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บางโฉลงเป็นชุมชนที่มีมาตัง้แต่สมัยอยุธยาตอนปลาย มีพัฒนาการต่อเนื่ องและความ

เปลีย่นแปลงระหว่าง พ.ศ. 2470-2548 โดยปจัจยัส าคญัทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบาง
โฉลงในแต่ละช่วงเวลาคอื การสรา้งถนนทีเ่กี่ยวขอ้งกบับางโฉลง 2 สาย คอื ถนนสุขุมวทิสายเก่าซึง่อยู่
ห่างออกไปหลายกโิลเมตร มบีทบาทคอืท าให้การท านาได้ผลด ีเกดิการขยายพื้นทีป่ลูกข้าว ส่วนถนน
บางนา-บางปะกงมบีทบาทส าคญัในการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ทัง้ทางการเมอืง เศรษฐกิจ สงัคม และ
วฒันธรรม 

การเปลี่ยนแปลงด้านการเมอืง ผู้น าท้องถิน่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน มบีทบาทในการแจง้ข่าวสาร
ราชการใหช้าวบา้นทราบและปฏบิตั ิเมื่อมอีงคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางโฉลง ก านัน ผูใ้หญ่บา้น กห็มด
บทบาทไป องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางโฉลง มหีน้าทีบ่รหิารทอ้งถิน่ มรีายได ้และไดร้บังบประมาณใน
การพฒันาทอ้งถิน่จากรฐัในการพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ และสนับสนุนการศกึษาในท้องถิน่ ปจัจุบนั
ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในบางโฉลงมาจากองคก์ารบรหิารส่วนต าบลมากกว่าก านนัและผูใ้หญ่บา้น  

การเปลีย่นแปลงดา้นเศรษฐกจิ มกีารเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรกรรม คอื การท านามาเป็น
การเกษตรแบบผสมผสาน เมื่อท านาไม่มกี าไรและเปลีย่นเป็นการเลีย้งปลาเชงิธุรกจิจากความส าเรจ็ใน
การผสมเทยีมพนัธุป์ลา การขยายถนนบางนา-บางปะกง และการกระจายอุตสาหกรรมไปยงัหวัเมอืงใน
ต่างจงัหวดั เพื่อลดการเตบิโตของเมอืงหลวงและการยา้ยถิน่ของแรงงาน โรงงานอุตสาหกรรมในบางโฉ
ลงที่มีมากส่งผลที่ดินมีราคาสูงขึ้น การใช้ที่ดินจึงเปลี่ยนไป ที่นาถูกขายเปลี่ยนเป็นที่ตัง้โรงงาน
อุตสาหกรรม สนามกอล์ฟ หมู่บ้านจัดสรร และห้องเช่า ปจัจุบันไม่มีนาข้าว อาชีพเกษตรกรรม
เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรม การค้าและบรกิาร จากวถิีชวีติในสงัคมที่เรยีบง่าย พอเพยีง เป็นครอบครวั
ขยาย ใช้การแลกเปลี่ยนผลผลติมากกว่าการใช้เงนิตรา ศรทัธาในพระพุทธศาสนา เปลี่ยนแปลงไปสู่
สงัคมที่เร่งรบี แข่งขนั ลกัษณะครอบครวัเดี่ยว ด้วยสาเหตุจากปญัหาเศรษฐกิจ สิง่แวดล้อม และการ
ท างาน ด้านประชากรและการตัง้ถิ่นฐานจากชาติพนัธุ์ที่ เคยมทีัง้ไทย ลาว จนี และมอญ ปจัจุบนัมี
แรงงานจากต่างถิน่อพยพเขา้มากลายเป็นประชากรแฝงของบางโฉลง การขยายถนนบางนา -บางปะกง
และกจิกรรมอุตสาหกรรมในพืน้ทีท่ าใหจ้ านวนประชากรเพิม่ขึน้ 

การเปลีย่นแปลงดา้นวฒันธรรม จากชวีติทีผู่กพนักบัล าคลองทีเ่ป็นแหล่งอาหาร อาชพี เสน้ทาง
คมนาคม และสบืสานประเพณวีฒันธรรม สายน ้าและล าคลองเป็นพืน้ฐานชวีติของคนบางโฉลง ถนนบาง
นา-บางปะกงเป็นจุดเปลี่ยนวถิชีวีติจากเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรม การค้าและบรกิาร ถนนท าให้คลอง



 

หมดความส าคญั น ้าประปามาแทนทีน่ ้าในคลองปจัจุบนัมสีภาพไม่ดจีากโรงงานและน ้าทิง้จากบา้นเรอืน 
การคมนาคมที่เคยใช้เรอืเป็นพาหนะหลกั ถนนบางนา-บางปะกงท าให้คลองหมดความส าคญั การ
คมนาคมโดยรถยนตเ์ขา้มาแทนทีค่ลองและเรอืเพราะสะดวกและรวดเรว็กว่า  

ตลาด  จากตลาดโบราณบางพลีที่มสีินค้าที่จ าเป็นทัง้อาหาร ของใช้ เสื้อผ้า อุปกรณ์ท านา 
เครือ่งมอืหาปลา และอื่นๆ ปจัจบุนัเป็นตลาดทีเ่น้นการท่องเทีย่ว ปจัจุบนัตลาดบางโฉลงขายอาหารปรุง
ส าเรจ็ เช่น ขา้วนึ่ง แกงถุง มากที่สุด รองลงมาเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จ าเป็นอื่นๆ ท าให้อาหารพื้นบ้าน
หายไปจากสงัคม ถูกแทนที่ด้วยอาหารปรุงส าเรจ็ที่กลายเป็นอาหารหลกั เนื่องจากชวีติที่เร่งรบีในการ
ท างานและความประหยดั   

ลกัษณะบา้นเรอืน จากเรอืนทรงไทยส าหรบัผูม้ฐีานะด ีและโรงเรอืนยกพืน้ หรอืโรงนาทีค่นและ
ควายอาศยัอยูร่วมกนั มใีต้ถุนสูงเพื่อป้องกนัน ้าท่วมและเกบ็เรอื มชีานเรอืนไวน้ัง่ท างาน หลงัคามุงดว้ย
จากเปลีย่นเป็นสงักะสแีละกระเบื้องในทีสุ่ด ตวับา้นจากไมเ้ปลีย่นเป็นคอนกรตี จากแนวคลองมาสู่แนว
ถนนและปลกูเป็นแถวตดิต่อกนัไปเน่ืองจากทีด่นิมรีาคาสงู 

การศกึษา จากพระสงฆท์ีส่อนในวดัเปลีย่นไปเมื่อมโีรงเรยีนวดับางโฉลงในและโรงเรยีนวดับาง
โฉลงนอกท าใหเ้กดิการศกึษาในระบบ แต่เดก็ก็ได้รบัเพยีงการศกึษาภาคบงัคบั เนื่องจากความจ าเป็น
ทางเศรษฐกจิ ปจัจบุนัความเจรญิจากสงัคมภายนอกท าใหฐ้านะทางเศรษฐกจิของชาวบางโฉลงดขีึน้ ท า
ใหเ้ดก็มโีอกาสทางการศกึษาสงูขึน้ดว้ย   

สถานทีส่ าคญั วดับางโฉลงใน วดับางโฉลงนอก และศาลพ่อหลวงคงเพชร มกีารเปลีย่นแปลงใน
ดา้นอาคารสถานทีม่ปีรบัปรงุและสรา้งใหมเ่พิม่เตมิจนใหญ่โต 

แมค้วามเจรญิจากสงัคมภายนอก จะท าใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวถิชีวีติของชาวบางโฉลงใน
ปจัจุบนัเป็นอย่างมาก แต่กย็งัคงมเีค้าเดมิใหพ้อนึกภาพออก ไดแ้ก่ ค าบอกเล่าจากผูอ้าวุโสเกี่ยวกบัวถิี
ชวีติดัง้เดมิในอดตี เครื่องมอืเกี่ยวกบัการท านา การหาปลา ประเพณีและอาหารพื้นบ้านที่อาจพอหา
รบัประทานได้บา้ง สิง่เหล่านี้จะเป็นเครื่องหมายใหเ้ราไดรู้ถ้งึรากเหงา้และอตัลกัษณ์ของชาวบางโฉลง 
ว่าครัง้หนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นชุมชนที่มอีดตีความเป็นมาอนัยาวนาน มวีถิีชวีติที่ผูกพนัอยู่กบัธรรมชาต ิ
แมน่ ้าล าคลอง และความพอเพยีง มวีฒันธรรมแบบสงัคมเกษตรกรรม ซึง่ไดผ้่านกาลเวลา ตลอดจนการ
ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มเรือ่ยมา จนกระทัง่กลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรมดงัเช่นปจัจบุนั 
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BANGPLEE, SAMUTPRAKARN, 1927-2005.  Master’s Project, M.Ed. (History).  
Bangkok: Graduate School, Srinakharinwirot University. Project Advisor: Sunya 
Chevaprasert. 
 
Bangchalong district has been established since the end of Ayutthaya Era. developed 

and changed during 1927-2005, As the followings.  
Political changes: The local leaders such as Kamnan. The chief of the village have the 

important role in social more than the administration. Their duty is only informing the news or 
information to the people. After that we have the Administration from  Bangchalong district, the 
role of the local leader has to finish. The administrators have to administrate the local by 
managing about the income. Government’s budget for developing the education public utilities.   

Economic changes: From the agriculture society to be the integrated farm, Expanding 
the road and building the industry at the suburban or the province to reduce the growth of the 
capital. For these reasons, nowadays Bangchalong’s land cost very high. The land is changed 
to be the factories, golf course and housing. There aren’t any rice fields anymore. But there are 
the occupations which concern with  in the industry, trade and service. 

Society changes: Form the simple and sufficient life in society. To be the single family 
has to compete and hurry. The high rate of being divorced because of economy, environment 
and work problems. There are a large number of people who come from every part in the 
country to work in the factories cause the increase of population. 

The way of life and changes 
Canals: Life used the relate  to canals where the sources of food, career, 

communication, tradition and culture. Bangchalong people’s life is base on the canals. But 
Bangna-Bangpakong road is the point that changes the way of life. Running water replaces the 
water in the canal so the canals are not important any more. Nowadays the water is polluted by 
the factories and house. 

Market: Bangplee market used to have the essential products such as food, clothes, 
and the materials for fishing and farming. But nowadays, it is a symbol for travelling. There is a 
lot of cooks food, essential thing and luxurious product in the market. 



 

Food: The typical food of the local has been replaced by the plastic food. Can food or 
cooked food because of the hurried life for work. 

House: Thai-style for the wealthy people and the upper house or the barn for people 
and buffaloes live together. The high basement was built to prevent the flood keep the boat, Fix 
the net, weave the mats. Nowadays the roof is changed form Jak to be the tiles. The house is 
made from concrete along the road. 

Communication: The main vehicle in the past is boat but nowadays people used cars or 
busses because are faster and more convenient. 

Education: People were studied and learn by monks in the temple. But nowadays the 
schools to establish at Wat Bangchalong Nai  and Wat Bangchalong Nok. The young people at 
the present prosperity of society. Children receive a higher education. 

Culture: The food is exquisite. A bag of food and money for the monks. While the 
original course of time and money too. Be a simple and economical life is 7-15 days, the 
marriage is in the same manner. The funeral will be held at the home of the traditional and the 
lotus is a symbol for tourism. 

Wat Bangchalong Nai, Bangchalong Nok. San Po loung kong Pech , Changes in 
building an enhanced and re-created. Important factors that cause changes in the way of life in 
each period is Bangchalong. One, Sukhumvit road or the old line. Several kilometers away. The 
role of farming has changed for the better. The expansion of rice cultivation. Two Bangna-
Bangpakong. Road an important role. Changes in the economic, social and cultural, The 
changes of regime that as a result of the birth of local governments. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

บางโฉลงเป็นชมุชนเก่าแก่ชานเมอืงและเป็นตาํบลหน่ึงในอาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

สนันิษฐานวา่มกีารตัง้ถิน่ฐานในบางโฉลงตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย โดยมหีลกัฐานคอื ประกาศ

ในราชกจิจานุเบกษาโดยกรมการศาสนารบัรองการก่อตัง้วดัเกาะแกว้สวา่งอารมณ์ ซึง่เป็นชือ่เดมิของวดั

บางโฉลงในเมือ่ พ.ศ. 2301
1

1. ชว่งอดตี – ก่อนการเปิดใชถ้นนสขุมุวทิ (พ.ศ. 2470-2479) 

  ตรงกบัสมยัสมเดจ็พระเจา้อุทมุพรต่อเน่ืองกบัสมยัสมเดจ็พระเจา้เอกทศัน์ 

ทาํใหส้รปุไดว้า่ บางโฉลงเป็น ยา่นทีม่กีารตัง้ถิน่ฐานเป็นชมุชนแลว้อยา่งน้อยสมยักรงุศรอียธุยาตอน

ปลายเป็นตน้มา 

สภาพภมูศิาสตรข์องบางโฉลงมลีกัษณะเป็นพืน้ทีร่าบลุม่ ทาํใหบ้างโฉลงในอดตีเป็นสงัคม

เกษตรกรรม วถิชีวีติของผูค้นในทอ้งถิน่ผกูพนัอยูก่บัการทาํนา หาปลา และดาํรงชวีติอยูก่บัสายน้ําลาํ

คลอง คลองสาํคญัคอืคลองบางโฉลงซึง่เป็นทีม่าของชือ่ชมุชน ดงันัน้ บางโฉลงจงึเป็นตวัแทนวถิชีวีติ

สงัคมชาวนาทีม่กีารเปลีย่นแปลงไปในแต่ละชว่งเวลา ซึง่สามารถแบง่ไดด้งัน้ี 

2. ชว่งถนนสขุมุวทิ – ก่อนการเปิดใชถ้นนบางนา-บางปะกง (พ.ศ. 2480-2504) 

3. ชว่งถนนบางนา-บางปะกง – ก่อนการเปิดใชส้นามบนิสวุรรณภมู ิ(พ.ศ. 2505-2548) 

เราอาจวเิคราะหส์ภาพของบางโฉลงในอดตีไดจ้ากคาํกลอนของ พระสนุทรโวหาร (ภู่) ซึง่ไดแ้ต่ง

นิราศเมอืงแกลง เมือ่เดนิทางไปอาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ใน พ.ศ. 2350 ความตอนหน่ึงกลา่วถงึบาง

โฉลงวา่1

2
 

  จนตก ลกึลว่งทางถงึบางโฉลง  เป็นทุง่โลง่ลานตาลว้นปา่แขม 

เหงอืกปลาหมอกอกกกบักุ่มแกม     คงคาแจม่เคม็จดัดงักดัเกลอื 

 จากคาํบรรยาย ดงักลา่วทาํใหท้ราบวา่ ในสมยัตน้รตันโกสนิทร ์(รชักาลที ่ 1) บางโฉลง เป็นทุง่

โลง่ มวีชัพชืประเภทขึน้รมิน้ํา เชน่ เหงอืกปลาหมอ  แขม กก กุม่  ขึน้รกเรือ้ตามลาํคลอง ลาํน้ําบางชว่ง

เป็นน้ํากรอ่ยหรอืคอ่นขา้งเคม็ สตัวน้ํ์ากค็งเ ป็นประเภทน้ํากรอ่ยมากกวา่น้ําจดื และจากสภาพของน้ําก็

สามารถบง่บอกถงึลกัษณะดนิในบางโฉลง ไดว้า่คงเป็นดนิคอ่นขา้งเคม็  จากคาํบรรยายในนิราศดงักลา่ว 

สามารถตัง้ขอ้สงัเกตไดว้า่  พืน้ทีส่ว่นใหญ่ในบางโฉลงเป็นทุง่วชัพชืที่ รกรา้งวา่งเปลา่  แสดงใหเ้หน็ถงึ

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 22. 

2
 เพลงยาวนิราศสนุทรภู่.  (2535).  หน้า 23. 
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จาํนวนประชากรทีย่งัมีน้อย ไมไ่ดม้ีประชากรหนาแน่นและเป็นแหลง่อุตสาหกรรม ดงัเชน่ปจัจุบนั  จงึทาํ

ใหน่้าสนใจศกึษาวา่ เพราะเหตุใดสภาพแวดลอ้มและวถิชีวีติชาวบางโฉลงจงึเปลีย่นแปลงไปมาก และมี

ปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นสาเหตุทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและสง่ผลกระทบต่อชาวบางโฉลงอยา่งไร 

ดา้นประชากรของชาวบางโฉลง จากการสบืคน้หลกัฐานพบวา่ บางโฉลงเป็นชมุชนทีม่คีวาม

หลากหลายทางชาตพินัธุ ์ไดแ้ก่ ชาวไทย ชาวลาว ชาวมอญ และชาวจนี อาศยัอยูร่ว่มกนัในชมุชน โดย

มหีลกัฐานวา่ ชาวลาวไดอ้พยพเขา้มามากในรชั สมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั พ.ศ. 2372 

หลงัการ ปราบกบฏเจา้อนุ วงศ์แหง่เวยีงจนัทน์ไดเ้ชลยชาว ลาวจาํนวนมาก มาตัง้ถิน่ฐานอยูท่ีส่ระบุร ี

ลพบุร ีสพุรรณบุร ีนครไชยศร ีและปากคลองสาํโรง ชาวลาวอาศยัอยูท่ ัว่ไปโดยเฉพาะรมิคลองบางโฉลง

บรเิวณหมู ่5 ซึง่มชีือ่เรยีกวา่บา้นลาว2

1
 

สาํหรบัชาวมอญไดอ้พยพเขา้มาหลายครัง้ ครัง้สาํคญัไดแ้ก่ พ.ศ. 2317 สมยัสมเดจ็พระเจา้กรงุ

ธนบุร ีโดยพระยาเจง่ไดพ้าชายฉกรรจ ์ 300 คนเขา้มาสรา้งเมอืงนครเขือ่นขนัธ ์และ พ.ศ. 2358 สมยั

พระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหลา้นภาลยั สมงิสอดเบาไดอ้พยพชาวมอญประมาณ 40,000 คน ไปอยูท่ี่

นนทบุร ีปทมุธานี และนครเขือ่นขนัธ์ 3

2
 ต่อมาลกูหลานของชาวมอญได้อพยพเขา้มาทาํนาและตัง้ถิน่ฐาน

อยู่ทีต่าํบลบางแกว้ อาํเภอบางพล ีและมชีาวมอญบางสว่นไดข้ยายถิน่ฐานมายงับางโฉลงซึง่เป็นพืน้ที่

ตดิกนัดว้ย 

 นอกจากคนเชือ้ชาตลิาวและมอญแลว้ ยงัมชีาวจนีอยูใ่นบางโฉลง โดย ชาวจนีได้เขา้มาตัง้ถิน่

ฐานทีบ่างพล ีโดยมหีลกัฐานการจารกึชือ่ชาวจนีทีถ่วายตูพ้ระธรรมแก่วดับางพลใีหญ่กลาง ใน พ.ศ. 

2400
3

นอกจากชาวลาว มอญ และชาวจนีซึง่ไดอ้พยพเขา้มาตัง้แต่สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้แลว้ 

ภายหลงัยงัมแีรงงานอพยพจากภมูภิาคอืน่ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือเขา้มาตัง้ถิน่ฐานอยูใ่น

 แสดงใหเ้หน็วา่มชีาวจนีเขา้มาอาศยัอยูใ่นบางพลแีลว้อยา่งน้อยตัง้แต่ พ.ศ. 2400 ชาวจนีทีอ่พยพ

มาสว่นใหญ่เป็นจนีไหหลาํและแตจ้ิว๋ โดยมกัมอีาชพีคา้ขาย เป็นพอ่คา้คนกลาง รบัซือ้ขา้วเปลอืก ทาํ

กจิการโรงส ีจงึเป็นกลุม่ทีม่ฐีานะคอ่นขา้งด ีโดยชาวจนีในบางโฉลงมกัตัง้รกรากอยูบ่รเิวณตลาดปาก

คลองบางโฉลงหรอืตลาดบางโฉลงเก่า และบรเิวณศาลพอ่หลวงคงเพชร5

4
 

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 23. 

2
 กรมพระยาดาํรงราชานุภาพ.  (2526).  พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี 2 

เล่ม 1.  หน้า 151-153. 
3
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 24. 

4
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552,  2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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บางโฉลงดว้ยตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2480 โดยเขา้มารบัจา้งทาํนา ซึง่บางสว่นไดแ้ต่งงานกบัคนทอ้งถิน่

และตัง้รกรากอยูท่ีบ่างโฉลง ระยะต่อมา ประมาณ พ.ศ. 2510 กย็งัมแีรงงานรบัจา้งทาํบอ่ปลาอพยพเขา้

มาเพิม่เตมิ และในระยะหลงัคอืประมาณ พ.ศ. 2530 มกีารสรา้งโรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมากทาํใหม้ี

แรงงานอพยพจากภาคต่างๆ ของประเทศเขา้มาทาํงานในบางโฉลงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นจาํนวนมาก 

โดยเฉพาะในปจัจุบนัมแีรงงานต่างดา้วโดยเฉพาะชาวพมา่  เขา้มาทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมและ

รบัจา้ง ซึง่มแีนวโน้มวา่จะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากคา่จา้งแรงงานต่างชาตติํ่ากวา่คา่จา้งของแรงงานไทย 

ดา้นประเพณ ีวฒันธรรม ความเชือ่ของชาวบางโฉลง เกดิขึน้เน่ืองจากสภาพภมูศิาสตรซ์ึง่เป็น

พืน้ทีร่าบลุม่ มลีาํคลองไหลผา่นหลายสาย ทัง้คลองสาํโรง คลองบางน้ําจดื คลองชวดลากขา้ว คลองบาง

ปลา และคลองบางโฉลงซึง่เป็นสาขาของคลองสาํโรง วถิชีวีติในอดตีของชาวบางโฉลงจงึผกูพนักบัแมน้ํ่า

ลาํคลอง ทาํใหม้ปีระเพณ ีวฒันธรรม ความเชือ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายน้ํา เชน่ ประเพณ ีรบับวั ซึง่แพรห่ลาย

ทัว่ไปในหมูช่าวบางพลแีละบางโฉลง การทอดกฐนิทางน้ํา และการแขง่เรอื เป็น ตน้ 

ดา้นการประกอบอาชพีของชาวบางโฉลง บางโฉลงเป็นสงัคมเกษตรกรรมทีเ่น้นอาชพีหลกัคอื  

การทาํนาขา้วมาตัง้แต่แรกเริม่ โดยในชว่งก่อน พ.ศ. 2475 พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของบางโฉลงไดเ้ปลีย่นจากทุง่

วชัพชืรมิน้ํากลายเป็นทุง่นาเกอืบทัง้หมดแลว้ 6

1
 จงึอาจกลา่วไดว้า่ชาวบางโฉลงมอีาชพีหลกัคอืการทาํนา

ขา้วมาตัง้แต่อยา่งน้อยในชว่งก่อน พ.ศ. 2475 เรือ่ยมา  

เมือ่มกีารสรา้งถนนสขุมุวทิใน พ.ศ. 2479 ทีอ่าํเภอเมอืงสมทุรปราการเลยีบชายฝ ัง่ทะเลภาค

ตะวนัออก เพือ่เป็นเสน้ทางหลกัจากกรงุเทพฯ ไปยงัภาคตะวนัออก สง่ผลพลอยไดส้าํคญั คอื ถนน

สขุมุวทิกลายเป็นคนักัน้น้ําเคม็จากทะเลไมใ่หห้นุนเขา้มาสูแ่มน้ํ่าและคลองในจงัหวดัสมทุรปราการ ทาํให้

หลงั พ.ศ. 2479 เป็นตน้มา ชาวนาบางโฉลงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงสามารถปลกูขา้วไดผ้ลด ีผลผลติต่อไร่

สงูขึน้ เหน็ไดจ้ากมกีารตัง้โรงสขีึน้ในบางโฉลงถงึ 3 แหง่ คอื โรงสปีลอ่งลายของเจ๊กเป้งทีบ่างโฉลงนอก 

โรงสชียัสวสัดิ ์ซึง่ต่อมาเรยีกวา่โรงสนีายสนิตัง้อยูท่ีต่ลาดปากคลองบางโฉลงเก่า และโรงสขีองสหกรณ์

ขายขา้วบางโฉลงธญักจิ จาํกดั แสดงใหเ้หน็วา่ เมือ่มถีนนสขุมุวทิกัน้น้ําทะเลแลว้อาชพีการทาํนายิง่

แพรห่ลาย มกีารตัง้โรงสหีลายแหง่เพือ่รองรบัปรมิาณขา้วทีผ่ลติไดม้ากขึน้นัน่เอง 

นอกจากในดา้นการทาํนาแลว้ การสรา้งถนนสขุมุวทิยงัสง่ผลต่อพนัธุป์ลาดว้ย โดยปลาที่

ชาวบา้นเรยีกวา่ปลาลกัจดืลกัเคม็* ทีเ่คยมมีากในคลองแถบบางโฉลงเริม่ลดน้อยลงในขณะทีป่ลาน้ําจดื

กลบัเพิม่มากขึน้7

2
 

                                                 
1
 แลหลงั บางโฉลง.  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพ นางเอีย่ม สมนึก.  (2543).   หน้า  1. 

* ปลาลกัจดืลกัเคม็ หมายถงึ ปลาทีอ่าศยัอยูใ่นน้ํากรอ่ย เชน่ ปลากะพง ปลากระบอก ปลาสลดิ 

กุง้แชบ๊วย และกุง้ตะกาด  เป็นตน้. 
2
 ชอบ นาคสขุ. (2546).  ท้องทุ่งนา บอ่ปลา และสวนกล้วย.  หน้า 25. 
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เมือ่มกีารเปิดใชถ้นนบางนา-บางปะกง ในชว่งประมาณ พ.ศ. 2504 ความเจรญิเริม่ขยายตวัเขา้

มาอยา่งชา้ๆ ในระยะแรก ชาวบา้นสว่นใหญ่ยงัคงทาํนากนัอยูเ่หมอืนเดมิ แต่มบีางสว่นเริม่เปลีย่นไปขดุ

บ่อเลีย้งปลาแทน8

1
 เน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนสงูกวา่การทาํนาทีป่ระสบภาวะขาดทนุ เพราะมกีารลงทนุสงู

เน่ืองจากปุ๋ ยและยาปราบศตัรพูชืมรีาคาสงูขึน้ ตลอดจนมโีรคขา้ว หนูนา และแมลงต่างๆ รบกวน  ทาํให้

ชาวบา้นคอ่ยๆ เปลีย่นไปเลีย้งปลาน้ําจดื โดยเริม่จากการเลีย้งปลาในนาขา้วหรอืทีเ่รยีกวา่การเกษตร

แบบผสมผสาน โดยเลีย้งปลาในรอ่งน้ํารอบนาและปลกูผลไมร้อบบอ่ ทาํใหไ้ดผ้ลผลติทัง้จากขา้วในนา 

ปลาในน้ํา และผลไมซ้ึง่เกบ็ขายไดต้ลอดปี โดยมพีอ่คา้ลอ่งเรอืมารบัซือ้ถงึที ่หรอืบางคนตอ้งการไดร้าคา

ดกีนํ็าผลไมไ้ปขายเองทีต่ลาดในกรงุเทพฯ เชน่ ตลาดอุดมสขุทีต่ ัง้อยูร่มิถนนสขุมุวทิ เป็นตน้ ทาํใหช้าว

บางโฉลงมรีายไดม้ากกวา่การทาํนาเพยีงอยา่งเดยีว จงึนิยมเปลีย่นนาขา้วของตนใหก้ลายเป็นเกษตร

แบบผสมผสานมากขึน้9

2
 

เมือ่ชาวบางโฉลงนิยมเลีย้งปลามากขึน้ ปลาตามธรรมชาตทิีเ่คยชอ้นมาเลีย้งเริม่ไมเ่พยีงพอ 

ตอ้งนําเขา้ลกูปลาจากประเทศจนีในราคาตวัละ 3-9 บาท 10

3
 จงึมผีูร้เิริม่ผสมพนัธุป์ลาขาย โดยนายกวน  

ตทีอง ชาวบางโฉลงเป็นผูท้ดลองผสมเทยีมปลาจนีใน พ.ศ. 2500 โดยศกึษางานจากกรมประมงจนเป็น

บุคคลแรกของประเทศไทยทีส่ามารถผสมเทยีมปลาจนีไดส้าํเรจ็ สามารถขายลกูปลาขนาด 1 น้ิว ใน

ราคาเพยีงตวัละ 50 สตางค1์1

4
 สง่ผลใหต้น้ทนุราคาปลาจนีลดลงมาก ชาวบางโฉลงจงึนิยมขดุบอ่เลีย้งปลา

แทนการทาํนาขา้วเพิม่ขึน้ โดยความนิยมสงูสดุในการเลีย้งปลาน้ําจดือยูใ่นชว่งประมาณ พ.ศ. 2512
5

อาชพีเลีย้งปลาไดเ้ขา้มาเป็นอาชพีหลกัแทนการทาํนาขา้วเพราะสรา้งรายไดด้กีวา่ และยงั

พฒันาไปสูก่ารเลีย้งกุง้ควบคูไ่ปดว้ย การเปลีย่นแปลงทางการประกอบอาชพีน้ีเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ย

ไป โดยสว่นใหญ่คอ่ยๆ ลดการทาํนาลงมาเป็นการทาํบอ่เลีย้งปลาแทน เมือ่พบวา่มรีายไดม้ากขึน้กเ็ริม่

 มี

บอ่ปลาในบางโฉลงจาํนวนมาก สว่นรอบบอ่ปลามกัปลกูไมผ้ล เชน่ กลว้ย มะพรา้ว มะมว่งไวข้ายเพิม่

รายไดอ้กีดว้ย  

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา. (2552,  2  มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่85/3 ม.7 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 พกุิล  รุง่สรรเสรฐิ.  (2554,  4 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
3
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 70. 

4
 พกุิล  รุง่สรรเสรฐิ.  (2554,  4 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
5
 แหล่งเดิม. 
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ลดปรมิาณการทาํนาลงมาเรือ่ย จนประมาณ พ.ศ. 2530 บางโฉลงกเ็ลกิทาํนาอยา่งถาวร แต่ยงัคงมบีอ่

เลีย้งปลาเบญจพรรณ และบอ่กุง้อยูบ่า้ง 

การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงมปีจัจยัสาํคญัมาจากการมถีนนบางนา-บางปะกง ทาํ

ใหก้ารคมนาคมสะดวกสบายยิง่ขึน้ ถนนชว่ยใหส้ามารถขนสง่สนิคา้ไปขายไดไ้กลๆ โดยใชร้ะยะเวลาไม่

นาน ถนนจงึเป็นสิง่นําความเจรญิ ความรูแ้ละเทคนิคต่างๆ ในการประกอบอาชพีเขา้มาสูช่าวบางโฉลง

ได ้แมเ้มือ่แรกเปิดใชถ้นน ชาวบา้นจะยงัคงนิยมการคมนาคมทางน้ําโดยใชเ้รอืเป็นพาหนะทีส่าํคญัอยู ่

จากการบอกเลา่ของชาวบา้นทาํใหท้ราบวา่ปีแรกของการเปิดใชถ้นนบางนา-บางปะกงแทบไมม่รีถยนต์

วิง่ผา่นจนเดก็ๆ ใชเ้ป็นทีว่ิง่เลน่ได้ 13

1
 จนเมือ่เลกิทาํนาชาวบา้นจงึเริม่ใชถ้นนมากขึน้เพราะสะดวกรวดเรว็

กวา่การเดนิทางดว้ยเรอื เมือ่เรอืคอ่ยๆ หมดความสาํคญัลงไปพรอ้มกบัการทาํนา ความเจรญิกเ็ริม่

ขยายตวัเขา้มาตามความกา้วหน้าของการคมนาคมทางถนนดว้ย 

เมือ่มกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงใหก้วา้งขวาง การคมนาคมกย็ิง่สะดวกขึน้อกี ประกอบกบั

มกีารประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) ซึง่เน้นการ

ขยายตวัของภาคธุรกจิไปยงัชานเมอืงมากขึน้ ทาํใหม้กีารสรา้งโรงงาน อุตสาหกรรมรมิถนนบางนา-บาง

ปะกงในบางโฉลงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงหลายโรงงาน สาํหรบับางโฉลงมบีรษิทัไทยอะครลีคิไดเ้ขา้มาเปิด

กจิการเป็นแหง่แรกประมาณ พ.ศ. 2516
2

เมือ่บางโฉลงเริม่กลายเป็นแหลง่อุตสาหกรรม มคีนอพยพเขา้มาในพืน้ทีจ่าํนวนมาก ความ

ตอ้งการใชท้ีด่นิกย็ิง่มากขึน้ ราคาทีด่นิจงึสงูขึน้หลายเทา่ตวั ชาวบางโฉลงบางสว่นจงึเริม่ขายทีด่นิของ

ตนเองเพือ่ไปทาํหมูบ่า้นจดัสรร สนามกอลฟ์ และโรงงานอุตสาหกรรมมากขึน้ การประกอบอาชพีจงึ

เปลีย่นแปลงจากการทาํนา และหาปลาเพือ่ยงัชพีมาเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมและการบรกิาร 

นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงจากชวีติทีเ่รยีบงา่ยเป็นชวีติทีเ่รง่รบี ใหค้วามสาํคญักบั

เงนิตรามากกวา่คณุคา่ทางจติใจ สมาชกิในครอบครวัต่างไมม่เีวลาใหก้นัเน่ืองจากพอ่แมต่อ้งทาํงานหนกั

ขึน้ไมม่เีวลาอบรมสัง่สอนลกูจนกลายเป็นปญัหาสงัคม การปฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นบา้นลดลงกลายเป็นคน

ไมรู่จ้กักนั ลกัษณะการใชท้ีด่นิเปลีย่นจากภาคเกษตรกรรมไปสูภ่าคอุตสาหกรรมและการจดัสรรทีด่นิ

เพือ่การพาณชิย ์ลกัษณะบา้นเรอืนเปลีย่นแปลงไปจากเรอืนทรงไทยสาํหรบัผูม้ฐีานะดหีรอืเรอืนยกพืน้

 หลงัจากนัน้โรงงานกเ็ริม่เพิม่จาํนวนขึน้ จงึมคีนงาน จากภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนืออพยพเขา้มา  เน่ืองจากขณะนัน้ชาวบางโฉลงสว่นใหญ่ยงัคงทาํนา

และเลีย้งปลากนัอยูเ่ชน่เดมิ 

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา. (2552,  2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ประจวบ พลูเจรญิ. (2551, 19 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีน

พลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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หลงัคามงุจากแบบชาวบา้นมาเป็นอาคารชดุหรอืหอ้งเชา่ แมแ้ต่อาหารทีท่กุครอบครวัเคยทาํเอง

เปลีย่นเป็นการซือ้อาหารสาํเรจ็รปู ในขณะทีค่า่นิยมแบบไทย ความยดึมัน่ในประเพณวีฒันธรรม และ

ความเชือ่ในบาปบุญคณุโทษทางพระพทุธศาสนา ไดล้ดความสาํคญัลงไปจากเดมิ 

แมค้วามเจรญิจากสงัคมภายนอก จะทาํใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงต่อวถิชีวีติของชาวบางโฉลงใน

ปจัจุบนัเป็นอยา่งมาก แต่กย็งัคงมรีอ่งรอยของสงัคมชาวนาปรากฏใหเ้หน็ ไดแ้ก่  เครือ่งมอืเกีย่วกบัการ

ทาํนา หาปลา และประเพณเีฉพาะทอ้งถิน่ของชาวบางพล ีเชน่ ประเพณรีบับวัหรอืโยนบวั ตลอดจนคาํ

บอกเลา่จากผูอ้าวโุสเกีย่วกบัวถิชีวีติดัง้เดมิ ซึง่จะทาํใหเ้ราไดรู้ถ้งึรากเหงา้ของชาวบางโฉลง จงึเป็นเรือ่ง

ทีน่่าศกึษาวา่ชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรมอยา่งไร มี

ปจัจยัใดบา้งทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ และสง่ผลกระทบต่อวถิชีวีติชาวบางโฉลงอยา่งไร ซึง่

จะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ของสงัคมเกษตรกรรมลุม่น้ําภาคกลางต่อไป 

 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาเกีย่วกบับางโฉลงพบวา่ ยงัไมม่กีารวเิคราะห ์รวบรวมเรือ่งราวการเปลีย่นแปลง

วถิชีวีติของชาวบางโฉลงโดยตรง มเีพยีงเอกสารทีร่วบรวมขอ้เทจ็จรงิต่างๆ จากหลกัฐานเก่าหรอืคาํ

บอกเลา่ของผูอ้าวโุสพืน้บา้นเทา่นัน้ แต่มเีอกสารและงานวจิยัของชมุชนอืน่ทีม่ปีระโยชน์ต่อการวเิคราะห์

เรือ่งราวของสงัคมบางโฉลงในลกัษณะต่างๆ ดงัน้ี 

 

1. ชศูร ีสตัยานนท.์   (2548).   การนําภมิูปัญญาท้องถ่ินเข้าสู่โรงเรียน : กรณีศึกษาจงัหวดั

สมทุรปราการ.  สารนิพนธก์ารศกึษามหาบณัฑติ (การบรหิารการศกึษา).  กรงุเทพฯ:  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ.  ถ่ายเอกสาร. 

ศกึษาเกีย่วกบัภมูปิญัญาทอ้งถิน่จงัหวดัสมทุรปราการใน 3 เรือ่ง คอื การเลีย้งปลาสลดิ การ

แสดงละครชาตร ีและประเพณรีบับวั โดยศกึษาประวตัคิวามเป็นมา สภาพการเปลีย่นแปลง ลกัษณะการ

ปฏบิตัใินปจัจุบนั ตลอดจนการอนุรกัษภ์มูปิญัญาเหลา่นัน้ ผลการศกึษาพบวา่ การเลีย้งปลาสลดิ เดมิ

เลีย้งปนกบัปลาอืน่ในนาขา้วและใหห้าอาหารเองตามธรรมชาต ิต่อมาทาํนาไมไ่ดผ้ลจงึเปลีย่นมาเลีย้ง

ปลาสลดิโดยใหอ้าหารเสรมิ  มกีารเลีย้งเป็นอาชพีและถ่ายทอดวธิกีารสูล่กูหลาน การแสดงละครชาตร ีมี

ประวตัสิบืทอดมาตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา เดมิเป็นการแสดงแบบนัง่ลอ้มวง ไมม่ฉีาก แต่งกายแบบละคร

พืน้บา้น ปจัจุบนัใชฉ้าก แต่งกายแบบละครนอก และมกีารถ่ายทอดการแสดงสูล่กูหลาน สว่นประเพณี

รบับวั เป็นประเพณเีก่าแก่เกดิจากความสมัพนัธร์ะหวา่งชาวบางพลกีบัชาวมอญ โดยชาวบางพลจีะเกบ็

ดอกบวัไวใ้หช้าวมอญทีพ่ายเรอืมารบัไปบชูาพระ ปจัจุบนัไมม่ชีาวมอญพายเรอืมารบัดอกบวั แต่มกีาร

แหห่ลวงพอ่โตจาํลองทางน้ําแทน 
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2. ธนพรรณ สนุทระ.  (2538).  การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ-สงัคม ของการ 

เปล่ียนแปลงจากภาคเกษตรกรรมสู่ภาคอตุสาหกรรม: ศึกษากรณีอาํเภอคลองหลวง และอาํเภอ

ธญับรีุ จงัหวดัปทมุธานี .  วทิยานิพนธพ์ฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันาสงัคม).  กรงุเทพฯ : 

สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 

 ศกึษาลกัษณะการเปลีย่นแปลงจากภาคเกษตรกรรมไปสูภ่าคอุตสาหกรรม ปญัหาและ

ผลกระทบทางเศรษฐกจิ-สงัคมอนัเน่ืองมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม ผลการศกึษาพบวา่ครวัเรอืน

เกอืบครึง่หน่ึงของจาํนวนทีศ่กึษาเป็นผูย้า้ยถิน่มาจากทีอ่ืน่โดยเฉพาะจงัหวดัใกลเ้คยีง มลีกัษณะเป็น

ครวัเรอืนขนาดเลก็ ใหค้วามสาํคญักบัการศกึษาของบุตรหลาน มกีารลงทนุเพือ่การศกึษา  มจีาํนวน

ครอบครวัถอืครองทีด่นิมากขึน้แต่มขีนาดทีล่ดลง และสว่นใหญ่ประกอบอาชพีในโรงงานอุตสาหกรรม มี

ความพอใจกบัสภาพทีเ่ป็นอยูเ่พราะทอ้งถิน่มคีวามเจรญิ เป็นแหลง่รายได ้มสีถานศกึษา การคมนาคม

สะดวก แต่ขณะเดยีวกนักม็ปีญัหาสิง่แวดลอ้ม ชมุชนแออดั และปญัหาสงัคมอืน่ๆ อนัเป็นผลมาจากการ

พฒันาอุตสาหกรรม 

 

3. บุญเลศิ  บรรเลง.   (2552).  การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมข้าวของเกษตรกรตาํบลชายนา 

อาํเภอเสนา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา.   วทิยานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ  (สงัคมศาสตรเ์พือ่การ

พฒันา).  อยธุยา: มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา.  ถ่ายเอกสาร. 

ศกึษาความเปลีย่นแปลงและเงือ่นไขทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมขา้วของเกษตรกร

ตาํบลชายนาจากอดตีถงึปจัจุบนั  ดา้นการผลติ การบรโิภค การแลกเปลีย่นผลผลติ  คตคิวามเชื่อและ

พธิกีรรมทีเ่กีย่วกบัขา้วและการทาํนา  ผลการศกึษาพบวา่ วฒันธรรมขา้วของเกษตรกรไดเ้ปลีย่นแปลง

ไปจากเดมิทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการผลติ พบวา่มกีารเปลีย่นแปลงจาํนวนพืน้ทีใ่นการทาํนา  แรงงาน 

เงนิทุน การเตรยีมดนิ  การเกบ็เกีย่ว  วธิกีารปลกู การดแูลผลผลติ  ดา้นการบรโิภค  พบวา่มกีาร

เปลีย่นแปลงในเรือ่งขา้วทีนํ่ามาบรโิภค อาหารคาวหวานตามฤดกูาลทีป่ระกอบจากขา้ว ความพรอ้มหน้า

ในการรบัประทานอาหาร  ดา้นการแลกเปลีย่นผลผลติ  พบวา่มกีารเปลีย่นแปลงรปูแบบการแลกเปลีย่น  

มลูคา่ และสถานทีแ่ลกเปลีย่น  ดา้นคตคิวามเชือ่และพธิกีรรมเกีย่วกบัขา้ว  พบวา่การเปลีย่นแปลงมี

สาเหตุหลกัมาจากเกษตรกรปลกูขา้วในเชงิพาณชิย์  จงึพยายามเพิม่ผลผลติต่อไร่  ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกู  

เพิม่จาํนวนครัง้การทาํ นาในรอบปีเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติมาก ขึน้ จงึทาํใหว้ฒันธรรมขา้วเปลีย่นแปลงไปจาก

เดมิ 

 

4. พรทพิย์  ประทปีวฒันานนท.์   (2537).  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการผลิตของ

เกษตรกรสู่การเกษตรแบบผสมผสาน .  วทิยานิพนธพ์ฒันบรหิารศาสตรมหาบณัฑติ  (พฒันาสงัคม).  

กรงุเทพฯ: สถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร.์  ถ่ายเอกสาร. 
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 ศกึษารปูแบบการผลติทางการเกษตรแบบผสมผสาน และกระบวนการเปลีย่นแปลงวถิกีารผลติ

จากพชืหรอืสตัวช์นิดเดยีวเพือ่ขาย มาเป็นการผลติหลายชนิดควบคูก่นัไป ผลการศกึษาสรปุไดว้า่  

ปจัจยัทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงการผลติไปสูก่ารเกษตรแบบผสมผสานขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั เชน่ การมี

ทีพ่กัในแปลงนา จาํนวนแรงงานในครอบครวั ความรูค้วามสามารถในการผลติและการตลาด ลกัษณะ

ทางความคดิ ความเชือ่ ตลอดจนลกัษณะนิสยัของเกษตรกร โดยการเกษตรแบบผสมผสานสามารถทาํ

ไดห้ลายรปูแบบ มลีกัษณะคอ่ยเป็นคอ่ยไป เริม่จากการเหน็ตวัอยา่งจนเกดิรปูแบบทางความคดิขึน้

มาแลว้จงึเริม่ดาํเนินการปรบัปรงุพืน้ทีใ่หเ้หมาะสมกบัการทาํกจิกรรมทางการเกษตรหลายรปูแบบ โดยมี

การเลีย้งปลา ปลกูผกัสวนครวั ไมผ้ล ไมย้นืตน้ เลีย้งสตัว ์โดยยงัคงปลกูขา้วเป็นหลกั ปลกูผกัสวนครวั

เป็นกจิกรรมรอง และทาํประมงเป็นกจิกรรมเสรมิชว่ยเพิม่รายไดอ้กีดว้ย   

 

5. พรรณศริ ิจุลกาฬ.  (2541).  การศึกษาเบือ้งต้นของวฒันธรรมท้องถ่ินจงัหวดั

สมทุรปราการ.  รายงานการวจิยัมหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต.ิ  กรงุเทพฯ: ถ่ายเอกสาร. 

 ศกึษาเกีย่วกบัประเพณ ีวฒันธรรมทอ้งถิน่ในจงัหวดัสมทุรปราการ ทัง้จากหลกัฐานลายลกัษณ์

อกัษร และคาํบอกเลา่ ผลการศกึษาพบวา่ ประเพณ ีวฒันธรรมสว่นใหญ่ในจงัหวดัสมทุรปราการมี

ความสมัพนัธก์บัสายน้ํา  มกีารรบัวฒันธรรมของชาวมอญและชาวจนีมาผสมผสานกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่

ดว้ย และมปีจัจยัหลายประการทาํใหว้ฒันธรรมบางอยา่งสญูหายไป เชน่ ความเจรญิกา้วหน้าทาง

เทคโนโลย ีการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศวทิยาและภาษา ตลอดจนการขยายตวัทางเศรษฐกจิ ซึง่

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงและทาํความเขา้ใจในการอนุรกัษ ์สง่เสรมิ

ประเพณวีฒันธรรมใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่ต่อไป 

 

6. พระมหาบุญเลศิ ชว่ยธานี.  (2545).  การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมข้าวของชาวนา 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ : ศึกษาเฉพาะกรณีตาํบลบางตาเถร อาํเภอสองพ่ีน้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ. 

ปรญิญานิพนธศ์ลิปศาสตรมหาบณัฑติ (พฒันาสงัคม).  กรงุเทพฯ : สถาบนับณัฑติพฒัน บรหิารศาสตร.์   

ถ่ายเอกสาร. 

ศกึษาเรือ่งการเปลีย่นแปลงวฒันธรรมขา้วของชาวบางตาเถรใน 4 ดา้น  คอื   การผลติ  

การบรโิภค การแลกเปลีย่นผลผลติ และคตคิวามเชือ่ พธิกีรรมเกีย่วกบัขา้วและการทาํนา พบขอ้สรปุวา่ 

ในยคุวฒันธรรมขา้วดัง้เดมิก่อนแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิจะมกีารผลติแบบยงัชพี ทาํนาปี 

ใชแ้รงงานคนและสตัวเ์ป็นหลกั มกีารบรโิภคอยา่งเรยีบงา่ย ใชก้ารแลกเปลีย่นผลผลติแทนการซือ้ของ 

และมคีวามเชือ่เกีย่วกบัพธิกีรรมในการทาํนา สว่นในยคุวฒันธรรมขา้วแบบสมยัใหมห่ลงัจากมี

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิพบวา่ แบบแผนการผลติขา้วของชาวนาเปลีย่นไปเป็นการผลติ

เพือ่จาํหน่าย มกีารจา้งแรงงานในกระบวนการผลติเกอืบทกุขัน้ตอน ทาํนาปรงั มชีวีติทีเ่รง่รบี ใชก้ารซือ้
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ขายแทนการแลกเปลีย่นผลผลติ สาํหรบัพธิกีรรมความเชือ่ต่างๆ เกีย่วกบัการทาํนาแบบดัง้เดมิไดส้ญู

หายไป การเปลีย่นแปลงวฒันธรรมขา้วเหลา่น้ีทาํใหเ้กดิความสะดวกสบายขึน้ในชวีติประจาํวนัของ

ชาวบา้น แต่กไ็ดท้าํลายวฒันธรรมอนัดงีามทางจติใจของชาวบา้นไปดว้ย 

 

7. เอีย่ม ทองดี . (2532). วฒันธรรมข้าวและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัการทาํนาปลกู 

ข้าวในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  : กรณีศึกษาหมู่บา้นหนัและหมู่บา้นอมัพวนั.  โครงการรว่มมอื

ระหวา่งสภาวจิยัแหง่ชาตปิระเทศฝรัง่เศสกบัมหาวทิยาลยัมหดิล. กรงุเทพฯ: ถ่ายเอกสาร.  

ผูว้จิยัไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบวฒันธรรมของสองหมูบ่า้น   คอื   หมูบ่า้นหนัและหมูบ่า้นอมัพวนั 

จงัหวดัขอนแก่น  พบขอ้สรปุวา่วฒันธรรมในการทาํนาของทัง้สองหมูบ่า้นอยูร่ะหวา่งการปรบัเปลีย่นจาก

การเพาะปลกูแบบพืน้บา้นไปสูแ่บบสมยัใหม ่โดยหมูบ่า้นอมัพวนัมกีารเปลีย่นแปลงเทคโนโลยกีารผลติ

ทีก่า้วหน้ามากกวา่หมูบ่า้นหนัทีย่งัคงใชแ้รงงานสตัว์  ใชว้ธิพีืน้บา้นในการนวดขา้ว  และยงัมกีารประกอบ

พธิกีรรมเรือ่งการปลกูขา้ว ยงัตอ้งพึง่พาน้ําฝน และ ขาดการปรบัปรงุนาใหม้ปีระสทิธภิาพ ปจัจยัทีท่าํให้

สองหมูบ่า้นมคีวามเจรญิทีแ่ตกต่างกนัมาจากหมูบ่า้นอมัพวนัมอีงคป์ระกอบในการทาํนาทีเ่อือ้ต่อการ

เปลีย่นแปลงไปสูค่วามทนัสมยัมากกวา่ เชน่ มกีารปฏริปูทีด่นิ การชลประทาน การใชร้ถไถนา เป็น

ปจัจยัเรง่ความเปลีย่นแปลง 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  ทีม่ผีลต่อวถิี

ชวีติของชาวบางโฉลง ระหวา่ง พ.ศ. 2470-2548 

2. เพือ่ศกึษาถงึปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และ

วฒันธรรม ทีม่ผีลต่อวถิชีวีติของชาวบางโฉลง ระหวา่ง พ.ศ. 2470-2548 

3. เพือ่ศกึษาถงึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  

ทีม่ผีลต่อวถิชีวีติของชาวบางโฉลง ระหวา่ง พ.ศ. 2470-2548 

 

ประโยชน์ของการวิจยั     

งานวจิยัประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่เรือ่ง การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลง ระหวา่ง พ.ศ. 

2470-2548 จะทาํใหเ้หน็ความเป็นมา และการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในบางโฉลงไดอ้ยา่งชดัเจน มี

เหตุผล และมคีวามต่อเน่ืองยิง่ขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการปลุกจติสาํนึกของคนในบางโฉลงใหรู้ถ้งึ

รากเหงา้ของตนเอง มคีวามรกัและภาคภมูใิจในภมูปิญัญาของบรรพบุรษุ และสามารถใชเ้ป็นขอ้มลู

สาํหรบัศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัทอ้งถิน่อืน่ๆ ทีก่าํลงัเปลีย่นแปลงไปสูส่งัคมอุตสาหกรรมได ้
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ขอบเขตของการวิจยั 

 งานวจิยัเรือ่งน้ี ศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงทีอ่าศยัอยูใ่นยา่นรอบคลอง

บางโฉลง อนัประกอบดว้ยบางโฉลงใน และบางโฉลงนอก โดยจะศกึษาการเปลีย่นแปลงทางการเมอืง 

เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม  ทีม่ผีลต่อวถิชีวีติของชาวบางโฉลง และปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงเหลา่นัน้ ตลอดจนผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อชาวบางโฉลง โดยมรีะยะเวลาในการศกึษาระหวา่ง 

พ.ศ. 2470-2548 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 งานวจิยัเรือ่งน้ี เป็นงานวจิยัเชงิประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่ ดาํเนินการวจิยัโดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัทาง

ประวตัศิาสตร ์ใชก้ารพรรณนาวเิคราะห ์มกีารศกึษาหลกัฐานจากการสมัภาษณ์ผูอ้าวโุสในทอ้งถิน่ และ

หลกัฐานเอกสาร ทัง้จากเอกสารชัน้ตน้ ไดแ้ก่ บนัทกึความทรงจาํในหนงัสอือนุสรณ์งานศพ นิราศเมอืง

แกลงของสนุทรภู ่สว่นเอกสารชัน้รอง ไดแ้ก่ พงศาวดาร ปรญิญานิพนธ ์และหนงัสอืต่างๆ 
          

แหล่งศึกษาค้นคว้า 

1.  สาํนกัหอสมดุกลางมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

2.  หอ้งสมดุประชาชน จงัหวดัสมทุรปราการ 

3.  องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลง 

4.  สมัภาษณ์ผูรู้ใ้นทอ้งถิน่ 

5.  ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต  

6.  แหลง่ศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบัทอ้งถิน่บางโฉลง ไดแ้ก่ พพิธิภณัฑภ์มูปิญัญาทอ้งถิ่น วดับาง 

 โฉลงใน วดับางโฉลงนอก ศาลพอ่หลวงคงเพชร นิราศเมอืงแกลง เรือ่งเลา่พืน้บา้น และ  

 เครือ่งมอื เครือ่งใชต่้างๆ  



บทท่ี 2 

ช่วงอดีต - ก่อนการเปิดใช้ถนนสขุมุวิท (พ.ศ. 2470-2479) 

 

สภาพทางภมิูศาสตรข์องบางโฉลงในปัจจบุนั 

บางโฉลงเป็นชือ่ตาํบลหน่ึงใน 9 ตาํบลของอาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  ตัง้อยูร่มิทาง

หลวงสายบางนา-บางปะกง ชว่งกโิลเมตรที่ 13 ถงึกโิลเมตรที่ 19 อยูห่า่งจากทีว่า่การอาํเภอบางพลี  ไป

ทางทศิตะวนัออก ประมาณ 8 กโิลเมตร มเีน้ือทีป่ระมาณ 20,949 ไร่ อยูห่า่งจากศาลากลางจงัหวดั

สมทุรปราการ ประมาณ 23 กโิลเมตร  

สภาพทางภมูศิาสตรข์องบางโฉลง มอีาณาเขตตดิต่อกบัตาํบลต่างๆ ดงัน้ี 0

1
 

ทศิเหนือ ตดิต่อกบัตาํบลหนองปรอืและตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ  

ทศิตะวนัออกตดิต่อกบัตําบลศรีษะจระเขใ้หญ่ กิง่อาํเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 

ทศิใตต้ดิต่อกบัตาํบลบางปลา อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ทศิตะวนัตกตดิต่อกบัตาํบลบางพลใีหญ่ และตาํบลราชาเทวะ อาํเภอบางพลี  จงัหวดั

สมทุรปราการ 

 
 

ภาพประกอบ 1 แผนทีต่าํบลบางโฉลง 

 

ทีม่า: สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 9. 

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ.  ( 2546).  ท้องทุ่งนา บอ่ปลา และสวนกล้วย.  หน้า 1. 
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การคมนาคม 

ตาํบลบางโฉลง มกีารคมนาคมทางบกและทางน้ํา  การคมนาคมทางบกมทีางหลวงทีส่าํคญัคอื 

ถนนบางนา-บางปะกง (ทางหลวงหมายเลข 34) ซึง่เริม่จากสีแ่ยกบางนา เขตพระโขนง กรงุเทพฯ และ

ผา่นเขา้สูส่มทุรปราการในอาํเภอบางพลแีละอาํเภอบางบอ่ ไปบรรจบกบัถนนสขุมุวทิทีอ่าํเภอบางปะกง 1

1
 

และ ถนนวดัศรวีารน้ีอย สว่นคมนาคมทางน้ําในปจัจุบนั มกีารสญัจรไปมาบา้งไมม่าก 

 

แหล่งน้ํา  

บางโฉลงมลีาํคลองทีใ่ชใ้นการเกษตร และใชใ้นการคมนาคมทางน้ํา  ไดแ้ก่ คลองบางโฉลง  

คลองบางน้ําจื ด, คลองบางฝา ง, คลองตะเคยี น, คลองบางกะสี , คลองศาลเจา้พอ่หลว ง, คลองตน้ไท ร 

คลองหนองโส น, คลองโอง่แต ก, คลองเสาระหงษ์ , คลองออ้มเกา ะ, คลองออ้มบางโฉลงใ น, คลองชวด

หมนั และคลองสาํโรง เป็นตน้ 

 

พืชและสตัวเ์ศรษฐกิจ 

พชืและสตัวเ์ศรษฐกจิทีส่าํคญั ของตาํบลบางโฉลง  ไดแ้ก่ มะมว่งน้ําดอกไม ้ ผกักระเฉด  กลว้ย

น้ําวา้ มะพรา้ว ปลาเบญจพรรณ และกุง้2

2
 

           

ท่ีดินทาํการเกษตร 

ตาํบลบางโฉลง มพีืน้ทีถ่อืครองทัง้หมด 20,949 ไร่ พืน้ทีท่าํการเกษตร 4,432 ไร่ ครวัเรอืน

ทัง้หมด 17,947 ครวัเรอืน ครวัเรอืนเกษตรกรทัง้หมด  266 ครวัเรอืน ขนาดการถอืครองทีด่นิของ

เกษตรกรตําบลบางโฉลง เฉลีย่ถอืครองพืน้ทีป่ระมาณ 22 ไร ่

 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณ์และ

ภมิูปัญญาจงัหวดัสมทุรปราการ.  หน้า 8-9. 
2
 แหล่งเดิม.  หน้า 3. 
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ตาราง 1 ข้อมลูทางการเกษตรตาํบลบางโฉลง พ.ศ. 2550 

 

ข้อมลู จาํนวน หน่วย 

พืน้ทีถ่อืครองทัง้หมด 20,949 ไร ่

พืน้ทีท่างการเกษตร  4,432 ไร ่

ครวัเรอืนทัง้หมด 17,947 ครวัเรอืน 

ครวัเรอืนเกษตรกร  266 ครวัเรอืน 

กลุ่มแมบ่า้นเกษตรกร  2 กลุ่ม 

กลุม่สง่เสรมิอาชพี  10 กลุ่ม 

พืน้ทีป่ลกูมะมว่ง  564 ไร ่

ไมผ้ลอื่นๆ  14 ไร ่

พืน้ทีป่ลกูมะพรา้ว   57 ไร ่

พืน้ทีป่ลกูกลว้ยน้ําวา้  19 ไร ่

พืน้ทีป่ลกูผกักระเฉด 61 ไร ่

บ่อปลา  3,661 ไร ่

บอ่กุง้  52 ไร ่

 

ทีม่า: http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon. (2554, 2 เมษายน) 

 

แมพ้ืน้ทีบ่างโฉลงในอดตีจะเคยเป็นแหลง่ปลกูขา้วเกอืบทัง้ตาํบล แต่จากตารางพบวา่ปจัจุบนัไม่

มนีาขา้วในพืน้ทีบ่างโฉลงอกีแลว้ ผลผลติทางการเกษตรทีย่งัมอียูก่ค็อื มะมว่ง ผกักระเฉด มะพรา้ว และ

กลว้ยน้ําวา้ 3

1
 สว่นการประมงมกีารทาํบอ่ปลาน้ําจดื ทีเ่รยีกวา่ปลาเบญจพรรณ* เป็นสว่นใหญ่ และมบีอ่

กุง้อยูบ่า้ง ผลผลติทางการเกษตรเหลา่น้ี ถกูลาํเลยีงไปขายโดยผา่นทางถนนบางนา-บางปะกงทีถู่กตดั

ผา่นพืน้ทีบ่างโฉลง ถนนจงึเป็นเสน้ทางคมนาคมทีส่รา้งความสะดวกสบายและเพิม่คณุภาพชวีติใหก้บั

ชาวบางโฉลง 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 3. 

* ปลาเบญจพรรณ หมายถงึ การเลีย้งปลาหลายชนิดรวมในบอ่เดยีวกนั โดยใชล้กัษณะการหา

อาหาร การกนิอาหาร และสามารถอาศยัอยูร่ว่มกนัได ้เชน่ ปลาตะเพยีน ปลานิล ปลายีส่ก ปลาจนี เป็น

ตน้ 
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บางโฉลงในอดีต 

จากนิราศเมอืงแกลงดงักลา่วมาแลว้ทาํใหท้ราบวา่ บางโฉลงในสมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้เป็นทุง่

โลง่ในพืน้ทีร่าบลุม่รกรา้งปกคลุมดว้ยวชัพชืรมิน้ําหลายชนิด เชน่ ตน้เหงอืกปลาหมอ ตน้กก ตน้กุม่ และ

ยงัมีหญา้ปลอ้ง เฟ้ือหรอืกกหอม หญา้ตะกลบั หญ้ าทรงกระเทยีม ปา่แขม  ปา่โสน  ปา่ออ้ เหงอืกปลา

หมอ ขลู ่เป็นตน้ 4

1
 และสภาพทางภมูศิาสตร์เป็นพืน้ทีร่าบตํ่า มน้ํีาคลองคอ่นขา้งเคม็หรอืกรอ่ย จงึเชือ่วา่

ไมน่่าจะมกีารทาํการเกษตรมากนกั สตัวน้ํ์าทีม่ีกน่็าจะเป็น สตัว์น้ํากรอ่ยมากกวา่สตัว์ น้ําจดื สรปุไดว้า่

ลกัษณะของดนิในบางโฉลงน่าจะเป็นดนิคอ่นขา้งเคม็ ปญัหาดนิเคม็และน้ํากรอ่ยน่าจะลดลงเมือ่มกีารตดั 

ถนนสขุมุวทิใน พ.ศ. 2479 ซึง่เป็นเสมอืนคนักัน้น้ําเคม็จากปากอา่วไทยไมใ่หไ้หลเขา้แมน้ํ่าลาํคลอง 

จากคาํบรรยายในนิราศดงักล่าวแสดงใหเ้หน็วา่ บางโฉลงในอดตีมไิดม้สีภาพความเจรญิหรอืเป็นแหลง่ที่

อยูอ่าศยัของประชากรทีห่นาแน่นดงัเชน่ปจัจุบนั 

นอกจากบางโฉลงแลว้ พระสนุทรโวหารยงัไดบ้รรยาย ไวใ้นนิราศเรือ่งเดยีวกนั ถงึสถานทีต่่างๆ 

แถบคลองสาํโรงและ บางพลี  ซึง่เป็นพืน้ทีต่ดิต่อกบับางโฉลง ซึง่สามารถนํามาใช้ เป็นขอ้มลูในการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มบรเิวณบางโฉลงไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ ดงัขอ้ความตอนหน่ึงวา่ 

 

ถงึปากชอ่งคลองสาํโรงสาํราญใจ  พอน้ําไหลขึน้เชา้กเ็ขา้คลอง... 

ออกสดุทางถงึทวารอรญัวา    เป็นทุง่คาแฝกแขมขึน้แกมกนั  

ลมระริว้ปลวิหญา้คาระยาบ   ระเนนาบพลิว้พลกิกระดกิหนั  

ดโูลง่ลิว่ทวิรกุขะเรยีงรนั    เป็นเขตคนัขอบปา่พนาลยั...  

ถงึบางพลมีเีรอืนอารามพระ   ดรูะดะดาษทางไปกลางทุง่  

เป็นเลนลุม่ลกึเหลวเพยีงเอวพงุ   ตอ้งลากจงูจา้งควายอยูร่ายเรยีง  

ดเูรอืแพแออดัอยูย่ดัเยยีด   เขา้เบยีดเสยีดแทรกกนัสนัน่เสยีง  

แจวตะกดูเกะกะปะกรรเชยีง   บา้งทุม่เถยีงโดนดุนกนัวุน่วาย 5

2
 

 

จากขอ้ความในนิราศดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็วา่ พ.ศ. 2350 บรเิวณคลองสาํโรงมายงับางพลนีัน้ยงั

มลีกัษณะเป็นทุง่โลง่ มหีญา้คา หญา้แฝก กอแขม ขึน้อยูจ่าํนวนมาก สว่นบางพลนีัน้กย็งัมสีภาพเป็นทุง่

เชน่กนั แต่มคีนอาศยัอยูค่อ่นขา้งหนาแน่น มกุีฏพิระซึง่สนันิษฐานวา่น่าจะเป็นวดับางพลใีหญ่ใน 

เน่ืองจากเวลานัน้วดับางพลใีหญ่กลางยงัไมถ่กูสรา้งขึน้ และมเีรอืแพจาํนวนมาก แสดงถงึการเป็น

ศนูยก์ลางของชมุชน หรอืตลาดการคา้ทางน้ําในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว และยงับอกถงึสภาพของคลอง

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ. (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 23. 

2
 เพลงยาวนิราศสนุทรภู่.  (2535).  หน้า 21-22. 
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สาํโรงในชว่งน้ําลง น้ําจะแหง้จนกลายเป็นโคลนเลนลกึประมาณเอว จนเรอืไมส่ามารถแลน่ต่อได ้ตอ้งใช้

ควายของชาวบา้นทีร่บัจา้งลากเรอืมาชว่ยลาก ทาํใหส้นันิษฐานไดว้า่ ชาวบา้นในแถบบางพลี น่าจะมเีชือ้

สายลาว  เน่ืองจากมพีงศาวดารทีบ่นัทกึถงึชาวลาวทีม่อีาชพีรบัจา้งใชค้วายลากเรอืยามน้ําแหง้ 6

1
 

นอกจากน้ียงัแสดงใหเ้หน็ถงึความหนาแน่นของ จาํนวนประชากร และความหนาแน่นของ การคมนาคม

ทางน้ําของคนบางพลใีนสมยัตน้รตันโกสนิทรไ์ดอ้ยา่งชดัเจน สนันิษฐานไดว้า่จากสภาพดนิของบางโฉลง

ทีค่อ่นขา้งเคม็ ทาํใหค้นไมเ่ขา้ไปตัง้ถิน่ฐานบา้นเรอืนมากนกั แต่อยูท่าํการคา้ขายบรเิวณตลาดบางพลี

จนกลายเป็นศนูยก์ลางของชมุชนขึน้มา แมว้า่ในระยะแรกคนทีอ่พยพเขา้มาในบางพลจีะเป็นการอพยพ

เขา้มาชัว่คราวจากปากแมน้ํ่าเจา้พระยา 7

2
 แต่พอนานเขา้กไ็ดล้งหลกัปกัฐานอยา่งถาวร เพราะการ

คมนาคมทีส่ะดวกและเป็นยา่นการคา้นัน่เอง 
 

ท่ีมาของคาํว่า บางโฉลง 

บาง คอืสายน้ําสายเลก็ๆ ทีไ่หลสู่ ทางน้ําสายใหญ่ และสายน้ําเหลา่น้ีไดก้ลายเป็นแหลง่อาหาร 

เป็นสิง่จาํเป็นในการประกอบอาชพีเกษตรกรรม เป็นเสน้ทางในการไปมาหาสูซ่ือ้ขายสนิคา้ ดงันัน้ชมุชน

ทีม่คีาํนําหน้าวา่บาง จงึเป็นชมุชนทีผ่กูพนักบัสายน้ําเป็นพเิศษ เพราะเป็นชมุชนทีต่ัง้อยูใ่กลส้ายน้ําลาํ 

คลอง บางโฉลงซึง่มลีาํคลองไหลผา่นหลายสายน่าจะเกดิขึน้ในลกัษณะน้ีเชน่กนั 

บางโฉลงเป็นชมุชน ตัง้อยูใ่น พืน้ทีร่าบลุม่รมิฝ ัง่คลอง  และชาวบา้นได้ ใชล้าํคลองเป็นเสน้ทาง

สญัจรภายในชมุชนและระหวา่งชมุชนใกลเ้คยีง โดย มคีลองบางโฉลงเป็นเสน้ทางคมนาคมสาํคญั คลอง

บางโฉลง เดมิเรยีกวา่ คลองควาย  ต่อมาเรยีกวา่ คลองบางชหีลง สนันิษฐานวา่ อาจเน่ืองจาก การมี

ลกัษณะภมูปิระเทศเป็น ทุง่ทีร่กไปดว้ยวชัพชืรมิน้ํา จนแมช่ทีี่พายเรอืมาจากต่างถิน่ยงั หลงทาง  คนใน

ทอ้งถิน่เลยเรยีกกนัต่อๆ มาวา่บางชหีลง ต่อมาไดก้รอ่นคาํเป็นบางโฉลง 

ผูอ้าวโุสบางทา่นกบ็อกวา่  บางโฉลงมาจากคาํวา่บางกาหลง เน่ืองจากเป็นแหลง่ที่ มปีลาเป็น

จาํนวนมาก เวลาน้ําเคม็ไหลเขา้มาในคลองสายต่างๆ ปลาน้ําจดืกจ็ะตายลอยเตม็คลอง ฝงูนกกาบนิมา

กนิปลาจนไมย่อมกลบัถิน่ ชาวบา้นจงึเรยีกวา่บางกาหลง และแผลงมาเป็นบางโฉลง8

3
 

นอกจากน้ี ยงัมผีูส้นันิษฐานถงึความเป็นมาของคาํวา่บางโฉลงไวอ้กีแนวทางหน่ึง คอื อาจารย์

ทองสบื ศุภมาตย์ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษาขอม  สนันิษฐานวา่ บางโฉลงน่าจะ มตีน้เคา้มาจากภาษาขอม 

คอื คาํวา่ จรรโลง ซึง่แปลวา่  ยก ซึง่อาจบอกถงึสภาพแวดลอ้มของทอ้งถิน่ เชน่ มกีารยกเรอื ลากเรอื

                                                 
1
 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1.  หน้า 13 

2
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 136. 

