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     บทคัดย่อ     

 จากการศึกษาเร่ือง วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนชายฝ่ังทะเล กรณีศึกษาชุมชนคลองย่ีรัด 

ตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชน การ

เปลี่ยนแปลงวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชน และรูปแบบการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ชุมชนคลองย่ีรัด ดําเนินการศึกษาโดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์เชิงลึกปราชญ์ชาวบ้าน 

ผู้สงูอายใุนชมุชน และชาวบ้านในชมุชนคลองย่ีรัดตําบลบ้านสวน อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ เป็นจํานวนทัง้สิน้ 22 

คน            

 ผลการศกึษาพบวา่สภาพพืน้ท่ีโดยทัว่ไปภายในชมุชนคลองย่ีรัดเป็นท่ีราบลุม่ริมชายฝ่ังทะเลท่ีมีลกัษณะ

เป็นหาดเลนขนานไปตามแนวชายฝ่ัง มีวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการดําเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบท่ี

สําคญั 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) วิถีชีวิตชุมชน ประกอบอาชีพหลกัคือ การทําประมงพืน้บ้านชายฝ่ังและการแปรรูป

อาหารทะเล 2) ความเช่ือ ได้แก่ ความเช่ือด้านการประกอบอาชีพประมงโดยการบชูาแมย่่านางเรือ และความเช่ือ

ด้านความรักโดยการบชูาเจ้าแมส่ามมขุ และ  3) ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3 ด้าน คือ  ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการประกอบ

อาชีพ  ภมิูปัญญาเก่ียวกบัการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารและภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทํา

ประมง สําหรับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนคลองย่ีรัดนัน้ ส่วนใหญ่แล้วไม่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  แต่จะมีเปลี่ยนเพียง 2 ส่วน ได้แก่ ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประกอบอาหารและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับเคร่ืองมือทําประมง  ส่วนรูปแบบการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชน

คลองย่ีรัดนัน้มี 2 ลกัษณะ คือ การบอกเล่าจากบรรพบรุุษแบบปากต่อปากหรือท่ีเรียกว่า“มขุปาถะ” และการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง ผลการศกึษาท่ีได้จะเป็นประโยชน์ตอ่องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปใช้ประโยชน์ในการ

สง่เสริมการอนรัุกษ์และสืบทอดวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินชมุชนตอ่ไป 

คําสําคญั : วฒันธรรม ,  ภมิูปัญญาท้องถ่ิน         
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The aim of this study is the Culture and  Local knowledge coastal communities. A case study 

is  Klong  yi-Rat communities, BanSong District, Prefecture Muang,  Chonburi Province. The purpose 

is to study the local culture and community, the local culture and community, the patterns and 

acculturation and Klong  yi -Rat local communities. It’s conducted by collecting secondary data and 

in-depth interviews with scholars, elderly in the community and the people in Klong yi-rat 

communities, BanSong  District Prefecture Muang, Chonburi  Province. The total number ‘s 22 

people. 

 The results showed that areas within the Klong  yi-rat communitie,  a coastal was plain with 

the lens parallel to the beach along the coast, there’re culture and local life in a variety of formats, 

including the following 3 important  formats: 1) The first format’s a way of life.  The main occupation is 

the coastal fishery and seafood processing 2) The second format’s beliefs, including belief in the 

fishery by boat Meieanagworship and beliefs and worship of the Sammook goddess of love. , and 3) 

the third format’s a local knowledge which’s about the knowledge of the three occupations. There’re 

wisdom about cooking or food processing and local knowledge about fishing. For the culture and 

Klong  yi-rat local community, they’re largely unchanged from the original. It has only two parts: the 

knowledge about cooking and local knowledge about fishing. The freestyle relay location and 

community are two types of Klong  yi-rat ,told by a viral ancestor, known as the "Mu-ka-pa-ta" and the 

self. The results will be useful to the organization and related organizations to promote the 

conservation and use of traditional knowledge and cultural heritage communities further. 

