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วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนชายฝั่ งทะเล
กรณีศึกษาชุมชนคลองยี่รัด ตําบลบ้ านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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บทคัดย่ อ
จากการศึกษาเรื่ อง วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนชายฝั่ งทะเล กรณี ศึกษาชุมชนคลองยี่รัด
ตําบลบ้ านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชน การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชน และรู ปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ชุมชนคลองยี่ รัด ดําเนิ นการศึกษาโดยการรวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิ และการสัมภาษณ์ เชิ งลึกปราชญ์ ชาวบ้ าน
ผู้สงู อายุในชุมชน และชาวบ้ านในชุมชนคลองยี่รัดตําบลบ้ านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เป็ นจํานวนทังสิ
้ ้น 22
คน
ผลการศึกษาพบว่าสภาพพื ้นที่โดยทัว่ ไปภายในชุมชนคลองยี่รัดเป็ นที่ราบลุม่ ริ มชายฝั่ งทะเลที่มีลกั ษณะ
เป็ นหาดเลนขนานไปตามแนวชายฝั่ ง มีวฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นในการดําเนินชีวิตหลากหลายรู ปแบบที่
สําคัญ 3 รู ปแบบ ได้ แก่ 1) วิถีชีวิตชุมชน ประกอบอาชีพหลักคือ การทําประมงพื ้นบ้ านชายฝั่ งและการแปรรู ป
อาหารทะเล 2) ความเชื่อ ได้ แก่ ความเชื่อด้ านการประกอบอาชีพประมงโดยการบูชาแม่ย่านางเรื อ และความเชื่อ
ด้ านความรักโดยการบูชาเจ้ าแม่สามมุข และ 3) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น 3 ด้ าน คือ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพ ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรื อการแปรรู ปอาหารและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับเครื่ องมือทํา
ประมง สํ า หรั บ การเปลี่ ย นแปลงวัฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ชุ ม ชนคลองยี่ รั ด นัน้ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว ไม่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่จะมีเปลี่ย นเพี ยง 2 ส่วน ได้ แก่ ภูมิปั ญญาเกี่ ยวกับการประกอบอาหารและภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับเครื่ องมือทําประมง ส่วนรู ปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชน
คลองยี่รัดนัน้ มี 2 ลักษณะ คือ การบอกเล่าจากบรรพบุรุษแบบปากต่อปากหรื อที่เรี ยกว่า“มุขปาถะ” และการ
เรี ยนรู้ ด้วยตนเอง ผลการศึกษาที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องนําไปใช้ ประโยชน์ในการ
ส่งเสริ มการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนต่อไป
คําสําคัญ : วัฒนธรรม , ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
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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.
E-mail:t_hongsachat@hotmail.com

คํานํา

การที่ผ้ ูคนมาอาศัยอยู่ร่วมกันภายในอาณาบริ เวณเดียวกันและมีระยะเวลายาวนานจนก่อให้ เกิดการ
ปฏิ สมั พันธ์ ระหว่างกันขึน้ ถึงแม้ บุคคลเหล่านัน้ จะมาจากต่างที่ ต่างเวลากันแต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้ วก็ย่อมที่