3
 แหล่งเดิม.  หน้า 15. 
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เมือ่เวลาเกยแหง้ในชว่งหน้าแลง้  หรอืเป็นการ ยกยอหาปลาตามสายน้ําลาํคลอง 9

1
 นอกจากน้ี ยงั มคีาํ

ต่างๆ ทีเ่ป็นชือ่สถานทีบ่รเิวณบางพลทีีเ่ป็นภาษาขอม เชน่ ทบันาง หนามแดง  เป็นตน้  หรอืแมแ้ต่พระ

ประแดงซึง่เดมิเป็นเมอืงปากแมน้ํ่าสมยัขอมเรอืงอาํนาจ เคยใชพ้ระประแดงเป็นเมอืงหน้าดา่น คาํวา่

ประแดงหรอืบาแดง กม็ทีีม่าจากภาษาขอม ซึง่แปลวา่ คนเดนิหมาย คนนําขา่วหรอืทตู พนกังานตามคน

10

2
 เพราะฉะนัน้คาํวา่จรรโลงจงึอาจแผลงกลายเป็นบางโฉลงกเ็ป็นได ้

 

ประชากรและการตัง้ถ่ินฐาน 

บรรพบุรษุของชาวบางโฉลง   สนันิษฐานวา่อาจเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในบางโฉลงอยา่งน้อยตัง้แต่

สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลาย โดยปรากฏหลกัฐาน คอื การสรา้งวดับางโฉลงใน ซึง่เดมิชือ่วดัเกาะแกว้

สวา่งอารมณ์ ถกูสรา้งขึน้ประมาณ พ.ศ. 2301
3
 ซึง่ตรงกบัสมยัสมเดจ็พระเจา้อุทมุพรต่อเน่ืองกบัสมยั

สมเดจ็พระเจา้เอกทศัน์ โดยมหีลกัฐานประกาศในราชกจิจานุเบกษารบัรองการเป็นวดัตัง้แต่ พ.ศ. 2301
4

สาํหรบัชาตพินัธุด์ ัง้เดมิของชาวบางโฉลง น่าจะมหีลายเชือ้ชาตอิาศยัอยูด่ว้ยกนั ทัง้ไทย ลาว 

มอญ และจนี โดยจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์ปรากฏหลกัฐานการอพยพ ของคนลาวใน พ.ศ. 2372 

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วั หลงัการ ปราบกบฏเจา้อนุวงศ์แหง่เวยีงจนัทน์ไดเ้ชลยชาว

เวยีงจนัทน์จาํนวนมาก ซึง่ไปตัง้รกรากอยูท่ีส่ระบุร ีลพบุร ีสพุรรณบุร ีนครไชยศร ีบางสว่นมาอยูท่ีบ่าง

หญา้แพรก ปากคลองสาํโรง และบางลาว ปรากฏหลกัฐานในเอกสารของสภาวฒันธรรมอาํเภอบางพลวีา่

ใน พ.ศ. 2454 ชาวเวยีงจนัทน์สว่นหน่ึงนําโดยเจา้เหมน็ ซึง่เป็นพระราชบุตรของเจา้อนุวงศไ์ดพ้าบรวิาร

อพยพจากสาํโรงมาตัง้ถิน่ฐานทีบ่างพลี  บรเิวณหมู ่5 ตาํบลบางพลใีหญ่ ภายหลงัเจา้เหมน็สิน้พระชนม ์

ตระกลูศรทีองสขุไดซ้ือ้ทีด่นิเดมิของเจา้เหมน็เอาไวใ้น พ.ศ. 2497

 

จงึสนันิษฐานไดว้า่มกีารตัง้ชมุชนเป็นหลกัแหลง่อยูบ่รเิวณบางโฉลงแลว้อยา่งน้อยตัง้แต่ในสมยักรงุศรี

อยธุยาตอนปลาย 

5

                                                 
1
 ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เรอือากาศโทวฒันา ปาลศรี.  (2543).  หน้า 83. 

2
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 60. 

3
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 22. 

4
 พระครวูนิยัธรสมปอง สมฺปณฺุโณ .  (2554, 24 กรกฎาคม). สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั  นาม

แสงผา ทีว่ดับางโฉลงใน ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
5
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 23. 

6
  แหล่งเดิม.  หน้า 23. 

 ลกูหลานชาวลาวรุน่ต่อมาอาศยัอยู่

ทัว่ไป โดยเฉพาะรมิคลองบางโฉลง บรเิวณหมู ่ 5 ตาํบลบางโฉลง ยงัมชีือ่เรยีกวา่บา้นลาว 14

6
 ซึง่คนลาวที่
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อาศยัอยูใ่นบางโฉลงนอกจากจะมอีาชพีหาปลาแลว้ ภายหลงัการตดัถนนสขุมุวทิการทาํนาไดผ้ลดขีึน้ 

พบวา่ชาวลาวสว่นหน่ึงไดเ้ขา้มาเป็นลกูจา้งทาํนาในบางโฉลงอกีดว้ย  

นอกจากหลกัฐานการอพยพของชาวลาวแลว้ ยงัมหีลกัฐานทางวฒันธรรมทีส่อดคลอ้งกบัขอ้

สนันิษฐานวา่ คนลาวทีอ่พยพมาอยูท่ีบ่างพลน่ีาจะเป็นบรรพบุรษุของคนบางโฉลงในปจัจุบนั  เพราะจาก

คาํบอกเลา่ของนางเงนิ สตัยานนท์  คณุแมข่องอาจารยช์ศูรี  สตัยานนท ์ประธานสภาวฒันธรรม อาํเภอ

บางพล ีไดก้ล่าวไวว้า่ 

ชาวบางโฉลงหลงัจากทาํนาเสรจ็แลว้  จะลอ่งควายมาตามคลองบางโฉลง ออกคลองสาํโรง ก็

นํามาเลี้ยงบรเิวณคลองบางเรอืน สถานทีน้ี่อยูป่ระมาณกโิลเมตร 16 ถนนเทพารกัษ ์แถบบา้นยา่นน้ี ตาม

แผนทีเ่รยีกวา่สนามควาย ซึง่ไมไ่ดใ้ชท้าํนาเพราะมหีญา้จาํนวนมาก การลอ่งควายมาในคลองบางโฉลง

จาํนวนมากๆ มองดเูสมอืนทพัควาย  สว่นพืน้ทีฝ่ ัง่ใตข้องคลองสาํโรง  สงูขึน้ไป 4-5 กโิลเมตร เป็นปา่แสม 

ลมทะเลพดัถงึบางพล ีคลองสาํโรงสามารถแลน่เรอืใบได้  มน้ํีาขึน้น้ําลง เวลาน้ําลงเรอืแลน่ไมไ่ด ้ตอ้งใช้

ควายลากจงูเรอื ควายกลุม่น้ีกค็อืควายของชาวนาในอดตี  พามากนิหญา้ทีบ่างเรอืนถงึบางพลี  ทาํใหเ้กดิ

อาชพีใหม.่..15

1
 

อาชพีใหมท่ีก่ลา่วถงึ กค็อือาชพีรบัจา้งใชค้วายลากจงูเรอืในคลองสาํโรงขณะน้ําลง ซึง่อาจไมใ่ช่

อาชพีใหมแ่ต่อยา่งใด เน่ืองจากมหีลกัฐานจากพงศาวดารระบุไวว้า่ใน พ.ศ. 2041 ปีมะเมยี จุลศกัราช 

860 สมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่2 (พ.ศ. 2034-2072) ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุลอกคลองสาํโรง เพือ่ใชเ้ป็น

เสน้ทางลาํเลยีงขนเสบยีงอาหารและอาวธุยทุโธปกรณ์  เพือ่ไปรบกบัเขมรและเวยีดนาม ผา่นบางพลี ซึง่

ตอ้งให้คนลาวใชค้วายลากเรอืตามรายทางจากบางพลไีปบางโฉลง 16

2
 แสดงใหเ้หน็วา่คนลาวบางสว่น

ตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยา มอีาชพีใชค้วายรบัจา้งลากเรอืตามคลองใหญ่ๆ เวลาน้ําแหง้ นอกจากน้ี ยงัมี

หลกัฐานจากนิราศเมอืงแกลงของสนุทรภู ่ไดก้ลา่วถงึการรบัจา้งลากจงูเรอืในคลองบางพลไีวเ้ชน่กนั คอื 

 

ถงึบางพลมีเีรอืนอารามพระ   ดรูะดะดาษทางไปกลางทุง่  

เป็นเลนลุม่ลกึเหลวเพยีงเอวพงุ   ตอ้งลากจงูจา้งควายอยูร่ายเรยีง 17

3
 

 

จากหลกัฐานทีก่ลา่วมา อาจวเิคราะหไ์ดว้า่ ชนพืน้เมอืงดัง้เดมิของบางโฉลงนอกจากคนไทยแลว้ 

บางสว่นน่าจะเป็นพวกลาวอพยพ จากเวยีงจนัทน์ทีเ่ขา้มาอาศยัอยูก่ระจดักระจายทัว่ไปทัง้สาํโรง บาง

ปลา บางพล ีตลอดจนบางโฉลงดว้ยเชน่กนั  

                                                 
1
 สภาวฒันธรรม อาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 32. 

2
 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1.  หน้า 13 

3
 เพลงยาวนิราศสนุทรภู่.  (2535).  หน้า 22. 
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สาํหรบัชาวมอญไดอ้พยพเขา้มาใน พ.ศ. 2317 สมยัสมเดจ็พระเจา้กรงุธนบุร ีโดยพระยาเจง่ได้

พาชายฉกรรจ ์ 300 คนเขา้มาสรา้งเมอืงนครเขือ่นขนัธ ์และ พ.ศ. 2358 สมยัพระบาทสมเดจ็พระพทุธ

เลศิหลา้นภาลยั เน่ืองจากประสบความลาํบากจากการถกูพมา่เกณฑแ์รงงานไปสรา้งพระเจดยีใ์หญ่ โดย

สมงิสอดเบาไดอ้พยพชาวมอญประมาณ 40,000 คน ไปอยูท่ีน่นทบุร ีปทมุธานี และนครเขือ่นขนัธ์ 18

1
 

ลกูหลานของชาวมอญรุน่แรกเหลา่น้ีได้ อพยพเขา้มา ทาํนาและตัง้ถิน่ฐาน อยู่ทีต่าํบล บางแกว้ จงึ

สนันิษฐานไดว้า่ ชาวมอญเหลา่น้ีและลกูหลานรุน่ต่อมาน่าจะขยายถิน่ฐานบา้นเรอืนมายงับางโฉลงซึง่

เป็นพืน้ทีต่ดิกนัดว้ยเชน่กนั 

สาํหรบัชาวจนีได้เขา้มาตัง้ถิน่ฐานคา้ขาย ทีบ่างพลปีระมาณ พ.ศ. 2400 จากหลกัฐานขอ้ความ

จารกึอุทศิถวายทีข่าตูพ้ระธรรมทีว่ดับางพลใีหญ่กลาง โดยพระอาจารยเ์หมอืนเป็นผูค้นพบ 19

2
 ชาวจนีที่

เขา้มาอยูท่ีบ่างพล ีสว่นใหญ่เป็นพวกจนีไหหลาํและแตจ้ิว๋ โดยชาวจนีแตจ้ิว๋มกัถนดัในการคา้ขายได้ เขา้

มาทาํมาหากนิเป็นพอ่คา้คนกลาง ขายสนิคา้ทัว่ไปในตลาดบางพลใีหญ่ ตลาดบางโฉลงเก่า ตลาดบาง

ปลา ตลาดบางแกว้ และรบัซือ้ขา้วเปลอืก ทาํโรงสขีา้ว สว่นชาวจนีไหหลาํมคีวามถนดังานดา้นชา่งไม ้

จงึนิยมประกอบอาชพีทาํโรงเลื่อย ต่อเรอื และทาํระหดัวดิน้ํา บางสว่นขายอาหารพวกเน้ือเคม็และขา้ว

มนัไก่ เป็นตน้  ชาวจนีเหลา่น้ีอาศยัอยูท่ ัว่ไป  โดยเฉพาะบรเิวณหลงัศาลพอ่หนูทีเ่กดิจา กขนุพรกาํนนั

ตาํบลบางโฉลงไดร้เิริม่จดัสรา้งขึน้  เชน่เดยีวกบัศาลพอ่ทัพ พอ่ทุง่ทีส่าํโรง ซึง่มคีนจนีอยูม่ากเชน่กนั แต่

ศาลทีค่นจนีนิยมไปสกัการะบชูามากทีส่ดุในบางโฉลง คอืศาลพอ่หล วงคงเพชร 20

3
 ซึง่อยูใ่นเขตหมู ่1 

ตาํบลบางโฉลง ศาลต่างๆ เหลา่น้ี ทัง้ศาลพอ่หนู ศาลพอ่ทพั พอ่ทุง่ และศาลพอ่หลวงคงเพชร ลว้นเป็น

ศาลเก่าแก่แต่เดมิเป็นเพยีงศาลไมห้ลงัเลก็ๆ แต่ไดม้คีนเชือ้สายจนีทีท่าํมาคา้ขายจนมฐีานะดไีดบ้รจิาค

เงนิปรบัปรงุศาลใหใ้หญ่โต สวยงามและเป็นสถาปตัยกรรมแบบจนี สะทอ้นใหเ้หน็วา่ชาวจนีในยา่นบาง

โฉลงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงเป็นผูท้ีม่ฐีานะดแีละมคีวามศรทัธาต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิใ์นชมุชน สว่นคนไทยแมจ้ะมี

ความศรทัธาต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิแ์ต่ยงัไมม่ฐีานะความเป็นอยูท่ีด่พีอจะมาบรจิาคเงนิจาํนวนมากๆ เพือ่

ปรบัปรงุศาลเหลา่น้ีได ้ถา้มกีจ็ะเป็นในลกัษณะของการปรบัปรงุอาคารเสนาสนะของวดัในพืน้ทีบ่างโฉลง

มากกวา่ 

                                                 
1
 ดาํรงราชานุภาพ, กรมพระยา.  (2526).  พระราชพงศาวดารกรงุรตันโกสินทร ์รชักาลท่ี 2 

เล่ม 1.  หน้า 151-153. 
2
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 24. 

3
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ภาพประกอบ 2 แผนทีบ่รเิวณบางพล ีพ.ศ. 2457 แกไ้ขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2492 

 

ทีม่า: สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 20. 
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จาก ขอ้มลูทัง้หมดทีก่ลา่วมาทาํใหไ้ดภ้าพในอดตีของพืน้ทีบ่างโฉลงวา่ เป็นชมุชนทีม่คีน

หลากหลายเชือ้ชาตเิขา้มาอาศยัทาํมาหากนิรว่มกนั ทัง้ชาวไทย ชาวลาว ชาวมอญ ชาวจนี ซึง่กม็ี

ลกูหลานสบืเชือ้สายต่อมา มกีารผสมกลมกลนืกนัทางวฒันธรรมและเชือ้ชาตใินลกัษณะและระดบัที่

แตกต่างกนัออกไป ชาวมอญสามารถรกัษาประเพณวีฒันธรรม และมกีารอยูร่วมกลุม่กนัไดอ้ยา่งเหนียว

แน่นทีส่ดุ ทัง้จากอาหารการกนิพืน้บา้น ลกัษณะบา้นเรอืน ลานดนิหน้าบา้น และประเพณสีงกรานต์

พืน้บา้นแถบพระประแดง สว่นชาวจนีนัน้ผสมกลมกลนืทางเชือ้ชาตแิละเขา้กนัไดก้บัคนไทยเป็นอยา่งด ี

แต่กย็งัคงรกัษาขนบธรรมเนียมประเพณบีางอยา่งของชาตตินไวไ้ด ้เชน่ ประเพณกีราบไหวบ้ชูาเทพเจา้

และบรรพบุรษุในวนัตรษุจนี วนัสารทจนี จะมกีารตัง้โต๊ะนําอาหารคาวหวาน หม ูเป็ด ไก่ ขนมเขง่ ขนม

เทยีน ผลไมต่้างๆ มาไหวเ้จา้ ในขณะทีช่าวลาวนัน้ผสมกลมกลนืไปกบัชาวไทยจนแทบไมพ่บความ

แตกต่าง  

 จากชาตพินัธุต่์างๆ ทีก่ลา่วมา มสีายตระกลูทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยูใ่นบางโฉลง ประมาณ  พ.ศ. 2475 

ดงัน้ี 

 

 1. พลอยทรพัย ์10. เหมอืนศาสตร์  

 2. พลูเจรญิ  11. มสีขุ 

 3. เทศรุง่เรอืง  12. ปานแสงทอง 

 4. โพธิเ์งนิ 13. พึง่สขุ 

 5. มว่งนาค 14. เสยีงชืน่จติร 

 6. จนัทรเ์ปรม 15. คลา้ยบณัดษิฐ ์

 7. ขนัสมัฤทธิ ์  16. รอดด ี

 8. นาคสขุ 17. หงสท์อง 

 9. สนิสขุ 18. แกว้สมนึก 
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ภาพประกอบ 3 แผนผงัแสดงทีต่ ัง้บา้นเรอืนชมุชนหน้าวดับางโฉลงใน ตามสกุลต่างๆ 

(ประมาณ พ.ศ. 2475) 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 18. 

 

จากแผนผงัแสดงทีต่ ัง้บา้นเรอืนของชมุชนหน้าวดับางโฉลงใน จะเหน็ไดว้า่ชาวบางโฉลงนิยมตัง้

บา้นเรอืนอยูใ่กล้ๆ  คลองหรอืลอ้มรอบดว้ยคลอง เพือ่ความสะดวกในการดาํเนินชวีติและการประกอบ

อาชพี ทัง้การทาํนา หาปลา และนิยมตัง้บา้นเรอืนอยูใ่กล้ๆ  ญาตพิีน้่องสายตระกลูเดยีวกนั สว่นการ

คมนาคมกใ็ชเ้รอืเป็นหลกั  



 22 

 

 
 

ภาพประกอบ 4 แผนผงัแสดงสถานทีส่าํคญัของชาวบางโฉลง ก่อนการพฒันาลาํคลอง 

และตดัถนนบางนา-บางปะกง (ก่อน พ.ศ. 2475) 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า  22. 
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จากแผนผงัแสดงสถานทีส่าํคญัของชาวบางโฉลงก่อน พ.ศ. 2475 เชือ่วา่ในชว่งเวลาดงักลา่ว 

ชาวบางโฉลงน่าจะประกอบอาชพีทาํนาเป็นอาชพีหลกัแลว้ เพราะจากแผนผงัพบวา่พืน้ทีส่ว่นใหญ่ของ

บางโฉลงมลีกัษณะเป็นทุง่นาเกอืบทัง้หมด ในขณะทีบ่รเิวณตาํบลบางปลายงัคงมสีภาพเป็นปา่ และจะ

เหน็วา่ชาวบา้นนิยมตัง้บา้นเรอืนอยูก่นัเป็นชมุชน ม ี 2 ชมุชน ไดแ้ก่ ชมุชนเกาะบา้นใหญ่ และชมุชน

เกาะหน้าวดั สว่นวดับางโฉลงในมอีาคารเก่าอยูเ่พยีง 2 หลงั คอื พระเจดยีเ์ก่า กบัพระอุโบสถเก่า 21

1
 และ

มกีารสรา้งอาคารเสนาสนะเพิม่เตมิเทา่ทีจ่าํเป็นตอ้งใช ้เชน่ หอสวดมนต ์และกุฏ ิแต่ยงัไมม่กีารสรา้ง

อาคารต่างๆ มากเหมอืนเชน่ปจัจุบนั สว่นวดับางโฉลงนอกไดก้ลายเป็นวดัรา้งไปตัง้แต่เมือ่ใดไมท่ราบ 

จนถงึ พ.ศ. 2476 จงึไดร้บัการบรูณะฟ้ืนฟูขึน้มาใหม ่สาํหรบัศาลพอ่หลวงคงเพชรยงัคงเป็นเพยีงศาลไม้

เลก็ๆ 2 หลงั และไดร้บัการปรบัปรงุขยายจนใหญ่โต กลายเป็นสถาปตัยกรรมแบบจนีใน พ.ศ. 2541 

 

คลองสาํคญัในบางโฉลง 

ตาํบลบางโฉลงมคีลองเลก็คลองน้อยทีเ่ชือ่มมาจากคลองสาํโรงซึง่เป็นคลองสายใหญ่ ถงึ 20 

สาย ไดแ้ก่ คลองบางโฉลง คลองบางน้ําจดื คลองบางขวาง คลองไสไ้ก่ คลองบางลาํพ ูคลองสาน  คลอง

บางกะส ีคลองบางแสนแสบ คลองออ้ม คลองตนั คลองบางตะเคยีน คลองโอง่แตก  คลองบางฝาง คลอง

ศาลพอ่หลวง คลองตน้ไทร คลองหนองโสน  คลองเสาระหงษ ์คลองออ้มเกาะ  คลองออ้มบางโฉลงใน 

คลองชวดหมนั * เป็นตน้ แมบ้างโฉลงจะมคีลองสายเลก็สายน้อยมากมาย แต่ทีม่คีวามสาํคญัเกีย่วขอ้ง

กบัชาวบางโฉลงอยา่งจรงิจงักจ็ะมอียูเ่พยีง 2 สายเทา่นัน้ กค็อื คลองสาํโรง อนัเป็นคลองสายหลกัของ

คลองเลก็คลองน้อยทัง้หลายในทอ้งถิน่ทีเ่ชือ่มต่อกบัแมน้ํ่าเจา้พระยา และคลองบางโฉลงอนัเป็นทีม่าของ

ชือ่ชมุชนบางโฉลงนัน่เอง 

                                                 
1
 วนิยัธรสมปอง สมฺปณฺุโณ,  พระคร.ู  (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นาม

แสงผา ทีว่ดับางโฉลงใน ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 

* คาํวา่ชวด เป็นภาษาลาว แปลวา่ทางน้ําหรอืสายน้ํา  สาํหรบัชาวอาํเภอบางพลแีละบางบอ่ มกั

ใชใ้นการเรยีกลาํรางเลก็ๆ สาํหรบัลากกระบะขา้ว หรอืเรอืบรรทกุขา้วออกจากไรน่าหรอืขนเสบยีงเขา้ไป

ทาํนา สรปุแลว้ชวดกค็อืลาํน้ําทีเ่ลก็กวา่คลอง สาํหรบัในทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง เชน่ ตาํบลนาเกลอืหรอืบา้นสา 

ขลา อาํเภอพระสมทุรเจดยี ์จงัหวดัสมทุรปราการ จะเรยีกลาํน้ําเลก็ๆ น้ีวา่ หลอด สว่นในอาํเภอเมอืง 

หรอืพระประแดงจะเรยีกวา่ลาํกระโดง
1
 เป็นตน้ 
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ภาพประกอบ 5 แผนทีแ่สดงลาํคลองต่างๆ ในอาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

และแสดงตาํแหน่งทีต่ ัง้ของชมุชนบางโฉลง (ในกรอบสีเ่หลีย่มตรงกลาง) 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 26. 
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คลองสาํโรง 

 คลองสาํโรงเป็นคลองทีแ่ยกออกจากแมน้ํ่าเจา้พระยาทีว่ดัสาํโรงเหนือ ตาํบลสาํโรงใต ้อาํเภอ

พระประแดง ไปทางทศิตะวนัออกเลยีบถนนปูเ่จา้สมงิพรายต่อเน่ืองดว้ยถนนเทพารกัษ ์ผา่นอาํเภอเมอืง

สมทุรปราการ ในพืน้ทีต่าํบลสาํโรงเหนือและตาํบลบางเมอืง อาํเภอบางพลแีละอาํเภอบางบอ่ ไปบรรจบ

กบัแมน้ํ่าบางปะกงทีต่าํบลทา่สะอา้น อาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา 22

1
 คลองน้ีใชเ้ป็นเสน้ทาง

คมนาคมไดห้ลายอาํเภอ เป็นคลองสายหลกัทีม่คีลองสาขาแยกออกไปอกีหลายคลอง มคีวามยาว

ประมาณ 55.6 กโิลเมตร 

สนันิษฐานวา่คลองสาํโรงเป็นคลองขดุขึน้ตัง้แต่สมยัขอมเรอืงอาํนาจ ระหวา่ง พ.ศ. 978-1700
2

ปีมะเมยี จุลศกัราช 860 (พ.ศ. 2041) สมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่ 2 (พ.ศ. 2034-2072) ได้

โปรดเกลา้ฯ ใหข้ดุลอกคลองสาํโรง เพือ่ใชเ้ป็นเสน้ทางลาํเลยีงขนเสบยีงอาหารและอาวธุเพือ่ไปรบกบั

เขมรและเวยีดนาม ผา่นบางพลมีคีนลาวใชค้วายลากเรอืตามรายทางจากบางพลไีปบางโฉลง 24

3
 และในรชั

สมยัสมเดจ็พระชยัราชา (พ.ศ. 2077-2089) ไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหม้กีารขดุลอกคลองสาํโรงอกีครัง้ 25

4
 

 

เป็นเสน้ทางคมนาคมทีส่าํคญั มหีลกัฐานปรากฏเกีย่วกบัคลองสาํโรง คอื 

พ.ศ. 1974 เจา้สามพระยาเดนิทพัไปทาํสงครามกบัเขมรกไ็ดใ้ชเ้สน้ทางผา่นคลองสาํโรง  

พ.ศ. 2136 สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชเสดจ็ เดนิทพัไปปราบเขมร กใ็ชค้ลองสาํโรงเป็นเสน้ทาง

สง่กาํลงับาํรงุทางน้ํา โดยจดัตัง้กองกาํลงัดงักลา่วไวท้ีบ่างพล 2ี6

5
 

คลองสาํโรงเป็นคลองมคีวามสาํคญัทางยทุธศาสตร ์เป็นเสน้ทางเดนิทพัในครัง้โบราณตัง้แต่สมยั

กรงุศรอียธุยา เป็นเสน้ทางคมนาคมทางเรอืทีส่าํคญัจากแมน้ํ่าเจา้พระยาไปสูแ่มน้ํ่าบางปะกง  สามารถใช้

ประโยชน์ทางดา้นการเกษตรและการพาณชิย ์ ถอืวา่เป็น การใชป้ระโยชน์ในดา้นยทุธศาสตรแ์ละการ

คมนาคมตัง้แต่ครัง้โบราณ และเปลีย่นมาเป็น การใชป้ระโยชน์ในดา้นการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ใน

ชว่งเวลาต่อมาจนปจัจุบนั 

สาํหรบัชาวบางโฉลง คลองสาํโรง มคีวามสาํคญัคอ่นขา้งมาก เน่ืองจากคลองบางโฉลงเป็น หน่ึง

ในคลองสาขาทีแ่ยกมาจากคลองสาํโรง  รวมถงึสว่นหน่ึงของคลองสาํโรงก็ อยูใ่นพืน้ทีข่องบางโฉลงดว้ย 

นอกจากชาวบางโฉลงจะใชป้ระโยชน์จากคลองสาํโรงในการประกอบอาชพี ทัง้ทาํนาและหาปลาแลว้ ยงั

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 10. 

2
 ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เรอือากาศโทวฒันา ปาลศรี.  (2543).  หน้า 83. 

3
 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา เล่ม 1.  หน้า 13 

4
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 10. 

5
 ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เรอือากาศโทวฒันา ปาลศรี.  (2543).  หน้า 80. 
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ใชเ้ป็นเสน้ทางการคมนาคม สาํหรบัชาวบา้นจะไปตลาดคา้สง่ทีท่า่สะอา้นหรอืไปเทีย่วนมสัการหลวง

พอ่โสธรกจ็ะลอ่งเรอืไปตามคลองสาํโรงแลว้ไปขึน้ฝ ัง่ทีแ่มน้ํ่าบางปะกง 

จากการทีค่ลองสาํโรงเป็นลาํคลองสายใหญ่และมคีวามสาํคญั ทาํใหม้กีารตัง้บา้นเรอืนรมิคลอง

สาํโรงอยา่งหนาแน่น  โดยเฉพาะรมิคลองสาํโรงยา่นบางพลไีดก้ลายเป็นตลาดซือ้ขายสนิคา้ทีใ่หญ่และ

สาํคญั คอืตลาดโบราณบางพลทีีเ่กดิขึน้ประมาณ พ.ศ. 2400 ในอดตีชาวบางโฉลงนิยมไปซือ้ของกนัมาก 

 

คลองบางโฉลง 

 คลองบางโฉลงเป็นคลองทีแ่ยกจากคลองสาํโรงทีว่ดับางโฉลงนอก  ผา่นทอ้งทีต่าํบลบางโฉลงไป

ยงัตาํบลหนองปรอื โดยมปีากคลองทีเ่ชือ่มโยงกบัคลองสาํโรงถงึ 3 คลองดว้ยกนั คอื27

1
 

 1. ปากคลองทีอ่ยูใ่กลต้ลาดบางโฉลง (เดมิ)  

 2. ปากคลองทีอ่ยูข่า้งวดับางโฉลงนอก  

3. ปากคลองทีเ่ชือ่มต่อกบัคลองบางน้ําจดืซึง่ออกมาถงึคลองสาํโรง ตรงฝ ัง่ตรงขา้มปากคลอง

บางปลา 

ในอดตีก่อน พ.ศ. 2479 ยงัไมม่กีารตดัถนนสขุมุวทิ น้ําทะเลสว่นหน่ึงจะไหลเขา้มาถงึพืน้ทีบ่าง 

โฉลง ทาํใหน้ํ้าในคลองบางโฉลงคอ่นขา้งเคม็ จงึ มสีตัวน้ํ์าประเภทลกัจดืลกัเคม็ นานาชนิด เชน่  ปลา

กะพง ปลากระบอก กุง้แชบ๊วย กุง้ตะกาด  ชกุชมุ แต่หลงัจากมถีนนสขุมุวทิกัน้น้ําเคม็จากทะเล น้ําใน 

คลองกเ็ริม่ จดืลง แมว้า่ บางครัง้มกีารดนัน้ําจาก แมน้ํ่าเจา้พระยาผา่น ประตูน้ํา ที่สาํโรงเขา้มายงัคลอง 

ต่างๆ ในเวลาทีน้ํ่าในคลองแหง้ แต่น้ํากไ็มถ่งึกบัเคม็เหมอืนในอดตี28

2
 พนัธุป์ลาและประเภทของสตัวน้ํ์าใน 

คลองบางโฉลงกเ็ริม่เปลีย่นไปมปีลาน้ําจดืชนิดต่างๆ เพิม่จาํนวนมากขึน้  สว่นปลาลกัจดืลกัเคม็หรอืปลา

น้ํากรอ่ยคอ่ยๆ หายไป รวมถงึปลาสลดิตามธรรมชาตซิึง่เคยมมีากในคลองบางโฉลงกล็ดจาํนวนลงมาก 

เน่ืองจากเป็นปลาทีช่อบน้ํากรอ่ย ทาํใหบ้างบอ่ซึง่อยูใ่กลท้ะเลมากกวา่และมน้ํีากรอ่ยไดก้ลายเป็นแหลง่

เพาะเลีย้งปลาสลดิแหง้ทีม่คีณุภาพและชือ่เสยีงในปจัจุบนั  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 11. 

2
 ประจวบ พลูเจรญิ.  (2551, 19 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีน

พลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ตลาดในบางโฉลง 

 ในอดตีบางโฉลงเป็นชมุชนทีนิ่ยมเดนิทางดว้ยเรอืเป็นหลกั ทัง้เรอืมาด เรอือแีปะ เรอืบด ไป

จนถงึเรอืยนตส์ีส่บูโดยสารในคลองบางโฉลงและคลองสาํโรง 29

1
 วถิชีวีติของชาวบา้นจงึผกูพนัอยูก่บั

สายน้ําลาํคลองเป็นสาํคญั เมือ่มผีลผลติทางการเกษตรมากเกนิความตอ้งการบรโิภคภายในครวัเรื อนก็

เกดิการนํามาคา้ขายแลกเปลีย่นกนั ทาํใหเ้กดิตลาดน้ําซึง่เป็นตลาดทีเ่กดิขึน้ในชมุชนทีม่ชีวีติสมัพนัธก์บั

ทอ้งน้ํา สมยัก่อนเรยีกตลาดรปูแบบน้ีวา่ตลาดเรอื30

2
 ต่อมาจงึเปลีย่นเป็นตลาดน้ํา  

นอกจากตลาดน้ําแลว้ ยงัมพีอ่คา้ชาวจนีขนของชาํมาขายทัง้ทีม่าจากบางพลแีละต่างจงัหวดั 

โดยลอ่งเรอืมาทางคลองสาํโรง ขนถ่ายขายซือ้กนัไปตลอดทาง คนบางโฉลงมกัซือ้สนิคา้จาํเป็น ไดแ้ก่ 

เกลอื โอง่ มะพรา้ว น้ําตาล หมากพล ูยาสบู จากสาํหรบัมงุหลงัคา นอกจากจะมสีนิคา้ลอ่งมาขาย แลว้ 

คนบางโฉลงยงัลอ่งเอาของทีเ่หลอืกนิไปขายบา้ง เชน่ ขา้วเปลอืก ปลา ผลไม 3้1

3
 

ตลาดเก่าแก่ทีค่นบางโฉลงสมยัก่อนนิยมไปกนัมหีลายตลาด ไดแ้ก่ ตลาดบางพล ี หรอืเรยีกวา่

ตลาดโบราณบางพลี และตลาดหวัตะเขซ้ึง่อยูไ่กลออกไปทางทศิเหนือ ตอ้งแจวเรอืไปตัง้แต่เช้ามดื กวา่

จะซือ้ของเสรจ็และแจวเรอืกลบัถงึบา้นกป็ระมาณหกโมงเยน็  นอกจากนัน้ กม็ตีลาดหนามแดง ซึง่ตัง้อยู่

รมิถนนเทพารกัษ ์และตลาดบางปลาดว้ย  แต่ตลาดทีช่าวบางโฉลงนิยมไปซือ้สนิคา้กนัมากทีส่ดุแมจ้ะ

ไมไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีบ่างโฉลงโดยตรง คอื ตลาดน้ําโบราณบางพล ี 

 

ความสมัพนัธข์องคนบางโฉลงกบัตลาดน้ําบางพลี 

ชาวบางโฉลงนิยมไปซือ้สนิคา้ทีต่ลาดน้ําโบราณบางพล ี เน่ืองจากเป็นตลาดทีค่อ่นขา้งใหญ่ทีส่ดุ

แถบนัน้ มขีองครบถว้นทัง้ของกนิของใช ้ชาวบางโฉลงจะไปตลาดดว้ย การพายเรอืไปตามคลองสาํโรง 

สาํหรบัสนิคา้ทีช่าวบางโฉลงนิยมไปซือ้ทีต่ลาดบางพล ีไดแ้ก่ อุปกรณ์ทาํนา เชน่ คราด ไถ อุปกรณ์หา

ปลา เชน่ แห อวน ซึง่บางคนทีม่ฝีีมอืกจ็ะทาํอุปกรณ์หาปลาเองและเอาไปขายทีต่ลาดบางพลบีา้งไมม่าก

นกั เชน่ ถกัแห อวน และยอซึง่ทาํจากผา้ขาวบางกวา้งประมาณ 2 เมตร นอกจากอุปกรณ์ทาํนาและหา

ปลาแลว้ คนบางโฉลงยงันิยมซือ้อาหารแหง้ เชน่ กะปิ พรกิ หวัหอม กระเทยีม ซึง่แมจ้ะมพีอ่คา้จนีแจว

เรอืมาขายตามลาํคลองบางโฉลงประจาํอยูแ่ลว้ แต่คนบางโฉลงกย็งันิยมมาซือ้ทีต่ลาดบางพล ีเพราะ

ตอ้งการมาซือ้สนิคา้ประเภทอืน่ดว้ย เน่ืองจากราคาถกูกวา่ซือ้จากเรอืพอ่คา้  เชน่ เสือ้ผา้ทาํนา และ

เสือ้ผา้สวยงามสาํหรบัใสใ่นวนัสาํคญั ซึง่จะตอ้งมาสัง่รา้นตดัเสือ้ซึง่ตัง้อยูใ่นตลาดบางพลมีอียูห่ลายรา้น 

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา 15 ม.6 ต.บาง

โฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 สกุณ ีณฐัพลูวฒัน์.  (2541).  ตลาดน้ํา วิถีชีวิตพ่อค้า-แม่ขายไทย.  หน้า 22. 

3
 แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 20. 
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และยงัมรีา้นขายทองอกี 1 รา้น ชือ่รา้นเลา้หลีเ่สง็ ซึง่ขายและรบัผลติทองรปูพรรณดว้ยเครือ่งมอืแบบ

เก่า32

1
 

ประวตัขิองตลาดน้ําโบราณบางพล ี  ตลาดตัง้อยูบ่นฝ ัง่เหนือของคลองสาํโรง หมู ่10 อาํเภอบาง

พล ีจงัหวดัสมทุรปราการ ตดิกบัวดับางพลใีหญ่ใน เป็นตลาดไมท้ีม่คีวามเก่าแก่รมิคลองสาํโรง พืน้ตลาด

เป็นไมท้างเดนิทอดยาวรมิน้ําตดิต่อกนัมคีวามยาวประมาณ  500 เมตร หลงัคามงุกระเบือ้งรปูวา่ว 

สมยัก่อนเคยเป็นตลาดน้ําทีข่ายสนิคา้กนัในเรอื ต่อมาไดป้รบัเปลีย่นมาขายบนทางเดนิซึง่ในระยะแรกยงั

เป็นพืน้ดนิ เปล่าๆ มสีตัวอ์นัตรายต่างๆ เชน่ ตะขาบ หรอืงขูึน้มาใหเ้หน็บอ่ยๆ  ต่อมาไดท้าํพืน้ไมเ้ป็น

ทางเดนิทอดยาวไปตลอดความยาวของตลาด ปจัจุบนัตลาดน้ีเป็นของลกูหลานนางเจยีม รุง่เรอืง33

2
 

สนันิษฐานวา่ตลาดน้ีมอีายปุระมาณ 150 ปี เน่ืองจากพบหลกัฐานวา่มชีาวจนีเขา้มาอาศยัในบาง

พลแีละเปิดรา้นคา้ขายอยูใ่นตลาดเมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2400 ตามประวตักิารก่อสรา้งตลาดแบง่เป็น 3 

ระยะ ระยะแรก เป็นตลาดเก่าชือ่ตลาดศริโิสภณ ตามนามสกุลของผูส้รา้ง ระยะที ่2 นายป้อ โตเจรญิ 

(ขนุเจรญิ) อดตีกาํนนัตาํบลบางพลใีหญ่ และนางเจยีม โตเจรญิ ไดส้รา้งตลาดต่อจากตลาดเก่าไปจนถงึ

บรเิวณปากคลองบวัคลี ่ทัง้สองตลาดต่อมาเรยีกกนัภายหลงัวา่ตลาดยายเจยีม สว่นระยะที ่3 สรา้งต่อไป

จนถงึวดับางพลใีหญ่ใน ชือ่วา่ตลาดอาจารยส์ขุ 34

3
 ตลาดน้ําบางพลี เป็นตลาดโบราณรมิคลองสาํโรงเพยีง

แหง่เดยีวทีร่อดพน้จากไฟไหมแ้ละยงัคงสภาพเดมิเหมอืนแรกสรา้งเมือ่ประมาณ พ.ศ. 2400  

ชาวบางโฉลงไปตลาดเพือ่ซือ้สนิคา้ต่างๆ ทีจ่าํเป็นต่อการดาํรงชวีติและประกอบอาชพีเทา่นัน้ 

ไมไ่ดซ้ือ้สนิคา้ฟุม่เฟือยใดๆ และไมไ่ดไ้ปขายสนิคา้ เพราะชาวบางโฉลงสว่นใหญ่เป็นชาวนา ไมไ่ดม้ี

อาชพีคา้ขาย หากจะมคีนบางโฉลงไปขายสนิคา้บา้งกจ็ะขายอุปกรณ์ในการหาปลาทีผ่ลติขึน้ดว้ยฝีมอื

ตนเอง เชน่ แห อวน หรอืยอ เทา่นัน้ 

จากขอ้มลูของคนในทอ้งถิน่พบวา่ระหวา่ง พ.ศ. 2470-2479 คนบางโฉลงนิยมไปตลาดบางพลี

มากแมจ้ะอยูน่อกพืน้ทีบ่างโฉลง เน่ืองจากมสีนิคา้จาํเป็นครบถว้น และการไปตลาดบางพลกีส็ะดวกโดย

ชาวบางโฉลงจะพายหรอืแจวเรอืไปตามคลองบางโฉลงแลว้ไปออกคลองสาํโรงไดโ้ดยตรง ชาวบางโฉลง

จงึนิยมไปมากกวา่ตลาดอืน่ๆ สว่นตลาดอืน่ๆ เชน่ ตลาดหวัตะเข ้ตลาดหนามแดง และตลาดบางปลา  

เป็นตลาดขนาดยอ่มของชมุชน มขีองใชไ้มค่รบและมรีาคาแพงกวา่  
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การเมืองการปกครอง 

ลกัษณะและรปูแบบการปกครองในบางโฉลงชว่ง พ.ศ. 2470-2479 มลีกัษณะคลา้ยกบัทอ้งถิน่

ทัว่ไปในชนบท คอื ผูนํ้าชมุชน ไดแ้ก่ กาํนนัและผูใ้หญ่บา้นเป็นบุคคลสาํคญัทีเ่กีย่วขอ้งกบัประชาชนใน

ฐานะเป็นคนกลางระหวา่งสว่นราชการกบัประชาชน  กาํนนัและผูใ้หญ่บา้นปฏบิตัหิน้าทีท่ ัง้ตามอาํนาจ

หน้าทีท่ีก่ฎหมา ยกาํหนดและหน้าทีอ่ืน่ๆ ไดแ้ก่  รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ชว่ยป้องกนัทุกขภ์ยัของ

ชาวบา้นตามสมควรเทา่ทีส่ามารถทาํได ้โดยมกีารปรกึษาหารอืกบักาํนนัและผูใ้หญ่บา้นในหมูบ่า้นต่างๆ 

มหีน้าที่นําปญัหาทกุขภ์ยัของชาวบา้น ไปแจง้และขอความชว่ยเหลอืจากผูท้ีม่อีาํนาจสงูขึน้ไป  ตลอดจน

รบัแจง้เหตุหากมีบุคคลแปลกหน้าเขา้มาในหมูบ่า้น โดยผูใ้หญ่บา้นจะไต่ถาม หากพบวา่มาโดย ไม่สจุรติ

จะสง่ตวัไปถงึกาํนนัเพือ่ดาํเนินการสอบสวนต่อไป  เมือ่มเีหตุคนตาย  การจีป้ลน้  ไฟไหม ้หรอืเหตุรา้ย

อืน่ๆ ผูใ้หญ่บา้นจะเรยีกลกูบา้นออกมาชว่ยจบัโจรผูร้า้ยหรอืดบัไฟ และชว่ยเหลอือื่นๆ ตามสมควร ดแูล

ลกูบา้นใหป้ฏบิตัหิน้าที่  และไมท่าํผดิกฎหมาย รวมทัง้ชีแ้จงขอ้ราชการต่างๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้า

แจง้แก่ลกูบา้น สง่เสรมิการประกอบอาชพีของประชาชนในหมูบ่า้นโดยเฉพาะการเกษตร โดยรว่มมอืกบั

เกษตรอาํเภอในการเผยแพรค่วามรูแ้ก่ประชาชน  จดัการและป้องกนัโรคตดิต่อไมใ่หลุ้กลามออกไป  

กระทาํตนเป็นแบบอยา่งทีด่แีก่ประชาชนตามทีท่างราชการแนะนํา35

1
 

ในทางการปกครอง กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นมอีาํนาจหน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัคดอีาญา เชน่  เมือ่มขีา่ว

การกระทาํผดิขึน้ในหมูบ่า้นหรอืสงสยัวา่ไดเ้กดิขึน้ จะนําเรือ่งไปแจง้กบัอาํเภอเพือ่ทราบและดาํเนินการ

ต่อไป เมือ่มคีนตาย กาํนนัสามารถชนัสตูรหรอืกุมตวัผูต้อ้งสงสยัไปยงัอาํเภอได ้รวมทัง้มี หน้าทีใ่นการ

ดแูลรกัษาสิง่ทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ในทอ้งที ่เชน่ สระน้ํา ศาลา เป็นตน้ 

นอกจากนัน้ กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นยงัมหีน้าทีเ่กีย่วกบัทหารกองเกนิ ตามหน้าทีท่ีก่าํหนดใน

พระราชบญัญตักิารรบัราชการทหาร พ.ศ. 2497 ซึง่กาํหนดใหก้าํนนัและผูใ้หญ่บา้นมหีน้าทีนํ่าประกาศ

ของอาํเภอไปแจง้ใหช้ายไทยทีม่อีายยุา่งเขา้ปีที ่18 ไปลงบญัชทีหารกองเกนิ ยงัทีว่า่การอาํเภอในเดอืน

กนัยายนของทกุปี และในเดอืนตุลาคมกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นมหีน้าทีนํ่าประกาศของอาํเภอไปแจง้ใหช้าย

สญัชาตไิทยทีม่อีายยุา่งเขา้ปีที ่21 ไปแสดงตนรบัหมายเรยีก ยงัทีว่า่การอาํเภอบางพล ี เพือ่ไปคดัเลอืก

ทหารในเดอืนเมษายน- เดอืนพฤษภาคมของทกุปี  รวมทัง้มหีน้าทีจ่บัทหารกองเกนิทีห่ลบหนีสง่อาํเภอ

ดว้ย 

กลา่วโดยสรปุ บทบาทหน้าทีข่องกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นระหวา่ง พ.ศ. 2470-2479 ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

การใชอ้าํนาจหน้าที่ ในการปกครองประชาชน  การรายงานแก่ทางราชการ  การนําขอ้ราชการมาบอก

                                                 
1
 ชาญ คาํวรรณ, พ.ต.อ.  (2546).  บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของกาํนันผูใ้หญ่บา้นในการ

ป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน ภายหลงั พ.ศ. 2537.  หน้า 9-12. 
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กล่าวแก่ประชาชน  การจดัทาํทะเบยีนสาํมะโนครวั  กจิการสาธารณประโยชน์  การสง่เสรมิการประกอบ

อาชพีของประชาชน การป้องกนัโรคตดิต่อ และการดแูลหมูบ่า้นใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย  

การเมอืงการปกครองของบางโฉลงในชว่งน้ี กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นยงัคงเป็นผูนํ้าทีส่าํคญัและมี

บทบาทในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการพฒันาชมุชน เหน็ไดจ้ากการมสีว่นรว่มในการพฒันาอาคารสถานที่

ของหน่วยงานราชการ วดั หรอืโรงเรยีน และมบีทบาทในการรกัษาความปลอดภยัและความสงบ

เรยีบรอ้ยของทอ้งถิน่ แต่ไมค่อ่ยมบีทบาทในการพฒันาทอ้งถิน่เพือ่เปลีย่นแปลงวถิชีวีติของประชาชน 

อาจเน่ืองมาจากบทบาทหน้าทีแ่ละงบประมาณทีไ่ดร้บัมอียูอ่ยา่งจาํกดั 

 

วิถีชีวิตกบัการประกอบอาชีพ 

วถิชีวีติของชาวบางโฉลงเป็นชวีติทีพ่ึง่ พาธรรมชาต ิ ผกูพนั กบัสายน้ํา วดัวาอารามและสิง่  

ศกัดิส์ทิธิ ์นบัตัง้แต่อดตีชาวบา้นไดใ้ชป้ระโยชน์จากคลองบางโฉลง ซึง่เป็นลาํน้ําสายหลกัในทอ้งถิน่เพือ่

การอุปโภคบรโิภคและเป็นเสน้ทางคมนาคมระหวา่งชมุชน  วถิชีวีติทีผ่กูพนัอยูก่บัสายน้ําก่อใหเ้กดิ

พฒันาการในทอ้งถิน่ โดยเฉพาะการประกอบอาชพีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสายน้ําเป็นหลกั อาชพีหลกั ของ

ชาวบา้นกค็อืการทาํนา และหาปลาเป็นอาชพีเสรมิ 

 

อาชีพหลกั: การทาํนา 

บางโฉลงในชว่งเวลาก่อนการตดัถนนสขุมุวทิ  เป็นพืน้ทีท่าํนาเชน่เดยีวกบัทอ้งถิน่ชนบททัว่ไป

ในเขตภาคกลางตอนลา่ง โดยชาวบางโฉลง สว่นใหญ่มอีาชพีทาํนากนัทกุครอบครวั  โดยมกัทาํ นา

ประมาณครอบครวัละไมต่ํ่ากวา่ยีส่บิไร ่ไปจนถงึเป็นรอ้ยไร 3่6

1
  ใชค้วายบา้นละสองสามตวัไปจนถงึเป็นสบิ

ตวั เมือ่แรกจบัจองทีด่นิตอ้งหกัรา้งถางพงโดยใชพ้รา้หวดหญา้ใหต้าย แลว้นําหญา้ทีฟ่นัแลว้มาสมุทาํคนั

รอบๆ นา เรยีกวา่ การทาํนาหวด ขัน้ต่อมากค็อืการเพาะกลา้ขา้วเตรยีมไว ้แลว้กด็าํนาโดยใชไ้มด้าํนา 

ซึง่มลีกัษณะคลา้ยสอ้ม 2 ซี ่ปกัลงไปในดนิเพือ่ทาํหลุมใหก้ลา้ เน่ืองจากทีด่นิทีเ่พิง่หกัรา้งถางพง ดนิจงึมี

ความแขง็มาก ไมส่ามารถจะปกักลา้ลงไปในดนิไดท้นัท ีการทาํนาใชแ้รงงานคนหรอืควายทีม่พีอ่คา้จาก

ทางเหนือไลค่วายมาขาย ระยะหลงัจะซือ้จากฉะเชงิเทรา ราคาตวัละประมาณ 700-800 บาท 

ขา้วทีไ่ดจ้ากการทาํนาเหลา่น้ีชาวนาจะแบง่ไวเ้พือ่การบรโิภคในครวัเรอืน  สว่นทีเ่หลอืกจ็ะขาย  

ซึง่ในหน้านวดขา้ว  เจา้ของโรงสีจะมาแวะดูขา้ว ตรีาคา และต่อรองราคาขา้วเปลอืกกนั  โดยคดิเป็น

เกวยีนหรอืเป็นตนั เมือ่ตกลงกนัไดแ้ลว้เจา้ของโรงสกีจ็ะเอาเรอืต่อมาบรรทกุขา้วของชาวบา้นไปทีโ่รงสี

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ของตนเองหรอือาจมีพอ่คา้ขา้วจากถิน่ต่างๆ เดนิทางมาซือ้ขา้วเปลอืกทางเรอื  แลว้นําไปสง่โรงสเีพือ่สี

เป็นขา้วขาวจาํหน่ายในตลาด  

 โดยชาวนาบางโฉลงปลกูขา้วเจา้เป็นสว่นใหญ่ แต่จะแซมดว้ยขา้วเหนียวประมาณหน่ึงหรอืสอง

ไรเ่พือ่เอาไวท้าํขนม 37

1
 เชน่ ขา้วเหนียวแดง ขา้วเหนียวเปียก ขา้วเมา่  และกระยาสารทในเทศกาลงาน

บุญใหญ่ๆ ดว้ย 

สภาพการทาํนาของชาวนาบางโฉลงจะขึน้อยูก่บัปรมิาณน้ําในคลองเป็นหลกั หากปีใด ม ี

ปรมิาณน้ํา ในคลอง น้อยชาวนากจ็ะทาํนาดาํ  หากปีไหนฝนตกสมํ่าเสมอมปีรมิาณน้ํา ในคลอง มาก 

ชาวบา้นกจ็ะทาํนาหวา่น ประมาณชว่งก่อน พ.ศ. 2480 ชาวนาในบางโฉลง มกัทาํนาดาํเป็นสว่นมาก

เพราะมน้ํีาน้อยแต่มคีนเยอะ จงึใชว้ธิลีงแขกเอาแรงกนั  

สมยัก่อนการ ปลกูขา้วไมไ่ดใ้ชปุ้๋ ยเคมเีลย  ใชแ้ต่เพยีงปุ๋ ยอนิทรยีจ์าํพวกปุ๋ ยคอกกค็อืขีค้วาย  

เทา่นัน้38

2
 เน่ืองจากดนิยงัมคีวามอุดมสมบรูณ์อยู ่โรคและแมลงไมไ่ดม้รีบกวนมาก 

สาํหรบัปญัหาการทาํนาในบางโฉลง ในชว่งก่อน พ.ศ. 2480 มปีญัหาสาํคญั คอื ปญัหาเกีย่วกบั

น้ํา39

3
 เน่ืองจากบางปีฝนแลง้ พอถงึประมาณเดอืนเกา้ขา้วในนาก็แหง้ตายเกอืบหมด สว่นเดอืนสบิและสบิ

เอด็ฝนมกัจะตกชกุจนบางปีน้ําทว่มนาลม่ โดยมากมกัจะเกดิในปีทีม่เีดอืนแปดสองหน แต่ปญัหาน้ําทว่ม

จนนาลม่จะไมเ่กดิขึน้บอ่ยนกั  

ในแต่ละปี ชาวนาจะเริม่ทาํนาในชว่งตน้ฤดฝูน ระหวา่งเดอืน พฤษภาคมถงึเดอืนมถุินายน หรอื

บางคนกเ็ริม่ทาํในเดอืนกนัยายน แลว้แต่ความพรอ้ม โดยชาวนาจะนําควายเทยีมไถเพือ่ไถปรบัผนืนา 

จากนัน้จงึไถคราดเพือ่พลกิพืน้ดนิทีม่หีญา้ผสมจากการไถในครัง้แรก หญา้ทีเ่กาะเน้ือดนิเหลา่น้ีจะ

กลบัไปเป็นปุ๋ ยหมกัธรรมชาตทิีม่ปีระโยชน์กบัตน้กลา้ ระยะเวลาประมาณ  1 เดอืน หลงัจากนัน้ ชาวนา

จะเริม่หวา่นเมลด็พนัธุข์า้ว หรอืปกัดาํตน้กลา้ขา้วทีย่า้ยจากแปลงนาซึง่เตรยีมไว้  ตน้ขา้วจะเจรญิเตบิโต

ออกรวงและเริม่สกุพรอ้มทีจ่ะเกบ็เกีย่วในชว่งเดอืนมกราคม  

หลงัการเกีย่วขา้วแลว้ ตอ้งใชเ้รอืขนขา้วจากนามายงัลานบา้นทีใ่ชน้วดขา้ว โดยขนขา้วลงเรอืมา

เป็นกองสงู เอามากองบนลานตากแดดใหแ้หง้มากๆ  แลว้คอ่ยนวดขา้ว โดยตอ้งเตรยีมการทาํลานนวด

ขา้วไวก่้อน โดยตอ้งบดลานโดยเอาน้ํารดแลว้ใหค้วายยํ่าจนดนิแน่น  เอาขา้วมากองเป็นกาํๆ  ไว ้ทาํเป็น

วงรเีรยีกวา่ตก ใชค้วายหลายๆ ตวัชว่ยกนัยํ่าโดยผกูปากไวก้นัควายกนิขา้ว  พอขา้วตกดแีลว้ใชเ้คยีวตดั

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ. ( 2546).  ท้องทุ่งนา บอ่ปลา และสวนกล้วย.  หน้า 47. 

2
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
3
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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กาํออก ใชข้อฉายสงใหเ้มลด็ขา้วรว่ง  แลว้ใหค้วายยํ่าต่อหลายๆ  รอบ จนกวา่ขา้วจะรว่งหมด ใชข้อฉาย

สงเอาฟางออก แลว้เอาเมลด็ขา้วขึน้เป็นจอม เอาใสส่ฝีดั โดยใชม้อืหมนุเพือ่แยกเศษขา้วเบาหรอืขา้วหกั

ทีเ่รยีกวา่ลาํพรวน ตลอดจนเศษฟางใหห้ลุดออกมาก่อน ตามดว้ยขา้วครึง่เมลด็ และสดุทา้ยกค็อืขา้วเตม็

เมลด็ซึง่จะกระดอนออกมาขา้งหน้าเครือ่งสฝีดั  โดยมคีนคอยสาดขา้วออกไปจากหน้าเครือ่งไมใ่หห้น้า

เครือ่งเตม็ ต่อมาในระยะหลงัชาวบา้นจะใชเ้ครือ่งสฝีดัทีม่สีายพานหมนุแทนการใชม้อืหมนุ เมือ่เกีย่วขา้ว

แลว้ พอถงึประมาณเดอืน 3 ของปีถดัมากข็ายได้ โดยจะมพีอ่คา้ชาวจนีมาซือ้ถงึที่ สว่นฟางทีถ่กูแยก

แลว้ ชาวบา้นจะตัง้ฟางใหเ้ป็นกองไวใ้หค้วายกนิ  

พนัธุข์า้วทีป่ลกู มทีัง้ขา้วเบา ไดแ้ก่ พนัธุข์าวนวล ขา้วกลาง ไดแ้ก่ พนัธุเ์ขาหลวง และขา้วหนกั 

ไดแ้ก่ ขา้วขาวเหลอืงหลา้ เหลอืงเตีย้ เหลอืงออ่น นอกจากนัน้ยงัมขีา้วขาวตาแหง้ โดยเมลด็พนัธุแ์ต่แรก

นัน้ไดม้าจากทางราชการแจกให้  นอกจากขา้วแลว้  ภายหลงัทางราชการยงัแจกมะมว่ง  มะพรา้วให้

ชาวบา้นนํามาทาํพนัธุไ์วข้ายอกีดว้ย40

1
  

 สตัวท์ีใ่ชใ้นการทาํนากค็อืควาย  สาเหตุทีไ่มม่กีารใชแ้รงงานววัในการทาํนาในบางโฉลง  คาดวา่ 

เน่ืองจากภมูปิระเทศทีเ่ป็นทีลุ่ม่ชืน้แฉะ  เวลาทาํนาน้ําจะลกึเกอืบถงึเอว  ววัจงึไมเ่หมาะกบัการทาํนานกั  

สาํหรบัควายนัน้ ทกุบา้นทีท่าํนาจาํเป็นตอ้งมี มากบา้งน้อยบา้งตามแต่กาํลงัฐานะและความจาํเป็น โดย

มกัมกีนับา้นละไมต่ํ่ากวา่สองตวัไปจนถงึหลายสบิตวั สมยัก่อนชาวนาจะปลกูโรงนากัน้ฝาสีด่า้น มงุ

หลงัคาจาก บางครอบครวัทัง้คนและควายตอ้งอาศยัอยูร่ว่มโรงนาเดยีวกนั โดยซกีหน่ึงของโรงยกพืน้ทาํ

เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคน อกีซกีหน่ึงของโรงทาํเป็นพืน้ดนิเรยีบๆ ใหค้วายอยู ่ยงุกช็กุชมุมาก พอตกเยน็

ตอ้งสมุไฟใชค้วนัไลย่งุในโรงนาเสยีก่อนแลว้จงึนําควายไปผกูไวใ้นโรงนาแลว้ปิดประตกูนัยงุเขา้ แต่บาง

ครอบครวักจ็ะแยกคอกควายออกจากบา้นคน โดยจะสรา้งคอกควายทีท่าํจากลาํตน้ดอกแคหรอืตน้ไม้

อืน่ๆ ทีห่าไดบ้รเิวณนัน้ นํามาปกัเป็นเสามงุขา้งฝาสีด่า้น  จะมหีรอืไมม่หีลงัคากไ็ดต้ามฐานะ สมยันัน้ไม่

คอ่ยมขีโมย และคอกควายกอ็ยูข่า้งๆ บา้นนัน่เอง จงึไมจ่าํเป็นตอ้งมคีนนอนเฝ้าควายแต่อยา่งใด ถา้หาก

มกีารขโมยควายกนัเกดิขึน้กม็กัเกดิในหน้าแลง้ เน่ืองจากหน้านานัน้ควายทาํนาอยูก่บัคนเกอืบตลอด  จงึ

ไมค่อ่ยมโีอกาสทีจ่ะถูกขโมยได้  ชวีติชาวนาสมยันัน้ลาํบากมาก ตอ้งหกัรา้งถางพงรบีเรง่ทาํนาใหท้นักบั

ฤดกูาลและสภาพน้ํา41

2
 

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 25. 
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 สมยัก่อนการเปลีย่นแปลงการปกครอง (พ.ศ. 2475)  เริ่มมคีนอสีานมาเป็นลกูจา้งชว่ยทาํนาอยู่

บา้ง เชน่ ตระกลูอิม่สบาย 42

1
 เป็นตน้ โดยลกูจา้งเหลา่น้ีจะไดค้า่แรงปีละประมาณ 250 บาท แต่ถา้ผลผลติ

ไมด่นีาลม่กอ็าจจะไดเ้พยีงปีละ 150 บาท  

ชาวนาสว่นใหญ่จะใชเ้วลาวา่งจากการทาํนา ทาํการซอ่มแซมเครือ่งมอืการเกษตร  สานกระบุง 

ตะกรา้ ทาํอุปกรณ์หาปลา ตดัฟืนไวใ้ชใ้นครวัเรอืนและไวส้มุไฟไลย่งุ หรอืงานอืน่ๆ ก่อนทีจ่ะเริม่ฤดกูาล

ทาํนาครัง้ต่อไปในชว่งตน้ฤดฝูน ซึง่หากจะระบุถงึรายละเอยีดในการทาํนาของชาวนาในแต่ละเดอืน กจ็ะ

พบวา่ชาวนาตอ้งทาํงานหนกัเกอืบตลอดทัง้ปีเลยทเีดยีว 

 การทาํนาของชาวบางโฉลงแมจ้ะทาํกนัแทบทกุครอบครวั แต่ไดผ้ลผลติต่อไรไ่มม่ากนกั 

ประมาณ 40 ถงัต่อไร่ เน่ืองจากการผลติยงัตอ้งพึง่พาธรรมชาตเิป็นสาํคญั และมปีญัหาเรือ่งน้ําไมพ่อทาํ

นา ปญัหาน้ําและดนิเคม็ในบางครัง้ ประกอบกบัเป็นชว่งทีป่ระเทศกาํลงัประสบปญัหาเศรษฐกจิตกตํ่า 

ทาํใหช้าวบา้นปลกูขา้วไดผ้ลพอกนิพอใชใ้นครวัเรอืนเป็นหลกั  สว่นทีเ่หลอืขายไดม้ไีมม่ากนกัและราคา

ขา้วกไ็มด่ทีาํใหช้าวบางโฉลงสว่นใหญ่ในระยะน้ีคอ่นขา้งยากจน 

 นอกจากการทาํนาแลว้ ชาวบา้นยงัมกีารปลกูพชืผกัไวท้าํกนิในครอบครวั แมว้า่การใชท้ีด่นิเพือ่

การประกอบอาชพีของชาวบางโฉลงจะใหผ้ลผลติในดา้นรายไดไ้มม่ากนกักต็าม แต่วตัถุดบิบางชนิด

ชาวบา้นไมต่อ้งซือ้หา สามารถเกบ็จากธรรมชาตมิาใชไ้ดเ้อง เชน่ ฟืนจากตน้ไมต่้างๆ ในทอ้งถิน่ ผกัที่

ปลกูเองและขึน้อยูต่ามธรรมชาต ิเชน่ กระถนิ ตาํลงึ หวัปล ีปลาในทอ้งนาและลาํคลอง กะทจิากมะพรา้ว 

สิง่ต่างๆ เหลา่น้ีทาํใหช้าวบา้นไมเ่ดอืดรอ้นเรือ่งอาหารการกนิ แมจ้ะมรีายไดไ้มม่ากกต็าม 

 ในระยะน้ี ชาวบา้นสว่นใหญ่ใชท้ีด่นิในการประกอบอาชพีของตนเอง มจีาํนวนน้อยทีต่อ้งเชา่

ทีด่นิทาํนา ซึง่การเกบ็คา่เชา่จะเกบ็เป็นผลผลติขา้ว ไมไ่ดเ้กบ็เป็นเงนิ ระบบเงนิตรายงัไมค่อ่ยมบีทบาท

ในชวีติประจาํวนัของชาวบางโฉลงมากนกั 

 กลา่วโดยสรปุ การทาํนาในชว่ง พ.ศ. 2470-2479 มกีารหกัรา้งถางพงเพือ่สรา้งทีด่นิไวท้าํกนิ

เรยีกวา่การทาํนาหวด เป็นการทาํมาหากนิเพือ่การยงัชพีเป็นหลกั สว่นทีเ่หลอืจะมพีอ่คา้มารบัซือ้ถงึที่

แต่ไดร้าคาไมด่นีกั ชาวบางโฉลงจงึคอ่นขา้งยากจน 

 

พิธีกรรมเก่ียวกบัการทาํนา 

พธิกีรรมเกีย่วกบัการทาํนาของชาวบางโฉลงจะมอียู ่2 พธิหีลกัๆ คอื พธิแีรกนา และพธิทีาํขวญั 

ขา้วซึง่ชาวนาในบางโฉลงจะประกอบพธิดีงักลา่วทีน่าของตนเองทกุปี เพราะหวงัวา่สิง่ศกัดิส์ทิธิจ์ะชว่ย

ใหก้ารปลกูขา้วในแต่ละปีไดผ้ลผลติด ี

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ทีว่ดับางโฉลงใน 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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พิธีแรกนา 

ก่อนการทาํนา ทุกปีจะตอ้งมพีธิแีรกนา  ซึง่คลา้ยกบัพธิกีารไหวผ้ตีาแฮกของชาวนาในภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือ วธิกีารทาํพธิ ีคอื ชาวนาจะ ตัง้ชะลอมทีม่ขีา้วมดัอยูป่กัไวข้า้งคนัน าของตนเอง มี

ผลไม ้ไดแ้ก่ขนุน และขนมต่างๆ ตลอดจนแป้งกระแจะใสช่ะลอมไวเ้พือ่เซน่สงัเวยแก่พระแมโ่พสพ ผูท้าํ

พธิมีกัเป็นสตรทีี่มอีายุและทีเ่ป็นทีน่บัถอืของหมูบ่า้น โดยทกุบา้นจะตอ้งทาํพธิน้ีีทีน่าของต นเพือ่สรา้ง

ความอุดมสมบรูณ์ใหแ้ก่ขา้วในปีนัน้ๆ 

 

พิธีทาํขวญัข้าว 

พธิทีาํขวญัขา้วหรอืทาํขวญัแมโ่พสพ เป็นประเพณทีีช่าวนาถอืปฏบิตัเิพือ่เป็นสริมิงคลทกุปี โดย

อญัเชญิแมโ่พสพเป็นการบอกกลา่วขอพรใหข้า้วในแปลงตกกลา้งอกงามด ีพธิน้ีีจะกระทาํตอนขา้วอุม้

ทอ้งหรอืเริม่ออกรวง นิยมทาํพธิวีนัศุกร ์โดยนําตน้ขา้วมารวบเขา้กบัเสาทีจ่ะแขวนชะลอม ผกู

สายสญิจน์ แต่งตวัผูท้าํพธิใีหส้วยงามโดยการนุ่งผา้โจงกระเบน หม่สไบ คาดเขม็ขดั ใสท่อง 43

1
 สาํหรบั

เครือ่งสงัเวยมบีายศรปีากชาม ขนมตม้แดง ขนมตม้ขาว ผลไม ้เชน่ กลว้ย ออ้ย ควัน่ งา มะพรา้วออ่น 

สม้ อาจมแีป้งหอม น้ํามนัหอมสาํหรบัปะพรมใบขา้ว และหวเีลม่หน่ึงดว้ย 44

2
 นําเครือ่งสงัเวยทัง้หมด ใส่

ชะลอมทีต่กแต่ง ดว้ยริว้กระดาษสสีวยงาม  แลว้เอาไมไ้ผล่าํยาวผกูผา้นุ่งใหมแ่ละแพรไหมเสยีบชะลอม

ตรงกลางลาํ แลว้นําไปปกัในนา นําแป้งหอมน้ํามนัหอมปะพรมทีต่น้ขา้ว จุด ธปูเทยีนบชูาแมโ่พสพ เจา้

ทีเ่จา้ทาง ถวายดอกไมแ้ละเครือ่งสงัเวย เพือ่ขอใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิป์กปกัรกัษาใหข้า้วทกุแปลงเตบิโตงอก

งามตลอดรอดฝ ัง่ ไมม่ศีตัรรูบกวน  นอกจากชาวนาจะทาํพธิน้ีีทีน่าของตนเองแลว้ จะมกีารทาํพธิทีีศ่าล

แมโ่พสพบรเิวณวดับางโฉลงในทกุปีดว้ย 

พธิเีกีย่วกบัการทาํนาเลกิไปเมือ่สิน้สดุยคุการทาํนาในชมุชนชาวบางโฉลง เน่ืองจากไมม่พีืน้ทีท่ี่

เป็นนาขา้วในบางโฉลง ประมาณ พ.ศ. 2530 

 

อาชีพเสริม: การหาปลา 

ชาวบา้นรมิคลองไดค้ดิคน้และพฒันาเครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการหาปลาใหเ้หมาะกบัสภาพทอ้งถิน่ 

และชนิดของปลาแต่ละประเภท นบัเป็นภมูปิญัญาชาวบา้นสมยัเก่า และเป็นอาชพีเสรมิทีแ่มไ้มไ่ดส้รา้ง

รายไดอ้ะไรมากนกัใหแ้ก่ชาวบางโฉลง แต่กเ็ป็นแหลง่อาหารโปรตนีทีส่าํคญัใหแ้ก่ชาวบา้นเสมอมา 

อุปกรณ์ในการหาปลาของชาวบางโฉลงมอียูห่ลายประเภท เชน่ การใชเ้บด็ชนิดต่างๆ เชน่ เบด็ธง เบด็

ราว หรอืการใชแ้ห อวน สุม่ การดกัไซ ดกัลอบ ดกัชดุ การขดุบอ่ลอ่ เป็นตน้ โดยอุปกรณ์จบัปลาของ

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 105. 

