองบางกระบือ)  26. คลองสิบ 
  27. คลองเก้า (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก)  28.  คลองแปด 
  29. คลองเจ็ด (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก)  30. คลองหก 
  31. คลองห้า (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก)  32. คลองสี่ (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก) 
  33. คลองสาม (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก)  34.  คลองสอง (ฝั่งตะวันออก, ตะวันตก) 
  35. คลองบางกะอี่ (คลองลัดบางกระบือ)  36. คลองสิบเอ็ด 
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  37. คลองบางโฉลง 38. คลองบางยี่คราม 
  39. คลองทรงวิชัยกลาง 40. คลองทรงวิชัยบน 
  41. คลองลาดหม้อแกง 42. คลองตาร้อน 
  43. คลองตาเย็น 44. คลองระบายน้ําสุวรรณภูมิ 
  45. คลองแพรกไมซุง 46. คลองตาคํา 
  47. คลองบางกะสีเล็ก (คลองแขก)  48. คลองตาตุ่ม 
  49. คลองลัดศาลพ่อปู่ 
 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
 ในเขตตําบลบางปลาไม่มีป่าไม้แต่มีต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ผล 
 ประชากร 
 มีครัวเรือนทั้งสิ้น 15,374 หลัง ประชากร32,390 คนแยกเป็นชาย15,517คนหญิง 16,873 
คนมีความหนาแน่นเฉลี่ย607 คน/ตร.กม. ประชากรอายุตํ่ากว่า 18 ปี แยกเป็นชาย 3,800 คน และ
หญิง 3,649  คน ประชากรอายุ 18 – 60 ปี แยกเป็นชาย 10,258 คน และหญิง  11,227 คน และ
ประชากรอายุมากกว่า 60 ปีแยกเป็นชาย 1,459 คนและหญิง 1,997 คน รายละเอียดแสดงดังตาราง 
4.1 และ 4.2 
 
ตาราง 4.1 จํานวนประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา (ข้อมูลณเดือน กันยายน 2559) 
 

ตําบลบางปลา 
ครัวเรือน 
(หลัง) 

จํานวนประชากร (คน) สัดส่วน 
% ชาย หญิง รวม 

หมู่ที ่1 บ้านพัฒนา 107 192 210 402 1.24 

หมู่ที ่2 บ้านพัฒนา 571 910 995 1,905 5.88 

หมู่ที ่3 บ้านพัฒนา 2,858 2,640 2,879 5,519 17.04 

หมู่ที ่4 บ้านพัฒนา 139 256 286 542 1.67 

หมู่ที ่5 บ้านพัฒนา 154 313 308 621 1.92 

หมู่ที ่6 บ้านพัฒนา 228 350 396 746 2.30 

หมู่ที ่7 บ้านบางกะสี 512 595 613 1,208 3.73 

หมู่ที ่8 บ้านคลองบางกะอี่ 211 271 315 586 1.81 

หมู่ที ่9 บ้านคลองสําโรง 2,257 2,248 2,428 4,676 14.44 

หมู่ที ่10 บ้านสุเหร่าบางปลา 3,018 2,704 2,895 5,599 17.29 

หมู่ที ่11 บ้านคลองกู้พารา 3,959 3,405 3,909 7,314 22.58 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) 
 

หมู่ที ่12 บ้านคลองบางปลา 689 640 660 1,300 4.01 

หมู่ที ่13 บ้านคลองบางกะอี่ 226 337 336 673 2.08 

หมู่ที ่14 บ้านคลองสี ่ 281 370 338 708 2.19 

หมู่ที ่15 บ้านคลองสอง 164 286 305 591 1.82 

รวม 15,374 15,517 16,873 32,390 100.00 

 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564), (2559: หน้า 3) 
 
ตาราง 4.2 จํานวนประชากรองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลาแบ่งตามช่วงอายุ 
 (ข้อมูลณเดือน กันยายน 2559) 
 

ช่วงอาย ุ
จํานวนประชากร (คน) สัดส่วน  

% ชาย หญิง รวม 

อายุตํ่ากว่า 18 ปี 3,800 3,649 7,449 23.00 

อาย ุ18 – 60 ปี 10,258 11,227 21,485 66.33 

อายุมากกว่า 60 ปี 1,459 1,997 3,456 10.67 

รวม 15,517 16,873 32,390 100.00 

 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา, แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564), (2559 : หน้า 4) 
 