จะต้ องมีการติดต่อสัมพันธ์กนั ภายในกลุม่ เนื่องจากมนุษย์เป็ นสัตว์สงั คมไม่สามารถที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวได้ จน
ก่อให้ เกิดการรวมตัวอยู่ร่วมกันเป็ นกลุม่ คน จากหลายๆกลุม่ รวมกันเป็ นชุมชน จากหลายๆชุมชนรวมกันเป็ นสังคม
จากสังคมเล็กๆเมื่อมีประชากรเพิ่ มมากขึน้ ก็กลายเป็ นสังคมขนาดใหญ่ โดยแต่ละสังคมนัน้ ก็จะแตกต่างกัน
ออกไปขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายๆสิ่ง อาทิ วิถีแห่งการดําเนินชีวิต ความเชื่อ ค่านิยม การประกอบอาชีพต่างๆ ซึง่ รวม
เรี ยกปั จจัยเหล่านี ้ว่า “วัฒนธรรมและภูมิปัญญา”
สังคมไทยก็เฉกเช่นเดียวกันซึง่ เป็ นสังคมขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้ วยผู้คนหลากหลายกลุ่มหลากหลาย
อาชี พตลอดจนมีวัฒนธรรมค่านิ ยมคติช นความเชื่ อที่ แตกต่างกัน ออกไปในแต่ละภูมิภ าคโดยเฉพาะในภาค
ตะวันออกของประเทศไทยที่มีพื ้นที่ติดชายฝั่ งทะเลจึงทําให้ เกิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาการประกอบอาชีพต่างๆ
ที่มีความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กันกับสภาพของพื ้นที่อนั เป็ นการปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่วิถีชีวิตของผู้คนมี
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ความผูกพันธ์ กบั ทะเลจึงก่อให้ เกิดวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเชื่อและภูมิปัญญาท้ องถิ่นซึ่งมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น
ดังเช่นชุมชนคลองยี่รัดซึง่ เป็ นชุมชนริ มชายฝั่ งทะเลในตําบลบ้ านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีด้วยเหตุดงั กล่าวผู้
ศึกษาจึงมีความประสงค์ในการศึกษาถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนชายฝั่ งทะเลกรณี ศกึ ษาชุมชน
คลองยี่รัดตําบลบ้ านสวนอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรีทงนี
ั ้ เ้ นื่องจากชุมชนดังกล่าวเป็ นชุมชนชาวประมงชายฝั่ งที่มี
การตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในพื ้นที่เป็ นระยะเวลานานย่อมมีวฒ
ั นธรรมคติชนความเชื่อภูมิปัญญาท้ องถิ่นตลอดจนสภาพ
แห่งวิถีการดําเนิ นชี วิตชุมชนที่ ผ่านการตกผลึกและมีการถ่ายทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษทัง้ พื น้ ที่ ของชุมชน
ดังกล่าวยังเป็ นชุมชนที่ตงถิ
ั ้ ่นฐานอยู่ในเขตพื ้นที่ทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีที่มีการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยู่ในระดับสูงแต่ชาวบ้ านในชุมชนสามารถที่จะยังคงธํารงรักษาไว้ ซงึ่ เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นความเป็ นชุมชนชายฝั่ งทะเลของตนไว้ ได้ เป็ นอย่างดี

วัตถุประสงค์
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตลอดจนรู ปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัดตําบลบ้ าน
สวนอําเภอเมืองจังหวัดชลบุรี

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจัยชิ ้นนี ้ดําเนินการศึกษาโดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ(Qualitative Study) ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาบริ บทพื ้นที่ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารงานวิจัย หนังสือและระบบสืบค้ น
ทางอินเตอร์ เน็ตเพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนามโดยใช้ วิธี