2
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 147. 
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ชาวบา้นในอดตีมกัทาํขึน้เอง แต่ในระยะหลงัมกัซือ้มาจากตลาดบางปลา ตลาดโบราณบางพล ีหรอื

ตลาดอืน่ๆ เชน่ กระจาด กระดง้ ปุ้ งกีว๋ดิน้ํา เรอื ตะแกรง กระชอน ซึง่ชาวบา้นทาํขึน้จากไมไ้ผร่วกทีม่ี

พอ่คา้ลอ่งเรอืแพมาจากจงัหวดัปราจนีบุรี45

1
 

วธิกีารดกัปลาของชาวบา้นมหีลากหลายวธิดีงักลา่ว บางวธิกีไ็มค่อ่ยเป็นทีรู่จ้กัของคนรุน่ใหม ่

เชน่ วธิกีารดกัไซ ดกัลอบ ดกัชดุ การขดุบอ่ลอ่ ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 

 

การดกัไซ 

การดกัไซ มกัใช้กบัการดกัปลากระบอกซึง่เป็นปลาทีต่กใจงา่ย โดยใชห้ญา้ปลอ้งปกัตามชาย

คลองใหเ้ป็นรปูชะนาง เวน้ชอ่งไวว้างไซประมาณ หน่ึงชอ่งหรอืสองชอ่งแลว้แต่จาํนวนไซทีม่ี อยู่ เมือ่วาง

ไซแลว้กถ็อยหลงัไป เพือ่กะระยะดวูา่ใหม้ทีี่ มากพอสาํหรบัฝงูปลาตรงกึง่กลางระหวา่งไซกบัคนทีจ่ะไล่

ปลา พอน้ําน่ิงสกัพกั แลว้ จะใ ชไ้มต้น้ํีาใหป้ลาตกใจวา่ยมาเขา้ไซทีด่ ั กรอไว ้กา รดกัวธิน้ีี มกัจะ ได้ 

ปลากระบอกไปทาํอาหารเป็นจาํนวนมาก 

 

การดกัลอบ 

ลอบ เป็นเครือ่งมอืดกัปลาทีส่านดว้ยไมไ้ผ ่ใชห้วายหรอืลวดรดัโครงไม้ มชีอ่งวา่งใหป้ลาวา่ยเขา้

ไปตดิอยูภ่ายใน ลอบมอียู ่3 ประเภท คอื ลอบนอน ลอบยนื และลอบกุง้ สาํหรบัลอบนอน มลีกัษณะเป็น

ทรงกระบอกมคีวามยาวตัง้แต่ 1-2 เมตร ใชด้กัปลาสาํหรบัน้ําไหลโดยวางลอบในแนวนอนกัน้ขวางลาํ

คลอง กน้ลอบเป็นรปูร ีๆ สามารถเปิดเอาปลาออกทางกน้ลอบได ้สว่นลอบนอนมทีัง้ใชก้บัน้ําไหลและใช้

กบัน้ําน่ิงในฤดปูลาวางไขต่ามรมิหนองน้ํา กไ็ด ้สว่นลอบยนืใชด้กัปลาในน้ําลกึ  โดยดกัลอบไวต้ามน้ําน่ิง 

และกอหญา้ทีอ่ยูใ่นน้ํา ปลาทีเ่ขา้ไปมกัเป็นปลาดุก ปลาชอ่น ปลาตะเพยีน  ปลากด เป็นตน้ ลอบยนืมี

ลกัษณะเหมอืนกบัขวดทีว่างตัง้ไว้  แต่สว่นปลายลอบนัน้มดัปลายซีไ่มไ้ผเ่ขา้มารวมกนั มหีลายรปูแบบ

หลายขนาด ลอบยนืบางชนิดเมือ่วางตัง้แลว้ อาจสงูทว่มหวัคน สว่นลอบกุง้ใชล้อบนอนหรอืลอบยนืกไ็ด้  

แต่การสานซีไ่มไ้ผจ่ะตอ้งมรีะยะชดิกนัไมใ่หกุ้ง้ลอดออกไปได ้ อาจใชต้าขา่ยถี่ๆ  หรอืผา้มุง้คลุมรอบตวั

ลอบ เหยือ่ทีใ่ช ้เชน่ ราํละเอยีดผสมดนิเหนียวป ัน้เป็นกอ้น เป็นตน้ 

 

การดกัชดุ 

เป็นวธิกีารดกัปลาชอ่นวธิหีน่ึง โดยการใชห้ญา้ปลอ้งหรอืหญา้แพรกหวายมาปกัเป็นชะนางเขา้

ตามชายคลองทีน้ํ่าลกึไมม่ากประมาณใตห้วัเขา่ ทาํชอ่งเลก็ๆ ใหพ้อดกีบัชดุซึง่มกัถกัจากหวาย เป็นชอ่ง

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 89. 
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กลม เสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 4-5  น้ิว ใสเ่หยือ่ลอ่ไวต้อนชว่งบา่ยหรอืเยน็ แลว้พอเชา้กไ็ปกูป้ลามา

ทาํอาหาร การดกัปลายงัมวีธิกีารอกีหลายวธิ ีเชน่ ถา้จะดกัปลาไหลกจ็ะใชล้นัในการดกั  ถา้จะดกัปลาดุก 

ปลาหมอ จะใชไ้สเ้ดอืนหรอืกุง้เป็นเหยือ่เกีย่วเบด็แขวนไวต้ามชายน้ํา หรอืใชพ้รา้หวดหญา้ใหเ้ป็นทาง  

ยาวแหวกหญา้ใหเ้ตยีน แลว้ปกัเบด็ไปตามทางกไ็ด ้ถา้จะดกัปลาชอ่นจะใชป้ลากระดีเ่ป็นๆ เกีย่วเบด็ที่

หลงัใหป้ลายงัดิน้ได ้ปลาชอ่นจะมากนิปลากระดีแ่ละตดิเบด็ในทีส่ดุ  

 

การขดุบอ่ล่อ 

เป็นวธิกีารจบัปลาทีใ่ชไ้ดต้ลอดปี โดยการขดุบอ่ลอ่ไวต้ามชายคลองมคีนัลอ้มรอบบอ่ มชีอ่ง

เลก็ๆ ใหป้ลาเขา้ออกไดป้ระมาณ 2-3 ชอ่ง ขนาดของบอ่ลอ่ขึน้อยูก่บัฐานะของเจา้ของบอ่ ใครมฐีานะดกี็

จะขดุบอ่ไดใ้หญ่โต แต่ถา้ใครมทีีท่าํเลไมด่หีรอืฐานะไมด่กีจ็ะขดุบอ่ไดข้นาดไมใ่หญ่นกั ซึง่บอ่ทีใ่หญ่โตจะ

ไดเ้ปรยีบ กวา่บ่อเลก็มาก เพราะเมือ่การเกบ็เกีย่วขา้ว เรยีบรอ้ย ในหน้าแลง้ น้ําในนา  หรอืทุง่กจ็ะแหง้ 

ปลาจะมารวมกนัอยูใ่นคลองเกอืบทัง้หมดเพือ่ อาศยัอยูใ่นน้ําลกึปราศจากการ รบกวน หากใครขดุบอ่ลอ่

ไวล้กึกวา่ความลกึของคลองตามธรรมชาต ิ ปลากจ็ะพากนัมาหลบอยูใ่นบอ่ ลอ่ทีข่ดุเอาไว ้พอตอนกลาง

คนืปลาจะออกมาหากนิตามน้ําตืน้ สว่นตอนกลางวนักจ็ะกลบัเขา้ไปในบอ่ ทีข่ดุล่อเอาไวอ้กี เมือ่ปลา

จาํนวนมากเขา้มารวมกนัอยูใ่นบอ่แลว้ เจา้ของบอ่กจ็ะใชเ้ฝือกคอ่ยๆ ปิดปากบอ่ทีเ่จาะออกคลองไวใ้ห้

เสรจ็โดยเรว็ทีส่ดุ เพือ่ไมใ่หป้ลาตกใจหนีออกจากบอ่ แลว้ใชด้นิเหนียวปิดตามชอ่งใหส้นิท ใชร้ะหดัวดิน้ํา

ใหแ้หง้จนสามารถจบัปลาไดส้ะดวก46

1
 

 

วิถีชีวิตกบัลกัษณะบา้นเรอืน 

ชาวบา้นในสมยั ก่อนนิยมสรา้งบา้นเรอืนรมิคลอง  อนัเป็นธรรมชาตแิวดลอ้มทีส่าํคญัต่อการ

ดาํรงชวีติ เป็นแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่การอุปโภคบรโิภค  ตลอดจนเป็นเสน้ทางคมนาคมระหวา่ง

ชุมชน ลกัษณะบา้นเรอืนชนบทสว่นใหญ่เป็นเรอืนใตถุ้นสงู  หลงัคาทรงจัว่ มงุดว้ยจาก ฝาเรอืนทาํดว้ย

ไมเ้น้ือแขง็ หรอืวสัดุประเภทอื่นๆ เชน่ ไมไ้ผ ่จาก  

เรอืนเหลา่น้ี จะแบง่พืน้ทีใ่ชส้อยเป็นสว่นต่างๆ ไดแ้ก่  ชานเรอืน  ใชเ้ป็นพืน้ทีร่บัแขกหรอืใช้

ทาํงานบา้น เชน่ การสาน หรอืทอเสือ่กก ถกัสวงิ ซอ่มแห ตวัเรอืนใชเ้ป็นทีเ่กบ็ทรพัยส์นิ  พืน้ทีพ่กัผอ่น 

และครวัเป็นพืน้ทีป่ระกอบอาหารในครอบครวั  ภายในครวัจะประกอบดว้ยเครือ่งครวัหลายประเภท  เชน่ 

ภาชนะบรรจุอาหาร ครก  เตาไฟ  โอง่น้ํา ซึง่ทัง้เตาไฟและโอง่น้ําจะมรีปูแบบทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่ละ

สมยัและเป็นเครือ่งแสดงถงึพฒันาการในแต่ละยคุได ้โดยเตาไฟในสมยัเก่ามกัจะเป็นเตาฟืนทีใ่ชฟื้นทีห่า

ไดจ้ากทอ้งถิน่ เชน่ ฟืนจากไมแ้สม ตน้โสน ทางมะพรา้ว สว่นฟืนจากไมโ้กงกางจะเป็นฟืนทีม่คีณุภาพ

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ. ( 2546).  เล่มเดิม.  หน้า 27. 
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ดกีวา่ มกัจะเกบ็ไวข้ายมากกวา่นํามาใชใ้นครวัเรอืน ยคุต่อมาเตาไฟจะเปลีย่นเป็นเตาถ่าน และ

เปลีย่นเป็นเตาแก๊ส จนถงึเตาไฟฟ้าในปจัจุบนั สว่นโอง่น้ําจะมพีฒันาการมาจากโอง่ดนิเผาสขีาวใบใหญ่

จากปทมุธานี ต่อมากลายเป็นโอง่มงักรจากราชบุร ีและเป็นถงัเกบ็น้ําทาํจากพลาสตกิในปจัจุบนั 

สาํหรบัชาวบางโฉลงทัว่ไปซึง่มอีาชพีทาํนา ทัง้คนและควายมกัอาศยัอยูร่ว่มโรงนาเดยีวกนั  โดย

ชาวนาจะปลกูโรงยกพืน้กัน้ฝาสีด่า้น มงุหลงัคาดว้ยตบัจากทีซ่ือ้มาจากพอ่คา้เรอืเรห่รอืจากตลาดปากน้ํา  

ซกีหน่ึงของโรงยกพืน้ ขึน้เลก็น้อยประมาณไมเ่กนิ 1 เมตร อาจมบีนัไดเตีย้ๆ ทาํเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของคน 

อกีซกีหน่ึงของโรงนาเป็นพืน้ดนิเรยีบๆ ใหค้วายอยู ่พอตกเยน็ตอ้งสมุไฟใหค้วนัไลย่งุในโรงนาเสยีก่อน

แลว้จงึนําควายไปผกูไวใ้นโรงนาแลว้ปิดประตกูนัยงุเขา้ 47

1
 แต่บางบา้นกอ็าจจะแยกบา้นคนออกจากคอก

ควายกไ็ดต้ามแต่ฐานะ 

สาํหรบัชาวบางโฉลงทีม่ฐีานะมกัสรา้งบา้นเป็นเรอืนซึง่มคีวามถาวรกวา่บา้นแบบโรง ลกัษณะ

บา้นจะเป็นแบบทรงไทยโดยจะเป็นเรอืนเดีย่วหรอืเรอืนหมูก่แ็ลว้แต่ฐานะและขนาดของครอบครวั 

 

วิถีชีวิตกบัอาหารพืน้บา้น 

ขนมดอกโสน 

โสนเป็นพชืชนิดหน่ึงทีม่จีาํนวนมากในทอ้งทุง่บางโฉลง เน่ืองจากภมูปิระเทศเป็นทีลุ่ม่ชืน้แฉะ 

โดยในชว่งหน้าฝนชว่งเดอืนสงิหาคม-ตุลาคม โสนจะออกดอกเหลอืงอรา่มไปทัง้ทุง่ ดอกโสนสามารถ

นํามาทาํอาหารไดห้ลายชนิด ทัง้อาหารคาว เชน่ ผดัน้ํามนัหรอืลวก ราดดว้ยกะทสิด  ใชก้นิกบัน้ําพรกิ

กะปิ ทอดกบัไขเ่ชน่เดยีวกบัการทอดไขเ่จยีว หรอืนํามาแกงสม้กบัปลาหมอ มรีสชาตเิผด็ เปรีย้ว หวาน

กลมกลอ่ม นอกจากน้ียงัสามารถนํามาทาํอาหารหวานทีเ่รยีกวา่ขนมดอกโสน ซึง่เป็นทีนิ่ยมทัว่ ไปใน

ภาคกลางรวมถงึบางโฉลงในอดตีดว้ย 

ขนมดอกโสนมวีธิทีาํโดยเริม่จากการรดูดอกโสนออกจากกา้น โดยเลอืกดอกทีย่งัไมบ่านเตม็ที ่

ใชแ้ป้งขา้วเจา้ผสมกบัมะพรา้วขดู ดอกโสน น้ําเกลอื และน้ํามะพรา้วเลก็น้อย ผสมคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั

โดยพยายามอยา่ใหด้อกโสนชํา้เพราะจะทาํใหเ้หมน็เขยีว แลว้นําไปน่ึงใหส้กุ รบัประทานกบัน้ําตาลป๊ีบ

หรอืน้ําตาลทรายกไ็ด ้

 

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 25. 
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ภาพประกอบ 6 การทาํขนมดอกโสน 

 

ทีม่า: เอือ้เฟ้ือภาพโดย อ.มาลยั เสนีชยั 

 

ขนมสายบวั 

บวัเป็นอกีหน่ึงพชืพรรณทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมากตามทอ้งทุง่บางโฉลง ทัง้บวัขาวและบวัแดง

สามารถนําสายบวัทัง้สองชนิดมาประกอบอาหารได ้ทัง้อาหารคาว เชน่ สายบวัตม้กะทปิลาท ูแกงสม้

ปลาชอ่นกบัสายบวั สายบวัผดัน้ํามนั หรอืกนิสดๆ กบัน้ําพรกิ และอาหารหวาน เรยีกวา่ ขนมสายบวั ซึง่

มกัใชส้ายบวัสแีดง ซึง่มเีน้ือละเอยีดกวา่สายบวัสขีาวและเน้ือไมเ่หนียว 

ขนมสายบวัมวีธิกีารทาํ คอื ถอนสายบวัขึน้มาแลว้แกวง่น้ําใหโ้คลนหลุด นํามาลา้งใหส้ะอาด  

แลว้ลอกเปลอืกสายบวัออก นํามาหกัเป็นทอ่นๆ แลว้นําไปตาํใหล้ะเอยีด กรองดว้ยผา้ขาวบางบบีคัน้เอา

น้ําออกแลว้นําเน้ือสายบวัผสมกบัแป้งขา้วเจา้ ใสน้ํ่าตาลป๊ีบแลว้นวดใหเ้ขา้กนั ใสม่ะพรา้วขดูคลุกเคลา้ให้

เขา้กนั หอ่ใบตองแบบทรงสงูและกลดัดว้ยไมก้ลดั แลว้เรยีงลงในรงัถงึน่ึงประมาณ 15 นาท ีขนมกจ็ะสกุ 

โดยรปูรา่งหน้าตาของขนมสายบวัจะมลีกัษณะคลา้ยกบัขนมกลว้ย  
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ภาพประกอบ 7 การทาํขนมสายบวั 

 

ทีม่า: เอือ้เฟ้ือภาพโดย อ.มาลยั เสนีชยั 

 

สาํหรบัอาหารคาวนัน้มหีลากหลายประเภททีช่าวบางโฉลงนิยมทาํรบัประทานกนัในบา้น ไดแ้ก่ 

แกงจดืวุน้เสน้ แกงคัว่สบัปะรด และแกงเผด็ปลากระเบน48

1
 

 

แกงจืดวุ้นเส้นใส่กะทิ 

แกงจดืวุน้เสน้ของชาวบางโฉลงเป็นแกงใสน้ํ่ากะท ิบางทเีรยีกวา่ แกงรอ้น มวีธิทีาํคอื ขดู 

มะพรา้ว คัน้กะทดิว้ยกระชอน กรองดว้ยผา้ขาวบาง แลว้เอาน้ํากะทไิปตัง้ไฟ ใสห่อมแดงทบุ พอน้ํากะทิ

เดอืดใสกุ่ง้แหง้ ถัว่ลสิง ดอกไมจ้นี ฟองเตา้หู ้ปรงุรสดว้ยน้ําตาล เกลอื แลว้ใสวุ่น้เสน้ รบัประทานตอน

รอ้นๆ มรีสชาตหิวานนํา เป็นอาหารคาวทีค่ลอ่งคอด ี

                                                 
1
 แลหลงับางโฉลง.  หน้า 29-32. 
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แกงคัว่สบัปะรด 

แกงคัว่สบัปะรดของชาวบางโฉลงจะนิยมใสป่ลาเคม็ทีเ่รยีกวา่ปลาชอ่นป๊อก ซึง่เป็นปลาชอ่นตวั

เลก็ๆ มาควกัไสพ้งุออกแลว้ลา้งน้ําจนสะอาด โดยเอาปลาใสต่ะกรา้ลา้งปลาทีส่านดว้ยไมไ้ผแ่ชล่า้งใน

คลอง แลว้เอาพงุปลาชอ่นไปหมกัเกลอืไว ้1 คนื พอเชา้กนํ็ามาผดัพงุปลากบัพรกิแกง รสชาตเิผด็ เคม็ 

หวานเลก็น้อย กนิกบัมะมว่งขบเผาะ สว่นเน้ือปลาชอ่นป๊อกกท็าํปลาเคม็ไวท้าํแกงคัว่สบัปะรด 

แกงคัว่สบัปะรดมวีธิทีาํคอื เริม่จากโขลกพรกิแกงจนละเอยีดเตรยีมไว ้แลว้เอาปลาเคม็มาลา้งน้ํา  

แชไ่วส้กัครูใ่หเ้น้ือปลาออ่นตวั หัน่เฉยีงๆ ชิน้พอคาํ แลว้นําสบัปะรดมาหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ โดยใชท้ัง้น้ําและ

เน้ือ แต่ไมใ่ชแ้กนกลาง พอเตรยีมเครือ่งปรงุเสรจ็กจ็ะลงมอืแกงโดยการเอาน้ําพรกิแกงคัว่ทีต่าํไวล้ะลาย

น้ํากะทติัง้ไฟจนเดอืด ใสป่ลาเคม็และสบัปะรด คนใหเ้ขา้กนั รอใหเ้ดอืดจนกะทแิตกมนั แลว้ปรงุรสดว้ย

น้ําตาลปีบ น้ําปลา น้ํามะขามเปียก มรีสชาตหิวานเปรีย้วเคม็ 

 

แกงเผด็ปลากระเบน 

ชาวบางโฉลงจะรอซือ้ปลากระเบนจากเรอืพอ่คา้ทีม่าขายในคลองบางโฉลง เพราะปลากระเบน

เป็นปลาทะเล ใครทีม่แีผลตามตวักจ็ะถกูหา้มกนิปลากระเบนเพราะจะทาํใหแ้ผลพพุองหายชา้และมี

อาการคนั วธิทีาํแกงเผด็ปลากระเบนจะเริม่ดว้ยการโขลกพรกิแกงเตรยีมไว ้แลว้คัน้กะท ิ2 ถว้ย จากน้ํา 

1 ถว้ย หัน่ปลากระเบนยา่งสกุเป็นชิน้พอคาํ แลว้เอากะทติัง้ไฟใหเ้ดอืด ชอ้นหวักะทใิสก่ะทะ ใชไ้ฟแรง

ผดัเครือ่งแกงใหห้อม แลว้นําเน้ือปลากระเบนลงผดั ใสใ่บมะกรดูใหม้กีลิน่หอม ปรงุรสน้ําปลา น้ําตาล 

คนใหเ้ขา้กนั โรยหน้าดว้ยใบมะกรดู พรกิชีฟ้้าแดงเขยีว และใบโหระพา 

 

กลา่วโดยสรปุ อาหารพืน้บา้นของชาวบางโฉลงจะเน้นวตัถุดบิจากธรรมชาตทิีไ่มต่อ้งซือ้หาเป็น

หลกั แต่จะเกบ็พชืผกัหรอืหาปลาจากธรรมชาตทิีม่ใีนทอ้งถิน่มาประกอบอาหาร วธิกีารทาํกจ็ะเน้นทาํกนิ

อยา่งงา่ยๆ เชน่ ตาํน้ําพรกิ ผกัจิม้ ปลาเคม็ยา่งหรอืทอด สว่นแกงต่างๆ ทีม่วีธิกีารทาํยุง่ยาก เชน่ แกง

กะท ิชาวบา้นมกัทาํในโอกาสพเิศษ เชน่ การทาํใสบ่าตรในงานบุญมากกวา่ทาํกนิในชวีติประจาํวนั  

ปจัจุบนั แมว้า่อาหารพืน้บา้นภาคกลางเหลา่น้ีจะยงัมทีาํกนัอยู ่แต่นบัวนัจะคอ่ยๆ หายไปจาก

สงัคมไทย เชน่ ขนมสายบวั ซึง่อาจหายไปเพราะบวัมจีาํนวนลดลงเน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นไป 

สว่นแกงคัว่สบัปะรด ซึง่เป็นสตูรเฉพาะทอ้งถิน่ และปลากระเบนคนปจัจุบนักไ็มนิ่ยมรบัประทาน 

โดยเฉพาะแกงจดืวุน้เสน้ใสก่ะท ิซึง่ปจัจุบนัหารบัประทานไมไ่ดแ้ลว้ หากไมม่กีารบนัทกึวธิกีารทาํไว ้วนั

หน่ึงกอ็าจหายสาบสญูไป ผูว้จิยัจงึเกบ็บนัทกึขอ้มลูเหลา่น้ีไวเ้พราะอาหารพืน้บา้นทีเ่กดิจากภมูปิญัญา

ชาวบา้นกค็อืสว่นหน่ึงของประวตัศิาสตรท์อ้งถิน่เชน่กนั 
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วิถีชีวิตกบัลาํคลอง 

ชาวบางโฉลงใชค้ลองเป็นเสน้ทางหลกัในการเดนิทางไปยงัทีต่่างๆ ทัง้ใกลแ้ละไกล ชาวบา้นจะ

ใชท้ัง้การแจวและพายเรอื เน่ืองจากในสมยัก่อนการคมนาคมทางน้ํายงัเป็นเสน้ทางทีส่าํคญัทีส่ดุ เพราะ

ประเทศไทยมแีมน้ํ่าลาํคลองมากมาย ครอบคลุมเกอืบทกุสว่นของทอ้งถิน่ ในบางโฉลงมลีาํคลองไหล

ผา่นชมุชนมากกวา่ 20 สาย การคมนาคมทางน้ําจงึเป็นทีนิ่ยมและมบีทบาทมากกวา่ทางอืน่ เน่ืองจาก

ถนนหนทางยงัไมเ่จรญิเหมอืนในปจัจุบนั 

พาหนะทีส่าํคญัทีส่ดุในสมยัก่อนกค็อืเรอื ซึง่มหีลากหลายชนิด มทีัง้เรอืขดุจากซุงทัง้ตน้ และเรอื

ต่อ ไดแ้ก่เรอืบด เรอืมาด เรอืเอีย้มจุ๊น เรอือแีปะ เรอืประทนุ เรอืโอห่รอืเรอืเพรยีวสาํหรบัการบณิฑบาต

ทางเรอืของพระวดับางโฉลงในและวดับางโฉลงนอก และเรอืมาดขนาดใหญ่สาํหรบัชาวบา้นขน

ขา้วเปลอืกจากทีน่ามายงับา้นดว้ย 

เรอืมไิดเ้ป็นเพยีงพาหนะสาํคญัทีใ่ชใ้นชวีติประจาํวนัเพยีงอยา่งเดยีว แต่มบีทบาทอยูเ่กอืบทกุ

กจิกรรมของสงัคมสมยัก่อน โดยเฉพาะงานประเพณต่ีางๆ ทัง้การทอดกฐนิทางน้ํา การแขง่เรอื การ

บณิฑบาตทางเรอื การรบับวัของบางพล ีเรอืจงึมคีวามสาํคญัในแงข่องการสบืสานประเพณขีองชาวบา้น

ดว้ย 

 สาํหรบัการคมนาคมทางบกพอมบีา้ง แต่สว่นใหญ่เป็นระยะทางสัน้ๆ ทีช่าวบา้นใชเ้ดนิลดัทุง่ไป

ยงัหมูบ่า้นหรอืชมุชนทีอ่ยูใ่กลก้นั สามารถเดนิไปไดใ้นชว่งฤดแูลง้ พอถงึฤดฝูนน้ํากอ็าจทว่มและบาง

พืน้ทีม่หีญา้ขึน้รกเดนิทางไมส่ะดวก ทาํใหก้ารคมนาคมทางบกในฤดฝูนไมค่อ่ยเป็นทีนิ่ยมมากนกั 

  

วิถีชีวิตกบัวดัและศาลเจ้า 

สถานทีส่าํคญัและศกัดิส์ทิธิข์องชาวบางโฉลงซึง่เป็นสงัคมชาวพทุธ กค็อื วดัประจาํชมุชนซึง่มี

อยู ่2 วดั อนั เป็นสถาบนัหลกั ของ ชาวบางโฉลง ทีส่ว่นใหญ่ เป็นชาวชนบทผูม้จีติศรทัธาใน

พระพทุธศาสนาถอืเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เป็ นเสมอืนเครือ่งยดึเหน่ียวจติใจสาํหรบัทกุคน นบัแต่โบราณ 

คนไทยสว่นใหญ่จะมคีวามคุน้เคยกบัวดัมาตัง้แต่อดตีจนถอืเป็นสิง่สาํคญัและเป็นสถาบนัหลกัทีอ่ยูคู่ก่บั

คนไทยมาชา้นาน คนไทยจะไปวดัเพือ่ทาํพธิกีรรมทางพระพทุธศาสนากนัสว่นใหญ่ โดยมทีัง้พธิกีรรมที่

เป็นมงคลและอวมงคล พธิมีงคล  ไดแ้ก่ การอุปสมบท การเวยีนเทยีน สว่นพธิอีวมงคล  ไดแ้ก่ งานศพ 

เป็นตน้ คนไทยจะใหค้วามเคารพแก่วดัเป็นอนัมาก  เพราะวดัถอืเป็นสถานทีท่ีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละเป็นสิง่ทีค่วร

เคารพในความนึกคดิของพทุธศาสนิกชน 

 การสรา้งวดัจะเกดิขึน้ไดโ้ดยคนทีม่ทีรพัยส์นิมากหรอืผูนํ้าในแต่ละชมุชน บางแหง่อาจเกดิขึน้

จากการรวมเงนิของผูม้จีติศรทัธา รวมไปถงึการสรา้งวดัจากพระบรมราชโองการของพระมหากษตัรยิท์ี่

โปรดเกลา้ฯ ใหส้รา้งขึน้เพือ่ทาํนุบาํรงุพระพทุธศาสนาในฐานะอคัรศาสนูปถมัภก  แต่ไมว่า่จะเกดิขึน้จาก
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ใครเป็นผูส้รา้ง วดักย็งัคงเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิใ์นความรูส้กึของคนไทย ตลอดจนเป็นสถานทีท่าํพธิต่ีางๆ 

ตลอดชว่งชวีติของคนรุน่สูรุ่น่ วดัจงึเป็นสถานทีซ่มึซบัและถ่ายทอดถงึความเป็นมาของการตัง้ถิน่ฐาน

ของชมุชน และวถิกีารดาํรงชวีติของผูค้นมาโดยตลอด 

ในชมุชนบางโฉลง มวีดัสาํคญัอยู ่2 แหง่ทีเ่ก่าแก่ และมคีวามสาํคญัเป็นทีย่ดึเหน่ียวจติใจของคน

ในทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ วดับางโฉลงใน  วดับางโฉลงนอก  และยงัมศีาลเจา้ คอื ศาลพอ่หลวงคงเพชรทีค่นใน

ชุมชนใหค้วามเคารพนบัถอือกีดว้ย 

 

วดับางโฉลงใน 

วดับางโฉลงใน ตัง้อยูเ่ลขที ่36 หมู ่2 บา้นบางโฉลง ถนนบางนา- บางปะกง  กิโลเมตรที ่ 16 

ตําบลบางโฉลง อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ สงักดัคณะสงฆม์หานิกาย มทีีด่นิตัง้วดัเน้ือที ่47 ไร ่

2 งาน 80 ตารางวา มพีืน้ทีด่า้น ทศิเหนือตดิต่อกบัคลองบางโฉลง ดา้นทศิใตต้ดิต่อกบัคลองออ้มวดั  

ดา้นทศิตะวนัออกตดิต่อกบัคลองบางโฉลง  ดา้นทศิตะวนัตกตดิต่อกบัคลองวดัออ้ม มทีีธ่รณสีงฆจ์าํนวน 

124 ไร ่3 งาน 76 ตารางวา 

วดับางโฉลงใน สนันิษฐานวา่ สรา้งตัง้แต่ปลายสมยักรงุศรอียธุยา เน่ืองจากมปีระกาศในราช

กจิจานุเบกษาโดยกรมการศาสนารบัรองการก่อตัง้วดัใน พ.ศ. 2301 เดมิมนีามวา่ “วดัเกาะแกว้สวา่ง

อารมณ์” เน่ืองจากมลีกัษณะเป็นเกาะลอ้มรอบดว้ยน้ํา ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นวดับางโฉลงใน  สนันิษฐานวา่

เพือ่ใหต้รงกบัชื่อตําบลทีต่ ัง้วดั49

1
  

พืน้ทีต่ ัง้วดัมลีกัษณ ะเป็นทีร่าบลุม่  เป็นเกาะสามเหลีย่มมน้ํีาลอ้มรอบ สามารถเดนิทางได ้

สะดวกทัง้ทางน้ําและทางบก ภายในวดัมี สิง่ก่อสรา้งรุน่เก่า 2 หลงั คอื เจดยีใ์หญ่ 1 องค ์ ซึง่คอ่นขา้ง

ชาํรดุ ปจัจุบนัไดม้กีารสรา้งเจดยีใ์หมค่รอบของเดมิไว ้และมอุีโบสถหลงัเก่าซึง่เชือ่วา่สรา้งสมยัแรกก่อตัง้

วดั ซึง่ปจัจุบนัไดบ้รูณะเพิม่เตมิมาตามลาํดบั และใชเ้ป็นวหิารประดษิฐานพระพทุธรปูต่างๆ รวมทัง้

หลวงพอ่เพชร ซึง่เป็นทีเ่คารพสกัการะของชาวบางโฉลงมาชา้นาน  ตลอดจนใชเ้ป็นสถานทีใ่หญ้าตโิยม

ถวายสงัฆทานดว้ย  

วดับางโฉลงในไดร้บัวสิงุคามสมีาเมือ่วนัที ่2 กุมภาพนัธ ์2499 และไดเ้ปิดสอนพระปรยิตัธิรรม

ตัง้แต่ พ.ศ. 2474 50

2
 รวมถงึไดส้นบัสนุนการศกึษาของชาตโิดยใหท้างราชการสรา้งโรงเรยีนประชาบาล

ระดบัประถมศกึษาขึน้ในวดัดว้ย  
 

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 39. 

2
 แหล่งเดิม.  หน้า 83. 
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ภาพประกอบ 8 พระเจดยีอ์งคเ์ก่า 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 4. 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 9 พระอุโบสถหลงัเก่า 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 4. 
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ภาพประกอบ 10 หลวงพอ่เพชร 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 3. 
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ภาพประกอบ 11 ทีต่ัง้อาคารเสนาสนะวดับางโฉลงใน ประมาณ พ.ศ. 2479 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 22. 

 

วดับางโฉลงนอก 

วดับางโฉลงนอกตัง้อยูร่มิคลองบางโฉลง เลขที ่60 บรเิวณหมู่ที ่1 ตาํบลบางโฉลง สงักดัคณะ

สงฆม์หานิกาย มพีืน้ทีป่ระมาณ 41 ไรเ่ศษ ทีธ่รณสีงฆ ์25 ไร ่2 งาน 51

1
 ทางทศิเหนือตดิกบัคลองบางกะส ี

ทศิใตต้ดิกบัคลองบางโฉลง และทางทศิตะวนัตกตดิคลองสาํโรง พืน้ทีส่ว่นหน่ึงของวดัแบง่ใหส้รา้ง

โรงเรยีนชือ่วา่ โรงเรยีนวดับางโฉลงนอก  วดับางโฉลงนอกตัง้อยู่รมิคลองบางโฉลงสว่นทีต่่อเน่ืองมาจาก

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 83. 
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คลองสาํโรงซึง่เป็นคลองสาขาสายหน่ึงของแมน้ํ่าเจา้พระยา  ชาวบา้นจงึนิยมเรยีกอกีชือ่หน่ึงวา่วดัปาก

คลอง ต่อมาภายหลงัเปลีย่นชือ่เป็นวดับางโฉลงนอก
1  

  

จากการสบืคน้และสอบถามรวมไปถงึการรวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูต่างๆ ไมพ่บหลกัฐานที่

ชดัเจนวา่วดับางโฉลงนอกเริม่สรา้งขึน้ในสมยัใด แต่สนันิษฐานไดว้า่น่าจะสรา้งในสมยักรงุศรอียธุยา

ตอนปลาย ต่อมาขาดผูท้าํนุบาํรงุรกัษาจงึกลายเป็นวดัรา้ง อยูท่า่มกลางดงไม้ ภายในอุโบสถมหีลวงพอ่

ขาวเป็นพระประธาน  มขีนาดหน้าตกักวา้ง 49 น้ิว เดมิประดษิฐานอยูก่ลางแจง้มตีน้ไมข้ึน้รก ถกูแดด

ฝนจนเหน็ปนูสขีาวกะเทาะทีอ่งคพ์ระจงึเรยีกวา่หลวงพอ่ขาว ซึง่ ชาวบา้นทัง้ชาวบางโฉลงและชมุชน

ใกลเ้คยีงต่างใหค้วามเคารพนบัถอืเป็นอยา่งมาก สาํหรบัความเป็นมาของหลวงพอ่ขาวนัน้ไมม่หีลกัฐาน

ทีแ่น่ชดัพอจะเชือ่ถอืไดว้า่หลวงพอ่ขาวนัน้มคีวามเป็นมาอยา่งไร หรอืสรา้งขึน้สมยัใด
2
 แต่จากการ

สอบถามพระสงฆแ์ละฆราวาสในบางโฉลงนอก ต่างกลา่วเป็นเสยีงเดยีวกนั วา่ ตัง้แต่เกดิมาจาํความได้

กเ็หน็หลวงพอ่ขาวแลว้ 

หลงัจากวดับางโฉลงนอกเป็นวดัรา้ง ประมาณ พ.ศ. 2460 มพีระมาจาํพรรษารปูแรกคอืหลวง

พอ่นุ่ม ซึง่เขา้มาดแูลวดั แต่ พ.ศ. 2464 ทา่นไดม้รณภาพ วดัจงึถกูทิง้รา้งไปอกีเป็นสบิปี จนประมาณ 

พ.ศ. 2476 มหีลวงพอ่เฉื่อย นนทอุดม เจา้อาวาสวดับางโฉลงใน องคท์ี ่15 แลน่เรอืประทนุเขา้มาใน

คลอง เพือ่มาชกัชวนประชาชนใหร้ว่มกนัปฏสิงัขรณ์วดัรา้งแหง่น้ี  โดยทาํหลงัคาบงัแดดฝนใหแ้ก่หลวง

พอ่ขาวและมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์มาตามลาํดบัจนมสีภาพดขีึน้ 

           

 
   

ภาพประกอบ 12 วดับางโฉลงนอก 

 

ทีม่า: ถ่ายโดย เพชรณภคั นามแสงผา.  วนัที ่15 กนัยายน 2551. 
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ภาพประกอบ 13 หลวงพอ่ขาว พระประธานในอุโบสถวดับางโฉลงนอก 

 

ทีม่า: ถ่ายโดยเพชรณภคั นามแสงผา.  วนัที ่15 กนัยายน 2551. 

 

ศาลพ่อหลวงคงเพชร 

ศาลพอ่หลวงคงเพชร  ตัง้อยูท่ีร่มิฝ ัง่คลองบางโฉลงดา้นทศิตะวนัตก หมู ่ 1 ตาํบลบางโฉลง 

อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ 

ตามตาํนานทีเ่ลา่ต่อๆ กนัมาในชาวบางโฉลงกลา่วไวว้า่ เจา้พอ่หลวงคงเพชรเป็นแมท่พัทีม่ฝีีมอื

ในสมยัสโุขทยั ชาวสโุขทยัจงึไดจ้ดัทาํศาลเจา้พอ่หลวงคงเพชรขึน้เป็นทีส่กัการะบชูา  ต่อมามชีาวบา้นใน

ตาํบลบางโฉลง  ไดเ้ดนิทางไปนมสัการศาลเจา้พอ่หลวงคงเพชรทีจ่งัหวดัสโุขทยั ไดเ้หน็ถงึความ

ศกัดิส์ทิธิข์องทา่นจงึไดอ้ญัเชญิเจา้พอ่หลวงคงเพชรมาประดษิฐานทีต่าํบลบางโฉลง 

ตามความเชือ่ของชาวบางโฉลงนัน้เชือ่วา่  ในแต่ละปีดวงวญิญาณเจา้พอ่หลวงคงเพชรจะเสดจ็

จากสโุขทยัเพือ่มา ประดษิฐานทีต่าํบลบางโฉลงปีละ  2 วนั คอืวนัที ่22-23 เดอืนเมษายนของทกุปี 

ชาวบา้นจงึชว่ยกนัจดัพธิสีรงน้ําพอ่หลวงคงเพชรขึน้  ซึง่เป็นประเพณเีก่าแก่ของชาวบางโฉลงทีไ่ดท้าํ

สบืเน่ืองกนัมานบัรอ้ยปี จนถงึปจัจุบนัชาวบางโฉลงกย็งัคงสบืสานประเพณดีงักลา่วไวอ้ยา่งเหนียวแน่น 

โดยในวนัที ่22 เมษายน ของทกุปี ชาวบา้นจะเชญิธงขึน้เป็นสญัลกัษณ์ของงาน พอเชา้วนัที ่23 

เมษายน จะมพีธิทีาํบุญเลีย้งพระ มกีารจดัเครือ่งเซน่สงัเวยมาบชูาทีศ่าลพอ่หลวง ในตอนบา่ยมพีธิสีง่

เรอื โดยการนําเครือ่งเซน่ใสเ่รอืจาํลองไปวางทีท่างสามแพรง่เพือ่สะเดาะเคราะห ์หลงัจากนัน้จะอญัเชญิ

พอ่หลวงคงเพชรและเจวด็อืน่ๆ แหร่อบศาลใหป้ระชาชนสรงน้ําดว้ยน้ําอบไทย  เมือ่เสรจ็พธิสีรงน้ํา 
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ประชาชนจะไดร้บัผา้แดงซึง่เชือ่กนัวา่ชว่ยป้องกนัอนัตรายต่างๆ ได ้และรว่มกนัรบัประทานขา้วผดัที่

ผา่นพธิแีลว้เพือ่เป็นสริมิงคล52

1
 

นอกจากประเพณกีารสรงน้ําพอ่หลวงคงเพชรแลว้ ตลอดปีจะมชีาวบา้นทัง้จากบางโฉลงและ

ตาํบลใกลเ้คยีงมากราบขอพรจากพอ่หลวงคงเพชรอยูเ่ป็นประจาํ เพือ่ความเป็นสริมิงคล  ความปลอดภยั

แก่ตนเองและครอบครวั ตลอดจนเพือ่ขอใหพ้อ่หลวงชว่ยเหลอืในกจิการงาน การเรยีน ตลอดจนความมุง่

หมายอืน่ๆ ซึง่กม็กัไดต้ามความประสงค ์โดยเฉพาะความมุง่หมายทีไ่มข่ดัต่อหลกัศลีธรรม ตวัอยา่ง

ความศกัดิส์ทิธิข์องพอ่หลวง กค็อื เมือ่ชาวบา้นพายเรอืไปในคลองสาํโรงแลว้สวนกบัเรอืใหญ่มคีลื่นลม

แรงพดัมาปะทะเรอืจนเรอืทาํทา่จะลม่ ชาวบา้นตกใจกลวัรอ้งเรยีกวา่พอ่หลวงชว่ยลกูดว้ย คลื่นลมแรง

นัน้กม็ลายหายไปทาํใหร้อดพน้จากเรอืลม่มาได ้กลายเป็นเรือ่งปาฏหิารยิท์ีเ่ลา่สูก่นัฟงัถงึความศกัดิส์ทิธิ ์

ของพอ่หลวงคงเพชร 

จากการสอบถามชาวบางโฉลงพบวา่ สิง่ทีไ่มนิ่ยมหรอืไมค่วรมาบนบานต่อพอ่หลวงมอียูป่ระการ

หน่ึง กค็อื การขอใหร้อดพน้จากการเป็นทหารในวนั เกณฑท์หาร เน่ืองจากเทา่ทีผ่า่นมาหากผูใ้ดมาบน

บานต่อพอ่หลวงขอใหร้อดพน้จากการเป็นทหารแลว้มกัจะตอ้ง เป็นทหารทกุราย ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่ 

พอ่หลวงคงเพชรทา่นเป็นทหารระดบัแมท่พัในสมยัสโุขทยั ทา่นจงึชอบใหช้ายไทยเป็นทหาร ผูใ้ดมาบน

ไมอ่ยากเป็นทหารจงึตอ้งไดเ้ป็นทกุราย 53

2
 จนกลายเป็นสิง่ทีรู่ก้นัในชมุชนแหง่น้ีวา่ หากจะบน ใหร้อดพน้

จากการถูกเกณฑท์หารควรไปบนทีศ่าลอื่น 

 

                                                 
1
 ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (ม.ป.ป.).  เล่มเดิม.  หน้า 39. 

2
 อาํไพ ลาํลอง.  (2551, 15 สงิหาคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ภาพประกอบ 14 ศาลพอ่หลวงคงเพชร 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 13. 

 

วิถีชีวิตกบัคติความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม 

ประเพณ ีวฒันธรรมของชาวบางโฉลงสว่นใหญ่เหมอืนกบัสงัคมชนบททัว่ไป ไดแ้ก่ งานทาํบุญ

บา้น งานบวช งานแต่ง งานโกนจุก งานศพ เป็นตน้ สว่นวดัจะมีงานปิดทองพระบาท ซึง่จดัขึน้ทีว่ดับาง

โฉลงในในวนัขึน้ 3 คํ่า เดอืน 3 ซึง่ยงัมอียู่จนถงึปจัจุบนั แต่คอ่นขา้งจะจดัเป็นงานภายในโดยจดัคูก่บั

งานศาลแมโ่พสพซึง่ตัง้อยูท่ีว่ดับางโฉลงในเชน่กนั และ มงีานประจาํปีทีว่ดัซึง่จะจดักนั 3 วนั 3 คนื มี

มหรสพต่างๆ เชน่ ลเิก ภาพยนตรก์ลางแปลง54

1
 งานเหลา่น้ีถอืเป็นงานใหญ่โดยตอ้งจดัเตรยีมงานมาก่อน

หน้านัน้หลายวนั  และตอ้งมแีมง่านในการจดัการเรือ่งต่างๆ โดยเฉพาะเรือ่งอาหารการกนิซึง่ตอ้ง ทาํ

กนัเองทัง้หมด และแทบทกุงานมกัจะมกีารทาํขนมจนี โดยการนําขา้วสารไปแช่น้ําประมาณ 3 วนัโดย

คลุมใบตองไว้ ตากแดดใหข้า้วเป่ือยยุย่กลายเป็นแป้ง แลว้ตม้น้ําใหเ้ดอืดเพือ่ป ัน้แป้ง ตําและนํามายใีห้

เป็นเสน้ขนมจนี พอตอนหลงัเปลีย่นมาใชท้ีโ่ม ่โมแ่ป้งจากขา้วเจา้แทนเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ 

 สาํหรบัพาหนะทีใ่ชเ้วลามงีานเทศกาลต่างๆ ซึง่มกัจดัทีว่ดั ถา้เป็นฤดแูลง้น้ําแหง้จะใชว้ธิเีดนิเทา้ 

ถา้มน้ํีาจะใชเ้รอืเป็นพาหนะทัง้งานบวช กฐนิ ผา้ปา่ จะใชเ้รอืมาดใหญ่ๆ แจวไปรว่มทาํบุญและไปเทีย่ว

งานดว้ย 

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดย  เพชรณภคั นามแสงผา  ทีว่ดับางโฉลง

ใน ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ประเพณีทอดกฐิน ผา้ป่า 

ในชว่งเทศกาลทอดกฐนิ ชาวบา้นบางโฉลงนิยมทอดกฐนิและผา้ปา่ไปพรอ้มๆ กนั โดยมกัเป็น

การทอดกฐนิทางเรอื เน่ืองจากในอดตีการคมนาคมทางน้ําสะดวกกวา่ทางบก  

ในพธิทีอดกฐนิผา้ปา่ จะมกีารตระเตรยีมการลว่งหน้าหลายวนั โดยชาวบา้นจะชว่ยกนัตกแต่ง

เรอืมาดเพือ่เขา้รว่มขบวนแห ่โดยในวนัพธิเีรอืแต่ละลาํทีเ่ขา้ขบวนแหจ่ะโยงต่อกนัเป็นแถวยาวดว้ยเชอืก

เสน้เดยีวกนั แลว้พายไปพรอ้มๆ กนั โดยใชเ้สยีงบอกเป็นสญัญาณ ลาํประธานทีม่อีงคก์ฐนิจะ

ประกอบดว้ยผา้ไตรครบ ทัง้สบง จวีร สงัฆาฏ ิเครือ่ง อฏัฐบรขิาร ทีส่าํคญัจะตอ้งอญัเชญิพระพทุธรปู

นําหน้าดว้ย นอกจากน้ียงัมเีครือ่งผา้ปา่ซึง่อาจเป็นสบงหรอืผา้อาบน้ําฝนสาํหรบัทอดตามหลงักฐนิ 55

1
 จะมี

การสวดมนตเ์ยน็ทีบ่า้นเจา้ภาพ ตกบา่ยจะมกีารแขง่เรอืทีร่ว่มขบวนกนัมาอยา่งคบัคัง่ มกีารละเลน่

พืน้บา้นภาคกลาง เชน่ การเลน่ลาํตดัในเรอื และมชีาวบา้นพายเรอืมาดกูนัอยา่งสนุกสนาน การ

ทอดกฐนิผา้ปา่จงึ เป็นประเพณทีีช่าวบางโฉลงไดร้บัทัง้บุญกุศลในการ สบืทอดและ ทาํนุบาํรงุ

พระพทุธศาสนา และไดร้บัทัง้ความสนุกสนานผอ่นคลายจากการทาํงานหนกัมาตลอดทัง้ปี 

 

ประเพณีรบับวั 

 ประเพณรีบับวั หรอืประเพณโียนบวั เป็นประเพณเีก่าแก่ทีส่บืทอดกนัมาตัง้แต่โบราณของชาว

อาํเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ เป็นประเพณทีีเ่กดิขึน้จากความผกูพนัระหวา่งชาวไทยและมอญ 

แต่เพิง่ปรากฏหลกัฐานประมาณ พ.ศ. 2467 โดยจะจดัขึน้ในวนั 13-14 คํ่า เดอืน 11 ของทุกปี 56

2
 จากคาํ

บอกเล่าของผูอ้าวโุสชาวบางพล ีไดเ้ลา่ใหฟ้งัเกีย่วกบัประเพณรีบับวัวา่ สมยัก่อนอาํเภอบางพลมีดีอกบวั

มากมายตามลาํคลอง หนองบงึต่างๆ เป็นทีต่อ้งการของพทุธศาสนิกชนทีจ่ะนําไปบชูาพระ เหตุที่ มี

ประเพณรีบับวัเกดิขึน้เพราะความมน้ํีาใจทีด่ต่ีอกนัระหวา่งคนไทยในอาํเภอบางพลกีบัคนมอญพระ

ประแดงและชาวอาํเภอเมอืงสมทุรปราการ โดยชาวมอญทีท่าํนาอยูต่าํบลบางแกว้ ในชว่งออกพรรษาจะ

กลบัไปทาํบุญทีอ่าํเภอพระประแดง จะตอ้งเกบ็ดอกบวัเพือ่ไปบชูาพระคาถาพนัทีป่ากลดัและบชูาพระใน

เทศกาลออกพรรษา ตลอดจนถวายแดพ่ระสงฆแ์ละฝากเพือ่นบา้น ดงันัน้ ในวนัขึน้ 13 คํ่า เดอืน 11 

ชาวมอญพระประแดงและชาวอาํเภอเมอืงสมทุรปราการ จะชกัชวนกนัพายเรอืมาตามลาํคลองสาํโรงเพือ่

มาเกบ็ดอกบวั เมือ่เกบ็ไดเ้พยีงพอแลว้กจ็ะเดนิทางกลบับา้นในวนัรุง่ขึน้ คอืวนัขึน้ 14 คํ่า เดอืน 11  

ต่อมา ชาวอาํเภอบางพลมีน้ํีาใจทีจ่ะอาํนวยความสะดวกใหใ้นฐานะทีต่นเป็นเจา้ของบา้น  เมือ่ถงึ

วนัขึน้ 13 คํ่า เดอืน 11 ของทกุปี กจ็ะรว่มแรงรว่มใจกนัเกบ็ดอกบวัและเตรยีมอาหารคาวหวานไว ้เพือ่

รองรบัขบวนเรอืพายของชาวอาํเภอพระประแดง และชาวอาํเภอเมอืง สมทุรปราการ ซึง่พรอ้มใจกนัพาย

                                                 
1
 แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 52. 

2
 ท่ีระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ เรอือากาศโทวฒันา ปาลศรี.  (2543).  หน้า 82. 
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เรอืมาถงึบางพลเีพือ่มาเกบ็ดอกบวัทีอ่าํเภอบางพล ีและถอืเป็นโอกาสนมสัการหลวงพอ่โต แหง่วดับาง

พลใีหญ่ใน โดยตลอดระยะทางในการเดนิทางนัน้คอ่นขา้งไกล เพือ่ไมใ่หเ้ป็นการเหน่ือยหน่าย คนบนเรอื

แต่ละลาํจะรอ้งราํทาํเพลง ประกอบเครือ่งดนตร ีเชน่ ป่ี ซอ ฉิง่ ฉาบ กระจบั โทน มาตามคลองสาํโรง

ตลอดทาง ในเวลาบา่ยหรอืคํ่ากจ็ะมาถงึบางพลใีหญ่ เมือ่รบัประทานอาหารทีช่าวบางพลเีตรยีมไว้

ตอ้นรบัจนอิม่หนําสาํราญดแีลว้ ชาวมอญกถ็อืโอกาสเยีย่มญาตหิรอืเพือ่นฝงูดว้ย บางกลุม่ไปเทีย่วงาน

จนสวา่ง ชาวมอญไดนํ้าน้ําตาลมะพรา้ว และหมาก มาฝากชาวบางพล ีพอรุง่เชา้วนัขึน้ 14 คํ่า เดอืน 11 

กจ็ะพายเรอืไปตามลาํคลองสาํโรง เพือ่ขอรบัดอกบวัทีม่ดัไวแ้จกจากชาวอาํเภอบางพลทีัง้สองฝ ัง่คลอง 

โดยการสง่มอบดอกบวัจะทาํกนัอยา่งสภุาพ คอืสง่และรบับวักนัมอืต่อมอื โดยผูใ้หแ้ละผูร้บัพนมมอืตัง้จติ

อธษิฐานอนุโมทนาผลบุญรว่มกนั การกระทาํเชน่น้ีเองจงึไดช้ือ่วา่การรบับวั  เมือ่ปฏบิตัติดิต่อกนัหลายปี 

จงึไดก้ลายเป็น ประเพณรีบับวัไปในทีสุ่ด สว่นผูท้ีคุ่น้เคยกนักจ็ะโยนดอกบวัใหก้นัโดยไมม่พีธิรีตีอง การ

โยนดอกบวัใหแ้ก่กนัระหวา่งผูท้ีคุ่น้เคยสนิทสนมกนัน้ีเอง เมือ่นานๆ เขา้กก็ลายเป็นความนิยมไป การ

ใหแ้ละรบัแบบมอืต่อมอืเลยเสือ่มไป จนกลายเป็นการเรยีกประเพณน้ีีในภายหลงัวา่การโยนบวัแทนการ

รบับวั57

1
 

ในงานประเพณรีบับวัมกีารแหห่ลวงพอ่โตทางน้ําดว้ย เน่ืองจาก  พ.ศ. 2467 นางจัน่กบัพวกชาว

อาํเภอบางพล ีไดร้ว่มแหร่ปูหลวงพอ่โตไปตามลาํคลองสาํโรง 58

2
 ต่อมาไดเ้ปลีย่นเป็นแหอ่งคห์ลวงพอ่โต

จาํลองโดยอญัเชญิไปตามคลองสาํโรงก่อนวนังานรบับวั คอืวนัขึน้ 13 คํ่า เดอืน 11 เพือ่ใหป้ระชาชนได้

นมสัการหลวงพอ่โตดว้ยดอกบวั  นบัเป็นประเพณทีีม่เีพยีงหน่ึงเดยีวในโลก และเป็นประเพณทีีข่ ึน้ชือ่

ของจงัหวดัสมทุรปราการในปจัจุบนั 

 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 133-134. 

2
 ศนูยว์ฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (ม.ป.ป.)  สายใย สายสมัพนัธ ์วฒันธรรม “ชาวบางพลี”.  

หน้า 12.  
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ภาพประกอบ 15 ประเพณรีบับวัในอดตีของอาํเภอบางพล ี

  

ทีม่า: สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 160. 