 การศึกษา 
  1.  ระดับอุดมศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีศูนย์สมุทรปราการ ต้ังอยู่บริเวณถนนบางปลา–บางปูเก่า
หมู่ที่ 14 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
  2. โรงเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนปลาย (เอกชน) 
   2.1 โรงเรียนสาธิตบางนา ต้ังอยู่ถนนซอยสันตินครหมู่ที่ 10 ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
   2.2 โรงเรียนประภามนตรี ต้ังอยู่ถนนซอยธนสิทธ์ิหมู่ที่ 11 ตําบลบางปลา อําเภอ 
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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  3. โรงเรียนระดับอนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น (รัฐบาล) 
   โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 
  4. โรงเรียนระดับอนุบาล – ประถมศึกษา (รัฐบาล) 
   4.1 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 
   4.2 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 
   4.3  โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 
   4.4 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 
   4.5 โรงเรียนคลองบางกะสี 
  5. ระดับอนุบาล 
   5.1 อนุบาลภาสินี 
   5.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรีสมุทรปราการ 
  6. ระดับอนุบาลสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 
   6.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางปลา 
   6.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุเหร่าบางปลา 
   6.3  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกะสี 
   6.4  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกะอี่ 
   6.5  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดราษฎร์นิยมธรรม 
  7.  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
   ศูนย์การเรียนรู้ตําบลบางปลา 
  8. สถานรับเลี้ยงเด็ก 
   8.1 สถานรับเลี้ยงเด็กครูบุ๋มบ้านเรียนรู้ 
   8.2  สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านมีสุข 
   8.3 สถานรับเลี้ยงเด็กมานา 
   8.4 สถานรับเลี้ยงเด็กอโณชา 
 สาธารณสขุ 
  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจํานวน 2 แห่ง 
   1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางปลา หมู่ที่ 6 
   1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางปลา หมู่ที ่14 
  2. สถานพยาบาลเอกชนจํานวน 2 แห่ง 
   2.1  โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 จํานวน 150 เตียง 
   2.2  ศูนย์สุขภาพชุมชนเซ็นทรัลปาร์ค 2 
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  3.  ร้านขายยาแผนปัจจุบันจํานวน 9 แห่ง 
  4.  อัตราการมีและใช้สวมราดน้ํา 100% 
 การคมนาคมขนสง่ 
  ในเขตตําบลบางปลามีการคมนาคมขนส่งโดยมีถนนต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ถนนสายคลองส่งน้ําสุวรรณภูมิ 
   2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข (3268) ถนนเทพารักษ์ (สําโรง – บางบ่อ)  
ถนนคลองส่งน้ําสุวรรณ-ภูมิเช่ือมระหว่างถนนบางนา–ตราดถนนเทพารักษ์และถนนสุขุมวิท 
   3. ถนนคอนกรีตสายเลียบชายคลองบางปลา 
   4. ถนนสุนทรวิภาค 
   5. ถนนสายวัดบางโฉลงนอก 
   7. ถนนซอยต่าง ๆ เช่น ซอยธนสิทธ์ิ, ซอยจริงใจ, ซอยไกรศกัดาวัฒน์ ฯลฯ 
 การไฟฟา้ 
  มีไฟฟ้าใชทั้ง 15 หมู่บ้านและทุกหลังคาเรือน 
 การประปา 
  มีประปาใชทั้ง 15 หมู่บ้านคิดเป็นรอยละ 80 ของครัวเรือน 
 โทรศัพท ์
  มีโทรศัพท์ใชทัง้ 15 หมู่บ้านและทุกหลังคาเรือน 
 ไปรษณีย/์การสื่อสาร/การขนส่งวสัดุครุภัณฑ์ 
  อยู่ในพื้นที่ของไปรษณีย์บางพลี 
 การเกษตร 
  พื้นที่ในตําบลบางปลาแบ่งเป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 15,559 ไร่ มีเกษตรจํานวน 
914 ราย แบ่งเป็นพืชผัก 18 ไร่ ไม้ผล 939 ไร่ บ่อปลา 14,602 ไร่ 
 การประมง 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เลี้ยงปลาสลิด เลี้ยงปลานิล และเลี้ยงกุ้ง 
 การปศุสัตว์ 
  ในเขตตําบลบางปลาไม่มีการปศุสัตว์ 
 การท่องเที่ยว 
  ในเขตตําบลบางปลาไม่มีแหล่งท่องเที่ยวแต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน
เช่น การจัดงานประเพณีต่าง ๆ 
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 อุตสาหกรรม 
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 283 แห่ง 
  - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 354 แห่ง 
   (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559) 
 การพาณิชย์ 
  -  ป้ัมน้ํามัน 3 แห่ง 
  -  ป้ัมแก๊ส 3 แห่ง 
  -  สถานประกอบการธุรกิจต่าง ๆ 1,665 แห่ง 
  -  ตลาดสด 1 แห่ง 
   (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559) 
 กลุ่มอาชีพ 
  1.  กลุ่มสตรีพัฒนา ผลิตสินค้ากล้วยคลุกเนย/ขนมทองพับ/ขนมกง 
   ประธานกลุ่ม นางวันเพ็ญอินทร์พรหม 
  2. กลุ่มสตรีคลองสี่ ผลิตสินค้าเมี่ยงปลาสลิด/ข้าวเกรียบปลาสลิด/ปลาสลิดเค็ม 
   ประธานกลุ่ม นางสุนีสุขมี 
  3. กลุ่มแม่บ้านคลองกู้พารา 
   ประธานกลุ่ม นางจําเนียรไวย์ชาตา 
  4. กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา ผลิตสินค้ามะม่วงน้ําปลาหวาน/น้ําด่ืมสมุนไพร 
   ประธานกลุ่ม นางทรัพย์มณีจั่นมุย 
  5. กลุ่มสตรีมุสลิมหมู่ 10 ผลิตสินค้าข้าวหมกไก่/สร้อยคริสตัล 
   ประธานกลุ่ม นางเหรี่ยมหวังสระ 
  6. กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน ผลิตสินค้ามะขามคลุก/แหนมเห็ด/ปราร้าสับ/ผลิตภัณฑ์ 

แปรรูปจากเห็ดประธานกลุ่ม นางพรพิศศรีสมวงษ์  
  7. กลุ่มแม่บ้านบางกะสี ผลิตสินค้ามะตะบะ/ข้าวเหนียวม่วง 
   ประธานกลุ่ม นางอรุโณทัยประเสริฐอาภา 
  8. กลุ่มสตรีวากัฟหมู่ 10 ผลิตสินค้าขนมเบื้องญวน/ขนมจีบ 
   ประธานกลุ่ม นางลอมะหะซัน 
 แรงงาน 
  จากการสํารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากรที่มีอายุ 18 – 60 ปีอยู่ในกําลังแรงงาน 
ร้อยละ 66.33 ของประชากรทั้งหมดภายในเขต ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงปล าเลี้ยงกุ้ง และ
รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
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 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
 
ตาราง 4.3 ขอ้มูลด้านการเกษตร 
 

ประเภท 
จํานวน ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร)่ 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร)่ ครัวเรือน ไร่ 

สวนกล้วยน้ําว้า 155 304 1,500 300 6,000 

สวนมะม่วงน้ําดอกไม้ 270 559 500 500 5,000 

สวนมะพร้าว 4 4    

เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 512 14,586 50 300 4,000 

 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาษาถิ่น 
  ตําบลบางปลาเป็นชุมชนที่มีนาฏศิลป์พื้นบ้านมีคณะละครชาตรีและเครื่องดนตรีไทยป่ี
พาทย์มากกว่า 10 คณะ ซึ่งเป็นเครื่องบ่งบอกว่าชุมชนบางปลาเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ของ
ตนเองที่แท้จริงมาแต่ด้ังเดิม 
 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองในเขตตําบลบางปลา คือ ปลาสลิดแดดเดียว 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
  ในเขตพื้นที่ตําบลบางปลาส่วนมากเป็นพื้นที่สําหรับการเกษตร ที่อยู่อาศัย ร้านค้า  
สถานประกอบการ ตามลําดับ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ได้แก่ ดินน้ํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ 
  ปัญหาที่พบ คือ น้ําเน่าเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมมีผักตบชวาในแหล่งน้ํา 
 