 

Keywords: culture, local wisdom. 
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คาํนํา 

 การท่ีผู้คนมาอาศยัอยู่ร่วมกันภายในอาณาบริเวณเดียวกนัและมีระยะเวลายาวนานจนก่อให้เกิดการ

ปฏิสมัพันธ์ระหว่างกันขึน้ ถึงแม้บุคคลเหล่านัน้จะมาจากต่างท่ี ต่างเวลากันแต่เม่ือมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ย่อมท่ี

จะต้องมีการติดตอ่สมัพนัธ์กนัภายในกลุม่ เน่ืองจากมนษุย์เป็นสตัว์สงัคมไมส่ามารถท่ีจะอยู่อย่างโดดเด่ียวได้ จน

ก่อให้เกิดการรวมตวัอยู่ร่วมกนัเป็นกลุม่คน จากหลายๆกลุม่รวมกนัเป็นชมุชน จากหลายๆชมุชนรวมกนัเป็นสงัคม 

จากสังคมเล็กๆเม่ือมีประชากรเพ่ิมมากขึน้ก็กลายเป็นสังคมขนาดใหญ่ โดยแต่ละสังคมนัน้ก็จะแตกต่างกัน

ออกไปขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายๆสิ่ง อาทิ วิถีแห่งการดําเนินชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม การประกอบอาชีพต่างๆ ซึง่รวม

เรียกปัจจยัเหลา่นีว้า่ “วฒันธรรมและภมิูปัญญา”   

 สงัคมไทยก็เฉกเช่นเดียวกนัซึง่เป็นสงัคมขนาดใหญ่ท่ีประกอบไปด้วยผู้คนหลากหลายกลุ่มหลากหลาย

อาชีพตลอดจนมีวัฒนธรรมค่านิยมคติชนความเช่ือท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะในภาค

ตะวนัออกของประเทศไทยท่ีมีพืน้ท่ีติดชายฝ่ังทะเลจงึทําให้เกิดวฒันธรรมและภมิูปัญญาการประกอบอาชีพต่างๆ

ท่ีมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กันกบัสภาพของพืน้ท่ีอนัเป็นการปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมท่ีวิถีชีวิตของผู้คนมี

mailto:t_hongsachat@hotmail.com
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ความผูกพันธ์กบัทะเลจึงก่อให้เกิดวฒันธรรมวิถีชีวิตความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถ่ินซึ่งมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่น

ดงัเช่นชมุชนคลองย่ีรัดซึง่เป็นชมุชนริมชายฝ่ังทะเลในตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจงัหวดัชลบุรีด้วยเหตดุงักล่าวผู้

ศกึษาจึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนชายฝ่ังทะเลกรณีศกึษาชุมชน

คลองย่ีรัดตําบลบ้านสวนอําเภอเมืองจงัหวดัชลบุรีทัง้นีเ้น่ืองจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนชาวประมงชายฝ่ังท่ีมี

การตัง้ถ่ินฐานอยู่ในพืน้ท่ีเป็นระยะเวลานานย่อมมีวฒันธรรมคติชนความเช่ือภูมิปัญญาท้องถ่ินตลอดจนสภาพ

แห่งวิถีการดําเนินชีวิตชุมชนท่ีผ่านการตกผลึกและมีการถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษทัง้พืน้ท่ีของชุมชน

ดงักลา่วยงัเป็นชมุชนท่ีตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเขตพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจของจงัหวดัชลบุรีท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

อยู่ในระดบัสงูแต่ชาวบ้านในชุมชนสามารถท่ีจะยังคงธํารงรักษาไว้ซึง่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถ่ินความเป็นชมุชนชายฝ่ังทะเลของตนไว้ได้เป็นอย่างดี  

      

วัตถุประสงค์ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตลอดจนรูปแบบการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนคลองย่ีรัดตําบลบ้าน

สวนอําเภอเมืองจงัหวดัชลบรีุ         

     

อุปกรณ์และวิธีการ 

การวิจัยชิน้นีดํ้าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Study) ดําเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาบริบทพืน้ท่ี  แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัย หนงัสือและระบบสืบค้น

ทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนามโดยใช้วิธี 

การสงัเกต(Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลกึ (Indepth Interview) กลุ่มผู้ ให้ข้อมลูหลกั(Key informants)

จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สงูอายใุนชมุชน และชาวบ้านในชมุชนคลองย่ีรัด เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีเป็น

ภาพรวมของพืน้ท่ีการศึกษา ข้อมูลเชิงคุณภาพท่ีได้จะนํามาวิเคราะห์เนือ้หา จัดหมวดหมู่ของข้อมูลและ

สงัเคราะห์เพ่ือนําเสนอในภาพรวมภายใต้กรอบแนวคิดการวิจยั  

 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการศกึษา วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนชายฝ่ังทะเล กรณีศกึษาชุมชนคลองย่ีรัด ตําบล

บ้านสวน อําเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  โดยใช้วิธีการสงัเกต(Observation) และการสมัภาษณ์เชิงลึก (Indepth 

Interview) กลุม่ผู้ ให้ข้อมลูหลกั(Key informants)  จํานวน 3 กลุม่ ได้แก่ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สงูอายุในชุมชน และ

ชาวบ้านในชุมชนคลองย่ีรัด โดยศกึษาวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชน การเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมและ

ภมิูปัญญาท้องถ่ินชมุชน และรูปแบบการถ่ายทอดวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินชมุชน ผลการศึกษาอธิบาย

ได้ดงันี ้            

1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองยี่รัด     

  พบว่าชาวบ้านมีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินในการดําเนินชีวิตหลากหลายรูปแบบท่ี

สําคญั3รูปแบบได้แก่วิถีชีวิตชุมชนความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถ่ินในลกัษณะต่างๆดงันีภู้มิปัญญาเก่ียวกบัการ

http://dict.longdo.com/search/observation
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ประกอบอาชีพภมิูปัญญาเก่ียวกบัการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารและภมิูปัญญาเก่ียวกบัการประดิษฐ์

เคร่ืองมือประมง           

1) วิถีชีวิตชุมชน          

 ชาวบ้านภายในชุมชนประกอบอาชีพหลกัคือการทําประมงและการแปรรูปอาหารทะเลชุมชนมีวิถีการ

ดํารงชีวิตท่ีสอดคล้องกับสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินซึ่งชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

เหลา่นัน้ในการเป็นแหลง่อาหารเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนเช่นปลาดกุทะเลกุ้งหอยแครงแมงกะพรุนและขายเพ่ือ

สร้างรายได้จําหน่ายทัง้ในและนอกชมุชนโดยการนําไปขายให้กบัพ่อค้าคนกลางท่ีมารอรับซือ้หรือนําไปจําหน่าย

เองท่ีสะพานปลารวมถึงการประกอบอาชีพการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงการทําฟาร์มเลีย้งหอยแครงหอย

นางรมหอยแมลงภู่ตลอดจนการใช้เคร่ืองมือประมงต่างๆท่ีเป็นภูมิปัญญาในการจบัสตัว์นํา้เช่นการวางลอบดกัปู

อวนดกักุ้งและการทําประมงนํา้ลกึ        

2)ความเช่ือ          

 จากการศกึษาทางด้านความเช่ือของชาวบ้านในชุมชนพบว่ามีความเช่ือใน2ลกัษณะคือความเช่ือด้าน

การประกอบอาชีพประมงและความเช่ือด้านความรัก      

 ความเช่ือด้านการประกอบอาชีพประมง       

 ชาวบ้านในชุมชนคลองย่ีรัดมีความเช่ือเก่ียวกบัแม่ย่านางเรือโดยมีความเช่ือว่าก่อนออกเรือชาวประมง

จะต้องมีการนําเคร่ืองบูชามาทําพิธีบวงสรวงเพ่ือความเป็นสิริมงคลด้วยเคร่ืองเซ่นได้แก่หวัหมไูก่ขนมเป๊ียะขนม

ถ้วยฟผูลไม้ตา่งๆดอกไม้1กําธูป9ดอกและต้องจุดประทดับอกกล่าวด้วยเพ่ือบอกกล่าวแม่ย่านางท่ีสิงสถิตอยู่กบั