การสังเกต(Observation) และการสัมภาษณ์ เชิงลึก (Indepth Interview) กลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก(Key informants)
จํานวน 3 กลุม่ ได้ แก่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้สงู อายุในชุมชน และชาวบ้ านในชุมชนคลองยี่รัด เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลที่เป็ น
ภาพรวมของพื น้ ที่ ก ารศึก ษา ข้ อ มูล เชิ ง คุณ ภาพที่ ไ ด้ จ ะนํ า มาวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หา จัด หมวดหมู่ข องข้ อมูล และ
สังเคราะห์เพื่อนําเสนอในภาพรวมภายใต้ กรอบแนวคิดการวิจยั

ผลการทดลองและวิจารณ์
จากการศึกษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนชายฝั่ งทะเล กรณีศกึ ษาชุมชนคลองยี่รัด ตําบล
บ้ านสวน อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยใช้ วิธีการสังเกต(Observation) และการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (Indepth
Interview) กลุม่ ผู้ให้ ข้อมูลหลัก(Key informants) จํานวน 3 กลุม่ ได้ แก่ ปราชญ์ชาวบ้ าน ผู้สงู อายุในชุมชน และ
ชาวบ้ านในชุมชนคลองยี่รัด โดยศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชน การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชน และรู ปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชน ผลการศึก ษาอธิ บ าย
ได้ ดงั นี ้
1. วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัด
พบว่าชาวบ้ านมีวัฒนธรรมและภูมิปั ญญาท้ องถิ่ นในการดํ าเนิ น ชี วิต หลากหลายรู ปแบบที่
สําคัญ3รู ปแบบได้ แก่วิถีชีวิตชุมชนความเชื่อและภูมิปัญญาท้ องถิ่นในลักษณะต่างๆดังนี ้ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการ
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ประกอบอาชีพภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรื อการแปรรู ปอาหารและภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประดิษฐ์
เครื่ องมือประมง
1) วิถีชีวิตชุมชน
ชาวบ้ านภายในชุมชนประกอบอาชีพหลักคือการทําประมงและการแปรรู ปอาหารทะเลชุมชนมีวิถีการ
ดํารงชีวิตที่ สอดคล้ องกับสภาพทรั พยากรและสิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่นซึ่งชาวบ้ านได้ ใช้ ประโยชน์ จากทรั พยากร
เหล่านันในการเป็
้
นแหล่งอาหารเพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อนเช่นปลาดุกทะเลกุ้งหอยแครงแมงกะพรุ นและขายเพื่อ
สร้ างรายได้ จําหน่ายทังในและนอกชุ
้
มชนโดยการนําไปขายให้ กบั พ่อค้ าคนกลางที่มารอรับซื ้อหรื อนําไปจําหน่าย
เองที่สะพานปลารวมถึงการประกอบอาชีพการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงการทําฟาร์ มเลี ้ยงหอยแครงหอย
นางรมหอยแมลงภู่ตลอดจนการใช้ เครื่ องมือประมงต่างๆที่เป็ นภูมิปัญญาในการจับสัตว์นํ ้าเช่นการวางลอบดักปู
อวนดักกุ้งและการทําประมงนํ ้าลึก
2)ความเชื่อ
จากการศึกษาทางด้ านความเชื่อของชาวบ้ านในชุมชนพบว่ามีความเชื่อใน2ลักษณะคือความเชื่อด้ าน
การประกอบอาชีพประมงและความเชื่อด้ านความรัก
ความเชื่อด้ านการประกอบอาชีพประมง
ชาวบ้ านในชุมชนคลองยี่รัดมีความเชื่อเกี่ยวกับแม่ย่านางเรื อโดยมีความเชื่อว่าก่อนออกเรื อชาวประมง
จะต้ องมีการนําเครื่ องบูชามาทําพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็ นสิริมงคลด้ วยเครื่ องเซ่นได้ แก่หวั หมูไก่ขนมเปี๊ ยะขนม
