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ภาคผนวก ก 
 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมขนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ  

 
  - แบบสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 
     - แบบสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้น ากลุ่มอาชีพชุมชน 

 - แบบสอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและ 
      สนับสนุนอาชีพชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview) - (1) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 
_____________________________________________________________________ 

 

การสัมภาษณ์      :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ส าหรับสัมภาษณ์ :  ส ำหรับผู้บริหำรท้องถิ่น ได้แก่ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หัวหน้ำกอง
สวัสดิกำรพัฒนำชุมชน สมำชิกสภำต ำบล เกษตรอ ำเภอเมืองบำงพลี ประธำนสภำวัฒนธรรมต ำบล 
ก ำนันและผู้ใหญ่บ้ำน  
 
ข้อมูลเรื่อง : กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี จังหวัด
สมุทรปรำกำร  

 
ค าชี้แจงแนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์:   

เป็นกำรรับข้อมูลและควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จำกท่ำนเพ่ือน ำไปสู่ข้อมูลส ำคัญในกำร
พัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนต้นแบบในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี   
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยข้อมูลที่ได้จำกท่ำนนี้จะน ำไปวิเครำะห์ในภำพรวมเท่ำนั้น จึงไม่มีผล    
กระทบใดๆ ต่อตัวท่ำนและหน้ำที่กำรงำน ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรสัมภำษณ์เป็นอย่ำงดียิ่ง  
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………….. 
 

เพศ 1. ชาย 2. หญงิ    อาย.ุ.............ปี  
 
สถำนที่ท ำงำน /สถำนที่สัมภำษณ์ :  

........................................................................................................................................ .........................

.......................................................................................................... ....................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ :    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญต่อกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงปลำ          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
ประเด็นค าถาม 

(1) ท่ำนคิดว่ำมีควำมเป็นไปได้ในกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เป็นอย่ำงไร 
(2) ท่ำนคิดว่ำแนวทำงกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีแนวทำงอย่ำงไร   

 (3) ท่ำนคิดว่ำกลุ่มอำชีพชุมชนมีควำมพร้อมในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนหรือไม่  
 (4) ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview)- (2) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรุี 
_____________________________________________________________________ 

 

การสัมภาษณ์      :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
ส าหรับสัมภาษณ์ :  ผู้น ำกลุ่มอำชีพชุมชน ได้แก่ ประธำนวิสำหกิจชุมชน ประธำนกลุ่มอำชีพชุมชน 
OTOP ผู้น ำกลุ่มอำชีพ/สมำชิกชุมชน และปรำชญ์ชุมชน  
 
ข้อมูลเรื่อง : กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี         
จังหวัดสมุทรปรำกำร  

 
ค าชี้แจง แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ : 

 เป็นกำรรับข้อมูลและควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จำกท่ำนเพ่ือน ำไปสู่ข้อมูลส ำคัญในกำร
พัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนต้นแบบในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต ำบล บำงปลำ อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยข้อมูลที่ได้จำกท่ำนนี้จะน ำไปวิเครำะห์ในภำพรวมเท่ำนั้น จึงไม่มีผล    
กระทบใดๆ ต่อตัวท่ำน/สมำชิกในกลุ่มอำชีพและหน้ำที่กำรงำน ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำร
สัมภำษณ์เป็นอย่ำงดียิ่ง 

 
ชื่อกลุ่มอาชีพ ............................................................................ 
ประเภท .................................................................................... 
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ........................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………….. 

เพศ 1. ชาย 2. หญงิ    อาย.ุ.............ปี  
ที่อยู ่……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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สถำนที่ประกอบอำชีพ/สถำนที่สัมภำษณ์ :  
............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................. .................................... 

จ ำนวนสมำชิกของกลุ่มอำชีพ  ………………………………………คน 
 

วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ :    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญต่อกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงปลำ          
อ ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
ประเด็นค าถาม 

  (1) กำรท ำอำชีพได้รับกำรสืบทอดต่อกันมำหรือกำรเรียนรู้ขึ้นใหม่  
 (2) มีหน่วยงำน องค์กร และภำคีเครือข่ำยได้เข้ำมำส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอำชีพมำกน้อย
เพียงใด 
            (3) สิ่งใดหรือเรื่องใดที่กลุ่มอำชีพต้องกำรให้ช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริม 
            (4) ปัญหำและอุปสรรคของกลุ่มอำชีพในกำรรองรับกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth interview)- (3) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 
_____________________________________________________________________ 

 

การสัมภาษณ์      :  ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ (Key Informants) 
 ส าหรับสัมภาษณ์ :  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อกำรส่งเสริมและสนับสนุนอำชีพชุมชนเพ่ือกำร

ท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ นำยกสมำคมส่งเสริมกำรท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปรำกำร  ประธำนชมรมทัวร์ไทย 
4.0 ผู้ประกอบธุรกิจน ำเที่ยว มัคคุเทศก์ และนักวิชำกำร  
 
ข้อมูลเรื่อง : กำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต ำบลบำงปลำอ ำเภอบำงพลี         
จังหวัดสมุทรปรำกำร  
 
ค าชี้แจง แนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์ : 

 เป็นกำรรับข้อมูลและควำมคิดเห็นอันเป็นประโยชน์จำกท่ำนเพ่ือน ำไปสู่ข้อมูลส ำคัญ        
ในกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนต้นแบบในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี 
จังหวัดสมุทรปรำกำร โดยข้อมูลที่ได้จำกท่ำนนี้จะน ำไปวิเครำะห์ในภำพรวมเท่ำนั้น จึงไม่มีผล     
กระทบใดๆ ต่อตัวท่ำนและหน้ำที่กำรงำน ขอขอบคุณที่ให้ควำมร่วมมือในกำรสัมภำษณ์เป็นอย่ำงดียิ่ง  
 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์ : …………………………………………………………….. 

เพศ 1. ชาย 2. หญงิ    อาย.ุ.............ปี  
ที่อยู่อาศัย ……………………………………………………………………………………………………….. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
สถำนที่ท ำงำน /สถำนที่สัมภำษณ์ :  

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................... 
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วัตถุประสงค์ในการสัมภาษณ์ :    
     เพ่ือรับข้อมูลส ำคัญต่อกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต ำบลบำงปลำ อ ำเภอ    
บำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 
ประเด็นค าถาม 

(1) ควำมเป็นไปได้ต่อกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีควำม    
มีมำกน้อยเพียงใด  

(2) ท่ำนคิดว่ำปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกลุ่มอำชีพชุมชนในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
เป็นอย่ำงไร  

(3)  ปัญหำและอุปสรรคต่อกำรพัฒนำกลุ่มอำชีพในกำรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
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ภาคผนวก ข 
 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมขนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ  

 
  - ภาพการลงพื้นท่ีศึกษาและสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
     - ภาพการประชุมใหญ่และภาพสนทนากลุ่ม 

 - ภาพการจัดกิจกรรมกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
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ภาพรวมการลงพ้ืนที่ศึกษาและสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
กลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1. ภาพรวมการลงพ้ืนที่ศึกษาและสัมภาษณ์ 

 

  

    

  

ภาพรวมที่ 1 กลุ่มอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรี 
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ภาพรวมที่ 1 กลุ่มอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรี (ต่อ) 
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ภาพรวมที่ 1 กลุ่มอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรี (ต่อ) 

  

ภาพรวมที่ 2 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านการเกษตรกรรมและแปรรูปทางการเกษตร 
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ภาพรวมที่ 2 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านการเกษตรกรรมและแปรรูปทางการเกษตร (ต่อ) 
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ภาพรวมที่ 2 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านการเกษตรกรรมและแปรรูปทางการเกษตร (ต่อ) 
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ภาพรวมที่ 2 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านการเกษตรกรรมและแปรรูปทางการเกษตร (ต่อ) 

  

ภาพรวมที่ 3 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
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ภาพรวมที่ 3 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน (ต่อ) 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

143 

 

  

ภาพรวมที่ 3 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน (ต่อ) 

  

  

ภาพรวมที่ 4 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยและการท ามัดย้อมสีธรรมชาติ (บางส่วน) 
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ภาพรวมที่ 5 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านศิลปะลายเส้น (บางส่วน) 

  

ภาพรวมที่ 6 กลุ่มอาชีพชุมชนด้านขนมกงดั้งเดิมบางปลา (บางส่วน) 

2. ภาพรวมการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 

  
 

ภาพรวมที่ 7 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (บางส่วน) 
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ภาพรวมที่ 7 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (บางส่วน) (ต่อ) 
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ภาพรวมที่ 7 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (บางส่วน) (ต่อ) 
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ภาพรวมที่ 7 การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (บางส่วน) (ต่อ) 
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3. ภาพรวมการประชุมสนทนากลุ่มในการพัฒนาความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชนในการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน (จัดประชุมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน) 

 

  

  

 

ภาพรวมที่ 8 การสนทนากลุ่มเพ่ือการสร้างความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน (บางส่วน) 
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ภาพรวมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการสร้างความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน (บางส่วน) 
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ภาพรวมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการสร้างความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน (บางส่วน) (ต่อ)  
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ภาพรวมที่ 9 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการสร้างความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพชุมชน (บางส่วน) (ต่อ) 

4. ภาพรวมการประชุมใหญ่ในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน (จัดประชุมก าหนดประเด็นส าคัญในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ) 

 

  

ภาพรวมที่ 10 การประชุมใหญ่ในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ(บางส่วน) 
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ภาพรวมที่ 10 การประชุมใหญ่และกลุ่มย่อยในการก าหนดกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ (บางส่วน) (ตอ่) 
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5 . ภาพรวมการสนทนาในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
(สนทนาก าหนดประเด็นกิจกรรมน าร่องกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ) 
 

   

         

 ภาพรวมที่ 11 การสนทนากลุ่มก าหนดประเด็นกิจกรรมน าร่องกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ (บางส่วน)  

 

ภาพรวมที่ 12 กิจกรรมน าร่องกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี (บางส่วน) 
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ภาพรวมที่ 12 กิจกรรมน าร่องกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี (บางส่วน) 

(ตอ่) 

 
 

  
 

ภาพรวมที่ 13 กิจกรรมน าร่องท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี (บางส่วน) (ต่อ) 
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ภาพรวมที่ 13 กิจกรรมน าร่องท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี (บางส่วน) (ต่อ) 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

156 

 

6 . ภาพรวมให้ข้อคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชน (ข้อคิดเห็นในการน าร่องกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ และผลิตภัณฑ์ชุมขน) 
 

   

  

  

ภาพรวมที่ 14 บรรยากาศการให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะต่อกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ตามกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี 
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ภาพรวมที่ 15 บรรยากาศกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน ตามกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนชมดงละครชาตรี เลือกผลิตภัณฑ์ชุมชนคนบางปลา 
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ภาคผนวก ค 
 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมขนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ  

 
  - ข้อมูลลงพื้นท่ีศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
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ข้อมูลลงพื้นที่ศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

   
ผลการศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา 
 

ผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ประกอบด้วย ข้อมูลอาชีพชุมชนและข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนยังคงมีอยู่และมีความโดดเด่นทางภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลา จากการผลการวิจัยปี 2561 และลง
พ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบสภาพของกลุ่มอาชีพที่มีอยู่จริงในการจัดกลุ่มเพ่ือการศึกษาพัฒนากลุ่มอาชีพ
ชุมชนในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พบว่า  

   ข้อมูลการท าอาชีพหลักส่วนใหญ่  พบว่า  ท าเกษตรกรรมดั้งเดิม ได้แก่ อาชีพประมง      
น้ าจืด เช่น ปลานิล ปลาเบญจพรรณ การเลี้ยงปลาสลิด และกุ้งขาว และท าอาชีพการเกษตร เช่น    
การท าสวนมะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์  4 เป็นสายพันธุ์ที่สร้างชื่อเสียงกับต าบล
บางปลาและปลูกกล้วยน้ าว้า และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

อดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ได้กล่าวว่า “อาชีพหลักของชุมชนบางปลา
ยังคงเป็นการท าเกษตร เลี้ยงปลาหรือที่เรียกว่า ท าประมงน้ าจืดเมื่อก่อนนิยมเลี้ยงปลาสลิดและท าอยู่
หลายๆ บ่อ แต่เมื่อต าบลได้รับการพัฒนาพ้ืนที่บางส่วนได้ถมเป็นถนนหนทาง เพ่ือการค้าขาย การท า
อาชีพของชาวบางปลามีความหลากหลายขึ้นกว่าเดิม และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ได้กล่าวว่า “มองในภาพรวมของกลุ่มอาชีพในต าบล
ยังคงมีความโดดเด่นของอาชีพเลี้ยงปลา และการแปรรูปปลาสลิด และสภาพการท าอาชีพชุมชนใน
ระหว่างหมู่บ้านหรือแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกัน คือ ชุมชนบางส่วนที่อยู่ในเขตตอนเหนือของ
ต าบลเป็นชุมชนเมืองจะท าอาชีพชุมชนไม่นากนัก แต่กับชุมชนอยู่ในเขตตอนใต้ของต าบลส่วนใหญ่
ยังคงท าอาชีพดั้งเดิมอาจเป็นเพราะข้อก าหนดของการเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ชุมชนสามารถใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ าธรรมชาติในการท า การเกษตรและประมงน าจืดดั้งเดิม และท ากันมาอย่างยาวนานเป็น
อาชีพหลัก” เช่นเดียวกับกองสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า “เป็นหน้าที่หลักของทาง
กองฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในต าบลบางปลา โดยกลุ่มอาชีพที่ทางกองสวัสดิการฯรวบรวม
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ได้นั้นส่วนใหญ่ได้จากจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ ส่วนกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ และส่วนใหญ่เป็นการท าอาชีพดั้งเดิม
ของพวกเขาได้แก่ เลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง ปลูกผัก  

เช่นเดียวกันกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ได้กล่าวว่า “กลุ่มอาชีพดั้งเดิมจริงๆ แล้วในปัจจุบันยังไม่
พบการรวมกันในพื้นท่ีเดียวกัน แต่อยู่ในแต่ละพ้ืนที่แต่ละซึ่งในหมู่บ้านที่ดูแลอยู่ ลูกบ้านบางส่วนยังคง
ท าท าบ่อปลา บ่อกุ้ง ส่งขายเป็นอาชีพหลักของพวกเขา”และอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ผู้น ากลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพ ได้กล่าวว่า “อาชีพหลักของคนในพ้ืนที่ตอนนี้ยังคงเลี้ยงปลา และ
ปลูกมะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์ 4 แต่เปลี่ยนวิธีการท าอาชีพใหม่โดยมุ่งเน้นสั่งซื้อที่มาจากลูกค้าประจ าที่
ซื้อขายกันมายาวน ซึ่งจากการเคยท าการท าสวน เลี้ยงปลากว่า 60 ไร่แต่ตอนนี้ ได้ถูกโรงงานขยาย
และมีโอกาสที่จะขอซื้อเพ่ือสร้างอาคารเพ่ิมเติม ซึ่งฉันท าไว้ให้ลูกหลานเพ่ือพวกเขาสนใจและต้องการ
ถ่ายทอดซึ่งตอนนี้เขาท าอาชีพที่ถนัดเปิดอู่ในพ้ืนที่บ้าน ถึงเวลาเอาปลาขึ้นก็ได้พวกเขาเป็นเรี่ยวแรง
ส าคัญในการช่วยงาน” และได้กล่าวว่า “การรวมกลุ่มอาชีพหลักหากมองว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของบาง
ปลา เป็นเรื่องที่ตอบยากในขณะนี้ เพราะชุมชนเปลี่ยนไปมากรุ่นเดียวกับฉันก็ก าลังถอยไม่มีแรงจูงใจ
เหมือนเมื่อก่อน ซึ่งอาจเป็นเรื่องสุขภาพด้วย แต่อย่างไรก็ตาม บางปลามีดินที่เหมาะกับการปลูก
มะม่วงน้ าดอกไม้เบอร์ 4 ท าให้มีความหวาน อร่อยไม่เหมือนที่อ่ืน”  

ข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนรองลงมาจากอาชีพหลัก  พบว ่า  ท าอาชีพประมงแปรรูป 
ประกอบด้วย ได้แก่  