เรือแตล่ะลําได้รับรู้และปกปักรักษาอย่าให้เกิดอบุติัเหตเุภทภยัใดๆให้มีความปลอดภยัในการเดินเรือ  

 ความเช่ือด้านความรัก         

 ชาวบ้านในชมุชนคลองย่ีรัดและนกัท่องเท่ียวมีความเช่ือเก่ียวกบัเจ้าแม่สามมขุว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความ

รักท่ีชาวบ้านเช่ือว่าหากมาอธิษฐานขอพรแล้วจะสมหวงัในความรักโดยการเขียนช่ือตนกับคนรักไว้บนว่าวแล้ว

แขวนไว้บริเวณศาลเช่ือกันว่าเจ้าแม่สามมุขจะดลบันดาลให้ทุกคู่รักสมหวงัและไม่พลดัพรากจากกันซึ่งเม่ือคํา

อธิษฐานขอพรด้านความรักสําเร็จสมหวงัแล้วคูรั่กมกัจะนํามาลยัดาวเรืองและมะพร้าวออ่นมาแก้บนรวมถึงต้องมี

การจดุประทดับอกกลา่วให้เจ้าแมรั่บทราบด้วย        

3) ภูมิปัญญาท้องถิ่น         

  ภูมิปัญญาการประกอบอาชัพเกบ็หอยแครง     

  โดยท่ีชาวบ้านจะนั่งบนกระดานถีบท่ีทํามาจากแผ่นไม้กระดานด้านหน้าหัวจะเชิดเล็กน้อย

เพ่ือให้สามารถลื่นไถลได้ดีบนดินเลนโดยท่ีชาวบ้านจะงมเก็บหอยแครงท่ีฝังตวัอยู่ในดินเลนไปเร่ือยๆซึ่งทําให้

สามารถเลือกขนาดของหอยได้เม่ือถงึเวลานํา้ทะเลขึน้สงูชาวบ้านก็จะถีบกระดานกลบัเข้าหาฝ่ัง  

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นเก่ียวกับเคร่ืองมือทาํประมง     

 สามารถแบ่งชนิดของเคร่ืองมือในการทําประมงพืน้บ้านท่ีพบออกเป็น 8 ชนิดได้แก่1) เรือประมงพืน้บ้าน

ได้แก่เรืออีป๊าบเรืออีเป็ดและเรือยนต์ 2) สวิงช้อนแมงกะพรุน3) กั๊วช้อนหอยแครง 4) คราดหอยแครง 5) อวน

ปลากระบอก 6) เบ็ดราว 7) ลอบดกัปู8) ลอบดกัปลาทะเลซึ่งแต่ละชนิดจะมีวตัถุประสงค์ในการใช้และการจับ

สตัว์นํา้ท่ีแตกตา่งกนัออกไป         

 ภูมิปัญญาเก่ียวกับการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหาร     
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 ด้วยการทําอาหารทะเลตากแห้งหรือการทําปลาแดดเดียว จําพวกปลาทะเลชนิดต่างๆ และการแปรรูป

แมงกะพรุน จําพวกแมงกะพรุนหนัง และแมงกะพรุนลอดช่อง โดยผ่านกระบวนการดองเค็ม และส่งขายเป็น

ผลิตภณัฑ์ของชมุชน          

2. การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองยี่รัด   

  ด้านวิถีชีวิตชุมชน        

  การเปลี่ยนแปลงด้านวิถีชีวิตชุมชนชายฝ่ังชุมชนคลองย่ีรัดชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนคลองย่ี

รัดส่วนใหญ่นัน้ยังคงมีวิถีชีวิตท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยยังคงรักษาเอกลกัษณ์ด้านวิถีชีวิตชุมชนชายฝ่ัง

ทะเลไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยการประกอบอาชีพหลกัคือการทําประมงและการแปรรูปอาหารทะเล  

  ด้านความเช่ือ         

 การเปลี่ยนแปลงด้านความเช่ือของชาวบ้านชุมชนคลองย่ีรัดชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนคลองย่ีรัดส่วน