บริบทชุมชนแยกตามหมู่บ้าน 
 ชุมชนหมู่ที่ 1 บ้านพัฒนา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 2 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 2 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 3 
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 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา 
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ทําบุญตักบาตรวันพระ และในวันสําคัญต่างๆ 
   2. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อพระราม พระลักษณ์ 
   3. ประเพณีสรงน้ําเจว็ด 
  อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน (จุดเด่นของหมู่บ้าน) 
   หมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะมีการรําละครชาตรี 
   2. ด้านหัตถกรรมมีกลุ่มแม่บ้าน 
   3. ด้านคหกรรม มีกลุ่มแม่บ้าน 
   4. ด้านเกษตรกรรมมีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา 
 ชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านพัฒนา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 10 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 1 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 10 
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 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ทําบุญตักบาตรวันพระ และในวันสําคัญต่างๆ 
   2. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อพระราม พระลักษณ์ 
   3. ประเพณีสรงน้ําเจว็ด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะ  มีชุมชนนาฎศิลป์พื้นบ้าน มีละครชาตรี เครื่องดนตรีไทยป่ีพาทย์ 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้านทําพวงหรีดจําหน่าย 
   3. ด้านเกษตรกรรม มีการปลูกผักสวนครัว ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านศิลปะ มีละครชาตรีมากกว่า 10 คณะ 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้าน 
 ชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านพัฒนา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 11 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 8 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 8 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ - 
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 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   1. พุทธ  
   2. คริสต์ 
   3. อิสลาม 
  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ทําบุญตักบาตรวันพระ และในวันสําคัญต่างๆ 
   2. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อพระราม พระลักษณ์ 
   3. ประเพณีสรงน้ําเจว็ด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะ  มีชุมชนนาฎศิลป์พื้นบ้าน มีละครชาตรี เครื่องดนตรีไทยป่ีพาทย์ 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้าน 
   3. ด้านคหกรรม  มีแม่ครัวฝีมือดี 
   4. ด้านเกษตรกรรม มีการปลูกพืช เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านศิลปะ มีละครชาตรี มีคณะลิเล มีคณะปี่พาทย์ 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มสตรีพัฒนา ผลิตสินค้ากล้วยคลุกเนย/ขนมทองพับ/ 
      ขนมกง โดยประธานกลุ่ม คือ นางวันเพ็ญอินทร์พรหม 
   3. ด้านคหกรรม มีผู้รู้ คือ นางโฉมยง แย้มเพียร 
   4. ด้านเกษตรกรรม มีผู้รู้ คือ ผู้ใหญ่โยธิน แก้วนุ่ม 
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 ชุมชนหมู่ที่ 4 บ้านพัฒนา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 1 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 3 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 3 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ทําบุญตักบาตรวันพระ และในวันสําคัญต่างๆ 
   2. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อพระราม พระลักษณ์ 
   3. ประเพณีสรงน้ําเจว็ด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะ  มีละครชาตรี มีคณะลิเก 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้านจักรสานประเป๋า 
   3. ด้านเกษตรกรรม มีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกผัก 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านศิลปะ มีละครชาตรี มีคณะลิเล 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้านทํากระเป๋า 
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 ชุมชนหมู่ที่ 5 บ้านพัฒนา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 1, หมู่ 2, หมู่ 6 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 8 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 4, หมู่ 3 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อพระราม พระลักษณ์ 
   2. ประเพณีสรงน้ําเจว็ด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ด้านเกษตรกรรม มีการปลูกผัก การเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   ด้านเกษตรกรรม มีผู้รู้ คือ นายไพศาล สุขแสนเนตร เกษตรกร ตําบลบางปลา 
  สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 
   น้ําเสียในคลอง ผักตบชวามีมาก 
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 ชุมชนหมู่ที่ 6 บ้านพัฒนา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 2 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 5 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 5 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อพระราม พระลักษณ์ 
   2. ประเพณีสรงน้ําเจว็ด 
 ชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านบางกะส ี
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 14 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตบางเสาธง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 8, หมู่ที่ 13 
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 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ประเพณีทําบุญตักบาตร 
 ชุมชนหมู่ที่ 8 บ้านคลองบางกะอี่ 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 5 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 13 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 3 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
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  วัฒนธรรมประเพณี 
   1. ประเพณีงานศาลเจ้าพ่อเสือ 
   2. พิธีสรงน้ําเจว็ด 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านคหกรรม มีการแปรรูปปลา เช่น ปลาสลิด ปลานิล 
   2. ด้านเกษตรกรรม มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกผัก ผลไม้ 
  สภาพปัญหาของหมู่บ้าน 
   น้ําแห้ง น้ําเน่า มีผักตบชวา 
 ชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านคลองสาํโรง 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ เขตบางโฉลง 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ เขตบางเสาธง 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 10 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   1. พุทธ  
   2. อิสลาม 
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ส่วนใหญ่เป็นชาวศาสนาอิสลาม จึงมีประเพณีทางศาสนาอิสลาม 
  ภาษาถิ่น 
   ภาษาอิสลาม 
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  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะ  ทางด้านศาสนาอิสลาม 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้านเก้าแสน ทําประเป๋า 
   3. ด้านคหกรรม มีกลุ่มแม่บ้านเก้าแสน ทําน้ําเฉาก๋วยเห็ด 
   4. ด้านเกษตรกรรม มีกลุ่มแม่บ้านเก้าแสน 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านศิลปะ มีผู้รู้ คือ คุณพลวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ 
   2. ด้านหัตถกรรม กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน ผลิตภัณฑ์กระเป๋า ผ้าปักลายทอง 
     ประธานกลุ่ม นางพรพิศศรีสมวงษ์  
   3. ด้านคหกรรม กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน ผลิตภัณฑ์มะขามคลุก/แหนมเห็ด/ 
     ปราร้าสับ/ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด  
     ประธานกลุ่ม นางพรพิศศรีสมวงษ์  
   4. ด้านเกษตรกรรม กลุ่มแม่บ้านเก้าแสน ผลิตภัณฑ์เห็ด/ถั่วงอกคอนโด/ 
     ต้นอ่อนทานตะวัน ประธานกลุ่ม นางพรพิศศรีสมวงษ์  
 ชุมชนหมู่ที่ 10 บ้านสุเหร่าบางปลา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ เขตบางโฉลง, เขตบางพลี 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 3 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 9 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 11 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   1. พุทธ  
   2. อิสลาม 
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ส่วนใหญ่เป็นชาวศาสนาอิสลาม จึงมีประเพณีทางศาสนาอิสลาม 
  ภาษาถิ่น 
   ภาษาอิสลาม 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะ  ทางด้านศาสนาอิสลาม 
   2. ด้านหัตถกรรม มีกลุ่มแม่บ้าน 
   3. ด้านคหกรรม มีกลุ่มแม่บ้านอิสลาม 
   4. ด้านเกษตรกรรม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านศิลปะ มีผู้นําทางด้านศาสนาอิสลาม 
   2. ด้านคหกรรม  
    -  กลุ่มสตรีมุสลิมหมู่ 10 ผลิตสินค้าข้าวหมกไก่/สร้อยคริสตัล 
     ประธานกลุ่ม นางเหรี่ยมหวังสระ 
    -  กลุ่มแม่บ้านบางกะสี ผลิตสินค้ามะตะบะ/ข้าวเหนียวม่วง 
     ประธานกลุ่ม นางอรุโณทัยประเสริฐอาภา  
    - กลุ่มสตรีวากัฟหมู่ 10 ผลิตสินค้าขนมเบื้องญวน/ขนมจีบ 
     ประธานกลุ่ม นางลอมะหะซัน 
ชุมชนหมู่ที่ 11 บ้านคลองกู้พารา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ เขตบางโฉลง, เขตบางพลี 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 3  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 10 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตบางพลี 
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 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ทําบุญตักบาตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านคหกรรม  
    -  กลุ่มแม่บ้านคลองกู้พารา ประธานกลุ่ม นางจําเนียรไวย์ชาตา 
    -  กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา ผลิตสินค้ามะม่วงน้ําปลาหวาน/ 
     น้ําด่ืมสมุนไพร ประธานกลุ่ม นางทรัพย์มณีจั่นมุย 
   2. ด้านเกษตรกรรม เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง 
  แหล่งการเรียนรู้ 
   1. ด้านคหกรรม  
    -  กลุ่มแม่บ้านคลองกู้พารา ประธานกลุ่ม นางจําเนียรไวย์ชาตา 
    -  กลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา ผลิตสินค้ามะม่วงน้ําปลาหวาน/ 
     น้ําด่ืมสมุนไพร ประธานกลุ่ม นางทรัพย์มณีจั่นมุย 
   2. ด้านเกษตรกรรม มีผู้รู้ คือ นางทรัพย์มณีจั่นมุย 
 ชุมชนหมู่ที่ 12 บ้านคลองบางปลา 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 3 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 15 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 13 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตบางพลี 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