1. กลุ่มอาชีพท าประมงแปรรูป ประกอบด้วย เก็บรักษาและถนอมสัตว์น้ า ได้แก่ ท าปลา
สลิดเค็มตากแห้งแดดเดียว ปลาสลิดหอมตากแห้ง และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้  

ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดแปรรูป (เจ๊โต) ได้กล่าวว่า “ท าอาชีพปลาสลิดเค็มสืบทอดมาจาก
รุ่นพ่อแม่ และท ามาจนถึงอายุเข้าเลขห้าแล้ว ซึ่งก าลังสอนหลานให้ดูตัวอย่าวการท าปลาสลิด ตัดหัว
และตากแห้ง และได้มีหน่วยงานให้จัดตั้งขึ้นทะเบียนเป็นกลุ่มสินค้าโอทอป ต้องการให้รวมกลุ่มกัน   
ซึ่งทางเราขายทั้งปลาสลิดสด ปลาน้ า และท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว อาชีพนี้มีคนท าเหมือนกันอยู่ 
หลายรายตลอดเส้นทางถนนเลียบคลองบางปลาประมาณ 3-4 ร้าน ได้แก่ ปลาสลิดทิดเผือก ปลาสลิด
ทิดโต และปลาสลิดเจ๊แอ๋ว และยังมีผู้ที่รับปลาน้ าไปตากเค็มตามกลุ่มลูกค้าของพวกเขาอีก ความโดด
เด่นของกลุ่มอาชีพ น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกลุ่มเราท ากันมายาวนานมีคนรู้จัก ลูกค้าประจ าและ
ลูกค้าบอกต่อ มีความอร่อยไม่เหมือนคนอ่ืน” เช่นเดียวกับ กลุ่มอาชีพปลาสลิดแดดเดียวหมู่ที่ 8    
ทิดเผือก ได้กล่าวว่า “ผมขายปลาน้ าหรือปลาสดมาให้กับลูกค้าประจ าและขาจร และดูจากความ
สนใจของลูกค้าส่วนมากมักจะนิยมซื้อปลาสลิดเค็มตากแห้งและก็ขายดีมาก ซึ่งทางเรามั่นใจว่าปลา
สลิดตากแห้งเป็นสูตรดั้งเดิม ผมใช้อุปกรณ์เป็นเครื่องคนเคล้าปลามากกว่าการใช้มือในการคนเคล้า 
ท าให้ความเคม็กระจายในตัวปลาทั่วถึง นี่ก็เป็นเทคนิค” และได้กล่าวว่า “อาชีพนี้เป็นเอกลักษณ์ของ
บางปลาได้หรือไม่ ในกรณีเป็นแหล่งท่องเที่ยว ขอบอกเลยรสชาติของปลาสลิดตากแห้งกินแล้วจะ  
ติดใจนักท่องเที่ยวจะต้องชื่นชอบและซื้อกลับอย่างแน่นอน” 
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2. ท าอาชีพเกษตรแปรรูป ได้แก่ มะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง กล้วยอบเนย 

กล้วยคลุกเนย และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
ก านันต าบลบางปลา ได้กล่าวว่า “สินค้าเกษตรแปรรูปอย่างเช่น กล้วยอบเนย ข้าวเหนียว

มะม่วง ผู้น ากลุ่มอาชีพจะนิยมขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอทอเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐโดยจะ
พัฒนา ตั้งแต่สามดาวจนถึงห้าดาว คงไม่ใช่อาชีพหลักของคนบางปลาเพียงแต่เอาสินค้าเกษตรของ
ตนมาแปรรูป ซึ่งในบางครั้งก็ช่วยเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มอาชีพที่เป็นบ่อปลา สวนเกษตร และการ
แปรรูปขึ้นอยู่กับมีสินค้าให้แปรรูปหรือไม่ อย่างเช่นการท ามะม่วงน้ าดอกไม้ต้องรอให้ออกผลและ
เหลือจากการขายหลักที่มีพ่อค้ามารับซื้อ หากสินค้าออกมามากต้องหาทางออกโดยการแปรรูปเป็น
อย่างอ่ืนเพ่ือลดการสูญเสีย เช่นเดียวกันกับกลุ่มสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14 ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มเราน า
มะม่วงน้ าปลาหวาน ข้าวเหนียวมะม่วง วางขายสินค้าที่วัดหลวงพ่อโตบางพลีจนเป็นที่รู้จักของคน
เวลามีคนมาขอบุญบารมีหลวงพ่อโตก็จะแวะมาซื้อสินค้าไปกินแล้วจะติดใจในน้ าจิ้มปลาหวานที่
ทางกลุ่มเราท าไม่หวานมากแต่อร่อย” และ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ซึ่งเป็นผู้น าศูนย์กลางเรียนรู้ ได้
กล่าวว่า “กลุ่มมีสูตรเฉพาะตัวในการมูลข้าวเหนียวที่มีความอร่อยหวานมัน และเข้ากันกับมะม่วง
น้ าดอกไม้สุกท าให้รสชาติออกมากลมกล่อม และฉันท ามะม่วงน้ าปลาหวานที่มีรสชาติไม่เหมือน
ใครเช่นเดียวกัน ส่วนใหญ่มักจะท าเพ่ือต้อนรับคนที่มาศึกษาดูงานการศึกษาดูงานไม่ว่าจะเป็นของ
หน่วยงานของรัฐ บางคนติดใจก็ซื้อกลับบ้านไปเลย”และได้กล่าวว่า “ผู้น ากลุ่มอาชีพที่ท าอาชีพนี้
จะน ามะม่วงสุกและมะม่วงดิบในสวนหรือขอบบ่อปลาในบ่อของแต่ละคนมาท า  มะม่วงน้ าปลา
หวาน มูลข้าวเหนียวกับมะม่วงน้ าดอกไม้เท่านั้นและเน้นขายในพื้นที่ของตนเอง” และผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 13 (ผู้ใหญ่จินดา) ได้กล่าวว่า “สมาชิกของหมู่บ้านท ากลุ่มอาชีพแปรรูป ได้แก่ ท ากล้วยอบ
เนย และกล้วยคลุกเนยโดยที่สืบทอดมากจากรุ่นพ่อแม่ เพาะสมาชิกของกลุ่มเราจะท าบ่อปลาและ
บริเวณขอบบ่อในแต่ละรายจะปลูกกล้วยน้ าว้าเป็นหลักและบางคนก็ท าเป็นสวนกล้วยผสมไปกับ
การเลี้ยงปลา ซึ่งนอกจากจะขายปลา เจ้าของบ่อเหล่านั้นยังขายกล้วยน้ าว้าไปด้วย” และยังกล่าว
ว่า “ขั้นตอนการท านั ้นไม่ยากแต่ต้องอาศัยประสบการณ์ ไม่อย่างนั ้นกล้วยอบเนยจะไม่หอม
อร่อย”  

3. กลุ่มอาชีพท าอาชีพอาหารคาว ได้แก่ แกงส้ม แกงส้มมะละกอปลาตะเพียน แกงคั่วปลา
หมอ ฉู่ฉี่ปลาหมอ ต้มกะปิปลาหมอ (สูตรดั้งเดิม) และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ประธานวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี ได้กล่าวว่า  “อาชีพที่มีชื่อเสียงของต าบลบางปลาอีก
อาชีพหนึ่ง คือ อาชีพท าอาหาร โดยเฉพาะแกงส้ม แกงคั่วปลาหมอ และฉู่ฉี่ปลาหมอ อร่อยมาก แต่
ปัญหาของอาชีพนี้คือไม่มีขายทั่วไป โดยส่วนใหญ่ท าอาหารตามสั่งตามงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานบวช 
งานแต่ง ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น แต่ปัญหาที่ส าคัญที่ได้เคยกล่าวไว้ คือ คนท าอาชีพเป็นผู้สูงวัย สุขภาพ
ไม่ค่อยจะดีนัก ไม่สามารถท าอาหารวางจ าหน่ายทั่วไปท าอาหารตามที่เจ้าของงานจะเรียกใช้บริการ”  
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เช่นเดียวกับ ผู้ใหญ่หมู่ที ่1 ได้กล่าวว่า “บางปลา”มีเรื่องเล่าว่า ใครก็ตามที่มาถึงต าบลนี้ถ้าได้
กินอาหารแล้วจะติดใจเป็นอย่างมากเพราะมีอาหารที่อร่อยโดยเฉพาะอาหารที่ท าด้วยปลาโดดเด่น
ที่สุดอย่างเช่น แกงส้ม แกงคั่วปลาหมอ ฉู่ฉี่ปลาหมอ ต้มกะปิปลาหมอ(สูตรดั้งเดิม) และตอนนี้คนที่
ท าอาหารได้อร่อยที่สืบทอดอาชีพท าอาหารที่ผมเห็นและรู้ จักคือ ป้าโฉมยงค์และป้าอื่นๆ แต่อายุ
มากแล้ว ท าอาหารตั้งแต่เป็นสาวเรียนรู้ จากการสืบทอดกันมา ไม่มีใครจดเป็นสูตรไว้เป็นหลักฐาน” 
เช่นเดียวกันกับ ผู้น ากลุ่มอาชีพรับท าอาหารหมู่ที่ 3 (ป้าโฉมยงค์) ได้กล่าวว่า “จ าวิธีท าอาหารมา
ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่และฉันเป็นรุ่นที่ 3 ด้วยร่างกายไม่เอ้ืออ านวยฉันรับแต่งานงานต่างๆ อย่างเดียว และ
อาหารที่ขึ้นชื่อ แกงส้มปลาต่างๆ แกงคั่วปลาหมอ ถือว่าขึ้นชื่ออาหารของต าบลบางปลาแต่ไม่มีใครรู้
อาจเป็นเพราะอาหารพื้นบ้านไม่สามารถเข้าถึงให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักเป็นอาหารในชุมชน”  

4. ท าอาชีพท าอาหารหวาน ได้แก่ ขนมกง ขนมถังแตกพระจันทร์ข้างแรม ขนมเบื้องญวน 
ขนมจีบ มะตะบะ และขนมไทย อาทิ ขนมชั้น ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยอด และเม็ดขนุน และ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้กล่าวว่า “ผมยังยืนยันเหมือนเดิมเมื่อครั้งได้ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า คน
ท าอาชีพท าขนมไทยในต าบลบางปลาที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ได้แก่ ขนมกงป้าเสถียร ขนมถัง
แตกพระจันทร์ข้างแรมในหมู่ที่ 8 ขนมไทยของป้าแจ๊สในหมู่ที่ 5 ขนมไทยของป้าจิ๋มในสวนสนหมู่ที่ 
2 ได้แก่ ขนมชั ้น ขนมหม้อแกง ฝอยทอง ทองหยอด เม็ดขนุน และขนมเบื้องญวน ขนมจีบ 
มะตะบะของกลุ่มสตรีวากัฟในหมู่ที่ 10 อย่างไรก็ตามในขณะนี้การท าขนมกงจะไม่ค่อยได้เห็นการท า
และวางขายมากนัก เน้นการเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษา ซึ่งขนมกงและขนมเบื้องญวนน่าจะเป็น
อาชีพที่มีความโดดเด่นและเป็นลักษณะเฉพาะของชาวบางปลา” และผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกง
โบราณ (ป้าเสถียร) ได้กล่าวว่า ““ขนมกง จะท าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยจะมีการรวมกลุ่มกันท า 
ช่วยกันท าเพ่ืองานบุญ หากใครต้องการหรือจะมาซื้อเพ่ือขายต้องสั่งท าล่วงหน้า วัตถุดิบที่ส าคัญต้อง
เตรียมน้ าตาลต้องเป็นน้ าตาลแท้จากสมุทรสาคร การผสม การปั้น การทอด ล้วนแต่ต้องใช้
ประสบการณ์ ซึ่งตอนนี้ฉันท าขนมกงเพ่ือการเรียนการสอนเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
นักศึกษาและผู้สนใจ ที่ต้องการเข้ามารับถ่ายทอดอาชีพ รับรองได้ว่าขนมกงของกลุ่มฉันยังยืนยัน
ความความอร่อยไม่แพ้ที่อ่ืนเหมือนเดิม ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวที่ทางหน่วยงานได้จัดได้เข้ามาเรียนรู้
และซื้อกลับ ถือเป็นเอกลักษณ์ของบางปลาได้นั้น” เช่นเดียวกับ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ได้กล่าวว่า “กลุ่ม
อาชีพท าขนมที่น่าจะเป็นเอกลักษณ์ของบางปลา น่าจะเป็นขนมเบื้องญวนและขนมจีบของกลุ่มอาชีพ
ไทยมุสลิมหมู่ที่ 10 โดยป้าลอมะหะซันที่เป็นหัวหน้ากลุ่มมีประวัติความเป็นมาและที่สืบทอดกันมานับ
หลายสิบปี มีรสชาติและความอร่อยและเป็นขนมที่คู่กับชาวบางปลาเช่นเดียวกัน” 

5.  กลุ่มอาชีพนาฏศิลป์ ได้แก่ ละครชาตรี และปี่พาทย์มโหรีไทยและผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้  
กล่าวไว้ ดังนี้ 
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 ก านันต าบลบางปลาและดูแลพื้นที่หมู่ที่ 4 ได้กล่าวว่า “ต าบลบางปลามีการสืบสานอาชีพการ
ละครอยู่หลายคณะและอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เกาะบางปลา ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4  หมู่ที่ 5 โดยเฉพาะที่
หมู่ที ่4 โดยหัวหน้ากลุ่มที่ท าหน้าที่รับงาน คือ คุณเพลินใจ หัวหน้าคณะละครชาตรีสุดประเสริฐที่ยังมี
สืบทอดต่อกันมานาน เสน่ห์ของละครชาตรีอยู่ที่ตัวละครหรือนางละครที่ใช้ทักษะการคิดเนื้อเรื่องและ
เนื้อร้อง หรือ ด้นสด ชาวบางปลานิยมหามาแสดงงานแก้บนหรืองานเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งละครชาตรีจะ
รับงานพร้อมกับการน าปี่พาทย์มโหรีควบคู่ไปด้วย แต่ปี่พาทย์มโหรีมีการสืบทอดน้อยลงแต่ยังมี
ความส าคัญกับละครชาตรีทั้งด้านการซ้อม และการแสดง ซึ่งมองว่ากลุ่มอาชีพละครชาตรีปัจจุบัน
ยังคงอยู่ถึง 7 คณะ อยู่ใกล้ๆ กัน สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่จ าต้องอาศัยหน่วยงานให้
การสนับสนุนและมีการออกแบบทางเราพร้อมให้ความร่วมมือเต็มก าลังความสามารถ อยากให้เป็นที่
รู้จักของคนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยว และเห็นว่าน่าจะเป็นเอกลักษณ์ของต าบลในด้านศิลปะการแสดง 
ซึ่งก็เหมือนลิเกของภาคกลาง แตใ่นจังหวัดสมุทรปราการละครชาตรีมีที่เดียวในต าบลบางปลา”  

ผู้น ากลุ่มอาชีพละครชาตรี ได้กล่าวว่า “จากการที่เข้ามาสัมภาษณ์ผมครั้งที่แล้ว ผมยังยืนว่า
ไม่เฉพาะแต่อาชีพดั้งเดิมของชาวบางปลาแล้ว ยังมีอาชีพละครชาตรีที่เป็นคณะอยู่หลายคณะ และ
ทางเราสืบทอดกันมานานเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะสุดประเสริฐและอีกหลายคณะในหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 
4 หมู่ที่ 5 ครับ ล้วนแต่มีเรื่องเล่าหรือถ่ายทอดสืบต่อกันมาในแต่ละสายหรือแต่ละครูกัน ซึ่งครูส่วน
ใหญ่มาจากที่เดียวกัน คือ มาจากจังหวัดเพชรบุรี ถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ในจังหวัดสมุทรปราการ
โดยเฉพาะต าบลบางปลา ตอนนี้ละครชาตรีมีเด็ก เยาวชน และวัยกลางคนก าลังนิยม ขาดแต่ต้องเวที
ที่ชัดเจนเพ่ือความมั่นคงในอาชีพนี้ จ าต้องมีหน่วยงานหรือการรวมกลุ่มอาชีพที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้
เป็นที่รู้จักและเพ่ิมคุณค่ามากยิ่งขึ้น”  

ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลา (ครูพิชัย จันทรสาร) ได้กล่าวว่า “ทางสภาวัฒนธรรม
ให้ความส าคัญกับ การอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน ละคร
ชาตรีและวงปี่พาทย์ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ยังคงมีอยู่หลายคณะด้วยกันในต าบลที่ทางเรายกขึ้นมาเป็น
เอกลักษณ์อาชีพหนึ่งในต าบลบางปลา ถึงแม้ว่าความนิยมดูละครชาตรีหรือจัดหาไปในงานแก้บนหรือ
งานส าคัญอ่ืนๆ จะลดน้อยไปตามความนิยมก็ตาม แต่คุณค่าและการอนุรักษ์นั้น เป็นหน้าที่หลักของ
พวกเราที่จะส่งเสริมและสนับสนุน จะเห็นได้จากทางองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ได้จัดการให้มี
รายวิชาแสดงละครชาตรีของศูนย์เด็กเล็ก และฝึกซ้อมโดยครูจากคณะละครเข้าชิงรางวัลและได้รับ
รางวัลการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของเยาวชน แสดงและร าละครชาตรีหลายรางวัล ไม่เมื่อก่อนจะ
เป็นคนที่มีอายุ แต่เดียวนี้เด็กและเยาวชนก็สามารถแสดงและร าได้ ถ้าพวกเราช่วยกันอนุรักษ์และ
ช่วยกันส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าละครชาตรีจะไม่สูญไปจากต าบล ซึ่งหากสามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
การศึกษาเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวจะท าให้กลุ่มอาชีพละครชาตรีมีก าลังใจที่จะสืบทอดต่อรวมถึง เด็ก
หรือเยาวชนจะได้เข้ามารับช่วงต่อรุ่นต่อไป”  
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ข้อมูลกลุ่มอาชีพที่ท าเป็นส่วนน้อย พบว่า ท าอาชีพเครื่องแกงส าเร็จรูป และท าอาชีพ
หัตถกรรมจักสาน 

1. กลุ่มอาชีพท าเครื่องแกงส าเร็จรูป ได้แก่ เครื่องแกงส้ม น้ าพริกปลาสลิด น้ าพริกปลานิล 
น้ าพริกเห็ด และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ได้กล่าวว่า “ผมเป็นสมาชิกของกลุ่มอาชีพที่ร่วมกันท าเครื่องแกง
ส าเร็จรูปและน้ าพริก เราท ากันมาตั ้งแต่สิบปีที ่แล้วซึ ่งตอนนั ้นนักวิจัยมาให้ผมสัมภาษณ์ถึง
กระบวนการท าเครื่องแกง ผมยังให้สัมภาษณ์ไปว่า ทางกลุ่มของเรามีป้าเพ็ญเป็นผู้น ากลุ่มอาชีพนี้
ใช้ปลาสลิดและปลาจากบ่อที่เราเลี้ยงกันมาแปรรูปเป็นพริกแกงและน้ าพริกต่างๆ ที่ขึ้นชื่อในหมู่
ของผมคือน้ าพริกปลาสลิด น้ าพริกปลานิล น้ าพริกนรก” และกล่าวอีกว่า “คู่แข่งในการท าน้ าพริก
มีมากเพราะทุกคนสามารถค้นหาสูตรได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางยูทูป จนท าให้มีการตัดราคากันมาก
พอควรท าให้ความสนใจของสมาชิกน้อยลงคือขายไม่ค่อยได้มากและต้องแข่งกับราคา ทางเราอยู่
ได้เพราะ ความอร่อย รสชาติดี ถึงจะอยู่รอด ส่วนช่องทางขายของเรานั้นมีไม่มากนักส่วนมากจะ
น าออกขายในงานที่ทางจังหวัดขอความร่วมมือแสดงสินค้าชุมชน การวางขายนั ้นมีไม่มากนัก     
ถ้าต าบลบางปลาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจะเป็นโอกาสให้ทางกลุ่มเราได้น า
ออกขายในพ้ืนที่ไม่ต้องขนย้ายซึ่งลดค่าขนส่งอาจจะท าให้มีรายได้มีก าไรมากขึ้น” 

เช่นเดียวกับ ผู้น ากลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนหมู่ที่ 9 (พ่ีมุ้ย) ได้กล่าวว่า “เมื่อก่อนทางกลุ่ม
และสมาชิกของเราท าน้ าพริกทุกชนิดออกขายสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นน้ าพริกปลานิล 
น้ าพริกปลาสลิด และที่ส าคัญ คือ น้ าพริกเห็ด เพราะทางเราโรงเรือนเห็ดเล็กๆ ในพ้ืนที่ของวิสาหกิจ
ชุมชน และท าได้สักระยะหนึ่งตามที่เคยเข้ามาสัมภาษณ์ประมาณปี 2561ซึ่งทางเราท าเป็นสินค้าหลัก
ของกลุ่ม แต่การตอบรับไม่ดีมากนักและมีคู่แข่งจ านวนมากโดยเฉพาะกลุ่มอาชีพต่างๆ ท าเหมือนๆกัน
ราคาขายไม่ดี ทางกลุ่มเราจึงท าน้ าพริกลดน้อยลงแต่ยังคงท าอยู่เพียงแต่ไม่ใช้สินค้าหลัก เพราะสินค้า
หลักในปัจจุบัน คือ ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ที่พวกเราเรียนรู้และหน่วยงานได้เข้ามาพัฒนา ซึ่งเป็น
โอกาสดีที่ชุมชนบางปลาสามารถพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทางกลุ่มมีความพร้อมและ
ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการ” 

2. กลุ่มอาชีพท าอาชีพหัตถกรรมจักสาน  ได้แก่ งานจักสานที่ท าจากไม่ไผ่ พลาสติก ต้น
ธูปฤาษี (กกช้าง) และผักตบชวา ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14 ได้กล่าวว่า “หมู่ 14 ที่ดูแลอยู่ ได้ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มอาชีพ    
จักสานเพราะเห็นว่า สมาชิกในหมู่บ้านของเราบางคนมีความช านาญในเรื่องจักสานที่เคยขึ้นรูปงาน
ตะกร้า พัด และรอบดักปลา มาก่อนจึงร่วมกลุ่มกันเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยใช้สถานที่บ้านของผมเป็น
หลัก แต่เราติดปัญหาเรื่องวัสดุที่มาจักสานส่วนมากนิยมใช้ไม้ไผ่ หรือหวาย ซึ่งต าบลบางปลาไม่มีสิ่ง
เหล่านี้ จ าต้องซื้อจากจังหวัดอ่ืน เช่น ปราจีน นครนายก หรือชลบุรี (พนัสนิคม) ท าให้เวลามีต้นทุน
การน าเข้าสูงส่งผลให้ราคาสูง ทางกลุ่มส่วนมากก็ยังท าอาชีพนี้อย่างต่อเนื่องเพราะเป็นงานฝีมือท าอยู่
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กับบ้าน และทางกลุ่มรับงานสั่งท าเป็นหลัก จะมีวางขายบ้างตามเทศกาลงานซึ่งหากมองภาพแล้วคน
รุ่นใหม่ไม่สนใจเพราะเขาคิดว่าเสียเวลา แต่ทางกลุ่มไม่ได้มุ่งการสร้างรายได้อย่างเดียวมองถึงคุณค่า
และฝีมือ เป็นการอนุรักษ์อีกทางหนึ่ง ซึ่งเคยมีวัฒนธรรมจังหวัดมีสั่งท าบรรจุภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพ
ตามโครงการ บวรออนทัวร์ ทางเราก็สามารถส่งงานและเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวที่เห็นถึงความ
ประณีต ความแปลกของบรรจุภัณฑ์”   

   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9  (ผู้ใหญ่สมเดช) ได้กล่าวว่า “ขอให้ข้อมูลเดิมตามที่เคยสัมภาษณ์นะ   
กลุ่มอาชีพของหมู่ที่ 9 มีกลุ่มอาชีพมากกว่า 10 กลุ่มอาชีพด้วยกัน และต าบลบางปลามีลักษณะพิเศษ 
เป็นที่อยู่ของทั้งกลุ่มอาชีพฝั่งไทยพุทธและไทยมุสลิม เช่น กลุ่มอาชีพแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสน (ไทย
พุทธ)และกลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านบางกะสี (ไทยมุสลิม) ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มมีกลุ่มย่อยอีกนับสิบกลุ่มในการท าอาชีพตามที่ถนัด  ส่วนการท าอาชีพจักสานยังคงมีท าอยู่
เหมือนเดิม แต่ใช้พลาสติกมาจักสานเป็นกระเป๋าในรูปแบบต่างๆ ตามความนิยม ถามว่าอาชีพท า   
จักสานกันมากหรือน้อย ตอบได้เลยครับ น้อยลงกว่าเดิมมาก เพราะปัญหามาจากการหาวัสดุเหลือใช้
มาจักสาน ถึงมีการสั่งซื้อแต่จะติดเรื่องการหาเส้นพลาสติกขึ้นอยู่กับช่วงเวลา สิ่งเหล่านี้ท าให้สมาชิก
ในกลุ่มเริ่มไม่ค่อยสนใจท าจักสานกันและหันมาท าอาชีพอ่ืน หากจะสร้างแรงจูงใจขึ้นอีกการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวไม่เป็นความคิดท่ีดีส าหรับการส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น”  

 
2. ผลการศึกษาข้อมูลกลุ่มอาชีพชุมชนที่ยังคงมีอยู่และมีความโดดเด่นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น

ในต าบลบางปลาในการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จากการลงพ้ืนที่ศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนราย
หมู่บ้าน เพ่ือศึกษากลุ่มอาชีพที่แสดงถึงความโดดเด่น ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพ้ืนที่ในการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยน าประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นของส านักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ (2534) และสารานุกรรมไทยส าหรับเยาวชน (2547) พบว่า   

   2.1 ด้านศิลปกรรม เป็นการแสดงถึงความอนุรักษ์ศิลปะในมิติต่างๆ ซึ่งจากการศึกษากลุ่ม
อาชีพชุมชนในต าบลบางปลายังคงมีการสืบทอดศิลปะการแสดงละครชาตรี  และปี่พาทย์มโหรีไทย 
ได้แก่ 

        2.1.1 กลุ่มอาชีพละครชาตรี ได้แก่  คณะช. รุ่งเรืองศิลป์, คณะสุดประเสริฐ, คณะ
ส่งเสริมศิลปิน, คณะสุภาพรนาฏศิลป์, คณะนาฏศิลป์วันเพ็ญ, คณะประภาศรี สุดใจ และคณะป.    
นพพร ศรีเพ็ชร และกลุ่มอาชีพปี่พาทย์มโหรีไทย ได้แก่ คณะลั่นทมทอง คณะส.น าศิลป์ และคณะ
เกรียงไกร พิชญานนท์ โดยกลุ่มอาชีพละครชาตรีส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 4 และบางคณะ
อยู่ในพื้นท่ีหมู่ที ่2,3,5 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางล าไย นาเมือง หัวหน้าละครชาตรี คณะช. รุ่งเรืองศิลป์ ได้กล่าวว่า “อายุของฉันเกือบจะ 
80 ปีแล้ว (เกิดปี พ.ศ. 2485) จุดเริ่มต้นของละครชาตรีที่ได้เข้ามาในต าบลบางปลา น่าจะต้องนับต่อ
จากอายุของฉันไปอีก 20 ปี นั่นหมายถึงเกือบ 100 ปีที่ละครชาตรีเข้ามาที่ต าบลบางปลา ซึ่งจ าได้ว่า
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หัดเล่นตั้งแต่ ป. 3 และต้องหยุดเรียนบ่อยเพราะตามพ่อและแม่ไปเล่นละคร ครูมีความเมตตาจึงให้
เรียนจบ ป. 4  ต้องยอมรับสมัยก่อนพ่อกับแม่รับงานเล่นละครชาตรีเยอะมาก หรือ “งานชุก” ส่วนฉัน
เล่นแต่งตัวเป็นตัวพระ ไม่ให้เล่นแต่งตัวเป็นตัวนาง เพราะพ่อฉันหวงมาก ผิดกับสมัยนี้ความเจริญเข้า
มาต าบล การเล่นละครชาตรีจึงลดความส าคัญลงหรือพูดว่าไม่มีใครจ้างเหมือนเมื่อก่อน แต่ฉันและ
สมาชิกก็ยังคงสืบต่อ และก าลังสอนให้หลานและเหลนของฉันท าตาม แต่เป็นเรื่องไม่ง่ายที่จะท าให้
เด็กๆ สมัยนี้หันมาสนใจและหัดร าอย่างจริงจัง ซึ่งหากมีหน่วยงานสามารถส่งเสริมละครชาตรีให้คงอยู่
ฉันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะอายุก็มากแล้ว เป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวมาชมถึงที่จะง่ายต่อ
การให้กลุ่มพวกฉันเดินทางไปแสดงเพราะไม่มีแรงจะไปต้องอาศัยลูกหลานไปรับและส่ง” 