ใหญ่นัน้ยงัคงมีความเช่ือท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน 2 ลกัษณะคือความเช่ือด้านการประกอบอาชีพประมง

และความเช่ือด้านความรัก         

 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น        

 ชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนคลองย่ีรัดส่วนใหญ่นัน้ยงัคงมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก

เดิมใน 1 ลกัษณะนั่นคือภูมิปัญญาเก่ียวกับการประกอบอาชีพแต่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอีก 2 ลกัษณะ

ได้แก่ภมิูปัญญาในการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารและภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทําประมง

เพ่ือให้สอดคล้องกบับริบทชมุชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป       

3.รูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองยี่รัด   

 สําหรับรูปแบบการถ่ายทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนคลองย่ีรัดนัน้มี 2 ลกัษณะคือการ

บอกเลา่จากบรรพบรุุษแบบปากตอ่ปากหรือท่ีเรียกวา่“มขุปาถะ”และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูก

จนเกิดความชํานาญ          

      

สรุปผลและเสนอแนะ 

ด้านวิถีชีวิตชุมชนชมุชนคลองย่ีรัดชาวบ้านมีวิถีการดํารงชีวิตท่ีสอดคล้องกบัสภาพทรัพยากรและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถ่ินในการทําประมงและการแปรรูปอาหารทะเลเน่ืองจากชาวบ้านมีการดําเนินชีวิตอย่าง

เกือ้กลูกนัของมนษุย์และระบบนิเวศในพืน้ท่ีจงึทําให้เกิดความเหมาะสมในการทําประมงจบัสตัว์นํา้และการ

ประกอบอาชีพอ่ืนๆท่ีมีความสอดคล้องกบัระบบนิเวศชายฝ่ังซึง่ชาวบ้านในชมุชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

เหลา่นัน้ในการเป็นแหลง่อาหารเพ่ือบริโภคภายในครัวเรือนและขายเพ่ือสร้างรายได้ทัง้ในและนอกชมุชนรวมถงึ

การประกอบอาชีพการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงการทําฟาร์มเลีย้งหอยแครงหอยนางรมหอยแมลงภูต่ลอดจน

ใช้เคร่ืองมือประมงตา่งๆท่ีเกิดจากวิถีชีวิตการเรียนรู้จากประสบการณ์สัง่สมมาจนเกิดเป็นภมิูปัญญาในการจบั

สตัว์นํา้ควบคูก่นัไปด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัของสธิุราชยัรักษา(2517:34)ได้ทําการศกึษาเร่ือง“วิถีชีวิตของ

ครัวเรือนประมงพืน้บ้าน”พบวา่วิถีชีวิตของครัวเรือนประมงพืน้บ้านด้านการทํามาหากินหรือการทําประมงระหวา่ง

พืน้ท่ีท่ีมีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรสตัว์นํา้ท่ีแตกตา่งกนัระยะทางระยะเวลาตลอดจนอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีใช้ใน

การทําประมงรวมถงึการลงทนุในการทําประมงท่ีมีความแตกตา่งกนัทําให้สง่ผลถงึรูปแบบของวิถีชีวิตชมุชนนัน้ๆ

ด้วย 
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ด้านความเช่ือชาวบ้านชุมชนคลองย่ีรัดมีความเช่ือใน 2 ลกัษณะคือความเช่ือด้านการประกอบอาชีพ

ประมงได้แก่การบูชาแม่ย่านางเรือโดยชาวบ้านมีความเช่ือว่าก่อนออกเรือชาวประมงจะต้องมีการนําเคร่ืองบูชา

มาทําพิธีบวงสรวงเพ่ือความเป็นสิริมงคลด้วยเคร่ืองเซ่นได้แก่หัวหมูไก่ขนมเป๊ียะขนมถ้วยฟูผลไม้ต่างๆดอกไม้

หนึง่กําธูปเก้าดอกและต้องจดุประทดับอกกลา่วอีกด้วยเพ่ือบอกกลา่วแมย่่านางท่ีสิงสถิตอยู่กบัเรือแต่ละลําได้รับ