74 

 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ทําบุญตักบาตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านศิลปะ  ทําบุญตักบาตร 
   2. ด้านเกษตรกรรม มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกพืชผัก ผลไม้ 
 ชุมชนหมู่ที่ 13 บ้านคลองบางกะอี ่
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 8 
  ทิศใต้ ติดต่อ  หมู่ที่ 14 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 12 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
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 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ทําบุญตักบาตรตามวันสําคัญ วันพระ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ด้านเกษตรกรรม มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกพืชผัก ผลไม้ 
 ชุมชนหมู่ที่ 14 บ้านคลองสี ่
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 13 
  ทิศใต้ ติดต่อ  เขตบางปู 
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 7 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 15 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ทําบุญตักบาตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   1. ด้านคหกรรม มีกลุ่มสตรีคลองสี่ ผลิตสินค้าเมี่ยงปลาสลิด/ข้าวเกรียบปลาสลิด/
     ปลาสลิดเค็ม ประธานกลุ่ม นางสุนีสุขมี 
   2. ด้านเกษตรกรรม มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกพืชผัก ผลไม้ 
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  แหล่งการเรียนรู้ 
   ด้านคหกรรม มีผู้รู้ คือ นางสุนีสุขมี   
ชุมชนหมู่ที่ 15 บ้านคลองสอง 
 อาณาเขตติดต่อ 
  ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 12 
  ทิศใต้ ติดต่อ  เขตบางปู  
  ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 14 
  ทิศตะวันตก ติดต่อ เขตบางพลี, เขตบางปู 
 อาชีพของคนในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก 
   รับจ้างทั่วไป/เกษตรกรรม/พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการ
เอกชน/ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับจ้างในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
  อาชีพรอง 
   ลูกจ้างบริษัท/โรงงาน/สถานประกอบการเอกชน/เกษตรกรรม/ค้าขาย/ประกอบ
ธุรกิจส่วนตัว/รับจ้างทั่วไป/รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม 
 ชีวิตความเป็นอยู่ 
  ศาสนา  
   นับถือศาสนาพุทธ  
  วัฒนธรรมประเพณี 
   ทําบุญตักบาตร 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ด้านเกษตรกรรม มีการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกพืชผัก 
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ผลการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการประชุมระดมสมองเรื่องการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมี
ส่วนร่วมในชุมชน (PAR) และแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 450 คนที่อยู่ในชุมชนในพื้นที่
ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการและการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ครั้งที่ 1 
จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
วันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. ผู้เข้าร่วมจํานวน 20 คน ครั้งที่ 2 ที่ทําการ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2560 
เวลา 10.00-12.00 น. ผู้เข้าร่วมจํานวน 25 คน และครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่ศาลาประชาคมศาลเจ้าพ่อเสือ 
หมู่ 8ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.00-
15.00 น. ผู้เข้าร่วมจํานวน 50 คน สรุปผลได้ดังนี้ 
 

ตาราง 4.4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมระดมสมอง 
 

ข้อมูลเบื้องต้น จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

1. เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
173 
277 

 
38.40 
61.60 

2. อาย ุ
          ต่ํากว่า 35ปี 
          36 – 40ปี  
          41 – 45 ปี 
          46 – 50ปี 
          51 – 55 ปี 
          56 – 60ปี 
          61 – 65ปี 
          66 ปีขึ้นไป 