 สอดคล้องกับนางเพลินใจ แก้วสมนึก (ครูอ้อย) หัวหน้าละครชาตรี คณะสุดประเสริฐ ได้
กล่าวว่า “คุณแม่ของฉันเป็นโต้โผ เป็นหัวหน้าคณะปี่พาทย์และละครชาตรี ฉันตามแม่ไปเล่นละครอยู่
เป็นประจ าและฉันก็ยังได้มีโอกาสเรียนกับในสายของครูจิบ รุ่งไพโรจน์ ท่านเป็นครูละครมาจาก
จังหวัดเพชรบุรี ที่เข้ามาสอนในต าบลบางปลาในยุคแรกๆ โดยเริ่มแรกละครชาตรีมีไม่มากคณะมีอยู่
ประมาณ 3-4 คณะ ได้แก่ คณะสุดประเสริฐ, คณะส่งเสริมศิลปิน และคณะ ส.น าศิลป์ ต่อมาลูกหลาน
ขยายไปตั้งคณะของตัวเองเพ่ือรับงานที่เมื่อก่อนมีความต้องการมาก และทางกลุ่มก็จะสลับตัวละครไป
เล่นเพ่ือช่วยกันตาม โต้โผที่จัดคิว หากกล่าวถึงราคาทางกลุ่มของเรายังคงราคาเดิมมาตั้งแต่ต้นไม่
เปลี่ยนแปลงไปมาจนถึงปัจจุบัน คือ ใช้เวลาแสดงแต่ละครั้งประมาณ 4 ชั่วโมง คนที่ใช้แสดงประมาณ 
8 คน ปี่พาทย์อย่างน้อย 4 คน ราคาการแสดงขึ้นอยู่กับระยะทาง ในจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 
8,000 บาท ต่างจังหวัดหรือต่างพ้ืนที่ ประมาณ 10,000 บาทขึ้นไป” และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “ระยะ
หลังมีงานจ้างน้อยลง รายได้จึงไม่แน่นอนเหมือนเมื่อก่อนจึงต้องหันไปท างานที่มีรายได้ประจ าหรือท า
อาชีพหลักทางเกษตรเลี้ยงปลามากขึ้น ในบางครั้งจะรับงานในเวลาที่ว่างเท่านั้น อย่างไรก็ตามยังมี
ความต้องการให้ศิลปะการละเล่นละครชาตรีให้คงอยู่ไม่อยากให้สูญไปตามกลุ่มของฉันที่นับวันอายุ
จากมากข้ึน กลัวจะเหลือไว้แค่ความทรงจ าให้กับลูกหลาน” 
 เช่นเดียวกับนางสาวชไมพร มามาก หัวหน้าคณะสุภาพรนาฏศิลป์ ได้กล่าวว่า “ตัวเองและ
สมาชิกคณะจ าต้องหารายได้เพ่ิมข้ึนจากการเล่นละครชาตรี เพราะการว่าจ้างลดน้อยลงไปมาก ตอนนี้
เข้าท างานที่องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาเข้ามาช่วยในการเป็นครูในการฝึกสอนร าละครชาตรี
ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาและเป็นครูช่วยสอนในโรงเรียน
ต่างๆ เกี่ยวกับศิลปะการเล่น การร า ที่ฉันมองว่าเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นช่องทางหนึ่งในการสืบสาน 
สืบทอดละครชาตรีให้กับเด็กๆ ให้มีความสนใจเพ่ิมมากข้ึน” และเช่นเดียวกันกับนางสาวบุญรอด สิทธิ 
(พ่ีดาว) หัวหน้าละครชาตรี คณะส่งเสริมศิลปิน ได้กล่าวว่า “คณะละครชาตรีของฉันมาอีกสายหนึ่ง
ทางครูเลียบ (ไม่ทราบนามสกุล) และนับถือ พ่อแก่ แม่แก่ บรมครูแห่งนาฏศิลป์และดนตรีสิ่งเคารพ
ประจ าคณะ ฉันหัดเล่นละครจากสามี คือ นายสมผล พัดทอง (บี้) ซึ่งเป็นลูกชายเจ้าของคณะละคร
ชาตรี โดยหัดเล่นละครตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยากนักเพราะฉันเองเป็นลิเกเก่าอยู่จังหวัด
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อ่างทอง และการฝึกละครชาตรีไม่อยากแต่จะต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ คือ พรสวรรค์ พรแสวง และมี
ใจรัก ซึ่งทุกวันนี้มีงานให้ไปเล่นละครไม่มากแต่ยังคงมีใจรัก และการที่จะส่งเสริมละครชาตรีนั้นเห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะท าให้ไม่สูญหายไป ส าหรับฉันยังคงฝึกละครให้กับลูกหลานเพ่ือให้เกิดการซึม
ซับโดยเวลาไปแสดงที่ไหนก็พาไปด้วยและให้รางวัล ย้อนกลับมาหากจะพัฒนาให้ละครชาตรีมีบทบาท
เพ่ือการท่องเที่ยวฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉันไม่อยากได้ยินค ากล่าวที่ว่า “การสูญไปของละคร
ชาตรีจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ สิ้นเสียงกลอง ก็สิ้นสุดเงิน สิ้นสุดการเป็นละครชาตรี” 
 เช่นเดียวกับนางนราพร ศรีเพชร หัวหน้าละครชาตรี คณะ ประภาศรีสุดใจ ได้กล่าวว่า “ชื่อ
คณะของฉันมาจากชื่อลูกสาวที่มีความสามารถในการร าไทยและเล่นละครชาตรีที่สืบทอดจากฉันมา 
เพราะพวกเขาจะต้องอนุรักษ์ต่อไปแทนฉัน แต่ยังกังวลเหมือนกันว่าจะมีความอดทนต่อรายได้ที่ไม่
แน่นอนหรือไม่เพราะความนิยมลดน้อยลงไป หากมีการส่งเสริมอย่างจริงจังมีความหวังให้ลูกได้มาท า
คณะอย่างเต็มที่จะได้ไม่ต้องกังวล”สอดคล้องกับนายศุภกร ศรีเพ็ชร (พ่ีดุก) หัวหน้าละครชาตรี 
คณะป.นพพร ศรีเพ็ชร ได้กล่าวว่า “ในฐานเป็นหัวหน้าคณะละครและปีพาทย์ มองว่าปัจจุบันมีงาน
น้อยลงทางคณะพยายามปรับเรื่องราวในการน าเสนอเล่นละครให้ตรงกับความต้องการของคนที่อาจ
ปรับมุก คิดค าที่สนุก ทันสมัยหรือตรงกับเทรนด์โดยน าเรื่องราวเดิมมาเติมเต็มความสนุกมากขึ้นไม่
เพียงต่อร้องหรือร าอย่างเดียว ยังต้องใช้วาทศิลป์ที่เล่นกับคนดูอีกด้วย ทางกลุ่มเรารับทั้งงานเล่น
ละครชาตรีและปี่พาทย์มโหรีรวมถึงลิเกตามความต้องการของเจ้าภาพที่จ้างไปแสดง เป็นการหา
รายได้หลายทางในภาวะปัจจุบันที่งานลดลง ซึ่งทางกลุ่มยังคงต้องการให้ละครชาตรีคงอยู่ในต าบล  
บางปลา และทางเราไม่ขัดข้องและพร้อมให้ความร่วมมือหากหน่วยงานมีโครงการที่จะพัฒนาให้ละคร
ชาตรีได้คงอยู่ต่อไป” 
 ส าหรับกลุ่มอาชีพปี่พาทย์มโหรีไทย ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของละครชาตรี โดยนาย
ลั่นทม มาเอก วงปี่พาทย์มโหรี คณะลั่นทมทอง ได้กล่าวว่า “ผมได้ฝึกการเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อายุ 
11-12 ปี จากครูทองอยู่ และเคยเป็นครูสอนให้กับเด็กๆ แต่ตอนนี้ไม่ได้สอนเพราะเด็กสมัยนี้ขาด
ความอดทน ส่วนใหญ่ผมจะเล่นปีพาทย์มโหรีเครื่องนางหงส์ เป็นเครื่องที่สร้างตั้งแต่ ปี พ.ศ 2538 
และผมก็รักเครื่องนี้มาก ไม่อยากให้ใครต้องการให้ลูกหลานใช้เป็นเครื่องที่สืบต่อกันมา ซึ่งวงมโหรีใน
ต าบลบางปลาเมื่อก่อนมีมากถึง 7 คณะ และส่วนมากจะรับงานไปพร้อมๆ กับคณะละครชาตรี หรือ
ไปด้วยกัน แต่ปัจจุบันที่มีน้อยลงไปตามคณะละครชาตรี  หากมีการพัฒนาปีพาทย์มโหรีอาจไม่ใช่สิ่ง
หลักในการพัฒนาโดยตรงแต่ถ้าละครชาตรีสามารถพัฒนาและกลับมามีรายได้เหมือนเดิมย่อมส่งผลให้
ปีพาทย์มโหรีตื่นตัวและพัฒนาตามด้วยเช่นกัน” เช่นเดียวกับ นายเกรียงไกร พิชญานนท์ (ครูเกรียง
ไกล) วงปี่พาทย์มโหรี คณะเกรียงไกร พิชญานนท์ ได้กล่าวว่า “ได้ฝึกดนตรีไทยมาจากนายเชิด      
ศรีอ่อนซึ่งเป็นลุงและเป็นเจ้าของคณะละครชาตรีสุดประเสริฐ เริ่มหัดเล่นตั้งแต่อายุ 14 ปี จนถึง
ปัจจุบันอายุเข้า 63 ปี การฝึกสมัยก่อนเวลาเข้าดูแววหรือความสนใจเริ่มตั้งแต่น ากะลามาวางรอบตัว
ให้เป็นเหมือนฆ้องวง เอาหลอดด้ายมาเป็นไม้ตี และน าแผ่นไม้ไผ่มาวางเรียวให้เหมือนระนาดแล้ว     
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ตีเล่น สิ่งเหล่านี้ น่าจะเป็นการฝึกดูความต้องการของผู้สนใจเริ่มแรกก่อนส่งให้กับครูสอนจริ งๆ      
อีกครั้งในส่วนของผมลุงได้ส่งไปเรียนกับครูมี ที่คลองลาดกระบัง จากนั้นก็ไปเรียนรู้กับครูอีกหลายๆ 
ท่านที่กรุงเทพฯ สิ่งที่ผมภาคภูมิใจนั้น คือ การได้สอนดนตรีไทยให้กับเด็กๆ และเป็นวิทยาทานสอน
ฟรี พร้อมกับส่งไปแข่งขันจนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศ .. ที่ได้กล่าวมานั้นควรมี
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่องเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราก็ว่าได้ เห็นด้วยที่จะมีการพัฒนากลุ่มอาชีพ
เหล่านี้และพร้อมที่จะให้ความรู้และสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ือให้ปีพาทย์มโหรียังคงอยู่คู่กับ     
ชาวบางปลา” และเช่นเดียวกันกับนายศักดิ์ชัย ฟักทอง (ครูเก่ง) วงปี่พาทย์มโหรี คณะ ส.น าศิลป์     
ได้กล่าวว่า “วงปี่พาทย์มโหรีจะหายไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริงของผู้น ากลุ่มอาชีพที่ต้อง    
สู้กับค่านิยมที่เปลี่ยนไปของคนที่นิยมดนตรีสากลที่เข้ามามีบทบาทส าคัญ ท าให้ดนตรีของไทยถูก    
ลดค่าลงไปเรื่อยๆ ส าหรับตนเองอาจมองตรงกันข้ามเพราะไม่ได้คิดถึงรายได้เป็นหลัก แต่มองถึง
คุณค่าและความภาคภูมิใจ และทุกวันนี้พ่ีน้องและรุ่นลูกยังคงสืบทอดต่อกันอยู่ เพียงแต่รอเวลาที่จะ
กลับมามีบทบาทส าคัญอีกครั้งหนึ่ง หากเราหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ช่วยกันส่งเสริมและสนับสนุน
รวมทั้งร่วมกันอนุรักษ์อาจเป็นไปได้ในอนาคตจะสูญไป” 

  2.1.2 กลุ่มอาชีพเขียนภาพลายเส้นทองนายฉลวย ศรีมณี (หัวหน้ากลุ่ม)โดยกลุ่ม
อาชีพท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายฉลวย ศรีมณี หัวหน้ากลุ่มอาชีพเขียนภาพลายเส้นทอง ได้กล่าวว่า “ผมถือว่าได้รับ
โอกาสในการเรียนรู้งานเขียนภาพลายเส้น จากการจัดอบรมของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สมุทรปราการ ที่โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี หมู่ที่ 9 ในการดูแลของผู้ใหญ่บ้านสมเดช ทรัพย์ประเสริฐ
โดยคณะวิทยากรมาจากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดชลบุรี เป็น
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ท าให้ผมและสมาชิกมีเป็นอาชีพในทุกวันนี้ และพร้อมที่จะท าการ
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจเพราะอาชีพเช่นว่านี้ สามารถสร้างรายได้จริง ซึ่งผมได้พัฒนาและออกแบบ
การลงภาพลายเส้นได้ในทุกๆ แบบกับวัสดุแทบจะทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นการลงลายเส้นตามแบบต่างๆ 
ในเสื้อ หรือภาพวาด เช่น ภาพวาดรูปของหลวงพ่อโตวัดบางพลีใหญ่ใน หรือวาดลงในลายเสื้อหรือ
เป็นของระลึกในการศึกษาดูงานต่างๆซึ่งผมมองว่าอาชีพเช่นว่านี้ หากพัฒนาให้เกิดการรู้จักมากขึ้น
โดยเฉพาะการรับรู้ของนักท่องเที่ยว ทางกลุ่มสามารถ เป็นลวดลายเส้นเป็นของที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยวหรือท าตามรูปหรือแบบที่นักท่องเที่ยวต้องการได้ เป็นการเพ่ิมเสน่ห์ให้กับการท่องเที่ยว
ในพ้ืนที” 

2.2 ด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นการแสดงถึงลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ในการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน ซึ่งจากการศึกษากลุ่มอาชีพชุมชนในต าบลบางปลายังคงมีการสืบทอดอาชีพดั้งเดิมที่สร้าง
รายได้ท่ีหมุนเวียนในชุมชน ได้แก่ 
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        2.2.1 กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็มแดดเดียว (แตกแดดเดียวและปลาน้ าเคล้าหมัก
เกลือ) ได้แก่ กลุ่มอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียวนางพวงนาค สอนใจ (เจ๊โต), กลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม
แดดเดียวนางพรประภา ทั่งนาค (เจ๊แอ๋ว) กลุ่มอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียวนายเฉลิม สามเสน (ทิด
เผือกปลาสลิด) และกลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม (ปลาน้ าเคล้าหมักเกลือ) ได้แก่ กลุ่มอาชีพปลาสลิด
นางรัชนี อยู่สุข (เจ๊โบว์) กลุ่มอาชีพปลาสลิดนางรุจิรา สุขพ่ึง (เจ๊ตุ๊ก) โดยกลุ่มอาชีพท าปลาสลิดเค็ม
แดดเดียว ส่วนใหญ่ท าปลาสลิดบริเวณเลียบของคลองบางปลาในพ้ืนที่บ้านคลองสี่หมู่ที่  14 บ้าน
คลองสองหมู่ท่ี 15 และบ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8,13 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางพวงนาค สอนใจ (เจ๊โต) กลุ่มอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียว ได้กล่าวว่า “ฉันท าอาชีพนี้
ตั้งแต่เล็กโดยเป็นอาชีพดั้งเดิมของพ่อและแม่ ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อปลาน้ าไปตากแห้งและ
ขายต่อทางกลุ่มเราน่าจะเป็นแหล่งการท าปลาสลิดเค็มใช้พื้นที่มากที่สุดในเส้นเลียบคลองบางปลา แต่
ยังมีอยู่หลายๆ เจ้าที่ท าเหมือนกัน ลูกค้าบางคนขับรถเข้ามาเห็นและเข้ามาถามว่าขายปลีกหรือไม่ 
ทางเราก็ตอบไปว่า ขายทั้งปลีกและขายส่งราคามาตรฐานขึ้นอยู่กับน้ าหนักของปลาตัวใหญ่ 6-7 ตัว
ต่อกิโลกรัม ประมาณ 280-320 บาท ในราคา 200 บาทก็มีให้เลือก ในส่วนความเด่นของเราน่าจะ
เป็นเรื่องการหมัก การตัด จะสังเกตว่า สมาชิกของเรามีทักษะในการตัดหัวปลาและท าปลาได้วันละ
หลายกิโล ฉันต้องเสียค่าจ้างเพ่ิมขึ้น.... ส าหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในความคิดของฉันว่า
เป็นเรื่องดี มีคนมาเที่ยวซื้อ ถ้าท าได้จริงก็พร้อมที่จะปรับพ้ืนที่รองรับได้เพราะบ้านฉันก็อยู่ตรงข้ามที่
ท าปลาอยู่แล้ว” เช่นเดียวกับนางพรประภา ทั่งนาค (เจ๊แอ๋ว)ที่ท าอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียว
เช่นเดียวกัน ได้กล่าวว่า “ทางเราย้ายที่ขายบ่อยครั้งเพราะยังเช่าพ้ืนที่ตากปลาอยู่ แต่ทุกครั้งที่ย้าย
พ้ืนที่จะต้องให้ใกล้กับคลองบางปลาเพราะลูกค้าของทางเราเคยชิน ซึ่งทางเราไม่เคยคิดจะเปลี่ยน
อาชีพ ท ามานานมีลูกค้าประจ า บางครั้งมีลูกค้าโทรมาสั่งก่อนเดินทางเข้ามา หากมีการพัฒนาเส้นทาง
นี้เป็นแหล่งท่องเที่ยว น่าจะท าให้ยอดขายของเราดีขึ้นและถ้ามีรายได้ทางกลุ่มอาชีพอาจมีการขยาย
พ้ืนที่เพ่ิมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยว แต่ที่น่าเป็นห่วง คือ ทางเราเริ่มซื้อปลาสดมาจากที่อ่ืนมากขึ้นเพราะ
ชาวบางปลาเริ่มที่จะลดการท าบ่อปลาสลิดลงหันไป ท าบ่อปลาเบญจพรรณ บ่อกุ้ง และบ่อปูด าแทน” 
 เช่นเดียวกันกับนายเฉลิม สามเสน (ทิดเผือกปลาสลิด) ได้กล่าวว่า “ผมมองอีกมุมหนึ่งต่อ
อาชีพนี้ ถึงแม้ว่าจะท ากันมาเป็นเวลายาวนาน แต่คิดว่าอีกไม่นานอาชีพนี้ อาชีพนี้จะต้องหายไปจาก
ต าบลบางปลา หากไม่มีการกระตุ้นหรือพัฒนา เนื่องจากมีปัญหาหลายๆ อย่างเช่น เริ่มขาดแรงงานใน
การขอดเกล็ดปลาซึ่งมีแต่คนสูงวัยที่ยังท าอยู่ เด็กๆ ไม่ท าแล้วเพราะเป็นงานสกปรก มีเมือกปลามีกลิ่น
คาวทั้งวัน และต้องตื่นแต่เช้าเคล้าปลาหรือฝัดปลาเพ่ือจะได้ทันต่อการตากปลาตามการสั่งซื้อของ
ลูกค้า เป็นงานทีเหนื่อยพอควร อีกทั้งในบางปลาเหลือคนท าปลาเค็มน้อยลงท าแบบดั้งเดิมไม่มากนัก 
รวมถึงปลาสดในแต่ละบ่อลดน้อยลงไปด้วยส่วนใหญ่ถมบ่อสร้างเป็นอย่างอ่ืนหรือขายยกบ่อให้กับนัก
ลงทุน การซื้อปลาสดมาท าเริ่มที่จะน ามาจากแหล่งนอกพ้ืนที่ หากมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอา
จะท าให้เด็กรุ่นหลังได้เห็นความส าคัญและหันมาสืบต่อจากรุ่นพ่อแม่ได้เช่นกัน” ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่ม
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อาชีพตากปลาสลิดเค็มกลุ่มอ่ืนๆ ยังคงให้ความเห็นในทิศทางเดียวกันและต้องการให้เกิดการพัฒนาใน
รปูแบบที่ชัดเจนเพื่อให้อาชีพเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไป คู่กับชาวบางปลา 