 

ประเพณต่ีางๆ ของชาวบางโฉลงในอดตี มกัเกีย่วขอ้งกบัความศรทัธาทางพระพทุธศาสนา และ

ความผกูพนักบัสายน้ําลาํคลองจงึไดเ้กดิประเพณต่ีางๆ ขึน้ ประเพณเีหลา่น้ีไดผ้สานความผกูพนัของ

ชาวบา้นทัง้ชมุชนเขา้ไวด้ว้ยกนั ทัง้ความเสยีสละ รว่มแรงรว่มใจ มน้ํีาใจไมตรใีหแ้ก่กนั เหน็ไดจ้ากการ

ชว่ยเหลอืลงแรง นําปลา นําขา้วมาชว่ยเจา้ภาพ แมจ้ะจดังานใหญ่โตหลายวนั แต่วตัถุดบิและแรงงาน

แทบไมต่อ้งซือ้หาหรอืจา้งมาเพราะชาวบา้นต่างมน้ํีาใจทีจ่ะเอือ้เฟ้ือกนัเสมอ ซึง่เป็นคา่นิยมทีด่งีามใน

อดตีและหาไดย้ากในปจัจุบนั 
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การศึกษา 

โรงเรียนวดับางโฉลงใน 

โรงเรยีนวดับางโฉลงใน หรอืโรงเรยีนบางโฉลงราษฎรร์งัสฤษฏ ์ตัง้อยูเ่ลขที ่38 หมู่ 2 ตําบลบาง

โฉลง  อาํเภอบางพลี  จงัหวดัสมทุรปราการ  สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสมทุรปราการ เขต  2 

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  

โรงเรยีนวดับางโฉลงในเปิดสอนตัง้แต่ระดบัชัน้ปฐมวยั (อนุบาล 2) ถงึระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่ 

6 มเีน้ือทีป่ระมาณ 14 ไร่ 2 งาน เป็นทีธ่รณสีงฆ์ พืน้ทีร่บัผดิชอบใหบ้รกิารการศกึษาแก่เยาวชน  3 หมู่ 

ไดแ้ก่หมู่ที ่2 หมูท่ี ่6 และหมูท่ี ่11 ของตาํบลบางโฉลง  โรงเรยีนวดับางโฉลงในก่อตัง้จากความรว่มมอื

ของวดัและชุมชน เมือ่วนัที ่26 ตุลาคม 2476 ตามนโยบายของรฐับาลในขณะนัน้ทีต่อ้งการใหป้ระชาชน

มกีารศกึษาสามารถอา่นออกเขยีนไดเ้กนิกวา่กึง่หน่ึงของประเทศ รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรสยาม 

ฉบบั พ.ศ. 2475 ระบุถงึการยกเลกิผูแ้ทนประเภทสอง (ปจัจุบนั คอืวฒุสิมาชกิ) วา่จะยกเลกิผูแ้ทน

ประเภททีส่องเมือ่ประชาชนทัง้ประเทศสามารถอา่นออกเขยีนไดเ้กนิกวา่ครึง่หน่ึงของประเทศหรอืสบิปี 

แลว้แต่วา่อยา่งใดจะถงึก่อนกนั 59

1
 ทาํใหเ้กดิโรงเรยีนขึน้มากมายเพือ่จดัการเรยีนรูใ้หป้ระชาชนสามารถ

อา่นออกเขยีนไดต้ามเจตจาํนงของรฐัธรรมนูญ โรงเรยีนวดับางโฉลงในกไ็ดถ้กูจดัตัง้ขึน้ในชว่งระยะเวลา

ดงักลา่ว ในระยะแรกโรงเรยีนวดับางโฉลงยงัไมม่อีาคารเรยีน แต่จดัการเรยีนการสอนทีศ่าลาหลงัเลก็

ขา้งศาลาการเปรยีญหลงัเก่าของวดับางโฉลงใน มคีรรูุน่แรกจาํนวน 2 คน 

สาํหรบัโรงเรยีนประชาบาลในบางโฉลง นอกจากโรงเรยีนวดับางโฉลงในแลว้ ยงัมอีกี 1 

โรงเรยีน คอื โรงเรยีนวดับางโฉลงนอกทีจ่ดัตัง้ขึน้ในระยะเวลาไลเ่ลีย่กนั และจดัการศกึษาจนถงึชัน้

ประถมศกึษาปีที ่ 4 เหมอืนกนั แต่โรงเรยีนวดับางโฉลงนอกมนีกัเรยีนมาเขา้เรยีนจาํนวนมากกวา่

โรงเรยีนวดับางโฉลงในเน่ืองจากการคมนาคมทางเรอืสะดวก อยูใ่กลป้ากคลองมากกวา่โรงเรยีนวดับาง

โฉลงในทีอ่ยูล่กึเขา้ไปในคลอง และยงัไมม่ถีนนบางนา-บางปะกงตดัผา่น จงึทาํใหม้นีกัเรยีนมาเขา้เรยีน

มากกวา่ สาํหรบันกัเรยีนกเ็ป็นเดก็ในทอ้งถิน่อาศยัอยูใ่กลว้ดันัน่เอง  ชาวบา้นนิยมสง่บุตรหลานมาเรยีน

เพยีงแคใ่หจ้บการศกึษาภาคบงัคบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่ 4 ใหอ้า่นออกเขยีนได ้แลว้กไ็มไ่ดเ้รยีนต่อเน่ือง

จากตอ้งการแรงงานมาชว่ยทาํนาและเลีย้งน้อง 

สาํหรบัโรงเรยีนเอกชนในบางโฉลงระยะแรกยงัไมม่ ีเน่ืองจากบางโฉลงยงัไมไ่ดเ้ป็นแหลง่ความ

เจรญิและมปีระชากรไมม่าก โรงเรยีนเอกชนทีอ่ยูใ่กลท้ีส่ดุ คอื โรงเรยีนสนัตเ์สรมิวทิย ์ตัง้อยูท่ี ่ต.บางพลี

ใหญ่ อ.บางพล ีจดัการศกึษาทัง้ระดบัปฐมวยัและประถมศกึษา 

สรปุไดว้า่ คนสว่นใหญ่ในบางโฉลงไดร้บัการศกึษาระดบัภาคบงัคบัถงึชัน้ประถมศกึษาปีที ่4 แค่

เพยีงใหอ้า่นออกเขยีนไดเ้ทา่นัน้แต่ไมม่โีอกาสไดเ้รยีนต่อ เพราะปญัหาความยากจนตอ้งชว่ยพอ่แมท่าํ

                                                 
1
 ราชกิจจานุเบกษา.  (2479, 27 มถุินายน).  เล่ม 49.  หน้า 170.   
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นา และจากการทีไ่มม่โีรงเรยีนมธัยมอยูใ่นบางโฉลง การคมนาคมทางเรอืไมไ่ดส้ะดวกรวดเรว็เหมอืน

รถยนต ์คนสว่นใหญ่จงึไมไ่ดเ้รยีนต่อ สง่ผลใหเ้สยีโอกาสในพฒันาการประกอบอาชพี เทคนิควธิกีาร

ใหม่ๆ  ตลอดจนพฒันาคณุภาพชวีติใหก้บัตนเองเน่ืองจากไมส่ามารถไปหาความรูต่้างๆ จากนอกพืน้ที่

ได ้สง่ผลใหใ้นระยะน้ีวถิชีวีติของชาวบางโฉลงยงัคงมลีกัษณะเดมิไมค่อ่ยมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ มากนกั 

 บางโฉลงเป็นชมุชนเก่าแก่ มปีระวตักิารก่อตัง้ชมุชนอยา่งน้อยตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาตอน

ปลาย เน่ืองจากมภีมูปิระเทศเป็นทีร่าบลุม่จงึเป็นสงัคมเกษตรกรรมในลุม่น้ําภาคกลาง มอีาชพีหลกัคอื 

การทาํนา บางโฉลงมลีาํคลองไหลผา่นหลายสาย วถิชีวีติของคนในทอ้งถิน่จงึผกูพนัอยูก่บัการทาํนา หา

ปลา และมคีวามสมัพนัธเ์ชือ่มโยงกบัสายน้ําลาํคลอง ซึง่เป็นทัง้แหลง่อาหาร แหลง่คมนาคม แหลง่สบื

สานประเพณ ีคลองสาํคญักค็อืทีม่าของชือ่ชมุชน คอื คลองบางโฉลง ชาวบางโฉลงมวีถิชีวีติแบบชาวนา

ชาวทุง่ ใชช้วีติแบบพอเพยีง พึง่ตนเอง เรยีบงา่ย และใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ทีเ่กดิจากแกไ้ขปญัหาในการ

ทาํมาหากนิและการดาํรงชวีติประจาํวนั ตลอดจนมวีฒันธรรมประเพณทีีเ่น้นความสาํคญัของ

พระพทุธศาสนาอนัเป็นลกัษณะของสงัคมไทยชนบทสมยัเก่า 



บทท่ี 3 

ช่วงถนนสขุมุวิท-ก่อนการเปิดใช้ถนนบางนา-บางปะกง 

(พ.ศ. 2480-2504) 
 

ถนนสขุมุวิทกบัการเปล่ียนแปลงในบางโฉลง 

ถนนสขุมุวทิหรอืทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 3 (กรงุเทพฯ-ตราด) เริม่ตัง้แต่บรเิวณเพลนิจติ ตดั

ผา่นคลองเตย เขตวฒันา เขตพระโขนง เขตบางนา จงัหวดัสมทุรปราการ ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีระยอง 

จนัทบุร ีไปสิน้สดุทีต่ราด เดมิถนนน้ีมชีือ่วา่ถนนกรงุเทพฯ-สมทุรปราการ เปิดใชง้านวนัที ่8 กนัยายน 

2479 และเปลีย่นมาเป็นถนนสขุมุวทิตามชือ่ของพระพศิาลสขุมุวทิ อดตีอธบิดกีรมทางหลวงคนที ่5 ซึง่

เป็นผูค้วบคมุการก่อสรา้งถนน โดยสรา้งขึน้สมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตรี0
1
 

ถนนสขุมุวทิชว่งทีผ่า่นจงัหวดัสมทุรปราการไดส้ง่ผลใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาว

บางโฉลงบางประการแต่ไมม่ากนกั เน่ืองจากถนนไมไ่ดต้ดัผา่นพืน้ทีบ่างโฉลงโดยตรง แต่ออ้มเลาะ

ชายฝ ัง่ทะเลไปจนถงึอาํเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา  

ความเปลีย่นแปลงบางประการทีเ่กดิขึน้กบัคนบางโฉลง ไดแ้ก่ การทีน้ํ่าเคม็ถกูแนวถนนกัน้ ทาํ

ใหช้าวบางโฉลงไดร้บัผลกระทบจากน้ําเคม็ลดลง ทาํใหก้ารเพาะปลกูพชืต่างๆ ไดผ้ลดขีึน้ เน่ืองจากไมม่ี

ปญัหาน้ําเคม็รบกวนมากนกั แมว้า่บางครัง้จะมปีญัหาน้ํากรอ่ย เพราะถงึแมจ้ะมถีนนสขุมุวทิกัน้  แต่ 

พ.ศ. 2500 มกีารขดุลอกคลองบางโฉลงทาํใหน้ํ้าทะเลหนุนเขา้มามาก น้ําในคลองบางชว่งกลายเป็นน้ํา

กรอ่ย และบางโฉลงกม็ลีาํคลองอกีหลายสายทาํใหย้งัคงมปีญัหาน้ําเคม็เขา้มาสูล่าํคลองเหลา่น้ีบา้ง ซึง่

ภาครฐัไดส้รา้งประตกูัน้น้ําเคม็ แต่ไมค่อ่ยมปีระสทิธภิาพ เน่ืองจากลาํคลองยงัเป็นเสน้ทางคมนาคมที่

สาํคญั ทาํใหบ้างชว่งไมส่ามารถปิดได ้ ทาํใหช้ว่ง พ.ศ. 2500-2503  เกดิภาวะน้ํากรอ่ยขึน้ในคลองบาง

โฉลง แมจ้ะมปีญัหาในการทาํนาบา้ง แต่ภาวะเชน่น้ีไมไ่ดเ้กดิขึน้ต่อเน่ือง นอกจากนัน้ การมถีนนสขุมุวทิ

ยงัมผีลทาํใหป้รมิาณน้ําจดืมมีากขึน้ เพราะชว่ยชะลอน้ําจดืใหไ้หลลงทะเลชา้ลง ทัง้ยงัทาํใหแ้หลง่น้ํา

กลายเป็นแหลง่สตัวน้ํ์าจดืทีช่กุชมุ 

กลา่วโดยสรปุ หลงัจากมถีนนสขุมุวทิเกดิขึน้กก็ลายเป็นคนักัน้น้ําเคม็จากปากอา่วไทยไมใ่ห ้

ไหลเขา้มาสูแ่มน้ํ่าลาํคลองในพืน้ทีบ่างโฉลงไดด้ขีึน้ ทาํใหน้ํ้าในคลองบางโฉลงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงม ี  

ความจดื จงึเหมาะสมต่อการเกษตรโดยเฉพาะการปลกูขา้วมากยิง่ขึน้  นอกจากนัน้ ยงัมผีลต่อพนัธุป์ลา

ประเภทต่างๆ โดยปลาประเภทลกัจดืลกัเคม็ เชน่ ปลากะพง  ปลากระบอก เริม่หายไป และปลาน้ําจดื

เริม่มจีาํนวนมากขึน้เรือ่ยๆ 

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 232. 
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ประชากรและการตัง้ถ่ินฐาน 

จากการศกึษาพบวา่ คนบางโฉลงสว่นใหญ่ยงัคงอาศยัอยูใ่นทีด่นิของครอบครวัตนเองเชน่เดมิ 

เกอืบทกุสายตระกลูยงัคงอาศยัอยูใ่นทอ้งถิน่ และมบีางตระกลูเพิม่เขา้มา โดยการอพยพเขา้มาตัง้รกราก

ซึง่มกัเป็นชายจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือทีเ่ขา้มารบัจา้งเป็นลกูจา้งทาํนาแลว้แต่งงานกบัหญงิชาว

บางโฉลง แลว้ไดร้บัแบง่ทีน่าสว่นหน่ึงจากพอ่ตาแมย่ายไวท้าํมาหากนิเป็นของตนเอง และภายหลงัก็

ขยบัขยายหาซือ้เพิม่เตมิจากคนในทอ้งถิน่ เชน่ ตระกลูอิม่สบาย 1

1
 สว่นคนภายนอกอืน่ๆ กม็เีขา้มาบา้ง 

และมคีนจนีเขา้มาทาํมาคา้ขายหรอืทาํนาแลว้แต่งงานกบัคนพืน้ทีก่ลายเป็นตระกลูใหม ่ทีต่ ัง้บา้นเรอืน

อยูแ่ถบคลองบางโฉลงนัน้มบีา้นคนจนีอยู่ หลายสายตระกลู ไดแ้ก่ ตระกลูเสยีงชืน่จติร ์ตระกลูแชม่สาย

ทอง ตระกลูลีโ้ฉลงหรอืภายหลงัเปลีย่นเป็นตระกลูสขุประเสรฐิ และตระกลูสขุศร ีเป็นตน้ 2

2
 ชาวบา้นใน

ยา่นน้ีนอกจากคนไทย คนลาว แลว้ยงั มคีนจนีปะปนอยูบ่า้งแถวตลาดบางโฉลงเก่าโดยมาก มกัมอีาชพี

คา้ขาย สว่นชาวมอญในบางโฉลงมีอยู่บา้งประมาณ 2-3 บา้น เพราะชาวมอญสว่นใหญ่จะอาศยัอยู่

บรเิวณหวัตะเขแ้ละคลองมอญมากกวา่ 

ชว่งเวลาน้ีเกดิสายตระกลูใหม่ๆ  ขึน้มาหลายตระกลู และมคีนอพยพเขา้มามากขึน้ จงึมกีารขยบั

ขยายตัง้บา้นเรอืนไปยงัพืน้ทีต่อนในทีถ่ดัออกไปจากรมิคลองบางโฉลงมากขึน้เรือ่ยๆ เน่ืองจากระยะแรก 

ยงัมชีาวบา้นมจีาํนวนไมม่ากจงึนิยมสรา้งบา้นเรอืนอยูใ่กลค้ลองหรอืรมิคลองเพือ่สะดวกในการสญัจรไป

มาและสะดวกต่อการดาํรงชวีติประจาํวนัทีต่อ้งใชน้ํ้าในการอุปโภค บรโิภค แต่เมือ่มชีาวบา้นจาํนวนมาก

ขึน้ พืน้ทีร่มิคลองมไีมเ่พยีงพอ คนทีย่า้ยครอบครวัเขา้มาภายหลงัหรอืเพิง่เริม่สรา้งครอบครวัจงึตอ้งขยบั

ขยายการตัง้ถิน่ฐานออกไปตอนในทีไ่กลจากคลองมากขึน้ แต่กย็งันิยมสรา้งบา้นเรอืนอยูใ่กล้ๆ  ญาตพิี่

น้องสายตระกลูเดยีวกนัเชน่เดมิ 

 

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีว่ดับางโฉลงใน 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 แหล่งเดิม. 
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ภาพประกอบ 16 แผนผงัแสดงทีต่ ัง้บา้นเรอืนของชมุชนหน้าวดับางโฉลงใน ตามสกุลต่างๆ 

(ประมาณ พ.ศ. 2480) 

 

ทีม่า: วาดจากความทรงจาํ โดยนายชืน่ ชมมาล ีอดตีผูใ้หญ่บา้นชาวบางโฉลง 

 

ขอ้มลูเกาะต่างๆ 

หมายเลข 1 ทีต่ัง้วดับางโฉลงใน  

หมายเลข 2  เกาะใหญ่ ม ี11 ตระกลู  

หมายเลข 3  เกาะกลาง ม ี5 ตระกลู  

หมายเลข 4 เกาะนอก ม ี1 ตระกลู  

หมายเลข 5-6-7-8 เขา้อยูภ่ายหลงัเป็นญาตจิากเกาะ 2-3 ชมุชนเหลา่น้ีมทีีน่าอยูน่อกเกาะจาํนวนมาก 

เมือ่บุตรหลานแต่งงานแลว้กอ็อกไปอยูใ่นทีด่นิของตระกลูซึง่มอียูเ่กอืบทัง้ตาํบล 

หมายเลข 9 ทีต่ัง้ศาลพอ่หลวงคงเพชร  

หมายเลข 10 ทีต่ัง้วดับางโฉลงนอก  

หมายเลข 11 ปากคลองบางลาํพู  

หมายเลข 12 ปากคลองศาล (คลองควาย)  

หมายเลข 13 ปากคลองบางโฉลง  

หมายเลข 14  ปากคลองบางกระสี  
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หมายเลข 15  ปากคลองแสนแสบ  

หมายเลข 16 คลองไสไ้ก่  

หมายเลข 17 คลองบางน้ําจดื  

หมายเลข 18 หลอดควายลอ่งและวดิน้ําเขา้นา  

 

จากภาพประกอบ 16 แผนผงัโดยสงัเขปแสดงการตัง้ชมุชน ตามทีส่บืคน้จากผูท้ีพ่อรูแ้ละเจา้ของ

ทีด่นิเดมิ มเีกาะทัง้หมด 8 เกาะ เป็นเกาะตัง้วดั 1 เกาะ เกาะใหญ่ 3 เกาะ และเกาะเลก็ 4 เกาะ ไดแ้ก่3

1
 

1. เกาะวดั มเีน้ือทีป่ระมาณ 47 ไรเ่ศษ เดมิเรยีกวดัเกาะแกว้สวา่งอารมณ์ ต่อมาตัง้ 

ชือ่ใหเ้ขา้กบัตาํบลและอยูด่า้นในคลองบางโฉลง เพราะอยูล่กึจากปากคลองต่อจากสาํโรงเขา้ไป จงึชือ่วา่

วดับางโฉลงใน มพีระทองสมัฤทธิห์น่ึงองคเ์ป็นพระศกัดิส์ทิธิป์ระจาํวดัชือ่หลวงพอ่เพชร วดัน้ีมเีจา้อาวาส

ทัง้สิน้ 18 องค ์องคท์ี ่1 ชือ่พระอาจารยย์าม องคท์ี ่16 ชือ่บุญม ีขนฺตโิก ไดเ้ลื่อนสมณศกัดิเ์ป็นพระ

มงคลวฒุาจารย ์และองคป์จัจุบนัชือ่พระครวูนิยัธรสมปอง สมฺปณุโณ 

2. เกาะใหญ่มเีน้ือทีม่ากอยูต่รงหน้าวดั ม ี11 ตระกลู คอื 1. พลูเจรญิ 2. พลอยทรพัย ์3. ขนั

สมัฤทธิ ์4. นนทอุดม 5. พฒุศร ี6. สมนึก 7. สนิสขุ ตระกลูน้ีไดเ้ป็นขนุชือ่ขนุจรงุราษฎร ์8. เหมอืน

ศาสตร ์9. ดาํรหิ ์10. นาคสขุ 11. มว่งนาค ตระกลูน้ีมบุีตรบวชเป็นเจา้อาวาสวดับางโฉลงใน  และมอีกี 1 

ตระกลูมาอยูภ่ายหลงัคอื โพธิเ์งนิ 

3. เกาะกลาง หรอืเกาะบา้นใหญ่ อยูต่รงหน้าโบสถ ์ม ี5 ตระกลู คอื 1. เหมอืนศาสตร ์ต่อมา

เปลีย่นเป็นศรสีากล ตระกลูน้ีเป็นรา่งทรงเจา้พอ่หลวงคงเพชร คอื แมท่รงทรพัย ์2. ปานแสงทอง 3. 

ทรพัยส์นิ ตระกลูน้ีเป็นขนุชือ่ขนุพรผลประสทิธิ ์4. อน้เจรญิ 5. คาํสวสัดิ ์

4. เกาะนอก อยูท่างทศิตะวนัออกของเกาะกลาง ม ี1 ตระกลูคอื รอดด ี

5. เกาะเลก็ ม ี2 ตระกลู คอื 1. เสยีงชืน่จติร ์2. สขุศร ี

6. เกาะเลก็ ม ี1 ตระกลู คอื ลีโ้ฉลงต่อมาเปลีย่นเป็นทรพัยป์ระเสรฐิ 

7. เกาะเลก็ ม ี1 ตระกลู คอื คลา้ยบณัดษิฐ ์

8. เกาะเลก็ ม ี1 ตระกลู คอื หงษท์อง 

9. ทีต่ัง้ศาลพอ่หลวงคงเพชร ประมาณ พ.ศ.2482 ยงัอยูใ่นดงไม ้มทีุง่นารอบๆ 

10. ทีต่ัง้วดับางโฉลงนอก  

 

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีว่ดับางโฉลงใน 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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เกาะทัง้ 8 เกาะน้ี เกดิขึน้สมยัใดไมท่ราบ สนันิษฐานวา่แต่เดมิคงเป็นเกาะเดยีวกนั เมือ่มผีูม้าอยู่

มากขึน้คงมกีารทาํทางใหเ้ป็นสดัเป็นสว่นเพือ่การไปมาหาสูก่นัไดส้ะดวก ตระกลูเหลา่น้ีมทีีด่นิทาํกนิอยู่

นอกเกาะทัง้นัน้ เมือ่บุตรชายหญงิแต่งงานแลว้กอ็อกไปอยูใ่นทีด่นิของตนเตม็ทัง้ตาํบลต่อมาชาวบา้นใน

เกาะนัน้ไดอ้อกไปจบัจองทีด่นินอกเกาะเพือ่ทาํนา ครัง้แรกๆ คงใชม้ดีพรา้หวดหญา้ใหเ้ป็นแปลงนา 

ต่อมากใ็ชค้วายในการทาํนา และควายกอ็ยูใ่นเกาะเดยีวกบัคน เมือ่ถงึฤดทูาํนากนํ็าควายออกไปทาํนา 

นอกเกาะโดยเดนิไปตามทางทีท่าํไว ้ทางเหลา่นัน้กเ็ป็นทางลกึน้ําผา่นไดเ้มือ่มคีวายเดนิตามทางนัน้มาก

เขา้กก็ลายเป็นลาํรางไปโดยปรยิาย จงึเกดิเป็นเกาะเลก็เกาะน้อยทัง้หมด 8 เกาะอยา่งในปจัจุบนั 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 ภาพหมูช่าวบา้นบางโฉลง ถ่ายใน พ.ศ. 2496 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 45. 
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จากภาพหมูข่องชาวบา้นในคลองบางโฉลง บรเิวณปากคลองหนองงเูหา่ ถ่ายในโอกาสฉลอง

พระบวชใหม ่พ.ศ. 2496 บรเิวณทีย่นืถ่ายรปูเป็นลานดนิทีใ่ชน้วดขา้ว กองขา้ว และเป็นบรเิวณทีเ่ดก็ๆ 

ใชว้ิง่เลน่ หรอืใชส้าํหรบัจดังานประเพณต่ีางๆ หลงัจากเสรจ็หน้านา เชน่ ทาํบุญบา้น บวชพระ แต่งงาน 

สว่นเรอืนดา้นหลงัเป็นโรงควาย สงัเกตดา้นหลงัมกีารปลกูมะพรา้วพอสมควร ซึง่ชาวบา้นไดนํ้ามะพรา้ว

มาใชเ้ป็นสว่นประกอบในการทาํอาหารคาวหวาน รวมถงึนํามาทาํเป็นน้ําตาล มะพรา้วหรอืน้ําตาลปีบอนั

เป็นอุตสาหกรรมพืน้บา้นประเภทหน่ึงดว้ย 

 

คลองสาํคญัในบางโฉลง 

คลองสาํโรง 

คลองสาํโรงยงัคงมคีวามสาํคญัต่อชาวบางโฉลงในเรือ่งของการเป็นแหลง่อาหาร แหลง่คมนาคม 

และแหลง่สบืสานประเพณวีฒันธรรมต่างๆ ของทอ้งถิน่ ไมว่า่จะเป็นประเพณรีบับวั การทอดกฐนิผา้ปา่

ทางเรอืของชาวบางโฉลงและทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง โดยเฉพาะความสาํคญัในดา้นการคมนาคม เมือ่จะ

เดนิทางไปกรงุเทพฯ ชาวบา้นจะตอ้งนัง่เรอืในคลองบางโฉลง แลว้ไปขึน้เรอืยนตใ์นคลองสาํโรง เสยีคา่

โดยสาร 5 บาท (ประมาณ พ.ศ. 2500) และไปต่อรถไฟทีส่าํโรงเขา้กรงุเทพฯ 4

1
 ซึง่ใชเ้วลาในการเดนิทาง

เกอืบทัง้วนั และยงัใชเ้ป็นเสน้ทางมายงัโรงเรยีนบางพลรีาษฎรบ์าํรงุในอาํเภอบางพล ีและโรงเรยีนวดั

บางโฉลงนอก จงึถอืวา่คลองสาํโรงมสีว่นในการสง่ผา่นความเจรญิจากภายนอกเขา้สูท่อ้งถิน่ไดใ้นระดบั

หน่ึง 

 

คลองบางโฉลง 

คลองบางโฉลงยงัคงมคีวามสาํคญัต่อชมุชนบางโฉลง เป็นทัง้เสน้ทางคมนาคม แหลง่อาหาร 

การประกอบอาชพี การอุปโภค บรโิภค 

ในดา้นการคมนาคม แมจ้ะมถีนนสขุมุวทิสายเก่าเกดิขึน้ แต่กอ็ยูไ่กลจากพืน้ทีบ่างโฉลง 

ชาวบา้นจงึยงัคงใชก้ารคมนาคมทางน้ําผา่นคลองสายต่างๆ เป็นหลกั โดยพายหรอืแจวเรอืไปในคลอง

บางโฉลง เพือ่เดนิทางไปหวัตะเข ้หรอืออกสูค่ลองสาํโรงและไปต่อรถไฟเขา้กรงุเทพฯ ต่อไป 

ในดา้นการเป็นแหลง่อาหาร คลองเป็นแหลง่อาหารของชาวบา้น มทีัง้สตัวน้ํ์า เชน่ กุง้ หอย ปลา 

และพชืน้ํา เชน่ สายบวั ผกับุง้ ชาวบา้นใชภ้มูปิญัญาในการสรา้งแหลง่เพาะเลีย้งปลาตามธรรมชาต ิเชน่ 

การขดุบอ่ลอ่ การทาํซัง้เลีย้งปลา ซึง่เกดิจากการนําผกัน้ําประเภทต่างๆ เชน่ ผกับุง้ ผกัตบชวา กอสวะ

ต่างๆ มาสรา้งเป็นกบัดกัปลาทีเ่รยีกวา่ ซัง้หรอืกรํ่า โดยนําพชืน้ํามาลอ้ม เป็นวงกลมหรอืวงรไีวบ้รเิวณ

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ.  
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ลาํคลองหน้าบา้น แลว้เอาไมไ้ผล่าํยาวๆ ไปปกัไวป้้องกนักอผกัลอยไปตามกระแสน้ํา เป็นภมูปิญัญา

ชาวบา้นทีเ่อาไวล้อ่ปลาใหเ้ขา้มาในซัง้ อาจมกีารโยนเศษอาหารใหด้ว้ย ปลาจะไดเ้คยชนิกบัการเขา้มา

อาศยักนิอาหารในซัง้ เมือ่ลอ่ใหป้ลาเขา้มาอยูใ่นซัง้ไดพ้อสมควรแลว้กด็กัจบัปลามาทาํอาหารโดยการใช้

เฝือกหรอือวนมาลอ้มเพือ่จบัปลาได ้นอกจากจะไดอ้าหารแลว้ ซัง้ยงัชว่ยป้องกนัการพงัทลายของดนิรมิ

ตลิง่อกีดว้ย5

1 
คลองยงัเป็นตน้กาํเนิดของการประกอบอาชพีเกษตรกรรม ทาํนา ทาํสวน และเลีย้งปลา การนํา

ผลผลติในทอ้งถิน่ไปจาํหน่ายและหาซือ้ของใชจ้าํเป็นในครอบครวัมาใชอุ้ปโภคบรโิภค นอกจากน้ี คลอง

บางโฉลงยงัเป็นแหลง่สบืสานภมูปิญัญาทอ้งถิน่ เชน่ การสานลอบ สุม่ ตะขอ้ง เป็นแหลง่สบืสาน

วฒันธรรมประเพณ ีเชน่ การแขง่เรอื การบณิฑบาตทางเรอื การทอดกฐนิผา้ปา่ทางเรอื ซึง่ลว้นแต่

เกดิขึน้ในวถิชีวีติทีผ่กูพนัอยูก่บัสายน้ําและลาํคลองทัง้สิน้ 

 
 

ภาพประกอบ 18 การทาํซัง้ดกัปลาในคลองแถบวดับางโฉลงใน 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง. (2542).  หน้า 6. 

 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณ์และ

ภมิูปัญญาจงัหวดัสมทุรปราการ.  หน้า 155-156. 
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ตลาดในบางโฉลง 

ตลาดบางโฉลงเก่า  

ประมาณ พ.ศ. 2480 เกดิตลาดปากคลองบางโฉลง ต่อมาเรยีกวา่ ตลาดบางโฉลงเก่า  ซึง่เป็น

ตลาดเลก็ๆ ในทีด่นิของนายคาํ เสยีงชืน่จติร์6
1
 อยูใ่กลก้บัโรงสชียัสวสัดิ ์มลีกัษณะเป็นหอ้งแถวจาํนวน 10 

กวา่หอ้ง ตัง้ อยูบ่รเิวณรมิคลองบางโฉลง ทีห่มู ่2 ฝ ัง่ตรงขา้มกบัสนามกอลฟ์ธนาซติีใ้นปจัจุบนั  ตลาดน้ี

ขายของกนิต่างๆ และเครือ่งใชส้าํหรบัคนในทอ้งถิน่ เชน่ ปลาสด ผกั ผลไม ้ตบัจากสาํหรบัมงุหลงัคา 

เสือ้ผา้ทาํนา ปจัจุบนัตลาดน้ีเลกิกจิการไปแลว้ เน่ืองจากมกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงไปทบัพืน้ที่

ของตลาด  

 

ความสมัพนัธข์องคนบางโฉลงกบัตลาดน้ําบางพลี 

ระหวา่ง พ.ศ. 2480-2504 เป็นชว่งทีต่ลาด น้ําบางพลมีกีารซือ้ขายหนาแน่น เน่ืองจากเป็น ตลาด

ขายสง่สนิคา้ทีช่าวบา้นในละแวกใกลเ้คยีงรวมถงึชาวบางโฉลง มาซือ้สนิคา้หลากหลายประเภท ตัง้แต่

อาหารไปจนถงึเครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ  และเป็นจุดขนสง่ผูโ้ดยสารจากภาคตะวนัออกชายฝ ัง่ทะเลสู่

กรงุเทพฯ โดยการใชเ้รอืแจว เรอืพาย และแลน่ใบเรอืในคลองสาํโรง 7

2
 ตลาดน้ําแหง่น้ีมคีนมาซือ้สนิคา้

ต่างๆ ตลอดทัง้วนั เน่ืองจาก การคา้ขายใน อดตีสว่นใหญ่จะคา้ขายกนัทางเรอืเป็นสาํคญั  และคนใน

ละแวกคลองสาํโรงหลงัการประกอบอาชพีกจ็ะมารวมตวักนัทีต่ลาดเพือ่สงัสรรคด์ว้ย  

สาเหตุทีช่าวบางโฉลงนิยมมาทีต่ลาดน้ี เน่ืองจากมสีนิคา้ทีต่อ้งการครบ ระยะทางพายเรอืไมไ่กล

มาก สามารถเดนิเลอืกซือ้ของไดส้ะดวก  เน่ืองจากมทีางเดนิเทา้ตลอดแนวตลาด ชาวบา้นทีพ่ายเรอืมา

ตามลาํคลองต่างๆ เชน่ คลองสาํโรง คลองบางโฉลง คลองบางน้ําจดื คลองโอง่แตก สามารถมาถงึตลาด

น้ําบางพลไีด ้เมือ่นําเรอืไปจอดแลว้สามารถเลอืกซือ้สนิคา้ เชน่ อาหาร พชืผกั มะพรา้ว ถว้ยชาม เครือ่ง

เหลก็ เชน่ มดี จอบ เครือ่งมอืจบัสตัวน้ํ์า เชน่ แห สวงิ เบด็ตกปลา ฯลฯ  

สมยัก่อนชาวตลาดน้ําบางพลสีว่นใหญ่จะทาํนาและเลีย้งปลาสลดิ เมือ่ถงึหน้า เกบ็เกีย่วกจ็ะ

ชว่ยกนัลงแขกเกีย่วขา้ว และมกีารนําปลาสลดิมาแปรรปูใหส้ามารถเกบ็รกัษาไดน้านขึน้ โดยทาํเป็นปลา

สลดิตากแหง้หรอืปลาสลดิเคม็ แมว้า่ในปจัจุบนัแหลง่ผลติและขายปลาสลดิตากแหง้ทีม่ชีือ่เสยีงจะอยูท่ี่

บางบอ่ แต่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์ชาวตลาดโบราณไดเ้ลา่ใหฟ้งัวา่ สมยัก่อนชาวบางบ่อไมไ่ดเ้ลีย้ง

ปลาสลดิเองเหมอืนปจัจุบนั แต่จะมาซือ้ปลาสลดิจากชาวบางพลไีปทาํเป็นปลาตากแหง้จนมชีือ่เสยีง  แต่

ปจัจุบนั น้ีชาวบางบอ่เลีย้งปลาสลดิกนัมากขึน้ เน่ืองจากทาํรายไดด้ ีและสภาพของน้ําแถวบางบอ่ที่

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีว่ดับางโฉลงใน 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 37. 
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คอ่นขา้งกรอ่ยกเ็ป็นลกัษณะทีป่ลาสลดิชอบ คลองบางบอ่มคีวามกวา้งและคอ่นขา้งลกึ สตัวน้ํ์าสามารถ

อาศยัอยูไ่ด ้และบางบอ่ยงัมหีญา้ทรงกระเทยีมซึง่เป็นอาหารทีป่ลาสลดิชอบ แมป้จัจุบนัปลาสลดิตาก

แหง้ของบางบอ่จะมชีือ่เสยีงดทีีส่ดุ แต่สาํหรบัชาวบางพลแีลว้กย็งัมกีารทาํปลาสลดิขายอยูโ่ดยเฉพาะ

บรเิวณวดับางพลใีหญ่ในและตลาดโบราณบางพล ี ปลาสลดิของชาวบางบอ่จะมขีนาดใหญ่กวา่เมือ่เทยีบ

กบัของชาวบางพล ีซึง่มขีนาดพอประมาณ เรยีกวา่ตวัคอ่นขา้งพอด ีรวมทัง้ปลาสลดิแหง้ของชาวบางพลี

กจ็ะตากแดดจนแหง้มากกวา่ชาวบางบอ่ดว้ย 

จากความหนาแน่นของประชาชนทีม่าตลาด ทาํใหเ้กดิเรอืโดยสารรบัสง่ที่ ชาวบา้นเรยีกวา่ เรอื

มอเตอรโ์บ๊ท แลน่จากสาํโรง -ทา่สะอา้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นเรอืสองชัน้ครึง่  ระยะแรกไมม่หีลงัคา  

ต่อมา ปรบัปรงุเป็นเรอืทีม่หีลงัคา ภายหลงั จงึเปลีย่นมา เป็นเรอืหางยาวมหีลงัคา 8

1
 ปจัจุบนัไมม่เีรอื

โดยสาร ดงักลา่ว แลว้ เน่ืองจากความนิยมเดนิทางทางน้ําหมดไป  ประกอบกบั มกีารสรา้ง ประตูกัน้ลาํ

คลอง ทาํใหก้ารคมนาคมทางน้ําทาํไดเ้พยีงบางชว่งของคลองเทา่นัน้   

จากทีก่ลา่วมาสรปุไดว้า่ ในชว่ง พ.ศ.  2480-2504  เป็นชว่งทีต่ลาด น้ําบางพลมีคีวาม หนาแน่น

ทางการคา้มากกวา่ชว่งใด ๆ ชาวบางโฉลงนิยมมาซือ้สนิคา้กนัมาก เพราะแมจ้ะมตีลาดบางโฉลงเก่า

เกดิขึน้ แต่กเ็ป็นตลาดขนาดเลก็ภายในชมุชน มสีนิคา้ไมค่รบถว้นและมรีาคาสงูกวา่ตลาดใหญ่ๆ ชาว

บางโฉลงจงึยงัคงนิยมมาตลาดน้ําบางพลเีหมอืนเดมิ แต่ ในระยะต่อมาเมือ่มกีารตดัถนนสายบางนา-บาง

ปะกงแลว้ ตลาดน้ําบางพลจีงึเริม่ลดความสาํคญัลงเรือ่ยๆ  

 

การเมืองการปกครอง 

 การเมอืงการปกครองของบางโฉลงยงัคงมรีปูแบบการปกครองแบบเดมิ คอื มกีาํนนั และ

ผูใ้หญ่บา้นเป็นผูนํ้าชมุชน ระหวา่ง พ.ศ. 2493-2500 มกีารยกระดบัความสาํคญัแก่กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น

ใหม้บีทบาทมากขึน้ โดยมกีารแกไ้ขเพิม่เตมิอาํนาจหน้าทีข่องกาํนนั และผูใ้หญ่บา้น ในพระราชบญัญตัิ

การปกครองทอ้งที ่รวมทัง้การตราพระราชบญัญตัต่ิางๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ใหอ้าํนาจหน้าทีข่องกาํนนั และ

ผูใ้หญ่บา้นครอบคลุมวถิชีวีติของประชาชนในหมูบ่า้นและตาํบลเกอืบทกุเรือ่งตัง้แต่เกดิจนตาย ตลอดจน

ปญัหาการอยูด่กีนิดขีองประชาชน ทัง้ปญัหา น้ําทว่ม ฝนแลง้ เกดิ โรคระบาด ศตัรพูชื โจรผูร้า้ย  ฯลฯ 

ลว้นแลว้แต่เป็นหน้าทีข่องกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นจะตอ้งคอยดแูล ชว่ยเหลอืราษฎรในทอ้งถิน่ของตนเอง9

2
 

                                                 
1
 ชยนัต ์ชมมาล.ี  (2551,  10 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ชาญ คาํวรรณ, พ.ต.อ.  (2546).  บทบาทและอาํนาจหน้าท่ีของกาํนันผูใ้หญ่บา้นในการ

ป้องกนัและรกัษาความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน ภายหลงั พ.ศ. 2537.  หน้า 13-32. 
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ผูนํ้าทอ้งถิน่ไมว่า่จะเป็นผูใ้หญ่บา้น หรอืกาํนนัมกัจะเป็นผูม้ฐีานะด ีมกีจิการหรอืธุรกจิต่างๆ ที่

ชมุชนตอ้งพึง่พา อาจเป็นรา้นคา้สิง่ของทีจ่าํเป็นในการประกอบอาชพี เครือ่งมอืเครือ่งใชต่้างๆ หรอื

กจิการโรงสขีา้วทีช่าวบา้นจาํเป็นตอ้งใช ้นอกเหนือไปจากงานราชการทีป่ระชาชนตอ้งตดิต่อผา่นผูนํ้า

ชมุชน ตัง้แต่การรบัจดหมายจากอาํเภอทีไ่ปรษณยีส์มยันัน้มกัจะฝากผูใ้หญ่บา้นมาให ้รวมทัง้เอกสาร

ของทางราชการ เชน่ หมายเรยีกเกณฑท์หาร การแจง้ใหไ้ปทาํบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืกาํหนดการ

สง่บุตรหลานเขา้รบัการศกึษาภาคบงัคบัมาสง่ใหแ้ก่ลกูบา้น แต่มบีทบาทในการพฒันาทอ้งถิน่ไมม่ากนกั 

ผลงานต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากกาํนนั และผูใ้หญ่บา้นไมค่อ่ยก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงในชวีติและสงัคมของ

ชาวบางโฉลงเทา่ทีค่วร เน่ืองจากผูนํ้าทอ้งถิน่เป็นเพยีงผูร้บัแนวคดิการจดัการต่างๆ จากสว่นกลางเขา้

มาเผยแพร ่และรบันโยบายของทางราชการมาแจง้ใหป้ระชาชนทราบ ตลอดจนดแูลความเรยีบรอ้ยใน

ทอ้งถิน่มากกวา่จะมบีทบาทในการเรง่รดัพฒันาสาธารณูปโภคต่างๆ  แมว้า่ผูนํ้าทอ้งถิน่เหลา่น้ีจะมี

บทบาทในการพฒันาทอ้งถิน่น้อย แต่มบีทบาทในทางสงัคม เน่ืองจากเป็นผูม้ฐีานะ มบีารม ีเป็นทีเ่คารพ

และเกรงใจของประชาชน 

กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นมกีารปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะตวัแทนของทางราชการ เชน่ รบัแจง้เกดิ รบัแจง้

การเสยีชวีติ โดยเมือ่มคีนเสยีชวีติ ชาวบา้นมกัจะไปแจง้กาํนนัหรอืผูใ้หญ่บา้นใหท้ราบก่อนเจา้หน้าที่

ตาํรวจ โดยกาํนนัหรอืผูใ้หญ่บา้นเมือ่ไดร้บัแจง้กจ็ะไปตรวจสอบ และแจง้เจา้หน้าทีต่าํรวจเพือ่ดาํเนินการ

ตามกฎหมายต่อไป หรอืแมแ้ต่การทะเลาะววิาทกนัของคนในทอ้งถิน่ กาํนนัและผูใ้หญ่บา้นมกัตอ้งไป

เป็นคนกลางในการไกลเ่กลีย่หรอืตดัสนิความขดัแยง้เสมอ 

การเป็นตวักลางและเป็นผูป้ระสานงานระหวา่งทางราชการกบัประชาชนในทอ้งถิน่ ทีเ่หน็ไดช้ดั

คอื กรณกีารสรา้งถนนบางนา-บางปะกง ประมาณชว่ง พ.ศ. 2500 ระหวา่งการตดัถนนสายน้ี เดมิ

ทางการจะสรา้งถนนออกไปทางทศิเหนือหา่งจากวดับางโฉลงในประมาณ 3 กโิลเมตร แต่กาํนนัผล เสยีง

ชืน่จติร ์กาํนนัตาํบลบางโฉลงในขณะนัน้ ไดใ้ชค้วามพยายามประสานกบัหน่วยงานรฐั ทาํใหแ้นวถนน

ถกูเลื่อนเขา้มาใกลว้ดับางโฉลงในจนหา่งจากวดัประมาณ 500 เมตร การมถีนนสายหลกัอยูใ่กลก้บั

ศนูยก์ลางของทอ้งถิน่ น่าจะเป็นเหตุผลประการหน่ึงทีท่าํใหบ้างโฉลงมคีวามเจรญิกา้วหน้าเป็นแหลง่

อุตสาหกรรมและแหลง่รวมผูค้นจาํนวนมากในปจัจุบนั 

 

วิถีชีวิตกบัการประกอบอาชีพ 

อาชีพหลกั: การทาํนา 

การทาํนาของชาวบางโฉลงในอดตีมกัมปีญัหาเรือ่งน้ํา คอื น้ําน้อยเกนิไปหรอืบางปีมน้ํีามาก

เกนิไป แต่สว่นใหญ่มกัประสบปญัหาน้ําน้อย ประกอบกบัการมแีรงงานคนจาํนวนมาก ชาวบา้นจงึมกัใช้

วธิกีารทาํนาดาํ แต่ประมาณ พ.ศ. 2500 เป็นตน้มา ชาวบา้นมกัทาํนาหวา่นเป็นสว่นใหญ่  เพราะมกีาร
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ขดุลอกคลองบางโฉลงใหล้กึสามารถกกัเกบ็น้ําไดม้ากขึน้ และแรงงานคนกค็อ่นขา้งน้อยลงจากการทีค่น

ไมนิ่ยมมลีกูมากเชน่เดมิ เดก็บางคนไดไ้ปเรยีนหนงัสอืต่อ บางคนกอ็อกไปทาํงานต่างถิน่ จงึตอ้ง

ประหยดัแรงงานใหม้ากกว่าเดมิ สาํหรบัผลผลติทีไ่ดก้จ็ะไล่เลีย่กนั คอืประมาณ 40-50 ถงัต่อไร่ แต่นา

หวา่นจะเกีย่วขา้วไดช้า้กวา่ นาดาํเน่ืองจากขา้วขึน้ไมเ่ป็นระเบยีบ  และถา้หวา่นถีเ่กนิไปตน้ขา้วกจ็ะลม้

หมด 

ชาวนาจะตอ้งทาํงานแขง่กบัเวลาเพือ่ใหท้นักบัลมฟ้าอากาศตามฤดกูาล เพราะนาสมยัก่อนตอ้ง

พึง่พาน้ําฝน น้ําคลองจากธรรมชาตเิป็นหลกั หากจะลงรายละเอยีดในการทาํนาแลว้ ชาวนาจะตอ้ง

ทาํงานหนกักนัเกอืบตลอดทัง้ปีทเีดยีว โดยจะเริม่ไถนาตอนประมาณเดอืน 5 หรอืเดอืน 6 ตกกลา้และ

เพาะเมลด็ขา้วตอนเดอืน  7 แลว้ถอนกลา้ ดาํนาโดยใชว้ธิลีงแรงชว่ยกนัตอนเดอืน 8 หลงัจากนัน้คอย

ดแูลวดิน้ําเขา้นาใหพ้อด ีชว่งน้ีชาวนาจะพอมเีวลาวา่งกจ็ะออกไปหาปลาไวท้าํปลาเคม็หรอืปลาแหง้ 

ซอ่มแห อวน เครือ่งมอืต่างๆ ทอเสือ่ ซอ่มแซมเสือ้ผา้ ไปตามสภาพ ชาวนาจะไดพ้กัผอ่นจรงิๆ กช็ว่งทีม่ี

เทศกาลงานบุญเทา่นัน้ พอถงึเดอืน 11 ขา้วเริม่ตัง้ทอ้งออกรวงออ่นๆ กจ็ะมพีธิทีาํขวญัขา้วเพือ่บชูาแม่

โพสพ พอถงึประมาณเดอืนอา้ยเดอืนยี่  กเ็ป็นชว่งเกบ็เกีย่วทีช่าวนาจะตอ้งทาํงานหนกัมาก โดยจะผลดั

กนัลงแรงเกีย่วขา้ว นวดขา้ว แลว้เอาขา้วขึน้ยุง้ฉางเตรยีมไวใ้หพ้อ่คา้มารบัต่อไป (วถิชีวีติชาวนาในรอบ

ปี สามารถดไูดใ้นภาคผนวก) 

หลงัฤดกูาลเกบ็เกีย่วชาวนาจะไดพ้กัผอ่นอยูก่บับา้นบา้ง และมกัใชเ้วลาในการจบัปลาไวท้าํเคม็

กนิในครอบครัวโดยเฉพาะในหน้านาทีไ่มค่อ่ยมเีวลาไปทาํอยา่งอืน่  ไมค่อ่ยไดข้ายเพราะทุกคนกห็าได้

เหมอืนกนัหมด ชาวบางโฉลงบางครอบครวักเ็ลีย้งเป็ด ไก่ หา่น ไวข้ายใหก้บัพอ่คา้ชาวจนีทีม่ารบัซือ้ถงึ

บา้น10

1
 

การใชเ้ครือ่งยนตข์องชาวบางโฉลง เริม่มกีารใชเ้ครือ่งยนตฉุ์ดระหดัวดิน้ําบางบา้นใน พ.ศ. 

2494
2

 การทาํมาหากนิระหวา่ง พ.ศ. 2480-2504 ของชาวบางโฉลงยงัคงมอีาชพีหลกั คอื การปลกูขา้ว

เชน่เดมิ และไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้จากการมถีนนสขุมุวทิเป็นคนักัน้น้ําเคม็ไมใ่หม้ารบกวนการปลกูขา้ว 

รวมถงึมพีืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้  ซึง่เหน็ไดจ้ากการตัง้โรงสขีึน้ในบางโฉลงถงึ 2 แหง่ในชว่งนัน้ คอื โรงสี

ปลอ่งลายของเจ๊กเป้ งตัง้อยูใ่กลศ้าลพอ่หลวงคงเพชรทีบ่างโฉลงนอก และโรงสชียัสวสัดิบ์รเิวณตลาด

 อกี 10 กวา่ปีต่อมาชาวนาบางโฉลงจงึมเีครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นการฉุดระหดัวดิน้ําใชก้นัอยา่ง

กวา้งขวาง แมใ้นระยะนัน้จะมเีครือ่งยนตแ์ลว้ แต่ควายกย็งัคงเป็นสิง่สาํคญัในการทาํนาเพราะชาวนายงั

ไมม่เีครือ่งยนตใ์ชก้นัทกุบา้นจงึยงัตอ้งพึง่แรงงานจากควายเชน่เดมิ 

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ชอบ นาคสขุ. (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 64. 
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ปากคลองบางโฉลง 12

1
 ซึง่ต่อมาเรยีกวา่โรงสนีายสนิ อน้เจรญิ ตลอดจนมโีรงสเีกดิขึน้ทีบ่างพล ีบางบอ่ 

และบางแกว้หลายแหง่ โรงสี ในบางโฉลง เลกิกจิการ ไปประมาณ  พ.ศ. 2518-2519 สาเหตุอาจ

เน่ืองมาจากการเป็นโรงสขีนาดเลก็มีลกูคา้เฉพาะคนในทอ้งถิน่บางโฉลงเป็นสว่นใหญ่  จงึไมอ่าจแขง่ขนั

กบัโรงสขีนาดใหญ่ๆ เชน่ โรงสทีีบ่างปลา ตาํหรุ หวัตะเข ้ และตน้ไทรได ้การมโีรงสหีลายแหง่เชน่น้ี 

สะทอ้นใหเ้หน็วา่ชาวบางโฉลงปลกูขา้วกนัในปรมิาณมากขึน้ และเป็นอาชพีหลกัของทกุครอบครวัดว้ย 

สาํหรบัการใชท้ีด่นิของชาวบางโฉลงในระยะน้ี ยงัคงคลา้ยเดมิ คอื เป็นการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิ

ในภาคเกษตรกรรม โดยใชส้ว่นหน่ึงเป็นทีต่ ัง้บา้นเรอืนซึง่มกัอยูร่มิน้ําหรอืใกลค้ลองเพือ่ความสะดวกใน

การดาํรงชวีติ พืน้ทีอ่กีสว่นหน่ึงทีอ่ยูไ่กลออกไปจะใชเ้ป็นทีน่า แมใ้นระยะน้ีชาวบา้นยงัคงทาํนาอยู่

เชน่เดมิ แต่มสีิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปกค็อื การเริม่ใชท้ีน่าบางสว่นขดุบอ่เลีย้งปลา เรยีกวา่การเกษตรแบบ

ผสมผสานโดยเลีย้งปลาในนาขา้วและปลกูผลไมร้อบคนับอ่เอาไวส้าํหรบับรโิภคภายในครอบครวั ทีเ่หลอื

กข็ายในตลาดบางโฉลงเก่าหรอืลอ่งเรอืไปขายตามลาํคลอง 

กลา่วโดยสรปุ ชาวบา้นสว่นใหญ่ยงัคงมอีาชพีหลกัคอืการทาํนา และเริม่มกีารทาํการเกษตร

แบบผสมผสาน ทาํนา เลีย้งปลา ทาํสวน จะเหน็วา่ถา้มองจากลกัษณะอาชพีของชาวบางโฉลงแลว้ ทีด่นิ

ยงัคงเป็นปจัจยัสาํคญัในการประกอบอาชพีอยู ่เพราะบางโฉลงยงัเป็นสงัคมเกษตรกรรม ประกอบกบั

ทีด่นิยงัมรีาคาไมส่งู เพราะฉะนัน้ การขายทีด่นิใหก้บับุคคลภายนอกหรอืนายทนุจงึยงัไมค่อ่ยมเีกดิขึน้ใน

ระยะน้ี หากมกีารซือ้ขายทีด่นิกนับา้ง กข็ายในราคาไมแ่พงและมกัขายใหก้บัคนในทอ้งถิน่ทีรู่จ้กักนั ซึง่

มกัเป็นคนหนุ่มสาวทีเ่ริม่สรา้งครอบครวัจงึตอ้งการทีด่นิไวท้าํมาหากนิเพิม่เตมิ  

 

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีว่ดับางโฉลงใน 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ภาพประกอบ 19 แผนผงัการตัง้บา้นเรอืนและโรงเกบ็ของสาํหรบัทาํนา 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 55. 

 

จากภาพจะเหน็วา่ ทีอ่ยูข่องชาวบางโฉลงจะมบีา้น โรงเกบ็ขา้ว และโรงควายอยูใ่กล้ๆ  กนั 

ยกเวน้บางบา้นทีม่ฐีานะยากจนกวา่คนอืน่ๆ กม็กัจะใหค้วายอาศยัอยูภ่ายในโรงเรอืนเดยีวกบัคน และมี

ทา่น้ํา ตลอดจนอูเ่กบ็เรอืเอาไวส้าํหรบัจอดเรอื แต่บางบา้นกไ็มจ่าํเป็นตอ้งมอีูเ่กบ็เรอืแต่ยกเรอืเขา้มาเกบ็

ใตถุ้นบา้นแทน การมทีา่น้ําและอูเ่กบ็เรอืแสดงถงึความสาํคญัของการคมนาคมทางน้ํา เพราะขณะนัน้ 

เรอืยงัคงเป็นพาหนะทีส่าํคญัทีส่ดุของคนบางโฉลง และยงัมบีอ่คลองหรอืทีเ่รยีกวา่บอ่ลอ่ ซึง่จะขดุใหล้กึ

ประมาณ 2 วา ใหล้กึกวา่คลอง พอถงึหน้าแลง้ประมาณเดอืนกุมภาพนัธถ์งึเดอืนเมษายน น้ําในคลอง

เริม่แหง้แต่น้ําในบอ่คลองยงัมลีกึกวา่ในคลอง ทาํใหป้ลาหลบความรอ้นและแหง้แลง้เขา้มาอยูใ่นบอ่คลอง

จาํนวนมาก มทีัง้ปลาเน้ือออ่น ปลาแขยง ปลาตะเพยีน หลงัเกีย่วขา้วเสรจ็ชาวบา้นกจ็ะวดิบอ่คลองจบั

ปลากนั นอกจากการเป็นแหลง่อาหาร บอ่คลองยงัเป็นสิง่แสดงถงึฐานะของแต่ละบา้นดว้ย บา้นไหนมี

ฐานะดกีจ็ะมบีอ่คลองทีใ่หญ่โตและลกึกวา่ของคนอืน่จงึไดป้ลามากกวา่คนอืน่ 
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อยา่งไรกต็าม ประมาณ พ.ศ. 2500 กรมชลประทานไดใ้ชเ้รอืขดุมาขดุคลอง 13

1
 ทาํใหค้ลองมี

ความลกึมากกวา่บ่อทีค่นทัว่ไปขดุล่อไว ้ปลาจงึไมเ่ขา้บ่อ ประกอบกบัคนับ่อทีอ่ยูร่มิคลองกพ็งัทลายไป 

จนไมม่รีอ่งรอยเหลอืมาถงึปจัจุบนั 

สว่นบอ่นาเป็นบอ่เลก็ๆ ตืน้กวา่บอ่คลองตัง้อยูบ่รเิวณทีน่า เป็นการขดุบอ่เพือ่กนัขโมย มทีาง

ระบายน้ําลงคลอง พอน้ําในนาแหง้กจ็ะพบวา่มปีลาอยูใ่นนาปรมิาณมาก พอเกีย่วขา้วเสรจ็ในหน้าแลง้ก็

จะใชเ้ฝือกทีท่าํดว้ยไมร้วกผา่ซกีเหลาใหเ้ลก็แลว้ถกัดว้ยหวายหรอืเชอืกเหนียวๆ กกัทางระบายน้ําไว้

เพือ่วดิบอ่จบัปลา ถา้ไดป้ลาจาํนวนมากจนเหลอืกนิกจ็ะทาํปลาเคม็แดดเดยีว หรอืตากแหง้เกบ็ไวก้นิใน

ฤดทูาํนาถดัไป 

ในสมยันัน้ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งนิยงัมไีมม่าก ชาวบา้นสว่นใหญ่สามารถอยูไ่ดโ้ดยไมจ่าํเป็นตอ้ง

ใชเ้งนิมากนกั เน่ืองจากขา้วปลา อาหาร พชื ผกัต่างๆ ชาวบา้นสามารถหาไดเ้องไมต่อ้งซือ้หาเหมอืน

ปจัจุบนั จงึไมม่คีวามจาํเป็นตอ้งใช้เงนิในชวีติประจาํวนัมากนกั สาํหรบัการใชเ้งนิของชาวบา้น มกัใชซ้ือ้

ของจาํเป็นสาํหรบัอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน  และอุปกรณ์การทาํมาหากนิ  ทัง้เครือ่งมอืเครือ่งใชใ้นการ

ทาํนาและการหาปลา สาํหรบัเสือ้ผา้สวยงามไมค่อ่ยไดซ้ือ้กนันกั  ซือ้แต่เสือ้ผา้สาํหรบัใสท่าํนาทีเ่ป็นเสือ้

แขนยาวสเีขม้ กางเกงขาก๊วย หมวกไมร้าคาใบละ 1.50 บาท รองเทา้ไมใ่ส่ พอจะเขา้เมอืงทกีค็อ่ยหามา

ใส ่ชาวบางโฉลงจะไมใ่ชเ้งนิฟุม่เฟือยเพราะเงนิเป็นสิง่หายากตอ้งเกบ็ไวใ้ชย้ามจาํเป็น แต่จะพยายามอด

ออมและใชป้ระโยชน์จากสิง่ทีม่ตีามธรรมชาตมิากกวา่จะซือ้ นบัเป็นการดาํรงชวีติทีส่อดคลอ้งกบัปรชัญา

เศรษฐกจิพอเพยีงในระดบัหน่ึงดว้ย 

 

เครื่องทุ่นแรง เครือ่งจกัรในการทาํนา14

2 

สมยัก่อนบางโฉลงยงัมผีูค้นไมม่าก  ชาวนากท็าํนาไปตามกาํลงั น้ําฝนตามธรรมชาตมิเีพยีงพอ

สาํหรบัการทาํนา ต่อ มาเมือ่รฐับาลสนบัสนุนใหม้กีารทาํนากนัมากขึน้ ปรมิาณน้ํากก็ลายเป็นปญัหา

สาํคญัประการแรกสาํหรบัการทาํนา ทีจ่ะตอ้งหาวธิชีกัน้ําเขา้นาใหไ้ดม้ากขึน้ จะรอแต่ธรรมชาตอิยา่ง

เดยีวกไ็มเ่พยีงพอแลว้ หรอืบางทเีกดิฝนแลง้กจ็ะตอ้งทาํนากนัใหม ่ทาํใหก้ารผลติไมท่นัต่อฤดกูาล 

เพราะขา้วสมยันัน้มแีต่พนัธุท์ีไ่วต่อฤดกูาลทัง้สิน้ 15

3
 จากความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเรง่ผลผลติขา้วใหไ้ดม้ากขึน้ 

ประกอบกบัวถิชีวีติทีม่กีารแก่งแยง่แขง่ขนักนัมากขึน้เรือ่ยๆ ทาํใหช้าวนาบางโฉลงจาํเป็นจะตอ้ง

ปรบัปรงุเทคนิควธิใีนการทาํนาเพือ่เพิม่ผลผลติใหไ้ดส้งูทีส่ดุเทา่ทีศ่กัยภาพจะทาํได ้ทาํใหม้กีารใชเ้ครือ่ง

ทุน่แรงต่างๆ กนัอยา่งแพรห่ลาย 

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ. ( 2546).  เล่มเดิม.  หน้า 27. 

2
 แหล่งเดิม.  หน้า 62. 

3
 แหล่งเดิม.  หน้า 62. 
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เครือ่งทุน่แรงชนิดแรกทีช่าวนาประดษิฐข์ึน้ใชก้ค็อืจกัรลม ใชส้าํหรบัฉุดระหดัวดิน้ําเขา้นา  จกัร

ลมเป็นกงัหนัขนาดใหญ่ มเีสาไมเ้ป็นแกนกงัหนัสองตน้ ใบกงัหนัทาํดว้ยผา้ดบิเยบ็ตดิกบักา้นใบ อาศยั

แรงลมธรรมชาตหิมนุใบกงัหนั มโีซล่า่มจากแกนกงัหนัไปฉุดระหดัวดิน้ําอกีท ีเวลาจะตัง้จกัรลมตอ้งหาที่

โลง่กวา้งไมใ่หม้ตีน้ไมบ้งัลม  

ชาวนาใชจ้กัรลมไดไ้มก่ีปี่กเ็กดิสงครามมหาเอเชยีบรูพาขึน้ เกดิการขาดแคลนผา้ทีจ่ะนํามาทาํ

เป็นใบจกัรลม ชาวนาจงึใชใ้บไมป้ระเภทใบสาคหูรอืใบลาํเจยีกมาสานเป็นผนื แลว้ตดัเป็นรปูใบจกัรแทน  

สมยัทีช่าวนาบางโฉลงใชจ้กัรลมเป็นสมยัทีป่า่ดงพงหญา้หรอืทีร่า้งวา่งเปลา่กลายเป็นทีน่าไป

หมดแลว้ ต่อมาอกีไมก่ีปี่ อุปกรณ์ทีใ่ชท้าํจกัรลมกข็าดแคลนลง ทัง้ลวดและอุปกรณ์ทาํกา้นใบ โซเ่หลก็ที่

ใชท้าํสายพาน เป็นตน้ ทาํใหจ้กัรลมเริม่เสือ่มความนิยมลงไป 

ต่อมา มกีารประดษิฐก์งัหนัลมเพือ่ชกัน้ําเขา้นาขึน้โดยนายบุญ กาญจนพนัธุ ์ซึง่เป็นชาวไทยเชือ้

สายจนีเกดิทีบ่างพลี 16

1
 ซึง่นอกจากจะเป็นผูป้ระดษิฐก์งัหนัลมแลว้ ยงัเป็นคนแรกทีท่าํคนัดนิลอ้มทีป่ลกู

ขา้วเป็นแปลงๆ เพือ่กกัน้ําไวเ้ลีย้งตน้ขา้ว สนันิษฐานวา่ทา่นไดร้บัแบบอยา่งและการถ่ายทอดมาจาก

บดิาซึง่เป็นคนจนี กงัหนัลมทีป่ระดษิฐข์ึน้ มตีน้ทนุถกูกวา่จกัรลมประมาณสองเทา่ตวั  มวีธิกีารทาํโดยใช้

ไมก้ระดานหน้าแปด (ความกวา้งแปดน้ิว) ยาวสามวา มาเหลาใหเ้ป็นรปูกงัหนั เจาะรรูปูสีเ่หลีย่มตรง

กลางสาํหรบัใสแ่กน ทีแ่กนจะตดิมูเ่ลส่าํหรบัใสส่ายพานซึง่จะโยงไปเชือ่มกบัมูเ่ลอ่กีตวัหน่ึงทีส่วมอยูก่บั

แกนเพลาระหดั เมือ่ลมพดักงัหนัหมนุ สายพานกจ็ะฉุดมูเ่ลใ่หห้มนุตามแรงหมนุของกงัหนั ระหดักจ็ะวดิ

น้ําขึน้ม า กงัหนัลมน้ีมตีน้ทนุทีถ่กูและใชง้านวดิน้ําเขา้นาทัว่ไปไดด้ ีจงึไดร้บัความนิยมอยา่งสงูจน

แพรห่ลายไปทัว่ประเทศ 

 

อาชีพใหม่: การเลีย้งปลา 

พ.ศ. 2479 ในสมยัรฐับาลจอมพล ป. พบิลูสงคราม เป็นนายกรฐัมนตร ีไดม้กีารสรา้งถนน

สขุมุวทิเลยีบชายฝ ัง่ทะเลดา้นตะวนัออกเพือ่เป็นเสน้ทางขนสง่สนิคา้ทัง้การเกษตรและอุตสาหกรรมจาก

กรงุเทพฯ ไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทางภาคตะวนัออก 17

2
 เพือ่ประโยชน์ทางการคมนาคมและการพาณชิย ์

นอกจากนัน้ถนนสขุมุวทิยงัเป็นเสมอืนคนักัน้น้ําทะเลไมใ่หน้ํ้าเคม็เขา้มาทาํความเสยีหายต่อนาขา้ว ซึง่  

สง่ผลใหก้ารทาํนาไดผ้ลดยีิง่ขึน้ ในชว่งแรกๆ ทีส่รา้งถนนสขุมุวทิขึน้นัน้ สตัวน้ํ์าประเภทน้ําลกัจดืลกัเคม็  

ยงัคงมอียูช่กุชมุ เชน่ ปลากะพง ปลากระบอก กุง้แชบ๊วย กุง้ตะกาด  เป็นตน้ แต่ในเวลาต่อมาปลาน้ําจดื  

ไดเ้พิม่ปรมิาณขึน้อยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะบรเิวณตาํบลบางลาวซึง่มปีลาชกุชมุมาก จนมกีารเปลีย่นชือ่

จากบางลาวเป็นบางปลาจนทกุวนัน้ี 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 355. 