ถ้ วยฟูผลไม้ ตา่ งๆดอกไม้ 1กําธูป9ดอกและต้ องจุดประทัดบอกกล่าวด้ วยเพื่อบอกกล่าวแม่ย่านางที่สิงสถิตอยู่กบั
เรื อแต่ละลําได้ รับรู้ และปกปั กรักษาอย่าให้ เกิดอุบตั ิเหตุเภทภัยใดๆให้ มีความปลอดภัยในการเดินเรื อ
ความเชื่อด้ านความรั ก
ชาวบ้ านในชุมชนคลองยี่รัดและนักท่องเที่ยวมีความเชื่อเกี่ยวกับเจ้ าแม่สามมุขว่าเป็ นเทพเจ้ าแห่งความ
รักที่ชาวบ้ านเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรแล้ วจะสมหวังในความรั กโดยการเขียนชื่อตนกับคนรั กไว้ บนว่าวแล้ ว
แขวนไว้ บริ เวณศาลเชื่อกันว่าเจ้ าแม่สามมุขจะดลบันดาลให้ ทุกคู่รักสมหวังและไม่พลัดพรากจากกันซึ่งเมื่อคํา
อธิษฐานขอพรด้ านความรักสําเร็ จสมหวังแล้ วคูร่ ักมักจะนํามาลัยดาวเรื องและมะพร้ าวอ่อนมาแก้ บนรวมถึงต้ องมี
การจุดประทัดบอกกล่าวให้ เจ้ าแม่รับทราบด้ วย
3) ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ภูมิปัญญาการประกอบอาชัพเก็บหอยแครง
โดยที่ ชาวบ้ านจะนั่งบนกระดานถี บที่ ทํามาจากแผ่นไม้ กระดานด้ านหน้ าหัวจะเชิ ดเล็กน้ อย
เพื่อให้ สามารถลื่นไถลได้ ดีบนดินเลนโดยที่ชาวบ้ านจะงมเก็บหอยแครงที่ฝังตัวอยู่ในดินเลนไปเรื่ อยๆซึ่งทําให้
สามารถเลือกขนาดของหอยได้ เมื่อถึงเวลานํ ้าทะเลขึ ้นสูงชาวบ้ านก็จะถีบกระดานกลับเข้ าหาฝั่ ง
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับเครื่ องมือทําประมง
สามารถแบ่งชนิดของเครื่ องมือในการทําประมงพื ้นบ้ านที่พบออกเป็ น 8 ชนิดได้ แก่1) เรื อประมงพื ้นบ้ าน
ได้ แก่เรื ออีป๊าบเรื ออีเป็ ดและเรื อยนต์ 2) สวิงช้ อนแมงกะพรุ น3) กั๊วช้ อนหอยแครง 4) คราดหอยแครง 5) อวน
ปลากระบอก 6) เบ็ดราว 7) ลอบดักปู8) ลอบดักปลาทะเลซึ่งแต่ละชนิดจะมีวตั ถุประสงค์ในการใช้ และการจับ
สัตว์นํ ้าที่แตกต่างกันออกไป
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรื อการแปรรู ปอาหาร
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ด้ วยการทําอาหารทะเลตากแห้ งหรื อการทําปลาแดดเดียว จําพวกปลาทะเลชนิดต่างๆ และการแปรรู ป
แมงกะพรุ น จําพวกแมงกะพรุ นหนัง และแมงกะพรุ นลอดช่อง โดยผ่านกระบวนการดองเค็ม และส่งขายเป็ น
ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
2. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัด
ด้ านวิถีชีวิตชุมชน
การเปลี่ยนแปลงด้ านวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ งชุมชนคลองยี่รัดชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองยี่
รัดส่วนใหญ่นนั ้ ยังคงมีวิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยยังคงรั กษาเอกลักษณ์ ด้านวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ ง
ทะเลไว้ ได้ เป็ นอย่างดีด้วยการประกอบอาชีพหลักคือการทําประมงและการแปรรู ปอาหารทะเล
ด้ านความเชื่อ
การเปลี่ยนแปลงด้ านความเชื่อของชาวบ้ านชุมชนคลองยี่รัดชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองยี่รัดส่วน
ใหญ่นนั ้ ยังคงมีความเชื่อที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน 2 ลักษณะคือความเชื่อด้ านการประกอบอาชีพประมง
และความเชื่อด้ านความรัก
ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในชุมชนคลองยี่รัดส่วนใหญ่นนั ้ ยังคงมีภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมใน 1 ลักษณะนั่นคือภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแต่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอีก 2 ลักษณะ