   2.2.2 กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน ได้แก่ กลุ่มอาชีพตัดเย็บผลิตภัณฑ์ผ้าไทยนาง
นางศิริพร สวัสดิ์ศุภผล(มาริสาผ้าไทย) และกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนนางราณี ลมเมฆ (ราณี
ดีไซน์) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และบ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 และ
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางราณี ลมเมฆ (ราณีดีไซน์) ผู้น ากลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน ได้กล่าวว่า   
“ได้รวมกลุ่มท าอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนจากสมาชิกที่ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคน โดยทางกลุ่มตัดเย็บ
เสื้อผ้าตามแบบของลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องการออกแบบเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง
ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนของชาวบางปลาเป็นที่ขึ้นชื่อ มีการสั่งตัด
เสื้อผ้าเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะกางเกงเล หรือกางเกงจีนเป็นที่นิยมของคนบางปลา แต่ปัจจุบัน
ค่านิยมเปลี่ยนไป หันมาซื้อเสื้อส าเร็จรูปจากโรงงานตัดเย็บมากขึ้นหรือเสื้อผ้าโหลและราคาไม่สูงมาก 
ท าให้กลุ่มและสมาชิกมีรายได้ลดลง และหันมาตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชนตามการสั่งตัดในเทศกาลงานต่างๆ 
ของหน่วยงานเท่านั้น ท าให้กลุ่มต้องปรับบริบทของกลุ่มหันมาตัดเย็บเสื้อผ้าที่หลากหลายและทันสมัย
มากขึ้น การพัฒนาที่ดีที่สุดของกลุ่มมองว่าน่าจะเป็นการหันมาตัดเย็บของที่เป็นที่ระลึกให้กับ
นักท่องเที่ยวหากได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวย่อมเป็นทางเลือกที่ดีให้กับกลุ่มที่จะไม่           
ท าให้อาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าที่ท ากันมาได้หายไป” เช่นเดียวกับนางศิริพร สวัสดิ์ศุภผล(มาริสาผ้าไทย)   
ได้กล่าวว่า “อาชีพการตัดเย็บเสื้อผ้าไทยในต าบลบางปลา อาจหายไปถ้าไม่ช่วยกันรณรงค์ ซึ่งที่ทาง
กลุ่มเรายังคงเหนียวแน่นอยู่ และสู้กับเสื้อผ้าจากโรงงานเพราะในฐานะที่เป็นคนริเริ่มและมีสมาชิก
จ านวนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ ทางเราก็ปรับรูปแบบให้ทันสมัยขึ้น มีการสร้างแบรนด์ สร้างความ
แตกต่างของเสื้อผ้าเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปลา ซึ่งตอนนี้ได้ท าการออกแบบกางเกงโบราณ
ให้กับงานวิจัยเพื่อให้เกิดการต่อยอด สร้างคุณค่าของผ้าไทยในเอกลักษณ์ชุมชนบางปลา” 

         2.2.3 กลุ่มอาชีพผ้ามัดย้อมท าจากสีธรรมชาติ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรสวนเก้าแสนนางพรพิศ ศรีสมวงศ์ (พ่ีมุ้ย) และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสุเหร่าบาง
ปลานางสาวกาญจนา ปะอีกูล (ป้าอุ๊) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และ
บ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางพรพิศ ศรีสมวงศ์ (พ่ีมุ้ย) ผู้น ากลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสวน       
เก้าแสน ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มอาชีพได้พัฒนาสินค้าของกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับ
สมาชิกในหลายกิจกรรม และทางกลุ่มได้พบว่า การท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความ
โดดเด่นให้กับกลุ่มอาชีพและยังสามารถสร้างรายได้จากการท ามัดย้อมขายในเทศกาลงานต่างๆ จนท า
ให้กลุ่มของเรามีความเข้มแข็ง และเป็นมหากรุณาธิคุณโดยได้รับลายพระราชทานเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสินค้า โดยจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกและทางกลุ่มยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ที่ 1 ส าหรับวิสาหกิจ
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ชุมชนเข็มแข็ง ด้วยการพัฒนาโคกหนองนาโมเดลในพ้ืนที่ และพัฒนาผ้ามัดย้อมที่สร้างรายได้ให้กับ
สมาชิกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางกลุ่มมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการพัฒนากลุ่มอาชีพให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวต้นแบบในต าบลบางปลา โดยสมาชิกเห็นตรงกันว่าควรมีการสร้างความรับรู้ในกิจกรรมของ
กลุ่มให้แพร่หลายมากขึ้น การเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็เป็นช่องทางที่ส าคัญที่ท าให้นักท่องเที่ยวหรือ
ผู้สนใจได้เข้าศึกษาดูงานหรือเยี่ยมชมกลุ่ม โดยเฉพาะกิจกรรมการท าผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติที่ทางกลุ่ม
มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขยายองค์ความรู้ไปยังกลุ่มอ่ืนๆ” เช่นเดียวกับนางสาวกาญจนา ปะอีกูล (ป้าอุ๊)   
ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มได้พัฒนาผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ เช่นเดียวกันและทางเราใช้องค์ความรู้ที่ได้จาก
การพัฒนาอบรมและได้รับการให้ค าปรึกษาที่ดียิ่งจากวิสาหกิจชุมชนบ้านเก้าแสนท าให้มีเครือข่าย
เพ่ิมขึ้นท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หากมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางกลุ่มสามารถ
สร้างลวดลายที่มีความหลากหลายหรือออกแบบร่วมกันเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว” 

2.3 ด้านโภชนาการ เป็นประกอบหนึ่งที่ส าคัญของการท่องเที่ยวชุมชน นอกจาก
นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสชุมชนแล้วยังได้รับอรรถรสอาหารพ้ืนบ้านทั้งอาหารคาวและหวานที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะพ้ืนบ้านของต าบลบางปลา ได้แก่ 

       2.3.1 กลุ่มอาชีพท าอาหารไทยพ้ืนบ้าน (ฉู่ฉี่ปลาหมอ ห่อหมกปลาช่อน ขนมจีนน้ ายา
กะทิ ขนมจีนน้ าพริก แกงส้ม) ได้แก่ กลุ่มอาชีพท าอาหารพ้ืนบ้านดั้งเดิมนางโฉมยงค์ แย้มเพียร (ป้า
โฉมยงค์) และกลุ่มอาชีพท าแกงพ้ืนบ้านนางบุญเรือน สุทิน (ป้าแจ๊ว) โดยกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่ท าอาชีพ
ในพ้ืนที่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 3 บ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางโฉมยงค์ แย้มเพียร (ป้าโฉมยงค์) ผู้น ากลุ่มอาชีพท าอาหารพ้ืนบ้านดั้งเดิม ได้กล่าวว่า 
“อาหารพ้ืนบ้านของต าบลบางปลาที่ขึ้นชื่อและหากินได้ยากในขณะนี้ คือ ฉู่ฉี่ปลาหมอ ซึ่งสมัยก่อน
เวลาฝนตกแรก ถนนที่มีบ่อปลาหรือเลียบคลองจะมีปลาหมอเดินออกมาเป็นมาก ซึ่งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติเพราะคนบางปลาไม่ได้มีการเลี้ยงปลาหมอในสมัยนั้นจึงน ามาเป็นอาหาร  ฉู่ฉี่ปลาหมอที่
อร่อย ฉันและทางสมาชิกยังคงท าอาหารประเภทนี้อยู่ถือว่าเป็นอาหารพ้ืนบ้านที่ไม่มีขายโดยทั่วไป 
และทางกลุ่มไม่หวงสูตร จะลองบอกสูตรให้และไปประยุกต์เอง ได้แก่ ขั้นตอนการท า ประกอบด้วย 
ต าเครื่องแกง ใส่ผิวมะกรูด ข่า ตะไคร้ (ไม่ต้องเยอะ) กระเทียม หัวหอม กะปิ พริกแห้ง พริกขี้หนู 
พริกไทยขาว (ใส่นิดหน่อย) ต าให้เข้ากันจนละเอียด และน าเครื่องแกงที่ต าเสร็จแล้วไปผัดกับหัวกะทิ
ให้แตกมัน พักไว้ น าปลาหมอลงไปต้มในกะทิ โดยต้มด้วยไฟอ่อนอย่าให้เดือดมาก จากนั้นน า
เครื่องแกงที่ผัดแล้วใส่ลงในหม้อกะทิที่ต้มปลาไว้และเคี่ยวด้วยไฟอ่อน  (ระวังปลาเละ) ปรุงรสด้วย 
น้ าตาลปี๊บ เกลือ รสดีและชูรส (ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้) และปรุงรสตามใจชอบ อันนี้เป็นสูตรไปลองท าดู 
หากเกิดการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ฉันอยากให้เมนูนี้เป็นเอกลักษณ์ของชาวบางปลา เป็นอาหาร
พ้ืนบ้านที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาต้องลองสักครั้งหนึ่ง บอกเลยว่าจะติดใจกลับมาอีกครั้ง” เช่นเดียวกับ
นางบุญเรือน สุทิน (ป้าแจ๊ว) กลุ่มอาชีพท าแกงพ้ืนบ้าน ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มเราได้รับการสืบต่อการ
ท าอาหารจากรุน่สู่รุ่นเริ่ม ส่วนมากทางกลุ่มจะท าอาหารพ้ืนบ้านเป็นที่นิยมของคนบางปลา ได้แก่ ห่อ
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หมก ขนมจีนน้ ายากะทิ ขนมจีนน้ าพริก แกงส้ม แกงเป็ด ส่วนใหญ่จะเป็นแกงพ้ืนบ้านไทย ซึ่งอาหาร
เหล่านี้อาจจะเหมือนกับที่อ่ืนๆ แต่ต้องลองรับประทานจะเห็นถึงความแตกต่าง ถึงรสชาติและความ
อร่อยที่ไม่เหมือนใครหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ซึ่งอยากให้เป็นหนึ่งในอาหารพื้นบ้านให้กับนักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง
ดูนะ” 

          2.3.2 กลุ่มอาชีพท าอาหารหวานพ้ืนบ้าน (ขนมกงโบราณ ทองม้วนสูตรดั้งเดิม) 
ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ขนมกงโบราณบ้านนางสาวธนัญกรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) และผลิตภัณฑ์ทองม้วน
สูตรดั้งเดิมนางจ าเรียง สว่างยอดทอง (ป้าต้อย) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองบางกะอ่ี
หมู่ที ่8 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางสาวธนัญกรณ์ พ่วงข า (ป้าเสถียร) ผู้น ากลุ่มอาชีพศูนย์เรียนรู้ขนมกงโบราณ ได้กล่าวว่า  
“ฉันได้รับการถา่ยทอดการท าขนมกงที่มาจากหลายรุ่นด้วยกัน เริ่มแรกเราจะท าหลังว่างจากการเลี้ยง
ปลาท าสวน และท าขนมกงทุกครั้งเมื่อถึงเทศกาลหรือเรียกว่างานบุญ จากนั้นลองวางจ าหน่ายพบว่า
คนให้ความสนใจขอซื้อ ทางเราก็ท าขายเรื่อยมาจนขึ้นชื่อว่าเป็น ขนมกงบางปลา จากนั้นลองขายที่
ตลาดหลวงพ่อโต กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและทุกครั้งมาหลายสิบปี ตอนนี้ต้องถ่ายทอด
ความรู้ให้หากใครสนใจสามารถติดต่อมาฝึกท าได้ อีกทั้งทางกลุ่มได้จัดเป็นศูนย์เรียนรู้การท าขนมกง
ให้นักศึกษาผู้สนใจได้เข้ามาทดลองท าโดยทางกลุ่มของเราให้ความรู้เต็มที่ และที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยว
และหน่วยงานต่างๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง” เช่นเดียวกับนางจ าเรียง สว่างยอดทอง (ป้าต้อย) ผู้น ากลุ่ม
อาชีพผลิตภัณฑ์ทองม้วนสูตรดั้งเดิม ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มของของเรามีพ้ืนที่ใกล้กับศูนย์การเรียนรู้
ขนมกง เวลามีทางศูนย์มีคนมาศึกษาดูงานทางสมาชิกเราจะน าทองม้วนไปขายร่วมกันกับกลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ ในส่วนการพัฒนาทองม้วนนั้นทางเราก็ท าอาชีพต่อกันมาและพยายามที่จะพัฒนารูปแบบซึ่งทาง
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เข้ามาช่วยพัฒนาได้ในระดับหนึ่ง คิดว่าถ้าพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวจะท า
ให้สมาชิกสามารถกระจายกันท าและส่งมาขายให้กับกลุ่มได้เช่ นกัน ส าหรับความโดดเด่นของ
ผลิตภัณฑ์เราใช้คุณภาพในวัตถุดิบและกระบวนการที่เน้นความปลอดภัยและก าลังเข้าสู่การพัฒนา
มาตรฐานที่มีหน่วยงานรองรับเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับลูกค้าและสมาชิกกลุ่มมีรายได้เพ่ิมข้ึน” 

           2.3.3 กลุ่มอาชีพท าผลิตภัณฑ์อาหารพ้ืนบ้านแปรรูป (ข้าวเกรียบปลาสลิด/เมี่ยง
ปลาสลิด, ไข่เค็ม, น้ าแกงส้มส าเร็จรูป และน้ าดื่มสุขภาพจากผลไม้พ้ืนบ้าน) ได้แก่ ศูนย์แปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาสลิดนางสุนี สุขมี (ป้าปุ๊), ศูนย์ถ่ายทอดภูมิปัญญาน้ าแกงส้มปรุงส าเร็จรูปนาย
ชิษณุพงศ์ สินชัย วราธรณ์  (ผู้ใหญ่เดียร์) ปราชญ์ท้องถิ่นต าบลบางปลา, กลุ่มท าอาชีพน้ าดื่มสุขภาพ
จากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่นางสาวสาวิตรี ลมเมฆ และกลุ่มอาชีพท าไข่เค็ม นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม 
โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองสี่หมู่ที่ 14 บ้านพัฒนาหมู่ที่ 1 บ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 
และบ้านคลองบางปลาหมู่ที ่11และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางสุนี สุขมี (ป้าปุ๊) ผู้น ากลุ่มศูนย์แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาสลิด ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่ม
เราถือว่าเป็นต้นแบบของนวัตกรรมแปรรูปเนื้อปลาสลิดโดยท าเป็นข้าวเกรียบปลาสลิดและเมี่ยงปลา
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สลิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของทางกลุ่มและเป็นที่สนใจของผู้ที่จะศึกษาเรียนรู้กับทางเรา นอกจากนี้
ทางกลุ่มยังจดตั้งเป็นสินค้าโอทอป ได้รับมาตรฐาน 4 ดาว ที่บุ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับ
ยกระดับขึ้นไปจากเดิม ทางกลุ่มของเรามีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้แต่ขาดที่เราไม่
สามารถประชาสัมพันธ์ได้ดีเพราะสมาชิกกลุ่มไม่มีความช านาญ จึงต้องให้หน่วยงานช่วย อย่างไรก็
ตามเรามีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ของกลุ่ม” เช่นเดียวกันกับ นายชิษณุพงศ์ 
สินชัยวราธรณ์  (ผู้ใหญ่เดียร์) ปราชญ์ท้องถิ่นต าบลบางปลาและผู้น ากลุ่มอาชีพน้ าแกงส้มปรุง
ส าเร็จรูป ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มได้น าเอกลักษณ์ของบางปลา ที่ถือว่ามาบางปลาต้องกินปลาและ
อาหารที่เกี่ยวข้องกับปลา จึงได้คิดค้นน้ าแกงส้มปรุงส าเร็จพร้อมทานเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่มีเวลาไม่
มากในการเข้าครัว และท าเป็นสินค้าท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยวได้น าไปปรุงทานเองที่บ้าน  ทาง
กลุ่มของเรามีสถานที่ตั้งหลักในพ้ืนที่ของวิสาหกิจชุมชนบางปลาที่ทางเราได้ด าเนินการจัดการ
ท่องเที่ยวชุมชนที่เรียกว่า ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางกะอ่ี ซึ่งยังเป็นสถานที่หลักส าหรับการให้กลุ่ม
อาชีพชุมชนได้น าสินค้าของกลุ่มมาขายเพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยว แต่การพัฒนากลุ่มอาชีพเพียงกลุ่ม
เดียวมีความเห็นว่าไม่เพียงพอควรก าหนดพ้ืนที่ทีมีกลุ่มอาชีพที่มีความเด่นและหลากหลายในพ้ืนที่
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวมองเห็นถึงความคุ้มค่าในการท่องเที่ยวชุมชน” เช่นเดียวกับนางสาวสาวิตรี   ลม
เมฆ ผู้น ากลุ่มอาชีพน้ าดื่มสุขภาพจากผลมะม่วงหาวมะนาวโห่ ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มท าน้ าดื่มสุขภาพ
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไป โดยเห็นด้วยว่าจ าต้องรวมกลุ่มอาชีพหลายๆ 
กลุ่มเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เลือกผลิตภัณฑ์อย่างหลากหลายอาจจะใช้สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือมีแผน
ที่แต่ละกลุ่มเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมกลุ่มอาชีพตามที่ต้องการ” เช่นเดียวกันกับนาย
ณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม ผู้น ากลุ่มอาชีพไข่เค็ม ได้กล่าวว่า “ทางกลุ่มเตรียมความพร้อมเพ่ือการท่องเที่ยว
ด้วยการน าพันธุ์เป็ดปากน้ ามาเลี้ยงและน าไข่จากเป็ดมาท าเป็นไข่เค็ม กล่าวคือ ท าแบบครบวงจร เพ่ือ
รองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งตอนนี้ได้ท าการเลี้ยงอยู่ในพ้ืนที่ของต าบลบางปลา เลียบ
คลองบางปลา ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าเยี่ยมชมได้” 