รู้และปกปักรักษาอย่าให้เกิดอบุติัเหตเุภทภยัใดๆให้มีความปลอดภยัในการเดินเรือและความเช่ือด้านความรักโดย

มีความเช่ือว่าเจ้าแม่สามมุขเป็นเทพเจ้าแห่งความรักหากมาอธิษฐานขอให้ความรักของตนสมหวงัแล้วจะสม

ปรารถนาโดยการเขียนช่ือตนกับคนรักไว้บนว่าวแล้วแขวนไว้บริเวณศาลซึ่งเม่ือคําอธิษฐานขอพรด้านความรัก

สําเร็จแล้วคู่รักมักจะนํามาลยัดาวเรืองและมะพร้าวอ่อนมาแก้บนรวมถึงมีการจุดประทัดบอกกล่าวให้เจ้าแม่

รับทราบด้วยอนัเป็นความเช่ือจากอดีตท่ีตกทอดมาสูย่คุปัจจบุนั  สอดคล้องกับงานวิจัยของคณพศด้วงคงและ

คณะ(2551:15)ได้ทําการศกึษาเร่ือง“ความเช่ือเก่ียวกบัพระคเณศในมหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี”ซึง่พบว่าเป็นความเช่ือท่ีเกิดมาจากการซมึซบัและคล้อยตามบุคคลท่ีมีความเช่ือเร่ืององค์พระคเณศอยู่

แล้วโดยเกิดจากการบอกเลา่และการประสบกบัตนเองจนเกิดเป็นความเช่ือขึน้มาโดยจะมีการนําเคร่ืองบูชามาทํา

พิธีบวงสรวงเพ่ือความเป็นสิริมงคลด้วยเคร่ืองเซ่นได้แก่กล้วยอ้อยนํา้ด่ืมมาลยัดาวเรืองถั่วและงาเม่ือผู้ ท่ีได้บน

บานศาลกลา่วประสบความสําเร็จสมดงัปรารถนา       

 ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านในชุมชนใน 3 ลักษณะคือ1) ภูมิปัญญา

เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ 2) ภูมิปัญญาเก่ียวกบัการประกอบอาหารหรือการแปรรูปอาหารและ3) ภูมิปัญญา

เก่ียวกับการประดิษฐ์เคร่ืองมือการทําประมงท่ีเกิดมาจากการเรียนรู้ลองผิดลองถูกของชาวบ้านอย่างแท้จริงซึ่ง

เก่ียวข้องกับสภาพวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชนทัง้สิน้ท่ีสืบเน่ืองมาจากภูมิ

ประเทศของชุมชนคลองย่ีรัดท่ีมีพืน้ท่ีส่วนใหญ่ติดต่อกบัชายทะเลท่ีมีลกัษณะเป็นป่าชายเลนและหาดโคลนท่ีมี

ความอุดมสมบูรณ์ลกัษณะดงักล่าวจึงเป็นแหล่งผลิตอาหารท่ีสําคญัอันอุดมไปด้วยทรัพยากรทางทะเลต่างๆ

มากมายเช่นกุ้งหอยแครงหอยลายปทูะเลซึง่จากลกัษณะดงักลา่วได้สง่ผลให้ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ

อาชีพประมงพืน้บ้านผ่านการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินจากความหลากหลายของระบบนิเวศและความอดุมสมบูรณ์

ของทรัพยากรธรรมชาติสง่ผลทําให้ชมุชนคลองย่ีรัดเป็นแหล่งรวมขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินดงักล่าว

ด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ มนัสศิริลูกรักษ์(2543:20)ได้ทําการศึกษาเร่ือง“ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการทํา

ประมงเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝ่ังกรณีศึกษาชุมชนประมงพืน้บ้านบ้านแหลมมะขามตําบลเขาไม้แก้ว

อําเภอสิเภาจงัหวดัตรัง”พบวา่ชมุชนมีการเรียนรู้ทัง้จากประสบการณ์ภายในและภายนอกชุมชนมีการสัง่สมและ