2
 ชอบ นาคสขุ. ( 2546).  เล่มเดิม.  หน้า 25. 
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เดมิชาวบางโฉลงและทอ้งถิน่ใกลเ้คยีงเป็นผูท้ีม่อีาชพีหลกัทางการเกษตร คอืการเพาะปลกูขา้ว

เป็นอาชพีหลกั และมอีาชพีเสรมิคอื การหาปลาตามคลองบงึธรรมชาตมิานานแลว้ รวมทัง้มกีารเลีย้ง

ปลาในคลองโดยการทาํชะนางหรอืซัง้ โดยการนํากอผกับุง้หรอืผกัตบชวามาลอ้มเป็นวง หาไมม้าปกัเป็น

หลกัยดึกอผกัไวก้บัทีแ่ลว้นําเศษอาหารมาโรยลอ่ปลาใหเ้ขา้มาอยูใ่นซัง้แลว้คอ่ยจบัปลา และมกีารขดุบอ่

ลอ่รมิคลองทีเ่รยีกวา่บอ่คลองโดยขดุใหม้คีวามลกึกวา่คลองจรงิเพือ่ลอ่ใหป้ลาเขา้มาอยูใ่นหน้าแลง้แลว้

วดิบอ่ ทัง้ซัง้และบอ่ลอ่เป็นการเลีย้งปลาในคลองแบบธรรมชาต ิแต่การเลีย้งปลาเป็นอาชพีเสรมินัน้ได้

เริม่เกดิขึน้จรงิจงัประมาณชว่ง พ.ศ. 2496 โดยมชีาวบางโฉลงบางสว่นไดร้เิริม่ทาํการเกษตรแบบ

ผสมผสาน เน่ืองจากขณะนัน้การทาํนาเริม่ประสบภาวะขาดทนุ เพราะมศีตัรพูชืชกุชมุ เชน่ หนูนา เพลีย้

กระโดดสน้ํีาตาล เพลีย้แป้ง เพลีย้ไฟ รวมทัง้ราคาขายขา้วไมคุ่ม้กบัทีล่งทนุลงแรงไปทัง้ปี  

จากการสอบถามอดตีชาวนาในบางโฉลงพบวา่ พ.ศ. 2496 ทาํนาเกอืบ 50 ไร ่ไดข้า้ว 2,164 ถงั 

ขายไดเ้กวยีนละประมาณ 800 บาท เมือ่หกัคา่ใชจ้า่ยแลว้ คดิเฉลีย่ทัง้ปีไดค้า่แรงไมถ่งึวนัละ 10 บาท 18

1
 

แต่ตอ้งเลีย้งคนทัง้ครอบครวัซึง่มจีาํนวนมาก รายไดจ้งึไมเ่พยีงพอทีจ่ะลมืตาอา้ปาก ชาวบางโฉลงจงึตอ้ง

หาอาชพีอืน่เขา้มาเสรมิแทนการทาํนา คอื การทาํเกษตรผสมผสาน โดยมวีธิกีารคอื ชาวบา้นยงัคงทาํ

นาเป็นอาชพีหลกั แต่จะขดุบอ่ลอ้มรอบทีน่าทัง้ 4 ดา้น โดยมบีอ่ดา้นหน่ึงตดิกบัคลองสาํหรบัไวร้ะบายน้ํา

ออกจากนา และใชเ้ป็นทางชกัน้ําเขา้นา โดยสรา้งคนักัน้น้ําไว ้จงึสามารถควบคมุปรมิาณน้ําใหม้มีาก

หรอืน้อยตามความตอ้งการได้ 19

2
 และนํามาลกูปลามาเลีย้ง โดยอาจเป็นปลาน้ําจดืชนิดต่างๆ ทีด่กัจากใน

คลอง เชน่ ปลาหมอเทศ ปลาตะเพยีน ปลาดุก หรอืปลาบางชนิดทีซ่ือ้มาเลีย้ง เชน่ ปลาไน ปลาจนี แลว้

สรา้งเฝือกกัน้ พอเลีย้งปลาไดร้ะยะทีจ่ะสง่ขายไดก้พ็อดกีบัชว่งเวลาทีเ่กีย่วขา้วเสรจ็ ชาวบา้นกจ็ะมเีวลา

วดิบอ่ขายปลา สว่นดนิทีเ่กดิจากการขดุบอ่ลอ้มรอบทีน่ากโ็กยขึน้มาไวบ้นคนันาทัง้ 4 ดา้น มคีวามกวา้ง

ประมาณ 3-4 เมตร ตรงกลางของคนัดนิใชเ้ป็นทางเดนิ สว่นรมิขอบคนัดนิทัง้สองดา้นเอาไวป้ลกูพชืผกั

สวนครวัต่างๆ เชน่ ขา่ ตะไคร ้มะเขอื พรกิขีห้นู และปลกูผลไมต่้างๆ เชน่ มะพรา้ว มะมว่ง กลว้ย ตาล 

ซึง่มพีอ่คา้ลอ่งเรอืมารบัซือ้ถงึในสวน สาํหรบัทีน่าตรงกลางยงัคงเป็นนาขา้วเชน่เดมิ ทาํใหเ้กดิรายไดถ้งึ 

3 ทาง จากการขายขา้วในนา ปลาในน้ํา และผลไมร้อบบอ่ทัง้มะพรา้วและกลว้ย ซึง่เพิม่รายไดใ้หก้บัชาว

บางโฉลงดกีวา่การทาํนาเพยีงอยา่งเดยีว 

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี  (2554, 24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั  นามแสงผา   ทีว่ดับางโฉลง

ใน ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 พกุิล  รุง่สรรเสรฐิ.  (2554,  4 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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เมือ่การเลีย้งปลาในนาขา้วผสมผสานการทาํสวนสรา้งรายไดด้ ีชาวบางโฉลงและชาวบา้น

ใกลเ้คยีงกเ็ริม่นิยมเลีย้งปลาในนาขา้วแบบผสมผสานหลายคน ทาํใหพ้นัธุป์ลาทีเ่คยหาไดต้ามธรรมชาติ

จากในคลองเริม่หายากขึน้ ประกอบกบัพนัธุป์ลาทีข่ายไดร้าคาดคีอื ปลาจนี ซึง่ประกอบดว้ย ปลาไน 

ปลาเฉา ปลาซง้ และปลาหล ีมรีาคาแพงเพราะตอ้งนําเขา้จากประเทศจนี เพราะขณะนัน้ยงัไมม่คีนไทย

ทีส่ามารถเพาะพนัธุห์รอืผสมเทยีมปลาจนีเหลา่น้ีไดส้าํเรจ็ ผูท้ีเ่ลีย้งปลาตอ้งซือ้ลกูปลาในราคาตวัละ 3-9 

บาท ซึง่ถอืเป็นราคาทีส่งู จงึไดม้ชีาวบางโฉลงผูห้น่ึง คอื นายกวน ตทีอง ไดศ้กึษาทดลองวธิกีารผสม

เทยีมปลาจนีโดยไปเรยีนรูว้ธิกีารจากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใชเ้วลา 10 ปี ในการลอง

ผดิลองถูกและฝึกฝนเทคนิคจนสาํเรจ็ใน พ.ศ. 2500  

การผสมเทยีมพนัธุป์ลา มวีธิกีารคอื จะใชฮ้อรโ์มนจากสมองปลาทีม่ลีกัษณะเป็นเมด็กลมขนาด

หวัไมข้ดีไฟผสมกบัน้ํากลัน่ ฉดีเขา้ไปในตวัแมพ่นัธุป์ลาบรเิวณสนัหลงัปลาคอ่นมาทางหวัปลาเพือ่เรง่ไข่

ใหแ้ก่ เมือ่เวลาผา่นไปประมาณ 20-25 ชัว่โมง ไขป่ลากจ็ะแก่ สงัเกตไดจ้ากบรเิวณบอ่พกัปลาจะมไีข่

หลุดออกมาจากทอ้งแมป่ลา แสดงวา่ไขแ่ก่เตม็ทีแ่ลว้ จงึนําแมป่ลามารดีไข ่นําน้ําเชือ้จากพอ่พนัธุป์ลา

มาผสม โดยใชข้นไก่ หรอืขนนกคนใหเ้ขา้กนัประมาณ 2-3 นาท ีนําไขท่ีผ่สมแลว้เทลงบอ่อนุบาลและให้

ออกซเิจนในบอ่ดว้ย เมือ่ทิง้ไวป้ระมาณ 24 ชัว่โมงกฟ็กัออกมาเป็นลกูปลา ซึง่เมือ่ลกูปลาโตกส็ามารถ

ขายลกูปลาจนีไดใ้นราคาน้ิวละ 50 สตางค ์และมกีารพฒันาผสมเทยีมทัง้ปลาจนี ปลาตะเพยีน ขายคน

ในทอ้งถิน่ ทาํใหช้าวบางโฉลงนิยมเลีย้งปลามากขึน้ เพราะลกูปลามรีาคาลดลงและสรา้งรายไดด้กีวา่การ

ทาํนา ระยะต่อมาชาวบา้นจงึเริม่หนัมาเลีย้งปลาเป็นอาชพีหลกัมากขึน้  

สาํหรบัขนาดของบอ่ปลาจะมขีนาดแตกต่างกนัไปตามฐานะของผูเ้ลีย้ง ใครมพีืน้ทีม่ากและมทีนุ

สงูกจ็ะมบีอ่ขนาดใหญ่ โดยทัว่ไปมคีวามกวา้งประมาณ 4-8 เมตร ความยาวไมจ่าํกดัแลว้แต่ขนาดพืน้ที่ 20

1
 

แต่สว่นใหญ่มกัจะเป็นบอ่รมิคนันาเดมิทีม่กีารขยายพืน้ทีเ่ลีย้งปลามากขึน้  

สาํหรบัอาหารปลา มกัใหอ้าหารตามธรรมชาตทิีม่ใีนทอ้งถิน่ เชน่ หากเป็นปลาตะเพยีน จะใหร้าํ

ขา้ว และเศษอาหาร หากเป็นปลาสลดิมกัจะปลอ่ยใหห้ญา้ขึน้ในบอ่ โดยเฉพาะหญา้ทรงกระเทยีมซึง่ปลา

สลดิกนิแลว้จะมเีน้ือทีอ่รอ่ยและมนั คนเลีย้งจะฟนัหญา้ใหเ้น่ากลายเป็นอาหารของปลาสลดิ เป็นตน้  

กลา่วโดยสรปุ ในระยะน้ี อาชพีหลกัของชาวบางโฉลงยงัคงเป็นการทาํนา แต่มอีาชพีเสรมิเพิม่

เขา้มาและทาํรายไดด้กีวา่การทาํนา ไดแ้ก่ การทาํเกษตรแบบผสมผสาน คอื ทาํนาเป็นหลกั รว่มกบัการ

ทาํสวน และเลีย้งปลารอบคนันาไปดว้ย เมือ่มกีารผสมเทยีมพนัธุป์ลาไดส้าํเรจ็โดยชาวบางโฉลงเอง 

อาชพีการเลีย้งปลากย็ิง่แพรห่ลายมากยิง่ขึน้จนกลายเป็นอาชพีหลกัของชาวบางโฉลงในระยะต่อมา 

 

                                                 
1
 ศกัดิช์ยั ชมมาล.ี  (2555, 12 มนีาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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 การทาํน้ําตาลมะพร้าว 

ชาวบางโฉลงทาํน้ําตาลมะพรา้วเป็น อุตสาหกรรมในครวัเรอืนเพือ่การบรโิภคและจาํหน่าย โดย

เริม่ทาํน้ําตาลในชว่งทาํบอ่ปลาประมาณ พ.ศ. 2496 เป็นตน้มา เป็นระยะทีช่าว บางโฉลงมมีะพรา้วกนั

เกอืบทกุบา้น จากการโกยคนัดนิรอบบอ่เอาไวป้ลกูไมผ้ลต่างๆ เชน่ กลว้ย มะขาม มะมว่ง ตาล และ

มะพรา้ว 21

1
 เน่ืองจากคนับอ่ปลาสามารถปลกูมะพรา้วไดผ้ลผลติด ีจงึมกีารทาํน้ําตาลมะพรา้วไวจ้าํหน่าย

ในบางโฉลงและทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง  แต่เดมิชาวบางโฉลงไมไ่ดท้าํน้ําตาลเองแต่จะซือ้น้ําตาลมะพรา้วทีม่า

จากพระประแดงทีพ่อ่คา้ลอ่งเรอืมาขาย แต่หลงัจากพระประแดงกลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรมไปเกอืบ

หมด ชาวบา้นก็ตอ้งซือ้น้ําตาลจากบางน้ําจดืแทน  แต่เมือ่บางโฉลงเริม่มมีะพรา้วจาํนวนมากจงึเริม่ทาํ

น้ําตาลมะพรา้วขาย วธิกีารทาํเริม่จากการเกบ็น้ําหวานโดยการตดัปลายจัน่มะพรา้วใหน้ํ้าหวานไหลลง 

กระบอกไมไ้ผท่ีผ่กูรองไวใ้ตจ้ัน่มะพรา้วแต่ละตน้ โดยจะมเีทคนิคการใชไ้มต้ะเคยีนรองทีก่น้กระบอกก่อน

เพือ่กนัน้ําหวานเน่า นําน้ําหวานทีร่องไดไ้ปกรองดว้ยผา้ขาวบางแยกสิง่ปนเป้ือนออก จากนัน้นําไปเคีย่ว

บนเตาไฟจนกระทัง่น้ําตาลเริม่เกาะตวัจงึหยอด ลงในหม้อดนิเผา  ทิง้ไว้ใหแ้หง้  น้ําตาลจะเริม่แขง็  

สามารถเกบ็ไวบ้รโิภคหรอืจาํหน่ายต่อไป ในบางโฉลงมกีารทาํน้ําตาลมะพรา้วจาํหน่ายอยู ่2-3 บา้น โดย

ผูร้เิริม่ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่ทเุรยีนบดิากาํนนัออด ซึง่เป็นคนเมอืงเพชรบุรทีีย่า้ยถิน่ฐานมาอยูบ่างโฉลง ไดท้าํ

น้ําตาลมะพรา้วจาํหน่ายทัง้ในรปูแบบของน้ําตาลป๊ีบและน้ําตาลปึก 22

2
 โดยขายสง่และขายปลกีตามตลาด

บางโฉลงเก่า ซึง่ผลติไดไ้มเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ คนบางโฉลงตอ้งซือ้จากชมุชนใกลเ้คยีงเชน่ บาง

พล ีบางปลา และบางน้ําจดืซึง่มสีวนมะพรา้วจาํนวนมาก มกีารทาํน้ําตาลมะพรา้วมากกวา่ทีบ่างโฉลง  

 

อปุกรณ์ในการทาํน้ําตาลมะพรา้ว 

1.  มดีปาดจัน่มะพรา้ว 

2.  กระบอกไมไ้ผส่าํหรบัรองน้ําหวาน ซึง่ภายหลงัมกีารใชก้ระป๋องนมขน้หวานแทน  

    เน่ืองจากหางา่ยและทนทานกวา่กระบอกไมไ่ผท่ีม่กัมปีญัหาเรือ่งการแตก 

3.  เปลอืกไมต้ะเคยีนหรอืพะยอมสาํหรบัใสใ่นกระบอกรองน้ําหวาน เพือ่ทาํใหน้ํ้าหวานจาก 

 มะพรา้วไมม่รีสเปรีย้ว และเกบ็ไดน้านขึน้  

4.  กระทะเหลก็และไมพ้ายเลก็ๆ สาํหรบัเคีย่วน้ําตาล 

                                                 
1
 พกุิล  รุง่สรรเสรฐิ.  (2554, 4 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ชืน่ ชมมาล.ี  (2554, 24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั  นามแสงผา   ทีว่ดับางโฉลง

ใน ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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5.  อา่งดนิเผาใสน้ํ่าตาลเพือ่เตรยีมเคีย่ว 

6.  หมอ้ดนิเผาหรอืปีบ เป็นภาชนะใสน้ํ่าตาลทีเ่คีย่วแลว้ 

  

วิธีการทาํน้ําตาลมะพรา้ว 

การทาํน้ําตาลมะพรา้ว เริม่จากการคอ่ยๆ ตดังวงดอกมะพรา้วในชว่งทีด่อกยงัไมบ่านมกีาบหุม้

อยู ่โดยไมใ่หก้า้นดอกมะพรา้วชํา้ หากชํา้จะไมไ่ดน้ํ้าตาล โดยใชเ้วลาประมาณ 1-2 วนั เมือ่งวงดอก

มะพรา้วโคง้ไดท้ีแ่ละดอกใกลบ้านกเ็ริม่ปาดยอดดอก โดยลอกกาบทีหุ่ม้ดอกออก นําเชอืกมามดัดอก

ไมใ่หแ้ตกออกจากกนั ปาดยอดดอกบางๆ ตอ้งระวงัอยา่ใหช้ํา้ และใชก้ระบอกรองน้ําตาล โดยทัว่ไป

มกัจะเกบ็น้ําตาลวนัละ 2 ครัง้ คอื เชา้และเยน็ เมือ่เกบ็น้ําตาลในชว่งเชา้จะใชม้ดีปาดดอกมะพรา้วใหม่

ทกุครัง้ และนํากระบอกรองไวเ้พือ่มาเกบ็ตอนเยน็ และในตอนเยน็กป็าดดอกมะพรา้วอกีครัง้ ทาํเชน่น้ีไป

จนดอกมะพรา้วสัน้จนไมส่ามารถรองน้ําตาลได ้จงึใชด้อกอืน่ต่อไป ซึง่หากมะพรา้วตน้ใดใหผ้ลผลติดี

สามารถใหน้ํ้าตาลครัง้ละมากกวา่ 1 กระบอกกม็ ี

         เมือ่ไดน้ํ้าหวานจากดอกมะพรา้วมาแลว้กนํ็ามาทาํน้ําตาลมะพรา้วต่อไป โดยการเคีย่วบนกระทะ

ใบบวัหรอืกระทะเหลก็อืน่ๆ อาจมกีารหากระชมุากัน้กนัน้ําตาลลน้ในขณะเดอืด เมือ่น้ําตาลเริม่งวดกล็ด

ไฟและใชไ้มพ้ายคนไปเรือ่ยๆ จนน้ําตาลเหนียวดแีลว้ จงึตกัใสภ่าชนะทีเ่ตรยีมไวเ้พือ่รอการจาํหน่าย

ต่อไป 

ในชว่งทีช่าวบางโฉลงนิยมเลีย้งปล ากนัมาก ประมาณ พ.ศ. 2515 เป็นตน้มา ปลากลายเป็น

รายไดห้ลกัของชาวบา้นแทนการทาํนาขา้ว ชาวบา้นจงึ ตอ้งระมดัระวงัเรือ่งการใสย่าฆา่แมลงเพือ่

บาํรงุรกัษาตน้มะพรา้วทีเ่รยีงรายอยูร่อบคนับอ่  เพราะพษิของยาเหลา่นัน้อาจทาํใหป้ลาในบอ่ตายได้  จงึ

อาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทาํใหส้วนมะพรา้วในบางโฉลงมจีาํนวนลดลงมาก 23

1
 ปจัจุบนัการทาํน้ําตาลมะพรา้ว

ในบางโฉลงเลกิกจิการไปแลว้ เน่ืองจากทีด่นิราคาสงูจงึไมม่พีืน้ทีป่ลกูมะพรา้วและไมม่ผีูส้บืทอดกจิการ  

 

วิถีชีวิตกบัลกัษณะบา้นเรอืน 

บา้นเรอืนของชาวบางโฉลงสว่นใหญ่ยงัคงเป็นรปูแบบเดมิ คอื ผูม้ฐีานะจะปลกูบา้นเป็นบา้นทรง

ไทย อาจมเีรอืนถงึ 3 หลงัสรา้งต่อกนั เป็นครอบครวัขยาย มพีอ่แมปู่ย่า่ตายายและลกูหลานอยูร่วมกนั 

ถา้เป็นชาวนาธรรมดากจ็ะสรา้งบา้นเป็นโรงเรอืนตดิพืน้ดนิหรอืยกพืน้เตีย้ๆ และใชเ้ป็นโรงควาย

ไปดว้ยในตวัคอืควายอยูร่ว่มกบัคน โดยจะทาํพืน้ดนิใหเ้รยีบเป็นมนั แลว้ปลกูโรงเรอืนตดิพืน้ดนิหรอืยก

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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พืน้นิดหน่อย ใหค้นอาศยัอยูบ่นโรงเรอืนสว่นควายใหน้อนทีพ่ืน้ดนิขดัมนั ตกตอนเยน็กต็อ้งสมุไฟไลย่งุที่

มอียูชุ่กชุม  

แต่โดยสว่นใหญ่แลว้ในระยะน้ี บา้นของชาวนาบางโฉลงมกัจะแยกออกจากคอกควาย โดยมกีาร

พฒันาจากโรงนามาเป็นบา้นทีม่ฝีาบา้นเป็นไมข้ดัแตะ แต่หลงัคายงัคงมงุจากเชน่เดมิ บา้นรุน่ต่อมาได้

พฒันาจากฝาไมข้ดัแตะเป็นฝาไมก้ระดาน แต่รัว้บา้นยงัคงเป็นไมข้ดัแตะอยู ่โดยจากทีใ่ชม้งุหลงัคา

ชาวบา้นมกัจะซือ้สาํเรจ็รปูมาจากตลาดบางโฉลงเก่า ทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณหมูท่ี ่ 2 และตลาดปากน้ํา สว่นฝา

บา้นกห็าซือ้ไดจ้ากโรงไมท้ีต่ ัง้อยูใ่นบางโฉลงนัน่เอง24

1
 

ชาวนาทัว่ไปจะปลกูบา้นลกัษณะเป็นโรงเรอืนโลง่ๆ เน้นประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ความสวยงาม 

มนีอกชานยืน่ออกมาไวใ้ชใ้นการทาํงานต่างๆ และมกัสรา้งบา้นทีม่ใีตถุ้นสงูเพือ่ไวเ้กบ็อุปกรณ์ในการ

ประกอบอาชพี เชน่ จอบ คราด ไถ แห อวน รวมทัง้ใชเ้ป็นทีเ่กบ็เรอืดว้ย และอาจมแีครไ่มไ้ผไ่วท้าํงาน

หรอืนัง่เลน่ใตถุ้นบา้นดว้ย สว่นหลงัคาบา้นมกัมงุดว้ยจาก หลงัคาสงักะสยีงัไมค่อ่ยมใีนระยะน้ี สว่นวสัดุ

มงุขา้งฝาบา้นมกัใชไ้มไ่ผห่รอืไมก้ระดาน และไมนิ่ยมกัน้หอ้งแต่จะปลอ่ยเป็นเรอืนโลง่ๆ มหีน้าต่าง

เปิดรบัแสงอาทติย ์โดยไมต่อ้งมมีา่นกัน้ อาจเพราะชาวบา้นยงัคงมคีวามเป็นอยูง่า่ยๆ ในลกัษณะสงัคม

เกษตร ความสมัพนัธก์บัเพือ่นบา้นกร็ูจ้กัมกัคุน้กนัเป็นอยา่งด ีรูจ้กักนัไปทัว่ทัง้หมูบ่า้นทกุสายตระกลูวา่

ใครเป็นลกูหลานบา้นไหน ไมม่ลีกัษณะความสมัพนัธแ์บบสว่นตวัดงัเชน่ในปจัจุบนั จงึไมม่คีวามจาํเป็นที่

จะตอ้งกัน้หอ้ง กัน้มา่น ปกปิดตวัตนเหมอืนสมยัน้ี  

 

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ภาพประกอบ 20 โรงนาทีค่นและควายอยูร่ว่มกนั 

 

ทีม่า: สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 25. 

 

สาํหรบัหอ้งครวั นิยมใชบ้รเิวณดา้นในของตวับา้นซึง่อาจแบง่พืน้ทีส่ว่นหน่ึงไวท้าํครวั ไมไ่ดม้ี

การกัน้หอ้งเป็นหอ้งครวัอยา่งชดัเจน หรอืบางบา้นอาจมานัง่เตรยีมอาหารอยูน่อกชานบา้นแลว้ยกเขา้ไป

หงุตม้ในครวั ซึง่จะมอุีปกรณ์ในการประกอบอาหาร ไดแ้ก่ เตาไฟ ซึง่ทาํจากอฐิ ใชแ้กลบทีไ่ดจ้ากการนํา

ขา้วไปสทีีโ่รงสแีลว้นําแกลบกลบัมาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการหงุตม้ หรอืบางบา้นอาจใชฟื้นทีห่าไดใ้น

ทอ้งถิน่ เชน่ ฟืนจากไมแ้สม ไมโ้กงกาง มาทาํเป็นเชือ้เพลงิแต่กไ็มนิ่ยมเทา่แกลบเน่ืองจากชาวบา้นทาํ

นากนัทกุบา้นจงึมแีกลบใชโ้ดยไมต่อ้งซือ้ สว่นฟืนนัน้ตอ้งเขา้ไปหาตดัตามปา่ละเมาะ หรอืซือ้จาก

คนขายฟืนจงึไมนิ่ยมเทา่แกลบ สว่นการใชถ่้านในการหงุตม้นัน้ไมค่อ่ยนิยมเพราะตอ้งซือ้จากคนเผาถ่าน 

ถอืเป็นการสิน้เปลอืงเกนิไปสาํหรบัชาวบา้น และมอุีปกรณ์ทาํครวั เชน่ มดี เขยีงทาํเองจากไมม้ะขาม 

ครกหนิจากชลบุรทีีซ่ือ้จากพอ่คา้ทีบ่รรทกุเรอืมาขาย หมอ้ กระทะ ถว้ยชามกระเบือ้งและสงักะส ีและโอง่

ใสน้ํ่าซึง่ระยะแรกนิยมใชโ้อง่ดนิเผาจากจงัหวดันนทบุร ีบางลกูเก่าแก่มากมอีายนุบัรอ้ยปี ก่อนจะ

เปลีย่นเป็นโอง่ลายมงักรจากราชบุร ีซึง่จะมกีารลาํเลยีงมาขายทางเรอื ผา่นมาทางคลองประเวศบุรรีมย์

และคลองสาํโรง25

1
 

                                                 
1
 แลหลงั บางโฉลง.  (2543).  หน้า 44. 
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ภาพประกอบ 21 โอง่ดนิเผาจากจงัหวดันนทบุร ี

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 44. 

 

สาํหรบัหอ้งน้ํา ชาวบา้นทัว่ไปจะใชส้ว้มหลุมทีส่รา้งขึน้หา่งจากบรเิวณบา้นออกไปประมาณ 4-8 

เมตร กัน้ฝาดว้ยจากหรอืหญา้คาทัง้สีด่า้น ทาํประตแูบบงา่ยๆ สว้มบางหลงัอาจไมม่หีลงัคา พืน้สว้มขดุ

ดนิออกใหล้กึและกวา้งตามความตอ้งการ โดยทัว่ไปมคีวามกวา้งประมาณ 0.5-1 เมตร ลกึประมาณ 1 

เมตร บางบา้นอาจใชโ้อง่ดนิเผาทีร่า้วหรอืชาํรดุวางลงไปแทนทีจ่ะเป็นหลุมเปลา่ ซึง่มขีอ้ดคีอืไมก่ระจดั

กระจาย ควบคมุแมลงวนัไดด้กีวา่ปลอ่ยไหลนองไปทัว่ แลว้ใชไ้มก้ระดาน 2 แผน่พาดปากหลุมหรอืปาก

โอง่ เมือ่ถ่ายเสรจ็จะใชก้าบมะพรา้วหรอืกระดาษเชด็ บางบา้นอาจใชน้ํ้าลา้ง และเมือ่สว้มเตม็กต็กัไปทาํ

ปุ๋ ย หรอือาจฝงักลบแลว้สรา้งหลุมใหมข่ึน้มาแทน 

นอกจากวสัดุในการก่อสรา้ง และลกัษณะของบา้นจะมกีารเปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยัแลว้ 

ความหนาแน่นของครวัเรอืนในบางโฉลงกม็มีากขึน้ตามลาํดบั แต่เดมิชาวบา้นจะนิยมตัง้บา้นเรอืนอยู่

ตามรมิคลองบางโฉลง และคลองสายอืน่ๆ แต่เมือ่มปีระชากรมากขึน้ทัง้จากเพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากร 

และการยา้ยถิน่ฐานจากภาคอืน่ๆ เขา้มาตัง้รกรากในบางโฉลง ทาํใหพ้ืน้รมิลาํคลองมไีมเ่พยีงพอทีจ่ะตัง้

บา้นเรอืนทกุหลงัได ้เมือ่มกีารออกเรอืนเพิม่ครอบครวัใหม ่จงึมกีารขยบัขยายออกไปสรา้งบา้นรมิทุง่นา

ไกลจากลาํคลองไปเรือ่ยๆ จนเตม็ทัง้ตาํบล 
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ภาพประกอบ 22 บา้นทรงไทยทีบ่างโฉลง สรา้งใน พ.ศ. 2492 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 46. 

 

 
 

ภาพประกอบ 23 กุฏทิรงไทยวดับางโฉลงใน อายปุระมาณ 50 ปี 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 8. 
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วิถีชีวิตกบัอาหารการกิน 

อาหารการกนิ ชวีติความเป็นอยูข่องชาวบางโฉลงในชว่งระหวา่ง พ.ศ.  2480-2504 โดยทัว่ไป

ยงัคงเป็นไปในลกัษณะเดมิไมม่กีารเปลีย่นแปลงมากนกั ขา้วทีใ่ชบ้รโิภคในครวัเรอืนชาวบา้นจะใชว้ธิตีาํ

ในครกกระเดือ่งเพือ่ใหเ้มลด็ขา้วหลุดออกจากเปลอืก  หรอืใสข่า้วเปลอืกลงในโม่ทีท่าํจากไมส้กัแลว้หมนุ 

เสรจ็แลว้นํามารอ่นในกระดง้ใหเ้ปลอืกขา้วหรอืแกลบหลุดออก  แลว้นําขา้วมาตาํในตะลุมพกุ  ต่อมาเมือ่มี

โรงสเีกดิขึน้ในบางโฉลง คอืโรงสขีองนายสนิ อน้เจรญิ ซึง่ตัง้อยู่ทีต่ลาดปากคลองบางโฉลง 26

1
 ชาวบา้นก็

นิยมนําขา้วไปสทีีโ่รงสเีดอืนละครัง้ สาํหรบับรโิภคในครอบครวัโดยไมต่อ้งเสยีเงนิคา่สขีา้ว  แต่โรงสจีะได้

แกลบและราํเป็นคา่ตอบแทน สว่นขา้วทีช่าวบา้นเกบ็ไวก้นิในภายหน้าจะเกบ็ไวใ้นยุง้ไมค่อ่ยมหีนูมาแอบ

กนิขา้วมากนกั เพราะสมยันัน้มแีต่หนูนาหรอืหนูทอ้งขาวซึง่ชาวบา้นสามารถจบัมาเป็นอาหารได ้

สมยัก่อนในคลองมสีายบวัขาวจาํนวนมาก  ชาวบางโฉลงกจ็ะนํามาทาํกบัขา้วทัง้คาวและหวาน 

อาหารคาว เชน่ สายบวัตม้กะท ิสายบวัตม้จิม้น้ําพรกิ ผดัสายบวักบัน้ํามนั สว่นอาหารหวานนิยมทาํขนม

สายบวัไวร้บัประทานในครอบครวัและแจกจา่ยเพือ่นบา้น สว่นสายบวัแดงนัน้มไีมม่ากเทา่บวัขาว และไม่

นิยมนํามาทาํขนมเน่ืองจากขนมจะมสีคีอ่นขา้งดาํ  แต่ในระยะหลงัสายบวัขาวหายากขึน้คนกเ็ลยใช้

สายบวัแดงแทน 

พอถงึหน้าฝน รมิคลองกจ็ะมตีน้โสนจาํนวนมากออกดอกพราวไสวไปหมด  ชาวบา้นกจ็ะนําดอก

โสนมาทาํกบัขา้ว เชน่ นํามาตม้จิม้น้ําพรกิ ผดัน้ํามนัไวก้นิกบัน้ําพรกิ หรอืทาํขนมดอกโสนโรยน้ําตาล

ปีบไวร้บัประทานในบา้น และไมล่มืแจกจา่ยบา้นใกลเ้รอืนเคยีงดว้ย  สาํหรบัหน้าน้ํากจ็ะมผีกัตบชวาให้

เป็ด หา่นทีเ่ลีย้งไวก้นิดว้ย 

นอกจากพชืผกัทีห่าไดจ้ากคลองบางโฉลงแลว้ ในอดตีคลองบางโฉลงยงั มปีลานานาชนิด เชน่ 

ปลากะพง ปลากระบอก กุง้แชบ๊วย กุง้ตะกาด  ซึง่เป็นสตัวป์ระเภทลกัจดืลกัเคม็ทีม่อียูม่ากสมยัยงัไมม่ี

ถนนสขุมุวทิกัน้น้ําเคม็จากทะเลใน พ.ศ. 2479 แต่หลงัจากมถีนนสขุมุวทิแลว้ พนัธุป์ลาในบางโฉลงกเ็ริม่

เปลีย่นไป ปลาน้ําจดืชนิดต่างๆ เพิม่จาํนวนมากขึน้ ชาวบา้นจงึหาปลาโดยใชว้ธิกีารต่างๆ เชน่ ปกัเบด็ 

ตกเบด็ ดกัไซ ดกัลอบ ดกัชุด ทอดแห ยกยอ และยงัใชก้ารขดุบอ่ชายคลองหรอื เรยีกวา่การขดุบ่อล่อ  

โดยขดุบ่อไวใ้หเ้รยีบรอ้ย  แลว้เอาขา้วตอกผสมมลูควายไปโปรยเป็นเหยือ่ลอ่ใหป้ลาเขา้มา  หากเป็น

หน้าแลง้น้ําในคลองคอ่นขา้งแหง้  กย็ิง่ทาํใหป้ลาเขา้มาอยูใ่นบอ่ลอ่จาํนวนมาก  ประมาณ  15 วนั กปิ็ด

ปากบ่อ โดยใชเ้ฝือกทีท่าํจากดนิผสมหญา้อดัปิดทางออก  แลว้เอาดนิถมใหน้ํ้าตืน้แลว้วดิบอ่  กจ็ะไดป้ลา

จาํนวนมาก ทัง้ปลาดุกอุย ปลาหมอ ปลาชอ่น ปลาแขยง ปลากา ปลาสลดิ และกุง้กา้มกราม หลงัจากนัน้

                                                 
1
 ประจวบ พลูเจรญิ.  (2551, 19 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีน

พลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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กเ็ปิดปากบ่อใหน้ํ้าไหลและล่อใหป้ลาเขา้มาอกีเรือ่ยๆ  จนกวา่จะถงึเดอืน 5-6 ทีน้ํ่าเริม่แหง้กจ็ะไมม่ปีลา

เขา้มาในบอ่ลอ่อกี27

1
 

สาํหรบัชว่งทีว่า่งจากหน้านา น้ําในคลองคอ่นขา้งแหง้เป็นโคลนเลนโดยเฉพาะบรเิวณชายคลอง 

ชาวบางโฉลงยิ่งจบัปลากนัมากขึ้นและใชว้ธิกีารหลากหลายตามแต่ชนิดของปลา  เชน่ การจบัปลาหลด 

จะนําตะเคยีวทีท่าํขึน้เองจากลวดเสน้ใหญ่ทีเ่อาตะไบแทงใหค้ม  แลว้งอลวดใหโ้คง้  ใสด่า้มไมไ้ผ่ ใช้

สาํหรบัลากปลาหลดขึน้จากน้ํา  และชว่งประมาณเดอืน 11-12 จะมปีลากระทุงเหวใหจ้บั ชาวบา้นจะใช้

ฉมวกแทงปลากระทงุเหวแลว้นําไปทาํปลาเคม็ไวก้นิในหน้าแลง้  เมือ่หาปลาไดม้ากเกนิกวา่จะ

รบัประทานไดห้มด ชาวบา้นกจ็ะนํามาผา่นกระบวนการถนอมอาหารซึง่มหีลายวธิแีลว้แต่ชนิดของปลา 

เชน่ หากเป็นปลาสลาดกจ็ะยา่งปลากรอบแลว้นํามาเคลา้กบัใบมะขาม นําไปใสโ่อง่โดยใชก้ะละมงัสงักะสี

ปิดปากโอง่แลว้เอาดนิหุม้อกีที หากไดป้ลาชอ่นตวัเลก็กจ็ะนํามาทาํปลารา้  ถา้ปลาชอ่นตวัใหญ่กอ็าจเอา

ไปขายไดก้โิลกรมัละประมาณ  3.50 บาท 28

2
 การถนอมอาหารของชาวบา้นมกัจะทาํเพือ่เกบ็ไวก้นิในชว่ง

หน้านา เน่ืองจากเป็นชว่งทีช่าวบา้นตอ้งทาํนากนัคอ่นขา้งหนกั อาจไมค่อ่ยมเีวลาวา่งมากนกั การทาํ

ปลาเคม็ ปลาแหง้ทีห่าไดใ้นชว่งทีม่เีวลาวา่งสาํหรบัเกบ็ไวก้นิยอ่มจะดกีวา่ 

ประมาณ พ.ศ. 2500 มเีรอืมาขดุลอกสนัดอนในคลองบางโฉลงทาํใหค้ลองลกึขึน้  น้ําทะเลจาก

ปากน้ําไหลเขา้มาตามคลองในปรมิาณมาก  ทาํใหน้ํ้าในคลองบางโฉลงโดยเฉพาะบรเิวณหวัคลอง

คอ่นขา้งกรอ่ย จงึมสีตัวน้ํ์าบางชนิด เชน่ กุง้กา้มกราม เขา้มาตดิลอบเป็นจาํนวนมาก29

3
 

รอบบา้นชาวบางโฉลงจะมกีารปลกูกลว้ย มนัสาํปะหลงั ขา่ ตะไคร ้พทุรา มะมว่งอกรอ่ง มะมว่ง

น้ําดอกไม้ มะมว่งน้ําตาลทรายจนี ตลอดจนพชืสวนครวัและสมนุไพรอืน่ๆ บางชนิด โดยเป็นการปลกูไว้

กนิในครอบครวัและแจกเพือ่นบา้น  สว่นผกัผลไมม้เีพยีงไมก่ีช่นิด  เชน่ ผกัสนัตะวา ผกับุง้ ผกักระเฉด 

ดอกแค ดอกบวั ไมไ่ดม้มีากมายหลายชนิดเหมอืนสมยัน้ี  สว่นผลไมก้ม็ไีมก่ีช่นิดเชน่กนั  แมแ้ต่มะมว่งก็

ยงัตอ้งไปซือ้มาจากคลองพระโขนง  หรอืตลาดหวัตะเขซ้ึง่มขีายกนัในเรอืต่อขนาดใหญ่  โดยสมยันัน้

มะมว่งพมิเสนราคารอ้ยละ  15-25 บาท บางโฉลงเพิง่มาเริม่ปลกูมะมว่งประมาณ  พ.ศ. 2500
4

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ.  
2
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
3
 ประจวบ พลูเจรญิ.  (2551, 19 ธนัวาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีน

พลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
4
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 

 โดยญาติ
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ของคณุอาทเุรยีนนําเมลด็มาจากญาตทิีส่าํโรงแลว้นํามาปลกูเป็นเจา้แรก  สว่นขนมกไ็มค่อ่ยไดก้นิกนั

บ่อยนกั เพราะไมใ่ชข่องจาํเป็นเหมอืนขา้ว ขนมทีนิ่ยมรบัประทานกนัในสมยันัน้ เป็นขนมไทยทีท่าํกนิ

เองในครอบครวัและเผือ่แผแ่ก่เพือ่นบา้น  ไดแ้ก่ ขนมขา้วเหนียวคลุกมะพรา้ว  ลอดชอ่ง ขนมเปียกปนู 

ขนมกลว้ย ขนมตาล ขนมสายบวั ขนมดอกโสน เป็นตน้ 

วถิชีวีติของชาวบางโฉลงผกูพนัอยูก่บัลาํคลองในฐานะแหลง่อาหารทีส่าํคญั  ในอดตีอาหารการ

กนิทีห่าไดจ้ากคลองบางโฉลงนัน้อุดมสมบรูณ์มาก  มชีาวบางโฉลงผูห้น่ึงเลา่ประสบการณ์ของตนเองไว้

วา่ ตอนเดก็ๆ เวลาจะทาํอาหาร แมเ่คยตดิไฟซาวขา้วใสห่มอ้ตัง้เตาไวใ้ห ้ระหวา่งนัน้แมก่ฉ็วยคนัเบด็

เกีย่วเหยือ่ออกไปตกปลา เพยีงชัว่ระยะเวลายงัไมท่นัหมอ้ขา้วเดอืด กไ็ดป้ลาชอ่นตวัใหญ่ๆ มาแกงกนิ

แลว้ 31

1
 จากคาํบอกเลา่เหลา่น้ี ทาํใหเ้หน็ภาพ ในอดตีไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ อาหารทีห่าไดจ้ากคลองบางโฉลง

นัน้มอียูอ่ยา่งอุดมสมบรูณ์เพยีงใด  และชาวบางโฉลงกร็ูจ้กัทีจ่ะหาอาหารจากธรรมชาตไิดแ้ทบทกุอยา่ง

โดยไมต่อ้งใชเ้งนิซือ้ ซึง่เขา้กบัหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงทีจ่ะเลีย้งชวีติตนเองและครอบครวัโดยไม่

ฟุม่เฟือย ขยนั อดออม และใชป้ระโยชน์จากสิง่ต่างๆ ทีม่ตีามธรรมชาตโิดยไมไ่ดท้าํลายใหเ้สยีสมดุล

ดว้ย 

 

วิถีชีวิตกบัลาํคลอง 

แมว้า่ในระยะน้ี จะมถีนนสขุมุวทิเกดิขึน้มาสรา้งความสะดวกสบายใหช้าวจงัหวดัสมทุรปราการ 

แต่ชาวบางโฉลงยงัไมค่อ่ยไดร้บัประโยชน์จากถนนสายน้ีมากนกั เน่ืองจากตดัหา่งจากบางโฉลงเป็น

ระยะทางประมาณ 20 กโิลเมตร วถิชีวีติและการคมนาคมสว่นใหญ่ยงัคงใชล้าํคลองและเรอืเป็นหลกั 

เรอืเป็นพาหนะในการเดนิทางทีส่าํคญัทีส่ดุทีท่กุบา้นในบางโฉลงจาํเป็นตอ้งม ีไมว่า่จะลาํเลก็

หรอืลาํใหญ่ เรอืลาํใหญ่มกัเป็นเรอืต่อ มลีกัษณะคลา้ยเรอืบด ใชว้ธิกีารแจวหวัทา้ยสาํหรบัขนขา้วเปลอืก

จากทีน่ามายงัยุง้ฉางหรอืกองขา้วเพือ่รอการนวดหรอืสต่ีอไป ประมาณชว่งหลงั พ.ศ. 2500 เริม่มกีารใช้

เครือ่งยนตม์าใสท่า้ยเรอืเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ เบาแรง ใชส้ญัจรไปมาไดไ้กลๆ เชน่ ไปวดับางพลใีหญ่ใน 

ไปงานรบับวัทีบ่างพล ีไปวดัหลวงพอ่โสธรทีจ่งัหวดัฉะเชงิเทรา โดยแลน่เรอืไปทางหวัตะเขแ้ลว้ออก

คลองประเวศบุรรีมย3์2

2
  

สว่นเรอืเลก็มกัเป็นเรอืขดุ ซึง่ทาํจากซุงทัง้ตน้มาขดุเป็นเรอื มทีัง้เรอืมาด เรอืสาํป ัน้ เรอือแีปะ 

หวัเรอืเป็นแทง่ ตรงกลางมไีมก้ระดานพาดเป็นทีน่ัง่ ใชว้ธิแีจวหวัทา้ยเหมอืนกนั ใชใ้นการสญัจรไปมา

ใกล้ๆ  หรอืขนของเลก็น้อย เชน่ ไปตลาด ไปนา หรอืไปวดั เพราะสะดวกรวดเรว็ คลอ่งตวัและเบาแรง

กวา่เรอืใหญ่ และยงัมเีรอือกีชนิดหน่ึงทีส่มควรกลา่วถงึ คอืเรอืทีเ่รยีกวา่เรอืโอห่รอืเรอืเพรยีว ซึง่เป็นเรอื

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ. (2546).  ท้องทุ่งนา บอ่ปลา และสวนกล้วย.  หน้า 47. 

2
 แลหลงั บางโฉลง.  (2543).  หน้า 54. 
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ทีพ่ระวดับางโฉลงในใชใ้นการบณิฑบาต มลีกัษณะเป็นเรอืลาํเลก็ หวัเรอืและทา้ยเรอืแหลม ตรงกลางเรอื

มไีมพ้าดขวางหลายอนัสาํหรบัวางถว้ยแกงกบัขา้วคาวหวานทีม่ผีูใ้สบ่าตร และมมีา้นัง่เลก็ๆ ตรงกลาง

สาํหรบัผูพ้าย เป็นเรอืทีแ่คบมากจนคนนัง่ตอ้งหวัเขา่เกยออกมานอกแคมเรอื และพายยากมากถา้ใครไม่

ชาํนาญพอยกเรอืลงน้ํากค็วํ่าเสยีแลว้ การบณิฑบาตดว้ยเรอืประเภทน้ีปจัจุบนัยงัคงมอียูท่ีว่ดับางโฉลงใน 

จากสภาพการเป็นเกาะมน้ํีาลอ้มรอบวดั วดับางโฉลงในจงึมกีารบณิฑบาตทางเรอื โดยพระสงฆ์

มกัใชเ้รอืบดหรอืเรอืเพรยีว เรอืโอเ่ป็นพาหนะ 33

1
 ซึง่เป็นเรอืทีม่คีวามคลอ่งตวัสงู แต่พายยากเพราะลาํเรอื

แคบมาก สามารถนัง่ไดค้นเดยีวและขาจะยืน่เกยกราบเรอืออกไป จงึตอ้งใชส้มาธใินการพายพอสมควร 

เมือ่พระบณิฑบาตกลบัมาแลว้ ลกูศษิยว์ดั 2 คนกจ็ะชว่ยกนัยกหวัยกทา้ยเพือ่นําเรอืขึน้จากทา่น้ํา นํา

ถว้ยกบัขา้วออกจากเรอืแลว้นําเรอืไปเกบ็บรเิวณทา่เรอืทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทา่น้ําตดิ คลองออ้มวดัหรอืกุฏิ

ของพระสงฆแ์ต่ละรปู พอถงึตอนเชา้ กย็กลงน้ําเตรยีมตวัออกไปบณิฑบาตอกีครัง้ ปจัจุบนัยงัมกีาร

บณิฑบาตทางเรอือยูป่ระจาํในคลองบางโฉลง34

2
 โดยพระจากวดับางโฉลงในและวดับางโฉลงนอกบางสว่น

จะพายเรอืวนรอบเกาะวดัเพือ่รบับณิฑบาตจากชาวบา้นทีอ่าศยัอยูร่อบเกาะวดั ขณะทีพ่ระภกิษุสว่น

ใหญ่จะเดนิบณิฑบาตไปตามเสน้ทางเดนิเทา้ทัว่ไป 

 

 

                                                 
1
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  เล่มเดิม.  หน้า 176. 

2
 พระครวูนิยัธรสมปอง สมฺปณฺุโณ.  (2554, 24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสง

ผา ทีว่ดับางโฉลงใน ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ภาพประกอบ 24 การบณิฑบาตทางเรอืของพระภกิษุวดับางโฉลงใน 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 12. 

 

วิถีชีวิตกบัวดัและศาลเจ้า 

วดับางโฉลงใน  

วดับางโฉลงในเป็นศนูยก์ลางของชาวบางโฉลง เป็นแหลง่รวมประเพณ ีเทศกาลงานบุญและ

วฒันธรรมพืน้บา้นของสงัคมเกษตรกรรมประจาํทอ้งถิน่ วดับางโฉลงในตัง้อยูบ่นเกาะเรยีกวา่เกาะใหญ่ 

ในอดตีชาวบา้นตอ้งพายเรอืไปเทา่นัน้ เพราะก่อน พ.ศ. 2505 ยงัไมม่ถีนนทีต่ดัเขา้ไปถงึวดัได ้มเีพยีง

สะพานไมเ้ลก็ๆ ขา้มคลองตรงฝ ัง่โรงเรยีนวดับางโฉลงใน (หลงัเก่า) ไปยงัโรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม 

และสะพานไมเ้ลยีบคลองขา้งโรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคมออกไปยงัทา่เรอืใตส้ะพานทีถ่นนบางนา-บางปะ

กงซึง่เป็นทีต่ ัง้ของตลาดบางโฉลงเก่า เมือ่มกีารขยายถนนบางนา-บางปะกง ตลาดแหง่น้ีกล็ม้เลกิไป 35

1
 

วดับางโฉลงในมอีาคารเสนาสนะทีเ่ป็นของเก่าดัง้เดมิตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาตอนปลายเพยีง 2 

อยา่ง คอื พระอุโบสถหลงัเก่า 1 หลงั และพระเจดยีใ์หญ่ 1 องค ์อายปุระมาณ 200 ปีเศษ พระเจดยีเ์ป็น

ทรงระฆงัควํ่า ฐานสีเ่หลีย่มยอ่มมุไมส้บิสอง กวา้ง 7 เมตร สงู 9 เมตร ก่อดว้ยอฐิดนิเผาฉาบปนู ตาม

                                                 
1
 แลหลงั บางโฉลง.  (2543).  หน้า 23. 
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ประวตันิัน้ พ.ศ. 2480 เคยถกูขโมยลกัลอบขดุเจาะฐานเจดยีเ์พือ่ขโมยวตัถุโบราณไป เพิง่มกีาร

บรูณปฏสิงัขรณ์ โดยการบรูณะเจดยีอ์งคเ์ก่าใหค้งสภาพเดมิ และสรา้งเจดยีอ์งคใ์หมค่รอบองคเ์ก่าโดยให้

มลีกัษณะของสถาปตัยกรรมเดมิ แต่เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็แทน สว่นอุโบสถหลงัเก่านัน้ เคยเป็นที่

ประดษิฐานหลวงพอ่เพชร พระประจาํวดับางโฉลงใน และพระเน้ือสมัฤทธิ ์ 2 องคใ์หช้าวบา้นได้

สกัการะบชูา และไดม้ชีาวบา้นบรจิาคถว้ยชามจนีประดบัหน้าบนัอุโบสถแทนของเดมิทีช่าํรดุ ต่อมาวดัได้

มกีารพฒันาโดยชาวบา้นรว่มใจกนับรจิาคเงนิก่อสรา้งศาลาการเปรยีญไมส้กัหลงัใหญ่ขึน้ใน พ.ศ. 2493
1

การคมนาคมของคนไทยในสมยัก่อนสว่นใหญ่จะใชเ้สน้ทาง น้ําเป็นหลกั เน่ืองจากบา้นเมอืงยงั

ไมเ่จรญิถนนยงัมน้ีอย สาํหรบั บรเิวณวดั บางโฉลงนอกกเ็ชน่กนั ในอดตีการเดนิทางใน บรเิวณ น้ีจะ

เดนิทางทางน้ํา โดยใชเ้รอืยนตแ์ละเรอืแจวเป็นพาหนะในการเดนิทาง 37

2
 สมยัก่อนพืน้ที่โดยรอบทีต่ัง้ของ

 

และใน พ.ศ. 2500 มกีารก่อสรา้งพระอุโบสถหลงัใหมแ่ละกุฏสิงฆจ์าํนวน 18 หลงั สว่นใหญ่เป็นอาคาร

ไมท้รงไทย  โดยอาคารเสนาสนะเหลา่น้ีเกดิขึน้จากการรวบรวมเงนิบรจิาคของชาวบา้นบางโฉลงและ

ชาวบา้นทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง จากการทอดผา้ปา่และเงนิทาํบุญตามเทศกาลต่างๆ ของทางวดั ซึง่อาคาร

เหลา่น้ีเมือ่แรกสรา้งกไ็มไ่ดม้กีารตกแต่งทีส่วยงามเหมอืนปจัจุบนั เป็นการสรา้งลกัษณะหยาบๆ ให้

พอใชง้านได ้และมกีารตกแต่งเพิม่เตมิใหส้วยงามตามซุม้ประต ูหน้าบนัอุโบสถ หรอืลวดลายปนูป ัน้

ต่างๆ ในภายหลงั เมือ่มผีูบ้รจิาคเงนิเพิม่เตมิ แสดงใหเ้หน็วา่ ในระยะก่อน พ.ศ. 2505 ยงัไมม่ตีระกลูใด

ในบางโฉลงมฐีานะรํ่ารวย มเีงนิมากกวา่ตระกลูอืน่ๆ แมว้า่บางตระกลูจะมทีีด่นิหลายรอ้ยจนถงึเป็นพนั

ไร ่แต่กย็งัมสีภาพเป็นชาวนาทัว่ๆ ไป แมจ้ะมคีวามศรทัธาในพระพทุธศาสนาอยา่งมากแต่กย็งัไมม่กีาร

บรจิาคเงนิรายใหญ่ๆ เกดิขึน้ สาเหตุเพราะยงัไมค่อ่ยมกีารขายทีด่นิใหก้บันายทนุหรอืบุคคลภายนอก

มากนกั ชาวบา้นจงึยงัไมม่เีงนิทองจาํนวนมากบรจิาคใหก้บัวดั สิง่ก่อสรา้งของวดัทีเ่กดิขึน้ในระยะน้ี แม้

จะมจีาํนวนมากพอสมควร แต่กเ็กดิจากการรวบรวมของชาวบา้นทัง้ตาํบลมากกวา่ตระกลูใดตระกลูหน่ึง 

วดับางโฉลงในยงัคงเป็นศนูยก์ลางของชาวบา้นเหมอืนเชน่ในอดตี ทกุวนัพระผูเ้ฒา่ผูแ้ก่จะพา

ลกูหลานไปทาํบุญ ฟงัเทศน์ทีว่ดั มกีารชว่ยเหลอืปจัจยัต่างๆ ใหก้บัทางวดั โดยจดังานทอดกฐนิ ผา้ปา่

ทกุปี และยงัคงมงีานประจาํปีทกุปีเรือ่ยมา 

 

วดับางโฉลงนอก 

                                                 
1
 แหล่งเดิม.  หน้า 23-24. 

2
 อนงค ์อภชิาตโยธนิ.  (2551, 15 กนัยายน).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ทีว่ดับาง

โฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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วดับางโฉลงนอก เคยเป็นสวนกลว้ย ดงหญา้ และมกีารทาํนาขา้วของชาวบา้น 38

1
 ยงัไม่คอ่ยมสีิง่ปลกูสรา้ง

ใดๆ มากดงัเชน่ปจัจุบนั   

จากการสอบถามพระในวดับางโฉลงนอกนัน้ ทา่นไดใ้หข้อ้มลูบางสว่นทาํใหท้ราบวา่วดับางโฉลง

นอกไดร้บัการบรูณะใหม ่ในสมยัพระครวูนิยัธร (จวง) เจา้อาวาสวดัซึง่เป็นชาวบา้นบางโฉลงโดยกาํเนิด 

ทา่นไดส้รา้งวตัถุมงคลเพือ่หารายไดม้าสรา้งอุโบสถเพือ่ประดษิฐานหลวงพอ่ขาว  และบรูณปฏสิงัขรณ์

เสนาสนะมาตามลาํดบั เมือ่วนัที ่30 มกราคม 2498 โดยเริม่ก่อสรา้งและวางศลิาฤกษใ์นวนัศุกรข์ึน้ 15 

คํ่า เดอืน 6 ซึง่ตรงกบัวนัที ่6 พฤษภาคม 2499 การดาํเนินการในครัง้นัน้มพีระครวูนิยัธร (จวง ป ัน้ศริ)ิ 

เจา้อาวาส และพระครอูดุลยศาสนการ (บุญม ีมว่งนาค) เจา้อาวาสวดับางโฉลงในเป็นประธาน39

2
 

หลงัจากนัน้ วดับางโฉลงนอกถอืวา่เป็นศนูยก์ลางของชมุชนในการมาทาํบุญ เน่ืองจากอยูใ่กล้

ตลาดโบราณบางพล ีมชีาวบา้นตัง้บา้นเรอืนหนาแน่น ในวนัพระจะมชีาวบา้นนําอาหารมาทาํบุญทีว่ดักนั

มาก หากตรงกบัวนัเสาร-์อาทติยผ์ูป้กครองกจ็ะพาบุตรหลานมาทาํบุญทีว่ดัดว้ย แต่เมือ่มาถงึแลว้เดก็

มกัจะไปวิง่เลน่กนัในบรเิวณวดัไปจนถงึโรงเรยีนวดับางโฉลงนอก ทีเ่ดก็ๆ เหลา่นัน้เรยีนอยู ่จน

ผูป้กครองทาํบุญเสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้ จงึเรยีกบุตรหลานใหก้ลบับา้นพรอ้มกนั 

กลา่วไดว้า่วดับางโฉลงนอกเป็นวดัในตาํบลบางโฉลงทีม่ชีาวบา้นมาทาํบุญ และตดิต่อนิมนต์

พระเพือ่ไปทาํกจิกรรมทางศาสนา กนัมากไมแ่พว้ดับางโฉลงใน แสดงใหเ้หน็ถงึความศรทัธาใน

พระพทุธศาสนาของชาวบางโฉลงทีย่งัคงมอียูไ่มเ่สือ่มคลาย 

 

ศาลพ่อหลวงคงเพชร 

ศาลพอ่หลวงคงเพชรยงัคงเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิ ์เป็นทีพ่ึง่ทางใจของชาวบางโฉลงเชน่เดมิ 

ลกูหลานชาวบางโฉลงยงัคงมกีารตัง้เครือ่งสงัเวยเพือ่ขออนุญาตในการจดังานประเพณต่ีางๆ หรอืงาน

ศพ งานบวช ทีน่าคจะตอ้งเขา้ไปลาสกิขาทีศ่าลพอ่หลวงทกุคน งานขึน้บา้นใหม ่หรอืแมแ้ต่งานต่างๆ 

ของทางวดับางโฉลงในกต็าม และชาวบางโฉลงทัง้คนเชือ้สายไทยและจนี ยงัคงจดังานประจาํปีศาลพอ่

หลวง ในวนัที ่22-23 เมษายน ของทกุปี40

3
 

ก่อน พ.ศ. 2541 ศาลพอ่หลวงยงัคงเป็นเพยีงศาลไมข้นาดไมใ่หญ่ จาํนวน 2 ศาล คอืศาลพอ่

หลวงและศาลแมย่า่ และมศีาลาหลงัเลก็ๆ สาํหรบัอญัเชญิเจวด็พอ่หลวงลงมาใหช้าวบา้นไดปิ้ดทองและ

                                                 
1
 สรุนิทร ์ศริวิฒันสกุล.  (2551, 15 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ทีว่ดับาง

โฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 พระสมชาย สมถตฺิโต.  (2551, 15 กนัยายน). สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ทีว่ดั

บางโฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
3
 แลหลงั บางโฉลง.  (2543).  หน้า 25. 
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สรงน้ําอบไทยในวนัทีม่งีานประจาํปีเทา่นัน้ ยงัไมไ่ดม้กีารปรบัปรงุใหเ้ป็น ศาลขนาดใหญ่สวยงามแบบ

จนีดงัเชน่ปจัจุบนั อาจเน่ืองมาจากเหตุผลเดยีวกบัวดับางโฉลงใน คอื ชาวบา้นยงัไมไ่ดข้ายทีด่นิผนื

ใหญ่ๆ ใหก้บันายทนุภายนอกจงึยงัไมม่เีงนิมาบรจิาคสรา้งศาลใหญ่โตใหก้บัพอ่หลวงคงเพชร แต่สิง่หน่ึง

ทีย่งัไมเ่คยลดลงไป คอื ความเชือ่ถอืในความศกัดิส์ทิธิข์องพอ่หลวงคงเพชรทีย่งัคงอยูใ่นใจชาวบางโฉลง

เรือ่ยมา 

 

วิถีชีวิตกบัคติความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม 

ประเพณีทางศาสนา 

การทาํบญุตกับาตร 

ก่อน พ.ศ. 2505 ยงัไมม่ถีนนบางนา-บางปะกง ชาวบางโฉลงจะนิยมทาํบุญตกับาตรเป็นประจาํ 

โดยเฉพาะ ในวนัพระหรอืวนัสาํคญัทางศาสนา จะมชีาวบา้นจดัเตรยีมอาหาร เพือ่ ใสบ่าตรพระทีท่า่

น้ําหน้าบา้น โดยจะไปนัง่รอพระทีพ่ายเรอืมาบณิฑบาตตามคลองบางโฉลง ตัง้แต่เชา้มดื ในอดตีชาวบาง

โฉลงมชีวีติผกูพนักบัสายน้ํา ใชค้ลองเป็นเสน้ทาง การดาํรง ชวีติ ทัง้การประกอบอาชพี การคมนาคม  

การเป็นแหลง่อาหาร  รวมไปถงึการสบืทอดพระ พทุธศาสนาของพระกเ็ชน่กนั คลองบางโฉลงเป็นสว่น

หน่ึงของวถิชีวีติทีก่ลา่วมานัน้ ในอดตีการบณิฑบาตทางเรอืของพระเป็นเรือ่งปกตขิองการสญัจรทางน้ํา 

ตลอดลาํคลองสองฝ ัง่ไมม่ขียะหรอืวชัพชืใหเ้หน็เหมอืนปจัจุบนั  เน่ืองจากชาวบา้นใชล้าํคลองเป็นสว่น

หน่ึงของวถิชีวีติ 

สาํหรบัการทาํบุญในวนัสาํคญัทางศาสนาทีช่าวบา้นเรยีกวา่วนัพระใหญ่ จะมชีาวบา้นนําอาหาร

คาวหวานต่างๆ ลงเรอืนําไปถวายพระเป็นจาํนวนมากทัง้วดับางโฉลงในและวดับางโฉลงนอก จนอาหาร

ทีนํ่าไปถวายพระมจีาํนวนมากจนตอ้งนํามากองหน้าวดั ใหช้าวบา้นนํากลบัไปรบัประทานทีบ่า้น  

 

การอปุสมบท 

ประเพณกีาร อุปสมบท ของชายชาวบางโฉลง ในชว่ง ก่อน พ.ศ. 250 5 ชาวบา้นนิยมจดัอยา่ง

ใหญ่โต โดยเหน็วา่เป็นเพยีงครัง้เดยีวในชวีติ รวมทัง้พอ่แมผู่อุ้ปสมบทหวงัวา่จะไดเ้กาะชายผา้เหลอืงขึน้

สวรรคต์ามความเชือ่  มกีารบอกบุญไปยงัเพือ่นบา้น แมแ้ต่ผูท้ีบ่อก ไปไมถ่งึหรอืไมค่รบถว้น ชาวบา้นก็

ยงัมาชว่ยงาน 

พธิกีารอุปสมบท จะเริม่จากการไปตดิต่อทางวดัเพือ่ดฤูกษย์ามในการบวช และหาพระผูใ้หญ่ที่

สามารถบวชใหไ้ด ้แล้ วนําบุตรหลานทีจ่ะบวชไปฝึกขานนาคทีว่ดัก่อนการบวชประมา ณ 15-20 วนั  

จากนัน้จงึเริม่จดัเตรยีมสถานที่ และวางแผนการซือ้สิง่ของทีจ่าํเป็นตอ้งใชใ้นงานบวช  เริม่บอกบุญไปยงั
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เพือ่นบา้น ยิง่วนังานใกลเ้ขา้มากย็ิง่วุน่วายมากขึน้  ทัง้การเตรยีมอาหาร เครือ่งดืม่ เครือ่งอั ฏฐบรขิาร 

รวมทัง้ถว้ยชามต่างๆ ทีจ่ะตอ้งใช ้สว่นใหญ่จะไปยมืมาจากวดัทีต่ดิต่อบวชไว ้

ผูท้ีม่าชว่ยงาน มกัจะมาก่อนวนังานบวช ประมาณ  3-4 วนั เพือ่มาชว่ยเตรยีมงาน ซึง่ของบาง

ชนิดตอ้งเตรยีมก่อน เชน่ สรุา น้ําตาลเมา หรอืกระแช ่ทีต่อ้งเตรยีมทาํไวล้ว่งหน้า ตลอดจนตดิต่อเพือ่น

บา้นใหนํ้ากลองยาวมาแสดง และผูท้ีจ่ะมายกเครือ่งอฏับรขิารไปถวายวดัในขบวนแห่  วนัสกุดบิหรอืก่อน

วนับวชหน่ึงวนั จะมคีนมาชว่ยงานกั นมาก บา้นทีม่ฐีานะอาจจา้งหมอขวญัมาทาํขวญันาค หลงัการทาํ

ขวญันาคอาจมภีาพยนตรห์รอืลเิกฉลองไปจนรุง่เชา้ 

รุง่เชา้พอไดเ้วลาตามฤกษ์ เจา้ภาพจะ เคลื่อนขบวนแหน่าคไปยงัวดั ซึง่ชาวบางโฉลงสว่นมาก

นิยมนําบุตรหลานไปบวชทีว่ดับางโฉลงใน โดยเดนิกนัเป็นขบวนจากบา้นไปตามทางเทา้มกีารรอ้งราํทาํ

เพลงกนัอยา่งครกึครืน้ เจา้ภาพทีม่ฐีานะอาจมกีารจา้งการเลน่กระอัว้แทงเสอืแสดงไปตลอดทางจนถงึวดั  

เมือ่ขบวนแหน่าคเคลื่อนผา่นไปถงึบา้นใด คนในบา้นดงักลา่วทีเ่ฝ้าบา้นไมไ่ดม้าชว่ยงานกจ็ะออกมาดู

ขบวนแหต่ัง้แต่หวัขบวนทีม่กีารรอ้งราํ ไปจนถงึกลุม่สาวยกเทยีน (ภาษาทีช่าวบา้นเรยีก)  หรอืยกเครือ่ง

อฏัฐบรขิารเพือ่นําไปถวายพระในทีป่ระชุมสงฆ์  เมือ่นาคมาถงึวดั ภายหลงัการเวยีนรอบโบสถส์ามรอบ

ตามประเพณแีลว้จะมกีารโปรยทาน ซึง่จะใชส้ตางคเ์หรยีญใหน้าคโปรยลงบรเิวณหน้าโบสถ ์เงนิเหรยีญ

ดงักลา่วอาจเป็นเหรยีญหน่ึงสตางคไ์ปจนถงึหา้สบิสตางค ์ซึง่เมือ่โปรยทานลงไปจะมทีัง้ผูใ้หญ่และเดก็

มารอแยง่ทานกนัอยา่งวุน่วาย เดก็ตอ้งการนําสตางคท์ีไ่ด้ มาไปใช ้แต่สาํหรบัผูใ้หญ่มกันําไปเกบ็ไว้ เพือ่

ความเป็นสริมิงคล 

ขัน้ตอนต่อไป เป็นการนํานาคเขา้โบสถ ์ซึง่เป็นชว่งทีช่าวบา้นจะชว่ยกนันํานาคเขา้โบสถก์นั

อยา่งชลุมนุ  ซึง่ชาวบา้นเชือ่กนัวา่หา้มนาคเหยยีบธรณปีระตโูบสถ์  จงึมกีารยก  อุม้ หรอืแบกนาคขา้

ธรณปีระตโูบสถ ์จนบางครัง้หวัของนาคชนขอบประตูโบสถก์ม็ ี

เมือ่เสรจ็พธิี อุปสมบทแลว้เจา้ภาพจะนิมนตพ์ระ  และพระใหมไ่ปฉนัเพลทีบ่า้นเป็นอนัเสรจ็พธิี

ทางสงฆ ์แต่งานในบา้นเจา้ภาพยงัไมจ่บ  เจา้ภาพตอ้งเกบ็ของสง่วดั  สง่คนืเจา้ของ  เกบ็งานซึง่บางครัง้

ตอ้งใชเ้วลาสองหรอืสามวนัจงึเรยีบรอ้ย 

ชาวบางโฉลงในชว่งก่อน พ.ศ. 2505 นัน้ มกัจะใหบุ้ตรหลานบวชอยา่งน้อยหน่ึงพรรษา หากใคร

จะบวชนานกวา่นัน้กแ็ลว้แต่ศรทัธา  สาํหรบัผูท้ีบ่วชหน่ึงพรรษา ภายหลงัการทอดกฐนิหลงัการออก

พรรษาจนถงึวนัขึน้ 15 คํ่า เดอืน 12 เมือ่พระรบักฐนิแลว้จงึเริม่สกึ 

การสกึพระนิยมทาํกนัในชว่งเชา้มดื  โดยเจา้อาวาสจะนํานาคไปในโบสถแ์ละทาํพธิสีกึ  โดยให้

พระทีจ่ะสกึนําดอกไมธ้ปูเทยีนทีพ่อ่แมห่รอืญาตขิองพระนํามาทาํพธิ ีและจะนําเสือ้ผา้มาใหพ้ระทีส่กึสวม

กลบับา้นดว้ย ตามความเชือ่ของชาวบา้นนัน้ หากพระทีส่กึในฤกษด์กีจ็ะทาํใหท้ดิหรอืพระทีส่กึมาประสบ

ความเจรญิรุง่เรอืงในการทาํมาหากนิ ในทางตรงกนัขา้มหากสกึในชว่งฤกษไ์มด่กีอ็าจจะเป็นบุคคลที่

ลม้เหลวในชวีติได ้ดงันัน้ ชาวบา้นจงึระวงัในเรือ่งฤกษ์ยามการสกึของพระเป็นอยา่งด ีอยา่งไรกต็ามจาก



 87 

การสอบถามพบวา่ สว่นมากพอ่แมย่งัไมต่อ้งการใหบุ้ตรหลานสกึจากพระ แต่พระทีบ่วชนัน้อยากสกึจาก

พระเองมากกวา่ 

 

ประเพณีชีวิต 

การแต่งงาน 

ประเพณกีารแต่งงานของชาวบางโฉลง ในชว่งก่อน พ.ศ. 2505 การแต่งงานทีเ่กดิขึน้มกัเกดิจาก

ความเหน็ชอบรว่มกนัของพอ่แม่ คูบ่า่วสาวมากกวา่ทีช่ายหญงิจะชอบพอกนัเอง  หรอืทีเ่รยีกวา่การคลุม

ถุงชน เชน่ กรณคีณุตาชืน่ ชมมาล ีซึง่เป็นการแต่งงานทีผู่ใ้หญ่จดัการใหโ้ดยยงัไมเ่คยรูจ้กัเจา้สาวมา

ก่อน โดยทัว่ไปแลว้พอ่แมฝ่า่ยชายเมือ่เหน็วา่บุตรหลานบวชเรยีนแลว้มอีายพุอสมควรทีจ่ะออกเรื อนได ้

กจ็ะมองหาหญงิทีจ่ะมาเป็นลกูสะใภ ้เมือ่พอใจและจะมกีารทาบทามสูข่อ หากฝา่ยหญงิจะปฏเิสธ  พอ่แม่

กจ็ะอา้งเพยีงวา่ลกูยงัเดก็อยู ่กเ็ป็นอนัรูว้า่ควรจะมองหาหญงิอืน่ต่อไป  แต่หากพอ่แมฝ่า่ยหญงิเหน็วา่

ทางฝา่ยชายทีม่าสูข่อลกูสาวมคีวามประพฤตดิ ีบวชเรยีนแลว้ และตัง้ใจทาํมาหากนิกม็กัไมป่ฏเิสธ มกีาร

เรยีกสนิสอดต่างๆ ตามสมควรแก่ฐานะ 

การแต่งงานในสมยัดงักลา่ว  ฝา่ยชายและหญงิอาจไมเ่คยรูจ้กักนัมาก่อน หรอือาจจะรูจ้กับา้ง

เลก็น้อยเทา่นัน้  เน่ืองจากการคบหากนัระหวา่งหญงิและชายในสมยันัน้ทาํได้ คอ่นขา้งยาก พอ่แมฝ่า่ย

หญงิมกัไมย่อมใหล้กูสาวออกไปเทีย่วนอกบา้นไดง้า่ยเหมอืนปจัจุบนั จะอนุญาตบา้งกเ็ฉพาะในเทศกาล

งานบุญวนัสาํคญัทางศาสนาซึง่มกัมกีารไปทาํบุญ ชว่ยงานวดั และมงีานประเพณกีารละเลน่ต่างๆ ทีเ่ปิด

โอกาสใหช้ายหญงิไดรู้จ้กัสนิทสนมกนัโดยไมถ่อืเน้ือถอืตวั ฝา่ยหญงิจงึมโีอกาสไดพ้บชายหนุ่มบา้ง การ

ไดรู้จ้กับุคคลอื่นๆ นัน้  อกีสว่นหน่ึงมาจากการชว่ยแรงงานของหนุ่มๆ ทีพ่อ่แมข่อแรงมาชว่ยลงแขกเกบ็

เกีย่วผลผลติ ทาํใหม้โีอกาสรูจ้กักนัมากขึน้ 

 งานแต่งงานโดยมากมกัจดัทีบ่า้นฝา่ยหญงิเป็นหลกั  ในวนัแต่งงานจะมพีธิยีกขนัหมากมาสูข่อ 

มกีารจดัขบวนแหข่นัหมากมาบา้นฝา่ยหญงิ ตัง้แต่รุง่เชา้ มกีารรอ้งราํทาํเพลงกนัอยา่งสนุกสนาน เมือ่

มาถงึบา้นเจา้สาว ชาวบา้นจะนําสายสรอ้ยทอง หรอืเขม็ขดันาคมากัน้ประต ูเจา้บา่วบางรายกวา่จะไดข้ึน้

บา้นเจา้สาวตอ้งเสยีเงนิใสซ่อง เพือ่เปิดประตูเป็นสบิซอง บางครัง้อาจมกีารขโมยรองเทา้เจา้บา่วไปซอ่น

เพือ่เรยีกคา่ไถ่ดว้ย แต่ทางฝา่ยเจา้บา่วเองกร็ะวงั มกัจะมคีนคอยรกัษาและเกบ็รองเทา้ไวใ้หเ้สมอ 

เมือ่เสรจ็พธิแีหข่นัหมากในชว่งเชา้แลว้จะมกีารตกับาตร  ซึง่สว่นใหญ่จะนิมนตพ์ระมารบับาตรที่

บา้น ตอนใสบ่าตร มคีวามเชือ่วา่ใครจบัทพัพเีหนือมอืของอกีฝา่ยจะสามารถ ควบคุมอกีฝา่ยได ้บางครัง้

ทาํใหเ้กดิการแยง่จบัทพัพ ี สว่นการเลีย้งพระไมค่อ่ยนิยมทาํกนัเน่ืองจากเป็นชว่งเชา้ จะมเีพยีงการทาํ

ป่ินโตถวายแด่พระทีม่าทาํพธิใีสบ่าตรเทา่นัน้ เน่ืองจากวา่พระ ไม่ไดไ้ปบณิฑบาตจงึตอ้งถวายภตัตาหาร

เพือ่นําไปฉนัเพล เป็นอนัเสรจ็พธิทีางสงฆ ์และจะมกีารรดน้ําสงัขแ์ละเลีย้งอาหารแก่ผูท้ีม่าชว่ยงานต่อไป

ในมือ้กลางวนั ซึง่บางคนอยูต่่อจนถงึมือ้เยน็กม็ ี
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การตาย 

ประเพณเีกีย่วกบัการทาํศพของชาวบางโฉลงก่อน พ.ศ. 2505 เมือ่มคีนตายญาตพิีน้่องมกัจดัพธิี

ศพทีบ่า้นมากกวา่จะนําไปวดั ยกเวน้วา่เป็นผูท้ีไ่รญ้าตขิาดมติรเทา่นัน้ ในพธิศีพจะนิมนตพ์ระมาสวดศพ

ทีบ่า้นในตอนเยน็ อาจเป็น 3 วนั 5 วนั หรอื 7  วนั โดยเจา้ภาพจะนําอาหารมาตอ้นรบั ผูม้างานศพอยู่

ตลอดหลายวนั  เพือ่นบา้นบางคนทีม่าชว่ยงานหลกัๆ จะ อยูร่บัประทานอาหารทีบ่า้นเจา้ภาพ ตลอดการ

สวดศพ และระหวา่งทีพ่ร ะพกัจากการสอดอภธิรรมศพก่อนจบสดุทา้ย เจา้ภาพจะ นําอาหารมาเลีย้งผู้

มารว่มงาน ซึง่ มกัเป็นขา้วตม้เครือ่งเป็นสว่นใหญ่ เมือ่ทาํพธิสีวดศพครบเจด็วนัตามทีเ่จา้ภาพกาํหนด

แลว้ อาจเกบ็ศพไวอ้กีหา้สบิหรอืรอ้ยวนัหรอืนานกวา่นัน้โดยนําศพไปเกบ็ไวท้ีว่ดั เมือ่ครบเวลาเหมาะสม

ทีจ่ะเผาศพกจ็ะจดัพธิอีกีครัง้ 

 

ประเพณีรบับวั 

งานประเพณรีบับวัในชว่ง ก่อน พ.ศ. 2478  เริม่ซบเซา ลง  เน่ืองจากชาวอาํเภอเมอืง

สมทุรปราการ และอาํเภอพระประแดงนําเรอืมารบับวัน้อยลง สง่ผลให้กจิกรรมต่างๆ เกีย่วกบัประเพณี

รบับวัเริ่มเงยีบหายไป1 

ในสมยันายชืน้ วรศริ ิเป็นนายอาํเภอ  (พ.ศ. 2478-2481) เหน็วา่ประเพณรีบับวัคงจะสาบสญูไป 

ถา้ไมม่กีารฟ้ืนฟูหรอือนุรกัษ์ไว้  จงึไดข้อความรว่มมอืจากประชาชนและขา้ราชการหน่วยงานต่างๆ ใหม้ี

การจดักจิกรรมประเพณงีานรบับวัขึน้ ในวนัขึน้ 13-14 คํ่า เดอืน  11 ซึง่ถอืเป็นพฒันาการครัง้แรกทีท่าง

ราชการเขา้มาเกีย่วขอ้งในประเพณรีบับวั 

การฟ้ืนฟูกจิกรรมประเพณรีบับวัทีไ่ดร้บัการสง่เสรมิใหเ้กดิขึน้ใหมน้ี่ มกีารแต่งเรอื เขา้ประกวด 

ผูนํ้าทอ้งถิน่ ไดแ้ก่ ผูใ้หญ่บา้นและกาํนนัชว่ยกนัหาดอกบวั ขา้วตม้มดั แจกชาวบา้นต่างถิน่ทีม่ารว่มงาน

และเป็นผูนํ้าในการตกแต่ง เรอืเขา้ประกวด โดยในวนัขึน้ 13 คํ่า  เดอืน 11 ประชาชนทัง้ในบางพลแีละ

ทอ้งถิน่ต่างๆ รวมถงึชาวบางโฉลงจะล่องเรอืไปตามคลองสาํโรง รอ้งราํทาํเพลงกนัอยา่งสนุกสนาน  ชาว

บางพลจีะจดัอาหารไวค้อยตอ้นรบัผูท้ีผ่า่นมา จนรุง่เชา้วนัขึน้  14 คํ่า  เดอืน 11 ชาวบา้นจะพากนัไปดู

ขบวนเรอืทีแ่ต่งมาประกวดกนัในคลองสาํโรงบรเิวณหน้าทีว่า่การอาํเภอบางพล ีเรือ่งเรอืทีเ่ขา้ประกวดใน

ครัง้แรกน้ี ปรากฎวา่เรอืของนายไสว โตเจรญิ ไดนํ้าไมไ้ผม่าสานเป็นรปูโครงพระพทุธรปู โดยสมมตวิา่

เป็นองคห์ลวงพอ่โต ของวดับางพลใีหญ่ในทีช่าว บา้น เคารพเลื่อมใส  ซึง่ในปีต่อๆ มาจงึกลายเป็น

ประเพณแีหร่ปูหลวงพอ่โตทุกครัง้ทีม่กีจิกรรมประเพณรีบับวั ซึง่ไดป้ฏบิตัเิชน่น้ีมาจนปจัจุบนั 

          ในสมยันายเชือ่ม ศริสินธิ ์เป็นนายอาํเภอบางพล ี(พ.ศ.2482-2490) ไดม้กีารเพิม่กจิกรรมในงาน

ประเพณรีบับวัมากขึน้ โดยมกีารจดัมหรสพกลางแจง้บรเิวณวดับางพลใีหญ่ใน วดับางพลใีหญ่กลาง และ
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บรเิวณหน้าทีว่า่การอาํเภอบางพลี  มกีารประกวดสาวงามทีน่ัง่มาในเรอื และมกีารแสดงต่างๆ จนถงึรุง่

เชา้ รวมทัง้มตีลาดนดัประกวดพชืผกัสวนครวัดว้ย41

1
    

 

 
 

ภาพประกอบ 25 ประเพณรีบับวัในยคุกลางของอาํเภอบางพล ี

  

ทีม่า: สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 161. 