    2.4 ด้านเศรษฐกิจเกษตรกรรม เป็นการใช้แหล่งน้ าธรรมชาติที่คงความสมบูรณ์         
อาทิ แม่น้ า คูคลอง มาใช้ประโยชน์เพื่อการท าอาชีพ สร้างรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ จนกลายวิถีชีวิตที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะและสามารถท่ีจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 

          2.4.1 กลุ่มอาชีพท าประมงน้ าจืด และสวนเกษตรพอเพียง ได้แก่ หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงตามรอยพ่อหลวงว่าที่เรือตรี ธีรพงษ์ ฟักอ่อน (ผู้ใหญ่เพชร) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนาย
สุเมธ รอดดี (ผู้ใหญ่ต๋อง) และกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา การเลี้ยงปลาสลิด 
มะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์เบอร์ 4 นางทรัพยมณี จั่นมุ้ย (ป้าเปี๊ยก อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11) โดยกลุ่มอาชีพ   
ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านบางกะสีหมู่ที่ 7 บ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 12 และบ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 11 
และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
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ว่าที่เรือตรี ธีรพงษ์ ฟักอ่อน (ผู้ใหญ่เพชร) ผู้น ากลุ่มอาชีพบ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ
หลวง ได้กล่าวว่า “กลุ่มของเรามีพ้ืนที่ในการเลี้ยงปลา เลี้ยงกุ้ง และท าสวนเกษตรพอเพียงโดยรวมกัน
ในกลุ่มมีพ้ืนที่ ประมาณ 500 กว่าไร่ และก าลังพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน
เพ่ือให้เกิดรายได้จากการน าผลผลิตหรือสินค้าขายตรงให้กับนักท่องเที่ยว หากมีการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางกลุ่มขอเสนอตัวเป็นทางเลือกเช่นเดียวกัน เพราะพ้ืนที่ของเรามีจ านวนที่มากพอจะ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เชิงนิเวศก็เป็นไปได้เช่นกัน”
เช่นเดียวกับนายสุเมธ รอดดี (ผู้ใหญ่ต๋อง) ผู้น ากลุ่มอาชีพบ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้กล่าวว่า      
“กล   ่มของเราได้รับเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าจากเกษตรเพ่ือพัฒนาน าร่องแปลงสาธิตพืชผักสวนครัวตาม
แนวคิดโคกหนองนาโมเดล ซึ่งทางเรามีกลุ่มที่มีพ้ืนที่ท าบ่อปลาและท าสวนอยู่มากพอควร และเหมาะ
ส าหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะมีเส้นทางเดินทางที่เข้าถึงได้ง่าย ถนนมีความกว้าง 
เหมาะส าหรับการเดินทางเข้าสู่พ้ืนที่ ให้ความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมี
เส้นทางทางน้ าที่นักวิจัยได้เคยส ารวจไปแล้ว มีเรื่องเล่าตลอดการเดินทางเรือ โดยเฉพาะสามารถ
เชื่อมต่อจากวัดคลองสี่ คลองบางกะอ่ี ที่สามารถท าท่องเที่ยวทางเรือไหว้พระชมคลองร่องสวนและ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และจัดเป็นการท่องเที่ยววันเดียวได้เช่นเดียวกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับร่วมกันท าให้เกิด
แหล่งท่องเที่ยวได้จริง”เช่นเดียวกันกับนางทรัพยมณี จั่นมุ้ย (ป้าเปี๊ยก อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11) ผู้น า
กลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา การเลี้ยงปลาสลิด มะม่วงน้ าดอกไม้พันธุ์เบอร์ 4 
ได้กล่าวว่า “ฉันเคยท าการท่องเที่ยวมาก่อนท าให้รู้ว่าจุดเด่นที่จะท าให้นักท่องเที่ยวสนใจและต้องการ
เข้ามาสัมผัสนั้นจ าต้องอาศัยความร่วมมือของผู้น ากลุ่มแต่ละกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มให้ความร่วมมือ
ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถท าให้เกิดการท่องเที่ยวได้จริง แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มอาชีพชุมชนโดยเฉพาะทาง
กลุ่มเรายังคงต้องการให้มีการท่องเที่ยวเข้าถึงเหมือนครั้งที่ท่องเที่ยวบางกะอ่ีได้ทดสอบระบบเข้ามาถึง
ศูนย์เราในขณะนั้น น่าจะไม่ยากเกินความสามารถหากมีความตั้งใจจริง ส าหรับทางกลุ่มเราพร้อมที่จะ
ให้ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเป็นแหล่งหนึ่งในการท่องเที่ยวชุมชน” 
  2.4.2 กลุ่มท าอาชีพเห็ดเยื่อไผ่และแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ได้แก่ วิสาหกิจชุมชน
บ้านเห็ดพัฒนาสุเหร่าบางปลา นายจ าลอง รักใคร่ (ประธานวิสาหกิจชุมชน) โดยกลุ่มอาชีพท าอาชีพ
ในพ้ืนที่บ้านสุเหร่าบางปลาหมู่ที่ 10 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 นายจ าลอง รักใคร่ (ประธานวิสาหกิจชุมชน) ได้กล่าวว่า “ผมและทางสมาชิกได้อยาก
เห็นกลุ่มของผมได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามา โดยทางกลุ่มได้ด าเนินการ
ท าโรงเรือนเห็ดเยื่อไผ่เพ่ือจ าหน่ายและแปรรูปเป็นสบู่ ทางกลุ่มก็ลงทุนไปพอควรซ่ึงตอนแรกไม่ค่อย
ได้ผลตอบรับเท่าไรแต่พอได้เข้าร่วมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางกะอ่ีท าให้มีคนรู้จักมากขึ้น  พร้อมให้
ความร่วมมือในการพัฒนากลุ่มอาชีพเป็นแหล่งท่องเที่ยว” 
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 2.4.3 กลุ่มท าอาชีพไส้เดือนและปุ๋ยไส้เดือน ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนา
ฟาร์มไส้เดือนบางปลายั่งยืน นายวีรพันธุ์ จันทร์ดี (พ่ีโจ) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านพัฒนา
หมู่ที ่5 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายวีรพันธุ์ จันทร์ดี (พ่ีโจ) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนาฟาร์มไส้เดือน
บางปลายั่งยืน ได้กล่าวว่า “ผมได้ท าอาชีพชุมชนดั้งเดิมมาก่อน คือ การท าปลาสลิดเค็มตากแห้งส่ง
ขายทางออนไลน์โดยการพัฒนาผ่านนวัตกรรมไม่มีน้ ามัน ผลมีการตอบรับเป็นอย่างดีแต่ราคาค่อนข้าง
สูง คือ แพ็คหนึ่งมีประมาณ 3-4 ตัว ขายอยู่ประมาณ 500-600 บาทต่อแพ็ค ซึ่งกลุ่มลูกค้าของผม
แตกต่างจากลูกค้าที่นิยมน าไปทอดเองที่ขายอยู่ทั่วๆ ไปแต่พอท าได้ก็เข้าใจว่าในอนาคตจะเกิดปัญหา
แน่นอนเพราะปลาสลิดในต าบลบางปลามีน้อยลงตามความเจริญกลายเป็นชุมชนเมือง จึงหันมาท า
อาชีพที่เลี้ยงไส้เดือน เพาะตัวไส้เดือนและขายมูลของไส้เดือนโดยปัจจุบันได้เพ่ิมแปลงมากขึ้นจน
กลายเป็นแหล่งเรียนรู้และมีแนวคิดจะท าท่าเรือซึ่งบ้านของผมติดกับคลองบางปลาอยู่แล้ว เพ่ือให้
นักท่องเที่ยวที่ล่องเรือมาจากการท่องเที่ยวบ้านบางกะอ่ี แวะจอดชมศูนย์การเรียนรู้ของผม หรือกล่าว
ได้ว่า ผมจะท าการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเพ่ือให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกชมจุดท่องเที่ยวที่หลากหลาย
สร้างเสน่ห์ให้กับภาพรวมการท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา” 
 2.4.4 กลุ่มท าอาชีพปลาร้าปลานิลสูตรดั้งเดิม ได้แก่ กลุ่มอาชีพชุมชนพัฒนาบ้าน
คลองบางกะอ่ี นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม (หัวหน้ากลุ่มอาชีพ) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านเรือ
โบราณคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม หัวหน้ากลุ่มอาชีพชุมชนพัฒนาบ้านคลองบางกะอ่ี ได้กล่าวว่า 
“ผมมีสมาชิกที่ท ากลุ่มอาชีพในพ้ืนที่บ้านเรือโบราณคลองบางกะอ่ีหมู่ที่  8 ที่ก าลังพัฒนาเป็นแลนด์
มาร์ค จุดเช็คอิน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผมที่ท ากลุ่มอาชีพสวนเกษตรพอเพียงท าปลาร้าปลานิล
สูตรโบราณที่มีป้าเป็นผู้สืบทอดต่อกันมา เมื่อพ้ืนที่ได้รับการพัฒนากลุ่มอาชีพของผมย่อมเป็นที่
น่าสนใจและสามารถวางขายในพ้ืนที่บ้านเรือโบราณได้ ผมจึงเห็นด้วยกับแนวคิดที่จะพัฒนากลุ่ม
อาชีพชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งกลุ่มของผมไม่จ าเป็นต้องเป็นต้นแบบแต่จะอาศัยพ้ืนทีทีได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งช่วยให้เราวางสินค้าได้สร้างรายได้ก็เพียงพอแล้วครับ” 

    2.5 ด้านหัตถกรรมและอุตสาหกรรม เป็นการน าทักษะเฉพาะของชุมชนที่ใช้ภูมิปัญญา
พ้ืนบ้านในการสร้างเครื่องมือส าหรับจับสัตว์น้ าเพ่ือการด ารงชีวิต รวมถึงใช้ทักษะที่ได้รับการสืบทอด
ต่อกันมามาท าเป็นอาชีพที่มีเอกลักษณ ์และสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ 

  2.5.1 กลุ่มอาชีพจักสาน ได้แก่ กลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ นายไกรสอน 
ปัญญาคง (ผู้ใหญ่สอน) และกลุ่มอาชีพจักสานจากวัสดุเหลือใช้ (กระเป๋าซองกาแฟ หมวกประดิษฐ์
จากถุงน้ ายาปรับผ้านุ่มหรือกล่องนม) นางชื่นฤทัย กลิ่นสุขหอม (ผู้น ากลุ่มอาชีพ) โดยกลุ่มอาชีพ    
ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองสี่หมู่ที่ 14 และบ้านพัฒนาหมู่ที ่4 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
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นายไกรสอน ปัญญาคง (ผู้ใหญ่สอน) ผู้น ากลุ่มอาชีพจักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ได้กล่าวว่า “จากการ
ส ารวจความต้องการพัฒนาอาชีพในพ้ืนที่ที่ผมรับผิดชอบที่โดยส่วนใหญ่ต้องการที่จะท าอาชีพเกี่ยวกับ
จักสานเพราะมีพ้ืนฐานที่สืบทอดจากรุ่นพ่อและแม่ เพราะในสมัยก่อนต าบลบางปลายังอุดมสมบูรณ์
ไปด้วยพันธุ์ไม้โดยเฉพาะยังมีไม้ไผ่และคนรุ่นเก่าใช้ไม้ไผ่เป็นหลักในการจักสานไม่ว่าจะเป็นท าลอบดัก
ปลา สวิง พัด และตะกร้าในรูปแบบต่างๆ แต่พอมีพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาสินค้าเหล่านี้ไม่มีใครท าและ
เป็นเพราะวัสดุที่มาท าไม่มีหายไปหมด ท าให้คนนิยมน้อยลงแต่ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดยังคงมีวิชาจัก
สานติดตัวอยู่ตลอด เมื่อผมได้ฟ้ืนอีกครั้งท าให้เป็นที่สนใจ แต่ปัญหาว่าจะท าอย่างไรให้ขายได้ และ
วัสดุจะซื้อหรือน าเข้ามาอย่างไรเป็นเรื่องที่ต้องคิด ถึงอย่างไรเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ซึ่งผมได้เตรียม
ช่องทางการน าวัสดุเข้ามาได้ ปัญหาจึงอยู่ที่ตลาดที่ทางกลุ่มไม่มีความถนัดส่วนมากน าวางขายตามงาน
หรือหน่วยงานสั่ง ท าให้รายได้ไม่แน่นอน หากได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีหน่วยงานมา
ให้ความรู้ ทางกลุ่มพร้อมที่จะพัฒนาเช่นกัน” เช่นเดียวกับนางชื่นฤทัย กลิ่นสุขหอม ผู้น ากลุ่มอาชีพ
จักสานจากวัสดุเหลือใช้ (กระเป๋าซองกาแฟ หมวกประดิษฐ์จากถุงน้ ายาปรับผ้านุ่มหรือกล่องนม) 
กล่าวไว้ว่า “ ถือว่ากลุ่มของเราเป็นกลุ่มพัฒนางานจักสานในรูปแบบใหม่ที่ใช้วัสดุเหลือใช้มาท าเป็น
สินค้าในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมวกที่มาจากซองกาแฟ หลอดกาแฟ ดัดแปลงซึ่งทางกลุ่มใช้
ทักษะจักสานเหมือนกับจักรสานจากไม้ไผ่ แต่ทางกลุ่มแก้ไขตัววัสดุที่หายากโดยหันมาใช้วัสดุเหลือ   
ใช้แทน ยกตัวอย่างน าซองกาแฟส าเร็จรูปมาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าสะพายสุภาพสตรี และน าซองน้ ายา
ปรับผ้านุ่มมาประดิษฐ์เป็นหมวกกันแดด ส่วนกระเป๋าถักไปเห็นที่ร้านขายไหมพรม และสามารถท าได้
หลายลายหลายแบบ ส่วนจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นทางกลุ่มเห็นว่าต้องมีความพร้อมมากกว่านี้
แต่เป็นกลุ่มหนึ่งของงานจักสานเพ่ือเผยแพร่ให้กับนักท่องเที่ยวจะดีกว่า ทางเราให้ความร่วมมือและ
พร้อมที่จ าน าสินค้าไปร่วม จะเห็นได้ว่าทางกลุ่มเข้าร่วมทุกครั้งที่มีท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่” 