การถ่ายทอดความรู้ตลอดจนประยกุต์ใช้ความรู้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่างๆท่ีเกิดขึน้และชุมชนมีการใช้ภูมิ

ปัญญาท้องถ่ินในการแก้ไขปัญหาในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังของชมุชนเพ่ือให้เกิดความยัง่ยืนตอ่ไป 

 การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองยี่ รัดชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน

คลองย่ีรัดส่วนใหญ่นัน้ยังคงมีวิถีชีวิตท่ีไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยยงัคงรักษาเอกลกัษณ์ด้านวิถีชีวิตชุมชน

ชายฝ่ังทะเลไว้ได้เป็นอย่างดีด้วยการประกอบอาชีพหลกัคือการทําประมงและการแปรรูปอาหารทะเลและยงัคง

สามารถรักษาไว้ซึง่ความเช่ือใน 2 ลกัษณะคือความเช่ือด้านการประกอบอาชีพประมงได้แก่การบชูาแมย่่านางเรือ

และความเช่ือด้านความรักได้แก่การบชูาเจ้าแม่สามมขุในส่วนของภูมิปัญญาท้องถ่ินยงัคงมีภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี

ไมเ่ปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน 1 ลกัษณะนัน่คือภมิูปัญญาเก่ียวกบัการประกอบอาชีพท่ีชาวบ้านในชมุชนมีวิถีชีวิต
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เคียงคูก่บัทะเลแตจ่ะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอีก 2 ลกัษณะได้แก่ภมิูปัญญาในการประกอบอาหารหรือการแปร

รูปอาหารและภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัเคร่ืองมือทําประมงเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท

ชมุชนท่ีเปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกบังานวิจยัของสรัชชาเวชพฤติ(2542:42)ได้ทําการศกึษาเร่ือง“เอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมการติดตอ่ทางวฒันธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวฒันธรรมในชุมชนมอญ”โดยศกึษาถึงปัจจยั

ภายในและภายนอกท่ีมีผลต่อการรักษาเอกลกัษณ์และการสญูเสียเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของมอญในอําเภอ

พระประแดงพบวา่เอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของมอญนบัวนัจะลดลงไปเน่ืองจากกระแสโลกาภิวฒัน์ 

 รูปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคลองยี่ รัดมี 2 ลกัษณะคือการบอก

เลา่จากบรรพบุรุษแบบปากต่อปากหรือท่ีเรียกว่า“มขุปาถะ”และการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูกจน

เกิดความชํานาญ          

 สอดคล้องกับงานวิจัยของกมลพรสงมี(2543:53)ได้ทําการศึกษาเร่ือง“การถ่ายทอดความรู้ในการใช้

สมนุไพรท่ีมีผลต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการพึ่งตนเอง”พบว่าในชุมชนดงักล่าวมีวิถีชีวิต

และความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่ายมีการช่วยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัมีการถ่ายทอดความรู้สืบต่อกนัมาจากบรรพบุรุษ

ในการใช้สมุนไพรมีหมอพืน้บ้านเป็นผู้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษสู่ชุมชนโดยผ่านทางครอบครัวไปยงัเครือญาติ

            

     ข้อเสนอแนะ      

 จากผลการศกึษาผู้ วิจยัมีความเห็นว่าภูมิปัญญาท้องถ่ินในบางเร่ืองได้เร่ิมสญูหายไปจากชุมชน หรือใน

บางเร่ืองจะมีผู้ รู้น้อยมาก ดงันัน้องค์กรหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรให้การสนบัสนุนส่งเสริม เพ่ือให้เกิดการสืบ

ทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาดงักล่าวให้คงอยู่คู่วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินชุมชนคลองย่ีรัดสืบไป เช่น การ

เปิดเป็นศนูย์การเรียนรู้ชมุชน ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้เหลา่นีไ้ว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร เช่น หนงัสือ ตํารา เพ่ือ

จะได้เป็นประโยชน์ตอ่ชมุชนท้องถ่ินตลอดจนผู้ ท่ีต้องการศกึษาตอ่ไป   
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