ได้ แก่ภมู ิปัญญาในการประกอบอาหารหรื อการแปรรู ปอาหารและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับเครื่ องมือทําประมง
เพื่อให้ สอดคล้ องกับบริ บทชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป
3.รู ปแบบการถ่ ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัด
สําหรั บรู ปแบบการถ่ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัดนัน้ มี 2 ลักษณะคือการ
บอกเล่าจากบรรพบุรุษแบบปากต่อปากหรื อที่เรี ยกว่า“มุขปาถะ”และการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูก
จนเกิดความชํานาญ

สรุปผลและเสนอแนะ
ด้ านวิถีชีวิตชุมชนชุมชนคลองยี่รัดชาวบ้ านมีวิถีการดํารงชีวิตที่สอดคล้ องกับสภาพทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้ อมในท้ องถิ่นในการทําประมงและการแปรรูปอาหารทะเลเนื่องจากชาวบ้ านมีการดําเนินชีวิตอย่าง
เกื ้อกูลกันของมนุษย์และระบบนิเวศในพื ้นที่จงึ ทําให้ เกิดความเหมาะสมในการทําประมงจับสัตว์นํ ้าและการ
ประกอบอาชีพอื่นๆที่มีความสอดคล้ องกับระบบนิเวศชายฝั่ งซึง่ ชาวบ้ านในชุมชนได้ ใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
เหล่านันในการเป็
้
นแหล่งอาหารเพื่อบริ โภคภายในครัวเรื อนและขายเพื่อสร้ างรายได้ ทงในและนอกชุ
ั้
มชนรวมถึง
การประกอบอาชีพการถีบกระดานเลนเก็บหอยแครงการทําฟาร์ มเลี ้ยงหอยแครงหอยนางรมหอยแมลงภู่ตลอดจน
ใช้ เครื่ องมือประมงต่างๆที่เกิดจากวิถีชีวิตการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์สงั่ สมมาจนเกิดเป็ นภูมิปัญญาในการจับ
สัตว์นํ ้าควบคูก่ นั ไปด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสุธิราชัยรักษา(2517:34)ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง“วิถีชีวิตของ
ครัวเรื อนประมงพื ้นบ้ าน”พบว่าวิถีชีวิตของครัวเรื อนประมงพื ้นบ้ านด้ านการทํามาหากินหรื อการทําประมงระหว่าง
พื ้นที่ที่มีสภาพแวดล้ อมและทรัพยากรสัตว์นํ ้าที่แตกต่างกันระยะทางระยะเวลาตลอดจนอุปกรณ์เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การทําประมงรวมถึงการลงทุนในการทําประมงที่มีความแตกต่างกันทําให้ สง่ ผลถึงรู ปแบบของวิถีชีวิตชุมชนนันๆ
้
ด้ วย
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ด้ านความเชื่อชาวบ้ านชุมชนคลองยี่รัดมีความเชื่อใน 2 ลักษณะคือความเชื่อด้ านการประกอบอาชีพ
ประมงได้ แก่การบูชาแม่ย่านางเรื อโดยชาวบ้ านมีความเชื่อว่าก่อนออกเรื อชาวประมงจะต้ องมีการนําเครื่ องบูชา
มาทําพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็ นสิริมงคลด้ วยเครื่ องเซ่นได้ แก่หัวหมูไก่ขนมเปี๊ ยะขนมถ้ วยฟูผลไม้ ต่างๆดอกไม้
หนึง่ กําธูปเก้ าดอกและต้ องจุดประทัดบอกกล่าวอีกด้ วยเพื่อบอกกล่าวแม่ย่านางที่สิงสถิตอยู่กบั เรื อแต่ละลําได้ รับ
รู้ และปกปั กรักษาอย่าให้ เกิดอุบตั ิเหตุเภทภัยใดๆให้ มีความปลอดภัยในการเดินเรื อและความเชื่อด้ านความรักโดย
มีความเชื่อว่าเจ้ าแม่สามมุขเป็ นเทพเจ้ าแห่งความรั กหากมาอธิ ษฐานขอให้ ความรั กของตนสมหวังแล้ วจะสม
ปรารถนาโดยการเขียนชื่อตนกับคนรั กไว้ บนว่าวแล้ วแขวนไว้ บริ เวณศาลซึ่งเมื่อคําอธิ ษฐานขอพรด้ านความรั ก