 2.5.2 กลุ่มอาชีพเปลถักเชือกแบบโบราณ นางรัศมี ปักษา (ป้าดา) (ผู้น ากลุ่มอาชีพ) 
โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านพัฒนาหมู่ที่ 6 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางรัศมี ปักษา (ป้าดา) ผู้น ากลุ่มอาชีพเปลถักเชือกแบบโบราณ ได้กล่าวว่า “ฉันท าอาชีพนี้
ด้วยใจรักการท าเปลถักต้องใจเย็น มีการตรวจเช็คน้ าหนัก โดยเปลถักเชือกแบบโบราณเป็นที่นิยมมาก
มีลักษณะเฉพาะไม่ได้มีการวางขายทั่วไป ส่วนมากลูกค้าจะสั่งเป็นพิเศษ ขายปากละ 2,000 บาท 
ส าหรับฉันเป็นคนที่ชอบงานเย็บปักถักร้อย งานฝีมือสามารถ ท าใบมะพร้าวสานเป็นรูปต่าง ๆ เป็น
ปลาตะเพียน กุ้ง นกตะกร้อ ซึ่งฉันอาศัยครูพักลักจ ามาจากยายเพ้ิงอยู่ไม่ไกลจากบ้าน แต่ทีส าคัญฉันมี
ความเชื่อนะว่า ก่อนจะมือท าต้องกราบ 3 ครั้งและยกมือบอกกล่าวครูบาอาจารย์ว่าไม่ให้ถักผิดเพราะ
การถักเปลเป็นงานละเอียด ต้องนับช่องให้พอดีกับจ านวนรูที่ขอบเปล ถ้านับผิดต้องรื้อใหม่ทั้งหมด 
เปล 1 ปาก ฉันใช้เวลาท าประมาณ 2 เดือน โดยในแต่ละวันจะท าเป็นพักๆ เมื่อยก็หยุดไปท าอย่างอ่ืน 
2,000 บาท ส่วนลูกๆของฉันไม่มีใครสนใจ เคยมีคนสนใจมาเรียนฉันก็พร้อมสอนก็ไม่เห็นมา        
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การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้นฉันชอบนะ แต่ขอให้พวกเขาหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาฉันก็พร้อม
ต้อนรับอย่าลืมนะ ฉันเป็นแม่ค้ามาก่อนเรื่องต้อนรับไม่เป็นรองใคร” 

 2.5.3 กลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์ (งานประดิษฐ์จากใบเตย/พวงมโหตร) นางไพรินทร์ 
จันทสาร (ครูไพรินทร์) (ประธานกลุ่มอาชีพงานประดิษฐ์พ้ืนบ้าน) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่
บ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นางไพรินทร์ จันทสาร (ครูไพรินทร์) ผู้น ากลุ่มอาชีพงานจากใบเตย/พวงมโหตร ได้กล่าวว่า   
“กลุ่มของเราให้ความส าคัญต่อการอนุรักษ์งานประดิษฐ์ของไทย คือ งานจากใบเตยและตัด
พวงมโหตร จึงศึกษาเพ่ิมเติมและร่วมกันท า เป็นงานอนุรักษ์เพ่ือถ่ายทอดและแสดงให้กับนักท่องเที่ยว
หรือผู้ที่สนใจ ทางกลุ่มเราสอนให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใครมีงานหากต้องการให้สมาชิกหรือกลุ่มไป
ตัดได้ก็พร้อม ส่วนการท่องเที่ยวนั้น ครูเองเป็นกรรมการอยู่แล้วเห็นการพัฒนาและเห็นด้วยที่จะ
พัฒนากลุ่มอาชีพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน พร้อมให้ความร่วมมือ” 
    2.5.4 กลุ่มอาชีพงานช่างเรือพ้ืนบ้านอู่ต่อเรือภูมิปัญญาคนไทย  จ. มิตรใหม่       
นายจอน รอดบุญชัย (ลุงจอน) โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองบางปลาหมู่ที่ 12 และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
 นายจอน รอดบุญชัย (ลุงจอน) หัวหน้ากลุ่มอาชีพงานช่างเรือพ้ืนบ้านอู่ต่อเรือภูมิปัญญา    
คนไทย ได้กล่าวว่า “ผมรออยู่นานว่ากลุ่มของเราจะมีโอกาสได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือไม่
เพราะทางกลุ่มมีประสบการณ์ในการต่อเรือ ซ่อมเรือ น่าจะเป็นแห่งเดียวในต าบลบางปลาที่ท าเป็นอู่
ชัดเจน ต้องเข้าใจว่า เมื่อก่อนการสัญจรใช้เรือเป็นหลักบ้านใครไม่มีเรือถือว่าเป็นเรื่องแปลก แต่ตอนนี้
อาจเปลี่ยนไปเพราะตัดถนนมากขึ้นการใช้รถจึงเข้ามาแทนที่การใช้เรือ แต่ก็ยังมีการใช้เรือโดยเฉพาะ
ชุมชนที่มีท่ีอยู่ติดกับริมน้ า ริมคลอง มีการท าบ่อปลายังคงมีใช้อยู่ ดูจากทางกลุ่มเรายังคงให้บริการต่อ 
ซ่อม สร้างอย่างต่อเนื่อง จะขอบอกว่าทางอู่เรามีจุดเด่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ ทางเราพร้อมและมี
ส่วนร่วมครับ (หากท าได้จริงนะครับ)”   

2.5.5 กลุ่มอาชีพช่างงานไม้จากวัสดุใช้แล้ว (ภูมิปัญญาความคิดประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์ 
จากไม้เก่า) นายไสว มุสดิน โดยกลุ่มอาชีพ ท าอาชีพในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายไสว มุสดินกลุ่มอาชีพช่างงานไม้จากวัสดุใช้แล้วจากภูมิปัญญาความคิดประดิษฐ์
เฟอร์นิเจอร์จากไม้เก่า ได้กล่าวว่า “กลุ่มอาชีพและสมาชิกของกลุ่มเป็นไทยมุสลิมโดยทางกลุ่มความ
ช านาญทีเกิดจากการเป็นช่างไม้ และเคยท าเป็นช่างเฟอร์นิเจอร์ในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมา
ก่อน และเรียนรู้จากรุ่นพ่อรวมทั้งได้ฝึกเพ่ิมเติมโดยเฉพาะงานช่างเก่ียวกับประดิษฐ์เฟอร์นิเจอร์จากไม้
เก่าหรือเศษไม้ที่เขาทิ้งแล้ว ในเบื้องต้นท าเพ่ือใช้และช่วยเหลือในกลุ่มสมาชิก แต่พอจับหลักได้ก็เริ่มที่
จะท าขายเพื่อหารายได้ให้กับกลุ่ม โดยส่วนตัวยังมีความเชื่อว่า เมื่อเราท าด้วยใจ จะเป็นเศษวัสดุอะไร
ก็สร้างคุณค่าได้ ทุกวันนี้ผมและกลุ่มแทบไม่ต้องซื้อของใหม่เลย โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ ของโชว์ต่างๆ ล้วนเกิด
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จากการคิด ประยุกต์ใช้ทั้งหมด ส าหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น ผมคิด ว่าขึ้นอยู่กับกลุ่ม
นักท่องเที่ยวว่าต้องการชมอะไร ถ้ากลุ่มมีความต้องการชมพูมิปัญญาที่ไม่มีต้นทุนทางวัสดุ ทางกลุ่ม
เราก็พร้อมที่จะโชว์ อย่างไรก็ดีทางกลุ่มเห็นเป็นอย่างยิ่งเพราะจะท าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้
งานไม้ที่ดัดแปลงของเก่าหรือเหลือใช้มาสร้างคุณค่าได้ครับ” 

 2.6  กลุ่มภูมิปัญญาปราชญ์พื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ในต าบลบางปลา ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า 
            2.6.1 ด้านภาษาและวรรณกรรม ภูมิปัญญาทางภาษา การละเล่นปริศนาค าทาย
“ผะหมี” นายสุบิน โพธิประสิทธิ์ (ครูสุบิน) อยู่ในพ้ืนที่บ้านคลองส าโรงหมู่ที่ 9 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายสุบิน โพธิประสิทธิ์ (ครูสุบิน) ภูมิปัญญาทางภาษา การละเล่นปริศนาค าทาย
“ผะหม”ี ได้กล่าวว่า “ในต าบลบางปลา หากกล่าวถึง การเล่นปริศนาค าทายนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ยังคง
เล่นอยู่และมีเพ่ือนอีกหนึ่งคนที่ช านาญเรื่องนี้ ชื่อ ครูวีระ..... อยู่บางบ่อซึ่งตอนนี้เสียชีวิตแล้ว 
การละเล่นปริศนาค าทายหรือ ผะหมี เริ่มมาจากคนจีน เป็นการน าโคลงสี่สุภาพมีต่อเป็นค าทาย    
สมัยนั้นนิยมมาก มีความสนุก โดยการเล่นจะมีนายโรงหรือหัวหน้าเป็นผู้ก าหนดเวลาเพ่ือให้คนทั่วไป
หรือคนทาย  ตัวอย่างการเล่น  ขึ้นต้นด้วย หลวงพ่อคูณ ..ต่อด้วย....  (ต้นตรีคูณ สูตรคูณ หรือเพลง
จุฬาตรีคูณ) หากใครทายถูกจะมีการให้รางวัล” ที่กล่าวเช่นนี้เป็นการอนุรักษ์บทกลอนของไทย
ทางอ้อมให้คงอยู่ ถ้าให้ท่องอย่างเดียวเด็กๆ จะไม่ชอบและจะไม่จ า จึงเป็นวิธีสอนการท่ องกลอน
ทางอ้อม ด้วยการเพ่ิมความสนุกมาก”และกล่าวเพ่ิมเติมว่า “ครูว่า ผะหมี น่าจะหายไปแล้วละในสมัย
นี้ ถ้าไม่มีใครถ่ายทอดสืบต่อ รุ่นครูน่าจะเป็นรุ่นสุดท้าย”  

         2.6.2 ด้านองค์กรชุมชน  
                        1) ภูมิปัญญาจักสานพ้ืนบ้านสร้างรายได้ชุมชน (ลอบดักปลา) นายจ ารัส     
ปอเงิน ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจักสานลอบดักปลาจากไม่ไผ่ อยู่ในพื้นท่ีบ้านคลองส าโรง หมู่ที่ 9 และผู้ให้
ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายจ ารัส ปอเงิน ผู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาจักสานลอบดักปลาจากไม่ไผ่ ได้กล่าวว่า “ผมเป็น
คนแรกที่ท าอาชีพจักสานลอบดักปลาเพ่ือขายให้กับคนในชุมชนบางปลา จนท าให้ชาวบางปลาตื่นตัว
หันมาสร้างรายได้ด้วยการสานลอบดักปลามากขึ้น ผมจะเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาว่า การท าลอบกับ
สวิงนี้ผมได้เรียนรู้มาจากเพ่ือนที่อยู่บางโฉลง แรกๆ ท าเพ่ือหาปลากิน ต่อมามีคนมาซื้อก็เริ่มขายที่
ส าคัญคนที่มาซื้อไม่ได้ซื้อไปใช้แต่ซื้อไปขายต่อท าให้เกิดรายได้มั่นคงและขยายลูกค้าจากพ้ืนที่อ่ืนๆ 
เช่น มาจากหนองจอก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ท าให้คนบางปลาหันมาสนใจท าลอบแบบผมบ้างและให้
ผมสอนบ้าง ผมก็สอนไม่หวงเมื่อคนท ามากขึ้น และจ านวนลูกค้าก็เข้ามาซื้อซึ่งท าให้ต าบลเป็นแหล่ง
ซื้อ-ขายลอบดักปลา ส่งผลให้ชุมชนเกิดรายได้ ในฐานะผมเป็นคนแรกๆ ก็พลอยมีความสุขไปด้วย   
เมื่อพูดถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ต าบลบางปลามีของดีเยอะมากแต่ต้องช่วยกันค้นหาและพัฒนา
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เพราะบางอาชีพไม่ค่อยได้แสดงออกมาให้คนเห็น ท ากันเงียบๆ จึงไม่มีใครรู้จัก อาชีพท าลอบตอนนี้
อาจมีความนิยมน้อยไปหน่อย แต่หากมองให้ดี ลอบดักปลาที่เราท าจะแบ่งขนาดของปลา เพราะเรา
จะไม่ท าลอบจับปลาทุกตัว ถ้าจับทุกตัวแล้วปลาจะออกลูกหรือเติบโตมาให้เราได้กินได้ขายอย่างไร” 
          2) การจัดการท่องเที่ยวชุมชน นายสนั่น พ่วงข า ผู้น าความคิดสร้างสรรค์
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน และ การออกแบบสร้างสรรค์ทรัพยากรชุมชน นายชิษณุพงศ์ สินชัยวรา
ธรณ์ ในพ้ืนที่บ้านคลองบางกะอ่ีหมู่ที่ 8 และผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้กล่าวไว้ ดังนี้ 

นายสนั่น พ่วงข า ผู้น าความคิดสร้างสรรค์การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ได้กล่าวว่า “การ
ท่องเที่ยวชุมชนที่เกิดขึ้นได้นั้นเกิดจากการร่วมมือร่วมใจของทุกหน่วยงานที่ช่วยกันผลักดันให้เกิดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมในขณะนี้ที่เราเรียกว่า ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางกะอ่ี หากกล่าวถึงเริ่มมี
แนวคิดการท าท่องเที่ยวชุมชนคงเกิดจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ได้ท า
งานวิจัยและเข้ามาปรึกษาหารือเพ่ือทดสอบระบบความพร้อมของการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในปี 
พ.ศ. 2561ผมเห็นความส าคัญจึงเข้าร่วมและด าเนินการมาจนทุกวันนี้ท าให้ต าบลบางปลาเป็นที่รู้จัก
ของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น รวมถึงได้พัฒนาเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์รองรับนักท่องเที่ยว และยังมีการ
พัฒนาเป็นร้านอาหารชุมชนรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย” เช่นเดียวกับนายชิษณุพงศ์ สินชัย  วราธรณ์ 
ผู้การออกแบบสร้างสรรค์ทรัพยากรชุมชน ได้กล่าวว่า “ผมได้น าแนวคิดการพัฒนาชุมชนในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวโดยเดินตามต านานบางปลา ที่กล่าวถึงของดีในต าบลและออกแบบทดสอบร่วมกับ
ท่านสนั่นและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ พัฒนาเป็นขั้นตอนมานานตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน และยังคงสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทในแต่ละ
พ้ืนที่ โดยมองว่า การท่องเที่ยวชุมชนจะท าได้อย่างยั่งยืนนอกจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว
สภาพบริบทของแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทางธรรมชาติจะต้องไม่อนุรักษ์ไว้เพ่ือให้เป็นคุณค่าแห่งการ
ท่องเที่ยวชุมชน” และได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า “รูปแบบที่จะท าต่อไปคือการสร้างคุณค่าให้กับกลุ่มอาชีพ
ด้วยการเข้าสู่การค้าขายอย่างมืออาชีพเข้าสู่เชิงพาณิชย์เพื่อความม่ันคง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน” 
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ภาคผนวก ง 
 

การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมขนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมทุรปราการ  

 
  - รายนามผู้ให้ข้อมูลหลัก 
  - รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบ 
  - รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายนามกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กลุ่มที่ 1 ผู้บริหารปกครองส่วนท้องถิ่น   จ านวน 12 คน 

คุณงามชื่น เกิดบ ารุง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ปฏิบัติหน้าที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 

คุณนิยตา อนรรฆนนท์   หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชนรักษาราชการ 
ผอ.กองสวัสดิการสังคม 

คุณจ านงค์ เพร็ชประยูร   เกษตรอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
คุณสนั่น พ่วงข า    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
คุณพลวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
คุณพิชัย  จันทสาร   ประธานสภาวัฒนธรรมต าบลบางปลา 

คุณพรพนา พัดทอง   ก านันต าบลบางปลาและดูแลพื้นที่หมู่ที่ 4  
คุณชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1   
คุณธีรพงษ์  ฟักอ่อน   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7  
คุณธนพล ภูนุช    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8  
คุณสมเดช ทรัพย์ประเสริฐ  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9  
คุณจินดา  แผ้วฉ่ า   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  
คุณสุเมธ  รอดดี    ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12  
คุณไกรสอน ปัญญาคง   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14  
 

กลุ่มที่ 2 ผู้น า/สมาชิกของแต่ละกลุ่มอาชีพ  จ านวน 17 คน 

คุณพรพิศ ศรีสมวงษ์    ประธานกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านเก้าแสนหมู่ที่ 9  
คุณณัฐสิทธิ์ จันทร์หอม    ประธานกลุ่มอาชีพและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 
คุณจ าลอง รักใคร่    ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านเห็ดพัฒนาสุเหร่าบางปลา 
คุณวีรพันธุ์ จันทร์ดี    ประธานวิสาหกิจชุมชนบางปลาพัฒนาฟาร์มไส้เดือน 