 
223 
97 
29 
18 
17 
36 
14 
16 

 
49.60 
21.60 
6.40 
4.00 
3.80 
8.00 
3.10 
3.60 
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ตาราง 4.4 (ต่อ) 
 

ข้อมูลเบื้องต้น จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 

3. ระดับการศึกษา 
          ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
          มัธยมศึกษาตอนปลาย 
          ปวช. / อนุปริญญา 
          ปริญญาตรี 

 
87 
6 

239 
118 

 
19.30 
1.30 

53.10 
26.20 

4. รายได้เฉลี่ย 
ต่ํากว่า 10,000 บาท 
10,001 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 
30,001 – 40,000 บาท 
40,001 – 50,000 บาท 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 

 
88 

243 
72 
15 
20 
12 

 
19.60 
54.00 
16.00 
3.30 
4.40 
2.70 

5. ความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
148 
302 

 
32.90 
67.10 

 
 จากตาราง 4.4 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.60 อายุตํ่ากว่า 35 ปี ร้อยละ 
49.60 ระดับการศึกษา ปวช. / อนุปริญญา ร้อยละ 53.10 รายได้เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท  
ร้อยละ 54.00 มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ร้อยละ 32.90 และไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ร้อยละ 67.10 
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ตาราง 4.5 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 

ลําดับที่ 
ข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวนระดับความต้องการ 
การนําไปสร้างอาชีพ (คน) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบ

ี่ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

  

ระดับความ
ต้องการ

นําไปสร้าง
อาชีพ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 ดนตรีไทย 2 0.44 2 0 0 0 0 5.00 0.89 มากที่สุด 

2 ทําพวงหรีด
ดอกไม้จันทน์ 

2 0.44 2 0 0 0 0 5.00 0.89 มากที่สุด 

3 ละครชาตรี 24 5.33 8 8 4 2 2 3.75 3.03 มาก 

4 ลิเก 6 1.33 4 0 2 0 0 4.33 1.79 มาก 

5 วาดรูปฝาผนัง 2 0.44 0 0 0 2 0 2.00 0.89 น้อย 

6 วาดลายเส้นทองลง
ผืนผ้า 

6 1.33 2 0 4 0 0 3.67 1.79 มาก 

7 หัวโขนพ่อแก่ 2 0.44 2 0 0 0 0 5.00 0.89 มากที่สุด 

8 ละครปี่พาทย์ไทย-
มอญ 

4 0.89 4 0 0 0 0 5.00 1.79 มากที่สุด 

รวม 48 10.67 24 8 10 4 2 3.88 1.50 มาก 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

402 89.33         

รวมทั้งหมด 450 100.00         

  
 จากตาราง 4.5 พบว่า มีผู้มีความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่ตําบล
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 10.67 และไม่มีความรู้ด้านนี้ ร้อยละ 89.33 
ประกอบด้วย ละครชาตรี ร้อยละ 5.33 ลิเก และวาดลายเส้นทองลงผืนผ้า ร้อยละ 1.33 ละครปี่
พาทย์ไทย-มอญ ร้อยละ 0.89 ดนตรีไทยทําพวงหรีดดอกไม้จันทน์และวาดรูปฝาผนัง ร้อยละ 0.44 
ตามลําดับ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด 
ประกอบด้วย ดนตรีไทย ทําพวงหรีดดอกไม้จันทร์ หัวโขนพ่อแก่ ละครปี่พาทย์ไทย-มอญ รองลงมา
คือ ละครชาตรี ลิเก วาดรูปฝาผนัง และวาดลายเส้นทองลงผืนผ้า  
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ตาราง 4.6 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ  
 

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวนระดับความต้องการ 
การนําไปสร้างอาชีพ (คน) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบ

ี่ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระดับความ
ต้องการนําไป
สร้างอาชีพ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 0.44 0 2 0 0 0 4.00 0.89 มาก 

2 การทํากระเป๋าผ้า
จากเศษผ้า 

2 0.44 2 0 0 0 0 5.00 0.89 มากที่สุด 

3 เคร่ืองใช้ที่ทําจาก
ผักตบชวา 

2 0.44 0 0 0 2 0 2.00 0.89 น้อย 

4 ถักไหมพรม 2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

5 ทอผ้าไหม 1 0.22 0 1 0 0 0 4.00 0.45 มาก 

6 ปักชุดละคร 4 0.89 0 4 0 0 0 4.00 1.79 มาก 

7 สานกระเป๋าจาก
ผักตบชวา 

4 0.89 0 2 2 0 0 3.50 1.10 มาก 

8 ผ้าไหมย้อมคราม 1 0.22 1 0 0 0 0 5.00 0.45 มากที่สุด 

9 พับดอกไม้จาก
ใบเตย 

2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

10 สานกระเป๋า
หวาย 

12 2.67 0 2 8 2 0 3.00 1.29 ปานกลาง 

11 สานตระกร้า
หวาย 

30 6.67 0 8 20 0 2 3.13 1.49 ปานกลาง 

12 ทําไม้กวาด 2 0.44 0 0 0 2 0 2.00 0.89 น้อย 

13 การสานกระเป๋า
จากสายพลาสติก 

2 0.44 0 2 0 0 0 4.00 0.89 มาก 

รวม 66 14.67 3 21 34 6 2 3.26 1.68 ปานกลาง 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรม 

384 85.33         

รวมทั้งหมด 450 100.00         

 
 จากตาราง 4.6 พบว่า มีผู้มีความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมในพื้นที่ตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 14.67 และไม่มีความรู้ด้านนี้ ร้อยละ 85.33 
ประกอบด้วย สานตระกร้าหวาย ร้อยละ 6.67 สานกระเป๋าหวายร้อยละ 2.67 ปักชุดละครและสาน
กระเป๋าจากผักตบชวา ร้อยละ 0.89 การเย็บสื้อผ้า การทํากระเป๋าผ้าจากเศษผ้า เครื่องใช้ที่ทําจากผัก
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ตบวา ถักไหมพรม พับดอกไม้จากใบเตย ทําไม้กวาด และการสานกระเป๋าจากสายพลาสติก  
ร้อยละ 0.44 ทอผ้าไหม และผ้าไหมย้อมคราม ร้อยละ 0.22 ตามลําดับ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
หัตถกรรมที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ผ้าไหมย้อมคราม รองลงมาคือ 
ทอผ้าไหม ปักชุดละคร สานกระเป๋าจากผักตบชวา และการสานกระเป๋าจากสายพลาสติก 
 