 

                                                 
1
ชศูร ีสตัยานนท.์ การนําภมิูปัญญาท้องถ่ินเข้าสู่โรงเรียน : กรณีศึกษาจงัหวดั

สมทุรปราการ.  หน้า 73-75. 
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การศึกษา 

โรงเรียนวดับางโฉลงใน และโรงเรียนสนัตเ์สริมวิทย ์

โรงเรยีนวดับางโฉลงเปิดทาํการสอนมาตัง้แต่ พ.ศ. 2476 แต่สอนทีศ่าลาวดั ยงัไมม่อีาคารเรยีน 

ประมาณ พ.ศ. 2480 มกีารก่อสรา้งอาคารเรยีนทรงป ัน้หยา 2 ชัน้ แลว้เสรจ็42

1
 ใชช้ือ่วา่ โรงเรยีนบางโฉลง

ราษฎรร์งัสฤษดิ ์สอนตัง้แต่ชัน้ประถมปีที ่ 1-4 พอจบประถมศกึษาปีที ่ 4 แลว้ ชาวบางโฉลงสว่นใหญ่จะ

ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืต่อ เพราะตอ้งออกโรงเรยีนมาชว่ยพอ่แมท่าํนา บางคนตอ้งออกมาชว่ยเลีย้งน้องเลก็ๆ 

มสีว่นน้อยทีจ่ะไดเ้รยีนต่อระดบัมธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนบางพลรีาษฎรบ์าํรงุ ซึง่เป็นโรงเรยีนประจาํอาํเภอ

บางพล ีแต่ถา้ใครสอบเขา้ไมไ่ดก้ต็อ้งไปเรยีนโรงเรยีนราษฎร ์คอื โรงเรยีนสนัตเ์สรมิวทิย ์ทีเ่พิง่ก่อตัง้ขึน้

ใน พ.ศ.  2484 โดยนายวสนัต ์สตัยานนท ์ชาวบางพลทีีเ่คยเป็นครโูรงเรยีนวดับางโฉลงใน มเีดก็

นกัเรยีนจากบางโฉลงไปเรยีนรุน่แรกประมาณ 3-4 คน บางคนไมส่ะดวกในการเดนิทางไปกลบัทกุวนั 

เน่ืองจากโรงเรยีนอยูเ่กอืบถงึทีว่า่การอาํเภอบางพล ีซึง่ไกลจากบางโฉลงหลายกโิลเมตร เดก็บางคนจงึ

ตอ้งไปอาศยัอยูบ่า้นอาจารยใ์หญ่โดยชว่ยงานเลก็ๆ น้อยๆ ในบา้น เชน่ ทาํความสะอาดบา้น เลีย้งน้อง 

แจวเรอืรบัสง่นกัเรยีนขา้มคลองระหวา่งตลาดบางพลกีบัโรงเรยีนในตอนเชา้และเยน็ โดยไมต่อ้งเสยีคา่ที่

พกั แต่ทางบา้นไดส้ง่ขา้วสารมาใหเ้ดอืนละถงั43

2
  

จะเหน็ไดว้า่ ชาวบางโฉลงเหน็ความสาํคญัของการศกึษาจงึสง่ลกูหลานไปเรยีนหนงัสอื แมบ้าง

ครอบครวัจะไมม่เีงนิพอสง่เสยีใหเ้รยีนชัน้มธัยมศกึษาได ้แต่อยา่งน้อยกใ็หเ้รยีนชัน้ประถมเพือ่ใหอ้า่น

ออกเขยีนได ้บางคนมโีอกาสไดเ้รยีนจนถงึชัน้มธัยม กต็อ้งออกกลางคนัเพือ่มาชว่ยครอบครวัทาํนาและ

เพือ่เปิดโอกาสใหน้้องเลก็ๆ ไดม้โีอกาสเรยีนหนงัสอืบา้ง ระยะน้ี ชาวบางโฉลงแมจ้ะเหน็คณุคา่ของ

การศกึษาแต่ความจาํเป็นทีต่อ้งดิน้รนเลีย้งปากเลีย้งทอ้งกย็งับบีบงัคบัใหต้อ้งเสยีโอกาสทางการศกึษา

เพือ่พฒันาตนเองไป 

 

                                                 
1
 ชืน่ ชมมาล.ี  (2551).  เล่มเดิม.  หน้า 1. 

2
 ชอบ นาคสขุ. (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 68-69. 
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ภาพประกอบ 26 คณะสงฆท์ีบ่วชจาํพรรษาใน พ.ศ. 2481 อาคารดา้นหลงัในภาพ คอื โรงเรยีนบางโฉลง

ราษฎรร์งัสฤษดิ ์ซึง่เป็นจุดเริม่ตน้ของโรงเรยีนวดับางโฉลงใน 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 6 

 

 สรปุไดว้า่ การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงในชว่ง พ.ศ. 2480-2504 มคีวาม

เปลีย่นแปลงไปบา้ง แต่ลกัษณะทางเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ยงัคงมรีปูแบบคลา้ยเดมิ ไมว่า่จะ

เป็นการประกอบอาชพีทีย่งัคงทาํนาเป็นอาชพีหลกั แมจ้ะรเิริม่อาชพีใหมค่อืการเลีย้งปลา การทาํน้ําตาล

มะพรา้ว แต่กย็งัเป็นอาชพีทีอ่ยูใ่นภาคเกษตรกรรมเชน่เดมิ จะเหน็วา่รปูแบบวถิชีวีติ ประเพณี

วฒันธรรม ความเชือ่ของชาวบางโฉลงยงัมลีกัษณะคลา้ยสงัคมชนบททัว่ไป การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ใน

ปจัจุบนัจะเป็นผลมาจากการสรา้งถนนบางนา-บางปะกงทีจ่ะกลา่วถงึในบทต่อไป 

 

 



บทท่ี 4 

ช่วงถนนบางนา-บางปะกง – ก่อนการเปิดใช้สนามบินสวุรรณภมิู 

(พ.ศ. 2505-2548) 

 

ถนนบางนา-บางปะกงกบัการเปล่ียนแปลงในบางโฉลง 

การเกดิขึน้ของถนนบางนา-บางปะกง ทาํใหเ้กดิความความเปลีย่นแปลง ในบางโฉลงมากมาย

โดยเกดิขึน้อยา่งชา้ๆ ในระยะแรกและเริม่เปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในระยะต่อมา 

ในระยะแรกทีม่กีารตดั ถนนถนนบางนา-บางปะกง นัน้ เป็นเพยีงถนนสายเลก็ๆ ขนาดสอง

ชอ่งทางจราจร  รถตอ้งแลน่สวนทางกนั และมรีถ แลน่น้อยมาก ต่อมาเมือ่มโีรงงานอุตสาหกรรม และ

บา้นเรอืนมาตัง้รมิถนนบางนา-บางปะกงมากขึน้ ถนนกไ็ดร้บัการขยายใหก้วา้งขึน้จนเตม็พืน้ทีใ่น  พ.ศ. 

2540 สามารถใชเ้ดนิทางจากกรงุเทพฯ ไปยงัภาคตะวนัออก เชน่ ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ี ตราด หรอืภาค

ตะวนัออกเฉยีงเหนือไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะการเดนิทางไป ยงัจงัหวดัในภาคตะวนัออก ผูท้ีเ่ดนิทาง

จะใชเ้สน้ทางสายบางนา-บางปะกงแทนถนนสขุมุวทิทีเ่คยใชก้นัมาแต่เดมิ 

ถนนสายบางนา-บางปะกงถอืเป็นสิง่ทีนํ่าความเปลีย่นแปลงมาสูช่าวบางโฉลงมากทีส่ดุ  ตัง้แต่

สง่ผลให้ ทีด่นิมรีาคาสงูขึน้ การคมนาคมทีนํ่าชาวบางโฉลงไปสูส่งัคมภายนอก ไดอ้ยา่งสะดวกสบาย  

อาชพีใหมท่ีเ่ขา้มาพรอ้มกบัถนน เชน่  แรงงานในภาคอุตสาหกรรม และพนกังานใน สนามกอลฟ์ โดย

ความเปลีย่นแปลงดงักลา่วเกดิขึน้อยา่งชา้ๆ ในระยะแรก และเป็นไปอยา่งรวดเรว็ในระยะหลงั 

โดยเฉพาะชว่ง พ.ศ. 2530-2540 มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้มากทีส่ดุ  

การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ เริ่มตัง้แต่การขายทีด่นิของเจา้ของที่  ซึง่มทีัง้ การขายเพือ่ใชห้น้ีสนิ 

หรอืขายเมือ่เหน็วา่ไดร้าคาดแีล้ วนําเงนิทีไ่ดไ้ปซือ้ที่ ดนิในทอ้งถิ่นอืน่ต่อไป และมอียูบ่า้งสาํหรบัผูท้ีข่าย

ทีด่นิออกไปแลว้นําเงนิทีไ่ดม้าใชจ้า่ยสรุุย่สรุา่ยจนกลายเป็นคนยากจน ตอ้งเป็นแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมหรอืกลบัมาเป็นผูเ้ชา่ทีด่นิทีค่ร ัง้หน่ึงเคยเป็นของตน  

         การใชท้ีด่นิของบางโฉลงในชว่งทีม่กีารขยายถนนบางนา-บางปะกงเตม็พืน้ที ่ถอืวา่เปลีย่นแปลง

ไปจากเดมิโดยสิน้เชงิจาก ทีเ่คยเป็นทอ้งนาเกอืบทัง้ตําบล ปจัจุบนัไมม่กีารปลกูขา้วในบางโฉลง อกีแลว้ 

มเีพยีงโรงงานอุตสาหกรรม หมูบ่า้นจดัสรร สนามกอลฟ์ หอ้งเชา่ และกจิการบ่อปลาทีเ่คยรุง่เรอืงในอดตี 

ปจัจุบนัหาบอ่ปลาในบางโฉลงไดน้้อยลง 

ปจัจุบนั บางโฉลง เป็นแหลง่อุตสาหกรรมในเขตปรมิณฑล มบีา้นเรอืนประชาชน ตัง้อยู่ อยา่ง

หนาแน่น ทัง้ชาวสมทุรปราการและผูท้ีอ่พยพมาจากภาคต่างๆ ของประเทศ เพือ่เขา้มาทาํงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทีไ่ดอ้พยพเขา้มาประกอบอาชพีต่างๆ 
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เป็นจาํนวนมาก ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มแบบชนบททีเ่คยเป็นมามคีวามเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก วถิชีวีติ

ของผูค้นกเ็ปลีย่นแปลงไปตามกระแสสงัคม ทัง้การประกอบอาชพี คา่นิยม ความรูส้กึนึกคดิ ต่างก็

เปลีย่นแปลงไปตามวนัเวลาจนแทบไมเ่หลอืเคา้โครงในอดตี 

           จากทีก่ลา่วมาสรปุไดว้า่ การเกดิขึน้ของถนนบางนา-บางปะกง ไดก่้อใหเ้กดิความเปลีย่นแปลง

อยา่งมากในบางโฉลง  ตัง้แต่การใชท้ีด่นิ ชวีติความเป็นอยู ่อาชพี ฐานะ  ระดบัการศกึษา ประชากรที่

อพยพเขา้มา สงิต่างๆ เหลา่น้ีเปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ในชัว่ระยะเวลาไมก่ีส่บิปี 

 

การอพยพเข้ามาของคนต่างถ่ิน 

 จากตารางหน้า 10 (แผน ผงัแสดงทีต่ ัง้บา้นเรอืนของชมุชนหน้าวดับางโฉลงในตามสกุลต่างๆ ) 

สามารถนํามาเปรยีบเทยีบพฒันาการการตัง้บา้นเรอืนในอดตีกบัปจัจุบนัได ้สาํหรบับา้นเรอืนทีไ่ดจ้าํลอง

ตาํแหน่งทีต่ ัง้ขึน้มาน้ี ปจัจุบนัไดข้ยบัขยายจนเตม็พืน้ทีไ่ปจนถงึบรเิวณทีเ่คยเป็นนาขา้ว ไกลออกจาก

คลองไปเรือ่ยๆ เพราะศนูยก์ลางความเจรญิไมไ่ดอ้ยูท่ีส่ายน้ําลาํคลองอกีแลว้ แต่เปลีย่นมามศีนูยก์ลาง

ความเจรญิอยูท่ีถ่นนบางนา-บางปะกงแทน  

สาํหรบัสายตระกลูต่างๆ ปจัจุบนัยงัคงอยูก่นัครบเกอืบทกุสายตระกลู แมจ้ะมลีกูหลานบางสว่น

ยา้ยออกไปอยูท่ีอ่ ืน่ หรอืผูอ้าวโุสจาํนวนหน่ึงลม้หายตายจากไปมาก แต่กย็งัคงมลีกูหลานสบืทอดสาย

ตระกลูตัง้บา้นเรอืนอยูใ่นบรเิวณเดยีวกบัทีบ่รรพบุรษุเคยอยู ่แมจ้ะมกีารขายทีด่นิจาํนวนมากแต่มกัขาย

สว่นทีเ่คยเป็นนาขา้วผนืใหญ่ ไมไ่ดข้ายทีด่นิสาํหรบัอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครวั 

จากการศกึษาพบวา่ ระหวา่ง พ.ศ. 25 30-2540 เป็นชว่งทีม่ปีระชากรยา้ยเขา้มาตัง้ถิน่ฐานใน

บางโฉลงมากกวา่ในชว่งอืน่ จากเอกสารอตัราเพิม่ของประชากร จาํแนกตามอาํเภอ จากการสาํรวจสาํมะ

โนประชากรและเคหะ พบวา่ พ.ศ.  2533 อาํเภอบางพล ีมจีาํนวนประชากรตามทะเบยีนราษฎรทัง้สิน้ 

132,271 คน 0

1
 พอถงึ พ.ศ. 2541 มจีาํนวนประชากร 158,084 คน 1

2
 เพิม่ขึน้ถงึ 25,813 คน ภายในเวลา

เพยีง 8 ปี และใน พ.ศ. 2543 มอีตัราการเพิม่ของประชากร 4.37 ถอืเป็นอตัราสว่นทีเ่พิม่ขึน้มากกวา่

อาํเภออืน่ในจงัหวดัสมทุรปราการ ไมน่บัประชากรแฝงทีเ่ขา้มาทาํงานโดยไมไ่ดย้า้ยทะเบยีนบา้นอกี

จาํนวนมากดว้ย การขยายถนนบางนา-บางปะกงใหก้วา้งขวางขึน้เป็นระยะๆ ทาํใหเ้กดิความ

                                                 
1
 ทีท่าํการปกครองจงัหวดัสมทุรปราการ. อตัราเพิม่ของประชากร จาํแนกตามอาํเภอ พ.ศ. 

2533. 
2
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  วฒันธรรม พฒันาการทางประวติัศาสตร ์เอกลกัษณ์และ

ภมิูปัญญาจงัหวดัสมทุรปราการ.  หน้า 16. 

. 
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สะดวกสบายในการคมนาคมไปยงัภาคตะวนัออกมากขึน้ การใชท้ีด่นิเปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีเ่คยใชใ้น

ทาํนา ทาํสวน และเลีย้งปลา เปลีย่นมาเป็นโรงงานอุตสาหกรรม หมูบ่า้น ทีด่นิจดัสรร สนามกอลฟ์ หอ้ง

เชา่ การใชป้ระโยชน์จากทีด่นิไดเ้ปลีย่นแปลงจากภาคเกษตรมาเป็นเชงิพาณชิย ์ความเจรญิดงักลา่วทาํ

ใหม้กีารอพยพของประชากรเขา้มาอาศยัอยูใ่นพืน้ทีบ่างโฉลงเพิม่ขึน้ตลอดเวลา 

 

 
 

ภาพประกอบ 27 แสดงทีต่ ัง้บา้นเรอืนของกลุม่เกาะบา้นใหญ่และคลองหน้าวดั 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 12 

 

คลองสาํคญัในบางโฉลง 

คลองสาํโรง 

ความเปลีย่นแปลงอนัเกดิจากการสรา้งและพฒันาถนนในจงัหวดัสมทุรปราการ  ทาํใหค้ลอง

สาํโรงทีเ่คยเป็นเสน้ทางการคมนาคมหลกัของประชาชน เป็นแหลง่กาํเนิดวฒันธรรมต่างๆ ของชุมชน 

กลายเป็นแหลง่ระบายน้ําใชข้องบา้นเรอืน และโรงงานอุตสาหกรรม ตลอดแนวคลองทีท่อดยาวผา่นจาก

แมน้ํ่าเจา้พระยาเขา้ไปในแผน่ดนิ 

สาเหตุอกีประการทีท่าํใหค้ลองสาํโรงมสีภาพความเปลีย่นแปลงไปเชน่น้ี เกดิจากการสรา้งเขือ่น

กัน้ปากคลองสาํโรงดา้นทีต่ดิแมน้ํ่าเจา้พระยาเพือ่ป้องกนัน้ํา ทว่ม การสรา้งเขือ่นดงักลา่วทาํใหเ้กดิน้ําขงั  

และเกดิการเน่าเสยี รวมทัง้กจิกรรมทางน้ําต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการคมนาคม การคา้ทาง เรอื หรอืการ

เพาะเลีย้งสตัวน้ํ์า ไมส่ามารถทาํได ้แมว้า่ในคลองสาํโรงบางชว่งจะมคีวามพยายามของหน่วยงานต่างๆ 

และประชาชนในการแกไ้ขปญัหาน้ําเน่าเสยีอยูบ่า้ง แต่โดยภาพรวมแลว้ คลองสาํโรงในวนัน้ีเตม็ไปดว้ย

ขยะ ผกัตบชวา แตกต่างจากคลองสาํโรงในอดตีโดยสิน้เชงิ 



 95 

คลองบางโฉลง 

คลองบางโฉลง เป็นอกีคลองหน่ึงที่ มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้จากการพฒันาทอ้งถิน่ โดยการ

ขยายถนนบางนา-บางปะกงไดส้ง่ผลต่อคลองบางโฉลงโดยตรง ทัง้การถกูปิดกัน้ของกระแสน้ําโดยเสา

ตอมอ่สะพาน  โดยเฉพาะสะพานขา้มคลองบางโฉลง  บรเิวณกโิลเมตรที่  15-16 เสาสะพานกัน้ทางเดนิ

น้ําจนเรอืทีม่ขีนาดกลางๆ ไมส่ามารถผา่นได ้รวมทัง้ปญัหาน้ําเน่าเสยีทีเ่กดิจากน้ําใชจ้ากบา้นเรอืน ขยะ 

หญา้ และผกัตบชวาขึน้หนาแน่นตามรมิคลอง   

คลองบางโฉลง ในปจัจุบนั จงึเป็นเพยีงคลองที่ มรีอ่งรอยทาง ประวตัศิาสตรข์องการ เป็นแหลง่

เกษตรกรรม ทอ้งนา บอ่ปลา มกีารแขง่เรอืเมือ่ฤดน้ํูาหลาก มชีาวบา้นพายเรอืนําผลผลติของตนไป ขาย

ยงัตลาด และมกีจิกรรมต่างๆ ที่ ผกูพนักบัคลอง พธิทีีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติ ศาสนา และความเชือ่  ปจัจุบนั

คลองบางโฉลงเป็นเพยีงเสน้ทางระบายน้ําเสยีจากบา้นเรอืน เป็นทีร่วมของขยะต่างๆ ทีไ่หลมาตามน้ํา 

สองฟากฝ ัง่คลอง ลาํคลองชว่งที่ไมม่บีา้นเรอืนจะรกเรือ้ไปดว้ยหญา้ปลอ้งและผกัตบชวา  บา้นเรอืนสว่น

ใหญ่ไดข้ยบัขยายยา้ยจากรมิฝ ัง่คลองไปตัง้อยูต่ามแนวถนนในหมูบ่า้นทีเ่กดิขึน้ ใหมแ่ทน ปล่อยใหค้ลอง

บางโฉลงทีเ่คยเป็นสายน้ําหลอ่เลีย้งชวีติของชาวบางโฉลงหมดบทบาทลง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 คลองบางโฉลงในชว่งทีไ่หลผา่นวดับางโฉลงใน ประมาณ พ.ศ. 2540 

 

 ทีม่า : แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 12. 
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ภาพประกอบ 29 คลองบางโฉลงบรเิวณวดับางโฉลงนอก ประมาณ พ.ศ. 2540 
 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 12 

 

ตลาดในบางโฉลง 

ตลาดพงษ์-เอ่ียม สมนึก และตลาดบางโฉลงใหม่ 

ตลาดพงษ์-เอีย่มเป็นตลาดทีเ่กดิขีน้ใหม่  ตัง้อยูต่รงขา้มวดับางโฉลงใน ในระยะแรก ก่อนมตีลาด 

ชาวบา้นนําสนิคา้มาซือ้ขายกนัเป็นตลาดนดั บรเิวณรมิถนนทางเขา้วดับางโฉลงใน เมือ่มกีารขยายถนน

บางนา-บางปะกง ในชว่งตัง้แต่ พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ตระกลูสมนึกเจา้ของทีด่นิในบรเิวณดงักลา่วจงึได้

สรา้งตลาด ขึน้บรเิวณ รมิถนน เป็นตลาดทีม่ผีูค้น มาซือ้สนิคา้ต่างๆ อยา่งหนาแน่น  แต่ทางเขา้ตลาด

คอ่นขา้งคบัแคบ และมผีูนํ้าสนิคา้มาขายตามบรเิวณทางเขา้ทาํใหก้ารเขา้ออกตลาดคอ่นขา้งลาํบาก  

ต่อมาจงึมกีารสรา้งตลาดบางโฉลงใหม ่บรเิวณ ต่อเน่ืองจาก ตลาดพงษ์-เอีย่ม มา ถงึทางเขา้วดั

บางโฉลงใน ซึง่แต่เดมิเป็นโรงงานหลอ่เสาเขม็คอนกรตี เมือ่หมดสญัญาแลว้ เจา้ของทีด่นิไดพ้ฒันาทีด่นิ

ดงักลา่วเป็นตลาด แทน ชาวบา้นเรยีกกนัทัว่ไปวา่ตลาดบางโฉลงใหม ่ซึง่การเขา้ตลาดทัง้การเดนิเทา้

และนํารถยนตผ์า่นเขา้ออกทาํไดส้ะดวก ตลาดบางโฉลงใหม่ จงึเป็นทีนิ่ยมของชาวบา้นในการซือ้หา

สนิคา้มากกวา่ตลาดพงษ์-เอีย่ม  

ปจัจุบนัตลาดบางโฉลงใหมเ่ป็นทีร่วมของสนิคา้ ทุกประเภททัง้ เครือ่งใช้ ในชวีติประจาํวนั  และ

อาหารสาํเรจ็รปู ซึง่ในแต่ละวนัมผีูม้าเดนิซือ้หาสนิคา้ต่างๆ จาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่หลงัเวลาเลกิ

งานของโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 17.00 น. ตลาดบางโฉลงใหมจ่ะเป็นศนูยร์วมแรงงาน ทัง้ชาวไทย

จากภาคต่างๆ โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และ ชาวพมา่จาํนวนมากทีก่ลบัจากการทาํงาน แลว้

แวะเขา้มาซือ้อาหารและสิง่ของเครือ่งใชจ้าํเป็น สิง่ทีส่งัเกตไดถ้งึ ปรมิาณอนัมากมายของ แรงงานชาว
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พมา่คอื รา้นคา้ หลายรา้นจะมตีวัอกัษรเป็นภาษาพมา่ เขยีนบอกราคาและเชือ้ เชญิใหเ้ขา้มาซือ้สนิคา้ 

หรอืแมแ้ต่วนิรถจกัรยานยนตร์บัจา้งกม็ตีวัอกัษรพมา่ตดิทีเ่สือ้ดว้ย 

ขอ้สงัเกตอกีประการหน่ึงคอื อาหารทีข่ายดมีากในตลาดบางโฉลง ไดแ้ก่ ขา้วสวย และกบัขา้ว

สาํเรจ็รปู แกงต่างๆ ไปจนถงึอาหารประเภทป้ิงยา่ง ฯลฯ ผูม้าซือ้นอกจากแรงงานชาวต่างชาตทิีเ่ชา่

หอ้งพกัอยูบ่รเิวณใกลเ้คยีงแลว้ แมแ้ต่แรงงานชาวไทยเองกเ็ป็นทีนิ่ยมเน่ืองจากสะดวก รวดเรว็ ไมต่อ้ง

เสยีเวลาไปประกอบอาหารยงัทีพ่กัซึง่ไมส่ะดวก และหอ้งเชา่บางแหง่ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ชา่ประกอบอาหาร 

เน่ืองจากจะสง่กลิน่ ควนัรบกวนหอ้งเชา่อืน่ๆ จากลกัษณะการประกอบอาชพีทีเ่ปลีย่นแปลงไปและวถิี

ชวีติทีเ่รง่รบีจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งซือ้อาหารสาํเรจ็รปูจากตลาดมารบัประทานแทนการหงุขา้วตม้แกงเหมอืน

ในอดตี 

 

ความสมัพนัธข์องคนบางโฉลงกบัตลาดน้ําบางพลี 

จากการสอบถามพอ่คา้แมค่า้ในตลาด น้ําบางพลพีบวา่ จุดเปลีย่นสาํคญัทีเ่กดิกบัตลาดแหง่น้ีก็

คอื สภาพ ความซบเซาทีเ่กดิขึน้ ซึง่มสีาเหตุมาจากการพฒันาถนนสายต่างๆ และรถยนตเ์ริม่เขา้มามี

บทบาทแทนการเดนิทางดว้ยเรอื ความนิยมเดนิทางทางน้ําเริม่หมดไป พรอ้มๆ กบัอาชพีการทาํนา  

ประกอบกบัมหีา้งสรรพสนิคา้เกดิขึน้ โดยเฉพาะหา้งบิก๊ซ ีสาขาบางพล ีซึง่ เกดิขึน้ประมาณ พ.ศ. 2537 

มคีวามสะดวกสบาย และสนิคา้หลากหลายชนิด  ทาํใหช้าวบา้นนิยมไปจบัจา่ยซือ้ของกนัที่

หา้งสรรพสนิคา้มากกวา่มาซือ้ในตลาด น้ําบางพลี  สง่ผลใหป้จัจุบนัตลาด น้ําบางพลี มผีูค้นมาซือ้ของ

น้อยลงมาก  

จากการสาํรวจพบวา่ ตลาดน้ําบางพลขีายของกนิของใช้แบบเก่า เชน่ ขนมปลาใบไม้ ขนมเป๊ียะ 

ขนมจนัอบั เมีย่งคาํ ปลาสลดิแหง้บางพลี นอกจากนัน้ กม็รีา้นเชา่พระเครือ่ง หมอดูประเภทต่างๆ รา้น

นวดแผนไทย รา้นขายหมาก พลู เครือ่งครวั เฟอรนิ์เจอรไ์ม้ รา้นขายยาไทยและสมนุไพรชนิดต่างๆ 

การบรู ลกูประคบ รา้นปลาตะเพยีนสาน รา้นขายหมวก งอบ อุปกรณ์จบัปลา เชน่ สุม่ ไซ ลอบ ฯลฯ 

รา้นขายถว้ยชามแบบเก่า รา้นของเลน่เดก็สมยัเก่า  รา้นเครือ่งสงัฆภณัฑ์ รา้นขายเสือ้ผา้ ของทีร่ะลกึ 

และรา้นชาํทัว่ไป แต่ละรา้นมกัมป้ีายเป็นภาษาจนี  แสดงถงึเอกลกัษณ์ทางเชือ้ชาตวิา่ตลาดแหง่น้ีเป็น

ยา่นของชาวจนีอยา่งเดน่ชดั 

ตลาดบางพลถีอืเป็นตลาดน้ําประวตัศิาสตรแ์หง่หน่ึง ในอดตีเคยเป็นตลาดทีเ่จรญิรุง่เรอืงมกีาร

คา้ขายกนัอยา่งหนาแน่นประมาณชว่งตน้ พ.ศ.  2400 และเริม่ซบเซาลงไปประมาณ พ.ศ. 2537 เมือ่มี

การเดนิทางดว้ยถนนและรถยนตท์ีส่ะดวกรวดเรว็กวา่การเดนิทางทางน้ํา โดยเฉพาะเมือ่มี

หา้งสรรพสนิคา้บิก๊ซ ีสาขาบางพลเีกดิขึน้  คนจากบางโฉลงกไ็มค่อ่ยมาซือ้ของทีต่ลาดน้ีแลว้ นอกจาก

ตอ้งการจะซือ้ของบางอยา่งทีท่ีอ่ ืน่ๆ ไมค่อ่ยมขีาย เชน่ อุปกรณ์จบัปลา เครือ่งอฏัฐบรขิารของพระสงฆ ์

ยาสมนุไพรต่างๆ และมกัมาซือ้เฉพาะวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษเ์ทา่นัน้ 
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ภาพประกอบ 30 ตลาดโบราณบางพลใีนปจัจุบนั  

 

ทีม่า: ถ่ายโดยเพชรณภคั นามแสงผา วนัที ่20 มนีาคม 2554. 
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การเปล่ียนแปลงการเมืองการปกครอง 

การเมอืงการปกครองในชว่งก่อน พ.ศ. 2536 ก่อนการเกดิขึน้ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

(อบต.) ตามพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 2

1
 
 
การเปลีย่นแปลงต่างๆ 

ยงัคงเกดิขึน้น้อย เชน่ การสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชนทีเ่ป็นอาคารไมห้รอืตกึชัน้เดยีว ประชาชน

สามารถสรา้งไดเ้ลยโดยไมต่อ้งขออนุญาต ไมต่อ้งมแีบบแปลนการก่อสรา้ง เมือ่สรา้งเสรจ็หรอืเกอืบเสรจ็

กไ็ปแจง้ผูใ้หญ่บา้นเพือ่ขอเลขทีบ่า้น ผูใ้หญ่บา้นกจ็ะออกเลขทีบ่า้นใหแ้ก่ประชาชน โดยยดึเลขทีบ่า้นที่

อยูใ่กลก้บัอาคารใหมท่ีส่รา้งเป็นเกณฑ ์และใชเ้ครือ่งหมาย / เชน่ 20/1, 20/2,  20/3 ฯลฯ  ตดิต่อกนัไป

โดยกรอกรายการต่างๆ ในแบบฟอรม์ทะเบยีนราษฎรข์องทางราชการมอบใหเ้จา้บา้นไปอาํเภอ เพือ่จด

แจง้เลขทีบ่า้นในสาํมะโนครวัเทา่นัน้ เป็นอนัเสรจ็เรือ่ง ซึง่วธิกีารดงักลา่วน้ี ยงัคงเป็นอยูใ่นต่างจงัหวดัใน

ปจัจุบนั 

        สาํหรบับา้นหรอือาคารเพือ่ประโยชน์อืน่ๆ ทีเ่ป็นตกึ (คอนกรตีเสรมิเหลก็/คสล.) ตอ้งมแีบบรปู

รายการ แบบแปลน และตอ้งขออนุญาต โดยเจา้ของหรอืผูท้ีต่อ้งการสรา้งตอ้งไปขออนุญาตทีอ่าํเภอบาง

พล ีซึง่ชาวบา้นมกัจะประสบปญัหามาก ตัง้แต่เจา้หน้าทีผู่เ้กีย่วขอ้งเรยีกรบัผลประโยชน์จากการออก

ใบอนุญาตปลกูสรา้ง และแบบแปลนการก่อสรา้งต่างๆ ตอ้งมวีศิวกรออกแบบและควบคมุงานก่อสรา้ง 

ลงลายมอืชือ่ก่อนจงึจะนํามาขออนุญาตได ้ชาวบา้นมกัไมไ่ดร้บัความสะดวก มกีารดองเรือ่งไมย่อม

ดาํเนินการ จนกวา่เจา้หน้าทีจ่ะเรยีกรอ้งเอาผลประโยชน์จากการอนุญาตได ้ทาํใหเ้กดิความลา่ชา้กวา่จะ

ไดส้รา้งทีอ่าศยั ชาวบา้นบางรายตอ้งไปอาํเภอตดิต่อเพือ่ขออนุญาตปลกูสรา้งหลายครัง้ รวมเวลาแลว้ 

กวา่จะไดร้บัอนุญาตใหส้รา้งไดต้อ้งใชเ้วลาระหวา่ 3-5 เดอืนกม็ ี 

        สาํหรบัผูต้อ้งการปลกูสรา้งอาคารทีต่อ้งขออนุญาตแต่ยงัไมม่แีบบรปูรายการ แบบแปลน หรอืมี

แบบแปลนแลว้ แต่ไมม่วีศิวกรลงลายมอืชือ่ในการออกแบบและควบคมุการก่อสรา้ง มกัจะไดร้บั

คาํแนะนําใหใ้ชเ้จา้หน้าทีข่องอาํเภอ แต่จะมกีารถกูเรยีกรบัผลประโยชน์ในการเขยีนแบบ จดัหาวศิวกร

รบัรองและออกใบอนุญาตให ้โดยกาํหนดอตัราเรยีกรอ้งผลประโยชน์ระหวา่งรอ้ยละ 1-5 ของมลูคา่ของ

อาคารทีจ่ะสรา้ง เชน่ ตอ้งการสรา้งอาคารเมือ่ประเมนิราคาสรา้งประมาณ 5 แสนบาท กจ็ะถกูเรยีกรอ้ง

ผลประโยชน์ระหวา่ง 5,000 บาทไปจนถงึ 15,000 บาทเลยทเีดยีว ในกรณน้ีีเมือ่สรา้งบา้นเสรจ็แลว้ตอ้ง

ไปขอเลขทีบ่า้นจากผูใ้หญ่บา้น เพือ่ไปจดแจง้ทีอ่าํเภอต่อไป ในลกัษณะเดยีวกนักบัแต่กบัการปลกูสรา้ง

อาคารทีไ่มต่อ้งขออนุญาตต่อไป  

       ความจาํเป็นของประชาชนในการมเีลขทีบ่า้น เพือ่ใชใ้นการตดิต่อกบัหน่วยงานราชการเพือ่แจง้

เกดิ แจง้ตาย แจง้ยา้ยทีอ่ยู ่ทาํบตัรประจาํตวัประชาชน และขึน้ทะเบยีนทหาร หรอืตดิต่อขอใชไ้ฟฟ้า 

การประปา เมือ่มกีารขยายเขตไฟฟ้าและประปาเขา้มาในพืน้ที ่เป็นตน้   

                                                 
1
 พระราชบญัญตัสิภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537. 
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         ภายหลงั พ.ศ. 2537 เมือ่มกีารจดัตัง้องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลง ตามพระราชบญัญตั ิ

สภาตาํบลและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ.2537 แลว้ ทางราชการไดโ้อนงานการก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั

ของประชาชนไปไวท้ีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตาํบล กย็งัมกีารเรยีกขอรบัประโยชน์ในลกัษณะเดมิ หากแต่

เปลีย่นมาเป็นเจา้หน้าทีข่ององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลแทน 

         อยา่งไรกด็ ีในการก่อสรา้งทีอ่ยูอ่าศยัโดยการขออนุญาตผา่นทางองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลน้ี 

พบวา่ บางครัง้มกีารออกใบอนุญาตปลกูสรา่งอาคารใหก้บับุคคลบางกลุม่ไดโ้ดยไมต่อ้งมแีบบรปูรายการ 

ไมต่อ้งมแีบบแปลนอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมายมลีายมอืชือ่ของผูเ้กีย่วขอ้งครบถว้น ใบอนุญาตใหป้ลกู

สรา้งอาคาร มนีายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงเป็นผูล้งลายมอืชือ่อนุญาต ดงันัน้ บุคคลทีรู่จ้กั

มกัคุน้หรอืมผีลประโยชน์รว่มกนั มกัจะไดร้บัความอนุเคราะหโ์ดยงา่ย เพยีงแจง้วา่ตอ้งการปลกูบา้น 

หรอืขอใบอนุญาตไวก่้อนกไ็ดร้บัใบอนุญาตแลว้  โดยเฉพาะภายหลงัการแกไ้ขพระราชบญัญตัอิงคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมาจากการเลอืกตัง้ แทนการสรรหาจากสมาชกิ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พบวา่มกีารต่างตอบแทนกนัระหวา่งหวัคะแนนกบัทัง้สมาชกิและนายก

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

          สาํหรบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลง ปจัจุบนัประกอบดว้ยสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบล จาํนวน 22 คน จาก 11 หมูบ่า้น และตวันายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล  มาจากการเลอืกตัง้

โดยตรงจากประชาชน   แต่สาํหรบัในระยะแรกทีต่าํแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล กาํหนดใหม้า

จากการสรรหา โดยเลอืกมาจากสมาชกิองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลดว้ยกนัเองนัน้  พบวา่องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลบางโฉลงเป็นองคก์ารทีม่ปีญัหา สมาชกิทีไ่ดร้บัเลอืกตัง้แบง่ออกเป็นสองกลุม่ทีม่คีวามขดัแยง้

กนั และภายหลงัการสรรหาผูด้าํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงแลว้ตวันายก

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลกลบัถกูลอบยงิเสยีชวีติ แสดงใหเ้หน็วา่ ในระยะแรกของรปูแบบการปกครอง

ทอ้งถิน่ทีเ่รยีกวา่ องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงนัน้ สมาชกิและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ตอ้งการเขา้มา

เป็นสมาชกิขององคก์ร เพือ่ผลประโยชน์และอาํนาจมากกวา่มคีวามตัง้ใจเขา้มาเพือ่พฒันาทอ้งถิน่ การ

เสยีชวีติของผูท้ีไ่ดร้บัการสรรหาใหด้าํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงอาจทาํใหง้าน

ราชการต่างๆ ขององคก์ารบรหิารสว่นตาํบลลา่ชา้ไปบา้ง แต่สาํหรบัประชาชนแลว้ไมม่ผีลกระทบมากนกั 

เพราะประชาชนไมค่อ่ยมงีานใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 

ความเปลีย่นแปลงทางการปกครองทอ้งถิน่ของบางโฉลง ในการบรหิารงานราชการผา่นองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบล ภายหลงัทีผู่ด้าํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมาจาการเลอืกตัง้โดย

ประชาชนแลว้ แมว้า่จะมกีารทจุรติการเลอืกตัง้จนสาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตัง้เพกิถอนสทิธใิน

การสมคัรรบัเลอืกตัง้อดตีนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางคน แต่กม็พีฒันาการต่างๆ ดขีึน้ คณุภาพ

ของสมาชกิและนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลสงูขึน้ ทัง้ในดา้นคณุวฒุแิละความสามารถ 
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ความเปลีย่นแปลงในบางโฉลงดา้นการเมอืงการปกครองทีเ่กดิขึน้ เมือ่มกีารตัง้องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลบางโฉลง พบวา่ มกีารเปลีย่นแปลงในดา้นกายภาพมากกวา่ดา้นอืน่ๆ ในระยะแรกมกีารจดั

งบประมาณเพือ่การก่อสรา้งถนนทางเขา้หมูบ่า้นต่างๆ เป็นหลกั รวมทัง้สรา้งทางเดนิเทา้เลยีบคลองทัง้

สองดา้นของคลองบางโฉลงมาออกถนนบางนา-บางปะกง เป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดกวา้ง 1.2 เมตร 

ยาวตลอดแนวลาํคลอง ใชใ้นการเดนิเทา้ ขีร่ถจกัรยาน และรถจกัรยานยนต ์การสรา้งทางเดนิเทา้เลยีบ

คลองบางโฉลง ถอืวา่เป็นการจดัทาํขึน้เพือ่ทดแทนการคมนาคมทางน้ํา ทาํใหป้ระชาชนสามารถใช้

เดนิทางไดอ้ยา่งสะดวกแทนการเดนิทางดว้ยเรอือยา่งในอดตี 

ในดา้นการป้องกนัและสรา้งความปลอดภยัใหแ้ก่ประชาชน องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลง 

คอ่นขา้งทาํไดด้ ีนอกจากการสรา้งถนนและทางเดนิเทา้แลว้ ยงัมกีารพฒันาดา้นไฟสอ่งสวา่งตามถนน 

และซอยต่างๆ การเกบ็ขยะ การขดุลอกคคูลอง ถอืไดว้า่องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล มสีว่นอยา่งมากใน

การพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนชาวบางโฉลง นอกจากน้ี องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลง ยงัมี

การจดัสรรงบประมาณใหห้น่วยราชการต่างๆ เชน่ อสม.ในการป้องกนัโรคต่างๆ สนบัสนุนการจดั

การศกึษาทัง้ในระดบัก่อนวยัเรยีน มกีารจดังบประมาณดแูลโรงเรยีนอนุบาลขององคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลโดยตรง 2 แหง่ สนบัสนุนงบประมาณเพือ่การศกึษาระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา ทัง้ในดา้น

พฒันาอาคารสถานทีแ่ละจดัสรรงบประมาณเพือ่จา้งครภูมูปิญัญาทอ้งถิน่ต่างๆ จดัซือ้จดัหาวสัดุอุปกรณ์ 

ทางการศกึษาใหก้บัสถานศกึษาเป็นตน้ 

ในดา้นการเมอืงการปกครองทีส่ง่ผลต่อความเปลีย่นแปลงในบางโฉลง ผา่นองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลในดา้นสงัคม วฒันธรรม พบวา่มกีารฟ้ืนฟู สนบัสนุนการแขง่ขนัเรอืพายในคลองบางโฉลง โดย

กาํหนดใหม้กีารแขง่ขนัทกุปีบรเิวณหน้าวดับางโฉลงใน โดยความรว่มมอืกบัหน่วยงานราชการต่าง ๆ 

ทัง้กองทพัเรอื สมาคมเรอืพายแหง่ประเทศไทย จงัหวดั และโรงเรยีนต่างๆ ทีส่ง่ทมีเรอืพายเขา้แขง่ขนั  

ในทางสงัคม องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงมกีารจดัแขง่ขนักฬีาตา้นยาเสพตดิ หรอืในดา้นการ

สง่เสรมิเศรษฐกจิ มกีารจดัหาตลาด จดัแสดงผลผลติของทอ้งถิน่ ( OTOP) ทาํใหส้นิคา้ทอ้งถิน่ของชาว

บางโฉลงไดร้บัโอกาสทางการตลาดมากขึน้ 

กล่าวโดยสรปุ การเปลีย่นแปลงทางการเมอืงการปกครองในบางโฉลง จากรปูแบบการปกครอง

ทอ้งถิน่ทีผู่นํ้าชมุชนเป็นกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทีม่กีารเปลีย่นแปลงน้อย มาเป็นรปูแบบการปกครองสว่น

ทอ้งถิน่โดยสมาชกิและนายกองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล นบัไดว้า่มสีว่นในการสง่ผลใหเ้กดิความ

เปลีย่นแปลงในบางโฉลงคอ่นขา้งมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นสาธารณูปการ เชน่ ถนน ทางเดนิเทา้ 

ไฟฟ้าสอ่งสวา่ง การเกบ็ขยะ การป้องกนัโรค การจดัระเบยีบตลาด รา้นคา้ และการสนบัสนุนการศกึษา 
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การเปล่ียนแปลงการประกอบอาชีพ 

การทาํนา 

ในชว่งก่อน พ.ศ. 2525 ชาวบา้นจะทาํนาเพยีงปีละครัง้  หากปีไหนฝนตกไมเ่พยีงพอชาวนาตอ้ง

วดิน้ําจากคลองบางโฉลงเขา้นา  โดยใชเ้ครือ่งฉุดระหดัแบบใชม้อืป ัน่  หลงั พ.ศ. 2525-2526 ไดเ้ริ่มมกีาร

ทาํนาปรงัในบางโฉลง เน่ืองจากน้ําในคลองมปีรมิาณเพยีงพอต่อความตอ้งการ  เพราะไดร้บัการขดุลอก

ทาํใหม้คีวามลกึสามารถกกัเกบ็น้ําไดม้ากขึน้  

ประมาณ พ.ศ. 2510-2511 ชาวนากเ็ริม่ใชปุ้๋ ยเคมแีละยาปราบศตัรพูชื  เพราะการปลกูขา้วซํ้าๆ 

เป็นเวลาหลายปีตดิต่อกนัทาํใหผ้ลผลติลดลงเน่ืองจากดนิขาดความสมบรูณ์  ชาวนาจงึตอ้งใชปุ้๋ ยเพือ่เรง่

ผลผลติ สว่นปญัหาโรคและแมลงรบกวน ขา้วกม็มีากยิง่ขึน้  ตวัอยา่งกรณี  นายชอบ นาคสขุ  ชาวนาบาง

โฉลงทีพ่ยายามแกป้ญัหาเพลีย้ไฟทาํลายนาขา้ว  นายสวน เนตรวเิชยีร เลา่วา่ นาขา้วของนายชอบ ใบ

ขา้วไหมเ้ป็นสแีดงทัง้ผนืนา ทัง้ๆ ทีไ่ดพ้ยายามตดิต่อขอความรูเ้พือ่แก้ ไขปญัหาจากเกษตรอาํเภอบาง

พล ีแต่กไ็มอ่าจแกป้ญัหาได้  ทาํใหใ้นปีนัน้ไมไ่ดผ้ลผลติเลย 3

1
 ทาํใหช้าวนา ตอ้งขอความอนุเคราะหจ์าก

พอ่คา้นําปุ๋ ยหรอืยาปราบศตัรพูชืมาใชก่้อน และเมือ่เกบ็เกีย่วผลผลติไดแ้ลว้จงึนําเงนิมาชาํระหน้ีหรอือาจ

ชาํระในรปูของผลผลติโดยตรง  แต่บางครัง้ก็ ไมอ่าจชาํระคา่สนิคา้ทีนํ่ามาใช้ ไดถ้า้ผลผลติ ในปีนัน้ไมไ่ด้

ตามทีค่าด ทาํใหต้อ้งผลดัการชาํระหน้ีออกไป 

ในระยะน้ี ชาวนาไดเ้ริม่ ใชร้ถไถนาทีป่ระยกุตข์ึน้มาจากรถอแีต๋น4

2
 เป็นเครือ่งยนตย์นัมารเ์ชือ่ม

ตดิกบัเหลก็ มทีีใ่หค้นขบันัง่ขา้งบน แลว้อกีประมาณหา้ปีถดัมาแทบทกุบา้นกม็รีถไถนาเป็นของตนเอง 

ทาํใหค้วายในบางโฉลงเริม่ลดจาํนวนลง   

จากความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ ชาวนาบางโฉลงบางรายที่มทีีน่าเป็นของตนเองน้อย เริ่มทาํมา

หากนิไมเ่พยีงพอ จงึตอ้งเชา่จากเจา้ของทีน่ารายใหญ่ในบางโฉลงสมยันัน้ เชน่ นายคาํ เสยีงชืน่จติร์ มทีี่

นาจาํนวนประมาณ 2,000 ไร ่และนายจอน นางขาว พลูเจรญิ ซึง่เป็นเจา้ของทีด่นิรายใหญ่เชน่กนั  มทีี่

นาจาํนวนประมาณ 1,500 ไร่ 5
3
 ในการจา่ยคา่เชา่ทีน่านัน้  ชาวนามกัไมจ่า่ยในรปูตวัเงนิแต่จะจา่ยเป็น

ขา้วเปลอืกราคาตามแต่จะตกลงกนั ซึง่ตอ้งดสูภาพความอุดมสมบรูณ์ของพืน้ทีแ่ละปรมิาณผลผลติทีไ่ด้

ในแต่ละรอบปีประกอบกนั โดยใน พ.ศ. 2514-2515 เจา้ของทีน่ามกัเกบ็คา่เชา่เป็นขา้วไรล่ะ 8-14 ถงั 

พ.ศ. 2516 เกบ็ไรล่ะ 15-16 ถงั ในขณะทีก่ารทาํนาทัว่ไปไดผ้ลผลติไรล่ะประมาณ 40-50 ถงั สว่นราคา

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ชอบ นาคสขุ. ( 2546).  ท้องทุ่งนา บอ่ปลา และสวนกล้วย.  หน้า 64. 

3
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ขายของขา้วใน พ.ศ. 2514 ราคาประมาณเกวยีนละ 700-800 บาท ขา้วสารชัน้ดรีาคาถงัละ 20 บาท 

(สมยันัน้ขา้ว 1 ถงั จะมคีวามจุ 20 กโิล)
1

ในอดตีบางโฉลงมอีาชพีหลกัคอืการทาํนาเพยีงอยา่งเดยีว  แต่ต่อมาความนิยมในการทาํนาเริม่

ลดลงเปลีย่นมาเลีย้งปลาแทนเพราะทาํนาขาดทนุ อดตีชาวนาบางทา่นบอกวา่ ปลกูขา้วเกอืบ 50 ไร ่ได้

ผลผลติเพยีง 4-5 เกวยีน ราคาขายเกวยีนละ 800 บาท คดิแลว้มรีายไดต้ลอดทัง้ปีไมถ่งึวนัละ 10 บาท 8

3
 

ประกอบกบัโรคขา้วชุกชุม ศตัรพูชื เชน่ หนูนาและเพลีย้มจีาํนวนมากขึน้  ประกอบกบัทีน่าถูกเปลีย่นไป

ใชท้าํประโยชน์อยา่งอืน่ เชน่ ทาํทีอ่ยูอ่าศยั โรงงานอุตสาหกรรม ทาํใหช้าวนาเปลีย่นไปเลีย้งปลาน้ําจดื

แทน เพราะไดผ้ลตอบแทนมากกวา่ เชน่ ปลาดุก ปลาสวาย ปลานิล ปลาชอ่น และปลาจนีชนิดต่างๆ 9

4
 

โดยเริม่จากการเลีย้งปลาในนาขา้วหรอืทีเ่รยีกวา่การเกษตรแบบผสมผสานก่อน โดยมเีกษตรกรผูร้เิริม่

 แต่บางชว่งเวลาราคาขา้วกต็กตํ่ามาก ราคาประมาณเกวยีนละ 

600-700 บาทเทา่นัน้  จากราคาขา้วทีต่กตํ่าผนัผวนเชน่น้ี ชาวนาในบางโฉลง จงึมฐีานะยากจนลง 

เน่ืองจากขาดทนุจากการทาํนา7

2
  

กลา่วโดยสรปุ อาชพีการทาํนาของชาวบางโฉลง เริม่มกีารเปลีย่นแปลงเทคนิควธิกีารทาํนา 

ตัง้แต่ประมาณ พ.ศ. 2510 ชาวนาในบางโฉลงเริม่รูจ้กั ใชปุ้๋ ยเคม ี ยาปราบศตัรพูชื ใช้รถไถนาเพือ่เพิม่

ผลผลติและความสะดวกสบายในการทาํนา พอถงึประมาณ พ.ศ. 2525 ชาวนากเ็ริม่ทาํนาปรงั เพราะมี

น้ํามากขึน้เป็นผลมาจาการทีร่ฐับาลเขา้มาขดุลอกคลอง ความเปลีย่นแปลงต่างๆ เหลา่น้ี อาจมองวา่เป็น

ผลมาจากความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีหรอือาจมองอกีมมุหน่ึงวา่การเปลีย่นแปลงวธิกีารผลติ

แบบสมยัใหมเ่ป็นสิง่ทีส่รา้งผลกระทบใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงวถิชีวีติทีช่าวนาตอ้งใชเ้งนิมากขึน้ เพราะ

ตอ้งลงทนุในการทาํนาสงูเน่ืองจากใชเ้ทคนิควธิกีารใหม่ๆ  มกีารใชเ้ครือ่งจกัร ปุ๋ ยวทิยาศาสตร ์ยาฆา่

แมลง ชาวนาจงึตอ้งลาํบากมากขึน้ ทาํนาหลายครัง้ต่อปีจนแทบไมม่เีวลาพกัผอ่นแต่กลบัไดเ้งนิน้อยลง

หรอืบางปีตอ้งขาดทนุไมม่ขีา้วจะกนิดว้ยซํ้า จะเหน็ไดว้า่ในระยะน้ีวถิชีวีติแบบพอเพยีงเริม่ไมเ่พยีงพอ

ต่อชาวนาบางโฉลงแลว้ 

 

การเกษตรแบบผสมผสาน 

                                                 
1
 ทเุรยีน สทิธภิา.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ที ่85/3 ม.7 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ประจวบ พลูเจรญิ.  (2551, 19 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีน

พลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
3
 ชืน่ ชมมาล.ี (2554,  24 กรกฎาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีว่ดับางโฉลงใน 

ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
4
 กระทรวงศกึษาธกิาร.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 144. 
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การเกษตรแบบผสมผสานหลายคน ไดแ้ก่  นายกวน ตทีอง และนายชอบ นาคสขุ เป็นตน้ โดยแทนทีจ่ะ

ปลกูขา้วเพยีงอยา่งเดยีว กข็ดุรอ่งนาใหก้ลายเป็นรอ่งน้ําลกึบรเิวณชายขอบทีน่าทัง้สีด่า้นไวเ้ป็นแหลง่

กกัเกบ็น้ํา โดยมทีางระบายน้ําจากนาออกสูค่ลองดว้ย สว่นดนิทีข่ดุมาจากรอ่งลกึนัน้กโ็กยขึน้ไปทาํเป็น

คนัดนิไวร้อบนอกสดุ กวา้งประมาณ 4 เมตร เพือ่ไวป้ลกูไมผ้ลต่างๆ เชน่ มะพรา้ว มะมว่ง ตาล มะขาม 

กลว้ย เป็นตน้ สว่นพืน้ทีต่รงกลางดา้นในจะยงัเป็นนาขา้วเหมอืนเดมิ การทาํลกัษณะน้ีทาํใหเ้กษตรกรได้

ขา้วในนา ปลาในรอ่งน้ําซึง่วดิไดห้ลงัการเกีย่วขา้ว และผลไมร้อบบอ่ทัง้กลว้ยและมะพรา้วซึง่เกบ็ขายได้

ตลอดปี โดยมพีอ่คา้ลอ่งเรอืมารบัซือ้ถงึที ่ตลอดจนสามารถควบคมุปรมิาณน้ําในนาได ้ทาํใหเ้กษตรกรมี

รายไดม้ากขึน้กวา่การทาํนาเพยีงอยา่งเดยีว เกษตรกรในบางโฉลงคนอืน่ๆ จงึเริม่เปลีย่นนาขา้วของตน

ใหก้ลายเป็นการเกษตรแบบผสมผสานดว้ย10

1
  

 

การเลีย้งปลา 

ความนิยมในการเลีย้งปลาน้ําจดืในอาํเภอบางพล ีเริ่มตน้จากนายกวน ตทีอง เกษตรกรชาวบาง

โฉลง ไดเ้ริม่ตน้การขดุบอ่เลีย้งปลาโดยเริม่เลีย้งปลาดุก ซึง่เป็นการจบัลกูปลาดุกจากธรรมชาตมิาเลีย้ง

ไวใ้นบ่อ แลว้ขายลกูปลาใหเ้กษตรกรอื่นนําไปเลีย้งต่อ หลงัจากเลีย้งปลาดุกไดร้ะยะหน่ึง นายกวนซึง่

เป็นผูท้ีม่คีวามคดิกา้วหน้าไดไ้ปศกึษางานกบักรมประมง เพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัการผสมเทยีมพนัธุป์ลา 

โดยฉดีฮอรโ์มนทีไ่ดม้าจากสมองปลาซึง่ผสมกบัสารเคมบีางชนิดเขา้ในตวัปลาแมพ่นัธุเ์พือ่เรง่ไขผ่สม

เทยีม โดยใชเ้วลาคน้ควา้ฝึกฝนกวา่สบิปีจนชาํนาญ จนเป็นบุคคลแรกของประเทศไทยทีส่ามารถผสม

เทยีมพนัธุป์ลาจนีซึง่ประกอบดว้ยปลาไน ปลาซง้ ปลาเฉา และปลาหลไีดส้าํเรจ็ใน พ.ศ. 2500 เดมิ

เกษตรกรจะตอ้งซือ้พนัธุป์ลาเหลา่น้ีจากประเทศจนี ในราคาตวัละ 3-9 บาท 11

2
 แต่เมือ่นายกวนผสมเทยีม

ปลาจนีไดส้าํเรจ็ สามารถขายลกูปลาขนาด 1 น้ิว ใหเ้กษตรกรอื่นในราคาเพยีงตวัละ 50 สตางค ์สว่น

ปลาขนาด 3 น้ิว ราคา 1.50 บาท 12

3
 ทาํใหไ้มต่อ้งนําเขา้พนัธุป์ลาจากต่างประเทศ ตน้ทนุราคาปลาจนีจงึ

ลดลงมาก เกษตรกรมกีาํไรขึน้ จงึนิยมขดุบอ่เลีย้งปลาแทนการทาํนาขา้วเพยีงอยา่งเดยีว  

ระหวา่ง พ.ศ. 2512-2520 เป็นระยะเวลาทีก่ารทาํบอ่ปลาเฟ่ืองฟู นายกวน ตทีอง ซึง่ถอืเป็นผู้

บุกเบกิการเลีย้งปลาเป็นอาชพีไดร้บัการสง่เสรมิจากเกษตรอาํเภอใหเ้ผยแพรค่วามรูใ้นการเพาะพนัธุ์

                                                 
1
 พกุิล  รุง่สรรเสรฐิ.  (2554, 4 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 70. 