บางปลายั่งยืน   
คุณนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์  ประธานกลุ่มอาชีพโอทอปอ าเภอบางพลี 
คุณทรัพยมณี  จั่นมุ้ย      ผู้น ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพคลองกู้พารา  
คุณเฉลิม สามเสน   ผู้น ากลุ่มอาชีพขายปลาสลิดแดดเดียวหมู่ที่ 8  
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คุณศิวพล อินทร์พรหม     ผู้น ากลุ่มอาชีพเกษตรและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3  
คุณสุนี สุขมี (ป้าปุ๊)    ผู้น ากลุ่มสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14  
คุณธนันภรณ์ พ่วงข า   ผู้น ากลุ่มอาชีพท าขนมกง 
คุณโฉมยงค์ แย้มเพียร   ผู้น ากลุ่มอาชีพสตรีคลองสี่หมู่ที่ 14  

 คุณราณี ลมเมฆ    ผู้น ากลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน 
 คุณเพลินใจ สุดประเสริฐ   ผู้น ากลุ่มอาชีพละครชาตรีต าบลบางปลา 
 คุณพวงนาค สอนใจ     ผู้น ากลุ่มอาชีพปลาสลิดเค็มแดดเดียว 
 คุณศิรพิร สวัสดิ์ศุภผล (มาริสาผ้าไทย) ผู้น ากลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าไทย 
 คุณจ ารัส ปอเงิน    ภูมิปัญญาจักสานพื้นบ้านสร้างรายได้ชุมชน  
       (ลอบดักปลา) 
 คุณสุบิน โพธิประสิทธิ์ (ครูสุบิน)  ภูมิปัญญาทางภาษา การละเล่นปริศนาค าทาย“ผะหม”ี 
 คุณรัศม ีปักษา (ป้าดา)   ภูมิปัญญาเปลเด็ก ถักเชือกแบบโบราณ 

คุณสนั่น พ่วงข า    ภูมิปัญญาการเปลี่ยนชุมชนสร้างสรรค์การจัดการ 
     ท่องเที่ยวชุมชน 
คุณชิษณุพงศ์ สินชัววราธรณ์ ภูมิ ปัญญานวั ตกร รมอาหาร /นั กออกแบบชุมชน

สร้างสรรค์ 
 

กลุ่มที่ 3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงต่อการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  
  จ านวน 14 คน   
 

  คุณประกิต ศีลพิพัฒน์   นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
 คุณสมชาย โอภาสเสถียร   ประธานชมรมทัวร์ไทย 4.0 

คุณสุดาพร แก้ววิเชียร    ผู้จัดการอาวุโสบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ 
คุณณัฏฐ์จริยา รอดพฤกษ์ภูมิ   Asia Hub Co.Ltd. Manager 
คุณไตรรัตน์ อ่อนส าอางค์    มัคคุเทศก์ 
คุณวัลลภ กิตติวิทิตคุณ    Creative Plus/CEO 
คุณสมพร ประเสริฐรุ่ง      มัคคุเทศก์  

  คุณรุ่งทิวา จงศิริรัตนพันธ์   มัคคุเทศก์  
 คุณพนิตตา วิภาสกุลชัย    มัคคุเทศก์ 

คุณวัลย์ณัฐ  บุญประเสริฐ   หจก. วี. เอ. แอร์ ทิคเกต แอนด์ ทราเวล 
อาจารย์วิทวัส  ลาภชุ่มศรี   นักวิชาการ/อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวชุมชน 
อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล   อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
อาจารย์วุฒิชัย  พิพัฒน์รังสรรค์  อาจารย์/มัคคุเทศก์ 
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รายนามผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าร่องการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

วันที ่อาทิตย์ที่ 2 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2563 
ณ พื้นที่ตั้งของกลุ่มอาชีพศิลปะการแสดงละครชาตรีในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3, 4 และหมู่ที่ 5 ในต าบลบางปลา 

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (ดงละครชาตรี ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านพัฒนาต าบลบางปลา)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. คุณประกิต ศีลพิพัฒน์   นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
2. คุณเพชรดา ศรชัยไพศาล   นายกสมาคมภาษาเพ่ือการศึกษาและธุรกิจน าเที่ยว  
3. คุณสมชาย โอภาสเสถียร  ประธานชมรมทัวร์ไทย 4.0 
4. อาจารย์ ดร. สุเทพ อารมณ์รักษ์  คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
5. อาจารย์วิทวัส  ลาภชุ่มศรี   นักวิชาการ/อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการท่องเที่ยวชุมชน 
6. อาจารย์ทนันชัย  สิทธิเกษร   นักวิชาการ/อาจารย์ผู้ด าเนินการหลักสูตรมัคคุเทศก์ 
7. อาจารย์กิชติ  ประพฤทธิ์ตระกูล  นักวิชาการอิสระ/มัคคุเทศก์และเจ้าของธุรกิจน าเที่ยว 
8.  อาจารย์ติณณ์  ศุขโกเมศ  มัคคุเทศก์/ธุรกิจน าเที่ยว 
9. อาจารย์วุฒิชัย  พิพัฒน์รังสรรค์  อาจารย์/มัคคุเทศก์ 
10. ดร. อาวุธ ภิญโยยง      ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาเด็กและเยาวชน 
11. ครูพิชัย จันทสาร   ประธานวัฒนธรรมต าบลบางปลา 
12. อาจารย์ศศัญพิณ   รัตนานุพงศ์  อาจารย์ด้านการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกาฬสินธิ์  
13. คุณสุดาพร แก้ววิเชียร   ผู้จัดการอาวุโสบริษัทหนุ่มสาวทัวร์ 
14. คุณเอษา โชติชาครพันธุ์   ผู้จัดการอาวุโสมูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย 
15. คุณสุรพงษ์ วีระศิลป์ชัย   กรรมการผู้จัดการ ceo บ.เหมาะ เหมาะ อินชัวรันส์ 

โบรกเกอร์จ ากัด  
16. คุณอุไรวรรณ ชูวงศ์วุฒิ   บริษัทซิลเวอร์สโตนทัวร์ แอนด์ ทราเวลจ ากัด 
17. อาจารย์สาติยา มิ่งวงศ์   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและ 

การบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
18. อาจารย์ภัทรานิษฐ์ ศุภกิจโกศล  อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
19. คุณราตรี ช่างท าร่อง    ประชาสัมพันธ์บัณฑิตวิทยาลัย ม.สวนดุสิต  
20. คุณบุญงอกงาม เอ่ียมศรีปลั่ง    อาจารย์/นักวิชาการท่องเที่ยว  
21. คุณณัฐกฤตา ฉัตรนันทคุณ   มัคคุเทศก์  
22. คุณศิริลักษณ์ จินดาเฉลิมพร  มัคคุเทศก์ 
23. คุณนวินดา ตัญญะ    มัคคุเทศก์  
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24. คุณวัลลภ กิตติวิทิตคุณ   Creative Plus/CEO  
25. คุณด ารง จุรินกุลวนิช   มัคคุเทศก์  
26. คุณณัฏฐ์จริยา รอดพฤกษ์ภูมิ   Asia Hub Co.Ltd. Manager  
27. คุณภูวกฤษ  สายลืมนาม   บริษัท น่านฟ้า แอร์เซอร์วิส จ ากัด 
28. คุณวัลย์ณัฐ  บุญประเสริฐ   หจก. วี. เอ. แอร์ ทิคเกต แอนด์ ทราเวล 
29. คุณรุ่งนภา สฤษฏิ์ราชโยธิน   บริษัท เนเจอร์ คลับ  
30. คุณพนิตตา วิภาสกุลชัย   มัคคุเทศก์  
31. คุณสมพร ประเสริฐรุ่ง     มัคคุเทศก์  
32. คุณรุ่งทิวา จงศิริรัตนพันธ์   มัคคุเทศก์  
33. คุณไตรรัตน์ อ่อนส าอางค์   มัคคุเทศก์ 
34. อาจารย์เอกกมล วัทธผล  ที่ปรึกษา: ด้านคุณภาพและQC/QA 
35. คุณนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์  ประธานกลุ่มอาชีพโอทอปอ าเภอบางพลี 
36. คุณราณี ลมเมฆ   ผู้น ากลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุมชน 
37 อาจารย์วสุรัตน์ ด้วยสุวรรณ   อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
38. อาจารย์จริยา ตันติวราชยั    อาจารย์ประจ าสาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี 
39. คุณดารณี พลขันท์   มัคคุเทศก์ 
40. คุณชัยพิพัฒน์ ศรชัยไพศาล   MD Adamas 838  
41. คุณงามชื่น เกิดบ ารุง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาปฏิบัติหน้าที่นายกอบต. 
42. คุณปิยดา ขึ้นกลาง   รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา 
43. คุณอ านาจ ขั้นกลาง   ผู้อ านวยการกองศึกษาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน 

ต าบลบางปลา 
44. คุณพรพนา  พัดทอง   ก านันต าบลบางปลา 
45.. ครูไพรินทร์ จันทสาร   นักวิชาการ 
46. คุณธนพล ภูนุช   ผู้ใหญ่บ้าน 

47. คุณชิษณุพงศ์ สินชัยวารธรณ์  นักออกแบบและเล่าเรื่องชุมชน/เลขาวิสาหกิจชุมชน 
บางปลานวัตวิถี  

48. คุณสนั่น พ่วงข า   สมาชิกอบต/ประธานวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี  
49. คุณเพลินใจ สุดประเสริฐ  ประธานกลุ่มอาชีพละครชาตรีต าบลบางปลา 
50. ผู้เข้าร่วมของละครชาตรี   คณะช. รุ่งเรืองศิลป์ 
51. ผู้เข้าร่วมของละครชาตรี   คณะสุดประเสริฐ  
52. ผู้เข้าร่วมของละครชาตรี   คณะสุภาพรนาฏศิลป์ 
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53. ผู้เข้าร่วมของละครชาตรี   คณะนาฏศิลป์วันเพ็ญ 
54. ผู้เข้าร่วมของละครชาตรี   คณะประภาศรี สุดใจ 
55. ผู้เข้าร่วมของละครชาตรี   คณะป.นพพร ศรีเพ็ชร 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ  
การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความสอดคล้องเนื้อหาของข้อค าถาม/การให้ความคิดเห็นต่อการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน
ต้นแบบในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

1. ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ 
1. คุณสมชาย โอภาสเสถียร   ประธานชมรมทัวร์ไทย 4.0/มัคคุเทศก์ 
2. ดร.พงศ์วณัฐ คงทรัพย์ นักวิชาการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. พีพีลอว์แอนด์     

เทรนนิ่ง 
3. คุณเอกกมล วัทธผล   ที่ปรึกษา: ด้านคุณภาพและQC/QA 

      : ด้านพัฒนาธุรกิจเชิงนวัตกรรม 
       : ด้านการตลาดและตลาดดิจิทัล 

4. คุณวิทวัส  ลาภชุ่มศรี  นักวิชาการ/วิทยากรอาสาอบรมน าเที่ยวท้องถิ่น/
มัคคุเทศก์ใบอนุญาตต่างประเทศ  

5. คุณสุริสา วรอานันท์   พัฒนาการอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 

2. ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยวและอาชีพชุมชน 
 
1. นางเพชรดา ศรชัยไพศาล   นายกสมาคมภาษาเพ่ือการศึกษาและธุรกิจ         

น าเที่ยว  
 2. คุณประกิต ศีลพิพัฒน์   นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ 
 3. คุณนันทพันธ์ ธนาศุภวัฒน์  ประธานกลุ่มอาชีพโอทอปอ าเภอบางพลี 

4. คุณวุฒิชัย  พิพัฒน์รังสรรค์  อาจารย์/มัคคุเทศก์ 
5. คุณทนันชัย  สิทธิเกษร   อาจารย์ผู้ด าเนินการหลักสูตรมัคคุเทศก์  
6. คุณสุรพงษ์ วีระศิลป์ชัย   ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว/มัคคุเทศก์ใบอนุญาต   

(ต่างประเทศ) 
7. คุณสนั่น พ่วงข า ประธานวิสาหกิจชุมชนบางปลานวัตวิถี (ปราชญ์การ

จัดการท่องเที่ยวชุมชน 
8. คุณชิษณุพงศ์ สินชัยวราธรณ์ นักออกแบบการท่องเที่ยวชุมชน 

 9. คุณสุมิตร อาจหาญ   นักวิชาการ/มัคคุเทศก์/ผู้ประกอบธุรกิจน าเที่ยว 
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ภาคผนวก จ 
 

  
 - หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
 - ประวัติผู้วิจัย  
 - ใบเกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคม 
   และพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งท่ี 2/2563    
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๐๕๖๓.๐๖               สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรี 
         ๑๗๒ ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี 

   กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐  

       ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 
เรื่อง ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรียน   

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  
 ๑. แบบสัมภาษณ์และเนื้อหาบทที ่๑-๓  จ านวน  ๑  ชุด 
   
  

  ด้วยนายธัชกร ภัทรพันปี  อาจารย์ประจ าสาขาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้ด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชนต้นแบบในการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวชุมชนในต าบลบางปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิค าแนะน า ชี้แนะ และตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยดังกล่าว 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จักขอบคุณยิ่ง 

                                                                                                                                        
ขอแสดงความนับถือ 

                                                                     
           (ดร. วีรชัย ค าธร)                                                                        

                                                      ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
โทร. ๐๒-๘๙๐๐๐๐๑, ๐๒-๘๙๐๑๘๐๑ ต่อ ๒๐๘๒ 
โทรสาร. ๐๒-๘๙๐๒๓๐๓  
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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 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
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. รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุนจากโครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการ 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2557). การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจ     
ขนาดกลางและขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด รอบสนามบินสุวรรณภูมิ . 
รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุนงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2559).  การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะมาตรฐานการเป็นอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ . รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
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ธัชกร ภัทรพันปี และคณะ. (2560). แนวทางการยกระดับรายได้อย่างยั่งยืนของผู้ประกอบอาชีพสาม
ล้อถีบในจังหวัดสมุทรปราการ . รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ผ่านการ
เห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2561). กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้สูงอายุในต าบลบาง
ปลา อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน 
ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2562). รูปแบบการประกอบธุรกิจรายจิ๋ว (Micro Business) ของผู้เกษียณอายุ
ภาคอุตสาหกรรม ในอ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ . รายงานวิจัย. ทุนสนับสนุน
งบประมาณแผ่นดิน ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

 

บทความวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ  
ธัชกร ภัทรพันปี. (2557). “การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเพาะเห็ด รอบสนามบินสุวรรณภูมิ”. การประชุม
วิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557 “การวิจัยรับใช้ชุมขน สร้างสังคม
ฐานความรู้”, ยูโอเพ่น: 471-484. 

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

ธัชกร ภัทรพันปี. (2559). “ความเข้าใจปฏิบัติตามคุณลักษณะมาตรฐานในการเป็นอุตสาหกรรมเชิง 
  นิเวศของผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม”, ศรีวนาลัยวิจัย, 6, (ฉบับพิเศษ), 70-78. 
ธัชกร ภัทรพันปี และคณะ. (2561). “การยกระดับรายได้ของผู้ประกอบอาชีพสามล้อถีบในจังหวัด

สมุทรปราการ”.การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 2557 “การวิจัยรับ
ใช้ชุมขน สร้างสังคมฐานความรู้”, ยูโอเพ่น : 355-364. 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2562). “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการเพาะเห็ดในพ้ืนที่
รอบสนามบินสุวรรณภูมิ”การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ระดับชาติ 2562. “การวิจัยสร้างสรรค์รับใช้ชุมขน”, ยูโอเพ่น: 276-286. 

ธัชกร ภัทรพันปี. (2563). “กระบวนการส่งเสริมเอกลักษณ์อาชีพส าหรับกลุ่มผู้อายุในต าบลบางปลา 
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ”.วารสมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานี, 11,(2), 228-242. 

 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

201 
 

เกียรติบัตรหลักสูตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  
ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563 

 

 


	Binder1
	1
	2
	3
	4

	Binder2
	1
	2
	3
	4
	5
	6