ตาราง 4.7 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคหกรรมในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ  
 

ลําดับ
ที่ 

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวนระดับความต้องการ 
การนําไปสร้างอาชีพ (คน) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบ

ี่ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระดับความ
ต้องการนําไป
สร้างอาชีพ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 น้ําพริกปลาสลิด 1 0.22 0 1 0 0 0 4.00 0.45 มาก 

2 ปลาสลิดเค็ม 6 1.33 4 0 2 0 0 4.33 1.79 มาก 

3 ปลาสลิดแดด
เดียว 

13 2.89 0 8 5 0 0 3.62 1.71 มาก 

4 แกงเขียวหวานไก่ 2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

5 แกงส้มโบราณ 6 1.33 0 2 4 0 0 3.33 1.79 ปานกลาง 

6 ขนมกง 8 1.78 2 2 4 0 0 3.75 1.67 มาก 

7 ขนมไทย 9 2.00 0 8 1 0 0 3.89 1.49 มาก 

8 ขนมหวาน 1 0.22 0 1 0 0 0 4.00 0.45 มาก 

9 ข้าวเกรียบปลา
สลิด 

2 0.44 2 0 0 0 0 5.00 0.89 มากที่สุด 

10 แซนด์วิชเห็ด 2 0.44 0 2 0 0 0 4.00 0.89 มาก 

11 ขนมถ้วย 2 0.44 0 2 0 0 0 4.00 0.89 มาก 

12 น้ําพริกเผา-ปลา
ร้าทรงเครื่อง 

2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

13 อาหารไทย 4 0.89 0 4 0 0 0 4.00 1.79 มาก 

14 น้ําเต้าหู้ 2 0.44 0 2 0 0 0 4.00 0.89 มาก 

15 สาโท 2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

16 ขนมครก 1 0.22 0 1 0 0 0 4.00 0.45 มาก 

รวม 63 14.00 8 33 22 0 0 3.62 1.37 มาก 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านคหกรรม 

387 86.00         

รวมทั้งหมด 450 100.00         
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 จากตาราง 4.7 พบว่า มีผู้มีความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคหกรรมในพื้นที่ตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 14.00 และไม่มีความรู้ด้านนี้ ร้อยละ 86.00 
ประกอบด้วย ปลาสลิดแดดเดียว ร้อยละ 2.89 ขนมไทย ร้อยละ 2.00 ขนมกง ร้อยละ 1.78 ปลาสลิด
เค็มและแกงส้มโบราณ ร้อยละ 1.33 อาหารไทย ร้อยละ 0.89 แกงเขียวหวานไก่ ข้าวเกรียบปลา 
แซนด์วิชเห็ด ขนมถ้วย น้ําพริกเผา-ปลาร้าทรงเครื่อง ร้อยละ 0.44 น้ําพริกปลาสลิด ขนมหวานและ
ขนมครก ร้อยละ 0.22 ตามลําดับ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านคหกรรมที่ต้องการนําไปสร้างอาชีพใน
ระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ข้าวเกรียบปลาสลิด รองลงมาคือ ปลาสลิดเค็ม  น้ําพริกปลาสลิด  
ปลาสลิดแดดเดียว ขนมกง ขนมไทย ขนมหวาน แซนดิ์วิชเห็ด ขนมถ้วย อาหารไทย น้ําเต้าหู้ และ
ขนมครก 
 

ตาราง 4.8 ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด 
  สมุทรปราการ 
  

ลําดับที่ 
ข้อมูลภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
จํานวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

จํานวนระดับความต้องการ 
การนําไปสร้างอาชีพ (คน) 

ค่า
เฉ

ลี่ย
 

ค่า
เบ

ี่ยง
เบ

นม
าต

รฐ
าน

 

ระดับความ
ต้องการนําไป
สร้างอาชีพ 

มา
กท

ี่สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

1 การเล้ียงปลา
สลิด 

4 0.89 0 3 1 0 0 3.75 1.30 มาก 

2 การเล้ียงปลานิล 2 0.44 2 0 0 0 0 5.00 0.89 มากที่สุด 

3 ปลูกกล้วยน้ํา
หว้า 

2 0.44 0 0 0 0 2 1.00 0.89 น้อยที่สุด 

4 ปลูกมะนาวนอก
ฤดูกาล 

2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

5 ปุ๋ยน้ําหมัก 1 0.22 0 1 0 0 0 4.00 0.45 มาก 

6 เพาะต้นอ่อน
ทานตะวัน 

2 0.44 0 0 2 0 0 3.00 0.89 ปานกลาง 

7 เพาะเห็ด 1 0.22 0 1 0 0 0 4.00 0.45 มาก 

8 เลี้ยงกุ้ง 13 2.89 9 4 0 0 0 4.69 1.97 มากที่สุด 

9 เลี้ยงปลาเบญจ
พรรณ 

4 0.89 2 2 0 0 0 4.50 1.10 มากที่สุด 

รวม 31 6.89 13 11 5 0 2 4.06 1.21 มาก 

ไม่มีความรู้เก่ียวกับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้าน
เกษตรกรรม 

419 93.11         

รวมทั้งหมด 450 100.00         
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 จากตาราง 4.8 พบว่า มีผู้มีความรู้เกี่ยวภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมในพื้นที่ตําบล 
บางปลา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร้อยละ 6.89 และไม่มีความรู้ด้านนี้ ร้อยละ 93.11 
ประกอบด้วย เลี้ยงกุ้ง ร้อยละ 2.89 การเลี้ยงปลาสลิด และเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ร้อยละ 0.89  
การเลี้ยงปลานิล ปลูกกล้วยน้ําหว้า ปลูกมะนาวนอกฤดูกาล เพาะต้นอ่อนทานตะวัน ร้อยละ 0.44  
ปุ๋ยน้ําหมัก และเพาะเห็ด ร้อยละ 0.22 ตามลําดับ ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเกษตรกรรมที่ต้องการ
นําไปสร้างอาชีพในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย การเลี้ยงปลานิล เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลาเบญจพรรณ 
รองลงมาคือ การเลี้ยงปลาสลิด ปุ๋ยน้ําหมัก และเพาะเห็ด 
 
ผลการหาแนวทางการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ สู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 การหาแนวทางการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างถึงความ
ต้องการลักษณะข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในรูปแบบของระบบสารสนเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
ต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพ สรุปผลได้ดังนี้ 
 1. รูปแบบของข้อมูลและการนําเสนอ 
  พบว่า ต้องการให้มีการจัดเก็บข้อมูลภายในระบบสารสนเทศมีรูปแบบเป็นข้อความ
ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเสียง รวมไปถึงการเก็บข้อมูลเป็นรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
 2. รายละเอียดข้อมูล 
  พบว่า ต้องการให้จัดเก็บช่ือภูมิปัญญา ข้อมูลเจ้าของภูมิปัญญา เช่น ช่ือ นามสกุล อายุ 
เพศ เป็นต้น แหล่งผลิต เช่น บ้านเลขที่ หมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด เป็นต้น รวมไปถึงข้อมูล
รายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละภูมิปัญญา วิธีการผลิตและการนําไปใช้ประโยชน์ 
 
ผลการการพัฒนาต้นแบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ สู่การสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 นําผลการหาแนวทางการพัฒนาข้างต้นมาวิเคราะห์เป็นโครงสร้างฐานข้อมูลของระบบ
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การสร้างอาชีพในพื้นที่ ตําบลบางปลา อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ แสดงเป็นพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ดังตาราง 4.9 – 4.19 แบบจําลอง 
อีอาร์ (Entity-Relationship Diagram) ดังภาพที่ 4.3 และกระบวนการทํางานของระบบ ดังภาพที่ 
4.4 
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 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 
 1. แฟ้มตารางข้อมูลสมาชิก (tblmember) เก็บข้อมูลสมาชิก ผู้ดูแลระบบ และเจ้าของ
ภูมิปัญญา ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.9 
 
ตาราง 4.9 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลสมาชิก 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
mem_id varchar(50) รหัสสมาชิก Yes   
mem_firstname varchar(200) ชื่อ    
mem_lastname varchar(200) นามสกุล    
mem_gender varchar(20) เพศ    
mem_birthday Date วันเดือนปีเกิด    
mem_mooban varchar(200) ชื่อหมู่บ้าน    
mem_address varchar(20) บ้านเลขที่    
mem_subdistrict varchar(200) ตําบล/แขวง    
mem_district varchar(200) อําเภอ/เขต    
mem_province varchar(200) จังหวัด    
mem_zipcode varchar(5) รหัสไปรษณีย์    
mem_phone varchar(20) เบอร์โทรศัพท์    
mem_email varchar(255) อีเมล์    
mem_img varchar(255) รูปภาพ    
mem_latitude varchar(255) ตําแหน่งเส้นรุ้ง    
mem_longitude varchar(255) ตําแหน่งเส้นแวง    
mem_password varchar(20) รหัสผ่าน    
ref_access_id varchar(20) รหัสสิทธิการใช้งาน  Yes tblaccesslevel 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 
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 2) แฟ้มตารางข้อมูลสิทธิการใช้งาน (tblaccesslevel) ใช้เก็บข้อมูลสิทธิการใช้งาน 
ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.10 
 
ตาราง 4.10 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลสิทธิการใช้งาน 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
access_id varchar(20) รหัสสิทธิ Yes   
access_name varchar(200) ชื่อสิทธิการใช้งาน    
date_add Timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 

 
 3) แฟ้มตารางข้อมูลจังหวัด (tblprovince) ใช้เก็บข้อมูลจังหวัด ประกอบด้วยเขตข้อมูล
ที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.11 
 
ตาราง 4.11 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลจังหวัด 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
prov_id varchar(20) รหัสจังหวัด Yes   
prov_name varchar(255) ชื่อจังหวัด    
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 

 
 4) แฟ้มตารางข้อมูลอําเภอ/เขต (tbldistrict) ใช้เก็บข้อมูลอําเภอ/เขต ประกอบด้วยเขต
ข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.12 
 
ตาราง 4.12 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลอําเภอ/เขต 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
dist_id varchar(20) รหัสอําเภอ/เขต Yes   
dist_name varchar(255) ชื่ออําเภอ/เขต    
ref_prov_id varchar(20) รหัสจังหวัด  Yes tblprovince 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 
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 5) แฟ้มตารางข้อมูลตําบล /แขวง  (tblsubdistrict) ใ ช้ เก็บข้อมูล ตําบล/แขวง 
ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.13 
 
ตาราง 4.13 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลตําบล/แขวง 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
subdist_id varchar(20) รหัสตําบล/แขวง Yes   
subdist_name varchar(255) ชื่อตําบล/แขวง    
ref_dist_id varchar(20) รหัสอําเภอ/เขต  Yes Tbldistrict 
ref_prov_id varchar(20) รหัสจังหวัด  Yes Tblprovince 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 

 
 6) แฟ้มตารางข้อมูลประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น (tblwisdomtype) ใช้เก็บข้อมูล
ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.14 
 
ตาราง 4.14 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
wisdt_id varchar(20) รหัสประเภท Yes   
wisdt_name varchar(255) ชื่อประเภท    
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 
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 7) แฟ้มตารางข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (tblwisdom) ใช้เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.15 
 
ตาราง 4.15 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
wisd_id varchar(20) รหัสภูมิปัญญาฯ Yes   
wisd_name varchar(255) ชื่อภูมิปัญญาฯ    
wisd_detail text รายละเอียดภูมิปัญญา    
wisd_rawmaterial text รายละเอียดวัตถุดิบ    
wisd_source text แหล่งผลิต    
wisd_promethod text วิธีการผลิต    
wisd_utilization text การนําไปใช้    
wisd_img varchar(255) รูปภาพภูมิปัญญาฯ    
wisd_viewcounter int(11) จํานวนผู้เข้าชม    
wisdt_id varchar(20) รหัสประเภท  Yes Tblwisdomtype 
mem_id varchar(50) รหัสเจ้าของภูมิปัญญา  Yes Tblmember 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 

 
 8) แฟ้มตารางข้อมูลรูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น (tblwisdomimg) ใช้เก็บข้อมูลรูปภาพ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.16 
 