สําเร็ จแล้ วคู่รักมักจะนํ ามาลัยดาวเรื องและมะพร้ าวอ่อนมาแก้ บนรวมถึงมีการจุดประทัดบอกกล่าวให้ เจ้ าแม่
รับทราบด้ วยอันเป็ นความเชื่อจากอดีตที่ตกทอดมาสูย่ คุ ปั จจุบนั สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของคณพศด้ ว งคงและ
คณะ(2551:15)ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง“ความเชื่อเกี่ยวกับพระคเณศในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี”ซึง่ พบว่าเป็ นความเชื่อที่เกิดมาจากการซึมซับและคล้ อยตามบุคคลที่มีความเชื่อเรื่ ององค์พระคเณศอยู่
แล้ วโดยเกิดจากการบอกเล่าและการประสบกับตนเองจนเกิดเป็ นความเชื่อขึ ้นมาโดยจะมีการนําเครื่ องบูชามาทํา
พิธีบวงสรวงเพื่อความเป็ นสิริมงคลด้ วยเครื่ องเซ่นได้ แก่กล้ วยอ้ อยนํ ้าดื่มมาลัยดาวเรื องถั่วและงาเมื่อผู้ที่ได้ บน
บานศาลกล่าวประสบความสําเร็ จสมดังปรารถนา
ด้ านภูมิปัญญาท้ องถิ่นเป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชาวบ้ านในชุมชนใน 3 ลักษณะคือ1) ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 2) ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาหารหรื อการแปรรู ปอาหารและ3) ภูมิปัญญา
เกี่ยวกับการประดิษฐ์ เครื่ องมือการทําประมงที่เกิดมาจากการเรี ยนรู้ ลองผิดลองถูกของชาวบ้ านอย่างแท้ จริ งซึ่ง
เกี่ ย วข้ องกับ สภาพวิ ถีชี วิต และลัก ษณะการประกอบอาชี พของชาวบ้ านในชุม ชนทัง้ สิน้ ที่ สื บเนื่ องมาจากภูมิ
ประเทศของชุมชนคลองยี่รัดที่มีพื ้นที่ส่วนใหญ่ติดต่อกับชายทะเลที่มีลกั ษณะเป็ นป่ าชายเลนและหาดโคลนที่มี
ความอุดมสมบูรณ์ ลกั ษณะดังกล่าวจึงเป็ นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญอันอุดมไปด้ วยทรั พยากรทางทะเลต่างๆ
มากมายเช่นกุ้งหอยแครงหอยลายปูทะเลซึง่ จากลักษณะดังกล่าวได้ สง่ ผลให้ ชาวบ้ านในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพประมงพื ้นบ้ านผ่านการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นจากความหลากหลายของระบบนิเวศและความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรธรรมชาติสง่ ผลทําให้ ชมุ ชนคลองยี่รัดเป็ นแหล่งรวมขององค์ความรู้ และภูมิปัญญาท้ องถิ่นดังกล่าว
ด้ วย สอดคล้ องกับงานวิจัยของ มนัสศิริลูกรั กษ์ (2543:20)ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง“ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นในการทํ า
ประมงเพื่ อการอนุรักษ์ ทรั พยากรชายฝั่ งกรณี ศึกษาชุมชนประมงพื น้ บ้ านบ้ านแหลมมะขามตําบลเขาไม้ แก้ ว
อําเภอสิเภาจังหวัดตรัง”พบว่าชุมชนมีการเรี ยนรู้ ทงจากประสบการณ์
ั้
ภายในและภายนอกชุมชนมีการสัง่ สมและ
การถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนประยุกต์ใช้ ความรู้ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ ต่างๆที่เกิดขึ ้นและชุมชนมีการใช้ ภูมิ
ปั ญญาท้ องถิ่นในการแก้ ไขปั ญหาในการจัดการทรัพยากรชายฝั่ งของชุมชนเพื่อให้ เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัดชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในชุมชน
คลองยี่รัดส่วนใหญ่นนั ้ ยังคงมีวิถีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยยังคงรั กษาเอกลักษณ์ ด้านวิถีชีวิตชุมชน
ชายฝั่ งทะเลไว้ ได้ เป็ นอย่างดีด้วยการประกอบอาชีพหลักคือการทําประมงและการแปรรู ปอาหารทะเลและยังคง