3
 พกุิล  รุง่สรรเสรฐิ.  (2554, 4 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ปลาแก่ผูส้นใจ ทาํใหร้าคาลกูปลาถกูลงและมผีูเ้พาะเลีย้งมากขึน้ 13

1
 แมใ้นระยะ แรกคนบางโฉลง ไมค่อ่ย

อยากเลีย้งปลาเพราะกลวั จะเป็นบาป แต่ต่อมาเมือ่พบวา่ทาํกาํไรไดด้กีวา่การทาํนา  อาชพีเลีย้งปลาน้ํา

จดืกเ็ริม่แพรห่ลายมากขึน้14

2
 การเปลีย่นแปลงน้ีเป็นไปอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป บางครอบครวัคอ่ยๆ ลดการ

ทาํนาลงมาเป็นการทาํบอ่เลีย้งปลาแทน แต่อาชพีการทาํนากย็งัคงมมีากเชน่กนั เพราะไมใ่ชท่กุคนที่

เปลีย่นไปเลีย้งปลาทัง้หมดแต่นิยมเลีย้งปลาควบคูไ่ปกบัการทาํนา พอพบวา่มรีายไดม้ากขึน้ บางบา้น

เลกิทาํนาไปอยา่งถาวร ทีด่นิบางสว่นจงึถกูเปลีย่นจากทีน่ากลายเป็นบอ่ปลา ทาํใหท้ีน่าลดจาํนวนลง

เรือ่ยๆ จนกระทัง่หมดสิน้ไปจากบางโฉลงประมาณ พ.ศ. 2530 

ความนิยมในการเลีย้งปลานัน้ จากการสอบถามพบวา่ บรเิวณทีเ่ป็นหมูบ่า้นกรนีวลัเลยป์จัจุบนั 

แต่เดมิเป็นพืน้ทีเ่ลีย้งปลาเกอืบทัง้หมด15

3
 ตัง้แต่บรเิวณแยกวดักิง่แกว้ กโิลเมตรที ่12 ถงึมหาวทิยาลยัหวั

เฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิกโิลเมตรที ่18 มบีอ่เลีย้งปลาตลอดแนวถนน16

4
  

บอ่ปลาบางแหง่ ในบางโฉลงเริม่ตน้จากการขายหน้าดนิ  โดยใหร้ถตกัดนิมาตกัหน้าดนิไปขาย  

หรอืเอาดนิไปถมทีบ่า้นเพือ่ป้องกนัน้ําทว่มในหน้าน้ํา ต่อมากข็ายเน้ือดนิ  ดนิถูกขดุไปลกึจนกลายเป็น

ทะเลสาบ แลว้ลงลกูปลาในบ่อเพือ่เพาะเลีย้ง สว่นน้ํากว็ดิมาจากคลองบางโฉลงนัน่เอง  สาํหรบับอ่ทีข่ดุ

ใหมม่กัใชร้ถแบค็โฮขดุ ซึง่สามารถแต่งขอบบอ่ใหเ้รยีบสวยจงึเป็นทีนิ่ยม ขนาดความลกึของบอ่อยู่

ระหวา่ง 1.5 เมตร ถงึ 3 เมตร แลว้แต่ความตอ้งการเลีย้งปลาชนิดต่างๆ 

ปลาทีช่าวบา้นนํามาเลีย้งในระยะแรกเป็นปลาทีซ่ือ้มาจากนายกวน ตทีอง ใน ราคาตวัละ 0.50-

1.50 บาท ต่อมามผีูเ้พาะพนัธุป์ลาจาํหน่ายเพิม่เตมิ เชน่ รา้นเอือ้สขุพนัธุป์ลา รา้นซง้พนัธุป์ลา ปลาที่

นิยมเลีย้ง เชน่ ปลานิล ปลาหวัโต ปลาแบน ปลายีส่ก ปลาตะเพยีน ปลาหมอเทศ ปลาดุก ปลาสวาย 

ปลาชอ่น ปลาจนี ไดแ้ก่ ปลาหล ีปลาซ้ง ปลาเฉา เป็นตน้ เกษตรกรมกัเลีย้งปลาแบบบ่อใครบ่อมัน หรอื

ถา้หากจะเลีย้งหลายชนิดในบอ่เดยีวกนักจ็ะตอ้งเลอืกปลาชนิดทีไ่มก่นิกนัเอง  การปล่อยลกูปลาลงบ่อ 

มกัมกีารกาํหนดไวแ้ตกต่างกนัไป แต่ไมม่ากน้อยกวา่กนัเทา่ใดนกั โดยหากบอ่มพีืน้ที ่1,600 ตาราง

                                                 
1
 ธรีะ เสนีชยั.  (2555. 10 มนีาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลูเจรญิ

วทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 ประจวบ พลูเจรญิ.  (2551, 19 ธนัวาคม). สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีน

พลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
3
 ศกัดิช์ยั ชมมาล.ี  (2555.  12 มนีาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
4
 ธรีะ เสนีชยั.  (2555.  10 มนีาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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เมตร หรอื 1 ไร ่หากเป็นปลานิลจะนิยมปลอ่ยปลานิล 10,000 ตวั และปลาจนีประมาณ 60-70 ตวั 

เพือ่ใหป้ลาจนีเกบ็กนิอาหารจากปลานิล รวมทัง้สิง่ทีป่ลานิลขบัถ่ายออกมาดว้ย 

เมือ่มกีารเลีย้งปลาในเชงิธุรกจิ กเ็ริม่มกีารใหอ้าหารเสรมิแก่ปลา เชน่ หากเป็นปลานิล ปลา

ตะเพยีน จะใหเ้ศษอาหาร ราํขา้ว ระยะหลงัมกัใหอ้าหารเมด็สาํเรจ็รปูแทน สว่นปลาสลดิชาวบางโฉลง

ไมไ่ด้เลีย้งมาก นกั เน่ืองจาก ภายหลงัมถีนนสขุมุวทิกัน้น้ําเคม็จากทะเลแลว้ น้ําในคลองบางโฉลง

กลายเป็นน้ําจดื ไมไ่ดล้กัจดืลกัเคม็เหมอืนทีบ่างบอ่ซึง่เหมาะสมกบัปลาสลดิ ซึง่ความเคม็ของน้ําในบาง

โฉลงจะขึน้อยูก่บัความใกลไ้กลทะเลดว้ย หากเป็นบรเิวณที่อยูท่า้ยคลองไกลจากทะเลมาก น้ําจะมคีวาม

จดืสงูกวา่บรเิวณตน้คลองซึง่ใกลท้ะเลมากกวา่  

สาํหรบัการขายปลาในอดตีจะมผีูม้ารบัซือ้ถงึบอ่ แต่ในปจัจุบนัเจา้ของบอ่จะไปสง่สะพานปลาเอง 

หรอืบางคนอาจนําไปขายเองทีต่ลาดพระประแดงและตลาดอุดมสขุ 

ภายหลงัเกดิความซบเซาของอาชพีการเลีย้งปลา เมือ่ทีด่นิมรีาคาสงูขึน้ และกจิการ

อุตสาหกรรมขยายตวัเขา้มาในพืน้ที ่ประกอบกบัเมือ่เกดิน้ําทว่มใน พ.ศ. 2526 ชาวบา้นสว่นหน่ึงเลกิ

เลีย้งปลาและเริม่ขายทีด่นิเพือ่สรา้งเป็นโรงงานอุตสาหกรรม บา้นจดัสรร รวมทัง้การขายเป็นแปลงใน

ลกัษณะการจดัสรรทีด่นิ ประกอบกบัพอ่คา้คนกลางกดราคา ผูเ้ลีย้งปลาบางสว่นไดเ้ลกิกจิการเลีย้งปลา

ไปบา้ง เชน่ นายกวน ตทีอง เน่ืองจากมอีายมุากขึน้จงึกลายมาเป็นวทิยากรภมูปิญัญาทอ้งถิน่ใหค้วามรู้

แก่ประชาชนอยา่งเดยีว สว่นผูค้า้หรอืผูเ้พาะพนัธุป์ลารายอืน่ๆ บางคนยงัคงทาํธุรกจิต่อมา ปจัจุบนัใน

ทอ้งทีบ่างโฉลงผูค้า้หรอืผูเ้พาะพนัธุป์ลาเหลอือยูเ่พยีงรายเดยีว คอืรา้นเอือ้สขุพนัธุป์ลายงัคงเปิด

จาํหน่ายลกูปลาอยู ่แต่เป็นการนําลกูปลามาจากแหลง่เพาะเลีย้งทีจ่งัหวดัปราจนีบุร ี 

ปจัจุบนั บางโฉลงยงัมกีารเลีย้งปลาอยูบ่า้งเป็นพืน้ที ่ 3,661 ไร่ ต่อพืน้ทีก่ารเกษตรทัง้หมด 

4,432 ไร่ 17

1
 ชาวบา้นนิยมเลีย้งปลาและกุง้โดยแยกเลีย้งคนละบ่อ ซึง่กไ็ดผ้ลดี แต่การเลีย้งกุง้ก็มคีวาม

เสีย่งสงู เน่ืองจากกุง้ตายงา่ยดแูลยากกวา่แต่กไ็ดร้าคาดกีวา่ปลา  ปจัจุบนัชาวบางโฉลงมกันําปลาทีเ่ลีย้ง

ไปขายสง่ทีส่ะพานปลาเองจะขายไดร้าคากโิลกรมัละประมาณ  30 บาท ปญัหาทีพ่บในการเลีย้งปลา ก็

คอื มกัมขีโมยมาลกัลอบขโมยปลาในบอ่  ถงึกบัสรา้งสะพานไมท้อดมากลางบอ่เพือ่ขโมยปลาในบอ่ที่

เจา้ของไมไ่ดอ้ยูเ่ฝ้าเอง หรอืการใชเ้บด็ราวแอบปกัรอบบ่อ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

                                                 
1 http://www.thaitambon.com/tambon/ttambon.asp?ID=110304. 
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การเลี้ยงตะพาบน้ํา 

การเลีย้งตะพาบน้ําของชาวบางโฉลงเริม่จากการลองผดิลองถกูโดยศกึษาหาความรูด้ว้ยตนเอง

จากหนงัสอืต่างๆ แลว้ทดลองเลีย้งดว้ยตนเอง 18

1
 โดยระยะแรกประมาณ พ.ศ. 2510 มผีูเ้ขา้มาเพาะเลีย้ง

ตะพาบน้ําในบางโฉลงแต่ไมค่อ่ยประสบความสาํเรจ็ ต่อมาบอ่ทีเ่ลีย้งมกีารทรดุตวัทาํใหต้ะพาบน้ํา

จาํนวนหน่ึงหลุดออกไป ชาวบา้นทีห่าปลาจบัได ้รวมทัง้นายสวน เนตร วเิชยีร จงึเริม่การเพาะเลีย้งลกู

ตะพาบน้ําโดยการนําไขต่ะพาบน้ําไปฝงัทีโ่คนตน้มะพรา้วทีม่แีดดสอ่งออ่นๆ การศกึษาตามเอกสารระบุ

วา่ประมาณ 60 วนักจ็ะฟกัเป็นตวั ในชว่งลองผดิลองถกูระยะแรกลกูตะพาบน้ําตายไปมาก เพราะพอฟกั

ออกจากไขล่กูตะพาบไมส่ามารถขดุดนิแขง็ๆ  ออกมาได ้บงัเอญิชาวบา้นเอาน้ําไปรดตน้ไมด้นิออ่นตวั

ลงลกูตะพาบน้ําเลยขดุดนิออกมา ทาํใหรู้ว้ธิกีารฟกัไขข่องตะพาบน้ํา จงึมกีารสรา้งสถานทีเ่พาะเลีย้ง

ตะพาบน้ําดว้ยการสรา้งบอ่ซเีมนตข์นาดใหญ่ใหเ้ป็นทรงกลม มเีกาะตรงกลาง มตีน้ไม ้ใหร้ม่เงาเพือ่เป็น

ทีพ่กัของตะพาบน้ํา แลว้จงึนําไขต่ะพาบน้ําไปฝงัในกระบะทีใ่สท่รายละเอยีดความลกึประมาณ 20 

เซนตเิมตร แลว้นําไปวางตรงกลางพืน้ทีท่ีท่าํเป็นเกาะมตีน้ไมไ้วบ้งัแดด เอาทรายกลบไขต่ะพาบน้ําหนา

ประมาณ 7-8 เซนตเิมตร เอาดา้นทีม่จุีดของไขห่นัขึน้เพราะเป็นดา้นหวัของตะพาบน้ํา รอประมาณ 60 

วนั ไขต่ะพาบน้ํากจ็ะฟกัเป็นตวั สว่นบอ่ซเีมนตใ์ชอ้ฐิบลอ็กก่อใหส้งูประมาณ 60 เซนตเิมตร กวา้ง 3 

เมตร ยาว 4 เมตร ใสน้ํ่าพอประมาณ และมกีารถ่ายน้ําไมบ่อ่ยนกั 

          จากการสงัเกตของชาวบา้นพบวา่บอ่ตะพาบน้ํานัน้ควรเป็นบอ่กลม หากเป็นบอ่ทีม่เีหลีย่มมมุ 

ตะพาบน้ําจะขีแ่ละหนุนกนัจนสามารถไต่ขึน้มาบนปากบอ่บรเิวณทีเ่ป็นเหลีย่มมมุและหนีออกไปได ้  

ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิในการเลีย้งตะพาบน้ํา พบวา่มปีญัหาเชือ้ราในบอ่ทีเ่ลีย้งตะพาบน้ํา และ

ปญัหาการขโมยลกูตะพาบโดยผูท้ีม่าลกัตะพาบน้ําจะใชไ้มก้ระดานมาวางพาดจากปากบอ่ซเีมนตล์งไป

หาตะพาบน้ํา แลว้ใชส้วงิรองทีป่ลายไมก้ระดาน ตะพาบน้ํากจ็ะพากนัเดนิไต่ไมก้ระดานตามมา เมือ่สดุ

กระดานกจ็ะตกลงไปในสวงิทีร่องรบัอยู ่  

ในระยะแรกลกูตะพาบน้ําสรา้งรายไดใ้หแ้ก่ผูเ้พาะเลีย้งเป็นอยา่งด ีสามารถขายไดใ้นราคาตวัละ 

50 บาท และมรีาคาดขีึน้เรือ่ยๆ จนขายไดถ้งึตวัละ 100 บาท โดยพอ่คา้ไตห้วนัมาซือ้ลกูตะพาบไปเลีย้ง

ใหโ้ตขึน้ และนําสง่ไปขายต่อทีส่หรฐัอเมรกิา  ซึง่ในระยะทีก่จิการเลีย้งตะพาบน้ําทาํรายไดด้ ีผูเ้พาะเลีย้ง

เฉพาะในบางโฉลงสามารถสง่ออกลกูตะพาบน้ํารวมกนัไดป้ระมาณ 400 ตวั ต่อวนั  

แมก้ารเพาะเลีย้งตะพาบน้ําจะสรา้งรายไดท้ีด่มีากใหแ้ก่ชาวบางโฉลง แต่สดุทา้ยกต็อ้งเลกิเลีย้ง

ไป สาเหตุเน่ืองจากมปีญัหาเรือ่งน้ําสกปรกเพราะไมม่รีะบบการถ่ายเทน้ําทีด่พีอ ตะพาบน้ําจงึเกดิโรค

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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เชือ้รา ชาวบา้นจงึใชส้ารฟอรม์ลัดไีฮน์หรอืฟอรม์าลนีใสใ่นน้ําเพือ่ฆา่เชือ้โรค ซึง่เป็นสารทีส่หรฐัอเมรกิา

หา้มใชเ้พราะอาจเกดิโรคมะเรง็ ทางไตห้วนัจงึยกเลกิการสัง่ซือ้ทัง้หมด ชาวบางโฉลงจงึตอ้งเลกิเลีย้ง

ตะพาบน้ําไปในทีส่ดุ 

 

การเลีย้งไก่ 

การเลีย้งไก่ในลกัษณะฟารม์ขนาดใหญ่ในบางโฉลงเกดิขึน้ประมาณ พ.ศ. 2512 โดยนายเยือ่ 

ชาวบางโฉลงไดร้เิริม่เลีย้งไก่ประมาณ 20,000 ตวั โดยรบัจา้งบรษิทัเลีย้งไก่ คนเลีย้งมหีน้าทีต่อ้งสรา้ง

โรงเรอืนเลีย้งไก่ซึง่ทาํจากไมไ้ผท่ีส่ ัง่ซือ้มาจากจงัหวดัปราจนีบุร ีสรา้งเป็นกรงใสไ่ก่ชอ่งละ 1 ตวัเพือ่กนั

ไก่จกิตกีนั มรีางใสอ่าหารดา้นหน้ากรง พืน้ทีด่า้นหลงัเอยีงลาดลงเพือ่ใหไ้ขไ่หลลงไปนอกกรงดา้นหลงั 

เพราะหากไขย่งัอยูใ่นกรงไก่กจ็ะกนิหรอืเหยยีบไขต่วัเองแตก สว่นลกูไก่ทีเ่ลีย้งนัน้ บรษิทัจะเป็นผูล้งทนุ

ขนสง่มาใหเ้อง ผูเ้ลีย้งมหีน้าทีส่รา้งกรง หาอาหารและเลีย้งดไูก่เทา่นัน้ อาหารไก่กจ็ะผสมขึน้เองสตูรใคร

สตูรมนั โดยมกัจะผสมขา้วโพด ใบกระถนิ ปลายขา้ว ราํ และเปลอืกหอยใหไ้ก่กนิ การทีใ่ชเ้ปลอืกหอย

มาผสมทาํอาหารไก่เน่ืองจากจะทาํใหเ้ปลอืกไขม่สีขีาวสวยน่ากนิขึน้ สว่นขีไ้ก่นัน้ใชเ้ป็นอาหารปลา ซึง่

ชาวบา้นจะนิยมเลีย้งไก่ไวบ้นบอ่ปลาเพือ่ขีไ้ก่จะไดต้กลงมาเป็นอาหารปลาต่อไป 19

1
 

หลงัจากนัน้ชาวบา้นบางคนเริม่เลีย้งไก่เป็นธุรกจิของตนเอง โดยตอนแรกไปซือ้ลกูไก่มาจาก

ตลาดอุดมสขุบางนาหรอืตลาดสาํโรง ต่อมาเหน็วา่น่าจะฟกัไขเ่องไดจ้งึเริม่ซือ้พอ่พนัธุ ์แมพ่นัธุม์าแลว้

เริม่ฟกัไขเ่อง โดยเอาไขไ่ก่ทีผ่สมแลว้ไปใสใ่นกระบะทีม่แีกลบแหง้ๆ วางรองอยูแ่ลว้เอาแกลบกลบให้

มดิชดิ นําไปตากแดดเพือ่สรา้งความอบอุน่ใหไ้ข ่และใชผ้า้หม่คลุมเพือ่ไมใ่หไ้ขร่อ้นหรอืเยน็เกนิไป ใช้

เวลาประมาณ 27 วนัไขก่ฟ็กัเป็นตวั สาํหรบัไขไ่ก่สามารถขายภายในหมูบ่า้นไดใ้นราคาใบละ 1 สลงึ 

ภายหลงัไดใ้บละ 1 บาท20

2
 

ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2515 การเลีย้งไก่ในบางโฉลงกเ็ลกิกจิการไป เน่ืองจากมโีรงเลีย้งไก่ของ

บรษิทัเครอืเจรญิโภคภณัฑ ์หรอื ซ.ีพ.ีมาเปิดกจิการโรงงานผลติอาหารสตัวร์มิถนนบางนา-บางปะกง 

กโิลเมตรที ่19-20 และไดก้วา้นซือ้สว่นผสมอาหารสตัว ์เชน่ ปลายขา้ว ราํ ไปหมด ทาํใหช้าวบา้นขาด

แคลนวตัถุดบิทีจ่ะนํามาผลติเป็นอาหารไก่ สว่นอาหารสาํเรจ็รปูกม็รีาคาแพงและทาํใหเ้ปลอืกไขบ่างจน

ไขแ่ตกเสยีหายเพราะสว่นผสมอาหารสาํเรจ็รปูนัน้ไมม่คีวามหลากหลายเหมอืนกบัอาหารทีช่าวบา้นผสม

เอง ชาวบางโฉลงจงึคอ่ยๆ เลกิกจิการการเลีย้งไก่ไปในทีส่ดุ 

 

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 แหล่งเดิม. 
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โรงงานอตุสาหกรรม 

 ในชว่งก่อน พ.ศ. 2500 เมือ่ยงัไมม่ถีนนบางนา-บางปะกง  สภาพน้ําในคลองบางโฉลง เคยใส 

ขนาดตกัดื่มได้ แต่หลงัถนนบางนา -บางปะกงสรา้งเสรจ็แลว้ กเ็ริม่มกีารสรา้งโรงงานขึน้  หลงัจากนัน้

สภาพน้ําในคลองกเ็ริม่แยล่ ง เพราะมทีัง้คราบน้ํามนัและน้ําเสยีทีถ่กูปลอ่ยออกมาจากโรงงาน

อุตสาหกรรม จนปลาทีอ่ยูบ่รเิวณทา้ยคลองจะนํามารบัประทานไมไ่ดเ้น่ืองจากเหมน็น้ํามนั21

1
  

ในชว่งประมาณ พ.ศ. 2516 เริม่มโีรงงานมาเปิดกจิการในบางโฉลง  ไดแ้ก่ บรษิทัไทยอะครลีคิ 

ซึง่เขา้มาเปิดเป็นแหง่แรก  โดยก่อนหน้านัน้มโีรงอาหารสตัวเ์ครอืเจรญิโภคภณัฑไ์ดเ้ขา้มาเปิดกจิการ

ก่อน แต่อยูน่อกพืน้ทีบ่างโฉลงแถวซอยวดัศรวีารน้ีอย  ตาํบลศรีษะจระเขใ้หญ่ ซึง่ภายหลงั พอหมด

สญัญาเชา่โรงงานกย็า้ยออกไป สาํหรบัคนงานในโรงงานเหลา่น้ี  สว่นใหญ่เป็นคนอพยพมาจากทีอ่ืน่  

โดยเฉพาะจากภา คตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ  เพราะคนบางโฉลงสว่นใหญ่ยงัคงยดึอาชพี

เกษตรกรอยู ่โดยบางสว่นกย็งัคงทาํนากนัเหมอืนเดมิ แต่บางสว่นกเ็ปลีย่นไปเลีย้งปลาแทน 

พอมกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงใหก้วา้งขวางหลายชอ่งทางมากขึน้ ทีด่นิรมิถนนกย็ิง่มี

ราคาสงูขึน้มากหลายเทา่ตวั จากทีเ่คยขายไดไ้รล่ะไมก่ีห่มืน่บาทกก็ลายเป็นหลายลา้นบาท เริม่มโีรงงาน

อุตสาหกรรมเขา้มาเปิดกจิการมากขึน้ อาชพีหลกัของชาวบางโฉลงกค็อ่ยๆ เปลีย่นไปจากเกษตรกร

กลายเป็นแรงงานรบัจา้งในโรงงานอุตสาหกรรมตามลาํดบัในชว่งประมาณ พ.ศ. 2540 เป็นตน้มา 

ปจัจุบนับางโฉลงเป็นแหลง่อุตสาหกรรมในเขตปรมิณฑล มโีรงงานอุตสาหกรรมกวา่ 135 แหง่ 22

2
 

มบีา้นเรอืนประชาชนทัง้ชาวสมทุรปราการและผูท้ีอ่พยพมาจากภาคต่างๆ ของประเทศไทยเพือ่เขา้มา

ทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาศยัอยูอ่ยา่งหนาแน่น โดยเฉพาะแรงงานจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

ซึง่ไดอ้พยพเขา้มาประกอบอาชพีต่างๆ เป็นจาํนวนมาก จากการศกึษาพบวา่จงัหวดัสมทุรปราการ  มี

อตัราความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลีย่  1,103 คนต่อพืน้ที่ 1 ตารางกโิลเมตร ซึง่นบัวา่มากเป็น

อนัดบั 3 ของประเทศ นอกจากน้ียงัมโีรงงานอุตสาหกรรมตัง้อยูป่ระมาณ 7,000 กวา่แหง่ 23

3
 จงึเป็นที่

รองรบัแรงงานทัว่ประเทศทีอ่พยพเขา้มาอยูอ่าศยัและประกอบอาชพีกจิกรรมต่างๆ  ความเจรญิทีเ่ขา้มา

ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มแบบชนบททีเ่คยเป็นมาของบางโฉลงมคีวามเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก วถิชีวีติ การ

ประกอบอาชพี คา่นิยมของผูค้นกเ็ปลีย่นแปลงไปตามกระแสสงัคมตามวนัเวลาทีผ่า่นมา 

 

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 13. 

3
 http://www.logisticnews.net/modules.php. (2555, 2 เมษายน) 
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การเปล่ียนแปลงลกัษณะบา้นเรอืน 

ลกัษณะบา้นเรอืนของชาวบางโฉลงระหวา่ง พ.ศ. 2505-2548 ในระยะแรกยงัไมม่กีาร

เปลีย่นแปลงมากนกั ภายหลงั พ.ศ. 2510 เริม่มกีารเปลีย่นแปลงบา้งจากโรงเรอืนหลงัคาจากหรอืหญา้

คา เริม่เปลีย่นเป็นหลงัคาสงักะส ีเมือ่มโีรงงานผลติสงักะสตีราสามมงกุฎตัง้ขึน้ทีจ่งัหวดัสมทุรปราการ 

ใกลก้บัทีต่ ัง้วทิยาลยัเกรกิแหง่เดมิ (ปจัจุบนัวทิยาลยัเกรกิยา้ยมาสรา้งแหง่ใหมท่ีบ่รเิวณถนนบางนา-บาง

ปะกง กโิลเมตรที ่15 ใกลก้บัทา่อากาศยานสวุรรณภมู)ิ ทาํใหก้ารใชส้งักะสแีพรห่ลายมากขึน้ แต่การใช้

สงักะสกีนิ็ยมอยูไ่มน่านนกั เน่ืองจากปญัหาการผเุป็นสนิม ปญัหาบา้นรอ้น เพราะชาวบา้นยงัไมนิ่ยมทาํ

ฝ้าเพดานทาํใหค้วามรอ้นจากหลงัคาสะทอ้นลงมา ชาวบา้นสว่นหน่ึงทีม่ฐีานะดขีึน้ซึง่สว่นใหญ่มาจาก

การขายทีด่นิจงึนิยมใชก้ระเบือ้งลอนคูม่าทาํเป็นหลงัคามากกวา่ สว่นตวับา้นยงัคงไมม่กีารเปลีย่นแปลง

มากนกัยงัคงใชไ้มเ้ป็นหลกั สว่นโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณชิยท์ีเ่กดิขึน้มลีกัษณะเป็นอาคาร

คอนกรตีเสรมิเหลก็ ภายหลงั พ.ศ. 2516 มกีารใชค้อนกรตีบลอ็ก ซึง่ชาวบา้นเรยีกวา่อฐิบลอ็ก มาทาํ

เป็นผนงับา้นมากขึน้ สว่นฐานรากจะมเีฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณชิยเ์ทา่นัน้ทีใ่ชเ้ขม็

คอนกรตี ชาวบา้นทัว่ไปยงัคงใชเ้สาเขม็จากไมย้คูาลปิตสัหรอืไมท้องหลางมาตอกเป็นฐานราก ภายหลงั 

พ.ศ. 2520 จงึเริม่มกีารใชเ้สาเขม็คอนกรตีเป็นฐานรากมากขึน้  

ในระยะก่อน พ.ศ. 2530 หากเป็นบา้นไมห้รอืครึง่ตกึครึง่ไม ้การก่อสรา้งไมต่อ้งมแีบบแปลน 

ชาวบา้นสามารถสรา้งไดเ้ลยไมต่อ้งขออนุญาต เมือ่สรา้งเสรจ็กไ็ปขอบา้นเลขทีจ่ากผูใ้หญ่บา้นเทา่นัน้

เป็นอนัเสรจ็สิน้ แต่หากเป็นบา้นตกึตอ้งมแีบบแปลนและขออนุญาตก่อสรา้งจากอาํเภอบางพล ีภายหลงั

เมือ่มกีารจดัตัง้องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงแลว้ การขออนุญาตสรา้งอาคารและทีอ่ยูอ่าศยั 

ชาวบา้นตอ้งมาขออนุญาตกบัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงแทน 

บา้นเรอืนของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงจากโรงเรอืนโลง่ๆ และเรอืนไทยมาเป็นบา้นแบบ

สมยัใหม ่เป็นครึง่ตกึครึง่ไมห้รอืบา้นตกึ บา้นจดัสรร หอ้งเชา่ ซึง่ไมไ่ดเ้น้นความหรหูราแต่เน้นความ

มัน่คงและประโยชน์ใชส้อยมากกวา่ 

 

การเปล่ียนแปลงด้านอาหาร 

อาหารการกนิของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงไปมาก อาหารพืน้บา้นหลายอยา่งหายไป 

เชน่ ขนมสายบวัซึง่เคยเป็นทาํกนิทัว่ไปในทอ้งถิน่บางพลทีีอุ่ดมไปดว้ยดอกบวั แต่ปจัจุบนับางโฉลงไมม่ี

ขนมสายบวัใหเ้หน็อกีแลว้ ดว้ยเหตุผลสาํคญัสองประการ คอืไมม่สีายบวัในพืน้ที ่ เน่ืองจากพืน้ที่นาหมด

ไป คคูลองต่างๆ มแีต่น้ําเน่าเสยี ในคลองบางโฉลงมแีต่ขยะและผกัตบชวา  และไมม่คีนทาํมาขาย ซึง่

อาจจะไมรู่จ้กัหรอืทาํไมเ่ป็นไมแ่น่ใจวา่จะขายได ้จงึไมท่าํมาขาย การทาํขนมสายบวัในปจัจุบนั จงึเป็น
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ภาพประวตัศิาสตรท์ีผู่ใ้หญ่เลา่ใหเ้ดก็ฟงั ซึง่อาจพบไดจ้ากการสาธติการทาํขนมสายบวัใหน้กัเรยีนดใูน

โรงเรยีน หรอืแสดงในกจิกรรมงานประเพณรีบับวัเทา่นัน้ 

ปจัจุบนัอาหารการกนิของชาวบางโฉลง มกัจะซือ้อาหารสาํเรจ็รปู มาจากตลาด  การรบัประทาน

อาหารพรอ้มหน้าพรอ้มตากนั ในครอบครวัหายไป ใครมเีวลากร็บัประทานก่อน  ความสมัพนัธใ์น

ครอบครวัหา่งเหนิกนัมากขึน้จากวถิชีวีติทีเ่รง่รบีเชน่น้ี 

สาํหรบัผูท้ีเ่ป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม สว่นใหญ่จะซือ้ขา้วทีห่งุสกุจากตลาด ลกูชิน้ป้ิง หมู

ทอด ทอดมนัปลา แกงและผดัผกัต่างๆ ทีผู่ข้ายบรรจุถุงมาจาํหน่าย  แมแ้ต่น้ําดืม่กต็อ้งซือ้น้ําบรรจุขวดที่

มจีาํหน่ายในทอ้งตลาด  แต่หากใครตอ้งการประหยดักส็ามารถนําขวดมารองน้ําดืม่ในตูน้ํ้าทีม่บีรกิาร

ตามหอ้งเชา่ทัว่ไปได ้สาํหรบัผูท้ีม่รีายไดส้งูหน่อยจะใชบ้รกิารอาหารตามรา้นอาหาร โดยใชเ้วลาหลงัเลกิ

งานมานัง่รบัประทานก่อนเขา้ทีพ่กั เป็นอนัหมดปญัหาในเรือ่งการกนิ  

การประกอบอาหารเองพบวา่ยงัมอียูบ่า้งสาํหรบัค รอบครวัใหญ่ทีม่ีบา้นเป็นของตนเอง มพีืน้ที่

พอจะประกอบอาหาร มคีนในครอบครวัทาํงานรบัจา้งทีไ่มต่อ้งใชเ้วลาแน่นอนเหมอืนแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม คนทีม่อีาชพีเลีย้งปลาทีบ่า้นอยูล่กึเขา้ไปจากตลาด คนเหลา่น้ีอาจทาํอาหารเองบา้ง แต่

สว่นใหญ่แลว้กม็กัซือ้สาํเรจ็รปูมารบัประทานเพราะประหยดักวา่และไมเ่สยีเวลามากดว้ย 

 

การเปล่ียนแปลงด้านการคมนาคม 

ปจัจุบนัการคมนาคมทางน้ําลดความสาํคญัลงโดยสิน้เชงิ การคมนาคมทางบกโดยรถยนตเ์ขา้มา

มบีทบาทแทนการใชเ้รอืในบางโฉลงทีเ่ริม่น้อยลงตัง้แต่ เมือ่เลกิทาํนาประมาณ พ.ศ.  2530 เน่ืองจาก

พืน้ทีน่าสว่นใหญ่กลายเป็นโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ําจงึไมจ่าํเป็นเทา่กบัในอดตี คนบาง

โฉลงจงึหนัมาใชถ้นนมากขึน้  บางคนทีย่งัใชเ้รอืสว่นใหญ่จะเป็นการเดนิทางเพยีงแคบ่รเิวณใกล้ๆ  บา้น

มากกวา่ หากตอ้งเดนิทางไปไกลๆ จะตอ้งพายเรอืไปต่อรถโดยสารทีถ่นนบางนา-บางปะกง จากการ

สอบถามชาวบา้นพบวา่ในชว่งประมาณ พ.ศ. 2510 หากคนบางโฉลงจะเดนิทางไปพระประแดงจะตอ้ง

พายเรอืไปในคลองบางโฉลง หรอืใชบ้รกิารเรอืหางยาวสีส่บูรบั-สง่ผูโ้ดยสาร ซึง่เปิดบรกิารตัง้แต่ 06.00 

น.-20.00 น. และมเีรอืยนต์รบัจา้งในคลองบางโฉลงดว้ย  แต่ไมม่ากเทา่กบัคลองสาํโรง  แลว้ไปขึน้รถ

โดยสารต่อทีถ่นนบางนา-บางปะกง ซึง่ทาํใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 

เมือ่มกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงทาํใหช้าวบา้นสามารถเดนิทางไปมาหาสูก่นัไดส้ะดวกขึน้  

แมน้ํ่าลาํคลองต่างๆ จงึเริม่มกีารเปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละความสาํคญัจากการเป็นเสน้ทางคมนาคมไป

เป็นแหลง่รบัน้ําเสยีจากโรงงานอุตสาหกรรม และทีอ่ยูอ่าศยัของชาวบา้น ถนนกลายเป็นเสน้ทางการ

คมนาคมหลกัในการเดนิทางแทนคลอง บา้นเรอืนทีป่ลกูใหมห่นัหน้าบา้นเขา้สูถ่นนแทนการหนัหน้าเขา้

หาคลอง บา้นทีเ่คยปลกูอยูร่มิคลองเมือ่มกีารปรบัปรงุหรอืซอ่มแซมใหมบ่างหลงัไดย้า้ยมาอยูร่มิถนน

แทน ในปจัจุบนัมกีารใชค้ลองบางโฉลงเป็นเสน้ทางการคมนาคมเฉพาะบา้นทีอ่ยูร่มิคลองทีไ่มม่ทีางออก
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สูถ่นนเทา่นัน้ ในชว่งทีม่น้ํีาในคลองพอใหเ้รอืเดนิทางได ้มเีรอืรบัสง่นกัเรยีนอยูบ่า้ง แต่หากน้ําแหง้เรอืก็

งดเดนิทาง ปจัจุบนัการคมนาคมทางน้ําในบางโฉลงนบัวา่ไมม่คีวามสาํคญัแลว้ จะมกีเ็พยีงการทอ่งเทีย่ว

สาํหรบัผูท้ีส่นใจและชาวบา้นบางครอบครวัเทา่นัน้ 

การคมนาคมทางบกสาํหรบัชาวบางโฉลงทีอ่ยูร่มิคลองนัน้ มทีางเดนิเทา้เลก็ๆ โดยทางองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลไดส้รา้งขึน้เป็นถนนคอนกรตี กวา้งประมาณ 1.20 เมตร บนทีข่องกรมชลประทาน 

ตามแนวคลองบางโฉลงทัง้สองฝ ัง่คลองใหช้าวบา้นไดใ้ชแ้ทนการคมนาคมทางน้ํา 

การคมนาคมทางรถยนตท์ีผ่า่นบางโฉลง สว่นใหญ่จะใชเ้สน้ทางถนนบางนา-บางปะกง ปจัจุบนั

หากจะเดนิทางเขา้กรงุเทพฯ มรีถโดยสารประจาํทางทัง้ขององคก์ารขนสง่มวลชนและรถรว่มบรกิาร 

รวมทัง้รถตูบ้รกิาร หากจะไปภาคตะวนัออกกส็ามารถเดนิทางไดโ้ดยสะดวก  

 

การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัวดัและศาลเจ้า 

วดับางโฉลงใน  

เมือ่มกีารตดัถนนบางนา-บางปะกง วดับางโฉลงในมกีารพฒันาเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก ซึง่ใน

ระยะแรกมกีารวางแผนไวว้า่จะตดัถนนหา่งจากวดับางโฉลงในคอ่นขา้งมากประมาณ 2-3 กโิลเมตร  แต่

กาํนนัผล เสยีงชืน่จติร กาํนนัตาํบลบางโฉลงคนที ่5 24

1
 ไดพ้ยายามใหเ้หตุผลกบัทางการขอใหข้ยบัแนว

ถนนเขา้มาใกลว้ดัใหม้ากทีส่ดุ เพราะวดับางโฉลงในถอืเป็นศนูยก์ลางของทอ้งถิน่บางโฉลง ทาํใหแ้นว

ถนนบางนา-บางปะกงถกูเลื่อนมาใกลว้ดับางโฉลงในมากขึน้ 25

2
 สง่ผลใหว้ดัมกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ ทัง้

ดา้นสิง่ก่อสรา้งต่างๆ ในวดั การคมนาคมของประชาชน สง่ผลใหโ้รงเรยีนวดับางโฉลงในมกีารขยายตวั

อยา่งมาก ผูป้กครองนิยมสง่บุตรหลานมาเขา้โรงเรยีนมากกวา่เดมิ จนโรงเรยีนวดับางโฉลงนอกทีเ่คย

เป็นศนูยก์ลางของบางโฉลงเพราะตัง้อยูใ่กลบ้างพล ีใกลต้ลาดน้ําทีเ่คยรุง่เรอืงคอ่ยๆ มจีาํนวนนกัเรยีน

น้อยลง เน่ืองจากผูป้กครองสามารถเดนิทางไปโรงเรยีนวดับางโฉลงในเพือ่สง่บุตรหลานไปกลบัโรงเรยีน

ไดส้ะดวกกวา่ แมใ้นปจัจุบนัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงไดม้กีารขยายถนน โดยตดัผา่นจากวดั

บางโฉลงในไปถงึวดับางโฉลงนอก และผา่นไปถงึถนนเทพารกัษไ์ดแ้ลว้กต็าม แต่ความนิยมของ

ผูป้กครองในการสง่บุตรหลานเขา้เรยีนทีโ่รงเรยีนวดับางโฉลงในกย็งัมจีาํนวนสงูกวา่วดับางโฉลงนอกทกุ

ปี 

                                                 
1
 สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่มเดิม.  หน้า 17. 

2
 เผอญิ  เสยีงชืน่จติร.  (2554, 2 สงิหาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีน

วดับางโฉลงนอก ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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ระหวา่ง พ.ศ. 2535-2540 วดับางโฉลงในไดม้กีารปรบัปรงุพฒันาสภาพภมูทิศัน์ของวดัใหม้ี

ประโยชน์ใชส้อยและสวยงาม ทัง้การสรา้งเขือ่นคอนกรตีเสรมิเหลก็รมิคลองบางโฉลงตลอดแนวเขตวดั  

สรา้งพระอุโบสถหลงัใหม ่สรา้งถนนเขา้วดัเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ ปรบัปรงุกุฏขิองวดั ยกพืน้ศาลาการ

เปรยีญใหส้งูขึน้ สรา้งฌาปนสถานแหง่ใหม่  และสรา้งสะพานขา้มคลองบางโฉลงแทนสะพานขา้มคลอง

เดมิซึง่เป็นสะพานไม ้โดยสรา้งขึน้ใหมป่ระมาณ พ.ศ. 2525 โดยพระครอูดุลศาสนการ (บุญม ีมว่งนาค)  

ทีร่วบรวมปจัจยัและบอกบุญชาวบา้นชว่ยกนัสมทบทนุสรา้ง โดยสรา้งหา่งจากแนวสะพานเดมิไปทางทศิ

ใต ้เป็นสะพานคอนกรตีเสรมิเหลก็  มทีางเดนิเทา้สองขา้งสะพาน ต่อมาเมือ่มกีารขยายถนนบางนา-บาง

ปะกงไดม้กีารขยายถนนเขา้วดัดว้ย ภายหลงัองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงไดพ้ฒันาเพิม่เตมิ ทัง้

ทอ่ระบายน้ําและทางเดนิเทา้ จนทาํใหป้ระชาชนสามารถใชส้ญัจรไดอ้ยา่งสะดวกในปจัจุบนั  

 

 
 

ภาพประกอบ 31 การแหข่บวนผา้กฐนิทางน้ําของชาวบางโฉลง พ.ศ. 2522 

 

ทีม่า: แลหลงับางโฉลง.  (2543).  หน้า 37 

 

ศาลพ่อหลวงคงเพชร 

ศาลพอ่หลวงคงเพชรเริม่มกีารพฒันาอาคารสถานทีต่่างๆ มากขึน้  ตัง้แต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา 

ตัง้แต่มกีารตดัถนนทางลดัจากวดับางโฉลงในไปวดับางโฉลงนอกผา่นศาลพอ่หลวงคงเพชร ทาํใหก้าร

เดนิทางไปศาลพอ่หลวงเกดิความสะดวกสบายมากขึน้  ทาํใหม้ผีูม้าทาํกจิกรรมต่างๆ ทีศ่าลพอ่หลวง

จาํนวนมากขึน้ อาคารและสถานทีต่่างๆ โดยรอบศาลพอ่หลวงไดร้บัการพฒันาปรบัปรงุ มกีาร

เปลีย่นแปลงอยา่งเหน็ไดช้ดัจาก การบรจิาคของผูศ้รทัธาศาลพอ่หลวง ซึง่สว่นใหญ่เป็นคนไทยเชือ้สาย
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จนีในบางพลแีละบางโฉลงไดบ้รจิาคเงนิสรา้งศาลขึน้ใหมใ่หใ้หญ่โตสวยงามและเป็นสถาปตัยกรรมแบบ

จนีใน พ.ศ. 2541   

ศาลพอ่หลวงยงัคงเป็นสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวบางโฉลงเคารพศรทัธาเชน่เดมิ สาเหตุ ทีช่าวบางโฉลง

เคารพและศรทัธาศาลพอ่หลวงคงเพชรมี  2 ปจัจยั กลา่วคอื ปจัจยัแรกเคารพศรทัธาอยา่งแทจ้รงิในดา้น

การคุม้ครองและป้องกนัภยั สาํหรบัปจัจยัที่ 2 เกีย่วขอ้งกบัการเสีย่งโชค มผีูม้าขอตวัเลขและนําสิง่ทีพ่บ

เหน็ไปตเีป็นตวัเลขเสีย่งโชค ซึง่เทา่ทีผ่า่นมามผีูม้โีชคถกูสลากกนิแบง่รฐับาลหลายคนจนเป็นทีก่ลา่ว

ขานกนั ในชว่งวนัก่อนหน้าทีจ่ะมกีารออกสลากกนิแบง่รฐับาลจะมผีูม้าทีศ่าลพอ่หลวงจาํนวนหน่ึงเพือ่มา

หาตวัเลขไปเสีย่งโชค ทาํใหร้า้นคา้บรเิวณใกลศ้าลพอ่หลวงมรีายไดจ้ากการขายอาหารเพิม่ขึน้ดว้ย 

  

คติความเช่ือ ประเพณี วฒันธรรม 

ประเพณีทางศาสนา 

การทาํบญุตกับาตร 

เมือ่มกีารตดัถนนบางนา-บางปะกง ตัง้แต่ พ.ศ. 250 5 เป็นตน้มา การเดนิทางมาวดับางโฉลง

ทางบกโดยรถยนต์ สามารถทาํไดส้ะดวกขึน้ สง่ผลใหเ้มือ่ถงึวนัสาํคญัทางศาสนามชีาวบา้นทีอ่ยูไ่กล

ออกไปนําอาหารมาทาํบุญทีว่ดัมากขึน้ ปจัจุบนัพบวา่เมือ่ถงึวนัสาํคญัทางศาสนาการนําอาหารมาทาํบุญ

ทีว่ดัมปีรมิาณมาก จนบางครัง้ทางวดัยงัตอ้งนําไปใหโ้รงเรยีนเพือ่ใหน้กัเรยีนรบัประทาน  

 ในทางกลบักนั พบวา่ การทาํบุญ ตกับาตรของชาวบางโฉลงในหมูบ่า้นทีใ่กลว้ดั กลบัมจีาํนวน

น้อยลงเมือ่เทยีบกบัจาํนวนประชากรทีเ่พิม่ขึน้ ผูท้ีใ่สบ่าตรปจัจุบนัมกัเป็นผูส้งูอายุ  มคีนหนุ่มสาวจาํนวน

น้อยทีใ่สบ่าตร อาจเป็นไปไดว้า่ลกัษณะการประกอบอาชพีของ คนหนุ่มสาวในปจัจุบนัมลีกัษณะเรง่รบี 

ไมม่เีวลาทีจ่ะทาํบุญตกับาตร  คนจงึหา่งไกลวดัออกไปยิง่ขึน้ บางคนถงึกบัเหน็วา่การทาํบุญเป็นสิง่

ฟุม่เฟือยเพราะวดัมเีงนิอยูแ่ลว้ และคนเราควรเขา้วดัเมือ่ถงึวยัชราเทา่นัน้ อยา่งไรกด็ี หากเป็นวนัหยดุ

นกัขตัฤกษ ์หรอืวนัเสาร ์อาทติย ์จะมคีนใสบ่าตรมากขึน้ 

ปจัจุบนัมคีวามพยายามสง่เสรมิใหม้กีารทาํบุญตกับาตรตามโรงเรยีนต่างๆ เพือ่เป็นการปลกูฝงั

นิสยัรกัธรรมะใหแ้ก่เยาวชน เชน่ ทีโ่รงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม มกีารจดัโครงการนิมนตพ์ระมารบับาตร 

ขา้วสารอาหารแหง้ทกุวนัพฤหสับด ีสง่เสรมิใหน้กัเรยีนและชาวบา้น ทีอ่ยูใ่กลโ้รงเรยีนใหม้โีอกาสทาํบุญ 

และยงัเป็นการอนุรกัษป์ระเพณสีบืทอดอายพุระศาสนา และสรา้งความงอกงามทางปญัญาใหแ้ก่เยาวชน

ดว้ย 

ความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้จากการทีม่กีารสรา้งถนนบางนา-บางปะกง ตลอดจนการพฒันาถนน

เสน้ทางสายรองต่างๆ ทาํให้ชาวบางโฉลงสามารถเดนิทางไปตดิต่อกบัชมุชน ใกล้เคยีงไดส้ะดวกยิ่งขึน้ 

ทาํใหม้พีระจากหมูบ่า้นอืน่เขา้มาบณิฑบาตในบางโฉลง เชน่ พระจากวดัราษฎรศ์รทัธาธรรมหรอืวดั

หนองปรอืเขา้มาบณิฑบาตในหมูบ่า้นต่างๆ ทัง้หมูบ่า้นพลูเจรญิ หมูบ่า้นพนูสขุ หมูบ่า้นเมอืงทองบางนา 
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หมูบ่า้นเอือ้อาทรทีม่ชีาวบา้นหนาแน่น และพบวา่ปจัจุบนัชาวบา้นนิยมใสบ่าตรดว้ยอาหารทีซ่ือ้หาจาก

แมค่า้ทีจ่ดัเตรยีมเป็นชดุไวข้ายเพือ่ถวายพระ และนําไปรบัประทานในการทาํงานในโรงงานอุตสาหกรรม 

รวมทัง้นิยมถวายเงนิเพือ่การทาํบุญดว้ย 

ดงันัน้ สรปุไดว้า่ ในดา้นวฒันธรรมการทาํบุญของชาวบา้นบางโฉลง แมว้า่รปูแบบการทาํบุญตกั

บาตรจะเปลีย่นไปจากการทีช่าวบา้นจะนัง่ทีท่า่น้ําหน้าบา้นเพือ่รอตกับาตรทางเรอืทีพ่ระสงฆพ์ายมารบั

บณิฑบาตในคลองบางโฉลง มาเป็นการนัง่รถยนตไ์ปทาํบุญทีว่ดัหรอืรอตกับาตรพระทีเ่ดนิเทา้มาหน้า

บา้นของตนเอง และอาหารถวายพระในอดตีชาวบา้นจะนิยมทาํอาหารเองอยา่งประณตี พถิพีถินั คดัแต่

สว่นทีด่ทีีส่ดุไวถ้วายพระ แต่ปจัจุบนัชาวบา้นนิยมซือ้แกงถุงทีจ่ดัเป็นชดุไวถ้วายพระมากกวา่ทาํเอง 

เพราะสิน้เปลอืงและไมค่อ่ยมเีวลา ในดา้นปรมิาณผูท้ีท่าํบุญพ บวา่ ยงัมผีูท้ีท่าํบุญอยูพ่อสมควรแมจ้ะ

น้อยไปบา้งเมือ่เทยีบกบัจาํนวนประชากรทีเ่พิม่มากขึน้ แสดงใหเ้หน็ถงึความศรทัธาในพระพทุธศาสนา

แมร้ปูแบบการทาํบุญจะเปลีย่นไปกต็าม 

 

การอปุสมบท 

สาํหรบัการอุปสมบทของชาวบางโฉลง ในปจัจุบนั การบวชในลกัษณะทีจ่ดังานใหญ่โตหลายวนั

ไม่คอ่ยมใีหเ้หน็แลว้  การบวชในปจัจุบนัสว่นใหญ่จะทาํกนัอยา่งงา่ยๆ และประหยดั  ซึง่อาจเป็นเพราะ

ทัง้เจา้ภาพและผูบ้วชเองไมม่เีวลา รวมทัง้เป็นคนนอกพืน้ทีท่ีย่า้ยเขา้มาอยูใ่หม ่หรอืแมแ้ต่ลกูหลานของ

ชาวบางโฉลงเอง เมือ่ครบบวชหรอืมชีว่งเวลาทีเ่หมาะสมในการบวช กจ็ะบวชกนัอยา่งเงยีบๆ ไมม่กีาร

จดังานใหญ่กนัเหมอืนในอดตี สว่นใหญ่ไปทาํพธิกีนัทีว่ดั  อาจมกีารเตรยีมงานกนัทีบ่า้นบา้ง สาํหรบัการ

เลีย้งฉลองพระใหมท่ีนิ่มนตพ์ระมาฉนัเพลทีบ่า้นเจา้ภาพเทา่นัน้  

สาํหรบัการเลีย้งผูท้ีม่าชว่ยงานนัน้ จะไมม่กีารเลีย้งดหูลายวนัเหมอืนเดมิ  จะมเีพยีงการเลีย้ง

หลงัการเลีย้งพระในวนับวชเลย  สาํหรบั อาหารทีจ่ดัเลีย้งมกัใชว้ธิกีารจา้งโต๊ะจนี เพราะสะดวกและ

ควบคมุคา่ใชจ้า่ยไดง้า่ย 

จากทีก่ลา่วมาสรปุไดว้า่ ความเปลีย่นแปลงในชมุชนบางโฉลงในดา้นการบวชพระมกีาร

เปลีย่นแปลงจากการทาํพธิทีีฟุ่ม่เฟือยใชเ้วลาหลายวนั  มาเป็นการบวชอยา่งเรยีบงา่ย ไม่ คอ่ยมกีารจดั

งานใหญ่โตสิน้เปลอืงเหมอืนเดมิในอดตี บุคคลทีเ่ชญิมาชว่ยงานจะเป็นคนทีส่นิทสนมกนัในหมูญ่าตมิติร

และเพือ่นบา้นใกลเ้คยีงเทา่นัน้ 

 

ประเพณีชีวิต 

การแต่งงาน 

สาํหรบัการแต่งงานของชาวบางโฉลงในปจัจุบนั มกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งเหน็ไดช้ดั ไมม่กีาร

แต่งงานระหวา่งชายและหญงิทีไ่มรู่จ้กักนัอกีแลว้ การแต่งงานทีพ่อ่แมฝ่า่ยชายหาลกูสะใภใ้หเ้ป็นเรือ่งที่



 116 

แปลกในสงัคม เน่ืองจากปจัจุบนัหนุ่มสาวไดม้โีอกาสรูจ้กักนัมากกวา่แต่ ก่อน ทัง้จากการไดร้บัการศกึษา  

การประกอบอาชพีในภาคอุตสาหกรรม  การคมนาคมและการสือ่สาร ทีส่ะดวกรวดเรว็ ทาํใหเ้ดนิทางและ

ตดิต่อสือ่สาร ไปยงัทีต่่างๆ ไดไ้กลออกไป  ดงันัน้  คูบ่า่วสาว จงึมกั ไมใ่ชค่นในพืน้ทีเ่ดยีวกนัอกีต่อไป  

ในชว่งน้ี ชาวบางโฉลงสว่นใหญ่จะแต่งงานกบัคนต่างถิน่ทีเ่ขา้มาทาํงานในพืน้ที่  บางคนแต่งงานแลว้ตัง้

ถิน่ฐานอยูใ่นพืน้ทีบ่างโฉลง แต่บางคนกไ็ปอาศยัอยูท่ีภ่มูลิาํเนาของคูส่มรส บางคน อยูร่ว่มกนัก่อน

แต่งงาน บางคู่อยูร่ว่มกนัก่อนและเมือ่พรอ้มทีจ่ะทาํพธิแีต่งงานกจ็ะทาํพธิอียา่ง เรยีบงา่ย หรอืบางคูอ่ยู่

รว่มกนัโดยไมม่กีารแต่งงาน เลยกม็ ีและการอยูร่ว่มกนัในฐานะสามภีรรยาบางคู่ เลกิรากนัในเวลาอนัสัน้ 

ต่างจากอดตีทีม่กัจะอยูก่นัจนแก่เฒา่  ซึง่อาจเป็นไดว้า่คนรุน่ก่อนขาดโอกาสทางสงัคมในการตดิต่อกบั

เพศตรงขา้ม  หรอืคนรุน่ก่อนมคีวามหนกัแน่น มเีหตุผล และความอดทนมากกวา่ ตลอดจนอยูใ่น

สิง่แวดลอ้มทีด่กีวา่ปจัจุบนั ต่างจากปจัจุบนัทีค่นรุน่ใหมไ่มค่อ่ยมคีวามอดทน  ต่างคนต่างประกอบอาชพี

มรีายไดข้องตนเอง  และสภาพแวดลอ้มต่างๆ ของสงัคมสมยัใหม ่พอ นานเขา้ ต่างคนก็ เกดิความเบื่อ

หน่ายต่อกนัและเหน็วา่การเลกิรา้งกนัเป็นเรือ่งธรรมดา  

สาํหรบัการแต่งงานทีเ่กดิขึน้ในปจัจุบนั ภายหลงัทาํพธิตีามประเพณแีลว้ การจดัเลีย้งสว่นใหญ่

จะเลีย้งในตอนเยน็  โดยอาจจดัในสถานทีต่่างๆ ตามฐานะเชน่ ตามหอประชมุของโรงเรยีน หรอื

หน่วยงานราชการในชมุชน หากเป็นผูท้ีม่ฐีานะดกีอ็าจจดัเลีย้งในโรงแรมได ้

 

การตาย 

ปจัจุบนั จากการ สอบถามและสงัเกต พบวา่ไมม่ชีาวบางโฉลงบา้นใดทาํพธิสีวดศพโดยนิมนต์

พระไปทาํพธิทีีบ่า้นอกีแลว้ แต่จะนําศพไปทาํพธิทีีว่ดั หลงัจากมกีารก่อสรา้งเมรเุผาศพขึน้ทีว่ดับางโฉลง

ใน พ.ศ. 24981

                                                 
1
 พระมงคลวฒุาจารย.์  (2544).  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลงิศพพระมงคลวฒุาจารย.์  หน้า 

12. 

 ชาวบา้นจงึเลกิจดัพธิศีพทีบ่า้น พธิศีพอาจใชเ้วลาในการทาํ 3-7 วนัแลว้แต่ความสะดวก

ของเจา้ภาพ โดยพระสงฆจ์ะทาํพธิสีวดศพ เวลาประมาณ 19.00  น. ชาวบา้นบางคนอาจมาก่อนเวลา 

หรอืบางรายมาหลงัจากพระเริม่พธิสีวดไปแลว้กม็ ีการสวดของพระมกัจะสวดสามจบต่อเน่ืองกนัแลว้จงึ

พกัใหเ้จา้ภาพเลีย้งอาหารผูม้ารว่มงานซึง่อาจจะเป็นขา้วตม้ ก๋วยเตีย๋ว หรอือาหารกลอ่ง พรอ้มเครือ่งดืม่

ทีจ่ดัเป็นชดุ และเมือ่สวดจบทีส่ีเ่ป็นอนัเสรจ็พธิใีนแต่ละวนั เมือ่ทาํพธิคีรบวนัทีก่าํหนดแลว้ มกัจะไมม่ี

การเกบ็ศพไว ้เจา้ภาพมกัจะเผาศพเลย  

ในเรือ่งการจดัเลีย้งอาหารผูท้ีม่าชว่ยงาน พบวา่ทีว่ดับางโฉลงใน ยงัคงมกีารนําอาหารมาเลีย้งผู้

ทีม่ารว่มงานในชว่งก่อนทีพ่ระจะทาํพธิอียูบ่า้งในบางราย เชน่ งานสวดพระอภธิรรมศพหลวงพอ่บุญม ี

มว่งนาค อดตีเจา้อาวาสวดับางโฉลงใน ทีม่กีารปฏบิตัใินลกัษณะดงักลา่วดว้ย             
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ขอ้น่าสงัเกตอกีประการหน่ึงคอืงานศพของบุคคลทีเ่ป็นทีรู่จ้กัในสงัคม เชน่ คร ูขา้ราชการ หรอื

พระผูใ้หญ่ ทีม่บุีคคลทีเ่คารพมารว่มงานกนัมาก จนทาํใหง้านศพกลายเป็นการสงัสรรคก์นัในกลุม่เพือ่น 

ทีไ่มไ่ดพ้บปะกนัมานาน มกีารสง่เสยีงคยุกนัอยา่งสนุกสนานออกรส  

 

ประเพณีรบับวั 

องคป์ระกอบของประเพณงีานรบับวัทีส่าํคญัในปจัจุบนั คอืการแหร่ปูหลวงพอ่โตจาํลองทางเรอื

ไปตามลาํคลองสาํโรงระหวา่งบางพลกีบัหวัตะเข ้ในวนัขึน้ 13 คํ่า  เดอืน 11 ประชาชนทีอ่าศยัอยูร่มิสอง

ฝ ัง่คลองทีข่บวนแหร่ปูหลวงพอ่โตผา่น จะจดัธงทวิตกแต่งบา้นเรอืนตัง้โ ต๊ะหมูบ่ชูา ทีว่ดับางพลใีหญ่ใน

จะมมีหรสพสมโภชตลอดคนื โดยเริม่มาตัง้แต่วนัขึน้ 11 คํ่า เดอืน 11  พอถงึ วนัขึน้ 14 คํ่า  เดอืน 11 

บรเิวณทีว่า่การอาํเภอบางพลี จะมกีารประกวดการตกแต่งเรอืประเภทต่างๆ ทีห่น่วยงานราชการให้

ความรว่มมอืสง่เขา้ประกวด มกีารรบับวักนัในคลองสาํโรง มกีารแจกขา้วตม้มดั และขา้วหอ่ผูเ้ขา้

ประกวดและประชาชน ซึง่งานจะเริม่ตัง้แต่ ประมาณ 06.00 น. และจะสิน้สดุประมาณ 10.00 น. ในบางปี

อาจมกีารประกวดเทพหีรอืนางงาม หรอืการแขง่เรอื หรอือยา่งอืน่ แลว้แต่คณะกรรมการทีพ่จิารณาจดั

ใหม้ขีึน้ สว่นการรอ้งราํทาํเพลง เลน่ลาํตดั ตามลาํคลองนัน้ ปจัจุบนัไมม่แีลว้  เหลอืเพยีงการเทีย่ว

สนุกสนานในบรเิวณทีจ่ดังานมหรสพเทา่นัน้ 

งานประเพณรีบับวั จากอดตีทีเ่กดิจากงานบุญและเป็นการแสดงความเอือ้อาทรต่อกนัและกนั 

ระหวา่งชาวไทยและชาวมอญ มกีารเปลีย่นแปลงในต่างๆ ดงัน้ี 

1. รปูแบบกจิกรรมประเพณรีบับวัแบบดัง้เดมิทีช่า วมอญพายเรอืมาจากคลองสาํโรงมารบับวัที่

บางพลไีมม่อีกีแลว้ แต่จะหายไปเมือ่ใดไมม่หีลกัฐานปรากฏ กจิกรรมประเพณรีบับวัในปจัจุบนัไดเ้ปลีย่น

รปูแบบไปเป็นประเพณทีีเ่น้นวฒันธรรมพืน้บา้นและการทอ่งเทีย่วแทน 

2. การแหห่ลวงพอ่โตไปตามลาํคลองจากวดับางพลใีหญ่ ในถงึสาํโรง และวดับางพลใีหญ่ ในถงึ

บางบอ่ ในปจัจุบนัจะมกีารแหจ่ากวดับางพลใีหญ่ในถงึวดับางพลใีหญ่กลางเทา่นัน้ สว่นทีไ่ปบางบอ่จะใช้

การแหร่ปูจาํลองหลวงพอ่โต โดยใชเ้สน้ทางการคมนาคมทางบกแทน  เน่ืองจากมถีนนบางนา-บางปะกง

ตดัผา่นพืน้ทีบ่างบอ่ประมาณ พ.ศ. 2510 

3. ดอกบวัทีช่าวบา้นไดร้บัจากประเพณรีบับวัแต่เดมิจะม ี3 ดอก อนัหมายถงึ  พระพทุธ พระ

ธรรม และพระสงฆ ์  ดอกบวัจะถกู หอ่ดว้ยใบบวั แลว้มดัดว้ยตอกหรอืเชอืกกลว้ย เพือ่กนัไมใ่หด้อกบวั

เหีย่วแหง้เรว็ ชาวบา้นจะนํามาบชูาเพราะถอืวา่เป็นดอกบวัศกัดิส์ทิธิ ์และเป็นสริมิงคลทีไ่ดจ้ากองคห์ลวง

พอ่โต แต่ในปจัจุบนัจะใชด้อกบวัเพยีง 1 ดอก หรอืกาํโดยไมใ่ชใ้บบวัหอ่ และไมค่อ่ยมใีครสนใจนําไป

บชูาคงปล่อยทิง้ลงคลองใหล้อยไปกบักระแสน้ํา 

พ.ศ. 2512 นายชดั นาคราช นายอาํเภอบางพล ีไดก้าํหนดใหเ้รอืทีใ่ชแ้หห่ลวงพอ่โตเป็นเรอืนํา

ขบวน เพือ่ใหผู้ช้มมาชมเรอืทีป่ระกวดและนมสัการองคห์ลวงพอ่โต 
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พ.ศ. 2536-2539  นายวงศ์  เลศิไพศาล นายอาํเภอบางพล ีไดป้ระสานกบัการทอ่งเทีย่วแหง่

ประเทศไทย ไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณบางสว่นในการจดักจิกรรมงานประเพณรีบับวั เพือ่เป็นการ

เผยแพรใ่หช้าวไทยและชาวต่างชาตริูจ้กัประเพณรีบับวั และไดจ้ดักจิกรรมเสรมิขึน้ ในวนัขึน้ 13 คํ่า  

เดอืน 11 โดยเน้นกจิกรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของอาํเภอบางพล ีเชน่  อาหารไทยโบราณ การละเลน่

โบราณ ฟ้ืนฟูการแขง่ขนัเรอืมาด ประกวดหนุ่มสาวรบับวั ซึง่ถอืปฏบิตัมิาจนทกุวนัน้ี 

พ.ศ. 2541 นายชะลอ ใบเจรญิ  นายอาํเภอบางพล ีไดเ้พิม่กจิกรรมเปิดตลาดน้ําบางพล ีมเีรอื

พายจาํหน่ายสนิคา้เพือ่เป็นการยอ้นอดตีอนุรกัษว์ฒันธรรมทีด่งีาม  สง่เสรมิรายไดใ้หก้บัประชาชนและ

พฒันาเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วอกีแหง่หน่ึงของจงัหวดัสมทุรปราการ 

โดยสรปุมคีวามเปลีย่นแปลงดา้นธรรมเนียมประเพณทีีป่ฏบิตัสิบืต่อกนัมา  แต่เดมิในวนัขึน้ 12 

คํ่า เดอืน 11 ชาวบา้นจะทาํความสะอาดบา้น ตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาทีท่า่น้ําเพือ่รอรบัขบวนเรอืหลวงพอ่โต และ

กราบนมสัการดว้ยดอกบวั แต่ปจัจุบนัไมม่กีารจดัตัง้โต๊ะหมูบ่ชูาเพือ่รอรบัหลวงพอ่โตแลว้  คงเหลอืแต่

ประเพณแีละมหรสพบนัเทงิต่างๆ ทีเ่น้นเรือ่งการทอ่งเทีย่วเป็นสาํคญั 
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ภาพประกอบ 32 การแหห่ลวงพอ่โตทางน้ําและประเพณรีบับวัในปจัจุบนั 

  

ทีม่า: สภาวฒันธรรมอาํเภอบางพล.ี  (2553).  เล่าเรื่องเมืองบางพลี เล่มท่ี 2.  หน้า 162. 
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การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน 

ลกัษณะการใชท้ีด่นิของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงไปจากภาคเกษตรกรรมไปสู่

ภาคอุตสาหกรรมโดยการจดัสรรทีด่นิแบง่ขายหรอืการทาํธุรกจิหอ้งเชา่ บา้นจดัสรร สนามกอลฟ์ และ

โรงงานอุตสาหกรรม เริม่เกดิขึน้ในชว่งทีท่ีด่นิรมิถนนบางนา-บางปะกงมรีาคาสงูขึน้ คอื เมือ่มกีารขยาย

ถนนบางนา-บางปะกงใหก้วา้งขวางมหีลายชอ่งทางหลงั พ.ศ. 2526 เป็นตน้มา สาํหรบัสาเหตุทีช่าวบา้น

ตอ้งขายทีด่นิ สว่นหน่ึงมาจากปญัหาความยากจนเป็นหน้ีสนิ แมใ้นอดตีชาวบางโฉลงสว่นใหญ่จะมทีีด่นิ

ทาํกนิเป็นของตนเอง แต่ผลผลติต่อไรก่ไ็มส่งูนกั ชาวบา้นจงึตอ้งดาํรงชวีติอยา่งประหยดั อดออม เมือ่

ทีด่นิมรีาคาสงูขึน้มากจงึกลายเป็นเหตุจงูใจใหช้าวบา้นทยอยขายทีด่นิเพือ่นําเงนิมาจา่ยหน้ีสนิ เกบ็ฝาก

ธนาคาร และนําเงนิมาลงทนุในธุรกจิหอ้งเชา่ พืน้ทีน่าจงึคอ่ยๆ หมดไปเพราะรายไดไ้มคุ่ม้ทนุ 

การขายทีด่นิมทีัง้ขายแบบยกแปลง และขายแปลงเลก็ๆ เพือ่กนัทีส่ว่นหน่ึงไวส้าํหรบัอยูอ่าศยั

และไวเ้ป็นมรดกใหล้กูหลาน โดยขายทีด่นิเพือ่ไปทาํหมูบ่า้นจดัสรร ทาํโรงงาน และสนามกอลฟ์ พอตก

ลงราคากนัแลว้กจ็า้งรงัวดัเป็นแปลงๆ ไป การขายทีจ่ดัสรรเป็นแปลงยอ่ยๆ นิยมตอนหลงัโดยทีด่นิของ

นายทว ีและนางขาว พลูเจรญิ จาํนวน 1 05 ไร ่ไดม้กีารนํามาจดัสรรขายใหก้บัประชาชนทีส่นใจ 27

1
   โดย

นําทีด่นิไปจาํนองกบั นางวนัเพญ็ รกัมนุษย ์ใน พ.ศ. 2522 ไดนํ้ามาจดัสรรจาํหน่าย 28

2
 โดยนางวนัเพญ็ได้

จดัสรรทีด่นิเป็นแปลงเลก็ๆ ขนาดแปลงละ 50 ตารางวา เพราะไดเ้งนิดกีวา่ขายแปลงใหญ่ ในการรงัวดั

ทีด่นิมกีารจา้งชาวบา้นมาชว่ย ทัง้การสรา้งถนนเขา้หมูบ่า้นโดยจา้งคนมาขดุดนิจากทีน่ามาทาํขอบถนน 

เอาดนิลกูรงัเทตรงกลางเพือ่สรา้งเป็นถนน ชาวบา้นทีเ่ขา้มาซือ้ทีรุ่น่แรกๆ เป็นชาวบา้นทีถ่กูไลท่ีจ่าก

การขยายโรงงานไมอ้ดัไทยบางนา และชาวบา้นทีท่าํงานในโรงกลัน่น้ํามนัสามทหาร (ปจัจุบนัคอื การ

ปิโตรเลยีมแหง่ประเทศไทย หรอื ปตท.) อยูท่ีบ่างจาก เขตพระโขนง ชาวบา้นเหลา่น้ีซือ้ทีด่นิจดัสรรใน

ราคาตารางวาละ 300 บาท โดยการผอ่นสง่เดอืนละ 500 บาท เป็นคา่ทีด่นิ 300 บาท คา่น้ําและคา่ไฟ 

200 บาท ประมาณ พ.ศ. 2523 ทีด่นิจดัสรรขึน้ราคาเป็นตารางวาละ 600 บาท ประมาณ พ.ศ. 2530 

เกดิกระแสขา่ววา่จะมกีารสรา้งทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิราคาทีด่นิจงึมรีาคาสงูขึน้เป็นตารางวาละ 

2,000 บาท และเริม่มกีารซือ้ขายทีด่นิกนัมากขึน้ มผีูค้นเขา้มาหาซือ้ทีด่นิเพิม่มากกวา่ชว่งเวลาอืน่ๆ  

ระหวา่ง พ.ศ. 2533-2540 ทีด่นิยิง่มรีาคาแพงขึน้อกี ราคาประมาณตารางวาละ 17,000-18,000 

บาท เน่ืองจากเศรษฐกจิไทยเฟ่ืองฟู และมกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงจนเตม็พืน้ที ่รวมทัง้มกีาร

สรา้งทางดว่นบรูพาวถิคีรอ่มถนนบางนา-บางปะกง ทาํใหท้ีด่นิเป็นทีส่นใจของนกัลงทนุ 

                                                 
1
 สวน เนตรวเิชยีร.  (2552, 2 มกราคม).  สมัภาษณ์โดย เพชรณภคั นามแสงผา  ที ่15 ม.6 ต.

บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
2
 แหล่งเดิม. 
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อยา่งไรกด็ ีภายหลงัวกิฤตฟิองสบู ่พ.ศ. 2540 ราคาทีด่นิในบางโฉลงเริม่ลดลง พอถงึ พ.ศ. 