ตาราง 4.16 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลรูปภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
wisd_img varchar(255) รูปภาพภูมิปัญญาฯ    
wisd_viewcounter int(11) จํานวนผู้เข้าชม    
ref_wisd_id varchar(20) รหัสภูมิปัญญาฯ  Yes Tblwisdom 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 
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 9) แฟ้มตารางข้อมูลวิดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น (tblwisdomvdo) เก็บข้อมูลวิดีโอ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วยเขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.17 
 
ตาราง 4.17 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลวิดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
wisd_vdo varchar(255) วิดีโอภูมิปัญญาฯ    
wisd_viewcounter int(11) จํานวนผู้เข้าชม    
ref_wisd_id varchar(20) รหัสภูมิปัญญาฯ  Yes Tblwisdom 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 

 
 10)  แฟ้มตารางข้อมูลการเข้าใช้งาน (tbllogfile) เก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน ประกอบด้วย
เขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.18 
 
ตาราง 4.18 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลการเข้าใช้งาน 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

No int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
log_date date วันที ่    
log_time time เวลา    
log_ip varchar(100) หมายเลข IP    
ref_mem_id varchar(20) รหัสสมาชิก  Yes Tblmember 
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 
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 11) แฟ้มตารางข้อมูลการตั้งค่าเว็บ (tblwebconfig) เก็บข้อมูลต้ังค่าเว็บ ประกอบด้วย
เขตข้อมูลที่มีขนาดและความหมาย ดังตาราง 4.19 
 

ตาราง 4.19 รายการเขตข้อมูลของแฟ้มตารางข้อมูลการต้ังค่าเว็บไซต์ 
 
เขตข้อมูล ชนิด/ขนาดข้อมูล ความหมาย PK FK อ้างอิง 

web_id int (11) ลําดับ Yes  auto_increment 
web_title Text ชื่อเว็บไซต์    
web_discription Text รายละเอียดเว็บ    
web_keywords Text คําสําคัญ    
web_pic varchar(255) ภาพไอคอนเว็บ    
date_add timestamp วันที่เพิ่มข้อมูล   current_timestamp 

  
 แบบจําลองอีอาร์ (Entity-Relationship Diagram) 
 

 
 
ภาพ 4.3 แบบจําลองอีอาร์ (Entity-Relationship Diagram) 
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 จากภาพ 4.4 อธิบายรายละเอียดด้วย Use case Text ได้ดังนี้ 
 

Use case name : ลงทะเบียนสมาชิก (Members Register) 
Primary actor : ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก (เจ้าของภูมิปัญญา) และ ผู้ดูแลระบบ 
Pre-condition : ทําการลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม ่
Main success scenario : 1. สมาชิก และผู้ดูและรบบทําการลงทะเบียนเป็นสมาชิก 

2. ระบบจะทําการกําหนดสิทธ์ิการใช้งานเพื่อระบุสถานะของผู้ใช้ว่า
เป็นสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบ 
4. ระบบจะบันทึกข้อมูลและยืนยันการเป็นสมาชิก 

Post-condition : ได้เป็นสมาชิกของระบบฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

Use case name : เข้าระบบ (Login) 
Primary actor : สมาชิก และผู้ดูแลระบบ 
Pre-condition : กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
Main success scenario :  1. กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 

2. ระบบจะทําการตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งานเพื่อระบุสถานะของผู้ใช้ว่า
เป็นสมาชิกหรือผู้ดูแลระบบ 
3. สามารถเข้าสู่ระบบได้ 
4. เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 

Post-condition : สามารถเข้าสู่ระบบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 
 

Use case name : จัดการข้อมูลหลัก (Masters Data Management) 
Primary actor : ผู้ดูแลระบบ 
Pre-condition : ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบ  
Main success scenario :  1. เลือกข้อมูลที่ต้องการจัดการ 

2. ผู้ดูแลระบบทําการเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลหลักที่ต้องการ 
ประกอบด้วยข้อมูลจังหวัด อําเภอ ตําบล ประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปภาพและวิดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น สมาชิก และตั้ง
ค่าเว็บ  
3. ระบบบันทกึผลและแสดงผล 

Post-condition : ระบบทําการเพิ่ม ลบ แก้ขไ ข้อมูลจังหวัด อําเภอ ตําบล ประเภทภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปภาพและวิดีโอภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมาชิก และตั้งค่าเว็บ  
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Use case name : ค้นหาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (Wisdoms Search) 
Primary actor : ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ 
Pre-condition : ระบุช่ือ หรือประเภท หรือสถานที่ภูมิปัญญาที่ต้องการค้นหา 
Main success scenario :  1. ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ ต้องระบุช่ือหรือประเภท หรือ

สถานที่ที่ต้องการค้นหา 
2. ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดง
รายละเอียด 
3. ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ ได้รับข้อมูลที่ต้องการ 

Post-condition : ได้ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องการ 
 

Use case name : แสดงผลข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น (Wisdoms Display) 
Primary actor : ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ 
Pre-condition : เลือกข้อมูลภูมิปัญญาที่ต้องการ 
Main success scenario :  1. ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ เลือกดูข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่ต้องการ 
2. ระบบจะทําการค้นหาข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและแสดง
รายละเอียด 
3. ผู้ใช้ทั่วไป สมาชิก และผู้ดูแลระบบ ได้รับข้อมูลที่ต้องการ 

Post-condition : ได้ข้อมูลภูมิปัญญาต้องถิ่นที่ต้องการ 
 

Use case name : ดูข้อมูลการเข้าใช้งาน (Log Files Check) 
Primary actor : ผู้ดูแลระบบ 
Pre-condition : ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบ 
Main success scenario :  1. ผู้ดูแลระบบ เลือกดูข้อมูการเข้าใช้งานตามวัน เวลาที่ต้องการ หรือ

แยกตามรหัสผู้ใช้ 
2. ระบบจะทําการค้นหาและแสดงข้อมูลการเข้าใช้งานที่ต้องการ 
3. ผู้ดูแลระบบได้ข้อมูลการเข้าใช้งานตามที่ต้องการ 

Post-condition : ได้รับรายละเอียดข้อมูลการเข้าใช้งานที่ต้องการ 
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