สามารถรักษาไว้ ซงึ่ ความเชื่อใน 2 ลักษณะคือความเชื่อด้ านการประกอบอาชีพประมงได้ แก่การบูชาแม่ย่านางเรื อ
และความเชื่อด้ านความรักได้ แก่การบูชาเจ้ าแม่สามมุขในส่วนของภูมิปัญญาท้ องถิ่นยังคงมีภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใน 1 ลักษณะนัน่ คือภูมิปัญญาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่ชาวบ้ านในชุมชนมีวิถีชีวิต
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เคียงคูก่ บั ทะเลแต่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในอีก 2 ลักษณะได้ แก่ภมู ิปัญญาในการประกอบอาหารหรื อการแปร
รู ปอาหารและภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับเครื่ องมือทําประมงเพื่อให้ เกิดความเหมาะสมและสอดคล้ องกับบริ บท
ชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้ องกับงานวิจยั ของสรัชชาเวชพฤติ(2542:42)ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง“เอกลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมการติดต่อทางวัฒนธรรมและกระบวนการผสมผสานทางวัฒนธรรมในชุมชนมอญ”โดยศึกษาถึงปั จจัย
ภายในและภายนอกที่มีผลต่อการรักษาเอกลักษณ์ และการสูญเสียเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมของมอญในอําเภอ
พระประแดงพบว่าเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของมอญนับวันจะลดลงไปเนื่องจากกระแสโลกาภิวฒ
ั น์
รู ปแบบการถ่ ายทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัดมี 2 ลักษณะคือการบอก
เล่าจากบรรพบุรุษแบบปากต่อปากหรื อที่เรี ยกว่า“มุขปาถะ”และการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูกจน
เกิดความชํานาญ
สอดคล้ องกับงานวิจัยของกมลพรสงมี(2543:53)ได้ ทําการศึกษาเรื่ อง“การถ่ายทอดความรู้ ในการใช้
สมุนไพรที่มีผลต่อการอนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพและการพึ่งตนเอง”พบว่าในชุมชนดังกล่าวมีวิถีชีวิต
และความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ายมีการช่วยเหลือเกื ้อกูลซึง่ กันและกันมีการถ่ายทอดความรู้ สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
ในการใช้ สมุนไพรมีหมอพืน้ บ้ านเป็ นผู้สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษสู่ชุมชนโดยผ่านทางครอบครั วไปยังเครื อญาติ

ข้ อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาผู้วิจยั มีความเห็นว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นในบางเรื่ องได้ เริ่ มสูญหายไปจากชุมชน หรื อใน
บางเรื่ องจะมีผ้ รู ้ ู น้อยมาก ดังนันองค์
้ กรหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรให้ การสนับสนุนส่งเสริ ม เพื่อให้ เกิดการสืบ
ทอดและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดังกล่าวให้ คงอยู่ค่วู ฒ
ั นธรรมและภูมิปัญญาท้ องถิ่นชุมชนคลองยี่รัดสืบไป เช่น การ
เปิ ดเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ชมุ ชน ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ เหล่านี ้ไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เช่น หนังสือ ตํารา เพื่อ
จะได้ เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนท้ องถิ่นตลอดจนผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไป
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