2548 ราคาทีด่นิลดลงเหลอืตารางวาละประมาณ 10,000 บาท สาเหตุเน่ืองมาจากเศรษฐกจิตกตํ่า และ

ปญัหามลพษิทางเสยีงทีเ่กดิขึน้จากทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

ระหวา่ง พ.ศ. 25 30-25 40 เป็นชว่งเวลาทีก่ารใชป้ระโยชน์จากทีด่นิของบางโฉลงมกีาร

เปลีย่นแปลงมากทีส่ดุ โดยเปลีย่นแปลงจากการทาํบอ่ปลามาเป็นโรงงานอุตสาหกรรม บา้นจดัสรร การ

จดัสรรทีด่นิเพือ่การปลกูสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั สนามกอลฟ์ อาคารพาณชิย ์บา้นเชา่ ซึง่ต่อมาไดพ้ฒันาเป็น

หอพกัเมือ่โรงงานอุตสาหกรรมขยายตวั และการเกดิขึน้ของมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิจาก

การสมัภาษณ์พบวา่ นางอบ นิลโต ชาวบา้นหมู ่1 ตาํบลบางโฉลงรเิริม่เป็นผูส้รา้งบา้นใหเ้ชา่ก่อนบุคคล

อืน่ 29

1
 โดยสรา้งเป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ มทีัง้ชัน้เดยีวและสองชัน้ และนํารายไดส้ว่นหน่ึงจากการให้

เชา่หอ้งมาขยายหอ้งเชา่ใหม้จีาํนวนเพิม่ขึน้ สง่ผลใหช้าวบา้นทีม่ทีีด่นิรายอืน่ๆ นิยมสรา้งหอ้งเชา่ตาม 

โดยเฉพาะในปจัจุบนั เจา้ของบรษิทั ไทยซมัมทิ จาํกดั ไดส้รา้งหอ้งเชา่ใหพ้นกังานและบุคคลอืน่เชา่

มากกวา่ 150 หอ้ง สายตระกลูสมนึกและคลา้ยบณัดษิฐท์ีเ่ป็นเครอืญาตกินัมหีอ้งเชา่รวมกนักวา่ 300 

หอ้ง เครอืจรรยาวรรธมหีอ้งเชา่ใหเ้ชา่มากกวา่ 100 หอ้ง เครอืกติตนิครมหีอ้งเชา่มากกวา่ 200 หอ้ง 

รวมทัง้ผูส้รา้งหอ้งเชา่รายอืน่ๆ รวมแลว้ ในบางโฉลงมหีอ้งเชา่รวมกนัไมน้่อยกวา่ 2,000 หอ้ง  

สาํหรบัผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นหอ้งเชา่ สว่นใหญ่จะเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เชน่ บรษิทัไทย

ซมัมทิ จาํกดั บรษิทั ไทยอะครลีคิ จาํกดั บรษิทัโมเดริน์ฟอรม์ จาํกดั บรษิทัไทยเรดเิอเตอร ์จาํกดั  

บรษิทั อาเซยีน ออโตพารท์ จาํกดั  บรษิทั ดอกบวัคู ่จาํกดั บรษิทั ปามาทอย จาํกดั บรษิทัในเครอื 

ไอเชโร จาํกดั ฯลฯ ทีต่ ัง้อยูใ่นทอ้งทีบ่างโฉลง ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่า่งออกไป 

ผูพ้กัอาศยัสว่นหน่ึงมาจากนกัศกึษามหาวทิยาลยัหวัเฉลยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ โดยเฉพาะระหวา่งทีม่กีาร

ก่อสรา้งทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิมแีรงงานก่อสรา้งและครอบครวัเขา้มาเชา่บา้นอยูใ่นทอ้งทีบ่างโฉลง

มากกวา่ 5,000 คน 

สาํหรบัหมูบ่า้นจดัสรรทีเ่กดิขึน้ในบางโฉลงมหีลายหมูบ่า้น ไดแ้ก่ หมูบ่า้นกรนีวลัเลย ์หมูบ่า้น

พนูสขุ หมูบ่า้นเลควดู เป็นตน้ 

นอกจากหอ้งเชา่และบา้นจดัสรรของเอกชนแลว้ ทางภาครฐัไดเ้ขา้มาสรา้งบา้นเพือ่เป็นทีอ่ยู่

อาศยัของประชาชน คอืบา้นเอือ้อาทร 2 แหง่ ไดแ้ก่ บา้นเอือ้อาทรบางโฉลง 1 ทีว่ดับางโฉลงนอก และ 

บา้นเอือ้อาทรบางโฉลง 2 บรเิวณกโิลเมตรที ่16 ซึง่มจีาํนวนหอ้งรวมกนัมากกวา่ 5,000 หอ้ง   

                                                 
1
 ศกัดิช์ยั ชมมาล.ี  (2555. 12 มนีาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา  ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 

 



 122 

สาํหรบัทีด่นิจดัสรรในบางโฉลงสว่นใหญ่ไดข้ายไปหมดแลว้ และผูซ้ือ้ทีด่นิไดเ้ขา้มาสรา้งทีอ่ยู่

อาศยัเกอืบเตม็หมด มเีพยีงบางแปลงทีผู่ซ้ือ้ทีด่นิยงัไมไ่ดม้าสรา้งทีอ่ยูอ่าศยั บางแปลงเจา้ของใหเ้ชา่

ปลกูบา้น บางแปลงใหส้ถานีทวนสญัญาณโทรศพัทเ์ชา่ และหลายแปลงเจา้ของทีด่นิสรา้งเป็นบา้นเชา่

และอาคารพาณชิย ์

สาํหรบัการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรปจัจุบนัยงัมอียูบ่า้ง แต่มอียูเ่ฉพาะดา้นในทีอ่ยูล่กึเขา้ไปจาก

ถนนบางนา-บางปะกง ซึง่ยงัมกีารเลีย้งปลาเบญจพรรณ และปลกูผกักระเฉด ในบางสว่นของหมูท่ี ่6 หมู่

ที ่7 และมสีวนไมผ้ล เชน่ มะมว่ง กลว้ย อยูบ่า้งไมม่ากนกั พืน้ทีเ่หลา่น้ีเป็นของคนทอ้งถิน่ทีเ่คยเป็น

ชาวนาชาวสวน แมส้ภาพแวดลอ้มในทอ้งถิน่จะเปลีย่นไป แต่คนทอ้งถิน่บางสว่นกย็งัคงอนุรกัษ์

ธรรมชาตแิละตน้ไมไ้วก้บัที ่

 

 ธรุกิจอสงัหาริมทรพัย ์หมู่บา้นจดัสรร ห้องเช่า และบา้นเอ้ืออาทร 

สาํหรบัหมูบ่า้นจดัสรรและหอ้งเชา่ทีเ่กดิขึน้จาํนวนมากในบางโฉลงและตาํบลใกลเ้คยีง เพือ่

รองรบัความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัทีเ่พิม่จาํนวนมากขึน้ตามปรมิาณของผูค้นทีเ่พิม่ขึน้ทกุวนั รวมถงึผูค้น

ต่างถิน่ทีเ่ขา้มาทาํมาหากนิในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะคนจากภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือทีอ่พยพ

เขา้มาทัง้อาศยัอยูอ่ยา่งถาวรและพวกทีเ่ขา้มาหลงัหมดหน้านาจากต่างจงัหวดั ทาํใหป้รมิาณความ

ตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่มากขึน้หลายเทา่ตวั ธุรกจิหอ้งเชา่และหมูบ่า้นจดัสรรจงึเกดิขึน้มากมาย 

โดยเฉพาะหอ้งเชา่ทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมาก บางแหง่ทีร่าคาสงูกม็สีภาพแวดลอ้มทีด่ ีแต่บางแหง่ทีร่าคาถกู

กเ็กอืบจะกลายเป็นแหลง่เสือ่มโทรมไป เมือ่มคีนจาํนวนมากหลากหลายนิสยัใจคอเขา้มาอยู ่

สภาพแวดลอ้มกถ็กูทาํลายลงมากขึน้เรือ่ยๆ  

 ปจัจุบนั พืน้ที่สว่นหน่ึงของบางโฉลง  ไดม้โีครงการหมูบ่า้น เอือ้อาทรบางโฉลงเกดิขึน้ จากการ

สอบถามผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นบางโฉลงมาตัง้แต่เกดิ ไดก้ลา่วถงึโครงการน้ีวา่ การที่บา้นเอือ้อาทรบางโฉลงถูก

สรา้งในพืน้ทีบ่รเิวณน้ี  กท็าํใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้าขึน้ ประกอบกบัทีผู่ค้นต่างจากแดนไดเ้ขา้มาหางาน

ทาํ ทาํใหค้วามเป็นอยูข่องคนในพืน้ทีโ่ดยรอบตอ้งปรบัเปลีย่นการดาํรงชวีติใหท้นัตามยคุสมยั ในดา้น

หน่ึงการทีม่โีครงการหมูบ่า้นเอือ้อาทรบางโฉลง แมจ้ะสง่ผลทาํใหช้าวบา้นต่างถิน่ทีม่าทาํมาหากนิอยู่

แถบน้ีมสีภาพ ความเป็นอยู่ ที่ดขี ึน้ แต่ก็สง่ผลกระทบ ต่อสภาพสงัคมใน บางโฉลงดว้ย คอื  มสีว่นทาํให้

การจราจรในบรเิวณนัน้ตดิขดั และนานๆ ไปกอ็าจกลายเป็นแหลง่ทีม่สีภาพแวดลอ้มเสือ่มโทรมได3้0

1
 

                                                 
1
 อาํไพ ลาํลอง.  (2551, 20 ตุลาคม).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ทีโ่รงเรยีนพลู

เจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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 นอกจากธุรกจิบา้นจดัสรรและหอ้งเชา่แลว้ พืน้ทีบ่รเิวณบางโฉลงและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงตามแนว

เสน้ทางถนน บางนา-บางปะกง ยงัถกูใชเ้ป็นทีต่ ัง้ของสนามกอลฟ์ถงึ 5 สนามดว้ยกนั คอื สนามกอลฟ์

เมอืงแกว้ บรเิวณกโิลเมตรที ่7 สนามกอลฟ์วนิดม์ลิล์ บรเิวณกโิลเมตรที ่9 สนามกอลฟ์ธนาซติี ้บรเิวณ

กโิลเมตรที ่14 สนามกอลฟ์กรนีวลัเลย ์บรเิวณกโิลเมตรที ่15 และสนามกอลฟ์เลควคู บรเิวณกโิลเมตรที่ 

18 ดว้ย จะเหน็ไดว้า่ สภาพการใชพ้ืน้ทีข่องบางโฉลงเปลีย่นแปลงไปจากอดตีทีเ่คยใชพ้ืน้ทีส่ว่นใหญ่ทาํ

นาขา้ว เลีย้งปลา ปลกูพชืสวน กลายมาเป็นการใชพ้ืน้ทีท่าํธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ทัง้ทีอ่ยูอ่าศยัและ

โรงงานอุตสาหกรรมจาํนวนมาก 

 

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา 

เมือ่มกีารตดัถนนบางนา-บางปะกงแลว้ นอกจากโรงเรยีนวดับางโฉลงในจะมคีวามกา้วหน้า มี

จาํนวนนกัเรยีนมากกวา่เดมิแลว้ ยงัมกีารตัง้โรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษาขึน้ใน พ.ศ. 2513 โดยนาย

จอนและนางจาด พลูเจรญิ ไดบ้รจิาคทีด่นิ ประมาณ 36 ไรเ่ศษ ใหก้บักระทรวงศกึษาธกิารเพือ่สรา้ง

โรงเรยีนขึน้ในบรเิวณทีน่าตรงขา้มกบัวดับางโฉลงใน คอื โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม เพือ่ใหเ้ป็นทีศ่กึษา

เลา่เรยีนสาํหรบับุตรหลานของชาวบา้นในทอ้งทีบ่างโฉลงและตาํบลใกลเ้คยีง ซึง่ในระยะแรกยงัมี

นกัเรยีนจาํนวนน้อย เน่ืองจากผูป้กครองไมเ่หน็ความสาํคญัของการศกึษาและมคีวามจาํเป็นตอ้งใช้

แรงงานชว่ยทาํนา จงึนิยมสง่บุตรหลานใหไ้ดร้บัการศกึษาเพยีงในระดบัการศกึษาภาคบงัคบัเทา่นัน้ 

ต่อมาเมือ่ชาวบา้นเริม่เหน็ความสาํคญัของการศกึษา ประกอบกบัเริม่มฐีานะดขีึน้จากการขายทีด่นิ 

รวมทัง้เริม่มคีนอพยพเขา้มาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมจาํนวนมากขึน้ ทาํใหม้จีาํนวนนกัเรยีนที่

เรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษามากขึน้ดว้ย และเมือ่มกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงใหก้ารเดนิทางไปยงั

กรงุเทพฯ หรอืภาคตะวนัออกสะดวกมากขึน้ จงึมนีกัเรยีนทีม่าจากกรงุเทพฯ และจงัหวดัใกลเ้คยีง เชน่ 

ฉะเชงิเทรา มาเขา้เรยีนเพิม่ขึน้ดว้ย 

        ระหวา่ง พ.ศ. 2535-2540 โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม มจีาํนวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จาก

ประมาณ 900 คน ใน  พ.ศ.  2535 เพิ่ม ขึน้เป็นมากกวา่ 2,100 คน ใน พ.ศ. 2540 31

1
 สอดคลอ้งกบัการ

เพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากร ทัง้จากการยา้ยเขา้มาเป็นประชากร ในพืน้ที ่และนกัเรยีนทีเ่ป็นประชากร

แฝงทีม่ากบัผูป้กครองทีเ่ป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม และแรงงานในการก่อสรา้งทา่อากาศยาน

สวุรรณภมู ิ

                                                 
1
 สมศกัดิ ์มหาทรพัยส์กุล.  (2551, 20 พฤศจกิายน).  สมัภาษณ์โดยเพชรณภคั นามแสงผา ที่

โรงเรยีนพลูเจรญิวทิยาคม ต.บางโฉลง อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ. 
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สาํหรบัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษาในบางโฉลง มมีหาวทิยาลยัหวัเฉลยีวเฉลมิพระเกยีรติ

ตัง้ขึน้เมือ่วนัที ่11 พฤษภาคม 2535 32

1
 เป็นการสรา้งโอกาสทางการศกึษาใหก้บัคนในพืน้ทีบ่างโฉลงและ

คนนอกพืน้ทีไ่ดเ้ขา้มาศกึษา สง่ผลใหเ้กดิการพฒันาทางเศรษฐกจิ และการขยายตวัของธุรกจิหอพกัให้

เชา่ในบางโฉลง 

 

ความเปลีย่นแปลงจากการเกดิขึน้ของถนนบางนา-บางปะกง และการพฒันาพืน้ทีโ่ดยหน่วยงาน

ของรฐัและองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลง มสีว่นอยา่งมากทีท่าํใหว้ถิชีวีติของชาวบางโฉลง

เปลีย่นแปลงไป แมว้า่ปจัจุบนับางโฉลงจะมลีกัษณะชมุชนกึง่เมอืงกึง่ชนบท แต่เมือ่เทยีบกบัอดตีแลว้

พบวา่บางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ อยา่งมากในระยะเวลาไมก่ีส่บิปี ความเปลีย่นแปลง ต่างๆที่

เกดิขึน้ เป็นผลมาจากการตดัถนนบางนา-บางปะกงและการปรบัปรงุการปกครองโดยการกระจายอาํนาจ

จากภาครฐัทาํใหเ้กดิองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ขึน้ เป็นทีม่าของความเปลีย่นแปลง หลายประการ  และ

สง่ผลต่อวถิชีวีติของชาวบางโฉลงในปจัจุบนั 

กลา่วโดยสรปุ การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงชว่งระหวา่ง พ.ศ. 2505-2548 ไดเ้กดิ

การเปลีย่นแปลงขึน้ทกุดา้น ทัง้ดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ซึง่มปีจัจยัทีส่าํคญัมาจาก

การสรา้งถนนบางนา-บางปะกงทาํใหท้อ้งถิน่บางโฉลงมกีารพฒันาอยา่งรวดเรว็ในหลายดา้น โดยดา้น

เศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงไปมากตัง้แต่อาชพีทีเ่คยเป็นเกษตรกรทาํนา เลีย้งปลา ผกูพนัอยูก่บัสายน้ํา

ลาํคลองในสงัคมทีเ่อือ้อาทรต่อกนั กลายเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม คา้ขายและงานบรกิาร ดา้น

สงัคมและวฒันธรรมมกีารอพยพแรงงานจากต่างถิน่และต่างดา้วเขา้มาในพืน้ทีบ่างโฉลงจาํนวนมาก วถิี

ชวีติของคนมคีวามเรง่รบี แก่งแยง่แขง่ขนั เน้นวตัถุนิยมและ เงนิตร า ลมืเลอืน ภมูปิญัญาชาวบา้น  

ประเพณต่ีางๆ ในอดตี ลดความศรทัธาในบาปบุญคณุโทษและหา่งไกลจากวดัมากขึน้ สว่นดา้นการเมอืง

มกีารเปลีย่นแปลงไปเชน่กนั เหน็ไดจ้ากการมคีวามพยายามกระจายอาํนาจใหแ้ก่ทอ้งถิน่ไดป้กครอง

ตนเองผา่นองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่ขา้มามบีทบาทแทนผูนํ้าทอ้งถิน่เดมิ คอื กาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้น และทาํใหเ้กดิการพฒันาคณุภาพชวีติและสาธารณูปโภคภายในชมุชนใหด้ขีึน้กวา่เดมิ 

                                                 
1
 http://www.hcu.ac.th/about.php.   (2555, 22 มนีาคม). 

http://www.hcu.ac.th/about.php�
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บทสรปุ 
 

 บางโฉลงในอดตีเป็นสงัคมเกษตรกรรมแหง่หน่ึงในลุม่น้ําภาคกลาง มชีมุชนก่อตัง้มาแต่สมยักรงุ

ศรอียธุยาตอนปลาย มพีฒันาการความเป็นมายาวนานต่อเน่ืองหลายยคุสมยั และมคีวามเปลีย่นแปลง

เกดิขึน้ในดา้นต่างๆ ในแต่ละชว่งเวลา ดงัน้ี   

การเปล่ียนแปลงด้านการเมือง  ผูนํ้าทอ้งถิน่เดมิ คอื กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นทีม่กัเป็นผูม้อีทิธพิล

หรอืมฐีานะด ีมชีือ่เสยีงในชมุชน จะเป็นผูนํ้าในการทาํกจิกรรมต่างๆ ของทอ้งถิน่ ทัง้การพฒันาดา้น

อาคารสถานที ่สรา้งโรงเรยีน ซอ่มแซมวดั และมบีทบาทเป็นตวักลางทีป่ระสานงานระหวา่งชาวบา้นใน

ทอ้งถิน่กบัทางราชการ เป็นผูนํ้าและรบันโยบายจากทางราชการมาแจง้ใหช้าวบา้นทราบและปฏบิตั ิ

บทบาทของกาํนนัและผูใ้หญ่บา้นเริม่ลดลง เมือ่รปูแบบการปกครองปรบัเปลีย่นมาเป็นองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลบางโฉลง 

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลบางโฉลงเกดิขึน้โดยขอ้กาํหนดของพระราชบญัญตัสิภาตาํบลและ

องคก์ารบรหิารสว่นตาํบล พ.ศ. 2537 ทาํใหบ้ทบาทในการพฒันาทอ้งถิน่ของกาํนนั ผูใ้หญ่บา้นลดลง 

เน่ืองจากองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลมหีน้าทีบ่รหิารทอ้งถิน่ในดา้นต่างๆ โดยตรง มรีายไดแ้ละไดร้บัการ

สนบัสนุนงบประมาณในการพฒันาทอ้งถิน่จากรฐับาล มอีาํนาจและศกัยภาพในการดาํเนินการพฒันา

สาธารณูปโภคต่างๆ ทัง้การสรา้งถนน  ทางเดนิเทา้ สะพานขา้มคลองต่างๆ และดแูลความสะอาดใน

ทอ้งถิน่ สง่ผลใหท้อ้งถิน่มคีวามเจรญิยิง่ขึน้ รวมทัง้ยงัมสีว่นในการสนบัสนุนงบประมาณดา้นการศกึษา

จดัการศกึษาสาํหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีนเพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของเยาวชน กลา่วไดว้า่ความเปลีย่นแปลง

ในดา้นการเมอืงการปกครองของบางโฉลงปจัจุบนั เกดิจากปจัจยัดา้นการปกครององคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบล มบีทบาทใหเ้กดิความเปลีย่นแปลงมากกวา่กาํนนั และผูใ้หญ่บา้นเหมอืนเชน่อดตี 

การเปล่ียนแปลงด้านเศรษฐกิจ  ในอดตีบางโฉลงเป็นสงัคมเกษตรกรรม มกีารทาํนาเป็น

อาชพีหลกั และขยายพืน้ทีท่าํนามากขึน้เมือ่มกีารตดัถนนสขุมุวทิซึง่กลายเป็นคนักัน้น้ําเคม็ และมกีาร

หาปลาเป็นอาชพีเสรมิ เกบ็พชืผกัในทอ้งถิน่มารบัประทาน ต่อมา มกีารพฒันาการเกษตรแบบ

ผสมผสานระหวา่งการทาํนา เลีย้งปลา และทาํสวน เน่ืองจากขายขา้วแลว้ขาดทนุ นอกจากทาํนาเป็น

หลกัและขดุบอ่รอบคนันาเพือ่เลีย้งปลาแลว้ยงัใชด้นิทีข่ดุบอ่มาทาํคนัดนิปลกูผลไม ้เชน่ กลว้ย มะมว่ง 

มะพรา้ว ทาํใหม้รีายไดเ้พิม่ขึน้บา้ง การเลีย้งปลาแบบผสมผสานน้ี ต่อมาไดพ้ฒันาเป็นการเลีย้งปลาเป็น

อาชพี โดยการรเิริม่ผสมเทยีมพนัธุป์ลาจนี ของนายกวน ตทีอง ชาวบางโฉลงผูท้ดลองวธิกีารผสมเทยีม

ปลาจนีจนประสบสาํเรจ็เป็นคนแรกของประเทศไทย ทาํใหต้น้ทนุราคาลกูปลาลดลง อาชพีการเลีย้งปลา

จงึเกดิขึน้อยา่งกวา้งขวางในบางโฉลงและทอ้งถิน่ใกลเ้คยีง   
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อยา่งไรกด็ ีเศรษฐกจิของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งมาก เมือ่มกีารขยายถนนบางนา-

บางปะกงใหเ้ตม็พืน้ทีจ่ราจร ประกอบกบันโยบายในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตติัง้แต่ฉบบัที ่

4 เป็นตน้มา สง่เสรมิใหก้จิกรรมดา้นอุตสาหกรรมกระจายไปยงัหวัเมอืงในจงัหวดัต่างๆ เพือ่ลดการ

เตบิโตของเมอืงหลวงและลดการยา้ยถิน่ของแรงงานเขา้มาเมอืงหลวงในภาคอุตสาหกรรม  โรงงาน

อุตสาหกรรมจงึเคลื่อนจากพระนครและรมิฝ ัง่แมน้ํ่าเจา้พระยาออกไปยงัปรมิณฑลโดยเฉพาะในจงัหวดั

สมทุรปราการ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ คอ่ยๆ เพิม่ขึน้ในบางโฉลง ในปจัจุบนัมี

มากกวา่ 135 โรง เมือ่ความเจรญิไดข้ยายตวัมากขึน้ ทาํใหท้ีด่นิในบางโฉลงมรีาคาสงูขึน้หลายเทา่ตวั 

การใชท้ีด่นิในบางโฉลงจงึเริม่เปลีย่นไป ชาวบา้นเริม่ขายทีด่นิ บรเิวณทีเ่คยเป็นทีน่ากลายเป็นโรงงาน

อุตสาหกรรม สนามกอลฟ์ หมูบ่า้นจดัสรร และหอ้งเชา่ เพือ่รองรบัแรงงานต่างถิน่ทีอ่พยพมาจาก

ภมูภิาคอืน่โดยเฉพาะภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และแรงงานต่างชาตจิากพมา่ การทาํนาในบางโฉลงเริม่

ลดน้อยลง จนปจัจุบนันาขา้วในบางโฉลงหมดไป มกีารเลีย้งปลาอยูบ่า้งพอสมควร อาชพีของคนบางโฉ

ลงเปลีย่นจากเกษตรกรรมไปเป็นอุตสาหกรรม การคา้และบรกิาร มเีพยีงสว่นน้อยทีย่งัอยูใ่นภาคเกษตร 

การเปล่ียนแปลงด้านการใช้ท่ีดิน  เดมิการใชท้ีด่นิของชาวบางโฉลงสว่นใหญ่เป็นไปเพือ่การ

เกษตรกรรม แต่จากการพฒันาและขยายถนนบางนา-บางปะกง สง่ผลใหท้ีด่นิมรีาคาสงูขึน้ จากเฉลีย่ไร่

ละไมเ่กนิสองหมืน่บาทเป็นหลายลา้นบาท ชาวบา้นเริม่ขายทีน่าบางสว่น การใชท้ีด่นิเพือ่การ

เกษตรกรรมเปลีย่นไปเป็นทีต่ ัง้โรงงานอุตสาหกรรม สนามกอลฟ์ หมูบ่า้นจดัสรร  สว่นทีเ่หลอืใช้

ประกอบอาชพีและอยูอ่าศยั บางคนสรา้งหอ้งเชา่เพือ่รองรบัแรงงานต่างถิน่ทีอ่พยพเขา้มาทาํงานใน

โรงงานอุตสาหกรรม และใชม้พีืน้ทีบ่างสว่นในภาคเกษตรกรรมเพือ่ทาํบอ่ปลาและสวนผลไม ้สรปุไดว้า่ 

การใชท้ีด่นิของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก จากการใชท้ีด่นิเพือ่การเกษตรกรรม

เปลีย่นเป็นอุตสาหกรรม เป็นผลสะทอ้นจากความเจรญิภายนอกทีเ่ขา้มาพรอ้มกบัการขยายตวัของถนน

บางนา-บางปะกงทีต่ดัผา่นพืน้ทีบ่างโฉลงโดยตรง 

การเปล่ียนแปลงด้านสงัคม  สภาพสงัคมของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงจากวถิชีวีติที่

เรยีบงา่ย ไมฟุ้่งเฟ้อ อยูอ่ยา่งพอเพยีง ประกอบอาชพีเพือ่เลีย้งตนเองและครอบครวัเป็นหลกั มลีกัษณะ

เป็นครอบครวัขยายทีอ่ยูร่วมกนัหลายรุน่ ทัง้พอ่แมปู่ย่า่ตายายและลกูหลาน มคีา่นิยมในการเคารพผู้

อาวโุส  การดาํรงชวีติมกีารใชภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่ เพือ่แกไ้ขปญัหาการทาํมาหากนิ ใชก้ารแลกเปลีย่น

ผลผลติมากกวา่การซือ้ขายดว้ยเงนิตรา มกีารลงแรงชว่ยกนัในงานต่างๆ โดยไมต่อ้งจา้งแรงงาน มคีวาม

ศรทัธาในศาสนาทีต่นนบัถอื รูจ้กัละอายและเกรงกลวัต่อบาปบุญคณุโทษ แต่จากสภาพสงัคมที่

เปลีย่นแปลงไป คนตอ้งดาํรงชวีติอยูใ่นสงัคมทีเ่ตม็ไปดว้ยความเรง่รบีใหท้นัต่อเวลา เน้นการแขง่ขนั 

ลกัษณะของครอบครวักเ็ปลีย่นเป็นครอบครวัเดีย่ว มอีตัราการหยา่รา้งสงู จากปญัหาทางเศรษฐกจิ 

สิง่แวดลอ้ม การทาํงานทีใ่ชเ้วลามากขึน้ จนไมม่เีวลาสาํหรบัครอบครวั ภมูปิญัญาทอ้งถิน่และคา่นิยม



127 
 

แบบไทยทีด่งีามคอ่ยๆ ถกูลมืเลอืนไป คนหา่งวดัหา่งศาสนามากขึน้ มแีนวคดิวตัถุนิยม ไมเ่หน็ความ

จาํเป็นในการไปวดั ความศรทัธาในศาสนาจงึลดลงทาํใหส้งัคมมปีญัหาต่างๆ ตามมา 

การเปล่ียนแปลงด้านประชากรและการอพยพเข้ามาของคนนอก เดมิบางโฉลงมชีาตพินัธุ์

ทีอ่ยูร่ว่มกนัทัง้ชาวไทย ลาว จนี มอญ ต่อมามแีรงงานอพยพจากภมูภิาคต่างๆ เขา้มา เริม่จากการเป็น

ลกูจา้งทาํนา และต่อมาบางสว่นไดต้ัง้ถิน่ฐานอยูบ่างโฉลง เมือ่มกีารสรา้งและขยายถนนบางนา-บางปะ

กง สง่ผลใหม้โีรงงานอุตสาหกรรมถกูสรา้งในพืน้ทีบ่างโฉลงมากขึน้ จงึเกดิการอพยพของแรงงานมาจาก

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ รวมทัง้ปจัจุบนัมแีรงงานต่างชาตชิาวพมา่เป็นประชากรแฝงจาํนวนหลายรอ้ย

คนในบางโฉลง 

สาํหรบัประชากรดัง้เดมิบางสว่นมกีารอพยพยา้ยถิน่ออกไปบา้งจากการขายทีด่นิ แต่สว่นใหญ่

ของชาวบางโฉลงจะไมข่ายทีด่นิจนหมด มเีหลอืไวเ้พือ่อยูอ่าศยัและประกอบอาชพีตกทอดเป็นมรดกไว้

ใหล้กูหลานบา้ง สายตระกลูดัง้เดมิของบางโฉลงจงึยงัมทีีด่นิอยูเ่กอืบครบทกุสายตระกลู โดยอาศยัอยูใ่น

พืน้ทีด่ ัง้เดมิของตนเองโดยเฉพาะบรเิวณวดับางโฉลงในและวดับางโฉลงนอก 

การเปล่ียนแปลงของคลอง ชาวบางโฉลงมวีถิชีวีติผกูพนัอยูก่บัลาํคลองทีไ่ดใ้ชป้ระโยชน์จาก

การจบัสตัวน้ํ์า คมนาคม และสบืสานประเพณวีฒันธรรม ปีใดมฝีนน้อยน้ําในคลองแหง้ ขา้วในนาไมไ่ด้

ผลผลติเทา่ทีค่วร ชาวบางโฉลงตอ้งยากจนไปทัง้ปี สายน้ําและลาํคลองจงึมคีวามสาํคญัเปรยีบเสมอืน

ชวีติของคนบางโฉลง ปจัจุบนัความสาํคญัของคลองเปลีย่นไป เมือ่มถีนนบางนา-บางปะกงเกดิขึน้ ถนน

กลายเป็นเสน้ทางการคมนาคมทีส่าํคญั และเป็นจุดเปลีย่นวถิชีวีติของชมุชน การพึง่พาคลองจงึลดลง 

อาชพีหลกัของชาวบางโฉลงเปลีย่นจากภาคเกษตรกรรมไปเป็นภาคอุตสาหกรรม การคา้และบรกิาร 

พาหนะของคนเปลีย่นจากเรอืไปเป็นรถยนต ์คลองถกูลดความสาํคญัลง เมือ่มน้ํีาประปาใหใ้ชค้นกไ็ม่

ตอ้งพึง่พาน้ําจากลาํคลองอกีต่อไป สภาพน้ําในคลองเปลีย่นจากใสสะอาดกลายเป็นน้ําเน่าจากการปลอ่ย

น้ําเสยีของโรงงานและน้ําใชจ้ากบา้นเรอืนจาํนวนมาก แหลง่อาหารกค็อ่ยๆ หมดไป คลองหมด

ความสาํคญัถกูทิง้ใหต้ืน้เขนิ รกเรือ้ดว้ยผกัตบชวาและขยะ จนไมอ่าจใชใ้นการอุปโภค บรโิภค หรอื

แมแ้ต่การคมนาคมโดยเรอืในชว่งระยะทางสัน้ๆ ยงัทาํไดอ้ยา่งลาํบาก   

การเปล่ียนแปลงของตลาด ตลาดดัง้เดมิทีค่นบางโฉลงนิยมไปมากกค็อื ตลาดน้ําบางพลทีี่

เกดิขึน้นานกวา่ 150 ปีแลว้ เป็นตลาดใหญ่ทีส่ดุในอาํเภอบางพลมีสีนิคา้จาํเป็นขายครบถว้น ชาวบางโฉ

ลงนิยมไปซือ้กนัมาก ทัง้ของกนิ ของใช ้เสือ้ผา้ อุปกรณ์ทาํนา หาปลา และของแหง้ต่างๆ ในเวลาต่อมา

มกีารสรา้งตลาดบางโฉลงเก่ารมิคลองบางโฉลง ตรงขา้มวดับางโฉลงใน ซึง่เป็นตลาดหอ้งแถวเลก็ๆ 

รมิน้ํา ขายผกั ผลไม ้เสือ้ผา้ อุปกรณ์ทาํนา หาปลาต่างๆ กจิการการคา้รุง่เรอืงอยูช่ว่งเวลาหน่ึง แต่กต็อ้ง

เลกิกจิการไป เมือ่มกีารขยายถนนบางนา-บางปะกงเขา้มา 

ปจัจุบนัมตีลาดใหม่ๆ  เกดิขึน้หลายตลาด ทัง้ตลาดประจาํทีเ่ปิดขายทกุวนั และตลาดนดัซึง่เกดิ

ตามจาํนวนประชากรทีม่มีากขึน้ สนิคา้ทีข่ายในตลาดกเ็ปลีย่นแปลงไปจากเดมิทีนิ่ยมซือ้ขายกนัเพยีง
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สิง่จาํเป็นในการดาํรงชวีติและประกอบอาชพี เชน่ อุปกรณ์ทาํนา เครือ่งมอืหาปลา เสือ้ผา้ และของแหง้

ต่างๆ กลายเป็นสนิคา้ทีห่ลากหลายมากชนิด โดยเฉพาะอาหารสาํเรจ็รปูใสถุ่งและกลอ่งซึง่มใีหเ้ลอืกซือ้

สารพดัทัง้ขา้วสวย ขา้วเหนียว และกบัขา้ว สนองต่อสภาพวถิชีวีติและการประกอบอาชพีทีเ่รง่รบีแขง่กบั

เวลาทาํใหค้นไมม่เีวลาทาํอาหาร ทัง้ตอ้งการความสะดวกสบายในราคาทีป่ระหยดั ตลาดนดัจงึกลายเป็น

แหลง่อาหารทีส่าํคญัของชาวบางโฉลง 

การเปล่ียนแปลงด้านอาหารการกิน อาหารพืน้บา้น เชน่ ขนมดอกโสน ขนมสายบวั แกงจดื

วุน้เสน้น้ํากะท ิหายไปจากสงัคม เน่ืองจากการใชป้ระโยชน์จากทีด่นิเปลีย่นไป พืน้ทีท่ีเ่คยมสีายบวั ดอก

โสน กลายเป็นโรงงานและบา้นเรอืน รวมทัง้ขาดวตัถุดบิต่างๆ ทีจ่ะนํามาทาํขนม ประกอบกบัการมขีนม

สมยัใหมเ่ขา้มาขาย  และชาวบา้นมชีวีติทีเ่รง่รบี ไมม่เีวลาทาํอาหารเหมอืนในอดตี ในตลาดบางโฉลงมี

แกงและอาหารประเภทต่างๆ ทีแ่มค่า้ปรงุมาขาย แมว้า่ชาวบา้นบางสว่นจะยงัคงทาํอาหารรบัประทาน

เอง แต่กไ็มใ่ชท่กุมือ้ รวมทัง้รสชาตอิาหารทีเ่ปลีย่นไปจากกระบวนการทาํอาหารทีต่อ้งใชค้วามรวดเรว็ 

เชน่ เครือ่งแกงจากการตาํเองเปลีย่นมาเป็นการซือ้สาํเรจ็รปูเพือ่ประหยดัเวลา เป็นตน้  นอกจากนัน้ 

อาหารพืน้บา้นบางชนิดไดส้ญูหายไป เชน่ แกงจดืวุน้เสน้ใสก่ะท ิขนมสายบวั ในขณะทีบ่างชนิดยงัคงมี

อยูแ่ต่หาไดย้ากขึน้และวธิกีารทาํลดความประณตีลง เชน่ ขนมดอกโสน ซึง่บางครัง้อาจเจอทีต่ลาดบาง

โฉลงแต่กไ็มค่อ่ยมคีนซือ้เพราะคนรุน่ใหมไ่มรู่จ้กัและไมช่อบรบัประทานขนมแบบน้ี 

การเปล่ียนแปลงด้านลกัษณะบา้นเรอืน 

เดมิบา้นชาวบางโฉลงมลีกัษณะงา่ยๆ เป็นเรอืนทรงไทยสาํหรบัผูม้ฐีานะ สว่นชาวบา้นธรรมดา

สรา้งเป็นโรงเรอืนยกพืน้ บางบา้นสรา้งเป็นโรงนาใหค้นและควายอาศยัอยูร่วมกนั บา้นเป็นไม ้หลงัคามงุ

ดว้ยจาก สว่นบา้นทีต่ดิคลองจะสรา้งยกพืน้ใหใ้ตถุ้นสงูเพือ่ป้องกนัน้ําทว่ม ใชใ้ตถุ้นเป็นอูเ่กบ็เรอือนัเป็น

พาหนะสาํคญัในสมยันัน้ รวมทัง้สรา้งทา่น้ําไวห้น้าบา้นเพือ่กจิกรรมต่างๆ บา้นทีส่รา้งเป็นเรอืนโลง่ๆ มกั

ไมม่หีอ้งสว่นตวั มนีอกชานไวท้าํงานต่างๆ เชน่ ซอ่มแห อวน ทอเสือ่ และมคีรวัอยูด่า้นหลงัของตวับา้น 

สว่นหอ้งสว้มอยูไ่กลออกไป ชาวบางโฉลงนิยมสรา้งบา้นอยูก่นัเป็นกลุม่ๆ ตามสายตระกลู เพราะจาํนวน

คนน้อยแต่มพีืน้ทีม่าก และนิยมสรา้งอยูต่ดิคลองหรอืใกลค้ลองเพือ่ความสะดวกในการเดนิทางและการ

ดาํรงชวีติประจาํวนั เพราะตอ้งใชน้ํ้าในคลองเพือ่การอุปโภคบรโิภคและการประกอบอาชพี ตลอดจนการ

คมนาคม 

ต่อมาวสัดุทีใ่ชส้รา้งบา้นเปลีย่นไปเป็นหลงัคามงุสงักะส ีและเปลีย่นเป็นกระเบือ้ง มกีารสรา้ง

บา้นลกัษณะครึง่ตกึครึง่ไม ้แบง่เป็นหอ้งๆ ชดัเจนเป็นสดัสว่น รวมถงึมสีภาพและขนาดแตกต่างกนัไป

ตามฐานะเจา้ของบา้น ความหนาแน่นของบา้นเรอืนกเ็พิม่ขึน้ การตัง้บา้นเรอืนเลกิยดึคลองเป็นหลกัหนั

มาสรา้งตามแนวถนนแทน จนเตม็พืน้ทีท่ ัง้ตาํบล เน่ืองจากมปีระชากรอพยพเขา้มาจาํนวนมากบา้นจงึ

ตอ้งปลกูตดิๆ กนั พืน้ทีข่องตวับา้นและบรเิวณรอบบา้นลดลงเพราะทีด่นิมรีาคาสงูขึน้มาก 
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การเปล่ียนแปลงด้านการคมนาคม เดมิชาวบางโฉลงใชก้ารคมนาคมทางน้ําโดยใชเ้รอืเป็น

พาหนะหลกั เกอืบทกุบา้นสรา้งอยูต่ดิคลอง ชาวบา้นพายเรอืและวา่ยน้ําไดช้าํนาญตัง้แต่เดก็ เวลาจะ

เดนิทางไปไหนกพ็ายหรอืแจวเรอืไปเพราะถนนหนทางยงัมไีมม่ากไมเ่จรญิเหมอืนปจัจุบนั ประกอบกบั

ลาํคลองต่างๆ ยงัมสีภาพด ีไมต่ืน้เขนิดว้ยขยะ ผกัตบชวาและหญา้ แต่เมือ่มถีนนบางนา-บางปะกง

เกดิขึน้ การทาํมาหากนิของชาวบา้นเปลีย่นไป เมือ่เลกิอาชพีทาํนาแลว้คลองกเ็ริม่ลดความสาํคญัลง 

การเดนิทางทางบกโดยรถยนตเ์ริม่เขา้มามคีวามสาํคญัแทนทีค่ลองและเรอื เพราะสะดวกสบาย รวดเรว็

กวา่เดมิทีเ่คยพายเรอืเป็นวนัๆ กลายเป็นนัง่รถไมน่านกถ็งึทีห่มาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่มกีารขยาย

ชอ่งทางถนนบางนา-บางปะกงจนเตม็พืน้ทีจ่ราจร ทาํใหค้ลองและเรอืหมดความสาํคญั 

การเปล่ียนแปลงด้านการศึกษา 

เดมิชาวบางโฉลงไดร้บัการศกึษาจากพระสงฆ ์ สถานทีส่อนคอืวดับางโฉลงใน และวดับางโฉลง

นอก จนเมือ่ พ.ศ.2476 จงึมกีารเปิดโรงเรยีนประชาบาลขึน้ชือ่วา่โรงเรยีนบางโฉลงราษฎรร์งัสฤษดิห์รอื

โรงเรยีนวดับางโฉลงใน และอกี  3 ปีต่อมาโรงเรยีนวดับางโฉลงนอกไดเ้กดิขึน้ตามมา โรงเรยีนทัง้สอง

เกดิจากการการสง่เสรมิการศกึษาของทางราชการและการรว่มแรงรว่มใจของชาวบา้นในพืน้ที ่ซึง่มวีดั

และพระเป็นศนูยก์ลางสาํคญัและจากผูนํ้าทอ้งถิน่ คอื กาํนนัและผูใ้หญ่บา้น  

ชาวบางโฉลงสว่นใหญ่เหน็ความสาํคญัของการศกึษา และหวงัจะใหก้ารศกึษาชว่ยยกระดบั

ฐานะชวีติความเป็นอยูข่องบุตรหลาน แต่คนสว่นใหญ่กข็าดโอกาสในชวีติไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอืในระดบัที่

สงูขึน้ เพราะทางบา้นยากจนและตอ้งการแรงงานในการทาํนา รวมทัง้ไมม่โีรงเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา

ในบางโฉลง เดก็สว่นใหญ่ในอดตีจงึขาดโอกาสทางการศกึษาไปอยา่งน่าเสยีดาย แต่ในปจัจุบนัความ

เจรญิจากสงัคมภายนอกไดเ้ขา้มาสูบ่างโฉลง คนทอ้งถิน่มฐีานะและคณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ มรีายไดพ้อทีจ่ะ

สง่ลกูหลานเรยีนหนงัสอืในระดบัสงูได ้ทาํใหล้กูหลานชาวบางโฉลงในวนัน้ีไดร้บัโอกาสทางการศกึษา มี

หน้าทีก่ารงานและฐานะความเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้กวา่เดมิ 

การเปล่ียนแปลงด้านวฒันธรรม  ชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะของประเพณ ี

สาํหรบัประเพณทีางศาสนา มกีารเปลีย่นแปลงจากการทาํบุญตกับาตรทกุๆ วนั รว่มมอืชว่ยเหลอืกนั

เวลามงีานพธิต่ีางๆ ทาํอาหารเองอยา่งประณตี มาเป็นการทาํบุญตกับาตรเฉพาะวนัพระใหญ่ เน้นการ

ถวายปจัจยั อาหารเป็นชดุและแกงถุงแทน คนลดความศรทัธาในศาสนาและเชือ่เรือ่งบาปบุญคณุโทษ

น้อยลง เพราะใหค้วามสาํคญักบัเงนิและฐานะทางสงัคมมากกวา่ มแีต่คนชราทีจ่ะเขา้วดั ประเพณต่ีางๆ 

ในปจัจุบนัจะเน้นความสะดวก ประหยดั จดัพธิอียา่งเรยีบงา่ย และนิยมจา้งโต๊ะจนี  สว่นประเพณรีบับวั

กลายเป็นประเพณทีีเ่น้นการแสดงวฒันธรรมพืน้บา้นและการทอ่งเทีย่ว ไมไ่ดเ้น้นความศรทัธาใน

พระพทุธศาสนาเหมอืนในอดตี และสว่นราชการเขา้มามบีทบาทดาํเนินการสง่เสรมิการทอ่งเทีย่วเชงิ

อนุรกัษ ์มกีารประกวด ออกรา้น มนีกัทอ่งเทีย่วเขา้มารว่มงานจาํนวนมากต่างจากเดมิทีม่กัมเีฉพาะคน

ในทอ้งถิน่และใกลเ้คยีง 
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สาํหรบัประเพณชีวีติ เชน่ การแต่งงานกจ็ะคลา้ยกบัประเพณอีืน่ๆ ทีเ่น้นความสะดวก ประหยดั 

และจดัเลีย้งโต๊ะจนีเชน่กนั สว่นการทาํศพจะจดัทีว่ดัแทนทีบ่า้น และไมนิ่ยมเลีย้งแขกนานหลายวนั ใน

พธิสีวดศพกใ็ชอ้าหารเป็นชดุจดัเป็นกลอ่งแทนอาหารทาํเองอยา่งในอดตี 

สาํหรบัสถานทีส่าํคญั ไดแ้ก่ วดับางโฉลงใน วดับางโฉลงนอก และศาลพอ่หลวงคงเพชร มกีาร

เปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัเจน คอื อาคารสถานทีต่่างๆ มกีารปรบัปรงุและสรา้งขึน้ใหม ่มสีภาพด ีใหญ่โต 

และสวยงามยิง่ขึน้ ซึง่มาจากคนในพืน้ทีท่ีม่ฐีานะดขีึน้จากการขายทีด่นิ บางคนขายทีด่นิไดห้ลายสบิลา้น

บาทจงึบรจิาคเงนิสรา้งและปรบัปรงุสถานทีส่าํคญั เชน่ วดั ศาลเจา้ โรงเรยีน และพืน้ที่

สาธารณประโยชน์ในบางโฉลงใหม้สีภาพดแีละพฒันาขึน้ 

ปจัจยัสาํคญัทีนํ่าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงวถิชีวีติของชาวบางโฉลงในแต่ละชว่งเวลา คอื การสรา้ง

ถนน โดยมถีนนทีเ่กีย่วขอ้งกบับางโฉลงอยู ่ 2 สาย คอื ถนนสขุมุวทิสายเก่า กบัถนนบางนา-บางปะกง  

แต่ถนนทีม่บีทบาทสาํคญัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในบางโฉลงคอืถนนบางนา-บางปะกง เน่ืองจาก

ตดัผา่นพืน้ทีบ่างโฉลงโดยตรง ในขณะทีถ่นนสขุมุวทิสายเก่าอยูห่า่งออกไปหลายกโิลเมตร จงึไมค่อ่ยมี

บทบาทในการเปลีย่นแปลงดา้นต่างๆ มากนกั เวน้แต่สง่ผลใหก้ารทาํนาไดผ้ลด ีทาํใหม้กีารขยายพืน้ที่

ปลกูขา้วมากขึน้จนเตม็ทัง้ตาํบล สว่นถนนบางนา-บางปะกงไดส้รา้งความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้ใน

สงัคมบางโฉลงหลายประการทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม ดงันัน้ ถนนจงึเป็นเครือ่งมอืเรง่

ความเปลีย่นแปลงใหเ้กดิขึน้อยา่งรวดเรว็จากสงัคมชนบทกลายเป็นสงัคมอุตสาหกรรม 

วถิชีวีติของชาวบางโฉลงมกีารเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก ระหวา่ง พ.ศ. 2470-2548  จากวถิชีวีติ

ชาวนาแบบดัง้เดมิในสงัคมเกษตรกรรมทีม่ชีวีติแบบพอเพยีง พออยูพ่อกนิ กลายเป็นวถิชีวีติในสงัคม

สมยัใหมท่ีต่อ้งรบีเรง่ใหท้นัเวลา แต่ชาวบางโฉลงรูจ้กัทีจ่ะยอมรบัและปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพการ

เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคมทีเ่ป็นพลวตั จงึเกดิการเปลีย่นแปลงอาชพี วถิชีวีติ และคา่นิยมบางอยา่ง

ใหเ้ขา้กบัสภาพสงัคมทีเ่ปลีย่นไป เป็นบทสรปุแหง่การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในบางโฉลงซึง่เป็นทอ้งถิน่ที่

มกีารปรบัตวัและดาํรงอยูท่า่มกลางความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในสงัคม 
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ภาคผนวก 

 
วิถีชีวิตชาวนาในรอบปี0

1 

เดือนห้า เดือนหก 

เมือ่ยา่งเขา้เดอืนหกซึง่เป็นตน้ฤดฝูน หรอืประมาณเดอืนพฤษภาคม ชาวนากจ็ะเริม่เตรยีมที่

สาํหรบันาดาํ  โดยเริม่จากการไถนาซึง่ใชค้วายชว่ยลากคนัไถ ถา้ฝนน้อยกต็อ้งวดิน้ําเขา้นา ปกตแิลว้

ชาวนาจะรอใหฝ้นตกลงมาอยา่งน้อยหน่ึงครัง้เพือ่ใหด้นิจดื เวลาวดิน้ําเขา้นาน้ําจะ จะไดใ้สไม่ เป็นฟอง

อนัแสดงถงึดนิทีม่คีวามเปรีย้วซึง่เพาะปลกูขา้วไดไ้มด่ ีชว่งน้ีจะมพีธิแีรกนาขวญัเพือ่เป็นสริมิงคลแก่การ

ทาํนา 

หลงัจากไถนาเสรจ็แลว้กจ็ะคราด โดยใชค้วาย 2 ตวัลากคราดเพือ่พลกิหน้าดนิกลบัลงขา้งลา่ง 

หลงัจากนัน้ประมาณ 1 สปัดาหก์จ็ะคราดอกีครัง้เพือ่ใหห้ญา้ตาย และอกีประมาณ 1 สปัดาหก์จ็ะคราด

เพือ่เกลีย่ดนิใหเ้สมอกนัหรอืจนกวา่หญา้จะตายสนิท 

หลงัจากนัน้ใชล้กูทบุกลิง้ทบั โดยใชแ้รงควายเชน่เดยีวกบัการคราด เป็นการเสรจ็วธิกีารเตรยีม

นาใหพ้รอ้มรบัการปกัดาํ   

 

เดือนเจด็ 

ชาวนาตอ้งเตรยีมการตกกลา้ โดยเตรยีมแปลงตกกลา้ เริม่ดว้ยการไถ การคราด การใชล้กูทบุ 

หลงัจากนัน้กไ็ขน้ําออก เกบ็หญา้ออกใหห้มด ถงึตอนน้ีดนิจะนุ่มเหลวกาํลงัด ีแลว้จงึทาํเทอืก  คอื เตรยีม

ผวิดนิใหเ้รยีบเสมอกนัเพือ่หวา่นขา้ว โดยใชค้ราดลบูเทอืกก่อน โดยเอาฟนัคราดสบัเขา้กบัตน้กลว้ยแลว้

ใหค้วายลากไปใหด้นิเรยีบ จากนัน้กล็บูดว้ยมอือกีทโีดยใชแ้ผน่ไมบ้างๆ ยาวประมาณ 1 เมตร หนา

ประมาณ 1 ฝา่มอื คอ่ยๆ ปาดลบูไปตามผวิดนิใหเ้รยีบเนียนพรอ้มทีจ่ะหวา่นขา้วได ้

ในระหวา่งเตรยีมแปลงตกกลา้ ชาวนากจ็ะเพาะเมลด็ขา้วไปดว้ย โดยเตรยีมกระบะไมท้ีแ่ขง็แรง 

แลว้เทเมลด็พนัธุข์า้วเปลอืกทีเ่กบ็ไวปี้ก่อนใสล่งไปใหห้นาประมาณ 1 ฝา่มอืหรอื 10 เซนตเิมตร แลว้ปิด

ทบัดว้ยฟาง รดน้ําเชา้เยน็ใหชุ้ม่ ทิง้ไวป้ระมาณ 2-3 คนื หลงัจากนัน้เอาฟางออก เมลด็ขา้วจะมรีากสี

ขาวงอกยาวออกมา กจ็ะนําไปหวา่นในแปลงตกกลา้ทีเ่ตรยีมไว้  ในระยะหลงัๆ มกัจะใชว้ธิกีารหวา่นลง

ในนาแลว้ควบคมุระดบัน้ําใหเ้หมาะกบัการเจรญิเตบิโตของตน้กลา้ 1

2
 

                                                 
1
 ชอบ นาคสขุ. (2546).  เล่มเดิม.  หน้า 48-61. 

2
 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 145. 
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เมือ่หวา่นเมลด็ในแปลงตกกลา้ไดป้ระมาณ 3 คนื กค็อ่ยๆ วดิน้ําเขา้ แต่อยา่ใหท้ว่มตน้ขา้ว ใน

ระหวา่งน้ี ระดบัของน้ํามคีวามสาํคญัมาก ตอ้งดแูลใหพ้อเหมาะพอดกีบัตน้ขา้ว จงึนิยมใชช้งโลงหรอืโพง

ในการวดิน้ําจากคลองเขา้นา แทนการใชก้งัหนัลม 2

3
 ประมาณ 1 เดอืนหลงัการหวา่น ตน้กลา้กโ็ตพอจะ

ถอนไปปกัดาํได ้

 

เดือนแปด 

เดอืนแปดหรอืเดอืนกรกฎาคม เป็นชว่งทีช่าวนาถอนกลา้ โดยจะใชว้ธิลีงแขกหรอืออกแขก โดย

ใชแ้รงงานจากเพือ่นบา้นหลายๆ คนมาชว่ยถอนใหเ้สรจ็ภายในคราวเดยีว หากบา้นไหนหาแขกถอน

กลา้ไมไ่ดก้ต็อ้งจา้งคนมาชว่ย โดยในพ.ศ. 2494-2495 คา่จา้งถอนกลา้รอ้ยละ 4-5 บาท คอื ถอนได ้100 

กาํกจ็ะไดเ้งนิ 4-5 บาท คา่จา้งดาํนาคดิไรล่ะ 8-10 บาท  

วธิกีารถอนกลา้ คนถอนจะเดนิเรยีงแถวหน้ากระดานไปในแปลงกลา้ รวบตน้ขา้วกาํใหญ่ๆ ถอน

ขึน้มาวางบนแป้นเพือ่ผกูเขา้ดว้ยกนั แลว้ตัง้กาํขา้วไวใ้นนา ภายหลงันํามาตดัใบออกใหเ้หลอืแต่ตน้สัน้

พอดาํลงดนิได ้ 

วธิกีารดาํนา จะดาํเรยีงกนัเป็นแถว โดยจะแยกตน้ขา้วออกเป็นตน้ๆ ปกัลงในดนิดว้ยมอืใหอ้ยู ่

เมือ่เสรจ็แถวหน่ึงกถ็อยหลงัมา ดาํแถวต่อไปจนเตม็แปลง  อาจมกีารแขง่ขนักนัขณะลงแขกดาํนา

เรยีกวา่ แขง่ดาํคลองเพือ่ความสนุกสนานครกึครืน้ในการทาํงานรว่มกนั 3

4
 หลงัจากนัน้ ในชว่งประมาณ 

2-3 วนั ถดัไปชาวนามกัจะเดนิตรวจดเูพือ่ดาํซอ่มกลา้บางตน้ทีล่อยขึน้มาจากดนิใหก้ลบัลงไปในดนิใหม ่

 

เดือนเก้า-เดือนสิบ 

ในเดอืนเกา้ เดอืนสบิ หรอืเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนตุลาคม หลงัการดาํนาเสรจ็แลว้ทกุแปลง 

เรยีกวา่นาเตม็ ชว่งน้ีชาวนาตอ้งคอยดแูลวดิน้ําเขา้นาใหพ้อด ีพอถงึหน้าน้ําใกลเ้ดอืนสบิเอด็ ขา้วก็  จะ

โตหนีน้ําขึน้มาเรือ่ยๆ ระหวา่งน้ีชาวนากต็อ้งคอยดแูลถอนตน้หญา้และวชัพชือืน่ๆ ไมใ่หข้ึน้มา  แยง่

อาหารจากตน้ขา้ว หน้าน้ีจะมฝีนตกลงมาชุม่ฉ่ํา ทอ้งนาอุดมไปดว้ยปลาเลก็ปลาน้อย เดก็ๆ  มกัจะตาม

ผูใ้หญ่ออกไปตกปลาหมอในนา โดยจบัแมลงปอหรอืไสเ้ดอืนมาเป็นเหยือ่ตกปล า ขงึขา่ยดกัปลา หาผกั 

หาฟืนไปตามสภาพ 

ในระหวา่งทีข่า้วยงัไมอ่อกรวง ชาวนาพอมเีวลาวา่งอยูบ่า้ง พวกผูห้ญงิกจ็ะไปตดัตน้กกทัง้กก

กลมและกกเหลีย่ม บรเิวณทีลุ่ม่ชายคลองมาสานเป็นเสือ่  สว่นพวกผูช้ายกจ็ะไปเกีย่วหญา้ปลอ้งเอามา

ใหค้วายกนิ 

                                                 
3
 แหล่งเดิม.  หน้า 145. 

4
 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2542).  เล่มเดิม.  หน้า 146. 
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ชาวบางโฉลงเลีย้งควายกนัทกุบา้น เน่ืองจากเป็นเครือ่งทุน่แรงในการทาํนาทีส่าํคญัทีส่ดุ สมยั

นัน้ใครไมม่คีวายกไ็มส่ามารถทาํนาไดเ้ลย ชาวนาจงึดแูลควายเป็นอยา่งด ีบา้นชาวนา ทีค่อ่นขา้งมฐีานะ

จะปลกูคอกควาย 2 คอก คอกหน่ึงเป็นคอกโปรง่ๆ สาํหรบัควายอยูก่ลางวนั อกีคอกหน่ึงสาํหรบัใหค้วาย

นอน มฝีา 4 ดา้น พืน้เป็นดนิอดัแน่น ประตเูขา้ออกมกีลอน และอาจมคีนนอนเฝ้าควายเพือ่ป้องกนัขโมย

ดว้ย สว่นคอกควายทีเ่จา้ของไมค่อ่ยมฐีานะกจ็ะสรา้งแบบฝาสีด่า้น อาจมหีรอืไมม่หีลงัคา ถา้มกีจ็ะมงุ

หลงัคาจาก 

 

เดือนสิบเอด็ 

ตน้ขา้วเจรญิเตบิโตขึน้เรือ่ยๆ จนมรีวงออ่นๆ อยูใ่นกอ เรยีกวา่ ขา้วตัง้ทอ้ง พอรวงขา้วสเีขยีว

ออ่นโผลพ่น้ลาํตน้ออกมาเป็นชอ่ ชาวนาจะมพีธิทีาํขวญัขา้ว โดยหาผลไม ้เชน่ กลว้ย ออ้ย งา มะพรา้ว

ออ่น สม้ ใสถ่าดตัง้โต๊ะทีน่าแลว้เอาไมไ้ผล่าํยาวผกูผา้นุ่งใหมแ่ละแพรไหม เสยีบชะลอมตรงกลางลาํ โดย

ตกแต่งชะลอมดว้ยริว้กระดาษสใีหส้วยงาม แลว้นําไปปกัในนา จุดธปูเทยีนบชูาแมโ่พสพ เจา้ทีเ่จา้ทาง 

ถวายดอกไมแ้ละเครือ่งสงัเวย คอื ผลไมต่้างๆ เพือ่ขอใหส้ิง่ศกัดิส์ทิธิป์กปกัรกัษาใหข้า้วทุกแปลงเตบิโต

งอกงามตลอดรอดฝ ัง่ 

ปลายเดอืนสบิเอด็ ขา้วใกลส้กุ ชาวนาจะนํารวงขา้วสดตน้ฤดมูาทาํขา้วยาคหูรอืขา้วคยาคเูพือ่ใส่

บาตร โดยในชว่งบา่ย ชาวนาจะออกไปเกีย่วรวงขา้วมาตาํทัง้เปลอืกในครกไม ้โดยใสน้ํ่าปนู  ใสเลก็น้อย 

แลว้นํามากรองดว้ยผา้ขาวบาง ทิง้ไวใ้หต้กตะกอน แลว้รนิน้ําใสออก นํามาใสล่งในแป้ง  ผสมกบัน้ําตาล 

ตัง้ไฟออ่นๆ พอสกุจะไดข้า้วยาคสูเีขยีวนุ่มนวลมกีลิน่หอมหวาน ราดน้ํากะทเิวลา   รบัประทานขา้วยาคู

น้ี คอืขา้วมธุปายาสทีน่างสชุาดาถวายพระพทุธเจา้ในพระพทุธประวตันิัน่เอง การแปรรปูขา้วออ่น

บรสิทุธิใ์หเ้ป็นภตัตาหารน้ี เป็นการอุทศิสว่นกุศลใหแ้ก่แมโ่พสพ ผูด้แูลขา้วใหเ้จรญิงอกงามนัน่เอง 

 

เดือนสิบสอง 

ประมาณปลายเดอืนพฤศจกิายน ขา้วเบาจะเริม่สกุพรอ้มเกบ็เกีย่วได ้สว่นขา้วกลางจะสกุราว

เดอืนอา้ย และขา้วหนกัจะสกุราวตน้เดอืนยี ่

ในชว่งน้ี ทุง่นาจะเป็นสเีหลอืงอรา่มดว้ยรวงขา้วสกุ และเป็นชว่งทีช่าวนาเหน็ดเหน่ือยกนัทีส่ดุ 

เพราะตอ้งเกีย่วขา้วในนาตนเอง และตอ้งลงแขกเกีย่วขา้วในนาคนอืน่ทีค่า้งแรงกนัอยู ่แลว้ยงัตอ้งเตรยีม

ทีน่วดขา้วในลานบา้น จากนัน้กต็อ้งหอบขา้ว นวดขา้ว เกบ็ขา้วเขา้ยุง้ตดิต่อกนัไป 

 

เดือนอ้าย เดือนย่ี 

หลงัเกีย่วขา้วเสรจ็ ชาวนาจะนําขา้วเขา้มาในลานขา้ว โดยการใสเ่รอืมาดแลว้ลอ่งมาตามบอ่นา 

เอามากองเตรยีมลานขา้วไวใ้หพ้รอ้ม เรยีกวา่การยาลาน โดยการเอาขีค้วายผสมน้ําเทลงบนลาน  แลว้
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กวาดใหท้ัว่พืน้ผวิลาน ซึง่จะทาํใหล้านเรยีบเสมอกนั หลงัจากนําขา้วเขา้มาในลานแลว้ กจ็ะเริม่นวดขา้ว 

โดยเริม่จากการตกขา้ว คอื คอ่ยๆ รือ้กาํขา้วจากกองใหญ่มากองทีก่ลางลานเป็นรปูวงกลมมชีอ่งวา่งตรง

กลาง ใหป้ลายกาํทีเ่ป็นรวงขา้วอยูด่า้นใน แลว้ใหค้วายเดนินวดวนบนกองขา้ว โดยมคีนถอืเชอืกควาย

เดนิตามหลงั โดยควายจะตอ้งใสต่ะกรอ้ครอบปากเพือ่ป้องกนัไมใ่หค้วายกนิขา้วเปลอืกทีก่าํลงันวด 

เมือ่นวดขา้วจนเมลด็ขา้วรว่งเสรจ็แลว้กถ็งึขัน้ตอนการสงฟาง ซึง่เป็นงา่ยทีไ่มย่าก เดก็ๆ ก็

สามารถชว่ยทาํได ้โดยการใชข้อฉายเกีย่วรวงขา้วขึน้เขยา่ใหเ้มลด็ขา้วรว่งลงไปขา้งลา่ง พอสงฟางรอบ

แรกเสรจ็ ชาวนากจ็ะเอาฟางปิดขา้วไวแ้ลว้ใหค้วายเดนินวดต่อไปอกี 3-4 รอบ จนเมลด็ขา้วรว่งออกจาก

ฟางจนหมด แลว้จงึสงฟางครัง้สดุทา้ย แลว้เกบ็ฟางออกไปรวมเป็นกองฟางขา้งลานนวดขา้ว  หลงัจาก

นัน้ จะตอ้งตากขา้วทีไ่ดจ้ากการนวด โดยใชพ้ายไมค้อยกลบัขา้วเปลอืกใหแ้หง้ทัว่ถงึกนั พอจะนวดขา้ว

กองใหม ่ชาวนากจ็ะตกขา้วทบัลงไปบนขา้วเปลอืกกองเก่า 

ในชว่งหอบขา้ว นวดขา้วน้ี ชาวนาจะตอ้งทาํงานหนกัทัง้กลางวนัและกลางคนื ลานหน้าบา้นจะ

เตม็ไปดว้ยกองขา้วรอนวด ฟางทีร่อขึน้กอง โดยตอนเชา้มดืประมาณตสีี ่ชาวนากจ็ะลุกขึน้จุดตะเกยีง

เจา้พาย ุนวดขา้ว สงฟาง แลว้ตากเมลด็ขา้วไวต้ลอดวนั ระหวา่งนัน้กอ็อกทอ้งนาเพือ่หอบขา้วกลบัมา

อกี ตอนบา่ยกเ็ตรยีมการตกขา้ว แลว้ลงมอืนวดตอนเยน็จนถงึคํ่าหรอืดกึ ก่อนนอนกจ็ะกองขา้วไวอ้กีตก

หน่ึงเพือ่เอาไวน้วดตอนเชา้มดื 

เมือ่นวดขา้วไดป้ระมาณหกตก และตากขา้วเปลอืกแหง้ดแีลว้ ชาวนากจ็ะคดัขา้วขึน้จอม โดย

การใชแ้ผน่กระดานดนัขา้วเปลอืกใหร้วมกนัเป็นกองสงู แลว้ฝดัขา้วดว้ยเครือ่งสฝีดัเพือ่แยกฟางละเอยีด

ออกจากเมลด็ขา้วเปลอืก โดยการฝดัขา้วมกัทาํตอนกลางคนื พอเสรจ็แลว้กม็กัจะทาํขนมงา่ยๆ กนิกนั

ตอนดกึ เชน่ ถัว่เขยีวตม้น้ําตาล เป็นตน้ พอฝดัขา้วเสรจ็กต็ากแดดอกีวนัหน่ึง แลว้จงึเอาขึน้ยุง้  โดยยุง้-

ขา้วของชาวนาจะมหีลงัคาคลุม มแีกลบรองทีพ่ืน้หนาประมาณ 1 คบื แลว้ปเูสือ่ทบั กนัขอบยุง้ดว้ยเสยีม 

ซึง่ทาํจากไมไ้ผส่านหยาบๆ เป็นแผน่ยาวหลายเมตร กวา้งประมาณ 60 เซนตเิมตร โดยรองใตเ้สยีมดว้ย

มดัฟางทีถ่กัเป็นเสน้แลว้พนัเสยีมขึน้ไปรอบยุง้  

ประมาณปลายเดอืนยีห่รอืตน้เดอืนสาม ประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ์ชาวนาสว่นใหญ่กม็กัจะนวด

ขา้วเสรจ็ เกบ็ขา้วเขา้ยุง้เรยีบรอ้ย คดัขา้วเปลอืกเกบ็ไวท้าํพนัธุใ์นปีต่อไปแลว้ กน็บัวา่เสรจ็สิน้ฤดกูารทาํ

นาประจาํปี 

 

เดือนสาม เดือนส่ี 

ชว่งน้ี เป็นชว่งการขายขา้ว บา้นไหนทีม่หีน้ีสนิคา้งอยู ่กอ็าจตวงขา้วขายเพือ่ใชห้น้ี โดยพอ่คา้

จะขบัเรอืหางยาวมาตรีาคาขา้งถงึบา้น เมือ่ตกลงนดัวนักนัแลว้ พอ่คา้กจ็ะนําเรอืต่อขนาดใหญ่มาพรอ้ม

ดว้ยคนงานตวงขา้วจากยุง้บรรทกุใสเ่รอื แลว้จา่ยเงนิใหต้ามทีต่กลงกนัไว ้ 
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สว่นบา้นทีไ่มม่หีน้ีสนิหรอืไมร่อ้นเงนิ กจ็ะปลอ่ยใหข้า้วนอนยุง้ รอไวต้วงขายเดอืนสบิ เดอืนสบิ

เอด็ ซึง่เป็นหน้าน้ํา ราคาขา้วจะดกีวา่ตอนสิน้ฤดเูกบ็เกีย่ว ราคาขา้วเป็นสิง่ทีไ่มแ่น่นอน เป็นสิง่ทีช่าวนา

กาํหนดเองไมไ่ด ้ขึน้อยูก่บัการเสนอของพอ่คา้ ต่อรองกนัไดบ้า้งเพยีงเลก็น้อย อยา่งไรกด็ ีชาวนาในบาง

โฉลงมคีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัพอ่คา้ขา้ว ในหน้าเกีย่วบางทชีาวนาขาดเงนิกส็ามารถกูย้มืจากพอ่คา้ได ้พอ

นวดขา้วเสรจ็กจ็ะตวงขา้วใชห้น้ีใหเ้ลย พอ่คา้กจ็ะไมค่ดิดอกเบีย้ และคดิราคาขา้วใหเ้ทา่กบัราคาตลาดใน

ขณะนัน้ 

ชว่งเดอืนสามเดอืนสีเ่ป็นหน้าแลง้ ชาวนาวา่งจากการทาํนา กจ็ะปลอ่ยควายซึง่ทาํงานหนกัมา

ดว้ยกนัตลอดทัง้ปีใหอ้อกทุง่นาเลอืกกนิซงัขา้วหรอืหญา้สดตามสบาย ตกเยน็กต็อ้นควายเขา้คอก บา้น

ไหนทีม่บีอ่คลองกจ็ะวดิบอ่กนัในหน้าน้ี ปลาทีเ่หลอืกนิกจ็ะใชว้ธิถีนอมอาหาร เชน่ ทาํเป็นปลาเคม็ ปลา

ยา่ง ปลารา้ เกบ็ไวก้นิในหน้านาและหน้าเกีย่วขา้วต่อไป 
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